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ترامب... مرشح بال إجماع
ترصد »العربي الجديد«، من قاعات مؤتمر حزب الجمهوريين في مدينة 

كليفالند، أجواء صاخبة تحيط بالمرشح دونالد ترامب. ]6[

رامي سويد

ســّجل، يــوم أمــس الثالثــاء، مجــازر عــدة جنوبــي 
ومــن  حلــب.  فــي  وتحديــدًا  وشــمالها،  ســورية 
والطائــرات  الســوري  النظــام  غــارات  تطاولــه  لــم 
الدولــي،  التحالــف  لقصــف  كان هدفــا  الروســية، 
الــذي حصــد، أمــس، أرواح أكثــر مــن 120 مدنيــا 
شــمال منبــج. وتقــول مصــادر محليــة فــي ريــف 
املدنيــن  إن عشــرات  الجديــد«  »العربــي  لـــ  حلــب 
جويــة  غــارات  نتيجــة  آخــرون  وأصيــب  قتلــوا 
حلــب  بريــف  الدولــي  التحالــف  طائــرات  شــنتها 

الشرقي في قرية التوخار إلى الشمال من مدينة 
منبــج التــي تجــري فيهــا مواجهات، منذ أســابيع، 
بــن »داعــش« وقوات »ســورية الديمقراطية«، التي 
تشــكل قــوات حمايــة »الشــعب الكرديــة« عمودها 
الدولــي.  التحالــف  بطائــرات  واملدعومــة  الفقــري، 
ويؤكــد املســؤول اإلعالمــي فــي املعهــد الســوري 
أن  الجديــد«  لـ«العربــي  املحمــد،  أحمــد  للعدالــة، 
علــى  الثالثــاء،  أمــس  أغــارت،  التحالــف  طائــرات 
 17 بعــد  علــى  التوخــار،  بقريــة  املدنيــن  منــازل 
كيلومترًا إلى الشــمال من منبج، بعد اشــتباكات، 
وقــوات  »داعــش«  بــن  املنطقــة  فــي  االثنــن،  ليــل 

»ســورية الديمقراطيــة«. وأدى القصــف، بحســب 
املحمــد، إلــى دمار عشــرة منازل بالكامل، ومقتل 
أكثــر مــن 85 مدنيــا فــي حصيلــة أوليــة، معظمهم 
أطفال ونساء. وتوضح مصادر محلية في منبج 
أن الحصيلــة ارتفعــت، عصــر الثالثــاء، إلــى أكثــر 
آخــر،  مــن جانــب  املدنيــن.  مــن   

ً
مــن 120 قتيــال

واصلت الطائرات الحربية التابعة للنظام السوري 
وروســيا غاراتها على مناطق سيطرة املعارضة 
السورية، وتقول مصادر طبية في مدينة األتارب 
إن »7 مدنيــن قتلــوا وأصيــب عشــرون آخــرون 
طائــرات  أن  ُيعتقــد  جويــة  غــارات  ثــالث  نتيجــة 

بمدينــة  ســكنية  مبــاٍن  علــى  شــنتها  روســية 
الغربــي. وأغــارت طائــرات  األتــارب بريــف حلــب 
أمــس  مــرة،  ثالثــن  مــن  أكثــر  الســوري  النظــام 
الثالثــاء علــى منطقة الشــقيف الصناعية، شــمال 
حلــب، والقريبــة من طريق الكاســتلو الذي قطعته 
قوات النظام الســوري، ناريا، منذ أســبوعن. كما 
ت طائرات النظام الســوري غارات على أحياء 

ّ
شــن

الحرابلــة، وطريــق الباب، والصالحــن، والفردوس 
حريتــان  ــي 

َ
منطقت وعلــى  حلــب،  مدينــة  فــي 

وكفرحمرة شمال مدينة حلب. 
]التفاصيل ص. 4[  

مجزرة بتوقيع التحالف الدولي في شمال منبج
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وائل قنديل

تقول األسطورة اإلغريقية القديمة 
إن تاجرًا ساق بعض الثيران إلى 

املسلخ، وعندما اقترب منها الجزار 
بسكينه الحاد، هتف ثور من الثيران 
»فلنتكاتف ولنرفع هذا الجزار على 

قروننا«. فردت عليه بقية الثيران: 
»وماذا يختلف الجزار عن التاجر 

الذي ساقنا إلى هنا بهراوته؟«، فقال 
الثور الداعي للتكاتف واالصطفاف: 

»سنتمكن من التعامل مع التاجر 
أيضًا بعد التخلص من الجزار«. 

وكان رد الثيران مرة أخرى أن هذا 
لن يجدي نفعًا، واتهمت صاحب 
االقتراح بأنه يحاول توفير غطاء 
ألعدائها، وأنه هو نفسه جزار، ثم 

رفضت فكرته.
القصة املنسوبة للحكيم اإلغريقي 

»أيسوب« الذي عاش في القرن 
السادس قبل امليالد، تعّبر عن حالة 
بعض النخب العربية، التي لعبت مع 
الجماهير، وعليها، الدور ذاته الذي 

حاول أن يؤديه ذلك الثور املتفلسف، 
الذي يتالعب باألولويات ويمارس 

عملية تدليس منهجية، تسرق 
الوعي وتحول مجرى الغضب، 

بعيدًا عن »التجار« الذين يقودون 
الجموع إلى سكني الجزار. بعض 

هذه النخب يريد ممارسة الدورين: 
م الرقاب للعسكر، 

ّ
التاجر الذي يسل

والثور الفيلسوف في آن معًا. 
وانظر إلى حالة الثالثني من يونيو/ 
حزيران 2013 في مصر، ستجد 

من »مقاولي الغضب الشعبي« الذين 
ساقوا الجموع للمقصلة، من يريد 

أن يتقمص شخصية »الثور املنقذ« 
الذي يظن أن الجموع ستسمع كالمه، 

حني ينصحها، أو يقترح عليها أن 
تأتلف وتصطف لترفع الجزار على 

قرونها. هل كان ممكنًا أن تمتد 
يد الجزار إلى رقاب الثيران البريئة 
بالسكني الحامية، لو لم يكن هناك 
تاجر يسوقها، خداعًا، أو تخويفًا، 

ويسلمها له في املسلخ؟! وليت 
بعضهم اكتفى بذلك، لكنه وقف 
متحمسًا للحظة الذبح، بل واتهم 

الجزار بالتراخي والتواطؤ ألنه يؤخر 
عملية الذبح، معلنًا أن كل يوم يمر، 

من دون أن تفعل السكني فعلها، 
يهدد بإهدار مكتسبات املسلخ.
تدور األيام، ويكتشف التاجر 

الليبرالي الشاطر أن سكني الجزار 
لم تعد تكفيها رقاب الثيران التي 

ذبحتها لترتوي، فبدأ الجزار، بعدما 
شعر بامللل من روتني عملية ذبح 
الثيران، يتحول إلى التجار، حني 

أوجس من بعضهم خيفة، واستشعر 
، فماذا يفعل الذين كانوا من 

ً
تملمال

ضمن أدوات الذبح، سوى االحتماء 
بما تبقى من ثيران حية؟ لكنهم في 
اللحظة ذاتها، ال يريدون التخلي عن 
شعورهم املريض بالتفوق والنبوغ، 

واملفهومية، فتجدهم، وكما قادوا 
الثيران املسكينة إلى الجزار، يريدون 

قيادتها، من جديد، في مشروع 
تكاتف ثوري ضد الجزار، والذهاب 

إلى انتفاضة جماعية، تنتهي برفعه 
فوق القرون والفتك به.

يدهشك تجار الدماء حني يلبسون 
وجهًا إنسانيًا ناعمًا، ويلومون ثوارًا، 

رفضوا أن يكونوا ثيرانًا، وقرروا 
معاقبة القراصنة الذين انقضوا 

عليهم بغتة، ليسوقوهم إلى مسلخ 
الدكتاتورية العسكرية مرة أخرى، بل 

ويساوون بني الضحايا في تركيا 
والجزارين في مصر، ويريدون 

أن يجعلوا »رد فعل« الناجني من 
املذبحة، و»فعل« مرتكبي املذبحة 

سواء بسواء.
غير أن من التجار من ال يكتفي 

بذلك، فيذهب بعيدًا جدًا، حني 
يحرض على معاقبة رافضي الذبح 

بالحماس ذاته الذي حرض به جزاره 
املحبب على ذبح معارضيه. أتخيل 

اآلن مواجهة بني الجزار والتاجر، 
أمام محكمة عادلة، يتقمص فيها 

التاجر شخصية املحامي املدافع عن 
الضحايا الذين سقطوا من الثيران، 
فيضرب الجزار كفًا بكف، ويسقط 

مغشيًا عليه من الصدمة، بعدما 
يصرخ: ألم تكن معي ساعة الذبح، بل 
ووضعت السكني في يدي، ونهرتني 

حني تباطأت؟! أتخيل أيضًا، أنه لو 
اعتدل امليزان ومثل الجزار القاتل أمام 
محكمة دولية، فال بد أن الذين سلموه 

الضحايا، وأعطوه السكني وصفقوا 
له وهو يذبح، سيكونون بجواره في 

قفص االتهام.

ثّوار وثيران 
بين تاجر وجزار

مرور
الكرام

عــــدة  دول  إبـــــــــــداء  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  عــــلــــى 
مخاوفها من مسار األمور في تركيا، بعد 
املحاولة االنقالبية الفاشلة، ليل الجمعة 
املاضية، إال أن السلطات التركية واصلت 
بالعملية  املــتــورطــن  وعزلها  اعتقاالتها 
ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــســتــمــّر  االنـــقـــالبـــيـــة. فــ
إلعــادة  اتــهــا  إجــراء فــي  التركية  الحكومة 
بعد  ــة،  الـــدولـ مــؤســســات  مختلف  هيكلة 
املحاولة االنقالبية الفاشلة. وقد تّم إبعاد 
257 من موظفي رئاسة الوزراء، العاملن 
ــقـــرب مــــن مــقــّر  ــالـ فــــي املـــبـــنـــى اإلضــــافــــي بـ
رئاسة الــوزراء في أنقرة. ومن بن هؤالء 
230 من معّدي التقارير، 19 منهم خبراء. 
كــمــا تــــّم إبـــعـــاد ســتــة مــســتــشــاريــن، منهم 
ــررت وزارة  ــ مــســتــشــارون حــقــوقــيــون. وقــ
التربية التركية، أمس االثنن، إبعاد أكثر 
من 15 ألفًا و200 من موظفيها، كذلك قام 
جهاز االستخبارات التركي، بإبعاد مائة 
الشؤون  إدارة  قامت  بينما  من عناصره، 
الـــديـــنـــيـــة بــتــســريــح 492 مــــن مــوظــفــيــهــا. 
ــن وزارة  ــ عـ ــادر  ــ ــــصــ الــ ــان  ــيــ ــبــ الــ وبـــحـــســـب 
التربية، فإن »الــوزارة تدير عملية للنظر 
في املوظفن املركزين واإلقليمين الذين 
يــشــتــبــه بــارتــبــاطــهــم بــــ »حـــركـــة الــخــدمــة« 
بــزعــامــة الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، وبـــدءًا 
مــن أمـــس، فــقــد تـــّم تجميد 15 ألــفــًا و200 
شــخــص مـــن الــعــامــلــن فـــي الــــــــوزارة، وتــم 
بدورها  شأنهم«.  في  بالتحقيقات  البدء 
تشرف  التي  العالي  التعليم  إدارة  طلبت 
عــلــى عــمــل جــمــيــع الـــجـــامـــعـــات واملــعــاهــد 
الــتــركــيــة مـــن 1577 عــمــيــدًا تقديم  الــعــلــيــا 

استقالتهم.
ــة«، مــنــذ  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــع الـــعـــلـــم أن »حـ ــ مـ
نــشــأتــهــا، كــانــت تعتمد عــلــى مـــّد نفوذها 
عبر القطاع التعليمي وحتى قبل اندالع 
ــزب »الــــعــــدالــــة  ــ ــــن حــ الـــــصـــــراع بــيــنــهــا وبــ
والــتــنــمــيــة«، كـــانـــت الــحــركــة تـــديـــر شبكة 
تــضــم أكــثــر مــن 1500 مــؤســســة بمختلف 
مراحل التعليم، إضافة إلى 15 جامعة في 

تركيا وخارجها.
في غضون ذلك، أكدت وكالة »األناضول« 

إسطنبول ـ العربي الجديد

إضافة إلى تفاصيل املحاولة االنقالبية 
وسائل  تداولتها  التي  الفاشلة  التركية 
اإلعــــــالم، عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
ــد بـــنـــود خــطــة االنــقــالبــيــن الــفــاشــلــة  أحــ
كانت تشمل نقل 5 آالف من قوات الدرك 
مـــن مــنــاطــق جــنــوب وشــــرق األنـــاضـــول، 
ــــوات الــعــمــال  حــيــث االشـــتـــبـــاكـــات ضـــد قـ
ــانــــي إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة أنـــقـــرة  ــتــ ــكــــردســ الــ
في  الحيوية  املؤسسات  على  للسيطرة 
الدولة، لكن األمر لم ينجح، وكان له دور 

أساسي في إفشال املحاولة االنقالبية.

كشف المخطط
وكــــــان مــــن املـــفـــتـــرض أن تــقــلــع مــجــمــوعــة 
مــن طــائــرات النقل »ســي 130« مــن كــل من 
الــقــواعــد الــجــويــة فــي مــاالطــيــا وقــايــســري 
وأنقرة نحو مطار شرف الدين إلجي في 
واليــة شــرنــاق )جــنــوب شــرق( بالقرب من 
مدينة جزيرة، لتقوم بتشكيل جسر جوي 
بــن املــطــار وقـــاعـــدة إتــيــمــســغــوت الــجــويــة 
في العاصمة أنقرة لنقل 5 آالف من قوات 
الدرك، بناًء على أمر كاذب باسم الجنرال، 
غالب مندي، القائد العام لقوات الجندرمة، 
وذلــــك لــلــســيــطــرة عــلــى مــؤســســات الــدولــة 
البرملان  فيها  بما  العاصمة  في  الحيوية 
ــــوزراء وقـــيـــادات الــقــوات  ومــبــنــى رئــاســة الـ
ووزارة  ــابــــرات  املــــخــ ومـــبـــنـــى  الـــعـــســـكـــريـــة 
الخاصة  الشرطة  قــوات  وقــيــادة  الداخلية 
ــيـــة الــتــي تــتــحــكــم بالقمر  واملــحــطــة األرضـ
الــصــنــاعــي تـــوركـــســـات الـــــذي تــســتــخــدمــه 
جميع القنوات التركية التلفزيونية للبث، 
ويعتبر القمر الوحيد الذي يتم استقباله 

في معظم املنازل التركية.
وبـــعـــد كـــشـــف املـــخـــطـــط، وجـــهـــت قـــيـــادة 
ــة أوامــــــــر إلــــــى والة  ــيـ ــركـ ــتـ املــــخــــابــــرات الـ
وقـــادة مديريات األمــن فــي كــل مــن واليــة 
تنفيذ  ملنع  وقايسري وماالطيا  شرناق 
الـــخـــطـــة، حــيــث كـــانـــت بــعــض الـــطـــائـــرات 
ــرنـــاق،  ــار شـ قــــد حـــطـــت بــالــفــعــل فــــي مـــطـ
ليعطي الوالي في املنطقة أوامره بإعاقة 
ــارات  ــيــ ــــرات عـــبـــر ركــــــن ســ ــائـ ــ ــطـ ــ إقـــــــالع الـ
في  املتواجدة  السيارات  وباقي  اإلطــفــاء 

ــبــــارات  ــتــــخــ ــاز االســ ــ ــهـ ــ ــيــــة، بــــــأن »جـ ــتــــركــ الــ
ــام بـــإبـــعـــاد 100 مــــن مــوظــفــيــه  ــ الـــتـــركـــي قـ
غـــيـــر الـــنـــاشـــطـــن، والــــذيــــن ال يــحــصــلــون 
عــلــى املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة«. كــمــا تم 
ــــرة  األسـ وزارة  مـــوظـــفـــي  مــــن   293 إبــــعــــاد 
والـــســـيـــاســـات االجــتــمــاعــيــة مــمــن يشتبه 
الـــخـــدمـــة«، بينما  »حـــركـــة  بــــ بــارتــبــاطــهــم 
املشتبه  من  آخرين  العمل إلبعاد  يستمر 

بعالقتهم بالحركة.
التابعة  الدينية  الــشــؤون  إدارة  تنُج  ولــم 
لرئاسة الوزراء من الحمالت ضد املشتبه 
وقامت  الخدمة«،  »حركة  إلــى  بانتمائهم 
اإلدارة بإبعاد 492 من موظفيها. وأبرزهم 
إدارة،  ــر  ــديــ مــفــتــشــي واليــــــــات، ومــ ثـــالثـــة 
اإلدارة،  فـــي  ومــفــتــش  إدارة،  ومــســتــشــار 
ــة، واثــنــان  وخــمــســة مــســاعــدي مفتي واليــ
وأحــــد  اإلدارة،  بـــأعـــمـــال  املــخــتــصــن  مــــن 
واختصاصي  الدينية،  الخدمات  ملحقي 
ــًا، و95 من  وإمــــامــ تــعــلــيــم، و187 خــطــيــبــًا 
الــكــريــم،  الــــقــــرآن  تــعــلــيــم  مــــدّرســــي دورات 
مـــراقـــبـــًا، و40  مــــأمــــوريــــن، و11  وخـــمـــســـة 
مؤذنًا، ومدّرس، وأمينا صندوق، وطّباخ، 
عب، واختصاصيون في 

ُ
وتسعة مدراء ش

اإلمامة والخطابة، وسبعة تقنين. 
ونفت السلطات التركية فقدانها أي عتاد 
ق 

ّ
عسكري بري أو جــوي، من دون أن تعل

على خبر فقدان »14 قطعة بحرية«، وفقًا 
البريطانية،  »التايمز«  ملا ذكرت صحيفة 
أمس، التي لفتت إلى أنه »لم ُيعرف مكان 
وجـــــود تــلــك الــقــطــع الــبــحــريــة بـــعـــد«. في 
اليونان،  في  التركي  السفير  شــّدد  أثينا، 
كريم أوراس، أمــس، على »ضــرورة إعــادة 
الجنود الثمانية الذين هبطوا بمروحية، 

املدرجات، وهو األمر الذي جرى في كل 
من قاعدة كايسري وماالطيا عندما تم 
منع املزيد من طائرات النقل من الحركة، 
والتي كان من املفترض أن تحمل ذخائر 

لالنقالبين.
ــذه الـــقـــواعـــد مــن  ــ ــيــــادة كــــل هـ ويـــتـــولـــى قــ
الجنرال  الــثــانــي،  الجيش  قائد  ماالطيا 
آدم حدودي، األمر الذي دفع إلى اتهامه 
كما  االنقالبية.  املــحــاولــة  فــي  باملشاركة 
الخطة يتضمن نقل عدد  مــن  كــان جــزء 
مــن وحـــدات الــقــوات الخاصة مــن قاعدة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة أغــــــردر  الـــــقـــــوات الــــخــــاصــــة فـ
فــي واليــــة إســبــارتــا )غــــرب( إلـــى منطقة 
مـــرمـــريـــس الــســيــاحــيــة الـــتـــابـــعـــة لـــواليـــة 
ــــرب( عــلــى بــحــر إيـــجـــة، وذلـــك  ُمـــغـــوال )غــ
العــتــقــال الــرئــيــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب 
أردوغان، الذي كان يقضي عطلة عائلية 
فـــي املــنــتــجــع، إال أن قــــوات الــشــرطــة في 
إسبارتا نجحت في منع إقالع الطيران، 
لــيــقــوم االنــقــالبــيــون بــتــأمــن 40 حــافــلــة 
لنقل القوات، لكن األمن التركي نجح في 

احتجاز السائقن.
وفي مواجهة ذلك، كلف االنقالبيون أحد 
قــيــادات الــقــوات الــخــاصــة الــتــابــعــن لهم 
فــي قــاعــدة جيغلي قـــرب مــديــنــة إزمــيــر، 

ألكسندروبولي،  مدينة  فــي  السبت  يــوم 
شمالي الــيــونــان، إلــى بــالدهــم«. وأضــاف 
أوراس للصحافين، أن »األجــواء متوترة 
جــدًا فــي تــركــيــا، بعد مــحــاولــة االنــقــالب«، 
ــوم مــــن مــحــاكــمــة الـــجـــنـــود.  ــ وذلــــــك قـــبـــل يـ
ــار إلــى أنــه »إذا جــرت هــذه املحاكمة  وأشـ
سريعًا، وتّمت إعادتهم إلى بالدهم فهذا 
سيكون إيجابيًا جدًا لعالقاتنا الثنائية. 
أما إذا لم يحصل ذلك، فأخشى أال يساعد 
ذلك على اإلطالق«. وسبق لرئيس الوزراء 
أكد  أن  تسيبراس،  أليكسيس  اليوناني، 
في وقٍت سابق أنه سيتم تسليم الجنود 

لتركيا بعد محاكمتهم في اليونان.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ر وزيـــــــــــر الــ

ّ
ــه، حـــــــــــذ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

التركية  األميركي، جون كيري، السلطات 
ــادة الـــقـــانـــون  ــ ــيـ ــ ــــن سـ ــأن االبــــتــــعــــاد عـ ــشــ بــ
»الديمقراطية  أن  مــؤكــدًا  والــديــمــقــراطــيــة، 
ــرط أســــاســــي فــــي عـــضـــويـــة حــلــف  ــ هــــي شـ
شمال األطلسي«. وخالل مؤتمر صحافي 
ــوزراء خــارجــيــة  ــ عــقــب اجــتــمــاع مــشــتــرك لــ
ــنــــن، في  ــاد األوروبـــــــــي، مـــســـاء االثــ االتــــحــ
العاصمة البلجيكية بروكسل، أكد كيري 
أن »تركيا عضو في الحلف وبلد محوري 
لالتحاد األوروبــي«، معلنًا دعمه القيادة 
املنتخبة في تركيا«. وأضاف كيري: »لكن 
التركية  الحكومة  نحث  نفسه  الوقت  في 
بــقــوة عــلــى مــواصــلــة االســتــقــرار والــهــدوء 
داخـــل الــبــالد«. ودعـــا كــيــري إلــى مواصلة 
وحماية  الديمقراطية  املؤسسات  احترام 
سيادة القانون على أعلى مستوى. ولفت 
إلــــى أن »الــديــمــقــراطــيــة هـــي أحــــد دواعــــي 
نيل عضوية الحلف، فالحلف بكل تأكيد 
سيدرس ما حدث في تركيا بدقة شديدة«. 
وأوضح كيري أنه اتصل بنظيره التركي 
مولود جــاووش أوغلو، ثالثة مــرات، منذ 
االنقالبية،  املحاولة  فشل  بعد  ما  مرحلة 
لــلــتــشــاور مــعــه حـــول الــتــطــورات الــجــاريــة 
في تركيا وتّعهد جاووش أوغلو خاللها 
بــــاحــــتــــرام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــقـــًا لــلــوزيــر 

األميركي.
ب. د.

بــالــتــوجــه إلــــى مــرمــريــس بــاســتــخــدام 3 
ــــات، مـــمـــا مـــنـــح الـــرئـــيـــس الــتــركــي  ــــوامـ حـ
الـــوقـــت لــلــتــوجــه نــحــو إســطــنــبــول، بــنــاًء 
على دعوة من قائد الجيش األول، أوميد 
دونــدار، وبينما تكفل الحرس الرئاسي 
الجنرال  كــان  املهاجمن،  مع  باالشتباك 
ــم الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــطــار  ــ دونــــــــدار قــــد أتـ

أتاتورك قبل وصول الطائرة الرئاسية.

أهالي جيزرة
ــقـــالب، نـــزل اآلالف  عــنــد ســمــاع خــبــر االنـ
من مواطني مدينة جيزرة ذات الغالبية 
الــكــرديــة )جــزيــرة بــوطــان( إلــى الــشــوارع 
وتوجهوا إلى القصر الحكومي ملساندة 
وبعدما  االنقالبين،  وجــه  في  الحكومة 
حاول 300 من قوات الدرك التحرك نحو 
مــطــار شـــرف الــديــن إلــجــي عــبــر املــديــنــة، 
توجه املواطنون لدعم قوات الشرطة في 
مديرية األمن الواقعة في مدخل املدينة، 
حيث كــان قــد تــم اتــخــاذ إجــــراءات أمنية 
قــوات األمــن تمهيدًا  مــشــددة وتحصنت 
ــي، لــيــبــقــى بن  ــقـــالبـ ملـــقـــاومـــة الــــــدرك االنـ
ألفن إلى ثالثة آالف مواطن من املدينة، 
بحسب شهود عيان، أمام مديرية األمن 

لدعمها حتى الصباح.

أُبعد نحو 15 ألف 
موظف من وزارة التربية 

و1500 عميدًا جامعيًا

وزارة العدل التركية 
جّهزت أربع ملفات 

الستعادة غولن

إجراءات باالتفاق مع األحزاب
القاهرة ـ العربي الجديد

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي، النائب عن الحزب 
في البرملان، محمد باتوك، إن الحكومة والرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغـــان، ال يتخذان أي خطوات في ما يتعلق بتداعيات 
بناء على  إال  املاضية،  الجمعة  الفاشلة مساء  االنقالب  محاولة 
»الــعــربــي  أدلــــة واضـــحـــة. وأكــــد بــاتــوك فــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الجديد«، أن اجتماعًا سابقًا عقد بمشاركة رئيس الحكومة، بن 
البرملان،  أكــار، ورئيس  األركـــان، خلوصي  يلدريم، ورئيس  علي 
إسماعيل كهرمان، وزعيمي حزبي »الشعب الجمهوري«، كمال 
الــديــن دميرطاش،  الــديــمــقــراطــي«، صــالح  كليجدار، و»الــشــعــوب 
وتم التوافق خالله على »إجراءات مالحقة املتمردين وقادتهم«.

باستغالل  التركي  للنظام  املوجهة  باالنتقادات  يتعلق  ما  وفي 
محاولة االنقالب الفاشلة في التنكيل والتخلص من املعارضن، 
يجيب أحد نواب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم بأن »هذا 

الحديث لم نسمعه إال من الخارج، أما قيادات املعارضة التركية 
فجميعهم ُمجِمعون على تلك اإلجــراءات نظرًا لجسامة الحدث، 
ل الحياة الديمقراطية، 

ْ
الذي كاد أن يطيح بالوطن بالكامل، وقت

الكثير  أن  سيما  وال  املستويات،  كافة  على  تركيا  تقدم  وإنــهــاء 
من القوى اإلقليمية ال ترغب في تركيا الشريك، ولكنهم يريدون 
لم  املالحقة  عمليات  أن  كشف  كما  والضعيفة«.  التابعة  تركيا 
الفتًا  الرسمين،  واملوظفن  والقضاة  العسكرين  على  تقتصر 
إلى أن القائمة تضم بعض رجال األعمال الذين جرت بواسطتهم 

عمليات تحويل نقدي إلى قيادات االنقالب.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر سياسية قريبة من دوائر صنع 
الــقــرار فــي الــقــاهــرة، أن »هــنــاك حــالــة مــن الخيبة ســيــطــرت على 
قطاعات كبيرة من أجهزة النظام )املصري( عقب فشل« محاولة 
االنقالب في تركيا، مضيفة »بالطبع كان نجاح تحركات الجيش 
ــــان سيغير الكثير فــي املــشــهــد اإلقــلــيــمــي، بــمــا يدعم  ضــد أردوغـ

النظام بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي«.

للحدث تتمة...

قرارات تركية
»كبيرة« اليوم

تستعّد السلطات التركية، اليوم األربعاء، وفقًا لما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان، 
التخاذ قرار ُوصف بـ»التاريخي«، يعتقد بعضهم أنه متعلق بـ»االنسحاب من االتحاد 
األوروبي« أو »طرح استفتاء شعبي حيال الرغبة باالنضمام إلى االتحاد«، في سياق رّد 

الفعل ضد محاولة االنقالب

إسطنبول ـ باسم دباغ

يـــجـــتـــمـــع مـــجـــلـــس األمـــــــــن الـــقـــومـــي 
التركي، اليوم األربعاء، للمرة األولى 
مــنــذ الــعــمــلــيــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة، 
لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت املـــاضـــي. عــلــى أن يلي 
بعدها  علن 

ُ
لت للحكومة،  آخـــر  اجــتــمــاع  ذلـــك 

مــجــمــوعــة مـــن »الـــــقـــــرارات املـــهـــمـــة«، بحسب 
مــــا كـــشـــفـــه الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــان 
ليل االثــنــن فــي مــهــرجــان شعبي فــي مدينة 

إسطنبول.
فــي هــذا الــســيــاق، بــدا أن رئيس الــــوزراء بن 
علي يلدريم، نّسق املوقف مع قيادات أحزاب 
املعارضة التركية، الذين اجتمع بهم، أمس 
ف املزيد من تفاصيل 

ّ
الثالثاء، بينما تتكش

العملية االنقالبية، التي يبدو أنها ستؤدي 
إلى إعادة هيكلة كبيرة في صفوف القوات 
املــســلــحــة، تــســتــبــدل املــجــمــوعــة االنــقــالبــيــة 
الــحــالــيــة مـــن الــضــبــاط املــتــهــمــن بــمــحــاولــة 
الــتــي عــرفــت إعالميًا  االنــقــالب فــي القضية 

بقصية املطرقة 2010.
ــه فـــــي مـــديـــنـــة  ــزلــ ــنــ ــفــــي كـــلـــمـــة لـــــه أمـــــــــام مــ فــ
أعمالنا  »تستمّر  أردوغـــان  قــال  إسطنبول، 
إن حــكــومــتــنــا  اآلن،  حــتــى  رائـــعـــة  بــطــريــقــة 
مجلس  وسيجتمع  مهمة،  لــقــرارات  ــجــّهــز 

ُ
ت

األمــن القومي يــوم األربــعــاء. وبعد اجتماع 
مــجــلــس األمــــن الــقــومــي ســيــجــتــمــع مجلس 
الـــوزراء، ثم سنكشف عن قــرار مهم للغاية، 

ولن أصّرح عنه اآلن«.
في هذا الصدد، تشير تحليالت تركية إلى أن 
القرار التاريخي الذي تحدث عنه أردوغان، 

ربما قد يكون إعالن االنسحاب من 
ــــي،  مــفــاوضــات االنــضــمــام لــالتــحــاد األوروبـ
عــبــر اســتــفــتــاء شــعــبــي، بــمــا ُيــشــّكــل ضــربــة 
البريطاني،  االستفتاء  بعد  لالتحاد  أخــرى 
ــروج مـــنـــه، فـــي 23 يــونــيــو/ ــخــ الـــــذي أّيـــــد الــ

حــزيــران املــاضــي، ويفتح املجال أمــام إعــادة 
االنقالبين،  على  لتنفيذها  اإلعـــدام  عقوبة 
وســـــط مـــطـــالـــب جـــمـــاهـــيـــريـــة بــتــنــفــيــذ هـــذه 

العقوبة.
ــقــــاًء  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أجــــــــرى يــــلــــدريــــم لــ
، مــع كــل مــن زعــيــم حـــزب »الشعب 

ً
مــنــفــصــال

املعارضة( كمال  أحــزاب  )أكبر  الجمهوري« 
ــم حـــــزب »الـــحـــركـــة  ــيــ ــــو، وزعــ ــلـ ــ ــدار أوغـ ــلـــجـ كـ
الــقــومــيــة« )يــمــيــنــي قــومــي مــتــطــرف( دولــت 
بــهــجــلــي، أطــلــعــهــمــا خـــاللـــه عــلــى تــفــاصــيــل 
املحاولة االنقالبية، واإلجــراءات التي تقوم 

الحكومة باتخاذها.
وبينما شـــّدد كــلــجــدار أوغــلــو عــلــى تأييده 
لـــلـــحـــكـــومـــة املـــنـــتـــخـــبـــة وضــــــــــرورة االلــــتــــزام 
بالقانون، أبدى بهجلي دعمًا غير محدود 
الحكومة  ستتخذها  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجـ لكل 
ملحاسبة االنقالبين ومنع تكرار األمر مرة 
أخــــرى، معلنًا أن حــزبــه لــن يــعــارض إعـــادة 

عقوبة اإلعدام، لو قرر البرملان ذلك.
ويــتــكــّون مــجــلــس األمــــن الــقــومــي، الــــذي من 
املمكن أن يجتمع مرتن في الشهر الواحد 
الجمهورية،  رئيس  بقيادة  الــضــرورة،  عند 
مــن رئيس الــــوزراء، ورئــيــس هيئة األركـــان، 
وقيادات القوات البرية والبحرية والجوية 
ــــواب رئــيــس  ــافـــة إلــــى نـ وقـــيـــادة الــــــدرك، إضـ
الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والعدل 
والــدفــاع. ومــن املــتــوقــع أن يــتــنــاول اجتماع 
ــن الــقــومــي، مــصــيــر اآلالف من  مــجــلــس األمــ
قوات الشرطة والجيش واملوظفن املدنين، 
ــذيــــن تـــــّم تــجــمــيــد عــمــلــهــم أو اعــتــقــالــهــم  الــ

لالشتباه بصلتهم بالعملية االنقالبية.
عّد هذه املــرة األولــى التي ُيطرح فيها 

ُ
وال ت

ــر االنــســحــاب مـــن مــفــاوضــات االنــضــمــام  أمـ
لالتحاد األوروبي، وذلك بعد املسار املتعثر، 
بسبب رفض عدد من قيادات دول االتحاد 
األوروبــــــي حــصــول تــركــيــا عــلــى الــعــضــويــة 
الكاملة، ومنهم املستشارة األملانية أنجيال 
السابق نيكوال  الفرنسي  ميركل، والرئيس 
ساركوزي والحالي فرانسوا هوالند. كذلك 

ترفض قبرص واليونان ذلك.
وكان أردوغان قد طرح، في وقت سابق، بعد 
االستفتاء البريطاني، إمكانية إجراء تركيا 
االستمرار  إمكانية  يحدد  مماثل  الستفتاء 
ــات الـــعـــضـــويـــة.  ــفــــاوضــ مــــن عـــدمـــهـــا، فــــي مــ
معايير  اســتــبــدال  التركي  الرئيس  واقــتــرح 

كوبنهاغن الخاصة بمعايير االنضمام إلى 
مماثلة تحت  بمعايير  األوروبــــي،  االتــحــاد 

اسم معايير أنقرة.
ــرة االنــــــســــــحــــــاب مـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــح إعـــــــــــالن أنـ ــــسـ ــفـ ــ ويـ
مفاوضات االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
فـــــي املـــــجـــــال أمــــــــام إعــــــــــادة عــــقــــوبــــة اإلعــــــــدام 

لتنفيذها بحق االنقالبين. األمر الذي يلقى 
االتــحــاد،  قبل مسؤولي  مــن  كبيرة  معارضة 
الذين لم يتوّرعوا، يوم اإلثنن، على لسان كل 
من املتحدث باسم الحكومة األملانية شتيفان 
سايبرت، ومسؤولة السياسة الخارجية في 
تهديد  عــن  مــوغــيــريــنــي،  فيديريكا  االتـــحـــاد، 

تركيا بإنهاء املفاوضات في حال تّمت إعادة 
عقوبة اإلعدام. وعلى الرغم من أن اإلعدام كان 
مــوجــودًا فــي الــقــانــون لغاية عــام 2004، لكن 
أكتوبر/ إعـــدام منذ  أي حكم  تنفذ  لــم  تركيا 
الــقــانــون  إلـــغـــاء  لــغــايــة   ،1984 األول  تــشــريــن 

2004 في عهد حكومة »العدالة والتنمية«.

وكان العسكر مسؤولون عن معظم عقوبات 
ــفــذت فــي تركيا، تحديدًا بعد 

ُ
ن الــتــي  اإلعـــدام 

عدم رئيس الوزراء 
ُ
االنقالبات العسكرية، إذ أ

الــســابــق عــدنــان مــنــدريــس، بــرفــقــة اثــنــن من 
أعضاء الحكومة، وهما فاتح روشدو زورلو 
وحــســن بــوالتــكــان عـــام 1961، بــعــد االنــقــالب 
عــــــدم عــدد 

ُ
الــعــســكــري الـــــذي أطـــاحـــهـــم. كــمــا أ

الــحــركــة الطالبية فــي عام  قــيــادات  كبير مــن 
1972 بعد انقالب 1970، مثل دنيز غزميش، 
عــدم 

ُ
أ وحسن إنــان، ويوسف أرســـالن. كذلك 

بعد  سياسيًا  ناشطًا   27 منهم  شخصًا،   50
انقالب عام 1980 ولغاية عام 1984.

وبينما أكد أردوغان خالل مقابلة أجراها مع 
بــأنــه سُيصادق  التركية،  إن«  إن  »ســي  قــنــاة 
بــإعــادة عقوبة  قــرار برملاني يسمح  أي  على 
اإلعـــــــدام، أبــــدى بــهــجــلــي، خــــالل كــلــمــة لـــه في 
الكتلة النيابية لحزبه، دعمه إعادة العقوبة، 
 إن »هــنــاك الكثير مــن الــدعــوات إلعــادة 

ً
قــائــال

عـــقـــوبـــة اإلعــــــــــدام، فـــــــإذا كـــــان حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة جـــاهـــزًا إلعــــــادة الـــعـــقـــوبـــة، فــإنــنــا 
سندعم ذلك، ونحن ننظر بحماس إلى إعادة 

عقوبة اإلعدام«.
ر مراقبون من أن تــؤدي إعــادة عقوبة 

ّ
وُيــحــذ

اإلعدام إلى ارتفاع منسوب املزايدات القومية، 
الـــداعـــيـــة إلــــى إعــــــدام زعـــيـــم حــــزب »الـــعـــمـــال« 
الكردستاني عبد الله أوجــالن، الذي يقضي 
حكمًا بالسجن املؤبد في جزيرة إمرالي، مما 
قد ُيفّجر الحالة السياسية الهشة في البالد، 

بعد املحاولة االنقالبية.
وعلمت »العربي الجديد«، أن »القرارات التي 
سيتم اتخاذها ستفسح في املجال الستبدال 
الـــضـــبـــاط املــتــهــمــن بـــاملـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة، 
بــالــضــبــاط الـــذيـــن ســبــق أن تـــّم اســتــبــعــادهــم 
ــقــهــا املـــدعـــون 

ّ
ــتـــي لــف فــــي قــضــيــة املـــطـــرقـــة، الـ

»حركة الخدمة« بقيادة  لـ التابعون  العامون 
الداعية فتح الله غولن، ضد عدد من ضباط 
األركــان  هيئة  رئيس  رأسهم  وعلى  الجيش، 
يتّم  أن  قبل  باشبوغ،  إلكر  الجنرال  السابق 
فــي وقــت الحــق إلــغــاء املحاكم الخاصة التي 
تم تشكيلها ملحاسبتهم، ومــن ثم تم إطالق 
ــادة املــحــاكــمــة في  ــ ســراحــهــم. وقـــد أفــضــت إعـ
بداية العام الحالي إلى تبرئة جميع الضباط 
الذين تم توريطهم بالقضية. وكان باشبوغ 
قد اعتبر أن هناك صالت بن »حركة الخدمة« 
األركــان  مــؤيــدًا رئيس  االنقالبية،  واملــحــاولــة 

الجنرال خلوصي أكار، ومدينًا االنقالبين.

االستعانة  عالمات  أولى  ظهرت 
يوم  المطرقة،  قضية  بضباط 
اإلثنين، عندما تّم تعيين العقيد 
الدرك  قيادة  في  كاللي  يوسف 
العقيد  مكان  أنطاليا،  والية  في 
ــذي تم  ــوردا غــول، وال ي أحمد 
لعالقته  عليه  القبض  ــقــاء  إل
وقت  في  االنقالبية،  بالمحاولة 
سابق، من قبل إدارة االستخبارات 
التابع  اإلرهاب  مكافحة  وجهاز 
لمديرية أمن أنطاليا. وقد قضى 
العقيد كاللي 3 أعوام و5 أشهر 
ــي االحــتــجــاز  ونــصــف الــشــهــر ف
المطرقة،  قضية  ذّمــة  على 
انقالب،  إلجراء  التحضير  بتهمة 
قبل أن تتم تبرئته ويحصل على 
مليون   1.5 بقيمة  تعويضات 
ألف  ليرة تركية؛ أي أكثر من 500 

دوالر.

كاللي... 
العقيد العائد 

SCOOP

يجتمع عدد من كبار الدبلوماسين 
األتــــــراك مـــع نــظــرائــهــم األمــيــركــيــن، 
ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ هـــــــــذا األســـــــــبـــــــــوع، فـــــــي واشـ
باستعادة  الــتــركــي  الــطــلــب  ملناقشة 
ــن، زعـــيـــم  ــ ــولـ ــ الــــداعــــيــــة فـــتـــح الــــلــــه غـ
املــوازي«  »الكيان  أو  الخدمة،  حركة 
التركية،  الحكومة  عليه  تطلق  كما 
والــتــي تتهمه بــكــونــه الــــرأس املــدبــر 
ــلـــة.  ــيــــة الـــفـــاشـ ــقــــالبــ ــلـــمـــحـــاولـــة االنــ لـ
قد  الطلب  أن  إلــى  التكهنات  وتشير 
يــكــون مــصــدر أزمــــة بـــن الــجــانــبــن، 
ــر الــخــارجــيــة  ــ بــعــد تــصــريــحــات وزيـ
والتي طلب  كيري،  األميركي، جــون 
ــة تثبت  ــ خــاللــهــا بــتــقــديــم أنـــقـــرة أدلـ
تورط غولن في التخطيط للمحاولة 
ــة لــتــســلــيــمــه لــلــســلــطــات  ــيــ ــقــــالبــ االنــ
يلتقي كل  أن  املــرجــح  التركية. ومــن 
التركية مولود  الخارجية  من وزيــر 
األميركي  بنظيره  أوغــلــو  جـــاووش 
جون كيري، على هامش اجتماعات 
الدول املشاركة في التحالف الدولي 
ــــة اإلســـالمـــيـــة«  ــــدولـ ضــــد تــنــظــيــم »الـ
)داعـــــــــــــــش(، يــــــوَمــــــي غــــــد الـــخـــمـــيـــس 
ــن، إذ مــن  ــطــ ــنــ والـــجـــمـــعـــة، فــــي واشــ
املــنــتــظــر أن تــجــري مــنــاقــشــة الطلب 
الــتــركــي بــاســتــعــادة غــولــن أو الــبــدء 

األميركية،  األراضــي  في  بمحاكمته 
حيث يقيم بحكم املنفى االختياري، 
فـــي بــنــســيــلــفــانــيــا، شــرقــي الـــواليـــات 

املتحدة، منذ عام 1999.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء 
الــتــركــي، بــن عــلــي يــلــدريــم أن وزارة 
أربـــع ملفات  التركية جــّهــزت  الــعــدل 
الستعادة غولن، كما تم تقديم طلب 
رسمي بذلك. ووجه يلدريم انتقادات 
ــيـــري الــتــي  شــــديــــدة لــتــصــريــحــات كـ
طالب فيها بتقديم أدلة تثبت تورط 
ــام الــكــتــلــة  ــ ــــالل كــلــمــتــه أمـ غـــولـــن. وخـ
البرملانية لحزب »العدالة والتنمية«، 
أمس الثالثاء، قال يلدريم: »يريدون 
ــل! وعــلــى الــرغــم  ــ مــنــا إثــبــاتــات ودالئـ
ــقـــدم لــهــم  ــنـ ــا سـ ــنــ مــــن ذلـــــــك، أكـــــــرر أنــ
ــاتـــات حــتــى يــكــتــفــوا، لــكــن هل  ــبـ اإلثـ
طــلــبــتــم )األمـــيـــركـــيـــون( أدلــــة عــنــدمــا 

الذين  بــاإلرهــابــيــن  تطالبون  كنتم 
شــاركــوا فــي هجمات الــحــادي عشر 
من سبتمبر/ أيلول 2001؟«. وجّدد 
غولن نفيه، أمس الثالثاء، لضلوعه 
ــــذي بــدا  ــقــــالب، والــ فـــي مــحــاولــة االنــ
أمس  مــن  أول  استقبل،  حــن  متعبًا 
ــدد مـــن وســائــل  اإلثـــنـــن، مــراســلــي عـ
ــرانـــــس  ــ ــًا لــــوكــــالــــة »فـ ــ ــقـ ــ اإلعــــــــــــالم، وفـ
برس«، في بنسيلفانيا. وأوضح أنه 
»لطاملا كنت ضد تدخل العسكرين 
فــي الــســيــاســة الــداخــلــيــة«. وأضـــاف، 
»لــديــنــا مــعــلــومــات صــحــافــيــة تفيد 
الحاكم كانوا  الحزب  أن أعضاء في 
أو  ثماني  قبل  بــاملــحــاولــة  علم  على 
عـــشـــر ســــاعــــات أو حـــتـــى 14 ســاعــة 
مسبقًا«. وأعــرب غولن عن مخاوفه 
مـــن عـــواقـــب الــحــمــلــة الــتــي بــاشــرهــا 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بـــعـــد مـــحـــاولـــة االنـــــقـــــالب »إلحــــكــــام 
قبضته عــلــى الـــدولـــة«. وتــابــع »هــذا 
ــام أشــــبــــه بـــعـــشـــيـــرة أو حــكــم  ــظــ ــنــ الــ
 ال مـــخـــاوف لــديــه 

ّ
قـــبـــلـــي«. وأكـــــد أن

إلى  له  املتحدة  الواليات  من تسليم 
أنــــقــــرة، مــعــتــبــرًا أن طـــلـــب تــســلــيــمــه 

»محكوم بالفشل«.
باسم...

التوتر مع أوروبا يرتفع 
واحتمال تطّور دراماتيكي 

بمفاوضات العضوية في االتحاد

الشعب التركي في الميادين ضد االنقالب )أريس ميسينيس/فرانس برس(

ساند سكان جيزرة الحكومة في مواجهة االنقالبيين )إلياس أكنجن/فرانس برس(

ثائر غندور

تل 125 مدنيًا في قصف لطائرات 
ُ
ق

التحالف الدولي لتجّمع من املدنيني 
في قرية توخار بريف مدينة منبج، 

الخاضعة لسيطرة تنظيم »الدولة 
اإلسالمّية« )داعش(. من هم القتلى؟ 

مدنيون، معظمهم أطفال ونساء، 
نزحوا من مناطق مختلفة هربًا من 

األعمال القتالية، وكانوا يتهيأون 
للخروج من القرية. ما الفارق بني هذا 
الطيار »الدولي« الذي قصف املدنيني، 
والطيار السوري الذي يرمي البراميل 

املتفجرة؟ ال شيء. ما الفارق بني 
هذا الطيار ومنفذ اعتداء نيس محمد 
لحويج بوهالل؟ ال شيء. كلهم قتلة، 

وجميعهم ُيعززون حلقة العنف.
تستطيع القوى السياسّية املكونة 

كرر طلباتها 
ُ
لهذا التحالف، أن ت

للحكومة التركية باحترام القانون، 
خالل مالحقة املجموعة االنقالبية. 

. ال ُيفترض بأن 
ّ

هذا املطلب محق
ُيقتل أو ُيعاقب أي شخٍص بغير 

. لكن هذه القوى السياسّية 
ّ

ذي حق
جري تحقيقًا جديًا حول 

ُ
عينها، لن ت

املسؤولّية عن الجريمة املقترفة في 
قرية توخار. وال قوى املعارضة 

السورّية ستتوجه ملحاكم هذه الدول 
ملالحقة املسؤولني عن هذه الجريمة. 

وحده تنظيم »داعش« سيستنفر. 
سينشر الخبر في أماكن وجوده. 
عّزز هذه الجريمة من خطابه 

ُ
ست

املوجه للمدنيني. سيعتقل بعد حني 
بعض املدنيني، ويعدمهم بأبشع 

الطرق بتهمة تقديم املعلومات 
»للتحالف الصليبي«. على األغلب، 
هؤالء أبرياء من هذه التهمة، لكن 
ذلك ليس مهمًا بالنسبة للتنظيم، 

فقد كّرس سطوته وعزز رعبه وقّدم 
نفسه كحامي املدنيني من حمم 

الطيران املنتشر في األجواء السورية. 
سيقول بعضهم إن قصف التحالف 

الدولي خطأ. ربما. لكن باألمس 
صدر تقرير عن منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، يفيد بأن نصف 

األطفال السوريني الالجئني إلى لبنان 
واملسجلني لدى مفوضية شؤون 

الالجئني في املتحدة، خارج املدارس. 
ربع مليون طفل، ما بني عامي 3 و18 
سنة، خارج املدارس. هذا عدا األطفال 
من بني 400 ألف الجئ غير مسّجل. 

، بل قرار كان ُيمكن 
ً
هذا ليس خطأ

تفاديه. أي مستقبل ينتظر هؤالء؟ 
هل سألنا أنفسنا، أي جيل نصنع؟
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45
سياسة

  شرق
      غرب

تيريزا ماي مستعدة لقتل 
مئات اآلالف بالنووي

البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  أعربت 
الجديدة، تيريزا ماي، خالل جلسة 
مناقشة ملجلس العموم البريطاني، 
أول مــــن أمــــــس االثـــــنـــــن، عــــن عـــدم 
تــرددهــا فــي تــوجــيــه ضــربــة نــوويــة 
من شأنها أن تتسبب بمقتل مئات 
اقــتــضــت  فــــي حـــــال  آالف األبـــــريـــــاء 
ــي مـــعـــرض الــنــقــاش  ــــرورة. وفــ الـــــضـ
النووي  الـــردع  حــول تحديث نظام 
الــبــريــطــانــي، وردًا عــلــى ســـؤال عما 
إذا كانت »مستعدة للمصادقة على 
توجيه ضربة نووية قد تقل مئات 
آالف األطــفــال والــنــســاء والـــرجـــال«، 
أجــــابــــت مـــــــاي، مــــن دون تــــــــردد، بـــ 

»نعم«.
)العربي الجديد(

اجتماع سورية في لندن

بــريــطــانــيــا  خـــارجـــيـــة  وزراء  ــقـــد  عـ
ووزيرة  وإيطاليا  وفرنسا  وأملانيا 
ــة االتــــــــحــــــــاد األوروبــــــــــــــي  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ خــ
اجــتــمــاعــا فـــي لــنــدن أمـــس ملناقشة 
املـــــلـــــف الــــــــســــــــوري. وأدلــــــــــــى وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس 
بتصريحات  )الــصــورة(  جونسون 
ــــوري  ــسـ ــ ــع الـ ــ ــــوضــ وصـــــــف فـــيـــهـــا الــ
ــــرّوع« وجـــدد مــوقــف بــالده  بــأنــه »مـ
ــيـــس الـــنـــظـــام،  بــــضــــرورة تــنــحــي رئـ
 إن 

ً
بشار األســد، عن السلطة، قائال

على  متفقة  الغربية  الــقــوى  جميع 
ــك. وأضــــاف »أن مــعــانــاة الشعب  ذلـ
مــا دام األســد  لــن تنتهي  الـــســـوري 
في السلطة. يجب أن يكون املجتمع 
الدولي، ومن ضمنه روسيا، متحدًا 

في هذا املسألة«.
)رويترز، فرانس برس(

»داعش« يتبنّى اعتداء 
ألمانيا

اإلســالمــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  تبنى 
)داعـــــــش( أمــــس الـــثـــالثـــاء االعـــتـــداء 
الذي نفذه الجئ أفغاني )17 عاما( 
بــفــأس وســكــن عــلــى مــن قــطــار في 
أملـــانـــيـــا، لــيــل أول مـــن أمـــــس. وُعــثــر 
بـــن مقتنيات  الــتــنــظــيــم  عــلــى عــلــم 
مـــنـــفـــذ االعـــــــتـــــــداء، لـــكـــن الـــســـلـــطـــات 
األملــانــيــة تبقى حــذرة حــول صالته 
أن  سيما  وال  بالتنظيم،  الحقيقية 
الـــشـــاب األفــغــانــي لـــم يــكــن مــعــروفــا 

لدى أجهزة االستخبارات.
)فرانس برس(

هوالند مستعد لتمديد 
حال الطوارئ لستة أشهر

أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا 
هــــوالنــــد )الـــــــصـــــــورة(، فــــي مــؤتــمــر 
ــــس  ــي فــــــــي لـــــشـــــبـــــونـــــة أمــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
الــثــالثــاء، اســتــعــداده لــتــمــديــد حــال 
ــك  ــر، وذلـ ــهـ الــــطــــوارئ ملــــدة ســتــة أشـ
بعد خمسة أيـــام مــن اعــتــداء نيس. 
ــــوع هــجــوم  ــال هـــوالنـــد: »مــــع وقـ ــ وقـ
ــه ارتـــــــدادات  ــا إذا كـــانـــت لـ نــجــهــل مـ
ومسؤولية  مسؤوليتي،  فمن   )...(
ملدة  الطوارئ  تمديد حال  البرملان، 
ثــالثــة اشــهــر، علما بــأنــنــي مستعد 

لتمديدها ثالثة أشهر إضافية«.
)فرانس برس(

استمرار احتجاز 
الرهائن في أرمينيا

ــة  ــعــ ــيـــة احــــتــــجــــاز أربــ ــلـ ــمـ ــــت عـ ــلـ ــ دخـ
عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة األرمـــيـــنـــيـــة 
رهائن لدى مجموعة مسلحة على 
ــة بـــاملـــعـــارضـــة أمـــــــس، يــومــهــا  ــلـ صـ
ــالــــث، فــــي مـــبـــنـــى لـــلـــشـــرطـــة فــي  ــثــ الــ
املجموعة  عليه  ســيــطــرت  يــريــفــان، 
بــعــد عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة أســـفـــرت عن 
مـــقـــتـــل شــــرطــــي. وقـــــــال مــــصــــدر فــي 
ــفــــاوضــــات جـــاريـــة  الـــشـــرطـــة إن »املــ
مـــع مــحــتــجــزي الـــرهـــائـــن. نــفــعــل ما 
دون  من  الوضع  لتسوية  بوسعنا 
إراقــــــة دمـــــــاء«. ويـــطـــالـــب مــحــتــجــزو 
على  يدهم  الذين وضعوا  الرهائن 
الرئيس  باستقالة  الشرطة  أسلحة 
ســـيـــرج ســركــيــســيــان واإلفـــــــراج عن 
الــذي  سيفيليان  جيراير  املــعــارض 

اعتقل في يونيو/حزيران املاضي.
)فرانس برس(

عثمان المختار

ــــي تــــواصــــل  ــــوالـ ــتـ ــ ــامــــس عــــلــــى الـ ــخــ ــلــــيــــوم الــ لــ
ــد الــــشــــعــــبــــي« إرســــــــال  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ مـــلـــيـــشـــيـــات »الـ
مجموعات من عناصرها إلى سورية للقتال 
إلى جانب نظام بشار األسد، وسط معلومات 
تــؤكــد أن ذلـــك جـــاء بــنــاء عــلــى أوامــــر إيــرانــيــة 
لتعزيز  قـــوات  بــإرســال  »الــحــشــد«  ملليشيات 
جــبــهــة حــلــب وريـــــف دمـــشـــق، بــعــد االنــتــهــاء 
مــن مــعــركــة الــفــلــوجــة مــطــلــع الــشــهــر الــجــاري 
وانـــســـحـــاب أغــلــب الــفــصــائــل مــنــهــا وتسليم 

املهمة للقوات النظامية العراقية.
وبحسب مصادر رفيعة املستوى في بغداد، 
ــراد املــلــيــشــيــات ومــن  فــقــد غـــادر املــئــات مــن أفــ
مــن مساء  اعــتــبــارًا  الــعــراق،  فصائل مختلفة 
الجمعة املاضي، عبر مطاري بغداد والنجف، 
مــتــوجــهــن إلــــى ســـوريـــة عــلــى مـــن طـــائـــرات 
تابعة للخطوط الجوية العراقية ونظيرتها 
في  إيرانية خاصة،  السورية وشركة طيران 
املختلفة  املليشيات  تنافس بن فصائل  ظل 

تونس ـ وليد التليلي

يــثــيــر إصـــــرار رئــيــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
الــحــالــي، الــحــبــيــب الــصــيــد، عــلــى االحــتــكــام 
ــع رئـــاســـة  لـــلـــبـــرملـــان لــلــفــصــل فــــي خـــالفـــه مــ
السياسية  األسئلة  من  جملة  الجمهورية، 
والـــدســـتـــوريـــة الـــهـــامـــة، ســتــلــقــي بــظــاللــهــا 
الحالي، مؤسسات  السياسي  الوضع  على 
وأحزابا. كما يتوقع أن تؤثر على مستقبل 
الرئاسة والحكومة  العالقة بن مؤسستي 
ــزاب االئــتــالف. وكـــان الصيد  الــجــديــدة وأحــ
ـــر لــقــائــه  ـــس اإلثــــنــــن، إثــ ــلــــن، أول مــــن أمــ أعــ
ــبـــوعـــي الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، الــبــاجــي  األسـ
اللجوء  على  معه  اتفق  أنــه  السبسي،  قائد 
إلى البرملان لحسم املسألة، وعلى التسريع 
أشــار  الــبــرملــان. كما  العملية ولكن عبر  فــي 
إلــى أنــه سيتم، خــالل هــذا األســبــوع، اتخاذ 
الثانية من  املرحلة  إلــى  للمرور  اإلجـــراءات 
مبادرة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة 
الــــوحــــدة. كــمــا أكــــد أنــــه ســيــتــم عــلــى أقــصــى 
تقدير، بداية األسبوع املقبل، بدء الترتيبات 

على إرســال أكبر عــدد من مقاتليها إلرضــاء 
إيران، والتي أوعزت بذلك على ما يبدو.

وتــكــثــر الــتــكــهــنــات حــــول ســبــب إرســـــال هــذه 
الـــتـــعـــزيـــزات. وتـــبـــقـــى دوافـــــــع وأهــــــــداف هـــذه 
الــخــطــوة غــيــر واضـــحـــة حــتــى اآلن. وتــرجــح 
ــفـــاع عــدد  ــارتـ ــادر أن الــســبــب يــتــمــثــل بـ املــــصــ
ــرًا،  ــ ــيـ ــ الـــقـــتـــلـــى اإليـــــرانـــــيـــــن فـــــي ســـــوريـــــة أخـ
املليشيات  ومــحــاولــة طــهــران االعــتــمــاد على 
املصادر  تستبعد  وال  لها.  املوالية  العراقية 
أيضا وجود خطة تقضي بشن قوات النظام 
عليها  بلدات تسيطر  الــســوري هجوما ضد 
فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، مــمــا استدعى 
االســـتـــعـــانـــة بــمــزيــد مـــن عــنــاصــر مــلــيــشــيــات 

»الحشد الشعبي« العراقية.
وأكد مصدر سياسي بارز ومسؤول حكومي 
صــحــة املــعــلــومــات الــتــي تــحــدثــت عــن إرســـال 
عــنــاصــر »الــحــشــد« إلـــى ســـوريـــة، مــعــربــا عن 
ــزء مــنــهــم مــــن الــــعــــراق،  ــ ارتـــيـــاحـــه بــســحــب جـ
بــســبــب الــتــضــخــم الـــحـــاصـــل فــــي بــــغــــداد فــي 
الحياة  عــلــى  وتــأثــيــرهــم  املليشيات  صــفــوف 
الـــعـــامـــة فــيــهــا وانـــتـــشـــار الـــظـــواهـــر املــســلــحــة 
بــشــكــل الفــــت، بــعــد انــســحــابــهــم مـــن الــفــلــوجــة 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ وتـــجـــمـــعـــهـــم بـــشـــكـــل كـــثـــيـــف فـ
الحكومي هو وزير  العراقية. وهذا املسؤول 
ــرًا إلــى  ــيـ ــاد أخـ ــبـــادي، عــ ــعـ بــحــكــومــة حـــيـــدر الـ
ــرار املحكمة االتــحــاديــة إلــغــاء  وزارتــــه بــعــد قـ
الــعــراقــي التي أقــرت مشروع  الــبــرملــان  جلسة 
وقال  جــدد.  بـــوزراء  واستبدالهم  وزراء  إقالة 
 عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إن 

ً
الـــوزيـــر، مــفــضــال

»أبــــرز تــلــك املــلــيــشــيــات الــتــي نــقــلــت جــــزءًا من 
عناصرها إلى سورية مرتبطة بشكل مباشر 

هناك لن يقيموا بفنادق« بل سيتم نقلهم إلى 
جبهات القتال، بحسب تأكيده.

في سياق متصل، قال القيادي في مليشيات 
وتمويل  بدعم  تحظى  والتي  »الخراساني«، 
ــــران، أبـــو مــؤمــل الــبــهــادلــي، إن  مــبــاشــر مــن إيـ
»الساحة العراقية والسورية واحدة وأين ما 

الالزمة التي تتيح املرور للمرحلة الثانية. 
من جهتها، تؤكد مصادر حزبية وبرملانية 
الــجــديــد« أن الصيد  »الــعــربــي  لـــ مــتــقــاطــعــة 
الــتــقــى، يـــوم اإلثـــنـــن، رئــيــس مــجــلــس نــواب 
الشعب، محمد الناصر، في جلسة خاصة، 
وأنه طلب منه تحديد جلسة تجديد الثقة 
فــي حــكــومــتــه، مــرجــحــة أن يــتــم ذلـــك رسميا 
قريبا جدًا. وتتوقع املصادر نفسها أن يعلن 
الصيد استقالته أمام البرملان، حتى قبل أن 
لحكومته،  الثقة  منح  على  التصويت  يتم 
تــأكــيــدًا عــلــى »عــــدم تــشــبــثــه بــاملــســؤولــيــة«، 
وإدراكــــــا مــنــه أن األغــلــبــيــة لـــن تــمــنــحــه هــذه 

الثقة مجددًا في كل الحاالت.
ــبـــر تــقــدم  الــــشــــكــــل، عـ وإذا تــــم األمـــــــر بــــهــــذا 
الــصــيــد بــطــلــب جــلــســة تــجــديــد الــثــقــة، فــإن 
ب السبسي إحراجا كبيرًا أمام 

ّ
األخير يجن

معارضيه في البرملان، ألن النظام الداخلي 
لــلــمــجــلــس يــنــص عــلــى فــرضــيــتــن لسحب 
أو تــجــديــد الـــثـــقـــة، بــطــلــب مـــن الـــرئـــيـــس أو 

الحكومة.
يذكر الفصل 151 أنه إذا كان طلب التصويت 
نشاطها  الحكومة  مواصلة  في  الثقة  على 
فــإن رئيس  صـــادرًا عــن رئيس الجمهورية، 
الجمهورية  رئيس  للجلسة  يدعو  املجلس 
ــكــــومــــة وكـــــامـــــل أعـــضـــائـــهـــا.  ورئـــــيـــــس الــــحــ
ويــفــتــتــح رئــيــس املــجــلــس الــجــلــســة الــعــامــة 
بعرض موجز ملوضوع الجلسة وبالتذكير 
بمقتضيات الــفــقــرة األولــــى مــن الــفــصــل 99 
ــم يــحــيــل الــكــلــمــة لــرئــيــس  ــن الــــدســــتــــور ثــ مــ
 ،

ً
ومعلال  

ً
مفصال طلبه  لعرض  الجمهورية 

وبعد إنهاء رئيس الجمهورية كلمته يمّكن 

ثم  طلبها،  إن  الكلمة  مــن  الحكومة  رئــيــس 
تـــحـــال الــكــلــمــة بــعــد ذلــــك ألعـــضـــاء املــجــلــس 
العام  للنقاش  الوقت املخصص  في حــدود 
فـــي تــلــك الــجــلــســة. وتـــحـــال الــكــلــمــة لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــجــددًا للتفاعل مــع تــدخــالت 
أعــضــاء املــجــلــس، وتــرفــع بعد ذلــك الجلسة 
ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على 

الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.
أما الفصل 150 فينص على أنه إذا كان طلب 
التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة 
نـــشـــاطـــهـــا صــــــــادرًا عــــن رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، 
للجلسة رئيس  يــدعــو  املجلس  رئــيــس  فــإن 
للفصل  ووفقا  أعضائها.  وكامل  الحكومة 
150، يفتتح رئيس املجلس الجلسة العامة 
بعرض موجز ملوضوع الجلسة وبالتذكير 
بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 98 من 
الدستور ثم يحيل الكلمة لرئيس الحكومة 
. تحال الكلمة 

ً
 ومعلال

ً
لعرض طلبه مفصال

بعد ذلك ألعضاء املجلس في حدود الوقت 
الجلسة.  تلك  في  العام  للنقاش  املخصص 
وتـــحـــال الــكــلــمــة لــرئــيــس الــحــكــومــة مــجــددًا 
للتفاعل مــع تــدخــالت أعــضــاء املــجــلــس في 

حدود الوقت املخّصص. وبعد إنهاء رئيس 
الجلسة ثم تستأنف  الحكومة كلمته ترفع 
فــي نــفــس الــيــوم للتصويت عــلــى الــثــقــة في 
مواصلة الحكومة نشاطها. وُيشترط لنيل 
ثقة املجلس في مواصلة الحكومة نشاطها 
املطلقة من  األغلبية  الحصول على موافقة 

األعضاء.
وتــؤكــد بــعــض املــصــادر أن الــصــيــد، بطلبه 
تحديد الجلسة، قد يتفادى مطلب املساءلة 
ــه بـــعـــض الـــكـــتـــل تــلــقــائــيــا،  الــــــذي تـــقـــدمـــت بــ
االستقالة، وأن هناك  إلــى  إلحــراجــه ودفعه 
ســبــاقــا مــع الــزمــن بــن املــطــلــبــن، قــد يسبق 
ــواب »نـــــداء  ــ ــ ــّر نـ ــ ــ أحـــدهـــمـــا اآلخــــــــر. فـــقـــد أصـ
تـــونـــس« واالتــــحــــاد الــوطــنــي الــحــر ونــــواب 
لـــة الـــصـــيـــد، منذ  ــرون عــلــى طــلــب مـــســـاء ــ آخــ

استشعروا رفضه االستقالة.
يذكر أن كتلة »نداء تونس« أصبحت مكونة 
من 67 نائبا، ما يعني أنها على بعد ثالثة 
مقاعد فقط من العودة إلى األكثرية النيابية 
مقعدًا(،   69( النهضة  حركة  كتلة  وتــجــاوز 
لتتمكن من ترشيح رئيس جديد للحكومة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــركــة الــنــهــضــة يــّســرت 
ستحتكم  أنــهــا  بالتأكيد  عليها  األمـــر  هـــذا 
ــتــــائــــج االنـــــتـــــخـــــابـــــات ولـــــيـــــس لـــلـــوضـــع  ــنــ لــ
كتلة  انقسام  عــن  الناتج  الحالي  البرملاني 
»نداء تونس« أخيرًا. لكن األخبار املتواترة 
من »النداء« ترجح أن يشهد الحزب مجددًا 
بــعــض االنــقــســامــات بــســبــب الـــخـــالف حــول 
الترشيحات املنتظرة للحقائب الوزارية، إذ 
منذ  مكوناته  بعض  بــن  املنافسة  تشتعل 

أسابيع.

بالحرس الــثــوري اإليــرانــي، وهــي حــزب الله 
والــعــصــائــب وبــــدر والــخــراســانــي والــنــجــبــاء 

والبدالء وكتائب اإلمام علي«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــابـــع فـــي حــديــثــه لــــ وتـ
ومن  والنجف  بــغــداد  مطار  عبر  يتم  »نقلهم 
غير املعروف عددهم، لكنهم حتى اآلن أكثر من 
إلــى سورية  مقاتل، وجميعهم وصلوا   2000
ــر رحــلــة كــانــت فـــي الــعــاشــرة مـــن صــبــاح  وآخــ
مــا تتناقله أوســاط  الــثــالثــاء«، نافيا  )أمـــس( 
البالد، من  العراقي، بجنوب ووســط  الشارع 
أسلحتهم  معهم  أخـــذوا  املليشيات  أفـــراد  أن 
الــتــي قــاتــلــوا بها فــي الــعــراق إلــى ســوريــة، إذ 
أكــد املصدر نفسه أنهم »ذهــبــوا بــدون سالح 
ونــزلــوا فــي مــطــاري دمــشــق وطــرطــوس ومــن 

وأضاف  للقتال سنقاتل«.  الحاجة  استدعت 
الـــبـــهـــادلـــي فــــي حــــديــــث خــــص بــــه »الـــعـــربـــي 
الجديد« من بــغــداد، أن »املــوضــوع ال يرتبط 
بــشــيء مــعــن، ومــقــاتــلــونــا مــنــذ ســـنـــوات في 
سورية، وعندما نحتاج أحــدًا من حــزب الله 
كما  تأكيد  بكل  للعراق  إلينا  يأتي  اللبناني 
حصل في تكريت والفلوجة وجرف الصخر«. 
تفسيرات  أن يضع  البعض  »يــحــاول  وتــابــع 
ــــى ســــوريــــة فــــي هـــذا  ــئــــات إلـ ــدة ملــــغــــادرة املــ ــ عـ
الوقت، لكن نؤكد أن ال شيء معن سيحدث، 
مـــجـــرد عــمــلــيــات إســـنـــاد وتــعــزيــز للحكومة 

هناك«، على حد زعمه.
ــدولـــي أن  وأفـــــاد مــوظــف فـــي مــطــار بـــغـــداد الـ
»رحلتن على األقل في كل يوم منذ الجمعة 
تتوجه إلــى دمــشــق مــن بــغــداد، واحـــدة منها 
»العربي  لـ مضيفا  املليشيات«،  أفــراد  تحمل 
الجديد« أنه »يمكن مالحظتهم من مالبسهم 
الــريــاضــيــة وهــنــدامــهــم أو لــحــاهــم وقــصــات 
ــنـــاك قــســم مــنــهــم ال  شــعــرهــم وحــقــائــبــهــم وهـ
يحمل جــواز سفر عراقيا غـــادروا بخطابات 

رسمية من هيئة الحشد الشعبي«.
وفـــي إطــــار ردود الــفــعــل الــعــراقــيــة عــلــى هــذه 
ـــق عـــضـــو الـــتـــيـــار الــــصــــدري، 

ّ
ــل ــطــــورات، عـ ــتــ الــ

للتيار  »بــالــنــســبــة  بــالــقــول  الـــدراجـــي،  محمد 
الــصــدري لــم يــرســل أحـــدًا إلـــى هــنــاك، بــالدنــا 
أوجب علينا من غيرها، وما يحتاجه املنزل 
يــحــرم عــلــى الــجــامــع كــمــا هــو املــثــل الــعــراقــي 
إيراني وليس  أن »الطلب  املعروف«، مضيفا 
ــه ملــســانــدة بــشــار أو  كــمــا يـــحـــاول الــبــعــض أنـ
بطلب من األشقاء السورين كما يحلو لهم 

في كل هبة تجنيد«، على حد تعبيره.

