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القاهرة ــ العربي الجديد

الســابعة  دورتهــا  فــي  العربيــة  القمــة  تنطلــق 
والعشرين، اليوم االثنني، في العاصمة املوريتانية 
نواكشــوط فــي ظــل غيــاب عــدد مــن القــادة العرب 
القمــة  عنهــا، فيمــا تحضــر علــى جــدول أعمــال 
قضايــا املنطقــة املشــتعلة، مــن الحربني الســورية 
وامللــف  الفلســطينية،  القضيــة  إلــى  واليمنيــة، 
البيــان  مســودة  أظهــرت  مــا  بحســب  الليبــي، 
الختامــي للقمــة. وُيتوقــع أن يشــارك فــي القمــة ٩ 
قــادة عــرب فقــط، كان الرئيــس الســوداني عمــر 

فــي  األحــد.  أمــس  منهــم  الواصلــني  أول  البشــير 
املقابــل، اعتــذر عــدد مــن القــادة العــرب ألســباب 
مختلفة، من بينهم الرئيس الفلسطيني، محمود 
عبــاس، والرئيــس املصــري عبدالفتــاح السيســي 
ل رئيس الوزراء، شــريف 

ّ
(الصــورة)، علــى أن يمث

إسماعيل، مصر في القمة.
«العربــي  لـ وكشــفت مصــادر حكوميــة مصريــة 
الجديــد» أن هنــاك ثالثــة أســباب رئيســية دفعــت 
عــن  التغيــب  قــرار  التخــاذ  املصــري  الرئيــس 
نصيحــة  فــي  يتلخــص  األول  نواكشــوط،  قمــة 
الحربيــة  واالســتخبارات  العامــة  االســتخبارات 

التأمــني  خطــة  لضعــف  نظــرًا  الســفر،  بعــدم  لــه 
الجانــب  مــن  املوضوعــة  والعســكرية  الشــرطية 
املوريتانــي لتأمــني الزعمــاء العــرب، والتخوف من 
تعــرض السيســي ألي محاولــة اســتهداف علــى 
الرئيــس املخلــوع محمــد حســني  غــرار تعــرض 
مبارك ملحاولة اغتيال في أديس أبابا عام ١٩٩٥.
الثانــي  الســبب  فــإن  نفســها،  للمصــادر  ووفقــًا 
العتــذار السيســي يعــود إلــى ضعــف املشــاركة 
وتحديــدًا  عــام،  بشــكل  القمــة  مســتوى  علــى 
بغيــاب  لنظامــه،  الداعمــة  الــدول  دائــرة  ضمــن 
وولــي  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان  الســعودي  امللــك 

 عــن غياب 
ً
عهــد أبوظبــي محمــد بــن زايــد، فضــال

امللــك األردنــي عبداللــه الثانــي. أمــا الســبب الثالــث، 
بحسب املصادر الحكومية، فيرجع إلى أن هناك 
شــعورًا لدى السيســي بعدم وجود ما يســتدعي 
حضــوره، فــي ظــل صــرف القمــة العربيــة النظــر 
عمليــًا عــن مقترحــه بتشــكيل القــوة العســكرية 
املشتركة والذي كان يروج له بإلحاح في القمتني 
وزارة  ترجيــح  ذلــك،  إلــى  ويضــاف  الســابقتني. 
الخارجيــة املصريــة أن تتزعــم الجزائر، املتوقع أن 
يكــون لهــا مســاحة تحــرك كبيــرة فــي هــذه القمة، 

التيار املعارض للمقترح املصري.
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وائل قنديل

وفد من رجال األعمال السعوديني، 
على رأسه العسكري املتقاعد أنور 
ماجد عشقي، يزور دولة االحتالل 
الصهيوني. هذه قفزة في الجحيم 
اإلسرائيلي، ال تقل تبعاتها تأثيرًا 
عن قفزة أنور السادات في القدس 
املحتلة، بزيارته املباغتة عام 1977.
صحيح أن فرقًا كبيرًا بني رئيس 
دولة، خارجة من حرب »تحرير« 

ضد العدو الصهيوني، وعسكري 
متقاعد، أو رجل أعمال، أو أبحاث، 
لكن عندما يكون األخير آتيًا من 

السعودية، التي رفضت قبل أشهر 
قالئل، لعب مباراة ضد منتخب 

فلسطني في تصفيات آسيا وكأس 
العالم لكرة القدم، كي ال يلوث حبر 
األختام اإلسرائيلية، جوازات سفر 

العبيها، فإننا بصدد منعطف شديد 
الوعورة، وانقالب على التاريخ، على 

األقل الجزء الظاهر من التاريخ.
لن يكون مجديًا الكالم عن أن 
عشقي ال يمثل إال نفسه، وقد 

اقترف فعلته من دون علم السلطات 
السعودية، ذلك أنه على حد قول 
معلق سعودي على السوشيل 

ميديا، ال يستطيع املواطن السعودي 
السفر للسياحة في تايالند، من 

دون إذن حكومته، فما بالنا بهذه 
الوثبة الطائشة إلى إسرائيل؟

أيضًا، لن يكون من املعقول التعامل 
بجدية مع تصريحات عشقي 

التي يقول فيها، مبررًا، إنه سافر 
إلى »فلسطني املحتلة« وليس إلى 

إسرائيل. أنور عشقي هو مثل علي 
سالم في مصر، يهفو إلى عالقات 
دافئة مع إسرائيل، بكل جوارحه، 

ففي لقاء حصري مع قناة »أي 24 
نيوز« اإلسرائيلية، في سبتمبر/ 

أيلول 2015 امتدح عشقي، رئيس 
وزراء االحتالل الصهيوني بنيامني 

 »قويًا 
ً
نتنياهو، باعتباره رجال

وعقالنيًا«.
عشقي الذي قدمته القناة باعتباره 
لواًء متقاعدًا، ومديرًا ملركز الشرق 
األوسط للدراسات االستراتيجية 
في مدينة جدة، قال نصًا »نحن 

نريد من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامني نتنياهو، ألنه شخص قوي 
وعقالني، القبول بمبادرة السالم«. 
وأضاف »العرب كانوا يريدون طرد 

إسرائيل خارج فلسطني، لكنها 
تحولت اليوم إلى واقع على األرض«.

وللرجل سوابق تطبيعية أخرى، 
حيث أثار الجدل في أعقاب لقاءات 
مع مسؤولني إسرائيليني في وقت 

سابق. 
مرة أخرى أجدني مضطرًا الستعادة 
كالم جون كيري أمام منتدى سابان 
التابع ملعهد بروكينجز في واشنطن 
قبل عامني تقريبًا، والذي أكد فيه أن 

عواصم عربية أكدت له جاهزيتها 
لصنع سالم مع العدو الصهيوني.

ولو أضفت إلى ذلك أننا لم نسمع عن 
تعنيف أو مساءلة رسمية للمهرول 
إلى الكيان الصهيوني، فإننا نكون 

بصدد قاعدة مستقرة، تخطت 
حالة نظام عبدالفتاح السيسي في 
مصر، إلى النظام العربي كله، وهي 

القاعدة التي تقول: يفعل العرب سرًا، 
فتكشف إسرائيل املستور، فيسكت 

العرب وال يقوى أحد على النفي أو 
التكذيب أو اإلنكار، أو حتى التعليق.

وكأنهم صاروا معتنقني ملنطق 
السسيسي: هو في الداخل استخدم 
بالونات مثل توفيق عكاشة عوضًا 

عن الكالم املباشر في موضوع 
التطبيع، ثم قام بتفجير البالونة 
وصار يفعلها بنفسه مباشرة. 

وكذلك أخشى أن يكون أنور عشقي 
هو النسخة السعودية من علي 

سالم، أو توفيق عكاشة. قبل أكثر 
من سبع سنوات، كتبت مندهشًا 
من أن »نتنياهو يرى فيه بعض 

الرسميني نموذجًا لالعتدال إذا ما 
وضع أمام أفيغدور ليبرمان«. 

غير أن نظرة على التاريخ الرسمي 
العربي في التزلف إلسرائيل تقتل 
الدهشة، فقبل خمسني عامًا كنا 

نعتبر القبول بحل على أساس عودة 
أراضي 67 جريمة تالمس حدود 

الخيانة الوطنية، وقبل أربعني عامًا 
أجرينا بعض التخفيضات، واعتبرنا 

عودة الضفة والقدس الشرقية 
والجوالن وسيناء حدًا أدنى للقبول 

بأي تسوية، وقبل ثالثني عامًا 
خفضنا سقف املطالبة بالحقوق إلى 

غزة وأجزاء من الضفة وقطعة من 
القدس.

في »عشق« إسرائيل

مرور
الكرام

الشارع التركي يحّصن معركة مواجهة االنقالبيين»داعش« يعّد لحرب استنزاف في ريف حماة الشرقي
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ريان محمد

ــهــــات الــعــســكــريــة بــــن قــــوات  تــــجــــددت املــــواجــ
الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة لــهــا مـــن جهة 
وتنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( من جهة 
أخــــرى، فــي ريـــف حــمــاة الــشــرقــي، بــعــد إعــالن 
الــتــنــظــيــم، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، عن 
إسقاط طائرة حربية للقوات النظامية، وقتل 

وجرح العشرات من عناصرها. 
وقــــد انــعــكــس احـــتـــدام املـــواجـــهـــات فـــي إعـــالن 
ــان«  أمــس  ــد الـــســـوري لــحــقــوق االنــــســ »املـــرصـ
 عن 13 شخصًا من 

ّ
تل ما ال يقل

ُ
األحــد، أنه »ق

الـــقـــوات املــوالــيــة لــلــنــظــام فـــي مــواجــهــات ضد 
عناصر من تنظيم داعــش«.  وأضــاف املرصد 
أن »االشــتــبــاكــات وقــعــت بــشــرق حــمــاة، وقــام 
خاللها داعش بتفجير سيارة مفخخة، وأسر 
أربــعــة عناصر على األقـــل مــن املــوالــن لنظام 

األسد«. 
من جهته، أفاد عضو مركز »حماة اإلعالمي« 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ حـــســـن الــــعــــمــــري، فـ

إسطنبول ـ العربي الجديد

أثبت الشارع التركي، من جديد، دوره الفاصل 
في حماية الديمقراطية في البالد، فبعد مرور 
ــبـــوع عــلــى املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة  أكـــثـــر مـــن أسـ
ــراك  ــ ــنـــون األتـ الــفــاشــلــة الـــتـــي واجـــهـــهـــا املـــواطـ
بــالــنــزول إلــى األرض، عــاد الــشــارع ليحتضن 
آالف األتــــــراك أمــــس األحـــــد، فـــي تــجــّمــع لــدعــم 
استمرار  مـــوازاة  فــي  تركيا،  فــي  الديمقراطية 
الــســلــطــات بــحــمــلــة اإلطـــاحـــة بــاملــتــورطــن في 
الدولة  كافة مؤسسات  من  االنــقــالب  محاولة 

العسكرية واملدنية. 
أمس  فــي إسطنبول  وشــهــدت ســاحــة تقسيم 
تجّمعًا كبيرًا كان قد دعا إليه حزب »الشعب 
ــعــــارض وانـــضـــم إلـــيـــه حــزب  الـــجـــمـــهـــوري« املــ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الـــحـــاكـــم، تــحــت شــعــار 
ــا كـــان  ــعـــدمـ ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وذلـــــــك بـ ــايـ ــمـ حـ
وقــوع محاولة  منذ  التركي يحتضن  الشارع 
االنقالب آالف املؤيدين للسلطة الذين دعاهم 

الجديد«، بأن التنظيم استأنف هجومه على 
نقاط تمركز القوات النظامية في محيط قرى 
املــفــكــر وتـــل الــتــوت، وبــالــقــرب مــن خــط النفط 
في قرية عقارب، جنوب شرقي سلمية بريف 
حو داعش من 

ّ
حماة الشرقي، حيث تمكن مسل

آخــريــن خالل  وجـــرح  للنظام  17 عنصرًا  قتل 
هذه املعارك«. ويلفت إلى أنه في »ليلة السبت 
وصــلــت نــحــو 15 جــثــة لــعــنــاصــر مـــن الــقــوات 
تلوا في معارك الريف الشرقي، إلى 

ُ
النظامية، ق

»داعـــش«  تمكن  ويــأتــي  السلمية«.  مستشفى 
النظامية  لــلــقــوات  مــن إســقــاط طــائــرة حربية 
فوق ريف حماة الشرقي، يوم السبت، ليعكس 

مدى احتدام القتال.
لــكــن املــــعــــارك الـــتـــي يــشــهــدهــا ريــــف حـــمـــاة لم 
تقتصر على تلك الدائرة بن التنظيم وقوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، إذ قــصــفــت قـــــوات الــنــظــام 
بالصواريخ واملدافع الثقيلة األحياء السكنية 
في بلدة حربنفسه في ريف حماة الجنوبي، 
ــــدد مــــن املــدنــيــن  وتـــســـبـــب الـــقـــصـــف بـــجـــرح عـ
بينهم طــفــالن. وتــرافــق الــقــصــف الــصــاروخــي 
املعارضة  بن  عنيفة  معارك  مع  البلدة،  على 
وقــــــــوات الـــنـــظـــام عـــلـــى أطــــرافــــهــــا. كـــمـــا شــنــت 
املـــقـــاتـــالت الــحــربــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام غــــارات 
ة على األحياء السكنية في مدينة 

ّ
جوية مركز

مورك بريف حماة.
ــــي فــي  ــــروسـ ــيــــران الـ مــــن جـــهـــتـــه، يــــشــــارك الــــطــ
ــن أمــــس مــجــزرة  ــكـــب أول مـ ـــد ارتـ ـــارك. وقـ ــعـ املــ
فـــي قــريــة ســوحــا بــريــف حــمــاة الــشــرقــي، راح 
املــدنــيــن، قــضــوا تحت  ضحيتها ســبــعــة مـــن 
األنقاض، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى. 
تل مدنيان وُجرح سبعة آخرون بقصف 

ُ
كما ق

وقــصــر علي وعــرفــة وأم حــارتــن. فــي املقابل، 
توجد قوات النظام في الشيخ هالل، وصواًل 
إلـــى مــديــنــة الــســلــمــيــة، الــفــاصــلــة بـــن مناطق 
املـــعـــارضـــة ومــنــاطــق »داعـــــــش«، وفــــي جــنــوب 
مناطق األخير في ريف حماة الشرقي، هناك 
تـــواجـــد لــلــمــعــارضــة فـــي بـــلـــدة جـــب الـــجـــراح، 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ فشل 
املحاولة إلى البقاء في الشارع.

ولـــم يــتــأخــر الــرئــيــس الــتــركــي فــي الــثــنــاء على 
دور الشارع، إذ نقل بيان صادر عن الرئاسة 
ــــس األحـــــــد، عــــن أردوغــــــــــان، قــولــه  الـــتـــركـــيـــة أمـ
إن »املــــوقــــف الــــحــــازم لــشــعــبــنــا فــــي مــواجــهــة 
من جهات مختلفة  اآلتية  الخيانة  مــحــاوالت 
 على مــواصــلــة بــالدنــا تقدمها في 

ً
يعد دلــيــال

خالل  والتنمية  والحرية  الديمقراطية  طريق 
الفترة املقبلة«. وفي انعكاس ألهمية استمرار 
الدعم الذي توفره املعارضة ملؤسسات الدولة 
بموقفها الحاسم ضد محاولة االنقالب، دعا 
أردوغــــان رؤســـاء أحـــزاب »الــعــدالــة والتنمية« 
الجمهوري« كمال  يلدريم و»الشعب  بن علي 
كــلــيــشــدار أوغــلــو و»الــحــركــة الــقــومــيــة« دولــت 
ــى املــجــمــع الــرئــاســي  بــهــجــتــلــي، لــلــحــضــور إلــ
بأنقرة، اليوم اإلثنن، لشكرهم حيال مواقفهم 

في مواجهة محاولة االنقالب. 
ــان أمـــس اجــتــمــاعــًا برئيسي  ــ كــمــا عــقــد أردوغــ
هيئة األركان العامة خلوصي أكار، والشؤون 
الدينية محمد غورماز. وكان أكار قد استبق 
الـــلـــقـــاء بـــالـــقـــول إن الـــجـــنـــود الــــذيــــن شـــاركـــوا 
فــي مــحــاولــة االنـــقـــالب الــفــاشــلــة ســيــواجــهــون 
»ان تي  قناة  »أقصى عقوبة«، كما نقلت عنه 
املسلحة  الــقــوات  أن  مــؤكــدًا  التلفزيونية،  فــي« 

ستواصل أداء واجباتها بعزم. 
وكـــان أردوغــــان قــد أعــلــن مــســاء أول مــن أمس 
ألــفــًا و160 شــخــصــًا، في  الــســبــت تــوقــيــف 13 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــجــريــهــا الــنــيــابــات الــعــامــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي كـــافـــة الــــــواليــــــات، عـــلـــى خــلــفــيــة 
ــاه، من  ــقــ مـــحـــاولـــة االنــــقــــالب. وفــــي خـــطـــاب ألــ

أوضح  أنقرة،  العاصمة  في  الرئاسي  املجّمع 
 من بن املوقوفن واملحبوسن ثمانية آالف 

َّ
أن

و838 عسكريًا، وألفن و101 قاٍض ومدٍع عام، 
حكوميًا،  مــوظــفــًا  و52  شــرطــيــًا،  و485  وألــــف 
ــاٍت، لم  ــهــ و689 غـــيـــرهـــم. واتـــهـــم أردوغــــــــان جــ
سنحت  كلما  تركيا،  تــقــّدم  »عرقلة  بـ يسمها، 
لهم الفرصة لفعل ذلك«، معتبرًا أن »املحاولة 
للشعب  كان هدفها توجيه ضربة  االنقالبية 
ــًا«.  ــان، والـــجـــيـــش أيــــضــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ والـــحـــكـــومـــة والـ
»اجتثاث  الحكومة  على  يتعن  أنــه  وأوضـــح 
تركيا،  مــن  اإلرهــابــيــة  املـــوازي  الكيان  منظمة 
وأتـــبـــاعـــهـــا مــــن مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة«، مــعــلــنــًا 
لـــ934  االنقالبية،  املحاولة  الــدولــة بعد  إغــالق 
جامعة،  و15  للطالب،  مساكن  و109  مــدرســة 

ومؤسسات أخرى تعود ملنظمة غولن.
في غضون ذلك، تتواصل إجــراءات السلطات 
ضد املتورطن باالنقالب بما في ذلك قرارات 
قائدي  أمــس بسجن  التركي  القضاء  اتخذها 
ــة الـــحـــربـــيـــة الـــبـــريـــة واألكـــاديـــمـــيـــة  ــيـ ــمـ األكـــاديـ
ــــس أركـــــــــان قـــيـــادة  ــيـ ــ ــة ورئـ ــويــ الـــحـــربـــيـــة الــــجــ
 عن جنرال واحد 

ً
األكاديميات الحربية، فضال

محاولة  تحقيقات  إطـــار  فــي  ضــبــاط  وتسعة 

االنــقــالب. وجـــاءت هــذا الــقــرارات بعد يــوم من 
الكشف عن توجه لحل الحرس الرئاسي، كما 
الــوزراء بن علي يلديريم، والذي  أعلن رئيس 
الجمهوري  الــحــرس  مــن  أن عناصر  إلــى  لفت 
كـــانـــوا بـــن أعـــضـــاء مــجــمــوعــة دخـــلـــت مبنى 
التلفزيون الرسمي »تي ار تي« خالل محاولة 
ــــرق شــعــبــة مــكــافــحــة  ــفـــذت فـ ــــالب. كـــمـــا نـ ــقـ ــ االنـ
ــاب، الــتــابــعــة ملــديــريــة أمـــن واليـــة إزمــيــر،  ــ اإلرهـ
أمس األحــد، عملية تفتيش لقاعدة »فوتشا« 
الــبــحــريــة، وفــــق وكـــالـــة »األنـــــاضـــــول«، والــتــي 
أشـــارت إلــى وجــود مــذكــرة توقيف بحق 206 

عسكرين من العاملن في القاعدة.
ــنـــاء، أعــلــن وزيــــر الــعــدل الــتــركــي،  فــي هـــذه األثـ
بــكــر بــــــوزداغ، أنـــه عــلــى ثــقــة بـــوجـــود عناصر 
تابعة لحركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن 
داخل السلك القضائي والقطاعات الحكومية 
األخـــــرى، مــمــن هـــم عــلــى صــلــة أو عــلــم مسبق 
بمحاولة االنقالب الفاشلة. وأوضــح بــوزداغ، 
فـــي مــقــابــلــة مـــع »قـــنـــاة 7« الــتــركــيــة أمــــس، أن 
داخــل  املتغلغلة  اإلرهــابــيــة  املنظمة  »عناصر 
املــحــكــمــة الــعــلــيــا واملــحــكــمــة اإلداريــــــــة الــعــلــيــا 
ومــجــلــس الــقــضــاء الــعــالــي، والـــذيـــن يشغلون 
مــنــاصــب رفــيــعــة، كــانــوا يــعــلــمــون أن محاولة 
الحالي«.   15 الجمعة  يــوم  االنــقــالب ستجري 
وأعـــرب بـــوزداغ عــن ثقته بــأن واشنطن تعلم 
هي وجهاز استخباراتها ووزارة خارجيتها 
بإدارة غولن محاولة االنقالب. وحول احتمال 
لغولن  بالسماح  األميركية  اإلدارة  اســتــمــرار 
في البقاء داخــل أراضيها، أشــار بـــوزداغ إلى 
أن هــذا األمـــر سيؤثر بشكل سلبي جــدًا على 

العالقات التركية األميركية.

قــريــة حــمــادة عمر،  الــروســيــة على  للمقاتالت 
دمــار كبير  إلــى  الشرقي، إضافة  بريف حماة 

بمنازل األهالي. 
وتظهر خريطة تــوزع املعارك وجــود جبهات 
عدة في ريف حماة الشمالي توجد فيها ثالثة 
»داعــــش،  فــي تنظيم  رئــيــســيــة تتمثل  أطــــراف 
وقــــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الــتــي تــقــاتــل إلــى 

جانبها وقوات املعارضة.
ويوجد »داعــش« في ناحية عقيربات سوحا 
ــريـــف حــمــاة  ــل، ونـــاحـــيـــة الـــبـــلـــعـــاس بـ ــيـ وأم مـ
الــجــنــوبــي فــقــط، وهـــي مــنــاطــق مفتوحة على 
الـــزور، عبر  مناطق سيطرته فــي الــرقــة وديـــر 
بـــاديـــة مــتــرامــيــة األطــــــراف، فـــي حـــن يــتــواجــد 
وعطشان  الحمرا  ناحية  في  الفتح«،  »جيش 

املــتــصــلــة بــريــف حــمــص الــشــمــالــي، تــجــاورهــا 
كــل مــن بــاب الــهــوى واملــخــرم الفوقاني التابع 
ــًا لــريــف حــمــص، الــخــاضــعــتــن لسيطرة  ــ إداريـ

قوات النظام.
ــــش مـــا زال  وتــــرى مـــصـــادر مــعــارضــة أن »داعـ
الــحــركــة على مــســاحــات واسعة  يمتلك حــريــة 
مــن األراضــــي الــســوريــة، تمتد مــن ريـــف حلب 
والــرقــة وديـــر الــــزور إلـــى الــريــف الــشــرقــي لكل 
من حماة وحمص، مع امتدادهما مع البادية 
الــســوريــة وصـــواًل إلــى ريــف الــســويــداء وريــف 
ــبــــدو، لــم  ــا يــ ــاك عـــلـــى مــ ــنــ ــًا. وهــ ــنـــوبـ دمـــشـــق جـ
تنجح استعادة القوات النظامية ملدينة تدمر 
والــقــريــتــن، والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــهــادفــة 
للسيطرة على مدينة السخنة، في قطع طرق 
إمـــداد داعـــش لــريــف حــمــاة الــشــرقــي، المتالكه 

طرقًا صحراوية تؤمن له تنقالته«.
ــادر أن »ســيــطــرة الــتــنــظــيــم على  وتـــبـــّن املـــصـ
الريف الشرقي لريف حماة، القريب من مدينة 
الــســلــمــيــة، ســمــحــت لـــه فـــي إطـــبـــاق الــحــصــار 
لسيطرة  الخاضع  الجنوبي  ريف حماة  على 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة، وريـــــف حمص 
لها  بوابة  املناطق  تلك  الشمالي، حيث كانت 
إلـــى املــنــاطــق الــشــمــالــيــة الــخــاضــعــة لسيطرة 
املــعــارضــة وصــــواًل إلـــى تــركــيــا. مــا كـــان يؤمن 
لــهــا طـــريـــق إمــــــداد وحـــيـــدًا لـــلـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والذخيرة، أما اليوم فهم تحت رحمة القوات 
الــنــظــامــيــة واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــهــا، إذ يتم 
إدخال املواد عبر حواجز النظام لكن بالحدود 
الدنيا مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى 
ما قد يصل عبر طرق التهريب الخطرة جدًا، 

التي شهدت مقتل العشرات من األشخاص«.

تدمير حلب

توتّر 
بين بغداد 
وكردستان

وبـــــدا واضـــحـــًا خــــالل الـــيـــومـــن املـــاضـــيـــن أن 
تــركــيــز الــنــظــام كـــان مــنــصــبــًا عــلــى اســتــهــداف 
الــســوري وتــحــديــدًا املستشفيات في  الــشــمــال 
 عـــن اســتــهــداف 

ً
مــديــنــة حــلــب وريـــفـــهـــا فـــضـــال

العشرات  إلــى مقتل  إدلــب، ما أدى  محافظات 
ضمن سلسلة جديدة من املجازر، في تصعيد 
الرغبة في التضييق  ال يفصله متابعون عن 
ــة لــلــمــعــارضــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــنـ ــلـــى الـــحـــاضـ عـ
جرى لتحديد 

ُ
التي ت املــشــاورات  بالتزامن مع 

موعد لجولة جــديــدة مــن مــفــاوضــات جنيف، 
الشهر املقبل.

ويــفــيــد الــنــاشــط اإلعـــالمـــي يــاســن أبـــو رائـــد، 
الخدمة  عــن  خــرجــت  مستشفيات  »خمسة  أن 
أول  العنيف  القصف  في حلب وريفها، جــراء 
مـــن أمـــس الــســبــت، وهــــي: مــســتــشــفــى الحكيم 
ــراء، ومستشفى  ــزهــ الــ لـــأطـــفـــال، ومــســتــشــفــى 
ــيــــان، ومــســتــشــفــى الـــــدقـــــاق، ومــســتــشــفــى  ــبــ الــ
األتــــارب فــي ريــف حلب الــغــربــي«، فيما أفــدت 

األولى لإلقليم مع أي جهة أميركية. وتضّمنت 
املذكرة التي تم توقيعها في 12 يوليو/ تموز 
الــحــالــي إشـــــارات واضـــحـــة إلـــى دور أســاســي 
في معارك تحرير محافظة  البشمركة  لقوات 
نينوى والتصدي لتنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعـــــــــــــش(، بــــمــــا يـــتـــضـــمـــنـــه ذلـــــــك مـــــن إعـــــــداد 
تــلــك الـــقـــوات وتــســلــيــحــهــا وتــمــويــل الـــرواتـــب 
والتجهيزات، ومن شأن أي تضييق من بغداد 
عــلــى دور الــبــشــمــركــة فـــي مـــعـــارك نــيــنــوى أن 

يضع تلك املذكرة في موقف إعادة تقييم.
ــــدر أمـــس  ــيـــان لــــــــوزارة الــبــشــمــركــة صـ ــال بـ ــ وقــ
ــد، ردًا عــلــى كـــالم الــعــبــيــدي وعــلــى بــيــان  ــ األحـ
ــــوزارة الـــدفـــاع حـــول مــعــركــة املــوصــل  رســمــي لـ
ــردي فـــيـــهـــا: »كــــــــأن الـــبـــشـــمـــركـــة  ــ ــكــ ــ ــ والـــــــــــدور ال
املعركة بمقابل مالي وبموافقة  ستشارك في 
الجيش العراقي وستنسحب بإيعاز الجيش، 
البشمركة ستنسحب  قــوات  أن  الصحيح هو 
مـــن املــنــاطــق املـــحـــررة خـــالل عــمــلــيــات تحرير 
ــتـــوافـــق بن  نــيــنــوى ووفـــــق جـــــدول زمـــنـــي وبـ
حــكــومــتــي اإلقـــلـــيـــم وبــــغــــداد، وهـــــذا ال يعني 
أن الــبــشــمــركــة ســتــنــســحــب مـــن املــنــاطــق الــتــي 

محمد أمين

لم تكن الساعات املاضية مختلفة في 
سورية لجهة مضي النظام السوري، 
بــغــطــاء روســــــي، بمخطط  مـــدعـــومـــًا 
ــدن الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املــعــارضــة  ــ حــــرق املـ
خصوصًا  التحتية  بنيتها  وتدمير  السورية 
ــوري، فـــي تــكــريــس إضــافــي  ــســ فـــي الـــشـــمـــال الــ
للضغوط العسكرية على املعارضة قبل اللقاء 
املرتقب بن وزيري خارجية الواليات املتحدة 
جــون كــيــري، وروســيــا سيرغي الفــــروف، غدًا 
الثالثاء في الوس، الستكمال التفاهمات التي 
جـــرت بــن مــوســكــو وواشــنــطــن مــنــذ أكــثــر من 
عشرة أيام. في موازاة ذلك، جاءت تصريحات 
لهذه  ارتياحه  مــدى  لتعكس  الــســوري  النظام 
ــت الــــــذي كـــانـــت تــؤكــد  ــوقــ ــي الــ الـــتـــفـــاهـــمـــات فــ
أممية تدعو  بــقــرارات  فيه تمسكها  املعارضة 

إلى تشكيل هيئة حكم كاملة الصالحيات.

أربيل ـ العربي الجديد

يـــبـــدو أن الــتــنــســيــق الــعــســكــري بن 
الحكومة العراقية وإقليم كردستان، 
الـــــذي شــهــد تـــطـــورًا إيــجــابــيــًا خــالل 
ــيـــة، خــصــوصــًا بـــدعـــم اإلقــلــيــم  األشـــهـــر املـــاضـ
القيارة،  مخمور  فــي جبهة  الــعــراقــي  للجيش 
اســـتـــعـــدادًا لــتــحــريــر مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، بــات 
مــهــددًا، إذ عــادت العالقات لتتوتر في أعقاب 
العبيدي وقــادة  الــدفــاع خالد  لــوزيــر  تصريح 
ــدد مـــن املــلــيــشــيــات، اســتــهــدفــت دور قـــوات  عــ
دخــول  يرفض  إنــه  العبيدي  وقــال  البشمركة. 
قوات البشمركة مدينة املوصل للمشاركة في 
تــحــريــرهــا، وإن الــقــوات الــعــراقــيــة مــع احتمال 
ورّد  ذلـــك.  ستتولى  املليشيات  إلشـــراك  كبير 
اإلقليم العراقي على كالم العبيدي بالتهديد 
بوقف التنسيق والتعاون مع الجيش، رافضًا 
أن يكون قرار املشاركة في معركة املوصل بيد 

بغداد.
ــاع الـــعـــراقـــي، الــــذي ال يملك  ــدفـ وكــــان وزيــــر الـ
 صــالحــيــات كــبــيــرة فـــي قـــيـــادة املــعــارك 

ً
أصــــال

عــلــى األرض، قـــد قــــال مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة 
األميركية، أثناء مشاركته في اجتماع لوزراء 
دفاع الدول املشاركة في التحالف الدولي، إنه 
املوصل  مدينة  إلــى  البشمركة  دخــول  يرفض 
أثناء  بغداد(  العاصمة  كيلومتر شمال   400(
املشاركة في معارك تحريرها. في املقابل، فتح 
 إن قــرار 

ً
الــبــاب أمـــام دخـــول املليشيات، قــائــال

مــشــاركــة املــلــيــشــيــات املــنــضــويــة فـــي »الــحــشــد 
الـــوزراء  لرئيس  ومــتــروك  وارد  أمــر  الشعبي« 
حيدر العبادي، املعروف هو اآلخر بمحدودية 
يفوق  الــتــي  املسلحة  املليشيات  على  تــأثــيــره 

.
ً
عددها الخمسن فصيال

وُيفَسر كالم العبيدي حول إشراك املليشيات 
في املعركة بأنه دعم ملوقف املليشيات وضد 
الــقــيــادات  رغــبــة إقليم كــردســتــان والكثير مــن 
املليشيات خوفًا  إشــراك  ترفض  التي  ية 

ّ
السن

من تكرار االنتهاكات الكثيرة التي قامت بها 
الدين  »الحشد الشعبي« في األنــبــار وصــالح 

ومناطق حزام بغداد.
وال ُيــعــرف املــغــزى مــن تصريح وزيـــر الــدفــاع، 
ــالـــة ســيــاســيــة من  ــود تــوجــيــه رسـ ــان يــ وإن كــ
املعنوية  الدفعة  بعد  كردستان  إلقليم  بغداد 
اإلقــلــيــم عقب توقيع  تلقاها  الــتــي  اإليــجــابــيــة 
وزارة الــدفــاع األمــيــركــيــة مــذكــرة رســمــيــة هي 

معلومات الحقة عن ارتفاع عدد املستشفيات 
إلـــى ســتــة. ويـــدفـــع هـــذا االســـتـــهـــداف املمنهج 
للمستشفيات عددًا من الناشطن اإلعالمين 
»حـــرب إبـــادة  إلـــى الــقــول إن حــلــب تــتــعــّرض لــــ
حقيقية«، إذ ال يكاد يمّر يــوم من دون وقوع 
عــشــرات القتلى بــن املــدنــيــن، أكــثــرهــم أطفال 
الــروســي، ومقاتالت  بــغــارات الطيران  ونــســاء 
النظام. كما طاول القصف واملجازر على مدى 

األيام املاضية محافظة إدلب. 
ويستبق هذا الضغط العسكري على مناطق 
املعارضة اللقاء املرتقب، بن كيري والفروف، 
على هــامــش قمة آســيــان )رابــطــة دول جنوب 
شــرقــي آســيــا( فــي الوس الــتــي تــبــدأ أعمالها 
الــيــوم وتنتهي غــدًا الــثــالثــاء. وقـــال كــيــري في 
اللقاء(  )خــالل  »سنرى  تصريحات صحافية: 
إلـــى أيـــن وصــلــت مــفــاوضــاتــنــا، وفـــي حـــال لم 
 بعض األشــيــاء أو األسئلة من خالل 

ّ
يتم حــل

ــفـــاوضـــات الــــدائــــرة، فــيــجــب أن نــعــمــل على  املـ
ــروف  ــ حـــلـــهـــا«. كـــذلـــك يــســبــق لـــقـــاء كـــيـــري والفـ
اجــتــمــاعــات مــســؤولــن روس وأمــيــركــيــن إلــى 
جــانــب مــســؤولــن فــي منظمة األمـــم املــتــحــدة، 
يتقدمهم املبعوث األممي إلى سورية ستيفان 
الــثــالثــاء واألربــعــاء، في  دي ميستورا، يومي 
جنيف، وفقًا ملا أعلنت موسكو، يوم الجمعة، 
العودة  الــســوري، وسبل  امللف  وذلــك ملناقشة 

حـــررتـــهـــا خــــالل الــســنــتــن املــاضــيــتــن وإنــمــا 
عــمــلــيــة االنــســحــاب ســتــشــمــل مــديــنــة املــوصــل 

فقط«.
وهددت كردستان في البيان بوقف التنسيق 
ــــي بــســبــب  ــراقـ ــ ــعـ ــ والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الــــجــــيــــش الـ
ملستوى  ترقى  »ال  إنها  قالت  معاملة  تلقيها 
تضحياتها«. وقالت إن وزارة الدفاع العراقية 

السورية  املعارضة  التفاوض بن  الــى طاولة 
والـــنـــظـــام، عــلــى ضــــوء الــتــفــاهــمــات الــروســيــة 
األمـــيـــركـــيـــة، تـــحـــديـــدًا عـــلـــى صــعــيــد تــنــســيــق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي مـــحـــاربـــة »جــبــهــة 
ــة اإلســـالمـــيـــة«  ــ ــدولــ ــ الــــنــــصــــرة«، وتـــنـــظـــيـــم »الــ
)داعش(، وتنشيط املسار السياسي بالتزامن. 
ــتـــعـــاون  ــلـ ــة األمــــيــــركــــيــــة لـ ــطــ وتــــعــــرضــــت الــــخــ
العسكري مع روسيا إلى انتقادات عدة وسط 

تشكيك في التزام موسكو بها.
إلى  أن يدعو دي ميستورا  ويتوقع مراقبون 
جـــولـــة »حـــاســـمـــة« فـــي أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل، 
ملــنــاقــشــة مــســألــة تــشــكــيــل هــيــئــة حــكــم كــامــلــة 
الــصــالحــيــات لــلــشــروع فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، 
فيما تفيد تسريبات إلى أنها قد تمتد لنحو 
دســتــور جديد  كــتــابــة  تتخللها  أشــهــر  تسعة 

تتم على أساسه انتخابات.
ــــروس  ــراء الــ ــبــ ــخــ ــابـــع الــ ــتـ فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، يـ
مناقشة  جنيف  اجتماعات  في  واألميركيون 
ــــول  ــاق روســـــــــــي أمــــــيــــــركــــــي، حـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــودة اتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ مـ
مــجــمــل الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة بــاملــلــف الـــســـوري، 
ــي مــقــدمــتــهــا مـــحـــاربـــة »جــبــهــة الـــنـــصـــرة«،  وفــ
ــام لــوقــف  ــنـــظـ ــغـــط عـــلـــى الـ و»داعـــــــــــش«، والـــضـ
لتمهيد  املــعــارضــة  ضــد  الــعــســكــريــة  عملياته 

املسرح السياسي لعودة املفاوضات.
ــــي الـــســـيـــاق، عــكــســت تـــصـــريـــحـــات مــصــدر  وفـ
السوري،  النظام  خارجية  وزارة  في  مسؤول 
أمــــــس األحـــــــــد، مــــــدى ارتــــيــــاحــــه إلــــــى طــبــيــعــة 
التفاهمات التي تعقد بن واشنطن وموسكو، 
فــيــمــا بـــدت بــعــض فـــقـــرات الــتــصــريــح وكــأنــهــا 
التي  التفاهمات  للرد على مسودة  خصصت 
سربتها صحيفة »واشنطن بوست« قبل أيام. 
ونقلت وكالة »سانا« لأنباء التابعة للنظام 
ــــؤول قـــولـــه إن »الـــحـــكـــومـــة  ــــسـ ــدر املـ ــن املــــصــ عــ
التي  التصريحات  باهتمام  تابعت  السورية 
ــارة وزيـــر خــارجــيــة الــواليــات  صـــدرت بــعــد زيــ
املــتــحــدة إلــى موسكو فــي 15 )يــولــيــو/تــمــوز( 
الروسي  الطرفن  اتفاق  أكــدت  والتي  الجاري 
مجموعات  إرهـــاب  مكافحة  على  واألمــيــركــي 
النصرة«، قبل أن يضيف »إن  داعــش وجبهة 
سورية تقف في الخط األمــامــي في التصدي 
لــهــذا الــشــر الـــشـــامـــل«، عــلــى حـــد وصـــفـــه. كما 
جــــاءت تــصــريــحــات املـــصـــدر لــتــلــمــح إلــــى نية 
النظام االلتزام بما ورد بالتفاهمات بتأكيده 
»أن ســــوريــــة مــســتــعــدة لــتــنــســيــق الــعــمــلــيــات 
الجوية املضادة لإلرهاب بموجب االتفاق بن 
روســيــا والــواليــات املــتــحــدة«. كما تــحــدث عن 
الــحــوار السوري  اســتــعــداد »ســوريــة ملواصلة 
ــن  ــــن دون شـــــــروط مـــســـبـــقـــة، ومـ الــــــســــــوري، مـ
دون تــدخــل خــارجــي بــدعــم مــن األمـــم املتحدة 

واملجتمع الدولي«.
من جهتها، تؤكد املعارضة السورية تمسكها 
بـــالـــقـــرارات األمــمــيــة الــتــي تــدعــو إلـــى تشكيل 
الرغم  وعــلــى  الــصــالحــيــات.  كاملة  هيئة حكم 
إلــى حل  التوصل  بإمكانية  تفاؤلها  عــدم  مــن 
ســيــاســي قــريــب، تــشــيــر إلـــى ضــــرورة اخــتــبــار 
نـــوايـــا الـــنـــظـــام. وتــــرى عــضــو وفــــد املــعــارضــة 
الــــســــوريــــة املـــــفـــــاوض، ســهــيــر األتـــــاســـــي، أنـــه 
ــن املــفــيــد اخـــتـــبـــار جـــديـــة الــنــظــام  »ســـيـــكـــون مـ
بــحــديــثــه عـــن عــــدم وجـــــود شـــــروط مــســبــقــة«. 
الجديد«،  »العربي  لـ وتضيف في تصريحات 
أن »هذا األمر يعني أنه ال يشترط عدم بحث 
ــذري  ــجــ ــقــــال الـــســـيـــاســـي الـــحـــقـــيـــقـــي، والــ ــتــ االنــ
هيئة حكم  تشكيل  عبر  وذلــك  أواًل،  والشامل 
كما  والــصــالحــيــات  السلطات  كاملة  انتقالي 
نص عليه بيان جنيف، وكافة قرارات مجلس 

لة«. األمن ذات الصِّ
ــادر مــــعــــارضــــة، فــــي حـــديـــث مــع  ــد مــــصــ وتــــؤكــ
»العربي الجديد«، أنها »ليست متفائلة بقرب 
 

ّ
التوصل إلى اتفاق سياسي، خصوصًا في ظل

إصرار موسكو على التمسك بوجود )رئيس 
ــد فـــي املــرحــلــة  ــ الــنــظــام الـــســـوري بـــشـــار( األسـ
انتخابات  فــي  ترشحه  وإمكانية  االنتقالية، 
تــعــقــبــهــا. مــا يــعــنــي إعــــالن هــزيــمــة املــعــارضــة، 
ــــوخ لــلــشــروط  وتــوقــيــع صـــك اســتــســالم، ورضـ
الــروســيــة. وهـــذا مــا ال يمكن قبوله بــأي حال 
مـــن األحــــــوال بــعــد الــتــضــحــيــات الـــتـــي قــدمــهــا 
السوريون على مدى أكثر من خمس سنوات 

على ثورتهم«، على حد وصف املصادر.

نشرت بيانًا أشارت فيه إلى أن قوات البشمركة 
ســتــشــارك فــي مــعــركــة تــحــريــر مــديــنــة املــوصــل 
الحصول على دعم مالي وستنسحب  مقابل 
من املواقع التي ستدخلها بإيعاز من الجيش 
بندقية  أن  األطـــراف  جميع  »فلتعلم  العراقي، 
الــبــشــمــركــة لــيــســت لــإليــجــار وأن مــشــاركــتــهــم 
في القتال تتم بقرار من الشعب الكردستاني 

وليس بإيعاز من أي طرف آخر«.
ــلـــســـل الـــتـــوتـــر  ــــور فـــــي مـــسـ ــطـ ــ وفـــــــي أحـــــــــدث تـ
ــتـــان، أبــــدى رئــيــس إقــلــيــم  بـــن بـــغـــداد وكـــردسـ
ــبـــرزانـــي، اســـتـــيـــاءه من  كـــردســـتـــان مــســعــود الـ
ــن ِقـــبـــل الــحــكــومــة  ــق مــ ــالئــ الـــتـــعـــامـــل »غـــيـــر الــ
والالمباالة  البشمركة،  قــوات  حيال  العراقية 
مــن دول الــتــحــالــف بــخــصــوص مــشــاركــة وفــد 
ــتــــان فــــي املـــؤتـــمـــر املـــنـــعـــقـــد فــي  إقـــلـــيـــم كــــردســ
ــن ملــكــافــحــة اإلرهـــــــــــاب«. ونـــقـــل بــيــان  ــطـ ــنـ واشـ
لـــرئـــاســـة اإلقـــلـــيـــم عــــن الــــبــــرزانــــي قـــولـــه خـــالل 
استقباله وفدًا من السفارة األميركية ببغداد: 
»في حن أن البشمركة كانت القوة األساسية 
فــي الــحــرب ضــد إرهابيي داعــش فــي العامن 
املــاضــيــن، ستبقى هــذه الــقــوات تضحي بكل 
تحطيم  استطاعت  وقــد  بــأرواحــهــا،  شجاعة 
ودحر إرهابيي داعش دفاعًا عن أرض وكرامة 
ــذا الــشــعــب والــقــيــم اإلنــســانــيــة الــعــلــيــا، من  هــ
م لها أي دعم مادي من أية جهة«.  دون أن ُيقدَّ
منذ عشرات  تــحــارب  »البشمركة  أن  وأضـــاف 
السنن مــن أجــل قضية عــادلــة ولحماية هذه 
البالد وال يمكن تثمن قطرة من دماء أي فرد 

من أفراد البشمركة بأي شيء كان«.
املتحدث  أعلن  التوتر،  وفــي محاولة الحتواء 
أن  يــــــــاور،  ــار  ــبــ جــ ــة،  ــمـــركـ ــبـــشـ الـ وزارة  بــــاســــم 
العبيدي تم نقلها بشكل خاطئ.  تصريحات 
ــــاور فـــي تــصــريــح صــحــافــي: »لــــم يقل  ــــال يـ وقـ
بعمليات  البشمركة  بمشاركة  يسمح  لن  إنــه 
ــنــــاك جــهــات  ــل«، مــضــيــفــًا: »هــ ــ ــــوصـ تـــحـــريـــر املـ
ــاول مــنــع مـــشـــاركـــة الــبــشــمــركــة  ســيــاســيــة تـــحـ
فــي مــعــركــة املــوصــل، خــوفــًا مــن بقائها داخــل 

املوصل بعد تحريرها«.
ــــن مـــــع مــــــحــــــاوالت تـــحـــجـــيـــم دور  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
البشمركة، تسعى جهات سياسية في بغداد 
الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  دور  إبـــراز  إلــى 
إذ يــنــادي الــكــثــيــر مــن الــســيــاســيــن الــنــافــذيــن 
بـــضـــرورة إشــــراك تــلــك املــلــيــشــيــات فــي معركة 
الصدري، مقتدى  التيار  املوصل. وكــان زعيم 
»ســرايــا الــســالم« التابعة  ــز لـــ الــصــدر، قــد أوعـ
لــــه، بـــالـــتـــوّجـــه إلــــى الـــشـــمـــال لــقــتــال »داعـــــش« 
العسكري  املتحدث  قــال  كما  املــوصــل.  جنوب 
بــاســم مليشيا »عــصــائــب أهـــل الــحــق«، جــواد 
ــتـــراك فصائل  الــطــلــيــبــاوي، فــي بــيــان، إن »اشـ
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي بــمــعــركــة تـــحـــريـــر املـــوصـــل 
النصر  فــي تحقيق  ســيــســاعــد عــلــى اإلســـــراع 
وســـيـــفـــّوت الـــفـــرصـــة عــلــى الــطــامــعــن بـــأرض 
ــة على  ــقـ ــوافـ املــــوصــــل«. وحـــــذر »مــــن مــغــبــة املـ

إشراك البشمركة بمعركة تحرير املوصل«.
ــوات الــبــشــمــركــة األكـــثـــر فعالية  ــعــد قــ

ُ
عــمــلــيــًا ت

فــي الــقــتــال الــبــري مــقــارنــة بــالــقــوات العراقية، 
وقــــد خـــاضـــت مـــعـــارك عـــديـــدة ضـــد مسلحي 
»داعـــــش« اســتــطــاعــت أن تــســتــرد مـــن خاللها 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن املــســلــحــن تــقــع شــمــال 
قوات  النجاحات  تلك  وقــادت  املوصل.  مدينة 
البشمركة لتطويق مدينة املوصل من جهتي 
ــوقــــوف عــنــد مــســافــات  ــمـــال، والــ الـــشـــرق والـــشـ
تراوح بن 15 و40 كيلومترًا عن املدينة، فيما 
يــفــصــل بـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي واملـــوصـــل من 
جبهة الجنوب أكثر من 70 كيلومترًا. وقادت 
إلـــى خضوع  مــعــارك البشمركة مــع »داعــــش« 
صنف بكونها متنازعًا عليها شمال 

ُ
مناطق ت

ويــرفــض  كـــردســـتـــان،  إقــلــيــم  نـــيـــنـــوى، إلدارة 
انتهاء عملية طرد  التنازل عنها بعد  اإلقليم 

»داعش«.

فصائل المعارضة تقصف مواقع للنظام بريف حماة )األناضول(

)Getty( »نجحت البشمركة في إلحاق خسائر كبيرة بـ»داعش

من قصف المستشفيات في حلب وريفها )ابراهيم أبو ليث/األناضول(

يصعد النظام 
السوري، مدعومًا 

من روسيا، من 
حربه على مناطق 

المعارضة مركزًا على 
تدمير مستشفيات 

حلب وريفها بالتزامن 
مع محاولته 

تسويق نفسه 
كشريك بالتفاهمات 
األميركية الروسية، 

والمتوقع أن 
تستكمل خالل لقاء 

وزيري الخارجية 
األميركي والروسي

بعد  كردستان،  وإقليم  العراقية  الحكومة  بين  العالقات  توترت 
تصريحات لوزير الدفاع العراقي خالد العبيدي وقادة في المليشيات 

رفضت مشاركة البشمركة في تحرير الموصل
قضيةالحدث

استهداف ممنهج 
لمستشفيات المدينة يستبق 

لقاء كيري والفروف

رفض مشاركة البشمركة بمعركة 
الموصل يهدد التنسيق المشترك

متابعةتقرير

أسباب التعليق
علّقت المعارضة السورية 
مشاركتها في مفاوضات 

جنيف في إبريل/نيسان 
الماضي، بسبب استمرار 
المجازر بحق المدنيين، 
وعدم تحقيق تقدم 

على المسار اإلنساني لجهة 
تسهيل دخول مساعدات 

لمناطق محاصرة، 
وإطالق سراح معتقلين، 

وعدم نية النظام مناقشة 
تشكيل هيئة حكم كاملة 

الصالحيات.

تتمسك المعارضة 
بتشكيل هيئة حكم 

كاملة الصالحيات

تسعى جهات سياسية 
في بغداد إلبراز دور 

»الحشد الشعبي«

تتعّرض حلب لحرب 
إبادة حقيقية كما 

يؤكد ناشطون

داعش أسقط طائرة 
حربية لقوات النظام 

فوق ريف حماة الشرقي

وزير تركي: واشنطن 
تعلم بإدارة غولن محاولة 

االنقالب الفاشلة

اإلقليم يهديد بوقف 
التنسيق بين البشمركة 

والجيش العراقي

يتوجه »داعش« لحرب 
استنزاف في ريف حماة 

الشرقي، فسيطرته عليه، 
سمحت له بإطباق حصار 
ريف حماة الجنوبي وريف 

حمص الشمالي

تستمر السلطات 
التركية بإجراءاتها ضد 

المتورطين في محاولة 
االنقالب الفاشلة، بدعم 

من الشعب التركي الذي 
نزل إلى الشارع أمس 

حماية للديمقراطية
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رفض لتبريرات تخدم االحتاللاستدعاء السفير الفرنسي في ليبيافزاعة »اإلخوان« لضمان السيطرة على المحليات
قوات الرئاسي تتقدم في سرت

تجدد مواجهات النقب
غضب من لقاءات التطبيع

45
سياسة

F F

  شرق
      غرب

االحتالل يخطط لـ1200 
وحدة استيطانية في 

»جيلو«
كشف موقع »واال« اإلخباري، أمس 
األحد، النقاب عن أن »اللجنة املحلية 
لبلدية  التابعة  والــبــنــاء  للتخطيط 
ة، أقــرت أخــيــرًا إيــداع 

ّ
الــقــدس املحتل

خـــرائـــط جـــديـــدة لــبــنــاء 770 وحـــدة 
ســكــنــيــة عــلــى الـــســـفـــوح الــجــنــوبــيــة 
ملــســتــوطــنــة جــيــلــو اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«، 
ــــت جـــــــاال،  ــيـ ــ ــدة بـ ــ ــلــ ــ ــــى بــ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ املـ
جنوبي الــقــدس، فــي املــمــر الــواصــل 
ــــاف املـــوقـــع أن  إلـــى بــيــت لــحــم. وأضـ
الجنوبية  للسفوح  العام  »املخطط 
للمستوطنة، يشمل باألساس إقامة 
1200 وحدة سكنية، بعضها قريب 

من الدير الكاثوليكي كيرمزان«.
 )العربي الجديد( 

الصدر يهدد 
الجنود البريطانيين

أكـــد زعــيــم الــتــّيــار الــصــدري مقتدى 
ه 

ّ
الصدر )الــصــورة(، أمس األحــد، أن

»سيتعامل مع الجنود البريطانيني 
ني«، وذلك بعد يومني 

ّ
كأعداء محتل

من تهديد مماثل للقوات األميركية 
فــــي الـــــعـــــراق. وأضـــــــاف فــــي تــعــلــيــق 
ــرار نشر بريطانيا مجموعة  على ق
ــا فــي  ــهـ ــيـ ــن مــســتــشــاريــهــا ومـــدربـ مــ
العراق، أنه »سيكون التعامل معهم 
ني«، منتقدًا ما وصفه 

ّ
كأعداء محتل

»تــصــارع الــعــراقــيــني فيما بينهم  بـــ
وتفرقهم عن حقهم«.

)العربي الجديد(

اعتراض إيراني على 
تجيير حصة الحجاج

اعتبر رئيس مؤسسة الحج اإليرانية 
سعيد أوحـــدي، أمــس األحـــد، أنــه »ال 
ــلــســعــوديــة أن تــعــطــي حصة  يــحــق ل
ــرى«،  ــدول أخــ الــحــجــاج اإليـــرانـــيـــني لــ
وذلــــك بــعــد انــتــهــاء املـــفـــاوضـــات بني 
الــــريــــاض وطــــهــــران، املــتــعــلــقــة بحج 
اإليــــرانــــيــــني لــــهــــذا الـــــعـــــام، مــــن دون 
الـــتـــوصـــل لــنــتــيــجــة تـــذكـــر، وبـــعـــد أن 
أعلنت مؤسسة الحج نفسها أنها لن 
ترسل حجاجها للمملكة هذا العام، 
عــقــب قــطــع الــعــاقــات الدبلوماسية 

بني البلدين منذ أشهر.
)العربي الجديد(

عائالت ضحايا الثورة  
تهدد بمقاضاة السبسي

ــائــــمــــة شـــهـــداء  تـــفـــاعـــلـــت قـــضـــيـــة »قــ
وجرحى الــثــورة« في تونس، أمس 
ــد الـــــنـــــدوة الــصــحــافــيــة  ــعـ األحــــــــد، بـ
التي انعقدت يــوم السبت، وهــددت 
ــا، بـــرفـــع  ــايــ فـــيـــهـــا عـــــائـــــات الــــضــــحــ
ــيــة لــــدى املحكمة  قــضــيــة اســتــعــجــال
ــلــزم رئــيــس الجمهورية 

ُ
اإلداريــــــة، ت

الباجي قــائــد السبسي )الــصــورة(، 
بــإصــدار »قائمة الــشــهــداء« بالرائد 
ــمـــي )الــصــحــيــفــة الـــرســـمـــيـــة(.  الـــرسـ
وأّكد محامي العائات، شرف الدين 
القليل، أن »الدعوى متعلقة بإيقاف 
قـــــــرار تــنــفــيــذ عـــــدم امــــضــــاء رئــيــس 
الجمهورية على القائمة الرسمية 
لــــشــــهــــداء وجـــــرحـــــى الـــــــثـــــــورة، كــمــا 
ــرفــع قضية استعجالية أخــرى 

ُ
ت ســ

إلسراع النظر في تلك القائمة«.
)العربي الجديد(

اليمن: لجنة المعتقلين 
تبحث إطالق األسرى

ــي الـــكـــويـــت  ــ ــد، أمــــــس األحـــــــــد، فـ ــ ــقـ ــ ُعـ
اجتماع للجنة السجناء واألســرى 
واملعتقلني املنبثقة عــن مــشــاورات 
السام اليمنية التي ترعاها األمم 
املــتــحــدة، وســـط تجميد غــيــر معلن 
لـــلـــجـــلـــســـات والــــنــــقــــاشــــات بــشــقــهــا 
الـــســـيـــاســـي، جــــــراء تــغــيــب مــبــعــوث 
األمم املتحدة إلى اليمن، إسماعيل 
ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد. وأفـــــادت وكــالــة 
األنباء الكويتية »كونا«، أن »لجنة 
املــعــتــقــلــني بــحــثــت خـــريـــطـــة طــريــق 
ــيــــع األســــــــرى  ــمــ إلطــــــــــاق ســــــــــراح جــ
واملــعــتــقــلــني بــمــوجــب االتـــفـــاق الــذي 
توصلت إليه األطراف اليمنية خال 

الجولة األولى من املشاورات«. 
)العربي الجديد(

غزة، رام اهلل ـ العربي الجديد

تـــتـــفـــاعـــل قـــضـــيـــة زيـــــــــارة الـــــلـــــواء الـــســـعـــودي 
املتقاعد أنور عشقي ووفد من رجال األعمال 
السعوديني إلى إسرائيل، مع محاولة عشقي 
تبريرها بالقول إنها كانت زيــارة لفلسطني 
ــوقــــوف  ــرة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والــ ــنـــصـ ولـ
ــاع املعتقلني الفلسطينيني وأســر  على أوضـ
الشهداء، على حد قوله، لكن هذه التبريرات 
ــد مــــن األطــــــــــراف، خــصــوصــا  ــديـ ــعـ ــم تــقــنــع الـ لــ

الفلسطينية. 
وفيما أكــد املتحدث بلسان وزارة الخارجية 
اإلسرائيلية إيمانويل نخشون، أمس األحد، 
لوكالة »األناضول« اجتماع الوفد السعودي 
»غير الرسمي«، باملدير العام  الــذي وصفه بـ
ــا الــتــطــرق إلــى  لــــلــــوزارة دوري غـــولـــد، رافـــضـ
ــت الــــزيــــارة  ــ ــه، القـ ــيـ ــتـــي بــحــثــت فـ الـــقـــضـــايـــا الـ
انتقادات كبيرة في الداخل الفلسطيني. فقد 
طالب القيادي فــي حركة الجهاد اإلســامــي، 
خــالــد الــبــطــش، »الــعــلــمــاء والـــدعـــاة والــشــعــب 
ــن الـــخـــطـــوات  الــــســــعــــودي بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف مــ
التطبيعية من بعض الشخصيات السعودية 
التي أصبحت أكثر وضوحا با أي لبس بعد 
زيارتها الكيان الصهيوني«. ودان البطش في 
تصريح على صفحته في موقع »فيسبوك« 
هـــــذه الـــــــزيـــــــارات، مـــطـــالـــبـــا قـــــــادة الـــســـعـــوديـــة 

وشعبها »بوقف هذا املسلسل العبثي«.
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني، في بيان لها أمس، أن هذه الزيارات 

قّدم خدمات مجانية 
ُ
ات التطبيعية »ت واللقاء

لاحتال لاستفراد بالشعب الفلسطيني، 
وإعطاء شرعية وغطاء لجرائمه املتواصلة، 
وتــســاهــم فــي ترسيم التطبيع مــع االحــتــال، 
ليصبح أمرًا واقعا وعاديا في املنطقة يعمل 
ــــال فــــي املــنــطــقــة  ــتـ ــ عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــــوغــــل االحـ
وزيـــــــادة نــــفــــوذه«. كــمــا اســتــهــجــنــت الــجــبــهــة 
ات  مشاركة قيادي فلسطيني في هــذه اللقاء
الــتــطــبــيــعــيــة، مــعــتــبــرة أن »هـــنـــاك الــعــديــد من 
ــقــيــادات الفلسطينية، وبــغــطــاء مــن القيادة  ال
الفلسطينية املتنفذة، ال يريدون أن يغادروا 
مــوقــعــهــم كـــعـــرابـــني لــلــتــطــبــيــع ولـــلـــقـــاءات مع 

االحتال«.
وكـــان عــضــو اللجنة املــركــزيــة لــحــركــة »فــتــح« 
جــبــريــل الـــرجـــوب قـــد حــــاول تــبــريــر الـــزيـــارة، 
ــبـــت، إن الـــوفـــد الــســعــودي  ــقـــول يــــوم الـــسـ ــالـ بـ
قــدم إلــى األراضـــي الفلسطينية وقــام بزيارة 
املسجد األقصى والصاة فيه، ومن ثم زيارة 
ــتـــقـــى بعد  عــــدد مـــن املـــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ
ذلــك بمجموعة مــن اإلسرائيليني »الداعمني 
لــلــســام« وأبــلــغــهــم بـــأن أي عــاقــة تطبيع لن 
تقوم مع اإلسرائيليني إال من خــال عاصمة 
دولــــة فلسطني املــســتــقــلــة وهـــي الـــقـــدس، ولــن 
يحدث أي تطبيع ما بني العرب واإلسرائيليني 
إال بعد انتهاء الصراع مع الفلسطينيني، على 
حد قوله. كما جاء إعان مكتب رئيس الوزراء 
ــلـــه، عـــن لــقــائــه  ــــي الــحــمــد الـ الــفــلــســطــيــنــي، رامـ
بعشقي يوم الثاثاء املاضي ليزيد من حالة 

الغضب التي تسببت بها الزيارة.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تجّددت، أمس األحــد، املواجهات بني سكان قرية العراقيب الفلسطينية في النقب 
وقــوات االحتال اإلسرائيلي، وذلــك بعد تصدي السكان آلليات الحفر والتجريف 
التي تحاول السيطرة على أراضي القرية وزرعها باألشجار، وإحاطة املناطق التي 
يتم تشجيرها بسياج شائك. كما اقتحمت قوات االحتال، القرية، وطاردت الشبان 

والفتيات العتقالهم، عقب تصديهم لجرافات االحتال.
ــعــراقــيــب، شمالي مدينة بئر السبع فــي النقب، مــحــاوالت متكررة  وتــواجــه قــريــة ال
من الحكومة اإلسرائيلية إلجاء سكانها عنها، بحجة أن القرية غير معترف بها، 
شأنها في ذلك شأن 40 قرية عربية أخرى في النقب، تّدعي حكومة االحتال أنها 
غير قانونية وأن سكانها يعيشون على أراضــي »الــدولــة«، بالرغم من أن األهالي 
يملكون نحو مليون دونم في مختلف أنحاء املنطقة، ويحاول االحتال إخراجهم 

منها وتوطينهم في بلدات عّدة فقط.
وقال عدد من سكان القرية، التي تعرضت للهدم للمرة املائة قبل نحو شهر تقريبا، 
إن الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة اعتقلت عـــددًا مــن شــبــاب الــقــريــة، بينهم قــاصــرون، خال 
املواجهات مع عناصر الشرطة. وكانت الشرطة اإلسرائيلية قد اعتقلت، األسبوع 

املاضي، شيخ القرية، صياح الطوري، وولده عزيز، إال أن املحكمة أفرجت عنهما.

القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت األذرع اإلعامية للنظام املصري الحالي 
برئاسة عبد الفتاح السيسي، استعداداتها 
لــانــتــخــابــات املــحــلــيــة املــرتــقــبــة، املـــقـــررة في 
نهاية العام الحالي، بحسب ما أعلنه رئيس 
ــار،  الــــــوزراء شــريــف إســمــاعــيــل. فـــي هـــذا اإلطــ
أفــــــــردت وســــائــــل إعـــــــام مـــصـــريـــة مـــســـاحـــات 
كبيرة في األيــام املاضية، لتقارير صحافية 
حــول سعي جماعة »االخـــوان املسلمني« إلى 
خوض االنتخابات بشكل سّري، في محاولة 
لتشكيل رأي عــام مــواٍل للقائمة التي يسعى 
ائــتــاف »دعــــم مــصــر« املـــدعـــوم مــن السيسي 
واألجـــهـــزة الــســيــاديــة واألمـــنـــيـــة، لتشكيلها. 
ويــأتــي ذلــك على الــرغــم مــن تــأكــيــدات جماعة 
»اإلخــوان املسلمني« املستمرة بعدم املشاركة 
شّكل اعترافا 

ُ
في أي انتخابات، باعتبارها ست

بالنظام القائم. 
ــة »اإلخــــــــــــــوان« فــي  ــاركــ ــشــ مــــصــــدر شـــائـــعـــة مــ
االنتخابات املحلية بشكل سّري، تقرير أمني 
شر في إحدى الصحف اليومية، حول وجود 

ُ
ن

تحركات خفية، تقودها الجماعة في القرى 
بــاملــحــافــظــات، لترتيب أوراقـــهـــا لانتخابات 

فيها. 
التقرير املشار إليه، لم تذكر فيه أي معلومات 
محددة حــول استعدادات جماعة »اإلخــوان« 
املفترضة، لكن خرجت بعده تكهنات كثيرة 
وتصريحات إعامية من نــواب ومحسوبني 
على النظام الحالي، بضرورة الحذر الشديد 

من تحركات الجماعة. 
ــــن«، الــــذي تــأســس  ــدأ حـــزب »مــســتــقــبــل وطـ وبــ

بـــرعـــايـــة اســتــخــبــاراتــيــة، حــتــى أن مــراقــبــون 
يــشــيــرون إلــى أنــه يحظى باهتمام شخصي 
مـــن مــكــتــب الـــرئـــيـــس، عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، 
ــذه الـــشـــائـــعـــات، بـــدعـــوة الــشــعــب  اســـتـــغـــال هــ
املـــصـــري لــلــمــشــاركــة بـــقـــوة فـــي االنــتــخــابــات 
 انتشار املــخــاوف من 

ّ
املرتقبة، وذلـــك فــي ظــل

احتمال اإلقبال الضعيف للناخبني. 
في املقابل، فطن حزب »املصريني األحرار«، إلى 
السبب الرئيسي إلطاق مثل تلك الشائعات 
واســتــغــالــهــا فــي مــعــركــة االنــتــخــابــات ذاتــهــا 
لــصــالــح قــائــمــة الــنــظــام، مــعــلــنــا رفــضــه فــكــرة 
مــشــاركــة »اإلخـــــوان« فــي االنــتــخــابــات املقبلة. 

ل من حقيقة الشائعات.
ّ
كما قل

من جانبه، يقول الخبير السياسي، محمد عز، 

»العربي الجديد« إن »الشعب املصري، وفقا  لـ
ملا يلمسه الجميع في الشارع، لم تعد تنطلي 
عــلــيــه مــثــل تــلــك االدعــــــــاءات، خــصــوصــا أنــهــا 
تأتي في محاولة لشيطنة جماعة اإلخــوان، 
وتصويرها بالبعبع، الذي يريد القضاء على 
ــاعــة لفشل النظام  ّم مــصــر، لتكون بمثابة شــ

السياسي واالقتصادي واالجتماعي«.
ويلفت إلــى أن »هــذه الشائعات مفهوم أنها 
تخدم ما يطلق عليه النظام الحالي واإلعام 
املـــوالـــي لــه بــالــقــائــمــة الــوطــنــيــة املــدعــومــة من 
الـــدولـــة وأجــهــزتــهــا، بــمــا يــضــمــن سيطرتها 
على االنتخابات املحلية، خصوصا أن أغلب 
املقاعد ستكون بنظام القائمة بنسبة 75 في 

املائة، وفقا للتسريبات حول القانون«.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

بعد أيام على مقتل ثاثة ضباط فرنسيني في شرق ليبيا، أعلن مسؤول فرنسي، أمس 
األحد، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية استدعت السفير الفرنسي أنطوان سيفان، 
في موازاة تقدم القوات التابعة للمجلس الرئاسي الليبي في سرت، وسيطرتها على 
أكبر مصنع للمفخخات تابع لتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(. وكشف مسؤول 
دبلوماسي فرنسي لوكالة »أشوسيتد برس«، أمس األحد، أن »سيفان )الذي يتخذ 
من تونس مقرًا له ألسباب أمنية(، سيتجه إلى ليبيا خال األيام املقبلة، استجابة 
لــاســتــدعــاء«. وأضـــاف املــســؤول نفسه أن »فــرنــســا تــرّكــز على دعــم حكومة الــوحــدة 

الوطنية، وتشجيع القوات الليبية على العمل معا ملحاربة املتطرفني«.
مــيــدانــيــا، أعــلــنــت قــــوات املــجــلــس الــرئــاســي عــثــورهــا عــلــى املــركــز الــرئــيــس لتصنيع 
»داعــش«، أمــس، أثــنــاء عمليات تمشيط لحي الـــدوالر السكني،  املفخخات التابع لـــ

والذي أحكمت سيطرتها عليه يوم السبت. 
وذكــر املكتب اإلعامي لعملية »البنيان املــرصــوص« على صفحته، أن »املركز ُيعّد 
ت املكاتب ومستندات املقّر على 

ّ
أكبر مصانع املفخخات واملتفجرات في سرت، إذ دل

أنه مركز اإلدارة الرئيسية للتنظيم الخاصة بتصنيع املفخخات وإعــداد السيارات 
املفخخة، باإلضافة إلى تجهيز االنتحاريني«. 

