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األربعاء  31  أغسطس / آب 2016 م  28 ذو القعدة 1437 هـ  □  العدد 730  السنة الثانية

رحلة الكيماوي الليبي
تعرض »العربي الجديد« أبرز محطات المخزون الكيماوي الليبي، الذي 

أُعلن أمس عن االنتهاء من نقله إلى ألمانيا. ]6ـ7[

عادل األحمدي

ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي،  ــ ــزال مــــبــــادرة وزيـ ــ ال تـ
جـــون كــيــري، للحل فــي الــيــمــن تــفــرض نفسها 
عــلــى املــــشــــاورات الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا بني 
ــــزب املــؤتــمــر  شــريــكــي االنـــقـــاب الــحــوثــيــني وحـ
املخلوع،  الرئيس  يتزعمه  الـــذي  الــعــام،  الشعبي 
عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، فــي ظــل مــعــلــومــات تفيد 
التعامل معها.  آلية  بينهما حول  الــرؤى  بتباين 
في املقابل، شكل نشر مضامني مبادرة السام 
في اليمن، التي أقّرت عقب اجتماع جدة األسبوع 

املــاضــي، على حــســاب الــســفــارة الــســعــوديــة في 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي مـــوقـــع تـــويـــتـــر، مــؤشــرًا 
واضحا على تبني السعودية الكامل ملضمونها. 
وكــشــفــت الـــســـفـــارة الـــســـعـــوديـــة عـــن مــضــامــني 
الــخــطــة املــقــتــرحــة، وتتضمن خــمــس نــقــاط، هي 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة تـــشـــارك فيها 
الـــقـــوات )إشـــارة  مختلف األحـــــزاب، وانــســحــاب 
وغيرها  من صنعاء  وحلفائهم  الحوثيني(  إلــى 
من املناطق األساسية. كما تتضمن أن يتم نقل 
الصواريخ  ذلك  بما في  الثقيلة،  األسلحة  جميع 
الباليستية، من الحوثيني والقوات املتحالفة معهم 

وتسليمها إلى طرف ثالث. كما تنص الخطة على 
احترام  على  الجديدة  الــوحــدة  تعمل حكومة  أن 
أمــن وســامــة وحــرمــة الــحــدود الــدولــيــة، )إشـــارة 
الحكومة  تحظر  وأن  الــســعــوديــة(،  مــع  لــلــحــدود 
التي تهدد  اليمنية  األراضــي  نشر األسلحة في 
املــمــرات املــائــيــة الــدولــيــة أو أمــن الـــدول املــجــاورة. 
وكان الفتا في البنود املنشورة، تشديدها على 
تشكيل حكومة الوحدة بما يحسم الجدل الذي 
ثير حــول األولــويــات، ومــا إذا كــان ذلــك متزامنا 

ُ
أ

أو الحقا لعملية االنسحاب من صنعاء ومناطق 
أخــرى. باإلضافة إلــى ذلــك، ركــزت املــبــادرة على 

ــدود الـــســـعـــوديـــة ومــلــف  ــحـ ــالـ الـــجـــانـــب املــتــعــلــق بـ
على  التوافق  ومــن شــأن  الباليستية.  الــصــواريــخ 
هذه البنود، إذا ما حصل، أن يمهد الطريق أمام 
بدء التوصل إلى حل سياسي يضع  حدًا للحرب 
القتلى فيها منذ 18  بلغ عــدد  الــبــاد، والتي  في 
شــهــرًا وحــتــى الــيــوم نحو عــشــرة آالف شخص، 
إضافة إلى ثاثة مايني نــازح و200 ألف الجئ 
في الخارج، كما أعلن منسق العمليات اإلنسانية 
في األمم املتحدة، جيمي مكغولدريك، في مؤتمر 

صحافي، أمس الثاثاء.
]التفاصيل ص. 2[

5 نقاط للحل اليمني... و10 آالف قتيل في 18 شهرًا
الحدث

ينطلق العام الدراسي 
الجديد في غزة وسط 

مشاكل كثيرة، أهمها 
اكتظاظ الفصول 

وانعكاساتها السلبية 
على التعليم.
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سياسة

اقتصاد

ميديا

ثقافة

رياضة

إسرائيل تخشى 
هجمات محتملة 

لـ»والية سيناء« 

20 عامًا على 
اتفاقات 

»خاسافيورت«: 
الشيشان األكثر 

والًء لبوتين

الهايكو: احتجاج 
على الصخب 

العربي

أزمة الصحافة 
الورقية تصل إلى 

السعودية

أعباء الموازنة: 
الجزائر تفرض 

ضرائب جديدة

رونالدو الخارق: 
أسرع من أرنب 

ويسدد بسرعة 
128 كلم بالساعة

07

08

10

21

24

28

في العدد

األمم
المتحدة 
مسلسل
الفضائح

تغرق مؤسسات 
ووكاالت لألمم 

المتحدة والقيمون 
عليها في فضائح، 

تبدأ من تمويل 
أنظمة بشكل غير 
مباشر، وتصل إلى 

الجرائم الجنسية 
والسرقة.

4ـ5

)Getty/انتقادات عدة لدور األمم المتحدة ووكاالتها في سورية  )فلوريان غارتنر

رسائل دمشق لبغداد

محاربة »داعش« ليست أولويّة
بغداد ــ علي الحسيني

وزيــر  لقــاءات  محضــر  عناويــن  أبــرز  تؤكــد 
فــي  املعلــم،  وليــد  الســوري،  النظــام  خارجيــة 
بغــداد، بتاريــخ 25 أغســطس/آب الحالــي، مــا 
هــو مؤكــد بالنســبة لكثيريــن، علــى قاعــدة أن 
حكام دمشق يدركون تمامًا أن محاربة تنظيم 

»داعــش« ال تهــّم النظــام بقدر مــا يهمه القضاء 
علــى املعارضــة، ســواء السياســية أو املســلحة، 

 عنه. 
ً
 محتمال

ً
لكونهما يشكالن بديال

جاهــر،  املعلــم  أن  الجديــد«،  »العربــي  وعلمــت 
مــع  خصوصــًا  العراقيــة،  اجتماعاتــه  خــالل 
رئيــس الحكومــة حيــدر العبادي، بــأن األولوية 
فصائــل  محاربــة  هــي  لدمشــق  بالنســبة 

املعارضــة املســلحة، ال تنظيــم »داعــش«، وهــي 
املهمة التي أوحى املعلم أنها متروكة للتحالف 
الدولي وليس للنظام السوري. كالم املعلم ورد 
 
ّ
في إطار الرد على طلب عراقي بالتنسيق لشن
عملية عسكرية مشتركة على الحدود العراقية 
ـ السورية ما دام قيام القوات العراقية بمحاولة 
ضبــط الحــدود وانتزاعهــا مــن »داعــش«، يبقــى 

لــم تواكبــه عمليــات موازيــة مــن  بــال طائــل إن 
 
ً
الجبهــة الســورية. وكان جــواب املعلــم، حامــال

واضحــة  األســد،  بشــار  الرئيــس  مــن  رســالة 
لناحيــة أن القيــادة الســورية غيــر معنية حاليًا 
بــأي حملــة ضــد التنظيــم، إذ إن األولويــة تبقى 

محاربة الفصائل املعارضة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[



معركة تحرير تعز
هل صدر القرار النهائي بكسر سيطرة االنقالبيين؟

رسائل الصيد األخيرة: تصفية حساباتتباين بين المليشيات حول مبادرة كيري اليمنية

يحدث اآلن
سيطرة  من  المحافظة  بتحرير  حاسم  قرار  وجود  على  اليمنية،  تعز  محافظة  في  الميدانية،  التطورات  تدل 
االنقالبيين، مع نجاح قوات الشرعية في كسر الحصار عن المدينة، فيما تستميت قوات الحوثيين وعلي عبداهلل 

صالح للحفاظ على مواقعها

23
سياسة

باسم دباغ

بينما يركز اإلعالم العربي 
والعاملي على متابعة التقدم الذي 
تحرزه قوات املعارضة السورية 
في عملية درع الفرات املدعومة 

تركّيًا، وكذلك على االرتباك الذي 
خلقته هذه العملية في العالقة بني 
اإلدارة األميركية وحلفائها، سواء 
حزب االتحاد الديمقراطي )الجناح 

السوري للعمال الكردستاني( 
والحكومة التركية وعالقة األخيرين 

بعضهما ببعض، تبقى الكثير 
من األسئلة التي لم تطرح بعد 

على املستوى الداخلي السوري، 
سواء في ما يخص إدارة املناطق 
الجديدة أو على مستوى العالقة 

بني فصائل املعارضة، بعد اتساع 
رقعة سيطرتها، مع الكتائب السلفية 
الجهادية املنتشرة في كل من حلب 

وإدلب.
باستثناء مباركة االئتالف الوطني 

لقوى الثورة واملعارضة السورية 
لعملية درع الفرات، لم يزر أي من 

أعضاء االئتالف أو هيئة املفاوضات 
أو حتى أي معارض سياسي 
سوري منطقة جرابلس بعد 

تحريرها، حتى ولو لساعات إللقاء 
النظر وإليصال رسائل سياسية، 

وذلك في الوقت الذي تتولى فيه 
منظمات إغاثية تركية عمليات الدعم 
للمدنيني، وسط جهود تركية للعمل 

على بناء إدارة مدينة، ال يبدو بأن 
لالئتالف املعارض دورًا كبيرًا فيها.
وبقدر التأثير السلبي الذي حققته 

»درع الفرات« على نفوذ االتحاد 
الديمقراطي، كان لها تأثير إيجابي 

على فصائل الجيش السوري 
الحر، التي تتلقى وألول مرة هذا 

الدعم الكبير على جميع املستويات 
العسكرية والسياسية واإلعالمية، 

بعد أن بقيت لفترات طويلة معزولة 
وضعيفة في جيب أعزاز أو في 
مناطق معينة محاطة بالكتائب 
السلفية الجهادية التي ال ترى 

فيها إال مشروع صحوات على 
النموذج العراقي. يغفل املحللون 
وبشكل كبير تأثير درع الفرات 

وصعود »الجيش السوري الحر« 
على خيارات حركة أحرار الشام 

املكونة أساسًا من عدد من تيارات 
متفرقة، التي يبدو بأنها باتت تقف 
أمام مفترق طرق. وفي الوقت الذي 

تتداول فيه أحاديث غير مؤكدة 
عن رغبة تركية بنقل الحكومة 

املعارضة املؤقتة إلى جرابلس وضم 
أحرار الشام إلى فصائل املعارضة 

)املصنفة معتدلة من قبل بعض 
القوى الخارجية( في إطار وزارة 
الدفاع التابعة للحكومة السورية 

املؤقتة )التابعة للمعارضة(، تستمر 
املشاورات بني أحرار الشام وفتح 

الشام وباقي فصائل السلفية 
الجهادية لالتحاد في كيان واحد 

يبدو أقرب لإلمارة في حلب وإدلب، 
خوفًا من اتفاق أميركي روسي 

وشيك.

أسئلة على هامش 
درع الفرات

وائل قنديل

وصلت حالة الهذيان القومي العام 
في مصر إلى مرحلة شديدة 

الخطورة، تنذر بكوارث على الطريق، 
إذ كلما يغوص عبد الفتاح السيسي 

في فشله، يقفز منحنى الفاشية 
إلى أعلى مستوياته. يمر النظام 

كله بحالة من عدم االتزان العقلي، 
ناهيك عن اضطرابه نفسيًا، ومن 

ثم إقدامه على إجراءات بالغة العبثية 
والعشوائية، تشبه مستصغر 

الشرر املؤدي إلى الحرائق الكبرى، 
ويتجلى فلتان أعصاب السلطة 

في مزيد من السياسات التي تفتك 
بالسواد األعظم من الشعب، من دون 

احتماالت اندالع الغضب مجددًا، 
وكأنهم على يقني من أن الجماهير 
لن تقوم لها قائمة مرة أخرى، وأن 
النخب السياسية ارتضت املساحة 
الصغيرة، التي تركتها لها السلطة 
كي تلعب فيها، تيران وصنافير، 

. تنتقل حالة الهذيان من رأس 
ً
مثال

 ،
ً
السلطة إلى أطرافها، البرملان مثال

وأذرعها، اإلعالم نموذجًا، فتسمع 
هراًء ال يمكن إن يصدر إال من داخل 
عنابر الحاالت الخطرة بمستشفيات 

األمراض العقلية، فتندلع حمى 
االستطالعات املزيفة، والهاشتاغات، 

بحثا عن شعبية كاذبة، مع اقتراب 
نهاية فترة أولى لتسلط عسكري، 

فاقد الشرعية السياسية واألخالقية.
انفجار لغم االستطالعات في 

الذين راحوا يزرعونه في حقول 
السوشيال ميديا أفقد الجميع 

صوابه، فاشتعلت الهستيريا في 
الشاشات وأوراق الصحف مجددا، 

لتبلغ حد امللهاة الباكية، على 
وطن كان رائدًا، فصار راقدًا فوق 
بيض الخرافة والدجل، مفرخًا كل 

يوم أسرابًا من املروجني للكذب، 
املحرضني على القتل. تستعاد 
مجددًا دراما »مصر لن تركع« 

وكأننا لم نبرح بدايات شتاء عام 
2012 التي شهدت ذروة بطش 

السلطة العسكرية، التي بدت في ذلك 
الوقت فاقدة عقلها، فارتكبت عديد 
املجازر، تحت غطاء املؤامرة الكونية 

على مصر، لتركيعها وتقسيمها 
واحتاللها، إلى آخر هذه الخرافات، 

التي تتجدد بالعبارات ذاتها، 
على األلسنة ذاتها، هذه األيام في 

»كونشرتو« بقيادة مصطفى بكري.
من ألوان الهذيان، ما ردده النائب 
مصطفى الجندي، أحد املشرفني 

على تمويل وتسليح بلطجية 
حرق اإلخوان في يونيو/ حزيران 

2013 في رده على ما كشفته »ذي 
غارديان« البريطانية عن عالقته 

بحملة املرشح العنصري األميركي 
دونالد ترامب، بدال من الرد على 
ما أثير عن تأجير شقته الوثيرة 

في الواليات املتحدة لحملة ترامب، 
يلهو بكالم تافه عن أن الصحيفة 
بريطانية فكيف تتناول موضوعًا 
 عن أنها بريطانية 

ً
أميركيًا، فضال

مملوكة لقطر، وقطر عدوة 30 
يونيو، كما ردد النائب في مداخالته. 
في هذيانه يقول النائب إن موضوع 
شقته املؤجرة لحملة ترامب أثارته 
قطر للتشويش على نتائج زيارة 

الرجل الذي »يرأس 54 برملانًا 
أفريقيًا، كما قال في مداخلة مع 

إحدى القنوات، ويرتفع الرقم إلى 55 
مع قناة أخرى«. يتحدث النائب عن 

زيارة رئيس ما أسماه »برملان عموم 
أفريقيا« التي لم يهتم بمتابعتها 

أحد، حتى صحافة السيسي، ليصل 
في النهاية إلى أن »ذي غارديان« 
تتآمر عليه وعلى الجيش العظيم 

والسيسي األعظم، ألنه سكرتيره في 
رئاسة البرملان األفريقي العمومي. 

يبلغ الهذيان مراحل أخطر مع 
املذيع الذي أضحك العالم باستطالع 

شعبية السيسي على تويتر، حني 
يواعد مشاهديه على أنه سيسجل 
هدفًا تاريخيًا في مرمى قطر، التي 

تتآمر عليه، فتشدد مخابراتها على 
الفنادق بعدم بث برنامجه، رعبًا من 
شعبيته الكاسحة. في اإلجمال أنت 

أمام حالة خلل عقلي، تتبدى في 
صورة هالوس وضالالت ومالمح 

هذيان مستمر، تنحدر من قمة 
السلطة إلى سفح عساكر دركها 

اإلعالمي والدبلوماسي، األمر الذي 
يثير مخاوف دوائر غربية من أن 
هذا التآكل في عقل النظام الحاكم 

في مصر، قد يندفع بها إلى مآالت 
أسوأ بكثير مما يتصورون.

الهذيان: 
مصر لن تركع

مرور
الكرام

رسالة دمشق لبغداد: محاربة »داعش«  ليست أولوية
بغداد ـ علي الحسيني

ال يأخذ ملف تحرير املناطق السورية، التي يسيطر عليها 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعــش(، أولوية لدى النظام 
السوري، الــذي يعتبر أن معركته األهــم هي ضد فصائل 
املعارضة السورية. هذا األمر أكدته زيارة وفد من النظام 
السوري إلى بغداد في 25 أغسطس/آب الحالي، برئاسة 
وزير خارجية النظام، وليد املعلم، إذ كشف عضو بارز في 
»العربي  البرملان العراقي عن التحالف الوطني الحاكم لـ
الجديد«، عن أن الوفد أكد عدم استعجال النظام الحرب 
على تنظيم »داعش«، خصوصًا في املناطق البعيدة عن 

دمشق مثل الرقة ودير الزور. 
وجـــاء املــوقــف الــســوري ردًا على طلب عــراقــي مــن رئيس 
ــول حـــســـم مـــلـــف الـــحـــدود  ــ ــبــــادي، حـ ــعــ الــــــــــوزراء، حـــيـــدر الــ
الــســاقــطــة عــســكــريــًا بـــن الــبــلــديــن تــحــت ســيــطــرة تنظيم 
»داعش« واملجاورة ملدينتي ربيعة والقائم غرب وشمال 
العراق، اللتن تضمان املعابر الرسمية بن البلدين، مع 
تأكيد بغداد أن دمشق ال تبذل جهدًا كبيرًا في ملف قتال 
تسريبات  والشمالية.   الغربية  حــدودهــا  على  التنظيم 

النائب في البرملان العراقي أكدها مسؤول عسكري بارز 
تــحــدث عــبــر الــهــاتــف مـــن بـــغـــداد مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مؤكدًا أن النظام السوري يعتبر أن املعركة مع »داعش« 
تأتي في املرتبة الثانية بأهميتها بعد املعركة مع فصائل 

املعارضة السورية املسلحة. 
وكان املعلم قد وصل إلى بغداد في 25 من الشهر الحالي 
على رأس وفد ضم قيادات أمنية وعسكرية ومستشارين 
 عــن سفير الــنــظــام فــي بغداد 

ً
لنظام بــشــار األســـد، فــضــال

صــطــام الــــدنــــدح. ووفـــقـــًا لــلــنــائــب الـــعـــراقـــي، فــــإن عــالمــات 
الحيرة ارتسمت على وجوه املسؤولن العراقين، ومنهم 

العبادي، بعد رد املعلم على ســؤال أثــاره رئيس الــوزراء 
الــعــراقــي فــي مــعــرض شــرحــه ملــعــركــة املــوصــل بــأنــهــا آخــر 
املعارك الكبرى مع »داعــش« وأن العراق بعدها سيدخل 
مرحلة تطهير الجيوب الصغيرة للتنظيم، ويجب إغالق 
إلــى عمليات مماثلة  الــبــلــديــن، وأنـــه يطمح  الــحــدود بــن 
على الحدود من ِقبل السورين تكون مماثلة ملا يقوم به 
العراقيون. وكان رد املعلم بأن »األولوية للقيادة السورية 
اآلن ليست داعــش، خصوصًا في ديــر الــزور والــرقــة، وأن 
الخطر األكبر هو من الفصائل التي تدعمها دول عربية 

وأجنبية«.
العراقي كان واضحًا، وهو  النائب إلى أن »الطلب  ولفت 
إغــالق الحدود مجددًا من خالل استعادة السيطرة على 
ــذه املهمة  ــدن الـــحـــدوديـــة الــســاقــطــة بــيــد الــتــنــظــيــم، وهــ املــ
مــشــتــركــة بــيــنــنــا وبـــن الـــســـوريـــن، وإذا لـــم يــتــحــقــق ذلــك 
ســيــتــعــّن عــلــى الـــعـــراق أن يــســتــقــبــل مـــزيـــدًا مـــن مــوجــات 
املوصل  تحرير  تــم  إذا  حتى  لــداعــش،  التابعن  املقاتلن 
وبــاقــي مــدن األنــبــار«، مــؤكــدًا أن املعلم أعــاد العبارة مرة 
أخرى بالقول: »هذا ملف شائك والتحالف الدولي يتولى 
إضــعــاف داعــــش فــي تــلــك املــنــاطــق، ونــحــن لــديــنــا مــعــارك 

أكــثــر أهمية مــن مــعــارك داعــــش«، وكـــان يقصد الفصائل 
املعارضة وفقًا للنائب نفسه.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول عسكري عراقي في بغداد 
»العربي الجديد«، إن »العراق أّجل معركة السيطرة على  لـ
القائم وبــلــدات حــدوديــة أخــرى، ألنها ستكون بال معنى 
مفتوحة  السورية  الــحــدود  دامــت  مــا  لقواتنا  واستنزافًا 
إلى  مشيرًا  يوميًا«،  املقاتلن  من  موجات  منها  وتتدفق 
أن »النظام الــســوري ال يــرى في داعــش خطرًا مباشرًا أو 

وشيكًا عليه عكس العراق«.
وعن هذا املوضوع، قال الباحث في املركز العربي لألبحاث 
السوري  »النظام  إن  قــبــالن،  مـــروان  السياسات،  ودراســـة 
يعتبر أن معركته هي مع فصائل املعارضة املسلحة، التي 
التسوية  في عملية  العالم كشريك  يقبلها  أن  املمكن  من 
 في سورية«. ولفت قبالن في حديث 

ً
السياسية مستقبال

مع »العربي الجديد«، إلى أن معركة النظام السوري مع 
 
ً
»داعش« مؤجلة ألن نتائجها محسومة وستكون مدخال

إلعــادة تأهيل النظام مجددًا، فإذا كان للمجتمع الدولي 
خيار فإنه سيختار النظام على حساب »داعش« في تلك 

املعركة.

تعز ـ وجدي السالمي

على  اليمنية  تعز  محافظة  تعيش 
وقـــــع مــــعــــارك مـــحـــتـــدمـــة، يـــبـــدو مــن 
خاللها أن مخطط تحرير املحافظة 
ــــن ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن وقـــــــــوات الـــرئـــيـــس  مـ
بشكل  يسير  صــالــح،  عبدالله  علي  املخلوع، 
جدي هذه املرة، في ظل ما يشّكله استرجاع 
تعز من أهمية بالنسبة إلى معركة العاصمة 
ــة مـــن يـــد تــحــالــف  صــنــعــاء واســـتـــعـــادة الـــدولـ
االنــقــالبــيــن. وتــشــيــر كـــل الــتــوقــعــات إلـــى أن 
ــرة  خــطــط تــحــريــر املــحــافــظــة جـــــاءت هــــذه املـ
نتيجة قـــرار مـــدروس ونــهــائــي، عكس مــرات 
سابقة، إذ نجحت قوات »املقاومة الشعبية« 
ــــي لــلــشــرعــيــة فــي  ــــوالـ ــنـــي املـ ــيـــش الـــوطـ والـــجـ
أنها جوبهت  إال  املنطقة،  عن  الحصار  كسر 
بـــرد قـــوي مــن االنــقــالبــيــن، إضــافــة إلـــى لغط 
ــرار إيــقــاف قــائــد الــلــواء 35 مـــدرع في  حـــول قـ
الــذي تم  تعز، العميد ركــن عدنان الحمادي، 

التراجع عنه بعد فترة قصيرة. 
رب تحرير تعز، مع انتقال 

ُ
وبرزت مؤشرات ق

»املــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة« والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
فــي املــنــطــقــة مــن مــوقــع الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم، 
كــان من نتائجه تحقيق  انتقال سريع  وهــو 
انــتــصــارات فــي مختلف جــبــهــات املــحــافــظــة، 
لعل أبرزها كسر الحصار عن املدينة بتحرير 
املنفذ الغربي )خــط الــضــبــاب(، وتــأمــن خط 
ــط بــــن تـــعـــز ومـــحـــافـــظـــة لــحــج  ــرابــ اإلمــــــــداد الــ
الــجــنــوبــيــة. وحــظــيــت مـــعـــارك تــعــز بــإســنــاد 

ــقـــاتـــالت الــتــحــالــف  ــل مـ ــبـ ــــوي واســــــع مــــن ِقـ جـ
ــــخـــــالف بــن  الــــعــــربــــي، واخــــتــــفــــاء مـــظـــاهـــر الـ
فــصــائــل »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«، فـــي ظـــل عــدم 
لالنتصارات،  مرافقة  إعالمية  ضجة  وجــود 
وهــو مــا عكس مــدى جدية تحرير تعز. لكن 
بــالــتــزامــن مــع عـــودة الــحــديــث عــن استئناف 
املــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة املـــتـــعـــثـــرة، عــــادت 
املليشيات االنقالبية منذ منتصف األسبوع 
املــاضــي، لتشن هــجــمــات واســعــة عــلــى أغلب 
مواقع »املقاومة« والجيش املوالي للشرعية، 
وضعها  الســتــعــادة  مستميتة  مــحــاولــة  فــي 
السابق ومعاودة حصار املدينة، األمر الذي 
»املــقــاومــة« والجيش وأعادهما  تــقــّدم  أوقــف 

مـــن جــديــد إلـــى مــوقــع الـــدفـــاع. ودارت خــالل 
األيــــام املــاضــيــة مــعــارك شــرســة فــي مختلف 
الجبهات  فــي  ف 

ّ
الــجــبــهــات، وعــلــى نحو مكث

هــان غربي  املدينة وحـــول جبل  مــن  الغربية 
بتعزيزات  املليشيات  دفعت  أن  بعد  املدينة، 
كبيرة إلى هناك، بهدف إعادة السيطرة على 
يطل  استراتيجيًا  موقعًا  ل 

ّ
يمث الــذي  الجبل 

ــي مــقــدمــتــهــا خط  عــلــى مــنــاطــق واســــعــــة، وفــ
الغربي  الجنوبي  املنفذ  عند  الضباب  وادي 

للمدينة.
الوطني حتى  »املقاومة« والجيش  ونجحت 
اآلن فــي صــد الــهــجــمــات، وإفـــشـــال مــحــاوالت 
ــل املــلــيــشــيــات ســـعـــت مــن  ــبـ مــســتــمــيــتــة مــــن ِقـ

ــــررة،  ــــحـ ــادة املـــــواقـــــع املـ ــعــ ــتــ ــا إلــــــى اســ ــهـ خـــاللـ
بــعــد دفــعــهــا بــتــعــزيــزات ضــخــمــة واســتــبــدال 
مجموعات كاملة من املسلحن بقوات تابعة 
»الحرس الجمهوري«. وطبقًا  ملا كان ُيعرف بـ
ملصادر ميدانية، فإن املعارك املحتدمة غربي 
ــفــت الــطــرفــن عـــددًا كــبــيــرًا مــن القتلى 

ّ
تــعــز كــل

والجرحى، من دون إحــراز تقّدم ألي منهما. 
ــذه املـــــعـــــارك بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــن  ــ ــأتــــي هــ تــ
مـــن كــســر الـــحـــصـــار عـــن مــديــنــة تــعــز جــزئــيــًا 
باستعادة »املقاومة« والجيش خط الضباب 
وتأمينه، من خالل السيطرة على جبل هان، 
وكذلك بعد استعادة مواقع مهمة في جبهة 
األحـــكـــوم فــي مــديــريــة حــيــفــان جــنــوبــي تعز، 
والـــتـــي شــّكــلــت ســيــطــرة املــلــيــشــيــات عليها 
تهديدًا حقيقيًا آلخر خط إمداد يربط مناطق 
واسعة من ريف تعز بمحافظتي لحج وعدن.
ــراوة فــي جبهة  كــمــا دارت مــعــارك ال تــقــل ضــ
فت املليشيات خسائر 

ّ
الصلو جنوبي تعز، كل

مادية وبشرية كبيرة. وطبقًا ملصادر ميدانية 
فقد اشتدت املواجهات في منطقتي الصيار 
والحوت، في محاولة من املليشيات للتمركز 
ــرف، الــــتــــي ُيـــشـــّكـــل وجــــود  ــ ــشـ ــ فــــي مــنــطــقــة الـ
تــهــديــدًا حقيقيًا  »املــقــاومــة« والــجــيــش فيها 
لخط إمداداتها من الجهة الجنوبية الشرقية 
من  الصلو،  أهمية جبهة  وتنبع  للمحافظة. 
والــراهــدة  الدمنة  مدينتي  على  تطل  كونها 
مـــن الــجــهــة الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، ومــديــريــة 
حيفان من الجهة الشرقية الجنوبية، وتبعد 
عن أكبر تجمع للمليشيات في منطقة ورزان 

الــذي  التجّمع  وهــو  كــيــلــومــتــرات،  نحو ستة 
يـــتـــم مــــن خـــاللـــه تـــعـــزيـــز مــخــتــلــف الــجــبــهــات 

الجنوبية.
الــواقــعــة  ورزان،  منطقة  إن  املـــصـــادر  وقــالــت 
بن مدينتي الدمنة والــراهــدة، تحتوي على 
في  تــأســســا  للمليشيات  ســريــن  معسكرين 
وقت مبكر من الحرب بتسهيل ودعم مباشر 

مـــن قــبــل مــشــايــخ ونــافــذيــن مـــوالـــن لــصــالــح. 
تعزز  املليشيات  فــإن  املــصــادر،  لــهــذه  وطبقًا 
ــــرش والــقــبــيــطــة  جــبــهــاتــهــا املــخــتــلــفــة، فــــي كـ
وحيفان واملفاليس األحكوم وقدس والصلو، 
اشتعال هذه  ظــل  فــي  املعسكرين،  مــن هذين 
الـــجـــبـــهـــات الـــواقـــعـــة فــــي الـــجـــهـــة الــجــنــوبــيــة 
مــن مــحــافــظــة تــعــز وعــلــى الـــحـــدود الشطرية 

السابقة بن شمال وجنوب اليمن. بالتوازي 
مع ذلــك، فإن معارك ضارية ال تــزال مشتعلة 
فــــي جـــبـــهـــة الـــشـــقـــب الــــواقــــعــــة فــــي مــنــتــصــف 
ــن الـــجـــهـــة الــشــرقــيــة،  مـــنـــحـــدر جـــبـــل صـــبـــر مــ
حــيــث تمكنت »املـــقـــاومـــة« هــنــاك مــن الــتــقــّدم 
والــســيــطــرة عــلــى مـــواقـــع هـــامـــة أبـــرزهـــا تبة 
الــصــالــحــن. وقــطــعــت »املـــقـــاومـــة« فـــي جبهة 

الــشــقــب إمــكــانــيــة عـــودة هـــذه املــلــيــشــيــات إلــى 
قمة  أعلى  في  االستراتيجي  الــعــروس  موقع 
مـــن جــبــل صــبــر، وشــّكــلــت مـــا اعــتــبــره بعض 
ــبـــراء الــعــســكــريــن نــقــطــة انـــطـــالق هــامــة  الـــخـ
فـــي حــــال قــــرر الــجــيــش الــوطــنــي و»املـــقـــاومـــة 
ــدادات الـــذي يصل  ــ الــشــعــبــيــة« قــطــع خــط اإلمــ
عبر خط الحوبان الدمنة، ثم حيفان والصلو 

وباقي الجبهات املشتعلة جنوبي تعز.
ــز، طــبــقــًا لــخــبــراء  ــعـ ــانــــت خـــطـــة تـــحـــريـــر تـ وكــ
عــــســــكــــريــــن، تــــفــــتــــرض إتــــمــــامــــهــــا فـــــي ثــــالث 
الــحــصــار عن  لت بكسر 

ّ
تمث األولــــى  مــراحــل، 

املــديــنــة وتــأمــن خــط اإلمـــــداد، وهـــي املــرحــلــة 
التي تم إنجازها حتى اآلن بسرعة قياسية. 
أمـــا املــرحــلــة الــثــانــيــة فــُيــفــتــرض أن تــكــون قد 
بـــدأت ألنــهــا تــهــدف إلـــى قــطــع خــطــوط إمـــداد 
الربيعي  منطقة  فــي  املــلــيــشــيــات، خــصــوصــًا 
غرب تعز وفي جبهة الصلو جنوبًا وجبهة 
الــشــقــب فــي جــبــل صــبــر، وجــمــيــعــهــا جبهات 
قــريــبــة مــن خــطــوط إمــــداد هــامــة. أمـــا املرحلة 
الثالثة، فتهدف إلى استكمال تحرير مناطق 
تـــعـــز الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة االنـــقـــالبـــيـــن، 
املحيطة  املحافظة باملحافظات  وإعــادة ربط 
بــهــا، تمهيدًا الشــتــراكــهــا فــي مــعــركــة تحرير 
صنعاء واستعادة الدولة من يد االنقالبين.

وال يــــــزال مــــن املـــبـــكـــر الـــحـــكـــم عـــلـــى مــعــركــة 
فــي نهم  املــعــارك  أن  تحرير تعز، خصوصًا 
عــلــى مـــشـــارف الــعــاصــمــة صــنــعــاء ارتــفــعــت 
وتيرتها خالل األيام األخيرة، إال أن مخاوف 
سادت األوساط الشعبية مع عودة الحديث 
عــــن املــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد تــقــديــم 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، جــــون كــيــري،  ــ وزيـ
ــبــــادرة جـــديـــدة حــــول الـــحـــل الــســلــمــي في  مــ
عبدربه  اليمني،  الرئيس  وترحيب  اليمن، 
منصور هادي، وحكومته بها. مصدر هذه 
املخاوف أن املليشيات االنقالبية استفادت 
مــن مــشــاورات الــكــويــت، الــتــي ُعــقــدت سابقًا 
ولــم تــخــرج بنتيجة، وخــاللــهــا قــام تحالف 
ــإعـــادة تــرتــيــب صــفــوفــه على  االنــقــالبــيــن بـ
األرض، وجعل من حصار تعز ورقة ضغط 

في تلك املشاورات.

عادل األحمدي

كشفت السعودية رسميًا عن مضامن مبادرة 
ــزال موقف  الــســالم فــي الــيــمــن، فــي وقـــت مــا يـ
شــريــكــي االنــقــالب فــي الــيــمــن مـــتـــرددًا، وســط 
النظر بن  فــي وجــهــات  بتباينات  مــؤشــرات 
وحليفها  )الحوثين(  الله«  »أنصار  جماعة 
ــــزب »املـــؤتـــمـــر الـــشـــعـــبـــي«، الــــــذي يــتــزعــمــه  حـ

تونس ـ وليد التليلي

اســتــغــل رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، الحبيب 
ــة لــتــصــفــيــة  ــيــ ــمــ ــة رســ ــ ــــرصـ الــــصــــيــــد، آخـــــــر فـ
حساباته مع من يعتبرهم سبب استبعاده 
مـــن الــســلــطــة، الـــرئـــيـــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
راشد  النهضة  حركة  وزعيم  السبسي  قائد 
الــغــنــوشــي. كــانــت كــلــمــتــه الــطــويــلــة جـــدًا في 
ـــم الـــســـلـــطـــة لــخــلــفــه 

ّ
احـــتـــفـــال تــســلــيــم وتـــســـل

يوسف الشاهد، أول من أمس االثنن، فرصة 
للعودة مرة أخرى إلى رؤيته ملبادرة الوحدة 
ــن تـــداعـــيـــات  الـــوطـــنـــيـــة ومـــــا تـــرتـــب عــنــهــا مــ
ونتائج سياسية انتهت بخروجه من الحكم. 
اعتبر الصيد أن حصيلة عمله في الحكومة 
بالظروف  الجميع  يذّكر  أن  حــاول  إيجابية. 
التي أحاطت ببداية عمله بعد االنتخابات، 
ــبــــر املــتــمــثــل فــي  وتــــوقــــف عـــنـــد نـــجـــاحـــه األكــ
ــــداءات  ــتـ ــ ــن اعـ ــد مــ ــحــ ــة ااٍلرهـــــــــــاب، والــ ــاومـ ــقـ مـ

املجموعات املسلحة.
وّجــه الصيد مــن خــالل هــذا »الــجــرد« رسالة 
ــا أن  ــ ــادهـ ــ ــفـ ــ ــًا، مـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــبــــســــي خـ إلــــــــى الــــســ
لــم تــكــن تشكل مــبــررًا  نــتــائــج عــمــل حكومته 
ــرز للسبسي  الســتــبــعــاده. لــكــن الــرســالــة األبــ
تمثلت في انتقاد املبادرة من أصلها. اعتبر 
الــصــيــد أنـــهـــا لـــم تــــأت بـــجـــديـــد، وأن وثــيــقــة 
قـــرطـــاج والـــتـــي هـــي ثــمــرتــهــا، كـــانـــت مــجــرد 

الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح. وسط 
البالد، والتي بلغ  ذلــك، تتواصل الحرب في 
عدد القتلى فيها منذ 18 شهرًا وحتى اليوم 
نحو عشرة آالف شخص، إضافة إلى ثالثة 
مــاليــن نـــازح و200 ألــف الجــئ فــي الــخــارج، 
كــمــا أعــلــن مــنــســق الــعــمــلــيــات اإلنــســانــيــة في 
األمم املتحدة، جيمي مكغولدريك، في مؤتمر 

صحافي، أمس الثالثاء.
وكــشــفــت الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي الـــواليـــات 
ــة املـــقـــتـــرحـــة  ــطـ ــامـــن الـــخـ ــــن مـــضـ املــــتــــحــــدة عـ
للسالم في اليمن، والتي جرى إقرارها خالل 
اجتماعات جدة السعودية، الخميس املاضي، 
وتتضمن خمس نقاط، تبدأ بتشكيل حكومة 
وحدة وطنية تشارك فيها مختلف األحزاب، 
وانــســحــاب الــقــوات )إشــــارة إلـــى الحوثين( 
املناطق.  وحلفائهم من صنعاء وغيرها من 
الثقيلة،  األسلحة  يتم جمع  أن  كما تتضمن 
ــا فـــــي ذلـــــــك الـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة،  ــمــ بــ
ــــوات املــتــحــالــفــة مــعــهــم  ــقـ ــ مــــن الـــحـــوثـــيـــن والـ
وتسليمها إلى طرف ثالث، وأن تعمل حكومة 
الــوحــدة الجديدة على احــتــرام أمــن وسالمة 
ــارة للحدود  ــ وحــرمــة الـــحـــدود الــدولــيــة، )إشـ
الــحــكــومــة نشر  الــســعــوديــة(، وأن تحظر  مــع 
تهدد  والتي  اليمنية  األراضـــي  في  األسلحة 
املــمــرات املــائــيــة الــدولــيــة أو الـــدول املــجــاورة. 
وكان الفتًا في املضامن املنشورة، تشديدها 

ــكـــار مــبــدئــيــة، ال تمثل  خــطــوط عــريــضــة وأفـ
أعدتها  الــتــي  بالوثيقة  مقارنة  مهمًا  شيئًا 
حكومته للسنوات الثالث املقبلة، وأصــر أن 

يقدمها لخلفه يوسف الشاهد.
ــه الــصــيــد انــتــقــادًا صــريــحــًا للسبسي،  ووجــ
ألنـــه »أخــطــأ فــي تــقــديــر املـــدة الــزمــنــيــة لعمل 
الحكومة«، متمنيًا لحكومة الشاهد أن تعمر 
مدة أطول من حكومته. لكن الصيد ال يعتبر 
أن السبسي هــو املــســؤول الــوحــيــد عــن قــرار 
اســتــبــعــاده. ويـــرى أن زعــيــم حــركــة النهضة 
مــســؤول عــن ذلــك أيــضــًا. فــي مــعــرض كلمته، 
أطلق الصيد رسالة للغنوشي، بعدما امتنع 
عن ذلك علنيًا طيلة الفترة السابقة. وقال في 
جملة ســاخــرة »هـــذه املـــرة أطلقنا مــبــادرة... 
وقــد نحتاج فــي املـــرة املقبلة إلــى فــتــوى من 

سيدي الشيخ«.
ويــــبــــدو أن الـــصـــيـــد يـــئـــس تـــمـــامـــًا مــــن دعـــم 
انتقاداته  يــصــوب  جعله  مــا  وهــو  النهضة، 
دفـــعـــة واحــــــــدة. وفـــقـــًا لــبــعــض املــــصــــادر فــي 
الـــحـــركـــة، تــحــدثــت إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
تقييمه  فــي  تمامًا  مخطئًا  كــان  الصيد  فــإن 
لعالقته بالنهضة. بحسب املصادر، فقد تم 
نصحه مرات عديدة بتقديم استقالته وعدم 
املجازفة بــإدخــال الــبــالد فــي حالة مــن الشك 
البرملان،  إلى  وإطالة فترة األزمــة باالحتكام 
بعدما استنفدت الحركة كل إمكانيات دعمه 

عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة الــــوحــــدة بــمــا يحسم 
ــات ومـــا إذا  ــويـ ثــيــر حـــول األولـ

ُ
الــجــدل الـــذي أ

كان ذلك متزامنًا أو الحقًا لعملية االنسحاب 
مــن صنعاء ومــنــاطــق أخـــرى. بــاإلضــافــة إلى 
بالحدود  املتعلق  الــجــانــب  على  ركـــزت  ذلـــك، 
الباليستية.  الــصــواريــخ  ومــلــف  الــســعــوديــة 
وبذلك تحقق املبادرة بهذه الصياغة اقترابًا 
ــيـــن بـــأولـــويـــة  ــقـــالبـ ــن مـــطـــالـــب االنـ جـــزئـــيـــًا مــ
تشكيل حكومة، وتضمن للجانب الحكومي 
مــوضــوع االنــســحــاب، وتــحــد مــن التهديدات 

للحدود السعودية.
ــرى، قــالــت مـــصـــادر يــمــنــيــة في  ــ مـــن جــهــة أخـ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
توّجه االنقالبين إلى تشكيل حكومة وبعد 
أن لــوحــوا بــذلــك، األســابــيــع املــاضــيــة، تجّمد 
إعطاء  على  االنقالبين  تــوافــق  بعد  تقريبًا 
فرصة للمباحثات حول املقترحات األخيرة 
ــتـــي قـــدمـــهـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي  الـ
ــيـــري، وجـــــرى إقــــرارهــــا وتــســلــيــمــهــا  جــــون كـ
لــلــمــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى الـــيـــمـــن، إســمــاعــيــل 
ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد. ووفـــقـــًا لــلــمــصــادر، فــإن 
االنــقــالبــيــن يــســعــون لــلــحــصــول عــلــى مزيد 
األممي حول  املبعوث  من  التوضيحات  من 
ــبـــون بـــــأن تــشــمــل وقـــف  ــالـ املــــضــــامــــن، ويـــطـ
الــحــرب كــأولــويــة تــســبــق جــمــيــع الــخــطــوات، 
إشارة إلى عملية التحالف العربي الجوية، 

لــلــبــقــاء. ووفــقــًا لــلــمــصــادر، فــإنــه لــو اســتــقــال 
لــكــان أبــقــى عــلــى شـــيء مــن تــقــديــر السبسي 
أن يبقي أيضًا على  لــه، وكــان يمكن  الثابت 
بعض حظوظه في قيادة الحكومة الجديدة، 
النتيجة املنطقية،  إلــى هــذه  قــاد  لكن تعنته 

ألنه قرر مواجهة الجميع.
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــجــمــلــة الــــســــاخــــرة الــتــي 
أطلقها الصيد ضد الغنوشي، اكتفى األخير 
وطرافة  »مزحة  إنها   

ً
قائال عليها  بالتعليق 

ــًا فــي  ــ ــاطـ ــ ــيــــد«، لـــكـــن أوسـ مــــن الـــحـــبـــيـــب الــــصــ
الجديد« عن  »العربي  إلــى  النهضة تحدثت 
السياسي  الــتــصــرف  »هـــذا  انــزعــاجــه بسبب 
البعيد عن الكياسة في مثل هذه املناسبات«، 
عــلــى حـــد وصــفــهــا. ووفـــقـــًا ملـــصـــادر تحدثت 
فــإن الصيد تناسى  الــجــديــد«،  إلــى »العربي 
بــســرعــة كـــل الـــدعـــم الـــــذي لــقــيــه طــيــلــة فــتــرة 
حكمه من حركة النهضة، وزعيمها بالذات، 
خصوصًا فــي األوقـــات الحرجة. وأكـــدت أنه 

عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. وظــهــرت تــبــايــنــات في 
الــــرؤى واألولـــويـــات بــن شــريــكــي االنــقــالب، 
الحوثيون في  إذ نشر  األخــيــرة،  الفترة  فــي 
وســائــلــهــم اإلعـــالمـــيـــة الــرســمــيــة بــيــانــًا عن 
»القوة الصاروخية«، وهو عبارة عن رسالة 
مـــوّجـــهـــة إلــــى »الـــشـــعـــب« وزعـــيـــم الــجــمــاعــة 
ترفض  مضامن  وحمل  الحوثي،  عبدامللك 
أن  تشمل  التي  الــدولــيــة  املقترحات  ضمنيًا 
يــتــم تــســلــيــم األســلــحــة الــثــقــيــلــة إلــــى »طـــرف 
ثالث«. في املقابل، أعلن »املجلس السياسي« 
بــن شريكي  باملناصفة  املــؤلــف  االنــقــالبــي، 
مع  اإليجابي  للتعامل  استعداده  االنــقــالب، 
أي مبادرات، لكنه اشترط أن تؤدي إلى وقف 

ما وصفه »العدوان«.
مــن جهة أخـــرى، عكست الــزيــارة الــتــي يقوم 
الــعــراق، ومــن املقرر  إلــى  بها وفــد الحوثين 
أن تشمل لبنان وإيران، تباين وجهات النظر 
بن شريكي االنقالب، فعلى الرغم من تواجد 
الوفد املشترك في العاصمة الُعمانية مسقط، 
لـــم يـــشـــارك مــمــثــلــو حــــزب صــالــح فـــي الــوفــد، 
الخارجية  وزيــر  الحزب  في  القيادي  وأطلق 
رئت 

ُ
ق الــقــربــي، تصريحات  أبــوبــكــر  األســبــق، 

ــن ذلــك  ــذا الــتــبــايــن، ومــ عــلــى أنـــهـــا تــعــكــس هــ
ــد »الـــســـالم  ــريـ ــــى أن »الـــشـــعـــب« يـ إشــــارتــــه إلـ
ــة مــدنــيــة ال تــخــضــع لــســيــطــرة  ــ ــن ودولــ ــ واألمــ

مذهب أو جماعات مسلحة«.

لوال هذا الدعم لكان الصيد غادر الحكم قبل 
مقتنعا  يكن  لــم  السبسي  إن  إذ  بكثير،  ذلــك 
بــقــدرتــه عــلــى الــتــواصــل مــع الــتــونــســيــن في 
ــيـــاز، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــتـ فـــتـــرة ســيــاســيــة بـــامـ
وأهمها  امللفات،  من  العديد  إدارة  في  فشله 
اســتــعــادة هــيــبــة الـــدولـــة وفــــرض االنــضــبــاط 
والتقليص مــن اإلضــرابــات واالعــتــصــامــات، 

وإدارة امللف االقتصادي.
ــدم ملــحــة عن  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــصــيــد قــ
ونجاحه  االجتماعي  امللف  في  عمله  نتائج 
ــــى اتـــفـــاقـــات مــــع املــنــظــمــات  فــــي الـــتـــوصـــل إلـ
على  أنــه  يعرف  الجميع  أن  إال  االجتماعية، 
ــذا املــلــف  ــيـــدًا فـــي إدارة هــ ــل لـــم يــكــن وحـ ــ األقـ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي للشغل  ــاع االتــــحــ ــنــ وإقــ
ــاقــــات، وأن الــســبــســي  ــفــ بــتــوقــيــع بــعــض االتــ

والغنوشي أديا دورًا كبيرًا في ذلك.
غــيــر أن الــســؤال الـــذي يــتــم تــداولــه مــنــذ يــوم 
االثنن يتمحور حــول سبب إصــرار الصيد 
على إحــراق جميع أوراقــه السياسية، وقطع 
حبل الوصال مع الجميع، وهل أن مرد ذلك 

هو قراره بوضع حد ملسيرته السياسية؟
يرجح مراقبون تونسيون هذه الفرضية، ألن 
املنافسة املقبلة لن يكون فيها مكان للصيد، 
ــه ال يـــحـــمـــل آمــــــــااًل ســيــاســيــة  ــ ــًا أنــ خـــصـــوصـ
انتخابية،  معارك  خــوض  بإمكانية  واقعية 
وال يستند إلى مرجعية حزبية تؤهله لذلك.

معارك شرسة 
في مختلف 
جبهات تعز 
)أحمد الباشا/

فرانس برس(

العراق أّجل معركة 
السيطرة  على الحدود السورية 

نتيجة المباالة دمشق

وّجه الصيد رسالة 
مفادها أن أداء حكومته 

لم يكن مبررًا الستبعاده

برزت تباينات بين الحوثيين 
وحزب المؤتمر الشعبي 
حول المبادرة األميركية 
للحل في اليمن، والتي 

القت قبوًال من الحكومة

نحو 10 آالف قتيل منذ بدء الحرب )محمد حمود/األناضول(

والقوات  الحوثيين  من  مسلحًا   20 مقتل  الشرعية،  قــوات  أعلنت 
الجوف،  المخلوع علي عبداهلل صالح في محافطة  للرئيس  الموالية 
شمالي اليمن، وذلك خالل معارك أمس. في سياق آخر، أعلنت قوات 
الشرعية أنها »ضبطت 3 شاحنات محملة بقذائف في محافظة مأرب 
اليمنية كانت في طريقها للمليشيات«. وأشار المركز اإلعالمي لـ»القوات 
المسلحة اليمنية«، في بيان، إلى أن »الشاحنات الثالث كانت قادمة من 

منطقة العبر في محافظة حضرموت، ومتجهة إلى صنعاء«.

قتلى للمليشيات في الجوف

أكد زعيم مليشيا »النجباء« أكرم الكعبي أن قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري اإليراني قاسم 

سليماني )الصورة( يشرف على مليشيات 
»الحشد الشعبي« العراقية، معلنًا أن »الحشد« 

ستشارك في معركة املوصل. ونقلت وكالة 
»تسنيم« اإليرانية عن الكعبي تأكيده دور سليماني 
املهم في تشكيل »الحشد«، مؤكدًا أن »النجباء« هي 

إحدى فصائل »الحشد«.

أكدت وزارة الخارجية األميركية دعمها املباحثات 
الجارية حاليًا بني الحكومة العراقية وحكومة إقليم 
كردستان العراق لحل املشاكل بني الطرفني. وقال 

املتحدث باسم الخارجية جون كيربي )الصورة( إن 
بالده على اتصال مباشر مع قادة الطرفني في بغداد 
وأربيل، من خالل مبعوثها الخاص بريت ماكغورك، 

مضيفًا خالل إيجازه الصحافي أمس أن القضايا 
الحوارية بني بغداد وأربيل هي شأن عراقي داخلي.

قاسم 
سليماني 

يشرف على 
»الحشد 

الشعبي«

واشنطن 
تدعم 

حوار 
بغداد 
وأربيل 

SCOOPللحدث تتمة...
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أفغانستان: صمت 
حكومي بعد اعتقال 

ممثل خامنئي
ال تــــزال الــســلــطــات األفــغــانــيــة تلتزم 
الصمت إزاء اعتقال غالم علي قربان 
ــــور، مــمــثــل كـــل مـــن املـــرشـــد األعــلــى  بـ
ــة عـــلـــي خــامــنــئــي،  ــيــ ــرانــ ــثـــورة اإليــ ــلـ لـ
السيستاني،  علي  الــديــنــي  واملــرجــع 
املاضي.  يــوم األحــد  أفغانستان،  في 
ــاد مــصــدر فــي االســتــخــبــارات أن  وأفــ
الـــرجـــل اعــتــقــل مـــن أمـــــام مــنــزلــه في 
مدينة هرات غربي البالد، الفتًا إلى 
الخاصة  األفغانية  أن االستخبارات 

هي الجهة املنفذة. 
كما أوضح أن »غالم قربان بور كان 
مسؤول تجنيد األفغان الشيعة وقد 
ــدادًا كــبــيــرة مــن هــــؤالء إلــى  ــ أرســــل أعـ
ســـوريـــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 

اإليرانية«.
)العربي الجديد(

إقالة رئيسة البرازيل 
تحسم اليوم

ــلـــت مــحــاكــمــة رئـــيـــســـة الـــبـــرازيـــل  دخـ
املوقوفة عن ممارسة مهامها، ديلما 
روســيــف )الـــصـــورة(، أمــس الثالثاء، 
يومها الخامس في مجلس الشيوخ 
فريقا  بها  تقدم  ختامية  بمرافعات 
ــاع واالتــــهــــام الــــذي يــســعــى إلــى  ــدفـ الـ
ــن مـــنـــصـــبـــهـــا النـــتـــهـــاكـــهـــا  ــ عـــزلـــهـــا مـ
قـــــوانـــــن املــــــــوازنــــــــة. وأعـــــلـــــن رئـــيـــس 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا الــقــاضــي ريـــكـــاردو 
ليواندوفسكي الذي يرأس املحاكمة 
أن أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ الــبــالــغ 
الحكم  على  81 سيصوتون  عــددهــم 

النهائي اليوم. 
)رويترز(

مصر: السادات 
يستقيل من  رئاسة لجنة 

حقوق إنسان 
تــقــدم رئــيــس لــجــنــة حــقــوق اإلنــســان 
فــي مجلس الــنــواب املــصــري، محمد 
أنــــــــور الــــــــســــــــادات، أمـــــــس الــــثــــالثــــاء، 
إلــى  الــلــجــنــة  رئــاســة  مــن  باستقالته 
رئيس البرملان علي عبد العال، على 
باملحاسبة  له  األخير  تهديد  خلفية 
في جلسة سرية، باملخالفة لالئحة، 
ــراء إرســـالـــه شـــكـــوى مــكــتــوبــة  ــ مـــن جـ
باللغة اإلنكليزية إلحدى املؤسسات 
ينتقد خاللها  الــخــارج،  فــي  الدولية 

إدارة املجلس النيابي، وأداء نوابه. 
)العربي الجديد(

بكين تتهم 
أميركية بالتجسس

الصينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أفــــادت 
ــيـــدة أعـــمـــال  ــأن سـ ــ أمـــــس الــــثــــالثــــاء، بـ
تدعى   صينية،  أصـــول  مــن  أميركية 
ساندي فان جيليس، ومحتجزة في 
الــصــن مــنــذ مــــــــارس/آذار مـــن الــعــام 
املاضي اتهمت بالتجسس في أحدث 
تـــطـــور فــــي قــضــيــة زادت مــــن تــوتــر 
العالقات األميركية الصينية. وقالت 
املتحدثة باسم الخارجية الصينية، 
إنــه »بسبب جرائم  هــوا تشون ينغ، 
التجسس التي يشتبه أنها ارتكبتها 

تم توجيه االتهام لفان جيليس«. 
)رويترز(

بوتين يجري مباحثات
في الصين واليابان

ــاء،  ــثــــالثــ ــلــــن، أمــــــس الــ ــرمــ ــكــ أعــــلــــن الــ
فـــالديـــمـــيـــر  الــــــروســــــي،  الــــرئــــيــــس  أن 
بــوتــن )الــــصــــورة(، ســيــزور الــيــابــان 
املــقــبــل،  فـــي ديــســمــبــر/كــانــون األول 
إلى  وطــوكــيــو  موسكو  تسعى  فيما 
ــــول جـــزر  ــدة الـــتـــوتـــر حــ ــ تــخــفــيــف حــ
متنازع عليها بن البلدين. كما أفاد 
بــوتــن سيعقد  أمـــس أن   الــكــرمــلــن 
ــاعــــات الــثــنــائــيــة  ــمــ ــتــ عـــــــددًا مــــن االجــ
رفــيــعــة املـــســـتـــوى عــلــى هـــامـــش قمة 
الــعــشــريــن الـــتـــي تــعــقــد يـــومـــي 4 و5 
ــــي هــانــغــتــشــو  ــــول فـ ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
فـــي الـــصـــن، تــشــمــل بــشــكــل أســاســي 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
تيريزا  البريطانية  الــوزراء  ورئيسة 

ماي.
)فرانس برس، رويترز(

اعترفت األمم المتحدة 
بالتسبب بانتشار الكوليرا 

في هايتي عام 2010

واجه المبعوث إلى ليبيا 
برناردينو ليون اتهامات 

عدة بتضارب المصالح

فضائح 
األمم المتحدة

جمانة فرحات

تتوالى فضائح األمــم املتحدة في 
عدد من البلدان، ليشكل عام 2016، 
األســــــــوأ نــــظــــرًا لـــتـــعـــدد الــفــضــائــح 
واالنــتــهــاكــات الــتــي تــم الــكــشــف عــنــهــا، والــتــي 
غالبًا ال يجد أي منها سوى تحقيقات داخلية 
أو  اإلقـــرار ضمنًا بالخطأ  إلــى  باهتة تنتهي 
اعــتــذار  كلمات  تحتوي  مــع بضع جمل  علنًا 
تتراكم، وتسجيل استقاالت محدودة. وبينما 
ــرز عــنــاويــن  ــ ــاكـــات الــجــنــســيــة أبــ ــهـ ــتـ تـــعـــد االنـ
السنوات األخيرة،  املتحدة في  األمم  فضائح 
أخــرى طابعها سياسي تحضر  فــإن قضايا 
ــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تشهد  ــًا، خــصــوصــًا فـ أيـــضـ
أزمات سياسية وإنسانية على غرار سورية. 
غـــارديـــان«،  »ذا  صحيفة  كشفته  مــا  ويــشــكــل 
أمــس الــثــالثــاء، عــن أن منظمة األمــم املتحدة، 
فــي سورية،  العاملة  املــتــعــددة  عبر وكــاالتــهــا 
الـــدوالرات ألشخاص  منحت عشرات مالين 
ومنظمات مرتبطن برئيس النظام السوري 
بشار األســد، الفضيحة األحــدث التي تواجه 

املنظمة هذا العام.
وفــقــًا لــلــتــحــقــيــق االســتــقــصــائــي الــــذي أعــدتــه 
الـــصـــحـــيـــفـــة، وتـــضـــمـــن االطــــــــالع عـــلـــى مــئــات 
العقود التي أبرمتها منظمات األمم املتحدة 
منذ 2011، بداية الثورة في سورية التي تشهد 
أســوأ أزمــة إنسانية، فــإن بعثة األمــم املتحدة 
كـــجـــزء مـــن بــرنــامــج مــســاعــداتــهــا اإلنــســانــيــة 

الـــســـوري، ورامــــي مــخــلــوف، ابـــن خـــال رئيس 
النظام السوري. 

تظهر الوثائق املنشورة أن منظمتن تابعتن 
لألمم املتحدة بنتا شراكة مع مؤسسة خيرية 
إنفاق  األســـد، وتــم  أســمــاء  أنشأتها وتديرها 
 األخيرة 

ّ
8.5 مالين دوالر، على الرغم من أن

تــخــضــع لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة. أمــا 
دفعت  فقد  الوثائق،  وبحسب  »يونيسيف«، 
الــبــســتــان  لــجــمــعــيــة  مــلــيــون دوالر  نــحــو 277 
ــم  الـــتـــي يــمــلــكــهــا مـــخـــلـــوف. كـــمـــا دفـــعـــت األمــ
»سيرياتل«  لشركة  دوالر  ألــف   700 املــتــحــدة 
للهاتف النقال التي يديرها مخلوف املعروف 
بــدوره في دعم النظام السوري، بما في ذلك 
تــمــويــل املــلــيــشــيــات الـــتـــي تــقــاتــل إلــــى جــانــب 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة. بـــدورهـــا، أنــفــقــت منظمة 
الصحة العاملية أكثر من 5 مالين دوالر لدعم 
بنك الــدم الوطني السوري، الــذي تتحكم فيه 
وزارة الدفاع، على الرغم من وجود »مخاوف 
مــلــمــوســة« لـــدى املــنــظــمــة حـــول مـــا إذا كــانــت 
إمدادات الدم ستصل إلى الذين يحتاجونها 
أم أنــهــا ســتــوجــه إلـــى الــجــيــش أواًل. لــم تنكر 
فــي التحقيق،  املــتــحــدة صــحــة مــا ورد  األمــــم 
بل على العكس من ذلك، قدمت مجموعة من 
العمل  تستطيع  »ال  أنــهــا  أهمها  الــتــبــريــرات، 
ســـوى مـــع عـــدد مـــحـــدود مـــن الــشــركــاء الــذيــن 
يــوافــق عليهم األســـد وأنــهــا تفعل كــل مــا في 
وســـعـــهـــا لـــضـــمـــان أن األمــــــــوال تــنــفــق بــشــكــل 
صــحــيــح«. يــقــول مــتــحــدث بــاســم املــنــظــمــة، لم 
ــة، وفــي  ــوريـ يــحــدد اســـمـــه، إن »الــعــمــل فـــي سـ
ــه الــــســــادس،  ــــت يـــدخـــل فـــيـــه الــــصــــراع عـــامـ وقـ
يــجــبــر الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال اإلنـــســـانـــي على 
املنظمة  تــدافــع  اتــخــاذ خــيــارات صعبة«. كما 
ها غير ملزمة بعقوبات 

ّ
عن نفسها بالقول إن

ها 
ّ
وإن األوروبــي،  املتحدة واالتحاد  الواليات 

فقط تلتزم بالعقوبات الصادرة عنها. إال أن 

مــنــحــت شـــركـــات ورجــــــال أعـــمـــال يــخــضــعــون 
لعقوبات من قبل الواليات املتحدة واالتحاد 
األوروبي مبالغ طائلة تقدر بعشرات مالين 
ــتــــحــــدة عــبــر  الــــــــــــــدوالرات. وأبـــــرمـــــت األمـــــــم املــ
وكاالتها عــقــودًا مــع 258 شركة ســوريــة على 
ــل. ووصـــلـــت املــبــالــغ الــتــي دفــعــتــهــا لــهــذه  ــ األقـ
الــشــركــات فــي حــدهــا األقــصــى إلــى 54 مليون 
دوالر وفــي حدها األدنــى إلــى 30 ألــف دوالر. 
أن  إلــى  التحقيق،  الصحيفة، بحسب  وتشير 
العديد من هذه الشركات لها صالت باألسد 
أو أولئك القريبن منه. وفي السياق، يحضر 
اسم كل من أسماء األسد، زوجة رئيس النظام 

مــســؤوال آخــر فــي املنظمة، عمل فــي ســوريــة، 
لــم يــتــردد بــالــقــول للصحيفة إنــه يــوجــد عدم 
ارتـــيـــاح داخــــل بــعــض وكــــاالت األمــــم املــتــحــدة 
بسبب تحكم حكومة النظام بجهود اإلغاثة، 
»املخيب  قبل أن يصف موقف األمم املتحدة بـ
تفرض  التي  التحديات  في مواجهة  لآلمال« 
ــة. كــمــا أعـــــادت الصحيفة  نــفــســهــا فـــي ســـوريـ
التذكير بما قاله لها مسؤول آخــر في بداية 
الحرب السورية إذ فال »فريق األمــم املتحدة 
في سورية، عرف منذ األيام األولى للصراع، 
أن الـــحـــكـــومـــة وقـــائـــمـــة الــجــمــعــيــات املــحــلــيــة 
املعتمدة من قبلها للشراكة مع األمم املتحدة، 
املــبــادئ اإلنسانية  تــالئــم  اعــتــبــارهــا  ال يمكن 
املتعلقة باالستقالل والحياد والنزاهة«. لكن 
تمت تنحية هذا االعتبار جانبًا من قبل األمم 
املتحدة إلرضاء مطلب قيادة حكومة النظام 
األمــر  اإلنسانية،  باالستجابة  يتعلق  مــا  فــي 
ــاالت األمـــم املــتــحــدة مع  الـــذي مهد لــتــورط وكـ
حكومة  مع  وثيق  بشكل  مرتبطة  مؤسسات 
النظام، بحسب الصحيفة. كما تعرب مصادر 
عن قلقها مما تصفه بـ »ثقافة الصمت« حيال 
األعمال املحلية ومهمات بعثة األمم املتحدة 

في دمشق. الفضائح/الجرائم ال تتوقف عند 
هذا الحد. ما حدث في هايتي نموذج آخر ال 
يقل سوءًا. لم تجد األمم املتحدة، أخيرًا، مفرًا 
من اإلقرار بمسؤوليتها عن التسبب بانتشار 
وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا فـــي هــايــتــي فـــي عــــام 2010. 
قـــال املــتــحــدث باسم  بــعــبــارات منتقاة بــدقــة، 
املتحدة، فرحان حــق، في  العام لألمم  األمــن 
الجاري،  الثامن عشر من شهر أغسطس/آب 
ــم  ــام املــــاضــــي أصـــبـــحـــت األمــ ــعــ إنـــــه »خــــــالل الــ
املتحدة مقتنعة بأنها في حاجة لفعل املزيد 
في ما يتعلق بتورطها في االنتشار املبدئي، 
ومعاناة هؤالء الذين تضرروا من الكوليرا«. 
»هؤالء« الذين تحدث عنهم حق هم عبارة عن 
قرابة 780 ألف شخص توفي منهم أكثر من 
9100 شخص، بحسب األرقــام املنشورة على 
وقــد أصيبوا بعد  املتحدة.  األمــم  أنباء  مركز 
لألمم  بقاعدة  الصحي  الــصــرف  مياه  تسرب 
املتحدة تديرها قوات نيبالية في نهر قريب 
منها. على الرغم من ذلك ترفض األمم املتحدة 
دفع أي تعويضات للضحايا. وقد برر األمن 
العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، السبب 
قبل  املتحدة«،  لألمم  القانونية  »الحصانة  بـ

للمنظمة  أخالقية  مسؤولية  عــن  يتحدث  أن 
فــي دعـــم الــضــحــايــا والــبــلــد فــي الــتــغــلــب على 
ــا فـــي جـــنـــوب الــــســــودان، فقد  ــاء. أمــ ــذا الــــوبــ هــ
حدة في جنوب السودان 

ّ
أقّرت بعثة األمم املت

)يــونــمــيــس( مــطــلــع شــهــر أغــســطــس الــجــاري 

بوقوع 126 حالة اغتصاب لنساء في محيط 
مقرها. وكان اآلالف من الجنوبين قد لجؤوا 
إلى مقر البعثة وانتشروا في محيطها بحثًا 
عــن قليل مــن األمـــان فــي أعــقــاب املــعــارك التي 
الــقــوات الحكومية واملــتــمــرديــن  انــدلــعــت بــن 

فــي 2013. وقــد أرفـــق هــذا اإلقـــرار بتسريبات 
عن تشكيل فريق للتحقيق في هذه الجرائم. 
وإن كــانــت قـــوات األمـــم املــتــحــدة قــد تغاضت 
عن انتهاكات جنسية ترتكب تحت أنظارها 
املقابل كانت  الــســودان، فإنها في  في جنوب 

ضالعة مباشرة في هذه الجرائم.
فــي شهر مــايــو/أيــار املــاضــي، أعلن متحدث 
آخر باسم األمن العام لألمم املتحدة، يدعى 
ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، عـــن وجـــــود 44 حــالــة 
تــحــرش واغــتــصــاب ارتــكــبــت مــن قــبــل جنود 
الــدولــيــة منذ  الــســالم  قـــوات حفظ  منضوين 
بداية عام 2016. وتعد هذه الجرائم امتدادًا 
ألخــــــرى مـــمـــاثـــلـــة تـــمـــت عـــلـــى مـــــدى األعــــــوام 
املاضية. ووفقًا لدوجاريك، سجلت 29 حالة 
الــوســطــى، وســبــع فــي الكونغو،  فــي أفريقيا 
 عن حــاالت مماثلة في مالي وجنوب 

ً
فضال

ــــي أفـــريـــقـــيـــا  ــنــــاطــــق أخـــــــــرى. فـ الــــــســــــودان ومــ
الــوســطــى، الــتــي تــركــزت فــيــهــا الــجــرائــم بن 
عامي 2014 و2015 كانت طفلة تبلغ 12 عامًا 
من بن الضحايا. تقول الفتاة، في شهادتها 
الــتــي وثــقــتــهــا منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، إنها 
»اخــتــبــأت داخـــل حــمــام خـــالل تفتيش منزل 

أســـرتـــهـــا فـــي نــحــو الـــســـاعـــة 2 صــبــاحــا من 
يـــوم 2 أغـــســـطـــس/آب 2015 مـــن قــبــل جــنــود 
ــدة،  ــحـ ــتـ ــم املـ ــعـــن لــــألمــ ــابـ ــتـ ــــالم الـ ــــسـ ــفـــظ الـ حـ
كــانــت تــقــودهــم قــــوات شــرطــة درك روانـــديـــة 
العاصمة  في  عملية  وينفذون  وكاميرونية 
بــانــغــي فــي حــي »بـــي كــا 5«. وتــشــيــر إلـــى أن 
 كان يرتدي قبعة زرقاء ومالبس قوات 

ً
»رجال

حفظ الــســالم األمــمــيــة أخــذهــا ثــم اغتصبها 
خلف شاحنة كانت متوقفة هناك«. وأضافت 
ــا ِصـــــْحـــــت، صـــفـــعـــنـــي عـــلـــى وجـــهـــي  ــنــــدمــ »عــ
بأقصى قوته ثم وضع يده على فمي«. وكان 
من نتائج هذه القضية تقديم مبعوث األمن 
العام الخاص لجمهورية أفريقيا الوسطى، 
باباكار غاي، استقالته من منصبه بناء على 

طلب بان كي مون.
الــفــضــائــح الــجــنــســيــة ملــوظــفــي األمــــم املــتــحــدة 
ال تقتصر على االغــتــصــاب، إذ تــم على مدى 
على  الضوء مجددًا  تسليط  املاضية  األشهر 
ظــاهــرة »الــجــنــس مــقــابــل الـــغـــذاء« والــتــي كــان 
بظاهرة  يعرف  بــات  ما  أيضًا  تداعياتها  من 
»أطفال قوات حفظ السالم«. في تقرير صادر 
املاضي،  يوليو/تموز  فــي  املتحدة  األمــم  عــن 
استغالل  حــالــة   480 بتسجيل  االعـــتـــراف  تــم 
قــــوات  قـــبـــل  مــــن  و2013،   2008 بــــن  جــنــســي 
حفظ السالم خصوصًا في هايتي وليبيريا. 
استجوبن  امــرأة في هايتي،   231 وأوضحت 
خــالل عــام 2015، أنــهــن اضــطــررن إلــى القيام 
الــذي نشرت  للتقرير،  الــخــطــوة. ووفــقــًا  بهذه 
مــقــتــطــفــات مــنــه وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
فــإن ثلث ضحايا الــحــاالت مــن األطــفــال. وفي 
مقابلة مــع صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، في 
فبراير/شباط 2016 تقول طفلة تبلغ14 عامًا، 
»فـــي بــعــض األحـــيـــان، عــنــدمــا أكــــون بــمــفــردي 
أفكر فــي قتل طفلي. إنــه يذكرني بــه«. تــروي 
الطفلة كيف أن األمم املتحدة رفضت تسجيل 
مــا تــعــرضــت لــه عــلــى يـــدي جــنــدي بــورونــدي 
يــعــمــل ضــمــن قـــــوات حــفــظ الـــســـالم عــلــى أنــه 
اغتصاب ووثقت حالتها تحت بند »مقايضة 
جـــنـــســـيـــة« تــــم بـــمـــوجـــبـــهـــا مــــبــــادلــــة الــجــنــس 
بالطعام أو املال. وتجمع تقارير عدة على أن 
األمم املتحدة فشلت في التعامل مع التقارير 
التي تردها عن االنتهاكات، إن بسبب تكتمها 
عــلــى االنــتــهــاكــات أو بطئها فــي االســتــجــابــة 
تتمتع  التي  الحصانة   عن تحول 

ً
لها، فضال

الــقــوات التابعة لــألمــم املــتــحــدة إلــى أداة  بها 
لإلفالت من العقاب.

مــن جــانــب آخـــر، تشكل قضايا الــفــســاد جــزءًا 
مــن منظومة عمل األمــم املــتــحــدة، والــتــي كان 
أحـــدثـــهـــا قـــد تـــــورط فــيــهــا الـــرئـــيـــس الــســابــق 
عامي  خــالل  املتحدة  لألمم  العامة  للجمعية 
أواخــر  تــوفــي  الـــذي  2013 و2014، جــون آش، 
شهر يوليو/تموز املاضي. في شهر إبريل/ 
نـــيـــســـان املــــاضــــي، نـــشـــرت وكــــالــــة »رويــــتــــرز« 
تــقــريــرًا كــشــفــت فــيــه عــمــا وصـــف بــأنــه »أكــبــر 
أزمـــة فــســاد فــي األمـــم املــتــحــدة مــنــذ فضيحة 
كــوفــي عــنــان«.  فــي عهد  الــغــذاء  النفط مقابل 
وجاء التحقيق عقب اتهامات وجهها مكتب 
ــيـــركـــي ضـــد ســبــعــة أشــخــاص  الــتــحــقــيــق األمـ
ــم الــرئــيــس  ــهــ بــيــنــهــم آش بــتــلــقــي رشــــــى. واتــ
السابق للجمعية العامة لألمم املتحدة بتلقي 
قرابة مليون دوالر ر كرشى من رجال أعمال 
صينين، بينها تلقيه أكثر من 800 ألف دوالر 
من رجل أعمال صيني لدعم مصالحه داخل 
املتورطن،  قائمة  كما ضمت  املــتــحــدة.  األمـــم 
ــر األمــــــــم املــــتــــحــــدة مــن  ــيـ ــفـ كـــــال مـــــن نــــائــــب سـ
لورنزو.  فرانسيس  الدومينيكان،  جمهورية 
وقـــد تــم وقــفــه عــن الــعــمــل، فــي مــا يــبــدو أنها 
من »أقصى« العقوبات التي يمكن أن تطاول 

موظفي األمم املتحدة.