مجازر متعّددة 
الجنسيات

تفجيرات 
»معامل 
الموت«

ــــي.  ــدولـ ــ ــة بــــطــــائــــرات الـــتـــحـــالـــف الـ ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ واملـ
ويؤكد املسؤول اإلعالمي في املعهد السوري 
»الــعــربــي الــجــديــد«  لــلــعــدالــة، أحــمــد املــحــمــد، لـــ
أن طــائــرات الــتــحــالــف أغــــارت، أمـــس الــثــالثــاء، 
عــلــى مـــنـــازل املــدنــيــن بــقــريــة الـــتـــوخـــار، على 
بــعــد 17 كــيــلــومــتــرًا إلــــى الـــشـــمـــال مـــن مــنــبــج، 
املنطقة بن  االثــنــن، في  ليل  بعد اشتباكات، 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«.  ــوريــ »داعـــــــش« وقــــــوات »ســ
وأدى الـــقـــصـــف، بــحــســب املـــحـــمـــد، إلــــى دمـــار 
أكثر من  عشرة منازل بالكامل، ما أدى ملقتل 
85 مدنيا في حصيلة أولية، معظمهم أطفال 
ونساء. وتوضح مصادر محلية في منبج أن 
إلــى أكثر  الــثــالثــاء،  ارتــفــعــت، عصر  الحصيلة 

 من املدنين.
ً
من 120 قتيال

ونــشــر نــشــطــاء مــحــلــيــون فـــي املــنــطــقــة قــائــمــة 
أفرادها  جميع  قضى  التي  العائالت  بأسماء 
نتيجة القصف وهي ثماني عائالت مجموع 
إلــى مقتل آخرين  أفــرادهــا 56، مشيرين  عــدد 

مـــروحـــيـــات مــهــمــتــهــا قـــصـــف حـــلـــب وريــفــهــا 
بحق  املــجــازر  مرتكبة  املــتــفــجــرة،  بالبراميل 

املدنين بشكل شبه يومي«.
ــّد مــعــامــل الـــدفـــاع فـــي مــنــطــقــة الــســفــيــرة  ــعـ ـ

ُ
وت

ــة بــالــصــنــاعــات  ــّمـــعـــات الـــخـــاصـ إحــــــدى املـــجـ
فــي حكومة  الــدفــاع  لـــوزارة  التابعة  الحربية 
ــــي تــمــتــد عـــلـــى مـــســـاحـــة كــبــيــرة  الـــنـــظـــام، وهـ
ــقــّدر بنحو 15 

ُ
ت مــن أراضـــي منطقة السفيرة 

كـــيـــلـــومـــتـــرًا، و»تــــحــــوي مـــســـتـــودعـــات كــبــيــرة 
وتحتها«،  األرض  فوق  والذخائر  لألسلحة، 
املنشق  بكور  مصطفى  الطيار  العقيد  وفــق 

عن قوات النظام.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــث مـ ــديــ ــــي حــ ــور فـ ــكــ وأوضـــــــــح بــ
الــجــديــد« أنـــه »تـــم اســتــخــدام مــعــامــل الــدفــاع 
الــثــورة في منتصف  السفيرة منذ بداية  في 
لــجــيــش  تـــجـــّمـــع  كــنــقــطــة  مـــــــــــارس/آذار 2011 
الــنــظــام والــشــبــيــحــة واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة 
متعددة الجنسيات، لالنطالق باتجاه مدينة 
حــلــب وريــفــهــا الــجــنــوبــي ومــنــاطــق أخــــرى«، 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه تــم تجهيز ســاحــات لهبوط 

رامي سويد

في  املدنين  تواصل سقوط عشرات 
الثالثاء،  معظم أنحاء سورية، أمس 
ــرار الـــقـــصـــف الـــجـــوي  ــمـ ــتـ نــتــيــجــة اسـ
الذي تشنه طائرات النظام السوري، وطائرات 
الجيش الروسي، وقوات التحالف الدولي على 
وتنظيم  السورية،  املعارضة  سيطرة  مناطق 
»الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعـــش( شمال وجنوب 
البالد. وتقول مصادر محلية في ريــف حلب 
»العربي الجديد« إن عشرات املدنين قتلوا  لـ
وأصيب آخــرون نتيجة غــارات جوية شنتها 
طــائــرات الــتــحــالــف الــدولــي ملــحــاربــة »داعـــش« 
بــريــف حــلــب الــشــرقــي فــي قــريــة الــتــوخــار إلــى 
الــشــمــال مــن مــديــنــة مــنــبــج الــتــي تــجــري فيها 
التنظيم وقوات  مواجهات، منذ أسابيع، بن 
»ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي تــشــكــل قـــوات 
حــمــايــة »الــشــعــب الــكــرديــة« عــمــودهــا الــفــقــري، 

محمد أمين

ـــارات مـــتـــتـــالـــيـــة مـــســـاء  ـــجــ ـــفــ هــــــزت انــ
ــر مـــعـــامـــل  ــ ــبــ ــ ــــت املــــــــاضــــــــي، أكــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــلـــحـ تــصــنــيــع األسـ
قوات النظام السوري، »معامل الدفاع«، وهي 
ع فيها السالح األشد فتكا 

ّ
املعامل التي ُيصن

التي  املتفجرة  البراميل  السورين،  باملدنين 
من  السكنية  التجّمعات  على  عشوائيا  لقى 

ُ
ت

ــيـــات. وتــصــاعــدت  الــطــيــران الــحــربــي واملـــروحـ
ألــســنــة الــلــهــب نتيجة انــفــجــارات قــويــة وصــل 
دوّيها إلى مسافات بعيدة، وشوهدت من على 
ُبعد كيلومترات عدة، ضربت معامل تصنيع 
الدفاع« قرب  البراميل في ما ُيسّمى »معامل 

مدينة السفيرة جنوب شرق مدينة حلب.
ونـــشـــر نـــاشـــطـــون إعـــالمـــيـــون مــقــاطــع فــيــديــو 
أن  إلى  الكبيرة، مشيرين  االنفجارات  أظهرت 
»أكــثــر مــن خمسة عــشــر انــفــجــارًا، ضـــرب عــدة 
أماكن داخل املعامل، ما يرجح تدميرها بشكل 
املعارضة  في  كــامــل«. وتحدثت مصادر  شبه 
السورية عن مقتل وإصابة العشرات من قوات 
في  متمركزة  كانت  التي  واملليشيات  النظام، 
ــى تـــعـــرض نــحــو ثــمــانــن  املـــعـــامـــل، مــشــيــرة إلــ
التدمير  إلــى  أبنية هــذه املعامل  املائة من  في 
الـــكـــامـــل، نــتــيــجــة انـــفـــجـــار كــمــيــات كــبــيــرة من 
الــبــرامــيــل والــذخــائــر، أدت أيــضــا إلــى احــتــراق 
رابضة  كانت  الــعــدد  مــروحــيــات غير معروفة 

في مهبط طائرات داخل املعامل.
وتـــضـــاربـــت األنـــبـــاء عـــن الــجــهــة الـــتـــي قــامــت 
بــتــدمــيــر مــعــامــل تــصــنــيــع الـــبـــرامـــيـــل، إذ لم 
التفجيرات  عــن  مسؤوليتها  جهة  أي  تعلن 
حـــتـــى اآلن، فــيــمــا اعــــتــــرف الـــنـــظـــام بـــحـــدوث 
انفجارات وحرائق في معامل الدفاع جنوب 
التابعة  شــرق حلب، وأشــارت وكالة »سانا« 
 فنيا وتقنيا كان وراءها، 

ً
للنظام إلى أن خلال

الفتة إلى أنه تمت السيطرة عليها. لكن أحد 
قـــادة الــجــيــش الـــســـوري الــحــر فــي حــلــب، قــال 
»العربي الجديد«، إن »الخلل الفني، حسب  لـ
روايــة النظام، ال يمكن أن ُيــؤدي إلى انفجار 
بــــهــــذا الـــحـــجـــم، فــــي مـــعـــامـــل تـــضـــم مــصــانــع 
ــر، ويــوجــد داخــلــهــا  ــائـ تصنيع أســلــحــة وذخـ
خـــبـــراء عــســكــريــون مـــن عـــدة دول خصوصا 
من روسيا وإيــران«، موضحا أن التفجيرات 
شّكل »ضربة قوية لقوات النظام«، مضيفا: 

ُ
ت

»كانت معامل الدفاع في السفيرة تضم مطار 

لــم يــتــم تــوثــيــق أســمــائــهــم بــعــد. وقـــال املــرصــد 
السوري لحقوق اإلنسان إنه تأكد »استشهاد 
التي نتجت  املجزرة  56 مواطنا مدنيا، جــراء 
عـــن ضـــربـــات جـــويـــة اســتــهــدفــت مــنــاطــق في 
ريـــف مــنــبــج الــشــمــالــي«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »مــن 
 على األقل دون 

ً
بن مجموع الشهداء 11 طفال

ــزرة عـــن إصــابــة  ســـن الـــــــ18. كــمــا أســـفـــرت املـــجـ
عــشــرات آخـــريـــن، بعضهم فــي حــالــة خــطــرة«. 
أمــس االثنن،  غـــارات مشابهة، أول مــن  وأدت 
التوخار  قرية  على  التحالف  طائرات  شنتها 
ــى مــقــتــل ثــمــانــيــة مــدنــيــن،  ــ شـــمـــال مـــنـــبـــج، إلـ
ــوات »ســوريــة  كــمــا أدى قــصــف مــدفــعــي مـــن قــ
الــديــمــقــراطــيــة« لــقــريــة الــشــويــحــة، عــلــى بعد 
خمسة كيلومترات إلى الشمال من منبج، إلى 

مقتل امرأة وإصابة آخرين.
ــلــــب، إن  ويــــقــــول مــــصــــدر مـــطـــلـــع مــــن ريــــــف حــ
ألــف مدني  »مدينة منبج تحتضن نحو 200 
محاصرين داخلها جراء العمليات العسكرية، 
في ظل عدم سماح مقاتلي التنظيم للمدنين 
بـــمـــغـــادرة املـــديـــنـــة، فـــي حـــن تــخــشــى عــائــالت 
الوقوع بن أيدي قوات سورية الديمقراطية، 
العرب من مناطقهم ووضع  بترحيل  املتهمة 

يدها على أراضيهم«.
في غضون ذلــك، أعلن تنظيم داعــش، أول من 
أمس، سيطرته على قرى عدة بمحيط مدينة 

مروحيات تنطلق منها إللقاء البراميل على 
مناطق حلب وريفها.

ــذه املــعــامــل  ــل هــ ــ ــه يـــوجـــد داخـ ــد بـــكـــور أنــ ــ وأكـ
األكـــبـــر فـــي ســـوريـــة عـــدد مـــن قــطــع املــدفــعــيــة، 
ــات إطــــالق  ــنـــصـ وراجـــــمـــــات الــــصــــواريــــخ، ومـ
ورشــات  إلــى  إضافة  أرض-أرض،  الصواريخ 

مــنــبــج شــمــال شــرقــي حــلــب، عــقــب مـــعـــارك مع 
قــــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي تــحــاول 
الــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة، ســقــط خــاللــهــا قتلى 
ن. وذكــرت وكالة 

َ
الطرف وجرحى في صفوف 

»عــنــاصــر من   
ّ
أن للتنظيم  الــتــابــعــة  »أعـــمـــاق« 

التنظيم هاجمت قوات »سورية الديمقراطية« 
في محيط منبج من محاور عدة، في محاولة 
املدينة، وعزل  الحصار عن  منها لكسر طوق 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــقــوات عــن بــعــضــهــا«، وفقا 
»داعــش«  بــن  املــواجــهــات  للوكالة. وتتواصل 
خطوط  على  الديمقراطية«  »ســوريــة  وقـــوات 
ــــن الـــجـــانـــبـــن شــــمــــال وجـــنـــوب  املــــواجــــهــــة بـ
مدينة منبج، بعدما تمّكن »داعــش« من كسر 
الحصار الخانق الذي فرضته قوات »سورية 
ــيـــة«، وتــكــبــيــد األخــــيــــرة خــســائــر  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
ــــوات »ســـوريـــة  كــبــيــرة. كــمــا أجـــبـــر الــتــنــظــيــم قـ
الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى الــتــراجــع شــمــال املــديــنــة 
ليصل »داعش« إلى قرية التوخار التي تبعد 

17 كيلومترًا عن مدينة منبج.
مــن جــانــب آخـــر، واصــلــت الــطــائــرات الحربية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا غــاراتــهــا 
عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، 
وتقول مصادر طبية في مدينة األتارب إن »7 
مدنين قتلوا وأصيب عشرون آخرون نتيجة 
ثالث غــارات جوية ُيعتقد أن طائرات روسية 
األتــــارب  بــمــديــنــة  مــبــاٍن سكنية  عــلــى  شنتها 
النظام  وأغــارت طائرات  الغربي.  بريف حلب 
الــســوري أكثر مــن ثالثن مــرة، أمــس الثالثاء 
على منطقة الشقيف الصناعية، شمال حلب، 
الـــذي قطعته  الكاستلو  والــقــريــبــة مــن طــريــق 
الــســوري، ناريا، منذ أسبوعن.  النظام  قــوات 
ت طائرات النظام السوري غارات على 

ّ
كما شن

والصالحن،  الباب،  وطريق  الحرابلة،  أحياء 
ي 

َ
مدينة حلب، وعلى منطقت فــي  والــفــردوس 

حريتان وكفرحمرة شمال مدينة حلب.
فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق الـــشـــرقـــيـــة، ســقــط قــتــيــالن 
ــارة جـــويـــة شــنــتــهــا طــــائــــرة تــابــعــة  ــ نــتــيــجــة غــ
للنظام السوري على مبنى سكني في مدينة 
دوما التي تسيطر عليها املعارضة السورية، 
السوري. وسقط ثالثة  املدني  الدفاع  بحسب 
ــارة مــشــابــهــة عــلــى بــلــدة حرستا  قــتــلــى فـــي غــ
الــقــريــبــة الــتــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املــعــارضــة إثــر 
غـــارة مشابهة لــلــنــظــام، وفــقــا ملــصــادر الــدفــاع 
املــدنــي. وفــي ريــف الــالذقــيــة، اســتــعــادت قــوات 
الفتح«،  »جيش  بـ متمثلة  السورية  املعارضة 
وفصائل »الجيش السوري الحر«، فجر أمس 
الثالثاء، السيطرة على بلدة كنسبا، ومنطقة 
ــــاورة لــهــا،  ــــجـ قــلــعــة شـــلـــف االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املـ
النظام  قــوات  بعد ســاعــات قليلة مــن سيطرة 
إثــر هــجــوم معاكس  ن 

َ
املنطقت الــســوري على 

ته فصائل املعارضة في املنطقة.
ّ
شن

ــذا الــســيــاق، تــقــول مـــصـــادر فـــي »جــيــش  فـــي هـ
الالذقية،  ريــف  في  للمعارضة  التابع  الفتح« 
أحرار  إن »مقاتلي حركة  الجديد«،  »العربي  لـ
الشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى تمّكنوا 
مــن طــرد قــوات النظام مــن بلدة كنسبا، فجر 
الـــثـــالثـــاء، بــعــد اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة فـــي الــبــلــدة 
طوال الليل قبل أن تتقدم املعارضة وتسيطر 
عــلــى قــلــعــة شــلــف الــتــي تــشــرف عــلــى طــرقــات 
هامة في منطقة جبل األكــراد بريف الالذقية 
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ ــلـــفـــت هـــــذه املـ الــــشــــمــــالــــي«. وتـ
املنطقتن،  السيطرة على  املعارضة  استعادة 
بــشــكــل ســريــع، ســمــحــت لــهــا بــاغــتــنــام كميات 
من األسلحة والذخائر كانت قوات النظام قد 
جلبتها إلى املنطقتن، أول من أمس االثنن، 

بعد سيطرتها عليهما.
وسيطرت قوات النظام السوري، مساء االثنن، 
األكــراد  قلعة شلف وبلدة كنسبا بجبل  على 
سورية،  غربي  شمال  الالذقية،  مدينة  شمال 
إثر هجوم مباغت على املعارضة، وذلــك بعد 
يـــومـــن مــــن اســـتـــعـــادة املـــعـــارضـــة لــلــمــنــطــقــة. 
ويشير ذلك، وفقا ملراقبن، إلى ارتفاع احتمال 
الــكــر والــفــر فــي املنطقة بن  تــواصــل عمليات 
قـــوات الــنــظــام واملــعــارضــة، خصوصا مــع بدء 
األولى قصفا على كنسبا وقلعة شلف يرجح 
أنه يشكل تمهيدًا لعملية عسكرية قد تشنها 
على  السيطرة  استعادة  بهدف  النظام  قــوات 

بلدة كنسبا.

ــيــــل املـــتـــفـــجـــرة بــمــخــتــلــف  ــبــــرامــ لــتــصــنــيــع الــ
ــــح أن هـــذه املــنــطــقــة »كــانــت  أشــكــالــهــا. وأوضـ
ــثــــورة مـــن املـــنـــاطـــق املــحــرمــة،  ــعــتــبــر قــبــل الــ

ُ
ت

كافة«، مشيرًا  بأنواعه  فوقها  الطيران  يمنع 
إلــى أن هــنــاك معلومات تــؤكــد أنــهــا تحتوي 
الكيماوية،  األســلــحــة  لتصنيع  معامل  على 
ومختبرات يشرف عليها الروس واإليرانيون 
والكوريون، مضيفا: »تقوم كل دولة من هذه 
الدول باإلشراف على برامج معينة لتطوير 

األسلحة بمختلف أنواعها«.
ــة  ــل املـــــعـــــارضـــــة الــــســــوريــ ــائــ وحــــــاولــــــت فــــصــ
إثــر سيطرتها  الدفاع  معامل  على  السيطرة 
على مدينة السفيرة القريبة منها عام 2013، 
إال أنـــهـــا فــشــلــت بــســبــب شــــدة الــتــحــصــيــنــات 
حول املعامل، لتتراجع عن املدينة إثر حملة 
تها قـــوات الــنــظــام فــي بــدايــة عام 

ّ
شــرســة شن

»األرض  ســـيـــاســـة  فــيــهــا  اســـتـــخـــدمـــت   2014
بمئات  الــجــويــة  الـــغـــارات  وأدت  املـــحـــروقـــة«، 
إلى  الفراغية  املتفجرة والصواريخ  البراميل 
تدمير أغلب أحياء املدينة، وتهجير سكانها. 
كما تقّدم تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
داخــــل مــديــنــة الــســفــيــرة فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املاضي، إال أنه فشل في إحكام السيطرة 

عليها، فانسحب إلى مواقع قريبة منها.
ويــطــلــق الــســوريــون عــلــى مــعــامــل الــدفــاع في 
إذ  املتنقل«،  املــوت  »معامل  تسمية  السفيرة 
عّد 

ُ
ت التي  املتفجرة  البراميل  داخلها  ع 

ّ
تصن

مـــن األســلــحــة »الـــرخـــيـــصـــة« لــجــهــة الــتــكــلــفــة، 
ــا« بـــاملـــدنـــيـــن، وهـــي  ــكـ ــتـ ولـــكـــنـــهـــا »األشــــــــد فـ
ــذرة« الـــتـــي بـــــدأ الــنــظــام  ــ ــقــ ــ ــة »الــ ــلـــحـ مــــن األسـ
 2012 ــام  ــ عـ مــــن  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
املــدنــيــن على  بــاســتــخــدامــهــا، وقــتــلــت آالف 
امتداد سورية وأزالــت أحياء كاملة في مدن 

وبلدات عدة.
 طيران النظام أواخر عام 2013 »حملة 

ّ
وشن

بــرامــيــل« عــلــى األحـــيـــاء الــشــرقــيــة فــي مدينة 
حلب التي سيطرت عليها املعارضة السورية 
ــاء فــــــوق ســاكــنــيــهــا،  ــ ــيـ ــ املـــســـلـــحـــة، ودمـــــــر أحـ
ــــزوح أكـــثـــر مـــن مــلــيــون مــدنــي  ــا أدى إلــــى نـ مـ
ــل أغــلــبــهــم إلـــى تــركــيــا. كــمــا دّمــــر طــيــران  وصـ
املدن  من  العديد  املتفجرة  بالبراميل  النظام 
السورية، منها داريا جنوب غرب دمشق، إذ 
أمطرها بآالف البراميل، ما أدى إلى تسوية 
أغلب أبنيتها بــاألرض. ودمر طيران النظام 
بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة مــســتــشــفــيــات ومـــراكـــز 
صحية ومساجد ومدارس في املدن والبلدات 
الــســوريــة، وكــــان األطـــفـــال والــنــســاء هــم أكثر 

ضحايا براميل النظام.
ومــنــظــمــات  الـــــدولـــــي،  األمـــــــن  مـــجـــلـــس  ودان 
حــقــوقــيــة دولــيــة اســتــخــدام الــنــظــام الــســوري 
الــنــظــام  الـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة، إال أن  لـــســـالح 
ال يــــزال يــســتــخــدم الــبــرامــيــل مــرتــكــبــا مــجــازر 
يومية، غير مكترث باملناشدات الدولية على 
ى 

ّ
هــذا الصعيد. وكـــان مجلس األمـــن قــد تبن

قــوات  يطالب  قـــرارًا   2014 فبراير/شباط  فــي 
الـــنـــظـــام بــالــتــوقــف عـــن الــقــصــف الــعــشــوائــي 
بــالــبــرامــيــل املــتــفــجــرة عــلــى املــنــاطــق املكتظة 
ــن فــي  ــديـ ــيـ ــــي ســـــوريـــــة، وعـــــــاد لـ ــان فـ ــكـ ــسـ ــالـ بـ
منتصف عــام 2015 اســتــخــدام هــذا الــســالح. 
العام  فــي منتصف  دانـــت ثمانون دولـــة  كما 
املــاضــي اســتــخــدام الــنــظــام الـــســـوري لسالح 
الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة ضــد املــدنــيــن، وطــالــبــت 
مجلس األمـــن الــدولــي بــاتــخــاذ قـــرار يفرض 
ــك، إال  ــد بــســبــب ذلــ عــقــوبــات عــلــى نــظــام األســ
أن روسيا حالت دون قيام املجلس بذلك، إذ 
فيتالي تشوركن  املجلس  في  مندوبها  أكــد 
»لن  بشكل عشوائي  تلقى  التي  األسلحة  أن 
ــيـــوم«. ولــكــن الــنــظــام عــاود  ــســتــخــدم بــعــد الـ

ُ
ت

استخدامها في قتل املدنين بعد ساعات من 
تصريحات تشوركن.

نقل »الحشد الشعبي« إلى سورية يتم بطلب إيراني )حيدر هادي/األناضول(

أدت البراميل إلى تدمير أحياء بكاملها )أحمد محمد علي/األناضول(

قتلت غارات النظام وروسيا عشرات المدنيين )إبراهيم أبو ليث/األناضول(

سّجل، يوم أمس 
الثالثاء، مجازر 

عدة جنوب سورية 
وشمالها، تحديدًا 

حلب، إذ راح ضحية 
غارات التحالف 

الدولي نحو مائة 
مدني، بينما قتل 

قصف طائرات النظام 
السوري وروسيا 

عشرات المواطنين، 
في حين تتواصل 

االشتباكات في 
الالذقية بين قوات 
النظام والمعارضة

طاولت انفجارات عدة السبت الماضي معامل الدفاع التابعة للنظام 
المتفجرة، ما  البراميل  التي يستخدمها لصنع  السفيرة،  السوري في 

يُشّكل ضربة قوية للنظام الذي يعتمد هذا السالح للفتك بالمدنيين
قضيةالحدث

التحالف الدولي 
والنظام وروسيا يتناوبون 

على قتل السوريين

ضربة قوية لقوات 
األسد في حلب

سيناريوهاتخاص

مساعدات 
للوعر

قال المتحدث باسم 
»مركز حمص اإلعالمي« 

مصطفى سباعي، إن 
»21 شاحنة محملة 

بالمواد الغذائية والطبية 
أدخلت أمس األول االثنين 
إلى حي الوعر المحاصر، 

برفقة ثالث شاحنات 
مقدمة من منظمة 

أوتشا في األمم المتحدة، 
وشاحنتي أدوية مقدمة 

من الهالل األحمر«.

كر وفر في ريف الالذقية 
بين قوات النظام 

والمعارضة

األطفال والنساء هم 
أكثر ضحايا البراميل التي 

يستخدمها النظام

قتل التحالف الدولي 
أكثر من 120 مدنيًا 

شمالي منبج

أكثر من 2000 مليشيوي 
عراقي لتعزيز جبهة حلب 

وريف دمشق

النظام الداخلي للبرلمان 
ينص على فرضيتين 

لسحب أو تجديد الثقة

تضاربت األنباء عن 
الجهة التي دّمرت معامل 

تصنيع البراميل

بعد موجة االستياء 
العارمة ضد تجاوزات 

مليشيات الحشد الشعبي 
في الفلوجة، يجري نقل 

أعداد كبيرة من عناصر 
هذه القوات إلى سورية

تقترب اللحظة الحاسمة 
في تونس لناحية احتمال 
استقالة رئيس الحكومة، 
الحبيب الصيد، قبل طرح 

البرلمان الثقة بحكومته
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نجح قضاة مصر، 
إلى حّد ما، بإبعاد 

ناديهم عن 
متاهات التسييس. 

وزير العدل السابق، 
أحمد الزند، فشل 

بالحفاظ على 
وحدة تياره تحت 
تأثير دوائر النظام 

وتدخالته، وبسبب 
طموحات أنصاره 

وخالفاتهم. أما 
المرشح الفائز، 

محمد عبد 
المحسن منصور، 

فراهن على 
أدائه وعالقاته، 

وكذلك على 
الشباب المعارض 

لالستقطاب 
السياسي

صالح النعامي

 على أن الــزيــارة الــتــي قــام بها، 
ّ

هــنــاك مــا يـــدل
ــــري، ســامــح  ــــصـ ــة املـ ــيـ ــارجـ ــرًا، وزيــــــر الـــخـ ــ ــيـ ــ أخـ
شكري، إلسرائيل كانت مجرد جزء من تحّرك 
أبيب من  إنقاذ تل  إلــى  مصري شامل يهدف 
تــبــعــات املـــبـــادرة الــفــرنــســيــة بــشــأن استئناف 
مفاوضات السالم. فقد كشف »مركز يروشليم 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــة املـــجـــتـــمـــع والــــــدولــــــة« اإلسـ ــ ــــدراسـ لـ
ــرار فـــي تـــل أبــيــب،  ــقـ املــرتــبــط بـــدوائـــر صــنــع الـ
إسرائيل  مــع  بالتنسيق  أن مصر تسعى  عــن 
لــتــهــيــئــة الـــظـــروف أمــــام عــقــد مــؤتــمــر إقليمي 
ملناقشة سبل عودة املفاوضات بني إسرائيل 
مع  بــالــتــعــاون  وذلـــك  الفلسطينية،  والــســلــطــة 

األردن ودول عربية أخرى.
املجتمع  لــدراســة  يروشليم  »مــركــز  وبحسب 
ـــه وكيل  والـــدولـــة«، الـــذي يـــرأس مجلس إدارتـ
ــلـــي، دوري غـــولـــد، فــإن  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة اإلســـرائـ
الــتــحــرك املـــصـــري بــالــتــنــســيــق مـــع إســرائــيــل، 
وبــإســنــاد عـــربـــي، يــهــدف إلـــى نــســف مــبــررات 

الـــذي دعــت إلــيــه فرنسا،  عقد املؤتمر الــدولــي 
أواخـــر الــعــام الــحــالــي، والـــذي تخشى حكومة 
نقطة  ل 

ّ
يمث أن  أبيب،  تل  في  املتطرف  اليمني 

تحول نحو تمرير قوانني في املحافل األممية 
ــرارات تــتــنــاقــض مع  ــ ــ ــاذ قـ تــجــبــرهــا عــلــى اتـــخـ
األيديولوجية  ومنطلقاتها  السياسي  خطها 

وتمس بمكانة إسرائيل الدولية.
وفـــي ورقـــة تــقــديــر مــوقــف، أصــدرهــا ونشرها 
املركز ذاته على موقعه، أول من أمس اإلثنني، 
يــشــيــر املــركــز إلـــى أن املــؤتــمــر اإلقــلــيــمــي الــذي 
تــســعــى مــصــر، أســـاســـا، لتنظيمه يــهــدف إلــى 
»توجيه ضربة قاضية« لفكرة تنظيم املؤتمر 
الــذي تسعى إليه فرنسا. ويلفت إلى  الدولي، 
أن التحرك املصري وضع السلطة الفلسطينية 
بموقف حرج، إذ إن رئيسها، محمود عباس، 
ــــدرك أن  ــه يـ ــات بـــني املــطــرقــة والـــســـنـــدان، ألنــ بــ
التحرك املصري ال يخدم املصالح الفلسطينية 
لــكــنــه، فــي الــوقــت ذاتــــه، يخشى الــخــروج ضد 
مبادرة الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.

الفلسطيني  الــرئــيــس  فــإن  الــتــقــديــر،  وبحسب 
يعي أن قبوله بالعرض املصري يعني وضع 
الفلسطينية  الــســلــطــة  الســتــراتــيــجــيــة  نــهــايــة 
ــل« الــــصــــراع وتــشــجــيــع  ــ ــــدويـ ــــى »تـ الـــهـــادفـــة إلـ
تقدير  ورقـــة  إســرائــيــل. وتشير  املقاطعة ضــد 
ص من الرد 

ّ
املركز إلى أن عباس يحاول التمل

على العرض املصري بتنظيم لقاء يجمعه مع 
كل من السيسي ورئيس الــوزراء اإلسرائيلي، 
عــبــدالــلــه  األردن  ــلـــك  ومـ نــتــنــيــاهــو،  بــنــيــامــني 
الثاني، يهدف ملؤتمر إقليمي. ويجزم التقدير 
مجددًا أن الهدف من التحرك املصري الهادف 
نتنياهو  »إنــقــاذ«  اإلقليمي هو  املؤتمر  لعقد 
مـــن تــبــعــات اإلقـــــــدام عــلــى خـــطـــوات يــمــكــن أن 

تفضي إلى تفكيك حكومته.
ويلفت التقدير ذاته إلى أن ما يريح إسرائيل 

فــي الــتــحــرك املــصــري حقيقة أنـــه يــهــدف إلــى 
تـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف أمـــــــام إجـــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
مــبــاشــرة بـــني إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــني من 
 من 

ً
دون طــرح شــروط مسبقة. ويــذكــر أن كــال

قيادة السلطة وحركة »فتح« سبق أن أعلنتا 
أن استئناف املفاوضات مع إسرائيل يجب أن 
يتم فقط بعد تلبية إسرائيل الشروط التالية: 
االستيطانية،  األنشطة  وقف  إسرائيل  إعالن 
الذين  الفلسطينيني  األســـرى  وإطـــالق ســـراح 
اعــتــقــلــوا قــبــل الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة أوســلــو 
الثقة،  لبناء  إسرائيلية  1993، وخطوات  عــام 
ــز الــعــســكــريــة  ــ ــــواجـ ــــحـ ــــوق والـ ــطـ ــ مـــثـــل رفــــــع الـ
وتــســهــيــالت اقــتــصــاديــة. ويـــضـــاف إلـــى ذلـــك، 
ــــالن إســـرائـــيـــل قــبــولــهــا الــــقــــرارات الــدولــيــة  إعـ
بـــشـــأن حــــق الــفــلــســطــيــنــيــني بــــدولــــة مــســتــقــلــة 

 قــضــيــة الــالجــئــني. 
ّ

عــلــى حـــــدود 1967 وحـــــل
يــــرى وكـــيـــل وزارة الــخــارجــيــة  مـــن نــاحــيــتــه، 
اإلسرائيلي األسبق، أوري سافير، والذي قام، 
بـــدور رئيسي للتوصل إلى  الــوقــت،  فــي ذلــك 
اتفاق »أوسلو« أن التحرك املصري يعكس في 
للفلسطينيني.  العربية  الــدول  »تنّكر«  الواقع 
ــاريــــف«  ــعــ وفــــــي مــــقــــال نـــشـــرتـــه صـــحـــيـــفـــة »مــ
ــد املــــاضــــي، ينقل  ــ ــادر، األحـ ــا الــــصــ فـــي عـــددهـ
ســافــيــر عــن مــســؤول فلسطيني بــــارز مــقــّرب 
الــقــيــادة  إن  قـــولـــه،  الفلسطيني  الــرئــيــس  مـــن 
ال  مــصــر   

ّ
ألن بــاإلحــبــاط  تــشــعــر  الفلسطينية 

تــوظــف عــضــويــتــهــا فـــي مــجــلــس األمــــن لــدعــم 
عــدم مساعدة  الفلسطينية، ال سيما  املواقف 
قـــرار فــي املنظمة األممية  عــبــاس فــي تــمــريــر 

يلزم بإقامة دولة فلسطينية.

كليفالند ـ جو معكرون

األجـــواء فــي مــيــدان »كويكن لــونــز« فــي مدينة 
كــلــيــفــالنــد تـــوحـــي بــثــالثــة اتـــجـــاهـــات جــديــدة 
القديم  الــحــرس  الــحــزب الجمهوري: 1(  داخــل 
ــثـــل بـــاملـــؤســـســـة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة هــــــرب مــن  ــمـ ــتـ املـ
الساحة  تاركا  الوطني،  املؤتمر  في  املواجهة 
الــرئــاســي  لشعبوية قــومــيــة يــقــودهــا املــرشــح 
دونـــالـــد تـــرامـــب؛ 2( االنــقــســام الــداخــلــي حتى 
بـــني املــحــافــظــني يــطــرح تـــســـاؤالت حـــول قـــدرة 
الحزب  برنامج   )3 الــفــوز؛  على  الجمهوريني 
لم يتغير بما يتناسب مع كل شعارات ترامب 
املثيرة للجدل. البلبلة داخل املؤتمر بدأت منذ 

الدقائق األولى وكشفت عمق الخالف الداخلي 
في الحزب الجمهوري. املعسكر املوالي لترامب 
ــم األكـــثـــريـــة فــــي مــجــلــس  ــيـ ــتـــيـــار زعـ ــــض اخـ رفـ
رئيسا  مكونيل،  ميتشل  السيناتور  الشيوخ، 
مــؤقــتــا لــلــمــؤتــمــر، لــتــظــهــر بــعــدهــا انــتــفــاضــة 
ــواء عــنــدمــا رفــضــت قــيــادة  ــهـ مــبــاشــرة عــلــى الـ
الــحــزب إجــــراء تــصــويــت بــنــداء األســـمـــاء على 
تنتظرها  كانت  التي  الطعنة  املؤتمر.  قواعد 
حملة تــرامــب مــن املــؤســســة الحزبية أتــت من 
داخل التيار املحافظ نفسه عبر حلفاء املرشح 
ــابـــق، الــســيــنــاتــور تــيــد كــــروز.  الـــرئـــاســـي الـــسـ
كــل الــتــوتــر الـــذي ســاد خلف األبــــواب املغلقة، 
خــالل األســابــيــع املــاضــيــة، ظهر على اإلعـــالم، 
التزامات  مــن  املــنــدوبــني  لتحرير  محاولة  فــي 
االنتخابات  خــالل  تــرامــب  لصالح  التصويت 
الــتــمــهــيــديــة، مـــن أجــــل فــــرض مـــرشـــح تــســويــة 
بديل. تمكن حلفاء ترامب بالتعاون مع رئاسة 
الــحــزب مــن مــنــع الــتــصــويــت الــــذي طــالــبــت به 
أقلية صغيرة، لكن اإلحــراج كان كافيا إلرباك 

املرشح الجمهوري.
حــتــى املـــنـــاخ الـــعـــام داخــــل قـــاعـــات املــؤتــمــر لم 
ــدًا. خـــــالل الـــحـــديـــث مــع  ــ ــوحـ ــ يـــعـــكـــس حــــزبــــا مـ
املـــنـــدوبـــني تــتــجــلــى بـــوضـــوح شــعــبــيــة تــرامــب 
بوصفه املرشح القادر على »حماية أميركا«، 
لــكــن مــقــاعــد املـــؤتـــمـــر لـــم تــكــن كــلــهــا ممتلئة 
وحماسة الجمهور لم تكن فوق العادة. الئحة 
املـــتـــحـــدثـــني كـــانـــت عــــبــــارة عــــن عـــائـــلـــة تـــرامـــب 
وشـــركـــائـــه الــتــجــاريــني وحــلــفــائــه املــحــافــظــني. 
ــتـــاج خــطــاب  ــادة إنـ ــ حـــاولـــت حــمــلــة تـــرامـــب إعــ
تــقــلــيــدي يـــضـــع األمـــيـــركـــيـــني أمــــــام خـــيـــاريـــن: 
النظام الذي يوفره الجمهوريون أو الفوضى 
ــتـــي يــنــشــرهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون. اســـتـــهـــداف  الـ
الديمقراطية، هيالري كلينتون، من  املرشحة 
خالل دورها كوزيرة للخارجية أثناء االعتداء 

على القنصلية األميركية في بنغازي بليبيا، 
عــام 2012، كــان فــعــااًل عبر خطاب والـــدة أحد 
ضحايا هــذا االعــتــداء، والــتــي المــت كلينتون 
ــدم تــوفــيــر الــحــمــايــة األمـــنـــيـــة البــنــهــا،  عــلــى عــ
 إلـــى إدخــالــهــا الــســجــن بـــدل انتخابها. 

ً
داعــيــة

تكتيك حملة ترامب تمثل بتركيز االنتقادات 
واليتها  وتــصــويــر  كلينتون  مــصــداقــيــة  عــلــى 

املحتملة بأنها امتداد لرئاسة باراك أوباما.
ل بإقرار برنامج الحزب 

ّ
مؤشر بــارز آخر تمث

الجمهوري  املــرشــح  يحمل بصمات  لــم  الـــذي 
كـــمـــا هــــي الـــــعـــــادة، بــــل تــــركــــت حـــمـــلـــة تـــرامـــب 
مــســافــة مـــن مــــــداوالت الــبــرنــامــج، األمــــر الـــذي 
وثيقة  بــإنــتــاج  املحافظة  للمجموعات  سمح 
االجتماعية  القضايا  في  اليمني  أقصى  على 
ثوابت  على  الحفاظ  تم  لكن  واأليديولوجية. 
الحكومة  تدخل  من  الحد  حــول  الجمهوريني 
الفيدرالية في إدارة املجتمع وضرورة تعيني 
قـــضـــاة مــحــافــظــني فـــي املــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
الــعــلــيــا وحـــق حــمــل الـــســـالح الـــفـــردي. وكــانــت 
 دعوة البرنامج إلى إنهاء مفاعيل قانون 

ً
الفتة

في  األميركية  للحسابات  الضريبي  االمتثال 
الخارج )فاتكا(، باعتبار أن الحكومة تتدخل 
بــاملــعــلــومــات املــالــيــة الــخــاصــة بــاألمــيــركــيــني، 
ــــي حـــســـابـــات  وإلــــــــى إجـــــــــراء تـــدقـــيـــق مــــالــــي فـ
ترامب  أن حملة  مــن  الــرغــم  البنتاغون. وعلى 
تمكنت من إدراج فكرة بناء جدار على الحدود 

أبــدت من جهة أخرى  املكسيك،  األميركية مع 
مرونة حيال التراجع عن معارضتها املطلقة 

التفاقيات التجارة الحرة.
الجديد«،  »العربي  حضرته  اجتماع،  وخــالل 
لتحالف مــؤيــد لــتــرامــب ويــتــكــون مــن أعــضــاء 
ــــرق أوســـطـــيـــة، ركـــز  ــول شـ ــ أمـــيـــركـــيـــني مــــن أصــ
املــجــتــمــعــون عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــــن هــواجــســهــم 
التي تتمحور حول االتفاق النووي مع إيران 
وصعود اإلسالميني في املنطقة وتوسع نفوذ 

تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
ــذا الــــصــــدد، خـــصـــص بـــرنـــامـــج الـــحـــزب  ــ فــــي هـ
جالية  نفوذ  يعكس  األوســـط،  للشرق  مقطعا 
الــــشــــرق  مـــــن دول  ــن  ــدريــ ــتــــحــ املــ ــيــــني  ــركــ ــيــ األمــ
األوســط. وفــي طليعة هــؤالء مستشار ترامب 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، ولـــيـــد فـــــارس. وتــحــت 
عــنــوان »تــحــديــات شــرق أوســـط متغير«، ذكر 
»اتفاقية  هــي  النووية  التسوية  أن  البرنامج 
لزم الرئيس الجمهوري املقبل. 

ُ
شخصية« ال ت

الــتــعــامــل  ــــاف أن إدارة أوبـــامـــا »أســـــاءت  وأضـ
مــع الــربــيــع الــعــربــي إلـــى درجـــة زعــزعــت فيها 
إلى  أيــضــا  ولــفــت  بأكملها«.  املنطقة  اســتــقــرار 
ضرورة »عزل سيطرة حزب الله على 100 ألف 
صاروخ في لبنان«، ودعا إلى منطقة آمنة في 
شمال العراق وليس على الحدود التركية مع 

سورية.
ــا اعـــتـــبـــره مــهــادنــة  الـــبـــرنـــامـــج انــتــقــد أيـــضـــا مـ
أوكرانيا،  في  ال سيما  ملوسكو،  أوبــامــا  إدارة 
بدون التطرق إلى تعاون الطرفني في سورية. 
نقل ســفــارة واشنطن  إلــى  الوثيقة  دعــت  كما 
إلـــى الـــقـــدس، كــمــا يــنــص الــقــانــون األمــيــركــي، 
ــأن إســـرائـــيـــل  ــ ورفــــضــــت »الـــفـــكـــرة الـــخـــاطـــئـــة بـ
أنشطة  ووصفت  العربية،  لــأراضــي  محتلة« 
مقاطعة إسرائيل حول العالم بأنها »معادية 

للسامية«.

67
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ارتياح إسرائيلي لدور السيسي في إجهاض المبادرة الفرنسية»العربي الجديد« في مؤتمر الجمهوريين... ال إجماع على ترامب

الــســابــق كـــان يــضــمــن تــحــكــم الــزنــد تــمــامــا في 
ــادي، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم شــغــلــه منصبا  ــنـ الـ

رسميا فيه.
وفــــور اطــــالع الــزنــد عــلــى تــفــاصــيــل تعليمات 
عــبــاس كــامــل ملجلس الــقــضــاء األعــلــى ووزيـــر 
العدل الحالي، حسام عبدالرحيم، بإلغاء ندب 
القضاة املقربني منه في وزارة العدل، وإبعاد 
الــشــخــصــيــات الــــبــــارزة الـــتـــي كـــانـــت مــعــروفــة 

وإطالق رئيس محكمة النقض السابق، أحمد 
لتوجيهات تقضي  الدين عبداللطيف،  جمال 
بعدم السماح بظهور الزند مجددًا، خوفا من 
السيئة  بالسمعة  السيسي  شعبية  تتأثر  أن 

للزند.
وأكد عباس كامل ملجلس القضاء، خالل تلك 
الــــزيــــارة، أن »هـــنـــاك رغـــبـــة فـــي إعـــــادة هيكلة 
الــوضــع  ــقـــضـــاة«، ألن  الـ ــادي  ــ نـ إدارة  مــجــلــس 

F F

ــع بــالــقــضــاة  ــدفــ ــه، والــ ــ ــدة بـ ــيـ بــعــالقــتــهــا الـــوطـ
املعروفني بعالقتهم املتوترة معه إلى مواقع 
معاكسة  تعليمات  الــزنــد  أصـــدر  املــســؤولــيــة، 
ملساعده السابق، أحمد نادر، ونجله شريف، 
بــتــشــكــيــل قــائــمــة قــويــة لــخــوض االنــتــخــابــات 
لــضــمــان اســـتـــمـــرار اســـتـــحـــواذه وتــحــكــمــه في 

النادي.
وفـــي ظـــل الـــوضـــع الــجــديــد الــــذي تــرتــب على 

زيــــارة عــبــاس كــامــل ملجلس الــقــضــاء األعــلــى، 
ــأن الــــزنــــد لــــم يــعــد  ــ ــار الـــقـــضـــاة بـ ــبـ ومـــعـــرفـــة كـ
األخير  حــاول  الحاكمة،  السلطة  مــن  مرغوبا 
وأقدم  القانونية.  باألالعيب  الوقت  استهالك 
إقــامــة دعــوى لتأجيل  أحــد املقربني منه على 
القضاة  ترقيات  حركة  وانتظار  االنتخابات، 
تكون  حتى  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  في 
املقسمة حسب  الــنــادي،  إدارة  مقاعد مجلس 

الواقع  القضائية، معبرة فعليا عن  الدرجات 
أن ضغوطا  إال  الترقيات.  الجديد بعد حركة 
شديدة مارسها مقربون من مجلس القضاء 
ــنـــازل عــن  ــتـ ــالـ ــه بـ ــاعـ ــنـ ــي إقـ ــى نــجــحــت فــ ــلــ األعــ

الدعوى.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر قــضــائــيــة مــطــلــعــة، اتــفــق 
أعضاء مجلس القضاء األعلى على عدم دعم 
مرشح معني لرئاسة النادي أو قائمة بعينها، 
إال أن تعبير املجلس ضمنيا من خالل قراراته 
املتتابعة عن عدم دعمه الستمرار تحكم تيار 
ــنـــادي، شــّكــل املــســمــار األكــبــر في  الــزنــد فــي الـ

نعش هذا التيار.
الــزنــد التغلب على ذلــك بعقد صفقة  وحـــاول 
ــادر،  ــ ــيـــة لـــتـــوحـــيـــد املــــرشــــحــــني، أحــــمــــد نــ ثـــالثـ
ــريـــف، في  وعـــبـــدالـــلـــه فــتــحــي، ومـــحـــمـــود الـــشـ
الــشــخــصــي  الـــطـــمـــوح  أن  قـــائـــمـــة واحــــــــدة. إال 
ــر الـــعـــدل الــحــالــي  لــلــشــريــف، املـــدعـــوم مـــن وزيــ
ــداء الــشــريــف مـــع فــتــحــي، هما  ــ بــشــخــصــه، وعـ
عامالن ساهما بتفتيت األصوات بني الثالثة 
التفتيت لم  الــزنــد. لكن  ة  الخارجني مــن عــبــاء
يكن على خلفية سياسية هــذه املــرة. بل أدى 
القرب أو  الثالثي إلى تحييد عامل  التنافس 
البعد عــن الــزنــد تــمــامــا. وأصــبــحــت العالقات 
في  الحاسم  الوحيد  العامل  هــي  الشخصية 

املعركة.
وبــالــتــوازي مــع فشل الــزنــد فــي الــحــفــاظ على 
ــدة تــيــاره والــســيــطــرة غــيــر املــبــاشــرة على  وحـ
النادي، ظهر اتجاه جديد في أوســاط شباب 
القضاة ورؤساء ووكالء النيابة العامة، وهم 
األصغر سنا في الجمعية العمومية للنادي. 
هذا االتجاه يدعو للخروج بالنادي من مجال 
ــد، الـــذي  ــزنـ املــنــافــســة الــســيــاســيــة بـــني تــيــار الـ
تحول من مواالة السلطة ملحاولة التحكم بها، 
تراجع  الــذي  القضائي  االستقالل  تيار  وبــني 
تأثيره بسبب األحداث املتتالية منذ اإلطاحة 
بــحــكــم جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــني منتصف 
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وتـــقـــول عــــدة مـــصـــادر شـــاركـــت فـــي الجمعية 
ــرة، رفــضــت كــشــف هويتها  ــيـ الــعــمــومــيــة األخـ
ــرارات مـــن مــجــلــس الــقــضــاء  ــ ــ ــود قـ ــ بــســبــب وجـ
األعـــلـــى تــمــنــع الــحــديــث لـــإعـــالم، إن الــشــبــاب 
وجـــــــدوا أن املـــســـتـــشـــار مــحــمــد عــبــداملــحــســن 
ــدر لــفــتــح صفحة  ــ مــنــصــور هـــو املـــرشـــح األجــ
ــاب  ــطـ ــقـ ــتـ ــادي بــــعــــيــــدًا عـــــن االسـ ــنــ ــلــ جـــــديـــــدة لــ

السياسي.
ــذا اإلطــــــار، يــعــتــبــر مـــســـار عــبــداملــحــســن  فـــي هــ
مـــنـــصـــور، الـــــذي يــشــغــل درجـــــة نـــائـــب رئــيــس 
األمــر.  هــذا  لتحقيق  مثاليا  الــنــقــض،  محكمة 
عالقات  ولــه  الخدمية  بأعماله  مــعــروف  فهو 
لتيار  املنتمني  غير  القضاة  معظم  مع  جيدة 
الـــزنـــد، بــمــا فــي ذلـــك قــضــاة تــيــار االســتــقــالل، 
املـــتـــواريـــن حــالــيــا أو املـــعـــزولـــني. وفـــي الــوقــت 
ــا كـــعـــضـــو بــتــيــار  ــم يـــكـــن مـــحـــســـوبـ ــ نـــفـــســـه، لـ
االســـتـــقـــالل عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــــان عــضــوًا 
عــهــد  فــــي  األســــبــــق  ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  بــمــجــلــس 
القاضي املعزول، زكريا عبدالعزيز. واستطاع 
عــبــداملــحــســن مــنــصــور رســـم صــــورة وسطية 
لــنــفــســه فـــي أذهـــــان الـــقـــضـــاة. وســاهــمــت هــذه 
التركيبة )الوسطية الخدمية( في رفع رصيد 
عبد املحسن منصور خالل جوالت التحضير 
لالنتخابات. وزاد عليها بإعالن قائمته التي 
أطلق عليها لقب »شباب القضاة«. وقد تعمد 
السن بالنسبة لكل  اختيار قضاة صغار في 
درجة قضائية يجرى عليها االنتخاب، األمر 
الذي أدى إلى حصول هذه القائمة على معظم 

أصوات القضاة الشباب.
ــبــــدو مــرضــيــة  ــج تــ ــائـ ــتـ ــنـ صـــحـــيـــح أن هــــــذه الـ
بسبب  القصير  املــدى  على  الحاكمة  للسلطة 
إبــعــادهــا الــزنــد وأذرعـــــه الــقــويــة، إال أنــهــا قد 
تــتــيــح، فــي املــســتــقــبــل، عـــودة تــيــار االســتــقــالل 
مجتمعا أو شخصياته منفردة إلى الواجهة، 
الخدمي،  أو  االجــتــمــاعــي  مــن خــالل نشاطهم 

بحسب مصادر قضائية مطلعة.

تقريربعيوننا

االنقسام حتى بين 
المحافظين يُضعف 

حظوظ فوز ترامب

»انقالب« نادي قضاة مصر

انتخابات مجلس  بالكامل في  عدم نجاح قائمة عبدالمحسن منصور 
الرغم من فوز غالبية مرشحيها، مقابل  إدارة نادي قضاة مصر، على 
اثنين فقط من مجلس الزند السابق، يطرح تحديًا ال يمكن التقليل من 
ال  القضاة،  لنادي  الجديد  الرئيس  أكبر عقبة تواجه  شأنه. فذلك يشكل 
سيما في ما يتعلق بجهوده المرتقبة من أجل استعادة الدور الرئيسي 
من  مصالحهم  ورعاية  المصريين  القضاة  جميع  خدمة  في  للنادي 

دون تمييز على أساس االتجاهات السياسية.

تحّديات بانتظار الرئيس

خاص

الــــــيــــــوم األربـــــــــعـــــــــاء، أول  ــلــــق،  ــنــــطــ يــ
للقمة  الــتــحــضــيــريــة  االجـــتـــمـــاعـــات 
 ،27 الـــ  في دورتها  العادية  العربية 
املـــقـــررة فـــي الــعــاصــمــة املــوريــتــانــيــة 
نــواكــشــوط يـــوم 25 يــولــيــو/ تــمــوز 
الحالي. وُيعقد اليوم اجتماع كبار 
املـــســـؤولـــني لــلــمــجــلــس االجــتــمــاعــي 
الــدول  جامعة  ملجلس  التحضيري 
الــعــربــيــة بــرئــاســة مــوريــتــانــيــا، على 
أن يــعــقــد غـــــدًا الـــخـــمـــيـــس اجــتــمــاع 
املندوبني الدائمني وكبار املسؤولني 
وزراء  ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الجــ الــــتــــحــــضــــيــــري 
الخارجية العرب املقرر يوم السبت 
املقبل. وأشــاد األمني العام لجامعة 
ــو الــغــيــط  الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ
بــجــاهــزيــة مــوريــتــانــيــا الســتــضــافــة 
الــقــمــة، مــتــوقــعــا أن تــشــهــد مــشــاركــة 
عربية واسعة. وأكد أبو الغيط، من 
القمة  هــذه  أهمية  على  موريتانيا، 
الــتــي تعقد وســـط تــحــديــات تــواجــه 
املــنــطــقــة، الفــتــا إلـــى أنــهــا ستتناول 
سياسيا  العربية  األوضـــاع  مجمل 

واقتصاديا واجتماعيا.
)العربي الجديد(

انـــتـــقـــل رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي، 
ــــورة(،  ــــصـ ــر )الـ ــ أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغـ
أمــــــــس الــــــثــــــالثــــــاء، مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
اليمنية املؤقتة عدن، إلى العاصمة 
ــــاض حـــيـــث مــقــر  ــريــ ــ ــ ــة ال ــعــــوديــ الــــســ
ــامــــة املـــؤقـــتـــة لــلــرئــيــس الــيــمــنــي  اإلقــ
عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، إلجــــراء 
ــــه حـــــــــول أوضـــــــــاع  ــعـ ــ مـــــــــشـــــــــاورات مـ
املحررة. وقالت مصادر  املحافظات 
»العربي الجديد« إن زيارة بن دغر  لـ
للرياض تأتي من أجل إطالع هادي 
عــلــى الـــوضـــع األمـــنـــي والــســيــاســي 
واالقــــتــــصــــادي فــــي مــحــافــظــة عـــدن 
وبقية املحافظات التي تم تحريرها 
والرئيس  الحوثيني  مليشيات  مــن 
ــالـــح.  ــلــــه صـ ــد الــ ــبـ ــلـــي عـ ــلــــوع عـ املــــخــ
وتـــعـــانـــي املـــحـــافـــظـــات املــــحــــررة في 
جنوب اليمن من أوضاع مأساوية، 
ــا يــتــعــلــق بـــانـــعـــدام  ال ســيــمــا فــــي مــ
الــــخــــدمــــات األســــاســــيــــة وتـــحـــديـــدًا 
الكهرباء واملاء. وكان رئيس الوزراء 
ــن أعـــضـــاء  ــ ــه عــــــدد مـ ــعــ الـــيـــمـــنـــي ومــ
ــوا إلــــــى عـــدن  ــ ــلـ ــ ــد وصـ ــ الـــحـــكـــومـــة قـ
فــي الـــســـادس مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الحكومة  عمل  الستئناف  املــاضــي 

من داخل اليمن. 
)العربي الجديد(

ــواب املــــصــــري،  ــ ــنــ ــ ــ وافــــــــق مـــجـــلـــس ال
الثالثاء، على مد فرض حالة  أمس 
الطوارئ في محافظة شمال سيناء، 
ــر جــــديــــدة، لــلــمــرة  ــهـ ــدة ثـــالثـــة أشـ ــ ملـ
الــثــامــنــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بــاملــخــالــفــة 
الرئيس  للدستور، وبناًء على قرار 
قبل  الــصــادر  السيسي  الفتاح  عبد 
الطوارئ ببعض  أسبوع بمد حالة 
مناطق سيناء )شمال شرق البالد(، 
اعتبارًا من 29 يوليو/ تموز الحالي. 
بااللتزام  الحكومة  البرملان  وطالب 
بـــالـــتـــوصـــيـــات الـــســـابـــقـــة لــلــمــجــلــس 
والتي  أشــهــر(،  ثالثة  )قبل  النيابي 
املفروضة  القيود  بتخفيف  تــنــادي 
عــلــى أهـــالـــي ســيــنــاء، والــعــمــل على 
توفير السلع األساسية والخدمات 
الحياتية  واملستلزمات  الضرورية 
ــة الـــصـــحـــيـــة لــلــمــواطــنــني،  ــايــ ــرعــ والــ
وتسهيل عمل اإلسعاف والطوارئ، 
واتــخــاذ اإلجـــــراءات الــالزمــة إلنــهــاء 
التكّدس أمام األكمنة األمنية، وهو 
الحكومة. وشهدت  بــه  لــم تلتزم  مــا 
سيناء إعــالن حالة الــطــوارئ للمرة 
األولــــى فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
من عــام 2014، عقب هجوم مــزدوج 
خلف مقتل نحو 30 جنديا، وُمدت 
ــلـــني، فــــي مــخــالــفــة  ــامـــني كـــامـ ــدة عـ ــ ملـ
صــريــحــة لــلــدســتــور، والـــــذي ينص 
ــر مــــن ســتــة  ــثــ ــا ألكــ ــدم مــــدهــ ــ ــلـــى عــ عـ

أشهر.
)العربي الجديد(

االجتماعات 
التحضيرية 

للقمة العربية 
تنطلق اليوم

رئيس الوزراء 
اليمني من عدن 

إلى الرياض

البرلمان المصري
يمّدد طوارئ 

سيناء

القاهرة ـ العربي الجديد

ــابـــات نــــــادي قــضــاة  ــتـــخـ كــشــفــت انـ
ــــوم الــجــمــعــة  ــــرت يـ ــتـــي جـ ــر، الـ مـــصـ
ــاد فـــي أداء  املــــاضــــي، عـــن تــغــيــر حــ
واتجاهات قضاة املحاكم العادية والنيابات، 
إلــــى درجــــة أنــــه مـــن املــمــكــن وصــــف مـــا حصل 
باالنقالب على التيار السياسي داخل النادي، 
والذي كان يقوده رئيسه األسبق، وزير العدل 
الــســابــق، أحمد الــزنــد. ويمكن الــقــول إن األمــر 
يتعلق بحراك قضائي جديد، شبابي، يصب 
في مصلحة تشكيل تيار جديد وسطي، بني 
على  تصارعا  اللذين  التقليديني،  الجناحني 
قـــيـــادة الـــنـــادي مـــن مــنــطــلــقــات ســيــاســيــة على 

مدار العقدين املاضيني.
عـــبـــرت نــتــيــجــة املــنــافــســة عــلــى مــقــعــد رئــيــس 
النادي، األكثر أهمية وزخما، عن هذا االتجاه 
الــجــديــد بـــوضـــوح، مـــن خـــالل فـــوز املــســتــشــار 
النادي  برئاسة  منصور  املحسن  عبد  محمد 
بــــــ1793 صـــوتـــا، مــقــابــل 1573 صــوتــا ملساعد 
ــالــــي، املـــســـتـــشـــار مــحــمــود  وزيـــــــر الــــعــــدل الــــحــ
بالسلطة  القوية  بعالقته  املــعــروف  الشريف، 
أحمد  للمستشار  صوتا   1242 ثم  التنفيذية، 
نادر املقرب من الزند، والذي كان يعده األخير 
ــه. وأبــــرز نــتــائــج انــتــخــابــات  خليفة شــرعــيــة لـ
نــادي قضاة مصر في هــذا الشأن، تتمثل في 
بالوكالة،  السابق  الــنــادي  رئيس  دور  نهاية 
املستشار عبدالله فتحي، الذي اهتزت صورته 
وعـــالقـــاتـــه كــثــيــرًا حـــني أطـــلـــق مـــواقـــف نــقــديــة 
الحاكمة ثم عــاد وتراجع  السلطة  الذعــة ضد 
فور  للسلطة  بمعارضته  األمــر  يتعلق  عنها. 
تهديداته  التراجع عن جميع  ثم  الــزنــد،  إقالة 
تلقيه تحذيرات، عبر وسطاء، من مغبة  فــور 

التمادي في مساندته للزند.
وكــان واضحا قبل االنتخابات داخــل الوسط 
في  عارمة  حكومية  رغبة  هناك  أن  القضائي 
تماما.  املشهد  منه عن  واملقربني  الزند  إبعاد 
برز ذلك تحديدًا منذ زيارة مدير مكتب رئيس 
الــلــواء  السيسي،  عبدالفتاح  املــصــري  الــنــظــام 
عباس كامل، إلى مقر مجلس القضاء األعلى، 

عادل األحمدي

ــاورات  ــعــقــد الــجــولــة الـــجـــديـــدة مـــن املـــشـ
ُ
ت

الــيــمــنــيــة فـــي أجـــــواء مــعــقــدة، مـــع تــراجــع 
ــــوب اآلمــــــــــــــال الــــــتــــــي تــــــعــــــول عـــلـــى  ــسـ ــ ــنـ ــ مـ
املـــفـــاوضـــات لـــلـــوصـــول إلــــى حــــل. وعــلــى 
الرغم من مرور أربعة أيام على استئناف 
املـــشـــاورات فــي الــكــويــت لــم تــعــقــد جلسة 
ــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــ ــديــ ــ ــوفــ ــ ــ ــــني ال مــــشــــتــــركــــة بــ
الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة واجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
املعتقلني. ووفقا ملصادر يمنية مقربة من 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  املــشــاركــني، 
تنحصر الجلسات على لقاءات منفصلة 
الــيــمــن، إسماعيل  إلــى  األمــمــي  للمبعوث 
ولد الشيخ أحمد، مع كل وفد على حدة، 
ومع دبلوماسيني يمثلون الدول املشرفة 

على التسوية في البالد. 
وفي السياق، عقد املبعوث األممي، أمس 
الحكومي.  الــوفــد  مــع  اجتماعا  الــثــالثــاء، 
وأوضح عضو الوفد الحكومي املفاوض، 
عـــبـــدالـــلـــه الــعــلــيــمــي، عـــقـــب الـــجـــلـــســـة، أن 
ــاورات في  ــ ــشـ ــ الـــنـــقـــاش تـــنـــاول أجـــنـــدة املـ
ــفــــاق  ــة، وهـــــــي »تـــثـــبـــيـــت اتــ ــ ــلـ ــ ــرحـ ــ هـــــــذه املـ
وقـــف األعـــمـــال الــقــتــالــيــة، وتــفــعــيــل لــجــان 
الــتــهــدئــة املــحــلــيــة، واالنــســحــاب وتسليم 
السالح وعــودة املؤسسات، واإلفــراج عن 
املعتقلني واألســــرى، ورفـــع الــحــصــار عن 
املــدن وإيــجــاد ممرات آمــنــة«. وفــي مؤشر 
ــدى اإلربــــــــاك واالخـــتـــالفـــات  ــ ــر عـــلـــى مـ ــ آخـ
الحاصلة خالل املشاورات، كان من املقرر 
ــمـــي إســمــاعــيــل  أن يــتــوجــه املـــبـــعـــوث األمـ
ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، إلـــى الــســعــوديــة، يــوم 
اإلثـــنـــني، وفــقــا ملــا أعــلــن الــوفــد الحكومي 
بناًء على وعوده للحكومة بأن يعود إلى 
الرياض بعد افتتاح املشاورات ليواصل 
منصور  عبدربه  الرئيس  مــع  النقاشات 
هادي وممثلي القوى السياسية اليمنية 
لــم يحصل  املــؤيــدة للشرعية، إال أن ذلــك 

حتى مساء يوم أمس.
وعادت النقاشات في األيام األخيرة إلى 

»نقطة الــبــدايــة«، إذ ال يــزال  مــا يوصف بـ
الــطــرفــان يــنــاقــشــان مــع املــبــعــوث األمــمــي 
ــدة، أولــويــة قــضــايــا الــنــقــاش.   عــلــى حـ

ً
كـــال

ويــــطــــالــــب الـــحـــوثـــيـــون وحـــــــزب املـــؤتـــمـــر 
ــام بـــالـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــشــق  ــعــ الـــشـــعـــبـــي الــ
السياسي املرتبط بتشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة. فـــي املـــقـــابـــل، تــتــمــســك الــحــكــومــة 
الشرعية بالشق األمني واإلجراءات التي 
في  الــدخــول  كأولوية تسبق  بها  تطالب 

أي شراكة سياسية. 
مع  بالتزامن  السياسي  االنسداد  ويأتي 
تصعيد ميداني يتركز في جبهات عدة، 
وتحديدًا في شرق صنعاء وغرب مأرب، 
الــحــدوديــتــني  مــيــدي وحـــرض  ومنطقتي 
 عـــن جبهات 

ً
فـــي مــحــافــظــة حــجــة، فــضــال

متفرقة في تعز ومحافظة الجوف.
كــذلــك ارتــفــعــت وتـــيـــرة الــــغــــارات الــجــويــة 
العربي  التحالف  مقاتالت  تنفذها  التي 
ــفــــتــــرضــــة لـــالنـــقـــالبـــيـــني  ضــــــد أهـــــــــــداف مــ
بــالــتــرافــق مــع الــتــصــعــيــد فــي املــواجــهــات 
في  الجوية  الضربات  وتتركز  امليدانية. 
املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن املــواجــهــات، لكنها 
امتدت أيضا إلى محافظة صعدة، معقل 
السعودية،  مــع  الــحــدود  على  الحوثيني 
على الرغم من أنها كانت قد تراجعت إلى 
املباشرة  التفاهمات  بــدء  منذ  كبير،  حد 

بني الحوثيني والجانب السعودي. 
ــذه الــــتــــطــــورات مــــع إطــــالق  ــ ــن هــ ــزامــ ــتــ وتــ
قـــيـــادات فــي الــجــمــاعــة تــصــريــحــات تتهم 

الرياض باملضي في الخيار العسكري.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، أمــــس 
الــــثــــالثــــاء، تــنــاقــلــتــهــا وســــائــــل إعـــالمـــيـــة 
تــابــعــة لــلــجــمــاعــة، اتــهــم املــتــحــدث بــاســم 
ــا املــــشــــارك فــي  ــيـــس وفــــدهــ الـــجـــمـــاعـــة، رئـ
مفاوضات الكويت، والذي يمثل جماعته 
فـــي الــتــفــاهــمــات مـــع الـــســـعـــوديـــة، محمد 
ــزال  عـــبـــدالـــســـالم، الــــريــــاض بـــأنـــهـــا »ال تــ
تمضي في الحرب«، وقال إن »السعودية 
ال تــريــد أن يــكــون هــنــاك حــل ســيــاســي ال 

يكون لها دور فيه«.

مشاورات اليمن تتواصل 
بأجواء معقدة

نظام السيسي يرغب 
بإعادة هيكلة مجلس 

إدارة نادي القضاة 

اتفق أعضاء مجلس 
القضاء األعلى على عدم 

دعم أي مرشح 

تكشف تقارير إسرائيلية 
عن أّن مصر تسعى 

بالتنسيق مع إسرائيل، 
لتهيئة الظروف لعقد 

مؤتمر إقليمي لمناقشة 
سبل عودة مفاوضات 

السالم بدون شروط 
فلسطينية

اختيار مؤتمر الحزب 
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الخليل والقدس المحتلة في الصدارة

خريطة عمليات الهبّة الفلسطينية
رام اهلل ـ نائلة خليل

تكشــف خريطــة عمليــات املقاومــة 
طعــن  مــن  املتنوعــة  الفلســطينية 
ودهــس وإطــالق نــار، منــذ انطالق 
الهبــة الفلســطينية فــي أكتوبر/تشــرين األول 
يوليــو/ شــهر  مــن  األول  اليــوم  وحتــى   2015
تمــوز 2016 الحالــي تغيــرًا كبيــرًا فــي معادلــة 
الســؤال  بــات  بحيــث  الفلســطينية،  املقاومــة 
األول الــذي يتبــع أي عمليــة مقاومــة هــو: »مــن 
أين خرج املقاوم؟« وليس السؤال الذي اعتاده 
الفلسطينيون على مدار العقود املاضية: »من 

هو الفصيل الذي تبنى العملية؟«.
وعكست الهبة الفلسطينية هذا التغير بشكل 
جــذري، بعــد تقــدم محافظات فلســطينية على 
غيرهــا فــي خــروج املقاومــن لتنفيــذ عمليــات 
املقاومــة، كمــا هــو األمر مــع محافظتي الخليل 

والقدس املحتلتن.
وتظهــر األرقــام التــي جمعهــا مكتــب »العربــي 
الجديد« في الضفة الغربية، أن الخليل تتقدم 
جميــع املــدن الفلســطينية فــي معــارك املقاومــة 
املفتوحــة ســواء الفرديــة أو املزدوجــة، موقعــة 
أكبــر الخســائر باالحتــالل اإلســرائيلي، تليهــا 

مباشرة مدينة القدس املحتلة.
ووفقــا لألرقــام نفســها، فــإن مجمــوع عمليــات 
عمليــة   70 إلــى  وصــل   2015 عــام  الطعــن 
تبعهــا استشــهاد املقاومــن الذيــن نفــذوا هــذه 
الدهــس،  عمليــات  وصلــت  كمــا  العمليــات. 
 عن إطــالق النار والطعن 

ً
وإطــالق النــار، فضــال

مقاومــون  نفذهــا  عمليــة   22 إلــى  املــزدوج 
استشــهدوا خــالل تنفيذ العمليات، باســتثناء 
قبــل  االحتــالل  أصــدر  الــذي  غانــم  أبــو  بــالل 
أيــام بحقــه حكمــا بالســجن املؤبــد ثــالث مــرات 
إضافــة إلــى ســتن عامــا إضافيــة، بعــد اتهامــه 
والطعــن  النــار  إطــالق  عمليــة  فــي  باملشــاركة 
املزدوجــة التــي نفــذت فــي مســتوطنة »أرمــون 
هنتســيف« املقامــة علــى أراضــي جبــل املكبــر 
فــي القــدس املحتلــة. أمــا خــالل النصــف األول 
مــن العــام 2016 فقــد وصلــت عمليــات الطعــن 
دهــس  15 عمليــة  عــن   

ً
38 عمليــة، فضــال إلــى 

وإطالق نار. ونفذ مقاومون من مدينة الخليل 
28 عمليــة طعــن عــام 2015، وســت عمليــات مــا 
بــن دهــس وإطــالق نار، فيمــا نفــذ مقاوموها، 
منذ بداية 2016 وحتى اليوم األول من الشــهر 
يوليو الحالي، 20 عملية موزعة بن 16 عملية 
طعن، وعمليتا دهس وعملية مزدوجة إطالق 
نــار ودهــس، وعمليــة إطــالق نار مطلع الشــهر 

الحالي أسفرت عن مقتل مستوطن.
وتأتــي القــدس فــي املرتبة الثانيــة بعد الخليل 
مــن حيــث تنفيــذ عمليــات الطعــن، حيــث تظهر 
تنفيــذ   ،2015 عــام  املقاومــة  عمليــات  بيانــات 
20 عمليــة طعــن، وســبع عمليــات منهــا ثــالث 
عمليــات دهس، وعملية مزدوجة كانت دهســا 
فيمــا  نــار،  إطــالق  عمليــات  وثــالث  وطعنــا، 
ســجلت البيانــات عــن النصــف األول مــن عــام 
تنفيــذ خمــس عمليــات طعــن، وخمــس   2016

عمليات إطالق نار، وعملية دهس واحدة.
بالغــة  صعوبــة  الفلســطيني  املراقــب  ويجــد 
إن لــم تكــن مســتحيلة فــي رصــد أعــداد القتلــى 
عــدة  ألســباب  اإلســرائيلين،  والجرحــى 
الشــأن  فــي  والخبيــر  املــدون  يوضحهــا  كمــا 
اإلســرائيلي محمــد أبــو عــالن. يقــول أبــو عالن 
إنــه »بعــد أي عمليــة للمقاومــة تعلــن حكومــة 
 عــن مقتــل إســرائيلين، وبعــد 

ً
االحتــالل مثــال

أيام تنشر أن أحد القتلى أو كليهما من جنود 
علــى  ينضــوي  أمــر  وهــذا  االحتــالل،  جيــش 
تضليل للعالم بن استهداف املدني والجندي 

املسلح«.
وفــي مــا يتعلــق بالحصــول علــى عــدد القتلــى 
واإلصابــات بدقــة يقــول »األمــر صعــب للغايــة 
مؤسســة  لــدى  موجــودة  املعلومــات  هــذه  ألن 
»نجمة داوود اإلســرائيلية« املســؤولة عن نقل 
القتلــى واملصابــن، وبالعــادة ال يوجــد تبــادل 
معلومات بن هذه املؤسسة وبن الصحافين 
واإلعالمين اإلســرائيلين لتزويدهم باألرقام 
ال  الفلســطينية  الصحافــة  يجعــل  مــا  بدقــة، 
تملــك مــن املعلومــات ســوى تلــك التــي تعلنهــا 

املواقع العبرية عن عدد القتلى والجرحى«.
وإضافــة ملا ســبق، فــإن صعوبة الحصول على 
عــدد  حــول  األرض  علــى  الحقيقيــة  املعلومــة 
القتلــى واملصابــن اإلســرائيلين، تأتــي مــن أن 
تنفيــذ العمليــات غالبــا فــي مناطــق تقــع تحت 
بالكامــل، وبالتالــي ال  اإلســرائيلية  الســيطرة 
 
ً
يوجــد شــهود عيــان مــن الفلســطينين، فضــال
القتلــى  تنقــل  التــي  اإلســعاف  ســيارة  أن  عــن 
واإلســرائيلين  املقاومــن  مــن  واملصابــن 
تتبــع لحكومــة االحتــالل وكذلك املستشــفيات، 
خيــوط  كل  الفلســطينيون  يفقــد  وبالتالــي 
املعلومات. وما يجعل املهمة أصعب هو فرض 
جهــاز املخابــرات اإلســرائيلي تعتيمــا إعالميا 
الالفتــة.  املقاومــة  عمليــات  مــن  العديــد  علــى 
تلــك  لالحتــالل  إيالمــا  العمليــات  أكثــر  ولعــل 
التــي وقعــت في الخليــل أو في القدس املحتلة، 
أو على الطرق االلتفافية في ما يتعلق بإطالق 
النــار. ويــرى املحلــل والكاتــب، عادل شــديد، أن 
هنــاك تمركــزًا يظهــر ثقــل عمليــات املقاومة في 
الخليل بحيث تشكل ما نسبته من 40 إلى 44 
فــي املائــة مــن عمليــات املقاومــة التــي حدثــت، 
منذ أكتوبر/تشرين األول 2015، ما بن وقوع 

العملية في الخليل أو خروج املنفذ منها.
يقول شــديد: »إن هناك احتكاكا شــديدًا وحالة 

توتــر دائمــة موجودة في محافظة الخليل بن 
اإلســرائيلي  واالحتــالل  الفلســطيني  املواطــن 
ومســتوطنيه، وهــذا يعــود لكون املســتوطنات 
 عــن وجــود املئــات مــن 

ً
تحاصــر الخليــل فضــال

املســتوطنن يعيشــون في قلب املدينة في بؤر 
يوجــد  ال  الــذي  األمــر  عدوانيــة،  اســتيطانية 
فــي بقيــة املــدن الفلســطينية التــي تحاصرهــا 

املستوطنات فقط«.
يتعلــق  اآلخــر  »األمــر  أن  إلــى  شــديد  ويلفــت 
العســكرية  الحواجــز  عشــرات  بوجــود 
وأخــرى  الخليــل،  مدينــة  داخــل  اإلســرائيلية 
تفصــل املدينــة عــن قراها، ولــم يكتف االحتالل 
بهــذا وحســب، بــل إن هنــاك حواجــز عســكرية 
بعضهــا  عــن  الخليــل  وبلــدات  قــرى  تفصــل 
بعضا، وتفصلها عن املســتوطنات والشــوارع 
االلتفافيــة التــي يســتخدمها املســتوطنون، ما 
يجعــل وتيــرة االحتــكاك أســوأ وأكثــر انتهــاكا 
وحريــة  الفلســطينين  املواطنــن  لحقــوق 
حركتهم«. ويبلغ عدد ســكان محافظة الخليل 
نحو 750 ألف نسمة، أي ما يعادل 30 في املائة 
مــن ســكان الضفة الغربيــة، أما جغرافيا فتبلغ 
مساحتها 1100 كيلومتر مربع، أي حوالى 20 

في املائة من مساحة الضفة.
ويــرى شــديد أن هنــاك تغيــرًا جذريــا قــد حــدث 
باتــت  الخليــل  فــي  املجتمعيــة  التركيبــة  علــى 
معاملــه واضحــة في الهبة الحالية، وهو حلول 
الجغرافيــا والعائلــة مــكان التنظيم السياســي 

الرسمي.
ويوضح أنه »اليوم عندما يسمع الفلسطيني 
أيــن؟«  »مــن  عنــه  ُيســأل  مــا  أول  عمليــة،  عــن 
تشــكل  باتــت  املقاومــة  عمليــات  وبالتالــي 
مصــدر اعتــزاز وفخر للمكان والعائلة، في ظل 

حالة الفراغ التي خلفها غياب التنظيمات.
دور  »هــو  الالفــت  األمــر  فــإن  لشــديد  ووفقــا 
املاضــي،  للمقاومــة، عكــس  املســاند  العائــالت 
للســلطة  مســاندة  العائــالت  كانــت  حيــث 
والنظــام السياســي املســيطر، منــذ زمــن الحكم 
فــإن  اليــوم،  أمــا  قريبــة،  فتــرة  وحتــى  التركــي 
العائــالت تســتمد قوتهــا مــن الحركــة الوطنية 
وتتحمــل  منهــا،  مقاومــن  بخــروج  وتفاخــر 
البلــدات  إغــالق  مــن  الجماعيــة  العقوبــات 
وســحب التصاريح والتســهيالت اإلسرائيلية 
كما هو األمر جليا، اليوم، في مدن يطا ودورا 

وبني نعيم«.