وعن املعركة مع »داعش« في املدينة، يشير املتحدث باسم العملية محمد الغصري، 
ــجــديــد«، إلــى أن »التنظيم منذ مــا يــقــارب الــثــاثــة أسابيع،  »الــعــربــي ال ـــ ــٍث ل فــي حــدي

محاصر في منطقة ال تتعدى رقعتها ستة كيلومترات مرّبعة«.
فــي غــضــون ذلـــك، يــحــاول مجلس نـــواب طــبــرق )املــطــعــون فــي شرعيته مــن املحكمة 
الدستورية( االستعانة بمصر فــي مواجهة حكومة الــوفــاق الوطني برئاسة فائز 
ــاء اللجان  الــســراج ورفــض االتــفــاق السياسي. وفــي الــســيــاق، استقبل عــدد مــن رؤسـ
النوعية بمجلس النواب املصري، أمس، وفدًا من مجلس نواب طبرق، برئاسة خليفة 
صالح الدغاري، وبحضور السفير الليبي بالقاهرة، صالح الدرسي، بعد أن التقى 
الوفد رئيس البرملان علي عبدالعال. وقال الدغاري إن »لجوء الوفد للبرملان املصري 
جــاء بعد فقدناه األمــل في جميع املحافل الدولية، والكيانات العربية، بهدف دعم 
برملان طبرق، في مواجهة الحكومة واملجلس الرئاسي املنتظر فرضه على الشعب 

الليبي خال الفترة املقبلة، وفق وثيقة الحوار الليبي«، على حد قوله.

يسعى النظام للتخلّص 
من حلفاء تحولوا إلى 

أعباء عليه

اختيار كفاءات وطنية 
يضمن عدم ممارسة 

أي ضغوط سياسية

المستشار جمال ندا 
أبرز المرشحين لخالفة 

عبدالعال

تريد »حماس« تعزيز 
الشراكة وتخفيف آثار 

االنقسام

خطة »تجديد« 
برلمان مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

لم يعد الرئيس املصري عبدالفتاح 
الــــســــيــــســــي مـــــضـــــطـــــرًا لـــلـــتـــلـــويـــح 
بصدور حكم قضائي من املحكمة 
 الــبــرملــان، لتخويف 

ّ
الــدســتــوريــة العليا بــحــل

النواب وتحفيزهم بصورة أكبر وأكثر تأثيرًا 
على إقرار سياساته وعدم الوقوف عائقا أمام 
األفكار واملشروعات التي تقترحها حكومته 
ومن خلفها دائرته االستخباراتية الرقابية، 
ــرة الـــصـــادرة من  ــيـ فــاألحــكــام الــقــضــائــيــة األخـ
ــة بــعــض  ــويـ ــبـــطـــان عـــضـ ــقـــض بـ ــنـ مــحــكــمــة الـ
النواب أبرزهم أحمد مرتضى منصور عضو 
ــك، ونــجــل رئيسه،  ــزمــال مجلس إدارة نـــادي ال
ــمــّهــد 

ُ
ــالـــي مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور، ت ــنـــائـــب الـــحـ الـ

الطريق لسيناريو إعــادة هيكلة البرملان من 
داخــلــه فــي حــالــة خــروجــه، أو خـــروج أي تيار 

نيابي فيه، عن طاعة دائرة السيسي.
ــذ الــــلــــحــــظــــة األولـــــــــــــى إلعـــــــــــان نـــتـــيـــجـــة  ــنــ ــمــ فــ
االنتخابات في دائــرة الدقي والعجوزة، كان 
مـــعـــروفـــا مـــن رصــــد أرقــــــام الـــفـــرز فـــي الــلــجــان 
الــفــرعــيــة أن أحــمــد مــرتــضــى مــنــصــور قــد فــاز 
باملقعد من دون وجه حق، على حساب النائب 
 

ّ
السابق، الكاتب السياسي عمرو الشوبكي، إال
أن الطعن الذي تقدم به الشوبكي أمام محكمة 
ب أكثر من 7 أشهر للفصل فيه، 

ّ
النقض تطل

على الرغم من سهولة اكتشاف الخطأ املادي 
املتمثل في احتساب أصوات ألحمد مرتضى 

منصور من دون وجه حق.
ــكـــن مــــراقــــبــــني ســـيـــاســـيـــني ونـــــوابـــــا حــالــيــني  لـ
ب محكمة 

ّ
يــرون أن هــذه الفترة لــم تكن تتطل

ــدر ما  ــق النقض للتأكد مــن صحة النتيجة، ب
كان يتّم التنسيق بني الدائرة االستخباراتية 
الــرقــابــيــة، والــتــي يــديــرهــا عــبــاس كــامــل مدير 
مكتب السيسي، وبني رئيس محكمة النقض 
ومــجــلــس الــقــضــاء األعـــلـــى، لــلــســمــاح بــخــروج 
هــذه األحــكــام فــي هــذا التوقيت، تحديدًا قبل 
انــتــهــاء الــــدورة الــبــرملــانــيــة األولــــى مــن الفصل 

ــلـــى حــد  ــات »لــــيــــريــــح ويــــســــتــــريــــح« عـ ــلـــسـ الـــجـ
تعبيره، فــي مقابلة جمعته برئيس مجلس 
الــــنــــواب عـــلـــي عـــبـــدالـــعـــال فــــي مــكــتــبــه الــشــهــر 
 أن عــبــدالــعــال، بحسب املــصــادر، 

ّ
املــاضــي، إال

حـــذر مــنــصــور مــن مــغــبــة تغيبه املــســتــمــر عن 
ات عقابية  الــجــلــســات، ولــــوح بــاتــخــاذ إجــــــراء
ضده بسبب مقاطعته الجلسات العامة على 

الرغم من إباغه وتحذيره أكثر من مرة.
ووفــقــا لــلــمــصــادر فـــإن مــنــصــور، خــاصــة بعد 
صدور حكم بطان عضوية نجله، بات يشعر 
بخطر أكبر من احتمال التخلص منه بساح 
الائحة الداخلية للمجلس الستصدار قــرار 
محتمل بــحــرمــانــه مــن حــضــور الــجــلــســات أو 
ــص السيسي 

ّ
فــصــلــه. وهــــو مـــا ســيــعــنــي تــخــل

مــن مــركــز قـــوة آخـــر كـــان يعتبر أحـــد أسلحة 
النظام اإلعامية يوما ما لإلساءة لخصومه، 
ــــزة األمــنــيــة  ــهـ ــ ــن دعـــــم األجـ وكــــــان يــســتــفــيــد مــ
واالســتــخــبــاراتــيــة للتضخيم مــن قـــدراتـــه في 

املعارك االنتخابية.
أمـــا االتــجــاه الــثــانــي الـــذي تــتــحــرك فــيــه دائـــرة 
الـــســـيـــســـي لـــتـــجـــديـــد دمـــــــــاء الـــــبـــــرملـــــان، فــهــو 
تقليص دور النواب املحسوبني على النظام 
واملخلصني لــه لكنهم يتسببون فــي مشاكل 

الــتــشــريــعــي، وذلـــك تمهيدًا لــحــركــة أوســـع من 
»تــجــديــد دمــاء  األحـــكـــام الــقــضــائــيــة الكفيلة بـــ

البرملان« في أكثر من اتجاه.
ص من حلفاء النظام 

ّ
االتجاه األول هو التخل

الذين تحولوا إلى أعباء عليه، وهو اتجاه ظهر 
واضحا في سياسات السيسي الداخلية خال 
ــة عـــدد مــن أبـــرز حلفائه  الــعــام الــحــالــي، إلزاحــ
اإلعــامــيــني والسياسيني الــذيــن صـــّورت لهم 
شعبيتهم أو عاقاتهم في دوائر معينة مراكز 
قوى داخل أو حول النظام الحاكم، فاعتبرهم 

السيسي خطرًا عليه وعلى شعبيته.
وأبــرز هــؤالء النائب املفصول توفيق عكاشة 
الـــذي قــرر الــبــرملــان فصله على نحو مفاجئ، 
بــحــجــة اســتــضــافــتــه الــســفــيــر اإلســرائــيــلــي في 
ــام مـــعـــدودة مــن هــجــومــه على  مــنــزلــه، بــعــد أيــ
عــبــاس كــامــل فــي بــرامــج تــلــفــزيــونــيــة، وكــذلــك 
وزير العدل السابق أحمد الزند الذي استغل 
السيسي سقطته الكامية عن النبي محمد، 
لــيــعــزلــه مــــن مــنــصــبــه الــــــــــوزاري، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن شــعــبــيــتــه الـــواســـعـــة فـــي أوســـــاط الــقــضــاء 

واإلعام.
ــر واضــحــة  ــ ــدرت أوامـ ــه صــ وعــلــى الــطــريــق ذاتــ
ملـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور بــالــتــخــفــيــف مــــن ظـــهـــوره 
املثير للجدل في وسائل اإلعام والترويج أو 
التلويح بعاقته الوطيدة بالسيسي، وذلــك 
بــعــد وقــوفــه علنا ضــد فــصــل تــوفــيــق عكاشة 
من البرملان، وجاء التخلص من نجل منصور 
كــخــطــوة أولــــى لــلــتــنــكــيــل بـــه وتــكــبــيــل حــركــتــه 

وإحراجه أمام الرأي العام.
وتكشف مــصــادر برملانية وسياسية مقربة 
مــن دائـــرة عباس كامل أن منصور الــذي كان 
دائم الظهور في وسائل اإلعام حتى دخوله 
مجلس النواب تلقى تعليمات »صارمة« بعدم 
الــحــديــث فـــي الــســيــاســة »حــتــى فـــي املــجــالــس 
الــخــاصــة«، وأن يقتصر حــديــثــه إعــامــيــا عن 

الرياضة ونادي الزمالك فقط.
وجــــراء ذلـــك اتــخــذ مــنــصــور قــــرارًا، بــعــد فصل 
تــوفــيــق عــكــاشــة مـــن الـــبـــرملـــان، بــعــدم حــضــور 

بسوء تصرفاتهم أو اندفاعهم بتصريحات 
إعامية غير محسوبة، وذلك بغرض تجميل 
صـــورة مجلس الــنــواب الــتــي يــراهــا مراقبون 
»مــشــوهــة وســيــئــة الــســمــعــة«، خــصــوصــا على 

مستوى عبدالعال.
وتــشــيــر مــصــادر سياسية وقــضــائــيــة إلـــى أن 
الدائرة االستخباراتية الرقابية سجلت عددًا 
ــتــقــاريــر السلبية الــخــاصــة بــعــبــدالــعــال،  مــن ال
تــتــحــدث عــن عـــدم تمتعه بــالــلــيــاقــة والــلــبــاقــة، 
ــســامــه بشخصية ديكتاتورية وصدامية  وات
في الوقت نفسه، وعــدم حرصه على صورته 
ــي فـــــي اإلعــــــــام،  ــراطــ ــقــ ــمــ كــــرئــــيــــس بـــــرملـــــان ديــ
ومجاهرته بتنفيذ سياسات النظام من دون 
كياسة، على العكس من رئيس مجلس الشعب 
األســبــق فتحي ســـرور، والـــذي تــبــدو صورته 

مثالية تماما بالنسبة لدائرة السيسي.
وتــوضــح املــصــادر أن السيسي يحتفظ حتى 
اآلن بــــورقــــة خــفــيــة قــــد تــمــكــنــه مــــن اإلطـــاحـــة 
بــعــبــدالــعــال مـــن رئـــاســـة الـــبـــرملـــان فـــي الــــدورة 
الــبــرملــانــيــة الــتــالــيــة أو بــعــد الــتــالــيــة، تتمثل 
فــي املقعد الــخــالــي مــن حصته الــرئــاســيــة في 
ــائـــب والـــقـــاضـــي  ــنـ املـــجـــلـــس بـــعـــد اســـتـــقـــالـــة الـ
الــســابــق ســري صــيــام، والـــذي عينه السيسي 
فــــي يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي، وكــــان 
 

ّ
قــاب قوسني أو أدنــى مــن رئــاســة الــبــرملــان، إال
أن صــراعــا بــني أجــهــزة الــنــظــام أطـــاح بــه بعد 

اعتراض الرقابة اإلدارية عليه.
ولم يعنّي السيسي نائبا خلفا لسري صيام، 

وبإمكانه تعيينه في أي لحظة خال الفصل 
التشريعي الحالي، وهنا يبرز اســم الرئيس 
ــة، املـــســـتـــشـــار جــمــال  ــ ــدولـ ــ الـــســـابـــق ملــجــلــس الـ
نـــدا، والــــذي اســتــطــاع تــقــديــم نفسه مــن خــال 
قضاة املجلس املنتدبني في عدد من األماكن 
الحساسة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية 
ــانــــون ودولـــــــة مـــعـــا، كـــمـــا أنـــــه كــســب  كـــرجـــل قــ
عاقة وديــة بالسيسي، بعدما أقنعه بزيارة 
املــجــلــس الــعــام املــاضــي ورعــايــة حــفــل افتتاح 
اتحاد القضاء اإلداري العربي الــذي يترأسه 
شّدد املصادر على أن األجهزة 

ُ
ندا شرفيا. وت

األمنية والرقابية جمعت بالفعل املعلومات 
املطلوبة عن نــدا، وقدمتها إلــى عباس كامل، 
تــمــهــيــدًا لـــصـــدور قـــــرار بــتــعــيــيــنــه عـــضـــوًا في 
الــبــرملــان، واخــتــبــار أدائـــه لــفــتــرة، ثــم تصعيده 

رئيسا له خلفا لعبدالعال.
كما تلفت املصادر إلى أن عبدالعال عرف بهذه 
التفاصيل من بعض نواب تيار األكثرية »دعم 
مصر« املقربني من دائرة السيسي، وأن هذا هو 
السبب الحقيقي وراء السلوكيات املستغربة 
واملنتقدة التي اتخذها الفترة املاضية مثل 
تــمــريــر بــعــض الــقــوانــني الــتــي تتطلب أغلبية 
الثلثني من دون مراعاة الضوابط الدستورية، 
والــتــصــدي لتحركات نيابية لتقديم طلبات 
إحــاطــة حـــول االشــتــبــاكــات الطائفية باملنيا، 
باإلضافة إلــى تمرير قــوانــني املــوازنــة العامة 
باملخالفة لشروط الدستور بالنسبة لحصص 
الصحة والتعليم. وال يتحرك عبدالعال بدافع 

القلق على منصبه الرفيع فقط، بــل هــو قلق 
أيــضــا مــن صــــدور حــكــم قــضــائــي محتمل من 
محكمة النقض ببطان انتخاب قائمة »في 
حب مصر« التي ينتمي إليها في محافظات 
الصعيد، على غــرار ما حدث ألحمد مرتضى 
مــنــصــور، أو األمـــر بـــإعـــادة االنــتــخــابــات، مما 

سيؤدي لعدم استقرار منصبه.
أمــا االتجاه الثالث لعملية »تجديد الدماء«، 
فيتلخص في الدفع بعدد من الــنــواب الجدد 
املعارضني لسياسات النظام الحالية ظاهريا، 
أو السماح بدخولهم للبرملان، كبدالء للنواب 
ــال  ــ الــــذيــــن تـــبـــطـــل عـــضـــويـــتـــهـــم، كـــمـــا تــــم إدخــ
الــشــوبــكــي بـــداًل مــن أحــمــد مــرتــضــى منصور، 
على أمل تحسني صورة البرملان بما ال يؤثر 

على القرارات والقوانني الصادرة منه.
ويعتقد السيسي أن ممارسة هــذه السياسة 
على نطاق محدود وقابل للسيطرة، يعطيه 
ــزعـــوم عـــن نظامه  ســبــبــا إضــافــيــا لــلــحــديــث املـ
كــدولــة قــانــون ومــؤســســات واحـــتـــرام للقضاء 
واملـــعـــارضـــة، عــلــمــا بـــأن جــمــيــع الـــنـــواب الــذيــن 
ســمــح لــهــم الــســيــســي بــدخــول الــبــرملــان، حتى 
مــن خـــارج »دعـــم مــصــر«، شــاركــوا بــصــورة أو 
بــأخــرى فــي دعــم نظامه السياسي وإيصاله 
للحكم، بما في ذلك الشوبكي الذي كان قريبا 
ـــى السيسي 

ّ
مـــن الــســلــطــة الــحــاكــمــة حــتــى تـــول

رئــاســة الجمهورية، وتحديدًا خــال رئاسته 
ــحــكــم بلجنة الخمسني إلعـــداد  لجنة نــظــام ال

الدستور الحالي.

إبطال نيابة »المشاكسين« 
وتجهيز بديل لعبدالعال 

يفضل النظام إعادة هيكلة البرلمان من داخله على سيناريو الحل )العربي الجديد(

)Getty( يعود الجميع لالنتخابات بعد 11 عامًا

يرفض اإلخوان المشاركة في االنتخابات باعتبارها ُتشّكل اعترافًا بالنظام  )محمد الشاهد/فرانس برس(

يواصل سكان النقب التصدي لمخططات االحتالل )مناحيم كاهانا/فرانس برس(

»دمــاء  تجديد  على  السيسي  عبدالفتاح  لمصري  ا س  ي ئ ر ل ا ل  م ع ي
البرلمان« وفقًا لحملة منظمة تتضمن ثالثة اتجاهات ظهرت بوادرها 
مع إعالن القضاء بطالن نيابة عدٍد من النواب، ومنهم أحمد مرتضى 

منصور، نجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور

تقرير

تقرير

متابعةمتابعةالحدث
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عمل خدماتي
ــل  ــلــ ــه، يـــــــــرى الـــــكـــــاتـــــب واملــــحــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
 
ّ
الــــســــيــــاســــي، مـــصـــطـــفـــى الـــــــصـــــــواف، أن
»توّجه الفصائل الفلسطينية، وتحديدًا 
ات وكـــوادر  حــركــة حــمــاس الختيار كــفــاء
مــن خـــارج الــحــركــة لــخــوض االنتخابات 
ــبــلــديــة، ال يعني أنــهــم غــيــر منتمني أو  ال
غــيــر مــؤمــنــني بــأفــكــار الـــحـــركـــة«. ويــقــول 
 »العمل 

ّ
»العربي الجديد«، إن الصواف لـ

فــــي الـــبـــلـــديـــات والـــهـــيـــئـــات املــحــلــيــة هــو 
عـــمـــل خـــدمـــاتـــي بــــحــــت، ال يـــحـــتـــاج إلـــى 
شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة، بـــقـــدر الــحــاجــة 
ــاب اخـــتـــصـــاصـــات، قـــادريـــن على  ألصـــحـ
تــقــديــم خــدمــات مــمــيــزة تلبي طموحات 
 
ّ
الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي«. ويـــؤكـــد عــلــى أن
ات من خارج  »التوجه نحو اختيار كفاء
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة غــيــر مــرتــبــط 
بـــدرجـــة بــالــشــعــور بــالــفــشــل أو الــنــجــاح، 
ــة الـــفـــصـــائـــل بــتــقــديــم  ــبـ ــقـــدر مــــا هــــو رغـ بـ
شخصيات قــادرة على تلبية طموحات 
املواطن الفلسطيني وقــادرة على تقديم 

خدمات مميزة«.
 »االنــتــخــابــات 

ّ
ويــنــّبــه الـــصـــواف إلــــى أن

الــبــلــديــة والـــهـــيـــئـــات املــحــلــيــة ال تــرتــبــط 
بــشــكــل مــبــاشــر بــالــعــمــل الـــســـيـــاســـي، إال 
فـــي طــبــيــعــة الــنــســب الـــتـــي ســتــحــصــدهــا 
الفصائل الفلسطينية املشاركة في هذه 
االنتخابات، التي تعتبر االختبار األول 

منذ 10 سنوات«.

توسعة العمل السياسي
ــانــــب اآلخـــــــــر، يـــعـــتـــقـــد أســـتـــاذ  عـــلـــى الــــجــ
ــر  الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة األزهــ
 »توجه حركة 

ّ
في غــزة، ناجي شــراب، أن

ات  حماس نحو اختيار مرشحني وكفاء
ــارج الــحــركــة، هـــو تــوجــه إيــجــابــي  مـــن خــ
منها، واستباق ملا قد تــؤول إليه نتائج 
»الــعــربــي  االنــتــخــابــات«. ويــقــول شـــراب لـــ
 »اختيار كفاءات وطنية هو 

ّ
الجديد«، إن

الــحــل األفـــضـــل وضـــمـــان لــعــدم مــمــارســة 
أي ضــغــوط ســيــاســيــة فـــي حـــال نجحت 
هــذه الشخصيات في االنتخابات، ومن 
الـــضـــروري أن تــكــون قـــــادرًا عــلــى تقديم 
حــلــول لــلــمــشــاكــل الــخــدمــاتــيــة«. وُيـــشـــّدد 
 »هذا القرار من قبل حركة حماس، 

ّ
على أن

ــا أمــــــام تــوســعــة  ــعــ ــال واســ ــجــ ســيــفــتــح املــ
العمل السياسي من أجل إفساح الساحة 
لشخصيات وطنية جــديــدة، قــادرة على 
ــبــيــة طــمــوحــات الـــشـــارع الفلسطيني  ــل ت

وتحقيق مطالبه«.

النجاح االنتخابات، هو تعزيز الشراكة 
الوطنية، وتخفيف آثـــار االنــقــســام، بعد 
تـــنـــّكـــر الــســلــطــة ملــتــطــلــبــات املـــصـــالـــحـــة«. 
 »مــوقــفــنــا املــعــلــن بــدعــم 

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

تــشــكــيــل قـــوائـــم مــهــنــيــة مــشــتــركــة يــهــدف 
لجعل االنتخابات عرسا وطنيا وإثباتا 
 يـــمـــارس هــذا 

ّ
 شــعــبــنــا يــســتــطــيــع أن

ّ
بـــــأن

ــتــــقــــدم، بـــعـــيـــدًا عــن  الـــحـــق الــــحــــضــــاري املــ
االعــــتــــبــــارات الـــســـيـــاســـيـــة أو املـــنـــاكـــفـــات 
 »الــحــالــة 

ّ
الــحــزبــيــة«. ويـــوضـــح قــاســم أن

ات وشخصيات  ــاء ــف الفلسطينية فيها ك
مــهــنــيــة، وحـــمـــاس تـــرى فـــي االنــتــخــابــات 
 لها بعدًا مهنيا 

ّ
البلدية مع أهميتها، أن

 »تــعــزيــز 
ّ
وتــخــصــصــيــا«، مــشــيــرًا إلــــى أن

الـــكـــفـــاءات يــعــنــي رفــــع درجـــــة الــخــدمــات 
املقدمة للجمهور«.

 »الـــحـــركـــة كــبــيــرة 
ّ
ــم إلــــى أن ــاسـ ويــشــيــر قـ

وفيها كفاءات مختلفة، ومع ذلك سيكون 
ات ضمن قوائم  املجال واسعا لدعم كفاء
 »حماس تريد 

ّ
مهنية مشتركة«، مؤكدًا أن

إشــــــراك الـــقـــطـــاعـــات املــــؤثــــرة فـــي الــشــعــب 
الفلسطيني ليس فقط فــي االنتخابات 
املحلية، بل في كل مجاالت إدارة الشأن 

العام«.
ــبـــدايـــة دعــت  كــمــا يــلــفــت إلــــى أنــــه »مــــن الـ
حماس لحكومة وحــدة بعيد انتخابات 
2006، ودعمت حكومة الوحدة الوطنية 
ــقــــت عـــلـــى تــشــكــيــل  ــرًا وافــ ــ ــيـ ــ األولـــــــــى، وأخـ
حـــكـــومـــة الــــوفــــاق بـــعـــد اتــــفــــاق الـــشـــاطـــئ، 
رغــــم أنـــهـــا غــيــر مــمــثــلــة فـــيـــه«. ويــضــيــف 
أن »حــــمــــاس تـــــرى فــــي تـــحـــّمـــل الــجــمــيــع 
ملسؤولياته، مسألة هامة لتعزيز صمود 
ــتــي تصر  الشعب فــي مسيرة التحرير ال
عليها، والــتــي لــن تمنع كــل انشغاالتها 

من إكمالها لهذه املسيرة«.

غزة ـ ضياء خليل

بعد موافقتها على خــوض االنتخابات 
الــبــلــديــة فــي كــل مــن قــطــاع غـــزة والضفة 
الغربية، تتجه حركة املقاومة اإلسامية 
)حماس(، إلى دعم وتشكيل قوائم مهنية 
ات لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذه العملية  وكــــفــــاء
ــتـــجـــري لــلــمــرة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الــــتــــي سـ
األولــــى مــنــذ آخـــر انــتــخــابــات محلية في 
العام 2005. ووفقا لقياديني في الحركة، 
ـــهـــا ســـتـــدعـــم تــشــكــيــل قــــوائــــم مــهــنــيــة 

ّ
فـــإن

مشتركة في االنتخابات البلدية املقررة 
في 8 أكتوبر/تشرين األول املقبل، لفتح 
الــطــريــق أمـــام إشــــراك مــزيــد مــن األطـــراف 
في العملية االنتخابية وخدمة الجمهور 
ــة  ــ ــم تـــتـــضـــح بـــعـــد رؤيـ ــ ــلــــي، فـــيـــمـــا لـ املــــحــ
ــرى مـــن املـــشـــاركـــة، وآلــيــة  ــ الــفــصــائــل األخـ

دخولها االنتخابات.

قوائم مهنية مشتركة
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول املــتــحــدث باسم 
»العربي  حركة »حــمــاس«، حــازم قاسم لـ
 »حــركــتــه ســتــدعــم تشكيل 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

قــوائــم مهنية مشتركة فــي االنــتــخــابــات 
الــبــلــديــة، وهـــو مـــا يــفــتــح املـــجـــال واســعــا 
إلشـــراك األطـــراف والشخصيات الــقــادرة 
على خدمة الشعب الفلسطيني وتعزيز 
صــمــوده، للدخول إلــى املجالس املحلية 

عبر صناديق االقتراع«.
 »حــمــاس، انطاقا 

ّ
ويشير قــاســم إلــى أن

مـــن مــوقــفــهــا الــــدائــــم والـــثـــابـــت لتحقيق 
الشراكة الوطنية، تريد لهذه االنتخابات 
 تـــكـــون حـــالـــة عــمــلــيــة مــــن إشـــــــراك كــل 

ّ
أن

الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي إدارة أحــــد الـــشـــؤون 
املهمة لشعبنا، وجزء من دوافع حماس 

دعم قوائم مهنية وكفاءات
إستراتيجية »حماس« لالنتخابات البلدية

تستعد حركة 
»حماس« لالنتخابات 
البلدية المقررة في 

8 أكتوبر/تشرين األول 
المقبل، عبر إعالن 

دعمها للوائح مشّكلة 
من كفاءات، وفقًا 

لما يفيد عدد من 
مسؤوليها
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سياسة

جمهورية 
»نّص الكأس«

بروز إعالمي الفت 
لقائد الجيش في الفترة 

األخيرة

تتخّوف المعارضة من 
تدّخل الجيش في الحياة 

السياسية

حوادث االغتياالت كانت 
عنوانًا متكررًا للتطورات 

في عدن

للحدث تتمة...

معركة 
خالفة بوتفليقة

تتعاظم الخالفات داخل أجنحة السلطة الجزائرية، مدفوعة برغبة كل طرف في 
في  بوتفليقة،  عبدالعزيز  الحالي  الرئيس  خليفة  بتحديد  العليا  الكلمة  له  تكون  أن 
دفعت  صالح،  قايد  أحمد  الجيش  قائد  لدى  رئاسية  طموحات  من  مخاوف  ظل 

المعارضة للتحذير من دور سياسي للمؤسسة العسكرية

الجزائر ـ عثمان لحياني

يومًا بعد يوم يزداد تباين املواقف 
والخالفات بني جناحني في السلطة 
الجزائرية بشأن الرهان على خليفة 
ــواء في  ــ الــرئــيــس عــبــدالــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، سـ
انــتــخــابــات 2019 أو إذا مــا فــرضــت الــظــروف 
إجراء انتخابات مبكرة في وقت ما. وتشكل 
التصريحات األخيرة لرئيس ديوان الرئاسة 
الــجــزائــريــة، أحــمــد أويــحــيــى، رســائــل تحذير 
واضحة باتجاه قيادات الجيش من االعتماد 
الــشــؤون  فــي  للتدخل  العسكرية  الــعــدة  على 
بــزمــام  إلـــى اإلمــســاك  الــطــمــوح  أو  السياسية 

املبادرة السياسية.

تحذيرات أويحيى
أويــحــيــى، الـــذي يشغل أيــضــًا منصب األمــني 
الــديــمــقــراطــي، ثاني  الــوطــنــي  الــعــام للتجمع 
أكبر أحزاب السلطة، قال خالل مؤتمر طالبي 
عــقــد غــربــي الــجــزائــر، قــبــل أيــــام، إن »الــدولــة 
الــجــزائــريــة ســخــرت كــل األشــيــاء الــالزمــة من 
ــابـــات وجــيــش لــحــمــايــة اســـتـــقـــرارهـــا، لكن  دبـ
ــيـــد الــــقــــادر عـــلـــى حــمــايــة  الـــشـــعـــب هــــو الـــوحـ
على حلف شمال  والتغلب حتى  االســتــقــرار 
األطــلــســي«، وذلـــك فــي تعليقه عــلــى محاولة 
ــقـــالب فـــي تــركــيــا. وكــــان أويــحــيــى يــوجــه  االنـ
رســــالــــة مـــشـــفـــرة إلـــــى قـــائـــد أركــــــــان الــجــيــش 
الــجــزائــري الــفــريــق أحــمــد قــايــد صــالــح بشأن 
الفترة  يبرز في  بــدأ  الــذي  الرئاسي  طموحه 
 مقربني من 

ّ
األخيرة بشكل الفت، وال سيما أن

األخير نقلوا عنه قوله في أحد االجتماعات 
ــَم ال أكـــون  ــ خـــالل فــتــرة مـــرض بــوتــفــيــلــقــة »ولـ
أنــــــا؟«، فـــي إشـــــارة إلــــى رغــبــتــه فـــي أن يــكــون 

خليفة للرئيس الجزائري الحالي.
ــقـــالب  وتــــوقــــف أويـــحـــيـــى عـــنـــد مـــحـــاولـــة االنـ
فــي تركيا ومــا حملته مــن دروس ورســائــل، 
ــقـــالب فــشــل ألن الــشــعــب وقــف   إن »االنـ

ً
قــائــال

وخــــرج لــلــشــارع ملــســانــدة )الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب( أردوغــــــان، ولــهــذا يــجــب تعبئة 
الــشــعــب ألنـــه أكــبــر حــمــايــة لــالســتــقــرار ســواء 
توفرت األموال أم نقصت ويستطيع التغلب 
األطلسي«، على حد  حتى على حلف شمال 
قـــولـــه. وأضـــــاف »الــشــعــب هـــو وحــــده الــقــادر 
على حماية االستقرار، لذا وجب تعبئة هذه 
الطاقات الشبابية والطلبة لتوعية الشعب«.

ــكــــّرس تــصــريــحــات أويـــحـــيـــى رســـالـــة في  وتــ
اتجاهني، االتجاه األول التحذير من مغامرة 
ــر، وهـــــو مــــن أكــثــر  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــة يــعــتــقــد األخـ
الصف  في  الثابتني  الجزائريني  السياسيني 

أن   ،1997 عـــام  مــنــذ  والــحــكــم  للسلطة  األول 
قـــائـــد الــجــيــش يـــرغـــب فـــي دخـــولـــهـــا. وتــعــزز 
البروز  اعتقاد أويحيى، منها  مؤشرات عدة 
اإلعـــالمـــي الــالفــت لــقــائــد الــجــيــش فــي الفترة 
التي  األسبوعية  امليدانية  وزيــاراتــه  األخيرة 
تـــواكـــبـــهـــا عــــــادة تــغــطــيــة إعـــالمـــيـــة مـــركـــزيـــة. 
ويضاف إلى ذلك محاولة قائد الجيش صّب 
الجيش  قــــوات  حققتها  عــســكــريــة  نــجــاحــات 
ــيـــرة فـــي حــســابــه الــســيــاســي  فـــي الــفــتــرة األخـ
ــا الـــرســـالـــة الــثــانــيــة  وصـــورتـــه اإلعـــالمـــيـــة. أمــ
املــوجــهــة مــن أويــحــيــى فــهــي بــاتــجــاه أطـــراف 
ســيــاســيــة تـــراهـــن عــلــى االعـــتـــمـــاد عــلــى قــائــد 
لحسم  العسكرية  واملــؤســســة  الجيش  أركـــان 
اختيار خليفة  لحظة  فــي  املــوقــف لصالحها 
لــبــوتــفــلــيــقــة، بــيــنــهــا عــمــار ســـعـــدانـــي، األمـــني 
الــعــام لــحــزب جبهة الــتــحــريــر الــوطــنــي الــذي 
والبرملان،  الحكومة  األغلبية في  يحوز على 
والـــــذي يــتــحــالــف ســيــاســيــًا مـــع جــنــاح يضم 
بوتفليقة،  الرئيس  شقيق  بوتفليقة  سعيد 
وقائد الجيش. ويناوئ هذا الجناح بوضوح 
ألويحيى،  السياسية  الطموحات  وصــراحــة 
الذي يعد في نظر كثير من املراقبني، من بني 
بوتفليقة  لخالفة  املحتملني  املرشحني  أبــرز 

في سدة الحكم.
ويــعــتــقــد مــراقــبــون أن تــصــريــحــات أويــحــيــى 
تشكل إعالن قطيعة بني جناحني متصارعني 
في السلطة وتخرج إلى العلن حالة الصراع 
ــود أويـــحـــيـــى الـــجـــنـــاح األول  ــقــ بــيــنــهــمــا. ويــ
السياسية،  الواقعية  على  االعتماد  ويحاول 
فــيــمــا الـــجـــنـــاح الـــثـــانـــي بـــقـــيـــادة قـــائـــد أركــــان 
الجيش واألمني العام لحزب جبهة التحرير، 
الــجــنــاح سعيد شقيق  إلـــى هـــذا  كــمــا ينسب 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
من جهته، يقول الصحافي جعفر بن صالح 
ــة فــــي كــــل انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  إن »الــــرئــــاســ
ــانــــت تــحــتــمــي بـــجـــهـــة مــــن الـــجـــيـــش، تــــارة  كــ
بـــاالســـتـــخـــبـــارات كــمــا حــــدث فـــي انــتــخــابــات 

الــجــيــش  قــــيــــادة  ــانــــت  كــ ــيـــث  الــــعــــام 2004 حـ
تـــعـــارض بــوتــفــلــيــقــة، وتــــــارة أخـــــرى بــقــيــادة 
األركـــــــان كــمــا حــــدث فـــي انـــتـــخـــابـــات 2014«. 
ووفـــقـــًا لـــن صـــالـــح فـــإنـــه »حـــتـــى خــــالل فــتــرة 
مـــرض بــوتــفــلــيــقــة، أدى الــفــريــق قــايــد صالح 
دورًا مهمًا في الوقوف الى جانب بوتفليقة«، 
في إشارة إلى أن قائد الجيش الحالي يريد 
الــرغــم مــن أن  قبض املــكــافــأة السياسية على 
طــرح اســم األخــيــر كــرهــان لخالفة بوتفليقة 
يبدو صعب املنال. ومما يعزز صعوبة هذا 

الخيار أن الظروف الداخلية والدولية لم تعد 
تتيح عسكرة الرئاسة مجددًا بعد تجربة أول 
 عن الظروف 

ً
رئيس مدني في الجزائر، فضال

أكثر من  تــوتــرات على  التي تشهد  الداخلية 
صعيد. ويضاف إلى ذلك أن قوى املعارضة 
الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة، لـــن تــقــبــل الـــعـــودة إلــى 
حكم العسكر، وال سيما بعد تعديل الدستور 
والـــحـــديـــث عــــن االنـــتـــقـــال إلـــــى الــجــمــهــوريــة 
الثانية والدولة املدنية، منذ تفكيك بوتفليقة 
لجهاز االستخبارات الذي كان يسيطر على 

شؤون الدولة واملشهد السياسي.

قلق المعارضة
ــــض املـــعـــارضـــة ألي دور  ــًا رفـ وبــــــدا واضــــحــ
عن  الجيش  يغيب  ال  إذ  للجيش،  سياسي 
ــزاب املـــعـــارضـــة، مع  ــ الــبــيــانــات األخـــيـــرة ألحـ
تجدد املطالبات بإبعاد املؤسسة العسكرية 
البالد،  أي تجاذبات سياسية تشهدها  عن 
ــراب ثــالثــة اســتــحــقــاقــات  ــتـ خــصــوصــًا مـــع اقـ
ســيــاســيــة مــهــمــة، االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
منتصف السنة املقبلة، واالنتخابات املحلية 
الــســيــاســيــة  واالســــتــــعــــدادات   ،2016 نــهــايــة 
لالنتخابات الرئاسية عام 2019 وما يلفها 
مــن جـــدل حـــول تــرشــيــح قــايــد صــالــح نفسه 

أو دعــمــه لــطــرف على حــســاب آخـــر. وجــاءت 
آخـــر املــطــالــبــات فــي هـــذا الــســيــاق، مــن حركة 
اإلسالمية  األحـــزاب  كبرى  السلم«،  »مجتمع 
في الجزائر، التي دعت بعد نقاشات ملجلس 
الـــشـــورى فــيــهــا الــســبــت املـــاضـــي، إلـــى إبــعــاد 
التي  السياسية  التجاذبات  كــل  عــن  الجيش 
تضرب حالة اإلجماع الوطني حوله، مثّمنة 

جهود املؤسسات األمنية في حماية الحدود 
ــقـــومـــي. ولــيــســت حـــركـــة »مــجــتــمــع  واألمــــــن الـ
املؤسسة  بإبعاد  تطالب  من  السلم« وحدها 
العسكرية عن كل التجاذبات السياسية، لكن 
أحزابًا وقــوى سياسية كثيرة بما فيها تلك 
عّبر عن مخاوف 

ُ
ت زالــت  املوالية للسلطة، ما 

جـــديـــة مـــن أن يـــــؤدي اســـتـــغـــالل أجــنــحــة في 

الــســلــطــة لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلــــى ضــرب 
حالة اإلجماع الوطني حول الجيش.

فمع اعتراف كل القوى السياسية في الجزائر 
بدور الجيش واملؤسسات األمنية في حماية 
الحدود واألمــن القومي الجزائري، إال أن ذلك 
لم يعفها من أن تكون في كل مرحلة سياسية 
ــي وإعــــــــالمــــــــي، لــيــس  ــاســ ــيــ ــع جــــــــدل ســ ــ ــــوضـ مـ
املؤسسة  تتجاوز  ما  فغالبًا  مواقفها،  بشأن 
العسكرية واملتحدثني باسمها أي تعبير عن 
مواقف أو توّجهات سياسية أو انحياز لطرف 
على حساب آخر، لكن البيانات والتصريحات 
األخــيــرة لقايد صــالــح، إضــافــة إلــى مــا يجري 
تداوله على أكثر من مستوى سياسي، شّكلت 
عوامل دفعت قوى املعارضة إلى التعبير عن 
مــخــاوفــهــا بــشــأن انـــخـــراط قـــيـــادة الــجــيــش أو 
استدراجها إلى املشهد السياسي، عبر اعتبار 
موقفًا  السياسية  للسلطة  الــداعــمــة  مواقفها 

 في الشأن السياسي.
ً
ال

ّ
وتدخ

ــان الــــجــــزائــــري ملـــســـودة  ــرملــ ــبــ وقــــبــــل إقــــــــرار الــ
الــدســتــور الــجــديــد فــي الــســابــع مــن فــبــرايــر/

شباط املاضي، كان قايد صالح، قد أعلن عن 
عبدالعزيز  الجزائري  الرئيس  ملبادرة  دعمه 
بوتفليقة بشأن التعديل الدستوري. واعتبر 
ــاركــــت فـــيـــه كـــــــوادر وكـــبـــار  خـــــالل مـــؤتـــمـــر شــ
قيادات الجيش، التعديل الدستوري »بمثابة 
اللبنة القوية في بناء املسار الديمقراطي في 
بالدنا، والرؤية املستقبلية الصائبة الرامية 

لتثبيت مقّومات الوحدة الوطنية«.
ليس هذا فقط، فكثير من تصريحات قائد 
أركان الجيش والتي تتهم أطرافًا بمحاولة 
اســـتـــجـــالب الــفــتــنــة والـــربـــيـــع الـــعـــربـــي إلـــى 
الـــجـــزائـــر، أو مـــن يــصــفــهــم بـــأعـــداء الــجــزائــر 
ــارج، تـــشـــيـــر بـــوضـــوح  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــي الـــــداخـــــل والـ فـ
إلـــى قـــوى املــعــارضــة واألحـــــزاب السياسية 
الـــتـــي تــعــتــرض عــلــى ســـيـــاســـات بــوتــفــلــيــقــة 
وحــــكــــومــــاتــــه. فــــفــــي أعـــــقـــــاب االنــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الـــتـــي جــــرت فـــي إبــريــل/نــيــســان 
2014، وّجــــه قــائــد الــجــيــش تــحــذيــرات إلــى 
أحــــــــزاب املــــعــــارضــــة الــــتــــي اعـــتـــرضـــت ســيــر 
ونتائج تلك االنتخابات، وقال في لقاء مع 
الــجــزائــر،  الجيش جنوبي  جــنــود وضــبــاط 
الفوضى  إثــارة  إن الجيش لن يتسامح مع 
في البالد من ِقبل أطراف شككت في نزاهة 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي 17 
 ،2015 يونيو/حزيران  وفي  املاضي.  إبريل 
وّجه قائد أركــان الجيش رسالة تهنئة إلى 
األمني العام الجديد لحزب »جبهة التحرير 
بقيادة  فــوزه  الوطني« عمار سعداني بعد 
الــحــزب، وهــي الــرســالــة الــتــي أثـــارت حينها 
برت إعالن مواالة من ِقبل 

ُ
جداًل كبيرًا، واعت

قــائــد الــجــيــش لــحــزب ســيــاســي يــحــوز على 
األغلبية في البرملان والحكومة.

ويــــرد الــقــيــادي فــي حــركــة »مــجــتــمــع الــســلــم« 
ناصر الدين حمدادوش، مخاوف حركته إلى 
التشريعية  والجوانب  السياسية  التطورات 
الفتًا  االنتخابية،  للعملية  نظمة 

ُ
امل الجديدة 

ـــل 
ّ

ــــى أن »هــــنــــاك مــــخــــاوف جـــديـــة مــــن تـــدخ إلـ
ــيـــة وحـــســـم  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيــ ــي الــــحــ ــ الـــجـــيـــش فـ
املواعيد االنتخابية، فقد حصلت تسجيالت 
جماعية وتصويت جماعي وأثبتت عمليات 
أحــزاب  موجهة ملصلحة  أنــهــا  مكاتبهم  فــرز 
الــســلــطــة ورجـــالـــهـــا«، مــضــيــفــًا: »أعــطــيــت لنا 
رســـائـــل ســلــبــيــة فـــي قـــانـــون االنــتــخــابــات في 
املــــادة الــعــاشــرة الــتــي تــســمــح لــهــم بإمكانية 
النظامية في أماكن  إعــادة تسجيل األســالك 
عــمــلــهــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن كـــونـــهـــم مــســجــلــني 
فـــي أمـــاكـــن إقــامــتــهــم وحــقــهــم فـــي الــتــصــويــت 

بالوكالة لغيابهم لضرورات عملهم«.

وليد التليلي

يحتفل التونسيون، اليوم اإلثنني، 
بذكرى عيد الجمهورية، والتي ولدت 

على أيادي دستور الثورة الجديد، 
ويجددون محاولة تقييم مسيرتهم 

كما اعتادوا في كل مناسبة.
وينقسم التونسيون، كما غيرهم، 

وهو أمر طبيعي، في تقييم هذه 
اإلنجازات واإلخفاقات، بني منتٍش 
بنسائم الحرية، واحترام الدستور 

والقانون، وبني متعٍب من وضع 
اقتصادي صعب، ومستعٍد في 
لحظات يأس أن يقايض الحرية 

بالخبز.
ولكن هذا االختالف في التقييم 

طاول حتى زعماءهم وقيادييهم، 
وآخرهم رئيس الحكومة الحبيب 

الصيد، والذي بدأ مسلسل دفاعه عن 
حصيلة حكومته، داعيًا إلى النظر 
إلى »نصف الكأس املليء«، بعد أن 

نجحت تونس، للمرة األولى منذ 
سنوات، في تمرير شهر رمضان 

من دون شهداء، وال اعتداءات إرهابية 
تجدد مخاوفهم في كل مرة.

غير أن نصف الكأس اآلخر الذي 
أغفله الصيد، النصف الفارغ، لم 

يتعلق باإلخفاقات وغياب اإلنجازات 
االجتماعية وتراكم الديون والعجز، 
ي الخطاب 

ّ
بل مألته الشائعات وتدن

السياسي في أعلى هرم السلطة، 
وتحّول املشهد السياسي التونسي 

في األيام األخيرة إلى سلسلة من 
تبادل االتهامات والشتائم، بني 
مؤيدي الصيد وفريق الرئيس 

الباجي قائد السبسي. وذلك بعد 
أن خرج األول عن صمته كاشفًا، 
في توقيت اختاره بعناية، أن أحد 

املقّربني من السبسي هدده باإلهانة 
إذا رفض االستقالة.

وتحّولت صفحات املسؤولني، 
املتِهمني واملتَهمني، على موقع 

»فيسبوك«، إلى منصات لتبادل 
الرسائل الفجة واملباشرة، والتي 

ال تقيم أي اعتبار لقرائها من 
الشعب. وأصبحنا نقرأ عبارات 

من نوع »العفن« و»الكذاب« و»كبش 
النطيح« أي الخروف ذي القرنني، 

و»املسخرة« وغيرها، في صورة ال 
تحترم التونسيني والتونسيات، ثم 

يخرج علينا املسؤولون أنفسهم في 
مناسبات أخرى ليطالبوا الشباب 

واألطفال برفعة الذوق، واحترام 
املؤسسات، واالستغراب من تدني 
األخالق في شوارعنا، ومن نفاد 
ثقة التونسيني في أغلب الكوادر 

والنخب السياسية واألحزاب، وحتى 
مؤسسات الدولة.

وعلى الرغم من ذلك، يبقى في 
التونسيني أنفاس تدافع عن 

املنجزات، وترى في الوضع الحالي 
مجّرد مرحلة موقتة، وأن ما يحصل 

مجرد أخطاء، ستمحوها طاحونة 
التطور، والتي لم يعد بإمكان أحد أن 

يعيدها إلى الوراء.

تونس: عين الحبيب الصيد على قصر قرطاج؟عودة االغتياالت إلى اليمن الدعاة السلفيون مستهدفون

طموحات قائد 
الجيش تعزز صراع 

أجنحة السلطة

قضية

عادل األحمدي

عاد شبح االغتياالت مجددًا في مدينة عدن 
انخفاض  بعد  اليمن،  جنوبي  أخـــرى  ومـــدن 
ــال خـــــالل األشـــهـــر  ــيــ ــتــ ــوادث االغــ ــ ــحـ ــ نـــســـبـــي لـ
األخيرة. وتطاول االغتياالت هذه املرة الدعاة 
الـــســـلـــفـــيـــني، حـــيـــث شـــهـــدت مــحــافــظــتــا عـــدن 
ولــحــج عملية اغــتــيــال ومــحــاولــتــني أخــريــني 
وخطباء  دعـــاة  جميعها  اســتــهــدفــت  فشلتا. 
جــوامــع ســلــفــيــني، بــالــتــزامــن مــع عـــودة الفتة 

للحوادث األمنية في عدن بشكل عام.
في سياق عودة االغتياالت، توضح مصادر 
»العربي الجديد«، أن »إمام  محلية في عدن، لـ
شمال  لــحــج،  محافظة  فــي  الحسني  مسجد 
بجروح  صيب 

ُ
أ السلفي،  بشار  الشيخ  عــدن، 

أثرها  على  قل 
ُ
ن إلــى خطيرة،  املتوسطة  بــني 

ذها 
ّ
إلى عدن للعالج، جراء محاولة اغتيال نف

ــاءت الــعــمــلــيــة بــعــد ســاعــات  ــ مــجــهــولــون. وجـ
فــقــط، مــن محاولة اغتيال تــعــرض لــهــا، إمــام 
الــفــاروق، في منطقة دار سعد، شمال  جامع 
ــتــــج عــــن الــعــمــلــيــة  ــيـــب، ونــ ــائــــد خـــطـ عـــــــدن، عــ

إصابته إصابة حرجة«.
وكــــان الفــتــًا وقــــوع الــعــمــلــيــتــني، بــعــد حــادثــة 
الــرحــمــن، عبد  إمــام وخطيب مسجد  اغتيال 
من  بالقرب  الجمعة،  فجر  الــزهــري،  الرحمن 
منزله فــي مــديــريــة املــنــصــورة. والــزهــري من 
ــاة الــســلــفــيــني املــعــروفــني فـــي عــــدن. كما  الـــدعـ
اغــتــيــل، يــــوم الــخــمــيــس، قـــيـــادي ســلــفــي آخــر 
فـــي »املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة« بـــعـــدن، وهـــو فــائــز 
ــبـــوة نــاســفــة  ــك بـــواســـطـــة ُعـ ــ الــضــبــيــانــي، وذلـ

رعت في سيارته.
ُ
ز

وفــــي حـــني لـــم تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا 
ــيـــال الــــزهــــري واملـــحـــاولـــتـــني الــلــتــني  ــتـ عــــن اغـ
استهدفتا عائد خطيب في عدن والسلفي في 
ى تنظيم 

ّ
لحج )جميعها خالل 24 ساعة(، تبن

اغتيال  عملية  )داعـــش(  اإلسالمية«  »الــدولــة 

تونس ـ وليد التليلي

يـــصـــّر رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة الــحــبــيــب 
الصيد، منذ ظهور نية استبعاده من منصبه 
على خلفية مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، 
على رفــض االســتــقــالــة والــخــروج بصمت من 
رئاسي  كما يحدث في نظام  الصغير،  الباب 
مع أي وزير أول. كما يرفض الصيد أن يتحمل 
وحده حصيلة الفشل في تحقيق تقدم واضح 
باستثناء  االستحقاقات،  أغلب  صعيد  على 
الــذي شهد تــطــورًا مهمًا،  االستحقاق األمــنــي 
ولكنه يبقى نسبيًا ألن األخطار ال تزال قائمة 
باستمرار. ولئن كان مفهومًا أن يدافع الصيد 
عما حققه في ظــروف اجتماعية واقتصادية 
قائمًا  يظل  الــتــســاؤل  فــإن  صعبة،  وسياسية 
حـــول ســبــب إصـــــراره عــلــى رفـــض كـــل الصيغ 
الـــدســـتـــوريـــة وتــمــســكــه بــطــلــب تــجــديــد الــثــقــة 
بحكومته والتي يعرف مسبقًا أنها لن تتجدد.

ــر  ــونـــس، وزيـ ــردد رئـــيـــس حــــزب آفـــــاق تـ ــتـ ــم يـ لـ
الـــدولـــي في  التنمية واالســتــثــمــار والــتــعــاون 
إبــداء  في  إبراهيم،  ياسني  الحالية،  الحكومة 
اســتــغــرابــه مــن قـــرار الــصــيــد، بــالــقــول إنــه »من 
ــيـــس حـــكـــومـــة عــلــى  ــّر رئـ ــدًا أن يـــصـ ــ الــــنــــادر جـ
الذهاب إلى البرملان لتجديد الثقة في حكومته 
بينما  يوليو/تموز(   30 في  الجلسة  )حــددت 

يعلم أن النتيجة ستكون سلبية«.
ووفقًا ملا قاله إبراهيم في تصريح إذاعي، فإن 
حزبه ليس موافقًا على الطريقة التي اختارها 
احترام  نفسه على  الوقت  في  الصيد، مشددًا 

الحزب لهذا القرار.
غـــيـــر أن الــتــمــعــن فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــصــيــد 
كبيرة،  بعناية  صيغت  أنها  ُيالحظ  األخــيــرة 
ومن أجل الوصول إلى هدف واضــح ومحدد 
يتعلق بمستقبله السياسي. ويبدو أنه يقود 
في نهاية األمر إلى االحتفاظ بحظوظه كاملة 
لدخول قصر الرئاسة في قرطاج. يصّر رئيس 

املــواجــهــات مــع مسلحي جماعة أنــصــار الله 
علي  املخلوع  الرئيس  وأنصار  )الحوثيني(، 
عبدالله صالح، في عدن، بني شهري مارس/
آذار ويوليو/تموز 2015. وقد كان لهذا األمر 
بصمته بعد الــحــرب، من خــالل وزيــر الدولة 
املثير للجدل، هاني بــن بــريــك، وتــيــاره الــذي 
»قـــوات الـــحـــزام األمــنــي«،  ـــ أســـس مــا ُيــعــرف بـ
عــدن، وتدعمها  مــداخــل  عــن تأمني  املسؤولة 
دولة اإلمارات، بوصفها الدولة التي تسلمت 
الترتيبات السياسية واألمنية في املحافظات 

الجنوبية عقب تحريرها من االنقالبيني.
وعلى الرغم من نفوذ التيار السلفي بشقه 
الذي يمثله بن بريك، الذي تطاوله االتهامات 
املتحدرين  للمواطنني  التهجير  بــحــمــالت 
مــن املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة مــن عــــدن، خــالل 
األشهر املاضية، إال أن نفوذ هذا التيار، لم 
السلفيني.  التي تستهدف  يمنع االغتياالت 
ــذا الـــــصـــــدد، تـــفـــيـــد بـــعـــض املــــصــــادر  ــ فــــي هــ
املــســتــهــدفــة من  الــشــخــصــيــات  بـــأن  السلفية 
بريك،  املرتبطني بن  ليست من  االغتياالت 

بل إن بعضها على خالف معه.
يوسف  السلفي،  الناشط  يعتبر  جهته،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــبــيــلــي، فـــي حــديــث لـــ
ــال الــدعــوة  أن »مــخــطــط تصفية عــلــمــاء ورجــ
لليمن،  الــجــنــوبــيــة  املــحــافــظــات  فــي  السلفية 
املجال  الساحة منهم وإفساح  يهدف إلفــراغ 
ال  والــتــي  باملنفتحة،  ُوصــفــت  التي  للدعوات 
بــاإلضــافــة  ــًا.  الــديــنــيــة رأســ تــرفــع للمخالفات 
إلــــى دفــــع الــســلــفــيــني إلــــى حــمــل الـــســـالح كي 
يــتــم حــشــرهــم فـــي زاويــــــة اإلرهــــــــاب، ثـــم تتم 
مــحــاربــتــهــم«. كــمــا يـــرى أن »املــخــطــط يهدف 
أيــضــًا لــضــرب الــســلــفــيــني بــبــقــيــة الــجــمــاعــات 
اإلســالمــيــة، مــن خــالل اتــهــام جماعات أخــرى 
ــوقـــوف وراء تــصــفــيــتــهــم، وكــــذلــــك فــصــل  ــالـ بـ

سلفيي الجنوب عن سلفيي الشمال«.
ــاة  ــدعـ ــــى أن مــســلــســل اســـتـــهـــداف الـ ــار إلـ يـــشـ

الــتــمــرمــيــد«(،  تــونــســيــًا:  )اســتــعــمــل مصطلحًا 
ــتـــعـــاطـــف الــشــعــبــي  ــبـــه مــــوجــــة مــــن الـ مــــا أكـــسـ
والحزبي. فقد أعلن النائب عن حركة النهضة 
بمجلس نـــواب الــشــعــب، أســامــة الــصــغــيــر، أن 
الحكومة  لرئيس  تهديد  أي  تــرفــض  الــحــركــة 
في  القيادي  دعــا  من جهته،  الصيد.  الحبيب 
نـــــداء تـــونـــس بــوجــمــعــة الــرمــيــلــي )مــــن الــشــق 
املعارض لنجل الرئيس حافظ قائد السبسي، 
عبر صفحته  الصيد(،  على  املحسوبني  ومــن 
ــى الـــتـــحـــري  ــ ــبــــوك«، إلــ ــيــــســ ــلـــى »فــ الــــخــــاصــــة عـ
الــرســمــي فــي شـــأن مــعــلــومــات تــفــيــد بـــأن نــور 
الذي  الرئيس، هو  تيشة، مستشار  بن  الدين 
اتصل بمحمد بن رجب، الوزير السابق وأحد 
أصـــدقـــاء الــحــبــيــب الــصــيــد، وأبــلــغــه بــفــحــوى 
أفاد  املذكورة. كما  التهديد للصيد، بالعبارة 
بــأن نائبًا آخــر أكــد لــه أن مدير ديـــوان رئيس 
الجمهورية، سليم العزابي، أعلمه بدوره بأن 
الرئيس يريد من رئيس الحكومة أن يستقيل. 
الشعبية، حمة  الجبهة  زعــيــم  اعــتــبــر  ــدوره،  بــ
الهمامي، أن مبادرة حكومة الوحدة الوطنية 

الضبياني، وبــّرر سبب اغتياله بأنه »عميل 
للتحالف«، في إشارة إلى التحالف العربي.

فــــــي هــــــــذا اإلطــــــــــــــار، يــــشــــيــــر مـــــصـــــدر ســلــفــي 
»العربي الجديد«، إلى أن »معظم  بتصريح لـ
الــشــخــصــيــات الــســلــفــيــة املــســتــهــدفــة، تنتمي 
لــلــتــيــار الـــدعـــوي، الــــذي يــرفــض الـــدخـــول في 
الــعــمــل الــســيــاســي ويـــشـــدد عــلــى طــاعــة ولــي 
األمــــر. وأغــلــبــهــم كــذلــك مــن خــريــجــي املـــدارس 
السلفية املعروفة لهذا التيار. وأبرزها معهد 
دماج الذي كان في محافظة صعدة، وأغلقه 
بــعــد حــــرب وحـــصـــار للسلفيني  الــحــوثــيــون 
فــي املــنــطــقــة اســتــمــرا أشـــهـــرًا، انــتــهــى بــنــزوح 

السلفيني في يناير/كانون الثاني 2014«.
وقـــد أدى الــســلــفــيــون عــمــومــًا دورًا بــــارزًا في 

الــحــكــومــة الــتــونــســيــة عــلــى دعـــوة التونسيني 
املمتلئة« وصــرف  الــكــأس  فــي »نــصــف  للنظر 
النظر عما يشّدد عليه معارضوه حول فشل 
مــذكــرًا  الــتــونــســيــة،  ــة  األزمــ إدارة  فــي  حكومته 
املؤشرات  األمنية وتطور بعض  بالنجاحات 
الدولة  إفــالس  اتهامات  داحضًا  االقتصادية، 

وعجزها عن سداد ديونها.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، اعــتــمــد الــصــيــد مــقــاربــة 
أهدافه  وتعكس  مــن شخصيته  جــزءًا  تكشف 
املستقبلية ونــوايــاه، فقد أكــد أنــه لن يستقيل 
ألنه »ليس الجندي الــذي يهرب من املعركة«، 
الوفي بقوله »سأبقى على  الدولة  وأنــه رجــل 
ذمة الدولة، ولن أتقاعد«، في انعكاس واضح 

لرغبته الجلّية في مواصلة العمل السياسي.
غير أن الالفت في تصريحات ومواقف الصيد 
هــو قطعه حــبــل الــوصــال مــع الــســبــســي، ومــع 
حــــزب نــــداء تـــونـــس. فــقــد كــشــفــت تــصــريــحــات 
رئــيــس الــحــكــومــة عـــن ضــغــوط مـــن املحيطني 
بــالــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قــائــد السبسي 
»اإلهــانــة«  تهديد  االستقالة تحت  إلــى  لدفعه 

السلفيني فــي عـــدن، كـــان قــد بـــدأ فــي األشــهــر 
املـــاضـــيـــة، بـــعـــد أن شـــهـــدت املـــديـــنـــة الــعــديــد 
ــيـــاالت، أبـــرزهـــا اســـتـــهـــداف الــشــيــخ  ــتـ مـــن االغـ
»الــشــيــخ  ــعــــروف بـــ ســمــحــان عـــبـــدالـــعـــزيـــز، املــ
املــاضــي.  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  فـــي  راوي«، 
وقد كان عبدالعزيز أحد قادة »املقاومة« في 
منطقة البريقة. كما اغتيل في فبراير/شباط 
وهو  الــعــدنــي،  عبدالرحمن  الشيخ  املــاضــي، 
أيضًا من الدعاة السلفيني املعروفني في عدن.

في سياق متصل، جاءت الحوادث األخيرة 
فـــي عـــــدن، مــتــزامــنــة مـــع عـــــودة الفـــتـــة مللف 
االغتياالت، إذ اغتيل، أمس األحــد، شخص 
ــــاص مـــجـــهـــولـــني بـــيـــنـــمـــا كــــــان يـــقـــود  ــــرصـ بـ
سيارته، في مديرية الشيخ عثمان. عدا عن 
مــحــاولــة اغــتــيــال اســتــهــدفــت مــحــافــظ عــدن، 
عيدروس الزبيدي، ومدير أمن املدينة شالل 
كما  الــقــاعــدة(،  تنظيم  )تبناها  شــائــع  علي 
شهدت املدينة هجومًا بقنبلة يدوية ألقاها 

مجهولون في بوابة مطار عدن.
ـــن العمليات 

ّ
وكـــان تنظيم »الــقــاعــدة« قــد دش

املسلحة للمرة األولى منذ أكثر من عام، حني 
لــقــوات  الــصــولــبــان  هــاجــم مسلحوه معسكر 
األمن وسيطروا عليه لساعات قبل أن تتمكن 
القوات الحكومية من استعادة املعسكر، بعد 

تدخل طائرات التحالف العربي.
كانت  االغتياالت  حــوادث  أن  بالذكر،  الجدير 
عنوانًا متكررًا للتطورات في مدينة عدن، منذ 
تحريرها من الحوثيني وحلفائهم في يوليو/

تموز العام املاضي. وترّكزت أغلب العمليات 
والعسكرية  األمنية  القيادات  استهداف  على 
وقيادات في »املقاومة« باملدينة، لكن الحوادث 
األمــنــيــة تــراجــعــت نسبيًا فــي األشــهــر الثالثة 
األخيرة، قبل عودتها أخيرًا، مع تنفيذ قوات 
للسيطرة  عمليات  التحالف  مــن  بــدعــم  األمـــن 
على أحياء كانت ما تزال تحت سيطرة تنظيم 

»القاعدة«، وأبرزها مديرية املنصورة.

أصــبــحــت »وحـــلـــة وطــنــيــة« عــلــى حـــد وصــفــه.  
وإلــــى جــانــب حــديــثــه عـــن الــتــهــديــدات، تــطــرق 
ــهــم مدير 

ُّ
ات إلــى مسألة أخـــرى، عندما  الصيد 

األمن الوطني )القريب منه(، 
عبدالرحمن الحاج علي، بالتنصت على نجل 
الــرئــيــس، الفــتــًا إلــى أن تعيني مــديــر األمـــن تم 
السبسي. كما نفى  باقتراح منه وباستشارة 
عــلــى عائلة  بالتنصت  أمـــر  يــكــون  أن  الــصــيــد 
الـــرئـــيـــس، مـــؤكـــدًا أن الــســبــســي اســتــفــســر عن 
املوضوع، وأكد له أن التنصت يتم بالقانون، 
نافيا فــي الــوقــت ذاتـــه وجـــود أي خــالف بينه 

وبني نجل السبسي.
إال أن الجميع يــدرك أن جناح السبسي االبن 
فــي الــحــزب، وهــو شخصيًا، فــي خــالف كبير 
مع الصيد بسبب عالقة الصداقة بني األخير 
الرئاسي  ولــلــديــوان  للحزب  الــســابــق  واملــديــر 
والتي  االستراتيجية،  لكن هذه  بلحاج.  رضا 
الرئاسة وحزب  إلى إضعاف مؤسسة  تهدف 
التي  نــداء تونس من جهة، وكشف الضغوط 
عــمــل فـــي ضــوئــهــا رئــيــس الــحــكــومــة، بحسب 
البحث  إلى  أقواله، من جهة ثانية، قد تهدف 
الحكومي  الفشل  لتبرير  تخفيف  ظــروف  عن 
ــام، وتــقــاســمــه مـــع كـــل الـــشـــركـــاء، أحـــزابـــًا  ــعــ الــ
ورئـــيـــســـًا ونـــخـــبـــة ســـيـــاســـيـــة، حـــتـــى ال تــكــون 

حتملة مقترنة بخروجه الفاشل.
ُ
عودته امل

لكن مثول الصيد أمام مجلس نواب يناصبه 
موقف  اتضاح  بعد  تقريبًا،  بالكامل  الخالف 
ــد يــســحــب مـــنـــه الــثــقــة  ــل، قــ ــامـ ــكـ ــالـ الـــنـــهـــضـــة بـ
ــوات الــتــي حصل عليها  بــإجــمــاع يــفــوق األصــ
عند تعيينه، وقد ترتد عليه نتائج التصويت 
بـــالـــكـــامـــل. لــكــن الــصــيــد يــحــتــفــظ فـــي جعبته 
بـــردود قــد تكشف جــوانــب أخـــرى مــن عالقته 
بمحيطه الــســيــاســي، وقـــد يــكــون مــضــطــرًا إذا 
بالعودة  حظوظه  وفــقــد  املشهد  عليه  انقلب 
إلى اعتماد سياسة األرض املحروقة، وكشف 

املزيد من األسرار.

حركة  مواقف  على  للجيش  سياسي  دور  من  التحذيرات  تتوقف  ال 
الديمقراطي«،  واالنتقال  التغيير  »تنسيقية  كانت  إذ  السلم«،  »مجتمع 
كغطاء  العسكرية  المؤسسة  »استعمال  رفضها  عن  بيان  في  أعلنت 
واألمني،  واالقتصادي  السياسي  العام  الشأن  تسيير  في  السلطة  لفشل 
أن  وأكدت  الديمقراطي«.  االنتقال  عملية  وتعطيل  الحريات،  وقمع 
»الجيش مؤسسة دستورية مهمتها حماية السيادة الوطنية، ووحدة 

البالد، وليس إدخالها في تجاذبات سياسية بين الجزائريين«.

تحذير من استغالل الجيش

انتقادات لصالح
وصف القائد السابق 

للجيش الجزائري خالد نزار، 
قائد الجيش الحالي أحمد 
قايد صالح بأنه »عسكري 

هائج«. وقال في تصريح، 
إن »قائد أركان الجيش 

قام بإقحام المؤسسة 
العسكرية في المعترك 

السياسي«.

انتقدت حركة »مجتمع 
السلم«، خالل اجتماعات 
مجلس الشورى السبت، 
»التضييق على الحريات، 

وتعميم الفساد المالي«، 
معلنة بدء االستعداد 
لالنتخابات، لكنها قالت 
إن ذلك ال يعني حسم 

المشاركة.