ــادات لــمــمــثــلــي األمـــم  ــقـ ــتـ االنـ
ــدم الــتــزامــهــم  ــ الــمــتــحــدة وع
المبعوث  أيضًا  تطاول  بالحياد، 
األممي السابق إلى ليبيا، برناردينو 
مهمته  انــتــهــت  ــذي  الـ ــون،  ــي ل
 2015 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
تعاملت  فضيحة  وقــع  على 
بال مباالة.  المتحدة  األمم  معها 
صحيفة  كشفته  مــا  وبحسب 
كان  البريطانية،  ــان«  ــاردي غ »ذا 
من  األخيرة  األشهر  يستغل  ليون 
مع  للتفاوض  الليبية  مهمته 
تسلّم  بــهــدف  ــارات  ــ اإلم دولـــة 
الدبلوماسية  األكاديمية  إدارة 
مع  تواصله  عن  فضًال  فيها، 
وتنسيقه  إماراتيين  مسؤولين 
في  اإلماراتي  السفير  مع  الدائم 
فيه  كان  الــذي  الوقت  في  ليبيا 
يشكل  ليبيا  في  اإلماراتي  الــدور 

مادة للسجال السياسي.

»نموذج« ليون

تمويل غير مباشر 
ألنظمة دموية

أبرمت األمم المتحدة عقودًا مع 258 شركة معظمها مرتبطة بالنظام )عامر الموهباني/فرانس برس(

عبارات الشجب والصدمة التي تحدث عنها األمين العام الحالي لألمم 
المتحدة بان كي مون بعد الكشف عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها 
جمهورية  في  أمميون  جنود 
وصفتها  ــى،  ــط ــوس ال أفــريــقــيــا 
منظمة العفو في تقريرها بأنها 
قيلت  لـ»كلمات  امــتــدادًا  تشكل 
حيث  سنوات،  عشر  من  أكثر  قبل 
لألمم  السابق  العام  األمين  كــان 
)الصورة(  عنان  كوفي  المتحدة 
على  بالقضاء  د  تعهَّ مــن  أول 
آفة االنتهاكات الجنسية في األمم 

المتحدة«.

ظاهرة الجرائم الجنسية

للفضائح  إضافيًا  عامًا   2016 ــام  ع يشكل 
سجلها،  في  المتحدة  األمم  تراكمها  التي 
غارديان«،  »ذا  صحيفة  كشفته  ما  وأحدثها 

أمس الثالثاء، عن منح األمم المتحدة ماليين 
مرتبطين  ومنظمات  ألشــخــاص  ــدوالرات  ــ ال
بين  الجامع  ــا  أم ــوري.  ــس ال النظام  برئيس 

تحمل  المنظمة  ــض  رف فهو  االنتهاكات 
تمويل  على  االرتكابات  تتوزع  المسؤولية. 
بانتشار  والتسبب  جنسية،  وجــرائــم  أنظمة، 

األربــاح.  لتحقيق  المنصب  واستغالل  أوبئة، 
هكذا، تبدو األمم المتحدة كمنظمة تتجسد 

فيها مختلف مظاهر الفساد
تحقيق

جرائم واستغالل 
مناصب لتحقيق 

األرباح

قوات 
حفظ 

السالم 
في 

أفريقيا 
ارتكبت 

جرائم 
جنسية 
عديدة 
)يوسف 

سانوغو/
فرانس 

برس(
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التعاون الروسي األميركي في سورية »ال يزال بعيدًا«إعالن أميركي عن »هدنة« تركية ـ كردية... والفصائل توسع تقدمها
جنيف، موسكو ـ العربي الجديد

يــســتــعــد املـــســـؤولـــون الــــــروس واألمـــيـــركـــيـــون 
ــة فــي  ــول ســــوريــ ــ الســـتـــئـــنـــاف مــبــاحــثــاتــهــم حـ
من  الــرغــم  وعــلــى  السويسرية.  جنيف  مدينة 
أن تــصــريــحــات مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن تــتــقــاطــع 
عند اعتبار أن التعاون بينهما ال تزال تحول 
دونــه عقبات عــدة، إال أن املبعوث األممي إلى 
يــعــول على  مــيــســتــورا،  ســوريــة، ستيفان دي 
هذه املحادثات من أجل استعادة وقف إطالق 
الــنــار فــي ســوريــة. وقــالــت املتحدثة باسم دي 
ميستورا، جيسي شاهن، في إفادة صحافية 
ــبـــعـــوث  ــــس الــــثــــالثــــاء، إن »املـ ــنـــيـــف، أمــ فــــي جـ
الخاص يأسف بشدة للقتال الشرس والوضع 
اإلنساني املتدهور. العملية السياسية والحل 
ــيـــدة لــلــخــروج  ســيــاســي هــمــا الــطــريــقــة الـــوحـ
ــة«. وأضـــافـــت فــي تــكــرار لــدعــوة دي  ــ مــن األزمــ
ــدة 48 ســاعــة  مـــيـــســـتـــورا لـــهـــدنـــة إنـــســـانـــيـــة ملـــ
فـــي مــديــنــة حــلــب مـــن أجــــل الــســمــاح بــوصــول 
اإلمــــدادات والــقــيــام بعمليات إجـــالء طــبــي، أن 
والواليات  االتحادية  روسيا  بن  »املحادثات 
املتحدة هذا األسبوع مهمة لجهود استئناف 

وقف األعمال القتالية«.
ــي جـــون  ــركــ ــيــ وفــــشــــل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــ
الروسي سيرغي الفــروف في  كيري ونظيره 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق خـــالل املـــحـــادثـــات الــتــي 
 في جنيف، يوم الجمعة. 

ً
استمرت يومًا كامال

ــا بــحــاجــة  ــايـ ــنــــاك قـــضـ ــه ال تـــــــزال هــ ــ وقـــــــاال إنــ
بعد  واضـــح  بشكل  التباين  وانــعــكــس  للحل. 
نفي املــبــعــوث األمــيــركــي إلــى ســوريــة، مايكل 
راتني، ليل االثنن الثالثاء، ما أوردته وكالة 

ــنـــن، عـــن أن مــوســكــو  »انـــتـــرفـــاكـــس« يــــوم اإلثـ
عملية  تنفيذ  إمــكــانــيــة  تــبــحــثــان  وواشــنــطــن 
 ضربات منّسقة على 

ّ
مشتركة في حلب، لشن

املسلحن في حلب، منتصف سبتمبر/ أيلول 
املقبل. 

 »الواليات املتحدة لم تبدأ 
ّ
وأشار البيان إلى أن

التنسيق مــع روســيــا فــي ســوريــة، ســـواء في 
الجانب العسكري أم غيره، وال يوجد معنى 
للحديث عن التعاون من دون أن تفي روسيا 
إنهاء  يعني  وهـــذا  ســوريــة.  فــي  بالتزاماتها 
الهجمات العشوائية على املدنين السورين، 
وحمل النظام على الوفاء بالتزاماته بموجب 
ــــدوره، قـــال املــتــحــدث باسم  اتــفــاق الــهــدنــة«. بـ
الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردًا على 
سؤال بشأن التعاون بن موسكو وواشنطن 

رامي سويد

تزامن إعالن واشنطن عن »اتفاق غير رسمي« 
بن القوات التركية واملليشيات الكردية على 
وقـــف إطـــالق الــنــار فــي الــشــمــال الـــســـوري، مع 
املليشيات،  هــذه  على حساب  املعارضة  تقدم 
عبر عملية »درع الفرات« التي تدعمها القوات 
مناطق  على  السيطرة  من  وتمّكنها  التركية، 
ــــف جـــرابـــلـــس الـــجـــنـــوبـــي. وأعـــلـــن  ــدة فــــي ريـ ــ عـ
الوسطى،  األميركية  الــقــيــادة  بــاســم  املتحدث 
الكولونيل جــون تــومــاس، أمــس الــثــالثــاء، أن 
فــي شمال  ــراد  األكـ واملقاتلن  التركية  الــقــوات 
ســـوريـــة تــوصــلــوا إلــــى »اتـــفـــاق غــيــر رســمــي« 
ــــالل  ــتــــال بـــيـــنـــهـــمـــا. وقـــــــال إنــــــه »خـ ــقــ ــوقــــف الــ لــ
الـــســـاعـــات املـــاضـــيـــة تــلــقــيــنــا تـــأكـــيـــدًا عــلــى أن 
إطــالق  عــن  املعنية ستتوقف  األطـــراف  جميع 
ــا بــيــنــهــا، وســـتـــركـــز عــلــى تــهــديــد  ــار فـــي مـ ــنـ الـ
داعـــش«. وأضـــاف أن »هــذا اتــفــاق غير رسمي 
يشمل اليومن املقبلن على األقل، ونأمل في 
أن يترسخ«. وأوضح أن األتراك وقوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة فــتــحــوا اتــصــاالت مــع الــواليــات 
املــتــحــدة وبـــن بعضهم الــبــعــض بــهــدف وقــف 
األعـــمـــال الــقــتــالــيــة«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن وصــف 
الكولونيل لهذا االتفاق بأنه »مشجع«، تبقى 
ه بعد مرور 

ّ
صفته »غير الرسمية« غالبة، إذ إن

ساعات على هذا اإلعالن لم يخرج أي تصريح 
رسمي من قبل الطرفن، أو حتى عن فصائل 
املعارضة السوري، ينفي أو يؤكد هذه الهدنة. 
وال يمكن اعتبارها فعلية، وسط الهدوء الحذر 
بـــن الـــجـــانـــبـــن، عــقــب الــتــصــريــح األمـــيـــركـــي، 
 
ً
فــعــال الـــكـــرديـــة  املــلــيــشــيــات  انــســحــبــت  إذا   

ّ
إال

بعد  أخــيــرًا،  عليها،  الــتــي سيطرت  منبج  مــن 
د مسؤولن  معركة طويلة مع »داعش«، وتعهُّ
أميركين لألتراك بانسحاب األكــراد من غرب 
الـــفـــرات بــعــد تــطــهــيــرهــا مــن الــتــنــظــيــم. وتــبــذل 
ــــات املـــتـــحـــدة جــــهــــودًا حــثــيــثــة لــتــجــنــب  ــــواليـ الـ
التركية  الـــقـــوات  بــن  الــعــنــف  أعــمــال  تصعيد 
التي تدعم عملية »درع الفرات« التي تقودها 
فصائل املعارضة داخل األراضي السورية في 
واملليشيات  ومقاتلي  جرابلس  بــلــدة  محيط 
ــك، تــواصــلــت  ــ ــنـــاك. فـــي غـــضـــون ذلـ الـــكـــرديـــة هـ
املــواجــهــات بــن فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
وقــوات النظام السوري على خطوط التماس 

في مناطق جنوب حلب املحيطة بطريق خان 
طــومــان الــرامــوســة الـــذي بــات يعد خــط إمــداد 
دفع  مــا  حلب،  مدينة  على  الوحيد  املعارضة 
قوات النظام إلى السعي إلغالقه خالل األيام 
املــاضــيــة مــن خـــالل شــن هــجــمــات عــلــى مــواقــع 
سيطرة املعارضة في محيط الطريق. وباءت 
ــذه الــهــجــمــات بــالــفــشــل مـــع تــصــدي  جــمــيــع هــ
ــف خــســائــر كــبــيــرة في 

ّ
املــعــارضــة لــهــا، مـــا خــل
صفوف قوات النظام. 

وسادت حالة من الهدوء الحذر على خطوط 
الــتــمــاس بــن املــعــارضــة الــســوريــة املنضوية 
مـــع قــــوات تــركــيــة خــاصــة فـــي غــرفــة عمليات 

الــفــرات« من طــرف ومليشيات »حماية  »درع 
الفقري  العمود  التي تشكل  الكردية  الشعب« 
ــقــــوات »ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مــــن طـــرف  لــ
ــلـــس الـــجـــنـــوبـــي طـــــوال،  ــرابـ آخـــــر فــــي ريـــــف جـ
»درع  قــوات  ن  تمكُّ بعد  الثالثاء،  االثنن  ليلة 
الفرات« من السيطرة على عشر قرى جديدة 
في ريــف جرابلس يــوم أول من أمــس االثنن 
ليتجاوز عدد القرى التي سيطرت عليها أكثر 
مــن أربــعــن خــالل أربــعــة أيـــام مــن املــواجــهــات 
ــل، أعــلــنــت  ــابــ ــقــ ــيـــات. فــــي املــ ــيـــشـ ــلـ ــذه املـ ــ مــــع هــ
املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة تــمــكــنــهــا مـــن اســتــعــادة 
ــــوذان والـــكـــدرو  الــســيــطــرة عــلــى قــريــتــي تـــل حـ
فـــي ريــــف مــنــبــج الــجــنــوبــي مـــن يـــد »داعـــــش« 
ــــذي تــمــكــنــت عــنــاصــره مـــن الــســيــطــرة على  الـ
الــقــريــتــن إثـــر مــواجــهــات مــع قــــوات »ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، تــخــلــلــهــا تــفــجــيــر مــســلــحــي 
عناصر  استهدفت  مفخخة  لسيارة  التنظيم 
ــة. وتـــســـعـــى املــلــيــشــيــات  ــرديــ ــكــ املـــلـــيـــشـــيـــات الــ
الكردية إلى االقتراب من مدينة الباب لتصل 
بمناطق  ســوريــة  شــرقــي  سيطرتها  مــنــاطــق 
غــرب حلب عبر  سيطرتها في عفرين شمال 
وهاجمت  بيدها.  تــزال  ال  التي  منبج  مدينة 
املــلــيــشــيــات الــكــرديــة، أمـــس الــثــالثــاء، مناطق 

ســيــطــرة الــتــنــظــيــم فـــي بــلــدة حــربــل وقـــريـــة أم 
حــوش إلــى الــشــرق مــن مدينة مــارع فــي ريف 
الــتــنــظــيــم  أن مــســلــحــي  الـــشـــمـــالـــي، إال  حـــلـــب 
تمكنوا من التصدي للهجوم. أّما في جنوب 
حــلــب، قــال الــنــاشــط اإلعــالمــي حسن الحلبي 
فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن املعارضة 
الــثــالثــاء، لهجومن متزامنن  تــصــدت، أمــس 
األجنبية  واملليشيات  النظام  قــوات  شنتهما 
واملــحــلــيــة الــداعــمــة لــهــا عــلــى تــلــة املــحــروقــات 
وقــريــة الــقــراصــي جنوبي حــلــب، مــا أدى إلى 
خــســائــر بــشــريــة كــثــيــرة فــي صــفــوف الــنــظــام، 
 عن تدمير دبابة وعربة ناقلة للجنود 

ً
فضال

إلــى أن  لــلــدروع. ولفت  بصاروخن مضادين 
فصائل املعارضة اضطرت إلى إغــالق طريق 
ــه املــدنــيــن  ــة فـــي وجــ ــرامـــوسـ ــان الـ ــان طـــومـ خــ
استهداف  استمرار  مع  حياتهم  على  حفاظًا 
طيران قوات النظام وروسيا للطريق، تزامنًا 
مع استهداف قوات النظام املوجودة في تلة 
بالرشاشات  للطريق  حلب  جنوبي  القرع  أم 
والصواريخ املوّجهة. وقالت مصادر ميدانية 
الجيش  من   »فصيلن 

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي 

السوري الحر وفصيل جند األقصى سيطروا 
عــلــى مــديــنــة حــلــفــايــا بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي، 
عــقــب مــواجــهــات عنيفة، أســفــرت عــن سقوط 
قتلى وجرحى من قوات النظام«، مشيرة إلى 
»تــمــّكــن فــصــائــل الــحــر مــن أســـر ضــابــط كبير 
املنطقة«.  في  العسكرية  العمليات  يدير  كــان 
املعارضة  »مسلحي   

ّ
أن املــصــادر  وأوضــحــت 

ي الـــزالقـــيـــات 
َ
ــز ــاجــ ســـيـــطـــروا عــلــى كـــل مـــن حــ

القديم والجديد، ومستشفى حلفايا، وحاجز 
بيوت حبيب، وتجمع حواجز زلن«. سيطرت المعارضة على 40 قرية في جرابلس )سيم أوزديل/األناضول(

تتواصل الدعوات للتوصل إلى هدنة  في حلب )عامر الحلبي/فرانس برس(

متابعةالحدث

عن  بعيدين  زلنا  »مــا  السورية،  املسألة  لحل 
»يستحيل  أنـــه  معتبرًا  الــحــقــيــقــي«،  الــتــعــاون 
حل القضية السورية دون تعاون كامل«. وفي 
إشارة إلى أن امللف السوري سيكون حاضرًا 
بقوة خالل »قمة العشرين« التي تعقد يومي 
ــــد واإلثـــنـــن املــقــبــلــن فـــي الـــصـــن، تــوقــع  األحـ
الروسي  الرئيس  يضم  لــقــاًء  القمة  تشهد  أن 

فــالديــمــيــر بــوتــن والــرئــيــس األمــيــركــي بـــاراك 
أوباما. كما ينتظر أن يحضر امللف السوري 
ــن الـــلـــذيـــن يــعــقــدهــمــا بــوتــن  يـ ــاء ــقـ ــلـ خـــــالل الـ
مـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان، 
وولــــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي األمــيــر محمد 
املتوقع بن  اللقاء  وكــذلــك خــالل  بــن سلمان، 

أوباما وأردوغان. 
مــن جــهــتــه، دعـــا الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا 
هــوالنــد، أمــس الــثــالثــاء، إلــى هــدنــة فــوريــة في 
فيما حــذر مما  املدنين،  حلب حماية ألرواح 
قال إنها »مخاطر تصعيد شامل في سورية 
بـــســـبـــب الــــتــــدخــــالت املــــتــــعــــددة واملـــتـــنـــاقـــضـــة 
لروسيا وتركيا«. واعتبر هوالند، في خطاب 
ألقاه أمام مؤتمر السفراء الفرنسين السنوي 
فـــي قــصــر اإللـــيـــزيـــه، أن »وقـــــف الـــقـــتـــال صــار 
ضــــرورة مــلــحــة«، مــنــتــقــدًا الــــدور الـــروســـي في 
سورية. وقال »منذ أكثر من عام تقدم روسيا 
الدعم لنظام بشار األســد الــذي يستعمل هذا 
الـــدعـــم لــقــصــف املـــعـــارضـــة وأيـــضـــًا املــدنــيــن، 
وهذا ما يصب في مصلحة املتطرفن«. ورأى 
ــيـــا »أن تــكــون  ــه يــتــعــّن عــلــى روسـ هـــوالنـــد أنــ
طرفًا راعيًا في مفاوضات السالم بن النظام 
واملــعــارضــة، وأن ال تــكــون طــرفــا فــي الــنــزاع«. 
وفــيــمــا قـــال هــوالنــد إن »تــركــيــا اتــخــذت قـــرارًا 
بنشر جيشها داخــل الــتــراب الــســوري للدفاع 
ــــذا قـــرار  عـــن نــفــســهــا ضـــد تــنــظــيــم داعـــــش، وهـ
لها  التي تعرضت  االعــتــداءات  مفهوم بسبب 
تــركــيــا«، إال أنــه تــوقــف أيــضــًا عند مــا قــال إنه 
»تـــدخـــل الــجــيــش الــتــركــي ضـــد األكـــــراد الــذيــن 
ــًا داعـــــــش« بـــمـــســـانـــدة قــــوات  يـــواجـــهـــون أيـــضـ

التحالف الدولي.

لقاءات عدة تبحث 
الملف السوري في 

قمة العشرين

تصدت المعارضة 
لهجمات النظام على 

طريق الراموسة



إسرائيل تخشى هجمات لـ»والية سيناء«

مخطط السيسي لتفكيك المعارضة

حسم معركة سرت »قريبًا«
السراج يزور باريس خالل أيام

67
سياسة

»نفايات سياسيّة«

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

وتحديدًا  املاضي،  الشهر  إسرائيل،  فت 
ّ
كث

مع زيــارة وزيــر الخارجية املصري سامح 
شـــكـــري، مـــن تــصــريــحــاتــهــا املـــؤكـــدة لـــدور 
إسرائيلي فاعل في سيناء )شمال شرقي 
مــصــر( فــي مــحــاربــة »واليـــة ســيــنــاء« الــذي 
بايع تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
مـــع اإلشـــــادة بــالــتــعــاون الــعــســكــري بينها 
وبني مصر في هذه الحرب. كما أكدت هذه 
سيكون  ســيــنــاء«  »واليـــة  أن  التصريحات 
عليه،  التغلب  يمكن  الـــذي  األول  التنظيم 
وفق وزير األمن السابق، موشيه يعالون. 
لــكــن الــتــقــديــرات اإلســرائــيــلــيــة الــتــي كانت 
تعتبر »داعــش«، وتحديدًا »واليــة سيناء« 
التغلب  املــطــاف  نهاية  فــي  يسهل  تنظيمًا 
يساور  القلق  وبــات  أخــيــرًا،  تبدلت،  عليه، 
الجهات اإلسرائيلية املختلفة من النشاط 
املــســتــقــبــلــي لـــواليـــة ســـيـــنـــاء، واحـــتـــمـــاالت 
وحدودها  إسرائيل  نحو  التنظيم  ارتـــداد 
لتنفيذ عمليات داخل الحدود اإلسرائيلية.

وكشف موقع »معاريف«، في هذا السياق، 
أن اســـتـــمـــرار املــــعــــارك فــــي ســـيـــنـــاء، خـــالل 
ــــرة، بــــني الـــجـــيـــش املـــصـــري  ــيـ ــ األشــــهــــر األخـ
وعــنــاصــر »واليـــــة ســـيـــنـــاء«، يــثــيــر قــلــقــًا ال 
األمـــن اإلسرائيلي،  فــي جــهــاز  بــه  يستهان 
عــنــاصــر  مــــن  آالف  بــضــعــة  أن  ســيــمــا  وال 
بالغة  أضـــرارًا  اآلن  لغاية  ألحقوا  التنظيم 
بـــالـــجـــيـــش املـــــصـــــري وقــــــواتــــــه املـــســـلـــحـــة. 
وبحسب »معاريف«، فإن السؤال الذي بات 
اإلسرائيلية،  االستخبارات  أجهزة  يشغل 
ــة االســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وخــــــصــــــوصــــــًا شـ
ــان«، هــو مــتــى ســتــوجــه كل  ــ العسكرية »أمـ
ــل  ــحــــرب وهــــــذه الــــنــــيــــران إلـــــى داخــ هـــــذه الــ
الحدود اإلسرائيلية وضد مواقع وجنود 
االستخبارات  وتــقــّر  اإلســرائــيــلــي.  الجيش 
العسكرية بأنها ال تملك جوابًا على هذه 
القلق ومن  يزيد من حجم  التساؤالت، ما 
ــتــــعــــداد إســـرائـــيـــلـــيـــًا ملــواجــهــة  ــب االســ ــ واجــ
لحظة التحول هذه، والتعامل مع »حادث 
مفاجئ« يشنه التنظيم باالتجاه املعاكس 

القاهرة ـ العربي الجديد

الحالي  املــصــري  النظام  سياسات  دفعت 
يه 

ّ
برئاسة عبد الفتاح السيسي، منذ تول

ســدة الحكم قبل مــا يزيد عــن عــامــني، إلى 
تــفــكــك مــعــســكــر 3 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املـــؤّيـــد 
املعزول  الرئيس  العسكري على  لالنقالب 
ــيــــســــي بــخــلــفــيــتــه  ــســ ــمــــد مــــــرســــــي. الــ مــــحــ
العسكرية، يرى صحة آرائه ومواقفه في كل 
 عن رفض فكرة معارضة 

ً
املجاالت، فضال

 بينه وبني 
ً
قــراراتــه، وهــو مــا أوجــد فــجــوة

مؤيديه، سرعان ما تزايدت إلى أن وصلت 
ــوم عــلــيــه،  ــجــ ــهــ ــى درجـــــــة الـــقـــطـــيـــعـــة والــ ــ إلــ
ــوات تـــرفـــض تــرشــحــه لــفــتــرة  ــ لــتــخــرج أصــ
رئــاســيــة ثــانــيــة وتــدعــو للبحث عــن بديل 
املقررة في 2018. تزايد حّدة  لالنتخابات 
السيسي  ــرارات  وقــ لتوجهات  االنــتــقــادات 
وتــحــديــدًا مــن أحــــزاب وشــخــصــيــات عامة 
وسياسية كانت من أشّد مؤيديه، كان له 
مردود سلبي على الرأي العام في الشارع 
التكتل املوالي  املصري، وبات يواجه هذا 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن األحـــــــــزاب الــــتــــي تــأســســت 
عقب 3 يوليو أو تلك التي يسيطر عليها 
ــقـــون. تــراجــع  ــابـ ــيـــون سـ ــنـ عــســكــريــون وأمـ
شعبية السيسي بات أمرًا واقعًا باعتراف 
مراكز استطالع مقربة منه، بفعل عوامل 
عديدة، وهو ما دفع جهات في الدولة إلى 
املصرية  املــعــارضــة  محاولة شــق صفوف 

في محاولة للسيطرة عليها.
وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة خـــاصـــة، عن 
ترتيب جهات وأجهزة سيادية في الدولة 
لـــشـــق صـــفـــوف املـــعـــارضـــة لــلــســيــســي فــي 
استنساخ  فــي  وذلــك  إلضعافها،  محاولة 
املـــصـــري  الــــرئــــيــــس  وأدوات  لــــتــــوّجــــهــــات 
املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك فـــي الــحــكــم. ولــم 
تستبعد املصادر أن تكون هذه املحاوالت 
من اقتراح شخصيات مقربة من السيسي 
كانت تعمل في إطار نظام مبارك، ولديها 
املعارضة  مع  التعامل  باستراتيجية  علم 
ة وغير متماسكة.

ّ
لكي تبدو في صورة هش

ــإن أجـــهـــزة فـــي الـــدولـــة  ــادر، فــ ــــق املــــصــ ووفـ
تــــــواصــــــلــــــت مــــــــع بـــــعـــــض الــــســــيــــاســــيــــني، 
خصوصًا أحد رؤساء األحزاب املحسوبة 
عــلــى املــعــارضــة، الســتــقــطــابــهــم ومــحــاولــة 

نــحــو إســرائــيــل بــــداًل مــن اســتــمــرار الــقــتــال 
داخل سيناء ضد الجيش املصري.

رسم  اإلسرائيلية  االستخبارات  وتــحــاول 
ووضع سيناريوهات مختلفة الستشراف 
ــالـــم الـــعـــمـــلـــيـــة املـــقـــبـــلـــة لــلــتــنــظــيــم ضــد  مـــعـ
العملية وحجمها  هــذه  إســرائــيــل، وشــكــل 
وقــوة نيرانها، وهل ستكون عملية تسلل 
داخـــل الــحــدود أم عملية انــتــحــاريــة، وفــي 
أي خط يجب االنتشار ملواجهة مثل هذه 

العملية.
ــــالت والـــطـــريـــق املــــؤدي  وتــشــكــل مــديــنــة إيـ
إليها نقطة الضعف والدفاع األولى في آن 
معًا، وال سيما أن عملية على امتداد هذا 
الطريق املعروف باسم طريق 12 قد سبق 
لها أن وقعت قبل خمس سنوات وتخللها 
قيل،  كــمــا  فلسطينية،  خلية  بــني  اشــتــبــاك 
اإلســرائــيــلــي.  للجيش  قــوة عسكرية  وبــني 
وتـــرى الــجــهــات اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة أن 
وقــــوع عملية إضــافــيــة عــلــى هـــذا الــطــريــق 

ستكون ضربة »كارثية«.
املـــخـــاوف اإلســرائــيــلــيــة ال تسقط  أن  كــمــا 
ــة  مـــن حــســابــاتــهــا احــتــمــاالت تــنــفــيــذ »واليـ
ســيــنــاء« عملية داخــــل مــديــنــة إيــــالت غير 
ــتـــى املــــهــــيــــأة المـــتـــصـــاص  ــادة أو حـ ــتــ ــعــ املــ
ضـــربـــات أو عــمــلــيــات انــتــحــاريــة داخــلــهــا، 
بــاعــتــبــارهــا بـــاألســـاس مــديــنــة ســيــاحــيــة، 
وإن كــانــت قـــد اســتــهــدفــت خـــالل الـــعـــدوان 
األخـــيـــر عــلــى غـــزة مـــن قــبــل املــقــاومــة الــتــي 
أطلقت صواريخ سقطت في املدينة وعلى 
استهداف  من  إسرائيل  وتخشى  أطرافها. 
السياحي،  املوسم  أوج  املدينة، حاليًا، في 
إذ يوجد في املدينة خالل هذه الفترة من 
السنة نحو 300 ألف سائح. وبالتالي، فإن 

املعارضة  مــن  نوعًا  ليشكلوا  استمالتهم 
إلــــــى أن هـــنـــاك  ــة«، مـــشـــيـــرة  ـــســ ــأنـ ــتــ ـــســ »املـ
ــاء  ــ ــدد مــــن رؤســ ــ ــة عــ ــالـ ــمـ ــتـ مـــــحـــــاوالت السـ
ــزاب ألداء نــــوع مـــن املـــعـــارضـــة الــتــي  ــ ــ األحـ
يــوافــق عليها الــســيــســي، والــتــي ال تــوّجــه 
نــقــدًا الذعــــًا ألدائــــه بــشــكــل عــــام، مــع وعــود 
وإغراءات بمناصب ووضع مميز. ولفتت 
املصادر إلى أن هذا األمر تم كشفه من خالل 
رفض بعض الشخصيات هذه املحاوالت 
مــشــددة على  املــعــارضــة،  لتقييد تحركات 
أن خطاب األحــزاب الداعمة للسيسي غير 
مؤثر مقارنة بأصوات املعارضة، في ظل 
تردي األوضاع املعيشية وارتفاع معدالت 
ــــاع األســــعــــار،  ــــفــ الـــتـــضـــخـــم والـــــغـــــالء وارتــ
وبــالــتــالــي هــنــاك حــاجــة مـــاّســـة إلضــعــاف 
تأثير أحزاب املعارضة. وأوضحت أن أحد 
أهم أهداف استمالة بعض قوى املعارضة 
يــرجــع إلـــى مــحــاولــة اخـــتـــراق واســعــة لكل 
تحركات قــوى املــعــارضــة، وهــو مــا ُيعتبر 
استنساخًا لتجربة مبارك في التعامل مع 
األحزاب، مشيرة إلى أن محاوالت استمالة 
أهدافها تحويل  املعارضة ليس من  قــوى 
املواقف ولكن توجيه انتقادات إنما ليس 
لــلــســيــســي شــخــصــيــًا. وأضـــافـــت املـــصـــادر 
أن »هـــذه االتــصــاالت ظــهــرت خــالل الفترة 
األخــــيــــرة، وربـــمـــا تــرتــبــط بــشــكــل أســاســي 

أن  من شأنه  التنظيم  قبل  من  استهدافها 
يوجه ضربة قاضية للمدينة التي تعتاش 

أساسًا على السياحة.
الجيش  فإن  اإلسرائيلية،  للتقارير  ووفقًا 
اإلســرائــيــلــي يــســتــعــد ملــواجــهــة احــتــمــاالت 
تــوجــيــه ضــربــة لــلــمــديــنــة، أو لــحــالــة وقــوع 
لزم الجيش أن يكون على 

ُ
عملية مفاجئة ت

التطورات  ملواجهة  عالية  استعداد  درجــة 
املــيــدانــيــة، عــلــى الــرغــم مــن وجـــود السياج 
ــيـــل وســـيـــنـــاء الـــذي  الــــحــــدودي بـــني إســـرائـ
ــّيــد 

ُ
يمتد عــلــى عــشــرات الــكــيــلــومــتــرات. وش

ــــزوح الــالجــئــني  بـــاألســـاس لـــوقـــف حـــركـــة نـ
األفارقة إلى إسرائيل عبر صحراء سيناء.

وأكثر ما يقلق األجهزة اإلسرائيلية اليوم 
هــو شــكــل وطــبــيــعــة الــهــجــوم املــرتــقــب، في 
حــــال قــــرر »واليـــــة ســيــنــاء« االرتـــــــداد نحو 
الــحــدود مــع إســرائــيــل. وعلى الــرغــم مــن أن 
مختلفة،  تــصــورات  أعــد  أن  سبق  الجيش 
وتــــــم إصـــــــــدار أوامـــــــــر عـــســـكـــريـــة واضـــحـــة 
 عن التدريبات 

ً
ملواجهة هجوم كهذا، فضال

الــتــي يــجــريــهــا ملــواجــهــة عــمــلــيــات مــن هــذا 
الــنــوع، لــم يتمكن الــجــيــش لــغــايــة اآلن من 
تحديد مالمح الهجوم، ويواصل مساعيه 
لتركيب صورة له اعتمادًا على املعلومات 
الجزئية املتوفرة لديه. في هذا السياق، فإن 
الــتــقــديــرات اإلسرائيلية تــرى أنــه مــن أجل 
تنفيذ عملية نوعية في العمق اإلسرائيلي 
أو حتى على السياج الحدودي فال حاجة 
لــعــشــرات املــقــاتــلــني، وإنــمــا يكفي أن يصل 
عنصرين من التنظيم مزّودين ببندقية إلى 
النار باتجاه  السياج الحدودي ويطلقون 
إحدى حافالت الركاب املسافرة على طريق 
إيالت. وتواجه إسرائيل صعوبة في مجال 
جمع املعلومات عن »والية سيناء«، وهي 
معلومات  جمع  الصعب  مــن  بأنه  تعترف 
بتأثير  غالبية عناصره  يعمل  تنظيم  عن 
ــر، تــمــجــد  ــ ــويـ ــ ــــصـ ووحــــــــــي مــــــن أشــــــرطــــــة تـ
العمليات االنتحارية. وعليه، فإن الجيش 
يركز نشاطه االستخباري في محاولة فك 
رمـــوز وروتـــني هــذه األشــرطــة واســتــشــراف 

وتوقع تجديد في عمليات مقبلة.

باالستعدادات النتخابات الرئاسة املقبلة 
أنه بحسب أحاديث  في 2018«، موضحة 
بــعــض املــقــربــني مــن الــنــظــام الــحــالــي، فــإن 
ــعـــارضـــة عــلــى  ــًا لــتــكــويــن مـ ــاهـ هـــنـــاك اتـــجـ
دور  تقزيم  يتم  فــي حــني  السيسي،  هــوى 
باقي قوى املعارضة التي يمكن أن تسبب 
 هـــجـــوم واســــع 

ّ
ــن ــ ــًا لــلــنــظــام عـــبـــر شـ حـــرجـ

عليها عبر األذرع اإلعالمية. وتعليقًا على 
هذا املوضوع، رأى خبير في مركز األهرام 
لــلــدراســات الــســيــاســيــة، أن مــســألــة تعامل 
األمــن واالستخبارات مع األحــزاب  أجهزة 
ــد عــلــى  ــديـ ــر الـــجـ ــاألمــ الـــســـيـــاســـيـــة لـــيـــس بــ
الخبير،  وقـــال  املــصــريــة.  الحزبية  الــحــيــاة 
ــزاب  ــذي طــلــب عـــدم ذكـــر اســـمـــه، إن األحــ الــ
فـــي مــصــر بــفــعــل ضــعــفــهــا الــشــديــد وعـــدم 
قدرتها على طرح خطاٍب يلقى استجابة 
 عن عدم وجود برنامج 

ً
في الشارع، فضال

حقيقي وطــرح بدائل موضوعية ووجود 
والسياسيني من  األحــــزاب  ــاء  رؤسـ بعض 
ــم  ــ أصــــحــــاب املـــصـــالـــح الــشــخــصــيــة، واألهـ
الــتــضــيــيــقــات واخـــتـــراقـــهـــا أمــنــيــًا، تصبح 
ــــود  ــــع وجـ ــًا تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــــدولـــــة مـ ــ ــمـ ــ دائـ
استثناءات. وأوضح أن التجربة الحزبية 
فـــي مــصــر شــكــلــيــة مــنــذ بــدايــتــهــا، وبــاتــت 
كــل األنظمة تـــدرك هــذا األمـــر، فهي مجرد 

ديكور.

تواجه إسرائيل صعوبة 
في جمع المعلومات 

عن »والية سيناء«

تساؤالت حول مصير 
سجناء يحتجزهم 

التنظيم في سجونه

بطاقات »داعش« للسيطرة على العناصر
القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف وثائق حصلت عليها »العربي الجديد«، عن مجموعة 
من الحقائق والتفاصيل التنظيمية لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش( في ليبيا، وتوضح االرتباط التنظيمي بني ما يسمى 
»والية طرابلس«، والتنظيم األم في سورية والعراق، من خالل 
بطاقات هوية خاصة بمقاتلي التنظيم في املناطق التي يسيطر 
عليها في عدد من الــدول. بطاقات الهوية التي حصلت عليها 
»العربي الجديد« من مصادر ميدانية مشاركة في املعارك التي 
تخوضها قــوات غرفة عمليات »البنيان املــرصــوص«  لتحرير 
باع التنظيم قواعد إدارية 

ّ
سرت الليبية من »داعش«، تكشف ات

يتم  إذ  عــنــاصــره،  على  السيطرة  مــن  تمّكنه  دقيقة  وتنظيمية 
ونوعية  املقاتلني  عمل  طبيعة  الهوية،  بطاقات  في  التوضيح 
السالح الذي بحوزتهم وترتيبه ضمن ترسانة أسلحة التنظيم، 
إضافة إلى رقمه الذي ُيعّد بحسب املصادر إحدى الوسائل التي 

يستخدمها التنظيم في حصر خسائره ومكاسبه في املعارك. 
ويحرص التنظيم من خالل بطاقات الهوية، على تحديد البلد 
األصلي ملقاتليه وجنسياتهم، مع تحديد الوصف الدقيق لشكل 
الــبــطــاقــات ال تحمل صـــورًا شخصية،  مــقــاتــلــيــه، خــصــوصــًا أن 
إلــى الجوانب األمنية كي  وهــو ما فسرته املصادر بأنه يرجع 
ال يتم التعرف عليهم بسهولة، في وقت يكون التنظيم فيه عبر 
إحدى إداراته قادرًا على التعرف على عناصره بشكل جيد من 
البطاقات. ويتم تجديد بطاقات  التي تضّمنتها  البنود  خالل 
أشــهــر، لضمان  ثــالثــة  كــل  التنظيم  الــخــاصــة بعناصر  الــهــويــة 
بالتنظيم  أعــضــاء  اعــتــرافــات  عــنــاصــره، بحسب  السيطرة على 
خالل التحقيقات معهم من جانب قوات »البنيان املرصوص«، 
عّد بطاقات الهوية جزءًا من األمور 

ُ
بعد أْسرهم خالل املعارك. وت

يسيطر  التي  املناطق  فــي  »داعـــش«  يفرضها  التي  التنظيمية 
عليها، خصوصًا بعد إصداره عملة خاصة به يتم التعامل بها 

في مناطق نفوذه في سورية والعراق.

للحدث تتمة...

نهاية رحلة 
األسلحة الكيماوية 

الليبية

وبذلك  إلتالفها،  ألمانيا  إلى  الليبية  الكيماوية  واألسلحة  المواد  نقل  عملية  انتهت 
يتم طي أحد أكثر الملفات تعقيدًا في تاريخ العالقات بين ليبيا والمجتمع الدولي. 
الليبي ورحلته منذ نظام معمر  الكيماوي  تقدم »العربي الجديد« معلومات عن 

القذافي وصوًال إلى ألمانيا

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــع ملـــنـــظـــمـــة حــظــر  ــابــ ــق تــ ــريــ ــى فــ ــهــ أنــ
الثالثاء،  أمس  الكيماوية،  األسلحة 
مهمة بدأها يوم الخميس املاضي، 
عــبــر ميناء  الليبية  الــكــيــمــاويــة  املــــواد  بــنــقــل 
مصراتة بواسطة ناقلة دنماركية وبالتعاون 
مع الجانب الليبي. وقال نائب رئيس حكومة 
الوفاق الوطني في طرابلس موسى الكوني 
»تـــــم نـــقـــل كـــامـــل مــــخــــزون لــيــبــيــا مــــن املـــــواد 
الى  االسلحة  بتصنيع  الخاصة  الكيماوية 
ــارج«، مــضــيــفــًا أنــــه »خــبــر جــيــد لليبيا،  ــخــ الــ
وللسالم في ليبيا، ونحن نشكر الدول التي 
تعاونت واالمــم املتحدة«. من جهته، أوضح 
ــيـــع املـــســـتـــوى فــــي مــديــنــة  ــنـــي رفـ مــــســــؤول أمـ
مصراتة أن »االسلحة الكيماوية الليبية التي 
ورثـــت عــن الــنــظــام الــســابــق شحنت بالكامل 
الــــى املـــانـــيـــا يــــوم الــســبــت عــلــى مـــن سفينة 
دنماركية من ميناء مصراتة في عملية أمنية 
خاصة تحت إشــراف االمــم املتحدة«. بــدوره، 
قال املتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية 
الليبية التفاقية األسلحة الكيماوية، العقيد 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  أحــمــد حــســن ولــيــد، لـــ
ــاز اإليـــبـــريـــت  ــ ــــدى لــيــبــيــا هــــو غـ »أخــــطــــر مــــا لـ
املشهور باسم غاز الخردل واملصنف بحسب 
الفئة  فــي  الكيماوية  األسلحة  حظر  منظمة 
األولــــى كــونــه غـــازًا حــربــيــًا قتاليًا لــه مفعول 
خطير في الفتك بالبشر بشكل كامل وخالل 
وقت قياسي«، موضحًا أن ليبيا كانت تمتلك 
سالئف كيماوية مصنفة ضمن الفئة الثانية، 
لكن  الحربية،  الــغــازات غير  خــانــة  أي ضمن 
يجري نقلها أيضًا ألن العناصر التي تتكون 
فــي تصنيع بعض  تستخدم  أن  يمكن  منها 

األسلحة الكيماوية، وفق تأكيده.
وأكــد وليد أن نقل هذه املــواد يتم في الواقع 
بموجب اتفاق أبرمته منظمة حظر األسلحة 
ــع لــيــبــيــا فـــي عــــام 2004، حني  الــكــيــمــاويــة مـ
انضم هذا البلد إلى اتفاقية حظر هذا النوع 
مــن األســلــحــة املــحــظــورة عــاملــيــًا. وأضــــاف أن 
 850 نقل  لعملية  واألخــيــرة  الثانية  املــرحــلــة 
ــواد املــتــبــقــيــة، ســتــنــتــهــي في  ــ طــنــًا مـــن تــلــك املـ
لتصبح   ،2016 األول  ديسمبر/كانون  شهر 
البالد بعد ذلك التاريخ خالية نهائيًا من أي 

مادة كيماوية خطيرة.
ــبـــاب مــســاهــمــة أملـــانـــيـــا والـــدنـــمـــارك  ــن أسـ وعــ
بــإتــمــام عــمــلــيــات تــدمــيــر الـــســـالح الــكــيــمــاوي 
الليبي، كشف وليد أن خبراء من الدولتني ومن 
الليبي  باملشروع  عالقة  على  كانوا  النمسا، 
بشكل غير قانوني. وأضاف أنه أقيمت خالل 
العقد املاضي محاكمات بهذه الدول ملصانع 
لــديــهــا تــعــامــل غــيــر قــانــونــي مــع نــظــام معمر 
القذافي. في هــذا الصدد، ذكــر مسؤول ليبي 
نقل  عمليات  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ مطلع 
املواد املتبقية من أنشطة القذافي الكيماوية 
تمت من مقرات في قاعدة الجفرة العسكرية 
ــم تــخــزيــنــهــا.  جـــنـــوب غـــــرب الــــبــــالد، حـــيـــث تــ
وأضاف أن »عمليات النقل التي تمت يومي 
الخميس والسبت املاضيني احتوت على ما 
بني 350 و400 طن من املواد السامة«. وتابع 
أن طــمــوح الــقــذافــي فــي الــحــصــول عــلــى هــذه 
السبعينيات،  منتصف  إلــى  يرجع  األسلحة 
الحاكم  النظام  مع  في صفقات  دخــل  عندما 
في باكستان في تلك اآلونة، إذ دعم باكستان 
بماليني الدوالرات إلتمام مشروعها النووي 
مقابل مساعدته على تنفيذ مشروع مماثل. 
وأضـــاف املــصــدر نفسه »لــكــن الــقــذافــي فشل، 
وتــحــول املــشــروع إلــى مجرد مختبر مجهز، 
ــلـــس الـــعـــاصـــمـــة، وقـــد  ــــوراء بـــطـــرابـ ــاجــ ــ فــــي تــ
استخدم الحقًا كمجمع للبحوث الصناعية«، 
مبينًا أن القذافي بدأ في بداية الثمانينيات 

بالسعي للحصول على أسلحة كيماوية.
في هــذا السياق، أوضــح املــســؤول الليبي أن 
الــقــذافــي »حــصــل مــن مصر على مـــواد سامة 
ــدأ مـــحـــاوالت  ــ مــثــل الــســيــريــت والـــطـــابـــون وبـ
ذروة  ليبلغ  الثمانينيات،  بــأوائــل  التصنيع 
نشاطه الكيماوي، بتأسيس مصنع الرابطة، 
ــاركـــت فـــي بــنــائــه  غــــرب طـــرابـــلـــس، والــــــذي شـ
شـــركـــات فــرنــســيــة وإيــطــالــيــة وســويــســريــة«. 
املـــصـــنـــع  »تــــــعــــــرض   ،1990 عــــــــام  فــــــي  لــــكــــن 
لـــحـــريـــق غـــامـــض قـــالـــت الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة 
دبرته،  مــن  هــي  األميركية  االستخبارات  إن  

 أن املــصــنــع هـــو لــتــصــنــيــع األدويــــــة، 
ً
مــعــلــنــة

بالتعدي  املتحدة  الواليات  بالتالي   
ً
ومتهمة

على مرفق إنساني«، كما قال املصدر.
ــبــــق، جـــورج  ــيـــركـــي األســ وكـــــان الـــرئـــيـــس األمـ
ليبيا  أن   1989 عــــام  فـــي  أعـــلـــن  األب،  بــــوش 
تمتلك مصنعًا لصناعة األسلحة الكيماوية 

ــزم واشــنــطــن  فـــي مــديــنــة الـــرابـــطـــة، مـــؤكـــدًا عــ
على تدميره. بعدها، تداولت صحف غربية 
مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن الــقــذافــي نــقــل مصنعه 
إلـــى مــرتــفــعــات تــرهــونــة املــتــاخــمــة لطرابلس 
»الــعــربــي  شــرقــًا. لــكــن مــســؤواًل ليبيًا يــقــول لـــ
الــجــديــد« إن »الــقــذافــي نــقــل مــنــذ ذلـــك الــيــوم 

جزءًا كبيرًا من مواده سرًا إلى منطقة تويوي 
فــي أقصى الــجــنــوب«، مــن دون أن ينجح في 
اســتــعــادة نــشــاطــه بــالــحــصــول عــلــى أسلحة 
كــيــمــاويــة. وأضـــاف أن »الــقــذافــي وصـــل، عبر 
أعمال غاية في السرية، إلى بدايات تصنيع 
قنابل مزودة بحشوات كيماوية، لكن العمل 

لم ينته وتوقف عند حريق مصنع الرابطة، 
وليبقى ما تبقى من مشروعه عبارة عن مواد 
خام«، بحسب املصدر. وفي عام 2002، فتحت 
النيابة العامة األملانية ملف قضية »مصنع 
الرابطة« الليبي للتحقيق مع أملانيني اثنني، 
ــة مــتــخــصــصــة بـــاملـــجـــال  ــركــ ــــي شــ ــمـــالن فـ ــعـ يـ
مرشحات  ببناء  املشاركة  بتهمة  الكيماوي، 
مـــاء تــســتــخــدم فــي الــصــنــاعــة الــكــيــمــاويــة في 
مــنــطــقــة الـــرابـــطـــة. وقـــامـــت الــنــيــابــة األملــانــيــة 
ــة يــعــمــل فــيــهــا  ــيـ ــانـ بــتــفــتــيــش مـــقـــر شـــركـــة أملـ
الــرجــالن، وعــثــرت على وثــائــق هــامــة كشفت 
عـــن تــصــديــر الــشــركــة مــرشــحــات إلــــى ليبيا 

بقيمة 510 آالف مارك أملاني.
ــر املـــســـؤول الــلــيــبــي أن الــقــذافــي لـــم يكن  وذكــ
جــــادًا فـــي وقــــف أنــشــطــتــه املــرتــبــطــة بــحــيــازة 
عدة  على  ــع 

ّ
وق عندما  تقليدية،  غير  أسلحة 

عــام 2004. وقد  الشأن  اتفاقيات دولية بهذا 
ســلــم مـــواد ومـــعـــّدات دقــيــقــة ووثــائــق تتعلق 
بــالــبــرامــج املــؤديــة إلـــى امــتــالك ســـالح نــووي 
وكيماوي، لكن كان يوجد غيرها في الجنوب 
الــلــيــبــي. وهــــو مـــا تـــم الـــعـــثـــور عــلــيــه عــنــدمــا 
زارت لــجــان أمــمــيــة تــلــك املــنــطــقــة، نــهــايــة عــام 
مادة  لتخزين  موقع  وجــود  لتكتشف   ،2011
الـــيـــورانـــيـــوم، يــحــوي عــلــى 6400 بــرمــيــل من 
هيئة مسحوق.  على  الــصــفــراء  الكعكة  مـــادة 
وقد تم نقلها مع مواد كيماوية أخرى، أهمها 
الخردل، إلى قاعدة الجفرة في مقرات مغلقة 
ومحمية بشكل جيد من قبل قــوات أجنبية، 
وفــق املــســؤول الــذي أكــد أنها محظورة على 

املسلحني الليبيني بكافة انتماءاتهم.
وكــشــف املـــســـؤول عـــن أن مــبــعــوثــني غــربــيــني 
ــــى ســـجـــن الــهــضــبــة  ــدة زيــــــــارات إلـ ــعـ ــامــــوا بـ قــ
فــي طــرابــلــس، للقاء وزيـــر الــخــارجــيــة بنظام 
الــقــذافــي، عــبــد الــعــاطــي الــعــبــيــدي، الـــذي كــان 
ــام 2011،  احــتــجــزه الـــثـــوار فــي ســجــٍن مــنــذ عـ
تــه فــي يــولــيــو/ مــشــيــرًا ألـــى أن الــحــكــم بــبــراء
تــمــوز 2015 وإطـــالق ســراحــه جــاء بــنــاء على 
تعليمات خــارجــيــة. والــجــديــر بــالــذكــر، وفــق 
كــان مكلفًا من  املــصــدر نفسه، أن »الــعــبــيــدي 
قبل القذافي بالتفاوض مع املجتمع الدولي 
تفاصيل  الكيماوية ويمتلك  األسلحة  بملف 
غــايــة فـــي الـــدقـــة ويــقــيــم مــنــذ إطــــالق ســراحــه 
بـــالـــقـــاهـــرة«، ولـــعـــب طــيــلــة الـــفـــتـــرة املــاضــيــة 
القذافي  ملف  إنهاء  مسار  في  محوريًا  دورًا 

الكيماوي، بحسب تأكيد املسؤول الليبي.

في  الموقع  االتــفــاق  تطبيق 
مــراحــل،  على  ــان  ك  2004 ــام  ع
حين   2010 عــام  نهاية  ــدأت  بـ
علميًا  يعرف  بما  العمل  استهل 
نــزع  وهـــي  التحييد،  بعملية 
المواد  الحربي عن هذه  الطابع 
العملية  لكن  الصهاريج.  داخل 
األحـــداث  بسبب  كليًا  توقفت 
الليبية  ــثـــورة  الـ أعــقــبــت  ــي  ــت  ال
لتستأنف   ،2011 فبراير/شباط  في 
وبــدأت   ،2013 إبريل/نيسان  في 
تدمير  عملية  مــراحــل  أخــطــر 
نوفمبر/ في  الكيماوية  المواد 
نفسه  العام  من  الثاني  تشرين 
العقيد  يــوضــحــه  ــا  م بحسب 
أحمد حسن وليد، إذ أن األمر كان 
القذائف  مع  بالتعامل  يتعلق 
مواد  على  المحتوية  والقنابل 

كيماوية.

مراحل اتفاق 
عام 2004

SCOOP

طرابلس ـ العربي الجديد

ــم »الـــــــــدولـــــــــة  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ بـــــــــــات وجــــــــــــــود تـ
اإلسالمية« )داعش( في مدينة سرت 
محصورًا بمساحات ضيقة ال أهمية 
استراتيجية لها، مع تواصل عمليات 
املــرصــوص« لتطهير  »البنيان  قــوات 
املدينة بشكل كامل. وسيطرت القوات 
الحي  الــوفــاق على  املــوالــيــة لحكومة 
ــم 1 فـــي املـــديـــنـــة، لــيــنــحــصــر بــذلــك  رقــ
وجود التنظيم في املدينة بأجزاء من 

الحي رقم 3.
وأعــلــن املــســؤول اإلعــالمــي فــي عملية 
ــا عيسى  »الــبــنــيــان املـــرصـــوص« رضـ
لـــــوكـــــالـــــة »فــــــــرانــــــــس بـــــــــــــرس«، أمـــــس 
ــوات الــعــمــلــيــة »تــعــيــد  ــ ــثـــالثـــاء، أن قـ الـ
ــم 1 وتـــقـــوم  ــ تـــمـــركـــزهـــا فــــي الـــحـــي رقـ
اســتــعــدادًا  وذلــــك  بتمشيط شـــوارعـــه 
للهجوم على مناطق سيطرة تنظيم 
داعــش املتبقية في الحي رقــم 3« في 
ــح أن »املــنــاطــق  شـــرق املــديــنــة. وأوضــ
داعــش ليست ذات  يــزال فيها  التيما 
أهـــمـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، مــضــيــفــًا أن 
املدينة  كامل  لتحرير  »االســتــعــدادات 
متواصلة ونتوقع أن يتحقق الحسم 
ــدًا«. وأدت غـــارات  ــ فـــي وقـــت قــريــب جـ

مــهــمــًا في  ــيـــركـــي دورًا  األمـ ــيـــران  الـــطـ
هزيمة »داعش« في املدينة، إذ بلغت 
عــــدد الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة األمــيــركــيــة 
فـــي ســــرت مــنــذ مــطــلــع أغــســطــس/آب 
الــحــالــي 92 غــــارة، كــمــا أعــلــنــت قــيــادة 

القوات األميركية »أفريكوم«.
ــر ســــرت،  ــريـ ومــــــع االقــــــتــــــراب مــــن تـــحـ
طرح أسئلة عن مصير مواطنني من 

ُ
ت

املدينة معتقلني في سجون »داعش«. 
ووفق املتحدث باسم عملية »البنيان 
املرصوص«، محمد الغصري، »ُيقّدر 
عدد املعتقلني لدى داعش ما بني 90 
إلــى 100 مواطن من داخــل املدينة أو 
خــارجــهــا مــمــن اعــتــقــلــوا أو اختطفوا 
عــلــى فـــتـــرات مـــتـــفـــاوتـــة، مــنــذ سيطر 
التنظيم على املدينة قبل عام«. وذكر 
»األنـــاضـــول«  الــغــصــري فــي حــديــث لــــ
السجناء  بنقل  تفيد  الترجيحات  أن 

ــــش« فـــي حي  إلـــى آخـــر مــعــقــل لــــ »داعــ
الجيزة. وأكــد أن كل املناطق املحررة 
وال سيما  تمشيطها،  تــم  املدينة  فــي 
مـــقـــرات »داعـــــــش« الــرئــيــســيــة، بحثًا 
املحتجزين منذ أشهر،  السجناء  عن 
مشيرًا إلى أنه »ُوجدت أكثر من ستة 
مــقــرات لــداعــش خالية مــن أي سجني 

حي أو قتيل«.
ــنـــجـــاح الــــــذي تــحــقــقــه  ــــي ســـيـــاق الـ وفـ
القوات املوالية لحكومة الوفاق التي 
يــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، عــلــى حساب 
»داعــــــــش« فــــي لــيــبــيــا، جــــــاءت دعــــوة 
ــراج لــــزيــــارة بـــاريـــس.  ــلـــسـ فــرنــســيــة لـ
ــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فــرنــســوا  ــلـ وأعـ
ــنـــوي مــع  ــقـــاء الـــسـ ــلـ ــــالل الـ هــــوالنــــد خـ
الــســفــراء الــفــرنــســيــني أمــــس، أنـــه دعــا 
ــارة بـــاريـــس »فــــي األيــــام  ــزيـ ــراج لـ الـــسـ
ــلـــة«، مــعــتــبــرًا أن الـــحـــل إلنـــهـــاء  ــبـ ــقـ املـ
ــو الـــتـــفـــاف  ــ الـــفـــوضـــى فــــي لــيــبــيــا »هــ
الليبيني حول حكومة وحدة وطنية«. 
بعد  الليبي  الفرنسي  الــلــقــاء  ويــأتــي 
توتر في العالقة إثر الكشف عن مقتل 
ثالثة جنود فرنسيني على األراضــي 
الليبية، ما أجبر السلطات الفرنسية 
بــوجــود عسكري لها  االعــتــراف  على 

هناك.

اكتمال نقله إلى ألمانيـا 
بعد سنوات من التواطؤ الغربي 

مع القذافي

)Getty/خزانات كيماوية وجدت في جنوب ليبيا عام 2011 )سيمون دنيير

التجربة الحزبية في مصر شكلية منذ بدايتها )خالد دسوقي/فرانس برس(

ثائر غندور

يصعب تصديق أن النفايات تغزو 
شوارع ضواحي بيروت، وقد تغزو 

مجددًا شوارع العاصمة اللبنانية، بعد 
سنة على »غزوة النفايات«. في يوليو/ 

تموز 2015، بدأت النفايات بالتراكم 
في الشوارع. خرج عدد من اللبنانيني 

إلى الشارع وأعلنوا اعتراضهم، 
وواجهتهم السلطة بقمٍع منظم. 

بالتوازي مع القمع، أعلنت الحكومة 
خطتها ملعالجة أزمة النفايات، ووعدت 

اللبنانيني بطي صفحة انتشار 
النفايات في الشارع. لكن النفايات 

عادت. املعترضون على مطمر برج 
حمود يقولون إنه مطمر غير صحي، 

وإن ما يجري هو تحويله إلى مكب. 
وُيشير هؤالء إلى وجود مؤشرات 

على فساد في مناقصة إنشاء مطمر 
برج حمود ومطمر الكوستا برافا. 
وفي هذا الكالم جوانب صحيحة. 

في املقابل، يتهم مؤيدو املطمر 
حزب الكتائب بأنه ُيريد أن يستثمر 
شعبيًا قبل االنتخابات النيابّية عبر 

رفض استكمال العمل في املطمر. 
وفي هذا الكالم جانب من الصحة، 
لكنه ال يعيب حزب الكتائب. فمن 

حق القوى السياسّية االستفادة من 
أخطاء الحكومة. السؤال األساسي 
اليوم: هل مطمر برج حّمود صحي 

وبيئي؟ ال يبدو كذلك. والسؤال 
نشأ مراكز فرز 

ُ
األهم، ملاذا لم ت

للنفايات ومعامل معالجة للنفايات 
العضوية؟ مع اإلشارة إلى أن الجميع 

يتفق على أن إنشاء مراكز الفرز 
أمر يسير، ويخفض كمية النفايات 

املنوي طمرها، وإقامة معامل معالجة 
النفايات العضوية ليس باألمر 

الصعب، وال يحتاج سوى ألشهر.
بعد عام وشهر، عادت النفايات إلى 

الشارع. هو الفشل بعينه. فشلت 
الحكومة في معالجة ملف خدماتي 

أساسي، وسبق أن قال رئيسها 
تمام سالم في عّز أزمة النفايات: 
»نحن في وسط نفايات عضوية 

ومنزلية وبلدية، ولكن أيضًا نحن 
نعاني من نفايات سياسية«. 

رحت 
ُ
ترافق كالم سالم مع خطة ط

حينها لترحيل النفايات، وتبنّي 
أنها فاشلة، وأن الشركات التي 

اعتمدها مجلس الوزراء وهمية. لم 
ُيحاسب أحد حينها. ولن ُيحاسب 
أحد اليوم. سيتكرر الخطاب عينه. 
وسيوضع اللبنانّيون مجددًا أمام 

خيارين بشعني: تراكم النفايات في 
الشوارع، أو القبول بمطامر غير 

صحية وتفوح منها روائح الفساد. 
لن يختار اللبنانيون ما هو أفضل 

لهم، بل ستختار القوى السياسّية ما 
هو مناسب لها. النقاش الدائر حول 
أسباب عودة النفايات إلى الشارع، 

وبالتالي فشل خطة الحكومة، ال 
ُيالمس جذر املشكلة؛ املشكلة اليوم 
عد دولة فاشلة. 

ُ
هي أن هذه الدولة، ت

 دولة 
ّ

 في ظل
ً
كيف نطلب حلوال

فاشلة؟
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  شرق
      غرب

نقل جثث ثالثة أميركيين 
من سورية ألربيل

علمت »العربي الجديد« من مصادر 
ــن كــــرديــــة فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــ أمـ
العراق، أمس الثالثاء، أن القنصلية 
األميركية في أربيل، تسلمت جثث 
تلوا في 

ُ
ثالثة مسلحني أميركيني ق

ســـوريـــة خــــالل قــتــالــهــم إلــــى جــانــب 
ــابـــعـــة لــحــزب  مـــلـــيـــشـــيـــات كــــرديــــة تـ
»االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« مــنــذ أكثر 
مــن ســنــة. ووفــقــًا لــلــمــصــادر ذاتــهــا، 
فــإن »األمــيــركــيــني الــثــالثــة هــم ليفي 
ــدرو، وويـــل  ــ ــوردن آنــ ــ جــونــســن، وجــ
ــتــلــوا خـــالل مـــعـــارك قــرب 

ُ
ســـافـــاج، ق

قــبــل أســبــوع وسيتم  مــديــنــة منبج 
نقلهم الحقًا إلى الواليات املتحدة«.
)العربي الجديد(

هوالند يتراجع عن 
مبادرة حّل الدولتين

ــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــرنــســوا  ــرئـ قـــــال الـ
هـــوالنـــد )الــــصــــورة(، خـــالل خــطــاب 
ألقاه أمام مؤتمر السفراء في قصر 
 الظروف 

ّ
اإلليزيه، أمس الثالثاء، إن

غير مؤاتية الجتماع اإلسرائيليني 
 
ّ
والــفــلــســطــيــنــيــني، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن

فــي محاربة  تكمن  األولــويــة حاليًا 
ــة«  ــ ــيــ ــ ــــالمــ ــيــــم »الـــــــــدولـــــــــة اإلســ ــنــــظــ تــ

ــقــــديــــرات إلـــى  )داعــــــــــش(. وتـــشـــيـــر تــ
 الــتــراجــع الــفــرنــســي عــن مــبــادرة 

ّ
أن

الــــســــالم الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا بــــاريــــس، 
ناتج عن دور أدته القيادة املصرية 
بطلب  مــبــادرتــهــا،  فرنسا  لتسحب 

إسرائيلي.
)العربي الجديد(

رئيس الموساد السابق 
يحّذر من حرب أهلية

حـــذر رئــيــس املـــوســـاد اإلســرائــيــلــي 
ــر بـــــــــــــــاردو، أمـــــس  ــيــ ــمــ الــــــســــــابــــــق، تــ
الــــثــــالثــــاء، مــــن خـــطـــر انـــــــدالع حـــرب 
ــيــــل، إذا اســتــمــر  ــرائــ أهـــلـــيـــة فــــي إســ
ــلــــي بــــني قـــوى  ــداخــ االســـتـــقـــطـــاب الــ
الــيــمــني املــتــطــرف والــيــســار. ونقلت 
اإلذاعة اإلسرائيلية عن باردو قوله 
إن »الــخــطــر الـــوجـــودي الـــذي يهدد 
ــيـــس مــن  ــلــــي ولـ إســـرائـــيـــل هــــو داخــ
الخارج«، مضيفًا: »علينا أن نكون 

قلقني من الخطر الداخلي«.
)العربي الجديد(

مستوطن مرشح لقيادة 
الكوماندو البحرية

اإلسرائيلي،  »معاريف«  موقع  ذكر 
ــان  ــ ــاء، أن رئـــيـــس أركـ ــثــــالثــ ــــس الــ أمـ
الجيش اإلسرائيلي، الجنرال غادي 
أيــزنــكــوط، قـــرر تــرشــيــح مستوطن 
دكاليم« في قطاع غزة،  »نافيه  من 
البحرية  الــكــومــانــدو  ســريــة  لقيادة 
الــنــخــبــويــة املـــعـــروفـــة بـــاســـم ســريــة 
)13( في الجيش. وأفــاد املوقع بأن 
أيزنكوط قرر اختيار الضابط »ط«، 
ــــذي يــشــغــل اآلن  لـــم يـــذكـــر اســـمـــه، الـ
الــلــواء 55 وسيتسلم  قــائــد  منصب 
الصيف  فــي  الجديد  منصبه  مهام 
املقبل، وأنه سيكون على وزير األمن 
ــلـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان،  ــيـ اإلســـرائـ

املصادقة على هذا التعيني.
)العربي الجديد( 

لبنان: تكتل عون يهدد 
باالنسحاب من الحوار

هــــّدد تــكــتــل »الــتــغــيــيــر واإلصـــــالح« 
ــال عــــون  ــشــ ــيــ ــــب مــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
)الصورة(، باالنسحاب من جلسات 
ــال لـــم يتم  الـــحـــوار الــوطــنــي فـــي حــ
»امليثاقية«.  لـ واحــد  مفهوم  تحديد 

النائب  قــرأه  التكتل في بيان  ورأى 
آالن عون بعد االجتماع األسبوعي 
ــاء، أن »الـــفـــصـــل  ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ لــــــه، أمــــــس 
الـــجـــديـــد لـــأزمـــة الــســيــاســيــة الــتــي 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد  نـــعـــيـــشـــهـــا الـــــيـــــوم عــ
ُيــعــطــى  يـــســـتـــوجـــب أن  الـــحـــكـــومـــي 
امليثاقية  مفهوم  تفسير  مــوضــوع 
ــة فـــي جــلــســة 5 ســبــتــمــبــر/  ــويــ األولــ
أيــلــول املقبل لــلــحــوار الــوطــنــي ألنه 

املدخل لحل كل جوانب األزمة«.
)العربي الجديد(



الشيشان األكثر والًء لبوتين

20 عامًا على 
»خاسافيورت«

بريطانيا تواجه الخروج الصعب

جهود تنظيم »اإلسالم الفرنسي«

حظيت الشيشان 
خالل حكم بوتين بدعم 

مالي ضخم

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي مثــل هــذا اليــوم قبــل 20 عامــا، 
فــي  خاســافيورت  مدينــة  شــهدت 
شــمال  فــي  داغســتان  جمهوريــة 
القوقــاز علــى الحــدود مــع الشيشــان، توقيــع 
الحــرب  أنهــت  التــي  خاســافيورت  اتفاقــات 
الشيشانية األولى. وبعد مفاوضات استمرت 
ــع ســكرتير مجلس األمن 

ّ
لثمانــي ســاعات، وق

ليبيــد،  ألكســندر  الجنــرال  آنــذاك  الروســي 
أصــان  الشيشــانيني  املســلحني  وزعيــم 
مســخادوف، فــي 31 أغســطس/آب 1996 علــى 
اتفاقات خاسافيورت التي أسفرت عن توقف 
الفيدراليــة  القــوات  وســحب  القتــال  أعمــال 
فــي  البــت  وتأجيــل  الشيشــان  مــن  الروســية 
مســألة الوضع القانونــي لإلقليم حتى نهاية 
عام 2001. وعقب إبرام اتفاقات خاســافيورت 
أصبحت الشيشــان جمهورية مســتقلة فعليا 
فــي  بلــد  أي  بهــا  يعتــرف  أن  دون  مــن  ولكــن 
العالــم، ولــم تســتقر األوضــاع فيهــا، كمــا لــم 
تتــم إعــادة إعمارهــا. وفــي عــام 1999، أســفر 
دخــول املســلحني الشيشــانيني إلى داغســتان 
عــن توقــف التــزام الطرفــني باالتفاقــات، وبــدء 
نظــام  وفــرض  الثانيــة  الشيشــانية  الحــرب 
عمليــة مكافحــة اإلرهــاب فــي الشيشــان الــذي 

لم يتم إلغاؤه إال في العام 2009.
وبصــرف النظــر عــن وقــوع حــرب جديــدة فــي 
الشيشــان بعــد ثــاث ســنوات، يشــير أليكبيــر 

أنه بات لها تمثيل مستقل في الخارج«. 
 11 فــي  األولــى  الشيشــانية  الحــرب  وبــدأت 
ت 

ّ
شــن عندمــا   ،1994 األول  ديســمبر/كانون 

القوات الروسية عملية عسكرية في الشيشان، 
وذلــك بعــد يومــني علــى توقيــع يلتســني علــى 
املرسوم رقم 2166 »حول إجراءات منع نشاط 

القانــون  عــن  الخارجــة  املســلحة  العصابــات 
وفــي  الشيشــانية  الجمهوريــة  أراضــي  علــى 

منطقة النزاع األوسيتي اإلنغوشي«.
وكانــت موســكو تتوقــع أن تبســط ســيطرتها 
يتحقــق،  لــم  ذلــك  لكــن  ســريعا  اإلقليــم  علــى 
بــل دخلــت فــي نــزاع طويــل األمــد تحــّول إلــى 
مــن  روســيا  تتمكــن  ولــم  سياســية.  خســارة 
الشيشــان  جمهوريــة  علــى  التامــة  الســيطرة 
ذات األغلبيــة املســلمة، إال فــي عهــد الرئيــس 
قديــروف  أحمــد  بتعيــني  بوتــني،  فاديميــر 
الــذي انحــاز إلــى جانــب الســلطات الروســية 
بعــد بــدء الحــرب الثانيــة، حاكمــا للشيشــان، 

إلى أن تم اغتياله في العام 2004.
وفــي عــام 2007، قــرر بوتــني تعيــني رمضــان 

قديــروف، نجــل أحمد، رئيســا للشيشــان التي 
والء  روســيا  أقاليــم  كأكثــر  عــرف 

ُ
ت أصبحــت 

»روســيا  حــزب  لسياســات  وتأييــدًا  لبوتــني 
فــي   99,5 فيهــا  ليحصــد  الحاكــم،  املوّحــدة« 
املائــة مــن أصــوت الناخبــني فــي االنتخابــات 
تأييــد  بوتــني  ونــال   .2011 عــام  التشــريعية 
99,76 فــي املائــة مــن الناخبــني فــي الشيشــان 
التــي  لعــام 2012  الرئاســية  االنتخابــات  فــي 
أســفرت عن عودته إلى الرئاســة بعد أن شــغل 
أعــوام.  أربعــة  ملــدة  الــوزراء  رئيــس  منصــب 
وحظيــت الشيشــان خــال فتــرة حكــم بوتــني 
الفيدراليــة  امليزانيــة  مــن  مالــي ضخــم  بدعــم 
عاصمتهــا  لتبــدو  إعمارهــا،  إعــادة  وتمــت 

غروزني وكأنها لم تشهد أي حروب.