أماكن تنفيذ العمليات
تتركــز عمليــات املقاومــة فــي الخليل في أماكن 
االحتكاك مع االحتالل قرب الحرم اإلبراهيمي 
العســكرية  الحواجــز  وعلــى  الشــريف، 
واملســتوطنات، فيمــا يختــار املقاومــون إطالق 

النار على الحواجز والطرق االلتفافية.
وبعــد الخليــل تأتــي القدس في تنفيذ عمليات 

املفضــل  الهــدف  وتبــدو  والدهــس،  الطعــن 
وخارجهــا،  املدينــة  داخــل  مــن  للمقاومــن 
حيــث شــهدت الهبــة الحاليــة مجــيء مقاومــن 
مــن أقصــى شــمال الضفــة الغربيــة مثــل جنــن 
فــي  والطعــن  النــار  إطــالق  عمليــات  لتنفيــذ 
 عن مقاومن آخرين من نابلس 

ً
املدينــة، فضــال

املدينــة  رمزيــة  علــى  تأكيــد  فــي  وطولكــرم، 
أكبــر لتنفيــذ عمليــات  وكونهــا تشــكل حافــزًا 
املقاومــة ضــد جنــود االحتــالل ومســتوطنيه، 
ســواء فــي رأس العامــود أو علــى تخــوم أبــواب 
التــي  واألســواق  الباصــات  املدينــة ومحطــات 

يرتادها املستوطنون.
وتعتبــر الشــوارع االلتفافيــة من حيــث اختيار 
املقاومــن لها، بعــد نقاط االحتكاك والحواجز 
واملســتوطنات،  االســتيطانية  والبــؤر 
علــى  النــار  إطــالق  لعمليــات   

ً
مفضــال هدفــا 

املســتوطنن وجنود االحتالل. وكان آخر هذه 
العمليات عملية قتل أحد زعماء املستوطنن، 
مطلع الشــهر الجاري، قرب مدينة يطا جنوب 

الخليل.
والشــوارع االلتفافيــة هــي أبــرز مظاهر الفصل 
العنصــري الــذي تمارســه دولــة االحتــالل ضــد 
آالف  بمصــادرة  تقــوم  حيــث  الفلســطينين، 
الدونمــات مــن أراضــي املــدن والبلــدات والقرى 
ببنيــة  شــوارع  شــق  لصالــح  الفلســطينية 
تحتيــة مكلفــة جــدًا، يتــم اســتخدامها فقــط من 

املستوطنن وجنود االحتالل.
ويقول منسق الحملة الشعبية ملقاومة الجدار 
واالستيطان في الضفة الغربية، جمال جمعة، 
»العربــي الجديــد«، إن الطــرق االلتفافية جزء  لـ
العنصــري،  الفصــل  منظومــة  مــن  أساســي 
وبالتالــي هنــاك حالــة عــداء بن الفلســطينين 
وهــذه الشــوارع، والســيما أن جنــود االحتــالل 
واملســتوطنن يســتهدفون الشــبان علــى هــذه 

الشوارع«.
ووفقــا لجمعــة فقــد بــدأت دولة االحتالل بشــق 
األولــى،  االنتفاضــة  بعــد  االلتفافيــة  الشــوارع 
وبدأت الخطط الضخمة لهذه الشــوارع تظهر 

بعد اتفاقية أوسلو.
ويقــول جمعــة إنه »عــام 1994 بدأ االحتالل في 
شق شبكة الطرق االلتفافية لتفادي استخدام 
مصــادرة  تــم  حيــث  الفلســطينية،  الطــرق 
نحــو 2 فــي املائــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة 
لصالــح هــذه الشــوارع التــي يبلــغ طولها نحو 
1400 كيلومتــر مربــع، وهــي فقــط الســتخدام 
 عــن بنــاء 48 نفقا مهمتها 

ً
املســتوطنن، فضــال

فصــل شــبكة الطرق املخصصة للفلســطينين 
الطــرق املخصصــة للمســتوطنن،  عــن شــبكة 
وتم إنجاز جزء من هذه األنفاق شمال الضفة 
الغربيــة فــي محافظــة قلقيليــة والقــدس«. كمــا 
واألنفــاق  االلتفافيــة  الطــرق  هندســة  تمــت 
إحــكام  االحتــالل  قــوات  تســتطيع  بحيــث 
الســكانية  التجمعــات  جميــع  علــى  الســيطرة 
فــي الضفــة الغربيــة مــا يتيــح لهــا فــرض نظام 
منــع التجــول أو حصــار التجمعــات الســكانية 
بغضون ساعتن فقط، حسب ما يؤكد جمعة.

لكن هذه الطرق االلتفافية التي بدأت لتسهيل 
اســتخدامهم  ولتجنــب  املســتوطنن  حركــة 
للطــرق الفلســطينية، وإحــكام قبضة االحتالل 
على الفلســطينين عزاًل وحصارًا، باتت اليوم 
الهدف األول للمقاومن في عمليات إطالق نار 

غالبا ما تسفر عن قتلى وجرى إسرائيلين.

عقوبات جماعية بال جدوى
فــي غضــون ذلــك، تبــدو العقوبــات الجماعيــة 
الفلســطينين  بحــق  االحتــالل  ينفذهــا  التــي 
مكررة ولم تعد تجدي نفعا، وفقدت قوة الردع 
مقاومــن  ملنــع  عليهــا  االحتــالل  يعــّول  التــي 

محتملن من تنفيذ عمليات أخرى.
وفــي الســياق ذاتــه، يقــول رئيــس بلديــة دورا، 
التــي تخضــع لحصــار محكــم  ســمير نمــورة، 
 
ّ
»العربــي الجديــد«، إن منــذ نحــو أســبوعن، لـ

كانــت  حــن   1991 بعــام  تذكرنــا  األيــام  »هــذه 
اإلســرائيلي  االحتــالل  وفــرض  الخليــج  حــرب 
منــع التجــول علــى البلــدة، مــع فــرق أن اليــوم 
لدينا حصار محكم ال يستطيع 40 ألف نسمة 
 عــن 

ً
الخــروج مــن دورا دون منــع تجــول، فضــال

وجــود 60 ألــف نســمة إضافيــن يعانــون مــن 
جــراء الحصــار وهــم ســكان القــرى القريبــة مــن 
املدينة والتي تعتمد عليها في خدمات كثيرة.

العقوبــات  »بلغــت  أنــه  إلــى  نمــورة  ويلفــت 
الجماعية أوجها، من إغالق محكم لكل مداخل 
التصاريــح والتســهيالت  البلــدة، وســحب كل 
املمنوحــة للتجــار، ومداهمــات ليليــة العتقــال 
ليليــة  ذلــك مواجهــات  إلــى  الشــبان. ويضــاف 
تبــدأ مــع اقتحامات قوات االحتالل في الثانية 
صباحــا،  السادســة  حتــى  تنتهــي  وال  فجــرًا 

مخلفة جرحى في كل مرة«.
»العربــي  لـ دورا  مدينــة  أهالــي  أحــد  ويقــول 
العقوبــات  مــن  يتذمــر  أحــد  »ال  إنــه  الجديــد« 
الجماعية، في الثانية من فجر كل يوم تتجدد 
مــن  املئــات  فيهــا  يشــارك  التــي  املواجهــات 
الشــبان، لــو كان هنــاك تذمــر مــن العقوبــات ملــا 

شارك املئات في املواجهات«.
ويأتــي حصــار دورا بعــد تمكن مقــاوم من قتل 
مســتوطن وإصابــة ثالثــة آخريــن قــرب قريتــي 
كرمة ودير رازح جنوب دورا، في عملية إطالق 
الهــرب. وتقــع دورا  مــن  يتمكــن  أن  قبــل  النــار 
وقراهــا وبلــدات الســموع ويطــا التــي تعانــي 
شــارع  علــى  الجماعيــة  والعقوبــات  الحصــار 

التفافي للمستوطنن تم تنفيذ العملية فيه.
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يكــّرس االحتــال اإلســرائيلي سياســة هــدم املنــازل بوصفهــا إحــدى أدوات 
االنتقام من منفذي عمليات املقاومة. وفي السياق،  اقتحمت قوات االحتال، 
أمــس، بلــدة يطــا فــي جنــوب مدينة الخليــل وداهمت منزل األســير يونس زين 
ذا عملية تل أبيب 

ّ
املتهم بمساعدة األسيرين  خالد ومحمد مخامرة، اللذين نف

 عن أخذ مقاســات 
ً
قبــل شــهر. وقــام جنــود االحتــال بتصويــر املنــزل فضا

جدرانه تمهيدًا لهدمه في وقت الحق.

عثمــان  محمــد  استشــهاد  عــن  أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  أعلنــت 
براذعيــة )51 عامــا( متأثــرا بجروحــه التــي أصيــب بهــا أول مــن أمــس بالقرب 
من مخيم العروب لاجئني الفلسطينيني شمالي مدينة الخليل جنوب الضفة 
الغربيــة املحتلــة. وتذرعــت ســلطات االحتــال بــأن براذعيــة نفــذ عمليــة طعــن 
لجنديــني إســرائيليني يتمركــزان عنــد البــرج العســكري الذي يقيمــه االحتال 

عند مدخل مخيم العروب.

الفلســطينيني داخــل  أعلنــت مؤسســات حقوقيــة  تعنــى بشــؤون األســرى 
الثاثــاء،  أمــس  الوطنيــة واإلســامية،  القــوى  إلــى جانــب  ســجون االحتــال، 
عــن إطــاق حملــة وطنيــة فــي املحافظــات الفلســطينية وفــي الخــارج، من أجل 
التضامن مع األسير املضرب عن الطعام منذ 35 يوما، بال كايد، واألسيرين 
الشقيقني املضربني عن الطعام منذ 8 أيام  أحمد ومحمود البلبول. كما أعلن 

األسرى داخل سجون االحتال أمس عن سلسلة خطوات احتجاجية.

االنتقام 
بهدم المنازل

إعدام ميداني 
بذريعة الشبهة

حملة للتضامن 
مع األسرى 

المضربين

تكّرس خريطة عمليات المقاومة الفلســطينية منذ انطالق الهبة الفلســطينية في أكتوبر/تشــرين األول 2015 حتى مطلع شهر 
يوليو/تمــوز 2016، والتــي رصدهــا »العربــي الجديد«، تصّدر محافظتــي الخليل أوًال والقــدس المحتلة ثانيًا لجهــة كونهما أكثر 

مدينتين تم تنفيذ عمليات فيهما

حالة توتر دائمة في محافظة الخليل )إيليا يفيموفيتش/فرانس برس(

■  العمليــات تتــراوح بين طعن ودهــس وإطالق نار... والشــوارع االلتفافية 
ونقاط االحتكاك والحواجز والبؤر االستيطانية أبرز أماكن التنفيذ

■  المقاومــون مصــدر اعتزاز: عقوبات االحتالل الجماعيــة من إغالق البلدات 
وسحب التصاريح والتسهيالت بال جدوى
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مصريّو الخارج محرومون من الدوالر
القاهرة ـ خالد المصري

القطــاع  لــدى  الــدوالر  نقــص  أزمــة  تشــتد  فيمــا 
املصرفــي فــي مصــر، بــدأت بنــوك عــدة فــي تقييــد 
حركــة الســحب مــن بطاقات االئتمــان خارج حدود 
الدولة، ما يهدد مئات آالف املصرين ممن يتلقون العالج أو 
التعليم أو الســياحة في الخارج. وقال مســؤول مصرفي بارز 
بالبنــك األهلــي املصــري، إن إيقــاف البنــوك لبطاقــات الخصــم 
واالئتمــان خــارج مصــر لعمالئهــا، يأتــي تنفيــذًا لتنبيهــات 

البنك املركزي للبنوك بداية شهر يوليو/تموز الجاري.
وكان املركــزي قــد طلــب مــن البنــوك العاملــة فــي مصــر، قصــر 
اســتخدام بطاقات الســحب على العملة املحلية داخل الدولة، 
عمــالت  توفيــر  يســتلزم  ألنــه  الخــارج  مــن  الســحب  وتقييــد 

صعبة، وهو ما يفوق قدرات الدولة في الوقت الراهن.
وأضــاف املســؤول الــذي فضــل عــدم الكشــف عــن هويتــه، إن 
قرار املركزي جاء عقب الكشف عن تالعب في سحب كميات 
كبيرة من الدوالر خارج مصر عبر استخدام هذه البطاقات 
قدرهــا محافــظ البنــك، طــارق عامــر، بنحو 3 مليــارات دوالر، 
ممــا يؤثــر ســلبا علــى االحتياطــي النقــدي للبــالد فــي هــذه 

ســيوقف  إنــه  دبــي،  اإلمــارات  بنــك  وقــال  الحرجــة.  الفتــرة 
اســتخدام بطاقــات الخصــم واالئتمــان خارج مصــر لعمالئه 
اعتبــارًا مــن الرابــع والعشــرين مــن يوليــو الجــاري. وأرســل 
باللغــة  رســالة نصيــة  الوطنــي مصــر،  دبــي  اإلمــارات  بنــك 
اإلنكليزيــة لعمالئــه، مســاء اإلثنــن، تقــول: »عميلنــا العزيــز. 
نود إبالغكم أنه سيتم وقف التعامل ببطاقات بنك اإلمارات 
دبي الوطني خارج مصر اعتبارًا من 24 يوليو 2016 وحتى 

إشعار آخر«.
وخفــض البنــك األهلــي املصــري حــدود النقــد املتــاح للعمالء 
الحصــول عليــه قبــل الســفر مــن 1000 دوالر فــي الســنة إلــى 
500 دوالر. وذكر املســؤول، أن هناك شــحا كبيرًا للدوالر في 
الســوق املوازيــة بســبب تصريحــات محافــظ البنــك املركــزي 
املصــري، طــارق عامــر، األخيــرة، عندما قال إن »سياســة دعم 
سعر صرف العملة خالل الفترة املاضية كانت خاطئة«، في 
إشــارة إلــى احتماليــة خفــض ســعر صــرف الجنيــه مجــددًا، 
ممــا دفــع شــركات الصرافــة لجمــع الدوالر خالل األســبوعن 
املاضيــن. وقــام بنــك عــودة مصــر، مســاء اإلثنــن، بإرســال 
رسالة نصية لعمالئه بأنه خفض الحد األقصى للمشتريات 
خارج مصر ألصحاب بطاقات )تيتانيوم ماستر كارد( إلى 

4000 دوالر شــهريا مــن 7000 دوالر، وأبلــغ العمــالء أن الحــد 
األقصى للسحب النقدي خارج مصر هو 400 دوالر شهريا. 
وقــال أحــد العاملــن فــي بنــك عــودة مصر لرويتــرز، إن البنك 
خفــض الحــد األقصــى للشــراء خــارج مصــر »نظــرًا للظــروف 

االقتصادية في البالد ولتوفير العملة الصعبة«.
كمــا خفــض بنــك »إتــش أس بــي ســي« حــدود الســحب الــكاش 
»أدفانــس«  بطاقــات  يحملــون  الذيــن  املســافرين  لعمالئــه 
االئتمانية، من 750 دوالرًا إلى 400 دوالر، وبطاقات »برايمر« 
من 1250 دوالرًا إلى 600 دوالر. وتجاوز ســعر صرف الدوالر 
فــي الســوق املوازيــة، أمــس، 11.70 للجنيــه ويتوقــع محللــون 

تجاوز 12 جنيها حال استمرار األزمة إلى األسبوع املقبل.
وقال محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، 
لـ »العربي الجديد«، إن عدم توافر الدوالر بالنسبة للشركات 
خالل الفترة األخيرة خلق ضغطا كبيرًا على الدوالر مما رفع 

سعره وتجاوزه 11.5 جنيه.
وأضــاف: »طلبنــا مــن البنــك املركزي توفير الــدوالر للمصانع 
وأخبرونا أن الدوالر للسلع األساسية واالستراتيجية فقط«.
وبلــغ االحتياطــي النقــدي خــالل يونيــو املاضــي 17.5 مليــار 

دوالر، وفق بيانات البنك املركزي.

الرباط ـ مصطفى قماس

ســاهمت مشــتريات املغــرب مــن القمح والشــعير، في 
زيــادة كبيــرة بفاتــورة الغــذاء فــي النصــف األول مــن 
العــام الجــاري، متأثرة بموجة الجفاف التي عرفتها 
اململكة في املوســم الزراعي األخيرة، بما كان له دور 
فــي تراجــع حــاد ملحصــول الحبــوب. وتفيــد بيانــات 
مكتــب الصــرف، أن فاتــورة الغذاء زادت بنســبة %14 
فــي النصــف األول مــن العــام الجــاري، كــي تنتقــل من 
حوالــى مليــاري دوالر إلــى 2.3 مليــار دوالر. وتمثــل 
فاتورة الغذائية، إلى حدود يونيو/حزيران املاضي، 

حوالــى 20% مــن واردات املغــرب البالغــة مــا يناهــز 
مــن  أول  بيانــات وفرهــا  مليــار دوالر. وأظهــرت   20
أمــس مكتــب الصــرف، أن ارتفــاع فاتــورة الغذاء عائد 
إلــى مشــتريات املغــرب مــن القمــح التــي زادت بنســبة 
19.1%، كي تستقر في حدود 740 مليون دوالر. غير 
أن بيانات املكتب تبرز أن املغرب كثف كذلك جهوده 
فــي العــام الحالــي مــن أجــل اســتيراد الشــعير، التــي 
وصلــت املشــتريات منــه إلــى 120 مليــون دوالر، كــي 

تسجل ارتفاعا بنسبة تصل إلى حوالى %60.
ولجــأ املغــرب فــي العــام الحالــي إلــى زيــادة مشــترياته 
مــن القمــح اللــن، كما ســعى إلى اســتيراد الشــعير الذي 

توفره الدولة بأســعار مدعمة للمزارعن، الذين تأثروا 
بموجة الجفاف التي عرفها املغرب في املوسم األخير.

ووصل محصول الحبوب في العام الحالي إلى 33.5 
مليــون قنطــار، مقابــل 115 مليــون قنطــار فــي العــام 
ضعــف  وأفضــى   .%70 بنســبة  منخفضــة  املاضــي، 
املحصول إلى تقليص مدة حماية املنتجن املحلين 
مــن الــواردات، علــى اعتبــار تقليــص مــدة الزيــادة فــي 
مــن  اللــن  القمــح  اســتيراد  أمــام  الجمركيــة  الرســوم 

أربعة أشهر إلى شهرين فقط.
وتوقعــت منظمــة الزراعــة واألغذيــة أن يســتورد املغرب 
الحالــي.  العــام  فــي  الحبــوب  مــن  قنطــار  ماليــن   10

ويعتبــر محمــد هاكــش، الخبيــر فــي اقتصــاد األريــاف، 
في تصريح لـ »العربي الجديد«، إلى أن التراجع الحاد 
ملحصــول الحبــوب فــي العــام الحالــي، أشــر علــى لجــوء 
املغــرب إلــى االســتيراد بكثافــة، بمــا لذلــك مــن تداعيــات 
الســتة  فــي  الــذي وصــل عجــزة  التجــاري  امليــزان  علــى 

أشهر األولى من العام الجاري إلى 8 مليارات دوالر.
ويــرى هاكــش أن التبايــن بــن مســتوى محصــول العام 
الحالــي والعــام املاضــي، يطــرح بشــدة مســألة االكتفــاء 
الغذائــي فــي بلــد مثــل املغــرب، الــذي يعتبر بلــدا زراعيا 
بامتياز، لكنه مضطر لالســتيراد بكثافة في الســنوات 

السمان والسنوات العجاف على حد سواء.

الجفاف يرفع فاتورة القمح في المغرب

زبائن 
»ستاربكس« 

يرفضون 
ترامب

النقــاش  احتــدم 
مرشــحي  بــن 
الجمهــوري  الحــزب 
للرئاســة  والديمقراطــي 
ولكــن  األميركيــة، 
دونالــد  مناهضــي 
شــركة  طالبــوا  ترامــب 
بقطــع  »ســتاربكس« 
أنشــطتها التجاريــة مــع 

املرشح املثير للجدل.  
املوقــع  وبحســب 
األميركــي  اإلخبــاري 
»بازفيــد«، فــإن أكثــر مــن 
تعهــدوا  شــخص  ألــف 
ألــف   70 حوالــى  بشــراء 
تطرحهــا  هدايــا  بطاقــة 
أنهــت  إذا  »ســتاربكس« 
فرعهــا  اســتئجار  عقــد 
فــي  »ترامــب«  بــرج  فــي 
بمدينــة  مانهاتــن  حــي 
هــذه  وتعــد  نيويــورك. 
الحملــة هــي األولــى مــن 
تســلط  التــي  نوعهــا 
حوافــز  علــى  الضــوء 
مالية للشــركات من أجل 
الســاحة  علــى  التأثيــر 

السياسية.
هــذه  منســق  وأفــاد 
هدفهــم  أن  الحملــة 
بجمــع  يقضــي  النهائــي 
1.5 مليون دوالر، مشيرًا 
إلــى أنــه لــن يتــم دفــع أي 
»ســتاربكس«  لـ أمــوال 
حتى توقف تعاملها مع 
ترامــب. وبلغــت مبيعات 
نحــو  »ســتاربكس« 
العــام  دوالر  مليــار   19

)Getty( .2015 املاضي

االستثمار المباشر إلى خارج الصين يقفز %58.7
قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن تدفقات االستثمارات 
إلى  الصين  من  المالية  غير  القطاعات  في  المباشرة 
الخارج، قفزت بنسبة 58.7   %  في األشهر الستة األولى من 
2016، لتصل إلى 88.86 مليار دوالر. وصعدت االستثمارات 
المتجهة إلى الخارج في يونيو/حزيران 44.9% إلى 15.34 
مليار دوالر. وزادت استثمارات الصين في الخارج %61.9 

في األشهر الخمسة األولى من العام الجاري

»فيات كرايسلر« تخضع للتحقيق بتهمة االحتيال
تخضع »فيات كرايسلر« للتحقيق من قبل وزارة العدل 
األميركية بتهمة االحتيال، وفقًا لمصادر مطلعة نقلت 

عنها »بلومبرغ«. فإن المدعين ينظرون فيما إذا كانت 
الواليات  في  المالية  األوراق  قوانين  انتهكت  الشركة 
مبكرة.  مراحل  في  التحقيق  يزال  وال  ال،  أم  المتحدة 
ورفعت دعوى مدنية ضد »فيات كرايسلر«، إذ يدعي 
أحد التجار في شيكاغو أن تضخم مبيعات الشركة جاء 
من خالل دفع التجار في معارض السيارات لالدعاء بأن 

هناك مبيعات أكثر مما هي عليه بالفعل.

أميركا تأمل في جمع ملياري دوالر للعراق
بالده  إن  األميركية،  الخارجية  بوزارة  كبير  مسؤول  قال 
دول  من  دوالر  ملياري  من  أكثر  تجمع  أن  تتوقع 
مانحة لتغطية احتياجات العراق خالل مؤتمر للمانحين 

المسؤول  وأضاف  األسبوع.  هذا  واشنطن  في  يعقد 
للصحافيين: »نأمل أن نجمع أكثر من ملياري دوالر خالل 
مسعى للتعهد بالمساعدات يستمر ستة أسابيع ونصف«.

»غازبروم«: التعامل مع بريطانيا أسهل خارج أوروبا
الغاز  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  زوبكوف،  فيكتور  قال 
سهولة  ستجد  الشركة  إن  غازبروم،  العمالقة  الروسية 
أكبر في العمل مع بريطانيا إذا غادرت االتحاد األوروبي.

الخروج  عن  سؤال  على  ردًا  روسيا-24  لتلفزيون  وقال 
البريطاني من االتحاد: »معايير االتحاد األوروبي.. حزمة 
الطاقة الثالثة... أعتقد أنه سيكون من األسهل بكثير لنا 

العمل مع بريطانيا العظمى«.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

مع زيادة حالة الغموض داخل 
دولة ما، وظهور ما يسمي في علم 
االقتصاد بحالة عدم اليقني، ينزعج 

املستثمرون، وتترد املؤسسات 
املالية في ضخ استثمارات جديدة، 

وهو ما يحدث في تركيا حاليا.
 ذريعا 

ً
نعم، االنقاب فشل فشا

على يد األتراك، وبات حدوث موجة 
جديدة من االنقاب أمرًا مستبعًدا 

في ظل بقاء املتظاهرين في 
الشوارع والقبض على املتوّرطني 
في هذه املحاولة االنقابية. لكن 

تظل اإلجراءات التي تقوم بها 
الحكومة حاليا مصدر إزعاج وقلق 

للمستثمرين األجانب، خاصة مع 
الزيادة الضخمة في عدد املوقوفني 

املحالني للقضاء، والحديث عن 
عمليات تنظيف واسعة داخل 

مؤسسات الدولة، خاصة الجيش 
والشرطة والقضاء، إضافة الى 

تصاعد االنتقادات الغربية القتراح 
إعادة عقوبة اإلعدام. 

لقد قلت أمس إن اقتصاد تركيا 
تجاوز املرحلة الصعبة في تاريخه، 

وإن قطاعه املصرفي واملالي 
أثبت قدرته على مواجهة األزمات 
واملخاطر، وإن الليرة صمدت رغم 
ضخامة املشاركني في االنقاب، 
والكشف عن محاوالت الغتيال 

أردوغان، واإلطاحة بالحكومة 
والتجربة الديمقراطية بالكامل.

كل ذلك حدث وبعث برسالة طمأنة 
شديدة للمستثمرين بأن اقتصاد 
تركيا متماسك، وأن الديمقراطية 

يحميها شعب ملتف حول 
حكومته الشرعية.

لكن في املقابل، هناك تحديات 
يمكن أن تهّدد االستقرار 

االقتصادي، فهناك مثا حكومات 
ومؤسسات عاملية ال يهمها 

استقرار تركيا اقتصاديا وماليا، 
ولذا تغذي الحمات الداعية لسحب 

االستثمارات األجنبية من الباد، 
وتثير الرعب وسط 36 مليون 

سائح زاروا الباد في 2015 رغم 
الهجمات اإلرهابية التي ضربت 

القطاع، وتثير كذلك القلق في سوق 
الصرف بخلق مضاربات وهمية 

على الليرة، كما تهدد نفسيا 
مستثمرين ضخوا استثمارات في 

الباد تجاوزت 16.6 مليار دوالر 
في 2015.

وإذا كانت الحكومة تخوض معركة 
شرسة مع االنقابيني، فإن هناك 

معركة أخرى في انتظارها مع 
املستثمرين األجانب الذين بحاجة 
إلى رسائل طمأنة عملية على عدم 

اتخاذ قرارات تؤثر سلبا على 
مشروعاتهم وأرباحهم، وتقضى 
على حالة الغموض وعدم اليقني 

الحالية أو تخفف من حدتها. 
وكما أن تركيا في حاجة 

لاستثمارات الخارجية التي 
تساعدها على توفير فرص عمل 

والحد من البطالة وزيادة الصادرات 
والحفاظ على معدل النمو ودعم 

استقرار سوق الصرف، فإنها 
في املقابل بحاجة شديدة إلى 
هذه االستثمارات، خاصة أن 

احتياجاتها التمويلية تقدر بـ190 
مليار دوالر سنويا، توّجه لتمويل 

الواردات وغيرها، ولذا من مصلحة 
تركيا مللمة األمور بسرعة حتى 

تستعيد السياحة والصادرات 
واالستثمارات عافيتها.

تركيا ومخاطر 
الغموض
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اقتصاد

نواكشوط ــ خديجة الطيب

قــفــزت أســعــار إيـــجـــارات الــعــقــارات 
ــر فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل كـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ بـ
املوريتانية نواكشوط، خاصة في 
املناطق الراقية والقريبة من القصر الرئاسي، 
مــتــأثــرة بــقــرب تــنــظــيــم الــقــمــة الــعــربــيــة للمرة 
ــبـــاد يـــومـــي 25 و 26 يــولــيــو/ األولــــــى فـــي الـ

الفندقية  تموز الجاري. وبسبب قلة املنشآت 
ارتفعت  والضيافة،  االستقبال  دور  وتواضع 
أسعار إيجارات الفلل واملنازل الفخمة بنسبة 
تــصــل إلـــى 200% لــلــوحــدات الـــفـــاخـــرة، خــال 
األســـبـــوع الــثــالــث مــن يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، 
مقارنة باألسعار السائدة في يونيو/حزيران 
املــاضــي. ومــع بداية الشهر الــجــاري، انتشرت 
مــن جانب  السكينة  الــوحــدات  ظــاهــرة تأجير 
السماسرة واملستثمرين وسط تنافس بينهم، 
لــلــحــصــول عــلــى أفــضــل الــــوحــــدات وتــأهــيــلــهــا 
إلعـــــادة تــأجــيــرهــا لــضــيــوف الــقــمــة مـــن وفـــود 
رســـمـــيـــة ومـــراقـــبـــن ومــحــلــلــن وصــحــافــيــن، 

وتحقيق مكاسب من ارتفاع األسعار.
ووصل إيجار الفيات في املناطق الراقية في 
نــواكــشــوط خــاصــة حــي »تــفــرغ زيــنــة« الــراقــي 
واملــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــقــصــر الــرئــاســي إلــى 

1300 دوالر لليوم الواحد.
ويــقــول املختار ولــد بابا ســيــدي، الــذي يعمل 
كوسيط عــقــاري، إن هــنــاك قلة فــي املــعــروض 
من الوحدات السكنية الفاخرة، مقابل ارتفاع 
الــتــأجــيــر مــن الــبــاطــن، مــشــيــرًا إلـــى زيــــادة غير 
العاصمة،  مسبوقة في أسعار اإليجارات في 

خاصة مع اقتراب موعد القمة العربية.
ويضيف ولد بابا سيدي في لقاء مع »العربي 
الــجــاري  بــدايــة يوليو/تموز  الــجــديــد«، »مــنــذ 
ومناطق  الــعــقــارات  مكاتب  مستثمرون  يــزور 

الجزائر ـ حمزة كحال

عاد ملف دعم أسعار الطاقة للنقاش مجددًا 
فــي الــجــزائــر، بــعــد أن انــتــقــد صــنــدوق النقد 
ــســيــر بــهــا الحكومة 

ُ
الــدولــي الــطــريــقــة الــتــي ت

ــم، مــشــيــرًا إلـــى افــتــقــاده الـــعـــدالـــة، حيث  الـــدعـ
ال يــســتــفــيــد مــنــه الــفــقــراء مــقــارنــة بــاألغــنــيــاء 
فــي الــبــاد. وبحسب جــان فــرونــســوا دوفــن، 
رئــيــس قــســم منطقة الــشــرق األوســــط وآســيــا 
الــوســطــى فــي صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــذي 
يــزور الجزائر، فإن »دعــم أسعار الطاقة غير 
موزع بشكل متوازن وفق دراسة للصندوق، 
األكثر غنى  السكان  حيث يستفيد 20% من 
من الدعم بما يعادل 6 أضعاف ما يستفيده 
نحو 20% من الفئات األكثر فقرًا في الجزائر«.

السماسرة بصورة شبه يومية بحثًا  تواجد 
عن وحدات سكينة فخمة إلعادة تأجيرها من 

الباطن بسبب ارتفاع عائدها االستثماري«.
ويــشــيــر إلـــى أن نــســب ارتـــفـــاع اإليـــجـــارات في 
البداية بــن 30% إلى  فــي  تــراوحــت  العاصمة 
60%، ومع تزايد اإلقبال صعدت إلى 80% قبل 
أن تقفز بنسبة 200% مع اشتداد املنافسة بن 
على  الحصول  على  والسماسرة  املستثمرين 
الوحدات الفاخرة. ويعد تنظيم القمة العربية 
للمرة األولى في موريتانيا، أهم حدث تعيشه 
الــعــاصــمــة مــنــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
بينما تعاني الباد من تراجع مستوى البنية 

التحتية والخدمات السياحية.
وحسب خبراء عقارين، فإن سوق اإليجارات 
السريع  التحضير  بفضل  انــتــعــش  السكنية 
املغربية  اململكة  اعــتــذار  بعد  العربية،  للقمة 
عن استضافتها في قرار مفاجئ في فبراير/
شــبــاط املــاضــي. ووجــــدت مــوريــتــانــيــا نفسها 
ــدأت تــســابــق  ــ فـــي مـــوقـــف ال تــحــســد عــلــيــه، وبــ
والترميم  الــبــنــاء  أشــغــال  مــن  الــزمــن لانتهاء 
ونجحت في افتتاح عدة مشاريع لاستفادة 
منها في استقبال الضيوف كمطار العاصمة 
الحكومة  لجوء  ولعل  التونسي«.  »أم  الدولي 
إلـــى »الــخــيــام« لــحــل مشكل قــاعــة اجــتــمــاعــات 

ــلـــى الـــحـــكـــومـــة  ــد عـ ــقـ ــنـ ــــدوق الـ ــنـ ــ ــقــــتــــرح صـ ويــ
الــجــزائــريــة، إعـــادة تــوزيــع الــدعــم بما يسمح 
مــبــالــغ هــامــة يمكن اســتــثــمــارهــا في  بتوفير 
التنمية االقتصادية، وبالتالي إحداث توازن 
مــالــي فـــي املـــوازنـــة الــعــامــة لــلــدولــة وإحــــداث 
الـــعـــدالـــة االجــتــمــاعــيــة أيـــضـــًا. ولــيــســت هــذه 

يواجه  الــذي  الضغط  إلــى حجم  القمة، يشير 
أعدت  القمة، حيث  املسؤولن عن تحضيرات 
اجتماعات  لتحتضن  كبيرة  خيمة  الحكومة 
الــقــمــة الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن، بــعــد أن فشلت 
ــاء قــاعــة  ــنـ مـــحـــاوالتـــهـــا الـــتـــســـريـــع بـــأشـــغـــال بـ

مؤتمرات كبيرة.
وتعاني موريتانيا وفق محللن اقتصادين 
مـــن تـــوالـــي عـــهـــود مـــن الــفــســاد املـــالـــي وســـوء 
الكثير من  اإلدارة، مما جعلها ال تتوفر على 
املــنــشــآت واملــبــانــي املــؤهــلــة الســتــقــبــال وفـــود 
سياحية أو غيرها. ويقول السعد ولد محمد 
عالي، الخبير في مجال العقارات، في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــوريــتــانــيــا تعيش  لـــ
ــة عــقــار بــســبــب قلة  فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة أزمــ
الكثير  املــنــازل الفخمة ورفـــع  االســتــثــمــار فــي 
مـــن الــفــنــادق شــعــار كــامــل الـــعـــدد«. ويضيف 
ولد محمد عالي: »بعض رجال األعمال الذين 
أعلنوا عــن وضع  الــدولــة،  فــي  لديهم مصالح 
مـــنـــازلـــهـــم الــفــخــمــة تـــحـــت تـــصـــرف الــحــكــومــة 
لتوظيفها في استقبال وإيواء ضيوف القمة«. 
ويــشــيــر إلـــى أن تــأجــيــر الــعــقــارات مــن الباطن 
هــو الـــذي ألــهــب ســوق اإليـــجـــارات ودفــعــه إلى 
ارتفاعات لم تعرفها العاصمة نواكشوط، إال 
في فترة الزيارة التي قام بها الرئيس الليبي 

الراحل معمر القذافي عام 2009.
ويـــؤكـــد أن قــلــة الـــوحـــدات الــســكــنــيــة الــفــخــمــة، 
ــاع الــطــلــب عــلــيــهــا والــحــاجــة الــى  ــفـ مــقــابــل ارتـ
عــــدد كــبــيــر مــنــهــا بــالــنــظــر ألهــمــيــة الــضــيــوف 
وكــثــرة الـــزوار خــال فــتــرة تنظيم القمة، أفــرز 
عــمــلــيــات احــتــكــاريــة حــيــث اليــــزال الــعــديــد من 
املاك واملستثمرين ينتظرون اللحظة األخيرة 

ليرتفع اإليجار إلى أعلى مستوى.
االرتــفــاع في  أن  إلــى  العقاري  الخبير  ويشير 
أســعــار اإليـــجـــارات ســيــكــون وقــتــيــًا ولـــن يؤثر 
على السوق، ألن اإلقبال على اإليــجــارات آني 
ومـــرتـــبـــط بـــحـــدث مـــعـــن، وســـتـــعـــود األســـعـــار 
القمة.  انتهاء  بعد  السابقة  مستوياتها  إلــى 
لكنه يؤكد على أهمية الــدور الرقابي إلجبار 
املــكــاتــب واملــســتــثــمــريــن فـــي مــجــال الــعــقــارات 
اإليجارية  العقود  توثيق  على  واملستأجرين 

والتأكد من وجود املستأجر الحقيقي.
موريتانيا  سكان  أربـــاع  ثاثة  نحو  ويعاني 
الفقر  من  نسمة،  ماين   3.5 تعدادهم  البالغ 
املـــدقـــع، حــســب تــقــريــر ملــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة 
لألغذية والــزراعــة، الــذي أشــار إلــى أن %71.3 
مــن دوالريــن  بأقل  املوريتانين يعيشون  مــن 
في اليوم، وإن حوالى 23.5% منهم يعيشون 
بأقل من 1.25 دوالر يوميًا، وهو أكثر املعدالت 

خطورة في منطقة شمال أفريقيا.

ــى، الــتــي ُيـــوضـــع فــيــهــا مــلــف دعــم  ــ املــــرة األولــ
مجهر  تحت  الطاقة،  السيما  السلع،  أســعــار 
ــي، وكــــذلــــك مــنــظــمــة  ــ ــدولــ ــ ــقـــد الــ ــنـ صــــنــــدوق الـ
التجارة العاملية، التي تضعه دائمًا في ملف 
الجزائر من  بينها وبن  القائمة  املفاوضات 
أجـــل دخـــول املــنــظــمــة، حــيــث ســبــق وأن دعــت 
ــال إصــاحــات  ــ هـــذه الــهــيــئــات بـــضـــرورة إدخـ
عــلــى آلــيــات تــوجــيــه الـــدعـــم، حــتــى يــصــب في 

.
ً
جيوب املواطنن املحتاجن له فعا

نفق الحكومة الجزائرية على ما يعرف بـ 
ُ
وت

»دعم أسعار املواد واسعة االستهاك« قرابة 
ثلث أموال الخزينة العمومية، التي تتعرض 
لــضــغــوط شـــديـــدة، بــعــد الــتــراجــع الـــحـــاد في 

إيرادات النفط.
وتكشف األرقـــام الرسمية أن مــا يــقــارب 450 

دوالر(  مليارات   4.07( جزائري  دينار  مليار 
ــن الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة  تــخــصــص ســنــويــًا مـ
الفرق بن السعر الحقيقي  للجزائر لتغطية 
ــاز  ــغــ لــــلــــمــــواد املــــدعــــمــــة وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــ
والــكــهــربــاء والـــوقـــود، بــاإلضــافــة إلـــى الــزيــت 
والــســكــر والــطــحــن املــوجــه لــصــنــاعــة الخبز، 
وبـــن الــســعــر املــطــبــق واقــعــيــًا عــلــى مستوى 
السوق الوطنية. ويرى محللون أنه البد من 
حصر الدعم في »الطبقات الهشة ذات الدخل 
الضعيف«، من خال استحداث آليات في هذا 
املــجــال واملــعــمــول بها فــي العديد مــن الــدول، 
للدعم.  للمحتاجن  ومنها استحداث بطاقة 
وقال نورالدين بياش، الخبير االقتصادي، 
إن »املساواة التي أقرها الدستور الجزائري 
بن أفراد الشعب ال تعني بالضرورة تعميم 

مثل االمتيازات على كافة املقيمن«.
وأوضح بياش، وال تعني بالضرورة العدل، 
لـ  املتحدث  نفس  املثال يضيف  فعلى سبيل 
تكون تسعيرة  أن  »أيعقل  الجديد«  »العربي 
الغاز أو الكهرباء نفسها في فاتورة مواطن 
أن  أو  جزائري بسيط وآخــر يمتلك مصانع، 
يدخل 3 أشخاص إلى محطة الوقود أحدهم 
100 دوالر شهريًا  يــتــعــدى  ال  أجــــره  مــواطــن 
والــثــانــي صــاحــب مــصــانــع والــثــالــث أجنبي 
مــقــيــم فـــي الــجــزائــر يــتــقــاضــى راتـــبـــًا مرتفعًا 

ويدفعون نفس تسعيرة الوقود«.
أســـتـــاذ  كـــمـــال رزيـــــــق،  ــيـــســـور،  ــبـــروفـ الـ ورأى 
في جامعة سعد دحلب  االقتصادية  العلوم 
في محافظة البليدة، أنه حان الوقت بالنسبة 
للحكومة لكي تعيد النظر في سياسة الدعم، 
ألن املستفيد منها اآلن هم أصحاب املصانع 
ــق : »يــجــب الــتــوجــه من  ــال رزيــ والـــتـــجـــار. وقــ
الــدعــم الــشــامــل إلــى الــدعــم املــوجــه، وذلـــك من 
خـــال صــب عــــاوات غــيــر خــاضــعــة للضمان 
العمال  أجــور  فــي  للضرائب  وال  االجتماعي 
أصحاب الدخل املتوسط، مع تحرير األسعار 

حتى نكرس حرية التنافس في السوق«.
وأضــــــــــاف »حــــــــان الـــــوقـــــت كــــذلــــك ألن تــلــغــي 
الطابع  املشاريع ذات  الحكومة سياسة دعم 

ــرق الـــســـريـــعـــة  ــ ــطـ ــ ــي، كــتــشــيــيــد الـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــخــــاص حــتــى  وغـــيـــرهـــا وتـــركـــهـــا لـــلـــقـــطـــاع الــ
خضع عملية االستفادة منها ملبدأ العدل«.

ُ
ت

وســّجــلــت الــجــزائــر عــجــزًا مــالــيــًا فــي املــوازنــة 
العامة في الشهرين األول والثاني من العام 
وفق  دوالر،  مليار   14 بنحو   ،2016 الــجــاري 
 %70 الباد  فقدت  حيث  الرسمية،  البيانات 
من إيراداتها منذ انهيار أسعار النفط عامليًا 
الــــــوزراء  رئـــيـــس  وبــحــســب  مــنــتــصــف 2014. 
الــجــزائــري، عبداملالك ســال، خــال اجتماعه 
بـــأربـــاب الــعــمــل فــي الــبــاد ونــقــابــات الــعــمــال 
في يونيو/حزيران املاضي، فإن االحتياطي 
النقدي تراجع إلى 136.9 مليار دوالر، مقابل 

142 مليار دوالر نهاية 2015.
فــي املــقــابــل، يــتــخــوف خــبــراء مــن أن تتسبب 
الدعم في اإلضــرار  النظر في سياسة  إعــادة 
بالطبقات الفقيرة. وقال كمال محمد، أستاذ 
عــلــوم االقــتــصــاد فــي جــامــعــة عــن تموشنت 
ــد األدنـــــــى لــــألجــــور فــي  ــحـ الـــجـــزائـــريـــة، إن الـ
الجزائر يبلغ نحو 15 ألف دينار )140 دوالرًا( 
شهريًا بما يعادل 4.5 دوالرات يوميًا ألسرة 
الــديــوان  أفـــراد حسب تصنيف  مكونة مــن 6 
الوطني لإلحصاء، أي بما يعادل 0.75 دوالر 
ــــى بــكــثــيــر مـــن الــحــد  لــلــفــرد يــومــيــًا، وهــــو أدنـ
املقدر بنحو دوالريــن.  الفقر  األعلى ملستوى 
وتتجه الجزائر إلجراء إصاحات اقتصادية 
االستثمارات  أمــام  أكبر  بشكل  املجال  وفتح 
األجــنــبــيــة، لــتــنــويــع مـــصـــادر دخـــلـــهـــا، حيث 
وافق البرملان، يوم األحد املاضي، على قانون 
جديد لاستثمار، تأمل الحكومة أن يحسن 
املناخ التجاري خارج إطار قطاع النفط، بعد 
الــطــاقــة بنحو 50% بسبب  إيـــــرادات  تــراجــع 

انخفاض أسعار النفط.
والغاز نحو 95% من عائدات  النفط  وُيمثل 
الدولة.  ميزانية  من  و%60  الجزائر  تصدير 
ــون املــــقــــرر أن يــــدخــــل حــيــز  ــانــ ــقــ ــقـــضـــي الــ ويـ
 ،2016 الحالي  العام  نهاية  بحلول  التنفيذ، 
لــلــحــد من  بتخفيضات ضــريــبــيــة وخـــطـــوات 

البيروقراطية.

الرياض ـ خالد الشايع

تــدفــقــات االستثمار األجنبي  اقــتــصــاديــة، أن  بــيــانــات  أظــهــرت 
املاضي  العام  خــال  ارتفعت  السعودية،  العربية  اململكة  إلــى 
للمرة األولـــى منذ 7 أعـــوام، فيما أرجــعــه خــبــراء اقتصاد إلى 
فتح اململكة الباب أمام األجانب للتملك بنسبة 100% في عدة 

قطاعات اقتصادية منها التجارة الداخلية.
وبــحــســب تــقــريــر مــؤتــمــر األمــــم املــتــحــدة لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة 
ارتفع  فــإن االستثمار األجنبي  الــصــادر مــؤخــرًا،  )األونــكــتــاد( 
في السعودية بنحو 8.14 مليارات دوالر بنهاية 2015 بزيادة 
بلغت نسبتها 2% عن 2014، الذي استقطب نحو 8 مليارات 
دوالر، لــتــعــد بــذلــك أول زيــــادة فــي االســتــثــمــار األجــنــبــي بعد 

تراجعه خال السنوات الست السابقة. 
في املقابل، شهدت قيمة تدفقات االستثمار األجنبي املباشر 
الـــخـــارجـــة مـــن الــســعــوديــة أضــعــف وتـــيـــرة نــمــو فـــي 4 أعــــوام، 
بنحو  مقارنة   ،2015 بنهاية  دوالر  مــلــيــارات   5.5 إلــى  لتصل 
5.39 مليارات دوالر في 2014، بزيادة 2%. وقال علي الجفري، 
الخبير املالي السعودي، في تصريح لـ »العربي الجديد«، إن 
السعودية حاولت منذ عامن إغراء املستثمر األجنبي لدخول 
ســـوق املــــال بــشــكــل مــبــاشــر دون وســـيـــط، وكـــذلـــك فــتــح الــبــاب 
لــلــشــركــات للعمل بشكل مــبــاشــر دون وكــيــل مــمــا شــجــع على 
الجفري: »فــي تصوري ستكون  قــدوم االستثمارات. وأضــاف 
بما  مقارنة   2016 بنهاية  أكبر  االستثمار  تدفق  فــي  الــزيــادة 
نحو  بــقــوة  مندفعة  فالسعودية  املــاضــي،  الــعــام  تــم تسجيله 
لسنوات  الــذي ظل  النفط،  عن  بعيدة  في مجاالت  االستثمار 

طويلة هو املسيطر على االقتصاد السعودي«.
وتشير بــيــانــات محلية إلــى أن إجــمــالــي تــراكــم االســتــثــمــارات 
الربع األول من  األجنبية املباشرة في السعودية بلغ بنهاية 
العام الحالي نحو 225 مليار دوالر. وقال ربيع سندي، املحلل 
املالي، إن االستثمارات األجنبية في السعودية شهدت تراجعًا 
كبيرًا في السنوات املاضية، نتيجة غياب األنظمة والقوانن 

التي تنظم هذه االستثمارات، وسجل عام 2012 أكبر تراجع 
لها منذ عقد، ولكنها عادت لارتفاع بفضل األنظمة الجديدة.

»الــعــربــي الــجــديــد« أن »أي مستثمر يرغب  لـــ وأضـــاف ســنــدي 
التي  البلد  الــعــالــم، يبحث عــن  فــي  فــي أي بلد  فــي االستثمار 
توجد فيه أنظمة تحمي أمواله، هذا األمر لم يكن متوفرًا في 
السعودية في الفترة السابقة، بعد أن فشلت هيئة االستثمار 
األجــنــبــي فـــي وضـــع قـــوانـــن كــافــيــة، ولــكــن فـــي األشـــهـــر الــــ 12 
الثاثة  األشهر  أن  إلــى  وأشــار  كثيرًا«.  الوضع  تغير  املاضية 
األولــــى مــن 2016، سجلت نــمــوًا بــأكــثــر مــن 9% عــن تــلــك التي 
تــم تسجيلها فــي الفترة ذاتــهــا مــن عــام 2015. وتــابــع: »باتت 
السماح  بفضل  األجانب  للمستثمرين  إغــراء  أكثر  السعودية 
لــشــركــات الــتــجــزئــة واملــنــتــجــن بــالــدخــول دون حــاجــة لوكيل، 
هـــذا األمـــر سينعكس بشكل أكــبــر عــلــى االقــتــصــاد الــســعــودي 
«. وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها ومصادر 

ً
مستقبا

دخلها فــي ظــل تــراجــع اإليــــرادات الناجمة عــن هــبــوط أسعار 
النفط بأكثر من 60% منذ منتصف عام 2014.

البترولية،  غير  القطاعات  فــي  األجنبية  االستثمارات  وتعد 
ضـــروريـــة لــخــلــق الــوظــائــف لــلــمــواطــنــن فـــي الــقــطــاع الــخــاص 

وتخفيف األعباء على القطاع العام، وفق خبراء اقتصاد.
ــي، تـــوقـــع تــقــريــر  ــاضــ ــران املــ ــزيـ ــيـــو/حـ ــــي مــنــتــصــف يـــونـ وفـ
اقــتــصــادي صــــادر عــن شــركــة »جــــدوى لــاســتــثــمــار«، التي 
ص عجز مــوازنــة اململكة 

ّ
الــريــاض مقرًا لها، تقل تتخذ مــن 

الحكومي  اإلنــفــاق  خــال 2016 بنحو 29%، نتيجة ضبط 
ضت الشركة توقعاتها للعجز إلى 283 

ّ
بوتيرة أسرع. وخف

مليار ريال )75 مليار دوالر( بنهاية العام الجاري، مقابل 
تــوقــعــات ســابــقــة بتسجيل عــجــز بــنــحــو 401 مــلــيــار ريـــال 
لـــ »جــدوى  األخــيــرة  التوقعات  لكن  مــلــيــارات دوالر(.   106(
لــاســتــثــمــار«، تــأتــي أقـــل مـــن تــقــديــرات الــحــكــومــة للعجز، 
املتوقع بلوغه 87 مليار دوالر، حيث تقدر اإليرادات بنحو 
513.8 مليار ريال )137 مليار دوالر(، مقابل نفقات تصل 

إلى 840 مليار ريال )224 مليار دوالر(.

القمة العربية ترفع أسعار 
اإليجارات في موريتانيا

مصر... التجار يخّزنون السجائر صندوق النقد يجّدد النقاش حول الدعم مع الجزائر

تملّك األجانب في عدة قطاعات اقتصادية يشجع على االستثمار )Getty(ندرة في المنشآت الفندقية والسياحية في موريتانيا )العربي الجديد(

الحكومة تنفق ثلث الخزينة على دعم المواد واسعة االستهالك )فرانس برس(

تملّك األجانب يدعم االستثمارات

بسبب قلة المنشآت 
الفندقية وتواضع دور 

االستقبال والضيافة، 
قفزت أسعار إيجارات 

المساكن الفخمة في 
العاصمة الموريتانية 

نواكشوط بنسبة تصل 
إلى 200% مع قرب 

استضافة القمة العربية

صعود قيمة مشاريع 
اإلسكان في مصر

قال الجهاز املركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء في مصر )حكومي(، إن 
إجمالى قيمة املنشآت السكنية التي 

نفذتها شركات قطاع األعمال واملؤسسات 
العامة التابعة للدولة، ارتفعت خالل العام 

املالي 2015/2014، املنقضي بنهاية 
يونيو/حزيران 2015، إلى 2.4 مليار جنيه 

)271 مليون دوالر(، مقابل 1.1 مليار 
جنيه )124.2 مليون دوالر( خالل العام 

املالي السباق عليه.
وأشار املركزي لإلحصاء فى النشرة 

السنوية إلحصاء التشييد والبناء، 
الصادرة أمس وفق وكالة أنباء الشرق 

األوسط الرسمية، إلى أن إجمالي ما تم 
تنفيذه من إنشاءات من جانب الشركات 
العامة بلغ 20.6 مليار جنيه )2.3 مليار 
دوالر( خالل 2015/2014،، مقابل 15.7 
مليار جنيه )1.7 مليار دوالر( في العام 

السابق عليه.

ارتفاع إنتاج 
النفط الُعماني

ذكرت وزارة النفط والغاز في سلطنة 
ُعمان، أن إنتاج السلطنة من النفط الخام 

واملكثفات النفطية ارتفع خالل يونيو/
حزيران 2016 إلى 30.3 مليون برميل، 
بزيادة بلغت نسبتها 1.25% عن مايو/

أيار. وأشارت الوزارة في تقريرها 
الشهري، الذي نشرته وكالة األنباء 
الُعمانية، أمس، إلى أن معدل اإلنتاج 

اليومي بلغ نحو مليون و12 ألف برميل.
ولفت إلى أن إجمالي كميات النفط الخام 

املصدرة للخارج الشهر املاضي بلغ 26.6 
مليون برميل، بمعدل يومي قدره 889.9 
ألف برميل، بارتفاع بلغت نسبته %2.41 

عن مايو/أيار.

الجزائر وإندونيسيا 
توقعان اتفاقيات 
بـ 4.5 مليارات دوالر

وقعت الجزائر وإندونيسيا اتفاقيات 
استثمارية بقيمة 4.5 مليارات دوالر، 
بغرض إنجاز مشاريع مشتركية في 
مجالي الفوسفات والغاز الطبيعي في 
الجزائر.وتم توقيع االتفاقيات الثالث 

في العاصمة الجزائرية يوم اإلثنني 
املاضي، بني شركتي »اسميدال« و»منال« 
اململوكتني للحكومة الجزائرية واملجموعة 

اإلندونيسية »اندوراما كوربوريشن«.

إيران تستهدف نقل 
بضاعتها ألوروبا عبر النمسا
دعا أصغر فخرية كاشان، مساعد وزير 

الطرق واملواصالت اإليراني للشؤون 
الدولية، إلى ضرورة أن تتحول النمسا إلى 

قطب لترانزيت البضائع اإليرانية إلی سائر 
الدول األوروبية. وأشار كاشان، خالل 

االجتماع األول للجنة الطرق واملواصالت 
املشترکة مع النمسا، وفق وكالة أنباء 

الجمهورية اإلسالمية »ارنا« أمس، إلى أن 
البضائع اإليرانية کانت تفرغ في السابق 

في النمسا ثم تنتقل إلى سائر الدول 
األوروبية، مقترحًا بحث تسيير خط جوي 

بني إيران والنمسا واالتفاق بهذا الشأن. 
وأضاف أن اإليرانيني يسافرون إلى الدول 
األوروبية عبر ترکيا أو اإلمارات، بينما لو 

تم االتفاق فی هذا الصدد فإن اإليرانيني 
سيسافرون إلى الدول األوروبية عبر 

النمسا.

حظر مركبات الديزل 
في نيودلهي

أمرت أكبر محكمة بيئية في الهند، 
السلطات بحظر سير املركبات التي تعمل 
بالديزل ويتجاوز عمرها 10 سنوات على 

األقل في شوارع نيودلهي، في محاولة 
للمساعدة على تنظيف هواء العاصمة 

امللوث. والحكم هو األحدث ضمن سلسلة 
من األحكام القضائية، التي تستهدف 
دور صناعة السيارات في تلويث هواء 

دلهي، الذي قالت منظمة الصحة العاملية 
في مايو/ أيار املاضي، إنه يحتل املركز 
رقم 11 بني األكثر تلوثًا في العالم. وفي 
العام املاضي حظرت املحكمة العليا في 

الهند، بشكل مؤقت، بيع السيارات الكبيرة 
التي تعمل بالديزل في نيودلهي. وأشارت 

املحكمة أيضًا، إلى أنها قد تفرض ضريبة 
إضافية على بيع سيارات الديزل، مما أثر 
على مبيعات شركات لصناعة السيارات 
مثل »تويوتا« و»ماهيندرا آند ماهنيدرا« 

و»تاتا«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%71.3
يعاني نحو ثالثة أرباع سكان 
تعدادهم  البالغ  موريتانيا 
3.5 ماليين نسمة، من الفقر 
تقرير  حــســب  ــع،  ــدق ــم ال
المتحدة  األمــم  لمنظمة 
الــذي  والـــزراعـــة،  لألغذية 
من   %71.3 أن  ــى  إلـ ــار  ــ أش
بأقل  يعيشون  الموريتانيين 

من دوالرين في اليوم.

القاهرة ـ محمد توفيق

ــهـــدت أســــعــــار الـــســـجـــائـــر ومــنــتــجــات  شـ
التبغ ارتفاعًا كبيرًا في السوق املصرية، 
التجار  قبل  مــن  وســط عمليات تخزين 
والــتــوقــف عــن الــبــيــع، انــتــظــارًا لــزيــادات 
مرتقبة، في ظل مناقشة مجلس النواب 
) الــــبــــرملــــان( مــــشــــروع قــــانــــون ضــريــبــة 
تــؤدى  أن  الــتــي يتوقع  املــضــافــة،  القيمة 
إلــى ارتــفــاع كبير في أسعار الكثير من 

السلع والخدمات.
ضريبة  هــي  املــضــافــة،  القيمة  وضريبة 
مـــركـــبـــة تـــفـــرض عـــلـــى الــــفــــرق بــــن ســعــر 
الــتــكــلــفــة وســعــر الــبــيــع لــلــســلــع املحلية 
ــم الـــتـــحـــول  ــاهــ ــيــــســ واملـــــــســـــــتـــــــوردة، وســ
في  التوسع  فــي  املضافة  القيمة  لنظام 
إخضاع كل السلع والخدمات للضريبة 
وزيــادتــهــا، مــا عــدا الــتــي ينص القانون 
وكانت مصادر حكومية  إعفائها.  على 
قالت في تصريحات في يونيو/حزيران 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات   4 ــنــــاك  هــ إن  املـــــاضـــــي، 
الضريبة تتراوح فيها بن %11  لسعر 
إلـــــى 14%، وإنــــــه عـــلـــى األرجـــــــح ســيــتــم 
أقــل  نــســبــة 14% أو 13% عــلــى  اخــتــيــار 
مـــقـــابـــل 10% ضــريــبــة  ــر، وذلــــــــك  ــديــ ــقــ تــ
ــيــــًا. وســـّجـــلـــت  ــات املـــطـــبـــقـــة حــــالــ ــعـ ــيـ ــبـ املـ
زيــادة  السجائر، وفــق مدخنن،  أســعــار 
مقارنة  25% و%35  تتروح بن  بنسبة 
بــاألســعــار الــرســمــيــة، مــشــيــريــن إلـــى أن 

هناك نقص في املعروض باألسواق.
وأرجــــــــع تــــجــــار نـــقـــص املـــــعـــــروض، إلـــى 
رفض مندوبي الشركات واملوزعن بيع 
كــمــيــات كــبــيــرة ملـــحـــات الــتــجــزئــة، مما 
دفع التجار إلى زيــادة أسعار السجائر 
عــلــى الــزبــائــن. وقـــال عــبــد الــرحــمــن عبد 
الـــهـــادي، صــاحــب متجر فــي حــي الــهــرم 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ  القاهرة  جنوب 
واسعة  تخزين  عمليات  يشهد  الــســوق 
لتأكد التجار من زيادة وشيكة ألسعار 

الــســجــائــر رســمــيــًا خـــال األيــــام املقبلة. 
وقــــال إبـــراهـــيـــم إمـــبـــابـــى، رئــيــس شعبة 
الـــدخـــان )الــتــبــغ( فــي غــرفــة الــصــنــاعــات 
املصرية،  الصناعات  باتحاد  الغذائية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا أســــعــــار  الـــــــزيـــــــادة  إن 
ــام املــاضــيــة تــرجــع  ــ الــســجــائــر خـــال األيـ
إلى جشع التجار، خاصة أنه لم يصدر 
أي قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر 
سواء املستوردة أو املحلية، وكل املشاع 

عبارة عن تكهنات فقط.
وكــانــت آخـــر زيــــادة فــي الــضــرائــب على 
الــســجــائــر فــي فــبــرايــر/شــبــاط مــن الــعــام 
الضريبة  ارتفعت  حيث   ،2015 املــاضــي 
للعبوة  دوالر(   0.05( جنيه   0.5 بقيمة 
التي تحتوي على 20 سيجارة وال يزيد 
دوالر(،   1.1( جنيهات   10 عــن  ســعــرهــا 
وجنيها واحدًا على العبوات التي يزيد 

سعرها على 10 جنيهات.
عــلــى  املـــالـــيـــة ضــــرائــــب  وتــــفــــرض وزارة 
السجائر بنسب متغيرة على 3 شرائح، 
الشريحة املنخفضة، والتي ال يزيد سعر 
بيعها عن 10 جنيهات، واملتوسطة بن 
الــتــي يزيد  10 و16 جــنــيــهــًا، واملــرتــفــعــة 

سعرها عن 16 جنيهًا.
أربــع شركات أجنبية  ويعمل في مصر 
لــــلــــســــجــــائــــر وهــــــــي فـــيـــلـــيـــب مـــــوريـــــس، 
بـــريـــتـــش أمــــيــــركــــان تــــوبــــاكــــو، إمـــبـــريـــال 
توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، 
للدخان  الشرقية  إلــى شركة  بــاإلضــافــة 
ــة الـــــتـــــي تـــحـــتـــكـــر تــصــنــيــع  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ
فــــــي مـــــصـــــر، حــــيــــث أن كــل  الــــســــجــــائــــر 
صنع 

ُ
الــتــي تعمل فــي مصر ت الــشــركــات 

من خالها. وتستحوذ الشرقية للدخان 
على نحو 65% من السوق.

إيـــرادات  املــالــيــة تحقيق  وتــتــوقــع وزارة 
مليار   4.77( جنيه  مــلــيــار   42.3 بقيمة 
مــبــيــعــات  عـــلـــى  الــــضــــرائــــب  مــــن  دوالر( 
ــام املـــالـــي  ــ ــعـ ــ ــــي مـــــوازنـــــة الـ الـــســـجـــائـــر فـ
الــجــاري، مقابل نحو 33.8 مليار جنيه 

الــعــام  مـــوازنـــة  فـــي  دوالر(  مــلــيــار   3.8(
املاضي، بزيادة حوالي 8.5 مليار جنيه 

)960 مليون دوالر(.
إيراداتها  لــزيــادة  املالية  وزارة  وتكافح 
لــلــســيــطــرة عــلــى عــجــز املـــوازنـــة املتفاقم 
واملتوقع أن يصل إلى حوالي 11.5% في 
الحكومة  وتسعى  املاضي،  املالي  العام 
لــخــفــضــه إلــــى 9.8% فـــي مـــوازنـــة الــعــام 
املالي الحالي. وقــال عمرو املنير، نائب 
وزيـــــر املـــالـــيـــة لــلــســيــاســات الــضــريــبــيــة، 
ــي، إن  ــ ــاضـ ــ فــــي بــــيــــان يـــــوم األربـــــعـــــاء املـ
املقترحات  عــددًا من  تلقت  املالية  وزارة 
الــخــاصــة بــطــرق املــحــاســبــة الــضــريــبــيــة 
الشركات  معظم  من  السجائر  لشركات 

العاملة بالسوق.
 مــقــتــرح 

ّ
ــتـــن ــاف أن الـــــــــوزارة لــــم تـ ــ ــ وأضـ

تقوم  وأنــهــا  اآلن،  حــتــى  بعينها  شــركــة 
ــتـــرحـــات الخــتــيــار  ــقـ ــة املـ ــ ــــدراسـ حـــالـــيـــًا بـ
أفضل طريقة محاسبية تحقق الصالح 
ــــن جــــانــــبــــن، أولــــهــــمــــا تــعــظــيــم  ــام مـ ــ ــعـ ــ الـ
الحفاظ  والــثــانــي  الضريبية  الحصيلة 
ــنـــاخ االســـتـــثـــمـــار فــي  عـــلـــي تــنــافــســيــة مـ
ــع أســامــة سامة، 

ّ
الــســوق املحلية. وتــوق

رئيس رابطة السجائر، أن يزداد اإلقبال 
على األصــنــاف املــهــربــة املــقــلــدة ملــاركــات 
السجائر العاملية، والتي تباع في مصر 
بــأســعــار أقـــل مــن أســعــار تــلــك املـــاركـــات، 
وذلك مع الزيادة املستمرة في األسعار 

الرسمية.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  ـــ وقـــــــال ســــامــــة، لــ
إن عـــبـــوة الــســجــائــر لــبــعــض الــشــركــات 
األجــنــبــيــة وصــلــت إلـــى مـــا بـــن 27 و30 
ــــن 3 و7  ــراوح بـ ــ ــتــ ــ ــادة تــ ــ ــزيــ ــ ــًا، بــ ــيـــهـ ــنـ جـ
جنيهات. وكان الجهاز املركزي للتعبئة 
الــعــامــة واإلحـــصـــاء )حــكــومــي( قــد أعلن 
املستوردة  السجائر  أســعــار  أن  مــؤخــرا 
املــاضــي  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  خــــال  زادت 
بنسبة 18.5% مقارنة بنفس الشهر من 

العام املاضي.

تقارير عربية

عقارات

ضرائبأسواق

السعودية

الجزائر تسجل عجزًا 
بـ14 مليار دوالر في 

أول شهرين من 2016

تقّدم العراق على اململكة العربية 
السعودية، وانتزع منها مكانتها 
للمرة األولى كأكبر مورد للنفط 
إلـــى الــهــنــد فــي الــربــع الــثــانــي من 
املــنــقــضــي بنهاية  الــحــالــي  الــعــام 
ــك بــدعــم  ــ ــ ــران، وذل ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
ــام الـــثـــقـــيـــل  ــ ــخــ ــ ــ ــن مــــبــــيــــعــــات ال ــ مــ
ثــالــث أكبر  إلـــى  الــســعــر  مخفض 
العالم.  فــي  للخام  مستهلك  بلد 
ــي نــحــو  ــراقــ ــعــ ــ ــفـــط ال ــنـ ــكــــل الـ وشــ
20% من واردات الهند في الربع 
ارتــفــاعــًا مـــن 16% قبل  الــثــانــي 
عام، بحسب مصادر في القطاع 
ــة املـــالحـــة  ــركـ وبـــيـــانـــات تــتــبــع حـ
التي تجمعها تومسون رويترز، 
السعودية  حــصــة  هبطت  بينما 

إلى نحو 18% من %20.
الـــعـــادة عــلــى أن تتصدر  وجـــرت 
ــة أرامــــــــكــــــــو الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــركــ ــ شــ
النفط  مــوردي  قائمة  السعودية، 
إلـــى الــهــنــد. وقـــد تــواجــه الــريــاض 
ــقــــديــــم  ضـــــغـــــوطـــــًا مــــــــن أجــــــــــل تــ
تخفيض أكبر لألسعار من أجل 

استعادة الحصة السوقية.

نفط العراق 
يتصدر 
بالهند
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1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

قــــــــــــــال الــــــخــــــبــــــيــــــر االقــــــــتــــــــصــــــــادي 
الــبــريــطــانــي، كــبــيــر الــبــاحــثــن في 
إيكونومكس  »كــابــيــتــال  مــؤســســة 
»العربي  لـ ليمتد« لألبحاث، وليام جاكسون، 
الــجــديــد«، إن خـــروج الــشــعــب الــتــركــي لتأييد 
الديمقراطية ضد االنقالب العسكري الفاشل، 
لــيــلــة الــجــمــعــة وصـــبـــاح الـــســـبـــت، يــعــد شيئًا 
إيـــجـــابـــيـــًا ويـــعـــنـــي بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن، 
أن الــديــمــقــراطــيــة ســتــســتــمــر، ولــكــن املــخــاوف 
تركيا  فــي  الديمقراطية  نوعية  حــول  تنصب 
»التطهير«  عمليات  وتــداعــيــات  املستقبل  فــي 
ــد الــحــزب  الـــجـــاريـــة وتـــركـــيـــز الــســلــطــات فـــي يـ
» العربي  الحاكم. وأشار جاكسون في حديثه لـ
النمو االقــتــصــادي وعجلة  أن  إلــى  الــجــديــد«، 

اإلنــتــاج في تركيا تعتمد إلــى حد بعيد على 
تدفقات رأس املال األجنبي، وبالتالي سيكون 
االســـتـــقـــرار الــســيــاســي والــحــكــم الــديــمــقــراطــي 
مهمًا في البالد، خاصة بالنسبة للمستثمرين 
الذين يراقبون األوضـــاع في تركيا،  األجــانــب 

ــاس ثـــقـــتـــهـــم فــي  ــقــ ــرار تــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــى هــــــذا االسـ ــلــ وعــ
االقتصاد التركي. 

وشــــدد الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــي هـــذا الــصــدد 
عــلــى أن احــتــيــاجــات تــركــيــا الــتــمــويــلــيــة الــتــي 
األميركية  غــروب«  »سيتي  مجموعة  تقدرها 
الــعــام، تجعل  بــحــوالــى 190 مــلــيــار دوالر فــي 
مــن ثــقــة املستثمرين األجــانــب فــي االقــتــصــاد 

التركي ذا أهمية عظمى للنمو االقتصادي. 
الــذي يقدر حجمه  التركي  يذكر أن االقتصاد 
نموه  فــي  يعتمد  دوالر  مــلــيــار   720 بــحــوالــى 
ــة الــــتــــي زادت  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ عـــلـــى الـــتـــدفـــقـــات االسـ
وتــيــرتــهــا، خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة، خــاصــة 
وأوروبــا  الخليجي  التعاون  دول مجلس  من 
ودفــعــت الــنــمــو االقــتــصــادي إلـــى 4.8% خــالل 
الرغم  الــجــاري، على  الــعــام  النصف األول مــن 
من الهجمات اإلرهابية التي ضربت السياحة 
وإيقاف روسيا استيراد بعض السلع التركية 
عقب إسقاط طائرة حربية في العام املاضي. 