رفض التضييق

قائد الجيش خالل استقباله 
وزير الدفاع الفرنسي جان 

إيف لودريان في 2014 
)فاروق بطيش/فرانس برس(

تحليل الحدث

)Getty/يتمسك الصيد بطلب تجديد الثقة بحكومته )سيان غالوب
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  شرق
      غرب

قتيل بشتوتغارت 
ومنفذ هجوم ميونخ 

خطط له لعام

ــتــل شــخــص وأصــيــب اثــنــان آخـــران 
ُ
ق

ــــور شـــهـــدتـــه  ــــاطـ ــــسـ ــالـ ــ فــــــي هـــــجـــــوم بـ
ــة شــتــوتــغــارت األملـــانـــيـــة مــســاء  ــ واليـ
التحقيق  األحــد، فيما يستمر  أمــس 
حــول هجوم ميونخ الــذي وقــع يوم 
الجمعة. وكشف قائد شرطة بافاريا 
على  الشرطة  أن  هايمبرغر  روبـــرت 
قـــنـــاعـــة بـــــأن مـــنـــفـــذ هــــجــــوم مــيــونــخ 
»خــطــط لــه ملــدة سنة كــامــلــة«. ووفــق 
الشرطة،  في  الجنائي  البحث  فريق 
ــدي »لــــــم يـــقـــم بـــاخـــتـــيـــار  ــتــ ــعــ فــــــإن املــ
الــضــحــايــا عـــن قــصــد مــســبــق«. ومــع 
تــعــالــي األصــــوات املــطــالــبــة بتشديد 
قــوانــني اقــتــنــاء األســلــحــة فــي أملانيا، 
ــر الــداخــلــيــة تـــومـــاس دي  ــ أعـــلـــن وزيـ
لتشديد  انفتاحه  )الــصــورة(  ميزير 
ــاء مــن  ــهــ ــتــ ــانــــون »لــــكــــن بـــعـــد االنــ ــقــ الــ
البحث الــجــاري فــي الــجــريــمــة«، كما 
نقلت عنه صحيفة »بيلد ام سنتاغ« 

أمس األحد.
)العربي الجديد(

إيران تتهم الوكالة 
الدولية بتسريب 

معلومات
اتــهــم املــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــطــاقــة 
كمالوندي،  بهروز  اإليرانية،  الذرية 
ــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ الــــوكــ
بوثائق  ترتبط  معلومات  بتسريب 
ــنــــووي.  ســـريـــة تــتــعــلــق بــــاالتــــفــــاق الــ
ــارس اإليـــرانـــيـــة عن  ونــقــلــت وكـــالـــة فــ
كـــمـــالـــونـــدي قـــولـــه أمــــس إن طــهــران 
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــلــــى اسـ ــكــــون قـــــــــــادرة عــ ــتــ ســ
نــشــاطــهــا الـــنـــووي كــمــا الــســابــق في 
ــال نــقــض الــتــعــهــدات أو اســتــمــرار  حـ
عدم تطبيق االتفاق بشكله املطلوب.
)العربي الجديد(

لقاء قبرصي إسرائيلي
بشأن المصالحة مع تركيا

العاشرة  اإلسرائيلية  القناة  ذكـــرت 
نــيــكــوالس  الـــقـــبـــرصـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ أن 
ــــس، قــــــــام بـــــزيـــــارة  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ أنـ
مــفــاجــئــة، أمــــس األحـــــد، إلــــى الــقــدس 
املــحــتــلــة، والــتــقــى بــرئــيــس الحكومة 
ــة بـــنـــيـــامـــني نــتــنــيــاهــو.  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ــــس الــــقــــبــــرصــــي مــع  ــيـ ــ ــرئـ ــ وبـــــحـــــث الـ
الــعــاشــرة،  الــقــنــاة  بحسب  نتنياهو، 
ــة  ــيــ ــركــ ــتــ ــة الــ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــــصـ تــــــداعــــــيــــــات املـ
ــة، وضـــمـــن ذلـــــك اتـــفـــاق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
تـــصـــديـــر الـــــغـــــاز اإلســــرائــــيــــلــــي إلـــى 
تــركــيــا عــبــر أنـــبـــوب يــمــر مـــن املــيــاه 

االقتصادية لقبرص. 
)العربي الجديد(

أوباما ينتقد ترامب

ــاراك  ــ ــي بــ ــركــ ــيــ ــر الــــرئــــيــــس األمــ ــبـ ــتـ اعـ
أوبـــــــامـــــــا )الـــــــــصـــــــــورة( فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
ــة، تـــصـــريـــحـــات مـــرشـــح  ــيـ ــزيـــونـ ــفـ ــلـ تـ
الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد 
ترامب، والتي قال فيها إن الواليات 
املــــتــــحــــدة قــــد ال تــــهــــرع لــــلــــدفــــاع عــن 
األطلسي،  حلفائها في حلف شمال 
مــــــؤشــــــرًا عــــلــــى »عــــــــــدم اســـــتـــــعـــــداده 
ــاء كــالم  لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة«. وجــ
أوبــامــا قــبــل انــطــالق مــؤتــمــر الــحــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــيــــوم اإلثــــنــــني الــــذي 
ُيـــتـــوقـــع أن يــعــلــن تــرشــيــح هــيــالري 
أخــرى،  مــن جهة  للرئاسة.  كلينتون 
تلفزيونية  فــي مقابلة  تــرامــب  أشــار 
أمـــس إلـــى احــتــمــال خـــروج الــواليــات 
املتحدة من منظمة التجارة العاملية.
)اسوشيتد برس، فرانس برس(

مسؤولة في شرطة نيس 
تتهم الداخلية بالضغط 

عليها
قــالــت ســـانـــدرا بــيــرتــن، والـــتـــي تــديــر 
ــرات  ــيــ ــامــ ــكــ ــر الــ ــبــ ــز املـــــراقـــــبـــــة عــ ــ ــركـ ــ مـ
الـــتـــابـــع لـــشـــرطـــة نـــيـــس الــفــرنــســيــة، 
إنــهــا تــعــرضــت لــضــغــوط مـــن وزارة 
لتغيير محتوى  الفرنسية  الداخلية 
تــقــريــر عـــن االنـــتـــشـــار األمـــنـــي مــســاء 
يوم االعتداء الذي ضرب املدينة. لكن 
ــر الــداخــلــيــة بـــرنـــار كـــازنـــوف رد  وزيــ
»االتهامات  على هذا الكالم، منددًا بـ
الـــخـــطـــيـــرة« لــلــشــرطــيــة، مــعــلــنــًا رفــع 

دعوى عليها بتهمة »التشهير«.
)فرانس برس(
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مصر: السكر يقفز 3 مرات في شهر
القاهرة ـ محمد توفيق

ارتفعت أسعار السكر في مصر 3 مرات في أقل من 
شهر، وسط تراجع في املعروض باألسواق، األمر 
الذي أرجعه مسؤول حكومي إلى تصدير شركتي 
»الـــنـــيـــل« الــتــابــعــة لــلــمــلــيــارديــر املـــصـــري نــجــيــب ســـاويـــرس، 
تشير  فيما  للخارج،  كبيرة  كميات  السعودية،  و«صــافــوال« 
البيانات الرسمية إلى أن حصة الشركات الخاصة ال تتجاوز 
الحكومية  الشركات  تنتج  بينما  اإلنــتــاج،  إجمالي  من   %20

.%80
في  الغذائية  املـــواد  رئيس شعبة  نائب  عابدين،  عماد  وقــال 
غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار السكر شهدت ثالث قفزات 
منذ نهاية يونيو/حزيران املاضي، بإجمالي 700 جنيه ) 79 
دوالرًا( للطن، ليرتفع سعر الطن إلى 4900 جنيه )554 دوالرًا( 
»العربي  إلــى  فــي تصريح  عابدين  وأضـــاف  التجزئة.  لتجار 
وكذلك  األســعــار،  ارتفاع  وراء  املنتجة  الشركات  أن  الجديد«، 
توقف االستيراد نظرًا لزيادة سعر السكر عامليًا إلى نحو 650 
دوالرًا للطن، وهو ما يزيد على سعر املنتج املحلي بما يقارب 
900 جنيه للطن )102 دوالر(. لكن عبد الحميد سالمة رئيس 

شركة الدلتا إلنتاج السكر )حكومية(، قال في تصريح خاص، 
إن مصانع السكر رفعت األسعار لتعويض خسائر الشركات 
خالل الفترة املاضية، الفتًا إلى أن الزيادة كان من املفترض أن 
تتم قبل شهر رمضان ) تزامن مع يونيو/ حزيران املاضي(، 
لكن الــشــركــات أرجــأتــهــا حتى ال يتأثر املــواطــنــون خــالل ذلك 

الشهر الذي يزيد فيه االستهالك.
وأضــــاف أن شــركــات الــســكــر كــانــت تــبــيــع الــطــن بــنــحــو 4250 
جنيهًا، لكنها رفعته إلى 4500 جنيه للطن، مما يجعل أقصي 
الــواحــد  للكيلوغرام  جنيهات   5 يتعدى  ال  للمستهلك  سعر 
حلقات  لجميع  الــربــح  هــوامــش  تحقيق  بعد  دوالر(،   0.56  (

التداول سواء لتجار الجملة أو التجزئة.
وتشير بيانات شعبة املواد الغذائية في غرفة تجارة القاهرة 
إلــى أن سعر السكر يــتــراوح بني 5.75 جنيهات و8 جنيهات 
لــلــكــيــلــوغــرام حــســب جــــودتــــه. وتــشــهــد مــصــر خــــالل األشــهــر 
ــيـــرة انــفــالتــًا غــيــر مــســبــوق فـــي أســـعـــار مــخــتــلــف الــســلــع،  األخـ
وسط اتهامات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة 

الداخلية بعدم القدرة على مراقبة األسواق وضبط األسعار.
لــكــن مـــصـــدرًا مـــســـؤواًل فـــي وزارة الــتــمــويــن، قـــال لــــ »الــعــربــي 
ــيــــل« الـــتـــابـــعـــة لــــرجــــل األعــــمــــال  ــنــ الــــجــــديــــد«، إن شـــركـــتـــي »الــ

نــجــيــب ســـاويـــرس و«صـــافـــوال« الــســعــوديــة، قــامــتــا بتصدير 
السعر. وأضــاف  فــارق  للخارج لالستفادة من  كبيرة  كميات 
ــر اســـمـــه، أن الــكــمــيــات الــتــي تم  ــدم ذكـ املـــصـــدر، الــــذي فــضــل عـ
أزمــة في  تصديرها تتجاوز 300 ألف طن، وبالتالي أحدثت 
تعويضها  إلــى  التموين  وزارة  املــصــري، وستضطر  الــســوق 

باالستيراد.
غــيــر أن الــبــيــانــات الــرســمــيــة تــشــيــر إلـــى اســتــحــواذ الــشــركــات 
الحكومية على نحو 80% من إنتاج السكر في مصر، بواقع 
املتمثل في  الــخــاص  القطاع  فــي حــني ينتج  2.1 مليون طــن، 
ألف  »النيل« و«صــافــوال« ما يتراوح بني 250 و300  شركتي 
طــــن. وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد فـــرضـــت فـــي مـــايـــو/أيـــار املــاضــي 
رسومًا على صادرات السكر بقيمة 900 جنيه للطن، وإعفاء 

مستوردي السكر الخام من الرسوم الجمركية لنهاية 2016.
ويــبــلــغ حــجــم إنــتــاج الــســكــر فــي مــصــر نــحــو 2.4 مــلــيــون طن 
ســنــويــًا، بينما يــصــل االســتــهــالك إلـــى نــحــو 3.2 مــاليــني طن 

سنويًا، وفق البيانات الرسمية.
وسبق أن أعلن مجلس الــوزراء املصري نهاية مايو/أيار، أن 
البالد  حــاجــات  يغطي  السكر  مــن  االستراتيجي  االحتياطي 

حتى مطلع 2017، من دون أن يفصح عن كميته.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــيــــني الــعــامــلــني في  ســجــل إجــمــالــي تــحــويــالت األردنــ
 %4.3 بنسبة  انخفاضا  األجنبي،  النقد  مــن  الــخــارج 
الــحــالــي، مقارنة  الــعــام  مــن  األولـــى  الخمسة  لألشهر 
بــــذات الــفــتــرة مــن الــعــام املــاضــي 2015، فــيــمــا يتركز 
العربي،  الخليج  األردنــيــني في دول  املغتربني  معظم 

شغل األكبر لأليدي العاملة األردنية.
ُ
التي ما تزال امل

وقال البنك املركزي األردني في تقرير له، إن إجمالي 
قيمة التحويالت خالل الفترة من يناير/كانون األول 
إلى نهاية مايو/أيار املاضي، بلغ حوالي 1.46 مليار 

دوالر. وتــعــتــبــر تــحــويــالت املــغــتــربــني، أحـــد الـــروافـــد 
املــالــيــة لــالقــتــصــاد األردنـــــــي، وتــســاهــم بــفــاعــلــيــة في 
خاصة  االقــتــصــاديــة،  النشاطات  مــن  العديد  تحريك 

التجارية والعقارية واملصرفية.
ــال عــمــر عــــوض، مــديــر املـــرصـــد الــعــمــالــي األردنــــي  وقــ
ـــ« الــعــربــي  )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مـــدنـــي(، فـــي تــصــريــح لــ
التحويالت هو  أحــد أســبــاب انخفاض  إن  الــجــديــد«، 
اســتــغــنــاء بــعــض دول الــخــلــيــج عـــن عـــدد مـــن األيـــدي 
العاملة األردنية. وأضاف عوض أن من بني الحاالت 
الــتــي تـــم االســتــغــنــاء عــنــهــا وفــــق مــتــابــعــات املــرصــد، 
عــامــلــني أردنـــيـــني فــي مــجــمــوعــة بــن الدن الــســعــوديــة، 

كما تم اإلعــالن عن قيام قطر باالستغناء عن بعض 
الــعــامــلــني لــديــهــا مـــن األردنــــيــــني الــعــامــلــني فـــي مهنة 
التمريض. واتجهت دول الخليج العربي إلى ترشيد 
اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي فـــي الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات، بعد 
عامليًا  النفط  أسعار  هبوط  بسبب  إيــراداتــهــا  تراجع 

بأكثر من 60 % منذ منتصف عام 2014.
ــال مـــديـــر املــــرصــــد الـــعـــمـــالـــي األردنـــــــــي، إن حــاجــة  ــ وقــ
األردنيني للعمل في الخارج، أوجدت ممارسات غير 
مشروعة من قبل املكاتب والشركات غير املرخصة في 
األردن والتي تطلب من الراغبني في السفر دفع مبالغ 
ـــقـــدر نقابة 

ُ
مــالــيــة نــظــيــر تــوفــيــر فـــرص عــمــل لــهــم. وت

التوظيف  مكاتب  ــداد  أعـ التشغيل،  مكاتب  أصــحــاب 
التي تعمل بصورة غير مرخصة بحوالي 600 مكتب، 
قانونية  بــصــورة  تعمل  فــقــط  72 شــركــة  هــنــاك  فيما 
لرقابة  وتخضع  الــالزمــة  التراخيص  على  وحاصلة 

وزارة العمل األردنية.
وارتفع معدل البطالة في األردن إلى 14.6%، وشكلت 
الحكومة مؤخرا لجنة عليا للتشغيل برئاسة رئيس 
لألردنيني  فــرص عمل  لتأمني  امللقي،  الــــوزراء، هاني 
الــالزم  من خــالل عــدة محاور، أهمها توفير التمويل 
لهم إلقامة مشاريع نموذجية خاصة بهم وتسويق 

الكفاءات األردنية في الخارج.

تراجع تحويالت المغتربين األردنيين

قطر 
ترّوج لسياحتها 

في تركيا
أعـــلـــنـــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــة الــــقــــطــــريــــة،  ــيــــاحــ ــلــــســ لــ
ــتــــتــــاح  عــــزمــــهــــا عــــلــــى افــ
مـــــكـــــتـــــب تـــــمـــــثـــــيـــــل لـــهـــا 
ــة إســطــنــبــول  ــنـ ــديـ فــــي مـ
ــا، ابـــــــــتـــــــــداًء مـــن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ بـ
املـــقـــبـــل،  آب  أغـــســـطـــس/ 
في خطوة لدعم التعاون 

السياحي بني البلدين.
بيان،  في  الهيئة  وقالت 
أمـــس، إن افــتــتــاح مكتب 
ــبــــول ســــوف  ــنــ فـــــي إســــطــ
ــــول  يــــســــاهــــم فـــــي الـــــوصـ
بـــســـهـــولـــة إلـــــــى شــــركــــاء 
ــة واإلعــــــــــــــالم  ــ ــاحــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الــــــــــــبــــــــــــارزيــــــــــــن هــــــــنــــــــاك، 
كوجهة  لقطر  »للترويج 

سياحية عاملية«.
افــتــتــاح  أن  أن  وأضـــافـــت 
املــــكــــتــــب، يـــعـــتـــبـــر دعـــمـــًا 
بني  السياحي  للتعاون 
وأنهما  البلدين، خاصة 
اتفاقية  قد وقعا مؤخرًا 
ــراك  ــ تــســمــح لــــلــــزوار األتــ
ــر بــــــــدون  ــ ــطــ ــ لــــــــدخــــــــول قــ

تأشيرة.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب راشـــــــــــــــــد 
قطاع  رئيس  القريصي، 
ــتــــســــويــــق والــــتــــرويــــج  الــ
ــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ فــــــــي الـ
لــلــســيــاحــة، فــــإن الــهــيــئــة 
ــلــــى »تـــوســـيـــع  تـــعـــمـــل عــ
حــــــــــمــــــــــالت الــــــــتــــــــرويــــــــج 
الــســيــاحــي فـــي الـــخـــارج 
وتـــنـــفـــيـــذ اســتــراتــيــجــيــة 
املـــهـــرجـــانـــات فــــي قــطــر، 
وهــو مــا تــرك أثـــرًا كبيرًا 
على النشاط السياحي«. 

)Getty(

»سوناطراك« الجزائرية تقلص العمال األجانب
مع  للنفط  الجزائرية  »سوناطراك«  مجموعة  اتفقت 
أويل«  و«شتات  البريطانية،  بتروليوم«  »بريتيش  شركتي 
األجانب  العمال  عدد  من   %40 خفض  على  النرويجية 
في مشروع مشترك مع الشركة الجزائرية بنهاية العام 

الجاري 2015.
ونقلت وكالة األنباء الجزائرية، عن مسؤول في قطاع 
جاء  العماله،  تخفيض  قرار  إن  قوله،  بالجزائر  الطاقة 
بعد تراجع أسعار البترول في السوق العالمية، بهدف 
تقليص نفقات العمال األجانب، سواء من حيث األجور 
الحماية  النقل واإليواء، وكذلك  أو نفقات  المرتفعة، 

التي تكلف بدورها أمواال باهظة.

تراجع مشتركي الجوال في السعودية
الجوال  الهاتف  خدمات  مشتركي  أعداد  تراجعت 
األول  الربع  نهاية  مع   %1.8 بنسبة  السعودية  في 
مشترك،  مليون   50.9 إلى   ،2016 الجاري   للعام 
الفترة  نفس  في  مشترك  مليون   51.8 بنحو  مقارنة 
من العام الماضي. وتوقعت هيئة االتصاالت وتقنية 
موقعها  على  الرسمية  نشرتها  في  المعلومات، 
اإللكتروني أمس، استمرار االنخفاض في عدد االشتراكات 
أرقام  ربط  نظام  تطبيق  نتيجة  القادمة،  الفترة  في 

الهواتف الجوالة وشرائح البيانات بالبصمة الشخصية. 
وبدأت الهيئة، اعتبارًا من الخميس الماضي، في قطع 
خدمة اإلرسال لألرقام غير المسجلة بالبصمة الشخصية.

الطاقة  في  كورية  وشركة  اإلمارات  بين  اتفاقية 
النووية

وقعت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية )حكومية(، 
اتفاقية مع الشركة الكورية للطاقة المائية والنووية، 
الطاقة  لمحطات  التشغيلي  الدعم  خدمات  لتقديم 
الغربية  بالمنطقة  »براكة«  موقع  في  األربعة  النووية 
إلمارة أبوظبي. وتعتبر اإلمارات أول دولة خليجية تبدأ 

في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء. 
بيان للمؤسسة اإلماراتية، أمس،  فإن  الشركة  وبحسب 
الكورية سترسل 400 خبير سنويًا حتى عام 2030 لإلشراف 
مطابقته  على  والتأكيد  المشروع،  تنفيذ  على 

للمواصفات.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

التعويم في أبسط تعريف هو 
ترك سعر العملة يتحرك، حسب 
العرض والطلب، فكلما زاد الطلب 

على العملة ارتفع سعرها والعكس، 
وفي هذه الحالة نجد أن املصارف 

املركزية ال تستهدف سعرًا محددًا 
للعمالت في حالة التعويم املطلق، 
ويكون سعر العملة أقرب لسعر 

الذهب الذي يتم تغييره يوميًا، بل 
قد يتغير من ساعة ألخرى.

أما في حال التعويم املدار، وهو 
ثاني نوع من أنواع التعويم واألكثر 

انتشارًا، هنا تتدخل املصارف 
املركزية بائعة للدوالر أو مشترية له 
في حال حدوث مضاربات مفتعلة 

على سعر العملة، بحيث تكون 
أسعارها غير حقيقية ومبالغًا بها 

وناتجة عن مضاربات وال تعبر عن 
أوضاع االقتصاد.

وكلمة التعويم ترددت كثيرا خالل 
الفترة املاضية، ولم تعد قاصرة 
على العاملني في إدارة السياسة 

النقدية، بل وصلت لرجل الشارع، 
خاصة في دول املنطقة التي تشهد 

اضطرابات اقتصادية مثل مصر 
والجزائر، أو اضطرابات سياسية 
وأمنية مثل سورية واليمن وليبيا 

حيث انتشرت شائعات على نطاق 
واسع تقول إن املصارف املركزية 

في هذه الدول تتجه نحو تعويم 
عمالتها بعد أن فشلت في وقف 

تدهورها أمام الدوالر.
وفي حال التعويم املطلق للعملة 

يكون سعر العملة مثله مثل 
أسعار السلع، خاصة سريعة 
التقلب كالخضروات والفاكهة 

والطماطم، وهنا ال تتحرك العملة 
صعودًا وهبوطًا بحسب املؤشرات 

االقتصادية للدولة من معدالت 
نمو وبطالة وتضخم، إنما تحركها 

املضاربات ورهان تجار العملة 
على حصد مزيد من األرباح على 

حساب االقتصاد.
ولذا فإن التعويم املطلق ال نجده 

في أي دولة في العالم، حتى 
اقتصاديات الدول الثماني، مثل 

أميركا وبريطانيا وأملانيا واليابان 
نجد أن بها تعويمًا شبه مدار، فهذه 

الدول تتدخل في سوق الصرف 
عن طريق مصارفها املركزية، 

والدليل أزمة اإلسترليني األخيرة 
الناجمة عن قرار خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي، فعقب الهبوط 
الحاد لإلسترليني من نحو 1.5 إلى 
1.3 للدوالر، هنا تدخل بنك إنكلترا 

املركزي، وأعلن رصد نحو 430 
مليار دوالر للدفاع عن العملة ضد 

أي مضاربات محتملة.
قرار التعويم من أخطر القرارات 

التي تتخذها الدول، فربما من 
السهل على الحكومات أن تتخذ 

قرارًا بالدخول في حرب مع أعداء، 
لكن من الصعب عليها أن تتخذ 

قرارًا بتعويم عملتها، فالتعويم في 
حاجة لتوافر شروط كثيرة، منها 
امتالك الدولة الحتياطيات ضخمة 
من النقد األجنبي، بحيث تقوم من 
خاللها ليس فقط باستهداف سعر 

محدد للعملة، ولكن بالدفاع عنها 
ومواجهة أية مضاربات عليها.  

ومن هنا فإن معظم املصارف 
املركزية العربية غير قادرة على 
تعويم عمالتها، ألنها ال تمتلك 

أدوات الدفاع ومواجهة املضاربات 
املحتملة كتلك التي تحدث حاليًا.

تعويم
العمالت
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ثالثة »أعداء« لـ»داعش« بينهم أقلية هزارة

خطر الفتنة يهدد أفغانستان

توظيف إسرائيلي العتداء نيس

معلومات عن عالقة 
تجمع قادة التظاهرات 

بالحرس الثوري اإليراني

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يــحــمــل االعـــــتـــــداء الــــدمــــوي الــــذي 
اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  نفذه 
)داعش( على حشود املتظاهرين 
من أقلية هــزارة الشيعية في قلب العاصمة 
األفغانية كابول، يوم السبت املاضي، والذي 
ــة نحو  ــابـ إلــــى مــقــتــل 80 شــخــصــًا وإصـ أدى 
200 آخــريــن، دالالت عـــدة. مــن جــهــة، يكرس 
االعتداء، وهو األعنف الذي يقوم به التنظيم 
أفغانستان، مدى تنامي نفوذ »داعــش«  في 
ــرق الــــبــــالد، وبـــالـــقـــرب من  وال ســيــمــا فـــي شــ
الـــحـــدود الــبــاكــســتــانــيــة حــيــث يــحــظــى بــدعــم 
واســـــع عــلــى طـــرفـــي الــــحــــدود، وأنـــشـــأ فيها 
مــراكــز قــويــة يــديــر مــن خــاللــهــا عــمــلــيــات في 
أن  وسبق  أفغانستان.  مــن  مختلفة  مناطق 
الدولية  والقوات  األفغانية  الحكومة  حذرت 

من تمدد التنظيم.
من جهة ثانية، يــدق االعــتــداء ناقوس خطر 
أتــون حرب  نحو  أفغانستان  يدفع  قــد  أكبر 
طائفية، األمــر الــذي أشــارت إليه العديد من 
التصريحات واملــواقــف، بما في ذلــك اعتبار 
الهجوم  تنفيذ  من  الهدف  أن  طالبان  حركة 
على املتظاهرين من أبناء أقلية شيعية هو 

إشعال فتيل حرب طائفية.

اتهامات لمنظمي التظاهرات وإيران
لكن األمر لم يقتصر على تصريحات تحذر 
من التداعيات، إذ برزت عقب الساعات التي 
تلت االعــتــداء ردود فعل لم تكتِف بمهاجمة 
ــــدت أيـــضـــًا  ــتـ ــ ــــل امـ »داعــــــــــش« ومـــخـــطـــطـــاتـــه بـ
لتطاول منظمي التظاهرة الذين حشدوا عبر 
 عن 

ً
تجمعات من كل أطراف العاصمة، فضال

الــتــظــاهــرات الــتــي خــرجــت فــي إقليم باميان. 
ــرار على  ــ ورأى الــبــعــض، أنـــه مــن خـــالل اإلصـ
التظاهر، على الرغم من املخاطر والتنبيهات، 
ســاهــم قــــادة الــتــظــاهــرات فـــي مــنــح التنظيم 
فرصة ملحاولة إشعال الفتنة الطائفية. إال أن 
البعض ذهــب أبعد مــن ذلــك فــي التعبير عن 
آلــت إليه األوضـــاع، باعتباره أن  غضبه مما 
»قادة التظاهرات وعلى رأسهم أحمد بهزاد 
الــعــضــو فـــي الـــبـــرملـــان، هـــم الـــذيـــن نــســقــوا مع 
داعـــش«، وأن »الــهــدف من وراء كل ما حصل 
هو إشعال حرب طائفية في البالد«، على حد 

قول أحد الناشطني ويدعى عثمان منصور.
ــا )داعـــــش  ــمـ كـــمـــا اعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض أن »كـــالهـ
وقـــادة الــتــظــاهــرات( مــن صنع دولــة مجاورة 
ســارت  مــا  على  أفغانستان  تسير  تعمل ألن 
عليه سورية والعراق«، في إشارة إلى إيران 
تحديدًا. وترافقت هذه االتهامات إليــران مع 
ــورًا تــظــهــر قـــادة  ــ ــغـــان صـ ــداول نــاشــطــني أفـ ــ تــ
الــتــظــاهــرات مــع قــيــادات فــي الجيش الــثــوري 

اإليراني.
وتـــعـــزز هـــذه الــشــكــوك مــعــلــومــات تــفــيــد بــأن 
قــادة التظاهرات اآلخرين  بــهــزاد وعـــددًا مــن 
كانوا في السفارة البريطانية ثم ذهبوا إلى 
 عن 

ً
السفارة اإليرانية ليلة التظاهرات، فضال

اتهامات توجه إليران بتمويل الحراك الذي 

عــمــل وحــشــي جــديــد لـــداعـــش«، مــعــتــبــرًا أنــه 
السنة والشيعة االتحاد لدحر  يتعني »على 
باسم  املتحدث  رأى  مــن جهته،  املــتــطــرفــني«. 
قاسمي،  بــهــرام  اإليــرانــيــة،  الخارجية  وزارة 
أنــه »بـــدون تــعــاون كــل الـــدول، مــن املستحيل 
ــح أن  ــ ــاب والـــتـــطـــرف«. وأوضـ ــ اجــتــثــاث اإلرهــ
»اإلرهاب والتطرف واملساس بحياة األبرياء 

ال يمكن تبريره«.

3 أعداء لـ»داعش«
منذ أن بدأ »داعش« في إيجاد موطئ قدم له 
التنظيم  استراتيجية  كانت  أفغانستان  في 
ــة، جــعــلــت عـــــداءه يــتــركــز ضـــد ثــالثــة  ــحـ واضـ
أطـــراف أســاســيــة. األولــــى، حــركــة طــالــبــان، إذ 
كــــان أول مـــا أعــلــنــه الــتــنــظــيــم. تــمــزيــق صف 
الــحــركــة بـــاملـــال واإلغـــــــراءات والــتــركــيــز على 
أجــنــدات  لصالح  تعمل  طالبان  أن  الــتــرويــج 
أجــنــبــيــة. وقــــد نــجــح »داعــــــش« فـــي ذلــــك إلــى 
حـــد مــــا، إذ وجــــد لـــه مـــوطـــئ قــــدم فـــي شــرق 
أفغانستان وجنوبها. لكن طالبان من جهة 
أخرى  األفغانية من جهة  املسلحة  والــقــوات 
استطاعتا أن تقضيا على نفوذ التنظيم في 
الجنوب. أما في الشرق فال يزال هناك معاقل 

ــدة للتنظيم، ولــعــل أكــثــر مــا يــســانــده هو  عـ
الحدود املشتركة مع باكستان والدعم الذي 
الباكستانية.  القبلية  املناطق  مــن  يحصله 
ــة مــع  ــ ــاريـ ــ ــارك ضـ ــ ــعـ ــ ــــوض الـــتـــنـــظـــيـــم مـ ــخـ ــ ويـ
تل خاللها املئات من الطرفني. كما 

ُ
طالبان، ق

ــدم الــطــرفــان قــيــادات مــيــدانــيــة مهمة بعد  أعـ
القبض عليها.

وإذا كان عداء التنظيم في الدرجة األولى مع 
طالبان، فإن ثاني أعدائه يتمثل في الزعامات 
القبلية. تقول مصادر قبلية إن لدى »داعش« 
أربــعــة ســجــون خــاصــة بــالــزعــامــات القبلية 
فيها  الباكستانية  األفــغــانــيــة  الــحــدود  قــرب 
أكــثــر مـــن 200 مـــن زعـــمـــاء ورجـــــال الــقــبــائــل. 
األمــنــي عبد  املحلل  الــهــدف كما يقول  ولعل 
الله وزيري هو القضاء على الزعامة القبلية 
الــتــي تجمع عليها الــقــبــائــل ومـــن ثــم إخــالء 
في  التنظيم  نفذ  وقــد  مــن سكانها.  املناطق 
حــق زعــمــاء قبليني أعـــمـــااًل لــم يــكــن يعرفها 
ــن جـــمـــاعـــات مــســلــحــة  الـــشـــعـــب األفــــغــــانــــي مــ
ــــرى، كـــذبـــح زعـــمـــاء الــقــبــائــل وتــفــجــيــرهــم  أخــ

الجماعي عبر زرع قنابل تحتهم.
اعـــتـــداءات  تنفيذ  عــلــى  التنظيم  أقـــدم  كــذلــك 
الدموي  الهجوم  أبــرزهــا  ضــدهــم،  انتحارية 
ــتـــهـــدف تــجــمــعــًا قــبــلــيــًا قـــبـــل فــتــرة  الــــــذي اسـ
فـــي مــديــنــة جــــالل أبــــــاد، مـــا أدى إلــــى مقتل 
التنظيم  الــعــشــرات. كما اســتــهــدف  وإصــابــة 
بــعــمــلــيــة انــتــحــاريــة الــشــهــر املـــاضـــي الــزعــيــم 
الــلــه خــان ولكنه نــجــا، بينما  القبلي حــيــات 
قتل وأصيب في الهجوم أكثر من عشرة من 

القبليني.
أما الجهة الثالثة التي يعمل التنظيم ضدها 
فهي أقلية هزارة الشيعية. تنوعت اعتداءات 
وذبــح،  وقــتــل  اختطاف  مــن  بحقها  التنظيم 
مــرة عناصر  مــن  أكثر  التنظيم  حيث خطف 
ــات الــرئــيــســيــة  ــرقـ ــطـ ــداد الـ ــتــ األقـــلـــيـــة عــلــى امــ
فــي شــمــال الــبــالد، ثــم أعـــدم املختطفني على 
الــفــور بــعــد الــبــحــث فــي هــويــاتــهــم، أو قتلهم 
زابــل  إقليم  فــي  كما حصل  بعد  فيما  ذبــحــًا 
فــــي مـــــــــــارس/أذار مــــن الــــعــــام املــــاضــــي حــيــث 
الطائفة بعد  أبناء  التنظيم سبعة من  أعــدم 
إلــى  التنظيم  يــد  اخــتــطــافــهــم. إال أن وصـــول 
كابول واستهداف األقلية في قلب العاصمة 
يعد تطورًا غير مسبوق ينذر بإشعال حرب 
تـــأكـــدت صحة  مـــا  إذا  طــائــفــيــة، وال ســيــمــا 

االتهامات املوجهة إليران.

8
سياسة

لم تتأخر إسرائيل في 
استغالل االعتداء الذي 
وقع في مدينة نيس 

الفرنسية، لتكثيف 
حمالتها الستقطاب 

اليهود الفرنسيين 
وتحفيزهم على الهجرة 

إلى إسرائيل

تظهر االعتداءات التي ينفذها تنظيم »داعش« في أفغانستان تركيزه على ثالثة أطراف هي حركة طالبان، وأقلية هزارة، 
وزعماء القبائل. وفيما تتصاعد التحذيرات من مخطط إلشعال فتنة طائفية، يتهم البعض إيران بالسعي لهذا السيناريو

يستخدم »داعش« التفجيرات والخطف ضد أقلية هزارة )شاه مرعي/فرانس برس(

صالح النعامي

ــتــــداء الــــذي اســتــهــدف مــديــنــة نيس  مــنــح االعــ
الفرنسية أخيرًا، فرصة لالحتالل اإلسرائيلي 
لتبرير تكثيف حمالته من أجل إقناع اليهود 
الفرنسيني بالهجرة إلى األراضي الفلسطينية 
أن ثمانية عشر  املحتلة. وقد أسهمت حقيقة 
ــتــــداء هـــم يـــهـــود، في  مـــن بـــني الــقــتــلــى فـــي االعــ
من  الكثير  اإلسرائيلية  الدعاية  ماكينة  منح 
الوقود لتسويغ دعوة يهود فرنسا، ال سيما 
فـــي نــيــس، لــلــهــجــرة. فــقــد قــــال وزيــــر التعليم 
نفتالي بينيت، املسؤول عن إدارة العالقة مع 
الــجــالــيــات الــيــهــوديــة فــي الــعــالــم، إن مــا حدث 
في نيس يــدل على أنــه ال مكان ليهود العالم 
التي  »إال فــي إســرائــيــل، ال سيما فــي املناطق 
تتعاظم فيها مخاطر اإلرهـــاب«. وفي مقابلة 
أيــام، اشار  قبل  العبرية  اإلذاعـــة  أجرتها معه 
اتخذت  اإلسرائيلية  الحكومة  أن  إلــى  بينيت 
اليهود  هــجــرة  لتسهيل  عــدة  ــرارات  قــ بالفعل 
ــل بـــعـــد االطــــــــالع عــلــى  ــيــ ــرائــ الـــفـــرنـــســـيـــني إلســ
اليهود  هـــؤالء  يواجهها  الــتــي  املشاكل  طــابــع 
بــعــد وصــولــهــم إلـــى إســرائــيــل. لــكــن إيــــرز ليو 

دانــئــيــل، الـــذي عــمــل لعشر ســنــوات فــي مجال 
تهجير اليهود إلى إسرائيل، رأى أنه يتوجب 
استنفاد الطاقة الكامنة ليس فقط في مخاوف 
اليهود الفرنسيني من الهجمات التي ينفذها 
»اإلرهـــابـــيـــون املــســلــمــون«، عــلــى حـــد وصــفــه، 
فوز  إمكانية  مــن  فزعهم  استغالل  »علينا  بــل 
الــيــمــني املــتــطــرف فـــي االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
لــلــهــجــرة«. وفــي مقال  املقبلة مــن أجــل دفعهم 
أيــام،  قبل  هــيــوم«  »يسرائيل  صحيفة  نشرته 
ل فوز اليمني املتطرف في 

ّ
ع دانئيل أن يمث

ّ
توق

املقبلة »مسوغًا كبيرًا«  الرئاسية  االنتخابات 
إلى  مشيرًا  للهجرة،  الفرنسيني  اليهود  لدفع 
 مـــن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة والــوكــالــة 

ً
أن كـــال

ــل الـــجـــهـــود  ــ ــان بــــبــــذل كـ ــتـ ــبـ ــالـ ــة مـــطـ ــهــــوديــ ــيــ الــ
إسرائيل  باختيار  اليهود  إقناع  إلــى  الهادفة 
كــوجــهــة لــهــم. وحــســب دانــئــيــل، فـــإن الحكومة 
اإلسرائيلية مطالبة بتقديم »مغريات« إلقناع 
الفرنسيني بالتوجه إلسرائيل، وعلى  اليهود 
في  واالســتــثــمــار  ضريبية،  تسهيالت  رأســهــا 
ــادة ما  ــ الــبــنــى الــتــحــتــيــة فـــي املــنــاطــق الـــتـــي عـ
يختار اليهود الفرنسيون اإلقامة فيها داخل 
إســرائــيــل، ال سيما مــديــنــة نــتــانــيــا، شــمــال تل 
اإلسرائيلية  الحكومة  دانئيل  وطــالــب  أبــيــب. 
ــادات بــعــض  ــهــ ــشــ ــل مــشــكــلــة االعــــــتــــــراف بــ بـــحـ
تعيق  التي  الفرنسية،  األكاديمية  املؤسسات 
اندماج اليهود في سوق العمل في إسرائيل. 
مبعوثي  على  يتوجب  فإنه  دانــئــيــل،  وحسب 
الــوكــالــة الــيــهــوديــة وإســرائــيــل فــي فــرنــســا أن 
ــيـــل عــلــى أنــهــا  ــرائـ يـــحـــرصـــوا عــلــى تــقــديــم إسـ
اليهود  على  يتوجب  ثمينة  تأمني  »بوليصة 

استغاللها«.
وفـــــي مــــقــــال آخـــــر نـــشـــرتـــه الـــصـــحـــيـــفـــة، أشــــار 
الــبــاحــث اإلســـرائـــيـــلـــي دانـــيـــل بـــن حــايــيــم إلــى 
إلـــى  ــروا  ــ ــاجـ ــ فـــرنـــســـي هـ يــــهــــودي  ألـــــف  أن 35 
ــيــــر، مــنــهــم 20 ألــفــا  ــي الــعــقــد األخــ إســـرائـــيـــل فـ
فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــالث األخــــيــــرة. وحـــســـب بن 

حــايــيــم، فــإن الضائقة االقــتــصــاديــة الــتــي تمر 
بل  للهجرة،  الــيــهــود  ليس  تحفز  فرنسا  بها 
على  مؤشرات  هناك  ولكن  الفرنسيني.  عموم 
الــتــذرع بــاألوضــاع األمنية إلقــنــاع اليهود  أن 
بــالــهــجــرة مــن فــرنــســا ال تــثــيــر انــطــبــاع نسبة 
كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــم. فـــقـــد أدت األوضـــــــــاع األمــنــيــة 
املــتــدهــورة فــي إســرائــيــل حــالــيــًا، ال سيما في 
أكتوبر/ في  الفلسطينية  الهّبة  تفّجر  أعقاب 

إلــى تجذر قناعة لدى  املــاضــي،  تشرين األول 
إسرائيل  بــأن  الفرنسيني  الــيــهــود  مــن  الكثير 
التلفزة  قناة  نقلت  وقــد  آمــنــًا.  ال تشكل مكانًا 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أخــــيــــرًا عــــن يـــهـــوديـــة 
فرنسية قولها إنها ال يمكن أن تفكر بالهجرة 
إلــى إســرائــيــل على اعتبار أن األوضـــاع فيها 

»أسوأ مما هي عليه في فرنسا«.
وفـــي الــســيــاق، دعـــا الــبــرفــســور املــحــاضــر في 
جامعة تل أبيب، موشيه تسيرمان، في مقال 
نشرته صحيفة »ميكور ريشون« أخيرًا، يهود 
أوروبــا إلى عدم الهجرة إلى إسرائيل بسبب 

األوضاع األمنية.  
قبل  أعلنت  قد  اإلسرائيلية  الحكومة  وكانت 
نــحــو عـــام أنــهــا بــصــدد تــطــبــيــق خــطــة تــهــدف 
إلـــــى تــهــجــيــر 50 ألـــــف يــــهــــودي فـــرنـــســـي فــي 
غضون خمسة أعوام. وحسب معطيات وزارة 
االستيعاب اإلسرائيلية، فإن عدد اليهود في 
عادة  منهم  يهاجر  ألفًا،   560 يتجاوز  فرنسا 
وتدل  إلسرائيل.  سنويًا  شخص  آالف  سبعة 
املعطيات الرسمية اإلسرائيلية على أن ثالثة 
آالف مــن الــيــهــود الــفــرنــســيــني الــذيــن هــاجــروا 
إلـــى إســرائــيــل عــــادة مــا يـــعـــودون إلـــى فرنسا 
سنويًا بسبب صعوبات في االندماج لظروف 
اقــتــصــاديــة أو اجــتــمــاعــيــة. وتــبــنّي أن اهــتــمــام 
الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــحـــديـــدًا األحـــــزاب 
املشاركة فيها لتهجير يهود فرنسا، ال ينبع 
فقط من اعتبارات صهيونية، بل من اعتبارات 

سياسية داخلية أيضًا.

يقوم بــه البعض مــن أبــنــاء مــن أقلية هــزارة. 
وفي مقابل ردود الفعل الغاضبة هذه، اتفق 
األفغان على إدانة ما فعله »داعش« من قتل 
 عن الترحيب بأمرين؛ أولهما 

ً
لألبرياء، فضال

إعــــالن مــعــظــم قــــادة هـــــزارة الــتــبــرؤ مـــن هــذه 
التظاهرات ووقوف الشعب األفغاني برمته 
 عن إصدار الحكومة قرارًا 

ً
في وجهها، فضال

التظاهرات  ومنع  التظاهرات  قــادة  باعتقال 
في العاصمة ملدة عشرة أيام.

أما إيران، وفي موازاة هذه االتهامات، اكتفت 
اتحاد املسلمني.  إلى  االعــتــداء، داعية  بإدانة 
ــالـــة »فـــرانـــس بــــرس«،  ــا أوردتــــــه وكـ ــًا ملـ ــقـ ووفـ
كـــتـــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــــرانــــــي، مــحــمــد 
جــــواد ظـــريـــف، فـــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، 
أن »االعـــتـــداء اإلرهـــابـــي فــي أفــغــانــســتــان هو 

متابعة

■ العدو الصهيوني يواصل العدوان على أهلنا ومقدساتنا في فلسطني، 
والنظم العربية تسعى سرًا وعلنًا وبال مبرر لعالقات معه على حساب 

مصالحنا وطلبًا لحمايته للنظم

■ تصرف #أنور_عشقي عبر زيارة إسرائيل أال يضر باململكة ويفرق 
املسلمني من حولها؟ أال يرجح هذا كفة إيران التي تتهمنا بالتعاون مع 

إسرائيل وأنها هي املمانعة؟

■ كل الوجوه من الذهول تشابهت طفولة، كهولة ال فرق، هذه الحرب 
الوحشية كانت كفيلة بجعل الكل متساويًا على مائدة املوت #سورية

■ كان نيرون شخصًا واحدًا أما في #سورية فهم مئات االشخاص 
يرقصون ويغنون على جثث أطفال #حلب

■ املؤامرة الجديدة... حصار حلب وتجويع أهلها وبالتالي نزوحهم كي 
يتم ضرب وتسوية املدينة باألرض لتجنب وقوع الروس بإحراجات

■ وما زالت شالالت الدم مستمرة #حلب تحت القصف

■ تريدون معرفة حقيقة داعش، انظروا إلى روسيا كيف لم يمسها 
اإلرهاب وإلى أميركا كيف تعيش باستقرار.

 بهجوم انتحاري في #بغداد.. وداعش يتبنى. أي شريعة هذه 
ً
■ 12 قتيال

التي تسمح بقتل األطفال والنساء واألبرياء 

■ أعان الله شعب العراق، شبح اإلرهاب يسفك دم األبرياء من الكرادة إلى 
الكاظمية، اللهم انتقم من دعم داعش والقاعدة #بغداد

■ آه على العراق املحتل. متى التحرير يا بغداد؟ أين هم العروبيون؟

■ السيسي لن يحضر القمة العربية علشان التأمني ضعيف وكده، 
والرئيس الفلسطيني لوفاة شقيقه، واعتذار عدد من الحكام العرب، متى 

يعلنون وفاة الجامعة؟

■ هل ستخرج #القمة العربية بقرارات تستحق جهد تنظيم املؤتمر 
وتكاليف حضور الوفود بطائراتهم وحاشيتهم وتكاليف استضافتهم أم 

ستكون قرارات تقرأ وال تطبق؟

بدأت كابول، أمس األحد، حدادًا وطنيًا على ضحايا االعتداء، الذي تبناه 
»داعش« ووصف بأنه األكثر دموية منذ 15 سنة. من جهته، قال الرئيس 
األفغاني أشرف غني »أعدكم بأنني سأثأر لدماء أحبائنا من مرتكبي هذه 
االعتداء  موقع  على  األفغاني  الرئيس  وأطلق  كانوا«.  أينما  الجريمة 
المنددة  الدولية  الفعل  ردود  توالت  فيما  الشهداء«،  »ساحة  اسم 
بالجريمة. واعتبر البيت األبيض أن »الهجوم الشنيع يعد أكثر دناءة ألنه 

استهدف تظاهرة سلمية«.

حداد وطني وتوعد بـ»الثأر«
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تونس ـ فرح سليم

عبرت أحزاب ومنظمات مدنية عن 
املــطــلــق لتمكني األجــانــب  رفــضــهــا 
مــن حــق امــتــاك أراض زراعــيــة في 
تونس تحت غطاء تسهيل تدفق االستثمارات 
ــة، مـــعـــتـــبـــرة أن الـــســـمـــاح لــأجــانــب  ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
بـــامـــتـــاك األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة يـــشـــرع لــعــودة 

االستعمار املباشر.
ويــحــظــر الــقــانــون الــتــونــســي مــنــذ ســنــة 1964، 
امتاك األجانب ألراض زراعية، ويرتبط منع 
األجانب من ملكية هذا الصنف من األراضي 
الفرنسيني  واملــحــتــلــني  الــتــاريــخــي  ــاملـــوروث  بـ
الذين كانوا يستغلون أهم األراضي التونسية 

الخصبة مقابل تشغيل التونسيني كعمال.
وتــثــيــر مــنــاقــشــة مـــشـــروع قـــانـــون االســتــثــمــار 
التي  الحوافز  مسألة  البرملان،  داخــل  الجديد 
يقدمها املشرع التونسي لتحفيز املستثمرين 
األجــانــب، وســط تــأكــيــدات مــن كتل املعارضة 
على ضرورة املحافظة على السيادة الوطنية 

ومراعاة مصالح الصناعات املحلية.
في املقابل تشدد الحكومة على أهمية توفير 
األجــانــب حتى  للمستثمرين  جــديــدة  حــوافــز 
التشريعات  مع  تنافسية  أكثر  القانون  يكون 
الــدول املنافسة لتونس، ال سيما  املماثلة في 
ــلــــدان املــــغــــاربــــيــــة. وأثــــــــار مـــنـــح الـــشـــركـــات  ــبــ الــ

األجنبية حــق تملك األراضـــي الــزراعــيــة جــداًل 
العديد من  أعــربــت  أن  البرملان بعد  فــي  كبيرًا 
األحزاب عن معارضتها املطلقة لهذا الصنف 
من التحفيزات، معتبرة أن األراضــي الزراعية 
هـــي عـــنـــوان الـــســـيـــادة والــوطــنــيــة والــضــامــنــة 

لقوت التونسيني.
ــــن حــــــزب صـــوت  ــبــــر عـــضـــو الــــبــــرملــــان عـ ــتــ واعــ
 »الفصل املتعلق 

ّ
الفاحني، فيصل التبيني، أن

بتمليك األراضي الفاحية في مشروع قانون 
مــجــلــة االســـتـــثـــمـــار ســيــعــيــد االســـتـــعـــمـــار إلــى 

تونس بطريقة غير مباشرة«.
ــربـــي  ــعـ ـــ »الـ ــ ــريـــح لـ ــــي تـــصـ ودعـــــــا الـــتـــبـــيـــنـــي، فـ
الــجــديــد«، إلــى الــحــذر مــن هــذا الفصل، مشيرًا 
إلـــى أن تـــغـــّول الــشــركــات األجــنــبــيــة الــزراعــيــة 
التونسيني،  الــفــاحــني  صــغــار  على  سيقضى 
وهـــو مــا يــجــبــرهــم عــلــى بــيــع أراضــيــهــم لعدم 
امتاكهم أي قدرة ملنافسة هؤالء املستثمرين.
ــال الــنــائــب عـــن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة منجي  ــ وقـ
 الــفــصــل 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ــرحــــوي، لـ الــ

املتعلق بإمكانية تمليك صناديق االستثمار 
ــي الــــزراعــــيــــة ســيــقــضــى عـــلـــى صــغــار  لــــأراضــ
الفاحني في تونس ويخدم بعض األشخاص 
ــوال، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة  ــ ــ مـــن أصـــحـــاب األمـ
التصدي للقانون من قبل األحــزاب واملجتمع 
الداعمة  واألحــــزاب  الحكومة  وتصف  املــدنــي. 
الحاصل  الــجــدل  الــجــديــد،  االستثمار  لقانون 
حول تمليك األراضي الزراعية لأجانب بسوء 
فهم وتأويل للفصل القانوني، حيث قال وزير 
التنمية واالستثمار والتعاون الدولي ياسني 

النواب أســاؤوا فهم عدد   بعض 
ّ
ابراهيم: »إن

مــن الــفــصــول، مــمــا جعلهم يــفــكــرون فــي أنها 
لــلــبــاد مــن خـــال تمليك  ستعيد االســتــعــمــار 

األجانب لأراضي الزراعية في تونس«.
ونـــفـــى رئـــيـــس لــجــنــة املـــالـــيـــة بـــالـــبـــرملـــان إيـــاد 
ــه مـــن أنـــبـــاء بــشــأن  ــداولـ الــدهــمــانــي، مـــا يــتــم تـ
مصادقة املجلس على فصل ينص على منح 
ــي الــفــاحــيــة لــأجــانــب في  حــق ملكية األراضــ
الــقــانــون املــتــعــلــق بـــإصـــدار مــجــلــة االســتــثــمــار 

الجديدة.
وقال لـ »العربي الجديد«: »هذا الخبر ال أساس 
لــه مــن الــصــحــة. األمـــر يتعلق فــقــط بالحوافز 
املقدمة للمستثمرين في القطاع الزراعي دون 
الحديث صراحة عن تمكني األجانب من حق 

امتاك أراض زراعية«.
البرملان تطرق  أن  املالية،  اللجنة  وأكد رئيس 
خـــال مــنــاقــشــة فــصــول قــانــون االســتــثــمــارات 
إلى أنه في حالة حل الشركات األجنبية التي 
تــحــوز عــلــى أمــــاك زراعــــيــــة، فــــإن مــلــكــيــة هــذه 
األراضــــــي تــعــود إلــــى الـــدولـــة أو إلــــى الــقــطــاع 

الخاص التونسي.
ــــون، بــعــني  ــانـ ــ ــارضــــون لـــهـــكـــذا قـ ــعــ ــذ املــ ــأخــ  ويــ
االعــتــبــار، أن الــزراعــة نــشــاط حــســاس وقطاع 
العديد  فــي  لتونس  يحقق  لاقتصاد  مــحــرك 
مــن أفــرعــه اكــتــفــاء ذاتــيــا، لــذلــك حــصــر املــشــرع 
ملكية األراضي الفاحية في التونسيني دون 

غيرهم.
ــانـــب ملـــا عــــدا األراضــــي  ويــخــضــع تــمــلــيــك األجـ
الزراعة، إلى الحصول على تراخيص مسبقة 
مـــن قــبــل املــحــافــظــني أو مـــا يــصــطــلــح عــلــيــه بـ 
»رخــصــة الـــوالـــي«، وقـــد كــانــت الــحــكــومــة قبل 
ثـــورة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011 تــشــدد في 
ــد تــتــطــلــب  ــتـــراخـــيـــص الـــتـــي قــ ــاد هـــــذه الـ ــنــ إســ

إجراءات الحصول عليها أكثر من سنة.
وبعد الثورة وعلى إثر اإلقبال الكبير لاجئني 
ــقــــارات  ــلـــى اقـــتـــنـــاء عــ الـــلـــيـــبـــيـــني وإقـــبـــالـــهـــم عـ
وشــــقــــق فــــي تــــونــــس، تـــمـــت مـــراجـــعـــة قـــانـــون 

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــى نــمــو  تــشــيــر بـــيـــانـــات حــكــومــيــة حـــديـــثـــة، إلـ
متزايد في قطاع التمويل األصغر الذي ُيعنى 
باملشروعات الصغيرة، وهو ذلك القطاع الذي 
الفقر  الحكومة في خفض نسبة  تراهن عليه 

واملساهمة في توفير وظائف للشباب. 
ـــظـــهـــر إحــصــائــيــة حــديــثــة لــبــنــك الـــســـودان 

ُ
وت

املركزي، أن تخصيص نسبة 12% من رأسمال 
املــــــصــــــارف املــــعــــنــــيــــة، ملـــصـــلـــحـــة املــــشــــروعــــات 
فــي تنفيذ خــطــط مكافحة  الــصــغــيــرة، ســاهــم 
الــفــقــر وارتــفــعــت بموجبه مــعــدالت الــنــمــو في 
قــطــاع التمويل األصــغــر. وكـــان بنك الــســودان 
ــه املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة إلـــى  ــ املــــركــــزي قــــد وجـ
تــخــصــيــص 12% مـــن مــخــصــصــات الــتــمــويــل 
ــي، لـــتـــوجـــيـــهـــهـــا لـــدعـــم  ــ ــرفـ ــ ــــصـ واإلقــــــــــــــراض املـ
وتم  املختلفة.  مجاالته  فــي  األصــغــر  التمويل 
إنشاء وحــدة التمويل األصغر في عام 2007، 
كوحدة مستقلة تهدف إلى تخفيف حدة الفقر 
ــذوي الـــدخـــول  ــ وتــحــســني مــســتــوى املــعــيــشــة لـ
املـــحـــدودة والــنــاشــطــني اقــتــصــاديــا، فــضــا عن 
واملساهمة  الــذاتــي  التشغيل  مستويات  رفــع 

اإلجــمــالــي. وتتمثل  املحلي  الناتج  زيـــادة  فــي 
الحصول  فــي  األصــغــر  التمويل  منح  شـــروط 
على بــاقــة مــن الــضــمــانــات )الــعــمــد والــشــيــوخ، 
وغيرها(،  الذهبية  الحلي  املنقوالت،  املــرتــب، 
لضمانات  الــلــجــوء  أيــضــا  للمصارف  ويمكن 
أخــرى بحسب ما تــراه مناسبا. إال أن رئيس 
وحــــدة الــتــمــويــل األصـــغـــر الــســابــق فـــي البنك 
املــــركــــزي، بــــدر الـــديـــن عــبــد الـــرحـــيـــم، قــــال في 
حديث صحافي، مؤخرا، إن التجربة واجهتها 
ــــن ضـــمـــنـــهـــا الـــــرســـــوم الــحــكــومــيــة  ــل مـ ــاكـ مـــشـ
والضرائب وضعف آليات حماية العماء من 
أن  املخاطر املحدقة بهم وبمشاريعهم. ورغم 
الحديث حول ثقافة التمويل األصغر ال يزال 
فــي مــراحــلــه املــبــكــرة فــي املجتمع الــســودانــي، 

إال أن بعض املراقبني يــرون أنه أحــدث تحوال 
إيجابيا في بعض املجتمعات، ما يشجع على 

االستمرار في التجربة بالسودان.
إال أن بدر الدين، يقول إن الوحدة ال تستطيع 
تــمــويــل كـــل الـــفـــقـــراء، عــلــمــا بـــأن عـــدد الــســكــان 
أكثر من 32 مليون ونسبة الفقر 46%، كما أن 
الفقراء،  يستهدف جميع  ال  األصغر  التمويل 

وليس مناسبا للطبقات ذات الفقر املدقع.
ــامــــج الـــتـــمـــويـــل  ــن أن بــــرنــ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
النشطة  الفقيرة  الطبقة  يستهدف  األصغر 
اقــتــصــاديــا والــتــي لديها مــهــارة ورغــبــة في 
اإلنتاج، فقد تم تحديد العدد املستهدف في 
التمويل األصغر وفق دراسات متخصصة، 
في حدود 7.2 مايني شخص كحد أقصى، 
في الوقت الذي تشير بيانات إلى استفادة 
نــحــو مــلــيــون شــخــص مـــن املـــشـــروع. ويـــرى 
االقتصادي الدكتور هيثم فتحي لـ »العربي 
ــدم االســـتـــقـــرار االقــتــصــادي  الـــجـــديـــد«، أن عـ
التمويل  أهــــداف  ــام تحقيق  أمـ يــقــف حــائــا 
األصغر، بل ويعتبر من املهددات له بجانب 
الرسوم والضرائب املفروضة على القروض 

التي يوفرها املمولون.

الرباط ـ مصطفى قماس

بإنجازها  املنتشية  املغربية،  الحكومة  تتجه 
املهم، بعدما تمكنت من فرض قانون التقاعد 
فـــي الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة، نــحــو فــتــح جبهة 
جــــديــــدة لــلــســجــال مــــع االتـــــحـــــادات املــغــربــيــة، 
حــيــث يــنــتــظــر أن تــســعــى إلــــى تــمــريــر قــانــون 
ــانـــة  ــات. وعــــمــــدت األمـ ــ ــرابــ ــ جـــديـــد يــنــظــم اإلضــ
يــرأســه عبداإلله  الــذي  الـــوزراء  العامة ملجلس 
بنكيران، إلى إرسال مشروع قانون يهدف إلى 
اململكة،  فــي  اإلضـــراب  ممارسة  كيفية  تنظيم 
إلـــى الـــــــوزارات، حــتــى تتمكن مــن إبــــداء رأيــهــا 
ومــاحــظــاتــهــا فــي مــضــامــيــنــه. وتــأتــي أهمية 
هذا املشروع من كون املغرب، أعلنت منذ أول 
دستور عرفه في تاريخه عام 1962 عن ضمان 
حق اإلضراب، مؤكدا على التوجه نحو إصدار 
الــحــق، دون أن يترجم ذلك  قــانــون ينظم ذلــك 
الحكومات  الــواقــع. وتفادت  أرض  الوعد على 
املتعاقبة إصدار ذلك القانون، بسبب الخاف 
تنظيم  كيفية  حـــول  العمالية  االتـــحـــادات  مــع 
حق اإلضراب، حيث كان هناك نوع من االتفاق 
عــلــى عـــدم الــخــوض فــي ذلـــك املـــوضـــوع ملــا قد 
يثير من سجال. وحسب مشروع القانون الذي 
فإنه يشترط  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت 
أن يتم اإلعان عن اإلضراب في إطار جماعي 

مـــن جــهــة نــقــابــيــة، وأن يــتــم اإلعـــــان بــمــراعــاة 
مهلة لإلخطار وتوضيح األسباب.

ــّدد املـــشـــروع عــلــى ضـــــرورة عـــدم تسبب  ويـــشـ
اإلضراب في شلل مصالح املواطنني، في ذات 
الوقت يؤكد على مبدأ األجر مقابل العمل، ما 

يعني االقتطاع من أجر املضربني.
ــر املـــؤســـســـة  ــقـ ــــال مـ ــتـ ــ ويـــعـــتـــبـــر املـــــشـــــروع احـ
أثـــنـــاء اإلضــــــراب عــمــا غــيــر مـــشـــروع، ويــمــنــع 

املصالح  سير  يؤمنون  الــذيــن  املوظفني  على 
الضرورية واملكلفني باألمن، من املشاركة في 
اإلضرابات. ويلح مشروع القانون الجديد على 
إمكانية اللجوء إلى املفاوضة واملصالحة قبل 
اللجوء إلى اإلضراب.  وذهب محمد الهاكش، 
الــقــيــادي فــي االتــحــاد الــفــاحــي الــوطــنــي، إلــى 
الــذي تقترحه الحكومة،  الــقــانــون  أن مــشــروع 
يسعى إلـــى فـــرض قــيــود عــلــى حــق اإلضــــراب، 
عبر فرض مجموعة من الخطوات التفاوضية 
والتصالحية التي تلعب لفائدة أرباب العمل. 
وأكــــد عــلــى أن املـــشـــروع يــتــجــه فــي جـــزء كبير 
العمال خال  التركيز على واجــبــات  إلــى  منه 
املقتضيات  أن يثير في  حالة اإلضـــراب، دون 
التي يتضمنها، بشكل كبير، مسؤولية أرباب 
العمل. والحظ أن مشروع القانون يسعى إلى 
ربط الحق في اإلضراب باملطالب االجتماعية 
الطريق  قطع  محاوال  املحضة،  واالقتصادية 
عــلــى اإلضـــرابـــات الــتــضــامــنــيــة كـــأن يتضامن 

املزارعون مع عمال املوانئ مثا. 
ــراب  ــ وتــعــتــبــر االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة أن اإلضـ
فــي املــغــرب ال يرتبط فــي الكثير مــن الــحــاالت 
بــمــطــالــب مـــاديـــة، بـــل لـــه عــاقــة بــعــدم احــتــرام 
قــــانــــون الـــعـــمـــل مــــن قـــبـــل أربـــــــاب الـــعـــمـــل، كـــأن 
يرفض أحدهم تسجيل العمال لدى الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي.

الثروة السمراء

االتحادات العمالية ترفض المساس بحق اإلضراب 
)Getty(

محدودية للتمويل األصغر بتحسين المعيشة

فتح ملف اإلضراب ألول مرة منذ 55 عامًا

معارضة تونسية لقانون يسمح 
بتمليك األراضي الزراعية لألجانب

تهاوي الصادرات غير النفطية 
يحرج حكومة الجزائر

ترفض أحزاب تونسية 
ممثلة داخل البرلمان 

مشروع قانون يسمح 
بتمليك األراضي الزراعية 
لألجانب، بعد حظر دام 

لنحو 52 عامًا

السودان استثمارات

المغرب

10.83
سجل الميزان التجاري للجزائر 
من  األول  الــنــصــف  ــال  خـ
الجارية، عجزًا جديدًا  السنة 
 10.83 بـ  ُقدر  مسبوق  غير 
 8.51 مقابل  دوالر،  مليارات 
الفترة  خال  دوالر  مليارات 
نفسها من السنة الماضية، 
نسبته  بلغت  بــارتــفــاع  أي 

%27.2

تحقيق

يمثل القطاع الزراعي 
نحو 21% من الناتج 

المحلي اإلجمالي لتونس

ضغوط تقلل رغبة 
المؤسسات الجزائرية في 
البحث عن أسواق خارجية

المنحى التنازلي 
للصادرات يتطلب تغيير 

ثقافة المسؤولين

تم إنشاء وحدة التمويل 
األصغر عام 2007، 

لمكافحة الفقر والبطالة

الجزائر ـ حمزة كحال

كشفت األرقــام التي أعلنت عنها 
الــجــمــارك الــجــزائــريــة واملــتــعــلــقــة 
بتطور التجارة الخارجية للباد 
خــــال الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
اســتــمــرار تــراجــع صــــادرات الــجــزائــر خــارج 
االقتصاد  فيه  املحروقات، في وقــت يعيش 
انهيار مداخيل  أزمة حقيقية بفعل  املحلي 
ــراء اســتــمــرار تــهــاوي  الــبــاد بنحو 70% جـ

أسعار النفط في السوق العاملية.
الجزائر  صــــادرات  تشهد   2013 سنة  فمنذ 
خارج املحروقات تراجعا كبيرا، تزامن مع 
املالية ذروتــهــا، فيما يواصل  األزمـــة  بــلــوغ 
الــخــطــاب الــحــكــومــي الــتــأكــيــد عــلــى الجهود 
التي تبذلها الدولة فك االرتباط القائم منذ 
أكــثــر مــن 5 عــقــود بــني االقــتــصــاد الجزائري 

والقطاع النفطي.
وفــي النصف األول من سنة 2013، صدرت 
الجزائر خارج النفط ما قيمته 1.60 مليار 
دوالر، من أصل 41.58 مليار دوالر أي %4 
مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات. وفــي نفس الفترة 
ــادرات الــبــاد  ــ مــن ســنــة 2014، تــراجــعــت صـ
خارج املحروقات إلى 1.16 مليار من أصل 
املنتجات  أهـــم  وتــشــكــلــت  دوالر،  مــلــيــار   28
املــصــدرة خـــارج النفط مــن مجموعة املــواد 
نصف املصنعة بـ 952 مليون دوالر والسلع 
الغذائية بـ 160 مليون دوالر واملــواد الخام 
بـ 46 مليون دوالر، أما الصادرات بالنسبة 
ملـــجـــمـــوعـــة املـــــعـــــدات الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــســـلـــع 
االستهاكية غير الغذائية فبلغت 5 مايني 

دوالر لكل مجموعة.
ســـنـــة بـــعـــد ذلــــــك، وفـــــي الـــنـــصـــف األول مــن 
الـــجـــزائـــر  ــلــــت صــــــــادرات  واصــ  ،2015 ســـنـــة 
بلغت 1.03  إذ  انحدارها  املحروقات  خــارج 
دوالر،  مليار   15.94 أصــل  مــن  دوالر  مليار 
لـــتـــواصـــل الــــــصــــــادرات الــــجــــزائــــريــــة خــــارج 
الــنــفــط ســقــوطــهــا الــحــر فـــي الــنــصــف األول 
الحالية، حيث هوت تحت عتبة  السنة  من 
املليار دوالر، وبالضبط 818 مليون دوالر، 
وحــافــظــت  دوالر.  مــلــيــار   11.86 أصــــل  مـــن 
ــدارة  ــ املـــنـــتـــجـــات نـــصـــف املــصــنــعــة عـــلـــى صـ

املـــواد املــصــدرة خـــارج النفط بــــ624 مليون 
دوالر، ثـــم الــســلــع الــغــذائــيــة بــــــ129 مــلــيــون 
بـ34  الخام  املنتجات  إلــى  باإلضافة  دوالر، 
مليون دوالر، والتجهيزات الصناعية التي 
السلع  تمثل 22 مليون دوالر، وفــي األخير 
االستهاكية غير الغذائية بـ9 مايني دوالر.
وتضع هذه األرقــام الحمراء التي سجلتها 
الــجــزائــر خـــارج النفط منذ بداية  صـــادرات 
ــــروج  األزمـــــــة املـــالـــيـــة، خـــطـــاب الـــحـــكـــومـــة املـ
املبني  الجزائر  االقتصاد  تنويع  لــضــرورة 
عـــلـــى مـــداخـــيـــل الـــطـــاقـــة لـــلـــخـــروج مــــن نــفــق 
األزمة املالية التي تعصف بمداخيل الباد، 
والفشل وتحت مجهر  النجاح  ميزان  فــوق 

الواقعية في تسيير األزمة.
وفــي تعليق على هــذه األرقــــام، أكــد النائب 
ــن تـــكـــتـــل الــــجــــزائــــر الـــخـــضـــراء  ــ الــــبــــرملــــان عـ
)إسامي معارض( نعمان لعور، أن األرقام 
ــارك الــجــزائــريــة  ــمـ الـــتـــي كــشــفــت عــنــهــا الـــجـ
الــجــزائــريــة فمنذ  الحكومة  »تــعــري خــطــاب 
قدوم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل 15 
سنة لم يستطع رفع صادرات الباد خارج 

النفط رغم ارتفاع املداخيل، بل قلصها من 
متوسط 4 و5% إلــى 4 و3.5% من إجمالي 

صادرات الباد سنويا«.
ويــــطــــالــــب املــــتــــحــــدث ذاتـــــــه الــــحــــكــــومــــة، فــي 
ــول  ـــ »قــ ــد«، بــ ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ تـــصـــريـــح لــ
الحقيقة للشعب« واملتمثلة في عجزها عن 

تسيير الباد في ظروف األزمة.

ــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي عبد  مــن جــانــبــه، قـ
الــرحــمــن مــبــتــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: إن 
»املــنــحــى الــتــنــازلــي الــــذي سلكته صــــادرات 
الــبــاد فــي عــز األزمـــة املالية يتطلب تغيير 
ــــدون تــســيــيــر  ــريـ ــ ــذي يـ ــ ــ ثـــقـــافـــة املـــســـيـــريـــن الـ
اقتصاد 2016 بعقلية 1970، وهو أمر غير 
منطقي«. وأضاف مبتول، أن هذه النتيجة 
لم تعمل على  الجزائر  تعتبر منطقية، ألن 
مجال  فــي  النفط  خــارج  االستثمار  تطوير 
الصناعة والزراعة حتى يكون هناك نسيج 
ــدر  ــهـــور مـــنـــتـــج جـــــزائـــــري ُيـــصـ يـــمـــســـح بـــظـ
للخارج، وبالتالي مع أول هزة يتعرض لها 
القطاعات  بــاقــي  الــريــعــي تسقط  االقــتــصــاد 

األخرى.
ويرى رئيس جمعية املصّدرين الجزائريني، 
نــاصــري بـــاي عــلــي، أن »الـــدولـــة الــجــزائــريــة 
تــفــتــقــر لـــرؤيـــة واســتــراتــيــجــيــة اســتــشــرافــيــة 
ــات،  ــروقــ ــحــ ــا خـــــــارج املــ ــ ــهـ ــ ــــادراتـ لـــتـــرقـــيـــة صـ
باملقارنة مع عدة دول أخرى في العالم، على 

غرار دول الجوار كاملغرب وتونس.
 وتــابــع عــلــي، أن املــمــلــكــة املــغــربــيــة وضعت 

مداخليها  من  للرفع  واضحة  استراتيجية 
بــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة عـــلـــى املــــــدى املــتــوســط 
ــتــــثــــمــــارات املــحــلــيــة  ــل، بــفــتــح االســ ــويــ ــطــ والــ
منها  حساسة،  قطاعات   5 على  وألجنبية 
ــيـــران وصــنــاعــة  ــطـ الــســيــاحــة والـــفـــاحـــة والـ
السيارات، أما تونس فقد قامت حكوماتها 
بخلق نظام جديد من أجل تحصيل العملة 
ــريـــق املـــســـاعـــدة واملـــرافـــقـــة  الــصــعــبــة عــــن طـ
املالية للمستثمرين التونسيني لاستثمار 

في الخارج وخلق مؤسسات خدماتية.
وأضـــــــاف أن مــــا يـــحـــدث فــــي تـــونـــس مــثــا، 
هــو عكس مــا يــحــدث فــي الــجــزائــر، إذ يجد 
املــــصــــّدرون الـــجـــزائـــريـــون عــراقــيــل وقـــيـــودا 
قانونية وإجرائية تصل إلى حد معاقبتهم 

بالسجن بسبب أبسط مخالفة مالية.
الجزائريني  املصدرين  رئيس جمعية  وأكد 
ــة لـــلـــجـــزائـــر فــــي مــجــال  ــافـ أن الـــقـــيـــمـــة املـــضـ
الـــصـــادرات على املــســتــوى الــعــاملــي ضعيفة 
ــبـــة  ــبــــب إلـــــــى عـــــــدم رغـ ــســ ــا الــ ــعــ ــرجــ جـــــــــدا، مــ
البحث  فــي  املــصــدرة  الجزائرية  املؤسسات 
ــواق الــخــارجــيــة نــظــرا لتعرضهم  ــ عـــن األســ

لعدة ضغوط.
املوقف، سارعت  وفي محاولة منها إلنقاذ 
الــــحــــكــــومــــة الــــجــــزائــــريــــة الـــــــى ســـــن قــــانــــون 
ــرملـــان  ــبـ ــار جــــديــــد صـــــــادق عـــلـــيـــه الـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الجديد  العربي  )تطرقت  مؤخرا  الجزائري 
بالجملة  امــتــيــازات  يحمل  بالتفصيل(،  لــه 
ــــي  لــلــمــســتــثــمــريــن عــلــى مـــجـــال مــنــح األراضـ
ــفــــاء الــضــريــبــي عــلــى بــعــض عمليات  واإلعــ

التصدير.
ــرى الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون  ــي الـــســـيـــاق، يــ وفــ
ــــارس مـــســـدور، أن الــجــزائــر  االقـــتـــصـــاديـــة فـ
خاصة  املــؤســســات  انفتاح  لسياسة  تفتقر 
ــة الــعــاملــيــة.  ــتـــصـــاديـ مــــع ظـــهـــور األزمـــــــة االقـ
: »هل نتكلم 

ً
وأضاف نفس املتحدث متسائا

مافيات  اقتصاد  أم  حرية  فيه  اقتصاد  عن 
تــتــحــكــم فـــي جـــوانـــب أســاســيــة مـــن الـــدولـــة، 
خـــاصـــة فـــي االســتــراتــيــجــيــة املـــصـــرفـــيـــة؟«، 
مــشــددا على ضـــرورة تصحيح املــســار لكي 
الرسوم  مجال  في  حقيقيا،  انفتاحا  يكون 
الـــجـــمـــركـــيـــة مـــثـــل الــــضــــرائــــب وتـــســـهـــيـــات 

مصرفية لحماية املستثمرين واملصدرين.
وكـــان املــيــزان الــتــجــاري لــلــجــزائــر قــد سجل 
ــن الــســنــة الــجــاريــة  ـــال الــنــصــف األول مـ خـ
ــــدر بــــ 10.83 

ُ
عــجــزًا جـــديـــدًا غــيــر مــســبــوق ق

مليارات دوالر، مقابل 8.51 مليارات دوالر 
خال الفترة نفسها من السنة املاضية، أي 
بنسبة ارتفاع بلغت 27.2%، وفق ما كشفت 

عنه بيانات حديثة للجمارك الجزائرية.
وأوردت األرقام التي كشفت عنها الجمارك 

الــجــزائــريــة تـــراجـــع الــــصــــادرات إلـــى 12.86 
الــعــام  الــنــصــف األول مـــن  فـــي  مــلــيــار دوالر 
الــجــاري، وهــو رقــم يقل كثيرًا عما صدرته 
املاضية  السنة  مــن  الفترة  فــي نفس  الــبــاد 
رغـــم األزمــــة املــالــيــة، حــيــث صـــدرت الــجــزائــر 
املـــداخـــيـــل  أن  أي  دوالر،  مـــلـــيـــار   19 قــــرابــــة 
مــا يمثل 6.25  تــراجــعــت بنحو 33%، وهــو 

مليارات دوالر.
هــي  تـــراجـــعـــت  فـــقـــد  الـــجـــزائـــر  واردات  أمـــــا 
األخرى، حسب حصيلة النصف األول التي 
لتستقر  الجزائرية،  الجمارك  عنها  كشفت 
عند 23.51 مليار دوالر، مقابل 27.44 مليار 
أي   ،2015 مـــن  األول  الــنــصــف  خـــال  دوالر 

بانخفاض يقدر بـ 3.9 مليارات دوالر.  مساع فاشلة
تشهد صادرات الجزائر خارج المحروقات تراجعا كبيرا، تزامن مع بلوغ األزمة المالية ذروتها، ما 
أثار انتقادات واسعة للخطاب الحكومة الذي يشدد منذ انهيار أسعار النفط، على السعي 

لفك االرتباط القائم منذ أكثر من 5 عقود بين االقتصاد الجزائري وأموال الريع النفطي
التوسع في إنتاج الغاز

قال املدير العام ملحطة الغاز »لتيقنتورين« املتواجدة في عني أميناس، 
العام  نهاية  قبل  طاقتها  بأقصى  املحطة ستعمل  إن  حـــواس،  كمال 
الجاري 2016، وذلك للمرة األولى منذ تعرضها العتداء إرهابي في 
نقلتها  الثاني 2013. وأضــاف حــواس، في تصريحات  يناير/كانون 
التكريرية  الطاقة  أن  األحـــد،  أمــس  الرسمية،  الجزائرية  األنــبــاء  وكــالــة 
الــربــع  خـــال  »بــتــيــقــنــتــوريــن«، سترتفع  ينجزها مجمع  الــتــي  لــلــغــاز، 
ب يوميا، مقابل 16  عَّ

َ
األخير من العام الجاري إلى 24 مليون متر مك

ب في الوقت الحالي، أي بزيادة 30%. وقــال حواس  مليون متر مكعَّ

في التصريحات التي جاءت على هامش زيارته للموقع: إن »أشغال 
التصليح أنجزت ونحن حاليا في املرحلة النهائية للتجارب قبل نقل 
القليلة  األيـــام  الخدمة خــال  املتوقع دخــولــه  القطار رقــم 3  الــغــاز فــي 
املقبلة«. وأكد أنه مع العودة الكلية لعمل منشآت مجمع »تيقنتورين«، 
التي  وستاتويل،  بيتروليوم  وبريتيش  سوناطراك  بني  الشراكة  فــإن 
تعمل في هذا املوقع الغازي، تراهن على إنتاج يقدر بنحو 5.3 مليارات 
ب من الغاز و550 ألف طن من غاز البروبان املميع و615 ألف  متر مكعَّ

طن من املكثفات.

إسناد  آجــال  مــن  والتقليص  األجــانــب  تمليك 
التراخيص إلى ثاثة أشهر، وهو ما أدى إلى 
ارتفاع غير مسبوق في أسعار العقارات فاقت 

نسبته 50% في أقل من خمس سنوات.
ويــخــشــى مـــراقـــبـــون لــلــشــأن االقـــتـــصـــادي، أن 

تاقي األراضي الزراعية نفس مصير األراضي 
الــصــالــحــة لــلــبــنــاء والـــعـــقـــارات الــتــي أصبحت 
ماذا آمنا للمضاربني ومبيضي األموال، مما 
أدى إلى حرمان جزء مهم من التونسيني من 
اقتناء مساكن، بعدما باتت أسعارها خيالية. 

الزراعي نحو  املجال  االستثمارات في  وتبلغ 
10% مـــن مــجــمــل االســـتـــثـــمـــارات فـــي الـــبـــاد، 
وتـــمـــثـــل 21% مــــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي. 
وتتراوح الصادرات الزراعية بني 10 إلى %17 

من مجمل الصادرات التونسية.

توفر الزراعة مئات 
آالف فرص العمل في 
تونس )فرانس برس(

الواردات تغرق 
األسواق 
الجزائرية 
)Getty(
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1213
اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

الــجــارة إليــران  الــدولــة  تعد تركيا 
ــا الـــغـــربـــيـــة، شــريــكــا  ــ ــدودهـ ــ مــــن حـ
ــا رئـــيـــســـا ونـــــافـــــذة مــهــمــة  تــــجــــاريــ
أمــام طهران لتصدير بضائعها إلى أوروبــا، 
الفاشلة  العسكرية  االنقالبية  املحاولة  وأدت 
إلـــى خــســائــر مــالــيــة إليــــران بــعــد تــوقــف مــرور 
صـــادراتـــهـــا عــبــر مــنــافــذ تــركــيــا الــبــريــة لــعــدة 
أيــام. ورغــم عــودة العمل باملنافذ، مؤخرًا، إال 
أن املصّدرين اإليرانيني ما زالوا يتابعون عن 
قــرب تــداعــيــات املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، وحـــذروا 
مـــن مــخــاطــر مـــا زالــــت مــســتــمــرة عــلــى تــجــارة 

البلدين.
وكـــان الــطــرفــان قــد أغــلــقــا حــدودهــمــا الــبــريــة، 
خـــالل األيـــــام الــقــلــيــلــة الــتــي أعــقــبــت االنــقــالب 
واملركبات  الشاحنات  منع  تم  حيث  الفاشل، 
ــام، مـــا أثـــر سلبا  ــ مـــن نــقــل الــبــضــائــع لــعــدة أيـ
لتركيا  املتوجهة  اإليــرانــيــة،  الــصــادرات  على 

ولجميع الدول األخرى وال سيما أوروبا.
ــادرات اإليــرانــيــة  وحــســب رئــيــس اتــحــاد الـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــادت  محمد الهــوتــي، لـــ
حـــركـــة الـــشـــاحـــنـــات بـــني الــبــلــديــن لــوتــيــرتــهــا 
الطبيعية، قائال إن قرار إيقاف التصدير جاء 

لحفظ أمن الشاحنات والناقالت.
وفي سؤال عن حجم الخسائر التي تكبدتها 
الــصــادرات اإليــرانــيــة خــالل أيـــام مــن توقفها، 
لــم يــذكــر الهــوتــي، مــعــلــومــات وأرقــــام دقيقة، 
إنها خــســارة محدودة  بالقول  اكتفى  أنــه  إال 
قليلة، مؤكدا  أيـــام  الــحــدود فتحت بعد  كــون 
الوسائل  بشتى  عنها  التعويض  سيتم  أنــه 

املمكنة.
واعــتــبــر الهـــوتـــي، أن األوضــــــاع والـــتـــطـــورات 
األمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــركــيــة مــهــمــة للغاية 
لبالده  الخارجية  فالتجارة  إليــران،  بالنسبة 
تتأثر بشكل مباشر سلبا أو إيجابا بتبعات 
أي مستجدات، وأشاد بدور الحكومة التركية 
ــور  ــ ــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن تــمــســك بــــزمــــام األمـ الـ

سريعا.
إال أن الهـــوتـــي، أكـــد كــمــا غــيــره مـــن املعنيني 
ــــأن األخــــطــــار لــــم تــنــتــه بـــعـــد، وال ســيــمــا أن  بـ
الشاحنات واملركبات اإليرانية تعرضت لعدة 
هــجــمــات بــعــد عــبــورهــا الـــحـــدود مـــع تــركــيــا، 
وتم إحــراق عدد من الشاحنات اإليرانية من 
قبل مسلحني ومجهولني في الداخل التركي 
خالل األشهر املاضية، ما يزيد من احتمالية 
البرية،  التجارة  طرق  في  األمنية  التهديدات 

حسب تعبيره.
وذكــــر الهـــوتـــي، أن تــركــيــا مـــن أهــــم الــشــركــاء 
إنها  لــطــهــران، حــيــث  بالنسبة  االقــتــصــاديــني 
الـــعـــالقـــات  فــــي  أول خـــمـــس دول  مــــن  واحـــــــدة 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع بــــلــــده، مـــعـــتـــبـــرا أن األهـــمـــيـــة 
ــقـــط، وإنــــمــــا كــذلــك  ــادرات فـ ــالــــصــ ال تــتــعــلــق بــ
بالواردات التركية سواء تلك املوجهة إليران 
ــى دول تــقــع في  أو الـــتـــي تــعــبــر أراضـــيـــهـــا إلــ

الجهة الشرقية منها. 
وفــي الــحــديــث عــن الــبــدائــل، يــرى الهــوتــي، أن 
تــركــيــا مــلــتــحــمــة جــغــرافــيــا مـــع إيــــــران، وهـــذا 
مؤكدا  مناسبا،  عبرها  النقل  تكاليف  يجعل 
ــارات بــديــلــة لتصدير  ــيـ تــــدرس خـ أن طـــهـــران 

.
ً
بضائعها لكنه قال إن األمر لن يكون سهال

ــاد الــــصــــادرات اإليـــرانـــيـــة،  ــان رئـــيـــس اتـــحـ ــ وكـ
عن  الفاشلة،  االنقالبية  املحاولة  عقب  أعــرب 
الــظــروف واألوضـــاع التي استجدت  قلقه من 
أنه كان لها تبعات سلبية  في تركيا، مؤكدا 
بني  بــالــذات  الترانزيت  تجارة  على  انعكست 
نقلتها عنه  الطرفني، واصفا في تصريحات 
املـــواقـــع الــرســمــيــة اإليـــرانـــيـــة، الــطــرف الــتــركــي 
بالشريك االستراتيجي الذي ال يمكن لطهران 

أن تخسره.
ويرى خبراء اقتصاد إيرانيون، أن البحث عن 
بدائل لتصدير البضائع اإليرانية إلى أوروبا، 
أمر مهم خالل هذه املرحلة التي تشهد فيها 
تـــركـــيـــا واملـــنـــطـــقـــة مـــســـتـــجـــدات تــــهــــدد األمــــن 
واالستقرار، وخاصة أن طهران تعمل جاهدة 
لالستفادة إيجابا من تبعات اتفاقها النووي 
مــع الــغــرب، الـــذي تــوصــلــت إلــيــه بــعــد جــوالت 
تــفــاوضــيــة صــعــبــة مـــع الـــســـداســـيـــة الــدولــيــة 
شهر يوليو/تموز العام املاضي، ودخل حيز 

قال وزيــر املالية الفرنسي ميشيل سابان، إن 
صناع السياسة في مجموعة الدول العشرين، 
املتعلقة  املــحــادثــات  بــدء  اتفقوا على ضـــرورة 
بــــخــــروج بــريــطــانــيــا مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي 
ــــى آفــــاق  ــــت مـــمـــكـــن، لــلــتــوصــل إلـ ــــرب وقـ فــــي أقــ
أكــثــر وضــوحــا على األجـــل الــطــويــل وتقليص 
الغموض. وأدلى سابان بتلك التعليقات، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس، عــقــب اجــتــمــاع وزراء 
ملجموعة  املــركــزيــة  البنوك  ومحافظي  املالية 
الــدول العشرين في الصني. ومــن جانبه، قال 
مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي الــفــرنــســي، فــرانــســوا 
أمـــــس، »إن مــجــمــوعــة  فـــيـــلـــروي دو جـــالـــهـــاو، 
الــعــشــريــن نــاقــشــت فـــي اجــتــمــاعــهــا الــســيــاســة 
النمو«. كما  النقدية، وكــان هناك تركيز على 

فرفع  الــجــاري،  الــعــام  مطلع  العملي  التنفيذ 
الحظر االقتصادي عن البالد، ولوحظ تركيز 
مــع دول  االقــتــصــاديــة  طــهــران على عالقاتها 

االتحاد األوروبي بشكل خاص.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول الخبير فــي الــشــأن 
»العربي  لـ إمامي،  على  اإليــرانــي  االقتصادي 
الجديد«، إن غرفة التجارة اإليرانية وغيرها 
من املعنيني في القطاع االقتصادي اإليراني، 
يدرسون في الوقت الراهن الخطوط البديلة 
التي من املمكن أن تفتح الطريق أمام البضائع 
اإليـــرانـــيـــة املــتــجــهــة نــحــو أوروبــــــــا، قـــائـــال إن 
وبلغاريا  كأرمينيا  بلدانا  تشمل  الــخــيــارات 
الواقعة  الـــدول  مــن  وحتى رومــانــيــا، وغيرها 
شــمــالــي بــحــر قـــزويـــن الـــــذي يــحــد إيــــــران من 
الشمال، ولكنه اعتبر أن تطبيق هذه الخطط 

ــتـــوســـط أمــــر صعب  عــلــى املـــــدى الـــقـــريـــب واملـ
ــور جـــاهـــزة ومــرتــبــة مع  ــ وخـــاصـــة أن كـــل األمـ
التركي حيث تفضل طهران الحفاظ  الشريك 

على األمور وإبقائها على ماهي عليه.
ــــي، أن الــــعــــالقــــات مــــع تــركــيــا  ــامـ ــ وأوضــــــــح إمـ
البلد  هــذا  يشكل  ومهمة، حيث  استراتيجية 
الــنــقــطــة الـــتـــي تــصــل بـــني إيـــــران والـــغـــرب من 
القادمة  البضائع  لنقل  ممرا  يعد  كما  جهة، 
الوسطى.  من الصني والهند ودول من آسيا 
وأضـــاف، أن عــدم االســتــقــرار فــي تركيا يؤثر 
نقل  اإليرانية، وسيجعل  التجارة  سلبا على 
بفتح  حتى  تكلفة،  وأعــلــى  أصــعــب  البضائع 

املنافذ الحدودية بشكل دائم.
وفي الوقت الذي يرى فيه إمامي، أن املعوقات 
ــارة اإليــــرانــــيــــة بــالــفــعــل  ــجـ ــتـ األمـــنـــيـــة تـــهـــدد الـ

هاموند،  فيليب  البريطاني  املالية  وزيــر  أكــد 
أمــــــس، أن الـــضـــبـــابـــيـــة بـــشـــأن الــكــيــفــيــة الــتــي 
ستخرج بها بريطانيا من االتحاد األوروبي 
قد تنحسر في وقت الحق من هذا العام عندما 
وقال  للجانبني.   التفاوضية  املواقف  تتضح 
بــإمــكــانــنــا توضيح  هــامــونــد »عــنــدمــا يصبح 
نــوعــيــة الــتــرتــيــبــات الــتــي نــتــصــورهــا للمضي 
قدما مع االتحاد األوروبــي ستبدأ الضبابية 
في االنحسار«. وأضاف »إذا تجاوب شركاؤنا 
ــذه الــرؤيــة  فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي مـــع مــثــل هـ
بــشــكــل إيــجــابــي، وهـــو مـــا ســيــكــون بالتأكيد 
ــفـــاوض، فــســيــتــبــلــور شــعــور ربــمــا في  مــحــل تـ
وقت الحق من هذا العام بأننا جميعا متفقون 

بشأن الكيفية التي سنمضي بها قدما«. 
وقال كثير من املسؤولني في اجتماع مجموعة 
العشرين في مدينة تشنغدو الصينية، خالل 
الــيــومــني املــاضــيــني، إنــهــم يــريــدون قـــدرا أكبر 
مــن الــوضــوح بــشــأن عملية خـــروج بريطانيا 
مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــــي. وأوضـــحـــت مــســودة 
بيان لصانعي السياسة »إننا نتخذ إجراءات 
لتعزيز الثقة وبناء النمو وفي ضوء التطورات 
األخــيــرة نــؤكــد تصميمنا على اســتــخــدام كل 
والهيكلية  واملــالــيــة  النقدية  السياسة  أدوات 
بشكل فردي وجماعي لتحقيق هدفنا بإيجاد 
نمو قوي ودائم ومتوازن.« وخفض صندوق 
النقد الدولي األسبوع املاضي توقعاته للنمو 
الــعــاملــي بــســبــب انــســحــاب بــريــطــانــيــا. ويــبــدو 
ـــشـــرت الــجــمــعــة املــاضــيــة عـــززت 

ُ
أن بــيــانــات ن

املــخــاوف مــع تسجيل مــؤشــر نــشــاط األعــمــال 
البريطاني أكبر هبوط له في تاريخه قبل 20 

عاما.
)رويترز(

ــارة الـــتـــرانـــزيـــت انــخــفــض  عــلــى أن حــجــم تـــجـ
ــة،  ــيـ ــقـــالبـ ــل املــــحــــاولــــة االنـ ــبـ ــتـــى قـ بـــالـــفـــعـــل حـ
لها حافالت  تعرضت  التي  الهجمات  بسبب 
ــنـــات إيـــرانـــيـــة، إال أنــــه شـــــّدد عــلــى أن  وشـــاحـ
التعاون  لتطوير  عليها  بما  ستلتزم  طهران 

التجاري واالقتصادي.
وقـــد نــقــلــت وكـــالـــة مــهــر اإليـــرانـــيـــة، أنـــه خــالل 

ــــى مـــن الـــعـــام املــيــالدي  األشـــهـــر الــخــمــس األولـ
ــاري عــبــر مـــا يــزيــد عـــن 21 ألــــف شــاحــنــة  ــجـ الـ
إيــرانــيــة محملة بــالــبــضــائــع إلـــى تــركــيــا، إمــا 
لتصديرها  أو  إلـــى ســوقــهــا،  الــبــضــائــع  لنقل 
ألوروبــــا، وبــلــغ عــدد الــشــاحــنــات الــتــي تحمل 
بضائع الترانزيت اإليرانية ستة آالف تقريبا.

مــا يزيد  ذاتــهــا، عبر  الفترة  باملقابل، وخــالل 
املشتركة  الحدود  ألــف شاحنة تركية  عن 31 
مع إيران، خمسة آالف منها فرغت بضائعها 
كانت تحمل  ألفا  الحدودية، و13  النقاط  في 
بــضــائــع تــركــيــة لــلــتــرانــزيــت عــبــر إيــــران لــدول 
أخــــرى، ومـــا تبقى تــوجــه لــنــقــاط فــي الــداخــل 

اإليراني.
ــر أنـــــه بــــني تـــركـــيـــا والــــــدول  ــذكـ ــالـ والــــجــــديــــر بـ
ــاورة مـــنـــفـــذ حــــــــدودي واحـــــــد أو اثــنــني  ــ ــجــ ــ املــ

بــأقــصــى تــقــديــر، لــكــن يــوجــد مــع إيــــران أربــعــة 
الرسمية  التقارير  وحسب  تركيا،  مع  منافذ 
ــة الـــبـــضـــائـــع  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ تـــشـــمـــل الــــــــصــــــــادرات اإليــ
والصناعات  املــحــروقــات  تشمل  كما  والسلع 
الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة بـــاإلضـــافـــة لــلــمــحــصــوالت 
الــزراعــيــة، أمـــا تــركــيــا فــتــصــدر إليــــران أو عبر 
أراضيها آالت تستخدم في املعامل واملصانع 
وهي املصنعة في تركيا بامتياز أوروبي، وكل 
هذا يجعل الطرفان يترقبان تطور األوضاع 
األمنية كونهما معنيني بشكل مباشر باألمر 
الذي سينعكس سلبا أو إيجابا على كليهما، 
وتسود حالة من التفاؤل الحذر في األوساط 
االقتصادية في ظل نجاح تركيا في السيطرة 
عـــلـــى األوضــــــــاع عـــقـــب املــــحــــاولــــة االنــقــالبــيــة 

الفاشلة.

اتفق صناع السياسات في مجموعة العشرين، أمس، على 
الصلب وصناعات  قطاع  في  الــزائــدة  اإلنتاجية  الطاقة  أن 
أخرى، تمثل مشكلة عاملية تؤثر سلبا على التجارة العاملية 

ومن ثم تتطلب رد فعل جماعيا.
ــتـــمـــاع وزراء مــالــيــة  ــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك صــــــادر عـــقـــب اجـ ــ وفـ
البنوك املركزية ملجموعة العشرين في الصني،  ومحافظي 
قـــال املـــشـــاركـــون فـــي االجــتــمــاع إنــهــم ســيــتــصــدون لجميع 
أشــكــال الــحــمــايــة الــتــجــاريــة كــمــا ســيــحــرصــون عــلــى إجـــراء 
الهيكلية  بالسياسات  تتعلق  متأنية ألي تحركات  دراســة 

واالقتصاد الكلي والتعريف بها.
ــابـــق بــتــخــفــيــض  ــــت سـ وكــــانــــت الـــصـــني قــــد تـــعـــهـــدت فــــي وقـ
إنتاجها من الصلب، وقال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية 
واإلصالح، تشو شاو شي، أمام املنتدى االقتصادي العاملي 
املاضي،  الشهر  نهاية  الصني،  تيانجني بشمال  مدينة  في 
إن بالده تخطط لخفض طاقتها اإلنتاجية من الصلب 45 

مليون طن ومن الفحم 280 مليون طن هذا العام. وأضاف أن 
خفض الطاقة اإلنتاجية سيتضمن نقل 700 ألف عامل في 
قطاع الفحم و180 ألف عامل في صناعة الصلب. وأضاف 
أنه واثق من أن الصني ستحقق املستويات املستهدفة في 
التي  املعروض  الصني بمعالجة تخمة  2016، كما تعهدت 
تضعف األسعار في قطاعات صناعية رئيسية، وقالت في 
فبراير/شباط املاضى إنها ستخفض طاقة إنتاج الصلب 
بما يتراوح بني 100 و150 مليون طن والفحم بمقدار 500 

مليون طن خالل ثالث إلى خمس سنوات. 
ومــن جــانــب ثـــان، أكــد املــشــاركــون فــي اجتماعات مجموعة 
الــعــشــريــن، أمــــس، أن الــتــقــلــبــات املــفــرطــة والــتــحــركــات غير 
لها تبعات سلبية على  الصرف سيكون  املنتظمة ألسعار 
االستقرار، وأكدوا من جديد على االلتزامات السابقة بشأن 

أسعار الصرف وعدد من القضايا املتعلقة بالنمو.
)العربي الجديد، رويترز(

تجارة
مهّددة

تسريع خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي

)Getty( السلع اإليرانية تواجه عقبات أمام تصديرها عبر تركيا

)Getty( مضيفات خالل استراحة في اجتماع مجموعة الـ20، أمس، في الصين

)Getty( الصين تتعهد بخفض إنتاجها الصناعي

)Getty( تحذيرات من زيادة التلوث بسبب اإلنتاج الزائد )Getty( صعوبات تواجه زيادة الصادرات النفطية
مجموعة العشرين تسعى إلزالة غموض 

)Getty( تداعيات الخروج البريطاني

)Getty( إقبال على المصارف اإلسالمية

خيارات طهران 
البديلة لتصدير بضائعها 

مكلفة وصعبة 

للنقل  بــدائــل سهلة ومــتــوفــرة  كونه ال يوجد 
الترانزيت  رئــيــس مكتب  أعـــرب  والــتــرانــزيــت، 
والنقل عبر املنافذ البرية في مؤسسة الطرق، 
محمد جواد عطرتشيان، في وقت سابق، عن 
األوضـــاع طبيعية، وستعمل طهران على  أن 
الــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى عــالقــاتــهــا مـــع تركيا 
ولرفع مستوى التبادل التجاري بني الطرفني 
بحسب االتــفــاق بــني رئــيــســي الــبــلــديــن حسن 
روحاني، ورجب طيب أردوغان، من 15 مليار 

إلى 30 مليار دوالر.
الـــوكـــاالت اإليــرانــيــة عــن عطرتشيان  ونــقــلــت 
قوله، أيضا إن املفاوضات مستمرة لتحسني 
طرق الترانزيت وتطويرها بني إيران وتركيا، 
قائال إن التجارة قد تتطور لتشمل عددا أكبر 
مــن الــنــاقــالت والــقــطــارات. وأكـــد عطرتشيان، 

مخاطر تحاصر صادرات »الترانزيت« 
اإليرانية عبر تركيا

أظـــهـــرت مــعــطــيــات دراســـــة اقــتــصــاديــة 
ــارف  أمــــــس، أن إجـــمـــالـــي أصــــــول املـــصـ
ــم يـــبـــلـــغ 1.5  ــالــ ــعــ اإلســــالمــــيــــة حــــــول الــ
املــالــيــة  األزمــــــة  مــنــذ  تــريــلــيــون دوالر، 
العاملية )عام 2008(، بمعدل نمو مركب 

يبلغ 17% خالل تلك الفترة.
وأضافت الدراسة التي أعدها صندوق 
الــنــقــد الـــعـــربـــي بـــعـــنـــوان »انــعــكــاســات 
تــنــامــي صــنــاعــة الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة 
على إدارة السياسة النقدية في الدول 
الــعــربــيــة«، أن الــفــتــرة الــتــي تلت األزمــة 
ملحوظا  نموًا  شهدت  العاملية،  املالية 
ــة، بــمــا  ــ ــيـ ــ ــــالمـ لـــنـــشـــاط الـــصـــيـــرفـــة اإلسـ
النطاق  واســـع  عامليا  اهتماما  يعكس 

بفرص التمويل املصرفي اإلسالمي.
الصناعة  نــشــاط  انــتــشــار  يقتصر  ولـــم 
املصرفية على الدول اإلسالمية، وإنما 

اتسع ليشمل عــددًا من الــدول األخــرى، 
مرموقة  مراكز  تمثل  التي  تلك  خاصة 
بينها  ومـــن  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  لألنشطة 

اململكة املتحدة.
ــا لــتــصــنــيــف مــجــلــس الـــخـــدمـــات  ــقــ ووفــ
ــة اإلســـــالمـــــيـــــة، تـــعـــد املــــصــــارف  ــيــ ــالــ املــ
اإلسالمية ذات أهمية نظامية في ست 
دول عربية وهي: السودان والسعودية 
والـــكـــويـــت والـــيـــمـــن وقـــطـــر واإلمـــــــارات، 
وتشكل حصة املصارف اإلسالمية في 
هذه الدول ما ال يقل عن 15% من مجمل 
األصــــول املــصــرفــيــة. وتــابــعــت الــدراســة 
»كـــذلـــك تــقــتــرب دولـــتـــان عــربــيــتــان من 
ذات  اإلسالمية  مصارفهما  تصبح  أن 
ــــل املــتــوســط،  أهــمــيــة نــظــامــيــة فـــي األجـ

وهما البحرين واألردن«.
)األناضول(

طرابلس ـ العربي الجديد

مــــا زالـــــــت مـــســـاعـــي زيــــــــادة الـــــصـــــادرات 
حيث  متعددة،  عراقيل  تواجه  النفطية 
املــؤســســة  إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ ــلـــن  أعـ
طرابلس  العاصمة  في  للنفط  الوطنية 
)غــــــــرب(، مــصــطــفــى صـــنـــع الــــلــــه، رفــضــه 
اتــفــاقــا بــني الــحــكــومــة وحــــراس محليني 
إلعادة فتح موانئ رئيسية. وفي خطاب 
مــوجــه إلـــى مــبــعــوث األمــــم املــتــحــدة إلــى 
لــيــبــيــا مــــارتــــن كـــوبـــلـــر ومـــســـؤولـــني فــي 
ــيـــني، حــســب  ــاسـ ــومـ ــلـ قـــطـــاع الـــنـــفـــط ودبـ
إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  قــــــال  رويــــــتــــــرز، 
املؤسسة الوطنية للنفط إنه من الخطأ 
مكافأة إبراهيم الجضران رئيس حرس 
ــــالق مــوانــئ  املــنــشــآت الــنــفــطــيــة عــلــى إغـ
النفط راس النوف والسدر والزويتينة. 
وقــال صنع الله، في تصريحات سابقة 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك حــقــواًل  لـــ
نــفــطــيــة تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــخــريــبــيــة 
كــبــيــرة مــتــل حــقــل املــبــروك تعطل زيـــادة 
احتياج ميناءي  الــصــادرات، فضال عن 
السدرة النفطي وراس النوف إلى موارد 
مالية لكي يتم صيانة جميع صهاريج 
الــخــزنــات املـــوجـــودة. وكــانــت املــؤســســة 
الــوطــنــيــة للنفط فــي الــبــيــضــاء )شـــرق(، 
أعــلــنــت، األســـبـــوع املـــاضـــي، أنــهــا تلتزم 
بــتــبــعــيــتــهــا لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة املــؤقــتــة 
اتها التنفيذية،  بطبرق  في جميع إجراء
مـــا يــعــرقــل إجـــــــراءات تــوحــيــد مــؤســســة 
النفط بمقريها في البيضاء والعاصمة 
طرابلس. وتعلقت آمال الليبيني باتفاق 
تــوحــيــد املــؤســســتــني الــنــفــطــيــتــني، الـــذي 
فــي 2  أنــقــرة  التركية  العاصمة  فــي  عقد 
ــل إنــقــاذ  ــاري، مــن أجـ يــولــيــو/تــمــوز الـــجـ

األوضاع االقتصادية املتدهورة.

17% نموًا في أصول 
المصارف اإلسالمية

خالفات تعرقل زيادة 
صادرات ليبيا النفطية

مال وسياسة

»الترانزيت«  إيران لخسائر مالية محدودة بسبب توقف تجارة  تعرضت 
عودة  ورغم  االنقالبية،  المحاولة  عقب  تركيا  مع  البرية  المنافذ  عبر 
حركة البضائع بين البلدين، إال أن اقتصاديين إيرانيين أكدوا على مخاطر 

عديدة تهّدد تجارة بالدهم

التركي رجب طيب  اإليراني حسن روحاني، ونظيره  الرئيس  أكد كل من 
أردوغان، في اتفاق سابق، على السعي لرفع مستوى التبادل التجاري 
 30 إلى  مليارا   15 من  الطرفين  بين 
مكتب  رئيس  وأوضح  دوالر،  مليار 
البرية  المنافذ  عبر  والنقل  الترانزيت 
محمد  ــرق  ــط ال مــؤســســة  ــي  ف
أن  مــؤخــرًا،  عطرتشيان،  جـــواد 
الحفاظ  على  ستعمل  طــهــران 
على مستوى عالقاتها مع أنقرة 
التجاري  التبادل  مستوى  ــع  ورف
بين  االتفاق  بحسب  الطرفين  بين 

رئيسي البلدين.

ناقالت برية وقطارات

االقتصاد في صور

تحرك عالمي لمواجهة اإلنتاج 
الصناعي الزائد
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نجيب جورج عوض

ــــم عــــســــكــــر«؟ وهـــــــل مــن   ــكـ ــ ــنـــى »حـ ــعـ مـــــا مـ
شــيء  عــن  الــحــديــث  مفاهيميًا  الصحيح 
ــكــــم عـــســـكـــر«، بــــداللــــة خــلــفــيــة  اســــمــــه »حــ
ــتـــرح أن  رأس الــســلــطــة املــهــنــيــة فـــقـــط؟ أقـ
الحديث عن »حكم عسكريتاري«،  علينا 
ولـــيـــس »حـــكـــم عــســكــر«، ذلــــك أن نــمــوذج 
ــة الــــعــــســــكــــريــــتــــاري فـــــي املــــشــــرق  ــلـــطـ الـــسـ
يــنــطــبــق، فـــي الــــواقــــع، عــلــى أنــظــمــة حكم 
رؤوسها ليسوا عسكريني، ولم يأتوا من 
املؤسسة العسكرية. في العقل السياسي 
بالحكم  املــقــصــود  واملــفــاهــيــمــي،  العلمي 
الــعــســكــريــتــاري، ذاك الــنــظــام الــســلــطــوي 
ــقـــوانـــني  ــلـــى قــــاعــــدة الـ ــتـــأســـس عـ الـــــــذي يـ
الـــنـــاظـــمـــة الـــتـــالـــيـــة لـــلـــمـــمـــارســـة ولــــــأداء 

السلطوي: 
أواًل، أحادية السلطة واختذال مؤسسات 
الحكم برمتها بشخص وقرارات ورغبات 
الــرئــيــس الــحــاكــم. ثــانــيــًا، اشــتــراط الـــوالء 
املطلق والطاعة العمياء لكل أوامر الرأس 
األوحــــد ورغــبــاتــه ورؤاه، مثلما  الــحــاكــم 
والتنفيذ  العمياء  الــطــاعــة  الــجــنــود  على 
الحرفي ألوامر القائد. ثالثًا، ضمان والء 
األتــبــاع بــإشــراكــهــم بــالــفــوائــد واملــكــاســب، 
بصفتها مغانم معارك ومكاسب هيمنة 

محمد صالح المسفر

ــد الـــــقـــــمـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــــيـــــــوم فـــي  ــقــ ــعــ ــنــ تــ
نـــواكـــشـــوط، واملـــتـــابـــع أخـــبـــار اجــتــمــاعــات 
الــعــاصــمــة  فـــي  ــعـــرب  الـ الـــخـــارجـــيـــة  وزراء 
ــلـــق والـــحـــيـــرة،  ــقـ املـــوريـــتـــانـــيـــة يـــنـــتـــابـــه الـ
 
ً
ويــشــفــق لــحــال األمــــــة،  ويـــتـــوّجـــس خــيــفــة

الــدول األعضاء في  على مستقبل سيادة 
جامعة الدول العربية، ومستقبل األجيال 
الــقــادمــة. تتحفنا وســائــل اإلعـــام كــل يوم 
قمتهم  أن  املــيــامــني  وزرائــنــا  بتصريحات 
ســتــكــون نــاجــحــة، وســتــرتــقــي بــقــراراتــهــا 
لــتــكــون فــي مــســتــوى املــســؤولــيــة ملــواجــهــة 
املــصــاعــب والـــكـــوارث الــتــي تــجــتــاح عاملنا 
اإلعــــام بجهود  الــعــربــي. تنبئنا وســائــل 
ــادة الــــــــوزراء وأنــشــطــتــهــم وســهــرهــم  الــــســ
الــطــويــل لــلــوصــول إلـــى تـــوافـــق فـــي اآلراء 
العرب وما أكثرها، لكن هذه  حول هموم 
باختاف  تختلف  والــتــعــلــيــقــات  األخـــبـــار 
الــعــاصــمــة الــعــربــيــة، فــمــا تــقــولــه وســائــل 
االعــــام املــصــريــة عــن حـــال األمــــة يختلف 
عـــّمـــا تـــقـــولـــه شــقــيــقــتــهــا فــــي الـــجـــزائـــر أو 
املغرب أو تونس أو عواصم دول مجلس 

التعاون.
 )2(

تـــنـــعـــقـــد الــــقــــمــــة الــــعــــربــــيــــة فــــــي ظــــــــروٍف 
ومتغيراٍت عربيٍة ودوليٍة واضحة املعالم، 
تحتاج إلى قيادات ذات عزم وحرص على 
تماسك األمـــة، وحــمــايــة وحـــدة أراضــيــهــا، 
وعدم السماح ألي قوٍة باملساس بسيادة 
ــيـــة. نـــريـــد قــــيــــادات تـــجـــادل  الـــــــدول الـــعـــربـ
بعضها بعضًا، من أجل الخروج بقراراٍت 
ملزمة لها، جميعًا، بما يحقق لها بعض 
ــن أهــمــهــا ردع  ــة الــعــربــيــة، ومـ ــــداف األمــ أهـ
الـــــعـــــدوان الـــتـــوســـعـــي اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــى 
حساب الشعب الفلسطيني األعزل، ووقف 
الـــعـــدوان الــروســي عــلــى الــشــعــب الــســوري 
املتربّصة  ــران،  إيــ وردع  ذريــعــة،  أي  تحت 
بــالــخــلــيــج والــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، ووضــــع 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة أمــــام مــســؤولــيــاتــهــا، 
ــران ورفضها  إليــ الــتــبــعــيــة   عــن  بالتخلي 
هيمنة الــولــي الفقيه فــي طــهــران، ووضــع 
نـــهـــايـــٍة عـــاجـــلـــٍة لــلــمــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة 
الشعبية التي سامت أهلنا في كل أرجاء 
العراق سوء العذاب، وخصوصًا الفلوجة 
 عن 

ّ
والكف الطائفية،  وما جاورها، ونبذ 

محمد أبو رمان

 شـــديـــٌد 
ٌ
مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــحـــدث لـــغـــط

وارتباٌك في أوساط املسؤولني األملان، في 
تحديد األسباب وراء فتح الفتى األملاني 
)من أصول إيرانية( النار على عدد كبير 
من الناس في سوق تجاري، فحتى لو تّم 
معرفة اسم الشخص والحصول سريعًا 
عــلــى مــعــلــومــاٍت عــنــه، فــمــع الــطــفــرة التي 
حــدثــت فــي »نــظــريــة الــعــمــل« لــدى تنظيم 
داعــــــش، أصــبــحــت األمــــــور أكـــثـــر تــعــقــيــدًا 
 في كشف الدوافع، ما إذا كانت 

ً
وصعوبة

إرهابية أم ال؟
لو تجاوزنا الغموض الذي أحاط بعملية 
ميونخ، وأعــدنــا قــراءة األحـــداث السابقة 
عــلــيــهــا؛ مــنــذ عملية أورالنــــــدو الــتــي قــام 
قام  الــتــي  نيس  وعملية  عــمــر،  متني  بها 
بها محمد بوهال، وقبل أيام في أملانيا 
نفسها عندما حمل محمد رياض، الفتى 
ــام بـــالـــهـــجـــوم عــلــى  ــ ــًا وقــ األفــــغــــانــــي، فـــأسـ
ــنـــاس وقــتــلــهــم، لــيــظــهــر الــقــتــيــل الحــقــًا  الـ
داعــش،  يبايع تنظيم  فيديو  فــي شــريــط 
ويتوعد بقتل أكبر عدد ممكن من الناس.

ــذي 
ّ
يــجــمــع بـــني املــلــفــات الــشــخــصــيــة ملــنــف

ــراب  ــطــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــســـابـــقـــة ســـمـــة االضــ
النفسي والتوتر في الشخصية، وأحيانًا 
ــا، فــهــنــالــك  ــهـ ــيـ ــاقـــضـــات الـــقـــيـــمـــيـــة فـ ــنـ ــتـ الـ
عــامــات اســتــفــهــام شــديــدة حـــول ماضي 
املثليني،  بمجتمع  وعــاقــتــه  عــمــر،  مــتــني 
ــدم اســـتـــقـــراره الــعــائــلــي والــشــخــصــي،  وعــ
ــذ اعــتــداء 

ّ
وهـــي الــحــالــة الــقــريــبــة مـــن مــنــف

نيس الدموي، محمد بوهال، إذ تكشف 
تـــقـــاريـــر وتـــســـريـــبـــات إعـــامـــيـــة عــــن عـــدم 
ــراب، ووجـــــود شــبــهــات  ــطــ اســـتـــقـــرار واضــ
في ميوله الجنسية، وال تبدو شخصية 
الفتى األفــغــانــي فــي جــنــوب أملــانــيــا أكثر 

استقرارًا من الحالتني السابقتني.
ــــوج إلـــــى الـــفـــكـــرة الـــجـــوهـــريـــة  ــولـ ــ قـــبـــل الـ
فــي هـــذا املـــقـــال، مــن الـــضـــروري اإلشــــارة 
ــه ليس ضــروريــًا أن يــكــون هنالك 

ّ
إلــى أن

تــــاريــــخ نـــقـــي ملــــن يـــقـــومـــون بــالــعــمــلــيــات 
االنحراف  من  خــاٍل  أو سجل  العسكرية، 
األخـــاقـــي والــجــرائــم، بــل عــلــى النقيض 
ــــاالت عــديــدة  مـــن ذلــــك تـــمـــامـــًا، هــنــالــك حـ
ــلـــة كـــثـــيـــرة لــخــلــفــيــٍة مـــشـــابـــهـــٍة ملــن  ــثـ وأمـ
ــٍة كـــانـــوا ممن  ــيـ قـــامـــوا بــعــمــلــيــاٍت إرهـــابـ
يتعاطون املخّدرات، ولهم سجل جنسي 
أو جنائي، سواء ممن قاموا بتفجيرات 
بــاريــس، نــهــايــة الــعــام املــاضــي، أو الــذي 
قرب  الــطــوارئ  مركز  على  بالهجوم  قــام 

الحرم النبوي في املدينة املنورة. 

طارق الشيخ

اهـــتـــزت املــنــطــقــة، قــبــل أيـــــام، ملـــا جــــرى في 
ــة انـــقـــابـــيـــة فـــاشـــلـــة،  ــــن مــــحــــاولــ تـــركـــيـــا مـ
وتــرددت أصــداء الحدث في أنحاء العالم. 
ومـــــن بـــيـــنـــهـــا، كـــــان مــــا يـــلـــفـــت الـــنـــظـــر مــن 
ردود أفــعــال وبــيــانــات فــي الـــســـودان، فقد 
قــــال الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر، فـــي مــقــابــلــٍة 
مــع  قــنــاة »ســي إن بــي ســي« إن الــســودان 
يــقــف مـــع الــشــرعــيــة الــتــركــيــة فـــي مــواجــهــة 
االنـــقـــاب الــــذي وصــفــه بــأنــه »يــســعــى إلــى 
القيادي  تبوؤ موقعها  تركيا عن  تعطيل 
والريادي في العالم، في ظل قيادة الرئيس 
ــا نــقــلــتــه شبكة  ــذا وفـــقـــًا ملـ ــ أردوغـــــــــان«، وهـ
الــشــروق الــســودانــيــة.  لــيــس هـــذا فحسب، 
بل أضــاف » كــان االنقاب حكاية مؤسفة 
وغير سارة، لكن الشعب التركي كان على 
أما  للشرعية«.  الوعي وانتصر  درجــة من 
بيان حزب املؤتمر الوطني )الحاكم( الذي 
يرأسه البشير فقال »تابعنا بقلٍق شديد، 
في الساعات املاضية، املحاولة االنقابية 
الشعب  وحــدة  استهدفت  والتى  الفاشلة، 
ــــت مــعــه  ــــدفـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــي وحـــــريـــــتـــــه، واسـ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
النموذج الفكري الذي قّدمه حزب العدالة 
والتنمية التركي في السنوات األخيرة .إن 
املؤتمر الوطني يدين بشدة هذه املحاولة 
الــفــاشــلــة، ويـــرى أنــهــا مــحــاولــة لــلــنــْيــل من 
نجاح التجربة التركية التي قّدمها حزب 
العدالة والتنمية، وقادت تركيا لتكون من 
املؤتمر  .. وإذ يدين  العالم  الكبار في  بني 
الوطني هــذه املــحــاولــة، فإنه يــجــّدد دعمه 
ويشيد  والتنمية،  الــعــدالــة  لــحــزب  الكامل 
بالشعب التركي الذي التف حول قيادته، 
االنقابية، ويعلن  املحاولة  حتي تم دحر 
عـــن مــســانــدتــه الـــقـــيـــادة الــتــركــيــة، بــقــيــادة 
الرئيس رجب طيب أردوغان، واألخ القائد 
بنعلي يلدريم األمني العام لحزب العداله 

والتنمية، رئيس الوزراء«.
هكذا، وفي سهولٍة محيرة، يصف الرئيس 
بأنه »حكاية  االنــقــابــي  العمل  الــســودانــي 
مؤسفة وغير ســـارة«.  تذّكر هــذه العبارة 
ــيـــس الــــســــودانــــي األســـبـــق،  بـــمـــا قـــالـــه الـــرئـ
جعفر نميري، حينما أصبح رئيسًا دوريا 
األفــريــقــيــة عــام 1978، في  الــوحــدة  ملنظمة 
تتمثل  أفريقيا  »مصيبة  صحافي  مؤتمر 
فــي اســتــام الــحــكــم فيها مــن أمــثــال املــقــّدم 
منجستو في أثيوبيا والشاويش صمويل 
ــان نــمــيــري قـــد تمت  دو فـــي لــيــبــيــريــا«. وكــ

ترقيته ذاتيًا، بعد نجاح انقابه العسكري 
عام 1969 إلى رتبة لواء ثم فريق ثم مشير. 
ويبدو أن الرئيس عمر البشير قد استسلم 
ألوهاٍم مدنية، ونسي أنه عسكري قد تنّكب 
مؤسفة  »حكاية  لتوصيفه   وفقا   

ً
مغامرة

وغير سارة«. وكانت مغامرة قاتلة، تسبب 
نجاحها في وقوع ويات ورزايــا با عدد 
على السودان. ولعل الحس الداخلي دومًا 
يــكــون صــادقــًا لـــدى اإلنـــســـان فــيــخــرج مثل 
هذا التوصيف الذي ينبع من ذاٍت تعاني 
ــٍة غــريــبــة. إذ يــتــعــّدى االنــقــاب  مــن مـــزاوجـ
الجريمة، ألنه  إلى  الحدث املؤسف  وصف 
مــغــامــرة وخــــوض فــي املــجــهــول. والــســؤال 

 انقابيًا؟ 
ً
هو: كيف يدين انقابي عما

 عــســكــريــني 
ً
قــــــــــادة الــــوحــــيــــد أن  الـــتـــفـــســـيـــر 

باملقولة  يــهــتــدون  االنــقــابــيــني  مــن  كثيرين 
في  عقودًا  ســادت  التي  والرائجة  الساخرة 
ــنـــراالت أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة أيـــام  أوســـــاط جـ
عروش  أطاحت  التي  الدكتاتوريات  موجة 
ــبــــاد  »إن أعــلــى  الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــلــك الــ
الجمهورية«.  رئيس  هي  الجيش  في  رتبة 
فـــي الــحــالــة الــســودانــيــة، تــســقــط »الــحــكــايــة 
املؤسفة وغير السارة« لتصبح أمرًا واقعًا، 
فقد سقطت جريمة االنقاب بالتقادم، كما 
أوحى بذلك قياديٌّ إسامي بارز في مؤتمر 
صحافي، تعلقيا على ما ظهر من تناقض 
ــقــــاب فـــي مــصــر،  فـــي شــجــبــه املــســتــمــر االنــ
وتأييده االنــقــاب فــي الــســودان. مــرت أكثر 
من 27 سنة على الحكاية املؤسفة، واملهلكة 
في السودان، وال تحتاج النتيجة اليوم إلى 
دلــيــٍل عــلــى مـــدى الــشــعــور الــحــقــيــقــي، ليس 
فقط باألسف للعمل االنقابي، وإنما إدراك 
أن  توشك  التي  الكارثية  بتبعاته  ملموس 
تقضي على الــدولــة وتــقــّوضــهــا. وكــل عمل 
كــوارث حتمية،  انقابي يحمل، في طياته، 
التركي في تجارب  الشعب  وهــذا ما خبره 

مأساوية مع حكم العسكر. 
كان األدعى من قيادة حزب املؤتمر الوطني، 
بداًل من إدانتها محاولة االنقاب الفاشلة 
التركي مدعاة  الــدرس  ان يكون  في تركيا، 
لها للشعور بفداحة ما جرى في السودان 
من »حكايٍة مؤسفة، فينهيها في السودان، 
خصوصًا وأن شهادة مهندس االنقاب في 
الــتــرابــي، قــد أبانت  الــســودان نفسه، حسن 
وبوضوح حجم الكارثة في الباد. وقالها 
بوضوح إنها »كانت حكاية مؤسفة«، وهو 

يعني االنقاب في السودان. 
)كاتب سوداني(  

الـــنـــظـــام، بــحــيــث يــصــبــح مــقــيــاس الــــوالء 
مدى رضوخ األتباع للحصة املعطاة لهم 
مــن املــغــانــم. رابــعــًا، الــتــعــامــل مــع الــشــارع 
ــام« بــمــا  ــ ــة »نـــفـــيـــر عــ ــالـ الــــعــــام بــمــنــطــق حـ
مــن تطبيق حــالــة »حــكــم عرفي«  تتطلبه 
لم  ولـــو  حــتــى  أمــنــيــة«،  و»إدارة عسكرية 
ــذا بــشــكــل عــلــنــي ورســمــي  يــتــم تطبيق هـ
عام، بل تم اتباعه بشكل سري وملتبس، 

وتم التفكير وفقه خلف األبواب املغلقة. 
كل نظام سلطة أو حكم في املشرق تمارس 
الــشــروط األربــعــة، وتتحّول إلى  فيه تلك 
قواعد إدارة الحكم ومشروطات وقوانني 
تسيير شؤون العباد، يجب وصفه بأنه 
نــظــام »حــكــم عــســكــريــتــاري«، حــتــى ولــو 
تلك  ينفذ  الــذي  البشري  الجهاز  يكن  لــم 
الــخــطــة مــن املــؤســســة الــعــســكــريــة، أو من 
أصحاب املناصب العسكرية السابقة. ما 
مــا بأنه عسكريتاري  نــظــاٍم  يــحــّدد صفة 
أو غـــيـــر ذلـــــك ال عــــاقــــة لـــــه، فــــي املــنــطــق 
الـــســـيـــاســـي املــــعــــرفــــي، بــخــلــفــيــة الــحــاكــم 
ــه. يـــتـــعـــلـــق فــي  ــتـ ــيـ الـــشـــخـــصـــي وشـــخـــصـ
الواقع بمكونات طريقة حكم هذا الحاكم 
ودعائمها، وطبيعة فهمه وإدارته موقعه 

في السلطة وتوقعاته منها. 
ــا ســـبـــق، يــمــكــن  ـــن هـــنـــا، وفـــــي ضـــــوء مــ مـ
 ثاثة أرباع األنظمة 

َّ
القول، في الواقع، إن

غـــيـــر الـــعـــســـكـــريـــة، مـــــــارس بــــشــــار األســــد 
الــحــكــم بمنطق عــســكــريــتــاري، طــبــق فيه 
تــلــك الـــقـــواعـــد األربــــــع، بــمــنــتــهــى الــتــشــّدد 
واألصــولــيــة، إلـــى درجـــة أنـــه أنــتــج حكمًا 
عــســكــريــتــاريــًا فـــــاق، بــبــشــاعــتــه وفـــســـاده 
بامتياز،  العسكري  أبيه  نظام  وفــجــوره، 
والــــــذي حــكــم كــعــســكــري، وطـــبـــق نــظــامــًا 
عسكريًا في حكمه. لدينا هنا حاكم غير 
عسكري يفرض نظام حكم عسكريتاري. 
ــواٍز فــي الــفــضــاء املشرقي  ومــثــال نــاصــع مــ

األوسع في تركيا. ينطبق املثل نفسه على 
حكم الرئيس رجب طيب أردوغان. لم يأت 
أردوغان أيضًا من املؤسسة العسكرية، ولم 
يحمل رتبة عسكرية، وهو ليس عسكريًا. 
ــن، إن تــمــعــنــا بـــمـــوضـــوعـــيـــة وتـــجـــّرد  ــكــ ولــ
)بــعــيــدًا عــن عــواطــف الــتــعــاطــف واالمــتــنــان 
مــــن مـــوقـــف تـــركـــيـــا الــنــبــيــل والـــعـــظـــيـــم مــن 
وتــشــردهــم(  ومقتلتهم  الــســوريــني  مــأســاة 
ــة إدارتــــــــه ومــنــطــقــه  ــيــ بــطــبــيــعــة حــكــمــه وآلــ
الــســلــطــوي فــي تــركــيــا، خـــال الــعــقــد ونيف 
املــنــصــرمــني، ســنــجــد مــامــح قـــويـــة، تشير 
الــتــي تمثل  الــقــواعــد األربـــعـــة  إلـــى تطبيق 
ــد بلغت  بــنــيــة الــحــكــم الــعــســكــريــتــاري. وقــ
شـــدة تطبيق أردوغـــــان الــقــواعــد املــذكــورة 
درجة من الصرامة، جعلته أخيرًا، يتعّرض 
ملـــحـــاولـــة انـــقـــاب فـــاشـــلـــة، وجــعــلــت الــــرأي 
العام التركي، قبل املحاولة املذكورة، يرفع 
صــوتــه بــالــتــعــبــيــر عـــن عـــدم راحـــتـــه، وعـــدم 
رضاه من أسلوب حكم أردوغان. هنا أيضًا 
ــربــــي يــشــبــه،  لــديــنــا نـــمـــوذج مــشــرقــي ال-عــ
فــــي طــبــيــعــتــه الـــعـــســـكـــريـــتـــاريـــة، الـــنـــمـــوذج 
العربي املذكور قبله. كاهما رئيسان غير 
عــســكــريــني، لــكــنــهــمــا يــطــبــقــان مــنــظــومــتــي 
حكم عسكريتاريتني، تعتمدان على قواعد 
السلطة األربع املذكورة. مع التأكيد، طبعًا، 
ــــاف بــــني مــــجــــرم ســــفــــاح غــيــر  ــتـ ــ عـــلـــى االخـ

متوازن في العسكريتاريا السورية ورجل 
دولـــة ذكــي وطــمــوح وبــراغــمــاتــي وأصــولــي 
ومحّب للسلطة في العسكريتاريا التركية. 
ولكن، وكما أشير، ال عاقة ملاهية نظام ما 
 بخلفية رأس السلطة 

ً
العسكريتارية أصا

وشخصيته، بحد ذاته. 
من زاوية تعريف األنظمة العسكريتارية 
ــن الـــــــقـــــــول إنـــــــنـــــــا، نـــحـــن  ــكــ ــمــ نــــفــــســــهــــا، يــ
ـــبـــتـــلـــى بـــحـــالـــة 

ُ
الــــشــــعــــوب املــــشــــرقــــيــــة، ن

إيــران،  في  نفسها  العسكريتارية  الحكم 
ــان الــــــعــــــراق، وفـــلـــســـطـــني )فـــي  ــ ــتـ ــ ــــردسـ وكـ
حركتي فتح وحــمــاس على حــد ســـواء(، 
لــبــنــان  الــــلــــه  حـــــزب  حـــكـــم  وفـــــي  واألردن 
)ومـــحـــاولـــة حــكــمــه املــجــنــونــة مـــن الــتــيــار 
الخليج  دول  وفــي بعض  الحر(  الوطني 
العربي، وفي ليبيا، وحتمًا وعانية في 
الــعــراق، وفــي املغرب والــجــزائــر. وبدرجة 
ــل فــــي تـــونـــس ومــــصــــر. لــــو دقـــقـــنـــا فــي  ــ أقـ
الواقع العربي واملشرقي، نجد أن الحكم 
العسكريتاري هو السرطان السائد على 
ــاع املــنــطــقــة. فــقــط عــلــيــنــا أن نــعــرف  اتـــسـ
عــن مــاذا نبحث، حــني نقوم بالتوصيف 
املــوضــوعــي لــنــدرك املــأســاة الــفــادحــة في 
عــســكــرة حــيــاة شــعــوبــنــا، والــتــي ال يبدو 

أبدًا أن هناك خاصًا قريبًا منها.  
)كاتب سوري مقيم في الواليات املتحدة(

اضطهاد أهل السنة والجماعة في العراق. 
يجب أن يكون الهدف العاجل جدًا هو إنقاذ 
املــوصــل مــمــا يــعــد لــهــا مــن قـــوة وجــبــروت 
ــيــــركــــي أوروبــــــــــي وإيــــــرانــــــي وطـــائـــفـــي،  أمــ
أنقذوا  الراهنة.  العراقية  الحكومة  تقوده 
مع  تفاوضًا  يجري  عربي،  بقرار  املوصل 
 ،

ٍّ
ــل، لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل مـــن داخـــــل املــــوصــ

يحل به السام في ربوع املوصل، قبل أن 
تدمر ويفنى من فيها من البشر. إنكم في 
لحماية  تاريخية،  مسؤولية  أمــام  قمتكم 
املوصل وسكانها  من زلزلة الساعة، »وإن 
زلزلة الساعة لشيء عظيم«. تتفاوضون، 
يـــا قـــادتـــنـــا املـــيـــامـــني، ســـــّرًا وعـــانـــيـــة، مع 
اإلســرائــيــلــيــني املــحــتــلــني فــلــســطــني، وبيت 
املقدس غير مسموح إقامة الصاة فيه إال 
بموافقة إسرائيلية، وهم ألد األعداء لهذه 
األمة ولدينكم. أما أهل املوصل ومن فيها 
ــاع ديــنــكــم اإلســـامـــي  ــبـ ــن أتـ فــمــعــظــمــهــم مـ
تــواجــه حتفها  فــا تتركوها  وعــروبــتــكــم، 

وأنتم تنظرون.
الشيعي وحكومة  والــحــشــد  إيــــران  دمـــرت 
فــي بغداد  الحاكم  الطائفي  الــدعــوة  حــزب 
ــــوف تــدمــر  ــار، واملـــــوصـــــل الــــيــــوم ســ ــ ــبــ ــ األنــ
بالتعاون مع أميركا والدول الغربية، جنبا 
إلى جنب مع إيران  وحزب الدعوة. وحلب 
الشهباء عاصمة التاريخ تدمر اليوم أمام 
روسيٍة  بقوٍة  امليامني،  قادتنا  يا  أعينكم، 
ساحقٍة ال رحمة فيها، وجحافل املليشيات 
الــحــدود،  الشيعية املــســتــوردة مــن خـــارج 
وكـــذلـــك عــصــابــات املـــرتـــزقـــة الـــقـــادمـــني من 
فــج عميق بموافقة نظام بشار األســد  كــل 

الحاقد الباغي على كل القيم.
 )3(

تعلمون أنكم باركتم في قمة شرم الشيخ 
الحزم،  عاصفة  عملية   2015 مــــارس/آذار 
ــذيــــن اســـتـــولـــوا  ــاة الــ ــغـ ــبـ مــــن أجـــــل دحـــــر الـ
عــلــى الــســلــطــة ومـــقـــّدرات الــشــعــب اليمني 
بــقــوة الـــســـاح، وأعــلــن بعضكم املــشــاركــة 
بيانكم  فــي  وقلتم،  املعركة،  تلك  فــي   

ً
فعا

الـــخـــتـــامـــي »ســـتـــســـتـــمـــر عـــاصـــفـــة الـــحـــزم 
إلــــى أن تــحــقــق أهــــدافــــهــــا«، ودعــــوتــــم إلــى 
»انـــســـحـــاب الــتــحــالــف االنـــقـــابـــي، صــالــح 
والــحــوثــيــني، مــن الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــن 
كل املدن واألرياف، ومن جميع املؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــســلــيــم الــــســــاح لــلــســلــطــة 
الــشــرعــيــة«. ويــــدور الــحــول، ولـــم يستجب 

امللحوظة علي صوفان،  هــذه  إلــى  يشير 
ــات الــــســــود«، وهــو  مـــؤلـــف كـــتـــاب »الـــــرايـــ
مــن املحققني الــســابــقــني املــتــمــرســني لــدى 
املباحث الفدرالية األميركية، إذ يذكر ولع 
11 سبتمبر  بعمليات  قــامــوا  مــمــن  عـــدد 

بالنساء والرقص والحياة الغربية.
إذًا، مــا الــجــديــد أو أوجـــه االخـــتـــاف بني 
السابقة؟  والعمليات  األخيرة  العمليات 
أو بــعــبــارٍة أخـــــرى: هـــل هــنــالــك فـــرق بني 
نظرية داعش في العمل ونظرية القاعدة 
ســابــقــًا؟ الــــجــــواب: نــعــم، هــنــالــك عــنــاصــر 
جــوهــريــة فــي االخــتــاف بــني النظريتني. 
لكن، دعونا نقف مّرة أخرى مع العمليات 
األخيرة، حتى نشير إلى عامٍل مهم، وهو 
الــوقــت، وهــو أمــر ينطبق بــوضــوٍح على 
 جملة وزير الداخلية 

ّ
حالة بوهال، ولعل

الـــفـــرنـــســـي تــكــشــف أهـــمـــيـــة هـــــذا الــعــمــل، 
ـــه )بــوهــال( تطّرف 

ّ
عندما قــال »يــبــدو أن

سريعًا«، فهو ُصنع على عجل، كما ذكر 
تقرير لصحيفة فرنسية، فانتقل من رجل 
مــرتــبــٍط غــاضــٍب مــحــبــط، يــعــالــج نفسيًا، 
إلــى أحــد »أســـود الــدولــة اإلســامــيــة«، أي 
ذئــــب مــنــفــرد مــرتــبــط أيــديــولــوجــيــًا فقط 
تعد،  لم  التجنيد  فعملية  التنظيم،  بهذا 
وفق نظرية داعش، معقدة وال متسلسلة، 
إلـــى  ــــى وقـــــــت، وال حـــتـــى  إلــ ــتـــاج  تـــحـ وال 
موافقٍة من القيادة وإقراٍر على العمل، وال 
تأّكد فيما إذا كــان من الــذي يريد تنفيذ 
النصوح«،  »التوبة  بمرحلة  مــّر  العملية 
وال ترسيم األهــداف وتخطيطها، كل ما 
ذ أي إشارٍة إلى 

ّ
في املسألة أن يعطي املنف

الدولة  العمل هو لصالح تنظيم   هــذا 
ّ
أن

ــاؤه  ــطــ ــة، فــيــتــم مـــبـــاركـــتـــه وإعــ ــيــ اإلســــامــ
الشرعية الدينية والسياسية.

مـــا قــــام بـــه »داعـــــــش« هـــو إحــــــداث طــفــرة 
 
ً
خطيرة مرعبة في نظرية العمل، مقارنة

بالقاعدة، فنقلت العمل اإلرهابي من حّيز 
املضبوط  املتسلسل  والــعــمــل  النخبوية 
اليوم  فيستطيع  الشعبوية،  فــضــاء  إلــى 
أي شخص غاضب محتقن، يشعر بعدم 
الــرضــا عــن أوضـــاعـــه االجــتــمــاعــيــة، لديه 
أزمــــات نــفــســيــة، أن يــقــوم بـــأي عــمــٍل ضد 
املــجــتــمــع الــــذي يــشــعــر بــاالنــفــصــال عــنــه، 
ــاعــــدة« مــخــتــلــفــة  ــقــ بــيــنــمــا الــــحــــال فــــي »الــ
تمامًا، فعلى الرغم من وجود »الخلفيات« 
السابقة لدى أعضاء »القاعدة«، ومنفذي 
انتقاء  عمليات  هنالك   

ّ
أن  

ّ
إال العمليات، 

للتجنيد  تـــوضـــع  ومــعــايــيــر  واصـــطـــفـــاء 
والتنفيذ.