8
سياسة

تحّولت الشيشان بعد 
20 عامًا على اتفاقات 

خاسافيورت التي أنهت 
الحرب الشيشانية األولى، 

إلى أكثر األقاليم والء 
للسلطات الروسية

أكدت ماي االلتزام بقرار الخروج من »االتحاد« )تيزيانا فابي/فرانس برس(

كازنوف: فرنسا في حالة حرب ضد عدو يريد تقسيمها )ماتيو ألكسندر/فرانس برس(

تأييد كبير لبوتين في الشيشان )ايليا فرالموف/فرانس برس(

لندن ـ نواف التميمي

والقانونــي  السياســي  الجــدل  يتوقــف  ال 
بريطانيــا  بــني  العاقــة  مســتقبل  حــول 
واالتحــاد األوروبــي بعــد تصويــت 52 فــي 
خــروج  لصالــح  البريطانيــني  مــن  املائــة 
 23 اســتفتاء  فــي  االتحــاد  مــن  بادهــم 
تبــدو  وبينمــا  املاضــي.  يونيو/حزيــران 
ُمتمســكة  مــاي،  تيريــزا  الــوزراء،  رئيســة 
باحترام اإلرادة الشعبية، وهي تردد مقولة 
أنهــا  إال  البريكســت«،  يعنــي  »البريكســت 
تبــدو فــي الوقــت نفســه متــرددة فــي تفعيل 
الخاصــة  لشــبونة  ميثــاق  مــن   50 املــادة 
بترتيبــات الخــروج مــن االتحــاد األوروبي، 
وبــدء املفاوضــات علــى شــكل العاقــة بــني 
اململكــة املتحــدة والــدول الـــ27 األعضــاء في 
الحاســم  مــاي  موقــف  األوروبــي.  االتحــاد 
تردد 

ُ
لجهــة التمســك بمبــدأ »الخــروج«، وامل

لجهة توقيت البدء في مفاوضات الخروج، 
يقابلــه موقــف يســعى إلــى االلتفــاف علــى 
اإلرادة الشعبية، والتلكؤ في تنفيذ نتيجة 
عضــوًا  بريطانيــا  إبقــاء  مــع  االســتفتاء، 
فــي االتحــاد األوروبــي. ويتشــارك فــي هــذا 
املوقــف طيــف واســع مــن النــواب وأعضــاء 
األحــزاب  فــي  وقيــادات  اللــوردات  مجلــس 
الرئيســية، املحافظــني، والعمــال، والقومــي 

األسكتلندي والليبرالي الديمقراطي.
ويرى مؤيدو البقاء في االتحاد األوروبي، 
ومــن بينهــم رئيــس الــوزراء الســابق تونــي 
العمــال  حــزب  لزعامــة  واملرشــح  بليــر، 

نتيجــة  تجــاوز  إمكانيــة  ســميث،  اويــن 
مخــرج  خــال  مــن  الشــعبي،  االســتفتاء 
دســتوري يتمثــل فــي عــرض النتيجــة على 
تصويــت فــي غرفتــي البرملــان، مــا يفضــي 

إلــى إجهــاض »البريكســت« ألن 480 نائبــا 
فــي مجلــس العمــوم )أي أكثــر مــن نصــف 
أعضــاء البرملان( عبــروا عن تأييدهم لبقاء 
خــال  االوروبــي  االتحــاد  فــي  بريطانيــا 
االســتفتاء. وهــو املوقــف نفســه الــذي عبــر 
عنــه أغلــب أعضــاء مجلــس اللــوردات. أمــا 
الســيناريو الثانــي الــذي يــروج لــه رافضــو 
الخــروج مــن االتحــاد فيتمثــل فــي تنظيــم 

استفتاء ثان.
ويبــرر بعضهــم املطالبــات بتدخل الســلطة 
التشــريعية لعــدم تمريــر قانــون »الخــروج« 
مجــرد  االســتفتاء  نتيجــة  واعتبــار 
»استشــارة شــعبية« بحجج قوية، أولها أن 
الفــارق بــني مــن أيــدوا خــروج بريطانيــا من 
االتحــاد األوروبــي ومــن عارضــوه لــم يكــن 
كبيرًا. لم تتجاوز نسبة من صوتوا لصالح 
فــي   48.1 مقابــل  املائــة  فــي   51.9 الخــروج 
املائة أيدوا بقاء بريطانيا في االتحاد. كما 
أن من صوتوا للخروج ال يشكلون إال نحو 
25 فــي املائــة مــن الشــعب البريطانــي. أمــا 
الحجــة األخــرى فهــي أن 490 نائبــا يمثلون 
األحــزاب الرئيســية فــي مجلــس النواب، من 
أصل 650 عضوًا في مجلس النواب أعلنوا 
تأييدهــم لبقــاء اململكــة املتحدة في االتحاد 
التــي تمثــل 70  األوروبــي، وهــذه األغلبيــة 
الحــق  لهــا  الشــعب  ممثلــي  مــن  املائــة  فــي 
الدستوري بعدم شرعنة نتيجة االستفتاء.
وفــي رد علــى كل املحاوالت التي تســتهدف 
أكــدت  االســتفتاء،  نتيجــة  علــى  االلتفــاف 
ال  صارمــة،  الءات  علــى  الــوزراء  رئيســة 
لتنظيــم  ال  ُمبكــرة،  انتخابــات  لتنظيــم 
بريطانيــا  عضويــة  حــول  ثــاٍن  اســتفتاء 
لعــرض  وال  األوروبــي،  االتحــاد  فــي 
نتيجــة االســتفتاء علــى تصويــت برملانــي. 
وحكومتهــا  بريطانيــا  أن  مــاي  وكــررت 
ســوف تظــان ملتزمتــني بقــرار »الخــروج« 
يكــون  »لــن  وأنــه  األوروبــي،  االتحــاد  مــن 
هنــاك أي محــاوالت للبقــاء داخــل االتحــاد 
محــاوالت  هنــاك  يكــون  ولــن  األوروبــي، 
إلعــادة االنضمــام بطريقــة غيــر مباشــرة«. 
»الخروج«  وســوف تترجــم مــاي التزامهــا بـ
خــال اجتمــاع مــع وزراء حكومتهــا اليــوم 
التــي  التاليــة  الخطــوات  لبحــث  األربعــاء 
يتعــني علــى الحكومــة اتخاذهــا فــي أعقــاب 
نتيجــة مفاجئــة مؤيــدة لخــروج بريطانيــا 
من االتحاد في استفتاء أجري في يونيو/

حزيران.
وعلــى الرغــم من الاءات الصارمة لرئيســة 
الحكومة، يستبعد رئيس كلية القانون في 
البروفيســور  البريطانيــة،  درهــام  جامعــة 
تــوم بروكــس، »تفعيــل املــادة 50 الخاصــة 
االتحــاد  مــن  بريطانيــا  بترتيبــات خــروج 
أون  »ميــل  صحيفــة  ونقلــت  األوروبــي«. 
اليــن« عنــه اعتقــاده أن بريطانيــا لن تخرج 
من االتحاد األوروبي وأن ماي ستلجأ إلى 

تنظيم استفتاء ثاٍن.

باريس ـ محمد المزديوي

منــذ  الفرنســية،  الداخليــة  وزارة  تتهيــأ 
شــهور، لإلعــان عــن إصــاح مؤسســات عدة 
سلســلة  بعــد  الفرنســي«،  »اإلســام  تديــر 
لقــاءات تجــاوزت تلك االجتماعــات املنتظمة 
مــع »املجلــس الفرنســي للديانة اإلســامية«. 
ويرتكــز مشــروع اإلصــاح، الــذي تريد وزارة 
الداخليــة اإلســراع بــه قبــل ديســمبر/كانون 
أربــع:  أساســية  نقــاط  علــى   ،2016 األول 
اإلســامي  للديــن  الشــاملة  الحوكمــة  أولهــا 
فــي فرنســا، ثــم تمويــل تشــييد أماكــن عبــادة 
وهــو  وأخيــرًا،  األئمــة،  وتكويــن  جديــدة، 
عموميــة  تمثيليــة  منــح  الجديــد،  العنصــر 
املجموعــة  مــن  املنبثقــة  واألوســاط  لألطــر 
مدنــي  ومجتمــع  )مثقفــون  اإلســامية 
لكــن  مســتقلة(.  وشــخصيات  وفعاليــات 
الــوزارة تعــرف أن جني ثمار هذا »اإلصاح« 

الطموح، لن تبدأ إال بعد سنوات عدة.
في هذا السياق، جاء تنظيم اليوم الدراسي، 
الــذي قــرر وزيــر الداخليــة الفرنســي، برنــارد 
كازنــوف، عقــده، أول مــن أمــس اإلثنــني، حول 
اإلســام، ألن فرنســا كمــا يقــول: »فــي حالــة 
حــرب ضــد عدو يريد تقســيمها«. لكنه يعيد 
 هذه الحرب ليست بأي حال 

ّ
التأكيد على أن

موّجهة ضد »مســلمي فرنســا، الذين هم في 
غالبيتهــم جمهوريــون ال يتطلعــون إال إلــى 
ممارســة ديانتهــم بطريقــة كريمــة وهادئة«، 
وبالتالي فإن هذا الصراع الحاسم »يجب أن 

نخوضه إلى جانبهم«. 
حــول  الدراســي  اللقــاء  هــذا  فــي  والجديــد 
اإلســام الفرنســي، هــو الدعــوة التــي وجهها 
الفرنســي  اإلســام  ملمثلــي  الداخليــة  وزيــر 
لانفتاح على فعاليات مسلمة أخرى، تشعر 
بأنهــا مقصيــة، خصوصــا مجموعــة الواحد 

واألربعني مثقفا، الذين نشــروا قبل أســابيع، 
بيانا في صحيفة »لوجورنال دي ديمانش«، 
يطالبــون مــن خالــه بحقهم فــي التعبير عن 
اإلســام الفرنســي. وقال املتحدث باســم هذه 
املجموعة، حكيم القروي، املستشــار الســابق 
جــان  الســابق،  اليمينــي  الحكومــة  لرئيــس 
بيار رافاران، إن رئاســة جان بيار شــوفنمان 
»املؤسســة من أجل اإلســام في فرنســا« لن  لـ
تتجاوز ســنة واحدة، وإن الحكومة وعدتهم 
بـــ »مقاعــد عــدة فــي الجمعيــة الثقافية 1905، 
هــي  هــا 

ّ
ألن املوضــوع«،  ــّب 

ُ
ل تعتبــر  التــي 

التــي »ســتتلقى األمــوال وهــي التــي ســتقوم 
بتمويــل تشــييد املســاجد وتكويــن األئمــة«. 
ومــع اقتــراب انتخابــات 2017 الرئاســية فــي 
فرنسا، يريد اليسار أن ُيظهر نجاحه مقابل 
فشــل »اإلســام الفرنســي«، بحيث يتأقلم مع 
الجمهورية والعلمانية، لكن مشاكل اإلسام 
في فرنســا ليســت وليدة اليوم، ولعل أهمها 
وأخطرهــا، كــون هؤالء املســلمني الفرنســيني 
ال ينحــدرون مــن بلــد واحــد، وبالتالــي فهــم 
مختلفــة،  إســامية  بثقافــات  مشــبعون 
وأحيانــا متصارعــة، كمــا أن الطامحــني فــي 
التموقع على طاولة الجمهورية كثر. وليس 
مــن املبالغــة القــول إن الظــروف اآلن أصعــب 

من سابقاتها. 
فلــم يكــن اإلرهــاب بهذا الشــكل من الخطورة، 
فرنســيون  مواطنــون  يمارســه  أن  أي 
املحتــدم  الجــدال  أن  كمــا  مواطنيهــم،  ضــد 
الخــاص  البحــر  )لبــاس  البوركينــي  حــول 
باملسلمات امللتزمات( تم استغاله سياسيا 
بشكل غير مسبوق، لدرجة أن البعض اتخذ 
منه حصانه الفائز في االنتخابات، ولم يعد 
أهميــة، ويطالــب  القضائيــة  القوانــني  ُيعيــر 
بحظــره فــي الدســتور الفرنســي نفســه، كمــا 

يرى املرشح، نيكوال ساركوزي، وآخرون.

ــوزراء  ال رئيسة  تأكيد  أن  يبدو  ال 
على  مـــاي،  تــيــريــزا  البريطانية، 
لصالح  صوتوا  من  إرادة  حماية 
الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبـــي 
يستشعرون  من  لطمأنة  كــاٍف 
خروج  لعرقلة  مؤامرة  وجود 
»الخروج«  أنصار  ويقول  بريطانيا. 
وأوروبيين  بريطانيين  ساسة  إن 
بريطانيا  خروج  لمنع  يخططون 
ــاد. وقــالــت صحيفة  ــح االت مــن 
»رئيس  إن  سابقًا  مــيــل«  »ديــلــي 
توني  األسبق،  البريطاني  الــوزراء 
االسكتلندية،  الوزراء  بلير، ورئيسة 
في  والطرفين  سترجون،  نيكوال 

المؤامرة«.

نظرية المؤامرة 

آســيا  دراســات  مركــز  مديــر  أليكبيــروف، 
االستشــراق  معهــد  فــي  والقوقــاز  الوســطى 
أن  إلــى  الروســية،  العلــوم  ألكاديميــة  التابــع 
آنــذاك مخرجــا  كانــت  اتفاقــات خاســافيورت 
من النزاع وأتاحت وقف القتال وإراقة الدماء. 
وحــول الوضــع فــي الســنوات التــي تلــت إبرام 
حديــث  فــي  أليكبيــروف  يقــول  االتفاقــات، 
ســنوات،  ثــاث  »خــال  الجديــد«:  »العربــي  لـ
لــم تتمكــن الشيشــان مــن تحقيــق أي تقــّدم بــل 
لــت 

ّ
تحّولــت إلــى بــؤرة إجراميــة، ولذلــك تدخ
ر ذريعة«.

ّ
موسكو مرة أخرى بمجرد توف

الشيشــان  ســعي  أن  أليكبيــروف  ويــرى 
ضمــن  ينــدرج  كان  روســيا  عــن  لانفصــال 
معتبــرًا  الســوفييتي،  االتحــاد  تفــكك  عمليــة 
أنــه »ال يمكــن أن يتفــكك بلــد بحجــم االتحــاد 
الســوفييتي مــن دون إراقــة الدمــاء، وشــهدنا 
العمليــة  لهــذه  حلقــات  نشــهد  نــزال  وال 
حتــى اآلن«. وفــي مــا يتعلــق بدوافــع الزعيــم 
الشيشــاني األســبق جوهــر دوداييف، إلعان 
اســتقال »جمهورية إتشــكيريا الشيشــانية« 
»ســبق  أنــه  أليكبيــروف  يشــرح  روســيا،  عــن 
للشيشانيني أن صّوتوا لصالح الحفاظ على 
 في الحصول 

ً
االتحاد السوفييتي، ولكن أما

هنــاك  وكان  أكبــر.  واســتقالية  حقــوق  علــى 
دور للذاكرة التاريخية، إذ كان الشيشــانيون 
أكبر شــعب تم تهجيره من أرضه في االتحاد 

السوفييتي في عام 1944«.
ومــع ذلــك، يــرى مديــر مركــز دراســات القوقــاز 
أنــه كان يمكــن تفــادي الحــرب لــو أن الرئيــس 
اســتقبل  يلتســني،  بوريــس  آنــذاك  الروســي 
وإمكانيــات  صاحيــات  ومنحــه  دوداييــف 
أكبر، ولكن ذلك لم يحدث، كما لم تكن القيادة 
بالنضــج  تتمتــع  األخــرى  هــي  الشيشــانية 
السياســي الكافي لتســوية الخافات بطريقة 
 على التعايش السلمي 

ً
سلمية. ويضرب مثا

فــي روســيا، مشــيرًا  بــني مختلــف القوميــات 
إلى جمهورية تتارستان التي »دافع رئيسها 
السابق منتيمير شايمييف، عن مواقفها في 
إطار القانون وحقق لها استقالية إلى درجة 
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األربعاء 31  أغسطس / آب 2016 م  28 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 730  السنة الثانية
Wednesday 31 August 2016

9

مصر تخّفض سعر عملتها %15
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

قــال مســؤول مصرفــي إن البنــك املركــزي املصــري 
يعتــزم خفــض قيمــة العملــة املحليــة أمــام الــدوالر 
األميركــي بنحــو 15%، ليصــل الســعر إلــى نحــو 10 
جنيهات رسميا، مشيرًا إلى أنه من املرجح تنفيذ هذا اإلجراء 
فــي  املســؤول  وأضــاف  املقبــل.  األول  أكتوبر/تشــرين  خــال 
تصريح خاص إلى »العربي الجديد«، أن البنك املركزي يسعى 
إلــى اتبــاع سياســة مرنة لســعر صــرف الدوالر مــع التدخل من 
حــني آلخــر، مشــيرًا إلــى أن ذلــك يأتــي فــي إطــار تطبيــق ســعر 
عــادل للعملــة املصريــة إلنهــاء أزمــة توقــف عمليات االســتيراد 
وتعطــل اإلنتــاج. وتشــهد مصــر نــدرة فــي العملــة األجنبيــة، 
وتحويــات  والتصديــر  الســياحة  إيــرادات  تراجــع  بســبب 
املصريني العاملني في الخارج، ما أدى إلى عدم قدرة املصارف 
والبنك املركزي على تلبية احتياجات املستوردين والشركات 
للــدوالر، مــا اضطــر الكثيــر مــن املتعاملــني للجــوء إلــى الســوق 
الســوق وأدى  إنعــاش هــذه  فــي  الــذي ســاهم  األمــر  الســوداء، 
إلى وجود ســعرين للصرف، رســمي وآخر بالســوق الســوداء، 

بفارق كبير بينهما يتجاوز 40%. ويبلغ سعر صرف الدوالر 
رســميا 8.88 جنيهات، في حني يصل في الســوق الســوداء إلى 

نحو 12.60 وفق متعاملني في سوق الصرف.
»إجــراء  املحليــة  العملــة  خفــض  إن  املصرفــي  املســؤول  وقــال 
ورجــال  املســتوردين  طوابيــر  إلنهــاء  الكثيــرون  ينتظــره 
الصناعة، الذين يعانون من صعوبة االستيراد سواء بضائع 
كاملــة الصنــع أو مســتلزمات إنتــاج«. واعتبــر أن »هذا اإلجراء 
ستكون له آثار إيجابية كبيرة على تحسن الوضع االقتصادي 
فــي مصــر، إذ ســتتحرك عجلــة االقتصــاد ويحــدث رواج فــي 
معــدالت اإلنتــاج«. وكان املركــزي املصــري خفــض فــي مــارس/

آذار املاضــي، قيمــة الجنيــه مقابــل الــدوالر بنســبة 14.5%، بما 
يعادل 112 قرشا، ملواجهة ارتفاع العملة األميركية في السوق 
الســوداء، وعــدم اســتنزاف احتياطي الباد مــن النقد األجنبي 

في الدفاع عن العملة املحلية. 
غيــر أن القــرار أخفــق، وفــق متعاملــني وخبــراء اقتصــاد، فــي 
الســيطرة على الســوق الســوداء، إذ ســرعان ما عادت األســعار 
لارتفــاع ُبعيــد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات 
الباد من النقد األجنبي. كما لم تفلح اإلجراءات التي اتخذها 

البنك املركزي والحمات األمنية ضد شركات الصرافة، والتي 
تــم إغــاق مــا يقــرب مــن 50 % مــن عــدد الشــركات العاملــة فــي 
الســوق، بينما واصل الدوالر قفزاته، مســجا مســتويات غير 
مســبوقة فــي يوليو/تمــوز املاضــي، بعــد أن كســر حاجــز 13 
جنيهــا. وتعــرض احتياطــي مصــر مــن النقــد األجنبــي ألكبــر 
خــال  دوالر  مليــاري  فقــد  أن  بعــد  أعــوام،   5 فــي  لــه  خســارة 
يوليو/تمــوز، فيمــا أرجعــه البنك املركزي في بيان له في وقت 
سابق من أغسطس/آب الجاري إلى سداد التزامات خارجية. 
وبحســب املركــزي، تراجــع االحتياطي إلــى 15.53 مليار دوالر، 
مقابل 17.54 في نهاية يونيو/حزيران، ليعد بذلك أول تراجع 

منذ 5 أشهر واألكبر منذ ديسمبر/كانون األول 2011. 
ولجــأت مصــر إلــى صنــدوق النقد الدولي، ليعلــن الصندوق 
فــي األســبوع الثانــي مــن الشــهر الجــاري عن إبــرام اتفاق مع 
االقتصــادي،  لإلصــاح  برنامــج  حــول  املصريــة  الحكومــة 
 12 بقيمــة  للقاهــرة  قرضــا  الصنــدوق  بمنــح  يســمح  بمــا 
مليــار دوالر علــى ثــاث ســنوات، فيمــا أشــار مســؤولو بعثة 
الصنــدوق إلــى أن مــن بــني بنــود البرنامــج أن تكــون هنــاك 

مرونة في سوق الصرف.

عمان ـ زيد الدبيسية

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة التخطيط األردنية، 
أن اململكــة حصلــت علــى مســاعدات دوليــة بقيمــة 16.6 
مليــار دوالر، خــال الســنوات العشــر املاضيــة، توزعــت 

بني املنح غير املستردة والقروض امليسرة.
وقالــت الــوزارة، فــي تقريــر، أمــس، إن قيمــة املنــح التــي 
حصــل عليهــا األردن بلغــت 11.26 مليــار دوالر، فيمــا 
بلغــت القــروض امليســرة املتعاقد عليهــا 5.38 مليارات 
واملنــح  املســاعدات  فــإن  التقريــر،  وبحســب  دوالر. 
الخارجيــة التــي تعهــدت بهــا الدول والجهــات املانحة، 

خال العام املاضي، بلغت 2.66 مليار دوالر، موضحا 
والقــروض  دوالر،  مليــار   1.38 بلغــت  املنــح  قيمــة  أن 

امليسرة 1.28 مليار دوالر.
أكبــر  مــن  تعتبــر  املتحــدة،  الواليــات  أن  إلــى  وأشــار 
الجهــات املانحــة لــألردن العــام املاضــي، حيــث قدمــت 
العســكرية،  املســاعدات  بــدون  دوالر،  مليــون   454.8

يليها االتحاد األوروبي بقيمة 123.4 مليون دوالر.
ويعتمد األردن كثيرًا على املنح واملساعدات الخارجية 
لتمويــل عجــز املوازنــة، الــذي يبلــغ ســنويا حوالــي 1.5 

مليار دوالر، وفق البيانات الرسمية.
لكن عوني الداوود، الخبير االقتصادي، قال إن ارتفاع 

األردن،  عليهــا  حصــل  التــي  امليســرة  القــروض  حجــم 
خــال الســنوات القليلــة املاضية، أدى الــى ارتفاع كبير 
في حجم املديونية العامة، والتي من املرجح أن تشهد 
اســتمرار  مــع  املقبلــة،  الفتــرة  خــال  أخــرى  ارتفاعــات 
مــن عــدة جهــات وصناديــق  فــي االقتــراض  الحكومــة 
دولية، خاصة صندوق النقد الدولي، بعد االتفاق على 

برنامج ائتماني جديد يتجاوز 700 مليون دوالر.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي ديون األردن 
تبلــغ حوالــي 35 مليــار دوالر، مشــكلة مــا نســبته %95 

من حجم الناتج املحلي املقدر لهذا العام.
الجديــد«:  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  الــداوود،  وأضــاف 

»يفتــرض أال تســتمر الحكومــة فــي االعتماد على املنح 
آليــات  عــن  البحــث  مــن  والبــد  الخارجيــة،  والقــروض 

أخرى لتمويل عجز املوازنة«.
الوضــع  تطويــر  علــى  العمــل  ضــرورة  إلــى  وأشــار 
ومعالجــة  االســتثمار،  بيئــة  وتحســني  االقتصــادي 
املشــاريع  إقامــة  فــي  واإلســراع  الضريبــي،  التهــرب 

االستراتيجية كمشاريع الطاقة.
وتابع أنه من املحتمل توقف املساعدات الخارجية في 
أي وقــت، خاصــة مــع تصاعــد التحديــات التــي تواجــه 
بعــض  بهــا  تمــر  التــي  واألوضــاع  العاملــي  االقتصــاد 

الدول والجهات املانحة.

16.6 مليار دوالر مساعدات دولية لألردن

أوروبا 
تطالب »آبل« 

بـ 13 مليار 
يورو

املفوضيــة  وّجهــت 
ضربــة  األوروبيــة 
»االمتيــازات  إلــى  كبيــرة 
التــي  الضريبيــة«، 
إلــى  إيرلنــدا  منحتهــا 
بعــد  »آبــل«،  شــركة 
املفوضيــة  أمــرت  أن 
األميركيــة  املجموعــة 
العماقــة، بــأن تعيــد إلى 
قياســيا  مبلغــا  دبلــن 
يتجــاوز 13 مليــار يــورو 

)14.5 مليار دوالر(.
املفوضيــة،  وقالــت 
إنهــا  أمــس،  بيــان  فــي 
أن  إلــى  »توصلــت 
إيرلندا منحت امتيازات 
ضريبيــة مــن دون وجــه 
»علــى  مضيفــة  حــق«، 
اســتعادة  اآلن  إيرلنــدا 
الضرائــب غيــر املدفوعــة 
علــى  »آبــل«  قبــل  مــن 
عامــي  بــني  أراضيهــا 
 13 أي  و2014،   2003
مليــار يــورو، إضافــة الى 

الفوائد«.
تطعــن  أن  املرجــح  ومــن 
شــركة »آبــل« والحكومــة 
قــرار  فــي  اإليرلنديــة 
األوروبيــة.  املفوضيــة 
قانــون  وبموجــب 
االتحــاد األوروبــي، فإنــه 
للســلطات  يســمح  ال 
الوطنيــة  الضريبيــة 
ضريبيــة  مزايــا  بمنــح 
حيــث  معينــة،  لشــركات 
االتحــاد  يعتبرهــا 
مســاعدات  األوروبــي 
قانونيــة.  غيــر  حكوميــة 

)Getty(

أسفه  عن  أعرب  الفرنسي،  الرئيس  هوالند،  فرانسوا 
على  روسيا،  ضد  عقوبات  األوروبي  االتحاد  لفرض 
العقوبات  رفع  أن  إلى  الفتًا  األوكرانية،  األزمة  خلفية 

يصب في مصلحة أوروبا وروسيا.
وقال هوالند في المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين 
إن  الفرنسية  الخارجية  وزارة  نظمته  الذي  الخارج،  في 
»األزمة األوكرانية كان لها تأثير على العالقات بين روسيا 

وأوروبا. 
بجميع  أضرت  العقوبات  ألن  مؤسف  الوضع  أن  وأرى 
المشتركة،  االقتصادية  بالمشاريع  سيما  وال  األطراف، 
لهذا  تسوية  بإيجاد  مهتمون  جميعًا  فإننا  لذلك 

الوضع«.

االجتماعية  التنمية  وزارة  وكيل  حميد،  أبو  محمد 
في  العمل  عن  البحث  معدل  إن  قال  الفلسطينية، 
أن  إلى  مشيرًا   ،%42 إلى   %38 من  يتراوح  غزة  قطاع 
وانتهاكاتها  بحصارها  اإلسرائيلي  االحتالل  حكومة 

وقمعها هي السبب الرئيسي لتلك النسبة.
مشاريع   3 تمويل  إلى  العربية  الدول  حميد،  ودعا 
لتأهيل مراكز تدريب مهني في فلسطين بقيمة تقدر 

بـ 200 ألف دوالر. 
الفتًا إلى أن وزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية تقدم 
أسرة  ألف   117 تستهدف  نقدية  مساعدات  برنامج 
تقدم لهم مساعدات بواقع 134 مليون شيكل )35.3 

مليون دوالر(.

التقى أمس في  العراقي،  المالية  هوشيار زيباري، وزير 
بغداد، وكيل وزير الخارجية األسترالي ريك ويلز والوفد 
المرافق له، مشيرًا إلى مساهمة أستراليا ماليًا في إعادة 
الدولة  تنظيم  قبضة  من  المحررة  المناطق  إعمار 

اإلسالمية »داعش«.

محمد باقر نوبخت، المتحدث باسم الحكومة اإليرانية، 
المحلي  القمح  من  طن  مليون   11 شراء  تم  إنه  قال 

هذا الموسم، بما يفوق قليال احتياجات إيران.
قوله  نوبخت  عن  اإليرانية،  فارس  أنباء  وكالة  ونقلت 
أمس،  اإلسالمية« في طهران  »المصرفية  في ملتقى 

إن القمح تم شراؤه بقيمة تزيد على سعر االستيراد.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تمتلك واحدا من أكبر احتياطيات 
الغاز في العالم وبما يعادل 30 ألف 
مليار متر مكعب، لديها احتياطي 

ضخم من النفط يقدر بحوالي 
4 مليارات طن، تمتلك احتياطات 
من الطاقة ملدة تزيد عن 54 سنة، 

لديها ثروات طبيعية ال حصر 
لها، تمتلك كذلك مناجم ضخمة 

للمعادن معظمها في الجنوب، لديها 
احتياطي ضخم من النقد األجنبي 

تجاوز في بعض األوقات 200 
مليار دوالر، تتوفر على واحد من 

أكبر االقتصادات في أفريقيا، يقدر 
الدخل القومي لها بأكثر من 183 
مليار دوالر، حسب أرقام 2011.

تمتلك كذلك احتياطات كبيرة من 
الجبس والحجر الجيري والرمال 
والطني واإلسمنت، تصنف على 

أنها أكبر بلد أفريقي وعربي من 
حيث املساحة، والعاشر عامليا، 

واألهم من ذلك امتالكها إمكانيات 
سياحية هائلة، خاصة الشاطئية، 

المتداد سواحلها على البحر 
املتوسط.

ورغم ذلك يعيش مواطنو الجزائر 
أوضاعا اقتصادية ومالية 

ومعيشية صعبة، فهناك ارتفاعات 
قياسية في األسعار، وبات املواطن 

غير قادر على مواجهة أعباء 
الحياة، والبطالة تتفاقم في املجتمع، 
خاصة بني الشباب، ومعدالت الفقر 

مرتفعة، والعملة الوطنية )الدينار( 
تتراجع بمعدالت سريعة مقابل 

الدوالر.
وفي املقابل، تتوسع الحكومة في 

سياسة زيادة الضرائب والجمارك، 
وتوقف تنفيذ مشروعات كبرى 
تحت بند ترشيد اإلنفاق العام، 
كما تضع قيودا على الواردات 

بحجة عالج عجز امليزان التجاري 
وتخفيف الضغط على سوق 

الصرف. 
كما رفعت الحكومة أسعار الوقود 

منذ بداية العام الجاري، وتعتزم 
فرض رسوم ضريبية أخرى في 

املوازنة الجديدة، مع البحث عن 
مصادر تمويل جديدة للخزانة 
العامة التي تشهد عجزا يتوقع 

أن يصل إلى 30 مليار دوالر في 
.2016

وأجبر تهاوي أسعار النفط 
الحكومة كذلك على توديع فترة 

»البحبوحة املالية«، والسحب 
السريع من احتياطي البالد 

الخارجي وتسييل بعض 
األصول االستثمارية، مع فرض 
قيود شديدة على اإلنفاق العام، 
ورفع الرسوم داخل املؤسسات 

الحكومية.
ودفعت هذه التطورات الخطيرة 

البنك الدولي إلى إطالق تحذير قبل 
أيام لحكومة الجزائر، والتأكيد أن 

االقتصاد الجزائري في انتظار 
»مرحلة عسيرة« في املدى القريب، 

تنهار فيه احتياطيات البالد من 
النقد األجنبي لتصل إلى 60 مليار 

دوالر فقط في 2018 مقابل 194 
مليار دوالر في 2013.

ما الذي أوصل البالد لهذه الحالة 
املتردية؟ نعم، تهاوي أسعار النفط 

لعب دورا في األزمة الحالية، لكن 
األزمة األكبر تكمن في اجتماع 
حكم العسكر والفساد اللذين 

حاال دون استفادة البالد من فترة 
الرخاء االقتصادي ملواردها املالية 

وتدفق مليارات الدوالرات عليها في 
ذروة ارتفاع أسعار النفط والغاز.

مأزق الجزائر
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الجزائر ـ حمزة كحال

إقرار  الجزائرية  الحكومة  تعتزم 
رسوم ضريبية جديدة في قانون 
الــقــادمــة »املــوازنــة  املــالــيــة للسنة 
الــعــامــة«، وذلــك فــي خضم رحلة البحث عن 
العمومية  للخزينة  جديدة  تمويل  مصادر 
الــتــي تــعــرف عــجــزا يتوقع أن يصل إلــى 30 

مليار دوالر عند نهاية 2016.
املالية  لقانون  التمهيدي  املــشــروع  وحسب 
للعام املقبل 2017، والــذي حصلت »العربي 
الــجــديــد« عــلــى نــســخــة مــنــه، فـــإن الــحــكــومــة 
الجزائرية قررت فرض ضريبة جديدة على 
»كــفــاءة الــطــاقــة« ابــتــداء مــن يــنــايــر/ كــانــون 
ــل تــوجــيــه املــواطــنــن  الــثــانــي املــقــبــل، مـــن أجـ

الستخدام اآلالت األقل استهالكا للطاقة.
 كما قـــررت الــحــكــومــة، وفــق مــشــروع قانون 
القيمة  املالية الجديد، زيادة الضريبة على 
املضافة، واملحددة سابقا بنحو 17%، عند 
شــــراء أجـــهـــزة الــتــكــيــيــف عــالــيــة االســتــهــالك 
صنعة محليا واملستوردة، لترتفع 

ُ
للطاقة امل

إلـــى 30%، وتــصــل إلـــى 60% عــلــى األجــهــزة 
ــراء، أي األكــثــر  ــمـ املــصــنــفــة فـــي الـــخـــانـــة الـــحـ

استهالكا للطاقة.

 وكـــان رئــيــس الــــوزراء عبد املــالــك ســـالل، قد 
أكــد في مايو/ أيــار املــاضــي، ضــرورة زيــادة 
الــضــرائــب والــرســوم املــفــروضــة على اقتناء 
الــكــبــيــر  االســـتـــهـــالك  ذات  واآلالت  األجــــهــــزة 

للطاقة.
واتضح من البيانات الواردة بقانون املالية 
إلــــى تعميم  تــتــجــه  الــحــكــومــة  أن  الـــجـــديـــد، 
تجربة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء التي 
تسعيرة  لتشمل  املاضية،  السنة  بها  قامت 
بــدايــة مــن السنة املقبلة، وذلــك بإقرار  املـــاء، 
الــنــســخــة الــتــمــهــيــديــة مـــن املــــوازنــــة الــعــامــة 
التعريفة  نــظــام  عـــوض  التعريفتن  لــنــظــام 

املوحدة املعتمدة في الوقت الراهن.
ــتــــهــــدف اإلجـــــــــــراء الــــجــــديــــد تــصــنــيــف  ويــــســ
ــلـــكـــن حــــســــب كـــمـــيـــة االســــتــــهــــالك،  ــهـ ــتـ املـــسـ
صغار  على  األولـــى  التعريفة  تطبق  بحيث 
على  تطبق  الثانية  والتعريفة  املستهلكن، 
واملؤسسات،  كاملصانع  الكبار،  املستهلكن 
وبــالــتــالــي تــقــلــص الــحــكــومــة املــخــصــصــات 

املالية املوجهة لدعم استهالك املياه.
للجزائر  العامة  الخزينة  املياه  ويكلف دعم 
أمـــــواال طــائــلــة، حــيــث تــبــلــغ تــكــالــيــف إنــتــاج 
متر مكعب واحــد من املــاء 60 ديــنــارا )0.54 
املــكــعــب  ــر  ــتـ املـ ُيــحــتــســب  حــــن  فــــي  دوالرا(، 
الـــواحـــد لــلــمــواطــن بــنــحــو 18 ديـــنـــارا )0.16 

دوالر(، وتتكفل الدولة بدفع الباقي.
كما ستشهد أسعار التبغ ارتفاعا، انطالقا 
الحكومة  أعلنت  بعدما  القادمة،  السنة  من 
ــــالل رفـــع  الــــحــــرب عـــلـــى اســـتـــهـــالكـــهـــا، مــــن خـ
للكيلوغرام  ديــنــار  مــن 600  الــتــبــغ  ضــريــبــة 

لــلــكــيــلــوغــرام كسعر  الـــواحـــد و1640 ديـــنـــارا 
عند االستهالك، إلى 990 دينارا للكيلوغرام 
للكيلوغرام  دينارا  الواحد كضريبة و2250 

كسعر للبيع عند االستهالك.
كــمــا يــقــتــرح قــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة للسنة 
أجل  مــن  الضريبي  النظام  توسيع  املقبلة، 
للخزينة  التمويل  مــصــادر  مــن  املــزيــد  خلق 
ــرادات الــدولــة من  ــ الــعــامــة فــي ظــل انــهــيــار إيـ

النفط، والتي تراجعت بنحو %70.
وتــضــمــنــت الـــوثـــيـــقـــة الــتــمــهــيــديــة املــنــظــمــة 
مليزانية الــدولــة، إقـــرار ضريبة جــديــدة على 
املنقولة املستعملة، في مقدمتها  املمتلكات 
ــيـــث ســتــخــضــع  ــــارات واملـــــركـــــبـــــات، حـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الــربــح املحققة فــي عمليات بيعها  هــوامــش 
لــرســوم جــديــدة تــدخــل تحت غــطــاء »الــرســم 
عــلــى الــنــشــاط املـــهـــنـــي«، أو بــمــا ُيـــعـــرف في 

.»TAP»الجزائر بـ
ــذه الــــخــــطــــوة تـــمـــهـــيـــدا لــتــنــظــيــم  ــــي هــــ ــأتـ ــ وتـ
ســـوق الـــســـيـــارات املــســتــعــمــلــة فـــي الــجــزائــر، 
الــحــكــومــة مطلع أغسطس/  ــت  أزالــ أن  بــعــد 
ــــواق املــخــصــصــة لبيع  آب الـــجـــاري كــل األسـ
الــبــالد، وعوضت  الــســيــارات املستعملة فــي 
هذه األســواق بشركات خاصة تقوم بشراء 
وبيع السيارات املستعملة ُينتظر أن تفرج 
نظم لنشاطها 
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قريبا.
وفي املقابل، قررت الحكومة تقديم إعفاءات 
الذين  السيارات  مصنعي  لفائدة  ضريبية 
ــة وحـــــــدات لــتــجــمــيــع  ــامــ ــقــــت عــلــيــهــم إلقــ وافــ
الــســيــارات فــي الــجــزائــر، حــيــث أقـــر مــشــروع 
الضريبية  اإلعـــفـــاءات  »اســتــبــدال  الــقــانــون 
املــؤقــتــة واملــقــررة ملــدة 3 ســنــوات ابــتــداء من 
بـــإعـــفـــاءات  الـــثـــانـــي( 2015  ــانــــون  يــنــايــر )كــ
ضريبية دائمة«، وذلك تشجيعا لالستثمار 

في قطاع السيارات.
كـــــمـــــا ســــيــــتــــم تـــــوســـــيـــــع االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
االمــــتــــيــــازات الــضــريــبــيــة بــالــنــســبــة لــوكــالء 
قطع  اســتــيــراد  عمليات  لتمس  الــســيــارات، 

القاهرة ـ العربي الجديد

تواجه وزارة التربية والتعليم في مصر، أزمة 
الدراسي،  العام  الكتب لهذا  كبيرة في طباعة 
الـــذي يــبــدأ رســمــيــا فــي الــرابــع والــعــشــريــن من 
سبتمبر/أيلول املقبل، بسبب عدم توفر النقد 
األجـــنـــبـــي الــــــالزم الســـتـــيـــراد مـــدخـــالت إنــتــاج 
الـــورق، ومستلزمات  الـــورق. وسجلت أســعــار 
ــار، الــفــتــرة  ــبـ الــطــبــاعــة مــن زنــكــات وأفــــالم وأحـ
20% عن مستويات  تجاوزت  زيــادة  الحالية، 
العام املاضي، ما يفضي بالضرورة إلى زيادة 
مؤكدة في أسعار الكتب املدرسية والخارجية. 
وتسيطر حالة من االرتباك على وزارة التربية 
والتعليم، بسبب عدم استكمال املطابع طباعة 

الكتب الدراسية، رغم اقتراب العام املدرسي. 
وقالت مصادر في الوزارة لـ«العربي الجديد«، 
لـــم تــطــبــع ســـوى 30% مـــن الكتب  الــــــوزارة  إن 
الــالزمــة، ما يعني أن أكثر من ثلثي  املدرسية 

طبع حتى اآلن.
ُ
الكتب املطلوبة لم ت

وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة الــطــبــاعــة 
والــتــغــلــيــف فـــي اتـــحـــاد الــصــنــاعــات املــصــريــة، 
ال  »املطابع  الــجــديــد«:  لـ«العربي  جــابــر،  أحمد 

الـــدوالر فقط، إنما هناك  تواجه ارتــفــاع سعر 
أزمــــــة أخــــــرى تــتــمــثــل فــــي أن الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
لشراء  للمطابع  دوالرات  تخصيص  يــرفــض 
الـــدوالر  إن  يــقــول  البنك  اإلنــتــاج،  مستلزمات 
ــقــــط، وال يــعــتــرف  ــيـــة فــ ــيـــجـ ــتـــراتـ لــلــســلــع االسـ
بـــضـــرورة اســـتـــيـــراد مــســتــلــزمــات إنـــتـــاج هــذه 
الـــصـــنـــاعـــة«. ويــشــكــو مـــســـتـــوردون فـــي مصر 
حاليا، من صعوبة كبيرة في استيراد الورق 
بـــأنـــواعـــه املــخــتــلــفــة، بــســبــب انـــخـــفـــاض قيمة 
يــهــدد بشح  مــا  الــــدوالر،  أمـــام  العملة املحلية 
املعروض، خاصة أن السوق املحلي من الورق 
ال يغطي أكثر من 12% من احتياجات السوق 
اإلجمالية، سواء للكتب املدرسية أو الثقافية 
أزمــة  أو للتغليف والــدعــايــة. وتــعــانــي مــصــر 

ــادة فـــي نــقــص احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي  ــ حـ
الالزم لتغطية املشتريات من الخارج، ما حال 
فيما  للمستوردين،  عملة صعبة  توفير  دون 
سجلت العملة األميركية مستويات تاريخية 
املــوازيــة للصرف، حيث تجاوزت  الــســوق  فــي 
ترتد  أن  قبل  لــلــدوالر،  الـــ 13 جنيها  مستوى 

إلى 12.5 جنيها للدوالر.
ويــقــول مــراقــبــون إن الحكومة بــصــدد خفض 
الحالية  العملة رسميا عن مستوياتها  قيمة 
الـــتـــي تــثــبــت عــنــدهــا مــنــذ أشـــهـــر، وهــــي 8.88 
جنيهات للدوالر، وذلك في سياق االستجابة 
الــدولــي  النقد  الشــتــراطــات وضعها صــنــدوق 
عــلــى الــحــكــومــة لــتــمــريــر قــــرض ملــصــر بقيمة 
إن جميع  مـــصـــادر،  وقـــالـــت  دوالر.  مــلــيــار   12
التابعة  األمــيــريــة  املــطــابــع  املــطــابــع، بما فيها 
الصحافية  املــؤســســات  ومــطــابــع  لــلــحــكــومــة، 

والقطاع الخاص، تواجه أزمة نقص األوراق.
ــا يـــزيـــد  ــ ــتــــورد مـ  وأشـــــــــار إلــــــى أن مـــصـــر تــــســ
الكتابة  مــن ورق  ألـــف طــن ســنــويــا  عــلــى 500 
الدراسة  كتب  إنتاج  في  املستخدم  والطباعة 
والـــورق  والــكــراســات،  والكشاكيل  الــخــارجــيــة 

الخاص بإنتاج الجرائد.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ســجــلــت أســـعـــار الــســلــع االســـتـــهـــالكـــيـــة، في 
السودان، ارتفاعا غير مسبوق، بفعل انهيار 
العملة املحلية أمام سلة العمالت األجنبية، 
ما ساهم في زيادة معدالت التضخم في بلد 

يعتمد على استيراد أغلب احتياجاته.
وبدأت في الخرطوم حملة مشتركة بن عدد 
في  للنظر  واالقــتــصــاديــن،«  البرملانين  مــن 
االرتفاع الكبير للسلع في األســواق، في ظل 
تحركات  بــدأت  كما  املحلية،  العملة  تــراجــع 
فـــي الـــحـــزب الــحــاكــم ملــنــاقــشــة مــــدى نــجــاعــة 
املعالجات االقتصادية التي انتهجها الفريق 

االقتصادي الحالي في الحزب والحكومة«.
ــلــــت الــعــمــلــة األمـــيـــركـــيـــة قـــفـــزاتـــهـــا إلـــى  واصــ
مــســتــويــات قــيــاســيــة فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
بالسودان، حيث بلغ سعر الدوالر األسبوع 
املـــاضـــي نــحــو 17 جــنــيــهــا مــقــابــل الــــــدوالر، 
بعد أن استقر حول 15 جنيها منذ يوليو/

تموز، مما انعكس على أسعار أغلب السلع، 
فـــارتـــفـــع، مــثــال، ســعــر كــيــس الــســكــر زنــــة 50 
جنيها   450 مقابل  جنيهات،   510 إلــى  كغم 
املياه  عــبــوة  سجلت  بينما  املــاضــي،  الشهر 
الغازية نحو 5 جنيهات، مقابل 3 جنيهات 
الــشــهــر املــــاضــــي. ولــــم يــســتــبــعــد بــرملــانــيــون 

تبني الحكومة حزمة إجــراءات جديدة، من 
بينها املطالبة بإقالة وزير املالية ومحافظ 
بنك السودان املركزي. ويثبت البنك املركزي 
منذ  املحلية  العملة  السوداني سعر صرف 

شهور، عند 6.1 جنيهات للدوالر.
ــيـــاســـات بــاتــحــاد  ــة الـــسـ ــانــ ــول أمـــــن أمــ ــقــ ويــ
ــم،  ــاســ ــد قــ ــ ــمـ ــ ــاب الــــعــــمــــل، ســـمـــيـــر أحـ ــ ــحــ ــ أصــ
الـــســـيـــاســـات  ــد«، إن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ »الـــــعـــــربـــــي  ـــ  ــ ــ ل
املنافذ  جميع  أغلقت  الحالية  االقــتــصــاديــة 

لالستيراد، بعد أن تخلت الحكومة عن دعم 
القطاع  املستوردين ورفــعــت يدها عــن دعــم 
بــواقــع 6.4 جنيهات، إذ  الــرســمــي  بــالــدوالر 
ــتــــوردون لــلــجــوء إلــــى الــســوق  يــضــطــر املــــســ
املوازية لتدبير الدوالر بأسعار تتجاوز 17 

جنيها.
وحذر قاسم من أن تأخر الحكومة في إنهاء 
إلــى توقف  قــد ُيفضي  النقد األجنبي،  أزمــة 
بأزمة  يهدد  ما  االستيراد،  عن  املستوردين 

نقص السلع الحيوية في البالد.
وكانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي 
قــد حـــررت أســعــار الــوقــود ملــصــانــع اإلنــتــاج 
مــا يلزمها  عــلــى  أن تتحصل  عــلــى  املــحــلــي، 
ــوقـــود بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة مـــن الــســوق  مـــن الـ

السوداء.
ويرى محللون أن عجز الحكومة عن مكافحة 
غالء األسعار، ال سيما في ظل جهاز رقابي 
غــيــر فـــّعـــال، زاد مــن مــعــانــاة املـــواطـــن، الــذي 
يحاول جاهدا سد الفجوة بن األجر وتكلفة 
املعيشة، فيما يصدر مراقبون ومصرفيون 
ــارات مــتــتــالــيــة بـــشـــأن تـــوقـــعـــات تــدهــور  ــ ــ إشـ
ــلـــســـودان خــــالل الــشــهــور  الــعــمــلــة املــحــلــيــة لـ
القليلة املقبلة، ليصل سعر العملة األميركية 
الحكومي  الصمت  ظــل  فــي  20 جنيها،  إلــى 

وعدم اتخاذ تدابير عالجية ناجعة.

أعباء الموازنة

سوق في الخرطوم )فرانس برس(

أزمة »ورق« تهدد طباعة الكتب المدرسية

انهيار الجنيه يدفع األسعار إلى مستويات تاريخية

الجزائر تفرض ضرائب جديدة
على المواطنين

خيارات الشاهد »دواء مر« 
لعالج األزمة

تضمن مشروع قانون 
موازنة العام المقبل 

للجزائر، والذي كشفت 
عنه الحكومة أمس، 
فرض ضرائب جديدة 

وزيادة أخرى على 
المواطنين، لتعويض 

تراجع إيرادات النفط

مصر مال وناس

السودان

700
بـــالـــرغـــم مــــن حــصــول 
زيــادات  على  الموظفين 
منذ  جـــديـــدة  وحـــوافـــز 
2011، إال أن هذه الزيادات لم 
مستواهم  على  تنعكس 
إن قرابة 700  بل  المعيشي، 
إلى  انــحــدروا  تونسي  ألــف 
دائرة الفقراء نتيجة ارتفاع 

كلفة المعيشة.

تحقيق

مشروع الموازنة 
الجديد يتضمن زيادة 

أسعار المياه والتبغ

من المتوقع أن يسجل 
عجز الموازنة العام 

الجاري نحو %6.5

سارع الشاهد لمحاولة 
إنهاء أزمة احتجاجات 

عمال الفوسفات

تستورد مصر نحو 500 
ألف طن سنويًا من ورق 

الكتب

تونس ـ فرح سليم

لــــــم يــــفــــصــــح رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــونــــســــيــــة الـــــجـــــديـــــد يــــوســــف 
العاجلة  اإلجــــراءات  عــن  الشاهد، 
الــتــي سيتخذها إلنــقــاذ االقــتــصــاد، مفضال 
ــفـــادي  ــــى زف بــــشــــرى تـ املــــــــرور مــــبــــاشــــرة إلــ
التونسين  تنتظر  التي  العجاف  السنوات 
فـــي حــــال قــــررت حــكــومــتــه تــطــبــيــق ســيــاســة 
املالية  الــتــوازنــات  على  للمحافظة  التقشف 

للبالد.
الــشــاهــد الــــذي قــــال فـــي خــطــابــه األول أمـــام 
سنكون  هكذا  الوضع  استمر  »إذا  البرملان: 
مجبرين في 2017 على اتباع سياسة تقشف 
وتــســريــح آالف املــوظــفــن وزيــــادة الضرائب 
وخــفــض اإلنـــفـــاق«، غفل وفــق املــراقــبــن، عن 
الــبــرنــامــج االقــتــصــادي لحكومته أو  كــشــف 
إجــراء  إي  لتفادي  سيطرحها  التي  البدائل 

ه. مؤلم يتحمل عموم التونسين أعباء
وفـــجـــرت بــشــائــر رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــد 
ــتـــونـــســـيـــن،  جـــــــدال واســـــعـــــا لـــــــدى عــــمــــوم الـ
ــن أن تــدهــســهــم آلــة  ــبـــدون تــخــوفــا مـ مــمــن يـ
اإلصــالحــات، فيما بخر حديث الشاهد عن 
وقف االنتدابات في الوظيفة الحكومية أخر 
آمـــال الــشــبــاب الــعــاطــل عــن العمل فــي فرص 
شغل ضمن االنتدابات التي سبق أن وعدت 

بها الدولة.
بالبرملان  الديمقراطي  التيار  نائبة  وتنتقد 
التي تنوي  التقشف  إجـــراءات  سامية عبو، 
الحكومة الجديدة تطبيقها، مشيرة إلى أن 
سياطها  تسلط  تعاقبت  الــتــي  الــحــكــومــات 
على الحلقة األضعف في املجتمع، في الوقت 
الذي كان بإمكانها جني آالف املليارات من 

تتبع الفاسدين واملتهربن من الضرائب.
وقالت عبو في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
ــدر بــرئــيــس الــحــكــومــة وضــع  ــ ــان األجــ ــه كــ إنــ
الحالية دون  السنة  بــرنــامــج عــاجــل إلتــمــام 
الــكــم الــكــبــيــر مـــن الــخــســائــر الــتــي يتكبدها 
االقــتــصــاد، عبر بحث حــلــول مجدية ألزمــة 
الــفــوســفــات، غــيــر أنـــه اخـــتـــار ســلــك الــطــريــق 
الطريق  أن  تقديرها، معتبرة  وفــق  األســهــل 
التي ارتأى رئيس الحكومة التوجه نحوها 

مفخخة ويمكن أن تنفجر ألغامها في وجهه 
بأية لحظة، بعد أن استبد الظلم بالطبقات 

التي كانت ترفع شعار الشغل والكرامة.
وسارع رئيس الحكومة مباشرة إثر تسلمه 
مــقــالــيــد الــحــكــم أول مـــن أمــــس االثـــنـــن، إلــى 
دعـــــوة نـــــواب الـــبـــرملـــان عـــن مــحــافــظــة قفصة 
املنتجة للفوسفات في محاولة إليجاد حلول 
ــراف واإلســــــــراع بــإنــهــاء  ــ ــ تـــرضـــي جــمــيــع األطـ
االحــتــجــاجــات الــتــي أدت إلـــى شــلــل شــبــه تــام 
إلى  أدى  املنجمي، مما  الــحــوض  فــي منطقة 
خــســارة الــبــالد ألكــثــر مــن 60% مــن إنتاجها 
السنوي من أحد أهم املوارد الطبيعية املدرة 

للعملة الصعبة في تونس.
وعــبــر عــضــو الــبــرملــان عــمــار عــمــروســيــة، عن 
استعداد نواب الجهة ملساعدة الحكومة على 
الفوسفات، شــرط تعهدها  إيجاد حل ألزمــة 
بتخصيص مــا ال يقل عــن 20% مــن عائدات 
التنمية في  لــفــائــدة  فــوســفــات قفصة  شــركــة 
الــجــهــة، مــشــددا على حــق املحافظة فــي جزء 
مــن عــائــدات املــنــاجــم حتى ال يــكــون لألهالي 

فقط نصيب في التلوث وتصحر التربة. 

ــــى الــتــعــجــيــل بــحــلــحــلــة أزمــــة  وبــــاإلضــــافــــة إلـ
ــواب الـــبـــرملـــان بــفــتــح  ــ ــفـــات، يـــطـــالـــب نــ ــفـــوسـ الـ
املــصــادرة وتوضيح موقف  املؤسسات  ملف 
ــتـــصـــاديـــة مــع  الـــحـــكـــومـــة مــــن املـــصـــالـــحـــة االقـ
رجــــال الــرئــيــس املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بن 
املرتقبة من  العائدات  علي، فضال عن كشف 
هذه املصالحة، منتقدين غياب الشفافية في 

التعامل مــع هــذا امللف الــذي تحول إلــى أداة 
للسمسرة الحزبية.

ويــعــتــقــد الــرئــيــس الــشــرفــي لــهــيــئــة الــخــبــراء 
املـــحـــاســـبـــن فــيــصــل دربــــــــال، أن تــخــصــيــص 
عائدات  يوفر  أن  يمكن  املصادرة  املؤسسات 
جيدة لخزينة الدولة، مشيرا إلى أن االسراع 

في الخصخصة سيقلص من عجز املوازنة.
ــة، إن  ــيـ وقـــــال دربــــــال فـــي تــصــريــحــات إعـــالمـ
ميزانية  فــي  العجز  أن  إلــى  تشير  التوقعات 
الــــجــــاري 2016، ســيــصــل في  لــلــعــام  ــة  الــــدولــ

نهاية العام الجاري إلى حدود %6.5.
 املوارد الذاتية للدولة 

ّ
وأوضح في املقابل أن

ســتــشــهــد تـــراجـــعـــا مــلــحــوظــا بــمــا يــســتــدعــي 
للميزانية  إضـــافـــي  تــمــويــل  تــوفــيــر  ــرورة  ــ ضـ
يتراوح بن 2.5 و2.9 مليار دينار )بن 1.25 

و1.45 مليار دوالر(. 
واقترح دربال اإلسراع في خصخصة األمالك 
املـــصـــادرة وكـــذا بــعــض الــشــركــات العمومية 
املــتــعــثــرة. وتــعــمــل الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة على 
عقب  التونسين  من  املتمكن  الخوف  تبديد 
تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، حــيــث أعــلــن 

ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل فـــي بــيــان  االتـــحـ
رســمــي أنـــه لـــن يــقــبــل »بــــأن يــتــحــمــل األجــــراء 
وعــــامــــة الـــشـــعـــب تـــبـــعـــات وأعــــبــــاء إخـــفـــاقـــات 
الــســيــاســات املــتــبــعــة لـــعـــقـــود«، مـــشـــددا على 
وجوب »تقاسم األعباء كل حسب إمكانياته 

وموقعه«.
في املقابل، قال وزير النقل التونسي، أنيس 
غـــديـــرة أول مـــن أمـــــس، إن شـــركـــة الــخــطــوط 
تعتزم  لــلــدولــة،  اململوكة  التونسية،  الجوية 
تــســريــح ألـــف مــوظــف، أو مــا يــفــوق 12% من 
إطــار خطط  بــدوام كامل، في  العاملة  قوتها 
لإلصالح وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

ويرى وزير املالية األسبق حسن الديماسي، 
االقتصاد  لعالج  املوجعة  الشاهد  أن وصفة 
أصبحت ضرورة ملحة، بالنظر إلى الوضع 
االقـــتـــصـــادي الــصــعــب الـــــذي تــمــر بـــه الــبــالد 
وااللـــتـــزامـــات الــتــي تــعــهــدت بــهــا الــحــكــومــات 

السابقة مع الدائنن.
لـــ »ألعربي  الــديــمــاســي، فــي تصريح  وتــوقــع 
الجديد«، أن تتصدى النقابات العمالية بكل 
الوسائل املتاحة لإلجراءات التقشفية املعلن 
بينها وبن  املصادمة  مــا يجعل  عنها وهــو 
الحكومة أمرا محتوما قد يفضي بالحكومة 

الحالية إلى الرضوخ للمطالب العمالية.
ــقــــة، املـــطـــالـــب  ــابــ ــكــــومــــات الــــســ ــــحــــّمــــل الــــحــ

ُ
وت

مليزانية  املتفاقم  العجز  مسؤولية  العمالية 
الدولة؛ بسبب لجوء الدولة للتداين الخارجي 
العمال  وتمكن  االجتماعية  املطالب  لتلبية 
مــن الـــزيـــادات فــي الـــرواتـــب، وهـــو مــا تسبب 
في مفاقمة كتلة األجــور بأكثر من 20% في 

السنوات الخمس األخيرة.
زيــادات  على  املوظفن  مــن حصول  وبالرغم 
وحــوافــز جــديــدة مــنــذ يــنــايــر/كــانــون الثاني 
2011، إال أن هــذه الــزيــادات لــم تنعكس على 
مــســتــواهــم املــعــيــشــي، بــل إن قــرابــة 700 ألــف 
ــرة الــفــقــراء نتيجة  تونسي انــحــدروا إلــى دائـ
بــنــحــو 40%، حسب  املــعــيــشــة  كــلــفــة  ارتــــفــــاع 
تــقــديــر الــخــبــراء، وهـــو مــا يــرفــع مــن منسوب 
ــن فـــــرض الـــحـــكـــومـــة لــضــرائــب  مـــخـــاوفـــهـــم مــ
وإجراءات تقشفية تؤدي إلى انزالق ما تبقى 

من الطبقة الوسطى نحو الفقر.
ووفــق اســتــاذ االقتصاد فتحي الــنــوري، فإن 
ارتــفــاع كتلة األجـــور ال يمثل إال عنصرا من 
مــجــمــوعــة الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي أدت إلـــــى عــجــز 
ميزانية الدولة، مؤكدا أن اإلصرار على زيادة 
األجور هو سبب املشاكل التي تتخبط فيها 

الدولة، ضرب من املبالغة.
ــربـــي  ــعـ ــريـــح لـــــ »الـ وشـــــــدد الـــــنـــــوري فــــي تـــصـ
الجديد« على أن تراجع االستثمارات وعجز 
الحكومة عن تحصيل الضرائب، تسببا في 

عجز مــوازنــة الــدولــة، فضال عــن تــراجــع أداء 
ــرار الــفــوســفــات  الــقــطــاعــات الــحــيــويــة عــلــى غــ

والسياحة.
بــالــحــلــول ذات  إلـــى التعجيل  الـــنـــوري  ودعــــا 
إلــى أن حكومة  الــســريــعــة، مشيرا  املـــردوديـــة 
الـــشـــاهـــد يــجــب أن تــعــمــل عــلــى وضــــع خطة 
ملــعــالــجــة الـــصـــعـــوبـــات عــلــى املـــــدى الــقــصــيــر 
واملتوسط، حتى ال تضطر إلى تنفيذ برنامج 
التقشف، مقترحا اللجوء إلى تجميد األجور 
والــتــخــلــي عـــن صــــرف بــعــض الـــحـــوافـــز الــتــي 
تثقل كاهل الدولة، فضال عن وضع سياسات 
إلى  تفضي  والتجارة  الصناعة  في  قطاعية 
خــلــق الـــثـــورة وتــحــســن نــســبــة الــنــمــو للربع 

األخير من السنة.
حكومة طوارئ 

تونسية

إجراءات  اتخاذ  بشأن ضرورة  البرلمان،  أمام  الجديد،  التونسية  الحكومة  رئيس  تلميحات  أثارت 
حاسمة لعالج األزمة االقتصادية التي تنخر تونس، جدًال واسعًا لدى عموم المواطنين، ممن 

يبدون تخوفًا من أن تدهسهم آلة اإلصالحات
ال مفر من اللجوء لالقتراض

العاملية  املالية  السوق  إلى  املاضي  الشهر  التونسية  الحكومة  عــادت 
بحثا عن 500 مليون دوالر بضمان أميركي، إضافة إلى حصولها 
على موافقتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمواصلة مساعدة 
تونس على تجاوز أزمتها االقتصادية، غير أن الحكومة لم تعلن بعد 
عن نتائج عملية طرح السندات التي تمت بمساعدة مكاتب دراسات 

عاملية، مكتفية بالتلميح إلى إقبال املقرضني على هذه السندات.
وقال وزير املالية املقال سليم شاكر، إن احتياجات تونس من التمويل 
األجنبي في 2016 ستكون 3.6 مليارات دينار )نحو 1.3 مليار مليار 

دوالر(، تخصص لسداد العجز في امليزانية الذي يتوقع أن يتقلص 
العام املقبل إلى 3.9%، هبوطًا من 4.4% متوقعة هذا العام.

   وكـــان صــنــدوق النقد الــدولــي أقـــرض تــونــس فــي 2013 حــوالــي 1.6 
بــإجــراء سلسلة  بموجبه  تونس  التزمت  اتــفــاق  دوالر ضمن  مليار 
الدولي  املجتمع  إلــى حــّث  الحكومة  اقتصادية.  وتسعى  إصــاحــات 
ومجموعة الثماني على تمويل برنامج إنقاذ كلفته 25 مليار دوالر 
ودعــم  التحتية  البنية  لتطوير  ســنــوات، يخصص  مــدى خمس  على 

السلم االجتماعي وتقوية األمن وسّد العجز في امليزانية.

والتي  للسيارات،  املكونة  واألجـــزاء   الغيار 
لــــن يـــتـــم إخـــضـــاعـــهـــا لـــلـــرســـوم الــجــمــركــيــة 

والضريبية.
وكانت الحكومة قد أعطت الضوء األخضر 
لعشر شركات عاملية بفتح مصانع تجميع 

السيارات في الجزائر، في انتظار ردها على 
5 طلبات أخــرى. ولم يحمل مشروع قانون 
تحمي  إجــــراءات  أي  املقبلة،  للسنة  املــالــيــة 
بعد  السيارات،  غيار  لقطع  املحلي  اإلنتاج 
رفـــع الــضــرائــب عــلــى عــمــلــيــات اســتــيــرادهــا، 

كــمــا لـــم يــلــزم الــعــالمــات الــعــاملــيــة بــضــرورة 
الــتــعــاقــد مــع املــصــنــعــن الــجــزائــريــن، وهــي 
اإلجراءات التي ستكون محل سجال وجدال 
بــن املــصــنــعــن املــحــلــيــن والــحــكــومــة، وفــق 

تقديرات مراقبن.

الضرائب الجديدة 
تزيد أعباء المعيشة 
)Getty(

التونسيون 
يتحسبون 
إلجراءات 
تقشفية 
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لندن ـ موسى مهدي

هل تصبح سوق »وول ستريت«، 
ــيــــدة املــنــتــعــشــة والـــجـــاذبـــة  الــــوحــ
لــلــمــســتــثــمــريــن وســــط مــحــيــط من 
الكساد في األســواق األخــرى؟ وهل تتواصل 
لكبار صناع  الــدوالريــة  املــوجــودات  جاذبية 
املـــال والــثــروة فــي أنــحــاء الــعــالــم أمـــام العائد 
ــــدوم، فــــي مــعــظــم  ــعــ ــ ــبـــي، أو الـــعـــائـــد املــ ــلـ الـــسـ
ــا  ــ ــ املــــــوجــــــودات األخـــــــــرى، خــــاصــــة فــــي أوروبـ

واليابان؟ 
ــال املــــال  ــ ــــال رجــ ــــى حــــد مــــا بـ ــؤال يــشــغــل الـ ــ ســ
خـــال مــوســم الــخــريــف، الـــذي ســيــبــدأ عمليًا 
ــــودة كـــبـــار املــتــعــامــلــن ملــنــصــات  الـــيـــوم مـــع عـ
الـــتـــداول بــعــد إجـــــازة الــصــيــف. وســــوق وول 
ســتــريــت تــعــد الـــســـوق األكـــبـــر فـــي الــعــالــم من 

قيمة  بلغت  حيث  الرأسمالي،  الحجم  حيث 
املــال السوقي لسوق األسهم األميركية  رأس 
ترليون   17.931 حوالى  املاضي  العام  خــال 
ــك فـــي مــقــابــل الـــســـوق الــصــيــنــيــة  ــ دوالر، وذلـ
دوالر،  تـــرلـــيـــونـــات   4.125 تـــتـــعـــدى  ال  ــتـــي  الـ

ــم ضـــخـــامـــة االقـــتـــصـــاد الـــصـــيـــنـــي، وذلــــك  ــ رغـ
ــــي يـــنـــشـــرهـــا مـــوقـــع  ــتـ ــ حــــســــب الــــبــــيــــانــــات الـ
»إنــفــيــســتــوبــيــديــا« األمـــيـــركـــي، الـــــذي يعني 

بالبيانات واإلحصاءات االستثمارية.  
تشير التوجهات االستثمارية، التي ينشرها 
الـــدوالر يتجه  موقع »ديــلــي فيكس«، إلــى أن 
القوة خال الشهور املتبقية  نحو املزيد من 
ــادة  مـــن الــــعــــام، مــســتــفــيــدًا مـــن احـــتـــمـــاالت زيــ
الفائدة األميركية، حتى ولو بربع نقطة، كما 
هــو مــتــوقــع مــن قــبــل الــعــديــد مــن خــبــراء املــال 
واالستثمار في العالم، في أعقاب التعليقات 
ــــت بــهــا رئــيــســة مــجــلــس االحــتــيــاط  الـــتـــي أدلـ
ــوم الــجــمــعــة في  الـــفـــدرالـــي، جــانــيــت يـــلـــن، يــ
والية وايومنغ األميركية. ومعروف أن زيادة 
الفائدة على أية عملة تترجم عمليًا في رفع 
ســعــر صـــرف الــعــمــلــة، فــيــمــا يــقــود أنــخــفــاض 

سعر الفائدة إلى انخفاض سعرها.  
ــع جـــاذبـــيـــة  ــفــ ــرتــ ــاع الــــــــــــــدوالر، تــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ومـــــــع ارتـ
ــثـــروات،  املــــوجــــودات األمــيــركــيــة ألصـــحـــاب الـ
الــذيــن تــحــاصــرهــم الــفــائــدة الــســالــبــة فــي كل 
ــا والـــيـــابـــان. كــمــا أن ريـــع ســنــدات  ــ مـــن أوروبــ
الــخــزانــة األمــيــركــيــة ســيــرتــفــع مــقــارنــة بــريــع 
سندات االقتصادات الصناعية الكبرى، مثل 
أملانيا واليابان وبريطانيا ومنطقة اليورو. 
ويــبــحــث املــســتــثــمــرون عــن عــوائــد بالعمات 
الذين  آسيا،  في  املستثمرين  القوية، خاصة 
استدانوا خال السنوات املاضية بالدوالر.  

وتــعــد الــســنــدات األمــيــركــيــة مــن أهـــم املـــاذات 
ــيـــهـــا  ــأ الـ ــلــــجــ ــم، الـــــتـــــي يــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ اآلمــــــنــــــة فــــــي الــ
املــســتــثــمــرون فــي حــــاالت االضـــطـــراب املــالــي، 

صعود الدوالر

ارتفاع معدل 
اإلنفاق 

االستهالكي 
)Getty( األميركي

قوية  اقتصادية  بيانات  وجود  مع  األميركية  الفائدة  رفع  احتماالت 
ارتفعت  التي  األسهم،  وسوق  االميركية  السندات  جاذبية  تدعم 
قوة  مع  االرتفاع  هذا  ويتزامن  األسبوع.  بداية  في  قياسي  بمعدل 

الدوالر والفائدة السالبة في 25% من االقتصادات العالمية

حجم سوق المال 
األميركية يقدر بحوالى 

17.93 ترليون دوالر

تفاؤل بنجاح اجتماع أوبك 
في الجزائر رغم محاذير 

تتعلق ببعض الدول

مخاوف على السوق 
األوروبي من هيمنة 

الشركات األميركية الكبرى

مؤشرات 
تدعم جاذبية 

األسهم والسندات 
األميركية

ضمن مقترحات خفض العجز في امليزانية الروسية، أقترح مسؤول نفطي بيع 
حصة رئيسية في شركة من شركات النفط التي تملك فيها الدولة حصة كبرى. 
وقالت وكالة »بلومبرغ« األميركية أمس، إن رئيس شركة »روس نفط« الروسية 
للطاقة إيغور سيتشن، دعا الحكومة إلى بيع أكثر من 50% من أسهم شركة 
»بــاش نفط«. وذكــرت مصادر خاصة للوكالة، أن إيغور سيتشن، دعا حكومة 
بــاده إلى بيع نحو 50.08% من أسهم الدولة في شركة »بــاش نفط« الروسية 

مقابل مبلغ قدره 5 مليارات دوالر.
لــلــوكــالــة، فـــإن عملية خصخصة »بـــاش نــفــط«، وبــيــع 19.5% مــن أسهم  ووفــقــًا 
من  بالحد  وسيساهمان  دوالر،  مليار   16 نحو  ســيــدران  الحــقــًا،  نــفــط«  »روس 
عجز املوازنة املتوقع خال العام الجاري. وفي وقت سابق، أجل رئيس الوزراء 
الروسي، ديمتري مدفيديف، خصخصة »باش نفط« إلى زمن غير محدد. ويذكر 
أكثر من 20 منطقة داخل  »بــاش نفط« شركة نفط روسية تعمل في  أن شركة 

روسيا وخارجها ومسجلة في البورصة الروسية. )بلومبيرغ( 

ارتفعت األسهم األوروبية في التعامات املبكرة أمس مع تقليص املستثمرين 
لتوقعاتهم الــســابــقــة، بـــأن يــرفــع مجلس االحــتــيــاط االتـــحـــادي )الــبــنــك املــركــزي 

األميركي( أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.
وارتـــفـــع مــؤشــر«ســتــوكــس 600 »، لــأســهــم األوروبـــيـــة 0.3%  بــعــد هــبــوطــه في 
فــي سبتمبر/أيلول  الــفــائــدة  السابقة نتيجة مــخــاوف مــن رفــع أســعــار  الجلسة 
عقب كلمة ألقتها رئيسة مجلس االحتياط االتحادي جانيت يلن وتصريحات 
تميل إلى تشديد السياسة النقدية من نائبها ستانلي فيشر. وقفز سهم شركة 
وايركارد األملانية ارتفاعا بنسبة 4.8%  بعد أن رفع باركليز تصنيف السهم إلى 
زيادة الوزن النسبي في املحافظ االستثمارية ورفع السعر املستهدف للسهم. 
كما ارتفع سهم شركة بنزل البريطانية لتوريد مستلزمات الشركات 1.45  بعد 

أن جاءت أرباح النصف األول أعلى من متوسط التوقعات. )رويترز(

تحرك الذهب في نطاق ضيق أمس مع تماسك الــدوالر في الوقت الذي يترقب 
فيه املستثمرون إشــارات على توقيت رفع أسعار الفائدة من بيانات الوظائف 
غير الزراعية في الواليات املتحدة والتي من املنتظر أن تصدر في وقت الحق 

هذا األسبوع.
إلـــى 1320.79 دوالرا لأوقية  الــفــوريــة %0.2  املــعــامــات  فــي  الــذهــب  وانــخــفــض 
)األونصة( في التعامات الصباحية بلندن.  وتعافى املعدن األصفر من أدنى 
مستوى له في نحو خمسة أسابيع البالغ 1314.70 دوالرا لأوقية بعدما فقدت 
العقود  الذهب في  االثنن. وهبط  األميركية زخمها يوم  العملة  موجة صعود 

األميركية اآلجلة 0.2% الى 1324.80 دوالرا لأوقية.
آب  أغسط/  لشهر  الزراعية  غير  القطاعات  تقرير وظائف  يكون من شــأن  وقــد 
آخـــرون في  يلن ومــســؤولــون  التي بعثتها  الرسائل  تعزز  أن  أخـــرى،  وبيانات 
مجلس االحتياط االتحادي وتصب في صالح تشديد السياسة النقدية. )رويترز(

أخبار في صور

دعوة لبيع 50% من شركة نفط 
روسية 

ارتفاع األسهم األوروبية 

انخفاض طفيف للذهب

)Getty( محطة وقود في كوريا الجنوبية)Getty( مظاهرة ضد االتفاقية في روما

ــيـــون، أمـــــــس، أن تــســتــقــر  ــفـــطـ تــــوقــــع خــــبــــراء نـ
ــول مــســتــويــات تــــــراوح بن  ــار الــنــفــط حــ ــعـ أسـ
وعـــزا  املــقــبــلــة.  األشـــهـــر  خـــال  دوالرًا  50 و51 
الخبراء ذلك إلى تماسك الطلب النفطي وقلة 
الكشوفات النفطية الجديدة، وهو ما سيعني 
ارتــفــاع أســعــار النفط خــال الــســنــوات املقبلة 
مستوياتها  عند  النفط  أســعــار  استمرت  إذا 
الــصــدد، نسبت  فــي هــذا  الدنيا لفترة طويلة. 
الرئيس  إلــى  األميركية  برايس«  »أويــل  نشرة 
التنفيذي لشركة »فندتا ريسوريز« النفطية، 
توم البانيز، قوله إن »أسعار النفط ستتأرجح 
عـــنـــد مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الـــحـــالـــيـــة خـــــال األشـــهـــر 
التي  التعليقات  فــي  الــبــانــيــز،  ــزا  املــقــبــلــة«. وعـ
عدم  إلــى  توقعاته  األميركية،  النشرة  نقلتها 
وجـــــود كـــشـــوفـــات نــفــطــيــة جـــديـــدة يـــؤبـــه بها 
النفط ال  أســعــار  انخفاض  أن  كما  اآلن،  حتى 
النفط.  في  االستثمار  نحو  الشركات  يشجع 
ويــــرى الــبــانــيــز أن كــمــيــات الــنــفــط املــعــروضــة 
فــي املــســتــقــبــل ســتــكــون أقـــل كــثــيــرًا مــن الطلب 
ــال حـــــــدوث تــغــيــيــر إيـــجـــابـــي  ــ الـــعـــاملـــي فــــي حــ
فـــي املـــنـــاخ االقـــتـــصـــادي، أي حــــدوث نــمــو في 
وقال  أكبر.  بمعدالت  الصناعية  االقتصادات 
أســعــار  إن  يــقــولــون  »الــنــاس  النفطي  الخبير 
لــلــبــرمــيــل  إلــــى 100 دوالر  لـــن تــصــعــد  الــنــفــط 
مـــرة أخـــــرى، ولــكــنــنــي أقـــــول: كــلــمــا زادت مــدة 
الــدنــيــا كلما  لــدى مستوياتها  بــقــاء األســعــار 
بمعدالت  النفط  أسعار  ارتــفــاع  زادت مخاطر 

لندن ـ العربي الجديد

ــة فـــي معظم  ــارمـ ــط مـــعـــارضـــة شــعــبــيــة عـ وســ
انتظمت  األوروبـــي ومظاهرات  االتــحــاد  دول 
العواصم األوروبية هذا الصيف، بدأت بعض 
وأملــانــيــا،  فرنسا  مثل  األوروبـــيـــة  الكتلة  دول 
تــبــدي مــعــارضــة صــريــحــة التــفــاقــيــة الــتــجــارة 

الحرة بن أميركا ودول االتحاد األوروبي. 
وتثار املخاوف في أوروبا من هيمنة الشركات 
ــواق دول الكتلة  األمــيــركــيــة الــكــبــرى عــلــى أســ
ــة وتــهــمــيــش الـــشـــركـــات املــتــوســطــة  ــ ــيـ ــ األوروبـ
والصغيرة، أو حتى وأدها إذا وقعت االتفاقية 
التجارية بن أميركا وأوروبا، وذلك حسب ما 
االتفاقية  معارضة  في  ناشطة  مواقع  ذكرته 

التجارية بن جانبي األطلسي. 
ــنـــت بـــــاريـــــس، أمـــس  ــلـ ــذا الـــــصـــــدد، أعـ ــ ــــي هــ وفــ
املــفــاوضــات حول  الــثــاثــاء، رفضها مواصلة 
اتفاقية منطقة التجارة الحرة عبر األطلسي، 
املــفــتــرض إنــشــاؤهــا بـــن االتـــحـــاد األوروبـــــي 

إلــى طرق  املتحدة، بعد وصولها  والــواليــات 
مسدود. 