ــــون فــــــي هــــــــذا مــع  ــسـ ــ ــاكـ ــ ــيــــر جـ ــبــ ويــــتــــفــــق الــــخــ
الــدبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي والــســفــيــر الــســابــق 
الــذي كتب في  في تركيا، بيتر ويستماكوت، 
مــقــال بصحيفة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أمــس 
يــقــول، إن تــركــيــا شــريــك تــجــاري مــهــم ومعبر 
استراتيجي ملرور الطاقة إلى أوروبا وأسواق 
الـــعـــالـــم وعـــضـــو فــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي ضــد 
تنظيم الدولة »داعش«، وبالتالي فإن بقاءها 
دولة مستقرة ديمقراطية وعلمانية أمر مهم 
لالستقرار في املنطقة. ويرى وليام جاكسون، 
ــي مــؤســســة  الــــــذي يــعــمــل كــبــيــر الـــبـــاحـــثـــن فــ
البريطانية  ليمتد«  إيكونومكس  »كــابــيــتــال 

تركيا ومخاوف 
المستثمرين

استجابة 
الجماهير لدعم 

الديمقراطية 
كانت حاسمة 

في دحر االنقالب 
)Getty(

تأييد  إن  الجديد«،  لـ»العربي  جاكسون،  وليام  البريطاني،  الخبير  قال 
بالنسبة  إيجابيًا  مؤشرًا  يعد  الديمقراطي،  للنظام  التركي  الشعب 

للمستثمرين، ولكن هنالك مخاوف من تداعيات إجراءات »التطهير«

احتياجات تركيا 
التمويلية 190 مليار 

دوالر سنويًّا

العملة البريطانية تخسر
9% منذ االستفتاء على 

الخروج من االتحاد

دعا ترامب إلى فصل 
عمليات بنوك االستثمار 

والمتاجرة عن اإليداعات

خبير بريطاني: 
دحر االنقالب 

سيدعم الثقة 
مجددًا

لها في  أقــل مستوى  أن سجلت األسهم  الثالثاء بعد  أمــس  الذهب  ارتفع سعر 
الــخــروج من  البريطانين لصالح  أن تصويت  بيانات  أظــهــرت  أن  أســبــوع بعد 
االتــحــاد األوروبــــي قــوض ثقة الــشــركــات األملــانــيــة. وقـــال معهد »زد إي.دبــلــيــو« 
األملاني ومقره مانهايم أمس إن قــراءة مؤشره للمعنويات االقتصادية تراجع 

سالبًا إلى »-6.8 » نقطة في يوليو/تموز من 19.2 نقطة في الشهر السابق. 
وفي لندن زاد الذهب في املعامالت الفورية 0.3% إلى 1330.38 دوالرًا لألوقية 
)األونصة( كما ارتفع الذهب في العقود األميركية بنفس النسبة إلى 1333.70 
دوالرًا لألوقية. وارتفع الذهب نحو 25% منذ بداية العام وسجل أعلى مستوى 
له منذ مــارس/آذار 2014 عند 1374.71 دوالرًا لألوقية بعد استفتاء بريطانيا 
على عضويتها االتحاد األوروبي. وعلى صعيد املعادن النفيسة األخرى نزلت 
الرابعة على  للجلسة  تراجعًا  لتسجل  لألوقية  19.99 دوالرًا  إلــى   %0.2 الفضة 
)رويترز( التوالي. وهبط البالتن 0.6% إلى 1086.49 دوالرًا لألوقية.  

الــثــالثــاء وقـــادت شركة  هبطت األســهــم األوروبــيــة فــي التعامالت املبكرة أمــس 
إعالن  بعد  للسوق  النزولي  االتــجــاه  الصناعي  للمطاط  السويدية  تريليبورغ 
نتائجها وأدى هبوط أسعار املعادن إلى تراجع أسهم شركات التعدين. وهبط 
يــوروب  »ستوكس  مؤشر  علي  الخسائر  أكبر  وسجل   %3.8 تريليبورغ  سهم 
600«. وجاءت األرباح األساسية للشركة متماشية مع التوقعات، لكنها ذكرت 
أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي أثار حالة من الضبابية االقتصادية 
وأصدرت تحذيرًا للسوق بشأن األرباح في املستقبل. وفي الجلسة الصباحية 
هــبــط مــؤشــر ســتــوكــس 600 بــواقــع 0.4% ويــوروفــرســت 300 ألســهــم الــشــركــات 
األوروبــيــة الكبرى 0.5% وكـــان قــد أغلقا على ارتــفــاع طفيف يــوم االثــنــن. كما 
تراجعت أسهم شركات التعدين بفعل انخفاض أسعار املعادن حيث نزل مؤشر 
ستوكس يوروب 600 لقطاع املوارد األساسية 1.5%. وفقدت أسهم ريو تينتو 
وبي.اتش.بي بيليتون وأنجلو امريكان بنسب تراوحت بن 1.7 و3.3%. وتراجع 
انخفض  الفتح في حن  عند   %0.2 البريطاني   »100 تايمز  »فايننشال  مؤشر 
)رويترز( »كاك 40« الفرنسي وداكس األملاني 0.3% في بداية التعامالت.  

القلق من وفرة  النفط قــرب 47 دوالرًا للبرميل أمــس مع تغلب  استقرت أسعار 
فــي إمـــدادات الــخــام واملنتجات املــكــررة على انخفاض متوقع فــي إنــتــاج النفط 
الصخري األميركي وتوقعات بانخفاض آخر في مخزونات الخام في الواليات 
املتحدة. وهبطت أسعار النفط بما يزيد عن واحــد باملئة في الجلسة السابقة 
بعد أن اتضح أن مخاوف من عرقلة محتملة في اإلمدادات بعد انقالب فاشل في 
تركيا ال أساس لها. وقال أوليفييه جاكوب املحلل لدى بتروماتريك لالستشارات 
النفط خاللها بمزيد من الضغوط  »نحن بصدد دخــول فترة ستشعر أســواق 
نظرًا لعودة إيــران.« وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن املخزونات 
في الواليات املتحدة من معهد البترول األميركي في وقت الحق معلومات من 
إدارة معلومات الطاقة لتبن اتجاه األسعار. وتراجع خام القياس العاملي مزيج 
برنت سبعة سنتات إلى 46.89 دوالر للبرميل في التعامالت الصباحية بعدما 
)رويترز( هبط 65 سنتًا أو ما يعادل 1.4% في الجلسة السابقة.  

أخبار في صور

ارتفاع الذهب بسبب مخاوف ألمانية 

هبوط األسهم األوروبية 

النفط... نحو 47 دوالرًا للبرميل

)Getty( ألول مرة يشهد االسترليني هذا االضطراب)Getty( بعض حضور المؤتمر العام للحزب الجمهوري

أشــــــــار مـــســـح بـــريـــطـــانـــي إلــــــى أن الـــشـــركـــات 
الــبــريــطــانــيــة بــاتــت قــلــقــة مـــن اضـــطـــراب سعر 
ــم أن هبوط  صـــرف الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي، رغـ
سعره يجب أن يساهم فــي زيـــادة الــصــادرات 
الــبــريــطــانــيــة ألنـــه يــرفــع مــن تنافسيتها أمــام 

السلع الشبيهة في األسواق العاملية.
كــمــا أن هــنــالــك مـــخـــاوف مـــن أن يــرفــع ضعف 
ــنـــي مــــن مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم خــاصــة  ــيـ ــرلـ ــتـ اإلسـ

بالنسبة للبضائع املستوردة والوقود. 
وعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســات الــحــكــومــيــة، فــإن 
انخفاض قيمة اإلسترليني ستعني زيادة في 
فاتورة الواردات، وهو ما سيقود تلقائيًا إلى 

خلل في ميزان الحساب الجاري البريطاني.
أن اإلسترليني أنخفض من مستوياته  يذكر 
يــــوم  مــــســــاء  فـــــي  دوالر   1.50 ــدى  ــ ــ لـ ــا  ــيـ ــلـ ــعـ الـ
االستفتاء إلى 1.32 دوالر في تعامالت أمس 
األول. وأظـــهـــر مــســح نــشــر أمــــس الـــثـــالثـــاء أن 
ثــقــة املــصــنــعــن الــبــريــطــانــيــن بــشــأن توقعات 
نشاطهم واالقتصاد األوسع هبطت إلى أدنى 
األقـــل بعد تصويت  فــي عــامــن على  مستوى 
ــاد  ــــن االتــــحــ ــح الـــــخـــــروج مـ ــالـ بـــريـــطـــانـــيـــا لـــصـ
األوروبـــــــــي. وفــــي مــســحــهــا الــفــصــلــي لــقــيــاس 
قالت  التحويلية  الصناعات  قطاع  معنويات 
مؤسسة )إي إي إف( إن شركات قليلة شهدت 
أجــري  الـــذي  لالستفتاء  نتيجة  فــوريــًا  تأثيرًا 
في 23 يونيو/حزيران. لكن 29% من الشركات 

لندن ـ العربي الجديد

األميركية  للرئاسة  الــجــمــهــوري  املــرشــح  دعــا 
أمام  االثنن  ترامب في خطابه مساء  دونالد 
مــؤتــمــر الـــحـــزب فـــي مــديــنــة كــلــيــفــالنــد بــواليــة 
أوهايو، إلى إعــادة هيكلة البنوك الكبرى في 
أميركا. وقال ترامب إنه سيعمل في حال فوزه 
نوفمبر/ انتخابات  في  األميركية  بالرئاسة 

تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، عــلــى فــصــل عمليات 
البنوك الكبرى الخاصة باالستثمار واملتاجرة 
ــن تـــلـــك الـــخـــاصـــة بــــاإليــــداعــــات واالدخـــــــــار،  عــ
ستريت  وول  شــركــات  ستقابله  إجــــراء  وهـــو 
أميركين.  خــبــراء  حسب  بــالــرفــض  املصرفية 
وقال الخبير االقتصادي ورئيس السياسات 
لتلفزيون  »استراتيجيا«  شركة  في  البحثية 
»سي إن بي سي« على هامش املؤتمر إن مثل 
ــراء ستكون لــه تــداعــيــات كبرى على  هــذا اإلجـ
البنوك وربما ال يصبح سياسة في حال فوز 
امللياردير ترامب بالرئاسة األميركية. ويذكر 

أن مجموعة من شركات التقنية وعلى رأسها 
شركة آبل وهيولت باكارد قد عقدت في بداية 
ــاري اجــتــمــاعــا لــلــعــمــل ضـــد نــجــاح  الـــعـــام الـــجـ
ترامب، ألنه يستهدف قفل منافذ تجارتها مع 
الصن التي تعد أحــد أهــم األســـواق بالنسبة 
ــا. وســيــعــنــي  ــيــ لـــلـــشـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة فــــي آســ
الفجوة  زيـــادة  الــبــنــوك،  أنشطة  فصل  مقترح 
بــن دونــالــد تــرامــب وشــركــات »وول ستريت« 
املقبلة.  االنتخابات  في  إلسقاطه  تعمل  التي 
كما دعا دونالد ترامب فتح باب التنقيب عن 
وهذه  الصخري.  النفط  ودعــم شركات  النفط 

السياسات تعارضها العديد من الواليات في 
أميركا وعــلــى رأســهــا واليـــة نــيــويــورك. ويــرى 
الــعــديــد مــن الــخــبــراء فــي أمــيــركــا أن التنقيب 
التي  الكيماوية  واملـــواد  الصخري  النفط  عــن 
تستخدم لتفتيت الصخر والتي تلوث البيئة 
وتــهــدد بــحــدوث زالزل. ويــقــول خــبــراء أســواق 
في نيويورك: »إن ما يخيف في الواقع، ليس 
فقط أن ترامب ليست لديه أدنى خبرة في إدارة 
ولكن  والــدبــلــومــاســيــة،  واالقــتــصــاد  السياسة 
يــروج لها حــول عالقات  التي  الغريبة  أفكاره 
الصن،  العالم، خاصة  مــع  املتحدة  الــواليــات 
وبــشــأن ســيــاســات الــهــجــرة والــدفــاع وتسوية 
ــة«. ويــــرى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات املــــالــــيــــة واالقـ ــخــــالفــ الــ
املــال أن فوز  العديد مــن املستثمرين وخــبــراء 
دونــالــد تــرامــب بــالــرئــاســة األمــيــركــيــة سيقود 
نــزاع تجاري وربما عسكري مع  إلــى  تلقائيًا 
الــصــن فـــي آســـيـــا. وربـــمـــا تــكــون نــتــيــجــة مثل 
هـــذا الـــنـــزاع تــخــلــي الــصــن عـــن ربـــط عملتها 
العملة  الــبــتــرودوالر ودور  بــالــدوالر واغتيال 
األمــيــركــيــة فـــي تــســويــة الــصــفــقــات الــتــجــاريــة 
العالم  البريكس ومجموعة من دول  في دول 
معاهد  أجرتها  أولية  قــراءة  وحسب  النامي. 
متخصصة فــي املـــال واالقــتــصــاد فــي أميركا، 
فإن الخطط التي طرحها املرشح الجمهوري 
املــحــتــمــل لــلــرئــاســة األمــيــركــيــة ســتــهــدد موقع 
الــــدوالر كـــ »عملة احــتــيــاط دولــيــة«، وستقود 
خطط اإلنفاق إلى رفع الدين العام في أميركا 
إلــى مــعــدالت خــرافــيــة تنهي جــاذبــيــة سندات 
الخزانة األميركية، التي تعتمد عليها أميركا 

في تمويل العجز في امليزانيات. 
ــــح ســـتـــخـــفـــض الـــدخـــل  ــــرشـ كـــمـــا أن خـــطـــط املـ
الفيدرالي من الضرائب بحوالي 9.5 ترليونات 
دوالر، وتخفض كذلك الضرائب على األثرياء 

بحوالى 1.3 مليون دوالر في عام 2017. 
ــه املـــالـــيـــة  ــًا لـــخـــطـــطـ ــ ــقـ ــ ــب، وفـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــى تـ ــعــ ــســ ويــ
واالقتصادية التي أعلن عنها حتى اآلن، إلى 
خــفــض الـــضـــرائـــب عــلــى الـــشـــركـــات إلــــى %15 

وتبسيط قانون الضرائب.

ــراء املــحــلــيــة  ــ ــشـ ــ تـــتـــوقـــع أن تـــهـــبـــط طـــلـــبـــات الـ
عــلــى مـــدى األشــهــر الــســتــة املــقــبــلــة مــع تباطؤ 
االقتصاد. وتوقعت 12%من الشركات هبوطًا 
في طلبات الشراء من االتحاد األوروبـــي، في 
حن توقعت نسبة مماثلة زيادة في املبيعات 

في الدول غير األعضاء في االتحاد.
وحــســب »رويــتــرز« هبط مــؤشــران منفصالن 
ــا وفــــي االقــتــصــاد  ــهــ لــثــقــة الـــشـــركـــات فـــي أدائــ
إلـــى أدنـــى مستوياتهما مــنــذ أن بــدأ  األوســــع 
املــســح فــي تــوجــيــه هـــذا الــســؤال فــي منتصف 
2014. وقال تقرير منفصل نشر في نفس الوقت 
التصويت  إن  ســي(  دبليو  )بــي  مــن مؤسسة 
لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
من املرجح أن يؤدي إلى تباطؤ نمو االقتصاد 
البريطاني إلى 1.6% في 2016 وإلى 0.6% في 
2017 من 2.2%في 2015 . وأظهر مسح )إي إي 
إف( أن هبوط الجنيه اإلسترليني -الذي بلغ 
9% منذ االستفتاء على الخروج من االتحاد 
األوروبي- يمثل فرصة لزيادة الصادرات، لكن 
ثالثة أرباع الشركات قلقة بشان تقلبات سعر 
الــصــرف وقــالــت ثــلــث الــشــركــات إنــهــا شهدت 

بالفعل زيادة في تكاليف املدخالت.
وارتفع معدل التضخم في بريطانيا بوتيرة 
والمس  يونيو/حزيران  في  التوقعات  تفوق 
واحــــدًا مــن أعــلــى املــعــدالت عــلــى مـــدى األشــهــر 
أسعار  ارتــفــاع  بفعل  املاضية  عشر  الثمانية 
القدم  كــرة  تدفق مشجعي  مع  الطيران  تذاكر 
أوروبـــا. وذكــرت  على فرنسا لحضور بطولة 
الـــوطـــنـــيـــة أن أســـعـــار  مـــكـــتـــب اإلحـــــــصـــــــاءات 

ــيـــرة  ــوقــــع أن تـــتـــســـارع وتـ ــتــ املــســتــهــلــكــن -املــ
ارتـــفـــاعـــهـــا قـــريـــبـــًا بـــعـــد الـــتـــصـــويـــت لــصــالــح 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن االتـــــحـــــاد األوروبــــــــي 
قبل  بها  مقارنة   %0.5 زادت  املــاضــي-  الشهر 
عام. وكان اقتصاديون توقعوا زيادة سنوية 
الــبــيــانــات  كــــل  بــنــســبــة 0.4%. وجــــــرى جـــمـــع 
تقريبًا قبل االستفتاء على عضوية بريطانيا 
في االتحاد األوروبــي في 23 يونيو/حزيران 
للهبوط  اإلسترليني  نتيجته  دفــعــت  والـــذي 
ــززت الــتــوقــعــات بــارتــفــاع حـــاد فـــي مــعــدل  ــ وعـ
الــتــضــخــم نــتــيــجــة زيـــــادة تــكــلــفــة الــســلــع الــتــي 
التضخم  معدل  ويقل  بريطانيا.  تستوردها 
في بريطانيا عن النسبة التي يستهدفها بنك 
منذ  املئة  في  اثنن  والبالغة  املركزي  إنكلترا 
بلغ  املاضي  العام  العام. وفي  عامن ونصف 
معدل التضخم صفرا ليسجل أدنــى مستوى 

له منذ بدء تسجيل البيانات عام 1950. 
وقال فيل غودينغ املسؤول في مكتب اإلحصاء 
»كــان ارتــفــاع سعر تــذاكــر الــطــيــران األوروبــيــة 
الــقــدم -  ــا لكرة  - ربما بدعم مــن بطولة أوروبـ
في  التضخم  معدل  الرتفاع  الرئيسي  السبب 
الــشــهــر الـــحـــالـــي«. وأضـــــاف أن أســـعـــار تــذاكــر 
الــطــيــران ســجــلــت ارتــفــاعــًا قــيــاســيــًا بــلــغ 10.9 
فــي املــئــة بــن مــايــو/ أيـــار ويــونــيــو/حــزيــران، 
وتابع »ساهم ارتفاع تكلفة النفط -الذي امتد 
ألســعــار البنزين - فــي ارتــفــاع مــؤشــر أسعار 
السنوي  التضخم  معدل  وبلغ  املستهلكن«. 
الـــعـــام  مــــن  /آذار  ــارس  ــ مــ فــــي  قـــبـــل  مــــن   %0.5
الحالي وديسمبر/كانون األول 2014. وكانت 
آخر مرة تجاوز فيها التضخم هذا املستوى 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. 
الوطنية  اإلحـــصـــاءات  مــؤشــر مكتب  وارتــفــع 
للتضخم األساسي ألسعار املستهلكن - الذي 
يستبعد التغيرات في أسعار الطاقة واألغذية 
واملشروبات الكحولية والتبغ - إلى 1.4% في 
إلى  تشير  االقتصادين  توقعات  كانت  حــن 

ارتفاعه قليال إلى %1.3.
موسى...

معركة بين ترامب ومصارف »وول ستريت«قلق في بريطانيا من تقلّبات اإلسترليني

لــألبــحــاث فـــي حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
ــه الــحــكــم عــلــى تــأثــيــر هــذا  ــ أن مـــن املــبــكــر ألوانـ
االنــقــالب على االقــتــصــاد الــتــركــي الـــذي عانى 
مــن الــهــجــمــات اإلرهــابــيــة، فــي الــوقــت الــراهــن، 
وربــمــا ســيــكــون علينا االنــتــظــار فــتــرة تـــراوح 
بـــن 6 إلـــى 9 أشــهــر لــلــحــكــم عــلــى الــتــداعــيــات 

فإن  وبالتالي  الــخــاصــة،  للممتلكات  وتــأمــيــم 
تركيا،  مــع  يتعامل  الـــذي  األجــنــبــي  املستثمر 

يشعر باالرتياح لدحر هذا االنقالب. 
وقــال جاكسون »مــن املــؤكــد أن هــذه املحاولة 
ــة ســــتــــقــــود إلــــــــى تــــبــــاطــــؤ تـــدفـــق  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
املــدى  فــي  تركيا  على  األجنبية  االستثمارات 

ــعــــروف أن  ــمـــاريـــة. ومــ ــثـ ــتـ االقـــتـــصـــاديـــة واالسـ
ــال واالســـتـــثـــمـــار عــمــومــًا ال يــحــبــون  ــ ــال املـ ــ رجـ
االنقالبات العسكرية وما تحدثه من فوضى 
االقتصاد  تحكم  الــتــي  الــقــوانــن  صعيد  على 
واالســتــثــمــار األجـــنـــبـــي. وعـــــادة مـــا تــصــاحــب 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة عـــمـــلـــيـــات مـــصـــادرة  ــالبــ ــقــ االنــ

الــقــصــيــر، كــمــا ســتــرفــع مــن الــعــجــز فــي مــيــزان 
الحساب الجاري التركي. وال يستبعد الخبير 
التركية، خالل  أن تلجأ الحكومة  االقتصادي 
العام الجاري، لتوسيع الكتلة النقدية وتبني 
ــالـــي لـــالقـــتـــصـــاد. وكــــان  ســـيـــاســـات تــحــفــيــز مـ
البنك املركزي التركي قد أعلن، يوم األحد، أنه 

السيولة  أدوات ضخ  الرسوم على  سيخفض 
الـــيـــومـــيـــة لـــلـــمـــصـــارف إلـــــى صـــفـــر، وســيــوفــر 
سيولة غير مــحــدودة، مــن أجــل الحفاظ على 
فــعــالــيــة الــعــمــلــيــات فـــي األســـــواق املــالــيــة. كما 
ذكر أنه سيتخذ جميع اإلجــراءات الضرورية 
ــالـــي. وحــســب الخبير  لــحــمــايــة االســـتـــقـــرار املـ
االقتصادي، فإنه من اإليجابيات التي حدثت، 
البنك  اتخذها  التي  اإلجـــراءات  أن  اآلن،  حتى 
املركزي، يوم األحد، ساهمت في ارتفاع سعر 
أعلى من مستوياتها، بعد  إلى  الليرة  صرف 
أن انخفضت بنسبة 5.0% في نيويورك ليلة 
حــدوث االنــقــالب. لكنه تــســاءل عّما إذا كانت 
املــحــافــظــة عــلــى سعرها  الــلــيــرة ستتمكن مــن 

الحالي خالل الشهور املقبلة.
يــذكــر أن الــلــيــرة الــتــركــيــة كــســبــت 3.0%، يــوم 
اإلثـــنـــن، بــعــد خــســائــر ســابــقــة مــقــابــل الـــدوالر 
لــتــبــتــعــد عـــن أدنــــى مــســتــوى فـــي ثــالثــة أشــهــر 
الــــذي المــســتــه بــعــد نــبــأ املــحــاولــة االنــقــالبــيــة 
الجمعة.  وأدى دحر املحاولة االنقالبية  يوم 
الثقة في أسواق  الفاشلة في تركيا إلى بعث 
الــــصــــرف الـــعـــاملـــيـــة، حـــيـــث قـــلـــل املــــخــــاوف مــن 
ــل جــــديــــدة قــــد تــــؤدي  احـــتـــمـــاالت تــفــجــر قـــالقـ
االقــتــصــاديــة والسياسية  املــشــاكــل  تفاقم  إلــى 
العودة  على  املستثمرين  مما شجع  ألوروبـــا 
لشراء العمالت عالية املخاطر مجددًا. وزادت 
الـــلـــيـــرة فـــي أحـــــدث ســعــر لــهــا 1.75% مــقــابــل 
الــخــبــيــر  ولـــكـــن  ــرة.  ــيــ لــ  2.9660 إلـــــى  الــــــــدوالر 
» الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لـــــــ ــ ــاكــــســــون تــــوقــــع فـ جــ
الجديد« أن تنخفض الليرة التركية في الفترة 
املقبلة بسبب تزايد العجز في ميزان الحساب 
الجاري.  وأشار إلى أن املؤكد، أن هذا االنقالب 
التركية  الــســيــاحــة  مــن دخـــل  الــفــاشــل سيقلل 

الذي بلغ في العام املاضي 34 مليار دوالر. 
إلــى هبوط  أدت  التي  وعلى صعيد األســبــاب 
ــة، قــــــال الــخــبــيــر  ــيــ ــركــ ــتــ مــــؤشــــر الــــبــــورصــــة الــ
جــاكــســون، إن حـــال عـــدم الــيــقــن الـــذي أحــدثــه 
االنــقــالب الــفــاشــل أثـــر عــلــى ثــقــة املستثمرين، 
مشيرًا فــي هــذا الــصــدد إلــى أن االنــقــالب رفع 
من املخاطر وكــان له تأثير سلبي على إقبال 
الحكومية  الــســنــدات  شـــراء  على  املستثمرين 

في اليوم األول للتعامل في البورصة.  
انفستورز سرفيس«  »مــوديــز  أن شركة  يذكر 
قد وضعت، أمس، تصنيف تركيا وسنداتها 
املــراجــعــة، لخفض محتمل،  قيد    Baa3   عند
مــشــيــرة إلـــى الــحــاجــة لــتــقــيــيــم األثــــر متوسط 
النمو  الفاشل على  املــدى لالنقالب العسكري 
السياسات  ومــؤســســات صناعة  االقــتــصــادي 

واالحتياطيات األجنبية.

التركية  الوزراء  لرئاسة  التابعة  االستثمار  الترويج ودعم  رئيس وكالة  قال 
االنقالب  محاولة  إن  الدوليين  المستثمرين  مطمئنًا  أمس،  أرموت،  أردا 
على  خطر  لها  يكون  لن  الفاشلة 
ــح  االســتــثــمــارات الــدولــيــة. وأوض
بالتشاور  بدأت  الوكالة  أن  أرموت، 
عقب  الدوليين  المستثمرين  مع 
وقال:  الفاشلة،  االنقالب  محاولة 
مفادها  رسالة  للمستثمرين  »نقلنا 
التي  الفاشلة  المحاولة  تلك  أن 
على  للغاية  محدود  بشكل  أثرت 
خطر  لها  يــكــون  لــن  االقــتــصــاد، 

جدي على االستثمارات الدولية«.
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علي أنوزال

ــقــــاب  ــن إعــــــــان فـــشـــل االنــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الــعــســكــري فـــي تـــركـــيـــا، وتــنــفــس الــجــمــيــع 
قائمة،  زالــت  ما  أن مخاطره  إال  الصعداء، 
أمـــــا خــلــفــيــاتــه فـــمـــا زالــــــت غـــيـــر مـــعـــروفـــة، 
باملفاجآت  ُحبلى  املقبلة  األيـــام  وستكون 
ــذه املــــحــــاولــــة  ــ ــ الــــتــــي ســـتـــكـــشـــف أبـــــعـــــاد هـ
االنقابية الفاشلة، ومن يقف خلفها، ومن 
املستفيد من  كـــان سيصير  ومـــن  دعــمــهــا، 
من  املستفيد  سيستثمر  وكيف  نجاحها، 
فشلها ثمارها. فاالعتقاالت الواسعة التي 
طـــاولـــت، حــتــى اآلن، كــثــيــريــن فــي الجيش 
والــقــضــاة والـــشـــرطـــة، تــكــشــف عـــن شيئني 
الــــــذي كـــان  الـــخـــطـــر  مـــهـــمـــني: األول حـــجـــم 
محدقا بالباد التي كان ُيعتقد أنها قطعت 
مـــع املـــغـــامـــرات االنـــقـــابـــيـــة، ودخـــلـــت إلــى 
والثاني،  املستقرة.  الديموقراطيات  نادي 
فشل السلطات التركية في التنبؤ به قبل 
وقوعه، على الرغم من وجــود شبه تورط 
هــذا الــعــدد الــهــائــل مــن األشــخــاص، وعلى 
أعلى مستويات هرم الدولة، وفي أكثر من 

جهاز وقطاع حّساس داخل الدولة. 
بـــــدأت مـــن اآلن أصـــــــوات، بــيــنــهــا أصــــوات 
مـــســـؤولـــني غــربــيــني ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة 
دولـــيـــة، يــنــبــهــون إلـــى عـــدم االنـــــزالق نحو 
»انتقامية« واسعة، قد تفرضها  ردة فعل 
السلطات  باتت  التي  »التطهير«  عمليات 
 لــلــتــخــلــص 

ً
ــة ــ ــــروريـ الـــتـــركـــيـــة تــعــتــبــرهــا ضـ

أجهزة  داخــل  »االنقابيني«  من كل خايا 
الدولة، ناهيك عن األصوات »املشّككة« في 

عبد اللطيف السعدون

أفــواه  تفجرت  فــارقــة،  تاريخيٍة  فــي لحظٍة 
ــى الـــــشـــــوارع،  ــ األتــــــــــراك الــــذيــــن خــــرجــــوا الــ
 لنداء أردوغــان بصيحٍة واحدٍة، 

ً
استجابة

ــغــــضــــب الـــــــــذي حــمــلــتــه  ــم الــ ــجــ عـــكـــســـت حــ
إلى  »العساكر  االنقابيني:  ضــد  النفوس 
ــر هـــذه الــصــيــحــة معنًى 

ّ
الــبــيــوت«، لــم تــوف

ــفـــســـتـــو« الـــــــذي أطــلــقــه  ــيـ لـــحـــيـــثـــيـــات »املـــانـ
الــدامــيــة عــن أن  االنــقــابــيــون ليلة الجمعة 
»الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي ورثـــهـــا الــجــيــش عن 
الجيش  مـــهـــّددة، وأن  أتـــاتـــورك أصــبــحــت 
الذي حمى قيم العلمانية والديموقراطية 
أدرك  لحمايتها«.  اليوم  يتحّرك  عام  مائة 
مستقبلهم،  تقرير  أمــام  أنهم  املحتشدون 
وأن مــا ســمــعــوه فــي »املــانــيــفــســتــو« ليس 
سوى خدعٍة يبّرر بها العساكر هجمتهم 
على الديموقراطية، وعلى قيم الجمهورية 
نفسها. عرفوا أن »الدولة العميقة« تحاول 
الـــــــــرّد عـــلـــى ســـعـــي أردوغـــــــــــان إلــــــى وضـــع 
املؤسسة العسكرية في حجمها الطبيعي، 
وتقليم أظفارها التي اعتادت أن تنشبها 
في مواجهة سلطات الدولة ومؤسساتها 
ــتـــوريـــة، كــلــمــا شـــعـــرت بــالــخــطــر من  الـــدسـ
خسارتها  وبالتالي،  نفوذها،  اضمحال 

امتيازاتها التي تراكمت عبر عقود.
صيحة الــجــمــوع »الــعــســاكــر إلـــى الــبــيــوت« 
ــن فـــي خـــطـــر، وأن  ــأن الـــوطـ كـــانـــت إنـــــــذارًا بــ
الــجــمــيــع، عــلــمــانــيــني وديــنــيــني ويــســاريــني 
ــر الــعــســاكــر،  ــى دحــ وغـــيـــرهـــم، مــــدعــــوون إلــ
قبل  الفتنة  أوكــارهــم، ووأد  إلــى  وإعادتهم 
أن تــســتــفــحــل، وتــعــبــيــرًا عـــن وعــــي مــتــقــدم 
بأولوية االنتماء للوطن على ما عــداه من 
انــتــمــاءات، وبــخــطــورة تــوغــل الــعــســكــر في 
الحياة السياسية للباد، فيما لو قّدر لهم 
الــشــريــر. صيحة  يــظــفــروا فــي مسعاهم  أن 
»الــعــســاكــر إلــــى الـــبـــيـــوت« كـــبـــرت، لتشمل 
شــــوارع ومـــدنـــا، وتــعــبــر جــســورًا وقــنــاطــر، 
واتــســعــت ســمــاء الـــوطـــن الـــتـــركـــي، لتشكل 
الـــهـــادرة،  وليفّر  صـــدًى لصيحة الــجــمــوع 
العساكر املتمرّدون مذعورين إلى أوكارهم، 

علي الذهب

يترّدد بني آونة وأخرى أن الجيش الوطني 
العسكري  بالتحالف  مــســنــودًا  الــيــمــن،  فــي 
الــــعــــربــــي الـــــــذي تــــقــــوده املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، يــعــتــزم الـــلـــجـــوء إلــــى الــحــســم 
ر مساعي 

ّ
العسكري، خيار ضرورة أمام تعث

السام التي لم تتح سوى مزيد من الوقت 
لــانــقــابــيــني، لــتــعــزيــز نــفــوذهــم فــي أجــهــزة 
الدولة وسلطاتها، ورفد قدراتهم العسكرية 
باملقاتلني واألسلحة والذخائر واإلمدادات 
ــي مـــنـــاطـــق لــم  ــع فــ ــّوســ ــتــ الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والــ
مفاوضات  انــطــاق  مــع  لهم،   

ً
تكن خاضعة

الــكــويــت فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان 2016. هــنــا، 
يمكن أخذ زيارة الرئيس عبدربه منصور 
هادي، ونائبه الفريق علي محسن األحمر، 
إلــى مـــأرب فــي 10 يوليو/ تــمــوز الــجــاري، 
ــرًا واضحا على وضــع خيار الحسم 

ّ
مــؤش

ــــي حـــال  ــيـــذ، فـ ــفـ ــنـ ــتـ ــع الـ الـــعـــســـكـــري مــــوضــ
استمرار وفد االنقاب في املفاوضات على 
مــوقــفــه املــــــراوغ، كــمــا يــضــاعــف مـــن تأكيد 
ــادي في  ــ ــذا الـــخـــيـــار خـــطـــاب الـــرئـــيـــس هـ هــ
في  الثالثة  العسكرية  املنطقة  قــيــادة  مقر 
مــأرب، وقــد أبــدى فيه موقفه املشروط من 
العودة إلى مفاوضات الكويت، بأجندتها 
مضامني  وتــصــادر  عليها،  يتحفظ  الــتــي 
ومــنــهــا:   ،2015 لـــعـــام   2216 مــجــلــس  ــــرار  قـ
ــدن،  انـــســـحـــاب مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــني مـــن املــ
وتــســلــيــم مــؤســســات الــــدولــــة، وإعــــــادة كل 
األسلحة املستولى عليها، وإطــاق سراح 

املحتجزين السياسيني لديها.
ــزيـــزات الــعــســكــريــة الــتــي  ــعـ ــتـ كـــمـــا تـــشـــي الـ
 عملية 

ّ
تصل تباعا إلى محافظة مأرب بأن

 
ّ
عسكرية كبيرة يجري التحضير لها، وأن
التقدم امليداني امللحوظ الذي يحرزه، هذه 
األّيام، الجيش الوطني واملقاومة الشعبية 
مــأرب والجوف وحّجة وصعدة، وفي  في 
مــنــاطــق جــبــلــيــة عــلــى خـــطـــوط الــتــحــصــني 
الطبيعي للعاصمة صنعاء؛ يأتي في إطار 
العسكرية  للعملية  التدريجي  التحضير 
إّيــاهــا، بــضــرب نــقــاط االرتــكــاز الــتــي تقوم 
عليها خطة الدفاع عن العاصمة؛ وتفكيك 
يشكل  الـــــذي  األّول  الــتــحــصــيــنــي  الـــطـــوق 

 للسيطرة عليها.
ً
اختراقه مدخا

ــذا الـــصـــدد، تـــؤّكـــد شـــواهـــد الــتــاريــخ  فـــي هــ
ــثـــر مــن  الـــســـيـــاســـي الـــعـــســـكـــري الـــيـــمـــنـــي، أكـ
الجمهوري،  النظام  عمر  من  عقود  خمسة 
ــل حــكــم آخــر  وخــمــســة عـــقـــود قــبــلــهــا فـــي ظـ
 كــل وقــائــع االســتــيــاء 

ّ
أســـرة مــن األئــمــة، أن

على السلطة بالقوة لم تسجل نجاحا ألّي 
مــســعــًى ســيــاســي بــني الــطــرفــني املــتــنــازعــني 
عــلــيــهــا، وأن خــيــار الــحــســم الــعــســكــري كــان 
الــفــيــصــل، لــتــعــزيــز قــبــضــة املــســتــولــي على 
السلطة، أو تمكني الساعي إلى استردادها. 
 مــا كـــان حــكــام األئــمــة يــعــمــدون إلــى 

ً
وعــــادة

هذا الخيار، بواسطة حروٍب عنيفة، طويلٍة 
أو خاطفة، ترافقها حاالت نهٍب ومصادرة 
ــواء كـــان  ــ ــ لـــلـــحـــقـــوق بـــالـــقـــوة الـــغـــاشـــمـــة، سـ
منافسهم على السلطة من طائفتهم أو من 
خارجها. وقريٌب من ذلك؛ حاكى هذا النهج 
في  الجمهوري،  النظام  في  الزعماء  بعض 
ظروف مختلفة من االستياء على السلطة، 
ــــي الـــشـــمـــال  ــا أو ثـــــــورة شـــعـــبـــيـــة، فـ ــقــــابــ انــ
الجنوب  أو  اليمنية(  العربية  )الجمهورية 
الشعبية(  الديموقراطية  اليمن  )جمهورية 
في فترة ما قبل الوحدة عام 1990 وبعدها، 
ومن ذلك ما تعيش الباد تفاصيل أحداثه 

في الوقت الراهن.
أبــرز الوقائع املؤكدة على هذا املذهب،  من 

باسل غطاس

ــريـــف  ــعـ يـــــبـــــدو أنـــــنـــــا بــــحــــاجــــة إلعــــــــــــادة تـ
ــادة الــنــظــر فـــي مـــا كــان  ــ املــصــطــلــحــات، وإعــ
ــه مـــن  املــســلــمــات، وكــذلــك لصقل 

ّ
يــبــدو كــأن

املعاني، ملا يلحقها يوميا من غبار تشويٍه 
ــٍط عــجــيــب غــــريــــب، بــســبــب الــجــهــل  ــلـ أو خـ
التي  الحالة  أو بسبب فوضى  واإلسفاف، 
نــعــيــشــهــا، أو بـــقـــصـــٍد فــــي خـــدمـــة مــــن فــي 

مصلحته خلط املسّميات والتعريفات. 
ل  أحد أكثر املصطلحات الذي ينوء بما حمِّ
أنه  حتى  الــيــســار.  مصطلح  هــو  تاريخيا، 
سع ألناٍس متطّرفني ومتعصبني 

ّ
أصبح يت

إلى درجــٍة أصبحوا معها مؤيدين  فكريا، 
ــاتــــوري فـــاشـــي مــــن جـــهـــة، أو  ــتــ لـــنـــظـــام دكــ
ــد حــكــومــٍة  ــقـــاب عـــســـكـــري، ضـ مــهــلــلــني النـ
مــن جهة  ورئـــيـــٍس منتخب ديــمــوقــراطــيــا، 
أخـــرى، ويسّمون فيما يهرق مــن كــام في 

الشبكات االجتماعية واملواقع يساريني.
 شمل مصطلح  اليسار، في مراحل معينة، 
كــل مــن آمـــن بــاالشــتــراكــيــة وإعـــــادة تــوزيــع 
ــتــــغــــال الــطــبــقــي،   الـــــثـــــروة، وعــــــــارض االســ
ــم.  ــرهـ ــيـ ــيــــني وغـ ــراكــ ــتــ ــــن شـــيـــوعـــيـــني واشــ مـ
تـــطـــّورت، وأصبحت  الــيــســار  مفاهيم  لــكــن 
تــســتــنــد، بـــالـــضـــرورة، إلــــى مــجــمــوعــة قيم 
إنـــســـانـــيـــة تــجــعــل الـــيـــســـار مــتــنــاقــضــا، بــل 
واألكــــثــــر رفـــضـــا ألي فــكــر شـــمـــولـــيٍّ يــّدعــي 
امـــتـــاك الــحــقــيــقــة املــطــلــقــة، أو يــســعــى إلــى 
إقــامــة نــظــام حــكــم شــمــولــي، يحقق رؤيــتــه 
الــثــنــائــيــات التقليدية  لــم تــعــد  الــشــمــولــيــة. 
 
ً
الــبــاردة صالحة الــحــرب  أيـــام  البالية منذ 
للتصنيف، فمع أو ضد أميركا أو الغرب، 
مــع املعسكر االشــتــراكــي أو ضـــده، لــم تعد 
تــســعــف فــــي عــمــلــيــة الـــتـــعـــريـــف والـــقـــيـــاس 
ــقــــود  ــل وتــ ــ بـــحـــســـب هـــــــذه الــــثــــنــــائــــيــــات، بــ
فهناك  الحاصل.  التشويه  إلــى  بالضرورة 
ــلـــى تــصــنــيــفــهــم  الــــعــــام عـ الــــــــرأي  مــــن درج 
يـــســـاريـــني، وهــــم فـــي الــحــقــيــقــة مــحــافــظــون 
ــم األنــظــمــة الــرجــعــيــة  ومـــتـــوّرطـــون فـــي دعــ
ــيـــة، والـــطـــغـــم الـــعـــســـكـــريـــة، بــحــجــة  ــفـــاشـ والـ
ــغـــرب. في  املــمــانــعــة أو مـــعـــاداة أمــيــركــا والـ
املــقــابــل، هــنــاك لــيــبــرالــيــون ديــمــوقــراطــيــون 
مثابرون في االلتزام بدعم حقوق اإلنسان 
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة. إذًا، مـــاذا يعني أن 

تكون يساريا في هذه األيام؟  
ــــي أيــــامــــنــــا يـــعـــنـــي،  ــــون يــــســــاريــــا فــ ــكـ ــ أن تـ
بــــالــــضــــرورة، أن تـــكـــون وطـــنـــيـــا ومــلــتــزمــا 
بقضايا شعبك ومجتمعك، من أجل الحرية 
والتخلص من االحتال واالستعمار،  ومن 
أجل املساواة، ومستعّدا للنضال من أجلها، 
ودفــــــع الـــثـــمـــن والـــتـــضـــحـــيـــة فــــي ســبــيــلــهــا. 

قـــاعـــدٍة متينٍة  مــن  هـــذا  الــتــزامــك  وأن ينبع 
ــعــلــي مــن شــأن 

ُ
وصــلــبــٍة مــن قــيــم وأخـــــاق، ت

الــحــريــات والــحــقــوق الــجــمــعــيــة والــفــرديــة، 
ــو إنـــســـان،  وتـــضـــع اإلنــــســــان الــــفــــرد، بــمــا هـ
فـــي مــركــز الــتــطــور الـــحـــضـــاري اإلنــســانــي، 
واالجتماعي.  والثقافي  السياسي  بمعنى 
ــذا يــعــنــي احـــتـــرام حــقــوقــه بــاملــطــلــق في  وهــ
الحياة الحّرة الكريمة، وفي حرية التعبير 
املساواة  وفــي  الذهني،  واإلنــتــاج  والكتابة 
التامة، وفي العمل والتنقل واملسكن الائق 
والتعليم، وحقه في أن يكون مختلفا، كذات 

إنسانية، عن اآلخرين في كل شيء. 
ــرام  ــتــ وهــــــــذا يـــعـــنـــي، وبـــشـــكـــل خــــــــاص، احــ
ــّرًا يتمتع بحقوق  حــقــوق املــــرأة إنــســانــا حـ
االنسان كافة، وبــإدراك أن تحقيق ذلك في 
املــحــافــظ،  الـــذكـــوري، وخــصــوصــا  املجتمع 
وتفضيلها،  املـــرأة  بتدعيم  االلــتــزام  يعني 
ــبـــت  ــكـ والـــــتـــــصـــــّدي ملــــــحــــــاوالت الــــقــــمــــع والـ
ــة الـــفـــرص لــهــا في  املــجــتــمــعــي لــهــا، وإتـــاحـ
الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل واملـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 
بالعدالة  اإليــمــان  يعني  هــذا  واملجتمعية. 
أنــواع االستغال  االجتماعية، ورفــض كل 
واإلقــــــصــــــاء والـــــكـــــره الـــطـــبـــقـــي والــــعــــرقــــي، 
ــا كــــــل املـــظـــلـــومـــني  ــايــ ــقــــضــ واالنــــــتــــــصــــــار لــ
أجل  مــن  والعمل  املجتمع،  فــي  واملهمشني 
رفـــع الــظــلــم وتــحــقــيــق الـــعـــدل. وهــــذا يعني 
 كــانــت أو 

ً
احــتــرام حــقــوق األقــلــيــات، قــومــيــة

 أو عــرقــيــة، ومــنــحــهــا كـــل الــحــقــوق 
ً
ديــنــيــة

وهذا  وتراثها.  ثقافتها  لتطوير  الجمعية 
والديني  الثقافي  التراث  تحترم  أن  يعني 
نقديٍة  بــنــظــرٍة  مــعــه  تتعامل  وأن  لشعبك، 
يحول   ، بتقديٍس خشبيٍّ وليس  حداثويٍة، 
إلــى مــصــدر للقمع والتخلف.  الــتــراث  هــذا 
 
ً
الــديــمــوقــراطــيــة قيمة اعــتــبــار  ــذا يعني  وهـ
التي  القيم  لتحقيق  وشــرطــا  ذاتــهــا،  بحد 
جئنا على ذكرها، وليس فقط نظام حكم 
على  والتأكيد  املجتمع،  لتنظيم  اختياري 
رفــض إخضاع هــذا املوقف ألي موقٍف، أو 

مصلحٍة سياسية أو حزبية.
 ما 

ّ
أن تــكــون يــســاريــا يــعــنــي أن تــكــون كـــل

الــوحــيــدة هي  تــكــون بوصلتك  تــقــدم، وأن 
هذه القيم وهذه االعتبارات، وليس غيرها. 
وأن تحترم رأي من ليس يساريا وموقفه، 
وأال تخشى تبني مواقفك املؤسسة عليها، 
حــتــى لـــو جــعــلــك هــــذا فـــي الــجــانــب نــفــســه، 
القيم،  مــع آخــريــن ممن ال يشاركونك هــذه 
فموقفهم،  أحيانا،  معها  ويتناقضون  بل 
في الغالب، ملصلحة سياسية آنية، بينما 
مــوقــفــك مــبــدئــي ونـــابـــع مـــن صــمــيــم الــقــيــم 

واألخاق التي تؤمن بها.
)نائب عن »التجمع« في الكنيست(

وجود »مؤامرٍة« تم تدبيرها بليل، للقيام 
تقودها  الــتــي  الحالية  »التطهير«  بعملة 
الــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي صـــفـــوف الــجــيــش 
والقضاء والشرطة، وربما قد تطاول غدا 
قــطــاعــات أخــــرى. وفـــي انــتــظــار أن تنجلي 
وخلفياتها،  أبــعــادهــا  بكل   

ً
كاملة الــصــورة 

دروٍس،  عـــدة  الــتــركــي«  »االنـــقـــاب  يعلمنا 
يمكن استنتاجها مما حدث في أطول ليلة 

رعب عاشها األتراك.
مسلما  معطًى  ليس  االســتــقــرار  أن  األول، 
ــود لــضــمــانــات لــتــأمــيــنــه.  ففي  بـــه، وال وجـ
الــســيــاســة، كــمــا يـــقـــال، ال وجــــود لــشــركــات 
تأمني، قادرة على ضمان االستقرار والحّد 
من حجم املخاطر أو وضع حّد للتهديدات. 
ــة االنــــقــــابــــيــــة أن  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ كـــشـــفـــت هـــــــذه املـ
حصانة  عــن   

ً
عــاجــزة تبقى  الديموقراطية 

والتنمية  سّكتها،  عــن  االنــــزالق  مــن  البلد 
االقتصادية، كيفما كان مستواها، ليست 
ــاوالت تــهــديــد  ــحــ صـــمـــام أمــــــاٍن ضـــد كـــل مــ

استقرار الدول.
ــي، أن االســـتـــثـــمـــار فــــي الـــشـــعـــوب  ــانــ ــثــ الــ
أحسن وأجدى وأنفع للدول، وألنظمتها 
الديموقراطية، فوعي الشعب التركي هو 
الذي أسقط االنقاب وأفشله. وليس هذا 
 جاهزة، وإنما هو سيرورة 

ً
الوعي وصفة

تــاريــخــيــة، تتعلم مــن خــالــهــا الــشــعــوب، 
ــي بــــذاتــــهــــا، وبــالــقــيــم  ــوعــ بـــتـــجـــاربـــهـــا، الــ
ــتــــي تــجــمــعــهــا وتــحــمــيــهــا،  ــة الــ ــتـــركـ املـــشـ
ويــســتــفــيــد الــجــمــيــع عــلــى حـــد ســــواء من 

ثمارها.  
الثالث، الوعي من جديد بالثورة الكبيرة 

الشعوب على إمساك إرادتها بأيديها.
مقابل كل هذه الــدروس التي علمنا إياها 
الــشــعــب الــتــركــي، تــنــتــصــب عـــدة مــخــاوف، 
يمكن أن تحولها إلى كوابيس، يستغلها 
فــي وعيها،  الــشــعــوب، للطعن  إرادة  أعـــداء 
والــتــشــكــيــك فـــي بــلــوغــهــا مــرحــلــة الـــرشـــد، 
والـــســـعـــي إلــــى فــــرض وصــايــتــهــم عــلــيــهــا. 
أصــبــح بــعــض هــــذه املـــخـــاوف أمــــرًا واقــعــا 
ال يمكن تــجــاوزه، أو الــســكــوت عــنــه، وهو 
ــفـــعـــل الـــعـــنـــيـــفـــة الــتــي  املـــتـــمـــثـــل فــــي ردة الـ
أظــهــرهــا بــعــض املـــواطـــنـــني األتــــــراك تــجــاه 
بــعــض املــجــنــّديــن املــشــاركــني فــي املــحــاولــة 
االنقابية، وال نعرف إن كان ذلك برغبٍة أو 
علٍم منهم، فالصور املهينة التي تتداولها 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــيــة ملــواطــنــني 

فون بطريقة مهينة، وأحيانا وحشية، 
ّ
يعن

فيها  النظامي،  بزيهم  الجيش  مــن  ــرادًا  أفـ
كثير من الخدش واملّس بكرامة واحدٍة من 
أهم املؤسسات التي تبنى عليها األوطان. 
التغاضي عن أصحاب هذه  أو  والسكوت 
التركي لن  رف الشعب 

ّ
التي ال تش األفعال 

تزيد سوى من جو االحتقان والرغبة في 
املؤسسة من  تلك  لــدى منتسبي  االنــتــقــام 
مواطنيهم. للتذكير فقط، سبق للسلطات 
التركية، في شهر إبريل/ نيسان املاضي، 
أن قــــّررت حــجــب مــواقــع عــديــدة للتواصل 
تــداول  الشبكة من  ، ملنع رواد  االجتماعي 
صور املّدعي العام الذي قتل في إسطنبول 
فــي تــلــك الــفــتــرة، بــحــجــة أن الــصــور كانت 
القضاء  وملؤسسة  للقتيل   

ً
إهــانــة تتضمن 

التي  كان ينتمي إليها.
املـــخـــاوف عــلــى مستقبل تركيا  أكــبــر  أمـــا   
بــروز املؤسسة  أمــريــن: األول،  فيتمثل فــي 
األمنية العبا قويا على الساحة السياسية 
ــعـــد أن نـــجـــحـــت فــي  ــلــــبــــاد، بـ ــة لــ ــيــ ــنــ واألمــ
اليوم  وتتولى  العسكر،  التصّدي النقاب 
فيه.  املتورطني  مع  والتحقيق  االعتقاالت 
وبدأ من اآلن الحديث عن »دولة الشرطة« 
الــتــي نــجــح الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
أردوغــــــان، فــي تــطــهــيــرهــا وإعـــــادة بنائها 
خــــال ســـنـــوات حــكــمــه الــطــويــلــة، وهــــو ما 
ــابــــرات« داخــــل  ــة املــــخــ ــ ــ يــــهــــّدد بــــبــــروز »دولـ
تــركــيــا، بــكــل مـــا يــحــمــلــه هـــذا الــتــعــبــيــر من 
إحــــاالٍت عــلــى أنــظــمــٍة اســتــبــداديــٍة شرقية، 

الكل يعرف مآالتها املأساوية. 
 ،

ً
ــة ــديــ ــر جــ ــثــ ــتــــخــــوف الــــثــــانــــي، وهــــــو أكــ الــ

فــيــتــمــثــل فـــي ردة فــعــل الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى املــــحــــاولــــة االنـــقـــابـــيـــة، 
وطريقة تعاطيها مستقبا مع ما حدث. 
فقد شنت السلطات التركية، حتى كتابة 
هــــذه الـــســـطـــور، حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت واســعــة 
والشرطة،  والقضاء  الجيش  صفوف  في 
وتم استعمال تعابير حّمالة لكل األوجه 
لوصف طريقة التعامل مع تداعيات هذا 
ــفـــاشـــل، مـــن قــبــيــل »عــمــلــيــات  ــقــــاب الـ االنــ
تــطــهــيــر« ووصــــف االنـــقـــاب بــأنــه »هــديــة 
من السماء«  لـ »تنقية« صفوف املؤسسة 
العسكرية من »الخونة« و»االنقابيني«.. 
إن ســيــاســة »االنـــتـــقـــام« الــتــي بــــدأت قــوى 
ر مــنــهــا لـــن تــخــدم 

ّ
ــيـــة تـــحـــذ وهــيــئــات دولـ

ســوى االنــقــابــيــني، وســتــكــون حتما ضد 
رب 

ُ
إعادة بناء »النموذج التركي« الذي ض

في العمق. 
ــة  ــ ــربـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ أن  ســـــنـــــتـــــني  قــــــبــــــل  كـــــتـــــبـــــت 
»األردوغــانــيــة« في طريقها إلى استنفاد 
كل قواها، بسبب أخطاء أردوغــان نفسه، 
 تاريخية للمراجعة 

ٌ
وأمامها اليوم فرصة

االعتبار  الــذاتــي، إلعــادة  النقد  وممارسة 
لــلــتــجــربــة الــتــركــيــة الــديــمــوقــراطــيــة على 
ــة« الــتــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ حـــســـاب الــتــجــربــة »األردوغـ
ــكـــون عـــنـــد مـــســـتـــوى الــلــحــظــة  يـــجـــب أن تـ
صاحبها  ويتحلى  الــحــالــيــة،  التاريخية 
بــالــشــجــاعــة، لــتــقــديــم الــحــســاب مــن موقع 
املنتصر، حفاظا على اإلنجازات التنموية 
والــديــمــوقــراطــيــة الــتــركــيــة الــتــي هــي ملك 
، أعزل، لحمايتها.

ً
للشعب الذي خرج ليا

)كاتب مغربي(

رت وحـــدة الــوطــن، 
ّ
وفــشــل االنــقــاب، وتــجــذ

وضمنت  الخصوم،  يصّدقه  لــم  نحو  على 
حرية املواطن الذي علمته التجارب املّرة أن 
 ،

ً
سماء العساكر ال تمطر ال سمنا وال عسا

ــبـــاد بـــشـــرورهـــا وآثــامــهــا،  ــا تــثــقــل الـ وإنـــمـ
 ودمارًا وفسادًا!

ً
وتنهك العباد قتا

أردوغـــان، في  الشعبي حــول  االلتفاف  لكن 
الــفــارقــة، ال يمكن  الــتــاريــخــيــة  اللحظة  تــلــك 
حسابه تكريسا لشخصه في أي حال، إنما 
لكونه رمزًا للباد ولنظامها الديموقراطي، 
وهو أيضا ال يمكن أن يحجب عن العيون 
األخطاء والخطايا التي ارتكبها أردوغان، 
في أكثر من ميدان: تطبيعه عاقات باده 
ــيـــب، ووعــــــده بــالــســمــاح بــتــمــريــر  ــل أبـ ــع تـ مـ
ــبــــوب الــــغــــاز عـــبـــر أراضـــــــي تـــركـــيـــا دعــمــا  أنــ
لــاقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي، ونــســيــانــه مطلبه 
رفــع الــحــصــار الــخــانــق على غـــزة، وتوافقه 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــال االســـتـــخـــبـــارات 
ــه ســــيــــاســــاٍت مــلــتــبــســة  ــهـــاجـ ــتـ واألمـــــــــن، وانـ
فــي عــاقــاتــه بــجــيــرانــه، الــعــرب خــصــوصــا، 
وتــعــاطــفــه مـــع تـــيـــارات إســامــيــة مــتــطــرفــة، 
اقتراب  لحظة  إلــى  وصمته عن مواجهتها 
الــنــار مــن بـــاده عــلــى الــنــحــو الـــذي نــعــرف، 
جــنــوحــه إلـــى الــتــفــّرد بــالــســلــطــة، واالنـــفـــراد 
مــعــاونــيــه  ــارة  ــشــ ــتــ اســ مــــن دون  بــــالــــقــــرار، 
وقيادات حزبه، وتجاهله مرارًا املؤسسات 
الــدســتــوريــة، وقــمــعــه األحـــــزاب والــحــركــات 
املــعــارضــة لـــه، وســعــيــه إلـــى تــقــزيــم وســائــل 
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ــوات الـ ــنــ اإلعــــــام وقــ
وإلــــغــــاء دورهـــــــا فــــي الـــنـــقـــد والــتــشــخــيــص 
وإبــداء الــرأي املختلف، وتراجعه عن وعده 
بإيجاد حل سلمي للمسألة الكردية، يحفظ 
وحـــدة بــــاده، ويــعــمــق الــرابــطــة التاريخية 
القومية،  مكّوناتها، ويضمن حقوقها  بني 
وقد جاءت سياساته هذه بنتائج سلبيٍة، 
عــلــى صعيد االقــتــصــاد الــتــركــي الـــذي كــان 
 كبرى فــي بــدايــات عــهــده، كما 

ً
سّجل طــفــرة

انــعــكــســت عــلــى دور تــركــيــا قــــوة إقــلــيــمــيــة 
نافذة، وأضعفت من تأثيرها.

لم يغفر أحد ألردوغــان سيرته هــذه. لكن، 
ديمقراطيا،  منتخٌب  رئيس  أنــه  لــه  حسب 

الشعبية  والــثــورات  العسكرية  االنــقــابــات 
الــتــي كـــان اإلمــامــيــون طــرفــا فــيــهــا، كــمــا في 
ــورة فــبــرايــر/ شــبــاط الــدســتــوريــة 1948،  ثــ
وانــقــاب الجيش في تعز في مــارس/ آذار 
إذ  1962؛  أيــلــول  ســبــتــمــبــر/  وثــــورة   ،1955
ــلــت بــعــضــهــا مـــســـاع ســلــمــيــة داخــلــيــة 

ّ
تــخــل

وخارجية متباينة القدر؛ بقصد املصالحة 
 الظفر 

ّ
 أن

ّ
بني طرفي النزاع على السلطة، إال

كان حليف من يقّدم خيار القوة على خيار 
الــســام. ففي ثـــورة فــبــرايــر/ شــبــاط 1948، 
بعد مقتل أبيه، اجتاحت مليشيات قبلية، 
مـــســـانـــدة ولــــي عــهــد الــيــمــن أحـــمـــد يحيى 
حــمــيــد الـــديـــن، مــعــظــم املــنــاطــق الــوســطــى 
وتأييدها  تمّردها  أعلنت  التي  الباد  من 
 محرم؛ من ماٍل، 

ّ
الثورة، واستبيح فيها كل

وعـــرض، ودم. ولــم تسلم مــن ذلــك صنعاء 
كذلك التي أبيحت ملقاتلي القبائل مكافأة 
لــــهــــم، ومـــنـــهـــجـــا قـــســـريـــا لــتــطــبــيــع ســلــطــة 
الثورة في مهدها، وهــو ما  املتغلب ووأد 
تم بالفعل، فقد سحقت الثورة الدستورية 
فــــي أقـــــل مــــن شــــهــــر، أمـــــا حــــالــــة الــتــطــبــيــع 
، ثــم تــكــّرر ذلك 

ً
الــقــســري فاستمرت طــويــا

في إخماد انقاب الجيش في مارس/ آذار 
1955، ولم يلتفت ألّي من نــداءات السام، 
مثلما لم يسمح لبعضها بالظهور؛ نظرًا 
لــشــدة الــقــمــع. أمـــا ثــــورة سبتمبر/ أيــلــول 
ثماني  حــروبــهــا  رحـــى  دارت  الــتــي   1962
ســنــوات، فــكــان مسعى الــســام الـــذي رعته 
ــام 1970،  املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــ
ــالـــواقـــع الــجــمــهــوري  لــيــس ســــوى إقــــــرار بـ
املستأثر بالسلطة بالقوة العسكرية وشد 
العربية   

ّ
أن من  الرغم  الجماهير، على  أزر 

السعودية كانت، آنــذاك، مع الطرف امللكي 
الساعي إلى استرداد السلطة.

ــــداث يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 1986  فـــي أحـ
فــي عــــدن، عــاصــمــة الــجــنــوب، كـــان الحسم 
أّي مسعى سياسي،  إلى  العسكري أسبق 
يمكن أن تقدمه أّي من األطراف اإلقليمية، 
وساعد  داخليا،  شأنا  األحـــداث  واعتبرت 
ها لم تدم أكثر من عشرة أيام، 

ّ
على ذلك أن

كــمــا لـــم تــتــمــّكــن صــنــعــاء، بــوصــفــهــا أقـــرب 
ذوي الــقــربــى، مــن إيــقــاف اقــتــتــال الــفــرقــاء 
ــتــــمــــاد الـــحـــل الـــســـلـــمـــي؛ حـــيـــث عـــرض  واعــ
الــرئــيــس الــســابــق لــلــشــمــال، عــلــي عبدالله 
صالح، في خطاب متلفز، إرسال مجموعة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مقاتلي  من 
مــمــن أخـــرجـــوا إلـــى صــنــعــاء عــقــب الــحــرب 
الــلــبــنــانــيــة مــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عـــام 
1983؛ بقصد تثبيت وقف إطاق النار في 
 

ّ
عدن، تمهيدًا للدخول في مفاوضات لحل
األزمة سلميا، لكن شيئا من ذلك لم يحدث، 
ــان خــيــار الــحــســم هــو األســبــق، وتمّكن  وكـ
أحد أجنحة الحزب االشتراكي الحاكم من 
إقــصــاء الــجــنــاح اآلخــــر، وفــــرض سيطرته 

بالقوة املسلحة على الباد كلها.
وبــاملــثــل، كــانــت حـــرب صــيــف 1994 نمطا 
ــراد بــالــســلــطــة بــخــيــار  ــفـ ــتـ مـــشـــابـــهـــا لـــاسـ
الــحــســم الــعــســكــري، وضــــرب كــل مــبــادرات 
، وكان 

ً
السام، بعد االلتفاف عليها طويا

الــنــصــر حــلــيــف مـــن أجـــــاد تــقــديــر املــوقــف 
كــان طرف  وقــد  دقيقا،  تقديرًا  الحسم  مــن 
صــنــعــاء هــو املــتــبــنــي لــخــيــار الــحــســم بعد 
إعــان نائب رئيس مجلس الرئاسة، علي 
ســالــم الــِبــيــض، قـــرار فــك ارتــبــاط الجنوب 
عــن الــشــمــال فــي الــذكــرى الــرابــعــة لتحقيق 
الــــوحــــدة، الـــــذي أوصـــــد األبـــــــواب أمـــــام أّي 
مــســعــًى إلــــى الــــســــام، ونـــســـف مـــا سميت 
»وثيقة العهد واالتفاق« التي أقرها ممثلو 
عــدد من األحــزاب في السلطة واملعارضة، 

والــصــامــتــة الــتــي بــاتــت تــحــدثــهــا يوميا 
وخصوصا  الحديثة،  الــتــواصــل  وســائــل 
املــواقــع االجــتــمــاعــيــة الــكــبــيــرة فــي سلوك 
الــنــاس، وقــدرتــهــا الــكــبــيــرة عــلــى الـتأثير 
الــســريــع فـــي تــشــكــيــل وعــيــهــم الــجــمــاعــي، 
في لحظات فارقة وحاسمة، وقــدرة هذه 
الوسائل على مواجهة كل أنواع األسلحة 
الــفــتــاكــة، وعــلــى إلــحــاق الــهــزائــم الــنــكــراء 
بــأقــوى األنــظــمــة، وأعــتــى الــجــيــوش. ومن 
بــني مــفــارقــات هـــذه املــحــاولــة االنــقــابــيــة 
أن وســائــل الــتــواصــل الــحــديــثــة واملــواقــع 
أكثر  مــن  تعتبر  كانت  التي  االجتماعية 
ــيـــاســـات الــقــمــعــيــة  ــن الـــسـ املـــتـــضـــّرريـــن مــ
للسلطات التركية، في السنوات األخيرة، 
هـــي الــتــي أنــقــذتــهــا مـــن مــحــاولــة انــقــاب 

ق!
ّ
محق

الدرس الرابع يتجلى في وضع نهايٍة لكل 
التقليدية  محاوالت االنقابات العسكرية 
ل، وهــم 

ّ
الـــعـــز املــواطــنــني  ، فــصــور 

ً
مستقبا

يتحّدون الدبابات ويتصّدون لها بصدور 
عارية في شــوارع إسطنبول، ستجعل كل 
»عسكري« يفّكر أكثر من مرة، قبل أن يفّكر 

في مغامرة مماثلة.
الدرس الخامس، ولعله األهم، عودة الثقة 
إلـــى الــشــعــوب املــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا، فقد 
 على 

ٌ
أظهر  الشعب التركي أن إرادته قادرة

هــزم واحــٍد من أقــوى الجيوش في العالم، 
وعلى تحّدي الدبابات وقصف الطائرات. 
يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقــــــٍت تـــســـود فـــيـــه مــوجــة 
تشكيك عــارمــة، فــي ظــل انــتــصــار الــثــورات 
ــادة فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، فـــي قـــدرة  املـــضـ

ــــى املـــوقـــع  ــراع إلــ ــ ــتــ ــ ــتـــه صـــنـــاديـــق االقــ رفـــعـ
األول، ومنحه األتراك ثقتهم في أن يتولى 
شؤونهم على وفق الدستور، وضمن إطار 
الــعــاقــة بــيــنــه وبـــني املــؤســســات الــقــائــمــة، 
كونه  والتنمية«  »العدالة  لحزبه  وحسب 
ــــذي اخــــتــــاره الــشــعــب  الـــخـــيـــار الـــوطـــنـــي الــ
الــتــركــي طــريــقــا لــه فــي مــرحــلــٍة صــعــبــٍة من 
تــاريــخ الــبــاد، ولــيــس لــنــا، نــحــن الــجــيــران 
تركيا  تجربة  مــع  املتعاطفني  واألصــدقــاء 
ى أن تتعافى 

ّ
الديموقراطية سوى أن نتمن

 ،
ً
 نافذة

ً
 إقليمية

ً
من أدوائها، وأن تبقى قوة

وبينها  وبيننا  الــعــرب،  نحن  لنا  وســنــدا 
أكثر من رابط وصلة.

ــوة الـــعـــســـاكـــر،  ــ ــطـ ــ ــن سـ ــ أمـــــــا وقـــــــد نــــجــــت مــ
ومـــن تــوغــلــهــم املــتــوقــع فــي شــــؤون الــدولــة، 
ــــاس، أمــــــا وقــــــد فــشــل  ــنــ ــ ــيــــات الــ وخــــصــــوصــ
االنــقــاب الـــذي دّبـــر بــلــيــل، وانــقــلــب السحر 
الذين أحاطوا  على الساحر، وعلى الحواة 
به، فلنا أن ندعو إلى استيعاب العبر مما 
حــدث، وأن تتوفر الحكمة والبصيرة، لكي 
تصب تداعيات االنقاب في منحًى إيجابي، 
ــيــــة وحـــقـــوق  يــــرســــخ الـــقـــيـــم الــــديــــمــــوقــــراطــ
ــان، ولــيــكــن االنـــقـــاب املـــــوؤود درســـا  اإلنـــسـ
الــعــدالــة والتنمية  أواًل، ولــحــزب  ــان  ألردوغــ
ثــانــيــا، وألصــدقــاء تركيا وجــيــرانــهــا، وكــذا 

ألعدائها وخصومها ثالثا ورابعا. 
)كاتب عراقي(

ووقع عليها في عّمان في فبراير/ شباط 
1994 رئــيــس مــجــلــس الــرئــاســة )الــرئــيــس 
ــالـــح ونــائــبــه  الـــســـابـــق( عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صـ
علي سالم الِبيض، برعاية امللك الحسني؛ 
 أخـــرى على 

ً
لتسجل هـــذه الــحــرب شــهــادة

 تــجــربــة الــحــســم الــعــســكــري فــي تثبيت 
ّ
أن

السلطة املستولى عليها، هي املألوف في 
 ما ســوى ذلــك أمــر عــارض، 

ّ
هــذا البلد، وأن

إن لم يكن نادر الوقوع؛ حيث أفضت أسرع 
إلى  اليمن املعاصر  وأعنف حرب شهدها 
تــمــكــني الــســلــطــة ملــن يــمــلــك الـــقـــوة، ويجيد 
إدارتــــهــــا بـــكـــفـــاءة وفـــاعـــلـــيـــة، وطــــي أقـــوى 

وثيقة سياسية توافقية إلدارة الباد.
آخـــر مــحــطــات الــســجــال بــني خــيــاري الــقــوة 
والسام في ظروف االستياء على السلطة 
فــي الــيــمــن، انــقــاب سبتمبر/ أيــلــول 2014 
ــيـــون بــالــدبــلــومــاســيــة  الــــــذي نـــفـــذه الـــحـــوثـ
املــخــاتــلــة، والـــتـــقـــّدم الــعــســكــري الــتــدريــجــي 
عــلــى األرض، ثــم تـــّوجـــوا ذلـــك بــمــا عـــرف بـ 
»اتفاق السلم والشراكة« الذي أشرف عليه 
األزمــة  السابق لحل  املتحدة  األمــم  مبعوث 
لكن  عمر،  بــن  اليمن، جمال  فــي  السياسية 
لــم تكن ســوى أحــد نظائر حصان  الوثيقة 
ــــو مــا  طــــــــروادة لـــاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــة، وهـ
ق، في تثبيت دعائم االنقاب بالتّوسع 

ّ
تحق

القسري للحوثيني في أغلب املحافظات، ثم 
فرض اإلقامة الجبرية على الرئيس هادي 
ــر فــبــرايــر/ شــبــاط  ــ فـــي صــنــعــاء حــتــى أواخـ
إلى ما هي عليه  بالباد  2015، والوصول 

اآلن من االنقسام والصراع على السلطة.
حتى اآلن، ما يزال كا الطرفني يستمسكان 
بخيار القوة، لكن مؤهات الحسم تتجّمع 
بيد الجيش الوطني، ومعه التحالف، أما 
ــة، إجـــمـــاال، فــمــرهــون بــظــروف  ــ إنــهــاء األزمـ
ــل طــــرف مــنــهــمــا الـــتـــي تــتــبــايــن بــصــورة  كـ
واضحة، كما وكيفا، على مستوى الداخل 
الــذكــيــة  اإلدارة  ــارج، وفــــي مــســتــوى  ــخــ والــ
ــات  ــاوضــ ــفــ لـــلـــقـــوى والـــــوســـــائـــــل. وفــــــي املــ
ها 

ّ
الــتــي يــؤمــل فيها طـــرف االنــقــاب تبدل

بناًء  أمــدهــا،  فــي حــال استطالة  ملصلحته 
ــابــــاٍت مـــشـــابـــهـــة لــلــمــفــاوضــات  عـــلـــى حــــســ
ــلــــوغ عــتــبــة  ــى بــ ــ الــــســــوريــــة، مــــع ســـعـــيـــه إلــ
التي  الرئاسة األميركية املقبلة  انتخابات 
قـــد تــضــع املــنــطــقــة فـــي أفــــٍق جـــديـــد، يــكــون 
فيه تحالف االنقاب في حــاٍل أحسن مما 
هو فيه اليوم، فضا عن توقعاته األخرى 
بتحوالٍت إقليمية قد تحدث قريبا؛ بحيث 
ــادي  ــ ــيــــس هـ ــرئــ يـــنـــهـــار مـــعـــهـــا تـــحـــالـــف الــ
ومــؤيــديــه مــن الـــداخـــل والـــخـــارج، فيسهل 
ــأّي مــن  ــ االنـــقـــضـــاض عــلــيــه بـــالـــقـــوة، أو بــ
أشــكــال »ســــام االســتــســام« عــلــى املشهد 
نــفــســه الـــــذي فـــرضـــه الـــجـــمـــهـــوريـــون على 
املــلــكــيــني فـــي صــلــح عــــام 1970، وبــرعــايــة 

اململكة العربية السعودية.
)كاتب وباحث يمني(

دروس انقالب تركيـا

العساكر إلى البيوت

المألوف والعارض في حّل أزمات اليمن

أن تكون يساريًا في أيامنا

سياسة »االنتقام« 
التي بدأت قوى 

وهيئات دولية 
تحّذر منها لن تخدم 

سوى االنقالبيين

 ندعو الستيعاب 
العبر، كي تصب 

تداعيات االنقالب 
في منحًى إيجابي

كل وقائع االستيالء 
في اليمن على 

السلطة بالقوة لم 
تسجل نجاحًا

آراء

مروان قبالن

الفاشلة في تركيا وحجمها، وعلى  أبعاد املحاولة االنقالبية  يومًا بعد يوم، تتضح 
الرغم من أن الحكمة تقتضي أن يستمر الرئيس أردوغان في تبرئة الجيش كمؤسسة 
من محاولة إطاحته، خصوصًا في ظل وجود قياداٍت كان لها أكبر األثر في إفشال 
أكــار، وقائد الجيش األول الجنرال  االنقالب، مثل رئيس األركــان الجنرال خلوصي 
 من بني 

ً
أوميد دوندار، إال أن حجم تورط الجيش كان مع ذلك كبيرًا. يكفي أن ثالثة

 عن قائدي قوات خفر 
ً
قادة الجيوش البرية األربعة للقوات املسلحة متورطون، فضال

السواحل وقوات مشاة البحرية، وقادة أهم القواعد الجوية، ما يعني أن جنراالٍت من 
صنوف القوات املسلحة كافة شاركوا في املحاولة االنقالبية. وقد جرى اعتقال نحو 
 من أصل 343 يضمهم الجيش التركي، بحسب املعهد السويدي 

ً
 وأميراال

ً
70 جنراال

بمعايير  بقليل من 20%(، وهو حجم مشاركة كبير جدًا  )أكثر  السالم  لدراسات 
االنقالبات العسكرية في العالم. مع ذلك فشل االنقالب، وكان يمكن أن ينجح، ال قدر 
لو  فماذا  كــان مخططًا.  قتله، كما  أو  الرئيس  اعتقال  االنقالبيون من  ن 

ّ
تمك لو  الله، 

حصل ذلك، كما تمنى بعضهم، وماذا لو سيطر الجيش التركي على السلطة؟
تعّد التجربة الديموقراطية التركية، على الرغم من مآخذ عليها، من أنجح التجارب 
الديموقراطية في العالم اإلسالمي، وأكثرها نضجًا، بدليل اجتماع الطبقة السياسية 
والنخب الفكرية التركية على رفض االنقالب، ثم إفشاله. ولو سقطت الديموقراطية 
التركية فلن يعطي هذا األمر ذخيرة إضافية ألنصار نظرية التناقض بني اإلسالم 
والقيم الديموقراطية، واستثنائية الحالة اإلسالمية، فحسب، بل كان سيقضي، بحكم 
مكانة تركيا وحجمها وتأثيرها، على كل أمل ديموقراطي في املنطقة. كانت تركيا 
على الدوام، أقله في القرنني املاضيني، نموذجًا يحذوه العالم اإلسالمي في كل شيء 
الثالث  السلطان سليم  أول إصــالحــات سياسية وإداريـــة زمــن  بــدأت  تقريبًا، ففيها 
)حكم 1789-1807( وبسببها تمت إطاحته. مع ذلك، استلهمها محمد علي باشا 
والي مصر، ومؤسس دولتها الحديثة )حكم 1805-1848(. وفي تركيا، حصل أول 
العاملني  فــي   »

ً
ــة

ّ
»ُســن االنــقــالبــات  لتغدو بعده  املنطقة )1908(،  فــي  انــقــالب عسكري 

ــا، أملانيا  العربي واإلســالمــي. ومــن تركيا، ســرت األفــكــار القومية )قــادمــة من أوروبـ
للمقاومة  أيقونة  ليصبح  أتــاتــورك،  كمال  خــرج  ومنها  العربي،  العالم  إلــى  تحديدًا( 
إيــران  بــه، من رضــا شــاه في  التمثل  القومي، وحــاول كثيرون  والتحديث والعنفوان 
أكثر  إلــى  )توفي 1948(  باكستان  إلــى محمد علي جناح في  )حكم 1941-1925( 
الزعماء القوميني العرب. وعليه، نخلص إلى أن هناك ديموقراطية في تركيا، ومعنى 
ذلك أن هناك أمل ديموقراطي للمنطقة. ولو نجح االنقالب في تركيا ألشرق صباح 
املنطقة على »سيسي« آخر )النموذج ال الشخص( من جهة، ولصّب ذلك، من جهة 
أخرى، في مصلحة التطّرف واإلرهاب، ألن »داعش« هي نتاج اإلقصاء والتهميش 
أن  انتعشت فقط، بعد  أنها  السلمي، بدليل  الديموقراطي والتغيير  التحول  وفشل 

ضاع حلم التغيير العربي.
على مستوى موازين القوى اإلقليمية، لن تقل النتائج كارثية. فلو نجح االنقالب، 
لحصلت تبّدالت جذرية في السياسة الخارجية التركية. وظني أن سياسة الرئيس 
أردوغان اإلقليمية وعالقاته الدولية كانت سببًا رئيسًا في محاولة إطاحته، وظني 
أيضًا أن إحــســاس أردوغــــان بالخطر هــو مــا حــدا بــه، أخــيــرًا، إلــى إجـــراء تغييرات 
مــهــمــة فــي ســيــاســتــه الــخــارجــيــة. اتــخــذت تــركــيــا، فــي الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة 
، تخدم مصالحها كدولة في الدرجة األولى، لكنها داعمة للتحول 

ً
 خارجية

ً
سياسة

الــديــمــوقــراطــي فــي املنطقة الــعــربــيــة )يــعــدهــا بعضهم داعــمــة لــلــقــوى اإلســالمــيــة(. 
وشكلت، في غياب العرب، عامل التوازن الرئيس في وجه النفوذ اإليراني، وقاومت 
سياسات إدارة أوباما القائمة على استرضاء روسيا وإيران، على حساب مصالح 
دول املنطقة وشعوبها، وتحملت العبء األكبر من موجات اللجوء السوري والعراقي 

واليمني والليبي، حتى غدت إسطنبول عربية اللسان وامللمح.