ــــش«  أصــبــحــت نــظــريــة الــعــمــل لــــدى »داعـ
تـــقـــوم عــلــى عــنــصــر رئـــيـــس واحـــــد فــقــط، 

الحاكمة في العالم العربي، وفي املشرق 
بشكل عام، ينطبق عليها وصف »الحكم 
العسكريتاري«، وإن كان كثير منها ليس 
فيه »حكم عسكر« في الواقع، ألن رؤوس 
الــســلــطــة فــيــهــا واملــمــســكــني بــزمــام الــقــرار 
لــيــســوا مـــن املـــؤســـســـات الــعــســكــريــة، ولــم 

يكونوا »عساكر« في أي يوم. 
ــاء الـــعـــربـــي فــي  ــفـــضـ ــاصـــع فــــي الـ مـــثـــال نـ
ــة. هــــنــــاك أبــــشــــع وأفــــظــــع وأشـــنـــع  ــ ــوريـ ــ سـ
حـــكـــم عـــســـكـــريـــتـــاري، وأكـــثـــرهـــا إجـــرامـــًا 
عــلــى اإلطـــــاق فـــي املـــشـــرق. يــنــطــبــق على 
املــذكــورة  األربـــع  القواعد  املــذكــور  النظام 
املأساة  إلى  البلد، والتي أودت  إدارة  في 
الـــســـوريـــة واملـــقـــتـــلـــة الــشــعــبــيــة والــــدمــــار 
املنصرمة.  الخمس  السنوات  في  الهائل 
 بشار األســد لم يــأت من 

َّ
لناحظ هنا أن

املؤسسة العسكرية أبــدًا، كما جاء والده 
الدكتاتور الراحل. جاء، كما اعترف مرارًا، 
العسكرية واألمنية،  املؤسسة  من خــارج 
 والــــــــده جـــهـــد جـــــدًا لـــكـــي يــجــعــلــه 

َّ
مــــع أن

تراتبيًا  وتــدّرجــًا  عسكريًا  تدريبًا  يتلقى 
فــي الــجــيــش، كــل الــشــعــب الـــســـوري يعلم 
أنـــه كـــان مــزيــفــًا وصــوريــًا وكــاريــكــاتــوريــًا 
بــطــبــيــعــتــه، غــرضــه الــوحــيــد هـــو تعريف 
األتباع في نظام األسد األب على الوريث 
الـــقـــادم. ولــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن خلفيته 

ــقــــراركــــم. واملـــطـــلـــوب  الـــحـــلـــف االنـــقـــابـــي لــ
اليوم من قمتكم املوقرة إصراركم وتفعيل 
قراراتكم املاضية بإجبار صالح والوحثي 
على االستجابة لتنفيذ قراراتكم السابقة 
وقرارات الشرعية الدولية، ودعم »عاصفة 
ــــوع لـــلـــضـــغـــوط  ــــضـ ــــخـ الـــــــحـــــــزم« وعـــــــــدم الـ

الخارجية في أي  شأن عربي.
ــأن الــرئــيــس  ــم، قـــادتـــنـــا املـــيـــامـــني، بــ ــ ــــركـ أذّكـ
لقمتكم  أرســل  الــروســي، فاديمير بوتني، 
 »تضمنت مقترحاٍت 

ً
في شرم الشيخ رسالة

لحلوٍل سلمية في سورية وليبيا واليمن«، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي كـــانـــت تـــقـــوم  بتسليح 
نظام بشار األســد  بأحدث األسلحة، لكي 
واليوم،  إلرادتـــه.  السوري  الشعب  يخضع 
السوري  النظام  بتزويد  تكتف روسيا  لم 
بالساح املتطور، وحمايته من اتخاذ أي 
التي  قــــراراٍت دولــيــٍة، تدينه على جــرائــمــه 
بــل إنها  الـــســـوري،  الــشــعــب  يرتكبها ضــد 
العسكرية  العمليات  فــي  ميدانيًا  تــشــارك 
ــا بــفــعــلــهــا  ــهـ ــــوري. إنـ ــسـ ــ إلبـــــــادة الـــشـــعـــب الـ
ــد اإلنـــســـان  ــم حــــرب ضـ ــرائـ ذلــــك تــرتــكــب جـ
 
ٌ
مطالبة اليوم  قمتكم  سورية.  في  العربي 
بــوضــع حــد للتدخل الــروســي واألمــيــركــي 
واألوروبي في قضايا أمتنا، وعليكم، أيها 
القادة امليامني، اتخاذ كل التدابير لوضع 
ــواء  ــة، ســ ــيـ ــبـ ــنـ حـــــدٍّ لـــهـــذه الــــتــــدخــــات األجـ
أو عسكرية في شؤون  تدخات سياسية 

أمتنا، وأنتم على حلها قادرون.
آخر القول: أنقذوا أهل املوصل من الفناء 
عــلــى يـــد الـــقـــوى الــكــبــرى، أنـــقـــذوا ســوريــة 

وحلب، أنقذوا اليمن قبل فوات األوان.
)أستاذ جامعي قطري(

ــذي يعلن  هـــو اإللـــهـــام، فــهــذا الــتــنــظــيــم الــ
ه لــلــعــالــم، لــلــغــرب بــوصــفــه كـــافـــرًا،  عــــــداء
والنظام العربي بوصفه مرتّدًا، وللشيعة 
بوصفهم صفويني، والحركات اإلسامية 
يوجد  وال  بوصفهم صـــحـــواٍت،  األخــــرى 
لديه تمييز بني محارٍب ومدني، كما بّرر 
املهاجر،  الله  عبد  أبــو  الفقهي،  مرجعهم 
 مـــشـــروعـــة، 

ٌ
ــــرب أهــــــــــداف ــغـ ــ ــــي الـ فـــالـــكـــل فـ

والــشــرطــة والــجــيــش والــشــيــعــة جميعهم 
ــار، وال يــوجــد مــا يمنع مــن استخدام 

ّ
كــف

ــاريـــني عــلــى أوســـع  ــتـــحـ ـــخـــات واالنـ
ّ

املـــفـــخ
مدى، مثل هذه األيديولوجيا إذا أضيفت 
إلى »تكتيك« الذئاب املنفردة، فنحن أمام 
 لــلــقــتــل، بــأبــســط 

ً
ــة ــ تــحــويــل أي إنـــســـاٍن آلـ

املعّدات، وبا حّد في تبرير قتل املدنيني.
تنقل التحوالت األخيرة في نظرية العمل 
ــام( مــعــركــة الــتــنــظــيــم من  ــهــ )نـــمـــوذج اإللــ
الجانب العسكري في مواجهته خصومه 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والــــــدول الــغــربــيــة، 
ــرٍب عــاملــيــٍة حــقــيــقــيــٍة مختلفة في  إلـــى حــ
طــبــيــعــتــهــا عــــن كــــل حــــــرٍب أخـــــــرى، حـــرب 
ــــدور فــقــط عــنــد الـــرقـــة واملــــوصــــل، بل  ال تـ
ــرلـــني ونــيــس  ــاريـــس وبـــروكـــســـل وبـ فـــي بـ
ــّمــــان  ــام وعــ ــ ــدمــ ــ ــ وأورالنــــــــــــدو ودكــــــــــار، وال

وبوركينا فاسو وغيرها.
ز الـــتـــحـــوالت 

ّ
ــز ــعــ املــتــغــيــر اآلخــــــر الــــــذي يــ

الهوية،  متغّير  هــو  ويغذيها،  الــجــديــدة، 
فاعتماد التنظيم على الصراع الهوياتي 
)بخاف »القاعدة« التي سيست الصراع، 
املتحدة  الواليات  إلى معركٍة مع  ونقلته 
يسهل  الغربية(  والحكومات  األميركية 
ــد الـــشـــيـــعـــة،  ــ ــة ضـ ــنـ ــسـ عـــمـــلـــيـــة تـــجـــنـــيـــد الـ
واملسلمني ضد املسيحيني، واإلساميني 
ضــــد الــعــلــمــانــيــني، ويــــدفــــع شـــريـــحـــة مــن 
وأوربـــا تشعر  الغرب  في  الجديد  الجيل 
بأزمة الهوية، وعدم القدرة على االندماج 
باملجتمعات الغربية، إلى سماع الخطاب 
الــجــديــد حـــول الـــديـــن الــنــقــي، ويــوتــوبــيــا 
الخافة، والــصــراع الــوجــودي مع اآلخــر، 
من  االنتقام  في  تسويغًا  لنفسها  وتجد 
الثقافة األخرى التي تشعر هذه الشريحة 
أمـــامـــهـــا، لتضعهم  ــــاك  ــبـ ــ بــالــعــجــز واالرتـ
أيــديــولــوجــيــا »داعـــــش« أمـــام خــيــار آخــر، 
ــــي نــظــريــة  ــو املــــواجــــهــــة والـــــــصـــــــراع. فـ ــ هـ
لــدى داعــش التي ظهرت  العمل الجديدة 
بفجاجٍة في العمليات األخيرة، نحن أمام 
تداخٍل كبير بني العوامل السيكولوجية 
فا  واأليــديــولــوجــيــا،  والسوسيولوجيا 
يمكن االتكاء على فرضية الربط بني دور 
التطرف  تغذية  فــي  واإلنــتــرنــت  املساجد 
األخيرة  فالعّينات  العنف،  على   

ّ
والــحــث

ــة الــــــبــــــارات واملـــــاهـــــي الــلــيــلــيــة،  ــّريــــجــ خــ
ــن مــتــعــاطــي املــــخــــّدرات واملـــشـــروبـــات  ومــ

وأصحاب امليول الجنسية املرتبكة!
)كاتب أردني(

في معنى »حكم العسكر«

قمة نواكشوط وحال األمة المتهاوي

»نظرية العمل« و»اإللهام« الداعشي

السودان وحكاية 
انقالب مؤسف

ثالثة أرباع األنظمة 
في العالم العربي 

ينطبق عليها 
وصف »الحكم 

العسكريتاري«

قّمتكم مطالبٌة 
بوضع حد للتدخل 

الروسي واألميركي 
واألوروبي

في نظرية العمل 
الجديدة لدى 
داعش تداخل 

كبير بين العوامل 
السيكولوجية 

والسوسيولوجيا 
واأليديولوجيا

آراء

معن البياري

عامًا،   78 املاضي عن  األسبوع  قبعة،  تيسير  الفلسطيني،  املناضل  وفــاة  تأخذنا 
الخالقة  باملوازاة  صفت 

ّ
ات مثابرٍة وطنيٍة  استعادة ما حضر، في سيرِته، من  إلى 

 
ً
بني الجهد التنظيمي، والعمل الجماهيري، والفاعلية السياسية واإلعالمية، فضال
عن الحضور القيادي دائمًا، في اإلطار املؤسساتي واملجتمع األهلي. وقليلون في 
في  دة، 

ّ
مؤك وبنزاهٍة  انخرطوا،  من  التحرير  منظمة  قيام  منذ  الفلسطينية،  الحالة 

هذه املستويات مجتمعة، وصنعوا في األثناء أثرًا طّيبًا ومنجزًا وطنيًا خاصًا في 
عموم التجربة الكفاحية الفلسطينية. ومع هذا العطاء النبيل، لم ينشغل قبعة في 
تعظيم جهده في أضواء اإلعالم، وإنما حرص، منذ شبابه األول طالبًا جامعيًا في 
دمشق، ورئاسته هناك أول رابطٍة للطالب الفلسطينيني، على تثقيف شخصّيته، 
فحاز املاجستير في التاريخ. وقد اختبر أهمية اإلعالم، وخصوصًا العاملي منه، في 
 
ً
تظهير عدالة القضية الفلسطينية، وذلك في طوافه في محافل برملانيٍة دولية، ممثال

للشعب الفلسطيني، بصفته القيادّية )نائب رئيس( في املجلس الوطني في منظمة 
التحرير التي كان أول ممثٍل للجبهة الشعبية فيها، في 1971. 

ينتسب أبو فارس إلى الجيل املؤّسس في الكفاح الوطني الفلسطيني بعد النكبة، في 
انضواء تعبيراٍت وتشكيالٍت وشخصياٍت فلسطينية في حركة القوميني العرب، ثم 
التحرير، فقد كــان ممن شاركوا في أول مؤتمٍر  العربية األولــى ملنظمة  في الصيغة 
للمجلس الوطني الفلسطيني في القدس في 1964، وتاليًا في مؤسسات املنظمة التي 
آلت إلى فصائل املقاومة بقيادة حركة فتح، بعد 1968. وهو الذي كان ذا نزوٍع يسارّي 
 يطبع شخصيته، منذ شبابه األول. ولعمله على 

ّ
بــنّي، مــع بعٍد قــومــيٍّ وعــروبــيٍّ ظــل

تشكيل خاليا مقاتلة، سجنه االحتالل ثالث سنوات، ثم أبعده في 1971 إلى خارج 
فلسطني. وقبل هذا كله، وغيره، كان تيسير قبعة قد قام بدور قياديٍّ في تأسيس 
االتحاد العام لطلبة فلسطني، وترأّسه حتى 1967، في القاهرة التي كان قد انتقل إليها 
من دمشق. واملعلوم أن هذا االتحاد كان اإلطار التنظيمي الشعبي الذي ضّم شرائح 
 من الشّبان الفلسطينيني في تلك السنوات، ممن صاروا الحقًا قيادات الثورة 

ً
عريضة

الفلسطينية املعاصرة، ونشط قبعة، في تكوين أفرع لالتحاد في دول عديدة. 
الكفاح  العام في مسار  سعف قــراءة تلك املرحلة في تبني ما كان عليه اإليقاع 

ُ
وت

الروح  يخّص  فيما  وإنما  الشبابي،  الحماس  على صعيد  فقط  ليس  الفلسطيني، 
الخالصة لفلسطني لدى املنضوين فيه، والرهان على إسناٍد عربيٍّ ملح، مع القناعة، 
أيضًا، بأهمية استكشاف رهاناٍت عاملية. وفي البال أن غسان كنفاني )استشهد 
 موهوبًا، وباللغة االنكليزية، في محاوراته مع تلفزاٍت 

ً
عن 36 عامًا( كان مساجال

أميركية وأوروبية. كما أن رفيقه، الزاهد النظيف، تيسير قبعة، طاف على هيئاٍت 
وبرملاناٍت وأحزاب، في بالٍد بال عدد، وهو يحارب فيها تزييف إسرائيل الحقائق، 
الخطابة  أنه كان صاحب ملكٍة في  د حقوق شعبه وعدالة قضيته. واملعلوم 

ّ
ويؤك

واملــحــاورة. وقد عمل، بــدأٍب مشهود، من أجل طرد إسرائيل من عضوية االتحاد 
العالي  والتعليم  والــخــبــرة،  الثقافة  فــي شخصيته  اجتمعت  ــا 

ّ
ومل الــدولــي.  البرملاني 

التأهيل  الــراهــن، عن وجــوب  للشباب  فــإن درســًا ثمينًا يوفره  اليساري،  والسمت 
الكافي عند من يتقّدمون للعمل السياسي واإلعالمي من أجل فلسطني. 

إذا صّح أن الرئيس محمود عباس قطع، منذ أربع سنوات، الراتب الشهري لتيسير 
إبـــداٍع فلسطينيٍّ رسمي فــي محاربة كــل كــفــاءة. ولــكــْن، لم   على 

ٌ
قبعة، فهذا دلــيــل

لفلسطني، شعبًا  انقطع  منذ  وغــيــره،  عباس  أجــل رضــى  مــن  يعمل  فقيدنا،  يكن 
وأرضًا، واختبر املنفى واملعتقل، وهو الذي ساهم أّيما مساهمٍة في بناء املؤسسة 
الوطني  املــشــروع  األهــلــي، وفــي حماية  النشاط  املــوحــّدة، وفــي تدعيم  الفلسطينية 
التسوية،  لنهج  الدائم معارضًا  واملدنية، وفي منحاه  الرسمية  عمومًا، في مواقعه 
النسيان،  حمى من 

ُ
ت  بأن 

ً
 عليا، جديرة

ً
ت مناقبيته، في ذلك كله وغيره، قيمة

ّ
وظل

وبأن تبقى في مطرٍح طّيب في الذاكرة الفلسطينية. رحمه الله.

بسمة النسور

 على وجوه 
ً
لم أفهم، حتى هذه اللحظة، سر البهجة التي  ظهرت عالماتها واضحة

بعض الساهرين  في الحفل، وإْن حاول  بعضهم مداراتها، في أثناء لقاٍء ضم نخبة 
متنوعة من األشخاص، متبايني مستوى الوعي  السياسي، وكذلك مدى االكتراث 
التصديق.  على  قــادرة  غير   

ً
بهم مستغربة املبدأ. حّدقت  العام، من حيث  بالشأن 

التي  العسكري في تركيا  أنباء عاجلة عن محاولة  االنقالب  إثــر ورود  كــان ذلــك 
دعت جميع الحضور إلى نسيان مناسبة اللقاء، والهرع إلى فتح موبايالتهم، بغية 
التأكد  من صحة الخبر العظيم غير املتوقع، واألدهى أن أحد الزمالء غير املتحفظني 
الذي عبر عن غبطٍة فوريٍة بالرقص والغناء، معّبرًا عن شماتٍة مؤسفٍة، حتى قبل 
أن يتيح لنفسه الوقوف على حقيقة الخبر، لكي  يفهم )من انقلب على مــن(،  أو 
عدد  الضحايا الذين سقطوا في األحداث، أو إلى أي علٍو وصلت ألسنة النيران عند 
الجيران، ومصير ماليني الالجئني. واملفارقة أن الرفيق، في واقــع  األمــر، من أشد 
الحريات وحقوق اإلنسان، وأهمية  املدافعني عن  املدنية، ومن أشــرس  الدولة  دعــاة 
الدولة. ويكتب القصائد في تمجيد حق تقرير املصير. ذلك كله  الدين عن  فصل 
على الرغم من هوسه املستتر بالطغاة ورموز االستبداد الذي يعلق صورهم على 
 أفذاذًا لم يقودوا هذه األمة تباعًا إلى الهالك والخيبة. 

ً
جدران بيته، باعتبارهم قادة

بقليٍل  التحلي  باله  أنفه، ولم يخطر في  أبعد من  إلى  املحنك  الرفيق غير  لم ينظر 
الشعب  أبــنــاء  وتبعاته على  قــد يحدث وكارثيته  مــا  هــول  املوضوعية، إلدراك  مــن 
الريح.  الذين غدا مستقبلهم في لحظة مفصلية، غير محسوبة في مهب  التركي 
، بال أدنى شك، على ضيق أفٍق ومحدودية تفكير، ألنه، كما اتضح، من ردة 

ّ
ما يدل

الفعل مفرطة البهجة أن مشكلة الزميل ورهطه  تنحصر في شخص رجب  طيب 
أردوغان بالذات.

تبني أن الزميل يمقت الرجل إلى درجٍة كبيرٍة، تتعّدى رفض طريقته إدارة األمور،  
بــل إنــه يضمر لــه حــقــدًا كبيرًا، وكـــأن هــنــاك  ثـــأرًا شخصيًا مــع الــرجــل، ال بــد من 
فاشيته  وعــن  املــنــهــار،  تركيا  اقــتــصــاد  عــن   

ً
منفعال بالحديث  فأسهب  تصفيته، 

اململة، عن دعم  املكرورة  الكليشية  املنطقة. وعــرج على  التوسعية  في  وسياسته 
ــراك اإلرهــــاب، وتــهــديــد أمــن ســوريــة واســتــقــرارهــا، الحشد والــربــاط واملــقــاومــة  األتــ
 وعرضًا، 

ً
واملمانعة، باعتبار الدولة السورية املتينة رابطة الجأش غير مخترقة طوال

وأوضاعها بألف خير، ما شاء الله. يعيش فيها ما تبقى من شعب سورية املقطعة 
أوصاله في ظل أمان  السيد  الرئيس امللهم وعطفه وحنانه، فال غالء فاحشًا  ُيذكر، 
وال انقطاع  تيار كهربائي ُيغرق البلد طوعيًا في الظالم، وال شح في  املواد األساسية. 
البلد، وتحيل حياة السوري إلى  أمان واستقرار، بفضل حواجز إيرانية تستبيح 
جحيم دائم، وال  لجوء قائم مدار الساعة، هربًا  من هذا النعيم األسدي، وهو الذي 
وعد الناس بالحرق والنار والــدمــار، منذ  صرخة الحرية األولــى التي انطلقت من 
درعا، بحناجر شعب حر كريم،  قال كلمته في و جه الطغيان واالستبداد، فقتل 
ب حتى املوت، بمباركٍة كونيٍة تبعث 

ّ
واغتصب، وهّجر وشّرد وسجن واعتقل وعذ

االنقالب،  نبأ  اقتحمها  التي  السهرة  املبتهج يؤكد، في  الرفيق  الغثيان. وظل  على 
محيي  الله  مقولة  نفسه صاحب  وهــو  املنطقة،  فــي  األجنبي  التدخل  رفــض  على 
الجيش الروسي، باعتباره حامي حمى القومية وباعث أمجاد األمة العربية. »هيك 

إخوانا الروس ليس لهم أي غرض، أو أجندات خاصة، فقط كرم أخالق يا عمي«.
ما حدث بعد ذلك يعرفه الجميع. كان تأكد خبر الفشل الذريع لالنقالب، لتكتسح  
صور أردوغان الفضاء األزرق، وليشتعل الحوار بني مؤيد ورافٍض، وليعبر الطرف 
اآلخر بالطريقة الرعناء نفسها عن بهجٍة بنجاة شخٍص في اختصاٍر محزٍن ترفع 
صور أردوغان في بالدنا املتعطشة دائمًا للرموز، يحمل املواطن التركي علم بالده، 
عملية  فــي  يساهم  لكي  العامة،  الساحات  إلــى  ويــذهــب  بالوطن،  عابئ ســوى  غير 

اإلعمار من جديد، فيما يتواصل تناحرنا البائس غير املجدي. 

سامح راشد

قمٍة  أول  وهــي  رقــم 27.  العادية  العربية  القمة  أعــمــال  نواكشوط  فــي  الــيــوم  تبدأ 
عن  تعتذر  كانت  فدائمًا   .1965 عــام  القمم  بــدايــة  منذ  موريتانيا  تستضيفها 
االستضافة، وتنتقل االستضافة إلى الدولة التالية في الترتيب. وهو أمر يستحق 
التأمل أن تبادر موريتانيا إلى استضافة القمة للمرة األولى، على الرغم من حرج 

التوقيت وحساسية القضايا والتحّديات املاثلة أمام الدول العربية. 
لم  إذ  اإلقليمي.  أكثر من  الداخلي  بالوضع  املوريتانية  الخطوة  لــذا، ربما ترتبط 
في  العربي  الوضع  كــان  أوقـــاٍت سابقٍة،  في  كهذه  على خطوٍة  نواكشوط  تقدم 

أثنائها أكثر هدوءًا. 
وبالتالي، كانت أعباء رئاسة القمة أقل. وفي املقابل، قد ال يكون املشهد السياسي 
الــداخــلــي فــي مــوريــتــانــيــا بــعــيــدًا عــن ســيــاق الــتــقــّدم إلـــى اســتــضــافــة الــقــمــة. حيث 
تراجعت، في األشهر املاضية، حالة االستقرار والهدوء السياسي التي عاشتها 
موريتانيا عدة سنوات. ويكفي للداللة على هذا الوضع أن السلطات املوريتانية 
أحبطت محاولة انقالب جرت أخيرًا، أي قبل أيام من انعقاد القمة. وعلى الرغم 
الهدوء، إال  القمة بصمت، والتزمت  من أن املعارضة هناك استقبلت استضافة 
أن استفادة السلطة من استضافة القمة شبه مؤكدة، حيث ستتيح رئاسة القمة 

 واسعًا أمام موريتانيا للعب دور عربي وإقليمي. 
ً
مجاال

وهو تطّور غير مسبوق أن يكون ملوريتانيا حضور ودور في النطاق العربي، 
الحال برئاسة  العربية، فكيف  الــدول  الرسمي على مستوى جامعة  خصوصًا 
القمة العربية عامني. ولن يكون مستغربًا أن يرتّد هذا التطور في البيئة الخارجية 
في  كفتها  وترجيح  املوريتانية،  للحكومة  دعــم  شكل  في  بموريتانيا،  املحيطة 

مواجهة تحركات املعارضة.
وتوتر  إقليمي،  استقطاب  تنعقد في حالة  أن  فقد صــار معتادًا  القمة،  أمــا عن 
يسود العالقات بني دول املنطقة، وبعضها بعضًا. وقد سبق أكثر من مرة أن 
تنعقد القمة العربية وسط حالة استقطاٍب عربيٍّ حاد، وليس فقط إقليميًا. لذا، لن 
يكون مفاجئًا أن تنتهي القمة غدًا ببيان أو إعالن ال يخلو من العموميات، ويتبنى 

شعارات ودعوات، أكثر مما يحّدد قرارات أو إجراءات. 
العربية أعمق وأوســع من  ولن يكون ملوريتانيا مسؤولية في ذلــك، فاملعضالت 
التعاطي مع تلك املعضالت  أعباء   

ٌ
أن تتحّمل واحــدة الظلم  الجامعة، ومن  نطاق 

وتعقيداتها، حتى وإن كانت الدولة التي تترأس القمة، خصوصًا أن الرئاسة ال 
تعني الكثير على مستوى الفاعلية، والقدرة على اتخاذ قرارات أو تبني توجهاٍت 

دون غيرها، فمهمتها تنسيقية أكثر منها توجيهية أو رئاسة حقيقية.
األولــى بعد تولي  الحالية هي  الجامعة، فالقمة  أمانة  وهو ما ينطبق أيضًا على 
النظر عن طبيعة الرجل وتقييمه  العام. وبغض  الغيط منصب األمني  أحمد أبو 
دبلوماسيًا وسياسيًا، فإن أسابيع قليلة فقط فصلت بني توليه املنصب وانعقاد 

القمة، وهي فترة غير كافية للحكم عليه في موقعه الجديد.
 في تاريخ القمم العربية، أن االجتماعات 

ً
 مفصلية

ً
ويؤكد أن القمة لن تكون محطة

التحضرية لها شهدت إشارات تحفظ وتباين بشأن بعض القضايا، مثل املوقف 
من إيران وتحركاتها في املنطقة، وطلب بغداد إدانة التدخل التركي في شمال 

العراق. 
 عن االختالف املتوقع بشأن تفعيل مشروع القوة العربية املشتركة. أما 

ً
فضال

فال  اإلرهـــاب،  مواجهة  مقدمتها  وفــي  القمة،  أجندة  على  الرئيسة  القضايا  عن 
األخيرة  القمتني،  فــي  القضية  لتلك  الــتــصــّدي  أيــضــًا. حيث سبق  ينتظر  جديد 

والسابقة عليها، ولم يتبلور بشأنها موقف عربي موحد.  
لن تضيف جديدًا  القمة  أن  نتيجٍة منطقية، هي  إلــى  املقدمات  هــذه  تفضي كل 
إلى واقع العرب، وال إلى مستقبلهم. بينما ستضيف جديدًا إيجابيًا مهمًا إلى 

موريتانيا، سواء كدولة في محيطها الخارجي، أو كسلطة في السياق الداخلي.

من سيرة تيسير قبعة ليلة القبض على االنقالب

معنى القمة في موريتانيا؟
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D

تجنيد األطفال في اليمن اإلرهاب والعرب في أوروبا

حقوقي أهالوي أم زملكاوي؟

16

اليمن في  فــي  املــتــصــارعــة  الــجــمــاعــات  تستمر 
ارتـــكـــاب جــرائــمــهــا بــحــق الــطــفــولــة، فــلــم تكتف 
بل  الــعــبــثــيــة،  حــروبــهــا  ــّراء  جــ قتلى  بسقوطهم 
دهم 

ّ
تجن مــن ضــمــيــر  وازع  دون  ومـــن  راحــــت، 

املــعــارك، بعد  فــي صفوفها، وتــقــود بهم مئات 
 
ً
أمــهــاتــهــم، مستغلة أحــضــان  مــن  انتزعتهم  أن 
الــفــقــر والــجــهــل والـــحـــرمـــان مـــن الــتــعــلــيــم، كما 
ق 

ّ
لتحق ها خدعتهم بشعاراٍت كثيرة مزيفة، 

ّ
أن

مأربها على جماجمهم.
تعانيه  بما  الجماعات، لألسف،  هــذه  تكتف  لم 
ــدوان وســوء  ، مــن عــ

ً
ــال الــطــفــولــة فــي الــيــمــن أصــ

ــود الــحــدائــق  ــ تــغــذيــة، ومــــن حــرمــانــهــم مـــن وجـ
حقيرة  بــأعــمــال  تكليفهم  ومـــن  واملــتــنــزهــات، 
لــكــســب لــقــمــة الـــعـــيـــش، بـــل راحـــــت تــبــحــث عن 
قرابني لحروبها الطائشة، ضد النسيج الوطني. 
وهنا، ال يمكن إال أن أقــول الحقيقة، وأتهم كل 
ــراف، بــالــزّج  ــ الــجــمــاعــات املــســلــحــة، مــن كــل األطـ

بأطفال اليمن إلى جحيم الصراع.
والبيت  املـــدرســـة  هــو  للطفل  الطبيعي  املــكــان 
املوسيقى،  وحّصة  الرسم  وحّصة  والحديقة 
كــمــا يــنــعــم األطـــفـــال فـــي الـــــدول الـــتـــي تــحــتــرم 
إنسانية اإلنسان، وال تسلبه حقه في العيش 
الــكــريــم، حــقــه فــي الــحــيــاة، حــقــه فــي أن يكون 
الــتــي لــألســف تذبحه من  بعيدًا مــن األخــطــار 

الوريد إلى الوريد. 
ــه: مــا  ــ  قـــانـــونـــيـــًا، قـــلـــت لـ

ً
ــال ــ ــــت أتــــذكــــر رجــ وال زلـ

مهرجان  إلى  بإدخالها  الطفولة،  بحق  ترتكبوه 
تتحّملون  بل جريمه  كبير،  املفتوح خطأ  القتل 
مسؤوليتها. كان رد فعله ال يّوقر حتى القانون 

وقاض  قانون  رجــل  الجامعة،  في  تشّربه  الــذي 
يــقــضــي بـــني الـــنـــاس، قــــال أّن اإلمـــــام عــلــي كــان 
صغيرًا عندما نام في فراش الرسول صلي الله 
عليه وسلم! انظروا كيف يخدعون الناس، بدليل 
، علمًا أّن اإلمام علي نام وصحى، 

ً
ال يصلح دليال

أّما أطفال اليمن فتقودهم إلى نوم أبدي.
على األسرة اليمنية مسؤولية عظيمة في حماية 
استغالل  عن  بإبعادهم  الــحــروب،  من  أطفالها 
بنيران  الزهور  أحرقت  التي  الدينية  الجماعات 
سالحها املأخوذ من جيش الدولة، فعلى كل أب 
أو أم يقع واجب حماية الطفولة، من براثن تجار 
بمخاطر  الناس  توعية  املثقفني  على  الــحــروب. 
الــحــرب وضــررهــا على الــطــفــولــة، وعــلــى رجــال 
األطفال  استخدام  على  السكوت  عــدم  اإلعـــالم 
في الحروب من قبل الجماعات املسلحة، كي ال 

تشارك في الجريمة.
وللجماعات املليشاوية، أقول« أّي شرف أبقيتم 
 إلى 

ً
 واعدة

ً
عليه، وقد حّولتم بلدًا جميال، وطفولة

هدف لعبثكم، اتقوا الله في أطفال اليمن، دعوهم 
بعيدًا من حروبكم وعبثكم وانتهازيتكم.

يكفي أطفال اليمن ما يعانوه. يا ضمير العالم 
الــنــائــم: أنــقــذ أطــفــال الــيــمــن مــن كــمــاشــة الــجــوع 
ــيـــة تـــقـــّدم نفسها  ــا مــنــظــمــات دولـ ــع، ويــ ــــوجــ وال
بوصفها مهتمة بالطفولة، دينو تجنيد األطفال 
فــي الــيــمــن، أعـــيـــدوا الــبــســمــة إلـــى وجــــوه أطــفــال 

اليمن، وجنّبوهم حماقات حروب الجماعات.  
أطفال اليمن ينتظرون مواقفكم إليقاف نزيف 

دمائهم املتدفق، فهل من أمل؟
معاذ القرشي )اليمن(

ينعكس اإلرهــاب الذي تعيشه أوروبــا على العربي املسلم املقيم فيها. 
نعاني، نحن العرب واملسلمني، من آثار اإلرهاب الذي تمارسه الجماعات 
املتطرفة تحت دعوى اإلسالم بشكل مضاعف، فوضع العربي املسلم 
آثــار  مــن  مواطنًا  باعتباره  يعاني  التعقيد،  بالغ  األوروبــيــة  الــديــار  فــي 
التفجيرات املتوحشة من جهة، ووجــوده ُيمّس في الصميم باعتباره 
العربية  الجاليات  االتهام تخترق كيانه. تعيش  عربيًا مسلمًا، أصابع 
املسلمة في أوروبا ظروفًا صعبة مع تنامي ظاهرة اإلرهاب والعمليات 
يعيشون  هــنــاك،  وأبــنــاؤنــا  وأهالينا  فإخواننا  املتصاعدة،  االنتحارية 

وضعا كارثيًا، يجعلهم محطمني، ويعانون من قهر مضاعف.
االنتماء  حيث  مــن  مستقر  غير  ــا  أوروبـ فــي  واملسلم  العربي  الشباب 
ومرتهن  مرتبط  وعيشه  غــربــيــة،  ومــواطــنــتــه  عربية  أصــولــه  والــهــويــة، 
العربية اإلسالمية، يعاني  الرغم من جــذوره  األوروبـــي، وعلى  بالعالم 
وعــربــيــة، فوضعه ملتبس ومعقد، فال  بــني هويتني غربية  تــمــّزق  مــن 
أن يعيش حياة طبيعية، منافحًا  وقــادر  وانتمائه،  يتمتع بجذوره  هو 
ومفتخرًا باألصول من جهة، وال هو مندمج وفاعل في البالد التي يقيم 
فيها. أزمت ظاهرة اإلرهاب والتطرف العالقة بني العرب واألوروبيني. 

الفساد  السبب وراء كــل  ـــه 
ّ
أن الــعــربــي، ويعتقد  األوروبــــي مــذعــور مــن 

ه أصل التفجيرات والدمار املاحق باإلنسانية.
ّ
املنتشر في الكون، وأن

على  ط 
ّ
تسل عنيفة  أفعال  وردود  والكراهية،  الحقد  الذعر  عن  يترتب 

والتهميش  التحقير  حــول  تتمحور  الغربة،  ديــار  في  املسلمني  العرب 
واإلشعار بالذنب لتصل إلى التعنيف اللفظي والجسدي، وتهدف إلى 
إبعاد جميع العرب واملسلمني من أوروبا باعتبارهم سببًا في الكوارث 
العربي املسلم، في هاته األجــواء  ــت بالغرب الحضاري. يعاني 

ّ
أمل التي 

أو  مؤيدًا ضمنيًا  تجعله  قد  عليه،  ط 
ّ
املسل والقهر  الغنب  من  املرتبكة، 

 
ً
أو يعيش عزلة بــاالرتــبــاك،  تتسم  أجـــواء ملغومة  فــي  لــإلرهــاب  فعليًا 
 تحت وطـــأة االنــتــمــاء الــشــقــي. خلقت ظــاهــرة اإلرهــــاب معاناة 

ً
قــاســيــة

حقيقية للبشر، سواء منهم الغربي أو العربي، فاألّول يقع تحت تأثير 
الواقع وقصف اإلعالم املشحون واملؤّجج لألحقاد والعنصرية، فيعيش 
ه معّرض باستمرار للقتل والتفجير، معتقدًا 

ّ
فوبيا حقيقية، ويخال أن

العربي  األخير،  بينما  ومأساته،  معاناته  هو سبب  املسلم  العربي  أّن 
املسلم، يعيش هوية شقية مأزومة، تختلط عليه الحقائق بالوقائع.

منصف بندحمان )المغرب(

اعتدنا فى حديثنا عن كرة القدم ربط األهلي بالزمالك والعكس، فمثال 
عندما يتحدث أحد عن مباراة لألهلي، ويقول »األهلي له ضربة جزاء 
الــرد عليه بمناقشة هل الضربة  أمــام املحلة لم تحتسب«. هنا ال يتم 
أمام  له ضربة جــزاء  »الزمالك  الجاهز هو  الــرد  أم ال؟ ولكن  صحيحة 
الذي اعتدنا عليه،  الحوار  االتحاد لم تحتسب أيضا«! هذا هو منطق 

فعندما يثار موضوع يتم الرد في موضوع مواز.
األمر الذي اعتدنا عليه في مناقشة كرة القدم املصرية، يأخذه البعض 
في باقي مناحي الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية، الجدية 
منها والحوارية السفسطائية، أي أّن منطق »أهلي وزمالك« يستخدمه 

بعض الحقوقيني أيضا، وخصوصا املوالني للسلطة للرد على تقارير 
انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان فــى مــصــر، فبعد صـــدور تقرير هيومان 
األمــن فى مصر، ويحّملها  الــذي ينتقد سلوك أجهزة  رايتس ووتــش 
اإلنسان، نجد  لحقوق  انتهاكاتها  ويعّدد  القسري،  اإلخفاء  مسؤولية 
ترتكبان  وأميركا  إسرائيل  بــأّن  للنظام  املــوالــني  الحقوقيني  بعض  رد 
انتهاكات لحقوق اإلنسان، وال نسمع صوتا لهذه املنظمات، أي بشكل 
التقارير  الحقوقي من مناقشة   وبمنطق »أهلي وزمالك«، يهرب 

ّ
مخل

عن مصر، ويتحدث في موضوع مواز.
عبد الكريم محمد )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

 ملـــن أرادوا 
ً
لـــم يــتــرك تــنــظــيــم داعــــش فـــرصـــة

ـــه  الــتــعــاطــف مـــعـــه، لــيــفــعــلــوا ذلـــــك، فــقــد وجَّ
ســهــامــه لــلــجــمــيــع، وبـــــات صــعــبــًا عــلــى من 
يــــريــــد تــــأيــــيــــده أن يـــعـــلـــن ذلـــــــك، مــــا يــجــعــل 
التنظيم  فعل  يــؤيــدون  طائفيني،  موتورين 
ملتويٍة  أساليب  إلــى  يلجأون  بخصومهم، 
 كـــان األكــثــر تــوتــرًا 

ْ
فــي إعـــالن الــتــأيــيــد، وإن

 في 
ً
تــأيــيــده »داعـــــش« صـــراحـــة منهم يعلن 

العراق، على الرغم من موقفه ضد التنظيم 
ــة. هــــــذا املـــوقـــف  ــ ــوريــ ــ ومــــمــــارســــاتــــه فـــــي ســ
 فـــي شبه 

ً
مـــن »داعــــــش«، واعـــتـــبـــاره مــشــكــلــة

واملتناقضة،  املختلفة  التيارات  بني  إجماٍع 
جـــعـــل تــحــلــيــل نـــشـــوئـــه وتـــــمـــــّدده مــرتــبــطــًا 
أي مسؤوليٍة  ومــن  منه،  التبرؤ  بمحاوالت 
عـــن وجـــــوده. اإلســـالمـــيـــون الــحــركــيــون، من 
جهتهم، يقومون بجهٍد مضاعف، نظرًا ألن 
 دينية، ما يستنفر أولئك 

ً
التنظيم يرفع راية

الــحــركــيــني، لــلــدفــاع عــن اإلســــالم السياسي 
التقليدي، ونفي صلته بأيديولوجيا تنظيم 
داعــش، مستشهدين بتكفير »داعــش« لهم، 
ومــقــارنــة أفــعــال الــتــنــظــيــم بــأفــعــال حــركــاٍت 
أيضًا  العنف  استخدمت  علمانية،  وأنظمٍة 
وقمعت وقتلت، واعتبار أن »داعش« يشبه 

هؤالء، وال عالقة له باإلسالم السياسي.
هنا، البد من فحص أيديولوجيا التنظيم، 
وصــلــتــهــا بــــاإلســــالم الـــســـيـــاســـي، وبــأفــكــار 

نداء الدندشي

الدبلوماسية  التحّركات  في  الكمون  وسط 
 حتى فترة قريبة. لكن، من 

ً
التي كانت نشطة

تــذكــر، ظهر خبر جــديــد. ولكن،  دون نتائج 
متراجعًا خطواٍت عن دائرة اهتمام اإلعالم 
ــام مـــا شــهــده الــعــالــم فـــي األيـــام  الــعــاملــي، أمــ
املاضية من أحــداٍث ساخنة. أهمية  القليلة 
 على غاية 

ً
ما ورد يعيد إلى الواجهة مسألة

من األهمية، هو حجم التناقض في املواقف 
ــا يــجــري على  بــني مــا يــتــم اإلعــــالن عــنــه ومـ
التأمل  أحـــداٍث تستدعي  الــواقــع من  مسرح 
العقل،  يرفضها  التناقضات  من  جملٍة  في 
معها،  التعامل  ويتم   ،

ً
مقبولة تبدو  لكنها 

 
ٍّ

إيجاد حل »العمل على  بــارز  تحت مسمى 
 أصبح باهتًا 

ٌ
لألزمة السورية«. وهذا عنوان

لكثرة تداوله، لكنه يعكس، بوضوٍح كبير، 
عـــدم تــراجــع الــقــوى الــكــبــرى فــي الــعــالــم عن 
موقفها الذي ما فتئ يتجاهل جذر املشكلة 
 

ٍّ
إيجاد حل العمل على  السورية، وضــرورة 
لها، فهذه األزمة التي تم من خاللها إطالق 
ــران فـــي الــعــالــم الــعــربــي أصــبــحــت ما  ــ يـــد إيـ
ــــذي تــدفــق  يــمــكــن تــســمــيــتــه نـــهـــر الــــذهــــب الــ
عــلــى الــــدول املــتــقــدمــة، عــبــر صــفــقــات تسلٍح 
النهاية، فــي سلة  غير مسبوقة تــصــّب، فــي 
إنــعــاش اقــتــصــاد هــذه الــــدول. وجـــرى معها 
تحييد مــــدروٌس ملــســألــٍة أخــالقــيــٍة فــي غاية 
ــتـــي تــمــت  ــي كــمــيــة الــــدمــــاء الـ ــ األهـــمـــيـــة، وهـ

الحركيني من السلفيني واإلخوان املسلمني 
املبدأ  في  التنظيم.  هــذا  من  يتبرأون  الذين 
الــعــام، ال يمكن عـــزل »داعــــش« عــن اإلســـالم 
تياراٍت  التي تجمع  املظلة  السياسي، وهو 
عــديــدة، قد تختلف مع بعضها وتتناقض 
وتـــتـــحـــارب، لــكــنــهــا تــنــتــظــم ضــمــن مــبــادئ 
مـــحـــّددة، عــلــى غــــرار الــشــيــوعــيــة وتــيــاراتــهــا 
الــــــقــــــول إن  ــكــــن  ــمــ يــ املـــــتـــــعـــــاركـــــة، حــــيــــث ال 
الشيوعية،  إلـــى  ينتمون  ال  الــتــروتــســكــيــني 
بـــســـبـــب مـــوقـــفـــهـــم الــــحــــاد مــــن املـــاركـــســـيـــني 
ــا هــو  ــمـ الـــلـــيـــنـــيـــني. اإلســــــــالم الـــســـيـــاســـي، بـ
للفصل   

ٌ
ورفــض الديني،  لالنتماء  تسييس 

 للمطابقة 
ٌ

الــديــنــي والـــدنـــيـــوي، وعـــمـــل بـــني 
التشريعني »اإللهي« والقانوني، تحت  بني 
عـــنـــوان تــطــبــيــق الـــشـــريـــعـــة، يــشــمــل تنظيم 
يتبرأون منه من  الذين  داعــش، كما يشمل 

اإلسالميني.
فــي الــتــفــاصــيــل، الــغــالــب عــلــى أيــديــولــوجــيــا 
»داعـــــــــــــش« هــــــي الـــســـلـــفـــيـــة فــــــي نــســخــتــهــا 
الـــســـلـــفـــيـــة  ــيــــســــت  لــ ــا  ــ ــهــ ــ أنــ أي  املـــــســـــّيـــــســـــة، 
يتلخص  الـــتـــي  ــالـــدعـــوة، وال  بـ املـــحـــصـــورة 
ــر، إذ  ــ مــوقــفــهــا الــســيــاســي بــطــاعــة والة األمـ
 ال تـــرى إمــكــانــيــة نــشــر الــدعــوة 

ٌ
إنــهــا سلفية

والــعــقــيــدة إال بــقــيــام الـــدولـــة، والــجــهــاد في 
سبيل ذلــك. لكن هذه النسخة من السلفية، 
 تمامًا عن 

ً
 معزولة

َ
 أخرى، لم تبق

ٌ
كما نسخ

تأثيرات أفكاٍر إسالميٍة أخرى، وقد حصلت 
بني  املاضية،  العقود  في  كبيرة،  تقاطعاٌت 

إراقــتــهــا فــي ســوريــة، لتحقيق هــذا اإلنجاز 
املبهر. تتحدث األنباء حاليًا عن اتفاٍق عقد 
بني الشريكني، وزيري الخارجية األميركي 
والــروســي، جــون كيري وسيرجي الفــروف، 
ما طفا على السطح منه، وتم اإلعالن عنه، 
ـــي الـــســـوريـــة.  ــ هـــو هـــدنـــة تــشــمــل كـــل األراضــ
وكــغــيــرهــا مــن الــهــدن الــســابــقــة الــتــي أثبتت 
الوقائع أنها تفرض على طرف دون غيره، 
غالبيتهم  بأكثر من ستني ضحية،  دشنت 
أطــفــال، سقطوا في كل من  مدنيون، بينهم 
حلب وإدلــب وبلدة األتــارب أيضا. العنوان 
الـــكـــبـــيـــر لــــهــــذا الـــقـــتـــل هــــو مـــحـــاربـــة جــبــهــة 
الــنــصــرة، بــاعــتــبــارهــا املــقــصــودة بــالــحــرب، 
وإضعاف »داعــش« وفق تصريحاٍت وردت 

سابقا من البيت األبيض. 
لــلــمــأل  تــــعــــلــــن  أن  ــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ لـ اآلن،  يـــــحـــــق، 
انــتــصــارهــا الــســاحــق بــجــّر أمــيــركــا لتكون 
ـــى بــــالــــقــــتــــال ضـــــد هــــذا  ــاهـ ــــضــ شــــريــــكــــًا ال ُي
الـــفـــصـــيـــل. مــــن املــــهــــم، هــــنــــا، أن نـــعـــيـــد إلـــى 
ذاكــــرة الــعــالــم أن الــشــعــب الـــســـوري هــو من 
ــه،  ــ ــذا الــفــصــيــل عـــلـــى أرضـ ــ ــود هـ رفـــــض وجــــ
وقـــاد الـــحـــراك املــدنــي فــي الــشــمــال الــســوري 
مــظــاهــراٍت ضـــده، كلفته ضــحــايــا عــديــديــن. 
ــرت املــســتــشــفــيــات الــتــي تعالج  لــكــن، لـــَم دمــ
املــصــابــني مــن ضــحــايــا الــضــربــات الــجــويــة، 
الخضار  ــواق  وأســ املــدنــيــني،  مــن  غالبيتهم 
التي يتجّمع فيها الناس، لتأمني حاجاتهم 
الغذائية، وأفران الخبز أيضًا، بني األهداف 

الحاكمية  مــثــل  أفـــكـــارًا  أن  كــمــا  املــســلــمــني«، 
جماعاٍت  فــي  ـــرت 

ّ
أث املجتمعات،  وجاهلية 

وأفكاره  قطب  سيد  وكتب  كثيرة،  جهاديٍة 
س داخــل عدد من هذه الجماعات، وإن  ــَدرَّ

ُ
ت

كانت هذه الجماعات ترى »اإلخوان« اليوم 
مــنــحــرفــني عـــن الـــطـــريـــق الـــقـــويـــم، لــقــبــولــهــم 
وسعيهم  الديمقراطية،  اللعبة  في  الدخول 

إلى عضوية البرملانات.
ربما يبرز األثــر اإلخــوانــي أكثر فــي تنظيم 
أكثر تظهيرًا  داعــش  تنظيم  الــقــاعــدة، حيث 
التأثير  السلفية، لكن هذا ال ينفي  للعقيدة 
انتماءه  اإلخواني فيه. يؤكد تنظيم داعش 
في  ويــبــرز،  السلفية،  العقائدية  للمنظومة 
خــطــابــه، الــتــركــيــز عــلــى مــفــاهــيــم الــتــوحــيــد، 
ــبــــراء، ونـــواقـــض اإلســـــالم، وهــو  والـــــوالء والــ

درجــٍة  إلــى  بعيدًا  ليس  فالتاريخ  أهميتها، 
يصعب من خالله فهم ما يجري. 

أيام معدودة تفصل تاريخ زيارة وفد البرملان 
ــنـــازالت  ــتـ ــاء رجـــــل الـ ــقــ األوروبــــــــــي دمـــشـــق ولــ
اإلعــالن  الكرملني. وال دهشة في  الكبرى في 
أنــه ال أنــبــاء تــقــّدم للصحافة عــن  الــزيــارتــني. 
األهــمــيــة إنـــمـــا فـــي عـــالقـــة الــــذاكــــرة الــســوريــة 
بــتــاريــخ الـــغـــرب مـــع الــشــعــب الـــســـوري الـــذي 
 تــقــريــبــًا، إثــر 

ً
 مــمــاثــلــة

ً
ســبــق أن عـــاش تــجــربــة

مجازر األســد األب في جسر الشغور وحلب 
وسجن تدمر، واألكثر شهرة وإيالمًا لألخالق 
ــادة الــحــكــومــات  مــجــازر مــديــنــة حــمــاة، ثــم إعــ
 قوميًا 

ً
، وتقديمه بطال

ً
العاملية إنتاجه ثانية

التي  الــكــثــيــرة  اآلالم  متجاهلني  يــضــاهــى،  ال 
تــحــّمــلــهــا الــشــعــب الـــســـوري بــكــبــريــاء وأنــفــة. 
توضح التحركات الدبلوماسية أن روسيا ال 

يــتــفــّوق عــلــى أشــبــاهــه فــي تمّسكه بتطبيق 
الـــنـــواقـــض عــلــى املــســلــمــني، وإخـــراجـــهـــم من 
دائرة اإلسالم، وتضييق تعريف املسلم إلى 
السياسي  التكفير  حـــّد، واســتــخــدام  أقــصــى 
فــي إطــار عقيدة الـــوالء والــبــراء، سالحًا في 
وجه جميع املختلفني مع التنظيم، بما فيهم 
 

ّ
يشق ومــن  نفسها،  الجهادية  الحركة  أبناء 

عصا الطاعة، من أمثال جبهة النصرة.
يــمــكــن الـــحـــديـــث مـــطـــواًل عـــن أيــديــولــوجــيــا 
تنظيم داعـــش وتــفــاصــيــلــهــا، لــكــن الــواضــح 
تياراٍت  من   

ٌ
مستقاة األساسية  املفاهيم  أن 

إسالميٍة متعددة، وأن هذا التنظيم ال يمكن 
فصله عــن اإلســــالم الــســيــاســي. صــحــيــٌح أن 
 غير إسالمية، ومن مختلف 

ً
حركاٍت وأنظمة

العنف  تمارس  واأليديولوجيات،  املشارب 
بــبــشــاعــة، لــكــن هـــذا ال يمكن أن يــكــون عــذرًا 
يــراجــعــوا مفاهيمهم  لــكــي ال  لــإســالمــيــني، 
 
ً
مــراجــعــة داعــــش،  تنظيم  يستخدمها  الــتــي 

 ال سطحية.
ً
جذرية

تــأيــيــد إســـالمـــيـــني حــركــيــني كــثــيــريــن لجبهة 
الــنــصــرة، والــتــمــاهــي مــع تنظيم الــقــاعــدة في 
ــرة، واالنــــخــــراط فـــي حــروبــه  ــيــ الـــســـنـــوات األخــ
الــطــائــفــيــة، والــتــبــريــر لــه وتــلــمــيــع مــمــارســاتــه، 
لــم تحصل بعد.  الــجــاّدة  املــراجــعــات  ينبئ أن 
دعاوى البراءة من »داعش« وأمثاله، تستدعي 
مواقف جذرية، ال يغيرها الغضب أو النزعات 

الثأرية، الدافعة نحو احتضان الجهاديني.
)كاتب سعودي(

تمسك فقط بزمام األمور، فيما يتعلق باألزمة 
السورية، بل إنها فازت بتمرير كل خططها 
ــــق أجــنــدتــهــا  فــــي ســـــوريـــــة. وبـــالـــتـــأكـــيـــد، وفــ
التنازل  تقبل  لــم  الــذي  ومشروعها  الخاصة 
عـــن أي بـــنـــٍد فـــيـــه، بــيــنــمــا تــتــبــع بــقــيــة الــــدول 
العالم أجندة البيت األبيض وخارجيته التي 
لم تعد تتقن من فنون التفاوض سوى تقديم 
الــتــنــازالت، فــي إعـــالٍن ال يقبل الــجــدل، يشير 
إلــــى أنـــهـــا، كـــدولـــة قـــويـــة، وصـــلـــت إلــــى حــالــة 
التكهن بحجمه، وال  يمكن  داخــلــي، ال  تهتٍك 
بنتائجه، على املدى املنظور. وتضاف إليها 
ــــدول الــتــي تــمــســك حــالــيــًا بــمــصــيــر الشعب  الـ
الـــســـوري، ومــســتــقــبــلــه الــغــامــض. بــــدأت هــذه 
الــروســيــة، وتقديم  للرغبات  االنــقــيــاد  الـــدول 
السوري  الشعب  بمصير  املتعلقة  التنازالت 
الـــذي سلبته الـــدول الــصــديــقــة، قبل الــعــدوة، 

حقوقه كافة. 
التنازل الكبير قادٌم ال محالة، فالعالم الذي 
وقف يتفّرج على دم الشعب السوري، وهو 
بداية  من  واألرصــفــة،  الطرقات  يسفح على 
الحراك السلمي، من دون أن يرمش له جفن، 
أو تختلج لديه، ولو ذرة واحدة من املشاعر، 
ر من جديد، ويعمل في 

ّ
يبدو وكأنه يتحض

ــادة إنـــتـــاج األســـد  ــ الــخــفــاء لــبــلــوغ لــحــظــة إعـ
 لم يسبقه 

ً
االبن، ثم تقديمه من جديد بطال

إلــــى فــعــلــتــه أحـــــد، فـــي الـــتـــاريـــخـــنْي، الــقــديــم 
والحديث.

)كاتبة سورية(

السلفية وأفكار »اإلخوان املسلمني«، ما أدى 
إلى نشوء تياراٍت إسالمية هجينة، تتبنى 
 فــي الــوقــت عينه، 

ً
 وإخــوانــيــة

ً
أفــكــارًا سلفية

مثل التيار السلفي الحركي في السعودية، 
 إلى 

ً
ُيــعــرف بالتيار الــســروري، نسبة أو مــا 

مــحــمــد ســــرور زيـــن الــعــابــديــن الــــذي انتمى 
إلى »اإلخــوان املسلمني« في سورية، وتأثر 

بأفكار سلفية.
ــة، فــــي الـــعـــمـــوم،  ــاديـ ــهـ لــــم تـــكـــن الـــحـــالـــة الـــجـ
 عـــــن تــــقــــاطــــع األفــــــكــــــار الــســلــفــيــة 

ً
ــة ــ ــــزولـ ــعـ ــ مـ

واإلخــوانــيــة، وهــي استمدت من »اإلخـــوان« 
بالحدود  الــذي ال يعترف  األممي  خطابهم 
كــل بقعة فيها مسلم  أن  الــوطــنــيــة، ويــؤّكــد 
ــــن يــســتــحــق الـــبـــذل  يــنــطــق الـــشـــهـــادتـــني وطـ
ــة مــن  ــيـ ــاملـ ــعـ ــــدت الــــجــــهــــاديــــة الـ ــــولـ ــه. تـ ــ ــلـ ــ ألجـ
ــارت تــقــاتــل في  هـــذا الــخــطــاب األمـــمـــي، وصــ
أفــغــانــســتــان والــبــوســنــة والـــشـــيـــشـــان، ولــم 
تــكــن جــمــاعــة اإلخـــــوان املــســلــمــني فـــي مــنــأى 
عن ذلك، إذ إنها شجعت الحركة الجهادية 
ودعــمــتــهــا، مــنــذ والدتـــهـــا فـــي أفــغــانــســتــان، 
بــل إن شخصياٍت جــهــاديــة شــهــيــرة، كانت 
عبدالله  مثل  إخوانيٍة،  لتنظيماٍت  منتمية 
عزام، وأسامة بن الدن الذي كان عضوًا في 
تــنــظــيــم »إخـــــوان الــحــجــاز« الــــذي يــعــد أحــد 

فروع الجماعة في السعودية.
باإلضافة إلى األممية اإلسالمية، استمّدت 
ــــش«،  الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة، ومــنــهــا »داعـ
ــة، مـــــن أدبــــــيــــــات »اإلخــــــــــوان  ــ ــــالفـ ــــخـ فــــكــــرة الـ

املهمة لغارات الطيران الروسي التي عملت 
وتدميرًا؟ هل  فتكًا  بها  النظام  مع طائرات 
جوابًا  األميريكية  الــخــارجــيــة  وزارة  تملك 
 إلى الوراء، نجد 

ً
على هذا؟ في العودة قليال

أن الطائرات األميركية استبقت عمل سالح 
الــجــو الــروســي فــي ســوريــة بــأيــام مــعــدودة، 
 
ٌ
حــدث أفغانستان.  فــي  مستشفًى  وقصفت 

مــدرٍج  إنــه غير  األميركيون  الساسة  صــّرح 
ضمن واجبات االعــتــذار، كونه يخدم هدفًا 
ــبـــدو الــــربــــط بــني  عــســكــريــًا مـــشـــروعـــًا. قــــد يـ
الحدثني، للوهلة األولى، بعيدًا عن املنطق، 
لكن عدم إدانة هذه العمليات يدفع التساؤل 

نحو الواجهة. 
يكفي، إذن، أن يتكلم كبار الساسة، ليصبح 
واتفاقات  الهــاي  اتفاقيات  ببنود  اإلخـــالل 
 مــشــروعــًا، ال يــمــكــن تصنيفه 

ً
جــنــيــف عــمــال

ــفــــاق  ــمــــن جـــــرائـــــم الــــــحــــــرب. إن صـــــح اتــ ضــ
الشريكني، الروسي واألميركي، فهذا يعني 
أن الدبلوماسية الروسية نجحت بتجنيب 
ساستها املساءلة الحقًا، بشأن ما اقترفته 
قواتها وطائراتها في سورية. وهذا يعني، 
أيـــضـــًا، أن الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة، على 
في مسلسل   

ً
 جديدة

ً
حلقة عادتها، سجلت 

تــنــازالتــهــا الـــكـــبـــرى، خــــالل هــــذا الــعــهــد من 
تـــاريـــخـــهـــا. قـــد يـــبـــدو فــهــم األمـــــر عــلــى هــذا 
العادي، لكن الشعب  النحو مربكًا للمتابع 
الــســوري ال بــد أن يـــدرك أن مــا يــعــّد لــه أكبر 
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بغداد ــ ميمونة الباسل

يــقــف أبــــو مــنــعــم الــشــمــري حــزيــنــًا أمــــام ما 
تبقى من شجيراته. فقد اضطر إلى تقسيم 
يفعل  كما  ثمنه،  مــن  بــأقــل  وبيعه  بستانه 
أو  بساتينهم  يبست  ممن  كثر  عــراقــيــون  مــزارعــون 
جرفت أو أحرقت. تفتيت األراضي الزراعية وبيعها 
لتحويلها إلى أبنية سكنية ُيعّد ظاهرة غريبة داخل 
ه »أرض السواد« ربطًا بالزراعة 

ّ
العراق الذي ُعرف بأن

التي اشتهرت بها البالد منذ عصور بعيدة.
يــــقــــول الــــفــــالح مــصــطــفــى عـــبـــد الـــرحـــيـــم )63 عـــامـــًا( 
 البساتني في معظم املحافظات 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

الــعــراقــيــة الــزراعــيــة تــحــّولــت إلـــى مــســاكــن. يــعــلــل ذلــك 
زراعــيــة مساحتها  أرضــًا  أملك  فأنا  »بأسباب كثيرة. 
نحو ألف دونم، قّررت تغيير استخدامها وتقسيمها 
وعرضها للبيع على شكل قطع أراض سكنية وليست 
زراعــيــة، بسبب تــراجــع الــزراعــة فــي الــعــراق يومًا بعد 
آخر مع االستيراد وضعف الدعم الحكومي للقطاع«. 
يــضــيــف: »لــيــس مــن الــســهــل عــلــى أّي صــاحــب بستان 
الــتــي يعّدها  أشـــجـــاره ومــزروعــاتــه  أن يستغني عــن 
نا مضطرون إلى ذلك. ففي يوليو/ 

ّ
بمثابة األبناء، لكن

العمليات  القوات األمنية خالل  تموز املاضي جرفت 
العسكرية ودخول املليشيات إلى ديالى )57 كيلومترًا 
شــرقــي بـــغـــداد( نــصــف بــســتــانــي، والـــيـــوم لــم يــعــد من 
 ذلك، قررت 

ّ
 غياب املحاصيل. لكل

ّ
جدوى لبقائه في ظل

استثمار األرض وتحويلها إلى قطع أراٍض سكنية«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــخــبــيــر الــــزراعــــي وســـــام لطفي 
 هذه الظاهرة الخطيرة تبّدل 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

إلــى سكنية. ويلفت  املناطق من زراعــيــة  في طبيعة 
لبيع قسم منها  الــزراعــيــة  األراضــــي   تقسيم 

ّ
أن إلــى 

ــع الــخــلــل فـــي اإلنــتــاج  كــقــطــع أراٍض ســكــنــيــة قـــد وّســ

الغبار واألتربة امللّوثة. فالبساتني العامرة واألشجار 
البيئة  التي تلطف  املثمرة واملــزروعــات األخـــرى هــي 
 العكس هو ما يحدث في بالدنا«. 

ّ
وتحّسن الجو، لكن

 »من واجب الحكومات املحلية رفع شكاوى 
ّ
يتابع أن

ضـــد املــخــالــفــني إلــــى الــســلــطــات الــقــضــائــيــة، لتتخذ 
إجراءات قانونية تحّد من بيع األراضي الزراعية«.

عقاريًا، يقول صالح نصيف وهو مالك أحد مكاتب 
الفالحني  أكثر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ العقارات  بيع 

منتجاتهم  تسويق  غير  مـــادي  مـــردود  لديهم  ليس 
الزراعية، على  الزراعية وال يملكون سوى األراضــي 
 تلك األراضي تعود ملكيتها في األساس 

ّ
الرغم من أن

الفالحني، وقد استغل  إلى  الدولة وهي مؤّجرة  إلى 
الفالحون منذ عام 2003 غياب فرض النظام لتفتيت 
العقارات  لبيع  كمكتب  »نحن  يتابع:  األراضـــي.  تلك 
 إقـــبـــال املـــواطـــنـــني عــلــى شـــــراء األراضـــــي 

ّ
نـــالحـــظ أن

الزراعية للسكن قد زاد بنسبة 70 في املائة عّما كان 
 سعر األرض 

ّ
قبل 10 سنوات. هذه األراضي مغرية ألن

الزراعية يعادل نصف سعر األرض السكنية«.
وكــان مجلس الـــوزراء العراقي قد أصــدر أخيرًا قــرارًا 
الزراعية  واألراضـــي  البساتني  تجريف  بمنع  يقضي 
استعمالها  وجهة  تغيير  أو  سكنية  إلــى  لتحويلها 
إلــــى أغـــــراض أخــــرى غــيــر زراعــــيــــة. كــذلــك قــــّرر اتــخــاذ 
بصورة  املــمــارســات  تلك  بإيقاف  الكفيلة  اإلجــــراءات 
 القرار يلحظ ثالثة شروط لتحويل 

ّ
كاملة. مع ذلك، فإن

تلك األراضــي الزراعية إلى سكنية أو غير ذلك، وهي 
الــبــنــاء غــيــر مــخــالــف للتصميم األســاســي،  أن يــكــون 
سكني،  مجمع  شكل  على  مبنية  القطعة  تــكــون  وأن 
وأن يكون البناء املشّيد على قطعة األرض من املواد 
املكاتب  وأصــحــاب  املــزارعــون  يتمكن  بــذلــك،  الثابتة. 
العقارية من التحايل على القرار وفقًا لتلك الشروط 

وغيرها، ويستمر تبديد الثروة الزراعية في العراق.

ــي، وتــســّبــب فـــي تــبــديــد املــنــاطــق الــخــضــراء،  ــزراعــ الــ
ــّراء عــمــلــيــات الــبــنــاء،  ــ وتـــراكـــم أنـــقـــاض الــبــنــاء مـــن جـ
وتشويه صورة الزراعة في العراق عمومًا، وتغيير 

طبيعة املناطق من خضراء إلى جرداء«.
ــتـــدهـــور األمـــنـــي وعـــــدم وجـــود   الـ

ّ
يــكــشــف لــطــفــي أن

قوانني تلزم املزارعني من أصحاب األراضي الزراعية 
بــعــدم تحويل نــوع األرض، مــن أبـــرز األســبــاب التي 
الــظــاهــرة. كــذلــك يشير إلى  الــى استفحال هــذه  أّدت 
داخل  الصراع  مناطق  في  البساتني  بعض  تخريب 
املحافظات التي سقطت عسكريًا وأمنيًا، خصوصًا 
في محافظة ديالى، ويتحّدث عن إمكانية وضع حّد 

للظاهرة لو أرادت الحكومة العراقية ذلك.
الزراعية مستمّر  األراضــي  »تخريب   

ّ
أن لطفي  يتابع 

ــام 2003، وقــد  مــنــذ الـــغـــزو األمـــيـــركـــي لــلــعــراق فـــي عــ
ارتـــفـــعـــت حـــدتـــه عــلــى يـــد تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســالمــيــة 
في  العراقية  للحكومة  املوالية  واملليشيات  »داعــش« 
ــقــــرارات الـــصـــادرة  الــعــامــني األخـــيـــريـــن. ولـــم تــنــجــح الــ
القوانني،  غياب  مع  بالترافق  الرسمية،  الجهات  عن 
 بعض املــزارعــني 

ّ
فــي منع هــذه الــظــاهــرة«. ويــؤّكــد أن

لغرض الكسب املــادي، يتحايلون على تلك القرارات، 
فيحرقون بساتينهم، لتسّجل الحادثة ضد مجهول، 
ما يسّهل عليهم بيعها كأرض جرداء خالية من الزرع.
 املــســألــة بــاتــت خــطــيــرة عــلــى مستوى 

ّ
يـــرى لطفي أن

اإلنتاج الزراعي في البالد، بالتالي »على الدولة شراء 
ــــي مــن أصــحــابــهــا لتتمكن مــن اإلشـــراف  تــلــك األراضـ
عليها وإحيائها من جديد، أو تنتهي مهنة الزراعة 
في املستقبل القريب لو بقي الحال على ما هو عليه«.
»العربي  بدوره، يشير املهندس الزراعي أحمد حسن لـ
 »تجريف 

ّ
الجديد« إلى نقطة بيئية أساسية وهي أن

ـــر ســلــبــًا فـــي بيئة 
ّ
األراضـــــي الـــزراعـــيـــة الــخــضــراء يـــؤث

كثرة  من  العراقيون حاليًا  يعاني  إذ  عمومًا،  العراق 

مجتمع
الكبد، خصوصًا  التهاب  إتاحة عالج مرضى  القرار على  العاملية صانعي  ت منظمة الصحة 

ّ
حث

للمصابني بفيروس »سي«، املقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص سنويًا في إقليم شرق املتوسط 
 ارتفاع ثمن العالج الفعال جدًا يحول دون حصول األفراد عليه أو توفيره 

ّ
وحده. وقالت املنظمة إن

والبحرين،  وبــاكــســتــان،  ــارات،  ــ واإلمـ وأفغانستان،  األردن،  اإلقليم  ويــضــم  الــحــكــومــات.  مــن جــانــب 
والــعــراق، وعمان، وقطر،  وتونس، وليبيا، وإيــران، وسورية، وجيبوتي، والــســودان، والصومال، 
)األناضول( والكويت، ولبنان، ومصر، واملغرب، والسعودية، واليمن. 

دائمة  ثّمة فرصة   
ّ
أن فــي مدينة كولومبوس،  أوهــايــو  مــن جامعة واليــة  أميركيون  باحثون  بــنّي 

إلكساب األطفال عــادات نوم صحّية، وأن هذه العادات قد تحميهم من البدانة الحقًا. وأوضحوا 
 عرضة لإصابة 

ّ
 املدرسة الذين يخلدون إلى النوم بحلول الثامنة مساء أقل

ّ
 األطفال دون سن

ّ
أن

بالبدانة ) بعد عشر سنوات( بمقدار النصف، باملقارنة مع أقرانهم الذين يظلون مستيقظني بعد 
 من املهم أن يفكر الوالدان في توقيت نوم 

ّ
التاسعة مساء. وقالت كبيرة الباحثني سارة أندرسون إن

)رويترز( طفلهما »حتى يحصل على قسط كاف منه ولوقايته من اكتساب وزن زائد«. 

نوم األطفال باكرًا يحميهم من البدانة في المراهقة400 ألف مصاب بفيروس »سي« سنويًا

لندن ــ كاتيا يوسف

 خروج بريطانيا من 
ّ
ال يخفى على أحد أن

االتحاد األوروبـــي جــاء في الدرجة األولــى 
بــســبــب نــفــور املـــواطـــن اإلنــكــلــيــزي بــالــذات 
لصالح  الغالبية  املــهــاجــريــن. صــّوتــت  مــن 
أي بعواطفهم  املنطلق،  هــذا  مــن  الــخــروج، 

بداًل من عقلهم كما وصفها اإلعالم.
ــة  ــدولــ ــالــــت وزيـــــــــرة الــ ــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، قــ فـ
نيكي  واملـــســـاواة  املــــرأة  وشــــؤون  للتعليم 
ــه 

ّ
مــورغــان الــنــائــب عــن حــزب املحافظني إن

كان من املفترض أن يفّسر حزب املحافظني 

ـــــــه يــســتــحــيــل 
ّ
ــاء، أن ــتــ ــفــ ــتــ ــد االســ ــوعــ قـــبـــل مــ

تـــفـــادي الــهــجــرة الــتــي أصــبــحــت جــــزءًا من 
الجوانب  العصرية وأن يشرح عن  الحياة 
 السياسيني فشلوا في 

ّ
اإليجابية لها، لكن

الــتــحــّدث بــحــرّيــة عــن الــنــواحــي اإليجابية 
ـــر 

ّ
ــى تـــوت ــ ــا أّدى إلـ لـــلـــهـــجـــرة، مــ والــســلــبــيــة 

اجتماعي وعنصري، واملزيد من الحوادث 
الــعــنــصــريــة الــتــي تــلــت نــتــائــج االســتــفــتــاء. 
 بــريــطــانــيــا لــطــاملــا اســتــقــبــلــت 

ّ
وأكـــمـــلـــت أن

الجــئــني ودعـــت الــنــاس مــن مختلف أرجــاء 
العالم إلى العمل فيها.

ــدد ال يــســتــهــان بــــه مــن  ــ وبــــذلــــك، صــــــّوت عـ

ــاد األوروبــــــي  الـــنـــاس لـــلـــخـــروج مـــن االتــــحــ
ــن ازدحـــــــــام املــــــدارس   مــ

ً
الســـتـــيـــائـــهـــم مـــثـــال

بالتالميذ املهاجرين، وعجزهم عن إيجاد 
مــقــاعــد ألطــفــالــهــم فــي املــنــاطــق املــحــلــيــة أو 

املجاورة لسكنهم.
 
ّ
أن إلى  الرسمّية األخيرة تشير  فالبيانات 

أعداد التالميذ من األقلّيات اإلثنية تسجل 
ارتــفــاعــًا يــقــارب 75 فــي املــائــة فــي املـــدارس 
األقـــلـــيـــات  نـــســـبـــة  وازدادت  االبــــتــــدائــــيــــة. 
اإلثــنــيــة فـــي املــــــدارس بـــني يــنــايــر/ كــانــون 
إلــى  لــتــصــل   2016 ويــنــايــر   ،2015 الــثــانــي 
التي  املــدارس االبتدائية  أّمــا  71 في املائة. 

تستوعب أعــدادًا كبيرة من التالميذ تزيد 
عن 800، فارتفعت نسبة التالميذ األجانب 
فيها مــن 87 فــي املــائــة إلــى 109 فــي املــائــة. 
 
ّ
أن التعليم  كما أظــهــرت بيانات مــن دائـــرة 

عــدد املـــدارس بشكل عــام انخفض إلــى 24 
ألفًا و288 مدرسة.

تـــروي يــوالنــتــا )31 عــامــًا( وهـــي أم لثالثة 
أكثر  منذ  لندن  في  مقيمة  بولندية  أطفال 
مـــن عــشــر ســـنـــوات أنــهــا بــاتــت تــعــيــش في 
قــلــق دائـــم مــن أن يــواجــه أحـــد أطــفــالــهــا أي 
أذى لفظي أو أن يمتنع زمالؤهم من اللعب 
التي لم  معهم. وذلــك بعد أن باتت ابنتها 

تــتــجــاوز تــســع ســنــوات تشكو مــن ابتعاد 
إحــدى أقــرب زميالتها عنها، فباتت تبقى 
ــة، وتــشــعــر  ــتـــراحـ وحـــيـــدة خــــالل وقــــت االسـ
ها تشعر بالعجز 

ّ
بالعزلة. تتابع يوالنتا أن

عن التصّرف، فإن أرادت تقديم شكوى إلى 
 
ّ
ألن عّما ستتحّدث،  تجهل  املــدرســة،  إدارة 

زميلة ابنتها لم تقم بأي عمل يتنافى مع 
ب 

ّ
 ما فعلته هو تجن

ّ
قوانني املدرسة بل جل

ًا، فتقول 
ّ
ابنتها. وعن طفليها األصغر سن

ــاءة رّبــمــا  ــ ــهــمــا لـــم يــتــعــّرضــا إلـــى أي إسـ
ّ
إن

هما وعدم إدراك أصدقائهما ملا 
ّ
لصغر سن

يجري في البالد ضد األجانب.

أبناء المهاجرين يحتلون المقاعد الدراسية في بريطانيا

يوسف حاج علي

سنحت الفرصة لي يومها لإلقامة في 
أملانيا لنحو شهرين من الزمن تلبية لدعوة 

ورشة عمل صحافية من معهد »غوته« 
في بيروت. كان ذلك قبل ثالث سنوات، 

ولم تكن الحرب السورية قد بلغت الدرجة 
العاتية من الدم التي بلغتها اليوم، ولم 

 
ّ

يكن الالجئون السوريون قد تدفقوا بكل
الوسائل املمكنة للوصول إلى أملانيا مثلما 

يحدث اليوم. 
ل بني 

ّ
التجربة التي سمحت لي بالتنق

أكثر من مدينة ومن بينها برلني وبون 
 لآلتي من 

ً
وكولن وميونيخ، كانت غنية

ر والفوضى والحروب الدائمة. 
ّ
بالد التوت

أذكر أنني سّجلت في مفكرتي الكثير من 
ها 

ّ
املالحظات عن أهل تلك البالد وليس أقل
تقديرهم للمهنية في العمل واحترامهم 

املقّدس للوقت وإنسانيتهم ولطفهم املبالغ 
فيهما في بعض األحيان، عكس االنطباع 
ه الكثيرون عنهم. ودّونت وقتها 

ّ
الذي يظن

الكثير من املالحظات حول نمط الحياة 
وتفاصيلها في بالد الصناعة والفلسفة 
واملوسيقى ونمط الحياة في البالد التي 

نعيش فيها. وقمت باملقارنة بني النمطني، 
وإن لم تكن املقارنة عادلة ومنطقية. 