وقال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هوالند، في 
كلمة خال االجتماع السنوي للسفراء أمس: 
»إن املباحثات التي تجري حاليًا بن االتحاد 
اتفاقية  بــشــأن  األوروبــــي والــواليــات املتحدة 
التجارة الحرة عبر األطلسي، من غير املمكن 
أن تكتمل بحلول نهاية هذا العام. املباحثات 
وصــلــت إلــى طــريــق مــســدود«. ولــفــت الرئيس 
الفرنسي إلى أن االتفاقية غير متوازنة، لذلك 
فــإن فرنسا ال تــؤيــدهــا. وكـــان وزيـــر التجارة 

الـــفـــرنـــســـي، مـــاتـــيـــاس فــيــكــل، قـــد ذكـــــر، أمـــس، 
حسب رويترز، أنه يجب وقف الجولة الحالية 
من محادثات التجارة عبر األطلسي، مضيفا 
أنــــه ســيــقــتــرح ذلــــك عــلــى نـــظـــرائـــه فـــي نــهــايــة 

سبتمبر/أيلول. 
وقال الوزير الفرنسي إلذاعــة »مونت كارلو« 
الــدولــيــة: »فـــي نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
حن يجتمع وزراء التجارة في براتيسافا... 
سأطالب باسم فرنسا إنهاء املفاوضات حول 
اتفاقية الشراكة في التجارة واالستثمار عبر 
إنهاؤها بشكل  »ينبغي  األطلسي«. وأضــاف 
واضـــــح حــتــى نـــبـــدأ مـــن جـــديـــد عــلــى أســـاس 

سليم«.
مـــن جــانــبــه، أعــلــن وزيــــر االقــتــصــاد األملـــانـــي، 
زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، يــــوم األحـــــد املــــاضــــي، أن 
املــــفــــاوضــــات الـــخـــاصـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة 
واالســتــثــمــار فــي الــتــجــارة واالســتــثــمــار عبر 
الــواقــع بعد أن رفضت  األطــلــســي، فشلت فــي 

أوروبا قبول عدد من املطالب األميركية.
وعلى عكس ما ذكره وزير االقتصاد األملاني، 
قـــال مــايــكــل فـــرومـــان، املــتــحــدث بــاســم املمثل 
ــر شــبــيــغــل«  ــ ــيـــركـــي، ملــجــلــة »ديـ الـــتـــجـــاري األمـ
الــــحــــرة  ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــة  ــيــ ــاقــ ــفــ اتــ ــات  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ مـ إن 
تــحــرز تــقــدمــًا. وكــــان مـــفـــاوضـــون أمــيــركــيــون 
ــيـــون يــحــاولــون الــتــوصــل إلـــى صيغة  وأوروبـ
أكبر  ستشكل  كانت  التي  لاتفاقية،  نهائية 
منطقة تجارة حرة في العالم. لكن املفاوضات 
واجهت عراقيل تتعلق بشروط االتفاقية، إلى 
من  بالخروج  املفاجئ  بريطانيا  قــرار  جانب 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي واملـــعـــارضـــة املــتــصــاعــدة 

لاتفاقية في كل من أملانيا وفرنسا.
واالستثمار  التجارة  اتفاقية  األملــان  ويعتبر 
عــبــر األطــلــســي نــوعــًا مـــن الــرأســمــالــيــة، الــتــي 
دورًا  األمــــوال(  )رؤوس  التمويل  فيها  يلعب 
مبالغًا فيه، وتهيمن عليها الشركات متعددة 
الــجــنــســيــات، وتـــحـــرص أشــــد الـــحـــرص على 
الخصوصية، ولكنها ال تفعل ذلك بذات القدر 

مع مواصفات املنتجات.

كبيرة«. ويذكر أن انهيار أسعار النفط أوقف 
 970 بحوالى  تقدر  نفطية  تطوير مشروعات 
مليار دوالر، وذلك حسب تقرير نشره مصرف 

غولدمان ساكس األميركي العام املاضي. 
وجرى تداول خام القياس العاملي مزيج برنت 
في العقود اآلجلة بسعر 49.73 دوالرا للبرميل 
فـــي الــجــلــســة الــصــبــاحــيــة بــلــنــدن، بـــزيـــادة 47 
سنتًا عــن اإلغــــاق الــســابــق. كــمــا ارتــفــع سعر 
ــرب تــكــســاس الـــوســـيـــط األمـــيـــركـــي 45  ــام غــ خــ

سنتًا إلى 47.43 دوالرا للبرميل.
ووجد النفط دعمًا من توقف شحنات النفط 
مــن خليج املــكــســيــك. وحــســب وكــالــة رويــتــرز، 
أوقفت شركات عاملة في قطاع النفط والغاز 
بــخــلــيــج املــكــســيــك إنــتــاجــا يـــســـاوي 168 ألــفــًا 
مليون  و190  يوميًا  النفط  مــن   

ً
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قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميًا، كإجراء 
احترازي من عاصفة استوائية، حسبما ذكر 
املــكــتــب األمـــيـــركـــي لــلــســامــة وحــمــايــة البيئة 
يوم االثنن. كما تلقت أسعار النفط دعمًا من 
التكهنات بأن اجتماع كبار املنتجن األعضاء 
)أوبــك(  للبترول  املــصــدرة  البلدان  في منظمة 
الشهر املقبل في الجزائر قد يسفر عن اتفاق 

بشأن مستويات اإلنتاج لدعم األسعار.
ولــكــن فــي مقابل حــالــة الــتــفــاؤل الــتــي يبديها 
ــاع الــــجــــزائــــر فــــي كــبــح  ــمـ ــتـ الـــبـــعـــض تـــجـــاه اجـ
اإلنتاج، يرى مصرفيون أن احتماالت حدوث 
الــذي يفوق  زيــادة كبيرة في اإلنتاج العراقي 
حاليًا 4.2 ماين برميل يوميًا وعودة إنتاج 
الــنــفــط الــلــيــبــي ربــمــا تــعــرقــل احــتــمــال حـــدوث 

إلى  النفط. ويضاف  أسعار  في  كبير  تحسن 
الــدوالر الذي  هذا العامل ارتفاع سعر صرف 
للدول  مرتفعة  النفط   استهاك  كلفة  يجعل 
التي ال ترتبط عماتها بالدوالر. وتعد دولة 
ــادة تخمة  ــ ــود فـــي زيــ ــ الــــعــــراق الـــحـــصـــان األســ
املعروض النفطي في السوق، ألنها من جهة 
تملك إمكانيات زيادة اإلنتاج بمعدالت كبيرة، 
كما أنها على استعداد لبيع النفط بأي سعر 

نظرًا لأزمة املالية التي تمر بها. 
وفي هذا الصدد، يرى بنك »غولدمان ساكس« 
االســــتــــثــــمــــاري األمــــيــــركــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات، 
األسبوع املاضي، أن مقترحات تثبيت إنتاج 
منظمة »أوبك«، عند املستويات الحالية، التي 
تقترب من معدالت قياسية، لن تسهم في كبح 
الــتــخــمــة فـــي الـــســـوق. كــمــا أن هــنــالــك شكوكا 
احتماالت  لندن حــول  في  يثيرها مصرفيون 
تخريب االتفاق في آخر لحظة من قبل بعض 
األطراف التي لم تسمها. وبالتالي، فإن هنالك 
الداعمة  القوية  األسباب  رغــم  الشكوك  بعض 

لنجاح اجتماع الجزائر.
ونــقــلــت وكـــالـــة »شــــانــــا«، فـــي خــتــام األســبــوع 
اإليــرانــي،  النفط  لــوزيــر  املــاضــي، تصريحات 
بيجن زنغنه، قال فيها إنه قبل انضمام باده 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول تــجــمــيــد مـــعـــدالت اإلنـــتـــاج، 
تعترف  أن  للنفط  املنتجة  الــــدول  عــلــى  يــجــب 
بحق طهران في زيادة حصتها السوقية إلى 
مــســتــوى قــبــل الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة. وهــو 
ــه ربــمــا تعرقل  مــا يــنــظــر إلــيــه عــلــى أســــاس أنـ
طهران مجددًا اتفاق تثبيت اإلنتاج إذا أصرت 
السعودية على انضمام الجميع لاتفاق، كما 
حـــدث فـــي شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي في 

الدوحة. 
ولكن في حال نجاح االجتماع، فإن التوقعات 
تشير إلى أن أسعار النفط ستواصل التحسن 
فوق 50 دوالرًا خال الخريف املقبل. ومستوى 
من  لــلــعــديــد  مـــعـــقـــواًل  ســـعـــرًا  يــعــد  دوالرًا   50

منتجي النفط في »أوبك«. 
)العربي الجديد(

فرنسا ترفض »التجارة الحرة« مع أميركاتوقعات باستقرار النفط حول 50 دوالرًا

مثلما حدث في أزمــة املــال العاملية في العام 
تـــواصـــل  أن  ــتـــوقـــع  املـ مــــن  وبـــالـــتـــالـــي   .2008
للمستثمرين  جاذبيتها  األميركية  السندات 
األوروبين واآلسيوين، مع تواصل التباين 

بن أسعار الفائدة في أميركا. 
وعــلــى صــعــيــد األســـهـــم، ارتــفــعــت مـــؤشـــرات« 

ــفـــاق االســتــهــاكــي، يــعــبــر عـــادة  ومـــؤشـــر اإلنـ
وبالتالي  االقــتــصــاد،  فــي  املستهلك  ثــقــة  عــن 
يـــدل عــلــى تــوجــه االقــتــصــاد األمــيــركــي نحو 
املستهلك  يرفع  ال  أكــبــر، حيث  بمعدل  النمو 
الشعور بضمان  فــي حــال  إال  مــن مشترياته 
الوظيفة وتحسن الدخل.  وتبلغ قيمة السوق 

ــي  وهــ الـــــكـــــبـــــرى،  ــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ ــــت«  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ وول 
»داوجـــــــــونـــــــــز« و»ســــــتــــــانــــــدرد آنـــــــد بـــــــــوورز« 
ــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة فــي  ــ و»نــــــاســــــداك« إلـ
ــبـــوع الــــجــــاري، وذلــــك فـــي أعــقــاب  بـــدايـــة األسـ
ظــهــور بــيــانــات أمــيــركــيــة تــشــيــر إلـــى حـــدوث 
زيــادة كبيرة في معدل اإلنفاق االستهاكي.  

االستهاكية في أميركا أكثر من 11 ترليون 
ــقـــدرة على  دوالر، وهـــو مـــا يــمــنــح أمــيــركــا الـ
الــشــركــات العاملية في  فــرض شــروطــهــا على 
القضايا السياسية واملالية. وهذا الحجم من 
السوق االستهاكية يجعل الشركات العاملية 
الحظر. وكان  الكبرى ترتجف من احتماالت 

حجم السوق األميركية العامل الرئيسي في 
نــجــاح ســيــاســات الــحــظــر االقـــتـــصـــادي الــتــي 

نفذتها االدارة األميركية على دول العالم. 
ــذا املــنــطــلــق، مـــن املــتــوقــع أن تصبح  ومــــن هــ
أمــيــركــا مــربــط خــيــول األثـــريـــاء خـــال الفترة 
ــم تــحــســم بــريــطــانــيــا  املـــقـــبـــلـــة، خـــاصـــة إذا لــ
خياراتها الخاصة بنوعية العاقة التجارية، 
التي ستربطها مــع دول االتــحــاد األوروبـــي. 
وفــــي تــعــامــات أمـــــس، اســتــقــر الــــــدوالر دون 
املــســتــويــات املــرتــفــعــة الــتــي سجلها فــي يــوم 
على  املستثمرين  تركيز  مــع  بقليل،  اإلثــنــن 
املــجــمــوعــة الــتــالــيــة مــن الــبــيــانــات األمــيــركــيــة 
الـــتـــوقـــعـــات  ــم  ــتـــدعـ ــانــــت سـ ــة مــــا إذا كــ ــرفـ ــعـ ملـ
االتحادي  االحتياط  مجلس  بقيام  الخاصة 
ــركــــي( بـــرفـــع أســـعـــار  ــيــ ــنـــك املــــركــــزي األمــ ــبـ )الـ
الــفــائــدة قــريــبــًا. وال يــعــنــي اســتــقــرار الــــدوالر 
أمــــس مـــؤشـــرًا عــلــى ضــعــفــه، بــقــدر مـــا يعني 
كبار  قبل  مــن  أربـــاح  حـــدوث مبيعات لجني 
املتعاملن، حسب تعليقات خبراء في سوق 

الصرف األميركية. 
الـــدوالر الذي  وحسب رويــتــرز، ارتفع مؤشر 
من  أمـــام سلة  األمــيــركــيــة  العملة  أداء  يقيس 
العمات الكبرى، أمس، إلى 95.804 وذلك يقل 
بهامش بسيط عن ذروة املؤشر يوم اإلثنن 
البالغة 95.834، وهو املستوى األعلى منذ 12 
ارتفع  اليابانية  العملة  وأمــام  أغسطس/آب. 
 
ً
الدوالر 0.4% إلى 102.35 ين، بما يقل قليا
عن أعلى مستوى منذ التاسع من أغسطس/
الــذي سجله يوم االثنن والبالغ 102.39  آب 

ين.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــصــريــحــات، الــتــي تصب 
في صالح تشديد السياسة النقدية األسبوع 
ــيــــاط  ــتــ ــة مـــجـــلـــس االحــ ــيــــســ املـــــاضـــــي مـــــن رئــ
االتــــحــــادي، جــانــيــت يــلــن، ونـــائـــب الــرئــيــس، 
ستانلي فيشر، ما زالت األسواق تقيم فرص 
رفــع أســعــار الــفــائــدة فــي الشهر املقبل، شهر 
الوظائف  بيانات  وستكون  سبتمبر/أيلول. 
الــجــديــدة وانــخــفــاض معدل البطالة مــن أهم 
املؤشرات، التي ينتظرها املستثمرون في يوم 
الجمعة املقبل، ألن قوة سوق العمل هي التي 
ستحدد حجم رفع الفائدة وتوقيته، أكثر من 
أي مؤشر آخــر. وياحظ أن هنالك انتقادات 
ــيـــاســـات مــجــلــس  ــبـــل اقـــتـــصـــاديـــن لـــسـ مــــن قـ
االحـــتـــيـــاط الــــفــــدرالــــي، الـــتـــي دعـــمـــت الــبــنــوك 
الفاسدة دون  السندات  األميركية عبر شــراء 
إجبارها على زيادة حجم اإلقراض للشركات 
ــال الــتــجــاريــة الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة  ــمـ واألعـ

التي ترفع عدد الوظائف في أميركا. 

تباين  مع  أمس،  دوالر،   1.30 باتجاه  جديد  من  اإلسترليني  الجنيه  هبط 
الفائدة  أسعار  برفع  مستثمرون  يتنبأ  إذ  النقدية؛  للسياسة  التوقعات 
بينما  العام،  نهاية  قبل  األميركية 
قد يجري تخفيض أسعار الفائدة 
بريطانيا مرة أخرى. وأغلقت  في 
األسواق في بريطانيا، يوم االثنين، 
ويوم  وطنية،  عطلة  بمناسبة 
الثالثاء هو أول يوم تداول كامل 
مجلس  رئيسة  تصريحات  عقب 
االحتياط االتحادي )البنك المركزي 
)الصورة(،  يلين  جانيت  األميركي(، 

ونائبها ستانلي فيشر.

اإلسترليني تحت المطرقة

تقرير

يرى خبراء أن أسعار 
النفط ربما تستقر حول 

مستوياتها الحالية 
المراوحة بين 50 و51 

دوالرًا خالل األشهر 
المقبلة
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)Getty( متجر ذهب في اإلمارات

)Getty( سوق المال في موسكو تترقب طرح األسهم النفطية



حسام أبو حامد

اإلنسان  انتقل  معها  إنساني،  ُمنتج  اللغة 
 عنه 

ّ
من الطبيعة إلى الثقافة، لكنها تستقل

وَيخضع لسلطتها. وال تتمثل سلطة اللغة 
في أنها تفرض »كيف نقول«، بل أيضا، في 
لــنــا التعبير عــن أفــكــارنــا،  أنــهــا حــن تتيح 
ــأن نــتــكــلــم، كما  ــر. فــ ــ تــحــجــب بــعــضــهــا اآلخــ
نتواصل،  أن  هــو  ليس  بــارت  يذهب روالن 

بل أن نسود ونسيطر. 
وفق بارت، السلطة »جرثومة عالقة بجهاٍز 
البشرية  بتاريخ  ويرتبط  املجتمَع  يخترق 
السياسي  بالتاريخ  وليس  مجموعه،  فــي 
رسم فيه السلطة، 

ُ
الــذي ت وحــده«، والشيء 

ومــنــذ األزل، هــو الــلــغــة الــتــي تــنــطــوي على 
»عـــاقـــة اســـتـــاب قــــاهــــرة«. فــلــيــس الــنــطــق 
والــــخــــطــــاب تــبــلــيــغــا كـــمـــا يـــقـــال عــــــــادة، بــل 
وحن  معّممان«.  وتوجيه  »إخــضــاع  اللغة 
جيل،  بعد  جيا  املتوارثة  قواعدها  تتكّرر 
تترسخ بن أفراد املجتمع، وتمارس عليهم 
بــورديــو  بيير  ويــؤكــد  الــداخــلــيــة.  سلطتها 
أن لــيــس لــلــكــلــمــات ســلــطــة خــاصــة بــهــا، بل 
تــســتــمــدهــا مــــن الـــــخـــــارج، مــــن الــتــفــويــض 
املــؤســســاتــي الــــذي يــمــنــح الـــكـــام واملــتــكــلــم 
تــأثــيــرا وســلــطــة، تــتــمــاشــى مـــع مــكــانــة تلك 

املؤسسة في النسيج االجتماعي.  
اللغة  امتلكت  الديني،  الوعي  بــدايــات  منذ 

علي أنوزال

ال يوجد في املغرب حزٌب معترف به خاص 
بالسلفين. لكن توجد عدة تيارات سلفية. 
والحزب اإلسامي الوحيد املعترف به هو 
الحكومة  يــقــود  الـــذي  والتنمية«  »الــعــدالــة 
 عنه أحد أعضائه، 

ّ
املنتهية واليتها، انشق

ــل مــثــل  وأســــــس حـــــزب الـــفـــضـــيـــلـــة، لــكــنــه ظــ
قوقعٍة فارغة. ومع كل استحقاق انتخابي، 
يـــــطـــــرح الـــــــســـــــؤال ملــــــن ســــتــــذهــــب أصــــــــوات 
السباق  السلفين وأتباعهم، وتبدأ معركة 
بـــن األحـــــــزاب الــســيــاســيــة، بــكــل أطــيــافــهــا، 
الستمالة أصواتهم، فالسلفيون في املغرب 
تــــيــــارات وتـــوجـــهـــات مــخــتــلــفــة، وحـــتـــى من 
يؤمنون منهم باملشاركة السياسية تتفّرق 
أصــواتــهــم بــن األحـــــزاب، كــل حــســب قــدرتــه 

على استمالة عطفهم وكسب وّدهم. 
ــــرف إعـــامـــيـــا  ــعـ ــ ــار مـــــا تـ ــ ــيـ ــ ــاء تـ ــنــ ــثــ ــتــ وبــــاســ
يتبنى  الــذي  وهــو  الجهادية«،  »السلفية  بـ
الديمقراطية،  بالعملية  يؤمن  وال  العنف، 
فــإن كل التيارات السلفية األخــرى ال تضع 
شــروطــا لــانــخــراط فــي الــعــمــل الــســيــاســي، 
وليست لها آراء قطعية تحرمه، أو مواقف 
مـــبـــدئـــيـــة ملـــقـــاطـــعـــتـــه، مــثــلــمــا أمـــــر جــمــاعــة 
كبيرة هي »العدل واإلحسان«، وهي حتما 
ليست سلفية، هي تقاطع العمل السياسي 
الــرســمــي مــن مــنــطــلــقــاٍت مــبــدئــيــٍة سياسيٍة 
ولــيــســت ديـــنـــيـــة. ويــمــكــن اســتــثــنــاء بعض 
والتبليغ  الــدعــوة  جماعة  أتــبــاع  السلفين 
 مع 

ً
الـــذيـــن مــــــازال بــعــضــهــم يــضــع مـــســـافـــة

السياسة والعمل السياسي، على الرغم من 
وجود تقارير إعامية عن وجود اتجاهات 
داخــل صفوفهم، أدت إلــى أن يختار بعض 
منهم العمل السياسي، بينما انخرط أفراد 
أنشطة  فــي  نفسه  الــتــيــار  على  محسوبون 
الـــتـــيـــارات السلفية  »جـــهـــاديـــة«. أمـــا أغــلــب 
فــي املــغــرب فــهــي ال تــعــارض املــشــاركــة في 
الــعــمــل الــســيــاســي، والــعــمــل بــآلــيــاتــه، ليس 
الفكر  يعتبرها  التي  بالديمقراطية  إيمانا 
 
ً
عما وإنــمــا  ُكفريا،  نظاما  عموما  السلفي 

بالتبرير السلفي الــذي ال يمنع أتباعه من 
اســتــخــدامــهــا، إذا كــانــت ســتــؤدي بــهــم إلــى 
تحقيق أغراضهم من ورائها. وبعد ثورات 
»الــربــيــع الــعــربــي« الــتــي تــأثــر بــهــا املــغــرب، 
قام سلفيون كثيرون، خصوصا من كانوا 
يتبنون الفكر »الجهادي«، أو فقط ُيحرمون 

تقادم الخطيب

بيننا  وسيكون  سياسًيا،  معك  سأختلف 
ــيــــة، لــكــنــنــي  ســــجــــال ومـــــعـــــارك أيــــديــــولــــوجــ
أو استباحة  الـــدمـــاء،  أبــــًدا بسفك  أقــبــل  لــن 
بمثابة  الجملة  تلك  الشخصية،  مساحتك 
الــبــوصــلــة الــتــي تــحــكــم أي عــمــل ســيــاســي؛ 
ألن فــقــدانــهــا يــعــنــي الـــنـــزوع إلـــى الــفــاشــيــة، 
وتغليب منطق القوة والعنف الذي ال يبني 
، أو يقيم نــظــاًمــا ديــمــقــراطــًيــا، يرسخ 

ً
ــة دولــ

واألهــم  االجتماعية،  والــعــدالــة  الحرية  قيم 
هو التأكيد على مدنية الدولة، تلك املقولة 
التي تاشت تماًما ولم يعد لها وجود اآلن.

ــيـــدان رابــعــة  ــة مـ ــعـ ــلــت واقـ
ّ
فـــي الــحــقــيــقــة مــث

ــرة، فـــي أغـــســـطـــس/آب  ــاهـ ــقـ الـــعـــدويـــة فـــي الـ
ا مهًما في الساحة السياسية 

ً
2013، منعطف

ــــى الــســاحــة  ــا إلـ ــارهــ ــدت آثــ ــتــ ــة، وامــ املـــصـــريـ
ــيـــة، فـــقـــد كـــانـــت مــحــطــة  الـــســـيـــاســـيـــة الـــعـــربـ
اختبار لجميع القوى والتيارات التي كانت 
تــرفــع شــعــارات الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، إال 
أن مــا حــدث ومــوقــف تلك الــقــوى أكـــدا أنها 
كــثــيــًرا عــن »اإلخــــوان املسلمن«  ال تختلف 
أو الــنــظــام فــي طــريــقــتــه الــبــراغــمــاتــيــة التي 
يــتــعــاطــى بــهــا مــع املـــواقـــف. وبــغــض النظر 
ــا حـــــــدث فــي  ــ ــي ملــ ــاســ ــيــ ــســ ــن الـــتـــقـــيـــيـــم الــ ــ عــ
ــن املــــقــــوالت الــســيــاســيــة  ــيـــدان رابــــعــــة، وعــ مـ
ــا زالــــــت تــطــلــق،  ــ ــتـــي أطـــلـــقـــت حــيــنــهــا، ومـ الـ
ــراف املــخــتــلــفــة أو وجـــهـــات النظر  ــ مـــن األطــ
أن تنسحب على  املتباينة، والتي ال يمكن 
مــا حدث  أن  الثابتة  الحقيقة  تظل  الــدمــاء، 
ــم قــتــل مــئــات  ــاعـــات تـ هـــو مــــجــــزرة، فــفــي سـ
األشــخــاص املعتصمن داخـــل املــيــدان، وال 
أن أســتــرجــع مشاهد فــض االعتصام  أريـــد 
التي تؤكد فظاعة ما جرى ووحشيته، لكن 
الخريطة السياسية في مصر بعد »رابعة« 

تغيرت فعلًيا.
إلــى ذلـــك، مــع صــعــود جماعة اإلخــــوان إلى 
واجــهــة الــحــكــم فــي مــصــر، تــــوارى الــجــانــب 
ــا، وبـــــــرز الـــجـــانـــب  ــ ــاًم ــمــ ــا تــ ــهـ ــديـ الـــــدعـــــوي لـ
الــســيــاســي بــتــداعــيــاتــه املــفــكــكــة واملــهــلــهــلــة، 
ــيــــره فــــي مـــدى  ــأثــ ــرز دور الــتــنــظــيــم وتــ ــ ــ وبـ
وكذلك  ورؤيــتــهــا،  الجماعة  تحركات  رســم 
ــا، وكـــيـــف ســـاهـــم فــي  ــارهــ ــكــ فــــي تـــطـــويـــر أفــ
حــصــار الــفــكــرة الــتــي نــشــأت مـــع الــجــمــاعــة 
مــنــذ الــبــدايــة. وانــحــســر الــصــراع الـــذي كــان 
دائـــًرا قبل صــعــود »اإلخــــوان« إلــى السلطة 
انحسر بن الحفاظ على الفكرة أو الحفاظ 
على التنظيم، إال أن الجناح القطبي داخل 
الجماعة انتصر لفكرة التنظيم. ومن هنا، 
نستطيع أن نفهم تحركات »اإلخوان« فيما 
بعد؛ والتي كان منطلقها األساسي الحفاظ 
وتبنى  بــه،  التضحية  وعــدم  التنظيم  على 
رؤيٍة تقوم على التوازن واإلصاح، وهو ما 
انعكس بالتأكيد على الفكرة التي يتبناها 
»اإلخوان« وأضعفتها وحولتها إلى مجرد 
شــعــار يتم تــرديــده بــاعــتــبــاره شــاهــًدا على 
وانعكس  التاريخي،  جانبها  في  الجماعة 
السياسي،  أدائها  في  الجماعة  على  ا 

ً
أيض

عــنــد صــعــودهــا إلـــى الــســلــطــة، فظلت تقدم 

عبد اللطيف السعدون

أن بطله،  لم يكن فيكتور هوغو ليتخيل 
ــان فـــالـــجـــان، ســيــبــعــث حــيــا بــعــد أكــثــر  جــ
مــن مئة وخمسن عــامــا فــي بــاد مــا بن 
الــنــهــريــن، وأنـــــه، فـــي هـــذه املـــــرة، ســيــودع 
السجن، إلقدامه على سرقة علب مناديل 
أسرته  أود  يقيم  ما  بها  ليشتري  ورقية، 
الــنــازحــة مــن األنـــبـــار الـــى جــنــوب الــبــاد، 
بعد أن سرق »اللصوص الكبار« األموال 
املخصصة ملساعدة النازحن واملهّجرين، 
ــان تـــوفـــيـــر املــــــأوى  ــ ــكــ ــ ــــي اإلمــ ولــــــم يـــعـــد فـ
ه 

ّ
والطعام لهم. ولسوف يزعم القاضي أن

طبق القانون في ادانــة الطفل وتجريمه، 
في  وأن  املشهود،  بالجرم  ضبط  أن  بعد 
وسع الطفل تمييز القرار إن شاء، والعفو 

عنه ال يتم إال بمرسوم رئاسي )!(.
 يستطيع القاضي أن يقول أيضا إنه هو 
نفسه الذي كان قد حاكم وزيرًا سابقا على 
التموينية  البطاقة  أمـــوال  ســرقــة  خلفية 
ــدوالرات، وحكم  ــ الـ ــّدرت بمليارات  قـ الــتــي 
ــا لــبــث الـــوزيـــر أن هـــرب إلــى  تــه، ومـ بــبــراء
لــنــدن، وســعــى إلـــى شــــراء نـــاد بــريــطــانــي، 
ــاء الـــبـــريـــطـــانـــي الــصــفــقــة،  ــقـــضـ ــل الـ وأبــــطــ
أمـــوال«،  »تبييض  العملية  بــأن  لقناعته 
ــم يـــجـــد ســنــدًا  ــقـــاضـــي الـــعـــراقـــي لــ لـــكـــن الـ

قانونيا لتجريم الوزير.
فـــي وســــع الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي، أيـــضـــا، أن 
يــبــّرر »قــانــونــيــا« قــنــاعــتــه فــي عـــدم توفر 
أدلة لتجريم رأس فساد آخر، وأن يحسم 
ــم تــســتــغــرق  األمـــــر فـــي جــلــســة اســـتـــمـــاٍع لـ
ســــــــوى نــــصــــف ســــــاعــــــة، دفـــــعـــــت رئـــيـــس 
الــعــبــادي، نفسه لوصف  الـــــوزراء، حــيــدر 
ــتـــســـّرع«، وفــــي وســعــه أن  ــرار بــأنــه »مـ ــقـ الـ
ــتــــراف بـــرملـــانـــي مــــعــــروف، عبر  يــعــتــبــر اعــ
بماين  عــمــوالٍت  بتقاضيه  الــتــلــفــزيــون، 
إقـــرار برملانية معروفة،  الــــدوالرات، وكــذا 
وفي التلفزيون أيضا، بأنها شاركت في 
»الــكــعــكــة«، وحصلت على عقود  اقــتــســام 
ومــقــاوالت وعــمــوالت، من قبيل االعتراف 

الذي يلغي الذنب املرتكب ويكفر عنه.
وفي وسعه أيضا أن يفتي بأن ال جريمة 
معينة  مليشيا  فتحت  مــا  إذا  األمــــر،  فــي 
سجنا خــاصــا بــهــا، تعتقل فــيــه مــن تــراه 
خصما لها، أو إذا ما هّددت بضرب دولٍة 
مــجــاورٍة، إذا لم تــرق لها بعض إجــراءات 
تــلــك الــدولــة فــي الــتــعــامــل مــع مواطنيها. 
وفـــــي وســـعـــه أن يــعــيــد مــــا قـــالـــه لـــنـــا إن 
عسكرين، برتب دنيا، هم الذين تسببوا 
في هزيمة الجيش في املوصل، وسيطرة 
»داعش« عليها في ساعات، وأن القانون 
العام  القائد  على  مــا   

ً
يــرتــب مسؤولية ال 

للقوات املسلحة، أو على قيادات عسكرية 
عليا في ذلك.   

ــذي ُيــــقــــال عـــنـــه إنـــــه مــمــثــل  ــ ــ والــــبــــرملــــان الـ
ــو اآلخـــــــــر، أن  ــ ــعــــب، بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه هـ الــــشــ
يعتبر انهيار الجيش في واقعة املوصل، 
ــريـــن قــبــل الــجــنــود،  وهــــروب الـــقـــادة واآلمـ
الــعــربــات واألســلــحــة، خطأ  والتخلي عــن 
لة. وله أيضا  بسيطا ال يستوجب املساء
أن ينظر إلــى واقــعــة تسليم املــوصــل إلى 
»داعــش« على أنها حادث عرضي، يمكن 

أن يقع في أي دولة.
السياسية«  »العملية  كما يمكنه في ظل 
يرد ضابطا عسكريا  أن  املاثلة  الطائفية 
مشروع  جنباته  فــي  يحمل  وزيـــر  برتبة 
أراد االنــتــصــار لجموع  لــبــاده،  »إنـــقـــاذ« 
ــراء ومـــحـــرومـــن، وحــــــاول أن يــحــارب  ــقـ فـ
ــا قـــال.  الــفــســاد »بـــاملـــمـــكـــنـــات«، بــحــســب مـ
ــل قــاعــة الــبــرملــان  وتـــصـــور أن الـــكـــام داخــ
أرادهــا،  التي  »املمكنات«  تلك   من 

ٌ
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فأطلق صرخته من هناك بوجه »الفساد 
واملــفــســديــن الـــذيـــن تــســبــبــوا فـــي تــشــريــد 
املاين، وخسارة الوطن أربعن باملئة من 
أراضيه«، لكن البرملان أثبت للوزير الذي 
جرؤ على الكام، ولكل من تسّول له نفسه 
السياسية«،  »العملية  رجـــال  فــي  الطعن 
أن »أربــاب الفساد أقــوى، وصوتهم أعلى 
وفعلهم أمضى«، وتمكن أن يقيل الوزير، 
املــيــدان،  مــن  االنــســحــاب  وأن يرغمه على 

 إلى حن. 
ْ
وإن

تأمر  التي  الدينية  للمراجع  أيضا  يمكن 
بــاملــعــروف، وتنهى عــن املــنــكــر، أن تعتبر 
الــحــديــث عـــن أخـــطـــاء وخــطــايــا يرتكبها 
ــال »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« نـــوعـــا من  ــ رجـ

اللغو الذي ال فائدة من االلتفات إليه.  
أن تعتبر كل ما حدث  ويمكن لواشنطن 
ويــــحــــدث مــــن مـــكـــمـــات »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
التي تريد زرعها في بلداننا، فيما يمكن 
لطهران أن تعتبر ذلك إقرارًا بأن الخيوط 
كلها البد من أن تلتقي عندها في النهاية.
يـــحـــدث هــــذا كــلــه فـــي الــــعــــراق، مــنــذ ثــاث 
ــام، وهــو  عــشــرة ســنــة عــجــفــاء، وبــنــجــاح تـ
 مـــن فـــيـــض، حـــكـــايـــات تــنــبــئــنــا أن 

ٌ
غـــيـــض

ــــن أن  ــر وأشـــــــد مـ ــبــ ــبـــحـــت أكــ ــلــــوى أصـ ــبــ الــ
تــحــتــمــل، وإن كـــان، فــي بــعــض جــوانــبــهــا، 
من  مــا يستدعي  بقدر  الضحك،  يثير  مــا 
عام،  آالف  عمره خمسة  بلد  على  البكاء، 
في طريقه إلى املوت. وفي هذه الحكايات 
 قليل مما يــعــرف، إذ »ليس كــل ما 

ٌ
بعض

يــعــرف يـــقـــال، ولــيــس كـــل مـــا يــقــال حضر 
أهله، وليس كل ما حضر أهله حان وقته، 

وليس كل ما حان وقته صّح قوله«.
)كاتب عراقي( 

 على الكينونة، فبرزت العاقة بن 
ً
أسبقية

 اعتباطية، 
ً
الدال واملدلول، ال بوصفها عاقة

تــخــدم إنــتــاج الــداللــة أو املــعــنــى، بــل عاقة 
الخلق  قصة  ففي  )وجــوديــة(.  أنطولوجية 
ــاه(  ــح فـ ــاتـ الــفــرعــونــيــة، كــــان اإللـــــه بـــتـــاح )فـ
بمجرد أن يتلفظ بالشيء يصبح موجودًا. 
ــتـــوراة »وقــــال الــلــه لــيــكــن نـــور فكان  وفـــي الـ
نور«، وفي اإلنجيل »في البدء كان الكلمة«. 
ربما كان العرب، في مساراتهم التاريخية، 
 نموذجية لفاعلية السلطة بأشكالها 

ً
حالة

واملمتّدة  االجتماعي،  الفضاء  في  املتعّددة 
ــان الــــتــــاريــــخــــي. وفــــرضــــت الــلــغــة  ــ ــزمـ ــ فــــي الـ
الصراَع  الشعُر  كمل 

َ
است أن  منذ  سلطتها، 

الوجودي على املاء والكأل بن قبائل شبه 
الــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــكــان مــديــحــا وهــجــاء، 
على لسان الشعراء املعتمدين من مؤسسة 

القبيلة، يمنح الحياة معناها العميق. 
ــاة قـــبـــائـــل شــبــه  ــيــ ــــاج حــ ــتـ ــ أعـــــــاد الـــــقـــــرآن إنـ
الجزيرة العربية، وراح، بلسان عربي مبن، 
الــجــديــد عــبــر دالالٍت لغوية  يــرســم عــاملــهــم 
ــّكــــل ســلــطــة مــعــرفــيــة لــغــويــة.  جــــديــــدة، وشــ
فغير  الجديد،  الداللة  عالم  النبي  استكمل 
اسم عاصية إلى جميلة، وبني َمغوية إلى 
َب أبا بكر 

ّ
َدة. ويثرب إلى طيبة. ولق

ْ
بني ُرش

املقابل،  وفــي  بــالــفــاروق.  بالصديق، وعــمــر 
ى أبا 

ّ
أصبح أبو الحكم أبا جهل، وعبد العز

فضاًء  »الجاهلية«  مــع  القطع  ب 
ّ
تطل لهب. 

ــداده  ــتـ ــن امـ دائــــرتــــه الــنــخــبــويــة مـــحـــرومـــا مـ
ــاٍت  ــ ــراثـ ــ ــنــــص حـــبـــيـــس تـ ــي الــ ــقــ األفـــــقـــــي، وبــ

رة مذهبيا.
ّ
تفسيرية مؤط

ــارت، لــيــســت هــي  ــ ــ الـــفـــاشـــيـــة، كـــمـــا يـــذهـــب بـ
»الحيلولة دون الــكــام، وإنــمــا هــي اإلرغــام 
عــلــيــه«. فــي الــحــالــة الــعــربــيــة، فــاقــت فاشية 
ــان، فـــحـــن دخـــل  ــســ ــلــ ــة الــ ــيـ ــة فـــاشـ ــيـــاسـ الـــسـ
ك؟  الشعبي على الحجاج، قال له: كم عطاَء
قال ألفن. قال ويحك! كم عطاؤك؟ قال ألفان. 
قــال:  مثلك؟  يلحن  ال  فيما  لحنت  فلم  قـــال: 
لحن األمير فلحنت، وأعرب األمير فأعربت. 

ولـــم أكـــن ليلحن األمــيــر فــأعــرب أنـــا عليه« 
فأجزل له العطاء. )العقد الفريد ج 2(.

ــة فــــي احـــتـــكـــار  ــيـ ــنـــخـــب الـــعـــربـ اســـتـــمـــرت الـ
الوعي  والــثــروة، واحتكر خطابها  السلطة 
االجتماعي. تاعبت السلطة بدالالت اللغة 
 من شعاراٍت 

ً
وإحاالتها، ورسمت مستقبا

 
ً
ــــدت حـــاجـــاٍت بيانية وخــطــب رنـــانـــة، وأوجـ

على حــســاب الــحــاجــات الــروحــيــة واملــاديــة. 
وفي انتظار »أم املعارك«، كانت انتصارات 
املتاحقة. ومن دون  الهزائم  اللغة تعّوض 
حــــداثــــٍة ســـيـــاســـيـــة، واســـتـــقـــالـــيـــة مــجــتــمــع 
الثقافي  الــخــطــاب  تبعية  تــكــّرســت  مــدنــي، 
العلمي والتربوي للخطاب السياسي، وفي 
غــيــاب اخــتــيــار مــن مــتــعــّدٍد، تغيب مغايرة 
ــقــــي خــــطــــاب الـــســـلـــطـــة مـــألـــوفـــا  داللـــــيـــــة، وبــ
ومــســيــطــرًا عــلــى الــوعــي االجــتــمــاعــي، حن 
بن  املشتركة  الشعاراتية  القواسم  أنتجت 
أيديولوجيا السلطة واملعارضة العلمانية 
التقليدية خطابا توفيقيا، صّب في صالح 

تعزيز مواقع النخب الحاكمة. 
ــــاب االســــتــــبــــداد  ــــطـ اســــتــــمــــرت مـــفـــاعـــيـــل خـ
تــلــقــى ســنــدهــا فـــي الــوضــعــيــة االجــتــمــاعــيــة 
التاريخية املتحولة كّما ال نوعا، بينما رزح 
الــخــطــاب الــتــنــويــري الــنــخــبــوي تــحــت إرث 
االنــســحــاب والــهــزيــمــة، وعــجــز عـــن إحـــداث 
ثورٍة دالليٍة، تؤسس خطابا مدنيا، تستند 
الوصاية  مع  قطيعٍة  تحقيق  إلــى  مفاعيله 

دالالتها  تبنى  التي  )البطريركية(  األبوية 
مـــن أعــلــى إلــــى أســـفـــل، وتــحــصــر الـــــذات في 
مسالك املرجعيات.  توجهات الخصخصة 
 
ً
خصخصة معها  جلبت  السوق  واقتصاد 

في وسائل امليديا الحديثة، أحدثت خرقا في 
ها وسمينها، 

ّ
اإلعام الرسمي، وفّككت، بغث

وعلى الرغم من توظيفاتها وتحيزاتها، ما 
استقر طويا في الوعي الجمعي، بوصفه 
ــن دون بــنــاء  مــســلــمــا بـــــه، لــكــنــهــا بــقــيــت مــ
»الــنــظــريــة«. ومـــع تــصــّدع األيــديــولــوجــيــات 
ـــتـــواطـــأ 

ُ
الـــعـــربـــيـــة، تــســاقــطــت الـــشـــعـــارات امل

عــلــيــهــا، وخـــرجـــت املـــعـــارضـــة عـــن دائــرتــهــا 
الــــضــــيــــقــــة، واكــــتــــســــبــــت طـــــابـــــع احــــتــــجــــاج 
جـــمـــاهـــيـــري واســــــــع. وبـــعـــد طـــــول أمــــــٍد مــن 
انــســداد األفــــق، ودخــــول الجميع فــي حــرٍب 
ضد الجميع، وفوضى وجودية غير خاقة، 
تنامى قلق هوياتيٌّ حاد، وحظي الخطاب 
ــي، بــمــزيــٍد  ــبــ ــذهــ األصـــــولـــــي، الـــطـــائـــفـــي واملــ
مــن جــاذبــيــة، لــيــكــرس اســتــبــدادًا معكوسا. 
تــمــاهــى خـــطـــاب املـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة مع 
خــطــاب الــســلــطــة الــســيــاســيــة، ولـــم يستطع 
خــطــاٍب تــنــويــري مـــلء الـــفـــراغ. مــبــكــرا، أدرك 
ما أساسيا للثورة 

َ
جبران خليل جبران َمْعل

الــداللــيــة الــازمــة، حــن رفــض الــوقــوف عند 
حدود الشكوى من لغٍة لتبرير أخرى، فقال 

»لكم لغتكم.. ولي لغتي«.
)كاتب فلسطيني( 

املشاركة السياسية، ويعادون الديمقراطية، 
إلى  احتكاما  بالدستور  العمل  ويعتبرون 
جذرية.  فكرية  بمراجعاٍت  الــلــه،  شــرع  غير 
ومن بن رمــوز الحركة السلفية من سعى، 
ويسعى اليوم، إلى تأسيس حزب سياسي، 
املغرب مازالت غير واثقٍة  السلطة في  لكن 
مــن الــتــرخــيــص لــهــم بــالــعــمــل بــــدون وجــود 
»وصــــــايــــــة« عـــلـــيـــهـــم، ســـــــواء مـــنـــهـــا أو مــن 
األحـــزاب الــتــي ينخرطون داخــلــهــا، فهي ال 
السياسية  اللعبة  خـــارج  تتركهم  أن  تــريــد 
الرسمية، حتى ال يتحولوا إلى قــوٍة داخل 
فيها،  والتحّكم  ضبطها  يصعب  الــشــارع، 
ــــراف  ــتـ ــ ــد االعـ ــريــ ــــت نـــفـــســـه، ال تــ ــــوقـ وفــــــي الـ
املــربــع  داخـــل   

ً
بــهــم العــبــا سياسيا مستقا

الرسمي للعبة السياسية.
وفي ظل االستحقاقات السياسية السابقة 
ــا املـــــغـــــرب، كــــــان الــســلــفــيــون  ــدهـ ــهـ ــتــــي شـ الــ
بأصواتهم.  أو  بمواقفهم  ســواء  حاضرين، 
وخــال الحراك الشعبي الــذي عرفه املغرب 
بالسلفين  السلطة  استعانت   ،2011 عــام 
ــدًا عــلــى  ــهــــروا آنـــــــذاك العـــبـــا جــــديــ الــــذيــــن ظــ
الــســاحــة الــســيــاســيــة، ملــواجــهــة كـــل الــقــوى 
املــعــارضــة الــتــي كــانــت تحتج فــي الــشــارع. 
ــا ســـيـــاســـيـــا، اخـــتـــار  ــبـ ــذ ظـــهـــورهـــم العـ ــنـ ومـ
كما  السلطة،  خلف  االصطفاف  السلفيون 
اختارت السلطة توظيفهم لخدمة أجندتها 
املؤيدة  ملظاهراتهم  ورخــصــت  السياسية، 
ــل  ــائـ ــتـــحـــت وسـ ــة، وفـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــا الـــسـ ــهـ ــفـ ــواقـ ملـ
اإلعــــــام الــرســمــيــة لــــألصــــوات املــــؤثــــرة في 
أتباعها، وسمحت ألحزاٍب سياسيٍة مقربة 
مـــنـــهـــا، أو مــــن صــنــيــعــتــهــا بــفــتــح أبـــوابـــهـــا 
ــا، كــمــا حـــدث مــع حــزب  الســتــيــعــاب رمـــوزهـ
صغير أّسسه عميد شرطة سابق، ضم إلى 
الفكر السلفي،  صفوفه مجموعة من رموز 
أغلبهم من املعتقلن السابقن على خلفية 

اتهامات بـ »اإلرهاب«.
وعلى غرار موقف السلطة، سعت األحزاب 
ــة األخـــــــــرى الـــكـــبـــيـــرة املـــعـــتـــرف  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
بــهــا إلـــى اســتــقــطــاب الــســلــفــيــن، واســتــمــالــة 
أصواتهم املشتتة، بعدما نصح رموز هذا 
االنتخابات،  في  باملشاركة  أتباعهم  التيار 
ــــح«.  ــلـ ــ ـــ »األصـ ــم إلـــــى الـــتـــصـــويـــت لــ ــ ــــوهـ ودعـ
ــن تــلــك  ــ ــرًا مــ ــيــ ــثــ ويـــعـــتـــقـــد مـــــراقـــــبـــــون أن كــ
األصوات ذهبت إلى حزب العدالة والتنمية 
اإلســــامــــي فـــي أول انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
بـــعـــد ريــــاح  املــــغــــرب عـــــام 2011  يـــشـــهـــدهـــا 

ــدأ املـــصـــلـــحـــة الـــشـــخـــصـــيـــة لــلــجــمــاعــة،  ــبــ مــ
وليس مصلحة أفراد الشعب التي اختارت 

»اإلخوان«.
التي  التاريخية  اللحظة  تــدرك الجماعة  لم 
وصــلــت إلــيــهــا، فمع وصـــول محمد مرسي 
إلى السلطة كانت هذه الفرصة التاريخية 
لـــوصـــول أول رئـــيـــس مـــدنـــي لــلــســلــطــة في 
في  طريقتها  على  الجماعة  وظــلــت  مــصــر، 
الـــتـــعـــامـــل مــــع املـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، عــلــى 
الــتــي ترضي  والتفاهمات  املــوازنــة  أســـاس 
الـــطـــرفـــن، مــــن دون الـــنـــظـــر إلـــــى مــصــلــحــة 
 منها في ميراث تركة حسني 

ً
الشعب، أما

مبارك، لخدمتهم وخدمة رؤيتهم.
تــمــيــز أداء »اإلخــــــــوان« بــالــتــعــالــي فـــي أحــد 
ــر؛ ما  جــوانــبــه، وبــالــغــبــاء فــي الــجــانــب اآلخــ
ســـهـــل الـــطـــريـــق لــخــصــومــهــم لــانــقــضــاض 
عــلــيــهــم وإطــاحــتــهــم، وحــتــى الـــوصـــول إلــى 
لحظة اإلطاحة، حدثت مشكات في التنظيم 
وانشقاقات متتالية، وبــدأت تعلو أصــوات 
وإيــجــاد صيغٍة  الــقــيــادات،  بتغيير  تطالب 
وتــصــوراتــهــا،  الجماعة  تحكم  ديــمــقــراطــيــٍة 
السياسي  الفشل  فــي  املتسببن  وتحاسب 
الــذي تميز به أداؤهـــا. وهنا كانت »رابعة« 
املــخــرج، أو اللحظة التي كــان يسعى إليها 
الــطــرفــان، والــتــي أعــطــاهــا الــنــظــام لــإخــوان 
التنظيم  صفوف  ترتيب  إلعـــادة  املسلمن، 
وتماسكه ومحاولة تفادي تفّككه، والعيش 
مــرة أخــرى فــي نفسية املضطهد، والــعــودة 
ــادت الجماعة  إلـــى الــعــمــل الــســري الـــذي أجــ
إتقانه، وتحويل »رابعة« إلى كرباء جديدة، 

ينتظر »اإلخوان« ذكراها والتأكيد عليها.
ــعـــــــة«، عـــــــادت املـــظـــلـــومـــيـــات  ــــدوث »رابـــــ ــــحـ بـ
التاريخية مرة أخرى، واجترار املاضي من 
دون مــحــاولــة تــجــاوزه، أو عمل مــراجــعــاٍت 
ألسئلٍة مهمٍة في فكر الجماعة وتاريخها، 
والتعاطي مع اللحظة التاريخية ومحاولة 
التغيرات  في  النظر  أو  فهم متوازن،  إقامة 
الــتــي حــدثــت فــي املنطقة، وتوقف  الــدولــيــة 
ــادات الــجــمــاعــة فـــي الـــخـــارج عـــن تقديم  ــيـ قـ
خطاب فيه نوع من الشماتة أو التحريض. 
ــــدث مــع  ــــحـ ــٌح أن مـــــا حـــــــدث ومـــــــا يـ ــيــ صــــحــ
»اإلخـــــــوان« تـــجـــاوز بــمــراحــل مـــا حـــدث في 
الستينيات، إال أن تغيرات الواقع تستوجب 
وعمل  تقديم خطاٍب جديد،  الجماعة  على 
مـــراجـــعـــاٍت لــتــجــاوز املــرحــلــة الــحــالــيــة إلــى 
مرحلٍة جديدٍة مبنيٍة على رؤية وفهم أعمق 

للمتغيرات والواقع مًعا.
كــان النظام يسعى إلــى االنــتــقــام واإلجــهــاز 
على غريمه األســاســي الــذي كــان، للحظات 
ســيــاســيــة مــعــيــنــة، أقــــرب إلـــى الــشــريــك منه 
للغريم. كان يتبنى خطاب العنف، واستغل 
ــة الــــتــــي روجــــــــت لــنــشــر  ــ ــيـ ــ ــــامـ أدواتــــــــــــه اإلعـ
اإلشـــاعـــات، قبل فــض االعــتــصــام ومحاولة 
الشعبي،  املستوى  على  بــه  القبول  تــرويــج 
ــان مــســلــًحــا، ولــو  والــــقــــول إن االعـــتـــصـــام كــ
صــحــت تــلــك املـــقـــولـــة، فــإنــهــا عــلــى الــجــانــب 
الـــفـــردي، ولــيــس الــكــلــي لــاعــتــصــام، وهـــذا، 
فــي حــد ذاتــــه، لــيــس مـــبـــّررًا لــلــقــيــام بعملية 
الــعــقــاب الــجــمــاعــي الـــتـــي ارتــكــبــهــا الــنــظــام 

دالليا مغايرًا: »لكم دينكم ولي دين«. 
ــكــــّرســــة  وبـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى »الــــعــــربــــيــــة« املــ
ذاتيا  وعيا  العرب  امتاك  كــان  »إساميا«، 
تاريخيا مشروطا بامتاكهم وعيا ساليا. 
النسب  الــخــطــاب على تعلم  بــن  فــألــّح عمر 
»وال تــكــونــوا كــنــبــيــط )األنــــبــــاط( الـــســـواد، 
قـــال: مــن قرية  إذا سئل أحــدهــم عــن نسبه، 
الــفــريــد ج 3(. استمرت  كـــذا وكــــذا« )الــعــقــد 
الــكــلــمــة / االســـــم تـــمـــارس ســلــطــتــهــا، عبر 
ســلــســلــٍة مــتــعــاقــبــٍة زمــنــيــا تـــجـــاوزت الــجــد 
القبلي الخاص، مرورًا بإبراهيم جدًا عربيا 
مشتركا، ومنه إلى آدم. األمانة التي أشفقت 
من حملها السموات واألرض والجبال آلت 
 
ً
الــعــرب، فحملوا رســالــة السماء فصا إلــى 

أخيرًا لتطور البشرية الروحي. 
للوعي  احــتــكــارًا  اللغة  احــتــكــار سلطة  كــان 
ــــي  ــــوجـ ــــولـ ــــديـ األيـ الـــــــصـــــــراع  ودار  الـــــــعـــــــام، 
النص وعلى دالالتــه.  السياسي في فضاء 
ســعــت الــســلــطــة الــســيــاســيــة، طـــــوال عصر 
ـــ( إلـــى تثبيت  الــتــدويــن )ابـــتـــداء مــن 150 هـ
ــيــــة، وفــــــــق تـــوجـــهـــاتـــهـــا  ــمــــعــ الــــــــذاكــــــــرة الــــجــ
ــتـــأويـــل الــعــقــلــي،  ــيـــة. وعـــبـــر الـ األيـــديـــولـــوجـ
الفكرية خلخلة خطاب  املــعــارضــة  حــاولــت 
 كــانــت 

ٍّ
الــســلــطــة، واســـتـــعـــادة عــنــاصــَر تـــلـــق

مغّيبة في فهم النص، واستحضار دالالٍت 
، تتماشى وروح 

ً
محتملة، كانت مستبعدة

العصر. فشل خطاب التنوير، وبقي ضمن 

ــــرار دســتــور جــديــد.  »الــربــيــع الــعــربــي«، وإقـ
ــذاك  ــ ــك بـــحـــصـــول الــــحــــزب آنـ ــ ويـــفـــســـرون ذلـ
مركز  تعتبر  مــدن  فــي  نيابية  مقاعد  على 
حضور السلفين في شمال املغرب )طنجة 
وتطوان( وفي مراكش جنوب وسط الباد. 
الــتــي سيشهدها  املقبلة  االنــتــخــابــات  وفــي 
املـــغـــرب فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن املـــقـــبـــل، بــدأ 
سباق األحزاب الستمالة أصوات السلفين، 
ــلـــن »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« عـــن تــرشــيــح  وأعـ
أحد رموزهم في مراكش على رأس إحدى 
لـــوائـــحـــه االنــتــخــابــيــة فـــي املـــديـــنـــة نفسها 
الـــتـــي ســبــق لــلــحــزب أن حــصــل فــيــهــا على 
أربعة مقاعد في انتخابات 2011، ويتولى، 
مــنــذ االنــتــخــابــات املــحــلــيــة الــتــي جـــرت عــام 
انــتــظــار  ــي  ــ عـــمـــوديـــتـــهـــا. وفـ ــة  رئــــاســ  2015
ــا ســتــكــشــف عــنــه لـــوائـــح مــرشــحــي بــاقــي  مـ
األحــــزاب األخــــرى، تتحدث وســائــل اإلعــام 
املغربية عن سعي أكثر من حزب سياسي 
لوائحه،  فــي  رمــوز سلفين  إلــى استقطاب 
الستمالة أصوات أتباعهم من الفكر نفسه. 
هذا التوجه، الساعي إلى إدمــاج السلفين 
فــي الــلــعــبــة الــســيــاســيــة الــرســمــيــة، تشجعه 
السلطة، وتسعى منه إلى »احتواء« فكرهم 
الديمقراطية،  على  و»تمرينهم«  املتطرف 
ــى مـــواجـــهـــة املــعــارضــة  كــمــا تـــهـــدف مــنــه إلــ
اإلسامية خارج املؤسسات الرسمية التي 
العصية  واإلحــســان  العدل  جماعة  تمثلها 
عــن كــل احــتــواء. لــكــن، إلــى أي حــد ستنجح 
لجسم  هـــذه  »الــهــضــم«  عملية  فــي  السلطة 
كــبــيــر يــتــشــكــل مـــن عـــدة تـــيـــاراٍت مــتــشــعــبــٍة، 

تتبنى أفكارًا متقلبة؟ 
)كاتب مغربي( 

ضــد املــعــتــصــمــن. كـــان الــنــظــام يــســعــى إلــى 
ــــوان املــســلــمــن، والــتــأكــيــد  كــســر شــوكــة اإلخـ
على هيبة الدولة والسلطة، والتأكيد على 
قوته وقــدرتــه على كبح جماح »اإلخـــوان«. 
 مــــن املــحــيــط 

ٌ
ــنــــاك رهــــــــان ــان هــ ــ ــبـــع، كــ ــالـــطـ بـ

الــنــظــام فــي فعل ذلــك،  قـــدرة  اإلقليمي على 
فإطاحة »اإلخــوان« في مصر تسهل املهمة 
لإجهاز عليهم في بقية الدول األخرى. في 
الــجــانــب اآلخـــر، حـــاول الــنــظــام بــذلــك الدفع 
بالجماعة إلى تبني منهج العنف الواضح، 
والسير على الطريقة الجزائرية؛ وبالتالي، 
إيجاد املبّرر القوي لإجهاز عليهم، إال أن 
لــم ينجروا خلف ذلــك، واكتفوا  »اإلخــــوان« 

باملظلومية التاريخية والتأكيد عليها.
فض  النظام  فيها  اختار  التي  اللحظة  في 
ز ما يمكن تسميتها الفاشية 

ّ
االعتصام، عز

الشعبية، والقبول بمنطق القتل والتنكيل 
من  العنف  الــســيــاســي، وشــرعــنــة  بالخصم 
ــة وأجـــهـــزتـــهـــا الـــتـــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة  ــدولــ الــ
أوجد  النظام  إعــام  للنظام،  الباطشة  اليد 
ا من الشعب، يقبل فكرة القتل 

ً
قطاًعا عريض

وتقبل  السياسي،  الخصم  على  واإلجــهــاز 
القضايا  وتلفيق  وانتهاكه  سجنه  مسألة 
لـــه، واالنـــحـــراف تــمــاًمــا عــن مــبــادئ الــعــدالــة 

ا ما.
ً
وقيمها، والتي سيدفع ثمنها وقت

والـــقـــوى الــســيــاســيــة فــي الــســاحــة املــصــريــة 
لــيــســت نــســيــًجــا واحـــــــــًدا، بــــل هــــي أطـــيـــاف 
مختلفة الفكر واالتجاهات، إال أنها اتفقت 
عــلــى إطـــاحـــة اإلخـــــــوان املــســلــمــن، ومــثــلــت 
املؤسسة  الــذي سهل مهمة  املــدنــي  الغطاء 
ــدًدا إلــى  الــعــســكــريــة لــلــمــرور والــــعــــودة مـــجـ
هو  السياسي  االخــتــاف  يكن  لــم  السلطة. 
املــأزق، فهو جــزء من كل في إطــار منظومِة 
تــــدافــــع ســـيـــاســـي، أحـــدثـــهـــا املــــنــــاخ الـــعـــام 
بعملية سفك  الــقــبــول  أن  إال  ــثـــورة،  الـ بــعــد 
ــر، والـــقـــبـــول بـــإشـــاعـــات الــنــظــام  ــ ــاء اآلخــ ــ دمـ
كــان هو  القتل،  لها ورفــض مبدأ  والتأكيد 
االختبار الحقيقي الذي أّكد  سقوط القيمة 
األخـــاقـــيـــة لـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات الــســيــاســيــة، 
اتــهــا وشــعــاراتــهــا الــتــي نــادت  وكـــذب ادعــاء
بــهــا، واملـــشـــاركـــة فـــي الــقــتــل بـــذلـــك. بالطبع 
ــد الــتــعــمــيــم، فــبــعــض املـــواقـــف كــانــت  ــ ال أريـ
لـــذلـــك، إال أنــهــا مـــواقـــف شخصية.  رافـــضـــة 
الليبرالي  التيارات، وخصوصا  قبول هذه 
مــنــهــا، بــفــكــرة فـــض االعـــتـــصـــام فـــي مــيــدان 
األكاديمية  األروقــة  رابعة أصبح مثاال في 
النخب  تلك  فــســاد  على  للبرهنة  الــغــربــيــة، 
الــقــيــم، وشرعنتها  وفــقــدانــهــا  الــلــيــبــرالــيــة، 

مفهوم اإلرهاب الليبرالي. 
هذه القوى السياسية غير قادرة على بناء 
بــديــل ســيــاســي، أو تــقــديــم مـــشـــروع يشعر 
الجميع باملشاركة فيه، وبالتالي، لن تشكل 
التهديد للنظام  تهديًدا للنظام. من يشكل 
هـــم »اإلخــــــوان املــســلــمــون« عــلــى الـــرغـــم من 
فــظــاعــة مــا يــحــدث ضــدهــم، إال أن الــســيــاق 
هما  والنظام  الجماعة  أن  يؤكد  التاريخي 
التفاهم والتفاوض دون  أقــدر طرفن على 
ــذا أم أن لــلــواقــع  ــن، فــهــل ســيــكــون هـ ــريـ اآلخـ

كلمة أخرى؟
)باحث مصري مقيم في برلني(

الثورة الداللية وخطاب االستبداد

أصوات السلفيين في انتخابات المغرب

المشهد السياسي المصري بعد »رابعة«

يحدث في العراق فقط

رزح الخطاب التنويري 
النخبوي تحت إرث 

االنسحاب والهزيمة، 
وعجز عن إحداث 

ثورٍة دالليٍة

تشجع السلطة 
التوجه الساعي 

إلى إدماج السلفيين 
في اللعبة السياسية

السياق التاريخي 
يؤكد أن »اإلخوان« 

والنظام قادران على 
التفاهم والتفاوض

آراء

مروان قبالن

غدا االستشراف اليوم أحد أهم أدوات فهم املستقبل واالستعداد للتعامل مع متغيراته 
واحتماالته. وقد اهتم اإلنسان به منذ أقدم العصور، باعتباره استراتيجية بقاء في 
ابن  )تناوله  بتقلباتها وسلوكها  التنبؤ  واآلخــر عبر محاولة  الطبيعة  مواجهة قوى 
خلدون )1332-1406م( في مقدمته واحدًا من أنماط التغير االجتماعي والسياسي، 
يمكن التنبؤ بحدوثه(. أما االستشراف، علمًا أو من حقول املعرفة له نظرياته ومناهجه 
وأدواته، فقد تأخر ظهوره حتى منتصف الستينات، وأخذ بعدها يتحول من مجرد 
تقنيات للتنبؤ باملستقبل إلى محاولة تحديده وتعديله، وربما تغييره إذا أمكن، عبر 
كثيرًا  العرب  يتأخر  لم  للحصول على مخرجاٍت معينة.  املدخالت،  ببعض  التحكم 
في دخول الحقل، إذ بدأ اهتمامهم به، في ثمانينيات القرن املاضي، وأنشأت بعض 
الدول العربية، منذ مطلع األلفية، لجانًا ومشاريع لدراسة املستقبل واستشرافه، مثل 
مصر 2020 واألردن 2020 وسورية 2025. وشارك في وضع هذه املشاريع جيش 
من الباحثني والخبراء العرب في مختلف صنوف املعرفة، درسوا واقع بلدانهم من 
النواحي الجغرافية والديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية 
والتعليمية، وخرجوا باستنتاجات وتصورات وتوصيات عن املستقبل. فماذا كان 
 كانت كل 

ً
مصير هذه املشروعات والدراسات؟ الجواب هو اإلهمال. ففي سورية مثال

املعطيات تفيد بتوجه البالد نحو السيناريو الكارثي الذي تحّدث عنه مشروع 2025، 
في ضوء تقلص حجم املــوارد، وتنامي عدد السكان وسوء توزيع الدخل وانغالق 
املجال السياسي وسياسات اإلقصاء والتهميش وانعدم التوازن في التنمية بني املدن 
واألرياف، وبني محور العمران حلب-دمشق واملناطق الشرقية من البالد، وعدم القدرة 
على استغالل النافذة الديموغرافية الناشئة عن تنامي شريحٍة الشباب في املجتمع. 
البالد سنوات متالحقة، وأخذت  الــذي ضرب  الجفاف  الوضع ســوءًا بسبب  وازداد 
نتائجه تظهر، اعتبارًا من عام 2008 على شكل هجرٍة مليونيٍة من منطقة الجزيرة 
باتجاه أطراف املدن الكبرى. وبدل الذهاب باتجاه سياساٍت تؤدي إلى عدالة أكبر في 
نيوليبراليٍة،  تبني سياساٍت  تم  السياسية،  املشاركة  قاعدة  وتوسيع  الثروة،  توزيع 
 شركتا شام 

ً
أدت إلى تركيز مزيٍد من الثروة والسلطة في يد القلة )تأسست مثال

القومي  الناتج  أكثر من 60% من  القابضة، وتملكان مجتمعتني  القابضة وسورية 
لسورية(، ما أدى إلى حالة من الغليان املجتمعي، ازدادت سوءًا نتيجة تدافع الناس 
وتزاحمهم على الجزء اليسير من املوارد التي تركتها القلة املالكة للسلطة والثروة. 
ولم يكن األمر يحتاج أكثر من شرارٍة، لينفجر الوضع في سياق إقليمي ودولي مؤات. 
وضع االستشراف في بقية الدول العربية لم يكن شديد االختالف، حيث استخدمه 
 من وضع استراتيجياٍت ملواجهة 

ً
 ملزيد من الضبط والسيطرة، بدال

ً
صانع القرار أداة

التحديات ومحاولة التأثير في املدخالت، لتجنب السيناريو الكارثي في الحد األدنى.
العربية في  املنطقة  الحديث عن مستقبل  إلــى  البحث  أخيرًا، بعض مراكز  عــادت، 
ضوء الصراعات واألزمات التي تعيشها، وأيضًا في ظل تحوالٍت مناخيٍة أوصلت 
درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة هذا الصيف )بلغت 53 درجة مئوية 
في جنوب العراق في يوليو/ تموز املاضي(، وهو أمٌر، بحسب األمم املتحدة وعلماء 
املــنــاخ، بــات يــهــّدد حــيــاة اإلنــســان، مــع نـــدرة املــيــاه فــي املنطقة. ويــرســم أكــثــر هذه 
الدراسات سيناريوهات كارثية للمنطقة العربية، آخذًا في االعتبار اشتداد التنافس 
على املوارد املحدودة في ظل الزيادة الكبيرة في عدد سكان املشرق العربي الكبير 
)ارتفع عدد سكان سورية، والعراق، ومصر، وشبه الجزيرة العربية من 60 مليون 
إلــى 470 مليون عــام 2050(.  الــيــوم، ويتوقع وصوله  إلــى 315 مليون  عــام 1950 
 مختلفة في 

ً
ويمثل هذا التنافس أحد أبرز وجوه الصراع الذي يأخذ اليوم أشكاال

املشرقية  الدولة  ك 
ّ
تفك احتمال  تنامي  املنطقة )طائفي – جيوسياسي...إلخ(. ومع 

العربية، وقيام فواعل محلية )مليشيات وأمراء حرب ..إلخ( بالسطو على أدوارها 
االقتصادية واألمنية والسياسية، نغدو أمام السيناريو الكارثي األسمى.