أنطوان شلحت

لبنان  فــي  عــام 2006  التي شنتها إســرائــيــل  يوليو  تــمــوز/  اكتمال عقد على حــرب 
أبــرز تداعياتها بشكل خاطف، وال سيما فيما يتعلق بعدة  هو مناسبة الستعادة 
استنتاجاٍت تم الخلوص إليها، تحيل إلى حروٍب أخرى اندلعت بعدها، وخصوصًا 
في قطاع غزة، بقدر ما تحيل إلى الزمان الراهن. أحد هذه االستنتاجات، وقد يكون 
، أشار أصحابه إلى أنه قبل هذه الحرب تمّسك قادة الجيش وأصحاب 

ً
أكثرها أهمية

ه لن تكون 
ّ
، أن

ً
القرار السياسي في إسرائيل بمفهوٍم، تبني أنه خطأ إزاء مسألتني: أوال

هناك حاجة ملقاتلة حزب الله على نطاق واســع، وفي حال وقــوع عملياٍت عسكريٍة 
ذلــك، حاجة  إذا ظهرت، مع  ثانًيا،  لبنان فستكون »قصيرة ومــحــدودة«.  في جنوب 
أيام معدودة، في تحطيم  إلى شّن حرٍب كهذه، سينجح الجيش اإلسرائيلي، خالل 
هذه املنظمة، وتفكيك قيادتها، والتأدية إلى إنهاء الحرب، بشروٍط مريحة إلسرائيل. 
 أهمية إلــى أنــه مثلما أفضت حــرب حــزيــران/ يونيو 

َّ
وذهــب استنتاج آخــر، ليس أقــل

الشرق األوســط، وإلــى ترسيخ مكانة  ُيعّد إستراتيجًيا في منطقة  إلى تغيٍر   1967
معاكسة، حيث  عمليٍة  إلــى   2006 تموز  حــرب  أّدت  إقليمية عظمى،   

ً
دولــة إسرائيل 

الرصيد األهــم بالنسبة ألمن  القتال تسبب بتآكل  أن فشل الجيش اإلسرائيلي في 
إسرائيل القومي، واملتمثل بصورة الدولة القوية الجبارة التي تمتلك جيشًا ضخمًا 
وقوّيًا ومتطورًا قادرًا على ضرب أعدائه، وتوجيه ضربات ساحقٍة لهم إن تجاسروا 
معركٍة  بمثابة  الحرب  تلك  كانت  ثالث،  استنتاٍج  وبموجب  بها.  التحّرش  على  فقط 

ثر أن إسرائيل ُمنيت بالفشل في األمرين.
ُ
على عنصري »الوعي« و»الردع«. ورأى ك

 لقوة الجيش اإلسرائيلي 
ّ
بخصوص عنصر الوعي، لم تعد بعد الحرب أي أهمية قط

الحقيقية، أو للقول إن الجيش اإلسرائيلي استخدم نسبة صغيرة فقط من قوته، 
وإن لديه أسلحة متطورة في ترسانته العسكرية لم تجد تعبيرًا عنها، فاألمر املهم 
 تمثل بصورة الجيش اإلسرائيلي، وعمليًا صورة إسرائيل في نظر الطرف 

ً
فعال

الذي تقاتله، وفي نظر الخصوم اآلخرين في املنطقة.
أّما نجاح الردع اإلسرائيلي، فكان مستندًا، حتى تلك الحرب، في قراءة دولة االحتالل، 
مّست  إذا  جــّدًا  باهظًا  ثمنًا  ستدفع  بأنها  تحاربها،  التي  الجهات  »استبطان«  إلــى 
بإسرائيل. هذا األمر حال، على سبيل املثال، منذ 1967، وحتى خالل الحروب، دون 
إطالق صواريخ سورية نحو العمق اإلسرائيلي، حيث كان هناك خوف من توجيه 
إسرائيل ضرباٍت قاسية إلى دمشق، وغيرها من املدن السورية املركزية. لكن، في 
أثناء حرب تموز، تم إطالق أكثر من ثالثة آالف صاروخ على الجليل وحيفا وحتى 
ن إسرائيل من جباية الثمن من أي أحد، ما عّرض الردع 

ّ
الخضيرة، من دون أن تتمك

اإلسرائيلي إلى مّس كبير. وتنسحب هذه االستنتاجات على جميع الحروب الالحقة 
التي شنتها إسرائيل على غزة، وكان آخرها في صيف 2014. وفي ما يخص »قوة 
الردع اإلسرائيلية«، يجدر أن نستعيد آراء خبراء إستراتيجيني، ومنهم إسرائيليون، 
تؤكد أن إسرائيل ال تملك قدرة ردع منذ ما قبل حرب 1967. فهذه الحرب اندلعت 
على الرغم من اإلنجاز اإلسرائيلي في الحرب التي سبقتها )حرب السويس 1956(. 
كما أن حرب االستنزاف، في أواخر ستينيات القرن العشرين، اندلعت بعد اإلنجازات 
أكتوبر/  على حرب  الحكم  هذا  ويسري  في حرب حزيران.  العسكرية  اإلسرائيلية 
 إلى حرب تموز 

ً
تشرين األول 1973، وعلى ما تالها من حروب ومواجهاٍت، وصوال

2006. وعالوة على ذلك كله، فإن امتالك إسرائيل السالح النووي ال يردع أحًدا.
أخيرًا، نعيد إلى األذهان أن املعلق العسكري اإلسرائيلي األبرز، زئيف شيف، قال 
الحرب »إننا تلقينا صفعة«. ورأى خبير آخر في الشؤون اإلستراتيجية أن  بعد 
 يبدو أنه »ضربة قاضية«. وبرأيه، انحفرت حرب 1973 في 

ً
املصطلح األكثر مالءمة

الذاكرة حدثًا انعطافيًا تصّدعت في عقبيه ثقة الجمهور بجيش االحتالل. وتساءل 
فيما إذا كانت حرب تموز سيتم استذكارها كخط انكساٍر يصحو الجمهور في 

إثـره من وهم القوة العسكرية اإلسرائيلية غير املحدودة؟. ليس بعد.

توفيق بوعشرين

 أبلغ من ألف كلمة. هذا ما رآه العالم، ليلة الجمعة، 
ً
يقول اإلنكليز، إن صورة واحدة

مشاهد حية مــن شـــوارع إسطنبول وأنــقــرة وأزمــيــر وغـــازي عنتاب. شعب أعــزل 
أمــام  الــصــدر يقف  الــشــارع، ليقول لالنقالب العسكري ال. شــاب عـــاري  إلــى  نــزل 
والرصاص  السلطة،  اغتصاب  السالح من  منع  الحركة، ومعها  يمنعها من  دبابٍة 
من انتهاك حرمة االقتراع، والخوذة من اغتصاب الشرعية. حسم الشعب التركي 
 سعيدة لفيلٍم مرعب. اعتقل جنود االنقالب من 

ً
املعركة في ساعات، ووضع نهاية

وسط مدرعاتهم وثكناتهم، وخرج الزعيم التركي أردوغان معلنًا أن تركيا مدنية 
وستبقى مدنية، وأن االنقالبيني سيحاكمون، وأن حملة تطهير شاملة ستنطلق، 

للقضاء على الكيان املوازي الذي يديره فتح الله غولن من منزله في أميركا. 
التاريخ،  أعطيت تفسيراٌت عدة لفشل االنقالب، ألن املنتصرين عادة من يكتبون 
التي تستعمل كثيرًا، وال  السحرية  الكلمة  الشعب،  الرئيسي كان هو  السبب  لكن 
التركي  املواطن  أبــدى  الجمعة.  ليلة  إلى حقيقة  ، تحولت من مجاٍز 

ً
قليال إال  تظهر 

العودة إلى زمن حكم  الخيار املدني، ويرفض   استثنائية، وهو يدافع عن 
ً
شجاعة

العسكر الــذي جّربه سنواٍت، ولم يجِن منه إال املآسي. بعد أربــع واليــات انتخابيٍة 
ــــوراء، ولــن يقبل مــا قبله الشعب  ال إلــى  الــتــركــي، ولــن يــرجــع  نظيفة، نضج الشعب 
األمر  إلــى قبول  السيسي، ودفعه  الفتاح  الجنرال عبد  أرعبه بطش  الــذي  املصري 

الواقع. وها هو يدفع ثمنًا غاليًا من حريته وكرامته وسمعته.
السبب الثاني الذي أفشل االنقالب العسكري عجز االنقالبيني عن توفير أي غطاء 
سياسي لجريمتهم. األحزاب املمثلة في البرملان، بما فيها الحزب الكردي الذي يكره 
أردوغان، وقفت ضد االنقالب. وضعت خالفاتها جانبًا، ووقفت ضد مّس شرذمة 
من الجيش بالشرعية الديمقراطية. لم تفعل النخب العلمانية التركية ما فعلته النخب 
العلمانية العربية التي دفعها فقر الديمقراطية في دمها إلى التحالف مع االستبداد، 
واالنقالب ضد حكم اإلسالميني املنتخبني. اليسار واليمني واألكراد مختلفون مع 
أردوغان في كل سياساته، لكنهم ليسوا مختلفني معه حول طبيعة الحكم املدني، 
وحق الشعب في اختيار من يحكم. العلمانيون في جل بقاع العالم ديمقراطيون إال 
العيش في  العربي، فهم مستبّدون يكرهون صندوق االقتراع، ويقبلون  العالم  في 
كنف السلطوية. السبب الثالث، التعّددية اإلعالمية، وتطور وسائل االتصال  الحديثة 
التي لم يستطع االنقالبيون السيطرة عليها، كما في السابق، حيث كان يكفي دخول 
العسكر إلى اإلذاعة والتلفزة الرسمية، وتالوة البيان األول ليفرضوا سطوتهم على 
تركية،  تلفزة   400 االنقالبيون  واجــه  الجمعة،  ليلة  للجمهور.  اإلعــالمــي  التوجيه 
تفاعلوا  الذين  املنخرطني في شبكات »فيسبوك« و»تويتر« و»أنستغرام«  وماليني 
مع األحداث بعفويٍة وحريٍة، ومن دون رقابة. وكان الفتًا أن دعوة أردوغان الجمهور 
آبـــل، فقد استعمل مــن مكان  الــذكــي لشركة  الــشــارع كــانــت بالهاتف  إلــى  لــلــخــروج 
اختبائه تقنية »فايس تايم« ليحّرض األتراك على الثورة ضد االنقالب، والخروج إلى 
الشارع واعتقال املتمردين. كسرت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة احتكار 

األخبار، وجعلت من املواطنني منتجني ومستهلكني لألخبار.
املجهودات  أن  اتضح  للحكومة.  واملــخــابــرات  األمــن  الــرابــع، والء مؤسستي  السبب 
اإلصالحية التي قامت بها حكومة أردوغان طوال 14 عامًا، أفلحت في إعادة هيكلة 
املؤسسة األمنية، وجعلها في خدمة البالد، وليس في خدمة أشخاٍص أو لوبياٍت أو 
مخططاٍت داخلية أو خارجية. لعبت قوات األمن واملخابرات دورًا كبيرًا في اعتقال 
نحو  هم 

ّ
تحرك ومنعت  الشارع،  في  الجماهير حركتهم  أن شلت  بعد  االنقالبيني، 

مؤسسات الدولة الحيوية. وكان في مقدور قيادات األمن واملخابرات أن تقف على 
الحياد، أو أن تنضّم إلى االنقالبيني، حتى تضمن لها موقعًا مريحًا في ترتيبات 
الــدفــاع عــن الديمقراطية  مــا بعد االنــقــالب، لكن هــذه األجــهــزة الحّساسة اخــتــارت 
والشرعية والحكم املدني، وجعلت الشعب التركي يرفع رأسه أمام العالم في دولٍة 

تنتمي إلى العصر وقيمه الحديثة.

ماذا لو نجح االنقالب؟ عودة خاطفة إلى حرب تموز

ثورة ضد انقالب
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اليمنيون وحوار الكويت هل حّقا فشلت المحاولة االنقالبية؟
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بــن  الكويــت  حــوار  اليمنيــون  يرقــب 
بالــغ،  باهتمــام  اليمنيــة  األطــراف 
التــي  الســام  فــرص  آخــر  باعتبارهــا 
يمكــن لهــا، إذا نجحــت، أن توقــف نزيــف 
للجميــع  مخرجــا  ــل 

ّ
وتمث اليمنــي،  الــدم 

الحــرب،  فــي  االســتمرارية  يجنبهــم 
ويعيدهــم إلــى طريــق الوفــاق والوئــام من 
ومؤسســاته  للشــعب  االحتــكام  خــال 
التدهــور  أيضــا  ويوقــف  الدســتورية، 
الفظيــع لاقتصــاد الوطنــي الــذي يســير 
التنميــة  تّوقــف  جــّراء  الهاويــة،  إلــى 
وارتفاع أسعار الصرف وضعف القدرة 
الشــرائية، حيث أدى ذلك كله إلى ســحق 

الطبقتن، املتوسطة والسفلى. 
إذا  ممكــن،  الســام  أّن  اليمنــي  يعتبــر 
انتصــر األطــراف لليمن قبــل انتصارهم 
ينتمــون  التــي  والجماعــات  لألحــزاب 
إليهــا، وأّن كلفــة ضياع فرص الســام ال 
يدفعــه إال شــعبنا ووطننــا، وأّن العالم لن 
يساعدنا في الوصول إلى السام، طاملا 
لم يكن الوصول إلى خيار السام خيارًا 

يمنيا في الدرجة األولى.
نســتطيع أن نقول إّن مشــاورات الكويت 
تضع الجميع أمام مســؤوليٍة كبيرة، من 
أجــل إنقــاذ اليمــن، أو دعونــا نقــول إنقاذ 
 

ّ
 الدمــار الــذي حل

ّ
ــى منــه، بعــد كل

ّ
مــا تبق

بــه، نتيجــة تــرك طريــق الســام، وتقــّدم 

أن  ينبغــي  واالســتحواذ.   القــوة  طــرق 
يكــون معلومــا للجميــع، أّن فــي الحــروب 
الداخليــة ال يوجــد منتصــر، وأّن املهــزوم 

هو الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره.
انتصــروا للســام، ألحــام األجيــال فــي 
العيش والحرية والتنمية في غد جميل.

الوطــن يتّســع للجميــع، ويمكــن للجميــع 
أن يتشــارك فــي حمايــة مشــروع وطنــي 
جامــع، يضــع الوطــن قبــل الحــزب وقبــل 
الجماعــة، وقبــل حســابات األطــراف فــي 

الداخل والخارج. 
الوضــع  يتحّمــل  الــذي  الشــعب  هــذا 
الصعــب، ونتائــج الحــروب والصراعــات، 
ــم، يريــد 

ّ
يتعل أن  أن يعيــش، يريــد  يريــد 

أن ينعــم باألمــن واالســتقرار، ومــن حقــه 
ذلــك. فكونــوا بــارون بوطنكــم وشــعبكم، 
وتنازلــوا لبعضكــم البعــض، وتجنّبوا ما 
يعقــد األمــور بينكــم، فشــعبكم يناديكم، 
وينتظــر منكــم أن تصنعــوا الســام فــي 

الكويت. 
ســاما يضّمد الجراح، ويغســل القلوب، 
فــي  للدخــول  بوابــة  بمثابــة  ويكــون 
مصالحــة وطنيــة،  من أجل اليمن الكبير 
املّوحــد، فشــعبكم يراقبكــم، والتاريــخ لن 
فــرص  آخــر  أفشــلتم  مــا  إذا  لكــم  يغفــر 

السام التي تلوح في الكويت.
معاذ القرشي )اليمن(

االنقابّيــة  املحاولــة  تبعــت  التــي  األحــداث  تؤكــد 
فــي تركيــا جدّيــة املحاولــة وشــمولّيتها، خارجّيــا 
 كثيرة كانت تدرك خفايا 

ً
وداخلّيا. ويبدو أّن دوال

املحاولــة، كمــا أّن حملــة االعتقــاالت التــي شــملت 
د 

ّ
رة ومختلفة في الدولة تؤك

ّ
كثيرًا من أجهزة مؤث

أّن األمر كان قاب قوسن أو أكثر من النجاح.
وشــبه  )الجيــش(،  العســكرّية  األجهــزة  تكــن  لــم 
العســكرّية )األمنّية(، وجهاز املخابرات على قلب 
رجــل واحــد، وهــذا هــو العامــل املوضوعــي الــذي 
أفشــل، إلــى حــّد بعيــد، املحاولــة االنقابّيــة. كذلــك 
املواقــف املشــّرفة للمعارضــة التركّيــة التــي أّجلــت 
الخصومــة السياســّية، وأدركــت مخاطــر الحكــم 
مــرارا.  التركــي  الشــعب  خبــره  الــذي  العســكري 
كمــا أن الخــروج الجماهيــري الكبيــر فــي املياديــن 
والســاحات، علــى الرغم مــن حظر التجّول، وبعيد 
ــرا أربــك 

ّ
كلمــة الرئيــس أردوغــان، كان عامــا مؤث

كثيــرًا مــن حســابات االنقابيــن، وذهــب بكثيــر 
من فاعلّية املباغتة التي اعتمدها االنقابيون في 
املحاولــة. باغتــت الجماهيــر التــي احتلــت املياديــن 
والساحات انقابيي الجيش، وأفقدتهم الحاضنة 
الشــعبية التــي يحتاجونهــا، وتحّولــت العملّية إلى 
بــدأت  ثــّم  بــن نزعتــن وإرادتــن،  صــراع درامــي 
باالرتجالّيــة  بــدءًا  بّينــة،   

ً
ظاهــرة الفشــل  مامــح 

الغالبــة علــى قرارات االنقابيــن بعد توالي صور 
اعتقالهم في الفضائّيات.

الــردود الدولّيــة املتحّركــة، وفــق تحــّوالت املشــهد 
د مامح التآمر غربّيا 

ّ
التركــي فــي تلك الليلــة، تؤك

وإقليميــا، ولــم تتضح مواقف الغرب من املحاولة، 
 بعــد حســمها فــي شــوارع أنقــرة واســطنبول، 

ّ
إال

اســتراتيجّية  نهائّيــا.  مــن فشــلها  ــن 
ّ
التيق وبعــد 

الغــرب الداعمــة لانقابــات هي الصمــت، وهذا ما 
خبرنــاه فــي االنقــاب العســكري فــي مصــر، وما 
ن 

ّ
شاهدناه في املحاولة االنقابّية في تركيا. تمك

أردوغان وحزبه، من بعض مؤسسات الحكم في 
تركيــا كجهاز املخابرات واملؤسســة األمنّية، لكّن 
الجيش والقضاء ال يزاالن بعيدين عن االنسجام 
فــي  تجربتــه  أو  أردوغــان،  مــع سياســات  الكلــي 
الحكــم، وحجــم االعتقــاالت فــي صفــوف الجيــش 
تقريبــا  ــه 

ّ
كل كان  الجيــش  أّن  ــد 

ّ
يؤك والقضــاء 

مطلقــا،  املحاولــة  فشــل  يبــدو  ال  املحاولــة.  مــع 
مــا املحاولــة مؤّجلــة إلــى حــن، واألّيــام املقبلــة 

ّ
وإن

صعبــة، وحاســمة بالنســبة ألردوغــان وخياراتــه 
وسياساته، والتعويل الكلّي على اإلرادة الشعبّية 
ال يبدو كافيا مع نزعة انقابّية ظاهرة ومدعومة 
وأردوغــان  التركّيــة  الحكومــة  علــى  خارجّيــا. 
وعليهــم  األلغــام،  مــن  حقــل  فــي  الســير  حســن 
تقويــة العوامــل التــي ســاهمت في إفشــاله، ومنها 
تحويــل املعارضــة التركّية التي عّبرت، وبا ترّدد 
عــن تحّيزهــا للخيــار الشــعبي واإلرادة الشــعبّية 
باالنتقــال مــن خطــاب الخصومــة السياســّية إلــى 
الحكــم  خيــارات  فــي  الفعلّيــة  املشــاركة  خطــاب 
والسياســة، وال بّد من العودة بالسياســة التركّية 
وغيــره  التنمــوي  ــأن 

ّ
كالش التركــي  الّداخــل  إلــى 

مــن اهتمامــات املواطــن التركــي الــذي كان نزولــه 

للســاحات ليلة املحاولة االنقابّية تعبيرًا صادقا 
 رصيد أردوغان 

ّ
عن نجاحات اقتصادّية، هي كل

 هذه العودة إلى الداخل 
ّ

في فترات حكمه. وفي ظل
التركــي، البــّد مــن مراجعــة السياســة الخارجّيــة 
التركّيــة،  القومّيــة  املصلحــة  مبــدأ  وفــق  التركّيــة، 
وغيــر  متناقضــة  تحالفــات  دوائــر  عــن  وبعيــدا 
هاجســا  العســكرّية  املؤسســة   

ّ
تظــل مســتقّرة. 

مرعبــا فــي تركّيا، إذ تكشــف املحاولة االنقابّية، 
النزعــة  بتلــك  ــر 

ّ
تفك تــزال  ال  املؤسســة  هــذه  أّن 

االنقابّيــة التــي احترفتهــا آلّية مــن آلّيات التغيير، 
تحييــد  فــي  النســبي  النجــاح  مــن  الرغــم  وعلــى 
بعــض القطاعــات العســكرّية، فــإّن هــذه املؤسســة 
ال تــزال بعيــدة عــن تنــاول أردوغــان أو حكوماتــه 
املتعاقبــة، ويبــدو الحديــث عــن عملّيــة تطهيــر فــي 
صلــب املؤسســة العســكرية صعبــا، ويحتــاج إلى 
والحكومــة  أردوغــان  علــى  ولذلــك،  كثيــر.  وقــٍت 
التركّية تقوية املؤسسة شبه العسكرّية إلى حن 
تطهيــر مؤسســة الجيــش. البــّد من تقويــة الحياة 
والحرّيــات،  الحقــوق  فضــاء  وتوســعة  املدنّيــة، 
املحضــن  غيــر  مــن  شــعبّية  حاضنــة  وخلــق 
اإلسامي، والبّد من استخاص العبرة والحكمة 
مــن محاولــة يبــدو وصفهــا »بالفاشــلة« نســبّيا 
إلــى حــن. العقيــدة العســكرّية تدفــع بالعســكري 
إلــى خــوض املعركة إلــى النهاية، وانكشــاف كثير 
مــن خيــوط املؤامــرة ســيدفع بكثيــر ممــن دعمــوا 

االنقاب سّرا إلى دعمه جهرا وبقّوة.
محمد المولدي الداودي )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

عمر كوش

فــي  طبيعــي  بشــكل  يســير  شــيء  كل  كان 
مختلــف أنحــاء تركيــا، لكــن مســاء الخامــس 
عشــر مــن يوليو/تموز الجــاري حمل مفاجأة 
حيــث  والعالــم،  وحكومتــه  التركــي،  للشــعب 
تــواردت أنبــاء عــن محاولــة انقــاب عســكري، 
اســتياءهم  أعلنــوا  الضبــاط،  مــن  ملجموعــة 
وه على قناة 

ّ
بالقوة على السلطة، في بياٍن، بث

هــا، 
ّ
تــي آر تــي الرســمية، قبــل أن يتــم قطــع بث

وبــّرروا محاولتهــم االنقابيــة بأنهــم أقدمــوا 
علــى  »الحفــاظ  بهــدف  الخطــوة،  هــذه  علــى 
النظــام الديمقراطــي«، فيمــا كانــت الدبابــات 
تنتشــر أمــام بعــض مقــّرات العاصمــة أنقــرة، 
حامــت  فيمــا  إســطنبول،  مدينــة  فــي  وكذلــك 
 
ً
مقاتــات حربيــة فــي ســماء املدينتــن، معلنــة
إلغــاء كل الرحــات فــي مطار أتاتــورك الدولي 

في إسطنبول.
 كان الذهــول ســيد املوقــف، وبــدا النــاس فــي 
حيــرٍة مــن أمرهــم، إذ لــم يدركــوا لحظتهــا مــا 
الذي يجري في بلدهم، خصوصًا مع انتشار 
أماكــن  فــي  االنقابيــة  العســكرين  قطعــات 
حّساســة في أنقرة وإســطنبول، وبدأ كثيرون 
عــن  بحثــًا  الشــوارع،  فــي  يتراكضــون  منهــم 
مــع  البيــت، خصوصــًا  إلــى  الطريــق املوصــل 
انقطاع حركة املواصات العامة، وقطع أغلب 

الجسور والطرقات الرئيسية.
حــدث ذلــك كلــه فــي الســاعات األولــى ملحاولــة 
، فقد تناقل 

ً
االنقــاب، لكــن األمــر لم يدم طويا

أتــراك كثيــرون، وخصوصــًا النشــطاء منهــم، 

أحمد ماهر

خطــر  تواجــه  دولــة  مصــر  أن  ُينكــر  أحــد  ال 
اإلرهاب، وال أحد ُينكر أن هناك إرهابًا أسود، 
أو  الهــدم  بغــرض  الدولــة واملجتمــع،  يهاجــم 
ونظــام  واحــدٍة،  نظــر  وجهــة  فــرض  بغــرض 
حكم باسم الدين، بدعوى إقامة دولة الخافة 
وتطبيق شــرع الله، وكل هذه الشــعارات التي 
تجذب قطاعًا كبيرًا من الشباب املقهور الذي 

 من االغتراب.
ً
يعيش حالة

وكمــا أن هنــاك إرهــاب جماعــات، وهــو الــذي 
الدولــة  ضــد  الجهاديــة  الجماعــات  تمارســه 
»الكافرة« من وجهة نظرهم، هناك أيضًا نوع 
آخــر مــن اإلرهــاب، وهو الفردي الذي يمارســه 
فرد أو عدة أفراد بشكل مستقل، مثل »الذئاب 
املنفردة«، نوعًا من االنتقام من الســلطة التي 
أنــواع التعذيــب أو  مارســت ضــده نوعــًا مــن 
التنكيــل أو الحبــس ظلمــًا أو بســبب تعــّرض 
أحــٍد مــن ذويــه، أو أقربائــه، أو أصدقائــه، لهذا 
الظلــم، وقــد يكــون االنتقــام مــن املجتمــع كلــه، 
متواطــئ  مجتمــع  نظــره،  وجهــة  مــن  ألنــه، 

بمباركة الظلم والتنكيل أو بالصمت.
وقد ال تعترف أجهزة السلطة األمنية بظواهر 
مــن  بــد  فــا  االنتقامــي،  أو  الفــردي  اإلرهــاب 
إلصاق أي شيء باملؤامرة، فكل ما يحدث هو 
مؤامــرات مــن الكــون كلــه ضــد الرئيــس املنقذ، 
هــي  والدولــة  الدولــة،  هــو  لديهــم  فالرئيــس 
الرئيــس، وال عــزاء للدســتور، وال ملبدأ الفصل 

األخبــار، عبــر وســائل االتصــال الحديثــة، وال 
ســيما مواقع التواصل االجتماعي، بالتزامن 
مــع أول ظهــور للرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
أردوغان، عبر الســكايب، على إحدى القنوات 
الفضائيــة اإلخباريــة، مناشــدًا إياهــم النــزول 
ومطــار  العامــة  والســاحات  الشــوارع  إلــى 

إسطنبول الدولي. 
بــل نزلــت حشــود كبيــرة  األتــراك،  لــم يتأخــر 
منهــم إلــى الشــوارع، وتوجهــوا بــاآلالف إلــى 
مطار إسطنبول، وواجهوا الدبابات مباشرة، 
رافعــن األعــام التركيــة، ومنّدديــن باملحاولة 
االنقابيــة، وناشــدوا الجنــود ترك أســلحتهم 
يمنعهــم  ولــم  أنفســهم،  وتســليم  ودباباتهــم 
إغــاق جســري البوســفور في إســطنبول، وال 
حالــة االســتنفار األمنــي غيــر الطبيعيــة فــي 
املدينة، من قول كلمتهم، منادين: »عودوا إلى 
روا درســًا، 

ّ
بيوتكــم«، ليضربــوا مثــااًل، ويســط

ال بــد أن يســجله تاريــخ تركيــا والعالم أجمع، 
بأن إرادة الشــعب أقوى من رصاص العســكر، 
خصوصــًا عندمــا يعي الشــعب معنــى حياته 

وحقوقه وواجباته.
وعلــى الرغــم من فرض حظــر للتجوال، وقطع 
للطرقــات، وإطــاق الرصــاص علــى الحشــود 
املقاتــات  وتحليــق  لانقــاب،  الرافضــة 
إال  منخفــض،  ارتفــاٍع  علــى  الــرؤوس  فــوق 
أن املواطنــن األتــراك أكملــوا طريقهــم، حتــى 
تراجعــت الدبابــات التي كانــت تحاصر مطار 
ســاحة  فــي  وكذلــك  إســطنبول،  فــي  أتاتــورك 
تقســيم، ومــن أمــام مقــّر قيــادة الشــرطة، فيمــا 
كانــت القــوى الرافضــة لانقــاب، وخصوصًا 

بــن الســلطات، وعلــى مــن ال يقتنــع باملؤامــرة 
أن يقنــع نفســه باملؤامــرة، فهي املبّرر األســهل 
والتجــاوزات  واإلخفاقــات  الفشــل  لتفســير 

واالنتهاكات واإلجراءات االستثنائية.
واإلرهــاب، بشــكل عــام، فعــل إجرامي خســيس، 
مهمــا كان املبــّرر والدافــع، يكــون هنــاك دائمــًا 
تدميــر  وكذلــك  وأطفــال،  أبريــاء  ضحايــا 
للممتلــكات العامــة والخاصــة وظلــم لآلخرين. 
ولكــن، ملــاذا ال يــدرك مــن فــي الســلطة العاقــة 
الطرديــة بــن إرهــاب الدولــة وزيــادة اإلرهــاب 
الفــردي واإلرهــاب االنتقامــي. وإرهــاب الدولــة 
ال يعني فقط الدول التي تمارس اإلرهاب ضد 
اآلخرين، مثل إسرائيل التي تمارس أبشع أنواع 
اإلرهاب ضد الفلسطينين، وتزعم العكس، بل 
مــن املمكــن أن تمــارس الســلطة اإلرهــاب ضــد 
مواطنيها، كما يحدث عندنا، وفي معظم دول 
أفريقيا والشرق األوسط، فاألنظمة السلطوية 
التــي تســيطر علــى الحياة السياســية واإلعام 
التــي  هــي  والثقافــة  والتعليــم  واالقتصــاد 
مخالــٍف  صــوٍت  أي  ضــد  اإلرهــاب  تســتخدم 
أو مغــرد خــارج الســرب، فاإلرهــاب ليــس فقــط 
تفجيــرًا جبانــًا، أو قتل اإلرهابين لألبرياء من 
الجنــود أو املدنيــن، بــل هنــاك إرهــاب الســلطة 
الذيــن  املذيعــن  البرامــج وترحيــل  وقــف  مثــل 
يحاولــون قــول الحقيقــة، وهــذ اإلرهــاب يكــون 
بالقانــون، وليــس ضــده كمــا الحــال فــي إرهاب 

الجماعات األصولية.
هنــاك إرهــاب الســلطة الــذي يســتخدم ســيف 

يســمحوا  لــن  وأنهــم  حقيقيــًا«،  »انقابــًا 
»بــأي نشــاط يجلــب الضــرر لديمقراطيتنــا«، 
مــن  منتخبــة  التركيــة  الحكومــة  أن  معتبــرًا 
املواطنن، وتمثل إرادة األمة«، وتوعد »الذين 
ثمنــًا  ســيدفعون  بأنهــم  االنقــاب  حاولــوا 
الشــعوب  حــزب  ورفــض  لفعلتهــم«.  باهظــًا 

الديمقراطي املحاولة االنقابية.
حــزب  شــخصيات  أن  كلــه  ذلــك  إلــى  يضــاف 
الحكــم،  فــي  تعــد  لــم  التــي  والتنميــة  العدالــة 
ورئيــس  غــل،  اللــه  عبــد  الســابق  كالرئيــس 
الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وسواهما، 
الحكومــة،  جانــب  إلــى  وحــزم  بقــوة  وقفــت 
الديمقراطــي  باملســار  مســاس  أي  ورفضــت 
 عــن وقوف كل وســائل اإلعام 

ً
التركــي، فضــا

جانــب  إلــى  واملعارضــة،  املواليــة  تقريبــًا، 
وقــف  وكذلــك  والديمقراطيــة،  الحكومــة 
مثقفون وساسة أتراك كثيرون املوقف نفسه.
شكلت هذه املحاولة االنقابية الفاشلة حدثًا 

علــى هــدم بيتــه بالقــوة فــي رفــح أو تهجيــر 
أحــد ذويــه  أو مقتــل  أمنيــٍة،  أســرته ألســباٍب 

بالخطأ في إحدى الحمات األمنية.
وهنــاك قصص عديدة مســكوت عنها، معّمى 
عليها عن شــباٍب اتجهوا إلى الفكر املتطّرف، 
وحاولــوا املشــاركة فــي عمليــاٍت مســلحٍة ضد 
السلطة، بسبب حبس أٍب ظلمًا، وتعذيب األب 
في السجون، لكن كهنة البيروقراطية وعبدة 
الــورق ال يعترفــون بذلــك. الضابــط املســؤول 
مــن  يزيــد  التحريــات  محضــر  كتابــة  عــن 
التفاصيــل الخياليــة، وال يهتــم كثيــرًا بتأثيــر 
الحبــس احتياطيــًا ظلمًا فترات مفتوحة على 
نفســية املحبــوس وأســرته وأوالده، وكذلــك ال 
يهتــم وكيــل النيابــة، وال القاضــي الذي يحكم 
بظاهــر األوراق، وبــدون تحقيق جــاد، باآلثار 

التركيــة،  الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  مفصليــًا 
وفــي مســار الديمقراطيــة التركيــة خصوصــًا، 
لهــا  وســيكون  عمومــًا،  التركيــة  والتجربــة 
مفاعيــل  د 

ّ
ســتول أنهــا  حيــث  بعدهــا،  مــا 

وإرهاصــات متعــّددة، إن مــن جهــة تصحيــح 
وتافــي  الديمقراطيــة،  املمارســة  مســار 
التمّعــن  جهــة  مــن  أم  واألخطــاء،  النواقــص 
فــي دور الجيــش التركــي فــي الحيــاة العامــة، 
إتمــام  إلــى  يفضــي  بمــا  فيــه،  النظــر  وإعــادة 
للمؤسســة  سياســي  دوٍر  أيِّ  إنهــاء  عمليــة 
مهمتــه  إلــى  والتحــول  التركيــة،  العســكرية 
األساســية فــي حمايــة الشــعب والجمهوريــة، 
وفــق قواعــد مهنيــة، توجــه مهامه فــي حماية 

املمارسة الديمقراطية.
وإن كان مــا يــزال فــي صفــوف الجيش التركي 
مــن يعتبر نفســه وريــث التقاليــد األتاتوركية 
وقيمها، والقوة القائدة للدولة واملجتمع، أي 
املسؤول عن حماية الدولة العلمانية التركية، 
والشريك األساسي في تجربة التحديث التي 
 ،1923 منــذ  أتاتــورك  كمــال  قادهــا مصطفــى 
فــإن هــذا الــدور انتهــى. وليســت تركيــا اليــوم 
مــن  الثانــي  النصــف  فــي  تركيــا  نفســها  هــي 
القــرن العشــرين املنصــرم، فقــد أطــاح الجيــش 
التركي أربع حكومات مدنية، منذ ســتينيات 
القــرن العشــرين املنصــرم، وصــواًل إلــى تولــي 
حزب العدالة والتنمية الحكم التركي في عام 
2002، عبر صناديق االقتراع، وبالتالي، حان 
الوقــت كــي يعــود الجيــش بشــكل نهائــي إلــى 

ثكناته، أي إلى مكانه الطبيعي.
)كاتب سوري(

التــي ســوف تنتــج عــن هــذا الحبــس أو هــذا 
الحكم بعد خمسة عشر أو عشرين عامًا.

محاولــة  وال  تخّيــل،  املوظفــن  لــدى  وليــس 
لدراسة نتائج الظلم واإلقصاء وإغاق املجال 
العــام بعــد عشــرين عامــًا، لكــن املجــال الوحيد 
الذي ربما تجد فيه بعض التخطيط واإلبداع 
املعارضــة،  تشــويه  كيفيــة  هــو  الشــيطاني 
واألســاطير  األكاذيــب  اختــاق  وكيفيــة 
وقصص املؤامرات، وما تسمى حروب الجيل 
أجــل  مــن  القوانــن  تفصيــل  وكيفيــة  الرابــع، 
الســيطرة على كل شــيء، ومحاصرة كل شــيء 
باســم دولــة القانــون التــي تســتيقظ فقــط ضد 
كل من له رأي مخالف، وتنام في سباٍت عميٍق 
أمــام الفاســد واملــزّور واملتعــّدي علــى أراضــي 

الدولة، واملرتكب جرائم التعذيب.
كيــف للضابــط املوظــف أن يتخّيــل ويفّكــر في 
النتائــج النفســية واالجتماعيــة بعــد عشــرين 
عامــًا، األهــم هو الورق واألوامــر والتعليمات، 
فــي  كذلــك  نــراه  مــا  وهــو  الرؤســاء،  ورضــى 
التعليم واملرور والصحة واالقتصاد والبحث 
العلمــي، إنهــا إجــراءات وورق ولوائــح معقدة 
أحيانــًا  تطبيقهــا  يتــم  متشــعبة،  وقوانــن 
وكســرها كثيــرًا، لكــن النتيجــة مــا نلمســه فــي 
حالنا في الواقع في األمن والتعليم والصحة 

واملرور واإلسكان والصناعة والتجارة.
وبيروقراطيــة  البيروقراطيــة  إرهــاب  إنــه 

اإلرهاب.
)ناشط مصري معتقل(

مكافحــة  وقــوات  الخاصــة،  الشــرطة  وحــدات 
تقــوم  األخــرى،  األمــن  وقــوى  الشــغب، 
عليهــا  ســيطر  ملواقــع  منظمــة  باقتحامــاٍت 
معهــم  وخاضــت  أنقــرة،  فــي  االنقابيــون 
األوضــاع،  علــى  بالســيطرة  انتهــت  معــارك، 
املحاولــة  منفــذي  مــن  عديديــن  واعتقــال 

االنقابية الفاشلة ومخططيها.
التركــي  الشــعب  أن  أجمــع،  للعالــم  وظهــر 
واجــه قــوات االنقابيــن وأســلحتهم بصدوٍر 
عاريــة، وبطريقــة ســلمية، وســاهم في إفشــال 
محاولتهــم، وأنــه لــم يســمح لهــم بالنْيــل مــن 
الرغــم  علــى  التركيــة،  الديمقراطيــة  التجربــة 
علــى  الحــرص  االنقابيــن  بيــان  ادعــاء  مــن 
وعلمانيــة  اإلنســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة، 
الدولــة، األمــر الذي عنى أن الشــعب التركي لم 
يســتجب الدعــاءات االنقابيــن، وأن ذاكرتــه 
مــا تــزال تحفــظ حجــم املعاناة التــي ذاقها من 
حياتهــم  علــى  االنقابيــن  العســكر  ســطوة 

ومعيشتهم.
املعارضــة  أحــزاب  أن  أيضــًا،  يســّجل،  ومــا 
التركيــة اتخــذت مواقــف تاريخيــة، برفضهــا 
املحاولــة االنقابيــة الفاشــلة، حيث ذّكر زعيم 
كلجــدار  كمــال  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب 
االنقابــات  مــن  عانــت  »تركيــا  أن  أوغلــو، 
معلنــًا  الديمقراطيــة«،  عــن  وســتدافع  كثيــرًا 
ودفاعــه  والديمقراطيــة،  للجمهوريــة  وفــاءه 
عنهــا حتــى النهايــة، وأّيــد نــزول الشــعب إلــى 

امليادين، للوقوف في وجه االنقاب. 
وفي الســياق نفســه، أعلن زعيم حزب الحركة 
تواجــه  بــاده  أن  بهجلــي،  دولــت  القوميــة، 

القانــون، أو صنــم القانــون، تحت شــعار دولة 
القانون، وفيها يتم حبس األصوات املعارضة 
أو التهديــد بالحبــس باســم القانــون، وفيهــا 
يتــم الســماح ملظاهــرات تأييــد الحاكــم. ولكن، 
يتــم حبــس من يفّكــر في الخــروج لاعتراض، 

قبل أن يشرع في التفكير.
إرهــاب الدولــة أو إرهــاب الســلطة هــو فــرض 
قوانــن واتفاقيــات وقــرارات، بــدون أخــذ رأي 
الشــعب املفتــرض أنه مصدر الســلطات، وهي 
بإنجــازات  نهــار،  ليــل  املواطــن  تطــارد  التــي 

السيد الرئيس ومعجزاته وتوجيهاته.
إرهــاب الدولــة أو الســلطة هــو تقييــد حريــة 
التجمــع والتنظيــم باســم القانــون، واللجــوء 
إلــى األســاليب القديمــة للســيطرة عــن طريــق 
والســيطرة  والحصــار  الوظيفــي  االحتــواء 
بالقانــون علــى األحزاب والنقابــات واملجتمع 
التــي  السياســية  الحيــاة  فقوانــن  املدنــي، 
صيغــت مــن أجــل الحصــار والســيطرة، منــذ 
عشــرات الســنن، ال تــزال ســارية. ولذلــك، نرى 
ضعيفــة  ونقابــات  مدّجنــة  كرتونيــة  أحزابــا 
ومجتمــع  أعضائهــا  حقــوق  عــن  تدافــع  ال 
مدنــي مــواٍل، يتعامــل بعاقــة التبعية، وليس 

التكامل والتشاركية.
علــى  فعــل  رد  يكــون  أحيانــًا  األفــراد  إرهــاب 
إرهــاب الســلطة وظلمهــا، وهــو مــا ال يعتــرف 
بــه مــن هــو فــي الســلطة. ولكــن، هنــاك قصص 
انضمــوا  شــباٍب  عــن  عليهــا  معّمــى  عديــدة 
لجماعــة أنصــار بيــت املقــدس في ســيناء، ردًا 

حدٌث مفصلي في تركيـا
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غزة ــ يامن سلمان

الغزيــن  عــن  تغيــب  ال  املســتمرة  املعانــاة 
منــذ ســنوات طويلــة. فالحصــار مســتمر، 
املعابــر،  عبــر  ممنــوع  شــبه  والتنقــل 
خصوصــًا معبــر رفــح الحــدودي مــع مصــر، وهــو 

صلة وصل أهل القطاع بالخارج. 
هذا املعبر يدمر حياة كثير من الغزين، فهو يمنع 
آالف املرضــى مــن تلقــي العــاج، وآالف الطــاب مــن 
إكمــال دراســتهم فــي الخــارج. كمــا يمنــع لــّم شــمل 
 املعبــر 

ّ
بعــض العائــات. الجديــد فــي هــذا اإلطــار أن

 
ّ

أملانيــا وأعمــل فيهــا وأتــزوج بمــن أحببــت. جربت كل
أو  أو عمــل  تأشــيرة ســياحية  عبــر  الوســائل ســواء 
ني 

ّ
هجرة أو تعليم أو لّم شمل. لم ينفع شيء فقط ألن

فــي غــزة«. فــي إحــدى املحــاوالت حصــل أحمــد علــى 
ها كانت محددة الوقت، بينما كان 

ّ
تأشيرة عمل، لكن

رقم خروجه من معبر رفح 18 ألفًا و788. وهو رقم لن 
يتيح له الخروج من القطاع قبل عامن.

نســرين )24 عامــًا( تخرجــت العــام املاضــي مــن كليــة 
مــن  عــام  قبــل  غــزة.  جامعــات  إحــدى  فــي  الهندســة 
تخرجهــا خطبــت ابــن خالتهــا املقيــم فــي اإلمــارات مــع 
الفتــرة  هــذه  طــوال  فيهــا.  محاســبًا  ويعمــل  عائلتــه، 
انتظــرت فتــح معبــر رفــح كــي تســافر إلــى خطيبها. ما 
إن تسمع أّي خبر عن فتح املعبر حتى تسعى بنفسها 
 معظم األخبار كانت محض إشاعات.

ّ
إلى التأكد، لكن

في فبراير/ شباط املاضي، أعلن عن اسمها من ضمن 
عــادت  لكنهــا  املعبــر،  مــن  للخــروج  الــدوري  الكشــف 
ومعهــا نحــو 100، أقفــل الجانب املصري رفح أمامهم 
بحجــج أمنيــة. عودتهــا تلــك املــرة تســببت بمشــاكل 
بينهــا وبــن خطيبهــا الذي لم يعــد يحتمل االنتظار. 
وبعــد محــاوالت أخــرى، طــوال شــهرين، صدمــت فــي 
ــه 

ّ
الثالــث مــن أبريــل/ نيســان املاضــي برســالة منــه أن

يتمنى لها حياة سعيدة، وأن ال نصيب بينهما.
تقــول لـ«العربــي الجديــد«: »املشــكلة أننا فــي مجتمع 
قة حتى 

ّ
محافظ، وبالنسبة لهذا املجتمع أنا اآلن مطل

فــي بطاقــة الهويــة. وهــذا ما يشــكل عائقًا بخصوص 
أّي نية ارتباط بشــخص آخر. لألســف، دفعت ثمنًا ال 

ذنب لي فيه«.
 بعضهم يدفع ما قد يصل إلى 5 

ّ
تشير نسرين إلى أن

آالف دوالر أميركي عبر مكاتب سفر من أجل العبور 
 
ّ
إلــى مصــر بالتنســيق مــع الجانــب املصــري. كمــا أن
هنــاك طرقــًا غيــر شــرعية كالوســاطات وغيرهــا لجــأ 

إليها عدد من املسافرين.

يدمر أّي مشروع للزواج بن من يعيش في القطاع 
وخارجه.

لحظــة  منــذ  العروســن  معانــاة  فــي  القصــة  تبــدأ 
ارتباطهمــا بفعــل القرابــة أو التعــارف أو خــال زيارة 
مؤقتة ألحدهما إلى القطاع أو العكس. يبدأ التواصل 
عبــر االتصــاالت املتاحــة بأمل بناء أســرة، ويبدأ معه 
البحــث عــن وســيلة خــروج مــن غــزة عبــر معبــر رفــح. 
 أولى الصدمات تتمثل في رقم املسجلن أمامهم 

ّ
لكن

وباالطــاع  مســافر.  ألــف  عشــرين  مــن  أكثــر  البالــغ 
ــه ال يفتــح أكثــر مــن 4 أيــام 

ّ
علــى آليــة فتــح املعبــر، فإن

 شــهرين أو ثاثــة، يعبــر خالهــا مــا بن 1500 إلى 
ّ

كل
2000 شــخص. وبذلــك، يتوجــب على هــؤالء االنتظار 

عامن أو ثاثة حتى يجتمعوا تحت سقف واحد.
مــن  الفلســطيني  الصحافــي  أطلــق  اإلطــار،  هــذا  فــي 
قطاع غزة، عامر الفرا، إنذارًا في أواخر شهر رمضان 
املاضــي، عندمــا تحــدث عبر حســابه الشــخصي على 
»فيســبوك« عــن انفصالــه عــن خطيبتــه بســبب معبــر 
مــن  انتظــاره ســفرها  مــن  ثــاث ســنوات  بعــد  رفــح، 
اململكــة العربيــة الســعودية إليــه في غــزة. بعد حديث 
الفرا، تشجع كثير من الغزين للحديث عن تجاربهم 
الشــخصية وعــن قصــص انتهــت باالنفصــال بســبب 

معبر رفح.
أحمــد خ. )27 عامــًا( مهنــدس فــي شــركة خاصــة. قبــل 
شــهرين، انفصل عن خطيبته التي تعيش في أملانيا 
األســاس.  مــن  رفــح  اجتيــاز معبــر  يســتطيع  ألنــه ال 
وكانــت  عــام،  ونصــف  عامــًا  اســتغرقت خطوبتهمــا 
نهايتهــا مليئــة باملشــاكل بعــد ضغــط عائلــة الفتــاة 
 

ّ
عليهمــا بســبب عــدم قدرتــه علــى الوصــول إلــى حــل

للسفر إلى أملانيا.
ال يجــد أحمــد أمامــه غيــر البحــر يشــكو إليــه آالمــه. 
الكبيــرة.  بخســارته  يفكــر  وهــو  يوميــًا  إليــه  يذهــب 
يقــول لـ«العربــي الجديــد«: »كنــت آمــل أن أســافر إلــى 

مجتمع
 أعــداد النازحن بلغت نحو خمســة ماين، 

ّ
أعلنــت لجنــة املهجريــن فــي مجلــس النــواب العراقي أن

متوقعــة نــزوح نحــو مليــون شــخص مــن أهالــي مدينــة املوصــل )مركــز محافظــة نينــوى - شــمال(. 
 من بن النازحن 800 ألف من 

ّ
وقال رئيس لجنة املهجرين والنازحن في البرملان رعد الدهلكي إن

 عدد العائــات النازحة من املوصل 
ّ
مدينــة األنبــار )مركــز محافظــة الرمــادي - غــرب(. وأشــار إلــى أن

بلــغ 4000 عائلــة، متوقعــًا وصــول أعــداد النازحــن مــن املوصل وحدها إلى نحو مليــون نازح، بعد 
)األناضول( احتدام املعارك وانتقالها إلى قلب املدينة.  

 نحو 49 ألف طفل ســيموتون بســبب ســوء 
ّ
حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيســف( من أن

التغذيــة فــي املناطــق التــي كانــت معزولــة فــي مــا مضــى بســبب انتفاضــة إســامية متطرفــة شــمال 
شرقي نيجيريا في حال لم يحصلوا على العاج. ودعت »يونيسف« الجمعيات الخيرية والجهات 
املانحة إلى سرعة االستجابة لتفادي وقوع مأساة في والية بورنو، حيث يعاني نحو ربع مليون 
طفــل مــن ســوء التغذيــة الشــديد. معظــم األطفــال مــن املناطــق التــي كان يتعــذر الوصــول إليهــا قبــل 
)أسوشييتد برس( تحريرها من متطرفي بوكو حرام في وقت سابق من هذا العام. 

يونيسف: الجوع يكاد يقتل 49 ألف طفل نيجيريخمسة ماليين نازح في العراق

بيروت ــ انتصار الدنان

»نســيتني أّمــي تحــت شــجرة الزيتون حن 
ا خمس بنات 

ّ
هربت من البلد )البلدة( إذ كن

هــا ســرعان مــا اســتدركت 
ّ
وثاثــة أبنــاء. لكن

تبــدأ  هكــذا  لتصطحبنــي«.  فعــادت  األمــر، 
مــن  خروجهــا  روايــة  محمــود  نمــر  مريــم 
فلســطن، تحديــدًا من قضــاء صفد. في عام 

النكبة، لم يكن عمرها يتجاوز األشهر.
مريــم نمــر مــن مواليــد عــام 1948، تحكي ما 
دعنا 

ُ
نقله لها أهلها عن ذلك الزمن. »لقد خ

عندمــا تركنــا فلســطن. قالــوا لنــا اخرجــوا 

ملــّدة أســبوع واحــد فقــط، ثــم تعــودون إلــى 
بيوتكــم. فخــرج الناس مــن بيوتهم وتركوا 
 شــيء حيــث هــو. لــم يحملــوا معهــم إال 

ّ
كل

بعــض املابــس ومفاتيــح بيوتهــم«. مضــى 
األســبوع، وتبعه آخر وثّم أســابيع وأشــهر 

وسنن، »وحتى اللحظة لم نعد«.
تقول مريم: »بعد مجزرة دير ياســن، خرج 
 الذين خرجوا من فلسطن. في 

ّ
أهلي مع كل

البدايــة، توّجهــوا نحــو الحــدود اللبنانيــة، 
)جنــوب  جميــل  بنــت  نحــو  ليجتازوهــا 
لبنــان( وثــّم صور. هناك، انقســم الناس إلى 
والعطــش.  التعــب  أعياهــم  بعدمــا  قســَمن 

 
ّ
وحــط )جنــوب(  صيــدا  إلــى  توّجــه  قســم 
لاجئــن  الحلــوة  عــن  مخّيــم  فــي  رحالــه 
فــي  بقــي  الثانــي  والقســم  الفلســطينين، 
صــور«. تضيــف: »فــي مخّيــم عــن الحلــوة، 
غــوث  )وكالــة  األونــروا  مــن  أهلــي  حصــل 
علــى  الفلســطينين(  الاجئــن  وتشــغيل 
خيــم، ورحنــا ننــام فوق بعضنــا بعضًا. أّما 
 آهالــي 

ّ
الحّمامــات، فكانــت مشــتركة بــن كل

متواضعــة،  بيوتــًا  بنينــا  بعدهــا،  املخّيــم. 
وراحــت الوكالــة تقّدم لنــا املعونات العينية 
منازلنــا.  فــي  الخبــز  ونعــّد  نعجــن  ونحــن 
 التعليم 

ّ
كذلك، أنشأت األونروا املدارس، لكن

لــم يطــاول األطفــال الفلســطينين جميعــًا«. 
طويلــة،  ســنوات  »بعــد   : مريــم  وتتابــع 
فــي  مــع زوجــي  للعيــش  تزّوجــت وانتقلــت 
مخّيم برج البراجنة لاجئن الفلسطينين 
في بيروت. أنجبت سبع بنات وابنًا واحدًا، 
والتعــب.  بالبــؤس  مليئــة  حياتنــا  وكانــت 
أوالدنــا  وصــار  حقــوق.  بــا  نعيــش  نحــن 
يموتــون فــي البحر، وقــد حاولوا الهرب من 
الوضع الســيئ الذي يعيشــونه. فاملوت مّرة 

واحدة أفضل من املوت مّرات عدة«.
بعــد وفــاة زوجهــا واضطرارهــا إلــى تربيــة 
أوالدها بمفردها، فتحت مريم دكانًا صغيرًا 

في املخّيم وعملت كذلك في التطريز. تخبر: 
»كنــت أطــّرز علــى ضوء الشــمعة، لكــي أؤّمن 
لقمــة عيــش أوالدي، وعملــت أيضــًا فــي فــرن 
جعلتــه فــي غرفة صغيرة بالقرب من بيتي. 
كذلــك بعــت املابــس والترمــس والحمــص، 
بيعهــا«.  فــي  يســاعدنني  بناتــي  وكانــت 
 صغيرات، 

ّ
لّكنها زّوجت هؤالء البنات وهن

»حتــى أرتــاح مــن املصاريــف الكبيــرة التــي 
تقضــي  اليــوم،  علــّي«.  عبئــًا  تشــكل  كانــت 
مريــم معظــم وقتهــا فــي مركــز الشــيخوخة 
فيمــا  البراجنــة،  بــرج  مخّيــم  فــي  النشــطة 

 العودة.
ّ

توصي أحفادها بالتمّسك بحق

مريم نمر: أّمي نسيتني تحت شجرة الزيتون في فلسطين

لبن  أبو  نسرين  االجتماعية  المختصة  تنّوه 
إلى أّن استمرار إغالق معبر رفح يسبب توترًا 
ويحتاج  خارجية  مصالح  لديه  لمن  واكتئابًا 
الجديد«:  لـ«العربي  إلى خروج عبره. تضيف 
من  كــان  المطلقات  من  عــددًا  »الحظت 
الخارج  في  ــزوج  ال عمل  طالقهن  أسباب 
وتركه زوجته، ألنها ال تستطيع السفر معه 
هناك  أّن  كما  الــعــودة.  يستطيع  ال  وهــو 
ينتظرن  اللواتي  المعلّقات  من  كبيرًا  عددًا 

لّم الشمل«.

تفّكك أسري

عصام سحمراني

 شيء صعبا 
ّ

هناك أشخاص يجدون كل
 بالنسبة إلى 

ً
في طريقهم، مهما كان سها

اآلخرين. ليس الكام هنا عن أمور صعبة 
للغاية ويتفق معظم الناس على صعوبتها، 
بينما يجدها البعض في منتهى السهولة. 
ليس الحديث عن درس صعب وجاف جدًا 

في علم االقتصاد، تجد أحدهم يتاعب 
بعناصره الكّمية والنوعية ويقلب النظريات 
إلى أمثلة واقعية معاشة، ويفسرها بمزاج 
من يجد لذة في الشيء، ولذة مضاعفة في 

معرفة شيء ال يعرفه غيره.
ليس الحديث عن ذلك، بل على العكس 

تماما، عن أمور سهلة جدًا ال تعدو كونها 
اعتيادية وتلقائية بالنسبة ملعظم الناس، 

ومع ذلك هي بالنسبة إلى هؤالء من 
أصعب األمور.

من الدراسة إلى العمل، فالعاقات العائلية 
واالجتماعية والغرامية... حتى انسجامهم 

 إلى 
ً
مع مجتمعهم وامتثالهم للقوانن، وصوال

 شيء؛ 
ّ

الحياة نفسها. هناك عقبات في كل
منها ما يكون طبيعيا، ومنها ما يوضع 
هم مغناطيس 

ّ
وضعا في طريقهم، فكأن

يجتذب املصائب واملآسي وامللّمات.
البعض يفّسر األمر بالحظ العاثر الذي 

يفاجئ العثرات نفسها بقدرته املذهلة على 
 ما هو عجيب في هذا املقام. 

ّ
اإلتيان بكل

 األبيات الشهيرة -املكسورة الوزن- 
ّ

ولعل
تعّبر أفضل تعبير عن ذلك:

 شوٍك نثروْه
َ

ي كدقيٍق فوق
ّ
إنَّ حظ

ثّم قالوا لحفاٍة يوم ريٍح: اجمعوْه
ا صعَب األمر عليهم قلُت قومي: اتركوْه

ّ
مل

إّن من أشقاه رّبي كيف أنتم تسعدوْه!؟
من الواضح أّن األبيات نفسها ترّد سوء 
الحظ إلى القدرة السماوية كذلك، فاألمر 

ال يعدو كونه تعبيرًا عن الشقاء واالبتاء. 
وطاملا دخلنا في هذا املقام الغيبي، ال بّد من 

اإلشارة إلى أّن البعض يؤمن بـ«األعمال« 
السحرية التي تستهدف شخصا وتعرقل 
 املربوط« عندها. 

ّ
 أموره، وال بّد من »حل

ّ
كل

كما يؤمن آخرون بأّن ذلك الشخص منذور 
 نذره، وال بّد من إيفاء النذر )مهما 

َ
ولم يوف

كان نوعه وإلى أّي مقام أو ولّي صالح كان( 
كي يذهب النحس عنه.

نا نجّر على 
ّ
لكن، هناك اتجاه ثاٍن يعتبر أن

أنفسنا مثل هذا النحس، خصوصا لجهة 
تعاملنا مع األمور بتشاؤم دائم يهيئ 

الفرصة ألّية مصيبة، بل يفرش في طريقها 
السجاد ويتعجلها ما أمكنه. فكما ينصح 

القول املنسوب إلى الحديث النبوي: »تفاءلوا 
بالخير تجدوه«، ينصح املثل الشعبي: »ال 
تنم بن القبور وال تشوف )ترى( منامات 
وحشة )سيئة(«. ويتندر غيره: »من يخف 

من العفريت يطلع له«.
 كذلك، فبالنسبة للبعض أسهل 

ً
ها فعا

ّ
لكن

األمور صعب للغاية. وطاملا أّن البقاء في 
دائرة اإلنتاج حتمي، فما خارجها خارج 

الحياة نفسها، ال بّد لـ«املنحوس« نفسه من 
 ذلك االتجاه 

ّ
تغيير نظرته إلى األمور، لعل

الثاني يصدق، فيتحرر مّما لحقه من نحس 
وقبور وعفاريت.

حتى ال يطلع 
العفريت

مزاج
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وضع المعبر ميؤوس منه )محمد الحّجار(



عندما أنشئ مصنع أسود الكربون في اإلسكندريّة، لم يعرف أهالي 
وفي  رزقهم  في  يستهدفهم  سوف  أنّه  به  المحيطة  المنطقة 

صّحتهم وأنّهم سوف يجدون أنفسهم وحيدين في المواجهة

المعارضون يُعّدون هذه السياسة قديمة

»التمييز اإليجابي« في الواليات المتحدة

1819
مجتمع

اإلسكندرية ــ محمد محسن

ــــد تــــجــــاوزت  ــن الــــســــاعــــة قـ ــكـ ــم تـ ــ لـ
انتهى  عندما  صباحًا  الــعــاشــرة 
ســـالـــم أبــــو الــحــســن مـــن مــعــايــنــة 
الــطــمــاطــم، مــتــحــّســرًا عــلــى املــحــصــول الـــذي 
كــســتــه بــقــع ســـــوداء، نــتــيــجــة تـــراكـــم طبقات 
ذلـــك املصنع  الكثيفة.  الــغــبــار واألتـــربـــة  مــن 
القريب من أرضه في محافظة اإلسكندرية 
ت انبعاثاته معظم املنطقة 

ّ
شمال مصر، غط

املحيطة به.
ــنـــة  ــــو الـــحـــســـن فــــي األدخـ لــيــســت مــشــكــلــة أبـ
املــحــّمــلــة بــأتــربــة ســـــوداء واملــتــصــاعــدة من 
املصنع الهندي الذي ينتج الكربون األسود 
- منذ سنوات - والتي تجبر املارة على سّد 
أنوفهم وحبس أنفاسهم فحسب، بل أيضًا 
التي تصيب معظم  االنبعاثات  أضــرار  في 
أهـــالـــي الــقــريــة بـــأمـــراض الـــربـــو والــتــحــّجــر 
الــرئــوي أو االنــســداد الــرئــوي املــزمــن، والتي 
تسّببت كذلك في إتالف وتلويث املحاصيل 

الزراعية في األراضي املحيطة باملصنع.
ــه 

ّ
يــقــول أبــو الحسن لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن

ــل املصنع فــي قــريــة النهضة غرب 
ّ
ــغ

ُ
»مــذ ش

اإلســـكـــنـــدريـــة، فــوجــئــنــا بــتــصــاعــد الـــدخـــان 
املــنــطــقــة املحيطة،  يــمــأ  الــــذي راح  األســــود 
ــنـــد مــنــبــع  ــقـــع ســــــــوداء عـ ــهـــور بـ مــــن ثــــم بـــظـ
مـــيـــاه الــــــرّي الـــتـــي أســتــخــدمــهــا فـــي أرضـــي 
 ســــوداء على 

ً
الـــزراعـــيـــة. كــذلــك وجــــدت كــتــال

فـــي بعض   
ً
كـــامـــال ــورًا  ــمــ الــــــزرع وضــ أوراق 

املــحــاصــيــل الــحــيــويــة الـــتـــي تــســاعــدنــا في 
األهــالــي  املــنــازل ومــالبــس  معيشتنا. حتى 

 »األهالي 
ّ
إلى سبعة آالف فدان، موضحًا أن

 القوانني 
ّ
من دون حماية على الرغم من أن

فــي صــالــحــهــم. وقـــد أجــِبــر عـــدد كبير منهم 
على الــتــنــازل عــن املــحــاضــر الــتــي حــّرروهــا، 
لــيــتــركــوا أراضــيــهــم فــي مــقــابــل تعويضات 
 وزارة الدولة 

ّ
مادية«. يضيف القسطاوي أن

لشؤون البيئة سبق وأصدرت قرارًا في عام 
الخامس  اإلنــتــاج  2011 يقضي بوقف خط 
نظرًا  الــكــربــون،  اإلسكندرية ألســود  لشركة 
لتأثيره السلبي على الصحة وإتالف آالف 
وتــجــاوز  البيئة  الــزراعــيــة وتلويث  األفــدنــة 
االنــبــعــاثــات الــصــادرة مــن الــشــركــة للحدود 
 القرار لم 

ّ
واملعايير املعمول بها عامليًا. لكن

 الشركة رفعت دعوى 
ّ
ذ حتى اليوم، إذ إن

ّ
ُينف

أمام القضاء اإلداري لالستشكال ضّد قرار 
وزير البيئة.

ــل، يـــشـــيـــر مــــصــــدر مــــســــؤول فــي  ــابــ ــقــ فــــي املــ
ل 

ّ
جــهــاز شـــؤون الــبــيــئــة فــي املــحــافــظــة، فض

عـــدم الــكــشــف عــن هــويــتــه، إلـــى أن »تفتيشًا 
ــد مــن  ــأكـ ــتـ ــلـ دوريــــــــــًا يــــجــــري فـــــي املــــصــــنــــع لـ
مطابقته املعايير البيئية وتحرير محاضر 
القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ واتــخــاذ  باملخالفات 
ه يرفض تحديد ماهية 

ّ
املتبعة حيالها«، لكن

 »إغــالق املصنع 
ّ
هــذه اإلجــــراءات. ويقول إن

ــــط كــتــلــة ســكــنــيــة  ــه وسـ ــ ــ
ّ
أو نــقــلــه بـــحـــّجـــة أن

ويهّدد صحة السكان، هو أمر مستبعد، بل 
مستحيل. فتكلفة نقل املصانع تقّدر بمئات 
ه يضّر بمناخ االستثمار 

ّ
املاليني، كذلك فإن

 بالنسبة إلــيــه، فهو 
ّ

فــي الــبــالد«. أّمـــا الــحــل
الــهــنــديــة  اإلدارة  مــــع  أوضـــــاعـــــه  »تـــوفـــيـــق 

ومعالجة مشاكله البيئية إن ُوِجدت«.

استخدم مصطلح 
»التمييز اإليجابي« للمّرة 

األولى في عهد الرئيس 
كينيدي في عام 1961

مذ ُشّغل المصنع فوجئنا 
بتصاعد الدخان األسود 

وبظهور بقع سوداء

تــغــّيــر لــونــهــا مـــن كــثــرة تــرّســبــات الــكــربــون 
ني 

َ
األسود«. يتابع وهو يشير إلى يديه اللت

 »الـــغـــبـــار مـــأ ســمــاء 
ّ
ــاهــمــا الــــســــواد، أن

ّ
غــط

املنطقة على مدى سنوات عّدة، من دون أن 
مأساة  التنفيذية  وأجهزتها  الــدولــة  تــدرك 
وذلــك  وأبـــو سمبل.  النهضة  ي 

َ
قريت أهــالــي 

ـــنـــا رفــعــنــا شـــكـــاوى أمـــام 
ّ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ريــن مــن املخاطر 
ّ
الــجــهــات املــســؤولــة، مــحــذ

والتي تسببت  لها  نتعّرض  التي  الصحية 
ـــل 

ّ
ــوار األراضــــــــي الــــزراعــــيــــة«. ويـــتـــدخ ــ فــــي بــ

 »الحكومة 
ّ
 إن

ً
املــزارع محمود شعبان قائال

 املشكلة، لكن شيئًا لم يتغّير. 
ّ

وعدتنا بحل
وقد تقّدمنا بشكاوى لغلق املصنع نهائيًا 
وتعويض األهالي عّما أصابهم من أضرار 

 أحدًا لم يسأل ولم يهتم«.
ّ
وأمراض، إال أن

في هذا اإلطار، يستنكر عصام موسوليني، 
وهــــو عــضــو ســـابـــق فـــي مــجــلــس املــحــافــظــة 
ــــي املـــنـــطـــقـــة، »تــشــيــيــد  ــالـ ــ املـــحـــلـــي ومــــــن أهـ
مصانع في أحياء سكنية تضّر بصحتهم 
 »دواًل كثيرة 

ّ
وتفسد بيئتهم«. ويلفت إلى أن

في املنطقة وأفريقيا عمومًا رفضت إنشاء 
هــــذا املــصــنــع عــلــى أراضـــيـــهـــا، خـــوفـــًا على 
الرغم من اإلغــراءات  صحة مواطنيها على 

املادية الهائلة«. 
ــًا بــهــذا  ــ  »الـــســـكـــان ضــــاقــــوا ذرعــ

ّ
ويــــؤكــــد أن

املــصــنــع الــــذي تــتــســّبــب انــبــعــاثــاتــه فــي قتل 
املزروعات واملحاصيل، وهي مصدر الدخل 
الــوحــيــد لــكــثــيــريــن مـــن ســكــان املــنــطــقــة. هو 

يلّوث البيئة ويقتل اإلنسان والحيوان«.
ــول الــــطــــبــــيــــب  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــــصــــــل، يـ

ّ
ــاق مــــــت ــ ــ ــيـ ــ ــ فــــــــي سـ

االستشاري في األمراض الصدرية، الدكتور 

 »النــبــعــاثــات هـــذه الشركة 
ّ
صـــالح عـــادل إن

كذلك  املنطقة،  أضـــرارًا جسيمة على سكان 
على  خطيرة  وبطريقة  سلبيًا  ــر 

ّ
تــؤث ها 

ّ
فإن

ويشرح  ومنتجاتها«.  املــجــاورة  الــشــركــات 
ـــراض الــصــدريــة كــالــســعــال وضيق   »األمــ

ّ
أن

التنفس والربو وانتفاخ الرئة تأتي نتيجة 
مرّكبات  مــن  املتصاعد  الغبار  يحتويه  مــا 
مثل الكربون والهيدروجني، وهي منتشرة 
بني األطفال والبالغني. ونتيجة هذا التلّوث 
 نــســبــة االســتــجــابــة 

ّ
بــالــغــازات الــســامــة، فــــإن

لــلــعــالج بــني أهــالــي الــقــريــة منخفضة جــدًا. 
وبــعــضــهــم مـــعـــّرض لــإصــابــة بــالــســرطــان، 
ة، باإلضافة إلى 

ّ
وثّمة تهديد بتشّوه األجن
الصداع املزمن، وغيرها«.