وقد خرجت بانطباع يومها أن تلك البالد 
رت بكل ما له عالقة براحة وحقوق 

ّ
فك

ناسها، ال سيما األضعف من بينهم، في 
الصحة والخدمات العامة والبيئة. وما 

زال مشهد ذلك الكفيف في تلك املنطقة 
النائية من ضواحي مدينة بون عالقًا في 

ذهني حتى اليوم. كان يضرب عصاه 
فتقع على األثالم املخصصة ملن هم 

 إلى 
ً
مثله على الرصيف فيتبعها وصوال

محطة الترامواي. ترامواي ال بد أن يصل 
في وقته املحّدد بالدقيقة فتصير حياته 

وحياة غيره أسهل. مثلما لن أنسى مشهد 
سائق القطار الذي سينزل من قمرته في 
كل مرة، ليمّد اللوحة الحديدية السميكة 

ن الراكب، 
ّ
ما بني الرصيف والقطار فيتمك

الجالس في كرسّيه املتحّرك، من الصعود 
 ببقية الركاب 

ً
إلى وسيلة النقل العام، أسوة

ة من أحد أو مساعدة، إال من 
ّ
ودون من

النظام الذي يحميه. 
عندما وقع حادث إطالق النار في مدينة 
ميونيخ مساء الجمعة املاضي، على يدّي 
شاب معتوه، وأودى بحياة مجموعة من 

األبرياء أصابني نوع من الكرب. ليس أنني 
ال أزعل في حوادث أخرى صرنا مدمنني 
عليها، غير أنني شعرت بأن هذه البالد 
بما قّدمته ألهلها وبما تقّدمه لضيوفها 
املنكوبني ببلدهم ال تستحق أبدًا حادثًا 

مشابهًا. 
وعندما خرجت املستشارة األملانية 

أنغيال ميركل لتصّرح بأن سكان ميونيخ 
»أطاعوا الشرطة وفتحوا أبوابهم أمام 
األجانب، في مشهد أظهر التراحم في 
املجتمع وهو مصدر قوة لنا« شعرُت 

بعذاب الضمير. 
وحده معتوه يحاول اغتيال هكذا بالد.

في حب ألمانيا
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األزمة بدأت بعد الغزو األميركي عام 2003 )أحمد الربيعي/ فرانس برس(



 
ّ
تــشــعــر بــحــجــم األكـــــاذيـــــب. لــحــســن حـــظـــي أن
والـــدتـــي، واإلرســـالـــيـــة الــدنــمــاركــيــة فــي النبك 
أفكارًا  املاضي، حملوا  القرن  في خمسينيات 
الفلسطينية.  أخرى مختلفة في فهم القضية 
ألفريد  أحد كتاب الخمسينيات والستينيات 
وقريبة  مــتــنــورة  بطريقة  يكتب  كـــان  نيلسن 
بني  عــشــت  الفلسطينية.  الــقــضــيــة  عــدالــة  مــن 
ثــقــافــتــني مــتــنــاقــضــتــني تــمــامــا: ثــقــافــة تعيش 
الــعــربــيــة، وأخــــرى،  الــعــدالــة للقضية  أمــنــيــات 
فــي الــجــو الــعــام، تعيش صــداقــة مــتــجــذرة مع 
إســـرائـــيـــل كـــدولـــة مــحــتــلــة وظـــاملـــة. لـــهـــذا أجــد 

نفسي محظوظة المتالكي جانبي العربي«.
ارتـــــادت جـــون املـــــدارس الــدنــمــاركــيــة. لــم يــوِح 
 دمــا عربيا في عروقها: »لــم أواجــه 

ّ
شكلها أن

بــصــراحــة أي نــــوع مـــن الــتــمــيــيــز، عــلــى عكس 
واجهت  التي  البشرة  السمراء  الكبيرة  أختي 
 
ّ
أن يشعرك  شيئا  تضيف  لكنها  مضايقات«. 
هذه السيدة، التي تتحدث بلغة عربية سليمة 
مــع »العربي الــجــديــد«، مــا زالــت مهمومة بما 
كــانــت عليه خـــالل فــتــرة املــراهــقــة. وذلـــك حني 
تتحدث عن طفولتها وشبابها في بلد غربي، 
وهي تحمل نصفا عربيا. فهي تركز من دون 
 الــنــقــاش. 

ّ
وعـــي عــلــى مــكــانــة فــلــســطــني فـــي كـــل

ــن ذلــــــك: »فــلــســطــني  ــن دون ســــــؤال عــ تـــقـــول مــ
لـــي، فعلى  الــهــويــة والـــوعـــي بالنسبة  شــكــلــت 
الرغم من أنني من أم دنماركية وولــدت هنا، 
 فلسطني بما حملته قضيتها من أهمية 

ّ
إاّل أن

الــذيــن يفهمون الفرق  لــدى أهــل أبــي وللناس 
بني العدل والظلم كانت لي في فترة املراهقة 
عنوانا للتمرد. دخلت في خالفات كثيرة مع 
مــحــيــطــي، حــتــى فـــي املـــدرســـة كـــان املـــدرســـون 
ني مشاغبة. كانت األجواء 

ّ
واملدرسات يرون أن

ــلـــي.  ــيـ ــدة لــلــمــحــتــل اإلســـرائـ ــؤيــ فــــي أغـــلـــبـــهـــا مــ
نفسي  وأجــــد  إرهــابــيــا  الفلسطيني  يــســّمــون 

عكس التيار«.

اللغة العربية
 عالقتها بأبيها »تعززت بعد 

ّ
تعترف جون أن

دراستي اللغة العربية، فقد كان أبي يتحدث 
الدنماركية في البيت ألنه أراد تعلمها. اللغة 
كـــانـــت مــفــتــاحــا لــفــهــم والــــــدي وثـــقـــافـــتـــه. كــان 

ني 
ّ
يستخدم تراكيب لغوية لم أكن أفهمها لكن

حني بدأت دراستها صرت أفهمه أكثر«.
بــعــد إنــهــائــهــا الــثــانــويــة الــعــامــة أرادت جــون 
دراســة علم االجتماع كأمنية أولــى: »لكن في 
املعدل  كــان  الثانوية،  فيه  أنهيت  الــذي  الــعــام 
مرتفعا،  االجتماع  علم  كلية  لدخول  املطلوب 
فاخترت عوضا عنه اللغات السامية. جمعت 
بـــني الــعــربــيــة والــعــبــريــة واآلرامــــيــــة«. تعترف 
 الــعــربــيــة كـــانـــت ســـاحـــرة ومــشــوقــة: 

ّ
جــــون أن

التي  اللغوية  التركيبات  أفهم  بــدأت  »حينها 
إلفهامنا  ترجمتها  يــحــاول  سهيل  أبـــي  كـــان 
البعد الثقافي العربي. هو أيضا كان مهموما 
بقضاياه العربية وثقافته. اللغة بالنسبة لي 
 لتعزيز الجزء اآلخر من هويتي 

ً
كانت مدخال

العربية  من  النهل  على  قــادرة  كنت  الثقافية. 
أكثر مما فعلت سابقا«. 

»مسألة شخصية،  أخذت جون اللغة العربية كـ
ألنــنــي كــنــت قــريــبــة أيــضــا مــن عــائــلــة أبـــي، وال 
بــد مــن وجــود لغة للتواصل معهم. كــذلــك، لم 
تــكــن هــنــاك جــالــيــة عــربــيــة كــبــيــرة فـــي الــبــالد،  
كسوريني  البعض  بعضنا  نــعــرف  كنا  لكننا 

موجودين بقلة في هذا البلد«.
حني كانت طفلة، التقطت جون كلمات عربية 
فـــي الــســتــيــنــات. تـــقـــول: »اإلنــــســــان حـــني يــريــد 
ــفـــردات  الــتــعــبــيــر عـــن عـــواطـــفـــه، يــبــحــث عـــن املـ
أنني كصغيرة كنت  الغريب  له، ومن  القريبة 
ألنها  العربية  باللغة  الغضب  مفردات  ألتقط 

كانت تعبر بالفعل عما في جانبي اآلخر«.
تعود جون في ذاكرتها إلى اجتياح إسرائيل 
األول للبنان عام 1978، كصبية تحمل أيضا 
ــر  ــن األمــ ــروبــــي، لــتــتــحــدث عــ ــعــ ــزء الــ ــجــ ذلـــــك الــ
بالنسبة  أمــس  ها حدثت 

ّ
كأن تبدو  بتفاصيل 

العام كان مؤيدًا إلسرائيل. كانت  لها: »الجو 
األخبار تتدفق ونتفاعل معها. بعدها بعامني 
بدأت الحرب العراقية - اإليرانية. صار عندي 
إصــــرار آخـــر عــلــى اإلقــــدام أكــثــر نــحــو العربية 
ألنني أردت االطــالع على تفاصيل ال يذكرها 
اإلعــــالم هــنــا. شــكــلــت االنــتــفــاضــة األولــــى عــام 
1987 نــقــطــة تــحــول كــبــيــرة فــي حــيــاتــي. كنت 
قد تزوجت من فلسطيني هو فتحي املصري 
عام 1984. بــدأت أشعر باملعنى الحقيقي ألن 

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

ــي الـــدنـــمـــاركـــيـــة إنــــغــــا، حــمــلــت  ــ »أمــ
بـــي عــــام 1958 فـــي مــديــنــة الــنــبــك 
الدنمارك ألب  في  ولــدت  السورية. 
ســــوري عـــام 1959. فــي طــفــولــتــي كــنــا نجلس 
لنستمع إلى أبي وهو يقرأ رسائل جدي إليه. 
لم تكن هناك هواتف أو وسائل تواصل. كان 
الدنماركية  إلــى  العربية  مــن  الرسالة  يترجم 
لنعرف مـــاذا يكتب لــه جــدي مــن ســوريــة. إنه 
درسي األول في املشاعر واللغة«. هكذا تصف 
األستاذة الجامعية جون ضاحي، الدنماركية 
ــ النبكية، كما يحلو لها أن تصف نفسها، أيام 

وعيها األول على الشق اآلخر من هويتها.
كــانــت الــــوالــــدة الــدنــمــاركــيــة إنــغــا تــعــيــش في 
ــام 1954، حــــني تـــعـــرفـــت إلـــى  ــ ســــوريــــة مـــنـــذ عـ
الشاب سهيل ضاحي في النبك، شمال دمشق 
في الطريق نحو حمص. تزوج االثنان وأثمر 
الـــــزواج ابــنــة بــكــر ولــــدت فـــي ســـوريـــة، سبقت 
جون التي ولدت في الدنمارك في جو ثقافي 

واجتماعي يختلف عن أجواء سورية.
هي وجدت نفسها بني ثقافتني: »والدي تعلم 
الدنماركية، لكنه لم يتقنها تماما. كان يحاول 
أن يجعلنا نرتبط بالثقافة والتقاليد العربية 
ــر. الــرســائــل حني  ــ لــنــتــعــرف إلـــى الــجــانــب اآلخـ
، أضحت 

ً
تصل من سورية، وتأخذ وقتا طويال

هــي مــركــز الــتــواصــل. وحــيــنــهــا كـــان يجمعنا 
والدي ليتلوها علينا بلغة دنماركية مترجمة 
كلمة كــلــمــة، فــي جــهــد مكثف مــنــه لــكــي نبقى 
عــلــى تــواصــل مــع ذلـــك الــعــالــم. لــقــد سحرتني 
فــي طفولتي رســائــل جـــدي، هــي إرثـــي الكبير 
والثمني. تلك الرسائل أحتفظ بها حتى يومنا 
 
ً
هذا، أعدت قراءتها فهي تحوي تاريخا طويال

سأنشره يوما ما في كتاب خاص«.

فلسطين الهوية
ارتــبــطــت الــطــفــلــة الــدنــمــاركــيــة جــــون بــجــدهــا 
السوري عاطفيا بشكل كبير: »كانت رسائله 
إلى أبي تحمل تفاصيل حياته ويومياته في 
يــتــحــدث فيها  الــســتــيــنــات،  ــر  ــ منتصف وأواخـ
عن بستانه وزراعته. كان وضعه االجتماعي 
واملادي جيدين في النبك. كان يعيش بالقرب 
مــن املستشفى الــدنــمــاركــي حــيــث تــعــمــل أمــي 
في  والـــدي  على  تعرفت  وحــيــث  الصيدالنية، 
كانت  الــرســائــل  تلك  الخمسينيات.  منتصف 
تعني لي الكثير، فهي أثــرت بي بشكل كبير، 
فحني كنا نجلس على املائدة كان أبي يقرأها 

بتفاصيل مترجمة«.
تلك التفاصيل جعلتها تعيش بهوية مميزة: 
ح عقلي على بيت دنماركي وعربي وفي 

ّ
»تفت

مجتمع غربي. في تلك الفترة كانت الدنمارك 
صديقة إلســرائــيــل وأنـــا كنت مــن بيئة أخــرى 
ــك 

ّ
أن الــعــام.. بمعنى  الــجــو  عــن  تماما  مخالفة 

جون 
ضاحي

رحلُة دنماركية 
مع رسائل 

جدها السوري

في  اعتيادية  جامعية  أســتــاذة  ليست  ضاحي  جــون 
الدنمارك. تدرّس اللغة العربية، لغة أجدادها، وتستعيد 
معها ذكريات والدها السوري الذي لطالما حدثها عن 

جدها في المدينة القريبة من دمشق

في جنوب أفغانستان، 
كثيرات هّن الفتيات 

اللواتي يقصدن المدارس 
للتعلّم. تظهر المشكلة 

حين ُتمنع هؤالء من 
الدراسة الجامعية، 

أّما المشكلة الكبرى 
فتكون حين ال يُسمح 

لهّن حتى باستكمال 
مرحلة التعليم الثانوي

األعراف والتقاليد تحرم األفغانيات من استكمال تـعليمهّن

ارتبطت الطفلة 
الدنماركية بجدها 

السوري عاطفيًا 

أتأثر من تخويف 
الالجئين من المجيء 

إلى الدنمارك

ال يتمّكن بعضهّن من 
إكمال الثانوية، وكثيرات 

ال يلتحقن بالجامعات

ثّمة ضرورة لتوعية اآلباء 
والشرح أّن التعليم حاجة 

إنسانية للمرأة والرجل
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مجتمع

كابول ــ صبغة اهلل صابر

تــكــثــر الــصــعــوبــات والــعــقــبــات أمــــام تعليم 
م 

ّ
املتأز األمني  الوضع  ويتفاقم  األفغانيات 

 هؤالء الفتيات يتوّجهن 
ّ
في األساس، إال أن

بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة إلـــــى املــــــــدارس فــــي جــنــوب 
 الــحــقــيــقــيــة، 

ّ
ــا مـــعـــانـــاتـــهـــن ــ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان. أّم

الثانوي  التعليم  مرحلة  انتهاء  بعد  فتبدأ 
 العادات والتقاليد 

ّ
أو حتى قبل ذلــك، إذ إن

تحول دون التحاق أعــداد كبيرة من هؤالء 
إكــمــال املرحلة  بــالــجــامــعــات وأحــيــانــا دون 
الثانوية. فتالزم نسبة كبيرة من خريجات 
 من مواصلة 

ّ
 وال يتمّكن

ّ
الثانوية منازل أهلن

 وتحقيق أحالم مرتبطة بالتعليم 
ّ
دراستهن

.
ّ
ولعب دور في مجتمعهن

املــائــة من  فــي   30 الــلــواتــي يشّكلن  الفتيات 
مجموع تالميذ مــدارس قندهار، متفّوقات 
، بــحــســب مــــا تــفــيــد مــســؤولــة 

ّ
بــأغــلــبــيــتــهــن

الــحــكــومــة  فــــي  الـــنـــســـائـــيـــة  الــــشــــؤون  إدارة 
املــحــلــيــة فــي إقــلــيــم قــنــدهــار )جـــنـــوب( رقية 

ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ ـــ »الـ أتــــشــــكــــزاي. تــضــيــف لــ
 من 

ّ
 »املـــؤســـف هــو عـــدم تــمــّكــن بــعــضــهــن

ّ
أن

إكــمــال الـــدراســـة الــثــانــويــة، فيما كــثــيــرات ال 
البالد  أعـــراف  بسبب  بالجامعات  يلتحقن 
أولياء  أو  »اآلبـــاء   

ّ
أن وتوضح  وتقاليدها«. 

األحيان  أغلب  فــي  بناتهم  يمنعون  األمـــور 
املرحلة  إنــهــاء  بعد   

ّ
تعليمهن مــواصــلــة  مــن 

ــه مــن غــيــر املسموح  ـ
ّ
االبــتــدائــيــة، بــذريــعــة أن

 أن يعملن الحقا، بالتالي ال جدوى من 
ّ
لهن

ه 
ّ
 عملية التعليم«. وتشير إلى أن

ّ
مواصلتهن

 
ّ
 كثيرات منهن

ّ
»في حال أكملن الثانوية، فإن

عن من االلتحاق بالجامعات ومواصلة 
َ
ُيمن

بعة 
ّ
 لألسباب نفسها، وألعراف مت

ّ
دراستهن

البالد  جنوب  وفــي  عموما  أفغانستان  فــي 
خصوصا«.

 »الـــوضـــع فـــي حــاجــة 
ّ
وتــتــابــع أتــشــكــزاي أن

ب 
ّ
ماسة إلى التغيير، وهو األمر الذي يتطل

توعية اآلبـــاء حــول الــدراســة التي ال تهدف 
فقط إلى الحصول على عمل أو أداء وظيفة، 
بل هي حاجة إنسانية للمرأة والرجل على 

حّد سواء«. وتبنّي اإلحصائية األخيرة التي 
 أربعة آالف فتاة أفغانية 

ّ
أجرتها اإلدارة أن

 
ّ
ــَرمـــن ســـنـــويـــا مــــن مـــواصـــلـــة تــعــلــيــمــهــن ُيـــحـ
الــثــانــوي فــي إقليم قــنــدهــار وحـــده، مؤكدة 
ــرات يـــرغـــن فــــي مــواصــلــة  ــيـ ــثـ  فـــتـــيـــات كـ

ّ
أن

الــتــطــور الــعــلــمــي والــحــضــاري فــي الــعــالــم«. 
ــا عــلــى الــحــكــومــة  ــّد مـ ــلـــوم إلــــى حــ وتــلــقــي الـ
لــم يعمال كثيرًا  يــن 

َ
الــدولــي »الــلــذ واملجتمع 

لتحسني وضع الفتيات على مستوى البالد 
عموما، وفي جنوب أفغانستان خصوصا، 
حيث الحالة األمنية سيئة وحيث األعراف 

والتقاليد تثقل كاهل املرأة«.
وتــــطــــالــــب عـــــــادل »مـــثـــقـــفـــي الــــبــــالد وكـــذلـــك 
الحكومة واملجتمع الدولي بالعمل الدؤوب 
من أجل تحسني وضع املرأة وإتاحة فرص 
تــغــيــيــر وضــعــهــا   

ّ
إن إذ  ــهـــا،  ــامـ أمـ الــتــعــلــيــم 

الــوعــي حول   
ّ
وبــث بالتعليم  إال  غير ممكن 

حقوقها«. كذلك تسأل »اآلبــاء منح بناتهم 
ألبنائهم،  يمنحوها  الــتــي  نفسها  الــحــيــاة 
 الــحــق فــي التعليم كما األنــبــاء«، 

ّ
 لــهــن

ّ
فــهــن

وتشّدد على »أال يكون الــزواج املبكر عائقا 
أمام تعليم الفتيات«.

العائق  وحــدهــا  والتقاليد  األعــــراف  ليست 
الفساد  أيضا  بــل  الفتيات،  فــي وجــه تعليم 
وتشير  التعليم.  قطاع  فــي  واإلداري  املــالــي 

إقــلــيــم بكتيكا )جــنــوب(  فــي  مــصــادر قبلية 
 مــدارس الفتيات في اإلقليم وهمية، 

ّ
إلى أن

ال وجود لها على أرض الواقع بل فقط على 
الورق. وفي حني يقول رئيس إدارة التعليم 
 30 ألف 

ّ
املحلية في اإلقليم زازي كوتشي إن

فتاة يدرسن في اإلقليم في نحو 31 مدرسة 
اإلقــلــيــم   ســـكـــان 

ّ
أن إال  بــالــفــتــيــات،  خـــاصـــة 

 كــل تلك األرقــــام مــوجــودة على 
ّ
يــؤكــدون أن

الورق فحسب.
عبيد ولــي من سكان مدينة خرنه عاصمة 
ــر األمــن نسبيا في 

ّ
اإلقليم، يشير إلــى »تــوف

للفتيات.  مــدرســة  نــجــد  فيما ال  الــعــاصــمــة، 
فــمــا بــالــك بــاملــنــاطــق الــريــفــيــة الــنــائــيــة التي 
تـــواجـــه مــخــاطــر أمــنــيــة جـــمـــة؟«. يــضــيــف لـ 
 »األعــــراف والتقاليد 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي 

مترّسخة هناك أكثر باملقارنة مع العاصمة، 
ُيــمــنــع بــمــوجــبــهــا تعليم الــفــتــيــات«.  والــتــي 
هم عبيد »املسؤولني املحليني بالفساد 

ّ
ويت

وهم  الفتيات،  تعليم  يخّص  ما  في  الكامل 
يستغلون الوضع العام في اإلقليم«.

 ضغط 
ّ
 أحــالم كثيرة، إال أن

ّ
 ولهن

ّ
تعليمهن

بالتالي   
ّ
فيدفن التعليم  من   

ّ
يمنعهن اآلبــاء 

.
ّ
أحالمهن

ــار،  ــدهـ ــنـ ــة قـ ــنـ ــديـ ــــن مـ ــا( مـ ــ ــامـ ــ ــة )18 عـ ــ ــــوزيـ فـ
ــة  ــلـ تــــخــــّرجــــت بــــــدرجــــــات عــــالــــيــــة مـــــن املـــرحـ
العام املاضي. كانت تحلم في  الثانوية في 
 والدها أصّر 

ّ
أن تصبح طبيبة أطفال، إال أن

على زواجــهــا مــن أحــد أقــاربــهــا الـــذي كانت 
طبت له مذ كــان عمرها ســّت سنوات. 

ُ
قد خ

ُحرمت من التعليم، شأنها شأن كثيرات من 
أترابها. كذلك فقد اختير شريك حياتها من 
دون رضاها، وهو ظلم آخر يمارس في حق 
في  الناشطة  ما تشير  األفغانيات، بحسب 

مجال حقوق املرأة نسرين عادل.
 »املـــرأة 

ّ
تــقــول عـــادل لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

ليس  والتقاليد،  العادات  ضحية  األفغانية 
ها 

ّ
بــل ألن فقط،  التعليم  مــن  ــهــا محرومة 

ّ
ألن

بسبب  فــي حياتها  كثيرة  تحديات  تــواجــه 
الــتــقــالــيــد املــتــبــعــة الـــتـــي يـــعـــارض بعضها 
الشريعة اإلســالمــيــة والــتــي ال تتماشى مع 

لبنان وانتقل  املــرء فلسطينيا. كان من  يكون 
أكــثــر  أهــلــه وتــعــمــقــت  األردن. زرت  إلــــى  أهــلــه 
الشعب  وعــدالــة قضية  الالجئني  لفهم قضية 
الفلسطيني. لقد وضعتني العالقة مع عائلة 
فــتــحــي فــــي عـــالـــم آخــــــر. كـــيـــف يــعــيــش هــــؤالء 
فـــي لــبــنــان؟ وكـــيـــف يــذكــرهــم وضــعــهــم دائــمــا 
لتعيدني  االنتفاضة  جــاءت  بفلسطينيتهم؟ 

إلى األخبار وتسلحني بها أمام محيطي«.
السورية  الدنماركية-  كلما تحدثنا عن جون 
الــصــغــيــرة والــشــابــة تــجــد فــلــســطــني تــقــفــز في 
املركز. حتى في اختيار دراسة اللغة العربية: 
وزواجــي وخلفيتي جذرت  الحياة  »تفاصيل 
هذه املسألة بطريقة أو أخرى..« تضحك جون 
وهــــي تــشــرح ملــــاذا فــلــســطــني دائـــمـــا حــاضــرة. 
الدنمارك أي  الحياة في  »لــم تشكل لي  تقول: 
شعور بأني مختلفة عن الدنماركيني إاّل حني 
يحضر النقاش عن فلسطني. حتى في املدرسة 
كان موضوع اإلنشاء في سن الخامسة عشرة 
عن فلسطني، فاختلفت مع زمالئي وزميالتي 
ومدّرسي. الثقافة العربية تعززت لدّي بعدما 
وجــدت نفسي مهاجرة مع زوجــي فتحي إلى 

 في األردن«. 
ً
الجزائر، ثم أمضيت عاما كامال

أكاديمية ومترجمة
كــان من الصعب إيجاد من يتقن اللغتني في 
تتقنهما.  جــون  السيدة  كانت  حني  الدنمارك 
أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة ومـــطـــلـــوبـــة فــــي بـــلـــديـــات 
كوبنهاغن كمترجمة في بداية التسعينيات، 

وفـــــي مــكــتــبــاتــهــا الـــعـــامـــة لــتــصــنــيــف الــكــتــب 
العربية املتوفرة. 

ــاذة لــلــغــة  ــ ــتـ ــ تـــعـــمـــل جـــــون ضــــاحــــي الــــيــــوم أسـ
الــعــربــيــة فــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن. هــي واحـــدة 
من أوائل من عملوا على نشر تدريس العربية 
العربية  اللغة  الدنمارك. تعلق: »أصبحت  في 
ــوم تـــــدرس بــشــكــل واســــــع، وبـــعـــد عــــام من  ــيـ الـ
ــّت مــــدرســــة فــــي الـــجـــامـــعـــة. أغــنــت  ــ تـــخـــرجـــي بـ
عــربــيــتــي تــرجــمــتــي لــــروايــــة نــجــيــب مــحــفــوظ 
خان الخليلي عام 1988«. تعمل في التدريس 
مراقبة خارجية  13 عاما، وتتولى مهام  منذ 
ــيـــة فــــي جـــامـــعـــات  ــلـــغـــة الـــعـــربـ المـــتـــحـــانـــات الـ
الدنمارك. كذلك، تعمل في ترجمة أعمال أدبية 

عربية ودنماركية في االتجاهني.
من  »كثير  تقول:  تدّرسهم،  الذين  الطالب  عن 
الدنماركيني، يأتي بعضهم من كليات أخرى، 
. بات اإلقبال على اللغة 

ً
كطالب الديانات مثال

تدريسها في  مــن  بعد عشر ســنــوات  العربية 
 لــإقــبــال عــلــى الــفــرنــســيــة 

ً
الــجــامــعــات مــمــاثــال

العربية  البلد.  في هذا  واإلنكليزية  واألملانية 
ــع من  فـــي جــامــعــة كــوبــنــهــاغــن تعليمها أوســ
تعليم الفرنسية واألملانية، و80 في املائة من 

الطالب هم دنماركيون«.
الطالب  ثقافة  العربية على  اللغة  تأثير  وعن 
الــغــربــيــني تــقــول جـــون: »يــصــبــح لــديــهــم نظرة 
كثب  عن  فيتعرفون  العربية،  للثقافة  واقعية 
ــه اإلنـــســـانـــي. الـــدراســـة  عــلــى الــثــقــافــة والــــوجــ
الــجــامــعــيــة فـــي الــنــاحــيــة األكـــاديـــمـــيـــة تعطي 

هؤالء نظرة إلى اآلداب والنواحي االجتماعية، 
ونقدم  أكاديميا  يستفيدون  العرب  فالطالب 
ــة ملـــقـــاربـــات أخــــــرى فــــي الــحــيــاة  إلـــيـــهـــم فـــرصـ
األكــاديــمــيــة مـــا يــخــلــق زمـــالـــة جــيــدة وأجــــواء 
نحافظ عليها. وهــذا يــؤدي أيضا إلــى تغيير 
الــنــظــرة الغربية لــدى الــطــالب، خصوصا  فــي 
إلى بلد عربي بهدف االطالع  حني يسافرون 
بالطبع يصطدم هؤالء  العربية.  الحياة  على 
يشعرون  هم 

ّ
لكن مختلفة،  اجتماعية  بأنظمة 

بحب للغة العربية، ثم يعودون ليكتشفوا كم 
هي ظاملة العنصرية في بلدهم. اللغة العربية 
وطريقة  الغربيني  الطالب  على  إيجابا  تؤثر 

تفكيرهم وعالقتهم بالعرب«.
لـــألســـتـــاذة جــــون نــقــدهــا لــســيــاســة الــدنــمــارك 
ــرة:  ــ ــيــ ــ ــاه الــــالجــــئــــني والــــتــــغــــيــــيــــرات األخــ ــ ــجـ ــ تـ
ــا أتـــــأثـــــر مـــــن تــــخــــويــــف الـــالجـــئـــني  ــيـ »شـــخـــصـ
ــبــــر نــــشــــر إعــــــالنــــــات فـــــي هــــذا  مـــــن املـــــجـــــيء عــ
الخصوص. هذا ظلم ملن يهربون من مجتمع 
ــر.. وهـــو يــمــس شــيــئــا أســاســيــا فــي بنية  ــدّمـ مـ
الدنمارك أفضل بكثير  الدنماركي.  مجتمعنا 
مــمــا يــعــرضــه الــســيــاســيــون فـــي ســيــاســتــهــم. 
ــارك،  ــمــ ــدنــ ــّوهــــون صـــــــورة الــ ــشــ هــــم لــــألســــف يــ
ــزداد، ومــعــارضــو الــعــنــصــريــة  ــ فــالــعــنــصــريــة تــ
مــمــا يخلق استقطابا حـــادًا،  ــــزدادون  يـ أيــضــا 
ليس شرطا  العنف  الــعــنــف.  مــا سيزيد  وهــو 
أن يــكــون جــســديــا، فــأنــت حــني تــقــول لــلــنــاس: 
سأخفض املعونة لتعيشوا فقرًا لكي تهربوا 
من بلدنا مع مقترحات تعزل أبناء الالجئني، 

ــذلـــك كـــلـــه عـــنـــف مــبــطــن بــظــلــم كـــبـــيـــر«. حــني  فـ
يحضر السؤال السوري، تتنهد جون بعمق، 
وتتحدث عن ذلك البلد الذي عرفته بكثير من 
الحزن: »ما زال بعض أهلي في سورية. أشعر 
بفراغ كبير، فأنا غير قادرة على التعبير. هي 
بكيفية  دائما  الفكر منشغل  مأساة حقيقية.. 

 ما يجري«.
ّ

بناء هذا املجتمع بعد كل
 املــآســي بعد 

ّ
ــل تــعــيــش ضــاحــي بــالــرغــم مــن كـ

وفــــاة والـــدهـــا ووالـــدتـــهـــا وجـــدهـــا، بــانــســجــام 
كبير مع نفسها. علمت أوالدها الثالثة الثقافة 
بني  كبيرة  تــرى مشكلة  ال  العربيتني.  واللغة 
الجميع  تحث  وهــي  وعربيتها،  دنماركيتها 
على »أن يعيشوا هذا االنسجام« الذي يمكن 

أن يخفف الكثير من وطأة الغربة.

شخابيطتجربة

فؤاد هاشم

وضعت السّماعات في أذنّي وشّغلت املوسيقى. زجاجة مياه في 
لالستعانة بسيارِة  النقود تسعفني  قليل من  وفــي جيبي  يــدي، 
أجرة إذا ما أحسست بالتعب. بدأت الهرولة بمحاذاة املباني القديمة 
ألصل إلى الشارع الرئيسي، وأبدأ بتسريع خطواتي. الشمس لم 

 بعد، لكّن نورًا بدأ يبزغ بلونه األرجوانّي.
ّ

تطل
كــالــعــادة، ســيــارات األجـــرة ال تعيرني أّي اهــتــمــام. عــّمــال النظافة 
يفرغون الحاويات التي امتألت على آخرها من رواسب ليل أمس. 
ات الوقود بدأت نهارها قبلي. وفي طريقي بعض 

ّ
األفــران ومحط

الشّبان عائدون من أعمالهم، وبعض آخر ذاهب إلى عمله. كالب 
تتنزه مع أصحابها، وشرطّي املرور لم يتسلم دوريته بعد. تعّودت 

أن أراه في طريق عودتي. أنوار الشارع ما زالت مضاءة. 
ة السوديكو ووسط بيروت. عّمال 

ّ
أعبر التقاطع الفاصل بني محل

ليٍل  بعد  نفاياتها  ترمي  املطاعم  »الــوســط«.  إلــى  يتوّجهون  البناء 
طويل، فيما يبدو التعب جليًا على وجوه العاملني فيها. إلى يميني 
يها األخــضــر، كأنها 

ّ
بــعــد، يغط الــحــرب  لــم تهجرها  أبــنــيــة   

ّ
صـــف

تحاول التستر على أفعال غيرها.
 من املباني الفخمة 

َّ
 على وسط خاٍل إال

ّ
صرت قرب الجسر املطل

أّي  »الوسط«  بهذا  يربطني  ال  الشهداء.  ونصب  الحراسة  وعّمال 
شيء، هو مجّرد محطة عبور إلى أماكن أخرى. على الكورنيش 

البحري، آخذ نفسًا عميقًا وأسّرع خطواتي أكثر. خيالي يسبقني 
وضوء الشمس وحرارتها يبدآن في مالحقتي. هناك من وصل 
والبعض  الــريــاضــة،  يــمــارس  مــن  ــراٌد ومجموعات، منهم  أفـ قبلي، 
ينهون سهرتهم  وآخــرون  يــوم عمل طويل،  قبل  القهوة  يرتشف 

على أنغام موج البحر.
البحر هو هو منذ معرفتي به. الرصيف تبّدل مّراٍت عّدة. بمحاذاته 
ها ُمنعت 

ّ
كانت سيارات الـ«إكسبرس« لبيع القهوة واملرطبات، لكن

لسبٍب ما زلت أجهله. ارتفعت عّدة مباٍن مقابل الواجهة البحرية 
 ذلك ال يهم. مّر أكثر 

ّ
القديمة. كل البيوت واملباني  فحجبت معها 

من عقدين على عالقتي بهذا الكورنيش، ناسه لم يتغّيروا، بينهم 
أشخاٌص ال أعرفهم سوى بابتسامة أو بسالم خافت لدى املرور 
 في ما ندر. أتفّحص هاتفي الخلوي 

ّ
م مع أحدهم إال

ّ
قربهم. لم أتكل

فــي جــيــبــي، أســحــبــه والــتــقــط بــعــض الــصــور، أو أغــّيــر املوسيقى، 
وأرسل بعض الرسائل الصباحّية.

املاء  أشــرب  الكورنيش.  آخــر  ثابتة حتى  بخطواٍت  هرولتي  أكمل 
بني الحني واآلخــر، وأعود أدراجــي تاركًا خيالي خلفي يالحقني، 
والــشــمــس تلفح وجــهــي.. لــن أعـــود بــســيــارة األجــــرة، أريـــد أن أرى 
أن  بعد  يتغّير شكلها  رّبما  األخيرة،  للمرة  أراهــا  ني 

ّ
كأن الواجهة 

يجتاحها اإلسمنت، كما فعل خالل العقدين املاضيني.. سأصّور 
 االتجاهات قبل أن ُيصبح مجّرد ذكرى.

ّ
الكورنيش من كل

رر هوايتي غدًا.
ّ
ي سأك

ّ
ه سيتغّير، لكن

ّ
أعلم مسبقًا أن

صيدا ــ انتصار الدنان

 الــشــاب الـــســـوري الــثــالثــيــنــي حسن 
ّ
ــأن كــ

في  األحــــداث  استبق  الشيخ عمر  أحــمــد 
بالده، إذ لجأ إلى لبنان قبل بدء الحرب 
العمل. هو يتحّدر  في عــام 2007 بهدف 
مــن ريـــف حــمــاة، وعــلــى الــرغــم مــن عمله 
 يــهــتــّم بــاألراضــي 

ّ
فــي لــبــنــان، إال أنـــه ظـــل

الزراعية التي تملكها عائلته في سورية.
 حــيــاة أهــلــه املــســتــقــّرة 

ّ
لـــم يــكــن يــعــلــم أن

ــا عـــلـــى عــقــب  ــ فــــي الـــقـــريـــة ســتــنــقــلــب رأســ
ـــــه سيخسر 

ّ
بــعــد الــــحــــرب. ولــــم يـــــدرك أن

التي كان يعمل فيها  الزراعية  األراضــي 
في السابق، ويهتم بها من حني إلى آخر، 

وبالتالي يخسر املردود املادي.
ــــة،  ــــزراعـ ــي الـ ــة، كـــــان يــعــمــل فــ ــ ــــوريـ فــــي سـ
وكانت عائلته تعتاش من هذه األراضي. 
ــام 2007، أي قبل  ــى لــبــنــان فـــي عـ ــى إلـ أتـ
بدء الحرب في سورية. ومنذ عام 2013، 
ــم يـــــزر بـــلـــده بــســبــب إغــــــالق الـــطـــرقـــات  لــ
والقصف املستمر لقريته ومعظم القرى 
املحيطة بــهــا. الــحــرب أبــعــدتــه عــن أهــلــه. 
 والــــده تــوفــي قــبــل وقـــت طــويــل، 

ّ
يــقــول إن

ولم يكن لدى عائلته معيل غير شقيقه 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ثــمــانــيــة عــشــر عــامــا، 

والذي كان يعمل في الزراعة أيضا.
ــدة إلـــى  ــ ــوالـ ــ بـــعـــد وفــــــاة والــــــــده، ســـعـــت الـ
املشاركة في تأمني املصاريف. لكن بعد 
وانتقلت  سورية  العائلة  تركت  الــحــرب، 
ل 

ّ
إلى تركيا، باستثناء شقيقه الذي فض

اللحاق به إلى لبنان. في الوقت الحالي، 
ــدا )جـــنـــوب  ــيــ ــــي مـــديـــنـــة صــ يـــعـــيـــشـــان فـ
 »أّمي وأشقائي وصلوا 

ّ
لبنان(. يقول إن

إلى  الفتا  مهّربني«،  بواسطة  تركيا  إلــى 
هم يعيشون في مقصورة، حالهم حال 

ّ
أن

عدد كبير من السوريني الذين لجأوا إلى 
ــهــم ال 

ّ
ــة. يضيف أن تــركــيــا بــعــد بـــدء األزمــ

املكوث  تخّولهم  وثائق رسمّية  يملكون 
لــم يدخلوها بطريقة  ــهــم 

ّ
تــركــيــا، ألن فــي 

قانونية. اضطروا إلى ذلك، إذ لم يكن في 
 القتل والدمار 

ّ
استطاعتهم البقاء في ظل

 بقريتهم.
ّ

الذي حل
يــقــول عــمــر: »لـــم أرهـــم مــنــذ مـــدة طويلة، 
يتواصل  تــركــيــا«.  إلــى  لجوئهم  منذ  أي 
 

ّ
معهم مــن خـــالل الــهــاتــف. فــي نــهــايــة كــل
 
ّ
شــهــر، يــرســل إلــيــهــم املــــال، خــصــوصــا أن
أحدًا منهم ال يعمل، بالتالي ليس لديهم 

 300 إليهم  يــرســل  ســـواه. شهريا،  معيل 
 هذا املبلغ بالكاد 

ّ
دوالر أميركي، علما أن

يكفيهم. كلفة الحياة املعيشية في لبنان 
مصاريف  تــأمــني  أيــضــا  وعليه  مرتفعة، 
من  مقهى  فــي  يعمل  الــصــغــيــرة.  عائلته 
الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة 
آخــر من  مساء. بعدها، يعمل في مجال 
عشرة  الحادية  وحتى  السابعة  الساعة 

، ليتمّكن من إعالة العائلتني.
ً
ليال

في نهاية عام 2014، تزّوج عمر من امرأة 
سورية لجأت بدورها إلى لبنان من كفر 
زيت، مشيرًا إلى أنها حاصلة على إجازة 
تعليمية في اللغة اإلنكليزية. في منزله، 
يــعــيــش مــعــه شــقــيــقــه الــصــغــيــر. يــوضــح 
ه 

ّ
ــه ال يستطيع العودة إلى سورية ألن

ّ
أن

ــنـــظـــام، مـــن دون أن  مــطــلــوب مـــن قــبــل الـ
ه »ال يستطيع 

ّ
يعرفوا السبب. يضيف أن

والعمل ومساعدتي  البيت  من  الــخــروج 
في تأمني املصاريف«.

ــان، كـــــان يــعــمــل فــي  ــنـ ــبـ حــــني جـــــاء إلـــــى لـ
ــقـــول: »كـــنـــت أغـــســـل الــصــحــون  مــطــعــم. يـ
وألّبي طلبات الزبائن، وسكنت في غرفة 
ه 

ّ
صغيرة في منطقة صيدا القديمة«. لكن

ــزواج، وانــتــقــل إلــى  ــ تــركــهــا بــعــدمــا قـــّرر الـ

بيت أكبر في املنطقة ذاتها، ثم إلى آخر. 
 بدل إيجار البيت الحالي الذي 

ّ
يقول إن

الــيــوم،  يــقــطــنــه يــبــلــغ خــمــســمــائــة دوالر. 
لديه طفل يبلغ من العمر عاَمني. وبعدما 
ــــدة بـــهـــدف تــأمــني  اشـــتـــغـــل فــــي أمــــاكــــن عـ
في  العمل  النهاية  فــي  اخــتــار  معيشته، 
الزبائن  إلى  القهوة  يقّدم  اليوم،  املقهى. 
لتأمني احتياجات عائلته األساسية، هو 

ني.
َ
املسؤول عن عائلت

ــة، فــبــيــتــه وأرضــــــه دّمــــرا  ــوريــ أّمـــــا فـــي ســ
 لــنــا أّي شــيء 

َ
بــالــكــامــل. يــقــول: »لـــم يــبــق

بــســبــب الـــحـــرب فـــي الــــبــــالد«. ال تــحــزنــه 
ــل يــشــعــر  ــة فـــحـــســـب، بــ ــ ــاديـ ــ الــــخــــســــارة املـ
بالنسبة  املــهــّم  كــلــه.  ــه خسر ماضيه 

ّ
بــأن

لم  وإن  عائلته بخير،   
ّ
أن اليوم هو  إليه 

تكن فــي أفــضــل حـــال. وعــن الــراتــب الــذي 
يــتــقــاضــاه، يــقــول: »يــومــيــا، أتــقــاضــى 25 
)نــحــو 17 دوالرًا(«.  لــبــنــانــيــة  لــيــرة  ألـــف 
يتقاضاه  مــا  يكفيه  ال  الـــحـــال،  بطبيعة 
ــني. لــذلــك، يعمل 

َ
لــتــأمــني نــفــقــات الــعــائــلــت

فــي مــجــال آخــر غير املــقــهــى، مشيرًا إلى 
ني فقط في اليوم 

َ
ه يرى عائلته لساعت

ّ
أن

الحرب  تنتهي  أن  يأمل  الــواحــد. كغيره، 
في بالده بأسرع وقت.

قبل أن يصبح الكورنيش ذكرى

حرب سورية أبعدته عن عائلته

عمر مسؤول عن عائلَتين )العربي الجديد(

هل يتمكّن من دخول 
الجامعة يومًا؟ 

)أديك بيري/ فرانس برس(

علمت أوالدها الثالثة الثقافة واللغة العربيتين )العربي الجديد(
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مروان قبالن

مــــــــع تــــكــــشــــف أبــــــــعــــــــاد املـــــحـــــاولـــــة 
ــة ضـــــد حــــكــــومــــة حــــزب  ــيــ ــالبــ ــقــ االنــ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة وحـــجـــمـــهـــا،  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ الـ
بــــدأت تتكشف األســـبـــاب الــفــعــلــيــة الــتــي دعــت 
الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغــــــان، إلــى 
داود  أحمد  الــســابــق،  حكومته  رئيس  تنحية 
أوغلو، وتعديل سياسته الخارجية. قبل ذلك، 
السبب  أن  إلى  التحليالت تتجه  كانت معظم 
الرئيس فــي إقــالــة »الــخــوجــا«، أو »األســتــاذ«، 
تحفظاٍت  إلــى  يعود  تركيا،  في  يسمونه  كما 
أبـــداهـــا عــلــى مــســاعــي الــرئــيــس أردوغـــــان إلــى 
تــحــويــل الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي مــن نظام 
برملانيٍّ إلى نظام رئاسي، يتمتع فيه الرئيس 
أن غدا منتخبًا من  بصالحياٍت واسعٍة، بعد 
الشعب. ال شك أن داود أوغلو لم يكن متحمسًا 
لفكرة تعديل الدستور. لكن، وكما تبّدى الحقًا، 
كانت هناك عوامل أخرى، أكثر أهميًة أدت إلى 
أردوغـــان  استشعار  مقدمتها  وفــي  إخــراجــه، 
بــخــطــر داهـــــــم، يــحــتــم عــلــيــه إجـــــــراء مــراجــعــة 
كبرى في سياسته الخارجية، لتحييد بعٍض 
ــذوا يــعــبــثــون في  مــن أهـــم خــصــومــه الــذيــن أخــ
الداخل التركي، مستفيدين من أوضاٍع أمنيٍة 
بعضها  نجم  حرجة،  وسياسيٍة  واقتصاديٍة 
عن خيارات تركيا الخارجية. ولم يكن حينها 
بالتغيير  االضـــطـــالع  أوغــلــو  داود  فــي وســـع 
املطلوب، ال أخالقيًا وال سياسيًا، فكان ال بد 
لإعالن عن  الطريق  وتمهيد  التنّحي،  من  له 
تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية التي 

اتبعتها تركيا منذ اندالع الربيع العربي.

ضياع »حلم« التغيير والقيادة 
ــن رؤيـــــة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  انـــطـــالقـــًا مـ
مـــصـــالـــح تـــركـــيـــا الـــخـــالـــصـــة، والـــقـــائـــمـــة عــلــى 
والــقــوة   )Geo-economics( اقــتــصــاد  الــجــيــو- 
Geo-( الـــجـــيـــو-ســـيـــاســـة مــــن  بـــــــداًل  الـــنـــاعـــمـــة 

مــشــكــالت«  »صــفــر  ملــقــاربــة  ووفـــقـــًا   ،)politics
التي ابتدعها داود أوغلو، لتحل محل عقيدة 
أتاتورك الشهيرة »سالم في الداخل، سالم مع 
العالم«، لم تكن تركيا من املتحمسني لثورات 
الــربــيــع الــعــربــي عــمــومــًا. فــفــي تــونــس، لــم تبد 
تــركــيــا مــوقــفــًا واضــحــًا، لــعــدم وجـــود مصالح 
كــبــيــرة لــهــا فـــي هــــذا الــبــلــد الـــعـــربـــي الــشــمــال 
أفريقي. وفي مصر، دعت إلى تنّحي الرئيس 
حــســنــي مـــبـــارك »نـــــزواًل عــنــد رغــبــة الــشــعــب«، 
لكنها ترّددت في دعم الثورة في ليبيا، نتيجة 
وجـــود اســتــثــمــارات كــبــرى لشركاتها فــي هذا 
تركيا تحاول، عبر  وفــي سورية، ظلت  البلد. 
داود أوغــلــو تــحــديــدًا، إقــنــاع الــنــظــام بــإدخــال 
إصالحاٍت تجّنبه والبلد كارثة محققًة، حتى 

فقدت األمل في أغسطس/ آب 2011.
بحلول هــذا الوقت، بــدأت تركيا تلمح فرصًة 
خصوصًا  اإلقــلــيــمــي،  موقعها  لتعزيز  كــبــرى 
في ضــوء صعود تــيــارات اإلســالم السياسي، 
ــنـــمـــوذج  ــى الـ ــ والــــتــــي راح بــعــضــهــا يـــنـــظـــر إلــ
الــتــركــي، بــاعــتــبــاره مــثــااًل »إســالمــيــًا« ناجحًا 
فــي الــســيــاســة واالقــتــصــاد، بــعــد أن خـــاب أمــل 
الــذي أخــذ ينحو  اإليــرانــي  أكثرها بالنموذج 
مــنــحــًى طــائــفــيــًا مـــتـــزايـــدًا. مـــن نــاحــيــة أخــــرى، 
الح الــربــيــع الــعــربــي فــرصــًة لــلــحــّد مــن تنامي 
نفوذ إيران التي أخذت تحاول االستثمار في 
بعض ثورات الربيع العربي )البحرين ومصر 
خصوصًا(. وقد دفع ذلك، وغيره من األسباب، 
أنــقــرة إلــى التخلي عــن حــذرهــا، وعــن سياسة 
ما  في مرحلٍة  التي جعلتها  »صفر مشاكل«، 
منذ  إقليميٍة،  عــالقــاٍت  شبكة  بــأوســع  تتمتع 

تأسيس الجمهورية التركية عام 1923.
الربيع  انـــدالع  على  التاليتني  السنتني  خــالل 
إلــى أن تكون  بــدا وكــأن تركيا تتجه  العربي، 
ــــورات الـــعـــربـــيـــة، فــفــي  ــثـ ــ الــــرابــــح األكــــبــــر مــــن الـ
الــعــام 2013  ــان مطلع  أردوغـ استقبل  القاهرة 
استقبال السالطني. وفي سورية، أخذ النظام 
يترّنح في الطريق نحو نهايٍة بدت لكثيرين 
حتمية، في حني تصّدرت التيارات اإلسالمية 
واملــغــرب، وذهبت  وليبيا  تــونــس  فــي  املشهد 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، بــــاراك أوبـــامـــا، إلــى 
ــة اإلقــلــيــمــيــة األكــثــر  حـــد اعــتــبــار تــركــيــا الـــدولـ
أهميًة في املنطقة، ما اضطر رئيس الحكومة 
مــارس/  فــي  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية، 
آذار 2013 أيــضــًا لــالعــتــذار عــن االعــتــداء الــذي 
نــفــذه الــكــومــانــدوس اإلســرائــيــلــي ضــد سفينة 
املــســاعــدات التركية إلــى غــزة »مــافــي مــرمــرة«، 
ــــالث ســــنــــواٍت مــــن الــــرفــــض والــتــعــنــت.  بـــعـــد ثـ
كــمــا بـــدا لــواشــنــطــن أن تــجــربــة حـــزب الــعــدالــة 
بتحقيقه  الــذي،  النموذج  تكون  قد  والتنمية 
وتــعــمــيــمــه، تــنــتــهــي رحـــلـــة الــبــحــث عـــن نــظــام 
يكون  أن  مــطــلــب  للمسلمني  يــحــقــق  ســيــاســيٍّ 
ــة، ويـــطـــمـــئـــن الــــغــــرب إلـــى  ــهــ إســــالمــــيــــًا مــــن جــ
الصعيد  -عــلــى  وليبراليًا  ديموقراطيًا  كــونــه 
االقتصادي - من جهة أخرى )أطروحة نهاية 

تاريخ إسالمية(.
ــان هـــذا  ــ ــــت طــــويــــل، لــيــتــضــح كــــم كـ لــــم يـــمـــر وقـ
االعـــتـــقـــاد ســــاذجــــًا، فـــقـــوى الــــثــــورة املـــضـــادة 

مــا كــانــت لتستسلم بــهــذه الــســهــولــة، وبـــدأت 
الصورة تتغّير من مصر، حيث انقلب الجيش، 
الــديــمــقــراطــيــة،  العملية  عــلــى  خليجي،  بــدعــٍم 
معلنًا الحرب على تيارات اإلسالم السياسي 
)حــلــفــاء تــركــيــا وأصــدقــاؤهــا خــصــوصــًا(، في 
حني وضعت إيــران ثقلها خلف نظام األســد، 
ومّكنته من الصمود، حتى ظهر العب جديد 
ــة( تــكــّفــل بتغيير  ــيـ الــــدولــــة اإلســـالمـ )تــنــظــيــم 
طبيعة الــصــراع فــي ســوريــة واملــنــطــقــة. وكــان 
املـــزاج األمــيــركــي بــدأ يتغير أصـــاًل فــي نظرته 
لتيارات اإلسالم السياسي، بعد الهجوم على 
السفارة األميركية في بنغازي في سبتمبر/ 
أيلول 2012، وقتل السفير األميركي فيها، ثم 
جـــاء ســقــوط املــوصــل بــيــد تنظيم الـــدولـــة في 
رأســًا  األمــــور  ليقلب  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2014 

على عقب.

»مقتل« السياسة التركية
بــعــد ســقــوط األحــيــاء الــشــرقــيــة مــن حــلــب بيد 
املعارضة املسلحة منتصف العام 2012، ومع 
تــحــّول الــصــراع الــســوري إلــى حـــرٍب مفتوحة، 
أخذت تركيا تضغط إلنشاء منطٍقة »آمنة« في 
الذين  الالجئني  لتوطني سيل  شمال سورية، 
ــــذوا يــتــدفــقــون عــلــيــهــا مـــن جــهــة، ولتمكني  أخـ
ــة نــشــاطــهــا الــســيــاســي  ــزاولــ ــة مـــن مــ ــعـــارضـ املـ
بمأمٍن  العسكري  للعمل  والتخطيط  واملدني 
ــام، مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. لكن  ــظـ ــنـ ــرات الـ ــائــ مـــن طــ
ــرّددت  ــ الـــواليـــات املــتــحــدة رفــضــت الــفــكــرة، وتـ

تركيا في اإلقدام عليها منفردة.
وفـــــي الــــعــــمــــوم، اتـــســـمـــت الـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة 
تجاه سورية، والتي أشــرف عليها أردوغــان، 
رئيسًا  أو  للحكومة  رئيسًا  مــن موقعه  ســواء 
للجمهورية، بالترّدد وغياب الحزم. ويتضح 

ــان مــرتــبــطــًا،  ــرّدد كــ ــتــ ــذا الــ ــيـــوم بـــجـــالء أن هــ الـ
إلـــى حــد كــبــيــر، بــمــوقــف املــؤســســة العسكرية 
والعالقة معها. وبني عامي 2008 و2013، بدا 
ــان وكــأنــه أحــكــم قبضته على الجيش،  أردوغــ
مــســتــغــاًل الــكــشــف عـــن قــضــيــة »أرغـــنـــكـــون« أو 
املــطــرقــة، والــتــي اتــهــم فيها مــئــات مــن ضباط 
الــجــيــش والــصــحــفــيــني وأســــاتــــذة الــجــامــعــات 
بالتدبير ملحاولة انقالب، »لتنظيف« املؤسسة 
املشكوك  والــقــيــادات  العناصر  مــن  العسكرية 
وهي  الخدمة،  حركة  اضطلعت  وقــد  بأمرها. 
شبكة صوفية تعليمية ذات موارد وامتدادات 
ــام 1970 الــداعــيــة فــتــح الــلــه  هــائــلــة أســســهــا عـ
العسكريني  محاكمات  في  كبير  بــدوٍر  غولن، 
في  وتغلغلها  اختراقها  واقــع  من  واعتقالهم 
مــعــظــم أجـــهـــزة الــــدولــــة، وتــحــالــفــهــا مـــع حــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــنــذ الـــعـــام 2002. وفــيــمــا 
كانت »الخدمة« تضطلع »بتنظيف« املؤسسة 
ــــزة األمــنــيــة  ــهـ ــ ــن األجـ الـــعـــســـكـــريـــة وغـــيـــرهـــا مــ
تزرع  كانت  والقضائية،  املدنية  واملؤسسات 

أنصارها فيها وُتحكم قبضتها عليها.
ــان وغولن  أردوغــ بــني  الــخــالف  انتقل  عندما 
ــدأت الــحــكــومــة في  إلـــى الــعــلــن عـــام 2013، وبــ
ــيــــان املــــــــوازي«  ــكــ الـــتـــخـــلـــص مـــمـــا يــســمــى »الــ
ــا بـــمـــحـــاولـــة  ــهـ ــامـ ــهـ ــــن، إثــــــر اتـ ــــولـ لـــجـــمـــاعـــة غـ
ــقــــالب، أخـــــذت تــتــكــّشــف خـــطـــورة املــخــطــط  انــ
ــذي كـــــان يــــقــــوده غــــولــــن، لــلــســيــطــرة عــلــى  ــ ــ الـ
أجـــهـــزة الـــدولـــة، املــدنــيــة مــنــهــا والــعــســكــريــة، 
بما  الجيش،  ضباط  مــن  كثيرين  تبرئة  فتم 
إلكر باشبوغ،  السابق،  فيهم رئيس األركــان 
الـــذي وقــف ضــد املــحــاولــة االنــقــالبــيــة أخــيــرًا، 
استعادة  يــحــاول  مــن حينها  الجيش  وأخـــذ 
ــرّدي الـــوضـــع األمــــنــــي، إثــر  ــ ــع تــ ــاره. ومــ ــبـ ــتـ اعـ
إعالن كل من تنظيم الدولة اإلسالمية وحزب 
في  تركيا  على  الــحــرب  الكردستاني  العمال 
الـــعـــام 2015، عـــاد الــجــيــش لــيــمــارس نــفــوذه 
كــمــا كـــان فــي الــســابــق، وبــــدأت قــطــاعــاٌت فيه 
افتقاد  مــن  مستفيدة  الــنــظــام،  لقلب  تخطط 
أردوغـــــــــان أصــــدقــــاء فــــي الــــداخــــل والــــخــــارج. 
وحتى انفضاح األمــر يــوم 15 يوليو/ تموز 
الـــجـــاري، كـــان أردوغـــــــان، فـــي جــمــيــع مــراحــل 
الـــصـــراع الـــســـوري، مــشــغــواًل بــحــرٍب داخــلــيــٍة 
حاميٍة، إما لتوكيد سلطته على الجيش، أو 
فــي مــواجــهــة جــمــاعــة »الــخــدمــة« و»التنظيم 
املوازي«. وأصبح معروفًا اآلن أن الجيش كان 
قادرًا، في السنتني األخيرتني، على رفض كل 
طلبات الرئيس التدخل مباشرًة في الصراع 
السوري، بذريعة أنه ال يستطيع التدخل، من 
دون دعــٍم أميركي أو غطاء من حلف الناتو، 

وهــو أمــر غــدا فعاًل غير ممكن، بعد التدخل 
العسكري الروسي في سورية.

روسيا تقلب المعادالت
فــي ظــل تــركــيــٍز أمــيــركــي مطلق عــلــى مواجهة 
الـــذي تسّبب به  الــدولــة، بعد اإلحـــراج  تنظيم 
سقوط املوصل إلدارة الرئيس أوباما وعقيدته 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وفـــي ضـــوء تحفظ 
الجيش التركي على فكرة التدخل عسكريًا في 
سورية، من دون دعم أميركي، ألقى أردوغــان 
بعد  السورية،  املسلحة  املعارضة  وراء  بثقله 
أن حــقــق تــقــاربــًا مـــع الـــســـعـــوديـــة، فـــي أعــقــاب 
العام  الحكم مطلع  إلــى  املــلــك سلمان  وصـــول 
2015، واتفاق الطرفني على هزيمة إيــران في 
لالتفاق حول  تداعياٍت  ألي  استباقًا  سورية، 

برنامجها النووي.
وعبر رئيس مخابراته، حقان فيدان الذي كان 
يشرف على تنفيذ سياسته تجاه سورية، قّرر 
أردوغـــان تغيير مــوازيــن الــقــوى على األرض، 
السياسي في  للخروج من حالة االستعصاء 
املسألة السورية. وعليه، وابتداء من ربيع عام 
تتهاوى  الــســوري  النظام  مواقع  بــدأت   ،2015
في الشمال، ابتداًء من جسر الشغور، وصواًل 

الى إدلب وحتى الساحل.
ــمـــرار  ــتـ اســـتـــشـــعـــرت إيـــــــران عـــجـــزهـــا عــــن االسـ
ــرار تركيا  ــ فـــي دعـــم صــمــود الــنــظــام أمــــام إصـ
ــلـــى هـــزيـــمـــتـــهـــا فــــي ســــوريــــة،  والــــســــعــــوديــــة عـ
فـــاســـتـــنـــجـــدت بـــروســـيـــا الــــتــــي بـــــدت جــــاهــــزًة 
بموافقة واشنطن  أن علمت  بمجرد  للتحّرك، 
عــلــى مــقــتــرح تـــركـــيٍّ إلنـــشـــاء مــنــطــقــة »خــالــيــٍة 
من داعــش« داخــل األراضــي السورية، بعد أن 
بــاالتــفــاق حـــول برنامج  ظــفــرت إدارة أوبــامــا 

إيران النووي.
تــاريــخ   ،2015 أيــلــول  30 سبتمبر/  يـــوم  جـــاء 
التدخل العسكري الروسي في سورية، بمثابة 
ــدوٍّ عـــن فــشــل الــســيــاســة الــتــركــيــة في  إعــــالن مــ
املسألة السورية، وحمل تغييرًا جذريًا لحالة 
املـــد والـــجـــزر الــتــي حــكــمــت الـــصـــراع الــســوري 
فرصة  نهائيًا  تركيا  تفقد  لم  إذ  بدايته،  منذ 
فــرض املنطقة الــعــازلــة الــتــي طــاملــا سعت إلى 
إقــنــاع واشــنــطــن بــهــا، بــل دخــلــت فــي مواجهٍة 
مع روسيا، بعد أن أسقطت طائرًة لها دخلت 
ــوم 24 نــوفــمــبــر/  ــ ــتـــركـــي يـ ــال الــــجــــوي الـ املــــجــ

تشرين األول 2015.
قبل حادث إسقاط الطائرة، كان هدف روسيا 
يتمثل في سد الباب في وجه التأثير التركي 
في الصراع السوري، مباشرة )بإنشاء منطقة 
عــازلــة( أو ليس مباشرًة، عبر دعــم املعارضة 
الهدف  الطائرة، أصبح  املسلحة. بعد إسقاط 
الروسي نقل الصراع إلى داخل تركيا نفسها، 
إذ لــم تعد روســيــا تقتصر على دعــم وحــدات 
ــابـــعـــة لــــحــــزب االتــــحــــاد  ــتـ ــايـــة الـــشـــعـــب، الـ حـــمـ
للسيطرة  مسعاها  فــي  الــكــردي  الديمقراطي 
عــلــى كــامــل الــشــريــط الـــحـــدودي لفصل تركيا 
ــزّود حــــزب الــعــمــال  ــ ــــذت تــ عـــن ســـوريـــة، بـــل أخـ
لــتــصــعــيــد عملياته  بـــالـــســـالح،  الــكــردســتــانــي 
ضد الجيش التركي داخــل تركيا. وكــان الفتًا 
العمال مقطع فيديو يظهر إسقاط  بث حــزب 
مقاتليه مروحية تركية بصاروخ سام، روسي 
أيــار  مــايــو/  فــي  الكتف  الصنع، محمول على 

املاضي. 
ــار التي  طــبــعــًا، يمكن الــحــديــث أيــضــًا عــن اآلثــ
خــلــفــتــهــا األزمـــــة مـــع روســـيـــا عــلــى االقــتــصــاد 
التركي، في وقٍت تباطأت فيه حركة البضائع 
الــتــركــيــة إلـــى أســــواق الــعــالــم الــعــربــي، بسبب 
أهمية هذه  لكن  املنطقة وصراعاتها،  حــروب 
ــام حجم  ــ ــار، مــهــمــا عــظــمــت، تـــتـــضـــاءل أمـ ــ ــ اآلثـ
التي نتجت من  املعضلة األمنية والسياسية 

دعم روسيا األكراد ضد الحكومة التركية. 
وأميركا أيضًا

فــي مقابل رســم روســيــا حــدود الـــدور التركي 
في سورية بالنار، لم تكتف الواليات املتحدة 
ــم تـــركـــيـــا فــــي مــواجــهــتــهــا  ــ بـــالـــتـــخـــاذل عــــن دعـ
مـــع روســـيـــا، بـــل أصـــــّرت واشــنــطــن عــلــى دعــم 
األكراد واعتمادهم وكالء محليني في محاربة 
مــن فصائل  بــــداًل  الـــدولـــة اإلســالمــيــة،  تنظيم 
املــعــارضــة الــســوريــة الـــذيـــن رشــحــتــهــم تركيا 
لــلــقــيــام بـــهـــذه املـــهـــمـــة. وقــــد قـــّدمـــت واشــنــطــن 
ــم لــــوحــــدات حــمــايــة الــشــعــب  ــدعـ ــال الـ ــكـ ــل أشـ كـ
الــكــرديــة، بما فيها إســقــاط األســلــحــة لهم من 
الجو، كما زار جنراالٌت أميركيون، بمن فيهم 
الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القوات املركزية 
األمــيــركــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط، األكــــــراد في 
شمال شرق سورية، ما أعطاهم جرعًة كبيرة 
من الثقة والشعور بأهمية الدور املنوط بهم.

ــدأ أردوغـــــــــــان يـــشـــعـــر أنـــه  ــ ــاًل عــــن ذلـــــــك، بــ فــــضــ
مستهدٌف شخصيًا، في ضوء تصاعد الحملة 
بالنزوع  واتهامه  الغرب،  في  اإلعالمية ضده 
له  انــتــقــاداٍت  التسلط، كما جــرى توجيه  إلــى 
بتسهيل وصول متطوعني إلى تنظيم الدولة 
 لـــم يــكــن تــعــاطــفــًا، فــألســبــاٍب 

ْ
فـــي ســـوريـــة، إن

التنظيم في  بــراغــمــاتــيــة، مــن قبيل اســتــخــدام 
مواجهة األكراد. 

)كاتب سوري(

بالنسبة لتركيا، الح 
الربيع العربي فرصًة 

للحّد من تنامي نفوذ 
إيران التي أخذت تحاول 

االستثمار في بعض 
ثورات الربيع العربي

في غياٍب كامٍل ألي 
أصدقاء موثوق في 

قدراتهم أو نياتهم، 
قّرر أردوغان أن يجهض 

المحاوالت التي 
استشعرها إلطاحته 

والدور التركي في 
المنطقة، فقّرر تنحية 
داود أوغلو، وتعديل 

اتجاه سياسته الخارجية

مسار السياسة الخارجية التركية منذ بدء الربيع العربي، كان مسارًا واثقًا من نفسه حينًا، ومتعرجًا، مرتبكًا حينًا، مقلقًا لألصدقاء 
والخصوم بسبب استقاللية القرار التركي، األمر الذي دفع البعض للتفكير باالنقالب. إال أن تغيير أردوغان لسياسته الخارجية في 

لحظة حاسمة، ووعي الشعب واالحزاب التركية أنقذ الموقف

)Getty( 2016 أتراك يتظاهرون في أنقرة ضد محاولة التنقالب في 24 يوليو

تركيا في مواجهتها  بالتخاذل عن دعم  المتحدة  الواليات  لم تكتف 
محليين  وكالء  واعتمادهم  األكراد  دعم  على  أصرّت  بل  روسيا،  مع 
المعارضة  فصائل  من  بــدًال  اإلسالمية،  الدولة  تنظيم  محاربة  في 
السورية التي رشحتها تركيا للقيام بهذه المهمة. وقّدمت واشنطن 
إسقاط  فيها  بما  الكردية،  الشعب  حماية  لوحدات  الدعم  أشكال  كل 
األسلحة لهم من الجو، كما زار جنراالت أميركيون، بمن فيهم الجنرال 
األكراد في شمال شرقي سورية، ما أعطاهم جرعة  جوزيف فوتيل، 

كبيرة من الثقة والشعور بأهمية الدور المنوط بهم.

خذالن أميركي

هل قرر أردوغان التحول والتعديل بعد استشعار مخاطر إطاحته؟

تركيا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

السياسة الخارجية 
ومحاولة االنقالب
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»بريزما«... تطبيق يجمع الفن 
مع الصورة

صحافيو تونس يصّعدون 
احتجاجاتهم

محمد دنكر

الــتــصــويــر وتـــبـــادل املــقــاطــع املـــصـــّورة في 
مع  جــدًا، خصوصًا  الحالية سهل  أيامنا 
التطّور امللحوظ لعدسات تصوير أجهزة 
بني  الشرسة  واملنافسة  الذكية  الــهــواتــف 
مــتــاجــر الــتــطــبــيــقــات الــذكــيــة. فـــداخـــل تلك 
وتحرير  الــتــقــاط  تطبيقات  آالف  املــتــاجــر 
وتـــوزيـــع الــلــقــطــات، بـــاإلضـــافـــة إلمــكــانــيــة 
الــتــحــّكــم بــجــودة املــقــطــع املـــصـــّور، حجمه 
وألــوانــه حتى قبل الــبــدء فــيــه. بعض تلك 
ـــه 

ّ
الــتــطــبــيــقــات مــتــطــّور وفـــّعـــال لـــدرجـــة ان

تـــّم تــصــويــر أشــهــر اإلعـــالنـــات باستخدام 
ـــراء بــعــض الــتــعــديــالت  هــاتــف ذكـــي ثــم إجـ

فقط. 
ومــــع كــثــرة تــلــك الــتــطــبــيــقــات، إلــيــكــم أحــد 
أفــضــل تطبيقات  مــن  ــعــّد 

ُ
ت عــشــر تطبيقًا، 

األفــالم واملقاطع املصّورة،  تعديل وصنع 
الــتــي ُيــمــكــن اســتــخــدامــهــا بــســهــولــة على 

الهواتف الذكية:
املصّورة،  املقاطع  تعديل  ملحّبي   :iMovie
دمجها وإضــافــة ملــســات إخــراجــيــة عليها 
هــو   iMovie تـــطـــبـــيـــق  ســـهـــلـــة،  بـــطـــريـــقـــة 
 األنــســب ملستخدمي أجــهــزة »آبـــل«. 