أنطوان شلحت

أمضيت األسبوع األخير في قــراءة معظم صفحات املجموعة األولــى من »الوثائق 
الرئيسية في قضية فلسطني من أرشيف األمانة العامة للجامعة العربية« التي أعادت 
بتقديٍم  وصّدرتها  العام،  هذا  إصدارها  )بيروت(  الفلسطينية  الدراسات  مؤسسة 
ضاٍف كتبه املؤرخ وليد الخالدي، وقد أعّد الوثائق وأشرف على تحريرها املحامي 
الفترة ما بني  الفلسطيني أمني عقل.  وتغطي هذه املجموعة  السياسي  واملناضل 
األعوام 1915- 1946. وهي كما يؤكد الزميل صقر أبو فخر »أخطر مراحل التاريخ 
الفلسطيني والعربي«. كان الدافع املباشر لهذه القراءة، هنا واآلن، تواتر مقاالت في 
عدة وسائل إعالم إسرائيلية في مناسبة حلول ذكرى ثورة البراق أو »أحداث 1929« 
ا ملقدمة الخالدي، عقب انفجار الوضع في مدينة القدس، في إثر 

ً
التي نجمت، وفق

تظاهرٍة استعراضيٍة، قامت بها وحدات من مليشيا يمينية صهيونية أمام حائط 
البراق، وهو السور الخارجي الغربي للحرم القدسي الشريف الذي يعتبره اليهود 
الــذي كــان، في نظرهم، يحيط بهيكلهم )حائط املبكى(. وأثــارت  الحائط  جــزًءا من 
 أّدت إلى مقتل عشرات اليهود على أيدي 

ٌ
التظاهرة املخاوف، فوقعت صداماٌت عنيفة

العرب، وإلى مقتل عشرات العرب على أيدي السلطة البريطانية.
و»أعادت« معظم تلك املقاالت اإلسرائيلية إلى األذهان أن تلك األحداث كانت بمثابة 
العرب ال يمّيزون بني صهيونيني وغير صهيونيني، وكل هدفهم  أن  »برهان على 
ا ما 

ً
أيض تــزال مستمرة، وفيها   ما 

ُ
 متأصلة

ٌ
إال«، وهــي نزعة اليهود ليس  هو قتل 

يفّسر وقائع كثيرة تشهدها فلسطني ومنطقة الشرق األوسط عموًما خالل األعوام 
األخيرة. في مجموعة الوثائق التي بني أيدينا يتم التطّرق إلى تلك األحداث، من خالل 
أكثر من وثيقة. أولى هذه الوثائق خالصة توصيات »لجنة شو« البرملانية البريطانية 
التي تقّصت وقائع أحــداث 1929، وأذيــع تقريرها في مــارس/ آذار 1930، وامللحقة 
بالوثيقة رقم 29 )»الكتاب األبيض الذي أصدره وزير املستعمرات البريطانية مستر 
العرب،  التوصيات لصالح   هذه 

ّ
وكــان جل يونيو/ حزيران 1922«(.  تشرتشل في 

حيث وردت، في سياقها، الدعوة إلى مراقبة الهجرة اليهودية املنفلتة إلى فلسطني، 
ووضــع حــّد لوقف إجــالء املــزارعــني الفالحني العرب عن األراضــي التي يزرعونها. 
وفيها فقرة تقول: »... ونحن نعتقد أن مشاكل الحكومة ]البريطانية[ تزيدها خطورة 
حالة االستياء التي يشعر بها العرب من جّراء عجزهم على الدوام عن الحصول على 
ضاف إلى هذه التوصيات وثيقتان )تحمالن 

ُ
الذاتي«. وت درجٍة من درجات الحكم 

مــا تسميها »مصالح  بريطانيا على صيانة  عــزم  األولـــى  تــؤكــد  و31(.  رقــمــي 30 
الطوائف غير اليهودية في فلسطني«، وتشمل الثانية »الكتاب األبيض لسنة 1930«، 
والذي أكد الخالدي أنه رّجح الكفة العربية على الكفة الصهيونية في كل ما يتعلق 
بنظرة لندن نحو فلسطني، ولو من حيث جعل الكفتني متساويتني فحسب. بطبيعة 
املجموعة تظهر  لوثائق الحقة في هذه  أخطر،  تكون  بالغة، وقد  أهمية  ثّمة  الحال، 
 بعد ثورة البراق، 

ً
انقالب بريطانيا على مواقفها التي جاءت لصالح العرب مباشرة

وانحيازها للحركة الصهيونية منذ عام 1930 فصاعًدا. لكن، في الوقت عينه، ليس 
في هذه الوثائق ما يلغي كل الذي سبقها من وقائع وبينات.

ُبــّد من أن نشير، باالستناد إلــى وثائق أخــرى، إلــى أن ثــورة البراق التي عّدتها  ال 
ا« على تعطش العرب لدم اليهود ملجّرد كونهم 

ً
تعليقات إسرائيلية مكرورة »إثبات

أول سكرتير  وهــو   ،)1971  -1891( كوهن  هانس  اليهودي  املـــؤرخ  كــذلــك، جعلت 
الصهيونية،  الحركة  داخــل  التي نشطت  الــســالم(«  )تحالف  »بريت شالوم  لرابطة 
الصهيونية  طريق  أن  يؤكد  فلسطني،  قضية  لحل  القومية  ثنائية  املقاربة  وتبنت 
الصهيونية  الحركة  الفعل من  ردة  الــثــورة، وخصوًصا  هــذه  ها خاطئة. وكانت 

ّ
كل

الصهيونية،  الحركة  من  كوهن  استقالة  وراء  املباشر  السبب  عليها،  وبريطانيا 
ا بممارساٍت أقل ما 

ً
 ذلك بأن تطبيق الصهيونية ال يمكن إال أن يكون مقرون

ً
معلال

 من ناحية أخالقية.
ٌ
ُيقال فيها إنها مرفوضة

توفيق بوعشرين

)عمر  بقصة  املــغــرب  فــي  املحلية  والصحافة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  تنشغل 
الدين والسياسة  الخبر قنبلة،  الذي يجعل من  الثالثي  وفاطمة(، والتي اجتمع فيها 
والجنس. ولذلك، برز نقاش سياسي وحقوقي مهم على ضفافها، وأخرجها شيء 

ما من طابعها الفضائحي إلى أبعادها القانونية والفكرية والسياسية.
الديني  )الـــذراع  واإلصـــالح  التوحيد  حركة  فــي  قياديني  القضائية  الشرطة  اعتقلت 
الفاضح  بالفعل  القيام  إليهما  ونسبت  البحر،  على شاطئ  والتنمية(  العدالة  لحزب 
في السيارة، ومن ثم توجيه تهمة الخيانة الزوجية لهما، وقد صرحا لدى الشرطة 
أنهما متزوجان عرفيًا، وأن ظروفهما العائلية منعتهما من توثيق هذا الزواج الذي ال 
يعترف به القانون املغربي. ونشب جدل لم ينته بعد حول الحريات الفردية، وحول 
أحقية الشرطة في اقتحام خلوة رجل وامــرأة ومطالبتها بالكشف عن نوع العالقة 
بينهما، وقيادتهما إلى مركز الشرطة، بعد تفتيش سيارتهما والعثور عما يدينهما 

في جريمٍة لم تعاينها الشرطة.
موضوع  من  يتوجّسون  تقليديًا  كانوا  الذين  اإلسالميون  املحافظون، وخصوصًا 
خرقها.  بفعل  سقط  منهم  واحـــدًا  ألن  عنها،  يدافعون  أصبحوا  الــفــرديــة،  الحريات 
والحداثيون وجدوها فرصة للشماتة من املحافظني الذين كانوا يقفون مع السلطة 

ضد الدفاع عن الحريات الفردية ومرجعية حقوق اإلنسان العاملية. 
املحافظون الذين كانوا َيَرْون في القانون الجنائي املغربي خط الدفاع األول واألخير 
عن القيم، متوهمني أن الدولة تتشّدد إزاء الحريات الفردية والعالقات الرضائية بني 
إلى الضفة األخرى،  البالغني، دفاعًا عن األخــالق والقيم اإلسالمية، تحول بعضهم 
محاوال إشهار مبادئ حقوق اإلنسان في وجه من يريد استغالل الحادثة، العتباراٍت 

سياسيٍة، على بعد أسابيع من االنتخابات البرملانية. .
ال يتطور الفكر القانوني في املجتمعات بمعزٍل عن األحداث واألزمات والنوازل 
تجاوزات  وعلى  القانونية،  النصوص  على مشكالت  األعــني  وتفتح  تــهــّزه،  التي 
تتحول درســًا في  قد  والحقوقية، وقصة )عمر وفاطمة(  القضائية  املمارسات 
فتحت  التي  باعتبارها  الجامعات،  في  ُيــدرس  املغربي  الجنائي  القانون  تاريخ 
الطريق نحو تغييره، وخروج السلطة من موضوع العالقات الخاصة بني األفراد، 
ما داموا ال يهددون األمن العام، وال يعتدون على حقوق الغير. يتم تدخل القانون 
بانتقائية  البالغنْي  واملــرأة  الرجل  بني  الرضائية  الجنسية  العالقات  في  الجنائي 
بني األفــراد والطبقات، وحسب الظروف واألحــوال، حتى أن هناك نصوصًا في 
القانون الجنائي املغربي كانت توظف في سنوات القمع لردع املعارضني، وتشويه 
سمعتهم، وإعطاء سالح للدولة غير الديمقراطية لبسط سلطويتها على املجتمع 
املحافظ، تحت يافطة حماية األخالق والدفاع عن القيم، وكأن تزوير االنتخابات 
 وتــعــذيــب الــبــشــر فـــي الــســجــون ونــهــب املــــال الـــعـــام لــيــســت مــنــاقــضــة لــأخــالق 

والقيم اإلسالمية! 
لسنواٍت طويلٍة، لعبت السلطة في الدول العربية لعبة ذكية بني طرفي املجتمع، الحداثي 
يعطيها  وفضفاضًا  وتحكميًا  قاسيًا  جنائيًا  قانونًا  الدولة  تضع  حيث  واملحافظ، 
 على الفرد والجماعة، وفي كل مناحي النشاط اإلنساني. تقول الدولة 

ً
 كبيرة

ً
سلطة

السلطوية  للحداثيني، في تبرير تشّدد نصوصها القانونية، وخصوصًا الجنائية: 
إن قاعدة املجتمع محافظة، والبد من أخذ رأيها ومشاعرها وتوجهاتها باالعتبار، 
في حني إنكم، أيها الحداثيون، قلة القلة، وأنتم ال تمثلون قوة في املجتمع. ولهذا، الحل 
هو نص قانوني يرضي األغلبية، وتطبيق عملي يرضي األقلية، تقوم به سلطة األمن 

والقضاء باسم املالءمة. 
ومع املحافظني، تقول السلطة العربية إن الدولة إسالمية، ودينها الرسمي هو اإلسالم. 
ولهذا فالنصوص القانونية موجودة لتترجم هذه الهوية التي ترضيكم، لكن التطبيق 
شيء آخر. التطبيق يجب أن يراعي الظروف واألحوال في الداخل والخارج، واألمير أو 

الرئيس أو امللك هو صاحب السياسة الشرعية.

عبث االستشراف عند العرب وثائق قضية فلسطين

السياسة والدين والجنس
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فرح كثيرون عندما جاء باراك أوباما وأصبح 
رئيســا ألميــركا، حيــث أنــه مــن »نســل« رجــل 
إفريقي مسلم، إذ ستغّير حياة العبودية التي 
عاشــها أجــداده مفهــوم العدالــة لديــه. وأعقــب 
ذلــك زيارتــه املنطقــة، ثــم مــا تــا ذلــك مــن دعــم 

ثورات الربيع العربي، ولو ظاهريا.
دخــول  تخّيــل  أن  حــّد  إلــى  بعضهــم  وصــل 
بامتثالهــا  بــادرت  حــن  اإلســام،  أميــركا 
الشــرعي ألوامــر القــرآن ونواهيــه، علــى الرغــم 
املنطقــة،  إلــى  فجــاءت  إســامها!  حداثــة  مــن 
بوزرائها وسفرائها، تذكرنا بضرورة نصرة 
رنــا بقولــه تعالــى: »يا أيها 

ّ
املســلمن لهــا، وتذك

الذيــن آمنــوا ال تتخــذوا عــدوي وعدوكــم أولياء 
تلقون إليهم باملودة«، ولم تقف عند املّودة، بل 
طالبــت بعــدم الحــوار معهــم )القاعــدة، طالبان، 

جبهة فتح الشام، بوكوحرام، داعش(.
فتــح  تبقــى  داعــش،  ظــال  مــن  الرغــم  وعلــى 
الشــام تمثــل فرقــة إســامية خارجــة، لم تهدم 
املســاجد، ولــم تحــرق القــرآن، ولم تقتل الســنة 
فــي العــراق والشــام وتهّجرهــم في اليمن ، وإن 
كانــت داعــش متأّولــة في فعلها، فيجب الحوار 
معها أيضا دون مانع حتى تقام عليها الحجة 
. ســابقا، حــاور اإلمــام علــي، رضــي اللــه عنــه، 
الخــوارج حتــى أقــام عليهم الحجة، ثــم قاتلهم، 
إذ ال يجــب قتــال أّي مــن هــذه الفــرق مباشــرة 
ملجرد عدائها مع دولة إسامية كبرى، حديثة 
عهــد باإلســام، كالواليــات املتحــدة األميركيــة 

إســام  فــي  نرتــاب  جعلنــا  مــا  »اإلســامية« 
تطــرح  ال  هــا 

ّ
أن عقيدتهــا،  وســامة  أميــركا 

حكامنــا،  دول  مثــل  إســامية،  كدولــة  األمــر 
ها 

ّ
وإنما تفرضه كأنها مشــّرع ســماوي، وكأن

تضــع نفســها فــي درجــة رب العاملــن، وهــذا 
هــم  هــل حكامنــا  اإلســام.  يتضــاد وعقيــدة 
مــن يجعلنــا نتوهم وضــع أميركا بمنزلة اإلله، 
حن يستجيبون لها على استحياٍء ناجم عن 
خشــيتهم من أن ترتد عن اإلســام، حن ترى 
تقاعســهم عن نصرتها كمســلمة حديثا، وإن 
تقاعســهم هــذا قــد يجعلهــم آثمــن، مخالفــن 
لإلسام في نظرها، وربما قد تظن باإلسام 

سوءًا، حيث أنها حديثة عهد به؟
فــي  أميــركا  تفقيــه  قادتنــا  علــى  وجــب  لــذا، 
الدين، وتوعيتها توعية شــرعية كحديثة عهد 
بإســامهم... جزاهــم اللــه مــا يســتحقون، وأن 
يقولوا لها إّن نصرتهم املسلمن املستضغفن 
مــع  وحوارهــم  والرجــال،  والســاح  باملــال 
اإلســامية،  عقيدتهــم  فــي  معهــم  يتفــق  مــن 
وحوارهــم مــع القاعــدة والنصــرة وداعش أولى 
شــرعا مــن الحــوار مــع مــن يخالفهــم العقيــدة، 
وأولــى مــن الحــوار مــع نظــام املالــي فــي إيــران 
ومليشــياته، وأولى من حوارهم مع إســرائيل. 
أما أميركا، فهداها الله إلى جهنم، إن لم تهتد، 
ولــم تفهــم مقاصــد الشــرع التــي أنتــم موكلون 

بها إمام الله.
عبد السالم عكروت )اليمن(

أثــارت قضيــة الســيدة الفرنســية التــي أجبرهــا 
رجال الشرطة على خلع زي البحر )البوركيني( 
علــى أحــد شــواطىء نيــس الفرنســية انتقــادات 
أو علمانيــة،  كثيــرة، ســواء علــى خلفيــة دينيــة 
حيــث أّيــد علمانيــون الخطــوة، ودافــع عــن حــق 
فرنســا بحظــر املمارســات التــي مــن شــأنها أن 
تخــدش القيــم العلمانيــة فــي ظــل تنامــي الخطــر 
األصولي، والردة الدينية كما يعتبرها بعضهم، 
ها ســاهمت بإنشــاء كانتونــات خاصة 

ّ
ويظــن أن

املجتمــع  وحــدة  بذلــك  مهــّددة  املجتمــع،  داخــل 
القيمية املبنية على أساسات علمانية.

شــاكلة  علــى  التشــبيه  بــه  ذهــب  مــن  ومنهــم 
صفحــات  علــى  انتشــر  الــذي  الكاريكاتــور 
التواصل االجتماعي بن تصّرف رجال الشرطة 
بفرض خلع البوركيني على السيدة في فرنسا، 
كما فرض الحجاب على السّيدات في املجتمعات 
فــي  املــرأة  حريــة  تغيــب  حيــث  املغلقــة،  الدينيــة 
ســواء،  حــد  علــى  واملمارســة  والقيــم  الدســتور 
متناســيا بذلــك أّن الحريــة فــي موضــوع الحجاب 
األزيــاء  مــن  وغيــره  بوركينــي،  مــن  وملحقاتــه 
»املحتشــمة«، تســبق بخطــوة فعــل ارتداء النســاء 
ــه ليــس هنــاك مــن امــرأة ترتــدي 

ّ
لهــا. الحقيقــة  أن

»عورتهــا«  ســتر  بضــرورة  تقتنــع  أو  الحجــاب 
بالقمــاش مــن نفســها. فهــذا الســلوك إذا بحثنــا 
ــه نتيجــة لقمــع ذكــوري ســلطوي 

ّ
عميقــا نجــد أن

اجتماعــي،  دينــي  بغطــاء  النســاء  علــى  يمــارس 
أو  البوركينــي  تلبــس  التــي  املــرأة  فــإّن  وعليــه، 

الحجــاب أو النقــاب مســلوبة حريتها، ومصادرة 
مســبقا مــن رجــل مــا علــى هيئــة زوج، أو أب أو 
علــى  ملتحــي  رجــل  قيمــه  يديــر  كامــل  مجتمــع 
رأســه ريشــة. فــي املقلــب اآلخــر، كان هنــاك مــن 
يدافع عن البوركيني من منطلق ديني، باعتباره 
وتعاليــم  قيمــا  تعكــس  دينيــٍة،  هويــٍة  مــن  جــزءًا 
نجــد  هــؤالء،  مــع   

ً
جــدال منا 

ّ
ســل فــإن  مقدســة. 

أّن الديــن نفســه يمنــع وجــود املســلم فــي أماكــن 
يمارس فيها »الرذيلة والفسق والفجور«، فكيف 
بمســلمة موجــودة علــى شــاطىء كل رواده مــن 

رجال ونساء باملايوه، يسبحون ويتسامرون.
الديــن  رجــال  موقــف  مــا  نســأل:  أن  والطريــف 
أيضــا بالبوركينــي علــى جســد إمــرأة محجبــة 
باملــاء،  الغطــس  بعــد  وهــو ملتصــق بجســدها، 
مظهرًا مفاتنها أمام جمهور واسع، وقد يحدث 
طبعا أن تستثيرهم وتدفع بأحدهم أن يترّبص 
بها فتقع بالحرام والعياذ بالله! أو ليس الخوف 
مــن هــذا هــو الدافــع الحقيقــي لفــرض الحجــاب 

و»الحشمة« على النساء كما ترّوجون؟
واملســتهجن أّن الســيدة فضلت خلع البوركيني 
على أن تغادر البحر، في حن أّن دينها الحنيف 
يقضي بغير ذلك، حفاظا على تعاليمه ولباســه 

الشرعي كما هو معلوم.
ولكــن، يبقــى األكثــر اســتهجانا مــن هــؤالء، مــن 
يفرضون على املرأة غير املحجبة لبس الحجاب 
فــي دولهــم ومؤسســاتهم ومراكزهــم التعليميــة 
ــرة للمرأة 

ّ
أو الصحيــة، عــدا عــن املمارســات املحق

هنــا  نراهــم  وقاحــة،  وبــكل  الصعــد،  شــتى  فــي 
يتناطحون ملطالبة فرنســا باحترام حرية خيار 
املــرأة علــى أراضيهــا فــي مشــهد كاريكاتــوري 
بامتياز، يدعو إلى الســخرية حقا. أّوجه ســؤالي 
للعلمانيــن املعترضــن علــى تصــّرف الشــرطة 
العلمانيــة الفرنســية فــي هــذه القضيــة، وغيرهــا 
مــن القضايــا املشــابهة، خصوصــا بعــد إعــان 
املحكمــة العليــا الفرنســية املصادقــة علــى رفــع 
حظــر ارتــداء البوركينــي في فرنســا: أو ليس من 
األجدر بكم أن تدافعوا عن حرية املرأة في رفض 
وإلصاقهــا  عليهــا،  الدينيــة  املفاهيــم  إســقاط 
بتهــم العــورة والنجاســة والنقصــان، وحبســها 
فــي ســجن الحجــاب والحشــمة علــى أن يصبــح 

البوركيني مدعاة لكم للدفاع عن حريتها؟ 
املشــروع  هــذا  تحــّدي  مســؤوليتكم  مــن  أليــس 
فــي  كانــت  جزئيــة  أي  يوفــر  ال  الــذي  الدينــي 
السياســة أم اإلقتصــاد والتعليــم والرياضــة وكل 
موضوعنــا  واللبــاس..  كالــزي  الحيــاة  مفاصــل 
هنــا ليكــون هوية خاصة تبشــيرية على حســاب 

النساء؟
أفاتكــم حقيقــة أّن بعض املذاهب تعتمد، بشــكل 
بقيــة  عــن  نفســها  لتمييــز  للحجــاب  خــاص، 
املذاهب، في إشارة صريحة وواضحة على دور 
الحجــاب السياســي، ناهيــك عــن الــدور التعبوي 
والتبشــيري، بعيــدًا عــن طرطقــة بعضهــم ممــن 
يرتديه على أنه حرية دينية خاصة وشخصية؟
علي جعفر )لبنان(

فضاء مفتوح

آراء

ميشيل كيلو

لــدى  الواليــات املتحــدة األميركيــة  قــال ممثــل 
لقــاء  فــي  راتنــي،  مايــكل  الســورية،  املعارضــة 
رسمي مع الهيئة السياسية لالئتالف الوطني 
مــع  نتعامــل  إننــا  واملعارضــة:  الثــورة  لقــوى 
 ،)YPG( »وحــدات الحمايــة الشــعبية »الكرديــة
ونعتــرف بهــم، وال نتعامــل مــع حــزب االتحــاد 
الديمقراطي »الكردي« )PYD(، وال نعترف به، 
وال نوافــق علــى مشــروعه السياســي، ونعتقــد 
أن القضية الكردية يجب أن تناقش وتحل في 
اإلطار السوري، املكان الوحيد لترجمة حقوق 

الكرد إلى واقع سياسي. 
لهذا الكالم معنى ال يحتمل تفسيرين: تتعاون 
واشــنطن عســكريًا مع »قوات حماية الشــعب« 
»البايــادا«  مشــروع  وترفــض  »داعــش«،  ضــد 
السياســي، وال تتعاون معه، وترى أن مصيره 
يجب أن يبت اليوم أو غدًا في الحوار مع بقية 
فــرض  بالقــوة وسياســات  الســوريني، وليــس 
األمــر الواقــع. بقــول آخــر: عالقات واشــنطن مع 
جماعــة صالــح مســلم )زعيم الحزب( عســكرية 
أميــركا  ليســت  لذلــك،  سياســية.  وليســت 
ال  التــي  السياســية  مشــاريعه  عــن  مســؤولة 
تتمتــع بغطــاء سياســي أميركــي، لتعارضهــا 
مــع التزامهــا املســجل فــي قــرار مجلــس األمــن 
2254 باملحافظــة علــى وحــدة الدولة الســورية، 

وسيادتها واستقاللها.
علــى أي أســاٍس بنــى صالــح مســلم مشــروعه 

عمار ديوب

سياســيي  مــن  واســٌع  قطــاٌع  َيستســهل 
ســورية القــول بالتغييــر الديموغرافــي، وإن 
ــَر أهــل حمــص والقصيــر وأخيرًا  النظــام َهجَّ
داريــا، وتكــّرر األمــر عينــه فــي حلــب. يســتند 
هــذا االستســهال واقعيــًا إلــى إجــالء النظــام 
 .

ً
 عــن تلــك املناطق إجــالًء كامال

ً
الســكان فعــال

ذاتــه  فالنظــام  تعقيــدًا؛  أكثــر  املســألة  ولكــن 
أنهــم  ُيعتقــد  ممــن  األلــوف  عشــرات  خســر 
ســيكونون البدائــل، وكذلــك تــم إفنــاء أغلبية 
خــارج  مــن  لنصرتــه  أتــت  التــي  املليشــيات 
سورية، ونضيف أن مناصريه من العلويني 
لــن يقبلــوا العيــش فــي منطقــٍة ليســت لهــم، 
 فــي املســتقبل، عــدا 

ٌ
واحتمــال قتلهــم ممكــن

عــن أن الحــرب الســورية دفعت الشــعب نحو 
أن  أي  الحداثيــة،  قبــل  مــا  الهويــات  تظهيــر 
الشــعور بالقــوة واألمــان يتأتى مــن الوجود 
بــني أبنــاء الطائفــة أو القوميــة نفســها، وهو 
 2012 ومنــذ  كثيريــن،  بســوريني  أدى  مــا 
بمــن  قراهــم  إلــى  العــودة  إلــى  خصوصــًا، 
فيهــم األكــراد. ضمــن هــذه الرؤيــة، ال يمكــن 
للنظام أن يهدف إلى التغيير الديموغرافي، 
ولــو أراد ذلــك، لــن يجــد أحــدًا يســتوطن تلــك 
هــو  التهجيــر  مــن  النظــام  قصــد  البلــدات. 
إفنــاء الحاضنــة الشــعبية للمناطق الثائرة، 
وتلقــني بقيــة املناطــق درســًا »ابتدائيــًا« بأن 
لــه  املعاديــة  الفصائــل  دعــم  فــي  االســتمرار 
إلــى  وأهلهــا،  الثائــرة  بالبلــدات  ســيؤدي، 
الدمــار والقتــل والتهجير. ولكن، ملاذا يتكّرر 

أميــركا ال توافــق عليــه،  إذا كانــت  السياســي، 
للقتــال  جندهــا  مــن  أرســلتهم  مــن  دور  وكان 
إلــى جانــب »قــوات حمايــة الشــعب« يخلــو مــن 
علــى  ويقتصــر  املرغــوب،  السياســي  العائــد 
العمــل العســكري الصــرف ضــد »داعــش« دون 
ومــا  معــارك جرابلــس  مــن  يظهــر  كمــا  غيــره، 
بعدها، حيث ال يدافع طيران أميركا أو روسيا 
عن »قوات ســورية الديمقراطية« ضد القصف 
الجــوي واملدفعــي التركــي؟ ما ذنــب الكرد، لكي 
يوّرطهم صالح مســلم في أوهام عالية الكلفة، 
وإناثــًا،  ذكــورًا  الشــباب،  آالف  مــوت  إلــى  أدت 
بســبب تحميــل أوهامــه مــا ال يحتملــه الواقــع 
موقــف  قــراءة  فــي  القاتــل  وخطئــه  سياســيًا، 
دولــٍة عظمــى، توهــم أنها، باســتخدامها قواته 
مرتزقــة فــي الحــرب ضد »داعــش«، توافق على 
أن يستشــيرها،  مــن دون  السياســية،  خططــه 
فــال  بهــا،  يعلمهــا  حتــى  أو  معهــا  ينســق  أو 
عجــب إن انتهــى األمــر إلــى التضحيــة بالكــرد، 
لخدمــة  وليــس  عســكريًا،  واشــنطن  لخدمــة 
مســلم  صالــح  يســأل  لــم  سياســيًا؟  قضيتهــم 
واشــنطن عن رأيها حول مشــروعه السياســي، 
ولــو فعــل ألفهمتــه أن عالقتهــا معــه ال تتجاوز 
اإلرهــاب.  ضــد  الحــرب  فــي  قواتــه  اســتخدام 
أمــا مــا عــدا ذلــك مــن خطــٍط سياســية خاصــة 
بحــزب املجتمــع الديمقراطــي، فهــو ال يعنيهــا 
وال ينــال موافقتهــا، لكونــه شــأنًا ســوريًا عامــًا 
ليــس خاصــًا بــه، أو حكرا علــى حزبه. لذلك، لن 
يتحقــق شــيء منــه إال فــي إطــار تقريــر مصيــر 

أن  املشــكلة  الديموغرافــي؟  التغييــر  حديــث 
جــذرًا  واملعارضــة  النظــام  سياســات  لــكل 
والحــرب  طائفيــة  الثــورة  إن  يقــول  واحــدًا، 
أصبحــت كذلــك، ومنــذ بعــض الوقــت، انضم 
الشــيء  لقــول  املثقفــني  مــن  جديــد  قطــاع 
نفســه، ولعبــت جبهــة الفتــح علــى املوضــوع 
الحصــار  فــك  عمليــة  علــى  وأطلقــت  نفســه، 
بعــض  إلــى  والدخــول  الشــرقية،  حلــب  عــن 
غــزوة  اســم  الغربيــة،  حلــب  فــي  املناطــق 
علــى  للتأكيــد  وهــذا  اليوســف،  إبراهيــم 
إلــى  يعــود  أصلهــا  وأن  الثــورة،  طائفيــة 
الثمانينيــات. ال عالقــة  فــي  ة 

ّ
الســن خســارة 

باإلســالميني،  وال  الخســارة،  بتلــك  للثــورة 
لكــن األخيريــن »ركبوهــا«، ودفعــوا بهــا هــم 
والنظام لتصبح كذلك. لم يهتم اإلسالميون 
بأسباب الثورة، والتي تكمن في السياسات 
النيوليبراليــة واإلفقــار الشــديد الــذي عاناه 
كذلــك.  واملصريــون  والتوانســة  الســوريون، 
ولم يهتموا بالسياســات القمعية الشــديدة، 
ورفــض أغلبيــة الســوريني، وبــكل طوائفهــم 

وقومياتهم، لها؛ ُكل ذلك لم ُيقرأ! 
مــن  االنتقــام  بأنــه  إخوانيــًا  األمــر   

َ
ــرئ

ُ
ق

النظــام، وربمــا مــن الشــعب، بســبب خســارة 
اســتثمار  يجــب  وبالتالــي،  الثمانينيــات، 
تطييــف  فــي  للنظــام  الطائفيــة  املمارســات 
علــى  الــردِّ  فــي  تــدّرج  الــذي  النظــام  الثــورة. 
والدبابــات  املجــازر  إلــى  وصــواًل  الثــورة، 
أشــكال  ومختلــف  والكيمــاوي،  والطيــران 
كان  النابالــم،  وأخيــرًا  العنقوديــة،  القنابــل 
امليــل  املســلمون«  و»اإلخــوان  هــو  ينّمــي، 

، ســيدمر حقــوق الكــرد ووجودهــم 
ً
وهمــًا قاتــال

فــي وطنهــم، وحــّده الثانــي االنصيــاع للواقــع. 
أوهامــه  عــن  مســلم  صالــح  تخلــي  وبالتالــي، 
حــول قدرتــه علــى انتــزاع أراٍض ليســت لــه مــن 
الســوريني، ومــا يترتــب على فشــله من ضرورة 
إخراجــه مــن السياســة، كرجــل ألحقــت أوهامــه 
ينبــذه  أن  تحتــم  بمواطنيــه،  فادحــة  خســائر 
األميركــي  املوقــف  ويطــرح  بســببها.   الكــرد 

ثالثة أسئلة: 
أواًل، ملاذا ضّحى صالح مسلم بآالف الكرد، إن 
كان يعلم أن مشروعه السياسي صفري العائد، 
وأن رعاتــه األميركيــني ال يوافقون عليه؟ وملاذا 
ضّحــى بهــم أيضــًا إن كان ال يعلــم؟ هــل توهــم 
يعنــي  »داعــش«  أميركيــًا ضــد  قواتــه  دعــم  أن 
كان  إن  السياســية؟  أوهامــه  دعــم  بالضــرورة 
يعتقــد ذلــك، فهذا ســبب إضافي يحتم إخراجه 
باالســتهانة  واتهامــه  السياســي،  العمــل  مــن 
بــدل املحافظــة عليهــا.  ثانيــًا،  الكــرد،  بــأرواح 

ليســت ممكنة التحقق في ســورية، وال ُيغير 
الســوري  الوضــع  بقــي  لــو  األمــر شــيئًا  فــي 

قائمًا لسنوات مقبلة.
ترحيــل  املقبلــة  األســابيع  فــي  ســيتم  ربمــا 
ســكان حــي الوعــر في مدينة حمــص، وربما 
فيهــا  التــي  الشــمالي  حمــص  ريــف  ســكان 
شــهية  مــن  ســيرفع  أيضــًا  وهــذا  الثــوار، 
القائلــني بالتغييــر الديموغرافــي. يتجاهــل 
هــذا املنطــق أن فــي مناطــق النظــام نفســها 
النقــاش  أكثريــة ســنية. أقصــد مــن كل هــذا 
أن النظــام يعمــل وفــق خطــة محــددٍة، وهــي 
مثــل  األساســية،  الثــورة  مناطــق  تصفيــة 
حمــص وداريــا وســواهما، وصموُده خمس 
ســنوات، وبعــد التدخــل اإلقليمــي والدولــي 
الثــورة،  ملناطــق  الكلــي  واإلنهــاك  الواســع 
ســيؤهله لفــرض نفســه طرفــًا أساســّيًا فــي 
النظــام املقبــل؛ هــذا هــو الهــدف املركــزي لكل 

صالــح  توفيــر  الكــرد  مصلحــة  فــي  يكــن  ألــم 
مسلم وجماعته دماء عشرات آالف السوريني، 
الوطنــي  املجلــس  برنامــج  علــى  باملوافقــة 
القوميــة  للمســألة  حــال  يريــد  الــذي  الكــردي 
الكردية، في إطار البديل الديمقراطي؟ ألم يكن 
مــن مصلحــة الكــرد أيضا موافقته على مقاتلة 
»املعتدلــة«،  املعارضــة  جانــب  إلــى  النظــام 
شــكل  علــى  عــام  وطنــي  تفاهــم  مــن  انطالقــًا 
ومــن  لألســدية،  البديــل  الديمقراطــي  النظــام 
كمشــروع  تحقيقــه،  فــي  أطرافــه  دور  تحديــد 
يقــّدم كل مــا هــو ضروري مــن ضمانات لتلبية 
حقــوق الكــرد القوميــة، فــي إطــار وحــدة دولــة 
ومجتمــع ســورية التي ال تســتبعد بالضرورة 

الخيار الفيدرالي؟ 
ثالثــًا، هــل يجــوز أن يظــل لصالــح مســلم دور 
قيادي في حزب املجتمع الديمقراطي، إذا كان 
قــد قــاده إلــى كارثــٍة سياســيٍة، لــم تحقق شــيئا 
وأبنائهــم،  ببناتهــم  التضحيــة  غيــر  للكــرد، 
حزبــه  بــني  أحــدًا  تخــدم  ال  أحقــاٍد  وإيقــاظ 
وقطاعــاٍت واســعة مــن الســوريني، تضــم كــردًا 

وعربًا وتركمانًا وآشوريني وسريان... إلخ؟ 
ال بد أن يدفع صالح مسلم ثمن سياسة تفتقر 
إلــى أدنــى حــد مــن الخبــرة والدرايــة، أدت إلــى 
مــوت آالف الكــرد والعرب والتركمان... إلخ. وال 
 لعبثه بوجودهم، 

ً
مفر من أن يضع الكرد نهاية

التــي  حماقاتــه  نــار  إلــى  إلقائهــم  وملواصلــة 
أحرقت آالفًا منهم.

)كاتب سوري(

عمليات التهجير في كل مناطق سورية.
املعارضة والثوار معنّيون بفهم املالحظات 
إن  وأقــول  ذلــك سأشــطبها،  ومــع  الســابقة، 
النظام يســتهدف التغيير الديمغرافي، فهل 
مــن مصلحــة الثــورة والســوريني تأكيد هذه 
بحجــة  بأكملهــا  طوائــف  وشــطب  الفكــرة، 
تأييدهــا النظــام؟ ال أعتقــد أن مــن الّصــواب 
ال  السياســات،  هــذه  فــي  االســتمرار  بمــكان 
كبيــر.  بشــكل  ســليمة  ليســت  وأنهــا  ســّيما 
وبالتالي، هناك ضرورة سياســية ولصالح 
الســوريني، إليجــاد رؤيــة  الثــورة أواًل، وكل 
سياسٍة ثوريٍة، تنطلق من أن الثورة لصالح 
كل الســوريني، وأن الوضع الحالي أصبحت 
وإيــران  روســيا  مــن   

ً
محتلــة فيــه  ســورية 

وهنــاك  رئيســي،  بشــكل  وتركيــا  وأميــركا 
ضــرورة ملشــروع وطنــي، تتشــكل بموجبــه 
 للسوريني، وفقًا لقيم املواطنة 

ٌ
 وطنية

ٌ
هوية

ــد فيــه الدين  وشــرعة حقــوق اإلنســان، وُيحيَّ
عــن الدولــة، ويظل مســألة اجتماعية خاصة 

بالجماعات األهلية. 
هنــاك أفــكار كثيــرة مــن الضــرورة اإلشــاحة 
الطائفيــة  يخــص  مــا  كل  ســيما  وال  عنهــا، 
والتبعيــة  العســكري خيــارًا وحيــدًا  والحــل 
للثــورة  وطنيــة  رؤيــة  واعتمــاد  للخــارج، 
فــي كل أوجههــا، والتوجــه بخطــاب وطنــي 
لــكل الســوريني، وبمــا يعــزل كل املجموعــات 
السياســة  حقــل  عــن  واملافيويــة  الطائفيــة 
بخطــر،  كلهــا  أصبحــت  ســورية  والثــورة؛ 

وليس النظام والثورة فقط.
)كاتب سوري(

ســيتوافق  التــي  وطبيعتــه  الســوري،  النظــام 
السوريون جميعهم عليها، بما في ذلك الكرد. 
الســفير  كالم  صحــة  علــى  دليــل  هنــاك  هــل 
راتنــي؟ نعــم، إنــه األمــر األميركــي الــذي صــدر 
إلــى »قوات ســورية الديمقراطية« باالنســحاب 
مــن منطقــة منبــج غربــي الفــرات، لكونهــا خطــًا 
أميــركا  موافقــة  وراءه  بقاؤهــا  يعنــي  أحمــر، 
علــى مشــروع صالــح مســلم السياســي. طلبــت 
واشــنطن خروج »قوات سورية الديمقراطية«، 
أو »مجلس منبج العســكري«، االســم الثالث أو 
الرابع لـ »قوات حماية الشــعب« التابعة لحزب 
»البايــادا« مــن املنطقــة، كأنمــا تأمــره بنســيان 
مشروعه السياسي، القائم على احتالل منطقٍة 
غــرب كردســتان، بحجــة  أو  آفــا،  ســماها روج 
أنهــا أرض غيــر ســورية من حقــه إقامة دولة أو 
كيــان أو كانتــون أو حكــم ذاتــي عليهــا، يكــون، 
مشــروع  مــن  جــزءًا  اســمه،  عــن  النظــر  بغــض 
إقليمــي، هدفــه إقامــة كردســتان الكبــرى. توهم 
»تحريــره«  تــم  الجــزء  هــذا  أن  مســلم  صالــح 
وانتهــى األمــر، وال عــودة عــن احتاللــه تحت أي 
ظرف. واليوم، والعودة عن أوهام صالح مسلم 
مطلــب أميركــي، إن لم يســتجب وحزبه، هّددته 
الجــوي عنــه، يجــد  واشــنطن بحجــب دعمهــا 
الرجل نفسه أمام مأزٍق يبدو أنه يريد الخروج 
املجــازر، حــده  مــن  فــي مزيــد  الكــرد  بــزج  منــه 
مشــروعه  مــن  األميركــي  املوقــف  رفــض  األول 
السياسي، وبدء حرٍب جديدٍة لتحقيقه، في ظل 
أوضــاع إقليميــة ودوليــة وداخليــة، تجعل منه 

وهــذا  والجهاديــة،  والســلفية  األصولــي 
وممارســات  إقصائيــًا  خطابــًا  يتضمــن 
تغييــب  تــم  وبالتالــي،  لآلخــر،  اجتثاثيــة 
القــادرة  واألهــداف  الفعليــة  الثــورة  أســباب 
علــى  تحشــيد أغلبيــة الشــعب فــي التغييــر 
لــكل  دولــة  إلــى  واالنتقــال  السياســي، 
النظــام  يصبــو  عمــا  وبعيــدًا  املواطنــني، 
و»اإلخــوان« إليــه. يريــد األول إعــادة إنتــاج 
دولــة  يريــد  والثانــي  وتأبيدهــا.  ســلطته 

»إسالمية« عبر مصطلح الدولة املدنية.
يلقــى مفهــوم التغييــر الديموغرافــي صــدًى 
واسعًا بسبب التدخل اإليراني وأدواته، من 
حــزب اللــه واملليشــيات الشــيعية الطائفيــة، 
ومن سياســة القضم املســتمرة في الزبداني 
ز موقــع 

ّ
وقربهــا مــن الحــدود اللبنانيــة. يعــز

داريــا أيضــًا مــن هــذه الفكــرة، فهــي ُمشــرفة 
وصــل 

ُ
وامل للزبدانــي،  الدولــي  الطريــق  علــى 

إلــى مناطــق خاضعــة لحــزب الله. ال شــك في 
أن إيــران تفّكــر بهــذه العقليــة، وربمــا كل مــا 
يفعلــه حــزب اللــه للوصــول إلى هــذه الفكرة، 
لكنهــا أيضــًا فكــرة غيــر قابلــة للتطبيــق، وال 
وكفريــا،  بالفوعــا  الزبدانــي  مبادلــة  يمكــن 
فأهــل الزبدانــي، وكل املناطــق املحيطــة بهــا، 
بالتهجيــر  أبــدًا  يقبلــوا  لــن  داريــا،  وكذلــك 
بمدينــة  دمشــق  قــرب  العيــش  واســتبدال 
نائية، عدا عن أن أكثرية السوريني، ومن كل 
الفكــرة  ســيرفضون  والقوميــات،  الطوائــف 
 حاملا تتوقف 

ً
من أساســها، وســتنتهي كلية

الحــرب. إذًا ال أنفــي وجــود الفكــرة بالعقليــة 
لكنهــا  خــاص،  بشــكل  الطائفيــة  اإليرانيــة 

هل يُقال صالح مسلم؟

إفناء للثورة وليس تغييرًا ديموغرافيًا

ال بد أن يدفع صالح 
مسلم ثمن سياسة 

تفتقر إلى أدنى حد 
من الخبرة والدراية

النظام يعمل وفق 
خطة محددٍة، وهي 

تصفية مناطق الثورة 
األساسية، مثل حمص 

وداريا وسواهما

نائــب رئيس التحرير  بشــير البكر  ¶  المدير الفنــي  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
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بيروت ـ شيرين قباني

علــى مــدى ســنتني، كان عمــل مضــٍن وجهــد 
مســتمر يهــدف إلــى منــح الحريــة لعــدد مــن 
املحكومــني باملؤبــد وراء قضبــان الســجون 
ــى عــن 

ّ
اللبنانيــة، علــى خلفّيــة مــرض أو عقوبــة تخل

ونجحــت  الســنني.  عشــرات  قبــل  القانــون  تنفيذهــا 
بالدرامــا  للعــالج  اللبنانــي  املركــز  مؤِسســة  أخيــرًا 
)كثارســيس(، زينــة دكاش، فــي جذب اهتمام املجتمع 
والســلطات السياســية علــى حــّد ســواء، إلــى الوضــع 

املتردي داخل السجون اللبنانية.
طرحــت دكاش، بدعــم من االتحاد األوروبي وبتعاون 
مع القاضي حمزة شــرف الدين وممثلني عن عدد من 
الــوزارات )وزارة الداخليــة والبلديــات ووزارة الصحة 
ووزارة الشــؤون االجتماعيــة(، إلــى جانــب حقوقيــني 
ومــدراء ســجون وجمعيــات، مشــروع قانــون )تعديل( 
لتحســني الوضع النفســي والقانوني للســجناء ذوي 
األمــراض العقليــة أو النفســّية وللمحكومــني باملؤبــد. 

وقد أحيل االقتراح إلى مجلس النواب اللبناني.
مركــز  أعّدهــا  دراســة  بعــد  الخطــوة  هــذه  جــاءت 
فــي  النفســّية  »الصحــة  عنــوان  تحــت  »كثارســيس« 
االجتماعــي  الوضــع  تناولــت  اللبنانيــة«،  الســجون 
الســجون  فــي  للمحبوســني  واإلنســاني  والصحــي 
اللبنانية الذي يخالف ما نّصت عليه املادة الخامسة 
س ضمن  من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنســان - واملكرَّ
القاســية  املعاملــة  »منــع  أي   - اللبنانــي  الدســتور 
الالإنسانية أو املهينة التي تمّس بالكرامة«. فظروف 
االحتجــاز فــي الســجون اللبنانية، مــن اكتظاظ وبنى 
وظــروف  ســيئة  طبيــة  وخدمــات  مهترئــة  تحتيــة 
معيشــية صعبــة، تفــرض معانــاة علــى الســجني الذي 
مــكان  فــي  عقوبتــه  فتــرة  يمضــي  أن  املفتــرض  مــن 
مطابــق للمعاييــر األساســية لالحتجــاز. ُيضــاف إلــى 

وكذلك الواليات املتحدة األميركية واإلمارات العربية 
املتحــدة، تمنــح الضحايــا تعويضــات مــن الدولــة، ثــم 
 
ّ
تحصل على املال من نتاج عمل املساجني«. يتابع أن
»ثّمة شــريحة مغبونة ُحكم عليها بني العامني 1994 
و2001، نحــاول إيجــاد حــل عــادل لهــا حتــى يحصــل 
أفرادهــا علــى حريتهــم. كذلك، من املعيــب الرجوع إلى 
قانون ُوضع في عام 1943 يستخدم عبارة ممسوس، 
بــداًل مــن عبــارة املريض النفســي. هــذا التوصيف كان 

يطلق أيام العصر الحجري وليس في يومنا هذا«.
 »عشــرة 

ّ
وعــن املســار القانونــي، يقــول شــرف الديــن إن

عــوا علــى االقتراحــني وســّجل ذلــك فــي قلــم 
ّ
نــواب وق

ع أن 
ّ
املجلــس ليســلك طريقــه نحــو اإلقــرار. ومــن املتوق

ل إلــى لجنــة إدارة العــدل وبعدهــا إلــى اللجــان  ُيحــوَّ
املشــتركة، ليصــل أخيــرًا إلــى الهيئــة العامــة فيصبــح 

نافذًا«.
 مشــروعها خطــى 

ّ
تعّبــر دكاش عــن فرحــة كبيــرة ألن

 نحــو مائــة ســجني ســوف 
ّ
خطــوة نحــو النجــاح، وألن

 
ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ وتقــول  الحريــة.  ينالــون 
مســرحية  مــع  ســنة،  مــن  أكثــر  منــذ  بــدأت  »املســيرة 
)جوهــر فــي مهــب الريــح(، التــي أداها محبوســون في 
ســجن روميــة، منهــم مرضــى نفســّيون. مــن بعدهــا، 
ذوي  الســجناء  وضــع  عــن  قانونيــة  دراســة  أجرينــا 
األمــراض العقليــة أو النفســّية والســجناء املحكومــني 
غيــر  فاألحــكام  صادمــة.  النتائــج  وكانــت  باملؤبــد 
هم 

ّ
واضحــة والواقــع الصحي مزر جــدًا واإلهمال بحق

 ثّمة أطباء نفسيني معّينني من 
ّ
ال يصّدق. ووجدنا أن

وزارة العــدل، يتقاضــون أجــرًا علــى مهــام خمســة أيام 
هم ال يحضرون إلى الســجن سوى يوم 

ّ
أســبوعيًا، لكن

 »جمعية 
ّ
أو اثنــني. وهــذا أمــر غير مقبــول«. تضيف أن

كثارسيس تقّدم منذ عشر سنوات الخدمات النفسية 
أنشــأنا  وقــد  الســجون،  داخــل  للســجناء  والعالجيــة 

مسرحًا مع السجناء ليطالبوا بحقوقهم«.

ذلك، ما يعانيه السجني الذي يفترض أن يبقى طوال 
حياته وراء القضبان، من وضع صحي ونفسي.

االجتماعيــة  العدالــة  ملبــدأ  خرقــًا  الواقــع  هــذا  »يعــّد 
بــني  املســاواة  ومبــدأ  الدســتور  مقّدمــة  فــي  املكــّرس 
املواطنــني«، بحســب مــا يقــول القاضــي حمــزة شــرف 
الديــن، معــّد القانــون املعــّدل واملشــرف عليــه. ويوضح 
»العربــي الجديــد«: »مــن هنــا، بــدأ العمــل بمشــاركة  لـ
مجموعــة مــن كبــار قضــاة الجــزاء بلبنــان وإيطاليــا، 
علــى اقتــراح قانــون لتعديــل بعــض القوانــني املتعلقــة 
 أبــرز 

ّ
باملحكومــني باملؤبــد«. يضيــف شــرف الديــن أن

النقاط تنّص على أن »يستفيد كل من املحكوم عليهم 
بعقوبــات جنائيــة مؤبــدة واملحكــوم عليهــم باإلعــدام 
مــن تخفيــض عقوبتــه، علــى أال تزيــد عن 25 ســنة. أما 
املحكوم عليه وســبق أن اســتفاد من اســتبدال عقوبة 
اإلعدام بمؤبد، فيجب أال تزيد عقوبته عن 35 سنة«.

املرضــى  بقانــون  الخاصــة  التعديــل  نقــاط  أبــرز  أمــا 
النفســيني، فهي: »إطالق ســراح املحكوم عليهم الذين 
ص حالتهم الصحية ميؤوسًا منها أو أصبحوا 

ّ
تشخ

مقعديــن غيــر قادريــن علــى خدمــة أنفســهم أو القيــام 
بعمــل مــا، أو الذيــن بلغــوا مــن العمــر 75 ســنة وقاموا 
بإنفــاذ نصــف مــدة عقوبتهــم على األقل. وُيشــترط أن 
مــن هــذه   إطــالق ســراح املحكومــني 

ّ
أن يثبــت للجنــة 

الفئة ال يشــّكل خطرًا على غيرهم«. كذلك، »إذا أصيب 
املوقــوف أو املحكــوم عليــه بمــرض عقلي أو نفســي أو 
نفــس - عصبــي، فللقاضــي الناظــر فــي امللــف أن يأمــر 
بوضعــه فــي مــأوى احتــرازي أو في أحد مستشــفيات 

األمراض النفسية والعقلية«.
 »املشكلة الجوهرية هي في 

ّ
ويؤكد شرف الدين على أن

مجتمعنا الشرقي، حيث بعض الحيثيات والجوانب 
 املحكوم ال يســتطيع توفير 

ّ
العشــائرية. إلى ذلك، فإن

 الســجون في لبنان 
ّ
املال وال العمل داخل الســجن، ألن

 دواًل أوروبيــة عــّدة 
ّ
ــر أعمــااًل مأجــورة. ُيذكــر أن

ّ
ال توف

مجتمع
وصل أمس أكثر من 460 مهاجرًا وطالب لجوء إلى الجزر اليونانية من تركيا، وهو أعلى مستوى 
منذ أسابيع على الرغم من االتفاق الذي أبرمه االتحاد األوروبي مع أنقرة في مارس/آذار املاضي 
والقاضي بإغالق هذا املسار أمام املهاجرين. وسّجلت السلطات اليونانية وصول 462 مهاجرًا بني 
صبــاح اإلثنــني والثالثــاء، فيمــا ســّجلت وصــول 129 مهاجرًا في اليوم الســابق. وقد دخل معظمهم 
ــي ليســبوس وكــوس فــي بحــر إيجــه. إلى ذلــك، أعلن حرس الســواحل اإليطالــي عن إنقاذ 

َ
مــن جزيرت

)رويترز( نحو 6500 مهاجر قبالة الساحل الليبي اإلثنني.  

 ارتــداء البوركينــي. 
ّ

دافعــت املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــي األمــم املتحــدة، بقــوة، عــن حــق
وانتقدت بشّدة القرارات التي اتخذتها مدن فرنسية لحظر لباس البحر الخاص اإلسالمي، إذ رأت 
في ذلك تشــجيعًا على التعصب ووصم املســلمني. ودعت املفوضية في بيان »كل الســلطات املحلية 
التي تبنت )قرارات( حظر إلى إبطالها على الفور«. وصدر عن مكتب املفّوض السامي األردني، زيد 
 »املســاواة بني الجنَســني ال يمكن أن تتحقق من خالل فرض قوانني خاصة باملالبس، التي 

ّ
رعد، أن

)فرانس برس( تقّرر النساء ارتداءها«.  

مفوضية حقوق اإلنسان تدافع عن ارتداء البوركينيعدد المهاجرين إلى اليونان في أعلى مستوى

محمد كريم

عمــل  نظــام  تطبيــق  نحــو  الســويد  جــه 
ّ
تت

الثمانــي  مــن  بــداًل  فقــط  ســاعات  الســت 
اإلنتاجّيــة  لزيــادة  محاولــة  فــي  ســاعات، 
هــذا  ويأتــي  ســعادة.  أكثــر  النــاس  وجعــل 
القــرار بعــد إجــراء دراســة شــملت 600 ألــف 
شــخص، وقــد أشــارت إلــى أن العمــل أكثــر 
من 50 ساعة أسبوعيًا )أي أكثر من ثماني 
ســاعات فــي اليــوم( ال يزيــد اإلنتاجية، وقد 
الدماغيــة.  بالســكتة  اإلصابــة  إلــى  يــؤدي 
وبــدأت بعض الشــركات فــي مختلف أنحاء 

البالد تطبيق نظام العمل الجديد بحســب 
إلــى  أشــار  الــذي  آلــرت«،  »ســاينس  موقــع 
أن الهــدف هــو زيــادة اإلنتاجيــة فــي وقــت 
قادريــن  النــاس  يبقــى  أن  وضمــان  أقــل، 
الخاصــة  حياتهــم  فــي  االســتمتاع  علــى 
شــركة  وكانــت  العمــل.  دوام  انتهــاء  بعــد 
»تويوتــا« فــي غوتنبــرج، ثانــي أكبر مدينة 
في السويد، قد اتبعت نظام العمل هذا قبل 
فيها باتوا أكثر 

ّ
 موظ

ّ
13 عامــًا، والحظــت أن

سعادة، ما أّدى إلى زيادة أرباح الشركة. 
املتخّصصــة  »فيليمنــدوس«،  شــركة  أمــا 
فــي تطويــر البرمجيــات، ومقّرها العاصمة 

ســتوكهولم، فقد بدأت تطبيق نظام العمل 
الرئيــس  ويقــول  املاضــي.  العــام  الجديــد 
ملجلــة  فلــت،  لينــوس  للشــركة،  التنفيــذي 
لثمانــي  العمــل  إن  كومبانــي«،  »فاســت 
ســاعات ليــس فعــااًل كمــا يعتقــد كثيــرون، 
الفتــًا إلــى أن التركيــز ملــدة ثمانــي ســاعات 
يشــّكل تحديــًا كبيرًا، مــا يدفعنا إلى الراحة 
مــن وقــت إلــى آخر حتى نكــون قادرين على 
مواصلــة يومنــا. فــي الوقــت نفســه، نواجــه 
صعوبات كثيرة في إدارة حياتنا الخاصة 
خارج العمل. من جهٍة أخرى، يلفت إلى أنه 
ال يســمح للموظفــني فــي اســتخدام وســائل 

حــرص  ظــل  فــي  االجتماعــي،  التواصــل 
أصحــاب العمــل علــى عــدم تشــتيت انتبــاه 

املوظفني.  
ســاعات  ســت  ملــدة  العمــل  أن  فلــت  ويــرى 
والوقــت  القــدرة  املوظفــني  ســيمنح 
بعــد  الخاصــة  حياتهــم  فــي  لالســتمتاع 
انتهاء دوام العمل، علمًا أن األمر يكون أكثر 
صعوبــة وفــق نظــام العمــل القديــم. ويــرى 
ســيكون  العمــل  علــى  املوظفــني  تركيــز  أن 
أفضــل وقــف نظــام الســت ســاعات. يضيــف 
التحّمــل،  علــى  قدرتهــم  مــن  ســيزيد  أنــه 
فــي  وســيكونون قادريــن علــى االســتمتاع 

حياتهم الخاصة بعد انتهاء دوام العمل. 
وبحسب موقع »ساينس آلرت«، فإن األطباء 
واملمرضــني فــي عــدد مــن املستشــفيات فــي 
البالد قد انتقلوا إلى نظام الســت ســاعات. 
كذلــك، أفادت دار للمســنني فــي »غوتنبرج« 
بأنــه بــدأ العمــل وفــق نظــام الســت ســاعات 
في أوائل العام الحالي، على أن تستمّر في 
هذه التجربة حتى نهاية العام، لتحديد ما 
إذا كانــت كلفــة االســتعانة بموظفــني جــدد 
وتقديــم  األداء  تحســني  تســاوي  للتغطيــة 
رعايــة أفضــل للعجــزة أو املرضــى وجعلهم 

أكثر سعادة وراحة. 

السويد تجعل الموّظفين أكثر سعادة في أعمالهم

ميليا بو جوده

»ال شعور مشتركا أكثر من الرغبة في 
االختاف«. اقتباس من »الوجود والعدم« 
)1943( لجان بول سارتر، نشرته مجلة 
»بسيكولوجي« الفرنسّية على صفحتها 

 هذا األسبوع.
ّ

اإللكترونّية في مستهل
»في الوقت نفسه، أجد أّن الناس ينقادون 
أكثر فأكثر كخراف... كيف يمكن تفسير 

هذا التناقض؟«. تعليق أضافته متابعة 
للصفحة، قبل أن ترّد أخرى: »نحن جميعا 

ا قادرين على االندماج في 
ّ
خراف، وإال ملا كن

املجتمع.. أشغال، دوامات، ديون، سيارات، 
أصدقاء، متاجر، تلفزيون، أطفال، إلخ... في 

اختصار، إن لم نشأ التحّول إلى خراف، 
نا نذهب في اتجاه خيار التحّول إلى 

ّ
فإن

نّساك«.
»لست واثقة من ذلك!« تكتب ثالثة، مضيفة 

ه 
ّ
أّن »البعض في حاجة إلى قالب، ليشعر بأن
ده رابعة: 

ّ
على خير ما يرام«. وهو أمر تؤك

ل لنتناسب والقالب املعّد 
َّ
شك

ُ
»منذ صغرنا ن

والخانات املحّددة... بهدف االنسجام مع هذا 
ا 

ّ
املجتمع الشنيع. لكن ثّمة من يتطّبع حق

بالانموذجّية، وينجح في أن يكون غير 
مقياسّي«.

نرغب في االختاف، ونرى في ذلك أمرًا 
. نزعتنا تلك هي شكل من أشكال 

ً
جلا

تأكيد وجودنا، شكل من أشكال التحّدي. 
قد يكون تحّديا للنفس قبل تحّدي الغير. 

ى أفكارًا 
ّ
ونحاول إثبات وجودنا نحن. نتبن

نها كذلك - ال تقّرها 
ّ
»فاضحة« - أو نظ

بيئتنا، أو نعمد إلى تغيير في مظهرنا ال 
يتاءم وأطر محيطنا، أو نحسم بعض 

مات 
ّ
خياراتنا املصيرّية بما ينقض املسل

التي نشأنا عليها، على سبيل املثال ال 
الحصر. نرغب في الظهور على شاكلة 
»مبدعن« أو »محّدثن« أو »تقدمّين«. 

نتمّرد.
ليس »التمّرد« من سمات املراهقة حصرًا، 

بحسب الشائع. في تلك املرحلة الدقيقة من 
لنا، ننزع إلى التمايز من جهة 

ّ
ات تشك

ّ
محط

نا نجهد من أخرى للتشابه مع أقران 
ّ
غير أن

أكثر سطوة. قد يدفعنا فشلنا في ابتكار 
هامش لنا في تلك املرحلة - مهما تنّوعت 

األسباب - إلى البحث الدائم عن االختاف.. 
عن اختاف ما.

في كثير من األحيان، نستهلك حياة 
بأكملها وقد وضعنا نصب أعيننا ذلك 

الهدف: االختاف والتمايز عن اآلخر.. عن 
اآلخرين. قد نفّوت كثيرًا، ونحن نحاول 

تحقيق قليل ما.
االختاف. نحن مختلفون في طبيعة 

الحال. ربما ال ندرك ذلك. ربما كثيرون 
 ما قد يحّدد 

ً
ا ال يدركون أّن تفصيا

ّ
من

ا 
ّ
 من

ّ
ذلك االختاف الذي نهدف إليه. لكل

شخصّيته وتاريخه وخبراته وقناعاته. إن 
تشابهت تلك مع شخصّية آخر أو تاريخ 
ثاٍن أو خبرة ثالث أو قناعات رابع، إال أّن 

ا، من شأنه أن 
ّ
 من

ّ
 في ذات كل

ً
ثّمة تفصيا

يمّيزه عن آخر.
ونتخّبط ما بن االنسياق في قطيع - وإن 

ن ذلك - وما بن تلك النزعة إلى 
ّ
لم نتيق

التمايز. ننساق في مجال، ونتمّرد في آخر. 
ونتخّبط أكثر. ويبقى السؤال: من نحن؟

من نحن؟
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»جوهر في مهب الريح« )باتريك باز/ فرانس برس(



األحد الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة، وسط 
مشاكل كثيرة، خصوصًا لجهة اكتظاظ الفصول بالتالميذ، مع ما في 

ذلك من نتائج تعليمية سلبية

تشجيع األمهات لبناتهّن يدفعهن إلى االستمرار

الجمباز... حلم اإليرانيات الصعب

1819
مجتمع

غزة ــ يامن سلمان

الــدراســي الجديد 2016  بــدأ العام 
- 2017 في قطاع غزة الفلسطيني 
املــحــاصــر خــطــواتــه األولــــى األحــد 
املاضي في الثامن والعشرين من أغسطس/ 
 الـــظـــروف 

ّ
آب الــــجــــاري، عــلــى الـــرغـــم مـــن كــــل

هي  القطاع.  تالميذ  يعيشها  التي  الصعبة 
ظروف تعيق مسيرتهم التعليمية، وأبرزها 
ــــدرة االســـتـــيـــعـــابـــيـــة الــضــعــيــفــة لــفــصــول  ــقـ ــ الـ
ــة غـــــوث وتـــشـــغـــيـــل الــالجــئــن  ــالــ مــــــــدارس وكــ
الفلسطينين )األونروا( التي اكتظت بأعداد 

هائلة من التالميذ.
أجــبــر الــتــالمــيــذ عــلــى الــجــلــوس ثــالثــة ثــالثــة 
ــانــــت الــــعــــادة أن  عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــفـــصـــول. وكــ
 مقعد. ذلك كان 

ّ
يجلس تلميذان فقط على كل

الفصول وصل   بعض 
ّ
أن مًا، خصوصًا 

ّ
محت

عــدد تالميذها إلــى خمسن. وقــد جــرى ذلك 
على الرغم من تسجيل التالميذ في األساس 

 مقعد.
ّ

على أن يجلس اثنان فقط في كل
التلميذة منى مهنا )10 سنوات( في الصف 
الخامس األساسي، كانت متشوقة لبدء العام 
الـــدراســـي والـــوصـــول إلـــى مــدرســتــهــا ملــالقــاة 
صــديــقــاتــهــا واســتــئــنــاف مــســارهــا الـــدراســـي. 
ها عادت من األيام الثالثة األولى للمدرسة 

ّ
لكن

م، 
ّ
ه »غير منظ

ّ
غاضبة. فهي تصف الفصل بأن

وأشبه بالسوق«. لم تكن تتوقع هذا املشهد. 
وبخالف ما كان األمر عليه من حّب ملدرستها 

سابقًا باتت تكرهها، بحسب والدتها.
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــنــقــل والــــدة مــنــى عــنــهــا لـــ

ـــه مع 
ّ
األول والــثــانــي األســاســي. وأشـــار إلــى أن
اكتمال وصولها ستوزع على التالميذ.

ر الــبــاحــثــة املــتــخــصــصــة في 
ّ
ــذ ــا، تـــحـ ــدورهــ بــ

الــدالــي من  التعليم واألطــفــال ريــهــام  قضايا 
 »االكــتــظــاظ داخـــل الــفــصــول هــو مــن أبــرز 

ّ
أن

في  التعليمية  للمسيرة  الخمسة  املــعــوقــات 
الـــــدول الــنــامــيــة، بــحــســب أحــــدث الــــدراســــات. 
 »االكـــتـــظـــاظ داخـــــل الـــفـــصـــول هو 

ّ
وتـــبـــّن أن

ــروف الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــظــ ــ األبـــــــــرز إلــــــى جــــانــــب الــ
 »عــدم 

ّ
واالقـــتـــصـــاديـــة«. كــذلــك، تــشــيــر إلـــى أن

وجود حلول بديلة لتقليص أعداد التالميذ 
فـــي الــفــصــول يــزيــد مـــن عـــدم انــتــبــاهــهــم إلــى 
الدروس، وشعورهم بدوار بعد ساعتن من 

تلقيها بكثافة خلف بعضها البعض«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــــدول املتقدمة  تــقــول لـــ
ال  إلــى جانبه،  فارغة  التلميذ مساحة  تمنح 
تضع فيها تلميذًا آخر. وهو ما يشجعه على 
االنتباه واالبتكار. يفترض باألونروا العمل 
على إراحة التلميذ في غزة أسوة بغيره في 

الدول النامية، ولو بنسبة أقل«.
تتعجب الدالي من جمع »األونروا« على مدار 
عشرات السنوات تبرعات من الدول املتقدمة، 
ومع ذلك، لم تطّور املدارس أو تريح التالميذ 
داخل الفصول. تعلق: »األكثر جدوى من جمع 
املــــال اســتــقــطــاب خــبــرات مــن الــــدول املتقدمة 
الفصول  فــي  اللوجستية  ــــاع  األوضـ لتغيير 

والتطوير في مقاعدها وشكلها العام«.
وقــــد حـــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــواصــل 
طوال يوم أمس مع املتحدث اإلعالمي باسم 

»األونروا« في غزة، لكن من دون نتيجة.

عديدات هّن اللواتي 
يشعرن بأن طموحهّن ال 

ينتهي في الثامنة عشرة

أجبر التالميذ على 
الجلوس ثالثة على 

المقـاعد، والعـادة أن 
يجلس تلميذان فقط

املاضي تشعر بتغيير في  »الــعــام  أنها كانت 
الــفــصــول، وبــضــيــق فــي بــعــض األيــــام، بسبب 
أكثر جدية  األمــر   

ّ
لكن بهم،  االهتمام  تقليص 

ــذا الــــعــــام، فــمــنــذ بـــدايـــتـــه كـــرهـــت املــــدرســــة«.  هــ
ــاء: »هــــــذه بــــدايــــة غــيــر  ــنــ تــضــيــف والـــدتـــهـــا ســ
مبشرة للعام الدراسي. الحظت على مستوى 
الــتــعــلــيــم تــراجــعــًا فـــي الــعــامــن األخــيــريــن في 
مــدارس األونــروا، بل بات التالميذ ال يحبون 

مدراسهم«.
أمـــا التلميذة إســــراء يــاغــي )13 عــامــًا( وهــي 
فــي الــصــف الثامن فــي مــدرســة بــنــات الــرمــال 
اإلعــداديــة، فقد صدمت هي األخــرى. دوامها 
املدرسي بات أربع ساعات فقط، بينها فسحة 
ــدة )مــدتــهــا نــصــف ســـاعـــة(، عــلــى عكس  ــ واحـ
ــوام الــســابــقــة، عــنــدمــا كـــان ســت ســاعــات  ــ األعـ
وكالة  وذلــك بسبب تجميد  وفترتي فسحة، 
»األونـــــروا« عــشــرات املــــدارس مــن أجــل إعــادة 
بــنــائــهــا وزيــــــادة عــــدد الــصــفــوف فــيــهــا. وقــد 
إلــى جمع تالميذ  لجأت »األونــــروا« بالتالي 
 ثالث مــدارس في مدرسة واحــدة مقسمة 

ّ
كل

إلــى ثــالث فــتــرات دراســيــة؛ الفترة األولـــى من 
السادسة والنصف حتى العاشرة والنصف، 
والفترة الثانية من العاشرة والنصف حتى 
الثانية والنصف، والفترة الثالثة من الثانية 

والنصف حتى السادسة والنصف.
 حصة نصف ساعة 

ّ
 مدة كل

ّ
توضح ياغي أن

فــقــط بــخــالف وقــتــهــا الطبيعي الـــذي كـــان 40 
دقيقة. وتعتمد املدّرسات على الشرح بطريقة 
مكثفة، كما الحظت في األيام األولى. وعندما 
الــشــرح تطلب منهن  مـــدّرســـة مــن   

ّ
كـــل تنتهي 

مراجعة الدرس في البيت وإنجاز واجباتهن. 
 »هذا األمر 

ّ
»العربي الجديد« أن تتابع ياغي لـ

ال يــســمــح لــنــا بــاســتــيــعــاب الـــــدروس بالشكل 
السليم بسبب ضيق الوقت، وهو ما يصّعب 
علينا إنــجــاز الــواجــبــات املــنــزلــيــة مــهــمــا كــان 
لدينا من وقت لها«. من جهة أخرى، لم يحصل 
تالميذ مــدارس »األونـــروا« على كامل كتبهم 
املدرسية، بل جــرى توزيع كتب مشتركة بن 
التالميذ الذين يجاورون بعضهم البعض في 
ويتبادلوها،  معًا  فيها  يــدرســوا  كــي  الفصل 
وذلك لعدم سماح قوات االحتالل اإلسرائيلي 

 كتب املنهاج املطلوبة.
ّ

بدخول كل
في هذا اإلطار، صّرح أمس املدير العام للكتب 
في  والتعليم  التربية  وزارة  في  واملطبوعات 
الــقــطــاع عــلــي خليفة أنـــه جـــرى إدخــــال الكتب 
املــدرســيــة الــتــي أعـــاق االحــتــالل إدخــالــهــا إلــى 
غزة، وذلك عبر معبر كرم أبو سالم بالتنسيق 
بن الوزارة ووكالة »األونروا«. وأوضح خليفة 
 الــكــتــب هـــي الـــريـــاضـــيـــات لــلــصــف الــثــانــي 

ّ
أن

والــثــالــث والــرابــع األســاســي، والــعــلــوم للثالث 
والرابع األساسي، وكّراس لألنشطة للصفن 

تلقى رياضة الجمباز 
إقباًال من قبل اإليرانيات، 
على الرغم من أّن أفق 

احترافها محدود، 
نظرا للقوانين والعادات 

االجتماعية التي 
تقيدهن في مواصلة 

احتراف اللعبة

طهران ــ فرح الزمان شوقي

ــال العـــبـــات  ــ ــيـــرة، كـــمـــا هــــي حـ  صـــغـ
ّ
ــن ــ فــــي سـ

 أنحاء العالم، بدأت مطهرة 
ّ

الجمباز في كل
نـــــور مـــحـــمـــدي تـــدريـــبـــهـــا فــــي أحـــــد نـــــوادي 
العاصمة اإليرانية طهران. حينها، كانت في 
 والدتها أحّبت 

ّ
الرابعة من عمرها. تخبر أن

الجمباز كثيرًا، وأرادت ووالدها أن تستفيد 
طــفــلــتــهــمــا مــــن وقـــتـــهـــا فــــي فـــصـــل الــصــيــف، 
لهما  مثاليًا  خيارًا  الجمباز  دروس  فكانت 

وكذلك لها.
ــلـــغ مــــطــــهــــرة الــــخــــامــــســــة عـــشـــرة  ــبـ ــوم، تـ ــ ــيــ ــ ــ ال
ــارس الــجــمــبــاز  ــمــ ــن عـــمـــرهـــا ومـــــا زالــــــت تــ مــ
 تــعــّرضــهــا إلصـــابـــة خــالل 

ّ
ــذي تـــحـــّب. لــكــن الــ

الــعــام تعمل  أخــيــرًا، جعلها هــذا  التمرينات 
الصيفية.  الصفوف  في  ملدّربتها  كمساعدة 
ــّيـــزة  ــمـ ــتـ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــا العـ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
وهـــــــو أمـــــــر يـــعـــنـــي أن

ي هــذه املهمة 
ّ
 تول

ّ
استطاعت في هــذه السن

وهذه املسؤولية.
حّب مطهرة للجمباز جعلها تجتهد كثيرًا 
ـــهـــا شـــاركـــت في 

ّ
فـــي الـــتـــدّرب عــلــيــه، حــتــى أن

مــســابــقــات مــحــلــيــة وحــصــلــت عــلــى املــرتــبــة 
الثالثة في مسابقات العام املاضي للفتيات 
ــهــا تــعــلــم جــيــدًا 

ّ
ــبــــالد. لــكــن عــلــى مــســتــوى الــ

 املــســتــقــبــل لــــن يـــحـــمـــل لـــهـــا الـــكـــثـــيـــر فــي 
ّ
أن

هـــذا املـــجـــال، فــالــفــتــيــات فــي إيــــران يــمــارســن 
 
ّ
الجمباز حتى الثامنة عشرة فقط. هذه سن
 ال 

ّ
 املــحــتــرفــات مــنــهــن

ّ
االحـــتـــراف، عــــادة. لــكــن

يستطعن املشاركة إال في مسابقات محلية، 
مسابقات  فــي  الــبــالد  تمثيل  يستطعن  وال 
إقليمية أو عاملية. املشكلة الرئيسية ترتبط 
يتناسب  ال  الـــذي  الجمباز  العــبــات  بلباس 
وقـــوانـــن الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة. كــذلــك ال 
الرياضة،  هــذه   

ّ
يستطعن خــالل ممارستهن

ارتـــــــداء لـــبـــاس إســـالمـــي مـــنـــاســـب، وهــــو ما 

الجمباز في إيران إلى نحو 80 عامًا، عندما 
لــلــجــمــبــاز في  أطــلــق مـــــدّرب روســــي دورات 
العاصمة  إلــى  ينتقل  أن  قبل  تبريز  مدينة 
إيرانيون  رياضيون  راح  ذلــك،  بعد  طــهــران. 
أّمـــا  الـــريـــاضـــة.  فـــي هــــذه  ــمــون دورات 

ّ
يــنــظ

 تكون 
ّ
بالنسبة إلــى اإلنـــاث، فمن املــرّجــح أن

 قــد 
ّ
ــيــــة الـــخـــاصـــة بــــهــــن ــتــــرافــ الـــــــــــدورات االحــ

انطلقت منذ أكثر من ربع قرن تقريبًا. لكن 

 مستوى إيران اليوم 
ّ
ال بّد من اإلشارة إلى أن

بــاملــقــارنــة مع  مــتــراجــع نسبيًا  الجمباز  فــي 
دول العالم الباقية.