مــن جــهــتــه، يــؤكــد املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
»حـــركـــة تــغــيــيــر« ووكـــيـــل األهــــالــــي، إيــهــاب 
ي 

َ
قريت في  املواطنني  »آالف   

ّ
أن القسطاوي، 

ــانــــون صــحــيــًا  الـــنـــهـــضـــة وأبـــــــو ســـمـــبـــل يــــعــ
بسبب ملّوثات مصنع أسود الكربون الذي 
أنـــشـــئ وســــط بــيــوتــهــم وزراعـــاتـــهـــم والــــذي 
أجانب في جنوب غرب  يملكه مستثمرون 
اإلسكندرية، التابع لحّي العامرية«. ويشير 
ــــي املــتــضــررة تصل   مــســاحــة األراضـ

ّ
إلـــى أن

في عام 2011، وصلت 
نسبة الطالب البيض 

المقبولين في الجامعات 
األميركية إلى 69% في 

مقابل 65% من الطالب 
السود. على الرغم من 
التحّسن، إال أّن النسبة ما 

زالت متدنية

نيويورك ــ ابتسام عازم

تـــصـــّدر مـــوضـــوع »الــتــمــيــيــز اإليـــجـــابـــي« في 
عناوين  مجددًا  األميركية  املتحدة  الــواليــات 
األميركية بعدما  اإلعــالم  الصحف ووســائــل 
قــضــت املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة هــــذا الــشــهــر - 
ــّد ثــالثــة - برفض  بــأغــلــبــيــة أربــعــة قــضــاة ضـ
القضية التي رفعتها األميركية أبيغيل فيشر 
ضــّد جامعة تكساس، واملــعــروفــة تحت اسم 
»فيشر ضــّد جامعة تــكــســاس«. وتــعــود هذه 
إلــى عــام 2008 حني تقّدمت الشابة،  القضية 
وهــــي بــيــضــاء، بــطــلــب االلـــتـــحـــاق بــالــجــامــعــة 
من  مدعومة  فيشر،  فأقامت  طلبها.  وُرِفـــض 
دعوى  أميركية،  يمينية  ومؤسسات  جهات 
لعب  بيضاء  كونها   

ّ
أن فيها  تّدعي  قضائية 

دورًا رئيسيًا في عدم قبولها وفي »التمييز« 
األميركي  الدستور  يخالف  هــذا   

ّ
وأن ضّدها 

الــذي يكفل  الــرابــع عشر منه  البند  وتحديدًا 
تكافؤ الفرص للجميع.

ــتـــخـــدم مــصــطــلــح »الــتــمــيــيــز اإليـــجـــابـــي«  اسـ
الــواليــات املتحدة للمّرة األولــى في عهد  في 
الــرئــيــس جـــون فــتــزجــرالــد كــيــنــيــدي فـــي عــام 
ـــــع أمـــــرًا رئـــاســـيـــًا تــنــفــيــذيــًا 

ّ
1961، عــنــدمــا وق

يــقــضــي بـــاتـــخـــاذ إجـــــــــراءات تــمــنــع الــتــمــيــيــز 
على  األقــلــيــات  ضــّد  والتعليم  التوظيف  فــي 
الـــقـــومـــيـــة أو  الـــجـــنـــس أو  الــــعــــرق أو  ــاس  ــ أســ
ــبـــشـــرة، ويـــهـــدف إلــــى فــــرض الــعــدالــة  لــــون الـ
واملــســاواة بــني الجميع. أتــت الــخــطــوة آنــذاك 
بــدعــم وضــغــط مــن »حــركــة الــحــقــوق املدنية« 
في الواليات املتحدة التي حاولت، من ضمن 
أمــــور كــثــيــرة أخـــــرى، الــقــضــاء عــلــى التمييز 
الذي عرفته البالد في مؤسساتها الرسمية 
وغير الرسمية - بما فيها الجامعات - ضد 
ــيـــات ال ســيــمــا الــــســــود. حــيــنــهــا، كــانــت  ــلـ األقـ
الــعــنــصــري مستشرية وقــد  الــفــصــل  ســيــاســة 

نسبة األقليات في صفوف طالبها. ويقضي 
جــزء مــن هــذه اإلجــــراءات بمحاولة تصحيح 
الظلم التاريخي الذي وقع على عاتق أقليات 
مختلفة فــي الـــبـــالد، تــحــديــدًا الــســود وكــذلــك 
ــيـــني. وعـــنـــد الــنــظــر  ــلـ الـــنـــســـاء والـــســـكـــان األصـ
بــقــبــولــهــم، أخــــذت الــجــامــعــات بــعــني االعــتــبــار 
من ضمن سياسات مختلفة ومعقدة، مسألة 
تــكــون  أن  مـــن دون  ــبـــشـــرة،  الـ لــــون  أو  الـــعـــرق 
 ذلــك يتنافى مع 

ّ
تلك اإلجـــراءات الوحيدة ألن

مـــبـــدأ خــلــق فــــرص مــتــســاويــة لــلــجــمــيــع. وقــد 
كر برامج تستهدف األقليات في دعايتها 

ُ
ابت

الــجــامــعــيــة وتــشــجــعــهــم عــلــى االلــتــحــاق بــهــا، 
كــذلــك أخــذ الــعــرق أو الجنس أو الــديــن بعني 
االعتبار، كواحد من مكّونات كثيرة مختلفة 
من دون أن يشّكل ذلك سببًا رئيسيًا في قبول 
ه يمنحه نوعًا من 

ّ
لكن أو ذاك،  الشخص  هــذا 

الــشــروط. وبحسب  كــل  ــر 
ّ
تــوف األفضلية عند 

التعليم«  لــإحــصــاءات حــول  القومي  »املــركــز 
 70 في 

ّ
في الــواليــات املتحدة لعام 2007، فــإن

املــائــة مــن الــطــالب الــبــيــض خــّريــجــي املـــدارس 
ُيــقــبــلــون فــي الــجــامــعــات األميركية  الــثــانــويــة 
في مقابل 56 في املائة من الــســود. وفــي عام 
املائة  فــي   69 إلــى  النسبة  تلك  2011، وصلت 
لــصــالــح الـــطـــالب الــبــيــض فـــي مــقــابــل 65 في 
املـــائـــة مـــن الـــطـــالب الـــســـود. وعــلــى الـــرغـــم من 
الــتــحــّســن املــلــحــوظ بــاملــقــارنــة مـــع ستينيات 
 النسبة ما زالت متدنية 

ّ
القرن املاضي، إال أن

إلى  ترقى  وال  املطلوب  التحسني  تعكس  وال 

 
ّ

حل الــذي  التاريخي  الظلم  عــن  »التعويض« 
باألقليات عمومًا والسود على وجه التحديد.

إلــى تراجع شديد  تشير إحــصــاءات مختلفة 
فـــي نــســبــة دخــــول الـــطـــالب مـــن األقــلــيــات إلــى 
بــعــض الــجــامــعــات األمــيــركــيــة الـــتـــي تــوقــفــت 
عــن دعــم سياسات »التمييز اإليــجــابــي« وما 
ـــره مـــن مــنــح خــاصــة بــاألقــلــيــات وبــرامــج 

ّ
تـــوف

الجامعة  أثناء دراستهم في  لدعمهم  خاصة 
ــي أفـــضـــل.  ــمــ ــاديــ ــيـــل تــحــصــيــل أكــ ــل نـ ــ مــــن أجــ
اإليجابي«  »التمييز  داعمو سياسة  ويعطي 
أمــثــلــة عــديــدة لـــواليـــات أمــيــركــيــة تــوقــفــت عن 
توفير برامج الدعم لأقليات وأّدت سياستها 
تلك إلى انخفاض ملحوظ في نسبة الطالب 
الـــســـود واألقـــلـــيـــات فـــي تــلــك الـــجـــامـــعـــات، من 
بينها واليـــة كــالــيــفــورنــيــا وتــكــســاس. هــنــاك، 
انخفضت نسبة الطالب السود في جامعات 
بيركلي ولوس أنجلس في والية كاليفورنيا. 
ــر ذاتـــه ينطبق عــلــى جــامــعــة رايـــس في  واألمــ
الدعم  بــرامــج  الــواليــة  قت 

ّ
عل بعدما  تكساس، 

الــســود في  املــذكــورة أعـــاله، لتنخفض نسبة 
باملقارنة مع ما كانت  املائة  الجامعة 46 في 
ها 

ّ
عليه. ويّدعي املعارضون لتلك السياسة أن

الــقــبــول فــي الجامعات   
ّ
قــديــمــة وأن أصــبــحــت 

يجب أن يكون على أساس التحصيل العلمي 
 هــذه السياسة 

ّ
أن ال غير، كذلك يّدعي هــؤالء 

ــهــم يــقــبــلــون 
ّ
ــم األقـــلـــيـــات بــأن ــؤّدي إلــــى وصــ ــ تــ

ــى الــجــامــعــات بــســبــب الــتــمــيــيــز اإليــجــابــي  إلــ
وانتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الجنسية. 
 هــذه السياسات تخدم 

ّ
أيضًا، يــرى هــؤالء أن

عوضًا  والغنّية  املتوسطة  األقــلــيــات  طبقات 
 معارضني 

ّ
أن الالفت  الفقراء. ومن  عن خدمة 

كثيرين لتلك السياسة ينتمون إلى التيارات 
املحافظة واليمينية للبيض، ضاربني بعرض 
الــحــائــط مــئــات الــســنــني مــن الــظــلــم التاريخي 
العنصري  التمييز  وســيــاســات  والــعــبــوديــة 
ــيـــون مــــن أصــــول  ــركـ ــيـ ــانـــى مــنــهــا األمـ ــتـــي عـ الـ
أفــريــقــيــة كــمــا الـــنـــســـاء والـــســـكـــان األصــلــيــون 
وغيرهم. ما زالت تبعات ذلك محسوسة حتى 
اليوم وال يمكن تعويضها من خالل عشرات 
الـــســـنـــني مــــن ســـيـــاســـات الــتــمــيــيــز اإليـــجـــابـــي 
لــهــؤالء. وقضية فيشر  واملنح وبــرامــج الدعم 
ــيــــرة، إذ ثــّمــة  لــيــســت األولـــــى ولــــن تــكــون األخــ
قضايا أخــرى مشابهة مرفوعة أمــام املحاكم 

األميركية تنتظر البّت فيها.

ُمــنــع الــســود خــصــوصــًا مــن دخـــول جامعات 
أمــيــركــيــة ومــــــدارس الــتــزمــت بــنــظــام الــفــصــل 
الــعــنــصــري واقــتــصــر طــالبــهــا عــلــى الــبــيــض. 
وحتى عام 1965، لم تتعّد نسبة األمريكيني 
األميركية  الجامعات  أفريقية في  من أصــول 
في دراسات الـبكالوريوس، خمسة في املائة، 
بحسب مــصــادر أمــيــركــيــة رســمــيــة، فــي حني 
املائة في كليات  اثنني في  لم تتعّد نسبتهم 
ــدًا فــي املــئــة فــي كليات الــقــانــون.  الــطــب وواحــ
وقد اتخذت حزمة إضافية من اإلجراءات في 
محاولة لضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز 
ع 

ّ
ضد األقليات ودعمهم. وفي عام 1965، وق

الـــرئـــيـــس لـــيـــنـــدون جـــونـــســـون أمـــــرًا رئــاســيــًا 
يقضي باعتماد املؤسسات الحكومية وتلك 
رفع  على  تشّجع  سياسات  معها،  املتعاقدة 

نسبة األقليات في توظيفاتها.
ــدأت الــجــامــعــات  ــ فـــي الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــلـــت، بـ
التي  األميركية تتخذ خطوات مشابهة لتلك 
أمر بها جونسون، من بينها العمل على رفع 
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تــغــيــيــرات  ــرب  ــغــ املــ ــي  فــ األمــــــن  إدارة  تــشــهــد 
تــصــّب فـــي اتـــجـــاه ارتـــقـــاء الــشــرطــة أخــالقــيــًا، 
العاملني في قطاع  الشفافية وســط  وإرســـاء 
ــوة بــني  ــ ــرشــ ــ ــة الــــفــــســــاد والــ ــاربــ ــحــ األمــــــــن، ومــ
رجاله. يأتي ذلك من خالل خطوات وتدابير 
وقــرارات اتخذها املدير العام لأمن الوطني 
عــبــد الــلــطــيــف حـــمـــوشـــي، تــقــضــي بــمــعــاقــبــة 
املــســؤولــني األمــنــيــني مــهــمــا عــلــت رتــبــهــم في 

حال حدوث أي تجاوز أو إخالل مهني.
ــــرة  ــيـ ــ ــيــــة األخـ ــبــ ــتــــأديــ طـــــاولـــــت الــــعــــقــــوبــــات الــ
ــن الــــوطــــنــــي، ســتــة  ــلـــمـــديـــريـــة الــــعــــامــــة لــــأمــ لـ
التابع  الصحة  فــي قسم  يعملون  أمــن  رجـــال 
املــوارد البشرية، وذلــك بعدما أثبتت  ملديرية 
الــتــحــقــيــقــات ارتـــكـــابـــهـــم »مـــخـــالـــفـــات مــهــنــيــة 
ــة، ســــواء في  ــ غــيــر مــقــبــولــة، وتـــجـــاوزات إداريــ
امللفات  تــدبــيــر  أو  الــعــمــل  بتنظيم  يتعلق  مــا 
ذلــك،  الــوطــنــي«. قبل  األمـــن  الصحية ملوظفي 
كان حموشي قد أصدر قرارًا بمعاقبة وتأديب 
عــمــيــد شــرطــة هـــو رئــيــس الــفــرقــة الــحــضــريــة 
للشرطة القضائية في املنطقة األمنية الرابعة 
في مدينة الرباط، مع مجموعة من مساعديه 
األمنيني، بسبب ارتكابهم تجاوزات وإخالاًل 
وِقـــــــف رُجـــــال أمــــن وعــوقــبــا، 

ُ
مــهــنــيــًا. أيـــضـــًا، أ

أحدهما برتبة ضابط واآلخر مفتش شرطة، 
ــّيـــنـــت تـــحـــريـــات أمـــنـــيـــة تـــوّرطـــهـــمـــا  بـــعـــدمـــا بـ
فـــي قــضــايــا تــتــعــلــق بــالــرشــى وبــالــتــســتــر عن 

أشخاص ضالعني في قضايا إجرامية.
فــي عملية اإلصـــالح التي تنفذها أخــيــرًا، لم 

شرطة  رجـــال  بمعاقبة  األمـــن  إدارة  تــكــتــِف 
ِبطوا وهم يتقاضون رشوة في الطريق 

ُ
ض

ــــوا فــــي مــخــالــفــات  ــــوّرطـ وضــــبــــاط أمـــنـــيـــني تـ
إذ طــاولــت أشخاصًا في  أو غيرها،  ــة  إداريـ

مراكز أمنية عليا. 
ــــي أمـــن  ــفـــت عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال والــ ــــد أعـ وقـ
العقوبات   

ّ
أن ُيذكر  مدينة فاس من مهامه. 

الــتــي طــاولــت مــســؤولــني أمنيني فــي الفترة 
ــتـــراوح بـــني إحـــالـــة إلـــى الــتــقــاعــد  ــيـــرة تـ األخـ
املــبــكــر وتــوبــيــخ وتــرحــيــل إلـــى مـــدن بعيدة 
وإعـــفـــاء مـــن املـــهـــام، فـــي حـــال ثــبــوت الــتــهــم. 
وقد حظيت هذه القرارات بترحيب من قبل 

املجتمع املغربي.
ــــن مـــتـــقـــاعـــد، يــقــول  ــل أمـ ــ مــحــمــد دامـــــــون رجـ
ــن،  ــ ــلـــى رجـــــــال األمــ الـــعـــقـــوبـــات عـ  

ّ
 »ســـــــن

ّ
إن

عــلــى الــرغــم مــن رتــبــهــم الــعــالــيــة ودرجــاتــهــم 
اإلدارية العالية، لم يكن معتمدًا قبل استالم 
ه يتولى أيضًا 

ّ
حموشي زمام األمور. ُيذكر أن

إدارة مديرية مراقبة التراب الوطني. واليوم 
بــاتــت ســيــاســة الـــجـــزاء والــعــقــاب مــطــّبــقــة«. 
 »اإلعالن عن 

ّ
يضيف لـ »العربي الجديد« أن

 رجال الشرطة واألمن 
ّ

قرارات تأديب في حق

ز الثقة لدى املواطنني، بعيدًا 
ّ
في البالد، يعز

عن الشطط في استخدام السلطة«.
ــــوازاة ســيــاســة الــعــقــوبــات الــتــي تمّيز  فــي مـ
يعتمد  اليوم،  املغرب  في  األمنية  السياسة 
األمـــن املــغــربــي فــي اآلونـــة األخــيــرة سياسة 
الصرامة مع املجرمني عبر قاعدة »تسامح 

صـــفـــر«. وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، تـــأّســـس مكتب 
األبحاث القضائية املتخصص في الجريمة 
اإلرهــاب  جرائم  ومحاربة  للحدود  العابرة 
املؤسسة  هــذه  يــرأس  الدولية.  والعصابات 
أولوياتها  الخيام، ومن  الحق  األمنية عبد 
 حمالت أمنية استباقية ضّد اإلرهابيني 

ّ
شن

وتفكيك الشبكات اإلجرامية الخطيرة.
هكذا، لم تعد صــورة رجل األمــن في الفترة 
األخــيــرة مرتبطة في ذهــن املــواطــن املغربي 
بصاحب السلطة الذي يستخدم نفوذه من 
أجل الهيمنة أو تحقيق مصالحه الخاصة. 
أكــثــر إنسانية وذات قيم  وصـــارت صــورتــه 
اجتماعية، وصارت مبادئ حقوق اإلنسان 
س لرجال الشرطة في معاهد التدريب  ــدرَّ

ُ
ت

في املغرب.
 األمــــن فـــي املــغــرب 

ّ
وفــيــمــا يـــرى الــبــعــض أن

أضــــحــــى أكــــثــــر حـــــداثـــــة يـــــواكـــــب تـــــطـــــّورات 
التي  العميقة  والتحّوالت  املغربي  املجتمع 
في  األمني  السياق  ويراعي  البالد  عرفتها 
املــنــطــقــة الــعــربــيــة والــعــالــم، يــشــّدد البعض 
 ما ترّوج له إدارة األمن هو شعارات 

ّ
على أن

يتعنّي تطبيقها بالفعل في امليدان.
صل، أفــرزت السياسة األمنية 

ّ
في سياق مت

البالد عــددًا من »النجوم« في  الجديدة في 
ــذا الـــقـــطـــاع، مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون رفــيــعــو  هــ
املــســتــوى أو رجــــال أمـــن بــرتــب عـــاديـــة. فقد 
ــّول عـــبـــد الــلــطــيــف حـــمـــوشـــي »نــجــمــًا«  ــحــ تــ
فــي املــجــتــمــع املــغــربــي، ويــلــقــى عــلــى خلفية 
ســيــاســتــه األمــنــيــة الــتــي يــنــتــهــجــهــا إشــــادة 
كبيرة فــي الــداخــل والــخــارج عــل حــّد ســواء. 
ومـــن مــســؤولــي األمــــن الـــذيـــن حــظــوا أيــضــًا 
بــتــقــديــر املــغــاربــة وإعــجــابــهــم، مــديــر مكتب 
األبحاث القضائية عبد الحق الخيام الذي 
ــــالم  ــائــــل اإلعـ ــًا »نـــجـــمـــًا« فــــي وســ ــات أيـــضـ ــ بـ
الـــدولـــيـــة. إلــــى حــمــوشــي والـــخـــيـــام، اشــتــهــر 
رجل أمن برتبة عادية يدعى هشام ملولي. 
هو يبلغ من العمر 25 عامًا، وصار لقبه بني 
)الشخصية  »بروسلي«  املغاربة  املواطنني 
السينمائية الشهيرة( و»بويكا« )شخصّية 
القتالية(،  بالفنون  عَرف 

ُ
ت سينمائية أيضًا 

الته في مالحقة املجرمني 
ّ

بعدما ُعرف بتدخ
مــن مـــرّوجـــي املـــخـــّدرات أو قــطــاع الــطــرقــات 
ولجوئه إلى فنون قتال الشوارع. بالتالي، 
ــه تــحــّول إلــى »ظــاهــرة أمنية 

ّ
يمكن الــقــول إن

طريفة«.

يشير موقع »مينز هيلث« إلى عوامل عديدة 
تؤدي إلى النوبات القلبية، وقد يصل األمر 
ــن تــلــك الـــعـــوامـــل ما  ــى الـــذبـــحـــة. مـ أحـــيـــانـــًا إلــ
الطبية  والــعــقــاقــيــر  الـــغـــذاء،  بــنــوعــيــة  يتعلق 
القلب والشرايني، ومنها  املؤثرة على صحة 
واألزمـــات  النفسية  بالحالة  أكثر  يرتبط  مــا 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــفــــرد، خـــصـــوصـــًا صــاحــب 
القابلية ملثل هــذه اإلصــابــات التي قــد تكون 
 األمــــراض 

ّ
أن املـــعـــروف  مميتة أحــيــانــًا. ومـــن 

القلبية من األسباب األبرز املؤدية إلى املوت 
حول العالم.

ــرى عــلــى  ــ  املــــوقــــع يـــؤكـــد مــــن نـــاحـــيـــة أخــ
ّ
ــكـــن لـ

الخفيفة  الــنــوبــات  هــذه  مثل  تجنب  إمكانية 
والحادة عن طريق خطوات بسيطة أساسها 
النواحي  مختلف  مــن  الصحة  إلــى  االنــتــبــاه 

ــوانـــب األســـاســـيـــة  ــدم إهــــمــــال بـــعـــض الـــجـ ــ وعــ
كاآلتي:

أواًل، تناول مأكوالت غنية باأللياف تحتوي 
أيضًا على فيتامينات ومعادن. وهو ما يبقي 
الــجــســم بــأكــمــلــه صــحــيــًا ومـــن ضــمــنــه الــقــلــب. 
واألهــــــم الــتــخــفــيــف مـــن املــــأكــــوالت الــجــاهــزة 
بقدر اإلمكان نظرًا الحتوائها دهونًا مشبعة 

مؤذية للقلب والشرايني.
ــب تــنــاول املــشــروبــات الكحولية 

ّ
ثــانــيــًا، تــجــن

ــفـــاع ضــغــط الــــدم غالبًا  الــتــي تــــؤدي إلـــى ارتـ
وتجّمع الدهون الثالثية.

ثالثًا، التوقف عن التدخني أو تخفيفه بقدر 
فــيــه مـــن أذى مـــعـــروف للجهاز  ملـــا  اإلمــــكــــان، 
إمــداد  بخط  املتصل  للقلب  ومــعــه  التنفسي 
الجسم باألكسجني الذي يتحّول بــدوره إلى 

 أعضاء الجسم بعد ذلك.
ّ

ع على كل
ّ
دم يوز

رابعًا، تخفيف الوزن، والتركيز خصوصًا على 
الدهون في منطقة البطن واملحيطة بالخصر 

التي ترفع من احتماالت النوبات القلبية.
مفيدة  َعّد 

ُ
ت التي  الرياضة  ممارسة  خامسًا، 

جدًا في الحفاظ على صحة القلب ونشاطه. 
عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، الــخــمــول والــجــلــوس 

الطويل يهددان القلب.
ســـادســـًا، تــفــادي الــتــوتــر واإلجـــهـــاد أســاســي 
 

ّ
ــدًا. فـــالـــتـــوتـــر لــــه نـــتـــائـــج ســلــبــيــة عـــلـــى كـــل ــ جــ
أعضاء الجسم، إن مباشرة عبر التعب الذي 
مــن خــالل  مــبــاشــرة  غــيــر  أو بطريقة  يصيبه 
القدرة على الخروج من املشكلة مع ما  عــدم 
ــاد في  يسّببه ذلــك مــن خــمــول للجسم وازديــ
ــل وتــنــاول املــشــروبــات  مــعــدل الــتــدخــني واألكــ

الــتــوتــر ليس   تــفــادي 
ّ
الــكــحــولــيــة. صحيح أن

تفريغ  يمكن  لكن  الــيــوم،  فــي مجتمع   
ً
ســهــال

اليوغا  أو  الرياضة  في  السلبية  الطاقة  تلك 
أو هــوايــة معينة تساهم فــي االســتــرخــاء، أو 
قريب  شخص  إلــى  الــتــحــدث  يمكن  ببساطة 
يمنحك شعورًا متجددًا بالراحة التي تحتاج 

إليها ويحتاج إليها قلبك أيضًا.
ــراض أخــــــــرى مــنــعــًا  ــ ــأمــ ــ ــم بــ ــكـ ــتـــحـ ــًا، الـ ــعــ ــابــ ســ
لــتــأثــيــرهــا عــلــى الــقــلــب، ومـــن ذلـــك خصوصًا 
القلب بطريقة  يــؤثــر على  الـــذي  الـــدم  ضغط 
مباشرة وخطيرة. كذلك يأتي مرض السكري، 
به  املــصــابــني  مــن  كبيرة  نسبة   

ّ
أن خصوصًا 

يــمــوتــون بــإحــدى املــشــاكــل املــرتــبــطــة بالقلب 
واألوعية الدموية.

)العربي الجديد(

هكذا 
تتجنب النوبات 

القلبية

زهير هواري

 كريمًا«. )القرآن الكريم(
ً
 وال تنهرهما وقل لهما قوال

ٍّ
»وال تقل لهما أف

الــعــربــي؟ كيف يعيشون؟ كيف  الــســّن فــي عاملنا  مــا هــي أوضـــاع كبار 
الخدمات الصحية والضمانات  يأكلون ويشربون؟ هل يحصلون على 
االجتماعية؟ كيف يمضون أوقاتهم؟ هل يتمتعون باملشاركة في قرارات 
التي  الرعاية  ر لهم سبل 

ّ
العامة؟ هل تتوف  عن 

ً
حياتهم الخاصة، فضال

الــذيــن استهلكوا أنفسهم وهــم يعملون  اآلبـــاء واألمــهــات  تليق بهم، هــم 
يتابعون حياة جديرة  بلغوه؟ هل  ما  العمر  بلغوا من  ويكدحون حتى 
بالعيش، أم أنهم فقط يعّدون أيام خريف العمر التي يقضونها مهانني 
ومذلولني ومنبوذين بعدما ضاقت بهم سبل الحياة التي طاملا اتسعت 

لهم في غابر املاضي؟
والــثــورات  الــحــروب  فــي عصر  وأمامنا  علينا  مطروحة  كثيرة  أسئلة 
والفنت وقوافل الالجئني، كما في عصر املعلومات والتكنولوجيا التي 
الذين سهروا  وأهلنا  أنفسنا  فيها  ننسى  إلــى مطارح  يوميًا  تأخذنا 
علينا حتى بتنا على ما نحن عليه. وما يضاعف من إلحاح األسئلة، 
العربية،  منطقتنا  بها  تمّر  التي  املــدّمــرة  االنتقالية  املرحلة  طابع  هــو 
حيث املقصلة تهّدد الناس في األسواق ودور العبادة وخالل تنقلهم 
ــرأة وطفل  وتلحق بهم إلــى بيوتهم، مــن دون أن تــفــّرق بــني رجــل وامـ
والبحر،  البّر  الــدروب، دروب  الذين يجوبون  الالجئني  وكهل... وتهّدد 
يهيمون  وصــغــارًا،  كبارًا  ومعّوقني،  جرحى  أوطانهم،  في  والنازحني 
مــوج...   منعطف وحركة 

ّ
كــل املــوت عند  بهم  يترّبص  على وجوههم. 

أفواهها  تفغر  قــرش  بأسماك  تكون  مــا  أشبه  أمامهم  الحياة  وتــبــدو 
وتنتظر سقوطهم لتلتهمهم.

البالد  فــي هــذه األرض وفــي هــذه  تــمــّر حياتنا على نسق واحـــد  ال، ال 
أّن األوضـــاع عــاديــة، لوقفنا وتحّدثنا عّما يجب أن  التي هي بــالدنــا. لو 
الضمانات  أنظمة  قصور  وقاربنا  الفئة،  لتلك  والسلطات  الــدول  تقّدمه 
تظاهرات  في  ولخرجنا  تستحقه،  ما  تقديم  عن  والحقوق  والحمايات 
ل املجتمع بواجباته تجاهها كما تجاه الصغار والفقراء 

ّ
تطالب أن يتكف

واملهّمشني... لكّن األمــور ال تجري كما تشتهي سفننا. البعض يرحل 
بعدما أقنعته املمارسات من مختلف الضفاف، بأّن ال مكان له على هذه 

األرض التي رأى محمود درويش عليها »ما يستحق الحياة«. 
ألم يعد في األرض العربية متسع لهم، مع أّن أياديهم تشققت باألمس 
في املزارع واملصانع واملحترفات واألعمال املنزلية؟ مع ذلك، كانوا راضني 
 ما عرفوه وعاشوه 

ّ
بحياتهم التي تأتي العواصف لتعبث بها فتبّدد كل

وتعبوا من أجله... الوجع يتصاعد والجمعيات املحلية قاصرة وضعيفة 
هل  يستجيبون...  وقليلون  اآلخــر  تلو  الــنــداء  تتلو  والدولية  اإلمــكــانــات، 
أنجز  بعدما  املهندس  تل 

ُ
ق »جــزاء سنمار« وكيف  أحدكم قصة  يعرف 

بناء قصر امللك كي ال يكشف السّر؟ ملاذا نقتل آباءنا؟
)أستاذ جامعي(

الوقائع العربيّة القاسية

لماذا نقتل آباءنا؟ تحقيق

فيشر ضّد جامعة 
تكساس )مارك 
)Getty /ويلسون
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مهّدد في صّحته ورزقه )العربي الجديد(

صارت صورتهم أكثر إنسانية )منير محيمدات(



قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  تــمــّكــنــت قـ
املاضية،  القليلة  األســابــيــع  خــال 
مـــــدعـــــومـــــًة بـــحـــلـــفـــائـــهـــا الــــــــروس 
واإليــرانــيــن، من تحقيق تقدٍم على أكثر من 
جبهة ضد قوات املعارضة السورية. وترافق 
ــل تــغــيــيــر  ــ ــذا الــتــصــعــيــد املــــيــــدانــــي، مــــن أجـ ــ هـ
دبلوماسيٍة  حركٍة  مع  األرض،  على  الوقائع 
للتوّصل  مــوســكــو،  بــاتــجــاه  كثيفة  أمــيــركــيــٍة 
اتــفــاٍق للتنسيق العسكري واألمــنــي مع  إلــى 
روسيا في سورية، وذلك في إطار تحضيرات 
ــة كــبــيــرة  ــربـ أمـــيـــركـــيـــة واســــعــــة، لــتــوجــيــه ضـ
الـــدولـــة اإلســـامـــيـــة، تــشــمــل ســوريــة  لتنظيم 
والعراق، قبل انتهاء والية الرئيس األميركي 

باراك أوباما.

التطورات الميدانية 
ــزال خــطــط الــنــظــاِم وحــلــفــائــه تــتــرّكــز في  ال تــ
ــة عـــلـــى فــــــرض حــــصــــار عــلــى  ــ ــوريـ ــ شــــمــــال سـ
املــعــارضــة في  الــتــي تسيطر عليها  األحــيــاء 
إمدادها مع تركيا  مدينة حلب، وقطع طرق 
وإعادة السيطرة على املعابر معها. ويحاول 
النظام بلوغ هذا الهدف، مستفيًدا من أربعة 

عوامل رئيسة هي:
1ـ اإلسناد الجوي الروسي، ومحاولة روسيا 
االستثمار في أّي تقدٍم لقوات النظام وحلفائه 
الــتــفــاوضــيــة  لــتــعــزيــز مــواقــفــهــا  عــلــى األرض، 
اتفاٍق  إلى  التوّصل  واشنطن، بخصوص  مع 

للتنسيق العسكري في سورية. 
ــلـــى الـــدعـــم  2ـ اإلســـــنـــــاد الـــبـــشـــري املـــعـــتـــمـــد عـ
ما  ميليشياوية؛  أو  كقوات رسمية  اإليــرانــي، 
ــوارد الــبــشــريــة التي  ــّدة األزمــــة فــي املــ قــّلــص حـ

يعانيها النظام. 
تحديًدا(  )األميركي  الدولي  االهتمام  ترّكز  3ـ 

على محاربة اإلرهاب.
تــركــي ملصلحة  أّي تــدخــل  فـــرص  انــحــســار  4ـ 
املــــعــــارضــــة فــــي حـــلـــب، فــــي ضـــــوء املــصــالــحــة 
األخيرة بن موسكو وأنقرة، وانشغال تركيا 
املحاولة  بعد  الداخلية  أوضاعها  ترتيب  في 

االنقابية الفاشلة.
وإلنـــجـــاز حــصــار حــلــب، شــّنــت قــــواُت الــنــظــام 
اللبناني  الــلــه  حـــزب  مــن مليشيا  وحــلــفــاؤهــا 
هــجــومــا  تــــمــــوز 2016  ــو/  ــيــ ــولــ يــ ــلـــع  مـــطـ فـــــي 
تــمــكــنــت مــــن خـــالـــه الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى شـــريـــٍط 
ــراف نــاريــا على  ــ مــن األرض، مــّكــنــهــا مــن اإلشـ
طريق »الكاستيلو« الذي يعّد املعبر الوحيد 
ــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة وتــركــيــا،  الـــرابـــط بـــن أحـ
عبر محافظة إدلب. وتتفاوت نقاط السيطرة 
النارية لقوات النظام في اقترابها من الطريق 
مـــتـــر، وعـــلـــى جــبــهــٍة  بـــن 250 و400  املــــذكــــور 
عــرضــهــا نــحــو 2.5 كــيــلــومــتــر، حــيــث تــمــركــزت 
ــذه الــــقــــوات فـــي مــنــطــقــة الـــجـــرف الــصــخــري  هــ
باألسلحة  واستهدفته  الطريق،  على  املشرفة 
 الحركة 

ّ
الخفيفة واملتوسطة؛ ما أدى إلى شل

فيه بشكل كامل تقريًبا. كما شّكلت السيطرة 
عـــلـــى مــنــطــقــة املـــــــّاح اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــطــلــة 
عــلــى الــطــريــق، خـــطـــوًة اضــافــيــًة لــتــعــزيــز هــذا 
»اإلشراف« لتصبح مدينة حلب محاصرًة من 

جهاتها األربع.
 املعارضة فشلت حتى اآلن 

ّ
وعلى الرغم من أن

في استعادة السيطرة على هذه املنطقة، بما 
يسمح بإعادة فتح الطريق وفك الحصار عن 
 قدرة قوات النظام في الحفاظ عليها 

ّ
حلب، فإن

تــبــقــى مـــوضـــوع شــــٍك، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــدعــم 
الكبير، وذلــك نظرًا لطبيعة  الــروســي  الــجــوي 
املنطقة الجغرافية القاسية، وازدحــام املباني 
ــزال بــحــاجــٍة   قــــوات الــنــظــام ال تــ

ّ
فــيــهــا. كــمــا أن

إلى تثبيت سيطرتها على مرتفع الشويحنة 
ــتــــهــــداف  ــي الـــــــــذي ال يـــــــــزال اســ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ اإلســ
ــة لـــه مــمــكــنــا. وفــــي بــيــئــٍة جــغــرافــيــٍة  املـــعـــارضـ
واجتماعيٍة غير صديقة، يبقى من غير املؤكد 
استمرار قدرة قوات النظام على تأمن نطاق 
اندفاعتها  فــي  وميسرتها  مليمنتها  حــمــايــة 
لقوات  أيًضا بصّد هجماٍت  والقيام  الحالية، 
املــعــارضــة فــي جــبــهــات أخــــرى، خــصــوصــا في 
يمكن  حيث  لحلب،  الغربي  الجنوبي  الــريــف 
لــلــمــعــارضــة أن تــنــفــذ هــجــمــاٍت بــاتــجــاه بــلــدة 
الغربي للضغط  الــريــف  فــي  الحاضر، وكــذلــك 

على منطقة حلب الجديدة.
أما في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، فقد 
اســتــمــر الــنــظــام فــي مـــحـــاوالت تحقيق تــقــّدم، 
خصوصا بعد سيطرته على بلدة ميدعا في 
الغوطة الشرقية مطلع يوليو/ تموز الجاري، 
ــلـــدة حــــوش فــــــارة، وفـــرض  ــه نــحــو بـ ــاهـ واتـــجـ
ــدة الــنــشــابــيــة مــــن الــجــنــوب  ــلـ ــار عـــلـــى بـ حـــصـ
إمكانية  ز 

ّ
يعز ما  الشرقي،  والشمال  والشرق 

ز 
ّ
ويعز البادية،  باتجاه  اإلمـــداد  قطع خطوط 

قــدرة النظام على شطر الغوطة الشرقية إلى 
شـــطـــريـــن، جــنــوبــي يــســيــطــر عــلــيــه، وشــمــالــي 
محاصر بعد حرمانه من سلته الغذائية التي 
كــانــت تــوّفــرهــا األراضـــــي الـــزراعـــيـــة الخصبة 
في القسم الجنوبي. أما في الغوطة الغربية، 
النظام بعد هجمٍة شرسٍة  قــوات  تمّكنت  فقد 
املــتــفــجــرة بكثافة  الــبــرامــيــل  اســتــخــدمــت فيها 
غير مسبوقٍة، فضًا عن صواريخ أرض-أرض، 
من الوصول إلى طوق األبنية في مدينة داريا 
العسكري، وقطع جميع  ة  املــزّ املاصقة ملطار 
من  الغرب،  باتجاه  ممتدًة  كانت  التي  الطرق 

خال املــزارع أو حتى باتجاه بلدة معضمية 
الشام. وتذهب معظم التقديرات امليدانية إلى 
كــبــيــرة،  ُيــخــطــط لعملية عــســكــريــة  الــنــظــام   

ّ
أن

تستهدف محور مدينة حرستا اإلستراتيجية 
في ريف دمشق، بهدف تأمن الجزء غير اآلمن 
مــن طــريــق دمــشــق - حــمــص الـــدولـــي، وتــأمــن 
ــد املـــوالـــيـــة الــواقــعــة  ــ الــحــمــايــة لــضــاحــيــة األسـ
عـــلـــى الـــكـــتـــف الـــغـــربـــي لــلــطــريــق عـــنـــد مــدخــل 
دمشق الشمالي، وتستعد، بحسب املعطيات 
املتوفرة، وحدات من مليشيا ما يسمى »درع 

الوطن« للقيام بهذه العملية.
قوات   

ّ
أن إلى  امليدانية  املعطيات  وتشير هذه 

الــنــظــام تــســعــى إلـــى تحقيق اخـــتـــراقـــاٍت على 
جبهاٍت ظلت عصيًة عليها سنواٍت، مستغلة 
هــشــاشــة نــظــام املــراقــبــة التــفــاق الــهــدنــة الــذي 
جـــرى الــتــوصــل إلــيــه بــن واشــنــطــن وموسكو 
فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، وعـــــدم وجـــود 
آليات محاسبة من جهة، كما تحاول، من جهة 
ثــانــيــة، اســتــغــال الــزمــن املــتــاح قــبــل التوصل 
إلـــى اتــفــاق للتنسيق الــعــســكــري بــن روســيــا 
ــدة، يــحــّيــد الـــقـــوة الــجــويــة  ــتـــحـ والـــــواليـــــات املـ
لــقــوات النظام، والــتــي ال تــزال تعد نقطة قــوٍة 
مرجحة لها في الصراع. وفي املقابل، تتزايد 
الــتــحــّديــات الــتــي تـــواجـــه املــعــارضــة املسلحة 
الــتــي شــهــدت اخـــتـــافـــات بــيــنــهــا فـــي الــغــوطــة 
الشرقية فــي دمــشــق، والــتــي استطاعت قــوات 
النظام استثمارها للتقّدم، أو في حلب، حيث 
تــتــســم الــجــبــهــات بــكــثــرة الــخــصــوم مـــن جهة 
)داعـــش، األكــــراد، النظام وحــلــفــاؤه(، وإطباق 
الــحــصــار عليها مــن جــهــٍة أخــــرى، فــضــًا عن 
تداعيات االتفاق الروسي -األميركي املرتقب، 
الــفــتــح مستهدفا فيه  والــــذي ســيــكــون جــيــش 
الــنــصــرة تشكل  بــاعــتــبــار أن جبهة  بــالــتــفــّكــك، 

ا رئيًسا فيه. جزًء

االتفاق الروسي ـ األميركي 
وانعكاساته

ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة  ــلـــمـــســـودة الــ وفــــًقــــا لـ
الخارجية  وزيــر  وحملها  بــوســت،  واشنطن 
األمــيــركــيــة، جـــون كــيــري، مــعــه إلـــى مــوســكــو، 
التوصل  إلـــى  أوبــامــا  الــرئــيــس  إدارة  تسعى 
لتنسيق عملياتهما  مــع روســيــا  اتــفــاٍق  إلــى 
الــعــســكــريــة لــضــرب جــبــهــة الــنــصــرة وتنظيم 
ــة، ويـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســـم  ــ ــيـ ــ ــــامـ الـــــدولـــــة اإلسـ
 Joint( املــــشــــتــــركــــة«  ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـ ــة  ــمــــوعــ »مــــجــ

الـــنـــصـــرة، تــشــمــل املــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن هــذه 
التشكيات، في موعٍد ال يتجاوز خمسة أيام 

بعد تشكيل »مجموعة التنفيذ املشتركة«.
2ـ تبادل املعلومات االستخباراتية، من أجل 
الــنــصــرة،  الــقــيــام بعمل عــســكــري ضــد جبهة 
ــكـــرات  ــعـــسـ ــّرات الــــقــــيــــادة ومـ ــ ــقــ ــ ــتـــهـــدف مــ تـــسـ
التدريب واملستودعات اللوجستية وخطوط 

اإلمداد.
الـــتـــي يمكن  لــتــحــديــد األهـــــــداف  3ـ الـــتـــعـــاون 
القوات  أو  الروسية  القوات  ضربها جــًوا من 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــوجـــد فيها 
»النصرة« بشكل كبير، واملناطق التي تهيمن 
فيها املعارضة مع احتمال وجود »النصرة« 
الواليات  من  الفنيون  الخبراء  ويحّدد  فيها. 
املــتــحــدة وروســـيـــا اإلحـــداثـــيـــات الــجــغــرافــيــة 

لهذه املناطق املعينة.
للجيش  الجوية  العدائية  العمليات  وقــف  4ـ 
السوري، ووقف تحليق طائراته في مناطق 
ــم وصــفــهــا فـــي الـــفـــقـــرة الــســابــقــة،  ـــّددة، تـ ـــحـ مـ
ووضع آلياٍت ملراقبة ذلك، مع اتخاذ قــراراٍت 

بشأن بعض االستثناءات غير القتالية.
5ـ بعد االتفاق على مجموعة األهداف األولية، 

يتم البدء بصورٍة متزامنٍة بما يلي: 
ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــــويـ ــــجـ ــــاق الـــــــغـــــــارات الـ ــطــ ــ ¶ انــ
واألميركية على أهداف جبهة النصرة املتفق 

عليها.
الــســوري في  الجيش  ¶ وقــف جميع أنشطة 
املـــنـــاطـــق املــعــيــنــة املــتــفــق عــلــيــهــا مـــع وجـــود 

اٍت مناسبٍة ألغراض غير عسكرية. استثناء
¶ إذا كـــان الــنــشــاط الــعــســكــري الـــســـوري، أو 
ــع الـــفـــقـــرات  الـــــغـــــارات الــــجــــويــــة، تـــتـــنـــاقـــض مــ
السابقة، يحق ألي من املشاركن االنسحاب 

من مجموعة التنفيذ املشتركة.
¶ تستمر وتتواصل عملية تحديد األهداف 
مــــن مــجــمــوعــة الــتــنــفــيــذ املـــشـــتـــركـــة، ومــعــهــا 
الــغــارات الجوية ضد أهــداف »النصرة«، من 
ــقـــوات الــروســيــة واألمــيــركــيــة، ويــتــّم  طـــرف الـ
ــــول تـــأثـــيـــر اســـتـــهـــداف  تــــبــــادل املـــعـــلـــومـــات حـ

»النصرة«، وتطورات الوضع على األرض.
¶ مــع تــوّقــع حـــدوث تــهــديــداٍت وشــيــكــة على 
الــــواليــــات املــتــحــدة أو روســـيـــا عــنــد االتــفــاق 
على هــدٍف غير مجٍد، فــإن الــواليــات املتحدة 
وروسيا لن تقوما بأي عمٍل إال ضد أهداف 
جبهة النصرة التي تم االتفاق عليها مقّدما، 
ووفقا لــإجــراءات املناسبة من خــال قنوات 

التواصل املوجودة.

مالحظات على االتفاق
تــعــتــري هـــذا االتـــفـــاق ثــغــرات عـــديـــدة، أهمها 
ــســــوري، بــالــتــركــيــز على  تــشــويــه الــــصــــراع الــ
 العديد من 

ّ
بعض نتائجه )اإلرهــاب(، كما أن

فقراته تحتمل التأويل، فعلى سبيل املثال:
ــــاق مــســاحــًة  ــفـ ــ ــرات االتـ ــقــ 1ـ تـــوفـــر بـــعـــض فــ
في  خصوصا  والتنّصل،  للمناورة  واسعًة 
مــا يتعلق بــاالســتــثــنــاءات الــتــي ُيــبــّرر فيها 
للنظام قصف مناطق املعارضة، فضًا عن 
عدم وضوح آليات محاسبة النظام بسبب 

عدم املثول لاتفاق.
لــضــرب جبهة  التنفيذية  اآللــيــات  إرجـــاء  2ـ 
الحذر  واستمرار  للجنة مختصة؛  النصرة 
فــي تــبــادل املــعــلــومــات األمــنــيــة، األمـــر الــذي 
الفرصة لتفسيراٍت وخــروٍق سيعمل  يهّيئ 
الــجــانــب الـــروســـي والـــنـــظـــام وحـــلـــفـــاؤه من 

املليشيات على تعميقها واستثمارها.
3ـ ال يــأتــي هــذا االتــفــاق على ذكــر املليشيات 

الطائفي  الــخــطــاب والــســلــوك  األجــنــبــيــة ذات 
الــتــي تقاتل إلــى جــانــب الــنــظــام، بينما أعــاد 
التأكيد على ضرورة قيام الحلفاء اإلقليمين 
املقاتلن  تدفق  دون  الــحــؤول  فــي  باملساعدة 
التي  املــالــي للجماعات  الــدعــم  أو  واألســلــحــة 
ــًة، أو تــلــك  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ تـــعـــّدهـــا األمـــــــم املـــتـــحـــدة إرهـ
املرشحة لتصنيفها إرهابية، وال تزال محل 

خاف دولي.
4ـ يسمح االتفاق باستخدام مصادر استطاع 
ومراقبة واستخبارات إضافية لدعم فحص 
األهــداف املحتملة، األمــر الــذي يؤهل النظام 
لتقديم أوراق اعتماده في هذا التنسيق، ومن 
ثّم تعزيز مداخل الشرعية السياسية الدولية 

من بوابة »مكافحة اإلرهاب«.
ــذي نــشــرتــه  ــ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ 5ـ ال يـــــرد فــــي نــــص االتـ
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أي إشــــــارٍة إلــــى املــســار 
الــســيــاســي أو عــمــلــيــة االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
كما حّددها قــرار مجلس األمــن التابع لألمم 
الـــذي تطالب  املــتــحــدة رقـــم 2254، أو املــقــابــل 
تقديمه  موسكو  على  ويترتب  واشنطن،  به 
واألمني  العسكري  التنسيق  على  للموافقة 
ز املــخــاوف إذا ما 

ّ
معها فــي ســوريــة، مــا يــعــز

أخذنا في الحسبان أيًضا التطورات امليدانية 
األخـــيـــرة مـــن اتـــجـــاه األمـــــور نــحــو مـــزيـــٍد من 
إضــعــاف قــوى املــعــارضــة الــســوريــة، ودفعها 
الحد  شـــروط  تحّقق  ال  بتسويٍة  القبول  إلــى 
األدنى لوقف الصراع وقيام الحل السياسي 

املنشود. 
6ـ هــنــاك مـــخـــاوف مـــن أن ُيــســتــخــدم االتــفــاق 
للمعارضة  العسكرية  البنية  لتدمير  مدخًا 
السورية، ال سيما في محافظات إدلب وريف 
دمشق وحلب، حيث يوجد مقاتلو »النصرة« 
جنًبا إلى جنب مع مقاتلي فصائل املعارضة 
ــفــــاق فـــي إدلـــب  األخـــــــرى. وســـــوف يـــــؤدي االتــ
ــاطــــق ريــــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي  ــنــ ومــ
تـــحـــديـــًدا، إلـــى تــفــكــيــك غــرفــة عــمــلــيــات جيش 
الــفــتــح الــــذي ســتــتــرتــب عــلــى فــصــائــلــه حسم 
قضية التعامل والتعاون مع جبهة النصرة 
وفــك االرتــبــاط بــأي غــرفــة عمليات مشتركة، 
تـــوجـــد فــيــهــا »الـــنـــصـــرة«، وهــــو أمــــر ســُيــفــرز 
تــضــاربــا فـــي األولــــويــــات والــســلــوكــيــات بن 
الــتــي كان  الــغــرفــة وعملياتها  مــكــونــات هــذه 
ــّد هــجــمــات الــنــظــام  لــهــا الــــدور األكــبــر فــي صـ
ــفـــائـــه، ومــنــعــهــم مــــن تــحــقــيــق انــتــصــار  ــلـ وحـ

ميداني في جبهات مختلفة. 

خاتمة
فـــي ظـــل عـــدم وجــــود آلــيــة واضـــحـــٍة، تضمن 
ــارات جــويــة روســيــة -  اســتــثــنــاءهــا مــن أي غــ
قوات  استغال  واحتمال  مشتركة،  أميركية 
املشتركة  الــجــويــة  الحملة  وحلفائه  الــنــظــام 
ــلء الـــــفـــــراغ الـــنـــاجـــم املـــحـــتـــمـــل عــــن ضـــرب  ــ ملــ
»النصرة« من جهة، وعــدم وجــود ضماناٍت 
انــتــقــالــيــة حقيقية  بــعــمــلــيــة  لــلــبــدء  حــقــيــقــة 
ــن جـــهـــة أخــــــــرى، تـــتـــزايـــد فـــــرص تــقــويــض  مــ
ــة وتـــصـــفـــيـــة الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة،  ــارضــ ــعــ املــ
خصوصا مــع اســتــمــرار روســيــا فــي تطويع 
الــــصــــراع فــــي ســــوريــــة، لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــا 
الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي تــبــدو وثــيــقــة الصلة 
بــبــقــاء الــنــظــام، والــقــضــاء عــلــى كــل الفصائل 
والــجــمــاعــات الــتــي تــعــارضــه، بــغــض النظر 
انحسار  أهدافها وتوجهاتها، وفي ظل  عن 
اإلستراتيجية األميركية في املنطقة والعالم 
إلى مجرد مواجهة التهديدات التي تمثلها 

الجماعات الجهادية.

الوضع الميداني واالنعكاسات المحتملة لتقويض المعارضة
التنسيق الروسي ـ األميركي في سورية

ال تزال خطط النظاِم 
وحلفائه تترّكز في 
شمال سورية على 

فرض حصار على 
األحياء التي تسيطر 

عليها المعارضة في 
مدينة حلب

  
تتزايد احتماالت 

تقويض المعارضة 
وتصفية القضية 

السورية، خصوصًا 
مع استمرار روسيا 

في تطويع 
الصراع في سورية، 

لخدمة مصالحها 
الجيوسياسية التي 
تبدو وثيقة الصلة 

ببقاء النظام

تزامنت النتائج العســكرية التي حققها النظام الســوري في ريف حلب الجنوبي وغوطتي دمشــق، مع نشــر مســودة اتفاق 
أميركي روســي حول تعاون عســكري يســتهدف »داعــش« و»النصرة«، حيث يركــز االتفاق على التعامل مع مفــرزات الصراع 
السوري، ممثال باإلرهاب، بعيدًا عن جذر المسألة األساس، أي االنتقال السياسي. ويقدم المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 

في تقدير الموقف التالي قراءة في االتفاق

)Getty( 2016 كيري والفروف في موسكو: اتفاق 15 يوليو

البنية  لتدمير  مدخًال  الروسي  األميركي  االتفاق  يُستخدم  أن  يُخشى 
العسكرية للمعارضة السورية، خصوصا في مناطق وجود مقاتلي 
جبهة النصرة جنًبا إلى جنب مع مقاتلي فصائل المعارضة األخرى. ما 
قد يؤدي إلى تفكيك غرفة عمليات جيش الفتح في إدلب وريف حلب 
عمليات  غرفة  بأّي  االرتباط  فك  الفتح  جيش  على  يرتّب  ما  الجنوبي، 
في  تضاربًا  سيُفرز  أمــرٌ  وهو  النصرة،  جبهة  فيها  توجد  مشتركة، 
األولويات والسلوكيات بين مكونات هذه الغرفة وعملياتها التي كان 

لها الدور األكبر في صّد هجمات النظام وحلفائه.

معضلة جيش الفتح
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ومــركــزهــا   )Implementation Group - JIG
ــيــــة عـــّمـــان، وتـــقـــوم مـــن بن  الــعــاصــمــة األردنــ

مهمات عديدة باآلتي: 
ــــي، مــع  ــــألراضـ ــــع خـــريـــطـــة مــشــتــركــة لـ 1ـ وضـ
التركيز على مناطق تمركز تشكيات جبهة 
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شوكان فائزًا بجائزة حرية الصحافة

»السيلفي« يكشف عن الشخصية النرجسية

القاهرة ـ العربي الجديد

اختــارت  الســجن،  فــي  يقبــع  يــزال  ال  بينمــا 
لجنــة حمايــة الصحافيــن الدوليــة، املصــور 
أبوزيــد  محمــود  املصــري،  الصحافــي 
مــن  صحافيــن  أربعــة  ضمــن  »شــوكان«، 
مصــر والهنــد وتركيــا والســلفادور، واجهوا 
والســجن،  قانونيــة  وماحقــات  تهديــدات 
ملنحهــم جائزتهــا الدوليــة لحريــة الصحافــة 
لعــام 2016. كمــا ســتكرم اللجنــة، الصحافيــة 
املراســلن  رئيســة  أمانبــور،  كريســتيان 
الدوليــن ومقدمــة برامــج فــي قنــاة »ســي إن 
بنجامــن  بورتــون  جائــزة  بمنحهــا  إن«، 

التذكارية.
صحافــي  مصــور  وهــو  زيــد،  أبــو  محمــود 
»شــوكان«،  باســم  أيضــا  ُيعــرف  مصــري 
 .2013 أغســطس/آب  منــذ  ســجن  وهــو 
العمليــة  يغطــي  كان  بينمــا  شــوكان  قــل 

ُ
اعت

التــي شــنتها قــوات األمــن املصريــة لتفريــق 
ملحمــد  املؤيــدة  االحتجاجيــة  التظاهــرات 
مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

أبــو  محمــود  الصحافــي  املصــور  وأكمــل 
ألــف  مــن  أكثــر  »شــوكان«  بـ الشــهير  زيــد، 
»ضريبــة  كـ الســجن،  أســوار  خلــف  يــوم 
والثمــن عمــره«،  لعملــه كمصــور صحافــي.. 
بحســب مــا كتبــه فــي خطابــه األخيــر. فبعــد 
انقضــاء فتــرة حبســه احتياطيــا كاملــة؛ مثل 
»شــوكان«، أمــام املحكمــة للمــرة األولــى، يــوم 
12 ديســمبر/كانون األول العــام املاضــي، في 
فــض  »قضيــة  بـ إعاميــا  املعروفــة  القضيــة 
تجمــع  إلــى  »االنضمــام  بـ متهمــا  رابعــة«، 
وترويــع  العــام  الســلم  وتكديــر  ســلمي  غيــر 
املواطنــن واإلرهــاب وقتل والشــروع في قتل 

رجال الشرطة«. 
وفــي 26 مــارس/آذار املاضــي، وأثنــاء جلســة 
فــي إحــدى محاكــم القاهــرة، وجهــت النيابــة 
العامة تسع تهم إلى شوكان. وقبل املحاكمة، 
كان محامــو شــوكان قــد ُمنعــوا مــن االطــاع 
علــى وثائق أساســية تتعلــق بالقضية، ومن 
بينهــا قــرار االتهــام. وفي واحدة من رســائله 
من حبسه بسجن طرة، قال شوكان »ها هي 
ضريبــة أننــي أعمــل كمصــور.. أدفــع ثمنهــا 
مــن عمــري، لكنــي واثــق مــن الفــرج ومتفائــل 
باملستقبل«. أما ما يؤكد عليه في كل رسالة 
وقــد  اآلن  ببســاطة  »أســألكم  التالــي:  فهــو 
مصــور  أنــا  ظهركــم،  تديــروا  ال  عرفتمونــي 

منوعات
مع اشتداد المعارك على األرض تغريد

بين قوات سورية الديمقراطية 
وتنظيم »داعش« في محيط منبج 
في ريف حلب، وتزامنها مع قصف 

جوي لقوات التحالف، تعالت أصوات 
الكثير من السوريين على وسائل 

التواصل للفت النظر لمأساة 200 ألف 
مدني.

ونشر شاب سوري يقيم في الخارج 
تسجيًال على موقع »فيسبوك« 

لمكالمته مع والدته الموجودة 
في مدينة منبج، يظهر فيه حالة 
الرعب واليأس التي يعيشها السكان 
هناك، واألصوات المرعبة لقصف 

طائرات التحالف على المدينة، حصد 
مشاركات عالية.

وأشار الكثيرون إلى التقصير 
اإلعالمي العربي والعالمي بتغطية 

الكارثة اإلنسانية التي يعيشها 
أهالي منبج، ووسموا نداءاتهم بـ 

# منبج_تباد  و#منبج_تذبح_بصمت 
مطالبين الجميع بتحفيز االعالم على 

توجيه أضواءه الى المدينة المنكوبة، 
والمحاصرة.

وصف شفيق حال منبج، قائًال »في 
منبج من ال يقتل بالقصف يموت 

جوعًا، الجثث في الطرقات وتحت 
الركام، ال ماء وال دواء وال غذاء، 
بدل أن تنشروا أي شيء انشروا عن 

ما يحدث في منبج«، وتساءل »أين 
اإلعالم؟ أين المنظمات الدولية؟ أين 

حقوق اإلنسان؟«.

أبــو  أنــا محمــود  صحافــي ولســت مجرًمــا.. 
زيــد.. شــوكان«. كمــا حل شــوكان علــى قائمة 
تحدثــت  الذيــن  املحبوســن  الصحافيــن 
»أمنيســتي«،  الدوليــة  العفــو  عنهــم منظمــة 
بمناســبة  الصــادر  تقريرهــا  مطلــع  فــي 
اليــوم العاملــي للصحافــة. وأطلقــت املنظمــة 
عريضــة توقيع للمطالبة بالحرية لشــوكان، 

جــاء فيهــا »باإلشــارة إلــى تصريــح الرئيــس 
فــي ســبتمبر/أيلول  الفتــاح السيســي،  عبــد 
2015، بــأن هنــاك حريــة تعبير غير مســبوقة 
أغســطس/ فــي  بــه،  ح  صــرَّ ومــا  مصــر.  فــي 

ر دور  قــدِّ
ُ
آب 2015، مــن أن الدولــة تحتــرم وت

اإلعــام وتتيــح لإعاميــن العمــل دون أيــة 
قيــود، فإننــي أناشــدكم اإلفــراج عــن املصــور 

الصحافــي محمــود أبــو زيــد فــورًا ودون قيد 
أو شــرط، باعتبــاره مــن ســجناء الرأي، حيث 
ال يــزال محبوســا خلــف القضبــان منــذ أكثــر 
من عامن دونما سبٍب سوى ممارسة عمله 

الصحافي بصورة سلمية«.
أمــا مالينــي ســوبرامانيام، وهــي صحافيــة 
العتــداء  تعرضــت  الهنــد،  فــي  مســتقلة 
ومضايقات بعد أن نشــرت تغطية صحافية 
حول اإلساءات لحقوق اإلنسان أثناء النزاع 
بن الجماعات املاوية والقوات الحكومية في 
تشاتيسغاره. وفي وقت مبكر من هذا العام، 
فــّرت ســوبرامانيام مــن الواليــة التــي تقطــن 
فيهــا بعــد أن تعرضت ملضايقات وتهديدات 
تحريــر  رئيــس  هــو  دونــار،  جــان  متكــررة. 
»جمهوريــت«  اليوميــة  التركيــة  الصحيفــة 
حكمــا  أيار/مايــو  فــي  بحقــه  صــدر  وقــد 
بالســجن ملدة خمس ســنوات وعشــرة أشــهر 
بتهمة الكشف عن أسرار للدولة. وقد وجهت 
الســلطات ضــده هــذه االتهامــات على خلفية 
»جمهوريــت«  صحيفــة  نشــرتها  تقاريــر 
زعمت بأن تركيا حاولت تهريب أسلحة إلى 

جماعات املعارضة السورية.
أمــا أوســكار مارتينيــز، هو مراســل تحقيقي 
اإللكترونيــة  اإلخباريــة  املجلــة  فــي  يعمــل 
عنــف  ويغطــي  الســلفادور،  فــي  فــارو«  »إل 
العصابــات والقتــل خــارج إطــار القانــون فــي 
بســبب  تهديــدات  مارتينيــز  وواجــه  بلــده. 
قــت لجنــة حمايــة الصحافين 

ّ
عملــه، كمــا وث

تهديــدات متكــررة ضــد العاملــن فــي مجلــة 
»إل فارو«. 

وقال جويل سايمون، املدير التنفيذي للجنة 
هــؤالء  خاطــر  »لقــد  الصحافيــن:  حمايــة 
بحريتهــم  الشــجعان  األربعــة  الصحافيــون 
- وبحياتهــم - مــن أجــل إبــاغ مجتمعاتهــم 
اإلخباريــة  األحــداث  عــن  الدولــي  واملجتمــع 
الصحافيــن  حمايــة  لجنــة  وتشــعر  املهمــة. 
بالحبــور إذ تكــرم هــؤالء الصحافيــن الذيــن 
واصلوا تزويدنا باألخبار املهمة على الرغم 

مما واجهوه من قمع وعنف«.
وسيجري تكريم جميع الفائزين خال حفل 
الجوائــز  لتقديــم  الخيــري  الســنوي  العشــاء 
الصحافيــن.  حمايــة  لجنــة  تنظمــه  الــذي 
وســيترأس الحفــل جيــف زوكــر، رئيــس قنــاة 
فنــدق  فــي  الحفــل  وســُيعقد  إن«،  إن  »ســي 
والدوف-أســتوريا فــي مدينــة نيويــورك فــي 
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سُيكمل شوكان 
عامه الثالث في السجن 

الشهر المقبل

ال يحب ملتقطو
الصور الشخصية رؤية 

»سيلفي« اآلخرين

محمد كريم

مــن  كثيــرًا  أن  حديثــة  دراســة  كشــفت 
)الســيلفي(؛  ألنفســهم  الصــور  ملتقطــي 
يقّيمــون صورهــم الشــخصية أكثــر بكثيــر 
ممــا يقيمهــا بــه اآلخــرون. وبالرغــم مــن أن 
هؤالء قد يدعون أنهم يكرهون النرجســية 
التــي تظهر في صور اآلخرين الشــخصية؛ 
بصورهــم  ويهيمــون  يصنفــون  فإنهــم 

الخاصة أكثر ممن ينتقدونهم. 
وأجــرى هــذه الدراســة باحثون فــي جامعة 
تورنتو الكندرية، ونشرتها مؤخرًا »مجلة 
والشــخصية«.  االجتماعــي  النفــس  علــم 
رئيــس  ري،  دانيــال  البروفيســور  ويقــول 
مفاجــأة  كان  األمــر   

ّ
»إن البحثــي،  فريــق 

النــاس ال يحبــون  حقيقيــة، فقــد يبــدو أن 
رؤية الصور الســيلفي الخاصة باآلخرين، 
عــن  هــؤالء  نفــس  تســأل  عندمــا  ولكــن 
تجدهــم  الشــخصية؛  لصورهــم  تقييمهــم 
ينســون مــا قالــوه عــن غيرهــم، ويضعــون 
تقييما عاليا لصورهم السيلفي الخاصة«.
وإلنجــاز هــذه الدراســة قــام دانيــال وفريقه 
باصطحــاب 200 طالــب مــن أبنــاء املرحلــة 
الجامعية إلى غرفة، ثم طلبوا من كل واحد 
منهم أن يلتقط لنفسه صورة يرضى عنها 
كي تنشر على مواقع التواصل االجتماعي 
اإللكترونيــة. دخــل الباحثــون الغرفــة وقــد 
طلبــوا مــن كل طالب أن يقف ليصوروه في 
لقطــة تبــدو وكأن أحــد أصدقائــه التقطهــا 
البحثيــة،  العينــة  هــذه  مــن  لــب 

ُ
ط ثــم  لــه. 

والذيــن كان متوســط عمرهــم 22 عامــا؛ أن 
يقومــوا بتقييــم صورهــم الشــخصية علــى 
مقيــاس مــن 1 – 7 مــن حيــث الجاذبيــة )1= 
جــدًا(،  جذابــة   =7 إطاقــا،  جذابــة  ليســت 
)1= غيــر  بالصــورة  اإلعجــاب  ومــن حيــث 

محبوبــة تمامــا، 7= محبوبــة جــدًا(. هــؤالء 
علــم  علــى  يكونــوا  لــم  والذيــن  الطــاب؛ 
ا 

ً
لب منهم أيض

ُ
بماهية الدراســة، كان قد ط

الشــخصية  حــول  اســتطاع  بيانــات  مــلء 
حــول  اســتبيان  وكذلــك  النرجســية، 
تصورهــم للشــخصية النرجســية، وأيضــا 
حــول عاداتهــم فــي التقــاط صــور ســيلفي 

ألنفسهم. 
مجموعــة أخــرى منفصلــة ومشــابهة تبلــغ 

جميعــا  منهــم  لــب 
ُ
ط شــخص،   200 نحــو 

الطــاب  التقطهــا  التــي  الصــور  تقييــم 
الجاذبيــة  مقيــاس  نفــس  علــى  ألنفســهم، 
َكــر مــا يقرب من 

َ
واإلعجــاب الســابق. وقــد ذ

نصــف أفــراد العينــة أنهــم يلتقطــون صورًا 
ألنفســهم بانتظام، فقط نحو خمس صور 
فــي األســبوع الســابق علــى الدراســة، كمــا 
أنهــم نشــروا نحــو ثلــث تلــك الصــور علــى 
جــاءت  أســبوع.   غضــون  فــي  اإلنترنــت 

وراء  ملــا  صــورة  لترســم  الدراســة  نتائــج 
تقييــم الصــور الشــخصية، حيــث املقارنــة 
بــن وجهــات النظــر عن الــذات واآلخر، عبر 
صورنــا  بهــا  نقــدم  التــي  الطريقــة  تقييــم 
وأنفســنا علــى اإلنترنــت. كان رأي ملتقطي 
الســيلفي ألنفســهم أن )حوالــي 4,5 /7 فــي 
املتوســط علــى مقيــاس الجاذبية، 5 /7 في 
املتوسط على مقياس اإلعجاب( وكان هذا 
التقييــم أعلــى مــن تقييمهــم للصــور التــي 
 7/  3,5 )حوالــي  لهــم  اآلخــرون  التقطهــا 
فــي املتوســط علــى مقيــاس الجاذبيــة، و4 
/7 فــي املتوســط علــى مقيــاس اإلعجــاب(. 
ألنفســهم  صــورًا  التقطــوا  مــن  آراء  كانــت 
أعلى باملقارنة مع رأيهم في صورهم التي 

التقطت بواسطة أصدقائهم.
وقتــا  واجهــوا  إنهــم  راي،  دانيــال  ويقــول 
عصيبــا لتحديــد املجموعــة األقــل التقاطــا 
للســيلفي، وبعــض النــاس كان يلتقــط مــا 
بــن 20-100 صــورة فــي األســبوع الواحــد. 
فــي صورهــا  وهــذه املجموعــة كان رأيهــا 
بكثيــر  إيجابيــة  أكثــر  بأيديهــم  امللتقطــة 
مــن تلــك امللتقطــة بواســطة آخريــن. وهــو 
يخلــص إلــى أن كثيــرًا مــن النــاس يكثــرون 
أنهــم  يزعمــون  حــن  أنفســهم،  خــداع  مــن 
ليســوا نرجســين. وأن تقييمهم لصورهم 
لإعجــاب  وتلقيــا  جاذبيــة  األكثــر  بأنهــا 
دليــل علــى هــذا الخــداع، بالرغــم مــن أنهــم 
يجعلــون أنفســهم بهــذه اآلراء أقل جاذبية 
أنــه  راي  فيمــا يضيــف  ينتقدونهــم.  ممــن 
مهتــم بمتابعــة هذا املســح مع عينات أكبر 
حــول  النظــر  وجهــات  ألن  تنوعــا؛  وأكثــر 
أن  يمكــن  اإلنترنــت  علــى  صورنــا  وجــود 
علــى  مهمــة  وانعكاســات  آثــار  لهــا  يكــون 
عاقاتنــا الشــخصية باآلخريــن، بل وعلى 

تقدمنا الوظيفي.
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أحــــام الــبــومــهــا الــغــنــائــي »أبـــتـــحـــداك« والـــذي 
تعاونت فيه للمرة األولى مع شركة »باتينوم 
ــم يــثــمــر نــجــاحــا بسبب  ــاون لـ ــعـ ــــوردز« تـ ــكـ ــ ريـ
تخبط الــشــركــة الــســعــوديــة فــي ســـوق الــغــنــاء، 
التعامل  في  الواضحة  اإلداريـــة  العناية  وقلة 
 عن قلة الخبرة الواضحة 

ً
مع الفنانني، فضا

ورغم  واالغنيات،  األسماء  بعض  اختيار  في 
إعــــــادة هــيــكــلــة الـــشـــركـــة فـــي الـــشـــتـــاء املــاضــي 
»باتينوم ريكوردز«  وانضمام أسماء كبيرة لـ
عدد  اتجه  زيــن،  وملحم  الساهر،  كاظم  منهم 
مــن الــفــنــانــني أصــحــاب املـــواهـــب الـــذي ظــهــروا 

في برامج MBC  »من أرب أيدول« و»فويس« 
وغــيــره مــن الــبــرامــج الــتــي كــانــت تــدعــم هــؤالء 
فــاتــجــه الــيــمــنــي ولــيــد الــجــيــانــي إلـــى روتــانــا 
ألبوم  فــي  الغنائية  أعماله  بــاكــورة  لــه  لتنتج 
 
ّ
صــــدر فـــي فـــتـــرة عــيــد الــفــطــر بـــعـــنـــوان » خــط
أحـــمـــر«. فـــي الـــعـــودة إلــــى ألـــبـــوم أحـــــام، فهو 
يــتــضــمــن مــجــمــوعــة مـــن األغـــنـــيـــات الــبــســيــطــة 
والــســهــلــة فــي ن مــعــا، مــحــاولــة مــن أحـــام إلــى 
والــقــول  دائــمــا،  االلــتــفــاف على منتقديها كما 
انها ال تزال قوية رغم املشاكل التي تواجهها، 
واكثر من ذلك عمدت أحام إلى تصوير كليب 

بيروت ـ ربيع فران

الغنائية  الــصــيــف  مــفــكــرة  تــزدحــم 
بــمــجــمــوعــة مــــن األعــــمــــال الــفــنــيــة، 
ــامـــل،  ــوم« كـ ــ ــبــ ــ ــ ــمـــن »أل بــعــضــهــا ضـ
والبعض اآلخر كأعمال منفردة تغزو اإلذاعات 
اإللكترونية،  واالســتــمــاع  التحميل،  ومــواقــع 
ويبدو سوق الخليج األقل إنتاجا هذا املوسم 
الــتــي أصــــدرت قبل  الــفــنــانــة أحـــام  باستثناء 
»يازمني  الجديد  الغنائي  عملها  أسبوعني 
ــم شــركــة اإلنـــتـــاج التي  ــر اسـ خــيــالــك« دون ذكـ
ت عمل املغنية اإلماراتية، لكن الواضح أن 

ّ
تبن

شهية أحام الستصدار أعمال غنائية خاصة، 
يــعــتــبــر هـــروبـــا مـــن ســلــســلــة  مــشــاكــل رافــقــت 
صاحبة »تدري ليش« العام الحالي مع إلغاء 
برنامجها »امللكة«، بداية، ثم توقف إنتاجات 
محطة MBC كبرنامج »أرب أيدول« وحرمان 
ومنهم  التحكيم  لجنة  في  املشاركني  النجوم 
التواجد األسبوعي ،على الشاشة،  أحــام من 
ربــمــا ذلــــك مـــا دفــــع أحــــام وزمـــائـــهـــا إلطـــاق 
عن  بوتيرة مضاعفة  خــاصــة،  غنائية  أعــمــال 

السنوات السابقة.