ّ
الــحــل

املــيــزات لتحرير،  مــن  يــقــّدم باقة  التطبيق 
تــعــديــل وتــحــســني املــقــاطــع املـــصـــّورة وهــو 
ملا  الجديد   iPad Pro األفــضــل على جــهــاز
يقّدمه الجهاز من دقــة في عــرض الصور 
وسرعة في التعديل على املقاطع املصّورة.
بــحــلــقــات  مـــخـــتـــّص  تـــطـــبـــيـــق  ــن  ــ مـ  :Vine
ثــوان، ظهر  الـــ6  صلة ال تتعّدى مّدتها 

ّ
مت

تطبيق Vine كأحد وسائل عرض املقاطع 
املـــصـــّورة الــصــغــيــرة، الــســريــعــة واملــوجــزة 
عــلــى مـــوقـــع الــتــغــريــد الــشــهــيــر »تــويــتــر«. 
هذا وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن خطط 
لتغيير مــّدة املقاطع املــصــورة لتصل إلى 
140 ثانية كحٍد أقصى، وبمزايا مشابهة 
لتلك املوجودة في تطبيق »سناب تشات« 

بحسب التسريبات. 
الــتــطــبــيــق مـــتـــّوفـــر ألجــــهــــزة »أنـــــدرويـــــد« 

و«iOS«، وهو مجاني.
ملــحــّبــي   :FxGuru: Movie FX Director
الـــزومـــبـــي، شــخــصــيــات أفــــالم الـــرعـــب إلــى 
ــرز الــشــخــصــيــات الــضــخــمــة في  ــ جـــانـــب أبـ
هــو   FxGuru تــطــبــيــق  ــيـــة،  الـــعـــاملـ األفـــــــالم 
ــر ألجــهــزة 

ّ
 األنــســب. التطبيق مــتــوف

ّ
الــحــل

بـــأدوات  يتمّيز  »آنـــدرويـــد« و«iOS« وهــو 
إلضافة متعة أفالم هوليوود مع عدد من 
املؤثرات الخاصة وفقًا للمقطع الذي يريد 

املستخدم تعديله.
 PowerDirector Mobile: PowerDirector
بــالــنــســبــة   iMovie تـــطـــبـــيـــق  شـــبـــيـــه  ــــو  هـ
ألجــهــزة »آنــــدرويــــد«. فــهــو يــقــّدم بــاقــة من 
امليزات لتحرير، تعديل وتحسني املقاطع 

املصّورة بطريقة سهلة، فّعالة وسريعة.
 :Minecraft Stop-Motion Movie Creator
»ماتيل«،  قبل شركة  مــن  مــطــّور  التطبيق 
أفــالم توقف  التطبيق مخّصص لصناعة 
الــحــركــة مـــع الــشــخــصــيــات املــفــضــلــة لــدى 
الخنازير  مــن   ،”Minecraft-mad“ محّبي 
باع بشكل منفصل. 

ُ
إلى الزواحف، والتي ت

ــفــــال الــــحــــصــــول عــلــى  هــــــذا ويـــمـــكـــن لــــألطــ

 
ً
املــصــّور مثال املقطع  فــي  للواقع  تضخيم 

التطبيق متّوفر  للنار بسرعة.  من إطالق 
.»iOS»ألجهزة »أندرويد« و

لــتــعــديــل  تــخــطــط  كــنــت  إن   :FiLMiC Pro
 FiLMiC تطبيق  بسرعة،  لقطاتك  أفضل 
هو واحد من أفضل التطبيقات املختّصة 
للمبتدئني  ومثالي  سهل  فهو  بالتعديل. 
وأيــــضــــًا املـــحـــتـــرفـــني فــــي مــــجــــال املـــقـــاطـــع 

ــيـــزات والــفــالتــر  ــّورة، مـــع عـــشـــرات املـ املــــصــ
املــرفــقــة داخــلــه. التطبيق مــتــّوفــر ألجــهــزة 
 9.99 بــســعــر  ــــو  وهـ  »iOS»و ــــد«  ــــدرويــ »آنــ

دوالرات.
الــتــي  الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  أفــــضــــل  هــــو   :Splash
تــســاعــد عــلــى تــصــويــر وتـــعـــديـــل مــقــاطــع 
مصّورة على طريقة 360 درجــة، ويسمح 
التطبيق  داخــل  مــن  مباشرة  بمشاركتها 
التطبيق  سماعات.  دون  لها  واإلســتــمــاع 

.»iOS« ر فقط ألجهزة
ّ
متوف

Dubsmash: وهو تطبيق فكاهي للتسلية 
والـــتـــرفـــيـــه مــــن خــــاللــــه يــــقــــوم املــســتــخــدم 
بتركيب مقطع صوتي ألحد الشخصيات 
الــشــهــيــرة مـــن مــمــثــلــني ومـــطـــربـــني..)إلـــخ(، 
لــه، يتّم  ومــن ثــّم يضيف مقطعا مــصــّورا 
ــدة ال  ــمـ تـــصـــويـــره مــــن داخــــــل الــتــطــبــيــق بـ
تتجاوز 10 ثوان. كل تلك املقاطع محّملة 
تطبيق  وهـــو   ،Dubsmash ــل  داخــ مــســبــقــًا 
مــــجــــانــــي مــــتــــّوفــــر ألجـــــهـــــزة »آنـــــــدرويـــــــد« 

.»iOS»و
غريبة  فكرة  يــقــّدم  التطبيق   :Boomerang
ــن خــاللــهــا  ــي يــمــكــن مــ ــتــ لـــكـــن جــمــيــلــة والــ
الــتــقــاط مــقــطــع فــيــديــو ملـــدة ثــانــيــة واحـــدة 
عبر الكاميرا األمامية أو الخلفية للهاتف 
يحّول  فهو  .اذا!  األصدقاء  مع  ومشاركته 
مرحة  للقطات  الصامتة  اليومية  الصور 
مــجــانــي   Boomerang بـــالـــحـــيـــاة.  تــنــبــض 

.»iOS»ومتّوفر ألجهزة »آندرويد« و
MoviePro: وهو برنامج تسجيل املقاطع 
ــزة  ــهــ ــة األفـــــــــــالم ألجــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ املــــــــصــــــــّورة وصـ
»آيفون«، »آيباد« و«ماك«. ويعّد من أقوى 
 iMovie لــتــطــبــيــق  املــنــافــســة  الــتــطــبــيــقــات 
ــيـــزات الـــرائـــعـــة. هــذا  مـــع عـــدد كــبــيــر مـــن املـ
وُيضيف MoviePro عددًا كبيرًا من امليزات 
تسجيل  تجربة  وتحسني  لتعزيز  املفيدة 
 MoviePro .»الــفــيــديــو عــلــى أجـــهـــزة »آبـــــل
ــر عــلــى »آبــــل ســتــور« وســعــره 5.99 

ّ
مــتــوف

دوالرات.
Adobe Premiere Clip: من أقوى تطبيقات 
تعديل الصور وتحرير الفيديوهات وذلك 
ــيــــزات مــتــنــوعــة  بــســبــب احـــتـــوائـــه عـــلـــى مــ
املــتــّصــلــة   »Adobe« شـــركـــة  مــــن  ومــتــقــنــة 
حول  للمبدعني   Creative Cloud بشركة 
العالم. التطبيق متوفر ألجهزة »آندرويد« 

.»iOS»و
ــذا ويــعــتــمــد أغـــلـــب مــســتــخــدمــي مــواقــع  هــ
التواصل االجتماعي حاليًا، الفيديوهات 
عــلــى تــطــبــيــق »ســـنـــاب تـــشـــات«، إذ ُيــتــيــح 
الــتــطــبــيــق تــســجــيــل فــيــديــو مـــن 10 ثــــواٍن، 
ــّكـــن املــســتــخــدمــني مـــن حــفــظ الــقــصــة  وُيـــمـ
، حــيــث ُيــمــكــن اقــتــطــاعــهــا ورفــعــهــا 

ً
كـــامـــلـــة

ــلـــى مــــواقــــع أخــــــــرى، مــــا ُيــعــتــبــر  ــًا عـ ــقــ الحــ
الفيديو  مقاطع  تسجيل  لعملّية   

ً
تسهيال

ونشرها عمومًا.

يلجأ بعضهم إلى تطبيق 
سناب تشات لتسجيل 

الفيديوهات ونشرها

تونس ــ أمينة الزياني

 صــحــافــيــي تـــونـــس ســيــلــجــأون 
ّ
يـــبـــدو أن

عانيها 
ُ
للتصعيد في األزمة املالية التي ت

معظم وسائل اإلعالم الورقّية. فقد قررت 
النقابة العامة لإعالم التونسية، السبت، 
خوض تحركات احتجاجية، قد تصل إلى 
إضراب عام، في قطاع الصحافة املكتوبة، 
إذا ما واصلت الجامعة التونسية ملديري 
ـــت فـــي مــســألــة الـــزيـــادة 

ّ
الــصــحــف »الـــتـــعـــن

بــالــقــطــاع«. وستكون  العاملني  أجـــور  فــي 
الــشــارات الحمراء  الــتــحــركــات حمل  أولـــى 
بكافة الجرائد والصحف يومي الخميس 
والــجــمــعــة املــقــبــلــني فـــي 28 و29 يــولــيــو/

تموز الجاري.
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي بــ ــا جــــــاء فـ ــ وبـــحـــســـب مـ
ــإن الــجــلــســة  ــ ــة الــــعــــامــــة لـــــإعـــــالم، فــ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
التفاوضية التي انعقدت في وزارة الشؤون 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، مــع 
الــجــامــعــة الــتــونــســيــة ملــديــري الــصــحــف، لم 
تتوصل إلــى اتــفــاق حــول إمــضــاء الجامعة 
عــلــى املــلــحــق الــتــعــديــلــي لــســنــة 2015 الــذي 
يــتــضــمــن تــرفــيــعــًا فـــي أجـــــور الــصــحــافــيــني 
ــات الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلــــني فـــــي املـ ــامــ ــعــ الــ

الراجعة إليها بالنظر.
الـــنـــقـــابـــة  ــــرت  ــّبـ ــ عـ الـــجـــلـــســـة،  فـــشـــل  وإزاء 

فـــي بــيــانــهــا عـــن اســتــيــائــهــا الـــشـــديـــد من 
رفـــض جــامــعــة مـــديـــري الــصــحــف إمــضــاء 
بالعاملني  الخاصة  األجــور  الــزيــادات في 
ــة املـــكـــتـــوبـــة، واصــــفــــة ذلـــك  ــافـ فــــي الـــصـــحـ
بـ«الالمباالة وعدم الجدية« في التفاوض، 
وشددت على رفضها ملا اعتبرته »سياسة 
مديري  جامعة  تنتهجها  التي  املقايضة 
الــصــحــف حــــول حــلــحــلــة مــلــفــي اإلشـــهـــار 
الــزيــادات  مقابل  واالشــتــراكــات  العمومي 
في األجور، وذلك في ظل تجاهل الحكومة 
مطالب القطاع ورفضها تنظيمه وتوفير 
آلــيــات واضــحــة فــي التعامل مــع الصحف 

التونسية«.
وأعـــلـــنـــت الـــنـــقـــابـــة، إثــــر اجـــتـــمـــاع هــيــاكــلــهــا 
الــســبــت، اعــتــزامــهــا الـــشـــروع فـــي تــحــركــات 
الــشــارات  ــداء  ارتـ مقدمتها  فــي  احتجاجية، 
الحمراء، يومي الخميس والجمعة 28 و29 
في إضراب  الدخول  ولم تستبعد  املقبلني. 
عام إذا ما تواصلت سياسة الالمباالة من 
قبل الجامعة وتجاهل مطالب الصحافيني.
وكــانــت رئــاســة الحكومة نــشــرت، بــدورهــا، 
ــــول جـــزئـــيـــة  ــلـ ــ ــا حـــــــول حـ ــ ــًي ــافــ ـــــا صــــحــ

ً
بـــــالغ

ــدة مــشــاكــل، أكـــدت  لــلــقــطــاع الــــذي يــعــانــي عـ
املؤجرين  بمساهمة  بالتكفل  التزامها  فيه 
االجتماعي  للضمان  القانوني  النظام  في 
)الــتــغــطــيــة والـــتـــأمـــني االجـــتـــمـــاعـــيـــني( ملــدة 

خمس سنوات، وإعادة جدولة ديونهم لدى 
صناديق الضمان االجتماعي.

وأفــاد بالغ رئاسة الحكومة أيضا بتمكني 
ــقــــروض  ــالــ ــاع بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــصـــحـــافـــيـــني مـــــن االنـ
الــشــخــصــيــة مـــن صــنــاديــق الــضــمــان، كحل 
استثنائي، في انتظار إيجاد حلول جذرية 
للنهوض بالقطاع، والترفيع في اشتراكات 
اقــــتــــنــــاء الــــصــــحــــف والــــــــدوريــــــــات لـــصـــالـــح 
املؤسسات التي تحترم التراتيب القانونية 

وأخالقيات املهنة.

)Getty/الفيديوهات أسهل على الهواتف الذكية )تاكاشي آوياما

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

محمد فتحي

»آي  بنظام  العاملة  األجهزة  مستخدمي  بني  »بريزما«  تطبيق  انتشر  بسرعة، 
التقاط الصور  الــذي يدمج  املــاضــي، لُيصبح التطبيق  أو إس« خــالل األســبــوع 

حّببة للمستخدمني.
ُ
بالرسومات والتصاميم الفنّية، أحد التطبيقات امل

فقد انتشر مؤخًرا بني مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي تطبيق »بريزما« 
إلى تصميمات رسومات مختلفة.  الصور  يقوم بتحويل  الــذي  )prisma(، وهو 
 هذا، بينما 

ّ
وصعد التطبيق سريًعا ليحتل صدارة البحث في متجر iOS، وُكل

لم يتم إصدار نسخة رسمية لألجهزة التي تعمل بنظام األندرويد حتى اآلن. 
التطبيق روسّي، ويتيح ملستخدميه عدة تصاميم لجعل الصورة تبدو وكأنها 
كبار  فنانني  أساليب )ستايل(  التصاميم مستوحاة من  لوحة مرسومة. وتلك 
مثل فان جوخ وبيكاسو. ويعتمد التطبيق على مزيج من الذكاء االصطناعي 
ومقاربتها  فنية  لــوحــات  إلــى  املستخدم  صــور  لتحويل  العصبية  والــشــبــكــات 

ألسلوب أحد الفنانني الكبار. 
وحظي التطبيق بالعديد من التعليقات على مواقع التواصل االجتماعي، فقال 
أحــد املــغــرديــن »كــنــت مفكر بــريــزمــا بيعدل الــصــور على جــهــازك طلع اونــاليــن، 
بيبعت السيرفر والسيرفر يعدلها ويرجعهالك كآرت تتغذى عليه. انترستنج 
جدًا«. فيما قال مغرد أخر »بريزما ده بيخلي الواحد يحس انه فنان تشكيلي 

وبيطلع عمل فني عليه القيمة كدة«.
وال يتم استخدام التطبيق للصور الشخصية فقط، بل اتجه البعض لتصوير 
فكتب  التطبيق.  عبر  فنّية  لتحفة  وتحويلها  بهم  املحيطة  واألشــيــاء  املــنــاظــر 
أحــد املغردين: »بريزما دة طلع حلو في صــور املباني بــس«. وألن التطبيق لم 
»أنــدرويــد«،  بنظام  تعمل  الــتــي  األجــهــزة  اآلن ملستخدمي  يــصــدر رسميا حتى 
أظهر بعض املستخدمني غضبهم، فكتب مغرد »السخرية هي: الجميع ينشرون 
صور بتطبيق بريزما وانا امتلك جهاز يعمل بنظام أندرويد«. ليعود وينشر 
مستخدمون رابطًا لتنزيل التطبيق بشكل غير رسمي عبر APK لهذه األجهزة.

تطبيقات لصنع األفالم على الهواتف

تغريد

يستطيع اليوم، ُكّل من يحمل هاتفًا ذكيًا، أن يقوم بتسجيل مقاطع فيديو ونشرها، ألغراٍض عّدة. وبينما يُفّضل المستخدمون رفع 
الفيديوهات على »فيسبوك« و«يوتيوب«، هناك تطبيقات ُتسّهل عمليات صنع األفالم ونشرها
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ترجم رواد مواقع التواصل في 
مصر، جدل يوليو، بثالثة وسوم 

في قائمة األكثر تداوًال، كان منها 
#جمال_عبدالناصر، و#23_يوليو. 
لكن وسم #ستين_سنة_عسكر كان 
األقوى، والمجمع لحصيلة حكم 

العسكر على مدى 64 عامًا، بحسب 
ما رأوا.

يعيش الجمهور األميركي بلبلًة 
بعد تسريب موقع »ويكيليكس« 
ألكثر من 19 ألف رسالٍة إلكترونيّة، 

لسبعة من قادة في الحزب 
الديمقراطي، كشفت عزم 

الحزب على عرقلة حملة بيرني 
ساندرز، فأطلق مؤيدو األخير 
.»BernieMustDisavow#»وسم

أعلن وزير الداخلية األلماني توماس 
دي ميزيير أن ديفيد علي سنبولي، 

منفذ اعتداء ميونخ الذي حصل 
يوم الجمعة الماضي، قام بقرصنة 

حساب للمراهقة سيلينا أكيم على 
موقع »فيسبوك«، لدعوة الضحايا 

للتوجه إلى مطعم »ماكدونالدز« 
حيث ارتكب جريمته.

استنكر ناشطون عرب عمومًا، 
وسعوديون خصوصًا على 

مواقع التواصل، زيارة الجنرال 
السعودي المتقاعد أنور عشقي 

إلى فلسطين المحتلة مطلع 
األسبوع، انتقادات واسعة على 

مواقع التواصل، حيث زار االحتالل 
بحجة »بحث عملية السالم«. 



ة معالجتها«.  فكرة التحدث عن األزمة وكيفيَّ
تختلف نسخة »يوماين« هذا العام، كما يقول 
املــســتــخــدمــة وبطريقة  »بــــاألدوات  ـــ بــ بــجــالــيــة، 
الكتابة  بـــرزت  فــقــد  املـــوضـــوع.  حـــول  التفكير 
ــذا الـــعـــام مــثــل الــشــعــر والـــقـــراءة  اإلبـــداعـــيـــة هــ
والنصوص املسرحية، إضافة إلى أعمال فنية 
أخــــرى »آنــســتــاشــن« وفـــوتـــوغـــراف و»فــيــديــو 
فــهــم  عــــن  ــرق مــخــتــلــفــة  ــ عــــن طــ ــــرت  عــــبَّ آرت«، 

املشاركني ملصطلح األزمة«. 

نسيبة الحلو في نص مسرحي
مت، نسيبة الحلو،  ومن املشاركني الشباب، قدَّ
ًا  مسرحيَّ أدائــيــًا  ًا  نصَّ الفرنسي،  األدب  طالبة 
حول مفهوم األزمــة، قائلة: »عــادة ما يتحدث 
الناس حول األزمة عند ارتباطها باالقتصاد 
واملال واألرقام أو ما تنتجه الحروب، ولكنني 
أرى أن األزمــة تنتج قبل الــحــروب. األزمــة هي 
الفقر وعدم تواصل الناس مع بعضها وفقدان 
التفاهم بينهم، وانتشار العنصرية، وكل ذلك 

طنجة ــ وصال الشيخ

مطلوٌب  وأربعني ساعة،  ثمان  في 
 فــنــان مــشــارك فــي مهرجان 

ِّ
مــن كــل

 حــول 
ً
 عــمــا

َ
»يـــومـــايـــن«، أن يــنــجــز

الــذي  الفني  بالوسيط  وذلـــك  ــة«،  ــ »األزمـ ثيمة 
يــبــدع فــيــه. وتعتبر الـــ 48 ســاعــة، واســتــخــدام 
دة، أبرز سمات مهرجان  تعدِّ

ُ
ة امل الوسائط الفنيَّ

املغرب،  شمال  بطنجة،  أقيم  الــذي  »يوماين« 
 Borderline Theatre« مـــســـرح  واســـتـــضـــافـــه 
وجمعية  األميركي،  اللغوي  واملركز   »Project
 Border« جــمــعــيــة  كـــذلـــك   ،»Think Tanger«
ــارك في  الــنــحــو، شـ Art Factory«. وعــلــى هـــذا 
املــهــرجــان ثــمــانــيــة فــنــانــني، مــن املتخصصني 
فــي املــســرح واملــوســيــقــى والــســيــنــمــا والــفــنــون 
الــبــصــريــة والــكــتــابــة اإلبــداعــيــة، وذلـــك إلنــتــاج 
أعـــــمـــــال جـــــديـــــدة تـــعـــالـــج مـــــوضـــــوع »األزمــــــــة 
Crisis«. يقول مدير املهرجان، جورج بجالية، 
»العربي الجديد«، إن »األزمة موضوع يحيط  لـ
بــالــنــاس داخــلــهــم وخــارجــهــم. ونــحــن نرفض 
التحدث عن األزمة الدائرة حولنا أو بداخلنا 
 
َّ
بــنــاء عــلــى مـــا نــــراه ونــعــايــشــه. وبــــرأيــــي، فـــإن
األزمة الحقيقية، هي عندما نكون عالقني في 

لم تتجاوز عائدات 
فيلم »ظالل داكنة« 

79 مليون دوالر

اعتمد المهرجان 
على فكرة االستديوهات 

التفاعليّة المفتوحة

أصبح الهامبرغر 
ظاهرة عالمية بعد الحرب 

العالمية الثانية

2223
منوعات

أكبر من  أزمــة اإلنسانية  إن  بــاملــال.  ال يصلح 
أزمــة األرقـــام، وقــد حــاولــت أن أجسد اإلنسان 
املغربي، الــذي ال يعرف عن أي أزمــة يتحدث، 
والدولية  املحلية  االجتماعية  األزمــات  لكثرة 

 متفائلني«. 
ّ

من حوله. ولكن، يجب أن نظل

سعيد التاجي في عرض أدائي 
منفرد

الــتــاجــي، عــرضــًا أدائــّيــًا  م، سعيد  قــــدَّ بينما 

ُمـــنـــفـــردًا. حــيــث وضــــع رأســـــه فـــي صــنــدوق 
أسود وبدأ يتحرك في مساحة معينة، يقول 
»العربي الجديد« إن »اإلنسان الفقير لديه  لـ
مشكلة في األولويات فقط، هو محجوز في 
مربع صغير، وضائع بدون هدف، ويرى ما 
هو قريب له، كما أنه يريد أن يرى وال يرى، 

وخطواته غير محسوبة أو مدروسة«.

يوسف الزاوي ومروان اليوسفي 
في فيديو مصّور

أمـــا الــفــنــان يــوســف الـــــزاوي، مــع زمــيــلــه في 
ما  الــيــوســفــي، فقد قدَّ مـــروان  الــفــنــي،  العمل 
فيديو مكونًا من مشاهد مــصــّورة من قبل 
أشخاص، وقد نشروها إما على »فيسبوك« 
أو موقع »اليوتيوب«، يقول الزاوي: »خال 
أال  ــلــنــا 

ّ
فــض الــفــنــي،  للعمل  إنــتــاجــنــا  عملية 

ــن هــــي األزمــــــــة، ألن خــبــرتــنــا فــي  ــ ــعـــرف أيـ نـ
الـــحـــيـــاة قــلــيــلــة، خـــافـــًا لـــذلـــك، عــمــلــنــا على 
الناس التي تعيش األزمــة، وعلى نتائجها 
املنتشرة في املجتمع من خال فيديوهات 
مــنــشــورة عــلــى اإلنــتــرنــت، وقـــام األشــخــاص 
ــك، تــقــنــّيــًا، قمنا  ــذلـ أنــفــســهــم بــالــتــقــاطــهــا. لـ
الفيديوهات  ــواردة فــي  ــ الـ املــشــاهــد  بــإعــادة 
نتائج  عــن  لكل شخص  التأويل  نترك  لكي 
ــيــــف يــســتــخــلــص  ــيـــف يــــراهــــا وكــ األزمــــــــــة، كـ
فيديوهات  الفنانان  تناول  وقــد  النتائج«. 
ر العنف املنتشر في الشوارع املغربية  صوِّ

ُ
ت

وعالم  الجنسي،  والــتــحــرش  »الــكــريــســاج«، 
الغيبيات والنفايات، أي موضوعات قريبة 

من الجميع ويعيشها الجميع.
ــان بـــمـــثـــابـــة دعــــوة  ــرجــ ــهــ ــذا املــ ــ ــان هــ ــ ــد كــ ــ وقــ
الذي  للفنانني للتأمل في مصطلح »أزمــة« 
 Krisis اليونانية  الكلمة  إلــى  أصوله  تعود 
فــي نهاية حكم قضائي  الــقــرار؟ وتــأتــي  أو 
عن  تعبر  أو  القضائية  للمداوالت  كنتيجة 
يتم تحديد  مــا عندما  مــرض  تــحــول  نقطة 
ــا نـــحـــو األســـــــوأ أو األفـــضـــل،  ــ ــ مــســتــقــبــلــه إّم
التفاقم  إلــى  يحيل  العربية  اللغة  في  كذلك 
ــان الــــوقــــت الــزمــنــي  ــ ــك كـ ــذلـ أو الــــخــــطــــورة. لـ
بمثابة  الفنية  األعــمــال  املــخــصــص إلنــجــاز 
فـــرصـــة لــلــتــفــكــيــر بــمــصــطــلــح »األزمــــــــة«، في 
الــفــضــاء الــلــغــوي املــشــتــرك بـــني الــثــقــافــات، 
املشتركة، كما كان يهدف منظمو  واللغات 

املهرجان.

محمد كنان في عرض مسرحي
فقد  كنان،  الفوتوغرافي، محمد  الفنان  أما 
ـــخـــذ مـــن مـــســـرح »ســيــرفــانــتــس« الــقــديــم، 

َّ
ات

مكانًا إلنتاج مفهومه حول األزمة، بتصوير 
شــخــص يـــرتـــدي مـــابـــس عـــصـــريـــة، بينما 
يدور في مكان يسوده الخراب. يقول كنان 
»تشكل  مشروعه  بــأن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تبدو  ألشخاص  بورتريهات  مجموعة  من 
عليهم سمات الرفاه في أماكن غير متاحة 
وغير مائمة لهم، مما يتيح مشاهدة الخيط 
الــرفــيــع بـــني الــفــقــر والـــرخـــاء أو االزدهــــــار«. 
ــعــــض الـــصـــعـــوبـــات  ُمـــضـــيـــفـــًا »واجــــــهــــــت بــ
ــتـــس«  ــانـ ــرفـ ــيـ بــــالــــوصــــول إلــــــى مــــســــرح »سـ
املــهــجــور، وغــيــره مــن األمـــاكـــن، إضــافــة إلــى 
بــاإلضــاءة«. ويقول  ق 

َّ
تتعل ة  تقنيَّ مصاعب 

عن »يوماين« بأنه »كان فرصة بالنسبة لي 
كفنان هاٍو، ال سيما التشارك والتفاعل مع 
بعض  إلنجاز  تحديًا  وباعتباره  اآلخــريــن، 

الصور حول مفهوم معني«.
واعــتــمــد املـــهـــرجـــان فـــكـــرة »االســـتـــديـــوهـــات 
للفنانني دعوة  التي يمكن فيها  املفتوحة« 
أشــخــاص لــيــشــاركــوهــم ويــنــاقــشــوهــم فكرة 
حلقات  أيــضــا  اعتمد  كما  الفني،  إنتاجهم 
نقاش حول »األزمــة« شــارك فيها اإلعامي 
والفنان هشام،  إدريــس كسيكس  والباحث 
واخــتــتــم بــعــرض الــقــطــع األصــلــيــة الــتــي تم 

إنتاجها خال يومني من مدة املهرجان.

غزة ـ جهاد عويص

ال تـــكـــاد املـــوائـــد الــفــلــســطــيــنــيــة ووجــبــاتــهــا 
لفل بأنواعه، إذ يربط 

ُ
املختلفة تخلو من الف

يون الفلفل خصوصًا بتاريخ تجذرهم 
ّ
الغز

ـــه 
ّ
ــي الـــقـــطـــاع، فـــي حـــني يــعــتــبــر آخــــــرون أن فـ

ي، وال ُيمكن 
ّ
أســـاس الـــغـــذاء واملــطــبــخ الـــغـــز

لت 
َ

أن تــجــذب شهيتهم، إن خ ملــائــدة طــعــام 
من الفلفل، باعتباره فاكهة املوائد بالنسبة 
 الفلفل يساهم في إضافة نكهة 

َّ
لهم. كما أن

األساسّية  األطــبــاق  أشكال  كل  خاّصة على 
يني 

ّ
الغز لدى  الشائع  والسلطات. ومن غير 

أن  الـــطـــعـــام، دون  مــــن وجــــبــــات  أٍي  تــــنــــاول 
عم الحار، فالفلفل األحمر 

َ
تحتوي على الط

خلل والفلفل األسود، وصواًل 
ُ
واألخضر وامل

ــدارة  ــ ــــروط، تــحــتــل مـــكـــانـــًا فــــي صـ ــخـ ــ ــــى املـ إلـ
يني 

ّ
الوجبات الفلسطينية، من مبدأ أن الغز

ُيــقــبــلــون عــلــى تــنــاولــه مــع أي وجــبــة كــانــت. 
بكيرة  منتشرة  الحار  الطعم  ثقافة   

َّ
أن كما 

ة، وهــي، في الــواقــع، منتشرة في كل 
ّ
في غــز

السورية  األطباق   
َّ
إن العربي، حيث  املشرق 

تحتوي  واللبنانّية  الحلبية(  )وخصوصًا 

 ميزانية ضخمة فيها، فقط 
ّ
منخفض، وضخ

ون أنه، بوجوهه املتعددة، 
ّ
ألن املنتجني يظن

مــا زال ســلــعــة رائــجــة لــم تــفــقــد بــريــقــهــا. لكن 
الجمهور سئم، فجأة، تلك اللعبة، وانصرف 

عن أفامه. 
 )Dark Shadows( »بدأ األمر مع »ظال داكنة
الفيلم  قــبــل 5 ســـنـــوات. وهـــو  بـــورتـــون،  لتيم 
ــّصـــاص  ــــب شــخــصــيــة »مـ الــــــذي أّدى فـــيـــه ديـ
ف إنتاجه 100 

ّ
دمــاء يعود إلى الحياة«، وكل

عائداته  أن  فــي حــني  أمــيــركــي،  دوالر  مليون 
مليونًا.  الـــ79  تتجاوز  لم  التذاكر،  في شّباك 
 ،

ً
فعا الكبير،  الفشل  لكن  قــويــًا.  ــحــًا 

ّ
تــرن كــان 

كــان عــام 2013 مع The Lone Ranger، إعــادة 
التلفزيوني  للمسلسل  السينمائية  اإلحــيــاء 
الكاسيكي الناجح، وأّدى فيه ديب، بمكياج 
ــا  ــيـــركـ صـــــاخـــــب، شـــخـــصـــيـــة أحـــــــد ســــكــــان أمـ
القانون.  الــذي يساعد أحد رجــال  األصليني، 
وراهــنــت شركة »والـــت ديــزنــي«، بــشــّدة، على 
الفيلم، واضعة له ميزانية قدرها 215 مليون 
دوالر أميركي، لُيصبح أحد أضخم إنتاجات 
بلغت  إذ  كارثية،  أن عائداته  العام. غير  ذاك 
89 مليونًا فقط، كأكبر الخاسرين عام 2013، 

بقياس العائدات على حجم امليزانية.
الــواضــح حينها أن لعبة »الــوجــوه  كـــان مــن 
املــتــعــددة« لــم تعد نــافــعــة. راهـــن جــونــي ديب 

محمد جابر

خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر األولـــــى مـــن األلــفــيــة 
الــثــالــثــة، كــــان، جــونــي ديــــب، نــجــم هــولــيــوود 
األول، من دون منازع. املمثل الذي بدأ نجاحه 
فــي تسعينيات الــقــرن الــعــشــريــن، وصــل عام 
2003 إلى القمة، مع فيلم »قراصنة الكاريبي« 
بــنــجــاح   ،)Pirates Of The Caribbean(
جماهيري، وإيرادات قياسية، باإلضافة إلى 
لـ »أوسكار« أفضل ممثل، عن  نيله ترشيحًا 

دوره املختلف جدًا، للقرصان جاك سبارو.
فــي ذلـــك الــحــني، بـــدأ ديـــب مــرحــلــة كــبــرى من 
التألق، قوامها الرئيسي قدرته على التبّدل، 
املـــكـــيـــاج، ولـــعـــب أدوار مــخــتــلــفــة:  بــمــســاعــدة 
 فــي »تــشــارلــي 

ً
الــســاحــر ويــلــي وونـــوكـــا مــثــا

 Charlie And The( الــــشــــوكــــوال«  ومـــصـــنـــع 
سويني  أو   ،2005 عــام   )Chocolate Factory
 The Demon Barber تود العنيف املنتقم، في
مع  هــاتــر  مـــاد  أو   ،)2007(  Of Fleet Street
إلــى   ،)2010( الـــعـــجـــائـــب«  بــــاد  فـــي  »آلـــيـــس 
جــانــب جـــاك ســـبـــارو، فــي جــزأيــن آخــريــن من 

»قراصنة الكاريبي«. 
 مرة، كان هناك شخص مختلف تمامًا 

ّ
في كل

فــي مامحه ونــظــراتــه، وأصــبــح هناك شغف 
لـــدى الــجــمــهــور، ملــشــاهــدة النسخة الــجــديــدة 
مــن نجمهم املــفــضــل، مــع كــل فــيــلــم. لــكــن، في 
ــرة، وتـــحـــديـــدًا من  ــيــ الـــســـنـــوات الــخــمــس األخــ
عام 2012، تحّول األمر إلى ما يشبه اللعنة. 
ــد شخصيته كممثل 

َ
ــق

َ
ف بــدا أن، جوني ديــب، 

وتـــحـــّول  بــمــامــحــه،  أدواره  أداء  عــلــى  ــادر  ــ قـ
إلــى العــب فــي الــســيــرك، يــهــدف، كــل مـــرة، إلى 
الظهور بشكل غير معروف. هذا الهوس أّدى 
إلــى قبول أو إنــتــاج أفــام ذات مستوى فني 

عــلــى الــفــلــفــل الـــحـــار. ويـــربـــط ســـكـــان قــطــاع 
لفل والطعام الحار، 

ُ
غزة شغفهم لتناول الف

عــلــى أنــــه يــمــثــل أحــــد الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
أصحاب  يعتبره  الــذي  األمــر  الفلسطينية، 
نًا ال غنى  املطاعم والبيوت الفلسطينية ُمكوِّ
عــنــه، ويــتــجــلــى املــشــهــد كــذلــك فــي األســــواق 
بــأنــواعــه  الفلفل  فيها  ينتشر  الــتــي  الــغــزيــة 

املختلفة، لشّدة إقبال الناس عليه.  
ويــوضــح، عــبــد الــكــريــم عكيلة، الـــذي يعمل 
ــزة، أن  ــ ــغــ ــ ــيـــة بــ ــبـ ــعـ ــشـ ــــي أحـــــــد املــــطــــاعــــم الـ فــ
الفلفل  بــتــنــاول  مــشــهــورون  الفلسطينيني 
مــنــذ عــشــرات الــســنــني، حــيــث ُيــعــتــَبــر الفلفل 
ُمكّونًا ال غنى عنه في املطعم، نظًرا إلقبال 
لذلك ال  الــحــار،  الطعام  الزبائن على تناول 

ُيمكن أن يخلو املطعم من الفلفل املتنوع. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نحن  لـــ ويــقــول عكيلة، 
نستخدم الفلفل في مجال عملنا باستمرار، 
وال يمكن أن تتخيل زبونًا يطلب األكل دون 
ــك عــلــى إضــافــة الــفــلــفــل عــلــيــه، فهو، 

ّ
أن يــحــث

إضــافــة إلــى املـــذاق املميز الــذي يضيفه إلى 
لــلــشــهــيــة«. مضيفًا  فــاتــحــًا  يعتبر  الــطــعــام، 
ــل األســــــاس بــالــنــســبــة لــهــم، 

ّ
أن الــفــلــفــل يــمــث

عليها  ُيقبل  التي  الــحــارة  النكهة  وُيضيف 
الناس في غزة بشدة.

الفلسطينيني في غزة للطعام  وُيظهر حب 
الحار والفلفل بأنواعه، منذ الِقدم، على أنه 
ِقبلتهم األولى في تناول الوجبات املختلفة، 
ويعتبرونه في صدارة موائدهم الصباحية 
يـــني يــربــطــون 

ّ
واملـــســـائـــيـــة، خـــاصـــة أن الـــغـــز

ميزهم عن غيرهم 
ُ
ُحبهم للفلفل بأنه عادة ت

من الشعوب. من جهة أخــرى، يبني املواطن 
ي، أحمد خليل، أن الفلفل يحتل مكانًا 

ّ
الغز

وجبات  تناوله  عند  املــائــدة،  على  أساسيًا 

ه 
َّ
الطعام املختلفة طوال اليوم. ُمشيرًا إلى أن

بـــأي وجــبــة تخلو مــنــه. ويــقــول  ال يستمتع 
»العربي الجديد«: »الفلفل عنصر أساسي  لـ
فــي تــنــاول الــطــعــام عــنــد الــغــزيــني، وعــنــدمــا 
ــــل، ويــســألــنــي الــبــائــع عن  أذهــــب لـــشـــراء األكـ

 
ً
مقدار الفلفل، أطلبه حارًا، فهو يشكل شكا

ــال الـــتـــحـــدي أيـــضـــًا بــالــنــســبــة لــي،  ــكـ مـــن أشـ
إضافة إلــى املــذاق الــرائــع الــذي يضيفه إلى 

الطعام«. 
ويضيف خليل أن الطعام عندما يكون حاًرا 

الشهية  ــحــبــبــة، ويــفــتــح 
ُ
امل يــزيــد مــن نكهته 

ا 
ً
مبين أكبر،  بصورة  الوجبات  تناول  على 

الطعام،  أنــواع  غالبية  في  يدخل  الفلفل  أن 
كــالــســلــطــات واملـــشـــاوي واألكـــــات الشعبية 
والخفيفة والطبخات الفلسطينية املتنوعة.

 ،Transcendence هو  علمي،  فيلم خيال  على 
عام 2014، بميزانية 100 مليون دوالر، لكنه 
فشل أيضًا، وجلب 23 مليونًا فقط، أي أقل من 
النقدي  إلى جانب »الهجوم«  ربع ميزانيته، 
الــذي  الــوحــيــد  الـــذي نــالــه. أمــا الفيلم  الكبير 
السنوات  فــي  األرقــــام(،  لــم يفشل )بحسابات 
فيلم   ،)2015(  Black Mass فــهــو  ــرة،  ــيــ األخــ
تساوي  نسبيًا،  ضئيلة  بميزانية  عصابات 
وجماهيريًا  نقديًا  قبواًل  ق 

ّ
وحق مليونًا،   53

أعمال  ببقية  مقارنته  عند  تحديدًا  معقواًل، 
بطله، خال تلك الفترة. 

عـــام 2016 أتـــى عــلــى ديـــب بفشل جــديــد، مع 
الرهان،   .Alice Through the Looking Glass
ــرى، عــلــى »عـــالـــم الــعــجــائــب«، وعــلــى  ــ مـــرة أخـ
شخصية ماد هاتر. واملحّصلة كارثية أيضًا، 
دوالر، مع  مــلــيــون   170 مــيــزانــيــتــه  بــلــغــت  إذ 
األول  للجزء  الـــذي جلب  الجمهور  انــصــراف 
أكثر من مليار دوالر. لكن الجزء الثاني حقق 
ــدا تــأكــيــدًا عــلــى ســنــوات  79 مليونًا فــقــط، وبـ

الفشل والخفوت التي يعيشها جوني ديب.
لــلــعــودة إلـــى نقطة آمــنــة، سُينتج  كــمــحــاولــة 
الكاريبي«،  »قراصنة  ديــب جــزءًا خامسًا من 
في العام املقبل، ويــؤدي فيه »تميمة« حظه، 
والــشــخــصــيــة الــوحــيــدة الــتــي لــم تــفــشــل معه 
حتى اآلن، أي جاك سبارو، بميزانية تقارب 
الـــ200 مليون دوالر، في »رمية زهر« أخيرة، 
تــهــدف إلـــى إنــقــاذ مسيرته املــتــرنــحــة بــشــدة. 
فــإمــا يــعــود كــأحــد نــجــوم شــبــاك الــتــذاكــر في 
نهائي،  بشكل  عــلــيــه،  يصبح  أو  هــولــيــوود، 
ومــن دون »نقطة ســبــارو اآلمــنــة«، أن يبحث 
ــال وأفـــــــام مــخــتــلــفــة يــظــهــر فــيــهــا،  ــكــ عــــن أشــ
التي  املتعددة«،  الوجوه  »لعبة  ويتوقف عن 

أصبحت لعنته.

الفلفل يزين موائد الفلسطينيين في غزةجوني ديب... لعنة الوجوه المتعددة
يُعتَبر الفلفل مكّونًا ال 

غنى عنه في المطعم 
الفلسطيني، نظًرا إلقبال 
الفلسطينيين على تناول 

الطعام الحار، ويوجد 
في كل األطباق

محمد كريم

خني، إلى أن الهامبرغر، يعود إلى  يذهب بعض املؤرِّ
الذي  »آبيسيس«،  الروماني  الطبخ  وصفة بكتاب 
ظهر في أواخر القرن الرابع امليادي. بينما يذهب 
ر مــن طبق  آخــــرون، إلــى أن الــبــرغــر الــحــديــث، تــطــوَّ
أملاني من اللحم املفروم يدعى شريحة هامبورغ، 
ـــت طــريــقــهــا مـــن أملــانــيــا إلــــى الـــواليـــات 

َّ
والـــتـــي شـــق

وهــنــاك، وضعت  التاسع عشر،  القرن  في  املتحدة 
إلــى الشكل املــعــروف  لــتــه  فــي كعكة مــن الخبز حــوَّ
الــبــرغــر ظهر  يــعــتــقــد األمـــيـــركـــيـــون، أن  فــيــمــا  اآلن. 
نتاجًا الحتياجات  وكــان  التاسع عشر،  القرن  في 
ــجــاه 

ّ
الــحــركــة والــتــغــّيــر بسبب االت املجتمع ســريــع 

وتحضير  للطهي،  املــتــاح  الــوقــت  وقلة  للتصنيع، 
الــوجــبــات الــغــذائــيــة واســتــهــاكــهــا. واألمــيــركــيــون 
هم أصل البرغر، فهم أول من 

َّ
مقتنعون تمامًا، بأن

ــفـــروم فـــي الــســانــدويــش،  وضـــع شــريــحــة الــلــحــم املـ
دون  بمفرده   

ٌّ
كــل يستهلكان  كانا  والخبز  فاللحم 

اختاط لقرون طويلة. 
كانت قوائم الطعام في الكثير من املطاعم األميركية 
فــي نــهــايــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر، تــحــوي شريحة 
ــانــــت تـــدعـــى »ســالــيــســبــيــري  ــبــــورغ، وكــ ــامــ لـــحـــم هــ
ســتــيــك«، ويــضــاف إلــيــهــا عــنــد الــتــقــديــم »صـــوص« 
خاص، هذه الشريحة كانت من اختراع، د. جيمس 
املــصــطــلــح  ــل  ــ وظــ  ،)1905-1823( ســـالـــيـــســـبـــيـــري 
الواليات  في  ُمستخدمًا  ساليسبيري«،  »شريحة 
عـــام 1930، استبدل  فــي  عـــام 1897.  مــنــذ  املــتــحــدة 

»هامبرغر«،  بكلمة  ستيك«،  »هامبورغ  مصطلح 
وأصبحت كلمة برغر عبارة تذيل األنواع العديدة 
التي ظهرت من ساندويشات شرائح اللحم املفروم، 
مثل »تشيز برغر« و»بوركبرغر« و»بيكون برغر« 

و»موظ برغر«. 
شهد فجر القرن العشرين الحاجة إلى تقديم طعام 
إلــى الــنــاس الــذيــن يعيشون فــي املــراكــز الحضرية 
الكبيرة  السكانية  الكثافة  وذات  اإلنتاجية،  عالية 
أيـــضـــًا. وكـــذلـــك يــجــب أن يـــكـــون رخـــيـــص الــســعــر، 
له، ومن ثم يمكنهم  وتستطيع الطبقة العاملة تحمُّ
من مواصلة عملهم وإنتاجهم الصناعي. لذا فقد 
ولـــد الــبــرغــر فــي وقـــت كـــان الــنــاس يــحــتــاجــون فيه 
إلـــى طــعــام رخــيــص وســـريـــع، وقـــد أســهــم الــتــطــور 
الزراعي  والتطور  الطعام  حفظ  في  التكنولوجي 
والنقل، في جعل الهامبرغر خيارًا عملّيًا لقاطني 
ــتـــاج الــصــنــاعــي  الــحــضــر. كـــان ظــهــور خــطــوط اإلنـ
ــائـــل االتـــصـــال الــحــديــثــة،  الــكــبــيــر والـــهـــواتـــف ووسـ
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــــراديــــــو، ســـبـــبـــًا فــــي ظــــهــــور ســاســل 
للمطاعم   

ً
بديا م  لتقدِّ السريعة،  الوجبات  مطاعم 

التقليدية، التي لم يكن باستطاعة الطبقة العاملة 
الـــعـــاديـــة تــحــمــل تــكــالــيــفــهــا، وقــــد يــقــضــي الــبــعــض 
بسبب  منها،  مطعمًا  يــدخــل  وال  كله  عــمــره  منهم 
غــاء أســعــار الــطــعــام بــهــا، وذلـــك بــالــرغــم مــن سوء 
وانتشار  السريع،  األكــل  في مطاعم  النظافة  حالة 
امللطخة  املــاعــق  أي  ســـبـــون«،  »غـــريـــزي  مصطلح 
بـــالـــدهـــن، كــوصــمــة ســلــبــيــة لــتــلــك املـــطـــاعـــم، لــســوء 
بــهــا. فــي عــام 1916، ظهر مطعم  الــحــالــة الصحية 
ــل الـــطـــهـــي والــــخــــدمــــة الــصــحــيــة  ــائــ يـــســـتـــخـــدم وســ
والــنــظــيــفــة، وســرعــان مــا انــتــشــر األمــــر، وأصبحت 
املطاعم السريعة َمقصدًا للطبقات الغنية والفقيرة 

على حد سواء.
في أربعينيات القرن العشرين، ظهر مفهوم اإلعداد 
ر من طريقة األكــل نفسها،  في دقيقة واحــدة، ليغيِّ
فقد بدأ الناس يشترون الهامبرغر ليتناولوه في 
بالجلوس  التعطل  دون  تنقلهم  أثــنــاء  سياراتهم 
في مطعم أو أمام مقطورة طعام. بل وتطور األمر 
إلـــى ظــهــور خــدمــة تسليم الــطــعــام لــلــســيــارة حتى 
النزول من سيارته للشراء،  إلــى  الراكب  ال يضطر 
السيارة مــن نافذة  الطعام وهــو داخــل  بــل يتسلم 

مخصصة لذلك في مطاعم تنتشر على الطرقات.
أصــبــح الــهــامــبــرغــر الــحــديــث ظـــاهـــرة عــاملــيــة بعد 
العشرين،  القرن  الثانية، وأواســط  العاملية  الحرب 
ونجحت ساسل املطاعم األميركية في غزو الدول 
حول العالم، ونشر ثقافة البرغر بها، حيث كانت 
دول  فــي   يظهر  مــا  أول  األميركية  البرغر  مطاعم 

العالم، كشعار على غزو الثقافة األميركية لها.

تمثيل مفهوم »األزمة« فنيًّا

الفلسطينيون مشهورون بتناول الفلفل منذ عشرات السنين )عبد الحكيم أبو رياش(

شريحة البرغر 
من اختراع 
د. جيمس 
ساليسبيري 
)Getty(

)Getty( سّر تألُّق ديب هو قدرته على التبّدل بمساعدة المكياج

األزمة موضوع يحيط بالناس في داخلهم وخارجهم )العربي الجديد( 

ة قدرها 48 ساعة،  مطلوب من ثمانية فنانين، إنجاز عمٍل فني حول مفهوم »األزمة«، في ُمَدّ
وذلك باألداة الفنيّة التي يعتمد عليها الفنان في تعبيره

مهرجان »يوماين«

ثقافة »البرغر«

فنون وكوكتيل
مناسبة

مأكوالت

مطبخسينما

يُعتَبر المهرجان من ضمن 
الفعاليات الثقافَيّة النادرة 

بطنجة، والتي تهتم بشكل 
أساسي بالشباب، وتتيح لهم 

فرصة التوجه ومعرفة 
إمكاناتهم واختبار 

قدراتهم. فعادة ما تنّظم 
المهرجانات الترفيهية 

الخالية من اإلنتاج واألصالة 
واالبتكار أو االنفتاح على 
مواضيع تخص الشباب 
والمدينة ومشكالتها 
وتعالجها بطريقة ما. 

لكن مهرجان »يوماين«، 
ليس مهرجانًا ترفيهيًا 

بالدرجة األولى، بقدر ما 
هو مهرجان ثقافي يطرح 

قضايا إشكالية.

ليس للترفيه
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تكوين أســرة وإنــجــاب أطــفــال، وأيــضــا العجز 
عــن املــحــافــظــة عــلــى عــاقــات عــاطــفــّيــة طويلة. 
يستند غروس إلى فرويد والكان في تفسيره 
لــتــمــظــهــرات الـــرغـــبـــة والـــعـــاطـــفـــة عـــنـــد كــافــكــا 
وبيسوا وبافيزي، ويقول إن ما قاد خطواته 
ــاؤل اإلرادة  ــفـ إلــــى إنـــجـــاز هــــذا الــعــمــل هــــو: »تـ
لكامو،  والعبثي  املتمرد  والــحــس  لغرامشي، 
واملــفــهــوم الــســارتــري الـــذي يفيد بــأن الــوجــود 

يسبق الجوهر«. 
يـــــرى غـــــــروس أن كـــافـــكـــا »بــــحــــث فــــي الـــعـــالـــم 
ــة لــلــفــحــولــة األبــويــة  ــثـــوي عـــن قــــوة مـــوازيـ األنـ
املــســتــبــدة« الــتــي فــرضــهــا والــــده هــيــرمــان، في 
حــن نــشــأ بــيــســوا بــعــيــدًا عــن والـــدتـــه؛ الــظــرف 
الذي يقود »إلى التساؤل حول آثاره املحتملة 
فــي انــحــبــاس الــشــعــور لــديــه، والــــذي سيمنح 
ــة: تـــجـــريـــد فــي  ــ ــاصـ ــ ــه الحــــقــــا نــــبــــرة خـ ــالــ ــمــ أعــ
األحاسيس واالنطباعات، امتاء فارغ، غياب 
عــن الـــذات وعــن العالم، وأســلــوب يــتــراوح بن 

الغموض والصفاء«.
ــيـــزي، فــقــد ربــط  ــافـ ــق بــحــالــة بـ

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ـــط 
ّ
ــــوت والـــــــد الـــكـــاتـــب وتـــســـل الـــبـــاحـــث بــــن مــ

بــأعــراض  ذلــك حياته  والــدتــه، حيث سيطبع 
ــع، وغـــيـــاب صــــورة رجــولــيــة  ــواقـ »اســـتـــغـــراب الـ
ــدرة عـــلـــى تــحــمــل  ــ ــقــ ــ ــ ــة، وضــــعــــف ال ــيـ ــعـ ــمـــرجـ كـ
الــــصــــراع، وصـــعـــوبـــات شـــديـــدة فـــي االرتـــبـــاط 
»يبدو  و  الرجولي،  وبالعالم  واقعي  هو  بما 
ــعـــاقـــات الـــحـــذرة  أن هــــذا الـــشـــرخ ســيــطــبــع الـ
 مع الجنس 

ً
التي سيقيمها بافيزي مستقبا

اآلخر«. 
 في كيفية التعامل مع 

ً
يفّصل الباحث طويا

رســائــل الــعــشــق لــكــل مــن الــثــاثــة ويومياتهم 
التي  ــواد  املـ اعــتــبــار هــذه  الحميمة: هــل يمكن 
كتبت أحيانا كثيرة من دون عناية باألسلوب 
النتاج األدبـــي؟ هل تصلح قراءتها  جــزءًا من 
التاريخي؟ هل تضيف شيئا مفيدًا  للتوثيق 
اد والباحثن؟ أم أن األمر يتعلق بجنس 

ّ
للنق

الذين صنفوا هذا  ثانوي بتعبير األلسنين، 
الــنــوع  فــي إطـــار »أدب األقــلــيــات« امللتبس أو 
األدب الهامشّي؟ لـ غروس رأي آخر، إذ يعتبر 
الهدف من أدب اليوميات والرسائل قول شيء 
ما لشخص مــا، أو »استخدام اآلخــر كوسيط 

لحوار ذاتي ال متناه«. 
يــطــيــل الــبــاحــث فـــي شــــرح األنـــثـــى مـــن جــانــب 
أخـــرى على فرويد  مــرة  الــذكــر معتمدًا  تفكير 
والكــــان، قبل أن يــدخــل إلــى كافكا »الـــذي كان 
الوقت »بتذكير نسائه بأن األدب  يهتم طيلة 
هـــو الـــشـــيء الــوحــيــد الــــذي يــهــّمــه حـــقـــا«. لكن 
ويومياته  »املحاكمة«  صاحب  رسائل  قــراءة 
ــرأة كـــانـــت هـــاجـــســـا لــه  ــ ــ تــكــفــي ملـــاحـــظـــة أن املـ
رافقه حتى املوت؛ حيث نقطة اللقاء بن املرأة 
املستحيل.  منهما  يطلب  كــان  اللذين  واألدب، 
يــكــتــب كــافــكــا فــي يــومــيــاتــه »وأنــــا شـــاب كنت 
بريئا وال مباليا بأمور الجنس كما أنا اليوم 
كــان صادقا؟  هــل  النسبّية«،  بنظرّية  مــبــاٍل  ال 
يــصــل غـــروس فــي حــيــاة كــافــكــا إلـــى عــكــس ما 
أورده؛ ويخلص إلى أن الشخصيات الذكورية 
الكافكوّية تبحث عن نساء منقذات، فيما كان 

عّمار أحمد الشقيري

ــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ األملـ ــــوف  ــسـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ كــــــــــان  إذا 
ــم  ــ ــه »لـ ــ ــأنــ ــ ــــف بــ ــــوصــ شـــــوبـــــنـــــهـــــاور يــ
 للعزوبية والجيش 

ّ
ُيخلص يوما إال

اب 
ّ
ه ليس وحده، فهناك من الكت

ّ
األملاني«، فإن

والكتابة؛  للعزوبّية   
ّ

إال يخلص  لــم  مــن  أيضا 
مــن هــنــا اخــتــار الــبــاحــث األرجــنــتــيــنــي لويس 
غــروس التنقيب في يوميات ورسائل كل من 
بيسوا  وفرناندو   )1924  -1883( كافكا  فرانز 
)1888 - 1935( وسيزار بافيزي )1908- 1950( 
اب عاشوا انعزاالتهم االجتماعية 

ّ
كنماذج لكت

والعاطفية، ليضع كتابه املعنون »ما ال يدرك« 
بنيانة عن  زيــنــب  بترجمة  والـــصـــادر حــديــثــا 

مشروع »كلمة«.
يسعى غروس إلى فهم أسباب هذا اإلخاص 
ـــاب الـــثـــاثـــة عــلــى 

ّ
ــدرة الـــكـــت ــ ــدم قــ ــ لـــلـــعـــزلـــة، وعــ

شوقي بن حسن

منذ عقود قليلة، ظهر شكل »القصة القصيرة 
جـــــــدًا«، وأخــــــذ كـــغـــيـــره مــــن األشــــكــــال األدبـــيـــة 
ــة يـــنـــتـــزع شــيــئــا فــشــيــئــا مـــســـاحـــة مــن  ــارئـ ــطـ الـ
االعتراف النقدي والجماهيري به. لم يكن هذا 
الــشــكــل بــمــعــزل عــن مــســارات الــتــطــّور الفكري 
واألدبـــي، بــل كــان وليدها، فهو أحــد أبــنــاء ما 
بعد الحداثة التي احتاجت إلى وسيلة أدبية 

تصّور تسارع الحياة الجديدة وتشظيها.
مــنــذ ســـنـــوات، والــقــصــة الــقــصــيــرة جــــدًا تجد 
مــوقــعــهــا فـــي الــســاحــة الــعــربــيــة أيـــضـــا، ســـواء 
بسبب االحتكاك مع األدب العاملي، أو لشعور 
للتعبير   مناسبا 

ً
بأنها باتت محما كثيرين 

عـــن مــســاحــات ال تــفــك شــيــفــرتــهــا الــنــصــوص 
املطّولة. 

الباصومي  شــكــري  التونسي  الــكــاتــب  اخــتــار 
ــي فـــي آخـــر أعــمــالــه »فــاِلــس  ــ هـــذا الــشــكــل األدبـ
فا 

ّ
موظ للنشر«(،  »الثقافية   ،2016( األحـــام« 

ــهـــد الــــنــــخــــب الـــتـــونـــســـيـــة  إيــــــــاه إلضــــــــــاءة مـــشـ
وتــحــّركــاتــهــا )الــشــعــاراتــيــة والــســلــوكــيــة( في 
الــســنــوات األخـــيـــرة، مــا أمـــّد نــصــوصــه بطاقة 
هجائية هزلية حتى تكاد تشبه شكل النكتة. 
استفاد من كونه  الباصومي  أن  الواضح  من 
قصصه  تقّدمها  التي  فالحكايات  صحافيا، 
القصيرة جدًا تبرز احتكاكا يوميا مع املوضوع 
ما 

ّ
الذي يتناوله، إضافة إلى توفير تفاصيل قل

يبلغها مــن يــتــابــع املــشــهــد مــن خـــال مــرايــاه 
)الصحف والتلفزيون واإلنترنت(.

ــرى إلـــى  ــ ــ ــارئ بــــن قـــصـــة وأخـ ــقــ قــــد يـــتـــعـــرف الــ
القصص  بعض  تتناولها  التي  الشخصيات 
من خال أقوال جرى تداولها يعيد الباصومي 
استعمالها، وقد يحدث أن ال يعثر على خيط 
ولكنها  بمرجعياتها،  ــســرد 

ُ
ت حــادثــة  يجمع 

تظل فــي كــل الــحــاالت صــورة يمكن التقاطها 
من فضاء »النخب التونسية«. نحن دائما إزاء 
 واملتقبل 

ّ
الــبــاث مــن  الــى فطنة  »نــمــط يحتاج 

املؤلف في  املكتوب« كما يقول  لفض طاسم 
مقّدمة الكتاب. 

ُيظهر هذا الشكل األدبي قدرة على استيعاب 
أنماط كتابة هامشية، مثل بوستات الفيسبوك 

زواج الكتابة 
والعزلة

يستفيد الكاتب التونسي 
شكري الباصومي من 

ممارسته الصحافة ومن 
شكل القصة القصيرة 

ليضيء تحّوالت النخب 
التونسية

ينّقب الباحث األرجنتيني 
لويس غروس في كتابه 
الصادرة ترجمته حديثًا، 
في يوميات ومراسالت 

الكتّاب الثالثة، محاوًال بناء 
تحليل نفسي لعالقتهم 

بالمرأة والعزلة

يرى الناقد الفرنسي أن 
فكرة السعي إلى إبقاء 
القارئ مخلصًا للكاتب 

وهمية، ويعتبر في 
كتابه الصادرة ترجمته 

حديثًا أن وجود اسم 
الكاتب على عمله 

يقيّد القارئ

»فالِس األحالم« حبكات صغيرة الستيعاب أنماط الهامش

بيير بايارد في مصيدة الالشعور

ما ال يُدرك من كافكا وبيسوا وبافيزي

القاعدة البطولية 
الوحيدة هي في القدرة 

على البقاء وحيدًا

يوظف الكاتب لغة 
البوستات ويستعير من 

التراث والصحافة

ماذا لو كتب كافكا 
»الغريب« وتولستوي 

»ذهب مع الريح«

أدب المراسالت استخدام 
اآلخر كوسيط لمحاورة 

الذات
في فصل أفرده غروس ألدب اليوميات 
يتساءل الباحث األرجنتيني: »لماذا كانت 
المفّضل  الطريق  الحميمية  اليوميات 
لعالمهم  وعاًء  ليكون  اختاروه  الذي 
الرسائل  أن  ويرى  المعذب؟«  الداخلي 
فهي  اليوميات  أمــا  ــر،  آلخ موجهة 
كانت  لو  كما  صاحبها  إلى  موجهة 
وخاص«،  شخصي  طابع  ذات  »سبّورة 
لكن خطورة اليوميات تكمن في أنها 
اآلخرين، ومن  التواصل مع  باب  تغلق 
األدبي  كالعمل  تبنى  أن  لها  الممكن 

وأن تنتهي مثل نهايته.

في قبضة اليوميات

2425
ثقافة

عرض

قصص

قراءة

إصدارات

 في عمله 
ً
كافكا يختبئ خلف الستار، خاصة

»القلعة«، وكانت »املحاكمة« مأهولة بالنساء، 
وفـــي »أمــيــركــا« ثــمــة اغــتــصــاب املــــرأة لــلــرجــل، 

وفي »املسخ« صورة املرأة غير املبالية.
ــاش ازوداجـــــيـــــة  ــ ــقـــد عــ ــيـــســـوا فـ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــ بـ
كثيرًا  يتجاوب  لــم  مثلية  وبـــوادر  الشخصّية 
معها، وإنكارًا ظاهريا للحب واالنقياد خلف 
نــوبــات إيــروتــيــكــيــة، أو الــتــعــبــيــر عــن كــراهــيــة 
النساء باسم مستعار هو »سواريس«. وخافا 
لكافكا، كان هناك غياب شبه تام لحضور املرأة 
الــحــســّي، فــي حــن تظهر أو تتسلل صورتها 
 في تعميم يقترب مما هو فلسفي أو 

ً
مموهة

مع  أنثويا  مزاجا  »أملك  التجريدي،  الفن  من 

والــكــتــابــات املــدرســيــة والــشــعــارات الــتــي ترفع 
ــات، وهـــــــي جـــمـــيـــعـــهـــا عـــنـــاصـــر  ــاجــ ــجــ ــتــ لــــاحــ
الــســنــوات األخــيــرة يقوم  فــي  كثيفة الحضور 

الباصومي بتحويلها إلى حبكات صغيرة. 
ليس نــادرًا أن تعترض القارئ عبارات عرفت 
انـــتـــشـــارًا مــوّســعــا ضــمــن تــوظــيــفــات جـــديـــدة، 
ــارات عــرفــهــا الـــنـــاس فـــي مــشــاحــنــات في  ــبــ عــ
باتوهات تلفزيونية أو في أعمال فنية أو في 
حمات انتخابية، كما قد يقتنص الباصومي 
ــيــــات املـــثـــقـــفـــن وحـــيـــواتـــهـــم  ــن يــــومــ ــ أخــــــــرى مـ

االفتراضية.
ــذه الـــعـــنـــاصـــر وتــألــيــفــهــا اعــتــمــد  ــ لــتــشــكــيــل هـ
الـــبـــاصـــومـــي عــلــى ألـــعـــاب لــفــظــيــة كـــثـــيـــرة، إذ 
بــالــكــام كما هو  تــاعــب  مــا نعثر على  كثيرًا 
الحال بالنسبة للقصة التي حملت املجموعة 
اســمــهــا »فـــاِلـــس األحـــــام« )الــتــاعــب الــثــاثــي 
بلفظة فالس؛ من الفلس واسم الرقصة وكلمة 
ــه يــلــعــب عـــلـــى الـــعـــاقـــات بــن  ــ فــــــــارس(، أو أنـ
املــلــفــوظ واملــعــنــى )قــصــة »تــلــمــيــع وتــغــطــيــة«( 
وتبديل السياقات الستخراج دالالت جديدة، 
إضافة إلى استعارات من األدب العربي القديم 

واللغة الصحافية )قصة »حق الرد«(. 
تــبــدو لعبة شــكــري الــبــاصــومــي وقــد وصلت 
مــبــتــغــاهــا، فــمــجــمــوعــة الــقــصــص الــقــصــيــرة 
جـــدًا تــبــدو فــي املــحــصــلــة مــثــل شــظــايــا مـــرآة، 
ــم صــــغــــرهــــا لــــهــــا إحــــاالتــــهــــا  ــ ــ ــيـــة رغـ كـــــل شـــظـ
ما  تكشف  التي  وارتباطاتها  ومرجعياتها 
يمكن أن يكونه املثقف التونسي وهو ينتقل 
مـــن فـــضـــاء إلــــى آخـــــر؛ بـــن الــســيــاســة والــفــن 

واإلعام والحياة األكاديمية.

ذكــاء رجولي« وصــف بيسوا نفسه ذات مرة، 
االستعانة  يمكن  باألنثى  يقصده  كــان  وعّما 
بــاقــتــبــاس فـــي مــاحــظــة أضــيــفــت إلـــى »كــتــاب 
القلق«: »أنِت لست امرأة، إنك حتى ال توقظن 
داخلي أّي شيء أشعر أنه أنثوي، فقط عندما 
أتحدث عنك تسميك الكلمات امرأة«. وفي عام 
هما  إباحيتن  قصيدتن  بيسوا  كتب   ،1915
طويل  وقــت  وبعد  و»إيبيتاالميو«  »أنتينو« 
إلــى صديقه غاسبار سيمويس،  وفــي رسالة 
ســيــخــبــره بــأنــه قـــرر حــذفــهــمــا مــن أعــمــالــه ألن 
الــتــي تــشــّكــل عــائــقــا لبعض  الــعــنــاصــر  فيهما 

العمليات العقلية العليا. 
العري الجسدي موضوع يتكرر باستمرار في 
أعمال بافيزي، يرجعه غروس إلى »استعارة 
من املراهقة املثالية والشهوانية والحيوانية«، 
كما فــي روايـــة »الشيطان مــن الــتــال« واملـــرأة 
بشكل عام في روايات الكاتب اإليطالي »ثروة 
استحالة  وأن  يضيعها«،  بــأن  عليه  محكوم 
الحصول على الحب أو إلى التواصل ستقوده 
إلى أن »القاعدة البطولية الوحيدة هي البقاء 

وحيدًا«، يقول في »مهنة العيش«.
يتحدث غروس بيقينّية، نهاية العمل، أن ما 
جمع كافكا وبيسوا وبافيزي هو أنهم اتخذوا 
مــن األدب زوجــــة، والــعــاقــات أو الــخــطــوبــات 
الــقــصــيــرة والــــصــــداقــــات الــحــمــيــمــة مـــا كــانــت 
اهتماماتهم  على  وطــارئــة  ظرفية  مسألة   

ّ
إال

مرّدها رغبة آنية، لم تخدم شيئا سوى أدبهم.

تصويب

فرانكا مانشينيللي

تفسدين كالطعام 
رغم أنك تظهرين وجًها 

مــــــعــــــتــــــاًدا كـــــــصـــــــورة تـــحـــقـــيـــق 
شخصية 

ــنــوم، جــمــارك  وتــعــبــريــن، وراء ال
أراٍض غير صديقة.

¶ ¶ ¶
عادت مرتحلة اللوحات 

ــومــــــضــــــات الـــــبـــــرق  تــــــســــــري كــــ
املتقطعة 

إيقاٌع  يــدق  الــجــدران حيث  على 
ما 

مسامير واهية، بذور واهنة 
وأنت منذ الصباح الباكر 

تقف على املقعد 
ا عن الزاوية الصحيحة 

ً
باحث

الـــنـــقـــطـــة الـــتـــي ســنــظــل عــالــقــن 
عندها.

¶ ¶ ¶
بينما يتشّدق ينعس

يتمّزق قلبه
يصنع من كفيه شكل ملعقة 

ليضع فيها وجهه.

¶ ¶ ¶
أردافنا بمحاذاة السياج

وأيادينا تسحق في شراسة 
نمضي بينما نربت في أخوة 

على صدر السور. أطفال 
ُزج بهم إلى الشارع، سيمفونية 

قضبان وأسوار.  

 Franca Mancinelli
شاعرة إيطالية من مواليد 

بلدة فانو عام 1981، أصدرت 
مجموعتن: »إكليل الشوك 

الصغير« )2007( و »العجينة 
األم« )2013( ومن األخيرة هذه 

القصائد. 

ترجمة عن اإليطالية: 
مروة فوزي

العجينة األم

نخب في النكتة السوداء

االنسحاب من حياة المؤلف

صدر عن دار جداول تحقيق مخطوطة مناهج السرور والرشاد في الرمي والسباق 
والصيد والجهاد لـ عبدالقادر الفاكهي، والتي حققها وعلّق عليها وأعد فهارسها 
كل من أحمد الشوكي وعباس زواش. عاش المؤلف في القرن العاشر الهجري/ السادس 

عشر الميالدي، وقد وضع كتابه هذا مع ظهور السفن البرتغالية قبالة البحار العربية. 

المطوع  العزيز  عبد  اإلماراتي  الباحث  للدراسات والنشر، أصدر  العربية  المؤسسة  عن 
في  الكامنة  القدرات  استكشاف  الكاتب  يحاول  اإلرهاب.  مهب  في  المسلمون  كتاب 
التأثير في الجماهير سعيًا لتخليص الهوية اإلسالمية من تأثيرات  المنهج اإلسالمي على 

التيارات الفكرية واإليديولوجية والثقافية التي تساقطت كل أقنعتها.