على الرغم من العراقيل التي تقف في وجه 
 فــي هـــذه الــريــاضــة، 

ّ
اإليـــرانـــيـــات وتــطــورهــن

 جــمــبــاز الــفــتــيــات مــســّجــل رســمــيــًا في 
ّ
إال أن

االتـــحـــاد الــريــاضــي، الــــذي يــنــظــم مسابقات 
 على 

ّ
لــلــرجــال وللنساء على حــّد ســـواء، كــل

ــم صــالــونــات لــلــتــدريــب في 
ّ
حـــدة، فيما يــنــظ

ه ال يستطيع إرســال محترفاته 
ّ
الداخل. لكن

للمشاركة في مسابقات الخارج.
ساناز درويش زادة هي ابنة جعفر درويش 
ــران فـــي الــجــمــبــاز.  ــ زادة، بــطــل مـــن أبـــطـــال إيـ
حــالــيــًا، هـــي تــديــر نـــاديـــًا أّســســتــه عائلتها 
وتــشــرف عــلــى تــدريــب الــفــتــيــات فــيــه. تــقــول: 
»أّســـــــس والـــــــدي هـــــذا الــــنــــادي فــــي طـــهـــران، 
العائلة( على منع  ــراد  أفـ  

ّ
)كـــل ونــحــن نعمل 

هــذه الرياضة من االنــدثــار. وذلــك من خالل 
دورات،  وتنظيم  ممارستها  على  التشجيع 
لقاء بدالت زهيدة أو متوسطة«. وقد تمّكنت 
درويـــــش زادة مـــن إحـــــراز عــــدد مـــن األلــقــاب 
املــحــلــيــة مـــع تــلــمــيــذاتــهــا. بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
الفتيات  مــع  تبدأ  ممّيزة  ريــاضــة  »الجمباز 
 الثالثة، وتــحــتــاج إلــى وقــت وجهد 

ّ
مــن ســن

التحّمل والتركيز.  قــدرة على  كبيَرين وإلــى 
وهــــذا مــا يــجــعــل فــوائــدهــا تنعكس إيــجــابــًا 

 من يمارسها«.
ّ

على كل
»مــحــتــرفــات   

ّ
أن إلــــى  زادة  ــــش  درويــ وتــلــفــت 

 يشاركن في مباريات 
ّ
إيران في الجمباز كن

الـــدول اإلسالمية  إســالمــيــة خــاصــة ببعض 
 تــلــك املــبــاريــات تــوقــفــت قبل 

ّ
اإلقــلــيــمــيــة. لــكــن

بامليزانية«.  ربما  ترتبط  ألســبــاب  ســنــوات، 
التي  والــنــوادي  الرياضي  االتــحــاد   

ّ
أن ُيذكر 

تطوير  على  تحرص  عائلتها،  نــادي  تشبه 
ــي الـــجـــمـــبـــاز وتــنــظــيــم  ــ ــال فـ ــ ــيــ ــ قـــــــــدرات األجــ
مــســابــقــات مــحــلــيــة لــتــمــكــن املــحــتــرفــات في 
ــــرى من  وقــــت الحــــق مـــن احـــتـــراف أنـــــواع أخـ
ــــن املــــشــــاركــــة فــي   مـ

ّ
الـــــريـــــاضـــــات، تـــمـــكـــنـــهـــن

غالبًا  اإليرانيات  والنساء  عاملية.  مباريات 
قن ألقابًا رياضية عاملية هامة.

ّ
ما يحق

 
ّ
هــن »عــــديــــدات   

ّ
أن زادة  درويــــــش  وتـــوضـــح 

 ال ينتهي في 
ّ
اللواتي يشعرن بأن طموحهن

قــد أحــرزن   
ّ
كــن إذا  الثامنة عــشــرة، ال سيما 

ألقابًا في الصغر، فيخترن احتراف رياضة 
ــرى. فـــي األمــــر فــرصــة لــتــطــويــر مستوى  ــ أخـ
مختلفة«.  ألعاب  في  اإليرانيات  الرياضات 
التركيز ومــدّربــات أخريات على  لذا تحاول 
هــــذه الــنــقــطــة فـــي مــحــاولــة لــلــتــشــجــيــع على 
اســتــمــرار مــمــارســة الــجــمــبــاز. وتـــســـأل: »مــا 
الرياضة األرضية  املــانــع مــن أن تهيئ هــذه 

الالزمة لالحتراف في فروع أخرى؟«.
عــلــى تقديم  زادة  ذلـــك، تعمل درويــــش  إلـــى 
عــروض مختلطة للصغيرات. وقد حصلت 
بــالــفــعــل عــلــى تــرخــيــص مـــن وزارة الــثــقــافــة 
لتقديم عــرض خــاص أخــيــرًا، دمجت خالله 
 في األمر إبداعًا 

ّ
الجمباز والباليه. تقول: »إن

وتجددًا«. من جهة أخرى، ال بّد من اإلشارة 
 دور العائلة مهم في تطوير الفتيات 

ّ
إلى أن

اإليــرانــيــات فــي ريــاضــة الجمباز. فتشجيع 
 
ّ
يدفعهن أمر   

ّ
ومرافقتهن  

ّ
لبناتهن األمهات 

إلى االستمرار.

 بـــالـــوصـــول إلــى 
ّ
يــجــعــل تــحــقــيــق أحـــالمـــهـــن

ألقاب عاملية في هذا املجال أمرًا صعبًا.
 العبات الجمباز ممن 

ّ
وتشير مطهرة إلى أن

 أمـــام ثالثة 
ّ
 أكــبــر ســنــًا، يــجــدن أنــفــســهــن

ّ
هـــن

ــا يتخلن عــّمــا يــحــبــن، أو   إّمـ
ّ
خـــيـــارات. هـــن

الجمباز   
ّ
إن إذ  أخــــرى،  ريـــاضـــات  يــحــتــرفــن 

يــســاعــد عــلــى امــتــالك قــــدرة بــدنــيــة ومــرونــة 
 على 

ّ
ــهـــن جــســديــة عـــالـــيـــة، أو يــكــمــلــن تـــدّربـ

لفتيات  مـــدّربـــات  حــتــى يصبحن  الــجــمــبــاز 
أصــغــر ســنــًا فــي صــالــونــات مــغــلــقــة. ويــبــدو 
ــالـــث، إذ »ال  ــثـ الـ تــخــتــار  مــطــهــرة ســــوف   

ّ
أن

ممارسة  دون  مــن  حــيــاتــي  تــخــّيــل  أستطيع 
 أســمــاء رياضية بــارزة 

ّ
الــجــمــبــاز«. ُيــذكــر أن

مــن بــن الــالعــبــات اإليـــرانـــيـــات املــحــتــرفــات، 
اللواتي حصلن على ألقاب إقليمية وعاملية 
 
ّ
ــدأن مــســيــرتــهــن ــ ــات مــخــتــلــفــة، بــ ــاضــ فــــي ريــ

ــــود ريـــاضـــة  ــعـ ــ الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــجـــمـــبـــاز. وتـ

مدارس غزة 
تنطلق بمشاكلها

المدرّسون المؤقتون 
يصّعدون في تونس

تبدأ التحركات غدًا على أن 
يكون يوم غضب وطنيًا 
في الخامس من سبتمبر

تونس ــ مريم الناصري

ــه سيعمل 
ّ
أن الكريم يعلم  لم يكن منير عبد 

ألكــثــر مــن ثــالث ســنــوات كــمــدّرس نــائــب من 
دون أن ُيدَمج رسميًا في سلك التعليم. في 
بــدايــة كــل عــام دراســــي، كــان يتلقى الــوعــود 
 العام كان ينتهي من دون أّي 

ّ
باإلدماج. لكن

جديد، فيأمل في الذي يليه. سئم منير كما 
هي حال آالف املدّرسن النّواب من وضعه، 
 وزارة التربية وعلى الرغم من الشغور 

ّ
إذ إن

سياسة  وفــق  التشغيل  على  تــصــّر  الكبير، 
ــا مــنــصــور  ــ الــنــيــابــة أو الــتــعــاقــد املـــؤقـــت. أّمـ
صـــــادق وهــــو مــــــدّرس نـــائـــب مــنــذ أكـــثـــر من 
أربع سنوات، فكان اسمه مدرجًا على قائمة 
ــقـــرر إدمـــاجـــهـــم رســمــيــًا بحكم  ــدّرســــن املـ املــ
 الوعد ما 

ّ
األقدمية وعدد سنوات العمل. لكن

زال من دون تنفيذ.
ــم وصـــــــــادق شـــــاركـــــا كـــمـــا آالف  ــريــ ــكــ عـــبـــد الــ
املدّرسن النواب في التحّركات االحتجاجية 
الـــتـــي شــهــدتــهــا املـــكـــاتـــب الــجــهــويــة الــتــابــعــة 
لوزارة التربية في كل أنحاء البالد في الفترة 
األخيرة، محتّجن على إغالق باب االنتداب. 
 تحّركات 

ّ
وكان املحتّجون قد أعلنوا حينها أن

متواصلة حتى بداية العام الدراسي الجديد. 
وهؤالء الذين يتمّسكون بحقهم في االنتداب 
ــة »الــتــشــغــيــل  ــيـــاسـ ــي، يــــرفــــضــــون سـ ــمــ ــرســ الــ
ــوزارة خــالل  ــ ــبــعــهــا الــ

ّ
الــهــش« الــتــي ســـوف تــت

الــعــام الــدراســي املقبل مــن جــديــد، واالعتماد 
على التعاقد لسّد الشغور.

احتجاج املدّرسن النواب ليس بجديد، بل 

 عام دراسي. 
ّ

هو يتكّرر سنويًا مع بداية كل
ع أن تشهد هذه السنة تحّركات 

ّ
ومن املتوق

ألف   14 مــن  التعليم ألكثر  فــي قطاع  كبيرة 
الــوعــود. وقد  مـــدّرس نائب سئموا سياسة 
ــوزارة  ــ ــؤالء مــوقــفــهــم بــعــد إعــــالن الـ صــّعــد هــ
عـــن غــلــق بــــاب االنــــتــــداب واالســتــعــانــة فقط 
بخمسة آالف و800 مدّرس نائب في املدارس 
االبــتــدائــيــة لــســّد الــشــغــور، فــي الــوقــت الــذي 
يتجاوز فيه حجم الشغور العشرة آالف في 
مختلف املؤسسات التربوية االبتدائية وفق 

نقابة التعليم االبتدائي.
االتفاق  النواب بتفعيل  املدّرسون  ويتمّسك 
املـــبـــرم فـــي الــخــامــس مـــن ديــســمــبــر/ كــانــون 
للتعليم  الــعــامــة  الــنــقــابــة  بـــن    2015 األول 
الذي ينّص على  التربية،  األساسي ووزارة 
انــتــداب املــدّرســن الــنــواب على أربــع مراحل 
ابـــتـــداًء مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2016، وعــلــى 
ــنــــواب الــذيــن  تــســويــة أوضــــــاع املــــدّرســــن الــ

اشتغلوا ما بن 2006 و 2015 .
العامة  للنقابة  املساعد  العام  الكاتب  يقول 
للتعليم األساسي، الطاهر ذاكر، لـ »العربي 
 »النقابة أكدت في أكثر من مّرة 

ّ
الجديد« إن

وبــن  بينها  ــع  ــ
ّ
ُوق الـــذي  بــاالتــفــاق  تمّسكها 

النواب  املدّرسن  بإدماج  والقاضي  الــوزارة 
عــلــى أربــــع مـــراحـــل ابــــتــــداًء مـــن هــــذا املــوســم 
 الـــــــــوزارة تــراجــعــت 

ّ
ــبـــل. لـــكـــن ــقـ الـــــدراســـــي املـ

عــن االتـــفـــاق مــن دون األخـــذ بــعــن االعــتــبــار 
ــغـــور الــكــبــيــر فــــي مـــــــدارس عــــــــّدة«. وإذ  الـــشـ

يــعــّبــر عـــن اســـتـــغـــرابـــه »الــتــمــســك بــســيــاســة 
 »املدّرسن النواب 

ّ
التشغيل الهش«، يؤكد أن

ســئــمــوا ســيــاســة الـــوعـــود الــزائــفــة لتسوية 
أوضاعهم املهنية على مدى السنوات األربع 
املاضية«. وتساءل عن جدوى »تصريحات 
النظام  إصـــالح  بــضــرورة  املستمرة  الــوزيــر 

ــــه يــعــتــمــد فـــي الــوقــت 
ّ
الـــتـــربـــوي، فـــي حـــن أن

انــتــداب  فــي  الــهــش  التشغيل  نفسه سياسة 
املـــدّرســـن، والــتــعــويــل عــلــى الــتــعــاقــد املــؤقــت 
من دون تسوية األوضــاع املادية أو املهنية 

للمدّرس«.
النقابة عــن جملة  الــســيــاق، أعلنت  فــي هــذا 
أّولــهــا في  املقبلة،  األيـــام  فــي  التحركات  مــن 
أمــام  املقبل  أيــلــول  سبتمبر/  شهر   

ّ
مستهل

للوزارة  التابعة  للتعليم  الجهوية  اإلدارات 
فــي كــل الــجــهــات، بــاإلضــافــة إلــى يــوم غضب 
على  نفسه،  الشهر  من  الخامس  في  وطني 
ــــراب قــطــاعــي فـــي الــخــامــس من  أن يــبــدأ إضـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــقـــبـــل. إلــــى ذلـــك،  أكـ
تــتــمــســك الــنــقــابــة بــالــتــرقــيــات االســتــثــنــائــيــة 
ملـــدّرســـي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة الــتــي لــم تنفذ 
 انــطــالق 

ّ
حــتــى الـــســـاعـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

العام الدراسي على األبواب.
مــن جهته، كــان وزيـــر التربية نــاجــي جلول 
 قضية املدّرسن النواب باتت 

ّ
قد صّرح بأن

ه يتفهم أوضاع 
ّ
مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أن

التشغيلية  املنظومة   
ّ
وأن الــنــواب  املــدّرســن 

أبــنــاؤنــا ونحن  »الـــنـــواب   
ّ
أن ــة، مضيفا 

ّ
هــش

في حاجة إليهم وعندما تضع وزارة املالية 
االعتمادات الالزمة سوف ننتدبهم«. وتابع 
 الوزارة التربية لم تغلق باب االنتداب، بل 

ّ
أن

انتدبت ثالثة آالف ملدارس تكوين )تدريب( 
تــكــويــن  ملـــــــــدارس  ــــة آالف  ــــالثـ املــــــدّرســــــن وثـ
األســـاتـــذة، بــاإلضــافــة إلـــى انـــتـــداب عـــدد من 
سبعة  نحو  املنتدبن  عــدد  ليبلغ  القّيمن، 

آالف وهو أعلى رقم بن الوزارات.
 احتجاجات املدّرسن 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

النواب انطلقت في يوليو/ تموز املاضي في 
كل املكاتب الجهوية التابعة لوزارة التربية، 
ــقــوا احــتــجــاجــاتــهــم إلــــى حـــن تشكيل 

ّ
لــيــعــل

لكن  عليها.  واملــصــادقــة  الــجــديــدة  الحكومة 
التربية،  وزارة  فــي  على جلول  اإلبــقــاء  بعد 
تـــجـــّددت االحـــتـــجـــاجـــات مـــع تــهــديــد بــهــدف 
 نهائي ملشكلة 

ّ
دفــع الـــوزارة إلــى إيــجــاد حــل

املدّرسن النواب.

تــفــيــد دراســـــــة حـــديـــثـــة بـــأنـــنـــا قــــد ال نــكــون 
قــادريــن على تحديد األصــدقــاء األكثر قربًا 
إلــيــنــا. لــكــن ال شـــك أن الـــصـــداقـــات هـــي من 
 واحـــد منا. 

ّ
األمـــور األســاســيــة فــي حــيــاة كــل

وبحسب قول مأثور، فيمكن أن يكون لدى 
املعالج العديد من املرضى، لكن ال يمكن أن 
يكون للمريض غير معالج واحد. كذلك، ال 
يمكن للمرء أن يكون »صديق الجميع«. في 
هـــذا اإلطــــار، يــعــرض مــوقــع »سايكولوجي 

توداي« عشر حقائق عن الصداقة. 
1 - تعّد الصداقات من العالقات األساسية 
والداعمة، باعتبار أن العالقات األسرية هي 
الصداقة  فيما  للتفاوض،  قابلة  غير  عــادة 

مؤسسة اختيارية.
ــتـــزام املــتــبــادل  2 - الــطــابــع االخــتــيــاري وااللـ

ســمــتــان تــمــّيــزان أي صـــداقـــة. وفـــي حـــال لم 
أنها  إليها على  الــعــالقــة  أحــد طــرفــي  ينظر 

صداقة، فهذا يعني أنها ليست موجودة.
3 - لــألســف، تشير األبــحــاث الــحــديــثــة إلــى 
أن معظم الناس غير قادرين على التحديد 
ــزءًا مـــن شبكة  بــدقــة أولـــئـــك الـــذيـــن بـــاتـــوا جــ
صداقاتهم. في الواقع، فإن نحو نصف عدد 
األشـــخـــاص الـــذيـــن نــعــتــبــرهــم أصـــدقـــاء هم 

ليسوا كذلك. 
الــــعــــدد األكــــبــــر مــن  ــادة مــــا نـــظـــن أن  ــ ــ 4 - عـ
األصــدقــاء قــد يــكــون أفــضــل. إال أن املقياس 
الحقيقي يتمثل في األشخاص املستعدين 
إلقــراضــك مـــااًل فــي حــال احتجت إلــيــه على 

سبيل املثال. 
5 - الـــصـــداقـــة يــمــكــن أن تـــكـــون ســـنـــدًا مــدى 

للدعم  له  الحياة، وتصبح مصدرًا ال مثيل 
العاطفي. لكن من املهم أن ندرك أن الصداقة 

تحتاج إلى اهتمام حتى تستمر. 
6 - تذكر أن الصداقات ال تدوم جميعها إلى 
األبـــد. فــي بعض األحــيــان، نقابل »أصــدقــاء 
أكثر من  إليهم  الذين قد نحتاج  املصلحة« 
غيرهم في حاالت معينة. وفي حال لم يكن 

هؤالء متوفرين، ال نشعر باأللم. 
ــدى معظم  لــ أن  ــى  إلــ ــــات  ــــدراسـ الـ تــشــيــر   -  7
ك 

ّ
البالغن صديق أو اثنن. وهذا ال يعني أن

ال تستطيع بناء صــداقــات. لكن هل يمكنك 
إلــى 873  املثال  إعطاء قميصك على سبيل 

صديقًا؟
8 - قد يكون انتظارك مبادرات من األصدقاء 
لكن  تتحقق.  لــم  إذا  أمــرًا صعبًا، خصوصًا 

في املقابل، إذا كنت ال تتوقع الكثير منهم، 
ــا لــــن تــضــايــقــك تـــصـــرفـــاتـــهـــم. عـــلـــى أي  ربـــمـ
بمعاملة  املأثور  القول  تطبيق  يمكن  حــال، 

عاَمل.
ُ
اآلخرين كما توّد أن ت

أنهم أصــدقــاء قد  الجميع على  - معاملة   9
الحال، فإن  تجعل حياتك أسهل. وبطبيعة 

مساعدة اآلخرين قد تشعرك بالرضى. 
10 - الصداقات املتينة تحتاج إلى وقت، وال 
املكان األمثل  االنترنت  اعتبار شبكة  يمكن 

لبنائها. 
املـــصـــالـــح املـــشـــتـــركـــة والــــقــــرب وغـــيـــرهـــا قــد 
تــســاعــد عــلــى إيـــجـــاد أصــــدقــــاء. وفــــي حــال 
حدث هذا التقارب على شبكة االنترنت، قد 

يتطور مع مرور الوقت. 
)العربي الجديد(

 10
حقائق عن 

الصداقة

زهير هواري

يــرقــد )س.( هــادئــا فــي ســريــره فــي مــــأوى لــكــبــار الــســن تــديــره إحــدى 
بعدما  لــقــدره  مستسلما  يــبــدو  إلــيــهــا.  ينتمي  الــتــي  الــديــنــيــة  الجمعيات 
ت نصفه األيسر حتى بات عاجزًا عن 

ّ
عانى من جلطة قبل سنوات شل

استعماله. يمضي وقته بني مشاهدة التلفزيون وسماع الراديو بعد أن 
فقد إمكانية القراءة بسبب ضعف بصره األصلي والذي ازداد تفاقما. 
يبكي كلما جاءه زائر كأنه يعتذر بدموعه عن عجزه عن االحتفاء به. 
تتولى عائلته اإلنفاق على إقامته. تتدبر دفع مبلغ يصل الى 1500 دوالر 
شهريا مقابل بقائه في املأوى بعد أن عجزت زوجته عن االستمرار في 

خدمته منزليا باعتبار أن األبناء مسافرون. 
حالة )س.( ليست يتيمة إذ تشابه قصصا كثيرة من الذين انتهى بهم 
املطاف في مأوى، علما أن كثيرين ال تتوفر لهم اإلمكانات للوصول 
إليها. كثيرون بمئات األلوف تتقطع بهم السبل وال يستطيع ذووهم 
التي  الحكومية  املؤسسات  املرتفع، وال يجدون  الشهري  البدل  تأمني 

تستقبلهم. 
الطبابة  مــن  األجــيــر  يستفيد  اللبناني  االجتماعي  الضمان  قــانــون  فــي 
الـ 64 عاما، وعندما يتقاعد يخرج منه، وعليه  واالستشفاء حتى سن 
على  هــذا  األجير  الصحة. يحصل  وزارة  نفسه على حساب  يتدبر  أن 
تعويض يــعــادل راتــب شهر عمل عــن كــل عــام وهــو مبلغ متواضع إذا 
يقدم لألجير ضمانا  الضمان  أن  بمعنى  الصحية،  قــورن بحاجاته  ما 
صحيا واستشفاء في الوقت الذي ال يحتاج إليه، وعندما يصبح بحاجة 
ر له. هذا مع العلم أن املستفيدين من خدمات صندوق 

ّ
ماسة إلى ذلك يتنك

الــضــمــان ال يــتــجــاوزون ثلث الــســكــان. الــبــاقــون مــن مــزارعــني وفالحني 
وصيادين وعمال مياومني وحرفيني وغيرهم ال عالقة لهم باملؤسسة، 
بنسبة  الصحة  وزارة  من  استشفاء  خدمات  على  الحصول  بإمكانهم 

85%، وعليهم دفع نسبة 15% وفي الدرجة الثالثة وليس الثانية. 
هناك الكثير من القصص عن أحوال كبار السن وكلها تؤشر الى قصور 
من وزارتي الصحة والشؤون االجتماعية ككل الوزارات العربية. والنتيجة 
ترفيه.  بهم وال مراكز عــالج متخصصة وال مراكز  أندية خاصة  أن ال 
وما على اللبنانيني إال أن يتدبروا أمور آبائهم وأمهاتهم بأنفسهم. بعض 
الطائفية تنشئ دور رعاية وتقدم هذه مساعدتها  والجمعيات  الهيئات 

للمنتمني إليها وعلى نفقة وزارة الشؤون االجتماعية. 
توزع املبالغ املرصودة في املوازنة بناء على »كوتا« - حصص - طائفية. 
والكثير من املؤسسات تحّولت الى مزاريب ذهب ملؤسسيها. منذ عامني 
هزت البالد فضيحة تتعلق بواحدة من دور الرعاية التي تتولى استقبال 
كبار السن. كشفت الصحف عن جثث مهترئة في األسرة وعن نوعية 
من  بالعشرات  تحيط  ــاخ  وأوسـ قــــاذورات  وعــن  الحيوانات  تعافه  طعام 
السن وباتوا مجّرد  العاجزين... باختصار جرى تسليع كبار  املسنني 

ذبائح تنتظر السلخ املادي واملعنوي املستمر. 
)أستاذ جامعي(   

حدث يومًا... يحدث دومًا

لماذا نقتل آباءنا؟ تحقيق

عرض خاص 
يجمع الجمباز 

والباليه 
)العربي الجديد(
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد تـــــردٍد طـــويـــل، قـــــّررت تــركــيــا 
ــرًة فــــــي أتــــــون  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ الـــــــدخـــــــول مــ
ــة،  ــ ــــوريـ الــــــصــــــراع الــــــدائــــــر فـــــي سـ
ــــوم 24 أغـــســـطـــس/ آب  ــبـــاح يـ فـــأرســـلـــت، صـ
مــدعــومــة  خـــاصـــة  وقـــــــوات  دبــــابــــات   ،2016
بــغــطــاء جـــــوي، ملـــســـانـــدة هـــجـــوم املــعــارضــة 
الــحــدوديــة.  الــســوريــة على مدينة جــرابــلــس 
وبمجرد استعادة املدينة من تنظيم الدولة 
فيه  أعطت  إنـــذاًرا  تركيا  اإلسالمية، وجهت 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــوقــراطــيــة الـــتـــي تــمــّثــل  قـ
ــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة عــمــودهــا  وحـ
الفقري مهلة ثالثة أيام لسحب قواتها إلى 
الــفــرات، بعد أن تمّكنت بدورها،  شــرق نهر 
ــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي،  وبـــغـــطـــاء جــــوي لـ
مـــن اســـتـــعـــادة مــديــنــة مــنــبــج، ذات األهــمــيــة 
اإلستراتيجية، من تنظيم الدولة. فما الذي 
حدا بتركيا إلى التخلي عن ترّددها الطويل 
واتخاذ قرار التدخل املباشر في سورية، في 
هذه املرحلة تحديًدا؟ وملاذا انتظرت كل هذا 

الوقت للقيام بذلك؟
ساهمت جملة مــن الــعــوامــل فــي دفــع تركيا 
السوري،  الــصــراع  التدخل مباشرًة في  إلــى 
التركي  الــداخــلــي  بالوضع  مرتبط  بعضها 
السياسي واألمني، وبعضها اآلخر مرتبط 
بالوضعني، اإلقليمي والدولي، وتغير عالقة 
تركيا بالقوى املؤثرة في املوضوع السوري.

السيطرة على الجيش
اتسمت السياسة التركية تجاه سورية، منذ 
بداية األزمة في مــارس/آذار 2011، بالترّدد 
 هذا 

ّ
وغياب الحزم. ويتضح اليوم بجالء أن

إلى حد كبير، بموقف  التردد كان مرتبطًا، 
وتلقي  معها.  والعالقة  العسكرية  املؤسسة 
مشاركة قادة الجيشني، الثاني والثالث، في 
املــحــاولــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة ضــد حكومة 
يوليو/  فــي منتصف  والــتــنــمــيــة«  »الــعــدالــة 
تموز املــاضــي، وهما املــســؤوالن عن حماية 
الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة مـــع كـــل من 
سورية والعراق وحتى إيران، بعض الضوء 
عــلــى خــلــفــيــات إحـــجـــام الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
بات  فــي ســوريــة. كما  التدخل عسكرًيا  عــن 
 الجيش كان يقاوم، خالل الفترة 

ّ
واضًحا أن

في  بالتدخل  الحكومة  كل طلبات  املاضية، 
الــصــراع الــســوري، بــذريــعــة أنــه ال يستطيع 
فعل ذلك، من دون دعم أميركي أو غطاء من 
حــلــف شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو(، وهـــو أمــر 
غدا فعاًل غير ممكن، بعد التدخل العسكري 
الــروســي فــي ســوريــة، فــي سبتمبر/ أيــلــول 

.2015
وردات  الفاشلة،  االنقالبية  املــحــاولــة  كانت 
الــدمــاء  على  والسياسية  الشعبية  األفــعــال 
ــتــــي ســـفـــكـــت خــــاللــــهــــا، فــــرصــــة اســتــغــلــهــا  الــ
ــيـــس الـــتـــركـــي، رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــان،  ــرئـ الـ
عليه.  ســيــطــرتــه  وإحـــكـــام  الــجــيــش  لتطهير 
ــرة فــي  ــيــ وتـــمـــّثـــل الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة األخــ
 الــحــكــومــة 

ّ
ــًمـــا عـــلـــى أن ســــوريــــة دلــــيــــاًل مـــهـ

يمّكنها  مــوقــع  فــي  بــاتــت  املنتخبة  التركية 
لتوجهاتها  وإخضاعه  الجيش،  قــيــادة  مــن 

وسياساتها.
ــة الـــقـــادمـــة مــن  ــيـ ــنـ تـــنـــامـــي الـــتـــهـــديـــدات األمـ

سورية
في  والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  استثمرت 
تركيا حال االستياء الشعبي من التهديدات 
متزايدة،  بصفة  يمّثلها،  أخــذ  التي  األمنية 
كــــل مــــن تــنــظــيــم الـــــدولـــــة )داعــــــــــش( وحــــزب 
العمال الكردستاني )PKK(، للقيام بعملية 
التفجيرات  عسكرية تــؤدي إلى وقف حملة 
انطالًقا  التركي  الــداخــل  لها  يتعّرض  التي 
من األراضـــي السورية. وقــد جــاءت العملية 
العسكرية األخيرة رًدا من الحكومة التركية 
لكل  مــحــاوالت استضعافها، وتــبــديــًدا  على 
تداعيات  بمعالجة  مشغولٌة  بأنها  انطباٍع 
االنــقــالب الــفــاشــل، وأنــهــا غير قـــادرة حالًيا 
على الرد. كما اكتسب التدخل التركي غطاًء 
دفــاع عن  يمثل حالة  الشرعية، بصفته  من 
الـــنـــفـــس، فـــي مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات »داعـــــش« 

وحزب العمال الكردستاني.

ضعف الموقف األميركي
الرئيس  إدارة  فــي موقف  الــحــزم  أدى غياب 
ــا، مــــن املـــحـــاولـــة  ــ ــامــ ــ األمــــيــــركــــي، بــــــــاراك أوبــ
االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة، إلـــى إضــعــاف موقفها 
فــي مــواجــهــة املــطــالــب الــتــركــيــة، والــتــي كــان 
في مقدمتها تسليم الداعية فتح الله غولن 
املـــقـــيـــم فــــي واليــــــة بــنــســلــفــانــيــا األمـــيـــركـــيـــة. 
التهديد  إلى حد  التركية  الحكومة  وذهبت 
مع  والــعــســكــري  األمــنــي  تحالفها  بمراجعة 
 إدارة 

ّ
واشنطن، إذا لم تسّلم غولن. وبما أن

الــرئــيــس أوبــامــا ال تملك تسليم غــولــن، من 
ــركـــي، وجـــدت  ــيـ ــن الـــقـــضـــاء األمـ ــرار مـ ــ دون قـ
واشنطن التي ال تريد خسارة الدعم التركي 
الـــحـــيـــوي فـــي مـــواجـــهـــة تــنــظــيــم الــــدولــــة، أن 
تــطــلــق يــد تــركــيــا فــي مــنــاطــق غـــرب الــفــرات، 

في مواجهة كل من تنظيم الدولة واألكــراد. 
التركية  العسكرية  العملية   

ّ
أن ملفًتا  وكــان 

بــــدأت صــبــاح الــيــوم الــــذي وصـــل فــيــه نائب 
الرئيس األميركي، جو بايدن، إلى تركيا، إذ 
دعا من هناك قوات حماية الشعب الكردية 
ــاب إلــــى شــــرق الــــفــــرات، تحت  إلــــى االنـــســـحـ
طــائــلــة فــقــدان الــدعــم األمــيــركــي الـــذي تلقته 
غرب النهر إلخراج تنظيم الدولة من مدينة 
منبج. وبذلك كان لرفع الفيتو األميركي عن 
التدخل التركي في سورية دور مهم في دفع 
تركيا إلى العمل ضد كل من تنظيم الدولة 
 واشنطن ما 

ّ
وقوات الحماية الكردية، مع أن

زالــت تتحفظ عن إنشاء منطقة آمنة شمال 
سورية، كما تطالب أنقرة. 

تركيا ومصالحها  تحّدت  واشنطن  وكانت 
فــي ســـوريـــة، بــإصــرارهــا عــلــى دعـــم األكــــراد، 
واعـــتـــمـــادهـــم وكـــــالء مــحــلــيــني فـــي مــحــاربــة 
املعارضة  مــن فصائل  بـــداًل  الــدولــة،  تنظيم 
للقيام بهذه  التي رشحتها تركيا  السورية 
املهمة. وقد قدمت واشنطن كل أنواع الدعم 
فيها  بما  الكردية،  الشعب  لــوحــدات حماية 
إســـقـــاط األســـلـــحـــة لــهــا مـــن الـــجـــو، كــمــا زار 
جـــنـــراالت أمـــيـــركـــيـــون، بــمــن فــيــهــم الــجــنــرال 
ــــوات املـــركـــزيـــة  ــقـ ــ جــــوزيــــف فـــوتـــيـــل، قـــائـــد الـ
األمــيــركــيــة فــي الــشــرق األوســــط، األكــــراد في 
ــة، مـــا أعـــطـــاهـــم جــرعــة  ــوريــ شـــمـــال شــــرق ســ
كــبــيــرة مـــن الــثــقــة والــشــعــور بــأهــمــيــة الـــدور 

املناط بهم، وهو أمر أثار حفيظة األتراك.
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــدت الــ ــك، بــ ــ ــى ذلـ ــة إلــ ــافـ إضـ
مرتبكًة من تطور العالقة الروسية اإليرانية، 
الــروســي قاعدة  الجو  بعد استخدام ســالح 
هــمــدان العسكرية فــي إيــــران. وهــي ال تبدو 
في وضٍع يسمح لها باالستغناء عن حلفاء 
في املنطقة، وذلك بعد أن بدأت تدرك احتمال 
خــســارة الــرهــان على إيـــران الــذي ساهم في 
تــحــديــد ســيــاســة أوبـــامـــا فــي املــنــطــقــة خــالل 

السنوات األخيرة.

التقارب مع الروس
ــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري الـــــروســـــي فــي  وضــــــع الــ
سورية يوم 30 سبتمبر/ ايلول 2015 نهاية 

التي  العازلة  املنطقة  تركيا  إلمكانية فرض 
طـــاملـــا ســعــت إلــــى إقـــنـــاع واشــنــطــن بــهــا في 
شمال سورية، لكن إسقاط الطائرة الروسية 
التي دخلت املــجــال الــجــوي التركي يــوم 24 
سماء  أغلق   2015 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــركـــي فـــوق  ــتـ ــة فــــي وجـــــه الــــطــــيــــران الـ ــوريــ ســ
 تركيا 

ّ
األراضي السورية. وعلى الرغم من أن

داومـــــت عــلــى قــصــف قــــوات حــمــايــة الــشــعــب 
على  التمّدد  من  ملنعها  باملدفعية،  الكردية 
طـــول الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة، خــصــوصــًا غــرب 
الــنــهــر، انــطــالًقــا مـــن عــفــريــن بــاتــجــاه أعـــزاز 
واملـــنـــاطـــق الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املــعــارضــة 
 نتائج القصف كانت محدودًة 

ّ
السورية، فإن

فــي املجمل. إذ استمر األكـــراد، فــي ظــل دعم 
أميركي - روسي مشترك، من السيطرة على 
ــواء شـــرق الــفــرات أو  ــــي، سـ مــزيــد مــن األراضـ

غربه.
ــركـــي إلـــــى إنـــهـــاء  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ومـــــع تـــوجـــه الـ
القطيعة مع روسيا، خصوصًا بعد املحاولة 
االنقالبية الفاشلة، تمّكن من تحييد املوقف 
الــــروســــي فــــي الــــصــــراع مــــع األكـــــــــراد. وفــــور 
استقبلت  بطرسبورغ،  سانت  إلــى  وصوله 
ــان بــإغــالق مــكــتــب التمثيل  ــ مــوســكــو أردوغــ
التابع لحزب االتحاد الديموقراطي الكردي 
)الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني( 
ــًيـــا. وكــانــت  الــــذي تـــعـــّده أنـــقـــرة حـــزًبـــا إرهـــابـ
مكتب  بفتح  الــحــزب  لــهــذا  موسكو سمحت 
ــة إســـقـــاط  ــ تــمــثــيــلــي فــــي مـــوســـكـــو، بـــعـــد أزمــ
الثاني 2015،  الطائرة في نوفمبر/ تشرين 
لهذا  والعسكري  السياسي  دعمها  ليواكب 
ــة، وحـــتـــى داخـــــل تــركــيــا  الـــحـــزب فـــي ســــوريــ
ــا، وبقية  ــيـ  تــعــامــل روسـ

ّ
نــفــســهــا. اتــضــح أن

الدول العظمى في حقيقة األمر، مع القضية 
الكردية، أداتي غير مبدئي، وليس أفضل من 

تعاملها مع العرب.
األكراد نقطة تالقي مصالح تركية - إيرانية 
بــالــتــوازي مــع إصـــالح الــعــالقــة مــع روســيــا، 
إلــى إصــالح عالقاتها  اتجهت  تركيا  كانت 
مـــع إيــــــران، إذ تــمــّثــل ســـوريـــة نــقــطــة خـــالٍف 
جوهرية بني الطرفني. وكانت التصريحات 
إمكانية  عــن  األخــيــرة  واألميركية  الروسية 
تقسيم ســوريــة، أو فــي الحد األدنـــى إنشاء 
فيدرالية يتمتع فيها األكراد بقدر كبير من 
االستقاللية، قد أثــارت قلق أنقرة وطهران، 
ودعــــت الــطــرفــني إلـــى تكثيف مــشــاورتــهــمــا 
ــواقــــف.  ــة، بـــهـــدف تـــقـــريـــب املــ ــ ــــوريـ بـــشـــأن سـ
ــران صــّعــدت مــن هجماتها على  إيــ وكــانــت 
قــواعــد الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
ذات  الكردية  الفصائل  اإليراني، وغيره من 
شمال  في  املتركزة  االستقاللية  التوجهات 
رًدا عــلــى تــصــاعــد هجمات  الـــعـــراق، وذلــــك 
الداخل اإليراني. ويفسر  الفصائل في  هذه 
ذلك عدم صدور أي ردة فعل إيراني سلبي 
التركي املباشر في  التدخل العسكري  على 
 طهران اعــتــادت على 

ّ
شمال ســوريــة، مع أن

إبداء انزعاجها من السياسات التركية في 
ملهاجمة  ولطاملا سّلطت حلفاءها  سورية، 
تــركــيــا عــلــى أي تــدخــل عــســكــري، ســــواء في 
الــعــراق، كما حصل في بعشيقة  سورية أو 
قرب املوصل، عندما أقامت تركيا معسكًرا 

لــتــدريــب قــــوات الــبــشــمــركــة ملــحــاربــة تنظيم 
الدولة في ديسمبر/ كانون األول املاضي.

 خارجية النظام السوري 
ّ

وعلى الرغم من أن
أصدرت بياًنا صحافًيا تنّدد فيه بالتدخل 
العسكري التركي في شمال سورية، بصفته 
 النظام 

ّ
»اعتداء على السيادة السورية«، فإن

الـــســـوري نــفــســه قـــصـــف، خــــالل األيـــــام الــتــي 
مواقع  ســوريــة،  فــي  التركي  التدخل  سبقت 
فــي مدينة  الــكــرديــة  وحـــدات حماية الشعب 
تابعة  إرهابيًة  »منظمة  بصفتها  الحسكة، 
كانت  أن  بعد  الكردستاني«،  العمال  لحزب 
ــة حــلــفــاء  ــانـ ــدات تــصــنــف فــــي خـ ــ ــــوحـ ــذه الـ ــ هـ

النظام. 

استباق االتفاق الروسي - األميركي
مــّثــل الــتــدخــل الــعــســكــري الــتــركــي مــحــاولــًة 
ا من  مـــن أنـــقـــرة لــضــمــان اســـتـــمـــرارهـــا جـــــزًء
الترتيبات األمنية والسياسية التي يعكف 
الــــروس واألمــيــركــيــون عــلــى صــوغــهــا حــول 
األميركية  الخارجية  وزيـــرا  وكـــان  ســوريــة. 
والـــروســـيـــة اجــتــمــعــا، ســـاعـــات طــويــلــة في 
لـــوضـــع  آب،  أغــــســــطــــس/   26 يــــــوم  جـــنـــيـــف 
اللمسات األخيرة على اتفاٍق بشأن سورية، 
– عــســكــري،  ــنـــي  أمـ األول  ــقـــني:  يــتــضــمــن شـ
يهدف إلى تنسيق جهود الطرفني الروسي 
املتطرفة  التنظيمات  ملواجهة  واألمــيــركــي، 
فــــي ســــوريــــة )داعــــــــش والــــنــــصــــرة، أو فــتــح 
الشام(؛ والثاني سياسي، يهدف إلى إحياء 
الصراع في سورية بني  املفاوضات إلنهاء 

النظام واملعارضة.
هذا  فــي  العسكري  بتدخلها  تــركــيــا،  أرادت 
ا من الحرب  التوقيت بالذات، أن تكون جــزًء
عــلــى تــنــظــيــم الـــدولـــة، وفـــاعـــاًل أســاســًيــا في 
السورية، بصفتها  لألزمة  أي حل سياسي 
حاضنة أكثر من ثالثة ماليني الجئ سوري، 
مـــن جــهــة، ومـــتـــضـــّررة فــعــلــيــة مـــن اســتــمــرار 
الـــتـــي تعيشها  ــفـــوضـــى  ــراع والـ الــــصــ حـــالـــة 
ســـوريـــة مــنــذ أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات، من 

جهة أخرى.

خاتمة
تبدو العملية العسكرية التركية حتى اآلن 
مــــحــــدودة، ويــنــحــصــر هــدفــهــا الــرئــيــس في 
إبــعــاد تنظيم الــدولــة عــن الــحــدود التركية، 
الــكــرديــة من  ومــنــع وحـــدات حماية الشعب 
التنظيم،  الــذي يخلفه انحسار  الــفــراغ  مــلء 
الــحــدودي  الشريط  السيطرة على  ثــم  ومــن 
مـــع ســــوريــــة، خــصــوصــًا فـــي مــنــاطــق غــرب 
الحكومة  لقدرة  اختباًرا  تمّثل  كما  الــفــرات. 
املــؤســســة العسكرية،  قــيــادة  الــتــركــيــة عــلــى 
وإخضاعها للسلطة املدنية، وتحقيق حالٍة 
املشروط،  األميركي  الدعم  بني  الــتــوازن  من 
وغــض الــطــرف الــروســي املــقــصــود، وتــوافــق 
املصالح مع إيران للحد من تطلعات األكراد 
االســتــقــاللــيــة. فــي الــوقــت نــفــســه، يــمــّثــل هــذا 
التدخل فرصًة للمعارضة السورية إلثبات 
ومن  الــدولــة،  تنظيم  فــي مواجهة  جدارتها 
خــاللــه إعــــادة فـــرض نفسها طــرفــًا ال يمكن 
للمسألة  سياسيٍة  تسويٍة  أي  فــي  تــجــاوزه 

السورية. 

محاولة أنقرة لضمان استمرارها في أي ترتيبات روسية أميركية

دوافع التدخل التركي في سورية 
واحتماالت توسعه

كان الترّدد التركي 
في سورية سابقا، 

مرتبطًا، إلى حد كبير، 
بموقف المؤسسة 

العسكرية والعالقة 
معها 

 
يمثّل التدخل التركي 

فرصًة للمعارضة 
السورية إلثبات جدارتها 

في مواجهة تنظيم 
الدولة

محاولًة من أنقرة 
لضمان استمرارها جزًءا 

من الترتيبات األمنية 
والسياسية التي يعكف 

الروس واألميركيون 
على صوغها حول 

سورية

جاء التدخل العســكري التركي في ســورية متأخرًا كثيرًا، قياسًا بتدخالت أخرى، وعطفًا على تصريحات تركية كثيرة ألمحت إلى 
إمكانية حدوثه منذ زمن بعيد. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يقّدم في تقدير الموقف التالي قراءة في العوامل 

الداخلية والخارجية التي دفعت أنقرة إلى اتخاذ هذا القرار

دبابات تركية تتجه نحو جرابلس في 25 أغسطس 2016 )فرانس برس(

أدى غياب الحزم في موقف الرئيس األميركي، باراك أوباما، من المحاولة 
المطالب  مواجهة  في  موقفها  إضعاف  إلى  الفاشلة،  االنقالبية 
التركية، بتسليم الداعية فتح اهلل غولن. وذهبت الحكومة التركية إلى 
إذا  األمني والعسكري مع واشنطن،  بمراجعة تحالفها  التهديد  حد 
ال تملك تسليم غولن، من دون  أوباما  إدارة  أّن  لم تسلّم غولن. وبما 
قرار من القضاء األميركي، وجدت واشنطن التي ال تريد خسارة الدعم 
الدولة، أن تطلق يد تركيا في مناطق  التركي في مواجهة تنظيم 

غرب الفرات، في مواجهة كل من تنظيم الدولة واألكراد.

مسألة غولن
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MEDIA

فيسبوك يروج لمنشورات 
مفبركة في »تريندينغ«

تطبيقات غريبة ومفيدة 
في الوقت نفسه

عبداهلل ذياب

الصحــف  أروقــة  فــي  مســتمر  نقــاش  يــدور 
العجــز  مواجهــة  خطــط  حــول  الســعودية 
والعائــد  الورقيــة  النســخ  وجــدوى  املالــي، 
منها، سواء على مستوى األرباح أو اهتمام 
بعــض  لــدى  املخــاوف  هــذه  تعــد  لــم  ــّراء. 

ُ
الق

بــل  استشــراف،  عمليــة  د  مجــرَّ املؤسســات 
م عليها مواجهته.

َّ
واقعًا يتحت

بنســختها  »الحيــاة«  صحيفــة  أغلقــت  فقــد 
السعودية مكاتبها في مدينة جدة واملنطقة 
 بمكتبها 

ً
الشــرقية، بحســب مصادر، مكتفية

الرئيســي في الرياض، نتيجة للعجز املالي، 
حققتهــا  التــي  التواضــع  شــديدة  واألربــاح 
صحيفة »الرياض«، في الســتة أشــهر األولى 
مــن ســنة 2016، باإلضافــة إلــى تخلــي بعض 
يتقاضــون  الذيــن  موظفيهــا،  عــن  الصحــف 
اإلنفــاق،  ترشــيد  ســياق  فــي  عاليــة  رواتــب 
لتــدارك العجــز املالي. مــع كل هذه التطورات، 
الورقيــة  الصحافــة  أن  الواضــح  مــن  أصبــح 
تعيــش أفولهــا، فــي مقابــل عصــر الرقميــات 
واألخبــار  املحمولــة  واألجهــزة  الحديثــة 
علــى  عــدة خدمــات  توفرهــا  التــي  حظيــة 

َّ
الل

شبكات اإلنترنت.
الصحافيــني  هيئــة  عــام  أمــني  وقــال 
الســعوديني، عبدالله الجحالن، في لقاء عبر 
 الصحافة 

ّ
القنــاة الســعودية االقتصاديــة، إن

الورقيــة فــي الســعودية تشــهد تراجعًا كبيرًا 
وأضــاف  باملائــة.   50 مــن  أكثــر  إلــى  يصــل 
الجحــالن أن بعــض الّصحف لم تعد تصرف 
 إلى 

ً
رواتــب موظفيهــا في مواعيدهــا، إضافة

لجــوء أخــرى لــرأس املــال، الفتًا إلــى أن بعض 
الصحــف وصلــت فيهــا األوضــاع حــد أنهــا 
اإلعالنــات  إيقــاف  أبوابهــا بمجــرد  ســتغلق 
مــن  عــددًا  أن  ــع 

ّ
توق إذ  عنهــا،  الحكوميــة 

الصحــف الورقيــة ســيتوقف صدورها خالل 
أقل من عام لكثرة االلتزامات املالية.

ضــت عــدة صحــف مصرية رواتب 
ّ
عربيــًا، خف

موظفيها، وتأخرت أخرى عن سداد الرواتب، 
إلــى  الــذي دفــع صحافيــي »الشــروق«  األمــر 
ر عــن العمل خالل  الدخــول فــي إضــراب متكــرِّ
هــذا العــام، إلــى جانب اعتمــاد صحف أخرى 
 لتقليــص العمالــة. أمــا فــي بيــروت فقد 

ً
خطــة

عصفــت أزمــة الصحــف فــي لبنــان بصحيفــة 
»الســفير« التي ذهبت إلى طرح حل التوقف 
ورقيــًا علــى طاولة النقــاش، مع العيد الثالث 
قرارهــا  عــن  لتعــود  للصحيفــة،  واألربعــني 
فــي مــا بعــد، بينمــا كانــت صحيفــة »النهــار« 
بعــد  الخيــارات  ذات  طرحــت  قــد  اللبنانيــة 
تأثرهــا هــي األخــرى باألزمــة، ومــع وصــول 
إدارتــي  أن  إال  حرجــة  أوضــاع  إلــى  األزمــة 
عــن  الحــق  وقــت  فــي  عدلتــا  الصحيفتــني 
الصــدور.  اســتمرار  اإليقــاف مؤكدتــني  قــرار 
وهــو األمــر نفســه الــذي تواجهــه مؤسســات 

منوعات

»املســتقبل«. لكــن خريــف الصحافــة الورقيــة 
لــم يتوقــف عنــد العالم العربــي، حيث أعلنت 
مــارس/آذار  فــي  البريطانيــة  »اإلندبندنــت« 
املاضي 2016 وقف إصدار طبعتها الورقية، 
 بذلك 

ً
واالكتفاء بالطبعة اإللكترونية، معلنة

ــت فيــه كإحــدى أبرز 
َّ
انتهــاء عقــود طويلــة ظل

الصحف الورقية البريطانية األكثر شعبية.
بإصدارتــه  املحمــول  الهاتــف  ظهــور  مــع 

األولــى، انتشــرت خدمــات sms والتــي تقــدم 
خدمــات األخبــار مقابــل رســم شــهري، ومــع 
تداعــي املنتديــات اإللكترونيــة تباعــًا آنــذاك 
على شبكة اإلنترنت قامت هي األخرى أيضًا 
ســيصلك  حيــث  شــبيهة،  خدمــات  بتوفيــر 
موجــز لألنبــاء علــى بريــدك اإللكترونــي، إلى 
واالقتصاديــة،  الرياضيــة  األخبــار  جانــب 
ولــم يطــل األمــر حتــى بــدأت بعــض الصحــف 

 
ً
مكتفيــة لهــا  إلكترونيــة  منصــاٍت  بتوفيــر 
ذلــك  ومنــذ  الرئيســية،  األخبــار  بعــرض 
التاريخ وتطّور الوسائل واألدوات تدريجيًا 
أصبحت خدمات اإلنترنت منافســًا قويًا، ثم 

خصمًا لدودًا للصحافة الورقية.
رت ســلبًا علــى متابعة 

َّ
أكبــر العوامــل التــي أث

الصحافــة الورقيــة فــي رحلــة الهجــرة عنهــا 
»الفوريــة«.  هــي  الرقميــة،  الصحافــة  إلــى 
فعصر الرقميات عمومًا وشــبكات التواصل 
ــغف، امتياز 

ّ
الحديثة جاءت إلشــباع هذا الش

ــبق، أن تكون األول الذي يعرف  تحصيل السَّ
كل شــيء، هــذا العامــل الجديد أضاف تحديًا 
كبيــرًا بالنســبة إلــى الصحافــة الورقيــة؛ فلــم 
يعد أحدهم بحاجة إلى التوّجه صباحًا إلى 
املركــز التجــاري لشــراء صحيفة اليــوم، طاملا 
أن بإمكانــه توفيــر األخبــار التــي تهمــه عــن 

طريق ضغطة زر.
»ليبراســيون«  عــن  الصحافــي  ويــرى 
الفرنســية، روبيــر ماجيــوري، أنــه لــم يعــد 
الوحــدة الزمنيــة للّصحيفــة، ويقــول »حني 
فإنهــا  األكشــاك،  علــى  الصحــف  عــرض 

ُ
ت

تبــدو وكأنهــا شــاخت ومــرَّ عليهــا الوقــت 
حتى صارت بائتة، فتخســر شــيئًا فشــيئًا 
تنــزل  شــبعني باألخبــار، والذيــن 

ُ
امل القــراء 

الــورق  فــي  يجــدون  ال  حــني  الخيبــة  بهــم 
غيــر مــا ســبق أن تناهــى إليهــم«. أمــا عــن 
ماجيــوري  يقترحهــا  التــي  النجــاة  خطــة 
للصحــف الورقيــة املطبوعة، فهي محاولة 
فلــم  و)الفهــم(،  )االطــالع(  بــني  التفريــق 
ــق 

َّ
يتعل مــا  فــي  اقة  ســبَّ الصحيفــة  تعــد 

باالطالع، لقد عرف الناس الخبر في وقت 
ــرق ربــط 

ُ
حدوثــه، أمــا الفهــم فهــو »شــرح ط

وقوتهــا،  ضعفهــا  ومكامــن  املعلومــات، 
االختــالف،  أو  التشــابه  عالقــات  وتحليــل 
إلــى جانــب رصــد العالقــات الســببية بــني 
العناصــر واســتباق النتائج على اختالف 
أنواعهــا«. فــدور الصحيفة الجديد حســب 
ثــام عــن طبقــات 

ِّ
ماجيــوري هــو »إماطــة الل

الحادثة، وظروفها وسياقها«.
ال يبــدو أن الكيانــات الصحافيــة القديمــة 
اعتبــار  مــع  بعــد؛  الحقائــق  هــذه  تقبلــت 
املحاوالت الحكومية باستمرار في احتواء 
املؤسســات الصحافيــة وإحــكام الســيطرة 
الــذي يجعــل حركــة مواكبــة  عليهــا، األمــر 
تســارع  مقابــل  فــي  بطيئــة،  املســتجدات 
نشــوء أطــوار حديثــة مــن التواصــل تضمن 
مساحة أكبر من التعبير الحر على شبكات 
التواصــل، دون الحاجــة إلــى صحــف علــى 
ــر لهــا املعلومــة أو آفاقــًا 

ّ
الطــراز القديــم توف

أوســع للفهــم؛ ففــي التحقيقــات الصحافية 
التقليديــة، ســنجد أن الصحافــي فــي تلــك 
املؤسســات يلجأ إلى هذه الشــبكات ملعرفة 
املزاج العام حول قضية ما، أو الســتضافة 

قة بهذه القضية.
ّ
شخصية متعل

أقفلت صحيفة »الحياة« 
مكاتبها في جدة 

والمنطقة الشرقية

محمد دنكر

 
ّ

هــل ســبق أن كنــت تقــوم بعمــل مــا، بغــض
النظــر عــن أهميتــه، ووددت لــو كان هنالــك 
تطبيــق يســّهل القيــام بــه أو ربمــا يقــوم بــه 
عنــك؟ صــدق أو ال تصــدق، هنــاك تطبيقــات 
فعالــم  تقريبــًا.  شــيء  لــكل  الواقــع  فــي 
الوقــت  فــي  ازدهــارًا  التطبيقــات هــو األكثــر 
الحالــي ومطــّورو تلــك التطبيقات يكســبون 
املاليني إذا ما اخترعوا تطبيقًا ثوريًا ومهمًا 
للمستخدمني. بعض تلك التطبيقات غريبة 
ها موجودة لفائدتها. إليكم 5 تطبيقات 

ّ
لكن

غريبة ومفيدة في الوقت نفسه.
Flush: كــم عــدد املــرات التــي كنــت فيهــا فــي 
مكان عام أو مكان مجهول، مع حاجة ماسة 
الســتخدام الحمــام؟ أحيانًا نشــعر بالحرج 
حني  نسأل الناس عن مكان حمام عمومي. 
لهــذه الحالة املحرجــة، هنالك تطبيق منقذ 
وهو Flush، فالتطبيق يســاعد على معرفة 
موقع أقرب الحمامات العمومية، واملطاعم 
التــي تحتــوي حمامــات غير مقفلــة اعتمادًا 
باســتخدام  املســتخدم.  وجــود  مــكان  علــى 
Flush، يمكن بسهولة العثور على مرحاض 

عمومي كلما كنت في ورطة.
Tunity: هــل كنــت ذات يــوم في مقهى خالل 
مبــاراة محليــة أو في ســهرة مــع األصدقاء 

املبــاراة  صــوت  ســماع  مــن  تتمّكــن  ولــم 
بســبب ازدحــام املــكان، أو بســبب الهتــاف 
الحــاالت، هنــاك  لتلــك  عــاٍل جــدًا؟  بصــوت 
تطبيق وهو Tunity. كل ما عليك القيام به 
هو مســح الصورة املتواجدة على التلفاز. 
قنــاة  موقــع  بتحديــد  ســيقوم  التطبيــق 

ليقوم بلعب الصوت عبر الهاتف.
I Cant Wake Up: هــل أنــت مــن األشــخاص 
مبّكــرًا  االســتيقاظ  يســتطيعون  ال  الذيــن 
ــرون يوميًا عن عملهم؟ 

ّ
وبســبب ذلــك يتأخ

بهًا، واســتخدمت عشرات 
ّ
ربما وضعت من

ــك 
ّ
أن بيــد  بإيقاظــك  املعنيــة  التطبيقــات 

يــوم. لهــذا  انتهيــت بتأجيلهــا يومــًا بعــد 
 I Cant تطبيــق  األشــخاص،  مــن  النــوع 
Wake Up هــو الحــل. فالتطبيــق يحتــوي 
 Snoozeعلــى زر الغفــوة أو مــا ُيعــرف بالـــ
ولكــن لتفعيلــه علــى املســتخدم حــل لغــز. 
األلغــاز  حــل   

ّ
أن نعــرف  جميعــًا  ونحــن 

الوقــت  وبالتالــي  وتركيــزًا  وقتــًا  يتطلــب 
املناسب للمستخدم ليستيقظ.

Photomap: هــو التطبيــق املثالــي للطــالب 
مــن  الرياضيــات.  مــادة  يكرهــون  الذيــن 
ملســألة  صــورة  التقــاط  يمكــن  خاللــه 
رياضية مستعصية على املستخدم، يقوم 
التطبيــق  الحــل.  عــن  بالبحــث  التطبيــق 
مجاني، وإن كان املستخدم يريد الحصول 

علــى الخطــوات كاملة للمســألة الرياضية، 
عليه دفع مبلغ بسيط من املال.

مــن  يطلــب  التطبيــق   :Out of Milk
الســلعة  أو  املنتــج  تحديــد  املســتخدم 
التــي يبحــث عنهــا. الحقــًا يقــوم التطبيــق 
بالبحــث عــن مخازن من حوله ليعطيه في 
النهاية أسماء مخازن مع أفضل األسعار، 
ويمكــن  هــذا  والخصومــات.  العــروض 
ــق مــن 

ّ
إنشــاء قائمــة فــي التطبيــق والتحق

املنتجات التي تّم شراؤها.

)Getty( وصلت األزمة المالية إلى الصحف السعودية

)Getty(

 
ً
 تغيير طريقة ظهور املواضيع األكثر تداواًل على »فيسبوك« لم يُكن خطوة

ّ
يبدو أن

موفقــة للموقــع. فقــد شــهد فوضــى عارمــة إلــى درجــة الترويــج ملنشــورات مفبركــة 
أغســطس/آب  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  »فيســبوك«  وأعلــن  ومحتــوى جنســي. 
الجــاري عــن تغييــر فــي خاصيــة »تريندنــغ« وتقليــل االعتمــاد علــى املحرريــن فيــه، 
الســتبعاد احتمــاالت التحّيــز البشــري بعــد االنتقــادات التــي طاولته فــي مايو/أيار 
املاضي. ولحذف احتمال التحيز قال فيسبوك إنه لن يعتمد بعد اآلن على محررين 
لكتابــة وصــف املوضوعــات الرئيســية، وإنــه ســيظهر للمســتخدمني بــدال مــن ذلــك 

املوضوع وعدد األشخاص الذين يناقشونه.
املوفــق،  وغيــر  بالســيئ  التغييــر  البريطانيــة  غارديــان«  »ذا  صحيفــة  ووصفــت 
إذ تخللــت القائمــة الكثيــر مــن األخطــاء واملشــاكل. وأوضحــت الصحيفــة أن طــرد 
املحرريــن الذيــن كانــوا يشــرفون علــى كتابــة ملخصــات املواضيــع األكثــر تــداواًل قــد 
انتهى بنتائج سيئة حتى اآلن. إذ نقلت الصحيفة عددًا من املواضيع التي صعدت 

إلى الترند وصارت األكثر تداواًل رغم أن ذلك كان من املفروض أال يحدث.
وصعــد إلــى قائمــة املواضيــع األكثــر تــداواًل خبــر كاذب عن طرد صحافي في شــبكة 
»فوكــس نيــوز« األميركيــة، إضافــة إلــى مقطع فيديو أثار الجدل عن شــاب في وضع 
جنســي، وأخبــار أخــرى بعضهــا غيــر صحيــح وأخــرى تضمنــت عبــارات وإشــارات 

ومشاهد ُوصفت بالخارجة. 
وطــرد »فيســبوك« محرريــه الذيــن يشــرفون علــى كتابــة ملخصــات األخبــار األكثــر 
تــداواًل فــي العالــم. واكتفــى بطلــب مغادرتهــم بشــكل مفاجــئ وبوجــود حــارس أمــن. 
إلــى  العمــل، وحولــت هــذه املهمــة  ووزعــت عليهــم اإلدارة تعويضــًا عــن شــهر مــن 

خوارزمية املوقع األوتوماتيكية. 
ويســتخدم »فيســبوك« 1.7 مليــار شــخص. وتعرضــت الخاصيــة النتقــادات بعــد 
تقريــر موقــع »غيزمــودو« الــذي نقــل عــن عاملــني فــي املوقــع أنه حــّد من إبــراز أخبار 
املحافظني، مما دفع أعضاء جمهوريني في الكونغرس األميركي إلى املطالبة بقدر 

أكبر من الشفافية.
)العربي الجديد(  

أزمة الصحافة الورقية تصل إلى السعودية
يعيش العالم أزمًة في الصحافة الورقية، تســببها العوامل الماليــة بالدرجة األولى ومعها اتجاه القراء للمحتوى اإللكتروني. وبعد 

لبنان ومصر، وصلت األزمة إلى السعودية، حيث تعيش بعض وسائل اإلعالم المكتوبة أزمًة مالية
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بين السخرية واالنتقادات الالذعة، تغريد
استقبلت مواقع التواصل 

االجتماعي خبر تكريم أفضل 
مدرس على مستوى الجمهورية 

المصرية بعد مباراة أقامها وزير 
التعليم بمبلغ 30 جنيهًا فقط، 
أي ما يعادل 3 دوالرات أميركية، 

وتصرف عام 2036.

أعلنت شركة »آبل« رسميًا عن 
موعد مؤتمرها السنوي لتقديم 

أحدث منتجاتها، يوم السابع من 
سبتمبر/أيلول المقبل في سان 

فرانسيسكو. ومن المتوقع أن 
تطلق هواتف »أيفون 7« و»أيفون 
7 بالس« باإلضافة إلى نسخة جديدة 

من ساعة »آبل ووتش«.

انقسم الناشطون اللبنانيون على 
مواقع التواصل االجتماعي 

بين مهتم بقضية انتحار الفتاة 
العشرينية نورهان حمود، وعودة 
النفايات الى االنتشار في الشوارع. 

وأجمع هؤالء على أّن إجراءات 
الدولة اللبنانية هي من يخنق 

المواطنين ويقتلهم.

انتشر وسم »#العوده_الي_
المدارس« على »تويتر« في بعض 

الدول العربية بين بعض الطالب 
الذين بدأوا الموسم الدراسي أو 
سيبدأونه قريبًا خالل شهر أيلول/

سبتمبر. وعبّر البعض عن فرحتهم 
بينما سخر آخرون مطالبين بتمديد 

أيام اإلجازة. 



العام. تساؤالت حملها عدد من الصحافيني 
والنشطاء على مواقع التواصل االجتماعي، 
الــذي يؤهلها  الغنائي  تــاريــخ شيرين  حــول 
ــلــــى مــــســــرح مــــهــــرجــــان بــعــلــبــك  لــــلــــوقــــوف عــ
التاريخي. شيرين كانت ثاني فنانة مصرية 
تــقــف عــلــى املـــســـرح هـــذا الـــعـــام، بــعــد وقـــوف، 
ــة عــام  ــريـ الــســيــدة أم كــلــثــوم، فـــي الــقــلــعــة األثـ
 خاصًا، وقد تصدرت 

ً
1968، وإحيائها حفال

صــورهــا يـــومـــذاك الــصــفــحــات األولــــى ملعظم 

ووعدت  اللبنانية.  واألسبوعيات  اليوميات 
أم كلثوم يومها بأنها ستغني قريبًا قصيدة 
اسمه،  عن  تفصح  لم  لبناني،  نظمها شاعر 
لكنها تــعــاونــت مــع الــشــاعــر الـــراحـــل، جــورج 
ــدة مــــن أجـــمـــل أغــنــيــاتــهــا،  ــ ــ جــــــــرداق، فــــي واحـ

وكانت بعنوان »هذه ليلتي«.
لــكــن االحــتــجــاج هـــذا الـــعـــام، جـــاء مـــن بعض 
الــلــبــنــانــيــني الـــذيـــن اعـــتـــقـــدوا بــــأن شــيــريــن ال 
لتاريخها  الوقوف في بعلبك نظرًا  تستحق 

ربيع فران

تـــــــطـــــــوي مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات لــــبــــنــــان 
ــــوعـــــني  ــبـ ــ صـــفـــحـــتـــهـــا خـــــــــالل األسـ
املــقــبــلــني، بــعــدمــا طـــافـــت املــنــاطــق 
اللبنانية باملهرجانات والحفالت. والواضح 
النتائج األولـــى، أن معظم هــذه الحفالت  من 
ــبـــول لـــجـــهـــة الـــحـــضـــور  ــقـ ــنـــجـــاح مـ حـــظـــيـــت بـ
بداية، كما لنوعية الفنانني الذي أحيوا هذه 
الـــحـــفـــالت. جــمــع لــبــنــان هــــذا الـــعـــام أكــثــر من 
خمسني نجمًا عامليًا، منهم سيمون وغريس 
ــرز نــجــوم  ــ جـــونـــز ومــيــكــا، ومــجــمــوعــة مـــن أبـ
الـ«دي جي« في العالم، والذين عززوا حضور 

عنصر الشباب في املهرجانات.

شيرين... مخزون فني بسيط 
في مهرجان كبير

تــفــاوتــت ردود الــفــعــل مــؤخــرًا حـــول مشاركة 
عــدد مــن الفنانات فــي الــبــازار الــخــاص بهذه 
املــــهــــرجــــانــــات. تـــــســـــاؤالت كـــثـــيـــرة حــمــلــتــهــا 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــعــد مــشــاركــة 
في  الــوهــاب،  عبد  املــصــريــة، شيرين  الفنانة 
فــعــالــيــات مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة هــذا 

يفقد الفيلم قدرته 
على إثارة التوتر في 

النصف الثاني

شيرين هي ثاني مطربة 
مصرية تغني في بعلبك 

بعد أم كلثوم

يقوم أهل بيت الحاج 
برسم صورة للكعبة على 

جدران البيت
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منوعات

ــا الـــخـــجـــول مــن  ــدهـ ــيـ ــديـــث، ورصـ الـــفـــنـــي الـــحـ
ــاءل بــعــضــهــم عــلــى مــواقــع  ــســ األغـــنـــيـــات. وتــ
التواصل االجتماعي عن األسباب التي دفعت 
الفنانة  استقبال  إلــى  بعلبك  مهرجان  لجنة 
شيرين هذا العام. ولم تعلق الفنانة نفسها 
بأنها ما  الـــردود، واعترفت  هــذه  كثيرًا على 
مهرجانات  على مسرح  للوقوف  طفلة  تــزال 
عتَبر أول مصرية تقف في خشبة 

ُ
بعلبك. وت

أم كلثوم بجمهور بعلبك  لقاء  املــســرح، بعد 

لــت  فـــي لــبــنــان نــهــايــة الــســتــيــنــيــات. وتــســاء
على املسرح األثــري حول حضورها وكأنها 
ــة لـــهـــذا اإلنــــجــــاز، وبـــأنـــهـــا تشعر  ــدركـ غــيــر مـ
بمسؤولية ذاتية مضاعفة. واستطاعت رغم 
حذرها الشديد، أن تبسط صوتها لساعتني 
تــــحــــديــــدًا عــــلــــى جــــمــــهــــور وصـــــــل خــصــيــصــًا 
بعلبك  مدينة  أن  واملــعــروف،  ليلتها.  ليشهد 
العاصمة  عن  كيلومترًا   83 تبعد  التاريخية 

اللبنانية بيروت.

غناء للعمالقة 
لكن ردودًا أخرى تحدثت عن أن القلعة األثرية 
لسنوات  الحالني،  عاصي  الفنان  استقبلت 
مضت، إذ قدم مسرحية استعراضية غنائية. 
وأكــــد الــنــاشــطــون بــــأن الــحــالنــي يــعــتــبــر من 
ــّدد الــبــعــض اآلخــر  جــيــل الــفــنــانــة شــيــريــن. ونــ
الــفــنــانــني ومــحــاســبــتــهــم على  بكفية تــجــزئــة 
جنسيتهم. وقال مدافعون، إن شيرين تمتلك 
واحدًا من أجمل األصوات في العالم العربي، 
وبــأنــهــا لــن تقلل مــن مــســتــوى الــوقــوف على 
خــشــبــة املــــســــرح، وإحــــيــــاء حــفــل فـــي »مــديــنــة 

الشمس« بعلبك.
أحيطت شيرين بفرقة موسيقية جّيدة تتالءم 
ــبــات املـــســـرح املــفــتــوح فـــي الـــهـــواء، 

ّ
مـــع مــتــطــل

الــصــوت  تــراعــى لجهة  أن  يــجــب  مــن تقنيات 
ــاءة والــعــزف تــحــديــدًا. وغــنــت شيرين  واإلضــ
للعمالقة، ومنهم  أغنيات  توفر  ولــم  بــهــدوء، 
إلــى مجموعة من  لـــوردة وأم كلثوم، إضــافــة 
أهم أغنياتها التي كان يرددها الجمهور عن 
ظهر قلب. الالفت، أن البعض هاجم املطربة 
شيرين على نوعية األزياء التي ارتدتها في 
الحفل. وأشار النقاد بإن شيرين بالفعل كما 
وصفت نفسها، بأنها طفلة، بدليل فستانها 

األقرب إلى أزياء األطفال.

انقسام على جوليا بطرس 
أما جوليا بطرس، فكانت ردود الفعل بشأن 
فــي مهرجان »ضبيه« شمال  األخــيــر  حفلها 
بيروت متفاوتة، إذ نالت الكثير من املديح من 
قبل املهتمني، وتّم تقديمها على أنها الفنانة 
وقالت  جمهورها.  ينتهي  ال  التي  الــوحــيــدة 
معلومات، إن الحاضرين في الحفل تجاوزوا 
الصحافيني  آراء  وانــقــَســمــت  مــتــفــرج.  آالف   7
الــلــبــنــانــيــني حـــول حــضــور الــفــنــانــة، جــولــيــا، 
ومــوقــفــهــا الــســيــاســي املـــعـــروف فــي مــســانــدة 
النظام السوري، وتأييدها لخط تيار 8 آذار. 
وكــتــب آخـــــرون عـــن الــتــقــنــيــات الــعــالــيــة الــتــي 
ــاءة  واإلضـ والــديــكــور  الحفل  فــي  خدمت 

ُ
است

أفــراد الفرقة املوسيقية   عن 
ً
املدروسة، فضال

التي ضمت أكثر من 120 فــردًا معظمهم من 
براغ عزفوا األغنيات، إضافة إلى فريق إيقاع 
وصل خصيصًا ملساندة العازفني في بعض 
رات لزوم 

ّ
األغنيات التي تتطلب إيقاعًا ومؤث

األمسية.
من الواضح، أن جوليا وفريق العمل وحتى 
ــلــّحــن، زيــــاد بــطــرس، لــعــبــوا على 

ُ
امل شقيقها 

املــشــهــدي واملــوســيــقــي بشكل متكامل  الــوتــر 
أخرج السهرة من رتابة وبساطة املهرجانات 
الفنية التي تحفل بها املناطق اللبنانية، عبر 
مصعد  على  جوليا  أخرجت  التي  التقنيات 
املسرح، وصواًل  انتصب وسط  أوتوماتيكي 
أماكن  ُوِضَعت في  التي  النارية  األلعاب  إلى 
املــســرح، وبــني مدرجات  لها على  مخصصة 
االعتماد على مؤثرات في  الجمهور. وكذلك 
الــتــصــويــر املــشــهــدي الــتــلــفــزيــونــي، واألبــعــاد 

التي أحاطت باملسرح من جميع الجهات.
ــال نــاشــطــون آخـــــرون، إن جــولــيــا تــحــاول  وقــ
تــقــلــيــد الـــفـــنـــانـــة، فــــيــــروز، فــــي األزيــــــــاء الــتــي 
ــم يـــرق  ــ ــرة. ولـ ــ ــيـ ــ ــيـــة األخـ ارتـــدتـــهـــا فــــي األمـــسـ
ملــتــابــعــني أللــبــومــهــا الــغــنــائــي الــجــديــد الـــذي 
صدر قبل أسبوع واحد من حفلها اليتيم في 

لبنان هذا العام.