أحالم
قبل أقــل مــن عــام أصـــدرت الفنانة اإلمــاراتــيــة 

عالجت بعض األعمال 
الفنية هذه الظاهرة، 

مثل فيلم »أسامة« 

أصالة تتجه 
إلى إصدار ألبومها 

الخليجي كامًال قريبًا

يطلق على  بنزرت اسم 
»بندقية أفريقيا« ألنها تشبه 

البندقية اإليطالية

2223
منوعات

الهند،  في  »يازمني خيالك«  خــاص  ألغنية 
اخــتــيــار الــهــنــد حــــاء بــعــدمــا تــصــويــر املــخــرج 
الــكــويــتــي عـــاء االنـــصـــاري فــكــرة أغــنــيــة كليب 
»مـــا صـــدق خــبــر« لــلــفــنــان عــبــد الــلــه الــرويــشــد 
ت 

ّ
والتي القت نجاحا كبيرًا، لكن أحــام فضل

يازمني  »كليب«  لتنفيذ  بوعيد  جو  املخرج 
رؤيــة  فــي مجملها على  خيالك، وهــي تعتمد 
املشاهد الطبيعية، وتحّول أحام إلى عارضة 
أزيــاء في اإلطــار العام لكليب لن يضيف إلى 
دون  التكرار،  بفخ  اوقعها  بل  جديدًا  األغنية 
جــديــد ُيـــذكـــر أمـــا عـــن بــاقــي أغــنــيــات االلـــبـــوم، 

قــريــبــة من  ُمـــكـــررة، نمطية  بــإيــقــاعــات  فتحفل 
التي صــدرت سابقا، باختصار  أحــام  أعمال 
يــمــكــن الـــقـــول أن أحـــــام هـــربـــت مـــن الــبــرامــج 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي اســتــهــوتــهــا لــســنــوات إلــى 

عمل غنائي عادي.

تامر حسني
يــصــح الــقــول إن الــبــوم تــامــر حسني مشغول 
بنفس شبابّي كامل، يعتمد تامر حسني في 
روتانا على  إنتاج شركة  ابتدى« من  »عمري 
كلماتها  فـــي  ــدًا،  جــ أغــنــيــات بسيطة  اإليـــقـــاع، 
وألحانها، بساطة متناهية في طريقة مخاطبة 
ــاد عــلــيــهــا حــســنــي فــــي مــعــظــم  ــتــ الــحــبــيــبــة اعــ
أعــمــالــه، الــافــت كــان تــعــاون تــامــر حسني في 
الشاعر أيمن بهجت قمر وامللحن  جديده مع 
وليد سعد في أغنية بدت مختلفة عن اجواء 
»األلبوم« عموما »رحلة حياة« محاولة أخرى 
للخروج عن إطار العشق والحب والغزل، إلى 
يتقنها  بطريقة سردية جيدة  اليومي  الواقع 

ايمن بهجت قمر في أشعار أغنياته.

نجوى كرم
تــــدور نــجــوى كـــرم فــي فــلــك واحــــد هـــذه األيـــام 
نفردة التي تصدرها 

ُ
لجهة األعمال الغنائية امل

كـــل شــهــريــن، صــاحــبــة »انــــا مـــا فــيــي« تعيش 
صراعا واضحا في اختيار أعمال ال ترقى إلى 
ســنــني نــجــاحــهــا فــي الــتــســعــيــنــيــات، تستخف 
نــجــوى كــــرم بــالــتــوزيــع املــوســيــقــي ألعــمــالــهــا 
الجديدة ومنها »دنا يا دني« و »يخرب بيتك« 
اللتان صدرت في غضون شهرين، وتستخدم 
تلقى  باألحجية،  اشبه  مبعثرة  كلمات  أيضا 
انــتــقــادات الذعــة مــن قبل متابعي كــرم، لكنها 
النقّد بل تحاول كما هو  لم تعد تبالي بهذا 
واضح مجاراة السوق بأعمال يجب ان تكون 
جديدة على حد رأيها، في الوقت نفسه يجري 
الــحــديــث عــن عــمــل كــامــل تــحــاول نــجــوى كــرم 
إصداره دون معرفة إن كان سيخضع إلنتاج 
شركة فنّية، أو دخول نجوى كرم عالم اإلنتاج 

الغنائي بشكل رسمي.

راغب عالمة
استعاد الفنان راغب عامة حضوره الغنائي، 
الخاصة  بالبرامج  لفترة  انشغل  أيضا  وهــو 
جديدة  ألغنية  أكثر  عامة  وتفرغ  باملواهب، 
اطــلــقــهــا قــبــل أيــــام »شــفــتــك تلخبطت« ألــحــان 
مــحــمــود خــيــامــي، مــحــاولــة قــفــز جــيــدة لــراغــب 
عــــامــــة نـــحـــو الـــعـــنـــصـــر الـــشـــبـــابـــي لــأغــنــيــة، 
ــاءت بــعــض االنـــتـــقـــادات حــــول بعض  ــ ولــــو جـ
املتابعني  األغــنــيــة مــن قبل  فــي هــذه  التعابير 
يطغى  »الــــذكــــي«  املــوســيــقــي  الـــتـــوزيـــع   

ّ
أن إاّل 

، موسيقى صاخبة ايقاعية 
ً
على العمل كاما

سهلة، ال تعقيد في اختيارات راغب عامة وال 
اللحن،  طلعات  مــع  املتناغم جيدًا  فــي صوته 
بكليب  نفسه  يدعمها عامه  التي  والكلمات، 
يؤازر  -رومانيا،  بوخارست  مدينة  في  صور 
نــجــاح وبــســاطــة األغــنــيــة وكــامــهــا، بمشاهد 
زيـــاد خــوري  اللبناني  املــخــرج  أشـــرف عليها 
بدقة واضحة للجغرافيا بداية ومامح عامة 
فـــي تــبــنــي قــصــة حــــّب مــســتــجــدة غــيــر مــعــقــدة 
تستند على شغف ايحائي واضح في الكليب.

أصالة
تحاول الفنانة أصالة الخروج دائما إلى اللون 
بداياتها  فــي  عــاصــرت  التي  وهــي  الخليجي، 
الخليج  فــي  وامللحنني  الــشــعــراء  كــبــار  الفنية 
إلضافة لون غنائي صعب على لونها، وهكذا 
أنا«  »تقريبا  أغنية  في  مجددًا  أصالة  تنجح 
توزيع سعيد كمال، صورة مختصرة عن نمط 
كاسيكي خليجي بكلمات ولهجة »بيضاء« 
أن تذلل  تــحــاول  مفهومة جــدًا المـــرأة عاشقة 
ألبوم خليجي تسعد  الــفــراق، األغنية من  ألــم 

اصالة لطرحه قريبا بعنوان أعلق الدنيا.

لوس أنجلوس ـ العربي الجديد

في 21 ديسمبر/كانون األول 1970، يتوّجه 
ألــفــيــس بــريــســلــي إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، من 
د، ويــطــلــب لــقــاء الــرئــيــس  دون مــوعــد مـــحـــدَّ
ــارد نــــيــــكــــســــون، بــشــكــل  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــي ريـ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
 مــنــه فــي تسليمه، يـــدًا بيد، 

ً
مــفــاجــئ، رغــبــة

رســالــة خــاّصــة. الــنــجــم »الــعــاملــي« بريسلي 
يــبــدو، داخـــل الــبــيــت األبــيــض، كــمــن يفرض 

نفسه على الرئيس. 
»روك أنـــد رول« في  ـــ ــ األمــــّر مــلــّح، و»مــلــك« الـ
وستينياته،  الـعشرين  الــقــرن  خمسينيات 
حــتــى لــحــظــة وفـــاتـــه فـــي 16 أغــســطــس/ آب 
ــشــاركــة، بشكل 

ُ
1977، عــن 42 عــامــا، يريد امل

 يكتب، في 
ْ
ســّري، في مكافحة املخدرات، إذ

رســالــتــه تــلــك، اســتــنــكــارًا شـــديـــدًا للمشاكل 
التي ُيسّببها تعاطي املخّدرات، بأنواعها.

ال يــرغــب الــرئــيــس نيكسون فــي لــقــائــه، هو 
الذي أصبح الرئيس الـ 37 للواليات املتحّدة 
األمــيــركــيــة، مــنــذ 20 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 

فـــي اتـــخـــاذ الــوســائــل الــداعــمــة لــلــفــصــل بني 
الرجال والنساء، وتكشف نانسي أن هؤالء 
ــقــــدرة عــلــى الــتــأقــلــم  الـــقـــوم كـــانـــت لــديــهــم الــ
املدهش، مع الــدور الذي يجسدنه في إطار 
ــبـــات الـــذات  مـــن الــتــحــدي مـــن الـــوضـــوح وإثـ

واملسؤولية التي يجب أن يتمتعن بها. 
فـــي بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان يــوجــد ضغط 
مجتمعي على األسر كي يكون لها ابن ذكر 
ميراث  على  ويحصل  العائلة،  اســم  يحمل 
األب. وفـــي غــيــاب الـــولـــد قـــد تــلــجــأ الــعــائــلــة 
إللباس أحد بناتها مابس الذكور؛ كتقليد 
قديم، وكان هناك اعتقاد بأن هذا التصرف 
 ذكــرًا فيما 

ً
قــد يساعد األم فــي أن تلد طفا

بعد.
تلبس الفتاة مابس األوالد وتحلق شعرها 
وليس  صبي،  الســم  اسمها  وتغير  مثلهم، 
الــهــدف مــن هــذا التقليد خـــداع الــنــاس؛ ألن 
كانوا  وغيرهم  العائلة  وأصدقاء  املدرسني 
أنهم يتعاملون مع فتاة. في حني  يعلمون 
كــانــت الــفــتــاة تــمــارس حــيــاة بــني الجنسني؛ 
ــثـــى، وال  ــأنـ فــــا هــــي تــعــيــش حـــيـــة كـــامـــلـــة كـ
ولكنها  كــامــل.  ولـــد  مــثــل  الجميع  يعاملها 
ــعــفــى مــن أعــمــال الفتيات 

ُ
فــي الــوقــت ذاتـــه ت

باللعب  لها  ويسمح  والــطــهــي،  كالتنظيف 

محمد كريم

»بــاشــا بـــوش« عــبــارة فــارســيــة تعني: فتاة 
إلى  إشــارة  وفيها  الشباب.  ترتدي مابس 
األفغانية  املناطق  بعض  فــي  ثقافي  تقليد 
والباكستانية، حيث تقوم بعض العائات 
التي ليس لديها أبناء ذكور؛ بانتقاء إحدى 
هذا  كــــاألوالد.  وتتصرف  تحيا  كــي  البنات 
الــســلــوك يــعــطــي الــفــتــاة حـــريـــات ال ُيــســمــح 
للمدرسة،  تذهب  فهي  عـــادة،  للفتيات  بها 
ــا لـــأمـــاكـــن الـــعـــامـــة،  ــهــ وتـــصـــطـــحـــب أخــــواتــ
وأيـــضـــا تــعــمــل وتــكــســب رزقـــهـــا كــــأي غـــام. 
ــر ُيــجــنــب األســــرة بعض   هـــذا األمـ

ّ
ويــقــال إن

املـــشـــاكـــل االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــنــشــأ بسبب 
غياب الذكور.

كانت »جيني نوردبرج« قد سلطت الضوء 
عــلــى »الــبــاشــا بــــوش« فــي كــتــابــهــا »فــتــيــات 
كــابــول الــســريــات«، مــمــا كــشــف الــكــثــيــر  من 
املعلومات عن هذه الظاهرة. حيث يعود هذا 
التقليد إلى أكثر من قرن، وما زال موجودًا، 
ــدأ أول األمـــــر في  بــ ــه  إنــ يـــقـــول  ــاك رأي  ــنـ وهـ
الاتي كن يخفني هويتهن  النساء  طوائف 
كي يتمكن من االشتراك في القتال كالرجال، 
أزمـــان  فــي  أنفسهن  مــن حــمــايــة   

ّ
ليتمكن أو 

الحرب التي خاضتها تلك الباد. واكتسنب 
ــــوة فــي  ــثـــر قـ ــك، وأصـــبـــحـــن أكـ ــ ــبـــرة فــــي ذلــ خـ
طريقة التعاطي مع املحيط واملجتمع، فيما 
قالت املؤرخة »نانسي دوبري« إنها تتذكر 
صورة تعود إلى أوائــل القرن العشرين في 
الله خــان« لنساء كن يرتدين  عهد »حبيب 
مــابــس كــالــرجــال ويــقــمــن بــحــراســة حــريــم 
امللك، وكــان ذلــك يعود إلــى سياسة الفصل 
بــني الجنسني، وهــو مــا كــان يدعو لإلبداع 

الــداخــل والــعــالــم مطروحة  1969، ومــشــاكــل 
أمامه. 

وتــكــمــن إحــــدى مــشــاكــل الـــداخـــل، فــي أنـــه لم 
ة، في األوســاط الشبابية، 

ّ
البت يكن شعبّيا، 

حينها. 
لـــكـــن، وبــســبــب إلـــحـــاح ابـــنـــتـــه، الــبــالــغــة من 
العمر 20 عاما يومها، والتي تريد توقيعا 
إلى  نيكسون  الرئيس  ينتبه  بريسلي،  مــن 
ـــن« مـــن صـــورتـــه،  ــاًء كـــهـــذا قـــد »ُيـــحـــسِّ ــقـ أن لـ
»كــيــنــغ« )كــمــا يوصف  فــيــوافــق على لــقــاء الـــ
ويلتقط  الــبــيــضــاوي،  املكتب  فــي  بريسلي( 
مــعــه مــا ُيــصــبــح الحــقــا إحـــدى أكــثــر الــُصــور 

الفوتوغرافية انتشارًا وطلبا.
ي رئيس بلده بأنه 

ّ
في هذا اللقاء، ُيخبر املغن

لحساب   »
ّ

متخف »عميل  كـ  للعمل  مستعٌد 
ــدرات والـــعـــقـــاقـــيـــر  ــتـــب مـــكـــافـــحـــة املــــــخــــ ــكـ »مـ

الخطرة«، ملواجهة »تهريب املخدرات«. 
الــقــّصــة مــعــروفــة فــي أمــيــركــا، ومــتــداولــة في 
اق الـ »كينغ«. كما أنها منقولة 

ّ
أوساط عش

الــكــبــيــرة، فــي فيلم سينمائي  إلـــى الــشــاشــة 
أنجزه  نيكسون«،  يلتقي  »ألفيس  بعنوان 
األميركي آلن آرُكش عام 1997، ويــؤّدي فيه 
ريك بيترس دور الفنان، وبوب غوننت دور 

الرئيس. 
إلــى  نفسه  الــلــقــاء  عـــودة  2016، يشهد  عـــام 
الـــســـيـــنـــمـــا، مــــع الـــفـــيـــلـــم الــــجــــديــــد »ألـــفـــيـــس 
ــيـــزا جـــونـــســـن، مــــع كــيــفــن  ــلـ ــيــــكــــســــون«، لـ ونــ
ــايـــكـــل  ومـ ــــس،  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ دور  فـــــي  ســـبـــايـــســـي 
كان  األول  العرض  الفنان.  دور  في  شانون 
فــــي »مـــهـــرجـــان تـــرايـــبـــيـــكـــا« فــــي نـــيـــويـــورك 
)18 إبـــريـــل/ نــيــســان 2016(،  وكــــان قــبــل 4 
ــام فــقــط عــلــى إطــــاق عـــروضـــه الــتــجــاريــة  أيــ
ــة، عــلــمــا أن عــــروضــــه الــفــرنــســيــة  ــيـ ــيـــركـ األمـ

تــبــدأ فــي 20 يــولــيــو/ تــمــوز 2016 الــحــالــي.  
املشروع األخير هذا أعلن عنه في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2014، بعد حصول »سوني 
بــيــكــتــشــرز وورلـــــدوايـــــد أكـــيـــزيـــشـــنـــز«، أحــد 
فــروع شركة »سوني لــأفــام«، على حقوق 
االقتباس، من دون أن ُيذكر، لغاية اآلن، ثمن 

الحقوق هذه، وال ميزانية اإلنتاج، علما أن 
ــرادات الــعــروض األمــيــركــيــة تــبــلــغ، لغاية  إيـــ
اآلن، مليونا و55 ألفا و287 دوالرا أميركيا 

فقط.
ــدء تــحــقــيــق  ــ ــبـــل اإلعــــــــان الــــرســــمــــي عــــن بــ قـ
املــشــروع، يــتــرّدد فــي األوســـاط السينمائية 

أن إيريك بانا سيؤّدي دور ألفيس بريسلي. 
الــدور  عــن  ى 

ّ
يتخل األوســتــرالــي  املمثل  لكن 

بعد عام واحد فقط.
املقابل، فإن »ألفيس ونيكسون« يشهد  في 
ابنة  بن،  لديان  األولــى  التمثيلية  الخطوة 

املمثلني روبن رايت وشون بن.

والعدو والذهاب للمدرسة والتحرك بحرية 
وسط الناس؛ بل يسمح لها بأن تجد عما 
وتنتهي  ـــه.  ورائـ مــن  املـــال  تتكسب  مناسبا 
حالة الفتاة الباشا بوش عادة عندما تصل 
ملرحلة البلوغ، ولكن املرأة التي تكبر في مثل 
هذه الحالة االستثنائية يكون من الصعب 
ــع االنـــتـــقـــال مـــن حــيــاة  عــلــيــهــا أن تــتــأقــلــم مـ
الــذكــور لحياة اإلنـــاث والــعــيــش مــع القيود 
املــفــروضــة على الــنــســاء بعد أن ذاقـــت طعم 
الحياة كذكر في مجتمع ذكوري. وكثير من 
الفتيات الاتي مررن بتلك التجربة يرفضن 
الـــــزواج ألنــهــن يــشــعــرن بــأنــهــن إذا تــزوجــن 
ــــن، وهــــن قد  ــــذاؤهـ فـــســـوف يــتــم قــمــعــهــن وإيـ
عشن كالرجال ويعلمن تماما كيف يعامل 
 النساء في هذه املجتمعات البدائية، 

ُ
الرجال

التي تخضع لسلطة الرجل.
صــحــيــح أن »بـــاشـــا بـــــوش« أصـــبـــح تــقــلــيــدًا 
شـــائـــعـــا، ولـــكـــن نـــظـــرًا لــغــيــاب اإلحــــصــــاءات 
والسجات الرسمية الدقيقة فإنه ال يعرف 
عــلــى وجـــه الــدقــة أعــــداد الــفــتــيــات املتنكرات 
في زي الذكور، وقد عالجت بعض األعمال 
مــثــل فيلم »أســامــة«  الــظــاهــرة،  الفنية هـــذه 
عــام 2003 كتبه  أفغانستان  نتج في 

ُ
أ الــذي 

ــارمـــاك«، يـــروي الفيلم  وأخـــرجـــه »صــديــق بـ
فتاة تعيش تحت حكم طالبان، وقد  قصة 
تــنــكــرت فــي زي ولـــد، وأطــلــقــت عــلــى نفسها 
اسم »أسامة«، وكان الهدف من وراء ذلك أن 
والدها وعمها  تل 

ُ
ق أن  بعد  أسرتها،  تعول 

فــــي مــــعــــارك أثــــنــــاء االحــــتــــال الــســوفــيــيــتــي 
ــا  ــهــ ــــي ووالــــدتــ ألفــــغــــانــــســــتــــان، ولــــــم تـــكـــن هـ
ــــدون ذكــر  تــســتــطــيــعــان الــتــنــقــل وحــدهــمــا بـ

)محرم يرافقهما(.

لقاء بريسلي والرئيس األميركي على الشاشة الكبيرة مجّددًا»باشا بوش«... التحايل على ذكوريّة المجتمع
بعد أكثر من أربعين 
عامًا تعود السينما 

األميركية إلنتاج جديد 
قديم لفيلم »بريسلي 

يلتقي نيسكون« حكاية 
شغلت عشاق ملك 

الروك وهواة السينما

تونس ـ بسمة بركات

فــي عــني مــســتــيــر، بــالــقــرب مــن صــونــني بمحافظة 
شماال(،  التونسية  العاصمة  عــن  كلم   61( بــنــزرت 
تــــعــــانــــق الــــصــــخــــور الـــــــرمـــــــال، فـــتـــرتـــطـــم األمــــــــواج 
بــالــصــخــور. وبـــني ســحــر الــجــبــال وجـــمـــال الــبــحــر، 
تنساب مياه باردة عذبة تنهمر من عمق الجبال، 
ــن رحـــمـــهـــا طــــني طـــبـــيـــعـــي، يـــأخـــذ مــنــه  ــرج مــ ــخــ ويــ
الـــوافـــدون الــقــلــيــل، لــطــلــي وجــوهــهــم املــتــعــبــة التي 

أرهقها صخب وتلوث املدينة، ودخان املصانع. 
اإلرهــــاق.  ــاٍف إلزالــــة  كـ الطبيعي  الــطــني  مــن  القليل 
ــان، فــيــبــعــد عــنــك األرق، ويــنــســيــك  ــكــ أمــــا ســحــر املــ
الـــضـــوضـــاء، وحــــــرارة الــطــقــس، وبــشــاعــة املــبــانــي 
الجبال،  ومــن عمق  هنا  وشــمــاال.  يمينا  املتراصة 
تنهمر مياه عذبة، باردة، وتأسرك كهوف ومغاور 
الطبيعة مشهدا خابا،  فقد نحتت  الحجارة،  من 
فريدا من نوعه، بقي فيه املكان ساحرا جميا، ذا 
قــال إن  مشاهد طبيعية عـــذراء، وكأنها تقول: من 

الجنة ليست على األرض؟ 
أفريقيا«،  »بندقية  اســم  بــنــزرت  مدينة  على  يطلق 
ألنها تشبه مدينة البندقية اإليطالية، تطل بشموخ 
عدة  على  وتحتوي  املتوسط،  األبيض  البحر  على 
الخابة،  بشواطئها  تشتهر  جميلة  ومــدن  مناطق 
والــســاحــرة كــصــونــني وعـــني مــســتــيــر، وكــــاف عــبــاد، 

ــــاب زبــيــب  ــار املـــلـــح ورفــــــراف وراس الــجــبــل، وكـ ــ وغـ
ومامي...

خــال هــذه الــفــتــرة مــن كــل ســنــة، يكثر اإلقــبــال على 
بالوافدين  الشواطئ  وتــزدحــم  املناطق،  هــذه  أغلب 
الــقــادمــني مــن عــدة مــدن تونسية، وحــتــى مــن بلدان 
مجاورة، فتنتشر املقاهي واملطاعم. أما على جوانب 
الطرقات، فيبرع السكان املحليون في شواء الذرة، 
ــمـــاك، والـــغـــال الــصــيــفــيــة التي  وتــفــوح رائــحــة األسـ
عشرات  على  املــمــتــدة  البساتني  مــن  اقتطافها  يتم 
الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات. فـــي عـــني مــســتــيــر، وبـــعـــد أن ينعم 
املصطافون بالسباحة في املياه الصافية، يتجهون 
الطبيعية  باملياه  أجسادهم  ليغسلوا  الجبال،  إلــى 
الــبــاردة، املتدفقة مــن أعــالــي الــســفــوح، والــتــي يبدو 

أنها تعالج عدة أمراض، كالبرد والروماتيزم.
يخّير بعض الزوار بني التوجه إلى املغاور اللتقاط 
الطبيعي  بالطني  التجمل  وبني  التذكارية،  الصور 
او االستحمام باملياه الباردة، خاصة بعد ساعات 

مـــن الــســبــاحــة فـــي الــبــحــر. مــريــم الــبــوســعــيــدي، 70 
عاما، من محافظة باجة، كانت تجلس داخل إحدى 
محاولة  العذبة،  املــيــاه  منها  تنسكب  التي  املــغــاور 
كغيرها  تعتقد-  فهي  الــبــاردة،  باملياه  االستحمام 
مــن الــــزوار- أنــهــا شــفــاء مــن عــديــد األمــــراض، وخير 
»العربي الجديد«، أنها تزور  دواء للجسم. تؤكد لـ
هذا املكان للمرة الثانية، مبينة أن ما يميزها هو 
شــواطــئــهــا الــتــي تــزخــر بــالــعــيــون الــطــبــيــعــيــة، كما 
أن هــــذا املـــكـــان أقــــل اكــتــظــاظــا مـــن شـــواطـــئ أخـــرى 
كسيدي علي املكي ورفــراف وغار امللح. أما أماني 
بــن مــحــمــود، ابــنــة الــــ14 ربــيــعــا، فقد كــانــت تحاول 
جمع بعض الطني. ورغم أن املكان كان لزجا بسبب 
املياه املنهمرة من الجبال، إال أنها بدت مصّرة على 
جمع بعض الطني، وسرعان ما وضعت قناعا على 

وجهها، وكانت تبدو في قمة السعادة.
سمعت  أنها  الجديد«،  »العربي  لـ أماني  وتوضح 
الــكــثــيــر مـــن الــحــكــايــات عـــن عـــني مــســتــيــر، ولكنها 
وقاطعتها  الجمال.  بهذا  تكون  أن  تتوقع  تكن  لم 
قريبتها ســعــاد الــقــادمــة مــن إيــطــالــيــا فــي إجـــازة، 
لــتــقــول إن املـــكـــان أعــجــبــهــا كــثــيــرا، وأنـــهـــا بمجرد 
ــورا لـــعـــني مــســتــيــر عـــبـــر صــفــحــتــهــا  ــ أن نـــشـــرت صــ
فـــي الــفــيــســبــوك، فــــإن عــديــد األصــــدقــــاء شــاركــوهــا 
املكان، ونقاوة  روعــة  أجمعت على  التي  التعاليق 

البحر، وسحر الجبال املحيطة به.

صراع بين األعمال الكاملة والمنفردة

)Getty( ألفيس بريسلي

عين مستير... 
جمال بين الجبل 
)Getty( والبحر

)Getty(

)Getty( أصالة

كيف هو حال سوق الغناء في العالم العربي؟ ولماذا الصراع بين  الفنانين وشركات اإلنتاج  وبين 
األعمال الكاملة واألغنيات الُمنفردة، وماذا حمل هذا الصيف من جديد؟

سوق األغاني

مستير التونسية... جنّة على األرض

فنون وكوكتيل
فن

أماكن

فيلمتقاليد

بعد سلسلة من التعاون 
غير المثمر بين متخريجي 

برنامج »آراب آدول« وشركة 
»بالتينوم ريكوردز«، يبدو 
أن شركة »روتانا« أصبحت 

ملجأً للمغنين الشباب الذين 
تباروا في البرنامج، فبعد 

العراقي قصي حاتم، 
واليمني وليد الجيالني، 

أصدرت شركة »روتانا« أمس 
الثالثاء ألبوما جديدا للفنان 
السعودي ماجد مدني، 
ويضم 5 أغان متنوعة، 
حمل عنوان »قطعة 

مني«.

أزمة خريجي 
»آراب آيدول«
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العديد من مجايليه،  مع  الفالمنكو  مسرح 
ون ِدي ال إيــْســال وبــاكــو  ــَمــــارُّ ــ وخــصــوصــا َك
دي لوسيا، من خالل حضورهم جميعا في 

»مهرجان الفالمنكو الغجري«. 
 

ُ
 عــن الــلــيــبــريــخــانــو احــتــراُمــه العميق

َ
ــِرف ــ ُعـ

الــرائــدة  ومــحــاولــتــه  الفالمنكو  فــن  لتقاليد 
فـــي تــجــديــد الــصــلــة بــاملــوســيــقــى الــعــربــيــة 
األنــدلــســيــة فـــي شـــمـــال املــــغــــرب، عــلــى وجــه 
ــــوص، مـــــن خـــــــالل أعـــــمـــــال ســـّجـــلـــت  ــــصـ ــــخـ الـ
حضورًا بارزًا ألساتذة املوسيقى األندلسية 
فـــي مــديــنــتــي طــنــجــة وتـــطـــوان املــغــربــيــتــن، 
حيث التقى بعلمن بارزين لهذه املوسيقى، 
هـــمـــا مــحــمــد الـــعـــربـــي الــتــمــســمــانــي وعــبــد 
الــصــادق شــقــارة، ثــمَّ فــي مــا بعد مــع عــازف 
الـــعـــود املــغــربــي أمــــن الــشــعــشــوع، كـــل ذلــك 
الجهد أنتج مشروع عمل فني كان عنوانه 
فــي الــبــدايــة »ُجــــّدد الــلــقــاء« قــبــل أن يتحول 

العنوان إلى »كازابالنكا«.
لــقــد آمــــن الــلــيــبــريــخــانــو بــتــقــاطــع مــصــائــر 
ــــرب األنــــدلــــســــيــــن والــــشــــعــــب الـــغـــجـــري  ــعـ ــ الـ
ــادة  ــ ــن بـــــضـــــرورة إعــ ــ ــا آمــ ــا، كـــمـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ِتـ ــوَّ ــ ـ

ُ
وأخ

االمــتــداد  عميقة  العربية  الــجــذور  اكتشاف 
الــفــالمــنــكــي، مثلما يكشف عن  الــغــنــاء  لــفــن 
ذلـــك تــغــنــيــه بــالــقــصــيــدة الــشــهــيــرة للشاعر 

اإلشبيلي مانويل ماشادو التي تقول:
»أشبه أناسًا قدموا إلى بالدي 

مس،
َّ

، أصدقاِء الش وِريِّ
ُ
أنا من األصِل امل

غنموا كل شيء، وأضاعوا كل شيء،
، يِب الَعَرِبيِّ اإلسبانيِّ

ِّ
َن الط

ْ
أمتلُك ُحض

إرادتي ماتْت في لْيلٍة مقِمَرٍة
ِحبَّ

ُ
َر وأال ت

ِّ
فك

ُ
كاَن ِجدَّ فاتٍن فيها أال ت

َد بال أيِّ أمٍل ْسبِة لي أْن أتَمدَّ
ِّ
امِلثاليُّ بالن

 واسُم امرأٍة«.
ٌ
وبنَي الفينة واألخرى قبلة

إلــى آخــِر قصيدِة »شــَجــْيــَراِت ُدفــلــى«، وعلى 
أصله  عــن  الليبريخانو  دافـــع  فــقــد  الــعــمــوم 

ــن الـــغـــجـــر وعـــن  ــ ــــي، كـــمـــا دافــــــــع عـ ــسـ ــ ــدلـ ــ األنـ
الغجري، وربط بن الفالمنكو وبن الغناء 

األندلسي في روائع غنائية خالدة. 
الليبريخانو طــوال عمره - مثله  ولقد كــان 
ـــي ذلـــــك مـــثـــل بـــاكـــو دي لـــوســـيـــا - قــريــبــا  فـ
اتــه مــن الــيــســار طـــوال عهد  جـــدًا فــي انــتــمــاء
ــر  ــيـ ــذا األخـ ــ ــو، وكـــــــان هــ ــكــ ــرانــ ــاتــــور فــ ــتــ الــــدكــ
يستدعى دوما إلى الحفالت الفنية الكبرى 
عالم  مــن  ليتقرب  النظام  يعّدها  كــان  الــتــي 
ـــانـــن فـــي »قـــصـــر الــــبــــاردو« في 

ّ
الـــفـــن والـــفـــن

الليبريخانو كان دومــا يتذّرع  لكن  مدريد، 
يتغّيب  أن  له  ى 

ّ
يتسن حتى  مريضا  بكونه 

عــن حــضــور مــثــل هـــذه الــلــقــاءات الــتــي كــان 
ينظمها النظام الفاشي.

وفـــي إحـــدى املــــرات وأمــــام مــالحــظــة فرانكو 
لتكرار غيابه، قال لهم: يبدو أن هذا الشاب 
عليل جــدًا، فهو كلما دعوناه كــان مريضا، 
وهـــي الــحــكــايــة الــتــي كـــان يــتــم تناقلها عن 
الــلــيــبــريــخــانــو وطــريــقــتــه فـــي الـــتـــهـــّرب من 
ــان يـــفـــاخـــر بـــأن  ــ مــــمــــاألة الـــنـــظـــام، ولــــذلــــك كـ
النظام لم يستطع تدجينه، وأن معارضته 

للدكتاتورية ال غبار عليها.

خالد الريسوني

اإلشبيلي  الفالمنكو  مغني  رَحـــل 
خوان بينيا )1941-2016( املعروف 
املاضي،  األسبوع  الليبريخانو،  بـ 
ووري الثرى في قريته اإلشبيلية ليبريخا، 
املمتدة جذورها  األندلسية  األريــاف  وســط 
عــمــيــقــا فـــي األصـــالـــة والـــغـــنـــاء، يـــقـــول: »فــي 
عائلتي كنا دومــا واعــن بــأن لدينا التزاما 
ية الغناء، وأيضا، التزاما اجتماعيا  مع جدِّ
يــجــب أن يــنــعــكــس مـــن خــــالل غــنــائــنــا، فقد 

حرصنا على أن نكون أوفياء ألنفسنا«.
لــقــد كـــان الــلــيــبــريــخــانــو مــن أصــــول غجرية 
ــة الـــصـــلـــة بـــالـــغـــنـــاء الـــفـــالمـــنـــكـــي، وقـــد  ــ ــوّي قــ
تــقــاطــعــت طــريــقــه مــنــذ بــدايــتــه فـــي أواســــط 
ستينيات القرن املاضي مع أبرز رموز هذا 
باإلضافة  فهو  وغــنــاء،  وعــزفــا  تأليفا  الــفــن 
من قصائد  للعديد  مؤلف  الغنائي،  لــأداء 
وكلمات أغنياته، ومؤلف أللحانها، ناهيك 
منذ  الغيتار  على  محترفا  عازفا  كونه  عن 
بــــدايــــة مــســيــرتــه الـــفـــنـــيـــة، لـــقـــد الـــتـــقـــى عــلــى 

عبديغوث

عندما كنت صغيرًا، كان لدّي صديق طفولة 
العصر،  ُبعيد  يوميا،  أنتظره  كنت  ُمــدهــش، 
فـــي الـــســـاحـــة الـــعـــامـــة الـــتـــي تــتــوســط الــقــريــة 
لنذهب سوية في نزهة عبر الحقول إلى أن 

تغيب الشمس.
كـــان هـــذا الــصــديــق يحكي حــكــايــات سمعها 
أو ربما قرأها وإن كنت أشك في ذلك، ونحن 
إلــى درجـــة وصــل بــه األمــر  دون العشرينات 
مــــرة، وفــــي ســيــاق إحــــدى حــكــايــاتــه، أن بــاح 
بعبارة أقرب إلى كالم »الدهرين« تقول في 

 جئنا من الطبيعة«!
ً
ما معناه: »نحن أصال

كــنــت أنــتــظــر صــحــبــتــه يــومــيــا - أنـــا املسكن 
ــم يــكــن فـــي بــيــتــه كــتــب - لــيــحــكــي لي  الـــــذي لـ
حــكــايــة جــديــدة أو يكمل حــكــايــة ســابــقــة. لن 
أنــســى يــومــا، تــلــك الــحــكــايــة الــتــي يــبــدو أنها 
ــلـــة«، عـــن جــمــاعــة  مـــن كـــتـــاب »ألـــــف لــيــلــة ولـــيـ

ها ذهب وحن خرجوا حمل 
ّ
دخلوا مغارة كل

بعضهم ما استطاع حمله من ذهب فيما لم 
يحمل بعضهم اآلخر شيئا، وانسدت املغارة 
بصخرة كبيرة واستطرد: من حملوا الذهب 
ندموا ومن لم يحملوه ندموا أيضا.. ندموا 

كلهم ..تخّيل ُعبد! يا للندامة!
تــأتــيــنــي هــــذه الــــذكــــرى وأنـــــا غـــــارق بكليتي 
الذاكرة  »فــقــدان  زوسكند  باتريك  حكاية  في 
ــيـــران حــــوج على   ــامـ األدبــــيــــة« مـــن تــرجــمــة كـ
الــرغــم مــن أن الــرابــط ســيــبــدو غــريــبــا للقارئ 
إذ ثــمــة خــيــط رهــيــف يــبــدو مــفــقــودًا بــن تلك 

السنوات وبن مغامرتي في املعرفة.
يقف زوسكند الذي يبدو أنه بطل الحكاية 
 كتابا كيفما اتفق بعد 

ّ
أمام مكتبته ويستل

أن أمضى ثالثن عاما في قراءة الكتب، لكنه 
ال يــتــذّكــر قــــارئ الــكــتــاب الــــذي ســبــقــه وتــرك 
شــخــبــطــاتــه عــلــى الــكــتــاب: ».. لــكــن وعــنــدمــا 
أنزل قلم الرصاص على الصفحة ألشخبط 
»جيد جــدًا« أجــد أن هناك »جيد جــدًا«، كما 
أن قـــارئـــي الـــســـابـــق كــتــب خـــالصـــة الــنــقــاط 
الرئيسية التي أود تدوينها وكتب بخط يد 
أعــرفــه جــيــدًا، بخط يــدي أنـــا، فليس الــقــارئ 

رحيل الليبريخانو عندما يغنّي يبتّل المــاء

أقف اآلن كبطل حكاية 
زوسكند أمام مكتبتي 
التي شيّدتها كبيت من 

الرمل، مشدوهًا وأحاول 
أن أستل أي كتاب لكنني 

ال أجرؤ

آمن الفنان اإلسباني 
الذي رحل منذ أيام 

بتقاطع مصائر العرب 
األندلسيين والشعب 

ِتهما،  الغجري وأُخوَّ
كما آمن بضرورة إعادة 
اكتشاف الجذور العربية 

لموسيقى الفالمنكو

ماذا يصنع اإليقاع 
بنفسه عندما يقفر 
الحّب من قاطنيه، 

ومن أعراس حواّسهم 
ومن بهاِء ِغيابهم، 

ومن طقوس الغواية 
المهلكة؟

حافيًا أمشي في درب تبّانة المعرفة

بروق محتشدة في عروق العتمة

أنشد للذين غنموا كل شيء وأضاعوا كل شيء

كان يفاخر بأن نظام 
الديكتاتور فرانكو لم 

يستطع تدجينه

لماذا أقرأ كتابًا جديدًا 
إذا كنت أعرف أنّي لن 

أتذكر منه شيئًا؟

حاول تجديد الصلة بين 
الفالمنكو وموسيقى 

األندلس العربية

»اضــطــهــاد«  فــي  الليبريخانو  يكثّف 
الغجر  آالم  ألبوماته،  أبــرز  أحد   ،)1976(
في  والتقتيل  اإلقصاء  من  قــرون  عبر 
عمليات  ألكبر  تعرضوا  حيث  ــا،  أوروبـ
ما  القسري  والترحيل  العرقي  التطهير 
الخامس عشر والثامن عشر،  القرنين  بين 
بلدان  غالبية  أصدرتها  قوانين  وفــق 
القارة العجوز. ومن رحم هذه المعاناة 
بكلمات  الفالمنكو  موسيقى  ولــدت 
»حين  الذي  الغجري  عذابات  من  تنبع 
في  يقول  كما  يموت«،  بتعبه  يشعر 

إحدى أغاني األلبوم.

عذابات الغجري

2425
ثقافة

غياب

ذاكرة 

شعر

فعاليات موسيقية

ــدعـــي  ــتـ ــة، اسـ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــــد عـــــــــودة الــ ــعـ ــ وبـ
ــرة فــي  ــ ــاهــ ــ الـــلـــيـــبـــريـــخـــانـــو إلـــــــى حـــفـــلـــة ســ
ـــ لـــــوال غــونــثــالــيــث،  ــ ــلـــي« ل ــيـ ــبـ »الـــبـــيـــت اإلشـ
أول  وزراء  رئــيــس  غــونــثــالــيــث  فليبي  أخـــت 
ــى 

ّ
حـــكـــومـــة اشـــتـــراكـــيـــة فــــي إســـبـــانـــيـــا، فــغــن

الــلــيــبــريــخــانــو إحــــدى األغـــانـــي املـــهـــداة إلــى 
فشّد  طــاغــور،  رابــيــدرانــات  الهندي  الشاعر 
ذلــك انــتــبــاه غابرييل غــارســيــا مــاركــيــز إلى 

الــســابــق إال أنـــا. كنت قــد قـــرأت الــكــتــاب منذ 
نهاية  في  زوسكند،  يوصلني  بعيد«.  زمــن 
إلى حكايتي عن صديق طفولتي  الحكاية، 
الذي أخذته الحياة مدّرسا في القرية فيما 
ــى مــضــغ الــكــتــب كـــشـــاة تمضغ  أخـــذتـــنـــي إلــ
برسيما دون أن أقــّدر خطورة ذلك على حد 
تعبير سارتر في كتابه »الكلمات« ألجدني 
حــافــيــا أمـــشـــي فـــي »درب تـــبـــانـــة« املــعــرفــة؛ 
إليها ندمان والخارج منها ندمان،  الداخل 
مثل ندامة من حمل ذهبا ومن لم يحمله في 

حكاية صديق طفولتي.
ــام  ــ ــنــــد أمـ ــكــ أقــــــف اآلن كـــبـــطـــل حـــكـــايـــة زوســ
مكتبتي التي شّيدتها كبيت من الرمل ألكثر 
ــان، مــشــدوهــا كــاملــوتــى  ــزمـ مــن عــقــديــن مــن الـ
وأحــاول أن أستل أي كتاب، لكنني ال أجرؤ 
صبت بـ »فقدان الذاكرة األدبية«: »هنا 

ُ
فقد أ

أشعر بانقباض مجهول. لقد استولى علي 
ــذاكـــرة  ــقـــدان الـ ــد، فـ ــديـ ــــرض الـــقـــديـــم مـــن جـ املـ
ــة الـــكـــلـــي.  ــ ــيـ ــ األدبـــــيـــــة. فــــقــــدان الـــــذاكـــــرة األدبـ
ــن االســــتــــســــالم لــلــقــدر  وتـــغـــمـــرنـــي مـــوجـــة مــ
ألتساءل عن جدوى كل السعي إلى املعرفة، 
 
ً
السعي عموما. ملاذا نقرأ إذن، ملاذا أقرأ مثال
هذا الكتاب من جديد، إذا كنت أعرف أني لن 
أتذكر منه شيئا على اإلطالق بعد قليل؟ ملاذا 
أفعل شيئا على اإلطـــالق، إذا كــان كل شيء 
ســيــضــيــع؟ ملــــاذا أعــيــش إذا كــنــت ســأمــوت؟ 
إلى  وأتــوجــه  أنهض  الجميل،  الكتاب  أغلق 
ب، وأدّس 

ّ
رفــــوف املــكــتــبــة كــاملــنــهــار، كـــاملـــعـــذ

ــــن صــــفــــوق املــــجــــلــــدات األخــــــرى  ــاب بـ ــتــ ــكــ الــ
املهجورة، الشاملة واملنسية«.

ــه املـــتـــمـــيـــز، فــكــان  غـــنـــائـــه الـــغـــجـــري وصــــوتــ
ــة عـــالقـــة جــمــيــلــة بــيــنــه  ــدايـ ــبـ ــا بـ ــ ــــذانـ ذلـــــك إيـ
اقــتــرب منه  الــذي  الكولومبي  الكاتب   وبــن 
مه ورقة كتب فيها امتداحا لحنجرته 

ّ
وسل

الذهبية. 
ــو: »عـــنـــدمـــا  ــ ــابـ ــ ــه عـــنـــه غـ ــالــ ــا قــ ــ ــــن مـ ومــــــن بـ
ــــــاُء«، وقـــد ردَّ 

َ
 امل

ُّ
ــل

َ
ــْبــت ــي الــلــيــبــريــخــانــو َي

ِّ
يــغــن

الــلــيــبــريــخــانــو الــتــحــيــة بــأفــضــل مــنــهــا، ففي 
كانت  التي  »أرض«  بـــ:  املعنونة  أسطوانته 
للشاعر  الفالمنكية  لــأشــعــار  أفــــرده   

ً
عــمــال

ــانــــي الـــشـــريـــشـــي خـــوســـيـــه مـــانـــويـــل  ــبــ اإلســ
كــابــايــيــرو بــونــالــد، أحـــد الــفــائــزيــن بجائزة 
الفالمنكو  )تعتبر شريش مهد  ثربانتيس 
حـــســـب األنـــدلـــســـيـــن(، نـــجـــد أغـــنـــيـــة مـــهـــداة 
ملــاركــيــز عــنــوانــهــا: »الــكــولــونــيــل ال يــجــد من 
ــــي مــســتــلــهــمــة مــــن روح تــلــك  يـــكـــاتـــبـــه«، وهـ
والتي  الكولومبي  للكاتب  املميزة  الــروايــة 

تحمل العنوان نفسه.
الليبريخانو يحبُّ العرب والغناء  لقد كان 
العربي، ويحب األندلس وأصوله الغجرية 
ــجـــذوره  مــثــلــه مـــثـــل لــــوركــــا، وكــــــان مــحــبــا لـ

الضاربة في عراقة األرض األندلسية.

خيط رهيف مفقود

ثالثة إيقاعات لجسد يتذّكر

بعد جولة في مدن مغربية عدة منها طنجة والدار البيضاء، تقيم فرقة فوكال 
رشيد«.  موالي  »حديقة  مسرح  في  عرضًا  اليوم،  اإليقاعية،  للموسيقى  تراش 
وأنطوني  دوغان  وكريغ  لندر  وستيف  راي  كيلسي  من  المجموعة  تتكّون 
توظيف  عروضهم  في  يقترحون  حيث  باراغان،  وبابلو  مارتينيز  وإيدير  سيلفا 

أشياء الحياة اليومية كآالت إيقاع.

بعد اختتام »مهرجان سيت للجاز«، أمس، في مدينة سيت جنوب فرنسا، والذي 
شهدت فعالياته بعض التغييرات إثر أحداث نيس األخيرة، يحتضن مسرح »النتربو« 
في سيت، بعد غد الجمعة، عرضًا بعنوان بور فالمنكو لمجموعة ماراثيلو التي 
تتكّون من الغيتاريست، دافيد مونج، والمغنية، مريم كوفي، والراقصة تاتيانا 

غانوثا )الصورة(.

تقّدم فرقة البحث الموسيقي، الجمعة، عرضًا في مسرح الهواء الطلق في 
مدينة قليبية التونسية في اختتام »مهرجان األدباء الشبّان«. الفرقة من أول فرق 
ينفصل  أن  السبعينيات، قبل  نهاية  تأّسست في  البديلة في تونس، و  الموسيقى 
التضييقات األمنية ليعود معظمهم عبر تجارب  التسعينيات بفعل  أفرادها في 

مختلفة، فيما اختار نبراس شمام إحياء التجربة األصلية.

»دار  في  حفلين  العربي  العود  بيت  أوركسترا  يقّدم  وغدًا،  اليوم  سهرتي  في 
األوبرا المصرية« في القاهرة. تتكّون الفرقة من أكثر من ثالثين عازف عود، حيث 
العربية  الموسيقى  كالسيكيات  تقديم  في  الهارمونية  الصيغة  اعتماد  يجري 
ونصير  الخولي  أسامة  من  كل  الفرقة  يقود  العروض،  خالل  العالمية.  وأحيانًا 

شمة.

مصطفى قصقصي

فادو
مصابا بوداٍع كحليٍّ وقور
 بخساراته الناصعة 

ً
رافال

وبأشباحه األليفة الأالءة، 
كندامى عائدين لتّوهم من حفٍل تنكرِي 

للحزن،
وبذاكرته النهرية

املهرقة على جسوٍر من حنان مالح،
يــنــضــو صـــوت املــغــنــيــة عــــرَي بــحــيــراتــه 

 في النورس
َ

املغرق
ــِدِه نـــيـــلـــوفـــر جــســدهــا  ــن بــــعــــيــ  مــ

َ
ــبـــزغ ــيـ لـ
الروحّي

ـــور وحــدتــه 
ّ
ّيــصــقــل الــلــيــل األطـــلـــســـّي بـــل

ليشف
 رذاذ وجٍد حارٍق

َ
ويهطل

في ليل األغنيات الطويل
»أحّبني ألموت

ــانـــي الــتــي يــلــفــح صمتي  ولــتــأتــمــر األغـ
لهيبها

بإيقاع حنيني إليك
ومّد وجزر حياتي الخائفة عليك

وليكن رحيلك الحاّر والشهّي، كدمعٍة، 
مثواي األخير«.

■ ■ ■

تانغو
جسٌد دراماتيكّي
كسكِن من حنن

ه،
َ
يتبع ماضَيه ليقتله، أو ليقّبل

ككلمٍة 
في أوج معناها،

كليلٍة ماجنٍة 
في وضح نهارها وغموضها

 
َ
يرى النحلة
والهجران 

يخرجان إليه من الوردة ذاتها
ها 

َ
فينثني ليأكل

أو ليسبَي بن يديه مدائح قلبها املؤلم
ويرى الفراشات العاشقات

 الطيران السندسّي في 
ّ
من أنوثتهن

ّ
 يعل
دمه

 كمينا 
َّ
وينصنب له في رفيف أجنحتهن

من عسل،
رًا بمراياه

ّ
فيسقط متعث

التي ال هاجَس لها
 سوى مباغتة الوقت محّدقا

بجناحن موشحن بنسياٍن كلٍف 
ــدٍم، نـــبـــيـــذّي الـــكـــآبـــة، يـــرثـــي حــطــام  ــنــ وبــ

بنفسِجِه
وبقمٍر شرقّي شارٍد 

يرسف طليقا في هبوب القافية
………… يبكي اإليقاع 

 من طرٍب
ُّ
ويكاد ُيجن

ًفيذرف في ليل الصّب 
سماواٍت مذهبة

 ُحلٍم 
َ

وخيول
يصهل املدى الفوضوّي 

في خببها املزركش  بحروب الفتنة
عاريا ونائيا كما ولدته الشهوات 

والشهب السرّية
ده اإلله املوسيقّي بباذخ لوعته يتغمَّ

وبأيقونات أنينه املترف
وبهذيان نهاياٍت من حرير
ال شيء يشفي قلبه العليل 

من يأسه الجميل.

■ ■ ■

إيقاع أخير
ماذا يصنع اإليقاع بنفسه

عندما يقفر الحّب من قاطنيه،
ومن أعراس حواّسهم ومن

بهاِء ِغيابهم،
ومن طقوس الغواية املهلكة؟

وأين يَسّجي شفق جسده وقد مّسُه من 
غروب األشواق

وضجرها املخملّي وتٌر وحيد؟
ــات الـــيـــافـــعـــات إلـــى  ــن يــســلــم الـــرغـــبـ ــ وأيــ

بارئها؟
)شاعر فلسطيني/ لندن(

في أقدام الراقصن
السادرة في العواصف والدخان

جسٌد أعزل من راقِصِه
يحصي على مهٍل 

البروق
املحتشدة في عروق العتمة

الهائمة على ألقها في  خطواته
ر التعب املنتشي

ّ
ويقط

ية:
ّ

في أباريق الفراغ الفض
مترعا بما يفيض من أطرافه من ألوهٍة 

عطشى
ـــى مــــن مــــوتــــه املــــرّصــــع 

ّ
ــُر مــــا تـــبـــق ــ ــتــــذّك يــ

بالنجوم...

■ ■ ■

طَرب
ً
يسري اإليقاع به ليال

صليبا الدويهي، ألوان زيتية على ورق مقّوى 

تصويب

عمرو كيالني

قـــــــدمـــــــان، عــــلــــى بــــــــالط الــــبــــْيــــِت 
، الصباحيِّ

باردتان، عاريتان.
ُيصغي، للقهوة دبيٌب،

وللصمِت، ثّم باٌب،
وكعباِن خفيفاِن على الذاكرة.

ولكن، أين هي اآلن،
أوراق القيقب التي،

 على النهر.
ً
سقطت مساًء، طافية

■ ■ ■

عائَدْين،
إلى بيٍت بستائَر شفيفٍة،

ومصباٍح خافت،
حيُث في الليل، ُيسمُع الليل،

،
َّ

ْيٍء حل
َ

وكل ش
أو فاَض، عن قلوٍب خفيفة.

■ ■ ■

هنالك في سيارة مركونٍة،
على طريق النهر،

الذي خال من املاّرة،
عاشقان يلتفان ويهمسان،

هنالك أيضًا، عّبارة تدفُع ببطٍء، 
 طافية،

ً
أرصفة اسمنتية

 تدّورها الريح،
ٌ
ومراوُح عمالقة

أضواؤها تومُض من بعيد،
ــن لــيــل  ــ ــرف اآلخــــــــر مـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى الـ

البحيرة، كانت تغلق الستائر،
وتأوي، إلى جسِد خاٍل،

سوى من إيقاع مطر،
على زجاج النوافذ.

■ ■ ■

املاشون وال يلوون على شيء،
يغنون، بأياٍد متأرجحٍة، وعيوٍن 

لألفق، 
ثيابهم تلتصق بأجسادهم،

في اليوم املطير،
ــاهــــى  ــنــ ــتــ وعـــــــنـــــــد املـــــنـــــعـــــطـــــف تــ

أصواتهم،
وهم يختفون، والحنني،
 فاصولياء صدئة،

ُ
علبة

على حافة الطريق.
) شاعر سوري/ نيويورك(

عن قلوب 
خفيفة
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طلبة فلسطين
التسرّب من المدارس إلى العمل في المستوطنات

عبد الحكيم أبو جاموس

نصفهــا  عــاس، 
ُ
الن أثقلهــا  بعيــوٍن 

مــع  ينطلقــون  تراهــم  ُمغمــض، 
ة، 

ّ
ســاعات الفجــر األولى، بثيــاٍب رث

ــة، تقبض على زّوادة طعام، تعينهم 
ّ

وأيــٍد غض
 ينتظرهــم، فــي ظــل جــّو 

ّ
علــى عمــل يــوم شــاق

بالغ الحرارة.
األطفــال  مــن  لجيــش  املشــهد  يبــدو  هكــذا 
الفلســطينيني، أعمارهم دون الســابعة عشــرة، 
بعضهــم تــرك مقاعــد املدرســة منــذ زمــن، بحثًا 
يســتغل  وبعضهــم  عائلتــه،  ُيعيــل  أجــر  عــن 
العطلة الصيفية للمدارس، يحشرون أنفسهم 
كســمِك الســردين، فــي حافــات تحمــل ضعــف 
حمولتهــا، لُيلقــى بهــم في مزارع املســتوطنات 
اإلســرائيلية، التــي أقيمــت علــى أرض األغــوار 
امليــت جنوبــًا حتــى  البحــر  مــن  الفلســطينية، 

بيسان شمااًل.
الضفــة  فــي  شــمااًل  جنــني  مدينــة  ومــن 
جنوبــًا،  الخليــل  إلــى  املحتلــة،  الفلســطينية 
مــرورًا بطوبــاس ونابلــس ورام اللــه والقــدس 
الطلبــة  األطفــال  هــؤالء  يلتحــق  لحــم،  وبيــت 
بســوق العمــل، بصــورة مخالفــة لــكل القوانني، 
الــذي  العربــي،  املقــاول  يســرقه  زهيــد  وبأجــٍر 
ل اإلســرائيلي. 

ّ
 ســائغة للُمشــغ

ً
مهم لقمــة

ّ
يســل

بل وقد وصل األمر باإلسرائيليني إلى انتظار 
أبــواب مدارســهم الصطحابهــم  الطــاب علــى 

للعمل بعد الظهر.

ظاهرة خطيرة 
ظاهــرة خطيــرة،  القضيــة  هــذه  تشــكل  باتــت 
فيما املؤسســة الرســمية الفلسطينية صامتة 
بأبنائهــا  تــودي  التــي  الجريمــة  هــذه  علــى 
النفســي  للوقــوع  وتعّرضهــم  التهلكــة،  إلــى 

واملعنوي في املصيدة اإلسرائيلية.
ويعمــل األطفــال بأجــر زهيــد يتــراوح بــني 50 
 فــي اليــوم، )نحــو 20 دوالرًا( فــي 

ً
و75 شــيقا

حــرارة  درجــة  وتحــت  صعبــة،  ظــروف  ظــل 
تتجــاوز األربعــني درجــة مئويــة خــال فصــل 

الصيف. 
»العربي  ويشير املرشد التربوي عادل عودة لـ
دفعتهــم  األطفــال  هــؤالء  أن  إلــى  الجديــد«، 
ظــروف  فــي  ُعّمــااًل  يكونــوا  أن  إلــى  الحاجــة 
قاسية جدًا، دون رقابة أو اهتمام من الجهات 
ــة 

ّ
خط وجــود  ودونمــا  واملختصــة،  املعنيــة 

وطنية إلنقاذهم من هذا املستنقع، حيث يبقى 
جــزء كبيــر منهــم يعمل طمعًا فــي املال، وبذلك 
الخــراب  عــن  ناهيــك  املدرســة،  مــن  يتســّربون 
نفســية  يصيــب  الــذي  واالجتماعــي  املعنــوي 
الطفل واملجتمع بشكل عام، من انعكاس واقع 
القســاوة التــي يتعــرض لهــا فــي ســن مبّكــرة، 
عــدا عــن محــاوالت عديــدة ومتكــّررة مــن قبــل 
مخابــرات االحتــال، إلســقاطهم وإيقاعهم في 
إلــى  واالتجــاه  والتخابــر،  الجوسســة  شــباك 
شــرب الخمــور، وتعاطــي املخــّدرات، بصــورة 

تقود إلى التهلكة.
ــل 

ّ
التدخ تســتدعي  املخاطــر،  هــذه  أن  ويؤكــد 

مــن قبــل الجهــات الحكوميــة واألهليــة، وكذلك 
مؤسســات حقوق اإلنســان، ومؤسســات األمم 
وإيجــاد  املشــكلة،  بهــذه  لاهتمــام  املتحــدة، 

الحلــول التــي تحمــي أطفالنــا مــن االســتغال، 
وتحرمهم من أبسط حقوقهم اإلنسانية.

االنخراط في أعمال خطرة
منظمة »هيومن رايتس ووتش« أوضحت، في 
تقرير أصدرته في 12 نيســان/أبريل 2015، أن 
هــؤالء األطفــال يعملون في املنتجات الزراعية 
الزراعــة  مــن  ابتــداًء  للخــارج،  صــّدر 

ُ
ت التــي 

والحصــاد والتغليــف، مقابل أجور منخفضة، 
للمعاييــر  مخالفــة  خطيــرة،  عمــل  وظــروف 
الدولية، في أجواء شديدة الحرارة، ويحملون 
، ويتعّرضون للمبيــدات الزراعية 

ً
أوزانــًا ثقيلــة

الخطرة، ذات اآلثار السّمّية.
األوســط  الشــرق  فــي  املنظمــة  مديــرة  وقالــت 
»إن  ويســتون،  ليــه  ســارة  أفريقيــا،  وشــمال 
املســتوطنات اإلســرائيلية تجنــي األرباح على 
حساب انتهاك حقوق األطفال الفلسطينيني«، 
 أن األطفــال يأتــون مــن املناطــق الفقيرة، 

ً
مبينــة

العنصريــة  )إســرائيل(  سياســات  نتيجــة 
واالســتيطانية، التــي عملــت علــى إفقار ســكان 
لألطفــال  يتــرك  ال  الــذي  األمــر  املناطــق،  تلــك 
خيــارات ســوى تــرك مدارســهم واالنخــراط فــي 

أعمال خطرة.
العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وحســب 
الفلســطينية، فــإن حجــم التســرب يتفــاوت فــي 
املدارس الفلســطينية من ســنة إلى أخرى ومن 
منطقــة إلــى أخــرى، لكــن االتجــاه العــام لهــذه 
الظاهرة في تناقص؛ حيث بلغ عدد املتسربني 
اإلجمالي 15148 طالبًا وطالبة في عام 1999-
2000 وانخفــض إلــى 9395 طالبــًا وطالبــة فــي 
عام 2003-2004 بمعدل انخفاض 38%. بشكل 
عــام، انخفضــت معــدالت التســرب مــن املــدارس 
عــدد  مجمــوع  مــن   %1.8 مــن  الفلســطينية 
الطلبــة فــي عــام 1999-2000 إلــى 0.9% في عام 

.2004-2003

نسبة التسرب 
يبــدو للوهلــة األولــى أن معــدالت التســرب فــي 
لكــن يظهــر  الفلســطينية منخفضــة،  املــدارس 
ناحيــة  مــن  إليهــا  نظرنــا  إذا  املشــكلة  حجــم 
تراكمية، حيث نجد أن عدد الطلبة املتســربني 
قد بلغ 158 ألف طالب وطالبة خال الفترة ما 
بــني 1994-2004. الغالبيــة العظمــى من الطلبة 
العليــا،  األساســية  املرحلــة  مــن  تســربوا  قــد 
وبالتحديــد مــن الصــف العاشــر، وتبلغ نســبة 
التســرب مــن الصــف العاشــر حوالــي 3% مــن 

مجموع الطلبة. 
الرســمية  صفحتهــا  فــي  الــوزارة،  وأشــارت 
)مســيرة التربيــة(، إلــى أنهــا قامــت بدعــم مــن 
منظمــة اليونســيف، بتنفيــذ دراســة لاطــاع 
التســرب  لظاهــرة  الحقيقيــة  األســباب  علــى 
والعاجيــة  الوقائيــة  اإلجــراءات  ولتحديــد 
للحــد مــن هــذه الظاهــرة، مــن خــال اســتطاع 
أمورهــم.  وأوليــاء  أنفســهم  املتســربني  رأي 
الفلســطينية  املناطــق  جميــع  العينــة  شــملت 
وجميــع املــدارس التابعــة للحكومــة والتابعــة 
الخــاص،  للقطــاع  والتابعــة  غــوث  لوكالــة 
واإلنــاث  الذكــور  مــدارس  أيضــًا  وشــملت 
عــدد  بلــغ  املتســربني.  وجنــس  واملختلطــة 
متســرب،   902 العينــة  فــي  الذكــور  املتســربني 

واإلناث 908 متسربات. 
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 
أن ظاهــرة التســرب مــن النظــام التعليمــي لهــا 

فيهــا  تختلــط  ومتشــّعبة  متعــددة  أســباب 
األسباب التربوية مع األسرية مع االجتماعية 
فظاهــرة  وغيرهــا.  واألمنيــة..  واالقتصاديــة 
األســباب  مــن  ملجموعــة  نتــاج  هــي  التســرب 
تتفاعــل وتتراكــم مــع بعضها تصاعديًا لتدفع 
الطالــب، وبقبــول مــن أســرته إمــا برضاهــا أو 
النظــام  مــن  الطالــب  خــروج  إلــى  واقــع،  كأمــر 
التعليمــي قبــل االنتهاء مــن املرحلة التعليمية 

التي ابتدأ فيها.

التوقيع على مستندات
ماجــد  الباحــث  أعــّده  مطبــوع  تقريــر  ويشــير 
صبيــح، وأصــدره مركــز الديمقراطيــة وحقــوق 
العاملني في فلســطني، »إلى أن حوالي 8% من 
العمــال بأجــر فــي املســتوطنات، تــم إجبارهــم 
على التوقيع على مستندات باللغة العبرية ال 
يفهــم العمــال محتواها. كما أن حوالي 3% من 
جبــروا علــى التوقيــع علــى مســتندات 

ُ
العمــال أ

فــي  عملهــم  أثنــاء  حقوقهــم  عــن  للتنــازل 
املســتوطنات. وهــذه األمــور قــد تقــود األطفــال 
خطيــرة،  وقضايــا  أمــور  علــى  التوقيــع  إلــى 

ق باألرض ومقاومة االحتال«.
ّ
تتعل

رفــض  الــذي  عامــًا،   16 ب(،  )ح.  العامــل  وقــال 
الكشــف عــن اســمه: أنــا ضعيــف التحصيــل في 
املدرســة وعاماتــي متدنيــة، وأســرتي بحاجة 
إلــى اإلعالــة نظــرًا ألن والــدي مريض وال يقوى 
علــى الحركــة، لــذا تركــت املدرســة ألعيــل أمــي 
نحــن  وأضــاف:  وأخواتــي.  وإخوتــي  وأبــي 
عمــل  أماكــن  فــي  الشــمس  ألشــعة  معّرضــون 
مكشــوفة فــي الحقــول وكــروم العنــب، ونصاب 
بحساســية نتيجة املــواد الكيماوية واملبيدات 
الحشــرية، ونتعــّرض بشــكل مســتمر ملخاطــر 
ومخاطــر  لاشــتعال،  قابلــة  كيماويــة  مــواد 
والصعقــات  الــدّوارة،  واآلالت  االنزالقــات، 

الكهربائية.

)Getty( تجني المستوطنات اإلسرائيلية األرباح على حساب انتهاك حقوق األطفال الفلسطينيين

ياسر محمود

»عامــات غضــب ترتســم علــى الوجــه.. 
صــراخ بصــوت مرتفــع.. ألفــاظ ســلبية 
اعتــداء  وربمــا  اللســان..  مــن  تنطلــق 

باليد أو بغيرها على الجسد..
بعــض  أفعــال  ردود  مــن  عينــة  هــذه 
اآلبــاء تجــاه التصرفــات الخاطئة التي 
يرتكبها األبناء، دون مراعاة أن الطفل 
مازال غضا طريا، لم يولد مزودا بدليل 
إرشــادي منصــوص فيــه علــى ما يجب 
أن يلتــزم بــه مــن ســلوكيات صحيحــة 
أو بقائمــة مــن األفعــال املحــذورة التــي 

ينبغي أن يتجنبها. 
فالطفــل يولــد صفحــة بيضــاء يحتــاج 
املرفــوض  مــن  املقبــول  يعلمــه  ملــن 
ويصــوب أخطــاءه ويقــّوم ســلوكياته، 

وهذا ما ينبغي أن يقوم به اآلباء.
وفيمــا يلــي بعــض األفــكار التــي يمكــن 
مــع  يتعاملــوا  أن  خالهــا  مــن  لآلبــاء 

أخطاء أطفالهم بطريقة سليمة.
1- التغاضي

تغاضــى عــن أخطــاء طفلــك الصغيــرة، 
خاصــة التــي لــم يــدرك أنــك رأيتــه وهــو 
يرتكبهــا؛ ألن تنبيهــه لبعــض األخطاء 
البســيطة وغيــر املتكــررة ربمــا يدفعــه 
الرتكابهــا بقصــد للفــت االنتبــاه إليــه، 
بينمــا إهمالهــا وتجاهلهــا قــد يــؤدي 

إلى توقفه عنها.
2- عدم التهويل أو التهوين

منــه  يصــدر  خطــأ  كل  مــع  تعامــل 
دون  مــن  الطبيعــي  حجمــه  بإعطائــه 
تهويــل؛ ألن تهويــل الخطأ الصغير قد 
يؤثر سلبا على بنائه النفسي، وكذلك 
ال تهــون خطــأه الكبيــر؛ ألنــه بذلــك لــن 
فيــه،  وقــع  الــذي  الخطــأ  حجــم  يــدرك 

وهذا يدفعه لتكراره.
3- حفظ ماء الوجه

تحرجــه  فــا  وجهــه،  مــاء  لــه  احفــظ 
بانتقــادك لــه أمام اآلخريــن، خاصة من 
يحبهــم، فأنــت ال تقبــل أن يحرجك أحد 

أمام الناس إذا أخطأت.
4- تجنب اإلهانة

أو  إهانتــه  وتجنــب  انفعالــك،  اضبــط 
وصفــه بالفشــل والفوضوية والغباء... 
إلــخ عندمــا يرتكــب خطــأ مــا؛ ألن هــذا 

يفقده ثقته بنفسه.
5- ال للعنف

رد  فــي  العنــف  اســتخدام  عــن  ابتعــد 
فعلــك علــى خطئه، فالعقاب دون تدرج 
يقــّوم  وال  الخــوف  يولــد  وتخطيــط 
ارتــكاب  عــن  يمتنــع  فتجــده  الســلوك، 
الخطــأ أمامــك، فــإذا مــا غبــت عنــه عــاد 

لسلوكه مرة أخرى.
6- التماس العذر

لــه  العــذر  التمــاس  علــى  نفســك  درب 
عندمــا يخطــئ، وقــل لنفســك: هــو بشــر 
زال  مــا  أنــه  كمــا  ويصيــب،  يخطــئ 
صغيــرا يتعلــم الصــواب والخطأ، فهذا 
بصــدر  أخطائــه  تقبــل  علــى  يســاعدك 

رحب وتقويمها بهدوء.
7- التمييز بني الشخص والسلوك

الــذي  الخطــأ  بــني  تفــرق  أن  املهــم  مــن 
تصفــه  فــا  شــخصه،  وبــني  فيــه  وقــع 
بأوصاف عامة )أنت مزعج، أنت غبي، 
أنــت ...إلــخ(، ولكــن تعامــل مــع الســلوك 

الذي ارتكبه فقط.
8- عدم التذكير باألخطاء

أو  الحاليــة  بأخطائــه  تذكيــره  تجنــب 
بالضيــق،  يشــعره  ذلــك  ألن  الســابقة؛ 
ويفقــده الثقــة فــي قدرتــه علــى تخطــي 

هذه األخطاء وتقويمها.
9- توضيح النتائج

مــن املهــم أن تبــني لــه اآلثــار والنتائــج 
الســلبية التــي حدثــت أو ربمــا تحــدث 
بســبب هذا الســلوك غير املقبول، فهذا 
ينمــي وعيــه وإدراكــه، ويســاعده علــى 
مــرة  الخطــأ  هــذا  فــي  الوقــوع  تجنــب 

أخرى.
10- تحمل املسؤولية

تحمــل  تعلمــه  أن  علــى  احــرص 
مسؤولية ما يرتكبه من أخطاء، فمثا 
لــو تــرك بعــض أغراضــه فــي مــكان غير 
مخصــص لهــا، فــا بــد أن يكون له دور 

في إعادتها إلى مكانها.
11- التعليم قبل املحاسبة

قبل أن تحاسبه على خطأ وقع فيه، ال 
بد أن تســأل نفســك هل علمته الســلوك 
الصحيــح أم ال، فليــس مــن املنطــق أن 
تحاســبه علــى ســلوك لــم تعلمــه إيــاه، 
فمثــا لــو ألقــى بعــض املخلفــات علــى 
األرض، فــا بــد أن تعلمــه أوال قبــل أن 
هــذا  فــي  الصحيــح  الســلوك  تحاســبه 
فــي  املوقــف، وهــو أن يضــع املخلفــات 
املــكان املخصــص لهــا، وذلــك بطريقــة 

تناسب عمره وقدراته.
12- الثبات تجاه السلوك

ســلوكه  مــع  تعاملــك  فــي  ثابتــا  كــن   
الســلبي، فــا ترفــض منــه ســلوكا فــي 
وقــت ثــم تقبــل منــه نفــس الســلوك فــي 
وقــت آخــر؛ ألن هــذا يفقــده القــدرة علــى 

معرفة الصواب من الخطأ.
13- عاج تراكمي

الــذي  الخطــأ  حــول  ماحظاتــك  دون 
وقــع فيــه، واعمل على معالجته بشــكل 
تراكمــي، مــن خال اســتخدامك لبعض 
القصــة،  مثــل:  التربويــة  الوســائل 
القصيــرة  املشــاهد  بعــض  وتمثيــل 

واستخدام مسرح العرائس.