A A

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

غــداة شيوع نبأ رحيل املمثل األميركي، جني 
وايلدر، مساء أول من أمــس، اإلثنني، استعاد 
كـــثـــيـــرون ســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة الــكــومــيــديــة، 
املخرج،  مع  بتعامله  فيها،  الفاعل  وحضوره 
ل«، 

ّ
له املفض

ّ
الــذي أصبح »ممث بــرووكــس،  مل 

أو بتمثيله إلى جانب ريتشارد برايور الذي 
شّكل معه ثنائيًا، ال تزال أعمالهما معًا تثير 
ضحك العديدين، في أنحاء مختلفة من العالم. 
كما استعادوا تجاربه اإلخراجية املتواضعة، 
أدبية  عــديــدة، شخصيات  أحيانًا  واخــتــيــاره، 
مـــعـــروفـــة ســيــنــمــائــيــًا، كـــي ُيــعــيــد تــصــويــرهــا 
الـــذي يحتوي  الــســاخــر،  الــكــومــيــدي  بأسلوبه 
أيــضــًا عــلــى كـــمٍّ مـــن األســئــلــة اإلنــســانــيــة، وإن 

ن.
ّ
بشكل مبط

وايلدر  أن  إلــى  انتبهوا  الذين  قليلني هم   
ّ
لكن

الـــــذي تـــوفـــي بــعــد ثـــالثـــة أعــــــوام مـــن إصــابــتــه 
مطلع شبابه  في  شــارك  »ألزهايمر«،  بمرض 
ــم أفـــالم  ــ ــــرز وأهـ وبـــدايـــاتـــه الــفــنــيــة فـــي أحــــد أبـ
العنف، »بوني وكاليد« )1967( آلرثر بن، الذي 

التي تصل أخيرًا إلى صخرة صغيرة على 
الـــشـــاطـــئ، ولكنها  بــعــد 200 مــتــر فــقــط مـــن 
محاصرة دون وجود أي شخص يساعدها، 
وعـــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى ســبــاحــة تــلــك املــســافــة 
الـــقـــصـــيـــرة خــــوفــــًا مــــن الـــســـمـــكـــة الـــعـــمـــالقـــة، 
وبسبب تأثرها بإصابتها. ويصبح الهدف 
الوحيد لنانسي هو النجاة، والوصول للبر 

الذي تراه بعينيها. 
ينجح املــخــرج، جــايــوم كوليست ســيــرا، في 
ـــب مـــن املــشــاهــد تــجــاه مـــا يــحــدث. 

ّ
خــلــق تـــرق

، حــتــى ينجح 
ً
ومـــا إن يــحــدث الــهــجــوم فــعــال

الفيلم مــّرة أخــرى فــي إثـــارة االنــتــبــاه بشدة 
د الذي يضع بطلته فيه، 

ّ
ناحية املوقف املعق

الشاطئ،  مــن  فقط  متر   200 بعد  على  فهي 
ــدو قـــريـــبـــة جـــــــدًا، ولـــكـــنـــهـــا ال  ــبــ والــــنــــجــــاة تــ
التحرك ولــو خطوة واحـــدة. وألن  تستطيع 
واحــدة  بممثلة  تسير  الفيلم  أحـــداث  أغــلــب 
هــي بــالكــي لــيــفــلــي، فـــإن ذلـــك يسمح بمزيد 
من التوّرط بالنسبة للمشاهد تجاه املوقف، 
فال يوجد حوار أو تواصل مع شخص آخر، 
بــقــدر مــا تعيش   ،

ً
كفيلم  Open Water مــثــال

ذلك الكابوس برفقة البطلة، كأنك معها على 
الصخرة. 

ورغـــم هـــذا الــنــجــاح خـــالل املــرحــلــة األصــعــب 

محمد جابر

ــن قــبــيــل املـــبـــالـــغـــة أبــــــدًا إن قـــيـــل إن  لـــيـــس مــ
قــرش. حدث  السينما تغيرت بسبب سمكة 
ــا أخـــــرج املـــخـــرج الــشــاب  ــ

ّ
ذلــــك عــــام 1975، مل

 ،Jaws حــيــنــهــا، ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ، فــيــلــمــه
عن هجوم سمكة قرش على أحد الشواطئ 
الــصــيــفــّيــة، وتــحــويــل حـــيـــاة املــصــيــفــني إلــى 
لتبدأ  لبعضهم.  قتلها  بعد  مرعب  كــابــوس 
بــعــد ذلـــك رحــلــة كـــر وفـــر بـــني الـــقـــرش، وبــني 

ثالثة رجال من بينهم »الشريف«. 
والــنــتــيــجــة كــانــت مــدهــشــة، ألن الــعــمــل الــذي 
فقط،  دوالر  مــاليــني   8 إنــتــاجــه  تكلفة  بلغت 
جــلــب 260 مليونًا كــعــائــدات داخـــل أمــيــركــا، 
أخــرى خارجها في  إلــى جانب 210 ماليني 
الــعــالــم، ليصبح »الــفــك املــفــتــرس« هــو أنجح 
فيلم في حينه، ويؤسس ملا صار يعرف بعد 
ذلــك بـــ«أفــالم الصيف الــتــجــاريــة«، والــتــي ما 

زالت قائمة حتى اليوم. 
ومــنــذ ذلــك الــحــني، أصبحت أســمــاك القرش 
ــوٍع  وصــــنــــف ســـيـــنـــمـــائـــي، إذ تـــّم  ــ ــنـ ــ أقـــــــرب لـ
إنتاج عشرات األفــالم التي دارت في البحر. 
الحفاظ على حياتهم من  أبطالها  ويحاول 

هجوم متوّحش من أسماك الطبيعة. 
ـــالم الـــتـــي تــنــتــمــي لــفــئــة أفـــالم  ــر تــلــك األفـــ آخــ
 The ــلـــة ــاه الـــضـــحـ ــ ــيـ ــ ــو فـــيـــلـــم املـ ــ ــــرش، هـ ــقــ ــ الــ
دور  فــــي  حـــالـــيـــًا  ــَعــــرض  يــ الــــــذي   Shallows
السينما الــعــاملــيــة، ويــــدور حـــول »نــانــســي«، 
راكــبــة املـــوج الــريــاضــيــة الــتــي تــتــواجــد على 
أحـــــد الــــشــــواطــــئ بـــرفـــقـــة أصـــدقـــائـــهـــا، وفـــي 
أحـــد تــمــاريــنــهــم فـــي الــبــحــر، يــحــدث هــجــوٌم 
مــن سمكة قــرش، إذ تقتل أحــد ركــاب املــوج، 
وتــتــســبــب فــي جـــرح ضــخــم فــي قـــدم نانسي 

عــديــدة.  أميركية  سينمائية  تــابــوهــات  ــم 
ّ
حــط

التعاطي  فــي  لنمط سينمائي جديد  وأّســـس 
ــل 

ّ
مــع أحــــوال املــجــتــمــع األمــيــركــي، عــبــر الــتــوغ

ومحاولة  الــشــريــرة،  الشخصيات  أعــمــاق  فــي 
فــهــم بــواطــنــهــا وأفـــكـــارهـــا وأحــاســيــســهــا، من 
دون الــتــغــاضــي عــن كـــون الــشــخــصــيــات هــذه، 
والــحــاالت االجتماعية األخــرى، مرايا تعكس 
مـــــراحـــــل تـــاريـــخـــيـــة فـــــي الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة 

األميركية.
يروي الفيلم حكاية شابني يسرقان املصارف، 
فــي ثــالثــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، فــي أمــيــركــا 
الـــواقـــعـــة تــحــت وطـــــأة االنـــهـــيـــار االقـــتـــصـــادي 

املالي الكبير، وهما شخصيتان حقيقيتان.
ــر مـــهـــّمـــًا، ربـــمـــا ألن وايــــلــــدر لم  ــ لـــن يـــكـــون األمـ
ار قبور 

ّ
يكن يــؤّدي دورًا رئيسيًا، بل دور حف

يخطفه بــونــي )فـــاي دانــــاواي( وكــاليــد )وارن 
بيتي(. أو ربما ألن جيروم سيلبرمان )مواليد 
يــونــيــو/ حـــزيـــران 1933(،  »ويــســكــنــســن«، 11 
وهذا اسمه الحقيقي، فرض نفسه في املشهد 
يمتلك  كوميدي،  كممثل  الدولي،  السينمائي 
 بــــات جـــــزءًا أســـاســـيـــًا مـــن شــخــصــيــاتــه 

ً
شـــكـــال

الــســيــنــمــائــيــة، وســالســة قـــول ونــبــرة صوتية 
هذه  تقديمه  لكيفية  جوهريًا  رديــفــًا  أضــحــت 
ــم يــكــتــِف  الـــشـــخـــصـــيـــات. لـــكـــن جــــني وايــــلــــدر لــ
بتعاونه مع آرثر بن، في نتاٍج سينمائي بعيد 
ة الكوميدية الجميلة. ذلك 

ّ
عن الضحك والخف

أن اسمه موجوٌد في أفالم ملخرجني، بعضهم 
مــزج الكوميديا بــاملــرارة الــســوداء، كــي يــروي 
فــصــواًل مــن الــيــومــيــات الــحــيــاتــيــة لــلــنــاس، أو 
ــواة أعــمــالــه. مــن بينهم يبقى  جــعــل الـــدرامـــا نـ
ــر. فـــفـــي »كـــــل شـــــيء تــريــد  ــ ــهـ ــ وودي آلـــــن األشـ
دائــمــًا مــعــرفــتــه عــن الــجــنــس، لــكــنــك تــخــاف أن 
بأسئلة  الضحك  يتناغم   ،)1972( تسأل عنه« 

القائمة  وبــالــعــالقــات  الــحــيــاة،  بــأصــل  قة 
ّ
متعل

بــني الــجــســد والــــروح واالنــفــعــال، وبتفاصيل 
ــن الـــُبـــعـــد اإلنــســانــي  ــخــذ مـ

ّ
طــبــيــة وعــلــمــيــة تــت

الحياة. وهذا  إزاء  لتعبيٍر عن موقٍف  امــتــدادًا 
ه باألسلوب الكوميدي الساخر، الذي ُيتقن 

ّ
كل

آلــن صناعته في أفــالم عديدة لــه، في حني أن 
روبرت ألدريخ يتعاون معه في فيلم موصوف 
بأنه »وسترن كوميدي«، إذ يؤدي وايلدر دور 

حاخام بولوني يدعى آفرام، يسافر إلى سان 
فــرانــســيــســكــو بــنــّيــة تــشــيــيــد كــنــيــس يــهــودي. 
ـــر عــــن مــــوعــــد انــــطــــالق الـــبـــاخـــرة 

ّ
لـــكـــنـــه يـــتـــأخ

مــن فــيــالدلــفــيــا، فيضطر إلـــى الــســفــر بــــّرًا، من 
دون مــال. أمــا لــقــاؤه بأحد ســارقــي املــصــارف، 
فيحّول الرحلة إلى مزيج فكاهي وإنساني من 

املغامرات املشّوقة. 
ــدر أحـــد  ــ ــلـ ــ ــيـــدنـــي بـــواتـــيـــيـــه، ُيــــقــــدم وايـ مــــع سـ

بــــرايــــور، في  ريـــتـــشـــارد  مـــع  الـــعـــديـــدة  أدواره 
يــغــادران  صديقان   :)1980( مجنونة«  »إثـــارة 
أفضل.  مكان  عــن  بحثًا  نــيــويــورك،  مدينتهما 
ــا، ويـــــبـــــدآن حـــيـــاة  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ يــــصــــالن إلــــــى كـ
مختلفة وهـــادئـــة. يــعــمــالن فــي مــصــرف. لكن، 
بتهمة  عليهما  القبض  الشرطة  تلقي  فــجــأة، 
 
ْ
ــر، إذ

ّ
ســرقــة املـــصـــرف، فــــإذا بــحــلــمــهــمــا يــتــبــخ

ُيحكم عليهما بالسجن املؤّبد  ملدة 125 عامًا.

 بعد ذلك في 
ً
من الفيلم، إال أنه ينحدر قليال

أن يتضّمن  يفترض  والـــذي  الــثــانــي،  نصفه 
مساحة التوتر الكبرى. 

فــمــنــذ تــحــديــد املـــوقـــف واملــعــضــلــة الــدرامــيــة 
ــانـــســـي عــلــى  األســــاســــيــــة، فــــي مــــحــــاصــــرة نـ
الــصــخــرة، وسمكة الــقــرش التي تــدور حول 

املكان بشكل مستمر. 
يــجــد حــلــواًل  أن  يــســتــطــيــع  الــفــيــلــم ال   

ّ
أن إال 

ــن أجــــــل تـــســـيـــيـــر األحــــــــــــداث، أو  ــ حــقــيــقــيــة مـ
اإلبـــقـــاء عــلــى اهــتــمــامــنــا بــمــا يـــحـــدث، ســـواء 
املؤلف،  من  الضعيفة  الكتابة  بسبب حلول 
أنطوني جاسونسكي، الذي ال يملك الكثير 
ــتــــي يــمــنــحــهــا  مــــن الــــخــــيــــال أو األحــــــــــداث الــ
للشخصية فــي هــذا املــوقــف، إذ تبدأ بعض 
الرتابة والتكرار تدب في أوصال الفيلم، أو 
لــيــفــلــي، نفسها لــم تكن  ألن املــمــثــلــة، بــالكــي 
تتحمل  تجعلها  الــتــي  الــقــوة  مستوى  على 
 تكون في نصف أحداثه وحدها 

ً
فيلمًا كامال

على الشاشة. 
االنفعاالت  أو  التعبيرات  مــن  تملك  ال  فهي 
 
ً
أو األداء الجسدي ما يجعلنا نصدق فعال

ــًا ما  ــمــ هــــذا الـــكـــابـــوس الـــــذي تــعــيــشــه، ودائــ
 بيننا وبني الشعور باألحداث. 

ً
كانت حائال

ومجرد مقارنة أدائها بجيمس فرانكو في 
ريــدفــورد  روبـــرت  أو   Hours  127 مثل  فيلم 
فــي  بــــولــــوك  ــدرا  ــ ــانـ ــ سـ أو   All is Lost فــــي 
أفــالم  حــمــل  اســتــطــاعــوا  كممثلني   ،Gravity
كاملة بمفردهم، وفي ثالثة أداءات رشحت 
ملـــاذا خفت فيلم  نـــدرك  لــأوســكــار، يجعلنا 
ظل،  وإن  الثاني.  نصفه  فــي   The Shallows
املشاهدة  يستحق  ممتعًا  فيلمًا  ذلـــك،  رغــم 
هــذا الصيف، ويــؤكــد أن أســمــاك الــقــرش ما 

زالت قادرة على إثارة الرعب في األفالم.

جين وايلدر: آخر الكوميديينسمكة القرش... رعب بال خيال
توفي الممثل األميركي، 

جين وايلدر، الذي شارك 
في فيلمي »ويلي 

ونكا آند ذا تشوكليت 
فاكتوري« و«بالزينغ 

سادلس«، أمس اإلثنين عن 
83 عاًما

نور زين

للحج مناسك معروفة يتم التذكير بها، والتأكيد 
التلفزيونية  والبرامج  املساجد  عليها في حلقات 
واإلذاعــيــة فــي مثل تلك األيـــام مــن كــل عــام. وهناك 
ــــالم، يتم  مــنــاســك شعبية بــعــيــدة عــن وســائــل اإلعـ
توريثها من جيل إلى جيل. ورغم اختفاء معظمها 
في املدن، إال أن الريف املصري واملناطق الشعبية 
املــصــريــة مـــازالـــت مــتــمــســكــة، حــتــى الـــيـــوم، بأغلب 
الــــعــــادات الــتــي ارتــبــطــت بــمــوســم الــحــج والــرحــلــة 
املقدسة. وتلك بعض العادات التي تصاحب موسم 

الحج، واالحتفال بالحاج.

أغاني الحج
في أيام الحج، عندما تمر بجانب مقهى صغير في 
إحدى القرى أو املناطق الشعبية، تسمع أغنية »يا 
رايحني للنبي الغالي«، بصوت ليلى مــراد يخرج 
»اوعدنا  الجالسني  من مذياع قديم، وسط تهليل 
يــــارب«. يبحث ســكــان الــبــيــوت الشعبية عــن أغــان 
بعينها ارتبطت بموسم الحج لترديدها على سمع 
املسافر، وكمظهر لالحتفال وإعالم املحيطني، بأن 
هناك حاجا هذا العام من ذلك البيت. ومن أشهر 
الــحــج، أغنية »يا  الــتــي ارتــبــطــت بموسم  األغــانــي 
مـــراد، وكلمات  أداء ليلى  الــغــالــي«،  رايــحــني للنبي 
أبو السعود اإلبياري، وألحان رياض السنباطي. 
الله وســالمــه، شفاعة ياجد  وأغنية »عليك صــالة 

الـــحـــســـنـــني«، مـــن غـــنـــاء أســـمـــهـــان، وكـــلـــمـــات بــديــع 
خيري، وألحان فريد األطرش. وأغنية »إلى عرفات 
أم كلثوم، وكلمات أحــمــد شوقي،  الــلــه«، مــن غــنــاء 

وألحان رياض السنباطي.

زينة الحج وحلقات الذكر
يقوم أهل بيت الحاج والجيران واألقــارب، بتزيني 
ــام بــمــزيــد مــن عناقيد  الــبــيــت قــبــل ســفــره بــعــدة أيــ
األنـــوار، وذلــك كــإشــارة أن هنالك شخص مــن ذلك 
الــبــيــت ســيــؤدي الــحــج هـــذا املـــوســـم. ويــجــتــمــع كل 
املنطقة  أو  الــقــريــة  رجـــال  السفر  يــوم حتى ميعاد 
ويقومون  البيت،  أمــام  ذكــر  حلقات  فــي  الشعبية، 

فيها باإلنشاد الديني.

النقوط
الــريــف واملناطق  فــي  عـــادة مستمرة منذ ســنــوات 
ــًا على  الــشــعــبــيــة، حــتــى أصــبــحــت قـــانـــونـــًا وفـــرضـ
ــن يــقــومــون  ــذيــ ــران الــ ــيــ ــجــ األقـــــــــارب واملـــــعـــــارف والــ

الــحــاج قبل ســفــره بــأيــام قليلة، ويقومون  بــزيــارة 
بدفع »الــنــقــوط«، وهــو مبلغ غير محدد مــن املــال، 
وفــقــًا للحالة املــاديــة لــكــل شــخــص. وهــنــاك بعض 

األشخاص يعطون »النقوط« في صورة طعام.

غرافيتي 
مع اقتراب عودة الحاج من سفره، يقوم أهل البيت 
القرية  الــخــارج. ويعمل خــطــاط  مــن  البيت  بــطــالء 
على رسم صورة الكعبة املشرفة على جدار البيت 
مــن الــخــارج، إضــافــة إلــى طــائــرة أو سفينة حسب 
بعبارة  مذيلة  الــحــاج،  استخدمها  التي  الوسيلة 
من  العديد  وتقوم  مغفورًا«.  وذنبًا  مــبــرورًا  »حجًا 
األســر، بتجديد ذلك الرسم كل فترة قبل أن تبهت 
ألــوانــه وخــطــوطــه، وذلـــك كــإشــارة بـــأن أحـــد سكان 

البيت قد زار بيت الله الحرام من قبل.

الزّفة
وهي من أقل العادات انتشارًا اليوم، لكنها مازالت 
ــيـــة، وفــيــهــا  ــفـ ــاطـــق الـــريـ ــنـ ــــودة فــــي بـــعـــض املـ ــــوجـ مـ
يستقبل ســكــان الــقــريــة رجـــااًل ونــســاء، الــعــائــد من 
واملزامير  األحصنة  تقودها  حقيقية،  بزفة  الحج 

البلدية والدفوف. 
ويحَمل الرجال الحاج على األعناق وسط الزغاريد 
والطبل، حتى يصل إلى منزله. ويقومون بالرقص 
والتحطيب في بعض األحيان، ويستمر االحتفال 

بالحاج حتى املساء.

انقسام اآلراء حول شيرين وجوليا

)Getty /رحل وايلدر عن 83 عامًا )جيسي غرانت

يستقَبل الحاج 
عند عودته 
بالمزامير 
والرقص 
واألحصنة 
)العربي الجديد(

)Getty /المنتجان لين هاريس وماتي ليشم والمخرج جاوم كوليت سيرا )جيلبيرت كاراسكويلو

)Getty( أكدت شيرين بأنها تشعر بمسؤولية ذاتية مضاعفة

بعلبك  للفنانة، شيرين، في مهرجانات  األول،  لبنان.  أقيما في  الماضي حفلين  األسبوع  شهد 
الدولية. والثاني، لجوليا بطرس. وأثار الحفالن ردود فعل على مواقع التواصل

مهرجانات لبـنان

طقوس الحج

فنون وكوكتيل
رصد

تقاليد

رحيلسينما

أحيا عدٌد كبير من الفنانين 
العرب مهرجانات في 

لبنان، وكان لحضور الفنان 
المصري تامر حسني 

)الصورة(، وقع جيد عند 
اللبنانيين، بداية موسم 
المهرجانات. استطاع 

حسني حشد أكثر من 2000 
شخص لمتابعته. كما كان 

حضور الفنان كاظم الساهر، 
جيدًا هذا العام في أكثر 

من محافظة لبنانية، وبلغ 
عدد حفالته ست حفالت. 
فيما لم يكن حفل الفنان 

المغربي سعد لمجرد، كما 
كان متوقعًا في بيروت، 

رغم شعبيته على مواقع 
الميديا البديلة.

الرابحون هذا 
الصيف
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الــنــدوة الثانية  تــّمــوز/ يوليو 2015، وجــاءت 
ضـــمـــن مـــهـــرجـــان يــســمــى »املــــوكــــب األدبـــــــي«، 

لتلّمس أفق الستمرارية الندوة األولى. 
ــة هــي  ــبــ ــاســ ــنــ املــ هــــــــذه  أحـــــــــــداث  أبـــــــــرز  وألن 
الحاملة  املقّدمة  األوراق  وبعض  املختارات، 
إلضاءات ناضجة بعد سنوات من الضبابية 
الشعري عربيًا.  النمط  هــذا  التي أحيط بها 
من املالحظ أن كل واحد من الشعراء العرب 
ــِهــم هــذه الــعــبــارة على شاكلته، 

َ
املــشــاركــن ف

ــة،  ــيــ ــرافــ ــوغــ ــوتــ ــات فــ ــطــ ــقــ ــب لــ ــتــ فـــبـــعـــضـــهـــم كــ
التصوير بمجازات شعرية  وبعضهم خلط 
مما تحفظ ذاكرته، وبعضهم انتحل قصائد 
ــراء يـــابـــانـــيـــن مــــعــــروفــــن مـــثـــل بـــاشـــو  ــ ــعـ ــ شـ
وبوسون ويوسا بعد أن أدخل عليها تغييرًا 
ـــة وجـــدنـــاهـــا تــتــأنــى وتــرتــبــك 

ّ
طــفــيــفــًا. والـــقـــل

فــتــأتــي رســومــهــا خــطــاطــات أولــيــة، وشــاعــت 
نــدرة الهايكو العربية إلــى درجــة أن القارئ 
قــد يــصــل إلـــى عـــدد ال يــتــجــاوز أصــابــع اليد 
الواحدة لدى هذا الشاعر أو ذاك. ومن املؤّكد 
أن ظاهرة اإلكثار عند بعضهم )مئة هايكو، 
ــايـــكـــو( ســـتـــصـــدم حــســاســيــة  أو ثــالثــمــئــة هـ
انبعث  لــو  بــاشــو  ماتسو  الياباني  األســتــاذ 
حـــيـــًا وحـــضـــر حـــلـــقـــات الــــشــــعــــراء، هــــو الــــذي 
يعتقد أن شــاعــر الــهــايــكــو لــو أنــجــز واحـــدة 
أو اثنتن أو ثالثًا من الهايكو أصيلة طيلة 
حياته لكان في ذلك دليل على عظم إنجازه.

الجيد وســط كل هــذا، أن صاحب املختارات 
»املــدار«  حــّدد مجال اختياره بن ما أسماه 
و»الحقل«، وكــان بذلك واعيًا بما بن يديه. 
فـــاملـــدار يــمــنــح هــامــشــًا الشــتــغــال الــنــصــوص 
ضمن ما يسميه »مدار الهايكو«، وهي صيغة 
الــطــور مــن التجربة إصــدار  به فــي هــذا 

ّ
تجن

ــدارة انــتــمــاء الــنــصــوص  ــ حــكــم قــيــمــة عــلــى جـ
 وروحًا، ويمنحه 

ً
املختارة إلى الهايكو شكال

مــفــهــوم »الـــحـــقـــل« مــنــهــجــيــًا إمــكــانــيــة حصر 
مجال االنشغال ضمن نــوع أدبــي معّن ذي 
خصائص مشتركة، ما يساعد على تحديد 
محتويات منت املختارات وفق معايير حقل 

هذا النوع األدبي. وهكذا يتكامل املفهومان 
اختيار منت  في  قاعدتن الزمتن  ويشّكالن 

محّدد بما فيه الكفاية. 
بسًا هنا، وخصوصًا 

ُ
ولكن نالحظ أن ثمة ل

فــــي اعـــتـــمـــاد مـــفـــهـــوم »املـــــــــدار« عـــلـــى أســــاس 
ــــدارة وانـــتـــفـــاء الــــجــــدارة؛  ــــجـ الــتــمــيــيــز بــــن الـ
فــهــل املــهــم مــعــرفــة انــتــمــاء هـــذه الــقــصــيــدة أو 
إلى  أم  الهايكو«  ومضمون  »شكل  إلــى  تلك 
»الــشــعــريــة«؟ مــعــيــار شــعــريــة الــقــصــيــدة هو 
األهـــم ولــيــس انــتــمــاؤهــا إلـــى هـــذا الــشــكــل أو 
ــّوره حتى  ــ ذاك، فــفــي عــالــم الــهــايــكــو، كــمــا طـ
تلك  معتمدة  تعد  لم  اليابانيون،  املحدثون 
القواعد والخصائص القديمة املتوارثة منذ 
أيام أساتذته الكبار في القرن السابع عشر، 
ــدءًا مـــن كـــونـــه مــطــلــع مـــا تــســمــى »قــصــيــدة  ــ بـ
الــحــلــقــات« الــتــي قـــد تــمــتــد إلـــى مــائــة حلقة، 
ومــرورًا بإطالق اسم »هوكو« عليه، وصواًل 
الــقــرن التاسع  إلــى منحه اســم »هايكو« فــي 

عشر على يد »ماسا أوكي شيكي«. 
بالطبع، املعني بالحقل هو هذه الخصائص 
ــحـــّددة  ــكـــون مـ الـــثـــابـــتـــة الـــتـــي ال يــمــكــن أن تـ
ــاعـــر حــقــيــقــي.  ــــدى أي شـ تـــحـــديـــدًا صــــارمــــًا لـ
الهايكو  هــي خصائص تنبع عــادة مــن لغة 
هناك  فهل  اليابانية،  أي  وتــراثــهــا،  األصلية 
مبّرر إللزام الهايكو العربية بها مع اختالف 

اللغة مبنى وتراثًا؟ 
بــعــض املــلــحــوظــات الــتــي تــنــاثــرت فــي أوراق 
ــذا  ــــي هـ ــة فـ ــ ــاديـ ــ ــكــــون هـ الـــــنـــــدوة يـــمـــكـــن أن تــ
الــســبــيــل، ألنـــهـــا تــنــصــبُّ عــلــى مـــا يــمــكــن أن 
ـــان مــنــطــلــقــهــا  نــســّمــيــه »الــــشــــعــــريــــة«، وإن كــ
»الهايكو« الياباني. يتساءل سامح درويش 
وهــــو يــكــتــب قــصــيــدتــه: »أيـــــن أثــــر الـــصـــورة 
واملـــشـــهـــديـــة املــعــتــمــدة عــلــى الـــعـــن الــالقــطــة 
عـــلـــى الـــخـــيـــال الـــشـــعـــري الـــعـــربـــي املــحــتــفــي 
باألذن املتلقية؟«، ويقول الشاعر عبد الكريم 
كــاصــد: ».. الــهــايــكــو ليست قــصــيــدة فــكــر أو 
معنى باملفهوم الشائع للمعاني، وإنما هي 
بــاعــثــة عــلــى الــفــكــر أو اإلحـــســـاس الــعــمــيــق«، 
مشهد  »الــهــايــكــو  البستاني  بــشــرى  وتكتب 
ــاقـــة حــركــيــة  ــبـــدو ســـاكـــنـــًا لــكــنــه يـــخـــتـــزن طـ يـ
شــعــريــتــهــا فــي الــلــبــس الــكــامــن بــن الصمت 
الــظــاهــر والــحــركــيــة املــضــمــرة« وتعني بذلك 
أيضًا التناوب الذي يحيلنا إليه املشهد في 
الهايكو بــن حــضــور املــرئــي والــالمــرئــي في 
آن واحـــد مــعــًا. واألكـــثـــر لفتًا إلـــى الــنــظــر هو 
املرحلة  هــذه  الهايكو في  فن  »يأتينا  قولها 
من حياة الثقافة العربية املربكة رد احتجاج 
عــلــى ذلــــك الــصــخــب، بــهــدوئــه ودعـــوتـــه إلــى 

التأمل والحث على الصمت الحضاري«. 
بالتأكيد مثل هذه الخصائص ليس مطلوبًا 
فــقــط لــرســم قــصــيــدة هــايــكــو، بــل لــرســم شعر 
أعمق مما نعرف حتى اآلن، وهذه هي فضيلة 

معرفتنا بالهايكو، أو بأي شكل شعري.

محمد األسعد

ــنـــظـــر فــي  ثــــالثــــة أشــــيــــاء تـــلـــفـــت الـ
الثانية في  الهايكو  نــدوة  أشغال 
املغرب، التي انعقدت وانتهت في 
الشهر املاضي  املغربية خــالل  مدينة وجــدة 
تــحــت عــنــوان »الــهــايــكــو الــعــربــي وشــعــريــات 

هايكو العالم«. 
مـــن إصــــــدارات  ــلــهــا وتـــالهـــا 

ّ
تــخــل مـــا  األّول، 

تنّوعت بن مجموعات شعرية، وكتب نقدية، 
ــرحــت لــلــنــقــاش مــا يــــزال إرســالــهــا 

ُ
وأوراق ط

 مـــن قــبــل املــنــظــمــن إلـــى املــعــنــّيــن 
ً
مــتــواصــال

بالفن الشعري، وهذا النمط الياباني النشأة 
تشكيلة  دعــوة  والثاني،  االنتشار.  والعاملي 
متنّوعة  جنسيات  من  والنقاد  الشعراء  من 
عــربــيــة وأوروبـــيـــة ويــابــانــيــة لــلــمــشــاركــة في 
الــــحــــوار واملــــراقــــبــــة. والـــثـــالـــث، وهــــو األبـــــرز، 
إصــــدار مــخــتــارات مــن الــهــايــكــو الــعــربــي من 
جمع وإعداد الشاعر عبد القادر الجموسي. 
هــذه ثــانــي مــرة يــحــدث فيها هــذا اللقاء حول 
شــعــر الــهــايــكــو الــعــربــي، بــالــتــرافــق مــع إطــاللــة 
على صور الهايكو في لغات أخرى، وفي اللغة 
املــرة  كــانــت  الــخــصــوص.  اليابانية على وجــه 
األولى، وفي املغرب أيضًا في التاسع من شهر 

إبراهيم اليعيشي

اب 
ّ
لن يكف »ألف ليلة وليلة« عن اجتذاب الكت

لالشتغال  والسينمائين  مــنــه،  لالقتباس 
الخشبة  على  لتقديمه  واملسرحين  عليه، 
الــبــريــطــانــي تيم  )كــانــت آخــرهــا للمسرحي 
سابل( وكذلك هم املترجمون الذين يعيدون 
 هــنــاك 

ّ
تــقــديــم الــكــتــاب إلـــى لــغــاتــهــم، وتـــظـــل

مبادرات ومحاوالت منهم إلعــادة ترجمته 
من جديد. 

آخـــر هـــذه املـــحـــاوالت هــي تــرجــمــة املستعرب 
ــارتــــن الــتــي  ــا مــ ــيـ ـ

ْ
ــن ــادور ِبـ ــبــ ــالــ اإلســــبــــانــــي ســ

ــربـــوم«، رغــــم أن  ــيـ ــــدرت حــديــثــًا عـــن دار »بـ صـ
الــعــمــل تــرجــم أول مـــرة إلـــى اإلســبــانــيــة سنة 
اإلسباني  والصحافي  الكاتب  قبل  من   1916
بــيــثــيــنــتــي بــالســكــو إبــانــيــيــث وكــــان ذلــــك عن 

ترجمة فرنسية لجوزيف شارل ماردوس.
بــعــد الــتــرجــمــة األولــــى بــســنــوات، ظــهــرت أول 

توقيع  وحملت  مباشرة  العربية  من  ترجمة 
رفــائــيــل كــانــســيــنــوس أســيــنــس ســنــة 1955، 
ــاتــــب مــثــل  ــل كــ ــبـ ــا اعــــتــــبــــرت مــــن قـ ــهــ ورغـــــــم أنــ
خــورخــي لــويــس بــورخــيــس »أحــســن ترجمة 
لــلــكــتــاب«؛ إال أنـــهـــا نــعــتــت مـــن قــبــل بــاحــثــن 

آخرين بأنها ترجمة حرفية. 
تــرجــمــة  ــا«  ــتـ ــيـ »بـــالنـ دار  نـــشـــرت   ،1964 فــــي 
املــســتــعــرب اإلســبــانــي خـــوان بــيــرنــيــت والــتــي 
ــعـــديـــد مــن  تــعــتــبــر األدق مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الـ
ــد أنــجــزهــا صــاحــبــهــا انــطــالقــًا  الــبــاحــثــن وقــ
الــثــانــيــة )1942( وطــبــعــة  كــلــكــتــا  مـــن طــبــعــة 
بــعــدهــا نــشــرت دار »أرغـــوس  بـــوالق )1935(. 
بيرغارا« نسخة جديدة أنجزها املستعربان 
وليونور  الرايـــا  غوتييريث  أنطونيو  خـــوان 
نــشــرهــا  وأعــــــــــادت   1965 ســـنـــة  ــنـــيـــث  ــيـ مـــارتـ
إلى  إضافة   .2014 سنة  أتالنتا«  »منشورات 

نسخ أخرى ترجمت عن الفرنسية.
ــام املـــحـــاولـــة الــخــامــســة  ــ ــر يــعــنــي أنـــنـــا أمـ ــ األمـ
لـــتـــرجـــمـــة الـــعـــمـــل، والــــــــذي صـــــدر فــــي أربـــعـــة 
مــجــلــدات أرفــقــهــا املــتــرجــم بـــدراســـة وشـــروح 
وحملت عنوان Mil y una noches، من خالل 
العنوان املعّدل، يظهر أن مارتن أدخل عليه 

الهايكو دعوة إلى الصمت الـحضاري

وجود ترجمات اعتبرها 
الباحثون والمستعربون 

اإلسبان جيدة يجعلنا 
نتساءل عن جدوى 

تكبد عناء نقل عمل 
بهذا الحجم والصعوبة 

إلى اإلسبانية مجّددًا

بعد انتهاء ندوة 
»الهايكو العربي« 

في المغرب مؤخرًا، 
صدرت عنها مختارات 

من قصائد الهايكو 
التي كتبها شعراء عرب. 
وقّدم معّد المختارات 
عبد القادر الجموسي، 

القصائد بوصفها 
تنتمي إلى شكل لم 

ينضج بعد كجنس أدبي 
في الشعر العربي

الفروقات حسب العرق واللون  تختفي مبادئ العدالة والجهد في الوظيفة، فتسود 
والجندر. تجربة تدور أحداثها بين مكاتب أحد األبراج العاجية في طوكيو عاشتها الكاتبة 

البلجيكية وروتها في كتابها الصادرة ترجمته إلى العربية مؤّخرًا

ألف ليلة وليلة إلى لغة ثربانتس للمرة الخامسة

إميلي نوتومب ديكتاتورية العمل المقّدسة احتجاج على الصخب العربي

لو كتب شاعر 
الهايكو قصيدة أصيلة 

في حياته لكان إنجازًا

االهتمام بترجمة األدب 
العربي جاء متأخرًا ولكنه 

اليوم في تصاعد

صنعت من الفشل 
صورة مقلوبة لعالقة 

الشرق بالغرب

ينّوه الكاتب والمترجم المغربي عبد 
المقّدمة  فــي  الجموسي  ــقــادر  ال
المتواضعة التي صّدر بها مختاراته، 
فيقول »من حقل شعري قيد التبلور 
إشارة وافية  العبارة  والتشكل«. هذه 
إلى حقيقة هذه الممارسة الشعرية 
العرب  الشعراء  فيها  يستلهم  التي 
عماده  شهيرًا،  يابانيًا  شعريًا  شكًال 
عشر  سبعة  من  تتكون  أسطر  ثالثة 
مقطعًا، واألهم أن باإلمكان تلخيص 
أن  التالية؛  البسيطة  بالعبارة  جوهره 

تكتب هايكو يعني أن ترسم.

يعني أن ترسم
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ثقافة

مشهد

ترجمة

رواية

فعاليات

ل في حذف أداة التعريف 
ّ
تغييرًا بسيطًا تمث

من العنوان الذي كان متداواًل لدى املترجمن 
السابقن. تجاوز عدد صفحات كل مجلد من 
مجلدات الترجمة الجديدة خمسمئة صفحة، 
 بهذا 

ً
وبعيدًا عن أي تقييم للترجمة فإن عمال

الحجم استحق جهدًا كبيرًا إلنجازه. فعوضًا 
عــن عــنــاء نــقــل هـــذا الــنــص الــتــراثــي الــصــعــب، 
أرفق مارتن عمله بدراسة مطّولة عن الكتاب، 
إلــى جــانــب شــروحــات لتسهيل الــقــراءة على 

القارئ اإلسباني. 
تعتبر  الــتــي  السابقة  الترجمات  وجـــود  لكن 
جــــيــــدة مـــــن قــــبــــل الــــبــــاحــــثــــن واملـــســـتـــعـــربـــن 
اإلسبان بمن فيهم مترجم النسخة الجديدة 
الترجمة  هـــذه  جـــدوى  عــن  نــتــســاءل  يجعلنا 
والهدف منها. لكن الشاعر والكاتب اإلسباني 
وعـــضـــو »مـــعـــهـــد لـــغـــات وثـــقـــافـــات املــتــوســط 
ألبيرتو دي كوينكا  والشرق األدنــى« لويس 
يــقــول فــي املــقــدمــة الــتــي وضــعــهــا لــلــكــتــاب، إن 
الترجمة  شــك  بـــدون  »ستكون  الترجمة  هــذه 
اإلسبانية  إلــى  وليلة«  ليلة  »ألــف  لـــ النهائية 

فهي األدق واألكثر وفاًء«.
سبق للمترجم والباحث اإلسباني سالبادور 
يا مــارتــن ترجمة أعــمــال أدبــيــة أخــرى عن 

ْ
ِبن

ــر« لــفــؤاد  ــ الــعــربــيــة نــذكــر مــنــهــا »الـــوجـــه اآلخـ
لــرؤوف  النعامة«  و»بيضة   )1987( التكرلي 
كــوابــاتــا«  الــســيــد  مــســعــد )1997( و»عـــزيـــزي 
الــطــفــولــة«  الــضــعــيــف )1998( و»فــــي  لــرشــيــد 
و»السيرتان«   )1999( بنجلون  املجيد  لعبد 
الزند«  لسليم بركات )2000( وديــوان »سقط 

ألبي العالء املعري )2016(.

سباق المستعربين اإلسبان

ذهول ورعدة انحدار الموّظفة األوروبية

البازيليك في  ويك إند جاز في طبرقة على خشبة مسرح  تنطلق غدًا تظاهرة 
تحاول  سبتمبر.  أيلول/  من  الثالث  حتى  وتتواصل  تونس،  شمال  طبرقة  مدينة 
التظاهرة إحياء »مهرجان طبرقة الدولي« الذي عرف تذبذبًا في تنظيمه خالل 

السنوات األخيرة. من المشاركين ياسمين عزيّز وكارين سوزا )الصورة(.

يقّدم فنانو الدرب األحمر في القاهرة، عرضًا جديدًا على مسرح الجنينة بعنوان 
زمبلك في الثاني من أيلول/ سبتمبر. العرض سيبدأ في السابعة من مساء كل يوم 
جمعة خالل الشهر المقبل، وسيتضّمن الرقص التعبيري والعزف الموسيقي على 

اآلالت النفخية.

في  متروبوليس  صالة  في  البرازيلية  السينما  من  أفالم  تظاهرة  اليوم  تفتتح 
سبتمبر.  أيلول/  من  الثالث  حتى  وتتواصل  )الصورة(،  الجنون  قلب  بفيلم  بيروت، 
وبتنظيم من »المركز الثقافي البرازيلي«، تعرض ثالثة أفالم روائية طويلة وفيلمان 
قصيران أنتجت كلها بين 2014 و2016، وتتضّمن أيتام إلدورادو والبيت الكبير وال 

تناديني ابني، وأبيلو ولبنان يربح كأس العالم. 

أماكن  في  األولى،  نسخته  في  للتصميم،  عّمان  أسبوع  فعاليات  غدًا  تنطلق 
تجمع  التخّصصات،  متعددة  منّصة  التظاهرة  األردنية.  العاصمة  من  مختلفة 
أكثر من 100 فعالية من معارض تفاعلية، وورش عمل وجوالت تعريفية، إلى 
اإلبداعية  المساحات  ضمن  ستقام  مستقلّة  وفعاليات  التصميم  تجارب  جانب 

المفتوحة.

سارة عابدين

ـــر فــــي الـــشـــركـــة 
َّ
مـــتـــجـــّســـدًا بـــشـــكـــل مـــصـــغ

اليابانية التي تعمل فيها، تصطدم شابة 
اآلخــر  بــالــوجــه  عنيف،  بشكل  بلجيكية، 
التعّصب  مــن  إرث  عــن  لتكشف  لليابان، 
والتجّهم في وجه الغرباء. من هنا تبدأ 
نوتومب  إميلي  الكاتبة  روايــة  تشّعبات 
بــعــنــوان  ــــرًا 

ّ
مــــؤخ الـــتـــي صـــــدرت   )1966(

»مسيكلياني«  دار  عــن  ورعــــدة«  »ذهـــول 
في تونس، بترجمة أبو بكر العّيادي.

فــي هـــذا العمل الــقــاتــم رغـــم حــس الفكاهة 
الـــــذي يــســيــطــر عــلــيــه، والــــــذي صــــدر ألّول 
مــّرة عام 1999، تضعنا صاحبة »ال حّواء 
رجمت بعنوان »خطيب 

ُ
وال آدم«، والتي ت

ــام  طـــوكـــيـــو«، فــــي أجـــــــواء تـــوحـــي أنـــنـــا أمــ
ــام قطعة  جـــزء مــن سيرتها الــذاتــيــة، أو أمـ
مــن الـــ »أوتــوفــكــشــن«؛ فنوتومب، هــي ابنة 
الــذي كان يعمل  الديبلوماسي البلجيكي 
في اليابان، والتي أتقنت اللغة اليابانية في 
ت أن إتقانها 

ّ
سنوات عمرها األولــى، وظن

ــمــًا لــلــتــرقــي الــوظــيــفــي، 
ّ
الــلــغــة ســيــكــون ســل

الــذي اعتبر  واصطدمت بالواقع الياباني 
 

َ
اليابانية وأهلها، وحــال  للغة 

ً
ذلــك إهــانــة

دون نجاح محاوالتها في االندماج.
تــســّمــي الــكــاتــبــة الــشــخــصــيــة األســاســيــة 
باسمها، إميلي، وتنجح في جعل مكان 
واحـــــــد، هــــو الـــشـــركـــة الـــتـــي تــعــمــل فــيــهــا 
الــشــخــصــيــة، مــســرحــًا ألحــــــداث الـــروايـــة 
بــأكــمــلــهــا، وكـــــأن الــبــطــلــة لـــم تــكــن تفعل 
أي شـــيء خـــالل هـــذا الــعــام ســـوى العمل 
فــي »يــومــيــمــوتــو« الــيــابــانــيــة. ومـــع ذلــك، 
بالرغبة في  أو  بــاملــلــل،  الــقــارئ  ال يشعر 
التلّصص على حياتها خارج هذا املكان.
إميلي في هذه الشركة معّرضة دائمًا إلى 
التي وضعها  الفشل في كل االخــتــبــارات 
ــعــاقــب 

ُ
ــّرة ت ــ فــيــهــا رؤســــاؤهــــا. وفــــي كـــل مـ

م الوظيفي. ولدى 
ّ
بانحدار جديد في السل

املتكّرر،  الفشل  النادرة لهذا  الحالة  تأّمل 
ع عمدًا 

َ
فإننا نجد أن املوظفة كانت توض

فلح فيه، وفي املّرة الوحيدة 
ُ
في مكان لن ت

التي ُسمح لها بعمل تقرير عن مشروع 
ــيــــابــــان، نجحت  جـــديـــد بـــن بــلــجــيــكــا والــ
ــم ُيــنــســب  بــشــكــل كـــبـــيـــر، لـــكـــن الـــنـــجـــاح لــ
إليها، ألن النظام في هرم العمل الياباني 

مقّدس وال يمكن القفز عليه أو تجاوزه.
ثــّمــة عــالقــة وظــيــفــيــة أخــــرى ملتبسة بن 
فوبوكي  املباشرة،  ومديرتها  الشخصية 
مـــوري، والــتــي تعتبر سببًا مــبــاشــرًا لكل 
الــعــام.  الوظيفية خــالل  إميلي  انــحــدارات 
ــة الـــتـــي اجــتــهــدت  ــاّبـ ــرة الـــشـ ــديــ مــــــوري، املــ
في  إلــى منصبها،  أن تصل  قبل  ســنــوات 
بــلــد مــثــل الـــيـــابـــان، ال تــحــصــل فــيــه املــــرأة 
على فرص كثيرة، لم تحتمل أن تنافسها 
شــاّبــة قــد تصل إلــى مكانها، لذلك راحــت 
يــوم بشكل   من قدرها وتهينها كل 

ّ
تحط

ــر بــن  ــ ــدائــ ــ ــراع الــ ــ ــــصــ ــلـــف، وظــــهــــر الــ ــتـ مـــخـ
ــلـــي عند  الــفــتــاتــن فـــي املـــونـــولـــوغ الـــداخـ

لكن  عنها،  والتخفيف  ملواساتها  إميلي 
مــــوري لـــن تــفــهــم األمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو، 
بل فهمت أن إميلي جــاءت لتسخر منها 
فــي أشـــد لــحــظــاتــهــا ضــعــفــًا، فــكــان انــتــقــام 
أميلي  فت 

ّ
كل أن  والــفــادح  املهن  فوبوكي 

منها  ــًا 
ّ
ظــن املــيــاة،  دورات  تنظيف  بمهّمة 

من  وتنسحب  تستقيل  ستجعلها  أنــهــا 
الـــصـــرح الــكــبــيــر. لــكــن إمــيــلــي وجــــدت في 
ت 

ّ
املــقــاومــة، وظل  مــن أشــكــال 

ً
البقاء شكال

في هذا العمل حتى انتهاء العقد الخاص 
بــهــا، كـــل يـــوم تــنــظــر مـــن فــرجــة ضـــوء من 
الــطــابــق الــرابــع واألربــعــن، لــتــرى اليابان 
لم تكن  من أعلى، وتقول إن فرصة كهذه 

متاحة لكثير من الناس.
نــوتــومــب فــي هـــذه الـــروايـــة، صــنــعــت من 
الفشل واالنــحــدار صــورة مقلوبة لعالقة 
الشرق بالغرب. تذكر الكاتبة أنها وبعد 
ــمــت رســالــة 

ّ
صــــدور روايــتــهــا بـــعـــام، تــســل

تــهــنــئــة قـــصـــيـــرة، مـــن غــريــمــتــهــا، مـــوري 
فـــوبـــوكـــي. قـــالـــت إن الـــرســـالـــة أســعــدتــهــا 
كــثــيــرًا، لــكــن أكــثــر مـــا أســعــدهــا هـــو أنــهــا 

ُكتبت باللغة اليابانية.

إميلي، وفي تصّرفات موري التي تتعّمد 
ــفــة األوروبـــيـــة مــن دون خــرق 

ّ
إهــانــه املــوظ

للنظام.
ــاء إمـــيـــلـــي اســــتــــنــــادًا إلـــى  ــ ــطـ ــ ــتــــوالــــى أخـ تــ
الشرق  التفكير بن  االخــتــالف في منطق 
والــغــرب، لكن الخطأ األكــثــر عمقًا والــذي 
حـــّول الــصــراعــات الــداخــلــيــة إلـــى ضغائن 
مـــكـــشـــوفـــة، كـــــان عـــنـــدمـــا أخــــطــــأت مــــوري 
وظهرت  الجميع،  أمــام  مديرها  ووّبخها 
 لم 

ّ
ــذل ــ عــلــيــهــا عـــالمـــات مـــن الــخــضــوع والــ

ذلــك تماسكت  مــن قبل. رغــم  إميلي  ترها 
ولــم تبك على املــأ، لتنسحب بعدها إلى 
املــيــاه، وتــتــرك دمــوعــهــا تنهمر من  دورة 
دون أن تردعها أو تقلق بشأنها. ستأتي 
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الالجئون السوريون
األردن يرفع شعار: ال أطفال خارج المدارس

عمان ـ نبيل حمران

منــذ  أحمــد  الطفــل  عائلــة  تســتعد 
أيام اللتحاق ابنها البكر باملدرسة 
أن  بعــد  الحالــي،  الشــهر  مطلــع 
األردنيــة  والتعليــم  التربيــة  وزارة  ســهلت 
فــي  الســوريني  الطــاب  لقبــول  اتهــا  إجراء
مدارســها. أبو أحمد؛ وهو الجئ ســوري مقيم 
فــي األردن منــذ األيــام األولــى النطــاق الثــورة 
الســورية قبــل ســت ســنوات، حمــد اللــه كثيــرا 
أنــه عثــر علــى مدرســة حكوميــة ليتعلــم فيهــا 
»العربي الجديد« خال شرائه  ابنه، وأضاف لـ
حقيبــة مدرســية مــن أحــد املجمعــات التجارية 
مــكان  عــن  جــدا  بعيــدة  املدرســة  أن  »صحيــح 
ســكني، لكــن ذلــك بــكل األحــوال أفضــل مــن أن 

يبقى أحمد دون تعليم«.
الطــاب  مــن  مئــات  أمــور  أوليــاء  آثــر  بينمــا 
الســوريني عــدم إرســال أطفالهــم إلــى املــدارس 
الحكوميــة لبعدهــا عــن منازلهــم. وتابــع والــد 
أحمــد أنــه بعــد محــاوالت عديــدة ومراجعــات 
حجــز  مــن  تمكــن  التربيــة،  لــوزارة  متكــررة 
مقعــد البنــه فــي إحدى املــدارس املســائية التي 
خصصتهــا الحكومــة لتعليــم أبناء الســوريني 
املقيمــني فــي األردن، البالــغ عددهــم 1.3 مليون 
سوري بحسب تعداد سكان األردن لعام 2015.

وكانــت وزارة التربيــة والتعليم قد اســتحدثت 
وتســعني  ثمانــي  الســورية  األزمــة  بــدء  منــذ 
الطــاب  لتعليــم  مخصصــة  مســائية  مدرســة 
رفــع  إلــى  الــوزارة  تخطــط  كمــا  الســوريني، 
عددهــا إلــى مائتــي مدرســة باســتحداث مائــة 
ومدرســتني إضافيــة للعــام الدراســي الجديــد 
2016/ 2017. وتتوقــع وزارة التربيــة والتعليم 
الدراســي  العــام  مطلــع  تقبــل  أن  األردن  فــي 
ســوري  طالــب  ألــف  خمســني  نحــو  الجديــد 
جديــد؛ مــا يرفــع عــدد الطــاب الســوريني فــي 

املدارس الحكومية إلى 195 ألف طالب.
وتقــدر وزارة التربيــة تكاليــف تقديــم خدمــات 
للطلبــة  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة  التعليــم 
دوالر  بـــ1700  اململكــة  مــدارس  فــي  الســوريني 

سنويا للطالب الواحد.

تعلم صنعة لتأمين لقمة العيش
بــدء  بشــوق  أحمــد  عائلــة  تنتظــر  وقــت  وفــي 
مســتقبا  ليصبــح  التعليمــي  ابنهــا  مشــوار 
تفضــل  يوســف  الطفــل  عائلــة  فــإن  مهندســا، 
أن يتعلــم »صنعــة« تســاعدها فــي تأمــني لقمــة 
العيــش. ويظهــر أحــدث مســح لعمالــة األطفــال 
 73 باملائة من األطفال الســوريني 

ّ
في األردن أن

فــي  غيــر منخرطــني  الدراســة  فــي ســن  الذيــن 
التعليــم. وبحســب نتائــج املســح يجلــس علــى 
طفــل  ألــف   250 األردن  فــي  الدراســة  مقاعــد 
ســوري من بني 345 ألف طفل ســوري، تتراوح 
أعمارهم بني خمس سنوات إلى 17 عاما يقيم 

على أراضي اململكة. 
وبحسب والد يوسف فإن ابنه البالغ من العمر 
16 عامــا، وجــد صعوبــة بالغــة فــي التأقلــم مــع 
املناهــج األردنيــة؛ لذلــك »أرســلته إلــى صالــون 
أســرار  ليتعلــم  أصدقائــي  أحــد  لــدى  الحاقــة 
هــذا  فــي  ويوســف  كامــه.   بحســب  املهنــة«، 
بــني كل  مــن  أن »ســتة  إذ  ليــس وحيــدا؛  األمــر 

عشــرة مــن األطفــال الســوريني فــي األردن الذين 
تتراوح أعمارهم بني 15 عاما و17 عاما ليسوا 
علــى مقاعــد الدراســة«، بحســب نتائــج مســح 
الدراســة  مركــز  أجــراه  الــذي  األطفــال  عمالــة 
االستراتيجية في الجامعة األردنية، بالتعاون 
مــع منظمــة العمــل الدوليــة ووزارة العمــل فــي 

األردن ودائرة اإلحصاءات العامة فيها.

المناهج األردنية ونسب النجاح
وتظهــر صعوبــة تأقلــم الطــاب الســوريني مــع 
املناهج األردنية في تدني نســبة نجاحهم في 
امتحان شهادة الثانوية العامة »التوجيهي«. 
تتجــاوز  لــم  التربيــة  وزارة  فبحســب مصــادر 
فــي  التوجيهــي  امتحــان  فــي  النجــاح   نســبة 
جميــع مــدارس مخيمــات الاجئــني الســوريني 

في األردن 6 باملائة.
وأظهــرت النتائــج التــي أعلنــت مطلــع الشــهر 
 11 طالبــا في هذه املدارس اجتازوا 

ّ
املاضــي أن

االمتحــان بنجــاح من أصــل 196 طالبا تقدموا 
لامتحــان. وإلــى جانــب صعوبــة التأقلــم مــع 
املناهــج دفعــت ضيق اليد عائات ســورية إلى 
إبقــاء أبنائهــا فــي املنــازل، لعــدم قدرتهــا علــى 
تحمل أعباء التعليم املالية. »لم يكن بمقدوري 
فــي  البنــي  مقعــدا  ألحجــز  دوالر   1500 دفــع 
مدرســة خاصــة، بعــد أن تعــذر تأمــني مــكان لــه 
فــي مدرســة حكوميــة«، يعلــل مصطفــى ســبب 
تفضيلــه تعليــم ابنــه فــي املنــزل وعــدم إرســاله 

إلى املدرسة.
وهــو ســبب كان وراء عــدم ذهــاب نحــو ثاثــني 
ألف طفل ســوري يقيم في األردن إلى املدارس، 
حســب نتائــج مســح عمالة األطفــال في األردن. 
لذلك يأمل مصطفى أن يعود ابنه إلى املدرسة 
خــال األيــام املقبلــة، مــع اتخــاذ وزارة التربيــة 

فــي  الســوريني  الطــاب  لقبــول  تســهيات 
مدارسها.

بال وثائق 
مدارســها  مــن  طلبــت  التربيــة  وزارة  وكانــت 
خــال الشــهور املاضيــة قبول تســجيل الطاب 
الســوريني، حتــى وإن كانــت تنقصهــم وثائــق؛ 
»هيومــن  منظمــة  بهــا  أشــادت  خطــوة  وهــي 
رايتــس ووتــش« األميركيــة املدافعة عن حقوق 
نقــص  ووقــف  املاضــي.  األســبوع  اإلنســان 
التحــاق  أمــام  عثــرة  املطلوبــة حجــر  الوثائــق 
نحــو 1400 طفــل ســوري باملــدارس الحكومية، 

وفق تقديرات مصادر وزارة التربية.
وقبــل ذلــك كانــت وزارة التربية تشــترط لقبول 
طاب سوريني في مدارسها حصولهم وثائق 
خدمــة تصدرهــا وزارة الداخليــة وجــود أوراق 

مدرسية مصدقة تثبت مستواهم التعليمي.
فــي  ألــف طفــل ســوري  قرابــة 94  ومــع وجــود 
تعهــد  الدارســة،  مقاعــد  عــن  بعيــدا  اململكــة 
العاصمــة  فــي  عقــد  مؤتمــر  خــال  األردن 
البريطانيــة لنــدن فــي فبرايــر/ شــباط املاضــي 
الســوريني  األطفــال  التعليــم لجميــع  أن يوفــر 
علــى أراضيــه، مقابــل أن تلتــزم الــدول املانحــة 
بتقديم مليار دوالر إلى األردن خال السنوات 
الثــاث املقبلــة. وبالتزامــن مــع رفــع  شــعار »ال 

أطفــال خــارج املــدارس« هــذا العام، وقــع األردن 
الواليــات  مــع  اتفاقيــات  املاضــي  األســبوع 
والنرويــج  وبريطانيــا  األميركيــة  املتحــدة 
وسويســرا، تقــدم بموجبهــا هــذه الــدول منحا 
لدعــم  دوالر  مليــون   100 نحــو  قيمتهــا  تبلــغ 

قطاع التعليم في األردن.

اكتظاظ الصفوف
وقبــل عقــد مؤتمــر لنــدن فــي فبرايــر/ شــباط 
املاضــي، شــكا األردن طيلــة الســنوات املاضيــة 
مــن أن تدفــق الاجئني الســوريني على أراضيه 
بشــكل متواصــل منــذ أوائــل صيــف عــام 2011 
أثــر بشــكل كبيــر فــي ســير خطــط التعليــم فــي 
الدراســية،  الصفــوف  اكتظــاظ  زاد  إذ  األردن، 
لفتــح  التعليميــة  الحصــة  مــدة  واختصــرت 

صفوف مسائية لتعليم الطاب السوريني.
 تدفــق 

ّ
وبحســب مســؤولي وزارة التربيــة فــإن

الصفــوف  ذات  املــدارس  عــدد  زاد  الاجئــني 
املكتظة من 36 باملائة عام 2013 إلى 46 باملائة 
عــام 2015 مــن إجمالــي مــدارس اململكــة، بينما 
ارتفــع عــدد الطــاب فــي الشــعب الدراســية إلــى 
مستويات قياسية وصلت في بعضها إلى 60 

طالبا في الشعبة الواحدة. 
بينمــا أنفقــت فيــه وزارة التربيــة 600 مليــون 
دوالر خــال الســنوات املاضيــة لبنــاء قرابــة 5 
آالف غرفة صفية الستيعاب الطلبة السوريني 
وزارة  تقــدر  فيمــا  الحكوميــة.  املــدارس  فــي 
التربيــة تكاليــف اســتيعاب الطلبــة الســوريني 
في مدارســها بنحو 250 مليون دينار ســنويا 
تتحمل خزينة الدولة املثقلة بالديون لوحدها 
ثاثــة أربــاع هــذه التكاليــف، بينمــا ال يتجــاوز 
ما يحصل عليه األردن من دعم في هذا املجال 

25 باملائة بحسب مسؤولي الوزارة.

)Getty( تقدر وزارة التربية األردنية تكاليف استيعاب الطلبة السوريين في مدارسها بنحو 250 مليون دينار سنويا

وفاء أبو موسى

يعانــي الكثيــر مــن األمهــات واآلبــاء 
أو  وتذمــره  الطفــل  شــكوى  مــن 
اآلخريــن،  اتجــاه  للعنــف  ملمارســتة 
والحقيقــة أن ســلوكيات الطفــل هــي 
تجــاه  الوالديــن  لتعامــل  انعــكاس 
ســلوكياته،  أركانهــا،  بــكل  حياتــه 
تفكيره، مشاعره، النظام الذي يسير 
وفــق مبادئــه، طــرق تعليمــه، الثقافــة 
التــي يحيــا بظل فلســفتها، جميع ما 
ســبق هــو مؤشــر ملــا يكون وســيكون 
نناقــش  يلــي  وفيمــا  األطفــال،  عليــه 
بعــض ســلوكيات الوالديــن الخاطئة 
تجــاه شــكوى الطفــل وتأثيرهــا علــى 

شخصيته.
يأتيــك  عندمــا  طفلــك  تــؤذي  كــم   -1
يصــرخ فتســأله: مــاذا تشــتكي؟ هــذا 
وأنــت تقــرأ جريدة أو تلف ســيجارة، 
أو تصنــع القهــوة، أو تكــوي مابــس 
انشــغالك  يقــرأ  فالطفــل  املنــزل، 
أو  خوفــه  ولــوال  الخاصــة  بطريقتــه 
أعلــى،  بصــوت  لصــرخ  لــك  احترامــه 
لكن غالبا ينسحب الطفل إلى غرفته 
فا أحد يهتم بشكواه مما ينتج لديه 
ونحــو  الــذات  نحــو  ســلبية  مشــاعر 
ويقــف  أخطــاؤه  فتكبــر  املحيطــني، 
الوالــدان بغضــب تجاه تلك األخطاء، 
حقيقــة أن أســاس تلــك األخطــاء هــو 
أنتــم »الوالديــن«، ببســاطة عليكــم أن 
تحســنوا تواصلكــم مــع األبنــاء كــي 
تشــفى أرواحهم من أســباب الشكوى 

والتذمر.
طفــل  بــني  التعامــل  فــي  التمييــز   -2
وآخــر: ويقــع فــي هــذا الخطــأ كل مــن 
الوالديــن فــي األســرة واملعلمــني فــي 
املدرســة، فنجدهــم أحيانــا يفضلــون 
طفــا علــى آخر وهــذا التفضيل يزيد 
شــكاوى الطفل وينشــئ لديه مشاعر 
وينشــئ  اآلخريــن  تجــاه  ســلبية 
الغــرور فــي الطفــل املفضــل، وبنفــس 
املوقــف يتــم التجاوز عن خطأ الطفل 
املفضــل والوقــوف بغضب على خطأ 
ســلبية  املشــاعر  تلــك  اآلخــر،  الطفــل 
وتجعــل الطفــل يتجــه نحــو التفكيــر 
البيئــة  العنيــف تجــاه  أو  التدميــري 

املحيطة به.
والتعزيــز  اإليجابــي  التعزيــز   -3
أهــم  مــن  التعزيــز  يعتبــر  الســلبي: 
ســبل التربيــة وتعديــل الســلوك، لكن 
يخطــئ الوالــدان فــي بعــض األحيــان 
أثنــاء اختيارهــم األنســب، فيكثــرون 
موضــع  فــي  الطفــل  مــدح  مــن  مثــا 
تشــجيع  هنــا  مقصــود  جــدا  عــادي 
طفلهــم لكــن عليكــم أن تعلمــوا أن ال 
كالطفــل  الطفــل  قــدرات  يقــدر  أحــد 
نفسه وأن املدح الزائد قد يراه الطفل 
أحيانا نوعا من الكذب أو الغباء ألنه 
ليــس فــي محله، بالطبع الطفل يحب 
التعزيــز لكــن كل بمقــداره الطبيعــي 
وبميــزان الحقيقــة ال املغــاالة ليتعلــم 
الطفــل تقديــر ذاتــه واحترامهــا ومــن 

ثم تقدير اآلخرين واحترامهم.
4- اإلصغاء السلبي: وهو أن يستمع 
شــارد  وتفكيرهمــا  للطفــل  الوالــدان 
في أمور أخرى أو مكان آخر، األطفال 
كل  ياحظــون  مميــزون  ماحظــون 
ماحظتــه،  نحــن  نســتطيع  ال  مــا 
إصغؤئنــا  تعاطفنــا  لهــم  بالنســبة 
ســلوكياتنا نحوهــم ونحــو بعضنــا 
هــي تحــت املجهــر، فــإن أدرك الطفــل 
بروحــه  انتشــرت  الســلبي  اإلصغــاء 
األمــل  وخيبــة  اإلحبــاط  مشــاعر 
وتظهــر آثــار تلــك املشــاعر فــي فتــرة 
مراهقته فتجده خجوال غير مكثرت 
إلــى  ويفتقــد  بداخلــه  عمــا  للتعبيــر 

تكوين صداقة حقيقية لذاته.
مــن  كثيــر  الرفــاق:  بــني  الشــجار    -5
األطفال يعود من املدرســة متشــاجرًا 
يصــل  وعندمــا  الرفــاق  أحــد  مــع 
املنــزل قــد يبكــي لــأم أو األب ويكــون 
املشــتكى لــه فــي انشــغال مــا كالطهي 
مثــا ويســتمع ملشــكلة الطفــل وهــو 
مســتمر فــي عملــه فا يحصــل الطفل 
وقتهــا علــى الدعــم النفســي املطلــوب 
ليحــل مشــكلته التــي قــد أهــني فيهــا 
نــار  تطفئــي  أن  كأم  عليــك  وهنــا 
الطهــي وتحتضنــي طفلــك وتأخديــة 
للحمام لتهتمي بجســده واســتعادة 
احترامــه لنفســه واالســتماع لــه بــكل 
جيــد  لحــل  معــه  والوصــول  اهتمــام 
تزيــد  األمهــات  وبعــض  للموقــف، 
وتشــحنه  النفســية  طفلهــا  جــروح 
اآلخــر،  مــع  العنــف  اســتخدام  علــى 
فيتولــد لديــه التفكيــر العنيــف ومــن 
ثــم الســلوك العنيف فــي كافة مواقف 

حياته. 
اســتمعي لطفلــك باهتمــام وادعميــه 
بحكمــة  مشــاكله  ليحــل  نفســيا 

وباعتبار.

شكوى 
الطفل وآليات 

معالجتها

التطوع في كندا... تجربة تستحق المحاكاة

أوتاوا ـ إسراء حسين

يولــي نظــام التعليــم فــي كنــدا أهميــة كبيــرة 
لتطوع الطالب في ميادين الحياة املختلفة، 
حتــى أن الطالــب ال يمكــن أن يحصــل علــى 
شــهادة التخــرج مــن الثانويــة العامــة إذا لــم 
يكن لديه أربعني ســاعة تطوعية على األقل، 
التطــوع  كــون  الجانــب  هــذا  أهميــة  وتبــرز 
جديــدة  وتقنيــات  مهــارات  الطالــب  يكســب 
املجتمــع  فــي  عاقتــه  توســيع  مــن  تمكنــه 
والتعــرف عليــه، ناهيــك عن الفوائــد الكبيرة 
التــي يجنيهــا املجتمــع مــن تطــوع املايــني 
من الطاب ســنويًا في املجتمع الكندي وما 

يوفره من مدخوالت مالية للدولة.
اإلحصــاء  مؤسســة  احصائيــات  وتشــير 
فــي كنــدا، عــن آخــر إحصائيــة صــادرة عــام 
2014، بخصــوص عــدد املتطوعــني، أنهــا قد 
بلغــت 13.3 مليــون فــرد، فــي حــني أن عــدد 
مليــون   12.7 بلــغ   2013 لعــام  املتطوعــني 
الدكتــورة  فــوق.  فمــا   15 عمــر  مــن  كنــدي 

التربويــة  اإلدارة  فــي  دكتــوراه  بــروم،  مهــا 
التعليــم  مجلــس  فــي  وعملــت  أميــركا  مــن 
مختلفــة،  مــدارس  فــي  ســنة   24 كنــدا  فــي 
للتطــوع  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  تقــول 
فوائــد كبيــرة منهــا الناحيــة التقنيــة لتعلــم 
خبــرات متعــددة وأيضــًا نواحــي شــخصية 
لهــم  وتتيــح  االجتماعيــة  الخبــرات  تنمــي 
شــبكة عاقــات اجتماعيــة جديدة، أيضًا من 
الشــعور  لديهــم  يتولــد  النفســية   الناحيــة 
الشــعور  يمنحهــم  األمــر  هــذا  بالعطــاء، 
بالســعادة والثقــة بالنفــس. وتضيف قائلة: 
»مــن خــال ماحظاتي رأيــت طابًا بالصف 
الخاصــة  التطــوع  ســاعات  أكملــوا  التاســع 
إضافيــة  ســاعات  يعملــون  ولكنهــم  بهــم، 
تصــل إلــى 400 ســاعة والســبب يعــود إلــى 

أنهم يشــعرون بالسعادة حينما يتطوعون 
في املجتمع«.

الطالــب  تطــوع  شــروط  بــروم  تبــني  كمــا 
أن يختــار  الهــام  مــن  إنــه  فتقــول  كنــدا،  فــي 
املعروفــة  املؤسســات  فــي  التطــوع  الطالــب 
الصغيــرة،  املشــاريع  فــي  التطــوع  وليــس 
التطــوع  يكــون  املعروفــة  املؤسســات  ألن 
معترفــًا بــه ويحصــل الطالب من خاله على 
وثائــق تبــني تطوعــه وعــدد الســاعات التــي 
تطــوع فيهــا، وأيضــًا البد للطالــب أن يختار 
املؤسســات التــي يحــب العمــل فيهــا بحيــث 
واألشــياء  وقدراتــه  مهاراتــه  مــع  تتناســب 

التي يرغب في العمل فيها.
وتؤكــد بــروم على أهميــة أن تعتمد املدارس 
فــي الــدول العربيــة التطــوع كشــرط أساســي 

قبل التخرج، فتقول: أنا أشجع على اعتماد 
برامج التطوع في املدارس العربية، ألن ذلك 
تعــي  أن  علــى  الشــباب  شــريحة  سيســاعد 
واألعمــال  لخدماتهــم  بحاجــة  املجتمــع  أن 
لأشــخاص  أكانــت  ســواء  يقدمونهــا  التــي 
أو املؤسســات وربمــا تكــون هــذه املســاعدة 
معنويــة وليســت ماديــة، وتضيــف: عندمــا 
شــعورًا  تمنحــه  فهــي  الطالــب  بهــا  يقــوم 
الــذي  اآلخــر  باإلنســان  تربطــه  روحانيــًا 
هــو بحاجــة إليــه. وتحــث بــروم األهــل علــى 
فــي  االنخــراط  علــى  أوالدهــم  يشــجعوا  أن 
األعمال التطوعية وأن يمنحوا املجتمع من 
وقتهم وجهدهم، كما ترى أنه من الضروري 
واملجتمعــات  العربيــة  املــدارس  تعتمــد  أن 
إلثــراء  مهمــة  كوســيلة  التطــوع  العربيــة 
الفــرد بمختلــف املهــارات إضافــة إلــى تقديــم 

الخدمات املختلفة للمجتمع.
الطالبة بلقيس البدري في املرحلة العاشرة 
مقاطعــة  فــي  بينتنــك  فردريــك  مدرســة  مــن 
الجديــد،  للعربــي  تقــول  بكنــدا،  أونتاريــو 
فكــرة التطــوع فكــرة مميــزة كونهــا تمنح لي 
أســتفيد  خبــرات  وتمنحنــي  للعمــل  مجــااًل 
فــي  عملــي  مجــال  وفــي  حياتــي  فــي  منهــا 
املســتقبل وأيضــًا فــي كنــدا إذا لــم تكــن لــدي 
مختلفــة  مؤسســات  فــي  تطــوع  ســاعات 
فســوف لــن أتمكــن مــن الحصــول علــى عمــل 

في فصل الصيف.
وتضيــف الطالبــة بلقيــس: فــي كنــدا إذا كان 
الطالــب لديــه أكثــر مــن 250 ســاعة تطوعيــة 
فهــذا يمنحــه فرصــة كبيــرة للحصــول علــى 
منحة دراسية مجانية في إحدى الجامعات 
الكنديــة وهي وســيلة مميــزة لتوفير الكثير 
مــن املصاريف على الطالب، وتختم بقولها: 
أنــا مــع فكــرة التطوع وأرى أنهــا فكرة جيدة 

يجب اعتمادها في كل مدارس العالم.

إذا كانت المدارس في 
كندا تشترط عددًا من 
ساعات التطوع لتخرج 

الطالب من مدارسها، إال 
أن ساعات التطوع تلك 
تفيد الطالب للحصول 

على منحة جامعية 
وفرصة عمل في 

المستقبل

وقع األردن مؤخرًا عددًا من االتفاقيات لتعليم أطفال سورية الالجئين، إال أن األهالي ما 
زالوا يفضلون االبتعاد عن سلك التعليم لعدد من األسباب الوجيهة بالنسبة لهم

تحقيق

73 % من األطفال 
السوريين غير منخرطين 

في التعليم

)Getty( دعوات لتعميم تجارب التطوع

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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وجه الالعب، 
كولين كيبرنيك، 
نجم كرة القدم 
األميركية رسالة 
واضحة، بعدما 
رفض الوقوف 
خالل عزف 
النشيد الوطني 
لبالده، واختار 
البقاء جالسًا 
احتجاجًا منه 
على عنصرية 
رجال الشرطة 
وتجاوزاتهم، 
وذلك قبل 
المواجهة 
التي جمعت 
فريقه، سان 
فرانسيسكو، 
بمنافسه نادي 
غرين باي، ضمن 
منافسات دوري 
كرة القدم 
األميركية.
وقال كولين:« 
رفضت الوقوف 
خالل النشيد 
األميركي، 
وتحية علم بلد 
يشهد تمييزًا 
عنصريًا ويمارس 
التعذيب على 
أصحاب البشرة 
السوداء«.

)Getty( كولين كيبرنيك رفض الوقوف للنشيد الوطني األميركي

احتجاج على العنصرية

أبدى مدافع إسبانيا، سيرخيو راموس، اندهاشه 
من قرار املدرب جولني لوبيتيجي، بعدم استدعاء 
الحارس إيكر كاسياس. وقال راموس، بخصوص 

رأيه في غياب حارس ريال مدريد السابق عن 
قائمة املنتخب، »الكل مندهش لغياب رمز 

بهذا القدر من التاريخ في كرة القدم اإلسبانية 
والعاملية«. وأضاف »غيابه دائما ما يكون مؤثرا، 

هذا قائدنا األول، ومن النادر التواجد في قائمة 
وعدم رؤية كاسياس، ولكن ينبغي احترام القرار«.

أعلن األهلي بطل الدوري املصري تمديد عقدي 
ثنائي الوسط عبد الله السعيد، وحسام عاشور، 
ملوسم إضافي ليستمرا في صفوفه حتى 2019. 

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باألهلي 
»الثنائي عاشور والسعيد مددا عقديهما ملوسم 
إضافي«. وأضاف »يتبقى موسمان في عقد كل 

منهما بخاف املوسم الجديد الذي تم االتفاق عليه، 
ولم تكن لهما أي شروط للتمديد«. ولعب السعيد 

دورًا بارزًا في تتويج األهلي املوسم املنقضي.

قال حامل لقب بطولة العالم للفورموال1، لويس 
هاميلتون، إن االعتزال الوشيك للمخضرم فرناندو 

ألونسو بات منتظرًا بشكل كبير رغم رغبته 
الشخصية في بقاء السائق. وقال هاميلتون في 

مقابلة مع موقع »آس« إن ألونسو »يعد من أفضل 
السائقني في التاريخ« لكنه اعترف بإمكانية 

اعتزال زميله قريبًا. وردًا على سؤال بشأن وجود 
»إمكانية حقيقية« لاعتزال، قال »بكل تأكيد فهو 

عمره 35 عامًا وفاز بقدر كاف من السباقات«.

راموس مندهش 
من عدم استدعاء 

كاسياس لقائمة إسبانيا

األهلي المصري يمدد 
عقدي السعيد وعاشور 

حتى 2019

لويس هاميلتون: 
هناك إمكانية العتزال 

فرناندو ألونسو
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رياض الترك

بعد أن اختبرنا في الجزءين األول 
البدنية والــقــدرات  الــقــوة  والــثــانــي 
ــــدو، يــســتــعــرض  ــالـ ــ ــــرونـ الــعــقــلــيــة لـ
الــجــزء الــثــالــث واألخـــيـــر أســلــوب لــعــب النجم 
يتصرف  وكــيــف  الفنية  ومــهــارتــه  البرتغالي 
على أرض امللعب عندما تكون الكرة بحوزته 
واألهم هو تفسير سالحه الفتاك في التسديد 
بشكل علمي ملعرفة حقيقة قوته عندما ُيسدد 
الــكــرة. يشتهر رونـــالـــدو فــي طــريــقــة تسديده 
الــحــرة التي تذهب فــي اتــجــاه واحــد  للركالت 
الــحــارس  لــم تسكن شــبــاك  بــقــوة خيالية وإن 
فــهــي حــتــمــا ســتــحــدث ضـــــررًا كــبــيــرًا لــلــفــريــق 
الخصم. لم ينجح أي العب في صناعة نفس 
الحرة  الركالت  في  البرتغالي  تسديد  طريقة 
وهو األمــر الــذي جعل طريقة استعمال قدمه 
عندما يتقدم لتسديد الركلة غير قابل للنسخ.

األسلوب
»رونالدو ُيسدد الركالت الحرة بطريقة ُمميزة 
ويمزج بني الطريقة البرتغالية والبرازيلية في 
التسديد ألن الكرة ترتفع وتنخفض في نفس 

2829
رياضة

تقرير

الوقت عندما ُيسدد، وهو األمر الذي يجعلها 
في غاية الخطورة« هذا ما قاله أرسني فينغر 
اإلنكليزي عــن طريقة تسديد  أرســنــال  مــدرب 
رونالدو لركالت الحرة. ولكي يعرف الخبراء 
ُيسدد  أن  لــرونــالــدو  الــريــاضــيــون كيف يمكن 
ركلة حرة بهذه القوة سيقومون باختبار قدم 
الياء وكشف  إلــى  البرتغالي من األلــف  النجم 
التفاصيل العلمية التي تقف وراء هذه القوة. 
العلماء بوضع الصقات على كل جسد  وقــام 
مــهــاجــم ريـــال مــدريــد وذلـــك اللــتــقــاط إشـــارات 
ــزة الــكــومــبــيــوتــر  ــهــ ــاد عـــبـــر أجــ ــ ــعـ ــ ثـــالثـــيـــة األبـ
رونــالــدو وكيفية حدوث  قــدم  ومراقبة تحرك 

التسديدة لحظة بلحظة.
وقـــام الــخــبــراء بــوضــع الــالصــقــات وتــم توزيع 
وذلك  الثانية  في  300 حركة  تلتقط  كاميرات 
ــــورة عــلــمــيــة ثــالثــيــة األبـــعـــاد ملا  لــتــجــســيــد صـ
يقوم به رونالدو قبل وعند التسديد. وخاض 
رونالدو اختبار تسديد الركلة الحرة على أن 
يقوم  الــتــي  والطريقة  األســلــوب  نفس  ُيسجل 
العادي  املباريات. ويعتقد املشجع  بها خالل 
رونــالــدو ال يمكن شرحها وهي  تــســديــدة  أن 
تتجه بهذه الطريقة نحو املرمى ألن البرتغالي 
ُيــحــدد االتــجــاه الــذي يــريــده مستخدما قدمه. 
التسديدة  أن  ويعتقد  آخــر  رأي  لــه  العلم  لكن 
وفـــي طــريــقــهــا نــحــو املـــرمـــى تــخــضــع لــعــوامــل 
كثيرة بدايًة من قدم رونالدو مرورًا في الهواء 

وصواًل إلى املرمى.
ــراء الــــريــــاضــــيــــون أن صــنــاعــة  ــبــ ويــــؤكــــد الــــخــ
إلــى ضرب  الــهــواء تحتاج  تسديدة ملفتة في 
الــكــرة فــي أفــضــل مــكــان إلحـــداث هــذه الحركة. 
الــكــرة ليس  يــســدد  لــرونــالــدو فهو  وبالنسبة 
من منتصفها بل يضع قدمه قلياًل إلى اليمني 
عــنــد خـــط املــنــتــصــف تــمــامــا مــســتــعــمــاًل داخـــل 
قدمه من األمام بغية صناعة املسار الدائري. 
لكن املثير والذي اكتشفه الخبراء الرياضيون 
خالل االختبارات أن تسديدة رونالدو تجعل 
الــكــرة تــحــدث دورة فــي الـــهـــواء فــي اتــجــاهــني 
معاكسني وأخــيــرًا تذهب فــي االتــجــاه األخــف 
ضغطا )املــكــان األقــل تعرضا لقدم رونــالــدو(. 
واألكـــثـــر إبـــهـــارا أن مــســار تــســديــدة رونـــالـــدو 
املــتــوقــع يــذهــب فـــي اتـــجـــاه بــعــيــد عـــن املــرمــى 
بــحــوالــي ثــالثــة أمــتــار لــكــن الــكــرة تستقر في 
الشباك بشكل غريب رغم أن املسار امُلحدد هو 

إلى خارج املرمى.
واكتشف الخبراء أن تسديد رونالدو للكرة من 
الوسط ال ُيولد حركة دائرية للكرة ويجعلها 
تذهب في اتجاه واحد ما يجعل مهمة حراس 

املرمى في غاية الصعوبة، والغريب أنه عندما 
ُيسددها تذهب في اتجاه مستقيم لكنها في 
منتصف الطريق نحو املرمى تغير اتجاهها 
بشكل مــفــاجــئ وتــخــدع حـــارس املــرمــى الــذي 
يــقــفــز مــتــأخــرًا ويـــحـــاول الــتــصــدي لــهــا بـــدون 
اإليطالي كابيلو هنا  املــدرب  جــدوى. وُيشير 
إلـــى أن الــكــرة الــتــي تــلــتــف فــي الـــهـــواء صعبة 
النهائي في حني  اتجاهها  لكن سهلة ملعرفة 
أن الــكــرة التي تذهب فــي اتــجــاه واحــد تشكل 
صعوبة بالغة ألن الحارس لن يتوقع مسارها 
النهائي وتجعله غير قادر على التصدي لها.
وبــحــســب الــخــبــراء الــريــاضــيــني فـــإن تــســديــدة 
ــدو تـــخـــضـــع لـــقـــانـــون »الــديــنــامــيــكــيــة  ــ ــالــ ــ رونــ
الهوائية«، إذ إن عدم التفاف الكرة في الهواء 
ــرة فـــي جــهــة بـــدون  ــكـ يــجــعــل الــضــغــط عــلــى الـ
األخرى، األمر الذي يمنح الكرة القوة لتغيير 
اتــجــاهــهــا بــشــكــل مــفــاجــئ بــســبــب عـــدم تـــوازن 
ــارس املــرمــى  الـــهـــواء فـــي الــجــهــتــني، وحــتــى حــ
كــان في االختبار في مواجهة رونالدو  الــذي 
الصعوبة وال  التسديدة في غاية  بــأن  يشرح 
يمكن تقدير اتجهاها بسهولة وهذه مشكلة 
للحراس. ويقوم رونــالــدو بوضع كامل قوته 
فــي الــركــبــة وتحويلها إلـــى طــاقــة كــافــيــة ملنح 
الــقــدم الــقــوة الــصــاروخــيــة فــي الــتــســديــد على 
املــرمــى، وكــأن رونــالــدو يحني ركبته ويقذف 
ُيــســدد. اآلن وفي  الــقــدم ثــم  كامل الطاقة نحو 

االخــتــبــار الــثــانــي ألســلــوب الــلــعــب والتسديد 
سيتم اخــتــبــار قــوة وســرعــة الــتــســديــدة، وقــام 
الخبراء الرياضيون بوضع زجاج أمام النجم 
البرتغالي وعليه كسره بتسديدته. واكتشف 
الخبراء أن تسديدته هي األسرع واألقوى في 
 128 إلــى حوالي  العالم حيُث تصل سرعتها 
ــم خــيــالــي ال يمكن  كــلــم فـــي الــســاعــة وهــــو رقــ
إلــى محرك  بــل يحتاج  بقدم بشرية  صناعته 
سيارة سريعة بغية ضخ هذا الكم الهائل من 

الضغط.

المهارة الفنية
بــعــد تــفــســيــر الــعــلــم لــلــقــوة الــبــدنــيــة، الـــقـــدرات 
ــعـــب  ــلـ ــلــــيــــة واألســــــــلــــــــوب الــــفــــنــــي فــــــي الـ ــقــ الــــعــ
والــتــســديــد، اآلن جـــاء دور اخــتــبــارات املــهــارة 
الفنية لرونالدو. وفي اختبار املهارة سيقوم 

يصعب على حّراس 
المرمى تحديد 

وجهة الكرة التي 
يسددها رونالدو

لم يشهد تصنيف هذا 
األسبوع أية تغييرات في 

المراكز العشرة األولى

رونـــالـــدو بقطع مــســافــة ُمــحــددة بــالــكــرة وفــي 
الجهة املقابلة مجموعة من األشخاص الذين 
يحملون قناصات فيها ضوء »اليزر« ملحاولة 
إعاقة النجم البرتغالي عبر إيقاف الكرة خالل 
إلــى ثالثة  املــســار ينقسم  أن  الــركــض. واملثير 
مــحــاور وفــي كــل مــحــور جــديــد سيرتفع عدد 

الضربات من القناصات.
ونجح رونالدو في قطع املحاور الثالثة بشكل 
رائــع وتمكن شخص واحــد مــن إصــابــة الكرة 
مـــرة واحــــدة فــقــط رغـــم الــكــثــيــر مــن املــحــاوالت 
خـــالل املـــســـار، وقـــام رونـــالـــدو بــتــحــريــك الــكــرة 
بــســرعــة بــني قــدمــيــه والــتــحــرك يمينا ويــســارًا 
ملــنــع الــقــنــاصــني مــن إصــابــة الـــكـــرة، وبــالــتــالــي 
ــاصــــني عــبــر  ــنــ ــقــ ــي خـــــــــداع جـــمـــيـــع الــ ــ ــح فــ ــجــ نــ
استعمال قدميه في لف الكرة وتحريكها من 
األمـــام إلــى الخلف وفــي مختلف االتــجــاهــات. 
وُيــشــيــر الــخــبــراء الــريــاضــيــون أن رونـــالـــدو ال 
ُيـــحـــرك الـــكـــرة فــقــط بـــل يــرقــص عــلــيــهــا بشكل 
الـــذي يجعل املنافس غير قــادر  ســريــع، األمـــر 
عــلــى الــلــحــاق بــالــكــرة بــســبــب كــثــرة الــحــركــات 
البرتغالي  النجم  إيــقــاف  فــي  مهمته  ويجعل 

في غاية الصعوبة على أرض امللعب.
ــن »رونـــــالـــــدو«  ــي نـــهـــايـــة هـــــذه الــســلــســلــة مــ فــ
الخارق يجب اإلشارة إلى أن جسد البرتغالي 
الرياضي هو من يساعده في صناعة كل هذه 
األشياء املستحيلة، ويحوله إلى العب خارق.

الحرباوي يغيب عن لقاء تونس وليبيريا بتصفيات 
أمم أفريقيا

قال هنري كاسبرتشاك مدرب تونس إن املهاجم حمدي الحرباوي سيغيب 
عن تشكيلته التي ستواجه ليبيريا في لقاء مصيري بتصفيات كأس األمم 
األولــى  املجموعة  الــفــريــقــان صـــدارة  الــقــدم 2017. ويتقاسم  لــكــرة  األفــريــقــيــة 
بفارق  تتفوق  لكن تونس  نقاط،  - بعشر  أيضا توغو وجيبوتي  -التي تضم 
األهداف قبل أن تستضيف ليبيريا في الجولة األخيرة يوم األحد املقبل. وقال 
املدرب البولندي »الحرباوي لن يشارك أمام ليبيريا النشغاله بصفقة انتقاله 
إلى فريق جديد«. وذكرت تقارير صحافية أن الحرباوي )31 عامًا( سيترك 
أودينيزي اإليطالي بعد انضمامه إليه قبل ثالثة أشهر فقط ليلتحق بصفوف 
أندرلخت البلجيكي. ويتأهل أصحاب الصدارة في 13 مجموعة إلى النهائيات 
الثاني  املركز  أصحاب  من  فريقني  أفضل  إلــى  إضافة  مباشرة  الجابون  في 
واحــدة عندما استضافت  مــرة  اللقب  وأحـــرزت تونس  املضيف.  البلد  وفريق 

البطولة في 2004. 

أوروغواي تبدأ استعداداتها لمواجهتي األرجنتين 
وباراغواي

بــدأ منتخب األوروغـــــواي لــكــرة الــقــدم معسكره الــتــدريــبــي الـــذي انــضــم لــه 14 
العبًا، استعدادًا للمباراتني القادمتني ضمن تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
الترتيب.وانضم عدد  وباراغواي على  األرجنتني  أمام  ملونديال روسيا 2018 
مــن الــالعــبــني الــذيــن اســتــدعــاهــم املــــدرب أوســكــار واشــنــطــن تــابــاريــز ملعسكر 
رأسهم  على  مونتيفيديو  العاصمة  في ضواحي  الرياضي  باملجمع  املنتخب 
بدنية  تدريبات  بعدة  قاموا  حيث  خيمينيز،  ماريا  وخوسيه  جودين  دييغو 

تخللتها تمارين ركض ومباريات ترفيهية مصغرة.

سانشيز يخرج من قائمة البرتغال لمشكالت بدنية

البرتغال  منتخب  قائمة  من  سانشيز  ريناتو  البرتغالي  الوسط  العــب  خــرج 
ملواجهتي جبل طارق وسويسرا، بعدما أعلن ناديه بايرن ميونخ األملاني أنه 
لم يتعاف بعد من املشكالت البدنية التي يعاني منها. وقال االتحاد البرتغالي 
لكرة القدم في بيان إن االتصاالت بني الفريق الطبي والنادي األملاني انتهت بأن 
الالعب الذي أكمل هذا الشهر عامه الـ 19 ليس مؤهال للعب مع املنتخب بسبب 

حالته البدنية.

كين هداف أيرلندا التاريخي: حان وقت االعتزال
آخــر مبارياته مع منتخب  إنــه متأثر بشدة لخوضه  املهاجم روبــي كني  قــال 
أيرلندا لكرة القدم، األربعاء، لكنه يعتقد أن الوقت قد حان العتزاله اللعب دوليًا. 
وتحدث الهداف التاريخي أليرلندا قائال »هذا أسبوع مؤثر بشدة، ويبدو األمر 
محزنًا. كنت أخشى هذا اليوم منذ وقت طويل لكن هذا هو الوقت املناسب«. 
ليلة  نسيانها.  يمكن  وال  مذهلة  كانت  رحلتي  إن  للجماهير  »أقــول  وأضــاف 
األربعاء ستكون عاطفية للغاية«. وأعلن كني )36 عامًا( أكثر الالعبني خوضًا 
ملباريات دولية في بالده عزمه االعتزال في األسبوع املاضي، وسيكون ظهوره 

األخير في لقاء ودي أمام عمان في دبلن األربعاء.

الصفاقسي يواصل تعزيز صفوفه بضم القربي
القدم  لــكــرة  املــمــتــاز  التونسي  ــدوري  ــ ال فــي  ينافس  الـــذي  الصفاقسي  واصـــل 
مساعيه لتعزيز صفوفه بعد رحيل العبني مهمني عن النادي بضمه للمهاجم 
علي القربي من شبيبة القيروان ملدة ثالثة مواسم. وقال الصفاقسي في بيان 
نشره بموقعه على اإلنترنت إنه تعاقد رسميًا مع القربي )26 عامًا( ملدة ثالثة 
الصفاقسي  ويأمل  للصفقة.  املالية  التفاصيل  عن  الكشف  دون  من  مواسم 
هدافه  بعد رحيل  الفريق  الخطورة على هجوم  من  املزيد  القربي  أن يضيف 
مع  تعاقده  وفسخ  املصري  األهلي  إلــى  لالنضمام  اجــاي  النيجيري جونيور 

املهاجم التشادي إيزيكيل ندواسيل.

باريس ـ العربي الجديد

واصل الصربي، نوفاك ديوكوفيتش، تربعه 
على عرش التصنيف العاملي لالعبي التنس 

املحترفني، برصيد 14 ألفا و840 نقطة.
ــوع أيــــة  ــ ــبــ ــ ــذا األســ ــ ــ ــم يـــشـــهـــد تـــصـــنـــيـــف هـ ــ ــ ولـ
ــــى، حيث  تــغــيــيــرات فــي املـــراكـــز الــعــشــرة األولـ
واصــــــل الـــبـــريـــطـــانـــي آنــــــدي مـــــــوراي احـــتـــالل 
الـــوصـــافـــة يــلــيــه الــســويــســري ســتــانــيــســالس 
ــوقـــع أن يــشــهــد  ــتـ ــا. ومـــــن املـ ــثـ ــالـ فـــافـــريـــنـــكـــا ثـ
بطولة  ألن  نظرا  تغييرات،  املقبل  التصنيف 
أميركا املفتوحة، آخر بطوالت الغراند سالم 
األربع الكبرى لهذا املوسم، انطلقت وستكون 

نتائجها مؤثرة.
وتـــــراجـــــع العــــــب الـــتـــنـــس الــــتــــونــــســــي، مـــالـــك 
الــــجــــزيــــري، لــلــمــركــز 68 عـــاملـــيـــا بـــعـــدمـــا كـــان 
األسبوع املاضي قد تقدم  على سلم التصنيف 
املركز  التنس، حيث كان في  العاملي لالعبي 
منذ  مــراكــز  ستة  متقدما  والخمسني  الثالث 
بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، ورافـــعـــا رصــيــده إلــى 
829 نقطة لكنه تراجع في تصنيف االتحاد 

أكدت اللجنة األوملبية الدولية أنها لن تعترف 
بــالــلــجــنــة املــؤقــتــة الـــتـــي شــكــلــتــهــا الــســلــطــات 
املحلية،  األوملبية  اللجنة  من  بــدال  الكويتية 
املنتخبة  باللجنة  اعــتــرافــهــا  تــواصــل  وأنــهــا 
فــــقــــط. وجـــــــاء فــــي رســــالــــة لــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة 
الكويتية حصلت »فرانس برس« على نسخة 
منها »أن اللجنة األوملبية الدولية لن تعترف 
بــمــا يسمى »الــلــجــنــة املــؤقــتــة« الــتــي عينتها 
األوملبية  اللجنة  مكان  الحكومية  السلطات 

الكويتية املنتخبة«.
ــالــــة إلـــى  ــيــــة الــــرســ ــبــ ووجــــهــــت الـــلـــجـــنـــة األوملــ
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان  وزيــر 
اللجنة األوملبية طالل  الحمود، وإلى رئيس 

الفهد.
وتابعت اللجنة »ستواصل اللجنة اعترافها 
الــكــويــتــيــة بــرئــاســة طــالل  باللجنة األوملــبــيــة 
ومنهم  أعضائها،  وبجميع  الصباح،  الفهد 
االتــــحــــادات الــريــاضــيــة مـــع أعــضــائــهــا أيــضــا 
)األنـــــــديـــــــة( كــــمــــا هـــــو مــــعــــتــــرف بـــــه مـــــن قــبــل 

االتحادات الرياضية الدولية املعنية«.
وأضافت اللجنة في بيانها »وبنتيجة ذلك، 

ــــوراء. وجــمــع  ــلـ ــ ــي األخــــيــــر 15 مــــركــــزا لـ ــدولــ الــ
ــوراي فــي املــركــز الثاني  الــبــريــطــانــي آنـــدي مــ
فافرينكا  ستانيسالس  والسويسري   9.305
فيدرير  روجــيــه  والــســويــســري  نقطة،   4.980
4.945 نقطة، واإلسباني رافائيل نادال. 4.850 
الــكــنــدي مــيــلــوس راونــيــتــش  نقطة فيما حــل 
سادسا برصيد 4.805 نقاط، ومن بعده جاء 
 

ٌّ
الياباني كي نيشيكوري 4.165 نقطة ثم كل

نقطة  برديتش 3.570  التشيكي توماس  من 
نقطة،   3.515 سيليتش  مــاريــن  والـــكـــرواتـــي 

والنمساوي دومينيك ثيم 3.205 نقط. 
األميركية،  واصلت  السيدات،  صعيد  وعلى 
ســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز، تــــصــــدرهــــا لــتــصــنــيــف 
العــبــات الــتــنــس املــحــتــرفــات، بــرصــيــد سبعة 
األملـــانـــيـــة،  ــل  ــواصــ تــ كـــمـــا  نـــقـــطـــة.  و50  آالف 
أنــجــلــيــكــه كــيــربــر، احــتــالل الــوصــافــة، تليها 
اإلسبانية غاربييني موغوروزا ثالثة. ومن 
املتوقع أن يشهد التصنيف املقبل للسيدات 
ــيـــركـــا  ــة أمـ ــولـ ــبـــطـ أيــــضــــا تــــغــــيــــيــــرات وفــــقــــا لـ
 6.860 كــيــربــر  أنجليكه  املــفــتــوحــة. وجــمــعــت 
والبولندية  نقطة   5.830 ومــوغــوروزا  نقطة 

فإن اللجنة األوملبية الدولية لن تعترف بأي 
إجراء تتخذه السلطات الحكومية أو اللجنة 
املؤقتة«، معتبرة أن »اإلجراءات املتخذة تعد 
خرقا للميثاق األوملبي والقيم واملبادئ التي 

تحكم الحركة األوملبية«.
الكويتية  السلطات  الــدولــيــة  اللجنة  ودعـــت 
»لــلــعــمــل بــشــكــل بــنــاء ومـــســـؤول إليــجــاد حل 
ــي إعـــــــادة الــنــظــر  ــ ــة، وهـ ــيــ لــلــمــشــكــلــة األســــاســ
بـــالـــقـــوانـــني الـــريـــاضـــيـــة لـــكـــي تـــتـــمـــاشـــى مــع 
املـــبـــادئ األســاســيــة لــلــحــركــة األوملـــبـــيـــة، بــدال 
من اتخاذ إجـــراءات ال تأثير لها ســوى أنها 
ا وتــؤخــر عــودة الرياضة  تزيد الــوضــع ســوء

الكويتية إلى الحركة األوملبية«.
وســبــق لــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة واالتـــحـــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فـــيـــفـــا( أن أكـــــدا مــــرارا 
اعـــتـــرافـــهـــمـــا فـــقـــط بـــاملـــنـــظـــمـــات الـــريـــاضـــيـــة 
املـــنـــتـــخـــبـــة. وكــــــان االتــــحــــاد اآلســــيــــوي لــكــرة 
القدم أكد بــدوره عدم االعتراف إال باالتحاد 
الكويتي السابق. وحذر االتحاد اآلسيوي في 
بيان وزعه على االتحادات الوطنية األعضاء 
التعامل  أو  التعاون  أو  التواصل  »مغبة  من 
مع اللجنة املؤقتة املعينة من الحكومة إلدارة 

شؤون االتحاد الكويتي«.
الكويتية استندت  أن »الحكومة  إلــى  وأشــار 
فــي حــل االتحاد  القانون 34 لعام 2016  إلــى 
الــذي سبق لالتحادين  القانون  املحلي وهو 
الدولي )فيفا( واآلسيوي رفضه لكونه يطلق 
يد الحكومة للسيطرة على القرار في الهيئات 
للرياضة  العامة  الهيئة  وكانت  الرياضية«. 

نــقــط، وجــاءت  رادفــانــســكــا  5.705  أنييسكا 
هاليب،  سيمونا  الــرومــانــيــة،  التنس  العــبــة 
بــرصــيــد 5.151 نقطة  الــخــامــس  املـــركـــز  فـــي 
وحلت شقيقة متصدرة التصنيف األميركية 
فينوس ويليامز في املركز السادس على سلم 
التصنيف، برصيد بلغ 4.005 نقط، وجاءت 
الالعبة البيالروسية فيكتوريا أزارينكا في 
ثم  نقطة،   3.551 بلغ  برصيد  السابع  املركز 
حــلــت الــالعــبــة اإليــطــالــيــة، روبـــرتـــا فينشي، 
بـ 3.465 نقطة، ونظيرتها  الثامن  املركز  في 
العـــبـــة الــتــنــس األمـــيـــركـــيـــة، مـــاديـــســـون كــيــز، 
الـــتـــاســـع بــرصــيــد 3.286 نــقــطــة،  فـــي املـــركـــز 
الالعبة   العاشر  باملركز  الترتيب  في  وحلت 
برصيد  كــوزنــتــســوفــا،  سفيتالنا  الــروســيــة، 

بلغ 3.190 نقطة.
وكانت اإلسبانية غاربني موغوروزا بالنكو 
املصنفة الثالثة قد تأهلت للدور الثاني من 
مــنــافــســات فــــردي الــســيــدات بــبــطــولــة أمــيــركــا 
املفتوحة للتنس، حيث فازت على البلجيكية 
إليسا ميرتنز بمجموعتني مقابل مجموعة 
واحـــدة، وبــواقــع 2-6 و6-صــفــر و6-3، وفــازت 
ــان عـــلـــى الــبــلــجــيــكــيــة  ــ ــافـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة وانـــــــغ يـ
و6-7   3-6 بنتيجة  أويــتــفــانــك  فـــان  ألــيــســون 
بــيــنــمــا تــغــلــبــت الــصــيــنــيــة دوان يـــانـــغ يــانــغ 
الــيــونــانــيــة مـــاريـــا ســـاكـــاري 6-4 و6-4  عــلــى 
كيربر  أنجليكه  األملانية  صعدت  كما  و3-6، 
املصنفة الثانية للدور الثاني بعد انسحاب 
هرتسوج،  بــولــونــا  السلوفينية،  منافستها 

من مباراتهما في الدور األول.

)جهة حكومية( استندت في قــرار الحل إلى 
تم تحريرها على  مالية جسيمة  »مخالفات 
كل من اللجنة األوملبية الكويتية واتحاد كرة 
العلي  الشيخ فهد جابر  الــقــدم«. وتــم تعيني 
بشكل موقت رئيسا للجنة األوملبية ودعيج 

ــه، وفــــواز الــحــســاوي مالك  الــعــتــيــبــي نــائــبــا لـ
رئيسا  اإلنكليزي  فوريست  نوتنغهام  نادي 

التحاد كرة القدم وأسد تقي نائبا له.
أقر  )الــبــرملــان(  الكويتي  األمـــة  وكـــان مجلس 
فــي حــزيــران/يــونــيــو املــاضــي تــعــديــالت على 

الحكومة  بموجبها  منحت  رياضية  قوانني 
حل  حــق  لــلــريــاضــة،  الــعــامــة  بالهيئة  ممثلة 
الــلــجــنــة األوملــبــيــة واالتــــحــــادات املــحــلــيــة، إثــر 
ــي الـــعـــام  ــا صـــــــادرا فــ ــونـ ــانـ ــاء املـــجـــلـــس قـ ــغــ إلــ
2012، انتخبت هذه اللجنة واالتحادات على 
ــه. ودعــــا طــــالل الــفــهــد الــهــيــئــة الــعــامــة  ــاسـ أسـ
للرياضة في الكويت إلى إحالته مع أعضاء 
الكويتية  األوملــبــيــة  الــلــجــنــة  إدارة  مــجــلــســي 
ــدم عـــلـــى الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــقــ ــــاد كـــــرة الــ ــــحـ واتـ
املزعومة،  املالية  املخالفات  بتهمة  الكويتية 
الجبرية ستتم  انــتــزع بالقوة  مــا  مــؤكــدا »أن 
ــم الــحــركــة  اســتــعــادتــه بــســلــطــة الــقــانــون ودعــ

األوملبية الدولية واملحلية«.
وقـــال طـــالل الــفــهــد: »رغـــم اعــتــراضــنــا الكامل 
على قرار الحل، ويقيننا الثابت بعدم صحة 
وسالمة األسباب التي قام عليها قرار الحل، 
ــا الـــســـبـــب املــتــعــلــق بــاملــخــالــفــات  وخـــصـــوصـ
املالية التي سبق للهيئة إبالغ النيابة العامة 
عنها فيما يخص اللجنة األوملبية الكويتية، 
ــن أطـــعـــن عـــلـــى هـــــذا الــــقــــرار لـــدى  إال أنـــنـــي لــ
الــقــضــاء املــحــلــي، ألســبــاب خــاصــة، والــتــزامــا 
الــرأي  بما قطعته على نفسي مــن عهد أمــام 
ــــاف: »عــلــيــهــم أن يـــدركـــوا أن ما  الـــعـــام«. وأضـ
انتزع اليوم منا بالقوة الجبرية، سنستعيده 
الــقــانــون وعــدالــة القضية ودعــم  غــدا بسلطة 
الــحــركــة األوملــبــيــة دولــيــا ومــحــلــيــا وهـــذا أمــر 
ــراءات  يــفــرض علينا اتــخــاذ مــا يــلــزم مــن إجــ

كفلها القانون في شأنه«.
)فرانس برس(

األولمبية الدولية ترفض االعتراف باللجنة المؤقتة الكويتيةتصنيف التنس: تراجع الجزيري وصدارة ديوكوفيتش

النجم  على  بسرعة  السنوات  مرّت 
رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي، 
داخـــل نـــادي ريـــال مــدريــد وفي 
ولم  برنابيو،  السانتياغو  ملعب 
يكن تاريخ 29 أغسطس/ آب عاديًا 
أنه  صـــادف  فقد  إلــيــه،  بالنسبة 
الرسمية  أهدافه  أول  فيه  سجل 
مع الفريق في عام 2009. وفي 
ترك   2010-2009 موسم  مطلع 
يونايتد  مانشستر  ــادي  ن رونــالــدو 
مدريد  ريال  إلى  وانضم  اإلنكليزي، 
ــدأ  وب يـــورو،  مليون   94 مقابل 

مسيرة التميز.

بداية المسيرة

واصل نوفاك 
ديوكوفيتش تربعه 
على عرش التصنيف 

العالمي لالعبي التنس

التزال تداعيات القضية 
التي شغلت الشارع 

الرياضي الكويتي تتفاعل 
يوما بعد يوم

)Getty( قادر على تبديل مركزه وخداع المنافس

)Getty( رونالدو يُحرك قدميه بسرعة كبيرة

)Getty( تسديدات رونالدو ُترعب حراس المرمى

)Getty( يملك مهارة فنية في الهواء وعلى األرض

)Getty( تراجع مالك الجزيري إلى المركز 68 عالميًا)Getty(  الرياضة الكويتية تعاني ازدياد آالمها يوما بعد يوم

رونالدو 
الخارق

في الجزء الثالث واألخير سنتحدث عن أسلوب 
اللعب على  رونالدو خالل  ومهارة كريستيانو 
والمنتخب  مــدريــد  ــال  ري مــع  الملعب  أرض 

البرتغالي

أسرع من أرنب ويسدد بسرعة 
128 كلم في الساعة

مباريـات
      األسبـوع
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مارسيليا ـ العربي الجديد

الفرنسي  نــــادي مــارســيــلــيــا  أعــلــن 
وجــود اتفاق رسمي لبيع النادي 
إلى رجل األعمال األميركي فرانك 
مــــاكــــورت، وذلــــك بــحــضــور جــمــيــع األطـــــراف، 
تــتــقــدمــهــم مــارغــريــتــا لــــوي دريـــفـــوس مــالــكــة 
مارسيليا  بلدية  ورئــيــس  الــســابــقــة،  الــنــادي 

جان كلود غودان.
وعقد املالك الجديد للنادي الفرنسي مؤتمرًا 
صحافيًا أوضــح خالله أن بعض اإلجــراءات 
في طريقها إلى االنتهاء إلتمام عملية البيع 
فــي ظــل وجـــود اتــفــاق بــني جميع املسؤولني 

واألطراف املتداخلة في عملية البيع.
وبــدأ فــرانــك مــاكــورت فــي املؤتمر الصحافي 
ــا مــــداعــــبــــة مــشــاعــر  ــهـ بــــرســــالــــة حـــــــاول خـــاللـ
جــمــاهــيــر أوملـــبـــيـــك مــارســيــلــيــا عــنــدمــا قـــال: 
»لنذهب مباشرة نحو الهدف« وهو الشعار 

املعروف لدى جماهير النادي الفرنسي.
ــال رجـــل األعـــمـــال األمــيــركــي )63 عــامــًا(،  ثــم قـ
ــق لـــــنـــــادي لــــــوس أنــجــلــيــس  ــابــ ــســ ــك الــ ــ ــالــ ــ واملــ
»إنــه شرف لي  البيسبول:  األميركي لرياضة 
ولعائلتي أن أكون أحد املشاركني في تاريخ 
ناد عريق بحجم أوملبيك مارسيليا وقيادته 
إلـــى الــنــجــاح«. ومـــن املــتــوقــع أن تــتــم الصفقة 

صفحة جديدة 
لمارسيليا

لويس  مارغريتا  األعمال  سيدة  مالكته  أن  مارسيليا  أولمبيك  نادي  أعلن 
فرانك  األميركي  األعمال  رجل  مع  حصرية«  »مفاوضات  بدأت  دريفوس 
ماكورت لبيعه النادي الفرنسي، وهي الصفقة المفترض انتهاؤها بحلول 

نهاية العام

3031
رياضة

قضية

بنهاية العام الجاري، وذكرت شبكة ار.ام.سي 
سبورت أن النادي بيع مقابل 40 مليون يورو 
املــلــيــارديــرة  وأعــلــنــت  دوالر(.  مــلــيــون   44.68(
مــارغــريــتــا لـــوي دريــفــوس الــتــي تملك حصة 
األغلبية في مارسيليا - والتي ترأس مجلس 
إدارة مجموعة لوي دريفوس لتجارة السلع 
ــيـــة- فــي أبـــريـــل/ نــيــســان املــاضــي عــرض  األولـ
نهائي  خسر  الـــذي  بــالــنــادي  للبيع  حصتها 

كأس فرنسا أمام باريس سان جيرمان.
ورفــــــــض مــــــاكــــــورت الــــكــــشــــف عـــــن تــفــاصــيــل 
الصفقة لكن رجل األعمال الذي وصف نفسه 
ــــال لــصــحــيــفــة ليكيب  »بــفــاحــش الــــثــــراء«، وقـ
الـــريـــاضـــيـــة الــفــرنــســيــة إنــــه اشـــتـــرى الـــنـــادي 
مــن أجــل مــشــروع شخصي طويل األمــد ولن 
يعيد بيعه. وأضاف »كرة القدم باتت األكثر 
مــشــاهــدة فـــي الــعــالــم ونــتــابــع هـــذا فـــي كــأس 
العالم والــدوري اإلنكليزي املمتاز. أعتقد أن 

مستقبل الكرة الفرنسية ممتاز وأنا متفائل 
جـــدًا بـــذلـــك«. وتـــابـــع املـــالـــك الــجــديــد حــديــثــه: 
والتي  العريقة  األنــديــة  أحــد  هــو  »مارسيليا 
تحظى باالحترام في كل أنحاء العالم، وهو 
ــذي نــجــح في  ــ الـــفـــريـــق الــفــرنــســي الـــوحـــيـــد الـ
الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو 

عالمة كبرى في عالم الرياضة«.
ــا يــتــمــتــع  ــيــ ــلــ ــيــ وأضــــــــــاف مـــــــاكـــــــورت: »مــــارســ
بــمــســانــدة غــيــر عـــاديـــة مـــن طــــرف جــمــاهــيــره 
املـــــــوجـــــــودة فـــــي فــــرنــــســــا وخـــــارجـــــهـــــا، وأنـــــا 
ــدفـــي األول  كـــمـــســـؤول عــــن الـــفـــريـــق يــبــقــى هـ
ــع الــــفــــريــــق فــــي أعــلــى  ــ ــي هــــو وضــ ــ ــاســ ــ واألســ
ــة  ــع الــــنــــادي فـــي راحـ ــة وضــ ــب، وخـــاصـ ــراتــ املــ

مالية على املستوى البعيد«.
وقال ماكورت الذي باع نادي لوس أنجليس 
الذي ينافس في دوري البيسبول للمحترفني 
في 2012 مقابل ملياري دوالر إنه سيستغل 
خــبــرتــه فــي املــشــروع الــجــديــد. وتــابــع »نملك 
مــشــروعــًا ســنــشــيــده ســويــًا وســنــبــنــي فــريــقــًا 
بمعايير األبطال يمكنه املنافسة على األلقاب 

ولو كل عامني«.
السابقة  املالكة  مارغريتا  قالت  جهتها،  من 
»الــيــوم، يفتح مارسيليا  الــفــرنــســي:  لــلــنــادي 
صفحة جديدة في تاريخه، مع املالك الجديد 
الـــقـــادم لــتــولــي املـــســـؤولـــيـــة، والـــــذي ســيــولــي 
اختياره  وتم  الرائع،  لنادينا  كبيرًا  اهتمامًا 
من بني العديد من األسماء املطروحة والتي 
ــراء الـــنـــادي، وأنـــا  عــبــرت عـــن رغــبــتــهــا فـــي شــ
واثــقــة مــن كـــون مــاكــورت هــو أفــضــل اختيار 

لخالفة عائلتي لتأمني مستقبل نادينا«.
وتابعت حديثها: »إنها لحظة صعبة، وقرار 
ــا يــعــتــقــد الــــبــــعــــض، ولــكــن  ــمـ ــثــــر مـ أصــــعــــب أكــ
هذه  التــخــاذ  دفعتنا  الكبير  نادينا  مصلحة 
الخطوة حتى يستعيد مارسيليا هيمنته في 
روبير  اخــتــار  20 سنة  منذ  ــا،  ــ وأوروبـ فرنسا 
)زوجها( املغامرة وكسب التحدي بوضع كل 
ما يملكه إلنقاذ نادي مارسيليا، وخالل كامل 
هذه السنوات بحلوها ومرارتها لم يكن لدينا 
سوى حب واحــد وهو مارسيليا، ووضــع كل 
ما نملك من وقت وأموال وجهد ليكون دائمًا 
في املقدمة، ونحن ندرك أننا لم نوفق أحيانًا 
لم  أننا  تأكدوا  لكن  واختياراتنا  قراراتنا  في 
نــبــحــث إال عــن مصلحة هـــذا الـــنـــادي الــعــريــق 
وال شـــيء غــيــره، وهــــذه مــنــاســبــة لــنــعــتــذر من 
إذا  فرنسا  وخـــارج  داخـــل  الغفيرة  جماهيره 
الــقــرارات أو فشلنا فــي أن  أخطأنا فــي بعض 

نصل بالفريق إلى حجم تطلعاته«.
وسيطرت لــوي دريــفــوس على الــنــادي عقب 
وفـــــاة زوجـــهـــا روبـــيـــر فـــي عــــام 2009 ورغـــم 
في  اليورو  من  املاليني  لعشرات  استثمارها 
السنوات األخيرة إال أن النادي عانى لينهي 
فـــي املـــركـــز 13 فـــي الـــــدوري املـــوســـم املــاضــي. 
وقالت إنها ستحتفظ بنسبة خمسة في املئة 

من أسهم النادي كجزء من االتفاق.
ومـــع كــل الـــوعـــود املــقــدمــة مــن املــالــك الجديد 

مارغريتا: الخطوة 
ستعيد للنادي هيمنته 

في فرنسا وأوروبا

ثبوت تعاطي الرباع الروماني سينكرين المنشطات
ثبت تعاطي الرباع الروماني، غابرييل سينكرين، الفائز ببرونزية رفع األثقال في وزن 
85 كغم بأوملبياد ريو 2016 في البرازيل، املنشطات مما سيؤدي لسحب ميداليته، وفقا 
ملا بثته قناة )تي في آر( الرومانية العامة. وجاء في الخبر الذي أذاعته القناة أن »رومانيا 
ستخسر ميدالية برونزية، وسيتوجب على اللجنة األوملبية الرومانية أن تدفع مبلغ 100 
ألف يورو للجنة الدولية«. وأضافت القناة أن »أعضاء اللجنة األوملبية الرومانية يرون أن 
اتحاد رفع األثقال الروماني هو من يجب أن يدفع هذه الغرامة مع الالعب املذنب«. وكان 
سينكرين قد فاز بالبرونزية بعدما استطاع رفع ما مجموعه 390 كغم، بعد اإليراني 
الفائز  تــاو  تيان  والصيني  كغم،   396 رفــع  بعدما  بالذهب،  الفائز  روستامي،  كالنوش 

بالفضية )395 كغم(.

سبورتينغ خيخون يمدد عقد كويار لمدة عام
فــّعــل ســبــورتــنــغ خــيــخــون اإلســبــانــي الــبــنــد الــذي 
ــه بــتــمــديــد عــقــد حـــارســـه، إيــفــان كــويــار،  يسمح ل
التوصل  إضــافــي حتى 2019 عقب  ملــدة موسم 
التفاق مع الالعب. وعقد املدير الرياضي للنادي 
الالعب  اإلســبــانــي، نيكو رودريــغــز، اجتماعا مــع 
على  فيه  الطرفان  اتفق  ميساس،  بيبي  ووكيله، 
الــحــارس يحصل  املــذكــور. وسيظل  البند  تفعيل 
الـــذي جــرى االتــفــاق عليه بني  على نفس الــراتــب 

الطرفني في 2015.

بلدية مدريد تعتزم مطالبة النادي الملكي 
برد 18.4 مليون يورو

املناسبة« الستعادة 18.4 مليون يورو  اإلجــراءات  أنها »ستتخذ  بلدية مدريد  أعلنت 
كانت قد منحتها الدولة لنادي ريال مدريد في صورة مساعدات »بشكل غير قانوني«، 
وفقا ملا قضت به املفوضية األوروبية. وفي بيان صحافي، ذكرت بلدية مدريد أنه في 
أوائل سبتمبر/أيلول تنتهي فترة الشهرين التي منحتها بروكسل حتى يرد مجلس 
إعادته. وكان نادي ريال  الذي ينبغي  املبلغ  األوروبية كامل  للمفوضية  بلدية مدريد 
مدريد قد أعلن عن لجوئه إلى محاكم االتحاد األوروبي للبت في هذه القضية. وتؤكد 
بعدما أصدرت  األوروبــي«  االتحاد  امتثالها »ألحكام  على  اإلسبانية  العاصمة  بلدية 
أن  األوروبــيــة  املفوضية  املاضي. وتــرى  يوليو/تموز  األوروبــيــة حكمها في  املفوضية 
مع  اتفاقية  عبر  عليها  مميزات حصل  على صــورة  بمساعدات  انتفع  مــدريــد  ريــال 

مجلس بلدية العاصمة، تتعلق بمجموعة من العقارات. 

المهاجم أوكاكا ينضم إلى واتفورد اإلنكليزي 
انضم املهاجم اإليطالي، ستيفانو أوكاكا، لفريق 
واتـــفـــورد الـــذي يــنــافــس فــي الــــدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم، في عقد يمتد لخمس سنوات 
قــادمــا مــن أنــدرلــخــت البلجيكي. وأعــلــن الــنــادي 
اإلنترنت،  على  بموقعه  الصفقة  عن  اإلنكليزي 
ــة تــفــاصــيــل مــالــيــة. ووفــقــا  دون الــكــشــف عــن أيـ
لوسائل إعالم بلجيكية فإن أوكاكا )27 عاما(، 
الذي ساعد أندرلخت على إنهاء املوسم املاضي 
البلجيكي بتسجيله  بالدوري  الثالث  املركز  في 
17 هــدفــا، دخــل فــي خــالف مــع املـــدرب الجديد، 
وتعادل  مباراتني  واتفورد  وخسر  فيلر.  رينيه 
في واحدة، ضمن أول ثالث مباريات في املوسم 
 18 املــركــز  ويحتل  اإلنكليزي،  لــلــدوري  الجديد 

ضمن 20 فريقًا.

إيقاف روسيا عن المشاركة في أولمبياد كوريا الجنوبية 
لــذوي اإلعاقة في  تم إيقاف روسيا - املمنوعة بالفعل من املشاركة في أوملبياد ريو 
ريو الشهر املقبل -عن املشاركة في دورة بيونجتشانج األوملبية الشتوية في كوريا 
الجنوبية 2018 بسبب برنامج ترعاه الدولة للمواد املحفزة لألداء الرياضي. وأعلنت 
اللجنة  فرضتها  عقوبة  أحــدث  الخاصة  االحتياجات  لــذوي  الروسية  األوملبية  اللجنة 
األوملبية الدولية لذوي االحتياجات. وذكرت اللجنة األوملبية الروسية لذوي االحتياجات، 
عــلــى مــوقــعــهــا عــلــى اإلنــتــرنــت، »الـــقـــرار الـــذي اتــخــذتــه الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة لــذوي 
االحتياجات، وأيدته محكمة التحكيم الرياضية، ويخص استبعاد الرياضيني الروس 
من ذوي االحتياجات الخاصة من أوملبياد ريو 2016 امتد ليشمل األوملبياد الشتوي 

في بيونجتشانج 2018«. 
وكانت محكمة التحكيم الرياضية، التي تتخذ من لوزان مقرا لها، وهي أعلى محكمة 
رياضية، قد رفضت طعنا من اللجنة األوملبية الروسية لذوي االحتياجات ضد قرار 

حظر مشاركة الرياضيني الروس في ريو.

واألوروبــيــة. ثم أعــاره ليفربول في عــام 2013 إلــى نابولي 
اإليــطــالــي الــــذي لــعــب مــعــه مــوســمــا واحــــدا 2013 - 2014 
لينتقل بعدها إلى بايرن ميونخ األملاني بقيادة غوارديوال 
ويــخــوض معه ثــالث مباريات فقط. وفــي عــام 2015 قرر 
نابولي اإليطالي شراء الحارس اإلسباني والذي لعب معه 
حتى اآلن 37 مــبــاراة. وعلى الصعيد الــدولــي، خــاض رينا 
مع املنتخب اإلسباني 33 مباراة منذ عام 2005، ولم يحظ 
تواجد  بسبب  روخـــا«  فوليا  »ال  مــع  الــظــهــور  مــن  بالكثير 
الحني. ووصل  ذلك  منذ  إيكر كاسياس  العمالق  الحارس 
عدد مباريات رين طوال مسيرته الكروية إلى 667 مباراة 

في جميع البطوالت املحلية والقارية والدولية.
حقق رينا الكثير من األلــقــاب واإلنــجــازات طــوال مسيرته 
فياريال  مع  »إنترتوتو«  كــأس  لقب  حقق  فهو  الرياضية، 
لقب  ليفربول حقق  ومــع  و2004،   2003 أعـــوام  اإلسباني 

كــأس االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي فــي عــام 2006 وكـــأس الرابطة 
اإلنــكــلــيــزيــة فـــي عـــام 2012، بــاإلضــافــة إلـــى لــقــب »الــــدرع 
الــخــيــريــة« فــي عــام 2006، فــي حــني حقق لقب »الــســوبــر« 
األوروبــي في عام 2005. وحقق رينا مع نابولي اإليطالي 
بايرن  ومــع   ،2014-2013 مــوســم  فــي  إيطاليا  كــأس  لقب 
مــوســم 20014- فــي  ــــدوري  ال لقب  األملــانــي حصد  ميونخ 

الـــدولـــي، حــقــق ريــنــا مــع إسبانيا  الــصــعــيــد  2015. وعــلــى 
العالم  لقب يــورو 2008 و2012، باإلضافة إلى لقب كأس 
اإلسباني  املنتخب  مــع  يــورو 1999  لقب  كما حــق   .2010
تحت 16 سنة.  ويبقى أمام بيبي رينا تحقيق لقب دوري 
أبطال أوروبــا لكي يكون قد حقق جميع البطوالت املحلية 
واألوروبية مع األندية التي لعب معها منذ أن بدأ مسيرته 

الكروية في عام 1999.
)العربي الجديد(

يعد بيب رينا أحد أبرز حراس املرمى في العالم منذ عام 
الكبيرة،  األنــديــة  مــع  املــبــاريــات  مــن  الكثير  خـــاض   .1999
باإلضافة إلى مشاركته مع املنتخب اإلسباني. فهو ُمتميز 
تــشــهــد لـــه مــالعــب كـــرة الـــقـــدم عــلــى أنـــه واحــــد مـــن أفــضــل 
الحّراس خالل السنوات الـ16 األخيرة، ألنه حقق الكثير من 
اإلنجازات في عالم الساحرة املستديرة. بدأ رينا مسيرته 
الكروية مع فريق برشلونة اإلسباني في عام 2000 واستمر 
»الكتالوني« حتى عام 2002، حيُث خاض 30  النادي  مع 
مباراة. انتقل رينا بعد ذلك إلى فياريال اإلسباني وخاض 

معه ثالثة مواسم، لعب فيها 109 مباريات.
النجاح  اإلسباني مسيرة من  الحارس  بدأ  في عام 2005 
والــتــألــق حــني تــعــاقــد مــع لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، ليلعب معه 
تسعة مواسم أكثر من رائعة حصد فيها الكثير من األلقاب. 
البطوالت املحلية  »الــريــدز« في 285 مباراة في  ومثل رينا 

بيب رينـا

على هامش الحدث

مسيرة الحارس 
اإلسباني بيب رينا، 
نستعرضها في 
»وجه رياضي«، 

ونتتبع مراحل 
تطوره مع أندية 

كبيرة حقق فيها 
الكثير من األلقاب

ماكورت الرئيس 
الجديد، فهل 
ينقذ مارسيليا؟ 
)Getty(

األمرّين،  يعاني  مارسيليا  أولمبيك  فريق  يزال  وال  األخيرة  السنوات  منذ 
به، وتسببت-  التي تعصف  المالية  األزمة  ويتقهقر بشكل غريب بسبب 
الجماهيرية  القاعدة  الرغم من  نتائجه، على  بشكل مباشر- في تراجع 
عريقا.  بطال  باعتباره  جعبته،  في  الراقي  والتاريخ  يمتلكها  التي  الكبيرة 
وصل مارسيليا، الذي تأسس عام 1899، إلى طريق مسدود في السنين 
وإعادة  النادي  بيع  تباعا،  المدربين  تغيير  بعد  الحل  فبات  الماضية، 

تجديد الدماء، وهو ما قام به مارسيليا.

عشق شعبي

وجه رياضي

لــنــادي مــارســيــلــيــا، فـــإن عــشــاق الــفــريــق وهــم 
في  العربية  الجماهير  منهم  وخــاصــة  كــثــر، 
ظل تواجد العديد من املهاجرين من الجالية 
تنفيذ  يترقبون  مارسيليا،  بمدينة  العربية 
تلك الوعود النتشال النادي مما يعانيه من 
تدهور نتائج وهزائم لم يعتد عليها النادي 
الجماهيري من قبل، لبطل الدوري الفرنسي 

ــفـــشـــل، إلعـــــــادة كــتــابــة  الـــتـــراجـــع و»أتـــــربـــــة« الـ
التاريخ مجددًا، خاصة أن أوملبيك مارسيليا 
ــتـــرة مــظــلــمــة فــــي بـــدايـــات  ــــاش فـ ســـبـــق وأن عـ
اإلفــالس، قبل  الثمانينيات، وكــان على حافة 
الذي  تابي«  »برنار  النادي  رئاسة  يتولى  أن 
عــــاش مــعــه الـــنـــادي الــفــرنــســي الــفــتــرة األكــثــر 
نجاحًا في تاريخه. ولن يرضى عشاق أوملبيك 

وكــــأس   ،)10( فـــرنـــســـا  وكـــــــأس  مـــــــرات  تـــســـع 
الدوري الفرنسي )3( واألبطال )2( وال يمكن 
نــســيــان الــلــقــب الــتــاريــخــي الـــذي أحــــرزه وهــو 

دوري أبطال أوروبا في العام 1993.
الــنــادي األنــجــح واألكــثــر شعبية فــي فرنسا، 
يــريــد الـــعـــودة مـــن بـــوابـــة الــبــطــوالت فــيــمــا لو 
تم إعــادة الهيكلة و»نــفــض« الــنــادي من غبار 

شعبية  األكــثــر  الــفــريــق  وجماهير  مارسيليا 
فـــي فــرنــســا بــمــوســم مــخــيــب جـــديـــد، مـــا يــعــزز 
خطوات النادي صوب العودة خاصة في ظل 
وعود املالك الجديد بإعادة هيكلته تمامًا من 
أجل نسيان مواسم مخيبة لآلمال كان آخرها 
املـــوســـم املـــاضـــي الــــذي ســجــل فــيــه فــريــق كــرة 
القدم املركز الثالث عشر املتأخر في الترتيب.

تهمة  بسبب  بإيقافه  وقــامــت  السفر،  مــن  مــارادونــا  دييغو  األرجنتينية  الشرطة  منعت 
التزوير في أثناء مغادرته العاصمة بيونس آيروس. وأكدت األخبار القادمة من األرجنتني 
أن سبب منع مارادونا من السفر باتجاه إمارة دبي، يعود إلى توجيه تهمة »تزوير« في 
التزوير، مؤكدا أن سوء تفاهم جعل  املحامي، دييغو مــورال، تهمة  جــواز سفره. ونفى 
األمر يتطور إلى حد منعه من السفر. وقال مورال: »هذه الحادثة فريدة من نوعها، لقد 
أكدوا ملارادونا أن لديهم شكوى بضياع جواز سفره، وأنها مسجلة لدى السلطات األمنية، 

بينما كان دييغو يحمل جواز سفره، وهي تهمة من صنع الخيال«.

صورة في خبر

مارادونا والتزوير
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لم تهدأ داريا منذ مظاهرة سوق الحميدية في 15 آذار/مارس 2011، حتى أُخرج أهلها من ديارهم قبل أيام، في أفضح 
حالة تهجير قسري وتغيير ديموغرافي، يعرفها العصر الحديث وبرعاية أممية

هوامش

سما حسن

السّباحة ياسمني  أمر كثيرين ربطوا بني   على غير 
الــخــالــدي الــتــي بـــرز اســمــهــا ضــمــن بــطــات السباحة 
ــــدت ألب ســعــودي وأم  فــي أوملــبــيــاد 2016، والــتــي ول
تناولت  التي  البامبو«  »ســاق  روايــة  وبطل  فيليبينية، 
قضية في مجتمعاتنا العربية، وخصوصًا في منطقة 
الحياة  إلــى  يأتون  الذين  األبناء  الخليج، وهــي مصير 
بسبب عاقة غير شرعيٍة، أو زواج سّري لم يكتب له 
االستمرار بني السيد والخادمة، على غير هؤالء، أول 
ما تبادر إلى ذهني، حني علمت أن ياسمني هي ابنة 

»هجنة«، قصة عنترة بن شّداد.
الخادمة التي تدخل بيت السيد لكي تعمل، أو التي تقع 
 في الحرب فيترك خلفه بنات القبائل والحرائر، 

ً
سبية

أو  نــزوتــه  ثــمــرة  إلــى مخدعها، وحــني تظهر  ويتسلل 
ي هاربًا. هذه 

ّ
يول أو حتى حبه في أحشائها  غلطته، 

هــي قــصــة يــاســمــني الــخــالــدي، وغــيــرهــا، بــاخــتــصــار، 
والــتــي تــداولــت أخــبــارهــا أخــيــرًا، ومــا وصــل إلــيــه رواد 
مواقع التواصل االجتماعي من االّدعــاء أن سعوديني 
»تــويــتــر«.  عــلــى  مــن خـــال حسابها  كــثــرا يدعمونها 

واإلنكار،  التأييد  املتباينة من  املوجة  هــذه  أعــادت كل 
بشدة، إلى ذاكرتي قصة الفارس عنترة، والــذي نشأ 
عبدًا، وكانت زوجة أبيه سمية تكيد له، وتوغر صدر 
وكاد  القبيلة،  على  قلبه حقدًا  امتأل  عليه، حتى  األب 
يتركها لتكون نهبًا لسطوة قبيلة طيء. وهنا استنجد 
ــده، فرفض الــذود عنها، حتى أعلن  عتقه على  به وال

املأل،  فأغار عنترة على طيء وصد عدوانها.
ابنة عمه  الــروايــات حــول مصير حب عنترة  تختلف 
أن هذا  والغالب  أم ال؟،  تزوجها  قد  كــان  إذا  ما  عبلة، 
لم يحدث. لسببني: أن عمه مالك ظل ينظر إليه نظرة 
الــعــبــد، وطــلــب مــنــه مــهــرًا خياليًا لــهــا. وألن مــن عــادة 
العرب منع بناتهن من أن يزففن إلى من يشّبب بهن 
قبل الزواج، وربما ما كنا لنسمع األشعار الرائعة التي 
تغّزل بها عنترة بعبلة، لوال أنه لم يظفر بها. وحسبما 
قيل، فقد تــزوجــت بأحد فــرســان الــعــرب، وهــكــذا أننا 
عبلة،  عنترة  العبد  وتمّعنا في قصة حب  رنا 

ّ
تفك لو 

نجد أنه دفع ثمن عبوديته، وأنه كان ثمرة خطيئة والده 
 
ً
السيد شّداد مع األَمة زبيبة، علمًا أن زبيبة كانت أميرة

، ووقعت في األسر. وليس هناك أبلغ من بيت 
ً
حبشية

 من تفكير املجتمع 
ً
الشعر الذي يمتلئ وجعًا وسخرية

الظالم بنظرته البن الخادمة، والذي نظمه عنترة، حني 
دعي للذود عن القبيلة التي لفظته، وأنكرت عليه حبه، 
حيث قال فيه: يدعون عنترة والرماح كأنها/ أشطان 

بئر في لبان األدهم.
إحــصــائــيــات غــيــر دقــيــقــة، لــكــنــهــا مــرعــبــة، عـــن زواج 
، مــــن األجـــنـــبـــيـــات، وخــصــوصــًا 

ً
ــثــــا الـــســـعـــوديـــني، مــ

الــفــيــلــيــبــيــنــيــات. وحــالــيــًا ظــهــور ظـــاهـــرة زواجـــهـــم من 
الخادمة،  السيد في  يــراه  الــذي  السؤال: ما  املغربيات. 
وال يراه في زوجته، أو ابنة عمه ذات الحسب والنسب، 

والتي تمتلئ حقدًا عليه، وعلى األجنبية التي يتزوجها، 
أو  بهم  لو عاد  بأطفالها،  ويهرب منها، وتنتقم منها 
النفس عن  تربيهم. عجز علماء  أن  طلب من زوجته 
اإلجابة على هذا السؤال السيكولوجي األزلي الصعب. 
وأذكـــــر قــصــة ســيــدة مــصــريــة، ذات حــســب ونــســب، 
اســتــغــاثــت بــالــكــاتــب واملـــذيـــع املـــصـــري ضــيــاء الــديــن 
إذاعـــي،  اجتماعي  ببرنامج  مــشــهــورًا  وكـــان  بــيــبــرس، 
يحل املــشــكــات األســريــة، وهــو »مـــاذا تفعل لــو كنت 
يهجر  الــذي  لزوجها  مكاني؟«، حيث سألته عن حل 
املطبخ، فطلب  الخادمة على باط  وينام مع  فراشها، 
الرثة وتضع »منديل  الخادمة  منها أن تلبس مابس 
الرخيص  بالصابون  وتغتسل  رأســهــا،  على  بــأويــة« 
الباط مثلها. وبالفعل، جربت  خاصتها، وتنام على 
وصفته الغريبة واستردت زوجها. هل على الزوجات 
»الهوانم« املهندمات، األنيقات الاهثات خلف صرعات 
املوضة، أن يحصلن على دوراٍت في كيفية التعامل مع 
أن  ــد كاتب سعودي 

ّ
أك الخادمات، وحيث  األزواج من 

اللواتي  املــرأة السعودية يجب أن تتعلم من املغربّيات 
يلهث خلفهن الرجل السعودي، ألنهن يمتلكن أسرار 

سعادة الرجل الحّسية.

خادمة ولكن

وأخيرًا

تختلف الروايات حول مصير 
حب عنترة ابنة عمه عبلة، ما 

إذا كان قد تزوجها أم ال؟، 
والغالب أن هذا لم يحدث
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

داريّـا
ستالينغراد سورية وأيقونة ثورتها

عدنان عبد الرزاق

ــات،  ــرقـ ــان لـــلـــطـــرقـــات، أّيــــــة طـ ــ إن كـ
ذاكـــــــــرة، ولـــلـــمـــدن جــمــيــعــهــا، كــمــا 
الــعــشــاق، قــلــوب، تــحــتــفــظ  األولـــى 
بموسيقى خطى من عبروا، وتحس القلوب 
بـــوجـــع الـــغـــربـــاء والـــجـــوعـــى واملـــظـــلـــومـــن، 
فلمدينة دارّيا، جنوب غرب دمشق، ذكريات 
ال تحتملها الذاكرة، وقلوب، ال قلبًا واحدًا،  
أوجــعــهــا الــقــهــر واالنـــتـــظـــار، مــمــا يتوجها 
سيدات  منصة  على  واألدلــــة،  املنطق  بقوة 
العصور، وإن كانت  العالم، وعلى مر  مدن 

ا تنته بعد.
ّ
حكايتها مل

ربما، يصح مع دارّيــا فقط، الخطف خلفًا، 
ألن  نــزيــف آخـــر جــروحــهــا، مــا زال يصبغ 
طــريــق الــتــهــجــيــر الــطــويــل، وعــلــى أكــثــر من 
من  غير مسبوقة،  قهر  رحلة  فــي  كلم،   350
تـــخـــوم الــعــاصــمــة أقـــصـــى جـــنـــوب ســـوريـــة، 
إلــى أقصى الشمال في إدلــب، لتتوج سني 
بتطهير  الـــخـــمـــس،  والـــتـــمـــويـــت  الــتــجــويــع 
عرقي، لم تعرفه على هذا النحو من الفجور 
واملباركة الدولية، حتى فلسطن على أيدي 

الصهاينة .
الختامي  الفصل  اكتمل  أيـــام،  قبل  السبت، 
من تهجير من تبقى صامدًا بداريا، وغادر 
نــحــو 800 مــقــاتــل مـــع أســـرهـــم إلــــى مــديــنــة 

النظام تعّمد تهجير سّكان المدينة  )فرانس برس(

إدلـــب، تنفيذًا التــفــاق هــدنــة، أبــرم مــع نظام 
ــد، لــيــتــرك الــتــهــجــيــر ســـربـــًا من  ــ بـــشـــار األســ
التهجير  بــلــمــاذا  بــــدأ  إن  مــعــلــقــًا،  األســئــلــة 
وإحالل عراقين يقاتلون إلى جانب األسد 
-  بتلك  - األســـئـــلـــة  تــنــتــهــي  فـــي داريـــــــا، ال 
باب  معبر  قــرب  مسبقًا  املجّهزة  املخيمات 
الهوى على الحدود السورية التركية، التي 
استقبلت أهــالــي داريــــا، رغـــم تــرحــيــب أهــل 
واســتــعــدادهــم لالستقبال  ادلــــب  مــحــافــظــة 

ة.
ّ
دونما أي مقابل ومن

ولـــئـــال يـــأخـــذ »الــتــطــهــيــر« شــكــلــه الــعــالنــي 
ربــمــا، فيفضح كــل مــن ســاهــم بــه، إن داخــل 
الصامدين  توزيع  تم  خارجها،  أو  سورية 
بــــداريــــا، عــلــى بــعــض مــــدن الــــجــــوار، فــكــان 
ملــنــطــقــة حــرجــلــة، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، 500 
الغوطة  مــنــاطــق  إلـــى  البقية  لــيــنــزح  مــدنــي 
الــغــربــيــة، بــعــد أن أعــلــن نــظــام بــشــار األســد 
أن جيشه سيقتل  الــصــوت،  وعــبــر مكبرات 
ــا، لــيــضــيــع،  ــ كـــل مـــن ســيــبــقــى بــمــديــنــة داريـــ
وبالتزامن من شبيحة األسد »الله سورية 
بــشــار وبــــس«، آخـــر 5 آالف صــمــدوا ضمن  
320 ألــــف نــســمــة كـــانـــوا ســـكـــان داريـــــا قبل 
الـــثـــورة، ســبــقــوهــم لــلــشــتــات عــلــى مختلف 

الجغرافيا السورية.
نهايتها،  أوجــزنــا  التي  الحكاية  أمــا حبكة 
فكانت أربع سنوات من الصمود والحصار 

ــمــح عــن ذاكــرة 
ُ
والــقــتــل الــيــومــي، وربــمــا لــم ت

الـــعـــالـــم بـــعـــد، مــشــاهــد الــهــيــاكــل الــعــظــمــيــة 
ألطـــفـــال وشـــيـــوخ داريـــــــا، نــتــيــجــة ســيــاســة 
»الــتــجــويــع حــتــى الــتــركــيــع« الــتــي ابتكرها 
ــى مــوســوعــتــه  ــ ــتـــضـــاف إلــ بــــشــــار األســــــــد، لـ
الــديــمــقــراطــيــة، الـــتـــي بـــدأهـــا بــــ »األســــــد أو 

نحرق البلد« .
ــــالل حــبــكــة قــصــة مــديــنــة، تـــعـــرض أهــل  وخـ
داريا للقصف اليومي واملستمر، عبر أنواع 
أسلحة نعرفها، وأخرى لم يسبق للحروب 
ربما أن شهدتها، إذ 7 آالف برميل متفجر 
هـــو رقــــم الـــبـــرامـــيـــل الـــتـــي رمــتــهــا طـــائـــرات 
األســـــــد، فـــقـــط عـــلـــى داريــــــــا، مـــضـــاف إلــيــهــا 
الصواريخ وقــذائــف املــدافــع ...قــبــل أن يأتي 
إطباق الحصار خــالل الشهر األخــيــر، بعد 
قــطــع شـــريـــان »املــعــضــمــيــة » وفــصــلــهــا عن 
وإال...بحمم  القتل  مسلسل  لينتهي  داريـــا، 
الــنــابــالــم املــحــرمــة دولـــيـــًا، قــبــيــل الــتــرحــيــل 

بعشرة أيام .
وأما بداية الحكاية، وربما سبب استهداف 
داريا دونما، أو أكثر من سواها، فألن داريا 
نهجت طريق الثورة القويم ولم تحد، منذ 
بتقديم  كــانــت ســبــاقــة  و  بــل   ،  2011 مطلع 
ــد الــقــادمــن لقمع  ــاء الــبــارد لــجــنــود األسـ املـ
تظاهراتها وقتل ثوارها وخرجت بالورود 
املدافع، ولعل في مبادرة  ترد على فوهات 

ــة قــبــل قــتــلــه، دلـــيـــل لن  غـــيـــاث مــطــر الــــورديــ
تمحوه السنون، وال قصف غدر األسد الذي 

رد على الوردة برصاصة .
ــة« بــنــهــج  وتـــابـــعـــت »ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد ســــوريــ
الــورود والتظاهرات السلمية، حتى فرض 
الــســالح،  لغة  أهليها  على  بدمشق  النظام 
وحـــاول ثنيهم عبر االجــتــيــاح، وألنــه فشل 
املحاوالت،  ومئات  الخمس،  السنوات  عبر 
وأنــمــوذج  التطييف  مــحــاوالت  فشلت  كما 
ــارات الــخــالفــة، قـــرر الــجــيــش الــعــقــائــدي  ــ إمــ
مـــحـــو هـــــذه املـــديـــنـــة عــــن خــــارطــــة ســـوريـــة 
وريـــف دمــشــق، فــكــان مــا كــان مــن كــل أنــواع 
ــادة والــتــهــديــم، حــتــى جــــاءت الخديعة  ــ اإلبـ
وبإشراف الصليب األحمر الدولي، لتقتلع  
أبــطــال داريـــا وذويــهــم مــن أرضــهــم، بعد أن 
كما  املصالحة  هــدن  على  استعصت حتى 
الشوكة  لتزال كونها  بالفخ جــوارهــا،  وقــع 
املتبقية في حلق ما يسمى سورية املفيدة، 
التي قد تكون جائزة الترضية لنظام األسد 
اإلقليمية  التبدالت  بعد  طــهــران،  وحليفته 
بــاملــواقــف واآلراء، حـــول مصير  والــدولــيــة، 
ــورة الـــســـوريـــن واحـــتـــمـــال تـــوزيـــع كعكة  ــ ثـ
ــواقـــع، ولكل  ــر الـ خــرابــهــا، وفـــق مــنــطــق األمــ

دولة متدخلة ما لها على األرض .
ــذي لــــم تــتــضــمــنــه  ــ ــ ــول، والـ ــقــ ــا نـــهـــايـــة الــ ــ وأمــ
فـــصـــول  ألن  اآلن،  ــتــــى  حــ داريـــــــــــا  ــة  ــايــ ــكــ حــ
مسرحية األسد ومن يعدها ويخرجها له، 
لم تنته بطرد السكان كما يخالون، ثمة ما 
سيخطه ثوار داريــا مع إخوتهم بالشمال، 
مــن فــصــول جــديــدة، ستلزم هـــواة املــســارح 
باب  فتح  على  الــتــاريــخ،  وعــابــثــي  القتالية 
ــع الــســتــارة مــن جــديــد، لــيــؤدي  املــســرح ورفـ
ثوار سورية مشهد الختام، الذي لن يكون 
فيه لألسد وأنصاره من أدوار، حتى ضمن 

كومبارس العرض.

اكتمل الفصل الختامي 
من تهجير من تبقى 
صامدًا بداريا، وغادر 
نحو 800 مقاتل مع 

أسرهم إلى مدينة إدلب، 
تنفيذًا التفاق هدنة.

■ ■ ■
آخر 5 آالف صمدوا 

ضمن  320 ألف نسمة 
كانوا سكان داريا قبل 
الثورة، سبقوهم إلى 
الشتات على مختلف 

الجغرافيا السورية.

■ ■ ■
7 آالف برميل متفجر 

هو رقم البراميل، 
التي رمتها طائرات 
األسد، فقط على 

داريا، مضاف إليها 
الصواريخ وقذائف 

املدافع.

باختصار