كيف تتعامل 
مع أخطاء 

طفلك؟

معارض العلوم... درب العلماء الصغار

أدنبرة ـ محمد السنباطي

مســابقات  هــي  باألســاس  العلــوم  معــارض 
يقــوم فيهــا طــاب املــدارس بعــرض تجاربهــم 
العلــوم  مجــاالت  مختلــف  فــي  ومشــروعاتهم 
البحــث  فــي  اكتســاب خبــرة مصغــرة  بغــرض 
فــي  املشــارك  الطالــب  يقــوم  حيــث  العلمــي. 
علمــي  ســؤال  باختيــار  العلــوم  معــرض 
بعمليــة  يقــوم  ثــم  عليــه،  اإلجابــة  فــي  يرغــب 
بحــث مبســط عــن املعلومــات املتاحــة فــي ذلــك 
قــراءة  عبــر  أعمــق  بشــكل  لفهمــه  املوضــوع 
ثــم  اإلنترنــت،  علــى  والبحــث  باملكتبــة  الكتــب 
يقوم الطالب بعد ذلك بتصميم تجربة علمية 
إجــراء  وبعــد  العلمــي،  ســؤاله  عــن  لإلجابــة 
تجربتــه يقــوم بتســجيل النتائــج التــي حصــل 
عليهــا ويســتنتج منهــا إجابــة ســؤاله، ليقــوم 
كمشــروع  كلــه  ذلــك  بعــرض  األمــر  نهايــة  فــي 

متكامل أمام الجميع في معرض العلوم.

فوائد المشاركة
يتعلــم الطــاب خــال العمــل علــى مشــاريعهم 
البحــث  العلميــة عبــر  مــن املعرفــة  كّمــا هائــا 
والتجريب في مجاالت اهتماماتهم، مما يؤدي 

إلــى تحصيــل تلــك املعــارف بشــكل أفضــل عــن 
فهــم ووعــي وبعيــدا عــن الحفــظ واالســتظهار. 
بجانــب هــذا فإنهــم يكتســبون مهــارة البحــث 
عــن املعلومــات ســواء في الكتــب عبر املكتبة أو 
فــي مواقــع اإلنترنــت عبــر الحاســب اآللــي، تلك 
املهارة التي تعد ذات أهمية بالغة كمهارة من 

مهارات القرن الواحد والعشرين. 
وتدريــس  تعليــم  خبــراء  نظــر  وجهــة  ومــن 
العلــوم فــإن املشــاركة فــي معــارض العلوم تعد 
ذات أهمية خاصة للغاية. فالتجربة كلها تعد 
خيــر مثــال على التعلم النشــط الذي يكون فيه 
الطالــب ذا دور فعــال فــي العمليــة التعليميــة 
من خال مشاركته وانغماسه بشكل نشط في 
مــا يتعلمــه. بجانب هذا فــإن التجربة بكاملها 
تعتمــد علــى التعلــم القائــم علــى االســتقصاء 
الــذي يتعلــم الطالــب فيــه عبــر طــرح األســئلة 

ومحاولــة إيجــاد إجابــات لهــا. باإلضافــة إلــى 
تلــك  خــال  مــن  يتعلمــون  الطــاب  فــإن  ذلــك 
النقــدي،  والتفكيــر  العلمــي  التفكيــر  التجربــة 
كما يتعلمون خطوات املنهج العلمي ليخطوا 

بذلك أولى خطواتهم على درب العلماء. 
كيف نساعد أبناءنا في مشروعاتهم العلمية؟
مســاعدة  األمــور  وأوليــاء  للمعلمــني  يمكــن 
طابهــم وأبنائهــم فــي مشــروعاتهم مــن أجــل 

معارض العلوم في أربع خطوات فقط.
1- خططوا بشكل مسبق

إن املشــروع العلمــي لــن يتم إنجــازه في يومني 
أو حتــى أســبوع، فاألمــر يأخــذ وقتــا أكبــر مــن 
التــي يعتــزم  ذلــك. خاصــة إذا كانــت التجربــة 
أو  معينــة  أدوات  تتطلــب  إجراءهــا  الطالــب 
طابكــم  ســاعدوا  لــذا  كثيــرا.  وقتــا  تســتغرق 
منــذ  ملشــاريعهم  التخطيــط  علــى  وأبنائكــم 

البدايــة، ليصبــح لديهــم الوقت الكافي لضمان 
نجاح مشروعاتهم.

2- اختاروا أفكارًا عظيمة خارج الصندوق
كــم علــى اختيار أفكار  ســاعدوا طابكــم وأبناء
جديــدة ومبدعــة. ال تقومــوا بتشــجيعهم علــى 
اختيار مشاريع وتجارب تم إجراؤها من قبل 
علــى  بتحفيزهــم  قومــوا  الجميــع.  يفعــل  كمــا 
اإلبــداع مــن خــال البحــث عــن أفــكار جديــدة، 
فدائمــا مــا هنــاك املزيــد من األفكار ملشــاريع لم 

يقم بها أحد من قبل.
3- شاركوا في معارض العلوم العاملية

كــم علــى املشــاركة فــي  شــجعوا طابكــم وأبناء
معــارض العلوم العاملية مثل »معرض جوجل 
للعلــوم  الدوليــة  إنتــل  »مســابقة  أو  للعلــوم« 
واملعــارض  املســابقات  فتلــك  والهندســة«. 
العلميــة الدوليــة يتــم إجــراء تصفيــات محليــة 
حيــث  العربيــة،  بلداننــا  مــن  العديــد  فــي  لهــا 
يتنافــس فيهــا الطلبــة على جوائز تقدر بآالف 
الــدوالرات األميركيــة بجانــب املنــح الدراســية 
والرحــات العلميــة تمنــح للمشــاريع العلميــة 

املتميزة.
4- استمتعوا بالتجربة

وأبنائكــم  طابكــم  مشــاريع  مــن  اجعلــوا 
العلميــة تجــارب ممتعــة يحظــون فيهــا باملرح 
ســاعدوهم  التعلــم.  بجــوار  واملتعــة  والبهجــة 
يناســب  ملشــروعاتهم  اختيــار موضــوع  علــى 
اهتماماتهــم ومــا يمتلكــون شــغفا بشــأنه. ال 
تقومــوا بتحويــل املشــروع العلمــي إلــى مجــرد 
فرض مدرسي آخر ينبغي التخلص من عبئه. 
كل  فــي  بجوائــز  للفــوز  عليهــم  تضغطــوا  ال 
مشــاركة باملعرض العلمي، واحرصوا على أن 
تكون التجربة كلها هي الغاية وليست مجرد 

وسيلة.
)أكاديمــي بمجــال التواصــل العلمــي بجامعــة إدنبــرة 

باململكة املتحدة، وكاتب مستقل(

انتشرت مؤخرًا مسابقات 
العلوم لطالب المدارس، 

وبالرغم من تجاهل 
األهل لها إال أن ما 

يجنيه الطلبة من خالل 
المشاركة بها يفوق ما 

يتعلمونه بالمدارس

الغربية  الضفة  أراضي  على  المقامة  المستوطنات  في  الفلسطينيين  األطفال  عمل 
المحتلة، أصبح يشكل قضية خطيرة نظرًا لما يشجعهم على التسرب من المدارس

تحقيق

اإلسرائيليون ينتظرون 
الطالب أمام مدارسهم 

الصطحابهم للعمل

)Getty( المشاركة في نوادي العلوم هي نوع من التعلم النشط الذي يتميز به القرن الواحد والعشرين

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

أعلن نادي 
برشلونة 
اإلسباني أمس، 
التوصل التفاق 
بشأن تمديد 
عقد رعاية 
شركة طيران 
القطرية للفريق 
الكتالوني لعام 
واحد، لينتهي 
في يونيو/
حزيران 2017، 
وذلك بعد جولة 
طويلة من 
المفاوضات 
بين الطرفين، 
على أن يكون 
التعاقد بنفس 
شروط وبنود 
شعار القطرية على قميص برشلونة لعام آخر )Getty(االتفاق السابق.

»القطرية« تواصل رعاية برشلونة

نفى رئيس نابولي اإليطالي أوريليو دي 
الورينتيس أن يكون مهاجم الفريق، األرجنتيني 

جونزالو هيغواين طلب الرحيل عن النادي. 
وكانت وسائل إعام محلية نشرت هذا األمر بل 
وقالت إنه جرى التوصل التفاق مبدئي لرحيل 

الاعب نحو يوفنتوس. وقال دي الورينتيس إن 
الاعب لم يقل أبدا إنه يفكر في الرحيل فيما أنه 
لم يظهر ناد يقبل دفع قيمة الشرط الجزائي في 

تعاقده وهي 94 مليونًا و700 ألف يورو.

قال املدير الفني السابق للمنتخب اإلسباني 
فيسينتي ديل بوسكي إنه رحل عن منصبه 

راضيا ألنه التزم بأداء واجبه. وقال ديل بوسكي 
في حوار مع موقع االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( »شعرت بالسعادة مع تدريب املنتخب 

اإلسباني. كانت سنوات جميلة للغاية، بما فيها 
عاما مونديال 2014 بالبرازيل ويورو 2016 

فرنسا على الرغم من عدم وجود نتيجة إيجابية. 
تحليلي للوضع أكثر شموال«.

قال مدرب ريفر بليت األرجنتيني مارسيلو 
جاياردو إن مواطنه دييغو سيميوني املدير 
الفني التلتيكو مدريد اإلسباني هو األصلح 

لتولي تدريب املنتخب. وقال جاياردو في 
تصريحات لوكالة )تيام( األرجنتينية الرسمية 

)تشولو( سيميوني هو األصلح لقيادة  »الـ
املنتخب. لديه تاريخه كاعب في املنتخب وخبرة 

كمدير فني في أوروبا، بجانب معرفته وقدراته 
الكبيرة. أثبت هذا األمر في أتلتيكو مدريد«.

رئيس نابولي 
ينفي طلب 

هيغواين الرحيل

ديل بوسكي 
راٍض عما قدمه مع 

المنتخب اإلسباني

مدرب ريفر بليت 
يرشح سيميوني 
لقيادة األرجنتين
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تورنتو ـ العربي الجديد

ــنــــدي  ــكــ أشــــــــــرف الـــــبـــــروفـــــســـــور الــ
ريتشارد مكالرين، أستاذ القانون 
ــتـــص  ــي املـــخـ ــ ــامــ ــ ــحــ ــ الـــــكـــــنـــــدي واملــ
بــالــقــضــايــا الـــريـــاضـــيـــة، عــلــى إعــــــداد تــقــريــر 
أن  الــروســيــة، وكــشــف  املنشطات  عــن  مفّصل 
وتنظيم  إشـــراف  تحت  كــان  املنشطات  نظام 
وزارة الــريــاضــة الــروســيــة، وســاعــده فــي ذلك 
جــهــاز االســتــخــبــارات الــروســي بشكل فــّعــال، 
عــلــى حـــّد قــولــه، كــمــا أكـــد الــتــقــريــر أن عينات 
ــنـــشـــطـــات تــتــعــلــق  ــفـــحـــوصـــات املـ ــيـــة لـ إيـــجـــابـ
ببطولة الــعــالــم أللــعــاب الــقــوى الــتــي أجريت 
في موسكو عام 2013 قد تم استبدالها قبل 

وصولها إلى االتحاد الدولي لفحصها.
ــــالل مــؤتــمــر  ــذا الـــتـــقـــريـــر لـــلـــنـــور خـ ــ وخــــــرج هـ
وجــاء  الكندية،  تورنتو  فــي  أجـــري  صحافي 
فــيــه أيــضــا أن مــخــتــبــرًا طــبــيــا فـــي الــعــاصــمــة 
ــلــــى حـــمـــايـــة  ــة مــــوســــكــــو أشــــــــرف عــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
املنشطات  لــوائــح  خــالــفــوا  ريــاضــيــن روس، 
أوملبياد سوتشي، وهذا  عليها خالل  املتفق 
األمر أدى إلى تالعب في نتائج الفحوصات.

وكــتــب مــكــالريــن »فـــي نــهــايــة بــطــولــة الــعــالــم 
فــإن مختبر )موسكو( استبدل  في موسكو، 
إرسالها  يتم  أن  قبل  للبول  إيجابية  عينات 
االتــحــاد  تعليمات  آخـــر« حسب  إلــى مختبر 

الدولي أللعاب القوى.
ــلـــى طــلــب  ــاء عـ ــنــ ــقــــريــــره بــ وأعـــــــد مــــكــــالريــــن تــ
)وادا(  املــنــشــطــات  ملكافحة  الــدولــيــة  الــوكــالــة 
للوكالة  السابق  املدير  أطلقها  اتهامات  بعد 
الــــروســــيــــة ملـــكـــافـــحـــة املـــنـــشـــطـــات غـــريـــغـــوري 
رودتشنكوف حول تنشط منظم في روسيا.

وكــــان رودتــشــنــكــوف كــشــف فــي أيــار/مــايــو 
املاضي أن العشرات من الرياضين الروس، 
منهم 15 حــصــلــوا عــلــى مــيــدالــيــات أوملــبــيــة، 
استفادوا من نظام تنشط نظمته وأشرفت 
دورة  في  وأجــهــزة مخابراتها  عليه روسيا 

فضيحة المنشطات الروسـية
الدولية  الوكالة  أصدرته  مستقل  تقرير  صدم 
الرياضي  الشارع  )وادا(  المنشطات  لمكافحة 
الروسية  الحكومة  أن  كشف  فقد  العالمي، 

االستخبارات،  وجهاز  الرياضة  وزارة  وتحديدًا 
المنشطات  بنظام  تالعب  عملية  ــإدارة  ب شاركا 
خالل بطوالت رياضية لديها، خصوصًا في دورة 

في  سوتشي  في  الشتوية  األولمبية  األلعاب 
بعد  جاء  أنه  التقرير  خطورة   .2014 عام  بداية 

حملة إلبعاد روسيا عن أولومبياد ريو
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األلــــعــــاب األوملـــبـــيـــة الــشــتــويــة فـــي ســوتــشــي 
مطلع 2014.

ويأتي التقرير بعد إطالق الواليات املتحدة 
وكندا حملة إلبعاد روسيا بشكل كامل عن 
األلعاب األوملبية، وليس فقط رياضي ألعاب 
الــقــوى، فــي حــال أكــد مــكــالريــن ثــبــوت وجــود 

منشطات أشرفت عليه الدولة الروس.
وُفرضت في وقت سابق عقوبة اإليقاف على 
اتحاد ألعاب القوى الروسي، وطالب العديد 
مــن الـــوكـــاالت الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة املــنــشــطــات، 
أن يــتــم وضـــع عــقــوبــة شــامــلــة عــلــى روســيــا، 
ومــنــعــهــا مـــن املــشــاركــة فـــي جــمــيــع ريــاضــات 
األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو، والتي 

تبدأ يوم 5 أغسطس/آب من الشهر القادم.
 تــقــريــر ريــتــشــارد مــكــالريــن، أســتــاذ الــقــانــون 
ــنــــدي واملــــحــــامــــي املـــخـــتـــص بــالــقــضــايــا  ــكــ الــ
الرياضية، شكل صدمة للجماهير الرياضية، 
كما أن املؤشرات توحي إلى وجود تداعيات 
أخرى لهذا التقرير »القنبلة«، كما وصفه جل 

املختصن في هذا املجال.
ومـــن جــهــتــه اعــتــبــر رئــيــس الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الــدولــيــة األملـــانـــي تــومــاس بـــاخ أن مــا كشفه 
تقرير وادا بشأن قضية املنشطات الروسية 
»هــــجــــومــــا مـــــروعـــــا وغــــيــــر مــــســــبــــوق« عــلــى 

الرياضة.
وقـــــال بــــاخ فـــي بـــيـــان لـــه »إن الــنــتــائــج الــتــي 
مروعا  هجوما  يظهر  التقرير  إليها  توصل 
وغير مسبوق على نزاهة الرياضة واأللعاب 
األوملبية«، وذلك بعد ان كشف تقرير الكندي 
ريــتــشــارد مــكــالريــن تــــورط الـــدولـــة الــروســيــة 

بفضيحة تنشط ممنهج لرياضييها.
وتابع »ولذلك، فان اللجنة األوملبية الدولية 
لن تتردد باتخاذ اشد العقوبات املتاحة ضد 

أي فرد أو منظمة متورطة«.
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة األوملــــبــــيــــة الــــدولــــيــــة أن 
التقرير املستقل لوادا سيدرس »بعناية« وأن 
»إجراءات مؤقتة وعقوبات« قد تتخذ عندما 

يعقد أعضاء اللجنة مؤتمرًا طارئا.
وذكر مكالرين خالل املؤتمر الصحافي الذي 
إلخفاء  التزوير  عمليات  أن  بتورنتو،  عقده 
ثبوت تعاطي املنشطات في روسيا لم تشمل 
رياضة ألعاب القوى أو بقية الرياضات التي 
ســتــشــارك فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة، بــل شملت 

حتى كرة القدم.
وأشار مكالرين إلى أن 11 حالة تشمل العبي 
كــرة قــدم، متورطة في هــذه العملية، وقــد تم 
إخــفــاؤهــا بــمــا فــي ذلـــك العـــب أجــنــبــي ينشط 
في الدوري الروسي، وقال: »على األقل يوجد 
العب أجنبي كان ينشط في الدوري الروسي، 
تغيير  عملية  )هـــي  »ســيــف«  بعملية  انــتــفــع 
مخابر  فــي  سلبية  بــأخــرى  إيجابية  عينات 

التحليل(.
وأكـــد مــكــالريــن بــأن هــذا الــقــرار اتــخــذه وزيــر 
الرياضة الروسي، وليس نائبه ناغورنياخ، 
وبأن الرسائل البريدية عبر اإلنترنت، تثبت 
بــأن الــقــرارات النهائية تتخذ مــن طــرف »في 
فــيــتــالــي  الــــريــــاضــــة  ــر  ــوزيــ لــ ــارًا  ــتــــصــ أل« )اخــ
ــان أيــضــا  ــ ــيــــر كـ لــيــونــتــيــفــيــتــش(، وهــــــذا األخــ

رئيس االتحاد الروسي لكرة القدم.
التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية ملكافحة 
املــنــشــطــات )وادا(، كـــان تــقــريــرًا مــفــصــاًل عما 
حصل مع الرياضين الروس، وكيف تعاملت 
الــدولــة هــنــاك مــع مــوضــوع املـــواد املحظورة، 
ــور الـــكـــنـــدي  ــســ ــروفــ ــبــ وهـــــــذا األمـــــــر كـــشـــفـــه الــ
أعد تقريرًا مفصاًل  الذي  ريتشارد مكالرين، 
مــن خالله  إلــى 93، تحدث  وصلت صفحاته 

عن األمر برّمته.
التقرير كشف تعاطي رياضين روس مواد 
مـــحـــظـــورة فـــي أوملـــبـــيـــاد ســوتــســي الــشــتــوي 

وأحــداث رياضية أخــرى سبقت هذا الحدث، 
ولكن كيف مــّرت هذه القضية على الجميع، 
الروسية مع األمر،  وكيف تعاملت الحكومة 
إلخــــفــــاء هـــــذه الــفــضــيــحــة املـــــدويـــــة، وإبــــقــــاء 

رياضييها ضمن املراكز األولى في العالم؟
الرياضين  البداية وبعد وصــول عّينات  في 
ــــى مــخــتــبــر بــالــعــاصــمــة مــوســكــو،  ــــروس إلـ ــ الـ
وظهور النتائج إيجابية ملا يقارب 643 عينة، 
أي أن هذا األمر سيحتم سقوط معظم األسماء 
املختبر  قام هذا  املنشطات،  الروسية في فخ 
بتبديل عينات البول هذه، قبل أن تصل إلى 

مختبرات االتحاد الدولي لفحصها.
هــــذا األمــــر حــــدث بــهــذه الــطــريــقــة، ألن نــظــام 
املنشطات في روسيا، يعتبر تحت يد وزارة 
األخيرة  قامت  وبالتالي  الروسية،  الرياضة 
بالتنسيق مع جهاز االستخبارات، ومجلس 
 

ّ
التدخل وحل أجل  الروسي من  االتحاد  أمن 
هذه املشكلة، التي ستفقد الرياضة الروسية 

الكثير من قيمتها على الصعيد العاملي.
بــعــد تـــدخـــل األطـــــــراف الـــروســـيـــة الــحــكــومــيــة، 
ــــي عـــلـــى وجـــــه الــســرعــة  ــــروسـ قـــــام املـــخـــتـــبـــر الـ
ــوع، فــــقــــد أقــــــــدم عــلــى  ــ ــ ــــوضـ ــ ــل عــــلــــى املـ ــمـ ــعـ ــالـ بـ
تــطــهــيــر عــيــنــات الـــريـــاضـــيـــن، لــكــي يــتــمــكــنــوا 
مـــن املــشــاركــة فـــي الــبــطــوالت بــشــكــل طبيعي، 
وبــذلــك استطاع أن يبعد أي شــكــوك، وإغــالق 
ــم تــقــف وزارة  أي بــــاب قـــد يــفــضــح األمــــــر. ولــ
الـــريـــاضـــة الـــروســـيـــة وجـــهـــاز االســتــخــبــارات 
ــــك الــــوقــــت مـــتـــفـــرجـــن، بــــل شــــاركــــا فــي  فــــي ذلـ

باخ: اللجنة األولمبية 
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أشد العقوبات المتاحة

وضــــع نــظــام لــلــتــنــشــيــط، مــمــا ســمــح للكثير 
من الرياضين الروس باالستفادة منه على 
في  مسيرتهم  واستكمال  املستويات،  أعلى 
الفترة الحالية بشكل طبيعي، قبل أن تتناثر 

الخيوط، وتكشف التفاصيل تواليا.
ويشير التقرير إلى أن العملية دقيقة للغاية، 
البول  تــم مــن خاللها استبدال عينات  والــتــي 
اإليــجــابــيــة فــي مختبر مــوســكــو، فــي الــبــدايــة 
على  املــشــرف  املختبر  ملخطط  صـــورة  ُطبعت 
ــاكـــن وجـــود  الــتــحــالــيــل، وحـــــدد مـــن خـــاللـــه أمـ
العينات وتحديدًا في الغرفتن رقم 5 و6.وفي 
ــراء الــفــحــوصــات  ــ الـــحـــاالت الــعــاديــة ولــــدى إجـ
داخــل عبوتن  »أ« و»ب«  أن نجد عينة  يجب 
مــخــتــومــتــن، ولــكــن فــي تــلــك الــلــيــلــة كـــان ال بد 
من التدخل إلنقاذ املوقف واإلبقاء على وجه 
الــروســيــة السعيد واملــشــرق، فدخل  الــريــاضــة 
إلــى املختبر،  شخص يــدعــى )كــورديــاتــزيــف( 
الجو مناسبا  إلــى حن أصبح  وانتظر هناك 

مجموعة  بــانــتــظــاره  وكـــان  بالعملية.  للقيام 
ــــى رأســـــهـــــم الـــطـــبـــيـــب  ــلـ ــ مـــــن األشـــــــخـــــــاص، وعـ
رودشـــنـــكـــوف، وحــيــنــهــا تـــم إعـــطـــاء الــعــيــنــات 
لخدمة األمن االتحادية لروسيا، والذين كان 
لهم طريق سرية في الدخول إلى املختبر، على 
أنهم مهندسون من قبل شركة »بيل فينغر«، 
ــراءات التي  ــ وبــذلــك تــمــكــنــوا مــن اخـــتـــراق اإلجــ
تمنع دخول األشخاص العادين إلى املختبر، 
وبهذا األسلوب تم التالعب على النظام هناك.

وبـــعـــدمـــا انــتــهــت مــهــمــة كـــورديـــاتـــزيـــف جــاء 
الـــدور هنا على الــطــرف األهـــم )خــدمــة األمــن 
االتـــحـــاديـــة لـــروســـيـــا( والــــــذي كــــان عــلــيــه أن 
يستبدل العينات »ب« ويعيدها إلى املختبر 
أكثر،  ال  فقط  ساعتن  بعد  الوضعية  بـــذات 
ــبــــول املـــلـــوث  ــهـــدف الــتــخــلــص مــــن الــ وذلــــــك بـ
باملنشطات، واستبداله ببول نظيف خاٍل من 
بالفعل  العينات  وُنقلت  محظورة.  مــواد  أي 
ــن الــفــيــدرالــي،  إلـــى مكتب خـــاص بــجــهــاز األمـ

وكان قريبا جدًا من املختبر املذكور، وجرت 
ــنــــاك، وبــــذلــــك نــجــحــت  ــبــــدال هــ ــتــ عــمــلــيــة االســ
املـــهـــمـــة، ولـــكـــن رغــــم كـــل هــــذه املـــعـــلـــومـــات لم 
يــتــمــكــن الــتــقــريــر مـــن الــتــعــرف إلــــى الــطــريــقــة 
العينة،  تــم مــن خاللها فتح واســتــبــدال  التي 
فقد أفاد الخبراء، أن 11 عينة أجريت عليها 
سوتشي،  فــي  روس  قــوى  لالعبي  تحليالت 
ــــود خـــدوش  فـــي مــخــتــبــر لـــنـــدن، اكــتــشــف وجـ
فيها، ما يؤكد أنها فتحت، ولكن كيف وبأي 

وسيلة األمر ما زال مبهما هنا.
العينات،  إلــى غرفة  الرجل  دخــل بعدها هــذا 
ــكـــن، وأخــــذ  ــمـ ــام بــتــفــكــيــكــهــا بــــأســــرع مــــا يـ ــ قــ
املدى  التخزين على  إلى غرفة  العينات »ب« 
دون  بذلك  القيام  مــن  يتمكن  ولكي  الطويل، 
العينات »ب«  قــام بوضع  إليه،  األنــظــار  لفت 
ــــذي كــــان يــرتــديــه  فـــي جــيــب ثــــوب املــخــتــبــر الـ
لتنقيتها  »أ«  العينات  الوقت، ونقل  في ذلك 

بشكل طبيعي.

نبيل التليلي

وّجه االتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
تهديدات صارمة لكرة القدم الروسية، 
وذلك بعد نشر تقرير الوكالة الدولية 

ملكافحة املنشطات، عن طريق الكندي 
ريتشارك مكالرين، بشأن تورط 

السلطات الروسية في التالعب وتزوير 
نتائج اختبارات املنشطات. وقال االتحاد 

الدولي، في تصريح، لرويترز »الفيفا 
سيطلب من الوكالة الدولية ملكافحة 

املنشطات، تمكينه من كل التفاصيل 
بشأن التورط في تعاطي املنشطات 

داخل كرة القدم الروسية«. وتابع املتحدث 
كالمه: »عندما يتسلم االتحاد الدولي 

لكرة القدم هذه املعلومات املرتبطة 
بالتقرير الذي نشره الكندي مكالرين من 

الوكالة الدولية، سيتخذ حينها إجراءات 
حاسمة وضرورية«. يذكر أن مكالرين، 

وخالل املؤتمر الصحافي الذي عقده في 
تورنتو، أعلن أن عمليات التزوير إلخفاء 

ثبوت تعاطي املنشطات في روسيا لم 
تشمل فقط رياضة ألعاب القوى أو بقية 

الرياضات التي ستشارك في األلعاب 
األوملبية، بل شملت حتى كرة القدم. 

وأشار مكالرين، أمس األول االثنني، إلى أن 
11 حالة تشمل العبي كرة قدم، متورطة 

في هذه العملية، وقد تم إخفاؤها، بما 
في ذلك العب أجنبي ينشط في الدوري 
الروسي، وقال: »على األقل يوجد العب 
أجنبي كان ينشط في الدوري الروسي، 
انتفع بعملية »سيف« )هي عملية تغيير 

عينات إيجابية بأخرى سلبية في مخابر 
التحليل(. وأكد مكالرين أن هذا القرار 
اتخذه وزير الرياضة الروسي، وليس 

نائبه ناغورنياخ، وأن الرسائل البريدية 
عبر اإلنترنت تثبت أن القرارات النهائية 

تتخذ من طرف »في أل« )اختصارًا 
لوزير الرياضة فيتالي ليونتيفيتش(، 

وهذا األخير كان أيضًا رئيس االتحاد 
الروسي لكرة القدم. وقد يتسبب األمر في 

العديد من املشاكل لروسيا على صعيد 
كرة القدم، خاصة أنها ستستضيف 

منافسات كأس العالم 2018، وفي حالة 
التأكد من استشراء »وباء« املنشطات 

في مالعب الساحرة املستديرة، قد 
يتسبب في عقوبات تصل إلى تغيير مقر 

منافسات املونديال.

موسكو ـ العربي الجديد

املنشطات  ملكافحة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  طــالــبــت 
ــقـــوبـــات عــلــى  اإلثــــنــــن، بــتــســلــيــط أقـــصـــى الـــعـ
ــة الــــروســــيــــة، بـــعـــد ثــــبــــوت عــمــلــيــات  ــريــــاضــ الــ
تــزويــر فــي الــعــيــنــات، وتــســتــر فــي الــكــشــف عن 
الـــريـــاضـــيـــن املـــتـــورطـــن فــــي قـــضـــايـــا تـــنـــاول 
من  أبعد  الدولية  الوكالة  وذهبت  املنشطات. 
ذلك عندما نادت بضرورة إقصاء روسيا من 
كــل الــتــظــاهــرات الــريــاضــيــة الــدولــيــة، بــمــا في 
ذلـــك األلـــعـــاب األوملــبــيــة الــقــادمــة 2016 والــتــي 
ستحتضنها دي جانيرو بالبرازيل بداية من 

5 أغسطس/آب القادم.
وقد أثبت تقرير مكالرين، الذي نشره، وجود 
عــمــلــيــات اســتــغــالل نـــفـــوذ كـــبـــرى مـــن جــانــب 
الــطــرف الـــروســـي، والــتــي اعــتــبــرهــا مكالرين 
أن  لم يسبق  »تجاوزات صادمة وممارسات 

شبكة اإلنترنت »سيتم وقف املسؤولن الذين 
مباشرة بشكل  التقرير  في  أسماؤهم  وردت 
من  االنتهاء  يتم  مناصبهم حتى  من  مؤقت 

التحقيق بشكل كامل«.
وقال الرئيس الروسي، فالديمير بوتن، وفق 
ردًا  الــفــرنــســيــة،  »لــيــكــيــب«  نقلته صحيفة  مــا 
الرياضة  الــتــي مست  ــاءات«  ــ على هــذه »االدعــ
داخــل  للمنشطات  مكان  يوجد  »ال  الــروســيــة: 
عــالــم الــريــاضــة، ألن ذلــك يــهــدد حــيــاة وصحة 
الرياضين«. وطالب بوتن الذي أكد استعداد 
روســــيــــا لـــلـــتـــعـــاون مــــع لـــجـــان الــتــحــقــيــق، مــن 
الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات، مزيدًا من 
املعلومات والتفاصيل، كما أفاد بوتن بأن كل 
الــشــهــادات املــذكــورة صـــادرة مــن جهة واحــدة 
وهو غريغوري رودشنكوف، املسؤول السابق 
عـــن مــخــبــر تــحــالــيــل الــكــشــف عـــن املــنــشــطــات 

والالجئ بالواليات املتحدة األميركية.
وانــتــقــد الــرئــيــس الـــروســـي مـــن جــهــة أخـــرى 
الرياضة،  في  للسياسة  »الخطير«  التداخل 
خاصة بعد مطالبة العديد من الدول بإقصاء 
روســيــا مــن املــشــاركــة فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
بالبرازيل 2016، وقال: »تغير شكل التداخل 
الــهــدف ظــل هــو نفسه، جعل الرياضة  ولــكــن 
وكالة  ونقلت  الجيوسياسي«.  للضغط  أداة 
تـــاس الــروســيــة لــأنــبــاء عــن وزيــــر الــريــاضــة 

عاشها عالم الرياضة من قبل«. وذكر الناطق 
الرسمي للوكالة الدولية ملكافحة املنشطات، 
بن نيكولس، أن االلتجاء إلى عملية تناول 
مــنــشــطــات فــي مختلف األنــشــطــة الــريــاضــيــة 
والتي مست 30 رياضة مختلفة، لم يترك أي 

مجال للحديث عن »أخطاء بريئة«.
وكان الكندي مكالرين، أشار في تقريره إلى 
أن السلطات الروسية كانت تضمن الحماية 
لــلــريــاضــيــن فـــي قــضــايــا تـــنـــاول املــنــشــطــات، 
التحاليل للكشف عن املنشطات  وأن مخابر 
بــروســيــا، وتــحــديــدًا بــألــعــاب ســوتــشــي، قــام 
بحماية كل رياضي ثبت تناوله للمنشطات 
فــي إطـــار ســيــاســة »حــمــايــة الــدولــة ملتعاطي 
العالم  املنشطات«. وأكد مكالرين، أن بطولة 
الــتــي نظمتها روســيــا،  الــقــوى 2013  أللــعــاب 
كـــشـــفـــت كــــذلــــك عـــــن وجــــــــود عــــيــــنــــات عــمــلــت 
ــيـــة عــلــى تــغــيــيــرهــا، وهــو  الــســلــطــات الـــروسـ
مـــا أدى إلــــى تــســلــيــط عــقــوبــة حــرمــانــهــا من 

املشاركة في بطوالت العالم أللعاب القوى
كما دعت الوكالة العاملية ملكافحة املنشطات 
اللجنة األوملــبــيــة الــدولــيــة والــلــجــنــة الــدولــيــة 
لذوي االحتياجات الخاصة إلى بحث حظر 
على  أسماؤهم  وردت  الــذيــن  الرياضين  كــل 
الئحة اللجنة األوملبية الروسية من املشاركة 
املقبل. وطالبت  الشهر   2016 ريــو  العاب  في 

بالدهشة  أنــه شعر  فيتالي موتكو  الــروســي 
األمريكية  الوكالة  أعدته  من مسودة خطاب 
عقوبة  بفرض  للمطالبة  املنشطات  ملكافحة 
شاملة على روسيا ومنعها من التنافس في 

أوملبياد ريو دي جانيرو في الشهر املقبل.
وجــاء في الخطاب الــذي تم تسريبه واملوجه 
لــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة مــطــالــبــة تــرافــيــس 
ملكافحة  األميركية  الوكالة  رئيس  تايجارت 
الروس  الرياضين  املنشطات بإيقاف جميع 
في جميع الرياضات وليس في ألعاب القوى 
ــال هـــذا الــخــطــاب إلــى  ــ فــقــط. ومـــن املـــقـــرر إرسـ
اللجنة بمجرد صدور تقرير أعد تحت إشراف 
أستاذ القانون الكندي ريتشارد مكالرين عن 
مـــزاعـــم اســتــخــدام مــنــشــطــات بــشــكــل منهجي 
أوملـــبـــيـــاد  خــــــالل  مــــســــؤولــــن روس  ــم  ــ ــدعـ ــ وبـ
ســوتــشــي الــشــتــوي فـــي 2014. ونــقــلــت تــاس 
عــن مــوتــكــو قــولــه »تــقــريــر مــكــالريــن لــم ينشر 
األميركية  )الــوكــالــة  لهم  بالنسبة  ولكن  بعد 
ملــكــافــحــة املــنــشــطــات( كـــل شــــيء واضـــــح. هــذا 
مــدهــش. ربــمــا يــكــون تــرافــيــس تــايــجــارت هو 
من أعــد التقرير بنفسه. لن ُأدهـــش«. وعوقب 
ــقــــوى بــالــفــعــل  ــاب الــ ــعــ االتــــحــــاد الــــروســــي أللــ
باإليقاف عن املشاركة في أوملبياد ريو الشهر 
املقبل بقرار من االتحاد الدولي أللعاب القوى 

الستخدام املنشطات بشكل واسع النطاق.

الــلــجــنــة األوملــبــيــة األملــانــيــة بــفــرض عــقــوبــات 
على روسيا قد تصل الى حرمان الرياضين 
الــــروس مــن املــشــاركــة فــي أوملــبــيــاد ريـــو بن 
عـــقـــب صــــدور  املـــقـــبـــل،  اب/أغــــســــطــــس   21-5
ــفـــونـــس هــــورمــــان رئــيــس  ــقـــريـــر، وقــــــال الـ ــتـ الـ

الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة األملـــانـــيـــة »مــــن الـــضـــرورة 
بمكان أن نفرض عقوبات بحق املخالفن، من 
الرياضين  إلــى حد حرمان  أن تصل  املمكن 
الــــروس مــن املــشــاركــة فــي جميع الــريــاضــات 
وأكــد هورمان  الجماعية«.  او  الفردية  ســواء 

إبــعــاد الرياضة  فــي معرض حديثه ضـــرورة 
عن آفة املنشطات »علينا معاقبة األشخاص 
الــريــاضــة«، معربا  الــى عالم  الــذيــن يسيئون 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه عـــن رغــبــتــه بـــإرســـاء أســس 

صحيحة للرياضة الروسية.
فــي تقريره بشكل  أشـــار مكالرين  أن  وســبــق 
خــاص الــى تــورط مسؤولن كبار في مسألة 
ــر الــريــاضــة  تــعــاطــي املــنــشــطــات أبـــرزهـــم وزيــ
ــــي فـــيـــتـــالـــي مـــوتـــكـــو، والــــــــذي يــشــغــل  ــــروسـ الـ
أيضا منصبا في اللجنة التنفيذية لالتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(. وكان موتكو ينفي 
بــاســتــمــرار أي دور لــلــحــكــومــة الــروســيــة في 
فضيحة املنشطات التي تواجهها بالده منذ 
أشهر. ومثلما كان منتظرًا، جاء الرد الروسي 
ملكافحة  الدولية  الوكالة  تقرير  على  سريعا 
املنشطات، والتي أشارت إلى تورط السلطات 
الروسية في تغيير العينات وحماية متعاطي 
املــنــشــطــات، خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــذي 
انعقد، اإلثنن، بتورنتو. وقد أعلن الكرملن، 
أنه سيوقف جميع املسؤولن املذكورين في 
أكد  الـــذي  مكالرين  ريــتــشــارد  الكندي  تقرير 
تنشيط  بعملية  الــروســيــة  الــحــكــومــة  تــــورط 
ذلــك،  بــعــد  وحمايتهم  لرياضييها،  ممنهج 

حتى ال يثبت تورطهم. 
وجـــاء فــي بــيــان للكرملن عــلــى مــوقــعــه على 

بوتين يشّكك في التقرير ويقّدم تبريراته

حملة  الروسية  السلطات  بــدأت 
ورد  مــن  لكل  موسعة  إيــقــاف 
المحامي  تقرير  فــي  اسمهم 
الذي  مكالرين،  ريتشارد  الكندي 
بشكل  بـــاإلشـــراف  ــا  ــي روس اتــهــم 
نظام  في  التالعب  على  مباشر 
منافسات  ــالل  خـ الــمــنــشــطــات 
الشتوية  األولمبية  األلعاب  دورة 
الالعبين  لصالح   )2014 )سوتشي 
البطولة،  في  المشاركين  الروس 
العديد  يتسبب في  وهو ما قد 
الروسية  للرياضة  المشاكل  من 
المقبلة. وبالرغم من  الفترة  في 
الرفض الرسمي لكل ما جاء في 
فيه  أن  واعتبار  مكالرين،  تقرير 
به  التقرير  وأن  للرياضة«  »تسييسًا 

الكثير من المغالطات.

حملة اعتقاالت 
للمتورطين

على هامش الحدث

قالوا
»آمل أن يتمكن جميع الدول والرياضيني من املشاركة، الحكومة البرازيلية تأمل حضور الجميع. وبالطبع، فإن 
الرياضة لها قواعدها التي يجب احترامها. االتحادات الدولية والوكالة الدولية ملكافحة املنشطات )وادا( يجب أن 

تدرس األمر وتتخذ القرار )إيقاف روسيا من عدمه(«.
ليوناردو بيتشاني )وزير الرياضة البرازيلي(

¶  ¶  ¶
»إن تقرير ماكالرين يؤكد، على األقل، أنه ال يمكن إعادة اعتماد الوكالة الروسية ملكافحة املنشطات طاملا أن جميع 

املسؤولني في وزارة الرياضة والوكاالت الحكومية األخرى املتورطني، لم يغادروا مناصبهم«.
كريغ ريدي )رئيس الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات(

¶  ¶  ¶ 
»من الضرورة أن نفرض عقوبات بحق املخالفني، من املمكن أن تصل إلى حد حرمان الرياضيني الروس من 

املشاركة في جميع الرياضات سواء الفردية أو الجماعية«.
ألفونس هورمان )رئيس اللجنة األوملبية األملانية(

¶  ¶  ¶
»يعبر االتحاد الدولي للجمباز عن قلقه لتزايد عدد املسؤولني الذين يطالبون بعقوبة شاملة ضد الرياضيني الروس 
وحرمانهم من املشاركة في أوملبياد ريو الوشيكة. ويدعم االتحاد الدولي للجمباز سياسة اللجنة األوملبية الدولية 

بعدم التساهل مطلقا مع املنشطات لكنه يشعر بأنه ال يجب معاقبة كل الرياضيني الروس في جميع األلعاب
)االتحاد الدولي للجمباز(

أمام تعدد األصوات 
التي تنادي بضرورة 
إقصاء روسيا، خرج 

الرئيس الروسي بوتين للرّد

)Getty( توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية

)Getty( عقار الموليدنيوم المتسبّب في أزمة معظم الرياضيين الروس

)Getty( أولمبياد سوتشي أصبح مشكوكًا في مصداقيتها بالكامل

)Getty( ريتشارد مكالرين خالل مؤتمر قبل بداية التحقيقات في فضيحة سوتشي

)Getty( بوتين يدافع عن الرياضيين الروس

»الفيفا« 
يهدد روسيا

األربعاء 20  يوليو / تموز 2016 م   15 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 688  السنة الثانية
Wednesday 20 July 2016

األربعاء 20  يوليو / تموز 2016 م   15 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 688  السنة الثانية
Wednesday 20 July 2016



حسين غازي

مـــــن دون شـــــك ســتــكــون  الــــبــــدايــــة 
محرز،  ريــاض  الجزائري  بالالعب 
ــالم الــعــاملــي  ــ الــــذي يــشــغــل بـــال اإلعـ
والعربي، فهو سيبقى بنسبة كبيرة في نادي 
ليستر ســيــتــي هـــذا املــوســم عــلــى أقـــل تــقــديــر، 
عــام 2021،  عــقــده حتى  رفــض تجديد  بعدما 
طموحات أفضل العب في الــدوري اإلنكليزي 
املــوســم املـــاضـــي، تعتبر كــثــيــرة، فــهــو يسعى 
لــلــتــألــق ثــانــيــة رغــــم صــعــوبــة املــهــمــة، وكــذلــك 
خــوض غمار دوري أبــطــال أوروبـــا ألول مــرة، 
قــد يــكــون هــدف مــحــرز الــحــالــي تقديم صــورة 
لخوض  تمهيدًا  عالية،  أسهمه  إلبــقــاء  طيبة، 
تجربة جديدة في املوسم املقبل، لكن املشكلة 
تكمن فــي الــوقــت الــحــالــي، ربــمــا بــعــدم رضــاه 
عــمــا يــقــوم بــه الـــنـــادي مــن صــفــقــات تحضيرًا 
مهارات  محرز  ويمتلك  الــقــادمــة،  للمنافسات 
كــبــيــرة فــي مــراوغــة الــالعــبــن وكــذلــك صناعة 
اللعب وتسجيل األهــداف، وهو من دون شك، 
سيكون ورقًة رابحة في يّد أي مدرب، خاصة 
أنه ما زال في عمر 25 عامًا، أي أنه ما زال قادرًا 
على التطور، في حال انتقل إلى فريق يدربه 
اسم كبير، أي صانع للنجوم، وهذا األمر ربما 
إليه أي  تــاريــٍخ جديد لم يصل  يؤهله لكتابة 

عرب 
»البريميير ليغ«

مباريات  يخوضون  حيث  العرب،  الالعبين  من  الكثير  األوروبية  القارة  تضم 
وكذلك  الدوريات،  مستوى  على  الخصوم  أقوى  ويواجهون  كبيرة، 
المسابقات األوروبية، ونستعرض في هذا التقرير أبرز النجوم العرب الذي 

ينشطون في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم

3031
رياضة

تقرير

العـــب عــربــي قــبــل ذلــــك، ســيــمــا أن اإلنـــجـــازات 
دائـــمـــًا مـــا اقــتــصــرت عــلــى أســـمـــاء مـــن أوروبــــا 
على  أفريقيا  من  وأحيانًا  الجنوبية  وأميركا 
مــســتــوى الـــكـــرة الـــذهـــبـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي خطط 
نــادي  مــحــرز املستقبلة تــتــعــدى ربــمــا أحــــالم 
تاريخي  لقب  أول  حقق  الــذي  سيتي،  ليستر 

في مسيرته.

رمضان صبحي
ــاب، الـــــذي بــــات قــريــبــًا مـــن نـــادي  الــنــجــم الــــشــ
ستوك سيتي للغاية، بعدما سمح له النادي 
األهلي املصري باملغادرة، سيكون أمام مهمة 
جـــديـــدة فـــي مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة، هـــو مـــن دون 
مــهــارات كبيرة  إذ يمتلك  رائــعــة،  شــك موهبة 
ــة وكــــذلــــك الــتــســجــيــل، وســيــكــون  ــ ــراوغـ ــ فــــي املـ
اللعب فــي الـــدوري اإلنكليزي أمــرًا رائــعــًا، ألن 
هـــذا األمــــر سيعطيه الــخــبــرة واالحــتــكــاك مع 

العــبــن على مستوى عـــال، وبــالــتــالــي سيجد 
نفسه أمام أبواب جديدة وأندية أكبر في حال 
بــذلــك على خطى  تــألــق وثــّبــت قدميه، ليسير 
نجوم مصرين آخرين قاموا بذلك قبله، مثل 
محمد صالح، الذي وصل إلى بازل ومنه إلى 
قــبــل أن يــغــدو نجم  فــيــورنــتــيــنــا،  ثــم  تشلسي 
رومـــا األول، إضــافــة إلـــى محمد الــنــنــي العــب 

أرسنال الحالي.

سفيان فيغولي
فالنسيا بشأن  نـــادي  مــع  مــوســم صعب  بعد 
تجديد العقد من عدمه رحل الالعب الجزائري، 
ودينامو الوسط عن الخفافيش، ليحّط رحاله 
في نادي ويستهام يونايتد اإلنكليزي، هناك 
أعلى بوجود  املنافسة على مستوى  ستكون 
ــرار ديــمــتــري باييت  العــبــن مــمــيــزيــن عــلــى غــ
وآخرين، وبالتالي على نجم الخضر أن يقدم 
كــل مــا لــديــه لحجز مــكــاٍن أســاســي ومساعدة 
فريقه في دوري صعب للغاية يحتاج للكثير 
من الجهد والعمل املتواصل بسبب املباريات 

الكثيرة.

محمد النني
ـــ24 عــامــًا،  ــ ــل الـــالعـــب املـــصـــري صـــاحـــب الــ وصــ
محمد النني إلى أرسنال في منتصف املوسم 
املاضي قادمًا من نادي بازل السويسري، ولم 
يـــشـــارك بــشــكــل كــبــيــر مـــع الــفــريــق نــظــرًا لــعــدم 
جاهزيته بنسبة 100%، لكنه في هذا املوسم، 
سيتحضر مع الفريق واملــدرب أرســن فينغر، 
وينتظر أن يأخذ فرصة كبيرة إلثبات قدراته 
أمام الجميع في ملعب اإلمارات، وهو سيكون 
ورقـــة رابــحــة فــي الــوســط، خــاصــة أن جماهير 
النادي اإلنكليزي ضاقت ذرعًا بنتائج الفريق 
األخــيــرة، وتريد أن تــرى املدافع على منصات 
الـــذي يعاند  الــــدوري  الــتــتــويــج، ال سيما لقب 
الفريق منذ أكثر من 10 سنوات، ولذلك سيكون 
الــنــنــي أحـــد الــالعــبــن الـــذيـــن ســيــعــّول عليهم 
املباريات  ضغط  بسبب  خاصة  كبير،  بشكل 

وكثرة البطوالت وازدحام جدول املباريات.

نور الدين أمرابط
ــام مـــوســـم جـــديـــد، إذ  ــ ــًا، أمـ ـــ29 عـــامـ ــ صـــاحـــب الــ
سيتابع املغربي األهم في الدوري اإلنكليزي، 
أمرابط عمله مع ناديه واتفورد، فبعد موسم 
مخيٍب لآلمال مع نادي مالقا في 2016-2015، 
حــيــث كـــان قــد قـــدم مــوســمــًا أفــضــل فــي 2014-

2015، يسعى للعودة إلى التألق بعدما تواجد 
ــــذي يــضــم مــعــظــم الــنــجــوم في  فـــي الــــــدوري الـ
املــاضــي، الجناح  املــوســم  العالم فــي منتصف 
فـــي تشكيلة  فـــعـــااًل  يـــكـــون  الـــســـريـــع عــلــيــه أن 
املـــدرب اإليــطــالــي والــتــر مـــاتـــزاري، وقــد يكون 
ــة، خــاصــة أن املــديــر  بــالــنــســبــة لـــه ورقــــة رابـــحـ
الــفــنــي إلنـــتـــر الـــســـابـــق يــحــبــذ االعـــتـــمـــاد على 
الــهــجــمــات املـــرتـــدة فــي خططه وبــالــتــالــي فــإن 

سرعة أمرابط ستلعب دورًا محوريًا هنا.

رمضان صبحي سيكون 
أمام اختبار وتحٍد جديدين 

في مسيرته

صحف محلية تؤكد تولي شيرشيسوف تدريب منتخب روسيا
سيكون ستانيسالف شيرشيسوف، املدرب الفائز بثنائية الدوري والكأس في بولندا، 
املدرب الجديد ملنتخب روسيا األول لكرة القدم، وفقا للصحافة املحلية. وقالت الصحف 
إن شيرشيسوف توصل التفاق مالي مع االتحاد الروسي لكرة القدم، الذي يبحث عن 
خليفة للمدرب املستقيل ليونيد سلوتسكي بعد أن مني املنتخب تحت قيادته بهزيمتني 
في بطولة أمم أوروبا األخيرة )يورو 2016( بفرنسا ليودعها من الدور األول. كان فيتاي 
الــكــرة، قد صــرح بــأن األولــويــة ستكون  الــروســي ورئيس اتحاد  موتكو، وزيــر الرياضة 
ملدير فني وطني، ولكنه ملح أيضا ملحاولة التعاقد مع اإليطالي روبرتو مانشيني، مدرب 
يده  تهتز  لــم  ألنــه  اختيار شيرشيسوف  تــم  فقد  للصحافة،  ووفــقــا  مــيــالن.  انتر  فريق 
لعدة  وقيادته  بولندا،  في  بالثنائية  لفوزه  باإلضافة  املشاغبني.  الالعبني  استبعاد  عند 
تيريك  األوروبية هي سبارتاك ودينامو موسكو، وفريق  البطوالت  للمشاركة في  فرق 

جروزني الشيشاني الذي حقق أفضل انجاز في تاريخه تحت قيادته.

ريال مدريد قريب من ضم غوميش مقابل 50 مليون يورو
أصــبــح ريـــال مــدريــد قــريــبــا مــن ضــم البرتغالي 
الــدولــي أنــدري غوميش )الــصــورة(، العــب وسط 
مليون  إلــى 50  قيمتها  فالنسيا، بصفقة تصل 
يــــــــورو، حــســبــمــا كـــشـــفـــت صــحــيــفــة )مــــاركــــا( 
الصفقة  قيمة  أن  الصحيفة  وأفـــادت  الرياضية. 
قد تصل إلى 60 مليون يورو بإضافة املتغيرات، 
رغم أن نادي »الخفافيش« كان يطلب 65 مليونًا 
البالغ  الواعد  مقابل االستغناء عن العب وسطه 
مــن الــعــمــر 22 عــامــا، والــــذي كـــان ضــمــن قائمة 
تاريخه  فــي  األولـــى  للمرة  املــتــوج  بـــالده  منتخب 
ــذا الـــشـــهـــر عـــلـــى حــســاب  ــ ــم أوروبــــــــا هـ ــ بــلــقــب أمـ
للحصول  األنــديــة  من  العديد  وتتنافس  فرنسا. 
جيرمان  ســان  كباريس  غوميش  خــدمــات  على 
ــفــرنــســي وبـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي ويــوفــنــتــوس  ال
اإليـــطـــالـــي وتــشــيــلــســي اإلنــكــلــيــزي، الــــذي خطط 
لشرائه حال رحيل العبه البلجيكي إدين هازارد، 
وذلك رغم أن موسمه األخير لم يكن األفضل بعد 

تعرضه لعدد من اإلصابات.

زيدان: المنتخب الفرنسي قدم أداء رائعًا في اليورو
ــدان، مــدرب فريق ريــال مــدريــد وقــائــد املنتخب الفرنسي السابق،  امــتــدح زيــن الــديــن زيـ
الــقــدم )يـــورو 2016(، موضحا أن  ــا لكرة  الــديــوك فــي بطولة أمــم أوروبـ مــشــوار منتخب 
الفريق قدم أداء رائعا. كان منتخب فرنسا قد خسر املباراة النهائية لليورو، على أرضه 
ووسط جماهيره، أمام البرتغال البطل بنتيجة 0-1 حني سجل املهاجم البرتغالي إيدر 
الفوز  الديوك في  لينهي حلم  الثاني  الشوط اإلضافي  الدقيقة 109 من  الفوز في  هدف 
بثالث ألقابهم القارية ويهدي اللقب األول لبرازيل أوروبــا، ومع ذلك، أشاد زيدان بالعمل 

الذي قام به رجال املدرب ديديه ديشامب.

مينوتي: األرجنتين تواجه خطر عدم التأهل للمونديال 
من دون ميسي

قال مدرب منتخب األرجنتني في مونديال 1978 
خطر  يواجه  الفريق  إن  مينوتي  لويس  سيزار 
عدم التأهل ملونديال روسيا 2018 إذا لم يلعب 
مينوتي  وقـــال  التصفيات.  فــي  ميسي  ليونيل 
الذي قاد األرجنتني للفوز بمونديال 1978 »إذا 
لــم يلعب ميسي نــواجــه خــطــر عـــدم الــتــأهــل. لو 
كنت أنا املسؤول كنت سأفكر وأستعد لتجهيز 
العبني ملونديال 2022«. واعتبر املدرب أن تأهل 
مضمونا  سيكون   2018 ملــونــديــال  األرجــنــتــني 
بصورة كبيرة لو تراجع ميسي عن قرار اعتزاله 
بطولة كوبا  نهائي  اتــخــذه عقب خــســارة  الـــذي 

أميركا.

مونتيال: من الصعب الموافقة على رحيل باكا
أشاد مدرب ميالن اإليطالي، فينشينزو مونتيال، باملهاجم الكولومبي كارلوس باكا، الذي 
أبــدى منذ أيــام رغبته في االنضمام إلى فريق يخوض دوري األبطال األوروبــي، مؤكدا 
أنه »من الصعب أن تدع من يضمن لك الكثير من األهداف يرحل«. وصرح مونتيال في 
مقابلة بثتها قناة )سكاي سبورت( بأن »باكا العب على مستوى دولي ويحظى بقيمة 
كبيرة رغم سنه، ومشواره وأهدافه التي تعد ضمانا لنا. من الصعب أن تسمح برحيل 

من يضمن لك دائما الكثير من األهداف كل موسم«.

شارابوفا، وبعد عشر سنوات تعاقد أغاسي مع مدرب 
جديد يدعى براد جيلبرت، وتحديدًا في عام 1994، وهو 
العب تنس سابق، اعتزل اللعب في سنة 1995، ووصل 
للتصنيف الرابع عامليًا سنة 1990، واستمرا سويًا حتى 

عام 2002، حني دربه األسترالي دارين كاهير.
بلغت الجوائز التي حصدها أغاسي خالل مسيرته مبلغ 
 60 أميركي، وحقق  دوالر  و975  ألــف  و152  مليون   31
التنس  البطوالت، كما تصّدر تصنيف  لقبًا في مختلف 
العاملي يوم 10 إبريل من العام 1995، وحقق لقب الغراند 

سالم 8 في مناسبات.
ــع الــكــبــرى كــان  ــ االنــتــصــار األول لـــه فـــي الــبــطــوالت األربـ
فـــي نــهــائــي 1992، يــومــهــا فــــاز عــلــى الـــكـــرواتـــي غــــوران 
إيــفــانــيــســيــفــيــش عــلــى األراضـــــــي الــعــشــبــيــة فـــي بــطــولــة 
ويــمــبــلــدون، ومـــن ثــم كـــان عــلــى مــوعــٍد آخـــر مــع التتويج 

بأميركا املفتوحة على األراضي الصلبة سنة 1994 على 
األملاني مايكل ستيخ، وعام 1995 فاز ببطولة أستراليا 
املفتوحة ألول مرة في مسيرته، وانتظر بعدها 4 أعوام 
حتى عاد وحقق النصر ألول مرة في تاريخ ببطولة روالن 
غاروس على األراضــي الترابية، وفي ذلك املوسم حصد 
لقب أميركا املفتوحة ثانية، ثم حقق أعوام 2000، 2001 

و2003 لقب بطولة أستراليا على األراضي الصلبة.
إنجازاته لم تقتصر على هذا الحد فقط، بل تّوج بكأس 
ــــذي أقــيــم فــي فــرانــكــفــورت  املــاســتــرز فــي الــعــام 1990 ال
أوملبياد عام  الذهبي في  األوملبية  امليدالية  األملانية، ورفــع 
1996 التي جرت في أتالنتا بالواليات املتحدة األميركية، 
وكان ندًا قويًا دائمًا لبيت سامبراس وكذلك السويسري 

روجيه فيدرير الذي ما زال يلعب حتى اآلن.
حسني...

قّدمت رياضة التنس الكثير من الالعبني الكبار على مّر 
التاريخ، كثيرون منهم سجلوا بصمتهم وكتبوا اسمهم 
بــأحــرف مــن ذهـــب عــلــى غـــرار بــيــت ســامــبــراس، وكــذلــك 
ونــوفــاك ديوكوفيتش  نـــادال،  ورافــائــيــل  فيدرير  روجــيــه 
اآلن، لكن حديثنا اليوم سيكون عن اسم آخر، هو أندريه 
كيرك أغاسي، والــذي ولد يوم 29 إبريل من عام 1970 
في  مسيرته  وبــدأ  األميركية،  بنيفادا  فيغاس  الس  فــي 
عالم كــرة املــضــرب تحت قــيــادة والـــده الــذي كــان مالكمًا 

في السابق.
استمر أغاسي بالتدرب مع والده إيمانويل حتى بلغ سن 
الـ13 عامًا، وفي سنة 1983، بدأ رحلة أخرى حني تسلمه 
املدرب نيكول جيمس بوليتيري، وهو مدرب كرة مضرب 
أمــيــركــي، كـــان وراء صــنــاعــة الــكــثــيــر مـــن الــنــجــوم، مثل 
ماريا  الروسية  مع  وأخيرًا  كوريير،  بيرس وجيم  مــاري 

أندريه أغاسـي

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب تنس تاريخي 
هو أندريه أغاسي

جماهير 
أرسنال تنتظر 
الكثير من 
)Getty( النني

تحدثنا  األوروبية،  الدوريات  في  العرب  نجوم  من  األولى  الحلقة  في 
أبرز  تناولنا  واليوم  اإليطالي،  ــدوري  ال في  الموجودين  الالعبين  عن 
الموجودين في الدوري اإلنكليزي، والذي يعتبره بعضهم األقوى في 
البرتغالي،  الدوري  عن  الحديث  سيكون  القادم،  التقرير  وفي  العالم، 
األفريقية،  القارة  من  سيما  وال  العربية،  األسماء  من  الكثير  يضم  الذي 
وهم يعتبرون األهم هناك مع فرق كبيرة مثل نادي بورتو، وسبورتينغ 

لشبونة وفريق براغا أيضًا.

القادم برتغالي

وجه رياضي

أحمد المحمدي
تـــعـــّود الـــالعـــب املـــصـــري عــلــى أجـــــواء الــكــرة 
اإلنــكــلــيــزيــة، فــهــو هــنــاك مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
حــيــث قــضــى 5 مـــواســـم ســابــقــة ويــتــحــضــر 
لـــلـــمـــوســـم الـــــســـــادس، إذ لـــعـــب فــــي الـــبـــدايـــة 
لسندرالند ثم أعير لهال سيتي الذي اشتراه 
في عام 2013، ومنذ ذلك الوقت أصبح أحد 

وهبي الخزري
يــعــود قــريــبــًا الــنــجــم الــتــونــســي الـــخـــزري إلــى 
فــريــقــه ســنــدرالنــد، مــن أجـــل مــتــابــعــة مــا بــدأه 
املوسم املاضي، حيث يطمح لتقديم مستوى 
طيب، ومحاولة املنافسة على مقعد أوروبي، 
العب الوسط املهاجم يمتلك مهارات جيدة في 
الفارق،  املراوغة والتمرير وقادر على صناع 

أهم جنود الفريق في الخط الخلفي ووسط 
امللعب الدفاعي، وقد دافع عن ألوان الفريق 
في 117 مباراة وسجل 7 أهــداف، واستطاع 
ــذا املــــوســــم إلـــى  ــ أن يـــصـــعـــد مــــع الـــفـــريـــق هــ
البريميير ليغ، ومن دون شك يمتلك الالعب 
املصري خبرة كبيرة ستساعده على تقديم 

مستوى طيب.

املــــدرب بــشــكــل كبير  وبــالــتــالــي يعتمد عــلــيــه 
ملــســاعــدة الــفــريــق هــذا املــوســم، الـــذي سيكون 
لــه على  األنــديــة  صعبًا، حيث تحضرت كافة 
قــدٍم وســـاق، وبالتالي على الــخــزري صاحب 
ـــ25 عــامــًا أن يــقــدم مــســتــوى طــيــبــًا، خــاصــة  ــ الـ
في  لخامة العــبــن مميزين  بـــالده تحتاج  أن 

القارة األوروبية.

التي  الهائلة  الفنية  أشاد أسطورة نادي روما اإليطالي، فرانشيسكو توتي، باإلمكانات 
يتمّتع بها الالعبان األفضل في العالم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال 
مدريد، واألرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، واصفًا إياهما بـ »العبني من 
كوكب آخر«، كما أّكد في تصريحاته التي نقلتها صحيفة »آس« اإلسبانية أنه باٍق في 
صفوف فريق العاصمة اإليطالية، ُمشيرًا إلى أنه سيتولى منصبًا إداريــًا في روما في 
حال قرر االعتزال مع نهاية املوسم املقبل، والفتًا في الوقت ذاته إلى أنه لن يرحل إال إذا 

قامت إدارة النادي بطرده.

صورة في خبر

ملك روما يتحدث

المهّمة ليست سهلة بوجود النجوم
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داريا... مدينة من قصائد
ميسون شقير

إنها داريا املدينة التي رائحتها من رائحة 
ــرة مـــن أغــصــان  ــ الــخــشــب الــــذي يــمــتــلــك ذاكـ
وعصافير، الخشب الذي كانت تحوله تلك 
األيادي السورية العريقة من شجر يابس 
إلــــى ســريــر حــــّي يــجــمــع عــاشــقــن، أو إلــى 
الــطــازجــة،  خــزانــة يعلقون فيها أحــامــهــم 
أول  هــذه  الــنــوم  غــرفــة  فتصير »موبيليا« 
رشوة يقدمها العروسان للقدر كي يبقي 
عـــلـــى قــلــبــيــهــمــا مــشــتــعــلــن، وكـــــي يـــزرعـــا 

الحياة باألطفال.
تقع مدينة داريــا العريقة في ريف دمشق 
الغربي وتبعد عنها حوالى 8 كيلومترات، 
كــمــا كــانــت دائــمــا تــعــد أكــبــر مـــدن الغوطة 
الـــذي يمأل  الجميل  ــا  داريـ واســـم  الغربية. 
ــل الـــســـوريـــن وصــفــحــاتــهــم،  اآلن قـــلـــوب كـ
والذي تأكله نيران البراميل، هو اسم قادم 
الكثيرة وذلك  الــدور  من كلمة دار ويعني 
نظام  سيمحوها  التي  املدينة  هــذه  لكون 
بشار األسد، أمام صمت هذا العالم، ولقد 
كانت داريـــا هــي أكبر قــرى أهــل اليمن في 
غوطة دمشق وأقاليم الشام، وذلك لوجود 
قــبــيــلــة يــمــنــيــة اســتــوطــنــتــهــا قــبــل اإلســـام 
هي قبيلة بني خــوالن، ثم أصبحت داريا 

 أســاســيــا لــلــغــســاســنــة إلـــى أن جــاء 
ً
مــعــقــا

عبيدة  أبي  بقيادة  اإلسامي  الفتح  إليها 
بن الــجــراح عــام 635 ميادية. وقــد تأثرت 
ــتــــي شــهــدهــا  داريــــــــا بــمــعــظــم األحـــــــــداث الــ
الــعــصــران األمــــوي والــعــبــاســي، ومـــا جــرى 
وعسكرية،  سياسية  أحــداث  من  خالهما 
وقــد تعرضت داريـــا للحرق أكــثــر مــن مرة 
عـــام  126 هجرية،  املــنــازعــات  تلك  نتيجة 
وكـــذلـــك عـــام 167لــلــهــجــرة، وتـــأثـــرت داريـــا 

أيضا بالزالزل التي شهدتها املنطقة. 
وقـــد عــاشــت أحـــداثـــا جسيمة أثــنــاء الــغــزو 
للهجرة، وكذلك غزو   )543( عــام  الصليبي 
الـــتـــتـــار عــــام )799 هـــجـــريـــة( لــكــنــهــا عـــادت 
وانــتــصــرت، وفــي أثــنــاء االحــتــال الفرنسي 
لسورية كانت داريا من أول مناطق دمشق 
ــارت عــلــى الــفــرنــســيــن، حـــن وقــعــت  الــتــي ثــ
الكبرى  ــا  داريـ معركة  سميت  معركة  فيها 
على أثــر حضور بعض رجــال قــادة الثورة 
السورية عــام 1926 إلــى داريــا، وكــان منهم 
األمير عبد القادر الجزائري والشيخ محمد 
حجازي وقد اشتبكوا مع القوات الفرنسية 
يـــوم األحــــد 12/10/ 1926.  فــي  وكــــان ذلـــك 
ــا قــصــائــد الــشــعــراء، فقد  ولــقــد سكنت داريــ
كتب عنها حسان بن ثابت والبحتري وذلك 

لجمال موقعها وطبيعتها وقلوب أهلها.

X

سما حسن

طلبت مني زيارتها في بيتها على عجل، بحكم أنها صديقتي 
 
ٌ
املقّربة، وتربطني بعائلتها عالقة قديمة، وكانت تنتظرني مهمة

السياسيني،  املــفــاوضــني  نحو  بــالــرأفــة  أشــعــر  جعلتني   ،
ٌ
صعبة

السنة،  بـــأن يعيد  التوجيهي  فــي  الـــذي رســـب  ابــنــهــا  إقــنــاع  ألن 
 صعبة 

ً
لكي يلتحق بالجامعة، كما يخطط له والــداه، كان مهمة

ومتعثرة، وتحتاج صوالت وجوالت، فقد أحدث رسوبه انقالبًا 
يجلس  كــان  إطاحتها.  الصعب  من  عتيدة  أسرية  منظومة  في 
ــوالـــدان  ــه، ويــضــم كــفــيــه، فــيــمــا كـــان الـ ــ ـــي رأسـ

ّ
ــدل بـــني والـــديـــه، ويـ

ما ذهبا  تأييد  علّي  أن  بمعنى  لي،  الحديث، وينظران  يتبادالن 
إليه أن التوجيهي ليس نهاية العالم، وأن عباقرة قد رسبوا في 
التوجيهي سنوات وسنوات. ولكزتني صديقتي األم بأن أمضي 
فــي هــذا الــطــريــق، وهــي تــعــرف أن لــدي إحــصــائــيــات عــن هــؤالء 
الــذاكــرة  الــحــديــث، حــني أسعفتني  لــه  األفــــذاذ، فوجهت  العباقرة 
بقصة شاب مصري، أعاد التوجيهي أكثر من ست عشرة مرة، 
وحني نجح في السابعة عشرة، قام رئيس الجمهورية بتكريمه. 
وعلى الرغم من أنني سمعت هذه القصة من أبــي، إال أنني ما 
زلت أسمعها، وأقرأ عنها منذ فتحت عينّي على الدنيا، فلم أعد 
أعرف أيَّ رئيٍس مر على مصر، وكّرم هذا الشاب املكابر املثابر؟
لــم ينبس الــفــتــى ببنت شــفــة، والحـــت مــنــي نــظــرة إلـــى مــروحــٍة 
الخانق،  الحار  الجو  تــدور برشاقٍة في  الصنع،  بدائية  صغيرٍة 
إلى  تشير  وهــي  لــي،  فقالت  عــن مصدرها،  فسألت صديقتي 
 شفتيها، بأنه من قام بتصنيعها، وأضاع وقته في 

ّ
ابنها، وتمط

تركيبها من قطع صغيرة مهملة. وهنا، وجدت أنني أمسكت 
الـــذي أشـــرق وجــهــه لسؤالي إن  الفتى  الخيط، وســألــت  بــطــرف 

كان يهوى تصليح األجهزة الكهربائية وتركيبها، فبدأ يتحّدث 
عــن اخــتــراعــاتــه الــصــغــيــرة، وبــأنــه يــقــوم بــإصــالح كــل األعــطــال 
إلنقاذهم  يستدعونه،  الجيران  وأصبح  بيتهم،  في  الكهربائية 
في حال حدوث عطٍب ما في أحد أجهزتهم. وأردف في توجٍس، 
وهــو ينقل بــصــره بــني وجــهــي والــديــه بــالــتــبــادل، أنــه يتمنى أن 
يتعلم أصول املهنة، ويسلك هذا املجال، وأنه ال يحب التاريخ، وال 
الرياضيات، ويرى أن دراستهما نوع من العبث وإضاعة الوقت.

غير مؤيدة وال رافضة وجهة نظر الفتى حول جدوى التعليم 
األكـــاديـــمـــي، اقــتــرحــت عــلــى والـــديـــه أن يلتحق ابــنــهــمــا بــإحــدى 
املدارس الصناعية التابعة لوكالة الغوث )أونروا( في غزة، لكي 
ينمي موهبته، ويصقلها بالدراسة. ودعمت اقتراحي بإبالغهما 
بأن مجلس الوزراء الفلسطيني صادق على خطٍة لدمج التعليم 
املهني والتقني في املدارس الحكومية، مع مطلع العام الدراسي 
الجديد، وذلك بسبب ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الخريجني 
وبأن  إلــى نسبة %56،  العام  هــذا  والتي وصلت  واألكاديميني، 
املناهج  مــع  دمجها  سيتم  وتقنية،  مهنية  تخصصات  تسعة 
املدرسية في الصفوف اإلعــداديــة، لكي يتم توجيه الطالب في 
يتماشى مع هواياتهم  الذي  املهني  التخّصص  املستقبل نحو 
وميولهم. ثار األب وهاج، وانتصب واقفًا، وهو يعلن أنه يخطط، 
محاميًا،   ليصبح  الــحــقــوق  بكلية  يلتحق  أن  ابــنــه،  والدة  مــنــذ 
بأن  تعّيرها صاحباتها  أن  تقبل  لن  بأنها  األم  احتجت  فيما 
ابنها »صنايعي«، وبأن غباء ابنها هو السبب في رسوبه في 
املهمة  أن هذه  إلى  الحمقاء  ثورتهما  التوجيهي. وخلصت من 
عــســيــرة، فــقــّررت أن أســتــخــدم آخـــر أســلــحــتــي، فــكــل األسلحة 
ابنهما،  كانا يشنان حربًا على  فالوالدان  الحروب،  مباحة في 
رت األب بأنه شخصيًا 

ّ
وفتحا جبهة الحرب نحو اقتراحي، فذك

الحصول على وظيفته،  التوجيهي، واستطاع  لم يحصل على 
األم  أمــا  نفسه.  على  فانكمش  الــراحــل،  والـــده  منصب  بسبب 
رتها بأنها يوم أن حصلت على معدل 50% في التوجيهي، 

ّ
فذك

قبل ربع قرن، لم تَسْع أمها الفرحة، واشترت كيسًا كبيرًا من 
نب أيديهن 

ّ
الحناء، ووزعته على نساء الحي وفتياته، لكي يخض

ابتهاجًا بنجاحها. انكمشت األم بجوار املنكمش األول، وقّررت 
االنسحاب من أرض املعركة، فيما نظر االبن إلى والديه نظرة 
بمعنى »حسابكما معي سيكون عسيرًا«، ألنه كان يعتقد أنه 
ولد ألبوين عبقريني، هما النسختان العربيتان من آينشتاين 

ومدام كوري.

انقالب في بيتي

وأخيرًا

انكمشت األم بجوار المنكمش 
األول، فيما نظرة االبن إلى والديه 
»حسابكما معي سيكون عسيرًا«
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