العولمة  ُمثلث  النيوليبراليّة:  العْولَمة  كتاب  عّمان  في  فضاءات  دار  عن  صدر 
الضوء  الكتاب  يلقي  عليان.  عليان  الفلسطيني  للباحث  الجنسية  ُمتعدية  والشركات 
على أيديولوجية الليبرالية الجديدة وعلى أدوات العولمة الراهنة النيوليبرالية )منظمة 
التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والشركات متعدية الجنسية(، 

من حيث تكوينها وأهدافها ومهامها ومرجعياتها.

يناقش كتاب قراءة في تاريخ العنف في الشرق األوسط: من نهاية السلطنة العثمانية 
هدى مقنّص، والصادر عن  بوزرسالن وترجمة  حميد  لمؤلفه  القاعدة  إلى تنظيم 
المنظمة العربية للترجمة جذور العنف الذي قاد إلى بالد متشظية منذ ثورات 1906-

1918 زمن العثمانيين وصوًال إلى العقد األول من األلفية الثالثة.

سارة عابدين

»إلى املؤلفن االفتراضين، املتوارين في 
املؤلف الــذي نعرفه، والــذيــن لم تكن لهم 
الفرصة إلنجاز عمل ما، يجب على النقاد 
أن يعيروا اهتمامهم، ألن من تقدير غنى 
الفنان معرفة كل اإلمكانات التي ينطوي 
في  تنميتها،  بإمكانه  كان  والتي  عليها 

حياة أخرى أو تحت اسم آخر«.
بهذه الخاتمة ينهي الناقد بيير بايارد 
األعمال  لــو غيرت  »مـــاذا  كتابه   )1954(
اإلبداعية مؤلفيها«، والذي يأتي ضمن 
أدبــيــة مكّرسة،  قـــراءة تحليلية ألعــمــال 
تـــرمـــي إلــــى تــقــديــمــهــا بــطــريــقــة تــزعــزع 
الصورة املألوفة عنها نتيجة الرتباطها 
ــابــهــا. الــكــتــاب صــدر مؤخرًا 

ّ
بــأســمــاء كــت

عــــن دار »نـــيـــنـــوى« وبـــتـــرجـــمـــة مــحــمــد 
أحــمــد صــبــح، وهـــو الــثــالــث بــعــد عملن 
ــــذات  ُكـــتـــبـــا بــنــفــس الـــحـــس الـــســـاخـــر وبـ
الـــهـــدف وهـــمـــا: »كــيــف نــحــّســن األعــمــال 
الفاشلة«، و»كــيــف نتحدث عن  األدبــيــة 

كتب لم نقرأها«. 
وضــمــن مــشــروع نــقــدي مــن نــوع خــاص، 
ــــل الــنــفــســي 

ّ
ــل يــــذهــــب األكــــاديــــمــــي واملــــحــ

الفرنسي في هذا الكتاب إلى مستويات 
جــديــدة وجــريــئــة، إن لــم نقل غــريــبــة، في 
تــنــاول األعـــمـــال اإلبـــداعـــيـــة، ويــدعــو إلــى 
قراءة النصوص األدبية والتعامل معها 
ابا آخرين. وينظر 

ّ
باعتبارها تخّص كت

النتائج  متوقعة  غير  كلعبة  األمـــر  إلــى 
بن القارئ والعمل األدبي، حيث تصبح 
ي الكتاب مختلفة رغم تطابقه 

ّ
عملية تلق

مــــاديــــا مــــع نـــفـــســـه، مــــا يـــنـــتـــج مــــســــارات 
جديدة إلدراك وتحليل العمل.  

يــرى بــايــارد أن فــكــرة السعي إلــى إبقاء 
ــقــــارئ مــخــلــصــا لــلــكــاتــب وهـــمـــيـــة، ألن  الــ
ي 

ّ
تلق في  دورًا حاسما  يلعب  الاشعور 

األدب، وهــو قـــوام الــعــاقــة الــتــي نقيمها 
مــع األعـــمـــال اإلبــداعــيــة، ويــعــتــبــر وجــود 
للقارئ  تقييدًا  عمله  عــلــى  الــكــاتــب  اســـم 
بــصــورة مسبقة كّونها عــن الــكــاتــب، من 
دون أن يستطيع التحّرر منها. األمر هنا 
عندما  ــارت  بـ روالن  فعله  عــّمــا  مختلف 
أعلن نظرية موت املؤلف، التي لم تهتم 
بــالــنــظــر إلــــى الــعــمــل نــفــســه، ألن بــايــارد 
الــعــمــل حياة  الــنــقــديــة يــمــنــح  فــي لعبته 

ل فيه. 
ّ

جديدة، من دون تدخ
هذه الفكرة؛ نسب األعمال اإلبداعية إلى 

من الصورة املختزنة له، والتي اختلقها 
 »كنت 

ً
ــّراء طــــوال الــســنــن قــائــا ــ نــقــاد وقـ

مــتــعــبــا مـــن صـــــورة رومــــــان غـــــاري الــتــي 
التصقت بي منذ ثاثن عاما«. 

ــــذي لــجــأ  وكــــذلــــك فـــيـــرنـــون ســـولـــيـــفـــان الــ
إلـــــى تــغــيــيــر اســــمــــه، نــــظــــرًا ألن أعـــمـــالـــه 
تفتح األبــــواب على عــالــم شــهــوانــي غير 
ــــاق الــنــبــيــلــة  مـــعـــتـــاد، وتــســخــر مـــن األخــ
قــّرر  لــذلــك  العنصري.  التمييز  وتفضح 
خــلــق شخصية املــتــرجــم بــوريــس فــيــان، 
التي قّدم من خالها أعماله الشخصية 

على أنها مترجمة من اإلنكليزية، حتى 
يستطيع تجاوز األعراف الجامدة.

فـــي الــقــســم األخـــيـــر مـــن كــتــابــه يستبدل 
بـــايـــارد اســـم املـــؤلـــف بــالــكــامــل، ويــحــّول 
ــدرك نــقــاط  ــيــ الـــنـــص إلـــــى مـــؤلـــف آخـــــر لــ
االلــتــقــاء بـــن املــؤلــفــن، كـــأن يــقــرأ روايـــة 
الــريــح« لألميركية مارغريت  مــع  »ذهــب 
ــــى أنــــــهــــــا لـــــلـــــروســـــي لـــيـــو  ــلـ ــ ــتــــشــــل عـ ــيــ مــ
ــع »األخــــــــاق« بــاســم  ــ

ّ
ــوق تـــولـــســـتـــوي، ويــ

بــداًل من سبينوزا،  ويقرأ روايــة  فرويد 
»الغريب« لكامو وكأن كاتبها هو كافكا، 
ليرّكز خالها على البعدين االجتماعي 
يتحدث  كما  مغاير،  بشكل  والسياسي، 
ــتـــي تــظــهــر بـــدايـــة  عــــن غــــرابــــة الــــــــراوي الـ
مـــن عـــنـــوان الــكــتــاب، ويــلــفــت الــنــظــر إلــى 
االســـتـــعـــمـــال املـــتـــكـــّرر لــصــيــغــة املـــاضـــي؛ 
تظهر  التي  الــبــاردة،  الحيادية  الصيغة 
خواء شخص حبيس داخل نفسه، عاجز 

عن االنفتاح على العالم.

مــؤلــفــن آخـــريـــن، مــعــروفــة مــن قــبــل، كما 
يوضح الباحث نفسه، مستشهدًا بطرح 
قــّدمــه صــمــويــل بتلر فــي كــتــابــه »مــؤلــف 
األوديــــــســــــة« ويـــفـــتـــرض فـــيـــه أن مــؤلــف 
األوديسة ليس هوميروس، بل كاتبة من 
اإليجابية  بالصورة  ذلك  صقلية، مبررًا 
ــرأة فـــي األوديـــســـة،  ــ الــتــي تــظــهــر فــيــهــا املـ
ب أفكار ومشاعر أنثوية فيها 

ّ
وإلى تغل

بشكل كبير، على العكس من »اإللياذة« 
التي تعطي سطوة للرجل.

يــرى بايارد أن بتلر فــي  فرضيته هذه، 
أكثر مّما يفعله  ــبــع حدسه ولــم يفعل 

ّ
ات

ل إلى حياة 
ّ
كل قارئ وهو يحاول التسل

ــعــمــلــت بشكل 
ُ
ـــف، الــتــي إذا مـــا اســت

ّ
املـــؤل

ة الــعــمــل،  ــد تــفــيــد أكـــثـــر فـــي قــــــراء ذكــــي قـ
وهنا، يذكر أمثلة ملؤلفن ابتكروا هوية 
مصطنعة ألسباب  متعّددة، ويختار كا 
مــن رومـــان غــاري الــذي تــحــّول إلــى إميل 
ص 

ّ
آجــــار، بــعــد أن شــعــر أن عــلــيــه التخل
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»بيسوا«، تولّيو بيرتشيولي )ألوان مائية وحبر على ورق، 38 × 56 سم، 1987(

كافكا في رسم لـ جيف ستول، 2011

مقطع من عمل لـ ماجد زليلة )مواد مختلطة على ورق مقّوى(



سينما

زياد الخزاعي

األميركي  بطل جديد  يكتب  ملــاذا 
الشعر؟  جــارمــوش  جيم   

ّ
املستقل

مـــا مـــــراده الــخــفــّي فـــي امــتــثــاالتــه 
الــيــومــيــة لـــ »تــعــّهــدات« الــقــصــيــدة، وتسطير 
روحــهــا وصـــورهـــا فــي دفــتــر رخــيــص؟ ملــاذا 
وأكسسوارته  بيتهما  لــورا  زوجته  تزخرف 
بلونني أحــاديــني، هما األبيض واألســـود، ال 
غــيــر؟ هــل محيط الــشــاب باترسن وأشــيــاؤه 
وأناقاته حقيقية، أم مستعارة من »يوتوبيا« 
ــاة  ــاكــ ــمــــات ومــــحــ ــلــ ــا كــ ــكـــرهـ ــتـ أمــــيــــركــــيــــة، تـــبـ
الــقــصــيــدة من  ــيـــاالت، مثلما »تــســتــلــف«  وخـ

محيط مؤلفها وعناصره؟ 
كالهما مبدع بطريقته. الكلمة له، والتشكيل 
لــهــا. ملـــاذا ال يــتــجــادالن؟ ملـــاذا يــبــدو قدرهما 
له  كأنه ممسوك بمشيئة رّب آخــر، ال عالقة 

بماليني األميركيني حولهما؟
كل نّص لجارموش، نصير حركة الـ »بانك« 
وق 

ّ
ــذ ــلـ الـــتـــمـــرديـــة وفــلــســفــتــهــا الـــتـــدمـــيـــريـــة لـ

بــاتــه، هـــو واجـــهـــة أســئــلــة لن 
ّ
الــســائــد وتــحــز

تنتهي. هذه قّوة سينماه وفتوتها، حيث ال 
يجب استقامة األشياء واألحداث، ورموزها 
ــا، وكـــومـــيـــديـــاهـــا  ــ ــهـ ــ ــخـ ــ ــواريـ ــ وأبــــطــــالــــهــــا وتـ
ولــعــنــاتــهــا، مـــع قــنــاعــات مــتــفــّرجــهــا. عليها 
اســـتـــفـــزاز فــضــولــه وتــحــريــضــه عــلــى ظــنــون 
ســيــنــمــائــيــة، وإن يـــكـــن مــــا يــتــابــعــه مــنــقــول 
ــــوش، املـــنـــشـــورة  ــارمـ ــ عــــن وقــــائــــع. شــــرائــــع جـ
الــخــمــســة  »األحــــــكــــــام  ــوان  ــنــ ــعــ بــ  2004 عــــــام 
»الــســيــنــمــائــي«،  )مــجــلــة  للسينما«  الــذهــبــيــة 
ــشــّدد، فــي مقطعها األخــيــر، على 

ُ
ســيــاتــل(، ت

ر بــثــمــن، لــكــن األصــالــة  أن »الــصــدقــيــة ال تــقــدَّ
 

ْ
ــِرق ــ مـــعـــدومـــة«. يـــأمـــرا قــريــنــه املـــخـــرج بــــ »اسـ

 ما يتوافر فيه اإللــهــام، أو ما يشحذ 
ّ

من كــل

خــيــالــك. الــتــِهــْم األفـــالم القديمة واملــعــاصــرة، 
املــوســيــقــى، الــكــتــب، الـــلـــوحـــات الــتــشــكــيــلــيــة، 
ــار، األحــــالم،  ــعـ ــَور الــفــوتــوغــرافــيــة، األشـ ــُصـ الـ
ــة، الـــتـــحـــف املـــعـــمـــاريـــة،  ــفـــويـ ــعـ ــقـــاشـــات الـ ــنـ الـ
الجسور، شارات الشوارع، األشجار، الغيوم، 
ــْر 

َ
البحيرات، الــضــوء والــظــالل«، ولــكــن: »اخــت

 قمت 
ْ
فقط األشــيــاء التي تخاطب روحـــك. إن

بذلك، فعملك )سرقتك( أصلّي«.
حـــــيـــــاة بـــــاتـــــرســـــن اقـــــــتـــــــراضـــــــات/ ســــرقــــات 
ــى »ســـرنـــمـــة« )ســيــر  ــ جـــارمـــوشـــيـــة، أقــــــرب الـ
الـــنـــائـــم( خــيــالــيــة الـــعـــوالـــم، رغــــم واقــعــيــتــهــا 
الشديدة. ترّسمت يوميات شاعر مجيد، هو 
ويليم كارلوس ويليامز )1883ـ  1963(، عاش 
في بلدة »باترسن« )نيوجيرسي، نيويورك(. 
من  مقتربًا  وفــاتــه،  حــتــى  فيها  طبيبًا  عــمــل 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، ومــــادحــــًا حـــيـــواتـــهـــم، ومــوثــقــًا 
جغرافيتهم بقصائد وصفية قصيرة، تشبه 
تفسير  في  اجتهدت  اليابانية،  »هايكو«  الـــ 
مقاصد املــألــوف، ومــا هــو طــوبــاوّي. يصبح 
ــــوالت ضــمــيــريــة  ــ ــواف الـــبـــطـــل بـــمـــثـــابـــة جـ ــ ــ طـ
إلـــى بشرها  ــوارع وأحـــيـــاء، مستمعًا  بــني شــ
ومــــحــــاوراتــــهــــم، و»صــــــائــــــدًا« صـــبـــاحـــاتـــهـــا، 
ر 

ّ
خًا دوّيها. إنها »متروبوليس« مصغ ومؤرِّ

ألمـــيـــركـــاه الــعــظــيــمــة، الـــتـــي ال تــتــجــلــى لــنــا 
بالكامل، وراضيًا بما يختزلها من مساحة 

وضمير وصداقات وِعشرة حارات. 
ــفـــي ألرضـــــــه ومـــؤلـــه  ــــف عـــاطـ قــــصــــائــــده وصــ
ــة مـــواطـــنـــيـــتـــه. رّحــــالــــة  ــنــ الـــعـــائـــلـــي وحــــاضــ
حكومي، يقود حافلة عمومية تربط بني بؤر 
 
ْ
إذ تقّصياته.  على  أحــد  ُيجبره  لن  سكانية. 

ينحسر السؤال في »باترسن«، وتحضر بداًل 
مــنــه بــداهــات حــيــاة وتــكــرارهــا. هـــذا الــتــرداد 
 إن 

ْ
مسلك حكائي محّدث لدى جارموش، إذ

»الال حدوث«، أّي انتفاء انقالب ما هو يومّي، 
التي تمجدها  للرتابة،  ثورّيًا  يصبح وجهًا 
إليها بحنو  هًا تحياته  الشاعر، موجِّ أبيات 
مبالغ فيه، كما كانت قبله ملحمة ويليامز، 

الصادرة عام 1964 بالعنوان نفسه.

ــى 7 صــبــاحــات،  ُيـــقـــّســـم جــــارمــــوش عــمــلــه إلــ
ـــ 5 األولــــى مــنــهــا بــشــكــل مــدهــش،  تــتــطــابــق الـ
وتــســتــمــر حــتــى خـــواتـــيـــم الـــلـــيـــل. فـــي بــدايــة 
 واحـــــــد، يــظــهــر الـــــزوجـــــان مــتــحــاضــنــان 

ّ
كـــــل

فــي فــراشــهــمــا املــفــّرط بــأنــاقــتــه، قــبــل متابعة 
الشاب  يتوّجه  الروتينية.  نشاطهما، شديد 
 صندوق غدائه »البيتوتي«، 

ً
إلى عمله، حامال

كأنه رمز لحبل سري وهمي، يربطه بحبيبته 
األجنبية، املهووسة بتأكيد أميركيتها بدأب 
مــنــزلــي: تــــارة، تــرســم هــنــدســيــات مــتــنــاظــرة، 
وتـــــــارة أخـــــــرى، تــتــعــلــم عـــــزف مـــوســـيـــقـــى الــــ 
»كنتري« الشعبية. في ثالثة، تطبخ كعكات 
لبيعها في تجمعات آحاد مغلفة باإلحسان 
ــي رابــــعــــة، تــتــحــمــس ـ كــمــثــقــفــة ـ  الـــديـــنـــي، وفــ
لنوعية أفالم رعب هوليوودية، شاهدا معًا 

إحدى كالسيكياتها. 
يــــســــوح بــــاتــــرســــن فـــــي حـــديـــقـــتـــه املـــديـــنـــيـــة 
ــيــــات عـــرقـــيـــة  ــيـــًا شــــخــــصــ ــقـ ــتـ ــلـ الــــــواســــــعــــــة، مـ
ديــنــامــيــكــيــة مجتمعية  تــعــكــس  مــتــنــاقــضــة، 
)شاب أفرو أميركي يهّدد حبيبته بمسدس 
البلدة، مستتبعًا  دمية. سائح ياباني يزور 
عوالم شاعره املفضل، املنتمي إلى »الحركة 
ــتـــصـــويـــريـــة« الـــشـــهـــيـــرة(، فــيــمــا تــحــاصــر  الـ
الجدران لورا )اإليرانية كلشيفته فراهاني(، 
حيث جذرها املكتسب ال يسمح لها بمبادرة، 
أو الــقــيــام بــاخــتــراقــات كــبــرى. ال جــيــران وال 
جــارمــوش  لــدى  الحاسم  نميمة.  وال  ع 

ّ
تبض

أن الــــزوجــــة لــيــســت عــــــورة وافـــــــدة يــتــوجــب 
هالمّي،  شعري  لعالم  مكمل  هي  إقصاءها. 
الـ »مارينز« بوجدان  كتبه مجند سابق في 
مـــكـــروب بــإلــهــامــه. قــاتــل عــلــى أرض غــريــبــة، 
قـــة 

ّ
وعـــــاد مــنــهــا بــــ »غــنــيــمــة« حــســنــاء وخـــال

وعاطفية، ومتلّهفة على كل شيء.
يقرأ باترسن )آدم درايفر( شعرًا كتبه مؤلف 
ــًا(، يــكــن له  ــامـ آخــــر، هـــو رون بــاجــيــت )74 عـ
جـــارمـــوش تــقــديــرًا كــبــيــرًا، دفــعــه إلـــى كتابة 
قــصــائــده على الــشــاشــة، كــي تــرافــق إلــقــاءات 
ممثله الشجّية ألبياته. إذًا، لن يكتب الشاب 
شــعــرًا، بــل يــتــقــّمــصــه. مــتــونــه أشــبــه بـــ »ذات 
مستعادة«، حسب وصف الفيلسوف األملاني 
أرنست بلوخ. تؤكد ذلك الهدية ـ الدفتر، التي 
)ماساتوشي  الــيــابــانــي  الــســائــح  لــه  يقدمها 
نـــاغـــاســـي(، وغـــمـــزتـــه املـــثـــيـــرة بــــأن الــســائــق 
الشاعر سيعرف مغزاها الحقًا. أيضًا، نفهم 
أن رســمــات لـــورا باألبيض واألســــود، قــواٍف 

»تجريدية«، تشاكس إفراطه بما هو مادّي.
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أفالمه واجهة
ألسئلة ال تنتهي ما 

يؤّسس قّوة سينماه

ينتصر جارموش ألميركا 
منتمية لُصنّاع مهرة، 

خلقوا حداثاتها 
اإلبداعية، وفقًا لـ »ال يهّم 

من أين تقتبس األشياء، 
فاألهّم هو إلى أين 

هها« ستُوجِّ

نديم جرجوره

الخراب سلوٌك ال يتوقف   يومي. 
ٌ

القتل فعل العالم في جنونه.  يستمّر 
عن ابتكار تفّوق دائم على نفسه في صنع املوت واالنهيار. االجتماع 
أمــاٍن،  الجريمة، وفــراغ املساحة من كل  ٌد بني أصــوات  ُمــشــرَّ اإلنساني 

وانسداد أفق الخالص. الناس ضائعون. 
 على دٍم، أو دمعٍة، أو غبار، أو 

ّ
ينامون كأنهم أموات، وال يستفيقون إال

اختناق، ثم ينامون. الدنيا منغلقة على ذاتها. العتمة طاحنة. والضوء، 
هناك، بعيٌد بعيٌد بعيٌد، كأنه الهارب األول واألكبر، من جحيم األرض، 

وقسوة الدنيا في مهانة الفرد.
ٍر بني هذيان  يستمّر العالم في جنونه. تستمّر السينما في غرٍق مدمِّ
قة، أو املفتوحة على 

ّ
اللحظة، والرغبة في الخروج من نفق النهايات املعل

مزيد من املــوت. العتمة في الخارج طاحنة. وعتمة الصاالت تغرق في 
 دون تقّدم 

ً
م أحالمًا، ويسحق طموحات، ويقف حائال

ّ
ظالٍم دامٍس، ُيحط

د.
َّ
احتماالت العيش إلى عيش مؤك

يكن وهميًا.  وإْن  انتصاٍر،  أجــل  تعاند من  السينما  مــوبــوء.  عالم  هــذا 
الــكــامــيــرا تــــزداد عــنــادًا فــي الــتــقــاط الـــراهـــن، بــكــل شــقــائــه وانــكــســاراتــه. 
املشاهدون  فيرتجف  الكاميرا،  فترتجف عدسة  املخرج،  ترتجف عني 
حيل لياليهم إلى كوابيس، يسمعون ويالتها نهارًا، فتقّض 

ُ
أمام شاشة ت

.
ً
مضاجعهم ليال

رون بهول الجريمة في العالم، وبهول 
ّ
: قليلون هم أولئك املتأث

ً
لكن، مهال

يرتجف.  مــخــرج  يــد  فــي  ترتجف  كــامــيــرا  عبر  إليهم  املنقولة  الــُصــَور 
 من إنسانية ساٍع إلى تأريخ 

ً
، يعكسان شيئًا جميال

ٌ
 وقول

ٌ
 لغة

ُ
والرجفة

اللحظة، بأهوالها وأحوالها. 
ــواٍء ال ُيحتمل،  املــنــفــعــلــون مــع الــســاعــي قــلــيــلــون، والــعــالــم ُمــقــيــٌم فــي خــ
واالجتماع العام يمشي سريعًا إلى هاوية االندثار. املنفعلون القليلون 
صادقون، والعالم ال مباٍل باالنتفاض على خوائه، واالجتماع غير قادر 
إلــى رفــاٍت قاهٍر أمام   شــيء يتحّول 

ّ
فــإذا بكل الهاوية،  النفاذ من  على 

جّز وما من ُمعنٍي، وأمام أنهار تسيل فيها دماٌء ال مياه، وأمام 
ُ
أعناٍق ت

ساحات تتكّدس فيها أجساٌد وأرواح.
مون  رون ويحتفظون بُصَور، ُيقدِّ تريد السينما خالصًا. كثيرون ُيصوِّ
العيش، ومنذورة لالحتفاظ  بعضها على شاشات معقودة على فعل 
الدائم لحضرة اإلبــداع والجمال. املوت  بوهن اآلنــي، ومطالبة باالمتثال 
. لكن السينما 

ٌ
قاس. أساليب القتل قاسية، كما القتل نفسه. هذا معروف

الــعــالــم إلــى العتمة األنقى  تكافح مــن أجــل خـــروٍج ضــــرورّي مــن عتمة 
للصالة. 

الكثيرين  أن بني  أيضًا  ـــدرك 
ُ
وت رون،  ُيــصــوِّ أن كثيرين  السينما  ــدرك 

ُ
ت

دين يتباهون بأفعالهم، عبرها. هذا سبٌب كاٍف لتمّزق تعانيه 
ّ
هؤالء جال

السينما. الُصَور للجميع. 
ديــن، كي 

ّ
رون أفعال جــال رون أفعالهم، وآخـــرون ُيــصــوِّ دون ُيــصــوِّ

ّ
جـــال

يلتقطها  بُصَور  ق 
ّ
أياديهم، وهذا موث تقترفه  بما  دين 

ّ
الجال يفضحوا 

دون هؤالء.
ّ
الجال

درك السينما حجم اختناقها. لكنها تعاند كي تخرج من عنق املوت، 
ُ
ت

بثقِل  أحــيــانــًا،  تشعر،  وإْن  تستكني،  وال  تعاند  بــهــاء حــضــورهــا.  إلــى 
بعض  إنقاذ  على   

ٌ
قــادرة وحدها  والسينما  عظيٌم،  فاملطلوب  املطلوب. 

العالم من جحيمه. 

أخبار
◆ يؤّدي املمثل األميركي مات 

دايمون، مجّددًا، شخصية 
جيسون بورن، القاتل املبرمج 

لدى »وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية«، في جزء 

جديد من السلسلة، يعرض بدءًا 
من 27 يوليو/ تموز الجاري. 
وهو يظهر عند الحدود بني 
اليونان ومقدونيا، بعد عقد 

على اختفائه. يقول املمثل إن 
العودة إلى الدور »ممتعة للغاية«، 

كما العمل مع وجوه مألوفة: 
»االستعداد البدني ملشاهد قتال 

عنيفة ومطاردات كبيرة في 
السيارات كان تحّديًا كبيرًا. كان 

من الصعب االستعداد له. أكثر 

صعوبة مما كان عليه األمر، 
عندما كنت في الـ 29 عامًا. 

عمري اآلن 45 عامًا، لذا فاألمر 
مختلف تمامًا. لكنه كان تحّديًا 

جيدًا«.
)رويترز( 

◆ يعترف املمثل الهندي جون 
إبراهام بنشأته على مشاهدة 

أفالم األميركي سيلفستر 
ستالون، الذي يعتبره »سببًا« 
الهتمامه بالسينما، ولرغبته 
فيها: »اللياقة اليومية عقيدة 

بالنسبة إلّي. عندما كنُت في 
مقتبل العمر، كان ستالون 

ع إليه. شاهدُت 
ّ
املمثل الذي أتطل

سلسلة أفالم »روكي«، وتأثرت 
بها. منذ ذلك الحني، زاد اهتمامي 

باألفالم«. 
ُيذكر أن إلبراهام فيلمًا جديدًا 

بعنوان »ديشوم«، تبدأ عروضه 
في الصاالت الهندية في 29 

يوليو )تموز( 2016. 
)العربي الجديد(

◆ ذكرت معلومات صحافية أن 
عزة الحسيني، مديرة »مهرجان 

األقصر للسينما األفريقية«، 
عت بروتوكول تعاون وشراكة 

ّ
وق

مع دومينغو بتروليو، املدير 
العام لـ »مهرجان روما للسينما 

األفريقية«، بحضور مديره الفني 

أنتونيو فالميني، أثناء انعقاد 
الدورة الثانية ملهرجان روما )13 

ـ 16 يوليو/ تموز 2016(. وهو 
األول للمهرجان املصري مع 

أوروبا، ويتضّمن ترشيح أهم 
األفالم األفريقية، املشاركة في 
مهرجان األقصر لعرضها في 
روما، كالروائي الطويل »العفو« 

لجويل كاركيزي )رواندا(، 
والقصير »أيام سوداء« لكيامبي 
موسافري )رواندا(، املدعوم من 

»صندوق اتصال« التابع ملهرجان 
األقصر. ومن مصر، اختير 

»أمني« لسامح جمال، و»منتهي 
الصالحية« إلسالم كمال.

)العربي الجديد(

صَور العتمة

القصيدة المبّجلة
»باترسن« لألميركي جيم جارموش

لقطة من الفيلم

الــتــيــارات  عــن  السينمائية  ــتــيــارات  ال عـــزل  فــي مــصــر، ال يمكن 
وقــرار  أكــتــوبــر«  »حـــرب  لــوال  املحيطة.  واالجتماعية  السياسية 
املصرية  الــثــورة  الجديدة.  املصرية  الواقعية  عرفنا  ملا  االنفتاح، 
واجتماعية جديدة، سواء  تيارات سياسية  والدة  عن  ستسفر 
ال  والثقافة،  الفّن  في  تأثير  التيارات  لهذه  ال.  أو  الــثــورة  نجحت 

ى.
ّ
أدري بأّي املظاهر يتجل

شريف البنداري

النجوم«،  الثالث« قبل »حرب  النوع  لو ُعرض »لقاءات قريبة من 
لتغّير عاملنا بشكل جــذري. فيلمنا للراشدين، واآلخــر لألوالد. 
ــا عــظــيــمــة عـــن املــســتــقــبــل والــفــضــاء  ــ كـــان ُيــمــكــن أن نــكــتــب درامـ
د النبرة التي علينا أن  والكائنات الغريبة، لكن »حرب النجوم« حدَّ

نعمل في إطارها، في السنوات التالية لظهوره.
ريتشارد درايفوس

للممثل.  الحسنة  ــاإلدارة  بــ تحظى  أن  ينبغي  بالحرية،  لتحظى 
 واحد مع املخرج، تأتي الحرية من 

ّ
عندما يكون املمثل على خط

 أن الصمت أكثر بالغة من الحوار، لن 
ً
تلقائها. إذا وجــدُت مثال

أرى  للمخرج، والحقًا  نفسي  م 
ّ
أسل املخرج. عمومًا،  مع  أختلف 

ماذا ينتج من هذا االستسالم.
سامي بوعجيلة

 
ً
خياال فتشاهد  الليل،  منتصف  باملر(  )تيريزا  امــرأة  تستيقظ 

 بتحقيق فيلم رعب جديد، 
ٌ

ما أطفأت الضوء. هذا وحده كفيل
ّ
كل

بعنوان »إطفاء األضواء« )تبدأ عروضه في أغسطس/ آب املقبل(، 
للمخرج السويدي األصل ديفيد أف ساندبرغ، بعد أعوام قليلة 

على النجاح الكبير لفيلمه القصير، الذي يروي القّصة نفسها.

بعد تعّرضه لحادث خطر، وتركه ُعرضة للموت، يعود كزاندر 
كــايــج )فـــن ديــــزل( إلـــى الــعــمــل، مـــجـــّددًا، بــــإدارة العميل غيّبونز 
)صامويل أل. جاكسون(، »ألن العالم وصراعاته الحالية تحتاج 
إلى أبطال من نوع آخر«. هذا في الجزء الثالث من »ترابل إكس«، 
وتــبــدأ عروضه  كـــاروزو،  جــي.  دي.  ُيخرجه  »تنشيط«،  بعنوان 

الدولية بدايات عام 2017.

ــّرة«، فـــي جــــزٍء ثــــاٍن ُيــخــرجــه آنــــدي بــــارك،  ــجــ ــّراس املــ ــ يــتــابــع »حــ
مغامراتهم عبر الكون. عليهم أن يحاربوا من أجل املحافظة على 
وحدتهم، وأثناء ذلك يكتشفون أســرار بنوة بيتر كيل )كريس 
الـ  الــيــوم، وشخصيات  ُيصبحون حلفاء  األمـــس  أعـــداء  بــــرات(. 
»كوميكس« املعروفة جيدًا يساعدون هؤالء األبطال، ويستمّرون 

في توسيع عالم »مارفل«.

أقوالهم

أفعالهم

شريف البنداري

تيريزا بالمر

ريتشارد درايفوس

فن ديزل

سامي بوعجيلة

كريس برات
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رياضة

أعلنت اللجنة األولمبية الدولية، برئاسة توماس باخ، السماح للبعثة الروسية بالمشاركة في منافسات 
دورة األلعاب األولمبية، وذلك مع استمرار استبعاد رياضيي ألعاب القوى، على أن يكون القرار النهائي 

في يد االتحادات الدولية للرياضات المختلفة، وذلك بعد اجتماعها األخير.

)Getty( الرياضة الروسية تعاني بسبب فضيحة المنشطات

مصير روسيا بيد االتحادات

انتقد النجم األرجنتيني السابق دييغو مارادونا، 
أحد أبرز العبي نادي نابولي اإليطالي عبر 

تاريخه، انتقال مواطنه غونزالو هيغواين إلى 
يوفنتوس مقابل 94.7 مليون يورو. وكتب النجم 
األرجنتيني حول هذا األمر عبر حسابه الرسمي 

على موقع التواصل االجتماعي )فيسبوك( 
»يؤملني كثيرا رحيل هيغواين إلى يوفنتوس«. 

وأضاف »كما أنه ال يمكن إلقاء اللوم على الالعب. 
ألن الالعب لديه مسؤولياته«.

أكد التشيلي مانويل بيليغريني، املدير الفني 
السابق ملانشستر سيتي اإلنكليزي، احتمالية 

أال يدرب أي فريق خالل املوسم املقبل. وقال 
بيليغريني، »لم يصلني عرض مناسب للتدريب، 

وليس لدي أي مشكلة في هذا«. وأكد مدرب 
فياريال وماالغا وريال مدريد في السابق بأنه 

سينتظر حتى شهر ديسمبر/كانون األول املقبل 
حتى يدرس جميع االحتماالت »وإذا لم يحدث، 

فسنرى حينها كيف ستسير األمور«.

جاء انضمام األرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة 
معسكر فريق برشلونة اإلسباني في إنكلترا 

والذي يبدأ اليوم اإلثنني بمثابة الخبر السعيد 
للجميع داخل النادي الكتالوني. وتم إدراج 

الالعب، والذي لم تنته إجازته بعد، ضمن قائمة 
الفريق املسافر إلى إنكلترا، وهو األمر الذي أثار 

حالة من السعادة ليس فقط بني الجماهير، ولكن 
أيضا بني أعضاء الفريق الذي سيبدأون معسكرهم 

باملجمع الرياضي الخاص باالتحاد اإلنكليزي.

مارادونا: يؤلمني 
كثيرًا انتقال هيغواين 

ليوفنتوس

بيليغريني: لم يصلني 
العرض المناسب 
للعودة للتدريب

ميسي يقطع 
إجازته وينضم 

لمعسكر برشلونة

االثنين 25  يوليو / تموز 2016 م   20 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 693  السنة الثانية
Monday 25 July 2016



2829
رياضة

معلول: األهلي 
فريق ألقاب، وتاريخه 
كفيل بأن يتحدث عنه

كلوب بروج يتّوج بكأس السوبر البلجيكي
توج فريق كلوب بروج بكأس السوبر البلجيكي للمرة الـ14 في تاريخه بفوزه 
على ستاندرد لياج )2-1( في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب »جان بريدل« 
السوبر بعد غياب  الـــدوري في عودته لرفع كــأس  بــروج. ويدين بطل  بمدينة 
11 عاما لالعبيه الكولومبي خوسيه إزكييردو والهولندي رود فورمر اللذين 
أحرزا هدفي الفوز. وكان ستاندرد لياج، بطل الكأس، قد تقدم في الشوط األول 
برأسيه إيفان سانتيني في الدقيقة 39 ، ولكن كلوب بروج، الذي لعب منقوصًا 
بعد طرد العبه هانس فانكني قبل دقيقة من نهاية الشوط، انتفض في الشوط 
الثاني وأدرك التعادل عن طريق ازكييردو في الدقيقة 51 قبل أن يسجل فورمر 

هدف الفوز في الدقيقة 62.

بفوز  الجديد  للموسم  استعداداته  يستهل  أتلتيكو 
ودي على نومانثيا

استهل فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني استعداداته للموسم الجديد )17-2016( 
بالفوز على مواطنه نومانثيا، الذي يلعب في القسم الثاني، وديا بثنائية نظيفة. 
توريس  فرناندو  توقيع  في كل شــوط حمال  هدفا  »الروخيبالنكوس«  وأحــرز 
واملدافع فرانسيسكو ريغالون، بالخطأ في مرماه، في الدقيقتني 36 و47 على 
الفرصة  سيميوني،  دييغو  األرجنتيني،  املــدرب  إعطاء  اللقاء  وشهد  الترتيب. 
والبدنية، في  الفنية  املباريات  لياقة  أجل إكسابهم  الالعبني من  لعدد كبير من 
الوقت الذي شارك فيه ثالثة العبني من الصفقات الجديدة وهم الكرواتي شيمي 

فرساليكو والبرتغالي ديوغو غوتا والكولومبي رافائيل سانتوس بوريه.

ليستر يفوز على سلتيك وديًا بركالت الترجيح
كأس  بطولة  في  مشاركاته  ليستر سيتي،  اإلنجليزي،  الـــدوري  بطل  استهل 

األبطال الدولية بالفوز على سلتيك اإلسكتلندي بركالت الترجيح )6-5( وذلك 
بعد انتهاء املباراة في شوطيها األصليني بالتعادل اإليجابي )1-1( على ملعب 
عبر  »الثعالب«  تقدم  الفريقني،  بــني  سلبي  أول  شــوط  وبعد  ــارك«.  بـ »سلتيك 
الجزائري رياض محرز في الدقيقة 46 قبل أن يعادل أصحاب األرض النتيجة 
للفريق اإلنجليزي  التقدم  أوكونيل. جاء هدف  الدقيقة 59 بأقدام يوجان  في 
بطريقة رائعة بعدما راوغ محرز العبي الفريق اإلسكتلندي داخل املنطقة قبل 
أن يسدد كرة يسارية مقوسة سكنت أقصى الزاوية اليمنى. وعــادل سلتيك 
النتيجة بعدما سدد أوكونيل كرة أرضية مرتدة من داخل املنطقة بشكل رائع 
الفريقان  واحتكم  شمايكل.  كاسبر  شباك  وتسكن  األيــمــن  بالقائم  لترتطم 
لركالت الترجيح لحسم الفائز ليتمكن شمايكل من التصدي للركلة السادسة 

لسيلتك، قبل أن يحرز الغاني دانيال أمارتي الركلة الحاسمة.

االتحاد األوروغواياني يؤجل انطالق البطولة 
المحلية ألجل غير مسمى

الــقــدم، رافائيل فرنانديز، في  لكرة  األوروغــوايــانــي  االتــحــاد  قــال نائب رئيس 
)إفي( إنهم قرروا تأجيل انطالق بطولة الدوري، والذي كان مقررا  تصريحات لـ
يوم 6 أغسطس/آب املقبل، ألجل غير مسمى. وأكد فرنانديز في تصريحاته 
لألندية  العامة  الجمعية  موافقة  بعد  البطولة  انطالق  تأجيل  قــرار  اتخاذ  »تــم 
وسنواصل التفاوض مع الجهات )املسئولة( من أجل إنهاء هذا املوقف«. وتم 
االتحاد، ويلمار  الــذي عقد بني رئيس  انتهاء االجتماع  القرار بعد  اتخاذ هذا 
بمسألة  يتعلق  فيما  نهائي  لحل  التوصل  يتم  حتى  األندية  وجمعية  فالديز، 
تأمني املباريات. وأقر فرنانديز بأن »قرار التأجيل هو الحل الوحيد« حتى يتم 

التوصل التفاق حول هذه املسألة مع وزير الداخلية ووزارة الرياضة.

نبيل التليلي

ــبــــعــــوث نـــــــــادي األهـــــلـــــي املــــصــــري  ــــل مــ تـــــوصـ
الـــنـــادي  ــع إدارة  ــاق مــ ــفــ اتــ إلـــــى  تـــونـــس  إلـــــى 
الــصــفــاقــســي، لــحــســم مــســألــة انــتــقــال هـــداف 
الدوري التونسي، وقائد النادي الصفاقسي، 
إلى فريق »القلعة الحمراء« بداية من املوسم 
الــــقــــادم، بــعــد أن تـــم تـــجـــاوز كـــل اإلشـــكـــاالت 
املطروحة ووجد املتداخلون أرضية للتفاهم، 

ووضع النقاط على الحروف.
وبــلــغــت قــيــمــة صــفــقــة انـــتـــقـــال عــلــي مــعــلــول 
إلـــى الـــنـــادي األهــلــي 700 ألـــف يــــورو، بينما 
الشرط  أن  مــواســم، علمًا   5 العقد كانت  مــدة 
الـــنـــادي الصفاقسي  الــــذي وضــعــه  الــجــزائــي 
ملغادرة معلول كان في حدود 500 ألف يورو.
وكان النادي الصفاقسي أصدر أمس الجمعة 
بــيــانــًا انــتــقــد فــيــه املــحــســوبــن عــلــى الـــنـــادي 
ــذيــــن ســـعـــوا إلـــــى تـــحـــويـــل وجــهــة  ــلــــي الــ األهــ
الالعب، دون االتفاق مع إدارة فريقه، وهو ما 
من شأنه أن يؤثر على العالقة بن الفريقن.

ــام ســـــــراج الـــديـــن  ــحــــول عــــصــ وألجـــــــل ذلــــــك تــ

مـــع اقـــتـــراب أوملـــبـــيـــاد ريــــو 2016 قـــد يــبــدو 
أن  الــســبــاحــة  بمنافسات  للمهتمن  غــريــبــًا 
يــطــالــعــوا وصــــف بــعــض األحــــــواض بــأنــهــا 
»ســريــعــة« فـــي حـــن أنــهــا تــبــدو متشابهة. 
املدربون في عقول مواهبهم  يــزرع  وبينما 
يتميزون  الذين  السباحن  أن  فكرة  الشابة 
بالسرعة يجعلون أحواض السباحة أسرع 
ــــواض أســـرع بــالــفــعــل من  إال أن بــعــض األحـ
أحوض أخرى، حتى مايكل فيلبس يصبح 

أسرع بفضل العلم.
وبــعــدمــا أخــفــق الــســبــاحــون الــبــريــطــانــيــون 
في أوملبياد لندن 2012 وفي بطولة العالم 
إلى  بيل فورنيس  املـــدرب  أملــح  تلتها،  التي 
أن حـــــوض الـــســـبـــاحـــة الـــقـــيـــاســـي األوملـــبـــي 
نــتــائــج طيبة ألن  فــريــقــه  حـــال دون تحقيق 

الحوض »سريع للغاية«. 
ــام عــنــاويــن  ــ ــبـــاب أمـ ــذا الــتــلــمــيــح الـ وفـــتـــح هــ
ساخرة تقول بأن السباحن كانوا يتدربون 

»في النوع الخاطئ من املياه«.
وحـــوض الــســبــاحــة األوملـــبـــي الــجــديــد الــذي 

املــســؤول عــن الــتــعــاقــدات فــي الــنــادي األهــلــي 
الخالف،  إلــى مدينة صفاقس إلنهاء  بنفسه 
وبعد الجلوس مع رئيس النادي الصفاقسي 

لطفي عبد الناظر توصال إلى حل األزمة.
وحصل »العربي الجديد« على أول تصريح 
رسمي للمنتدب الجديد للنادي األهلي علي 
معلول أكد فيه توقيع عقده رسميا لالنتقال 
إلى الــدوري املصري وقــال فيه: »نعم أنهيت 
السبت إجراءات انتقالي إلى النادي األهلي«.
وتــابــع عــلــي مــعــلــول حــديــثــه: »رافـــقـــت إتــمــام 
إلى  توصلنا  التي  العراقيل  بعض  الصفقة 
إنهائها بعد االتــفــاق بــن مختلف األطـــراف، 
وخـــاصـــة الـــعـــالقـــات املــتــمــيــزة بـــن الــنــاديــن 
الــصــفــاقــســي واألهـــلـــي، وأصــبــحــت مــن الــيــوم 

على ذمة فريقي الجديد«.
وأضـــاف هــداف الـــدوري التونسي عــن سبب 
ــدوري املـــصـــري عــلــى الـــرغـــم من  ــ ــ اخـــتـــيـــاره الـ
الفرنسي وعرض  وجــود عــروض من تولوز 
بــلــجــيــكــي مـــن لــوكــريــن قـــائـــال: »شــخــصــيــا ال 
ــل قــيــمــة مـــن هــذه  ــلـــي املـــصـــري أقــ أعــتــبــر األهـ
ــلـــي مـــن بـــن عــدة  ــد اخـــتـــرت األهـ ــة، وقــ ــديــ األنــ

للغاية  ريــو سريع  فــي  يبلغ طوله 50 مترًا 
ــيــــراري بن  لـــدرجـــة تــجــعــلــه مــثــل ســـيـــارة فــ

سيارات عائلية.
وصــمــم هـــذا الــحــوض بــاســتــخــدام تقنيات 
حــديــثــة تــعــمــل عــلــى امــتــصــاص الــطــاقــة في 
ــــي صـــــرف مـــيـــاه األمــــــواج  ــــراعـ الـــــحـــــارات وتـ
الـــنـــاجـــمـــة عــــن حـــركـــة الـــســـبـــاحـــن بــطــريــقــة 
جــيــدة، إضــافــة إلـــى مــعــايــيــر أخــــرى خاصة 
بعمق الحوض ودرجة حرارة املياه ملساعدة 
أفــضــل ســبــاحــي الــعــالــم عــلــى الــوصــول إلــى 

سرعة لم يبلغوها من قبل.
وقــــال الــبــريــطــانــي كــريــس ووكــــر هــيــبــورن، 
التتابع  سباق  فــي  ذهبية  بميدالية  الفائز 
لرويترز خالل  متر،  مئة  في  أربعة  املتنوع 
حدث نظمته شركة أديــداس: »قبل سنوات 
طــويــلــة عــنــدمــا كــانــت هــنــاك مــصــارف مياه 
الــســبــاحــة،  تقليدية عــلــى جــوانــب أحــــواض 
كانت األمواج ترتد وتصطدم بك«. وأضاف 
»ذلـــــك كــــان مــفــهــومــي ألحــــــواض الــســبــاحــة 

البطيئة آنذاك«.
وتابع حهيبورن قائاًل حول هذا املوضوع: 
»في كل أحــواض السباحة اآلن هناك نظام 
لصرف املــيــاه التي تخرج مــن الــحــوض لذا 
إذا كنت في  أكبر  لــن تعاني بــصــورة  فأنت 
الحارة الثامنة مقارنة بباقي السباحن في 

الحارات األخرى«. 
واعتبر حوض السباحة في مجمع األلعاب 
ـــرع فــــي الــعــالــم  ــ املـــائـــيـــة فــــي بـــكـــن هــــو األســ
بعدما شهد تحطيم 25 رقمًا قياسيًا عامليًا 

ــــروض ألن األهــــلــــي فــــريــــق ألــــقــــاب مــحــلــيــا  ــ عـ
وقاريا، وتاريخه كفيل بأن يتحدث عنه«.

ــــى جــمــاهــيــر  ــي كــلــمــة وجـــهـــهـــا مـــعـــلـــول إلـ ــ وفـ
األهلي، قال املنتدب الجديد: »بطبعي أعشق 
األهــلــي، وجــمــاهــيــره استثنائية في  الــنــادي 
لــنــاديــهــا، وكـــل ما  تشجيعها وفـــي وفــائــهــا 
أتــمــنــاه هــو أن أكـــون فــي مستوى ظنها وأن 
أنـــجـــح فـــي إهـــدائـــهـــا األلـــقـــاب واالنـــتـــصـــارات 
الفرصة  يــفــّوت معلول  محليا وقــاريــا«. ولــم 
لــيــوجــه تــحــيــة إلـــى مــســؤولــي فــريــقــه الــنــادي 
انضمامه  عملية  سهلوا  الــذيــن  الصفاقسي 
إلـــى األهــلــي عــنــدمــا قـــال: »ال يمكن أن أفــوت 
إلـــى  ــة شـــكـــر  ــ ــالـ ــ تـــوجـــيـــه رسـ ــة دون  ــفــــرصــ الــ
النادي الصفاقسي وفي مقدمتهم  مسؤولي 
الــســيــد لــطــفــي عــبــد الــنــاظــر رئـــيـــس الـــنـــادي، 
الرغم  على  األهــلــي،  إلــى  انضمامي  لتسهيل 
من أنني أدرك صعوبة املوقف وخاصة تشبث 

جماهير النادي الصفاقسي بخدماتي«.
وقــال معلول: »الــنــادي الصفاقسي لن يتأثر 
برحيل معلول أو غيره وقد غادر الفريق في 
السابق أكثر من نجم، ولكن جماهير النادي 
الصفاقسي تدرك جيدا حجم تضحيتي من 
أجــل الــفــريــق، وأنـــا الـــذي رفــضــت سابقا عدة 
الــجــمــاهــيــر التي  لــهــذه  عــــروض، فــقــط تلبية 
ــل الـــســـي آس  ــا تــمــلــك مـــن أجــ تــضــحــي بــكــل مـ
التضحية،  تلك  مني  تستحق  وكــانــت  آس«، 
فقط أريــد أن أشكرها على دعمها املتواصل 
املــوقــف كما عودتني  أن تتفهم  لــي وأتــمــنــى 

بذلك مع كل الالعبن الذين غادروا الفريق«.

فــي أوملــبــيــاد 2008 وســاهــمــت عــوامــل عــدة 
القديمة  السباحة  ولعبت مالبس  ذلــك.  في 
املـــحـــظـــورة حــالــيــًا واملـــــــزودة بــتــكــنــولــوجــيــا 

فــائــقــة، والــتــي ارتــداهــا فيلبس خــالل فــوزه 
في  كبيرًا  دورًا  ذهــبــيــة،  مــيــدالــيــات  بثماني 
ــذا الـــتـــألـــق. لـــكـــن حـــــوض الـــســـبـــاحـــة كـــان  هـــ

أعــرض وأعمق بنسبة كبيرة مقارنة  كذلك 
ــاف مـــنـــافـــســـات  ــتــــضــ ــحــــوض الــــــــذي اســ ــالــ بــ

أوملبياد أثينا 2004.
والبد من أن تتراوح درجة حرارة املياه بن 
25 و28 درجة مئوية. فإذا كانت دافئة أكثر 
من الالزم يمكن للجسد أن يتراخى بصورة 
أكبر من املطلوب. وإذا كانت باردة أكثر من 
ــــالزم فـــإن الــعــضــالت قـــد تــكــون مـــشـــدودة.  الـ
واالضــــــاءة والــجــمــهــور ومــســتــوى الــصــوت 
ــواء تــؤثــر في  ــ عـــوامـــل تــســاعــد فـــي خــلــق أجـ
ريــو سيكون الصف  الذهني. وفــي  الجانب 
األمامي من املقاعد على بعد 10 أمتار فقط 

من حوض السباحة.
الــذي  بيتي،  آدم  البريطاني  الــســبــاح  وقـــال 
ســجــل زمــنــًا قياسيًا عــاملــيــًا فــي ســبــاق 100 
في  ثانية   57.92 بلغ  الــصــدر  لسباحة  متر 
لـــنـــدن الـــعـــام املـــاضـــي، إن الــعــامــل الــنــفــســي 
يعرفون  الــســبــاحــن  ألن  كــبــيــرًا  دورًا  يلعب 
أنــهــم مــقــبــلــون عــلــى الــســبــاحــة فــي أحـــواض 

حديثة جدًا. 
العام  هــذا  ــا  أوروبــ بيتي بعد بطولة  وقـــال 
»األمــــــر مــتــعــلــق بــفــكــرة أكـــثـــر مـــن أي شــيء 
اخــــر. فــكــرة املــشــاركــة فـــي األوملـــبـــيـــاد وأنـــت 
العالم وحــوض  فــي  أفــضــل السباحن  أحــد 
»يبدو  الفكرة«. وأضــاف  هــذا هو  السباحة 
األمر مجازيًا ولكن في كل مرة أرى حوض 
السباحة )بلندن( أريد فقط أن أكون األفضل 

في العالم«.
)رويترز(

أحواض السباحة تساعد متنافسي األولمبيادمعلول لـ»العربي الجديد«: هذه رسالتي لألهالوية
شهد مسلسل األهلي 

ومعلول حلقته األخيرة، 
بعدما توصل الطرفان 

إلى تسوية الخالف

ال تعتمد رياضة 
السباحة فقط على 
مهارة المتنافسين، 

فلألحواض وتصميمها 
دور في ذلك أيضًا

)Getty( معلول سعيد بانضمامه إلى األهلي

)Getty( الجميع ينتظر تألق رشيد غزال

)Getty( بنزية بمواجهة ديفيد لويز

)Getty( 2016 السباحة ستكون من أهم رياضات ريو

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

ــة تجهيز  ــ ــيـ ــ الـــفـــرق األوروبـ بـــــدأت 
الجديد  الــكــروي  للموسم  نفسها 
ســوق  يــشــهــد  ومــعــه   ،2017-2016
االنــتــقــاالت الــصــيــفــي الــكــثــيــر مــن الــتــحــركــات 
ــفـــرق العــبــن  ــخ األمــــــــوال، وتـــضـــم تــلــك الـ وضــ
مـــن املــنــطــقــة الــعــربــيــة، يــنــتــظــر مــنــهــم الكثير 
الدعامة  يشكلون  حيث  الحالية،  الفترة  فــي 
األولى ملنتخبات بالدهم، إضافة إلى الخبرة 
العجوز،  الــقــارة  فــي  هناك  يكتسبونها  التي 
وتــســاهــم فــي تــطــور اللعبة بشكل فــاعــل في 
اليوم حديثنا عن  العربي، وسيكون  وطننا 
أبرز الالعبن العرب املتواجدين في الدوري 

عرب الليغ 1
نقطة انطالق 
الالعبين للمجد

بعدما استعرضنا في السابق أبرز أسماء الالعبين 
على  المهمة،  األوروبية  الدوريات  في  العرب 
البرتغالي  الدوري  الكالتشيو، وكذلك  الليغا،  غرار 
الدوري  اليوم سيكون عن  ليغ حديثنا  والبريميير 

الفرنسي

تقرير

األســمــاء ال  مــن  الكثير  الـــذي يضم  الفرنسي 
سيما من منطقة املغرب العربي.

صيام بن يوسف
عامًا،   27 العمر  مــن  البالغ  التونسي  املــدافــع 
ينتظر موسمًا جديدًا مع نادي كان الفرنسي 

الـــذي احــتــل املــركــز الــســابــع فــي 2016-2015، 
الــالعــب الــذي مثل نسور قــرطــاج فــي 13 مرة 
منذ العام 2010، يسعى لخوض موسم أفضل 
من الــذي سبقه، حيث شــارك املوسم املاضي 
فــي 14 مــبــاراة بـــالـــدوري، لكنه مــن دون شك 
وكحال كل العب كرة، يسعى للتطور، ولذلك 
قدميه  لتثبيت  له  الفرصة سانحة  تكون  قد 
ــرة، وقـــــــادرا على  ــبـ خـــاصـــة أنــــه بــــات أكـــثـــر خـ

مجاراة نسق املباريات السريعة والقوية.

ياسين بنزية
بــعــدمــا فـــاجـــأ صـــاحـــب الـــــــ21 عـــامـــًا الــجــمــيــع 
بــفــرنــســا، بــاخــتــيــاره مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر بــدل 
تــمــثــيــل الـــــديـــــوك، الـــتـــي لـــعـــب فــــي صــفــوفــهــا 
مــن ســن تــحــت 16 عــامــًا حــتــى عــمــر تــحــت 21 
عامًا، ينتظر النجَم الشاب اختبار جديد مع 
ناديه ليل، الذي احتل املركز الخامس املوسم 
املــاضــي، وكـــان نــدًا قــويــًا لــفــرق مثل موناكو 
ليون ومارسيليا، وسجل املهاجم الجزائري 
مــع فــريــقــه هــدفــن فــي 25 مـــبـــاراة، رقـــم ليس 
بالسيئ في أول اختبار له مع ناٍد جدي العام 
املنصرم، حيث كان قبل ذلك أحد العبي نادي 

ليون.

ياسين بامو
ــًا، انـــضـــم لــلــمــنــتــخــب املــغــربــي  ـــ24 عـــامـ ــ ــن الــ ابــ
فــي عــام 2015، وهــو يسعى إلثــبــات جــدارتــه 
وتـــأكـــيـــد أحـــقـــيـــتـــه بـــــارتـــــداء قــمــيــص بـــــالده، 
ــولــــود فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  املـــهـــاجـــم املــ
بــاريــس، مستقر مــع نــاديــه الــحــالــي نانتس، 
الليغ 1، واحتل املركز  حيث بقي الفريق في 
الـــ12، الالعب املغربي خــاض حتى هــذه منذ 
العام 2014 مع فريقه نانت 58 مباراة وسجل 
8 أهداف، من دون شك هو مطالب بأن يكون 
أكثر قوة من الناحية الهجومية، لكي يصبح 
عــنــصــرًا أســـاســـيـــًا بــشــكــل دائـــــم فـــي الــفــريــق، 
مستواه  فــي  يصعد  أن  مــن  يتمكن  فلن  وإال 
أو أن ينتقل إلى نــاٍد آخــر، ليحقق البطوالت 

واأللقاب معه.

رشيد غزال
ــاري عــــمــــره 24 عـــامـــًا،  ــ ــهــ ــ جــــنــــاح ســــريــــع ومــ
وُيــنــتــظــر مــنــه الــكــثــيــر، لــم يــأخــذ فــرصــتــه في 
مــنــتــخــب بـــــالده الـــجـــزائـــر بــشــكــل كــبــيــر ألنــه 
انضم للخضر في عام 2015، إضافة لوجود 
النجم رياض محرز املتألق مع نادي ليستر 
ــان قــريــبــًا مـــن أنـــديـــة كــثــيــرة  ــزال كــ ــ ســيــتــي، غـ
بسبب مهاراته الفردية ومراوغاته، وهو في 

الدوري الفرنسي 
يضم الكثير 

من األسماء العربية

)Getty( صيام بن يوسف يمتلك خبرة كبيرة

فريق مميز )ليون(، صاحب الباع الطويل في 
رحلته  بــدأ  الـــذي  رشــيــد  الفرنسية،  املسابقة 
مع ليون منذ 2004 كالعب ناشئ حتى وصل 
لــلــفــريــق األول وشـــــارك مــعــه فـــي 61 مـــبـــاراة 
ــــداف، يــريــد فـــرض اســمــه كأحد  وســجــل 9 أهـ
نجوم الفريق، وفي حال قدم مستوى أفضل 
من املوسم املاضي فقد نراه املوسم في أحد 
األندية التي تصارع على لقب دوري األبطال 

ربما.

نبيل ديرار
يعيش املدافع نبيل ديــرار فترة ال بأس بها، 

رياض بوديبوز
رغم  كبيرة  خبرة  الجزائري  الالعب  يمتلك 
أن عمره 26 عامًا، كان الجميع يتوقع له أن 
بالشكل  يظهر  لــم  لكنه  كبيرًا،  نجمًا  يــكــون 
يمتلك  شـــك  دون  مـــن  اآلن،  حــتــى  املـــطـــلـــوب 
مــوهــبــة مــمــيــزة، وهـــو قــــادر عــلــى االنــفــجــار 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، حــيــث مـــا زال فـــي عمر 
بوديبوز  الــقــدم،  كــرة  لــالعــب  بالنسبة  جيد 
مّثل  والــذي  الفرنسية،  كوليمار  مدينة  ابــن 
بـــاله الــجــزائــر فــي 17 مـــبـــاراة وســجــل هدفًا 
واحدًا فقط منذ العام 2010، يسعى للتألق، 
بــعــدمــا قــــدم مــوســمــًا ال بــــأس بـــه مـــع نـــادي 

ــادي مـــونـــاكـــو مـــنـــذ الـــعـــام  ــ فـــهـــو يــلــعــب مــــع نــ
الفريق خاصة  أنه مستقر في  2012، ويبدو 
ـــ30 عــامــًا، وبــالــتــالــي  بــعــد وصــولــه لــحــاجــز الــ
أبطال  دوري  في  ينافس  فريق  البقاء ضمن 
أوروبــا أمــر جيد لــه، الظهير األيسر املغربي 
والـــذي لعب 14 مــبــاراة لــبــالده فــقــط، يسعى 
لــلــعــب كــأســاســي فــي تشكيلة نــــادي اإلمــــارة 
الفرنسية، فهو الــذي دافــع عن ألــوان الفريق 
فــي 111 مــبــاراة وســجــل 11 هــدفــًا، وبالتالي 
يــتــوجــب عليه االســتــفــادة مــن عــامــل الخبرة 
الــذي اكتسبه فــي املــواســم املاضية، مــن أجل 

االبتعاد عن دكة البدالء.

مونبلييه، حيث سجل هدفًا في 25 مباراة، 
املوسم  هــذا  إثــبــات جــدارتــه  وبالتالي عليه 
بالخصوص، ألن سوق الالعبن الجزائرين 
في الوقت الحالي مزدهر، واألضــواء تسلط 
على العــبــي الخضر، على غـــرار مــا يحصل 
مع رياض محرز، ياسن براهيمي، سفيان 
فــيــغــولــي، وكـــذلـــك املـــهـــاجـــم املـــتـــألـــق إســـالم 

سليماني.

مهدي زيفاني
صاحب الـ24 عامًا، والذي لم تسنح له الفرصة 
للعب في نادي ليون، الذي باعه مطلع موسم 

في  الثامن  املركز  رينز صاحب  لنادي   2015
الـــــدوري، يسعى لــتــأكــيــد أحــقــيــتــه فــي اللعب 
كأساسي في فريق ومنتخب بالده الجزائر، 
بــعــدمــا شـــــارك تــقــريــبــًا املـــوســـم املـــاضـــي في 
نصف مباريات الفريق في الدوري  )16 لقاء 
وسجل هدفًا واحدًا(، كما أن جميع الالعبن 
الــجــزائــريــن لــديــهــم حــافــز الــتــألــق، مـــن أجــل 
االنــضــمــام إلـــى املــنــتــخــب الـــذي بـــات األفــضــل 
ربما في القارة األفريقية، إضافة إلى اقتراب 
كأس العالم 2018 في روسيا، وهناك العبون 
جزائريون آخرون في الدوري الفرنسي على 

غرار وليد مسلوب العب لوريان.
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لندن ــ العربي الجديد

حبيبة  التونسية  الـــعـــداءة  فـــازت 
مــتــر   3000 ــبــــاق  بــــســ الــــغــــريــــبــــي، 
مـــوانـــع، ضــمــن مــنــافــســات ملتقى 
األلـــعـــاب املــاســيــة بــلــنــدن، لــتــؤكــد مـــن جــديــد 
هــيــمــنــتــهــا عــلــى هــــذه الــصــنــف مـــن ســبــاقــات 
البطلة  3000 متر موانع. وحققت  العدو في 
العالم  بطلة  ووصــيــفــة  التونسية،  األوملــبــيــة 
2015، هــــذا الـــفـــوز فـــي تــوقــيــت 9 دقـــائـــق 21 
ثانية و35 باملائة، وهو السباق الثاني فقط 
التي  الغريبي  لحبيبة  بالنسبة  املوسم  هــذا 

تستعد لأللعاب األوملبية 2016 بريو.
ويـــعـــد هــــذا الــتــوقــيــت مــمــيــزا جــــدا لــلــعــداءة 
لــحــوالــي 2000 متر  ركــضــت  الــتــي  التونسية 
من السباق منفردة وبعيدة عن منافساتها، 
ــذلـــك تــوقــيــتــهــا الـــســـابـــق الــــذي  ــاوزت بـ ــ ــجـ ــ وتـ
يونيو/  شهر  خــال  ستوكهولم  فــي  حققته 

حزيران 9 دقائق 31 ثانية و22 باملائة .
ــز الـــثـــانـــي مـــبـــاشـــرة خلف  ــركـ وجــــــاءت فـــي املـ
العداءة  الغريبي،  حبيبة  التونسية  النجمة 
دقائق   9 بتوقيت  كــيــروي،  بوريتي  الكينية 
الجامايكية  والعداءة  باملائة،  و22  ثانية   30
عايشة بروغيت التي حلت في املركز الثالث 
بــاملــائــة.  ثــانــيــة و75  دقـــائـــق 31  بــتــوقــيــت 9 

الغريبي 
أميرة لندن

حقّقت الكثير من األرقام المهمة في منافسات ملتقى األلعاب الماسية 
بلندن، والذي يسبق بطولة األلعاب األولمبية التي تبدأ الشهر المقبل في 
أن  ينتظر  حيث  كبيرة،  منافسة  ستشهد  والتي  البرازيلية،  جانيرو  دي  ريو 

يحقق النجوم العرب أرقامًا مهمة ويحصدوا ميداليات متنوعة

3031
رياضة

تقرير

التونسية،  للبطلة  اإلعـــامـــي  املــلــحــق  وذكــــر 
شـــاكـــر بـــلـــحـــاج، أن حــبــيــبــة الــغــريــبــي أجـــرت 
معسكرًا تحضيريا في مرتفعات فون رومي 
للمشاركة  لندن  إلــى  التوجه  قبل  الفرنسية، 

في ملتقى األلعاب املاسية.
كما حققت العداءة التونسية من قبل تتويجًا 
ــرًا فــــي بـــروكـــســـيـــل وهــــــذه االنـــتـــصـــارات  ــاهــ بــ
املشرقة ستكون مؤثرة جدًا في بقية مشوار 
بأنها  لتؤكد  جـــاءت  ألنــهــا  الغريبي  حبيبة 
عــداءة في سباق 3000م / موانع في  أفضل 
الــى مزيد  الحالي وهــو ما سيدفعها  الوقت 
التضحية مــن أجـــل الــظــفــر بــالــذهــب فــي ريــو 
 ذهــــب ريــــو يـــكـــون أفـــضـــل تــتــويــج 

ّ
2016 عــــل

ملسيرة استثنائية.
ــذه حبيبة الــغــريــبــي تــعــّلــق« إن مــثــل هــذا  وهـ
ني حقا ألنني لن أعتزل بعد 

ّ
التفكير يستفز

ريو وربما راهنت على ألعاب طوكيو 2020، 

ال يجب أن ننسى أيضا أن ألعاب ريو 2016 
ستليها بطولتان عامليتان وهي لندن 2017 
أن ســجــل  يــعــنــي  مــــا  ــو  ــ ــة 2019 وهـ ــ ــــدوحـ والـ
ز 

ّ
ــاب الـــقـــوى الــتــونــســيــة ســيــعــز ــعـ حــبــيــبــة وألـ

بإنجازات أخرى.
من جهة أخرى، عاد مو فرح إلى مكان تألقه 
في أوملبياد لندن 2012 واستكمل استعدادات 
فــي ريو  الطويلة  الــدفــاع عــن لقبي املسافات 
وسجل زمنا أقل من 13 دقيقة ليفوز بسباق 
خــمــســة آالف مــتــر فـــي لـــقـــاء لـــنـــدن بـــالـــدوري 

املاسي.
ولم يتعرض املتسابق البريطاني ألي تهديد 
النصف  في  تقريبًا  بمفرده  وركــض  حقيقي 
الثاني من السباق وسجل زمنا بلغ 12 دقيقة 
و59.29 وهو أفضل زمن خال العام الجاري.
ــدرو بــوتــشــارت على  ــ وتـــفـــوق الــبــريــطــانــي أنـ
ــات لينتزع  األمــيــركــي املــخــضــرم بــرنــارد الجـ
بينهما  ثنائية  منافسة  بعد  الــثــانــي  املــركــز 

ومتأخرًا بفارق 15 ثانية عن البطل.
وقـــال فــرح الـــذي نشأ فــي لــنــدن بعدما غــادر 
الفوز.  إلــى  أتطلع  »أنــا  فــي صغره  الصومال 
هذه كانت آخر فرصة لي للركض بسرعة قبل 
ريو. هذا املضمار يعني الكثير بالنسبة لي 

وأنا أحظى بدعم هائل من املشجعني.«
وأضــاف »أصبحنا على أعتاب التنافس في 
ريـــو وأنـــا فــي حــالــة جــيــدة. يــجــب أن أحــافــظ 
على تواضعي وأتحلى بالصبر لكني أشعر 

بحماس كبير.«
وسيكون فرح مرشحا للفوز بسباقي خمسة 
آالف وعشرة آالف متر في ريو الشهر املقبل 
قبل  فــقــط  فــيــرن  الفنلندي الس  نــجــح  بينما 

ذلك في االحتفاظ باللقبني األوملبيني.
وســتــحــاول الــهــولــنــديــة دافــنــه شــيــبــرز الــفــوز 
الــعــداءة  ونجحت  مــتــر،  و200   100 بسباقي 
السرعة  لسباقات  تفرغت  التي   - الهولندية 
وتــــركــــت مـــنـــافـــســـات الـــســـبـــاعـــي - فــــي الـــفـــوز 
بــســهــولــة بــســبــاق 200 مــتــر املــفــضــل لــديــهــا 

بعدما سجلت زمنا بلغ 22.13 ثانية.
وقــــالــــت شـــيـــبـــرز الـــفـــائـــزة بـــســـبـــاق 200 مــتــر 
املركز  املاضي واحتلت  العام  العالم  ببطولة 
ــا ســعــيــدة  ــ ــبـــاق 100 مـــتـــر »أنــ الـــثـــانـــي فــــي سـ
بالسباق.. أشعر  للفوز  إلــى هنا  اآلن وجئت 
بالراحة في التعامل مع كوني املرشحة )في 

ريو( ال أشعر أبدا بالتوتر وهذا أمر جيد.«
وفي سباق 100 متر للسيدات في وظل غياب 
أكـــثـــر مـــن مــتــســابــقــة أمــيــركــيــة بـــــارزة اكــتــفــت 
الجاميكية شيلي آن فريزر برايس باحتال 
املركز الثالث بزمن بلغ 11.06 ثانية في ظل 

استمرار مشوارها للتعافي من اإلصابة.
وفازت ماري جوسي تا لو من ساحل العاج 
بــالــســبــاق بــشــكــل مــفــاجــئ بــزمــن بــلــغ 10.96 
ثــانــيــة بــيــنــمــا جــــاءت مــيــتــشــيــل لـــي أهــــي من 

ترينيداد وتوباجو في املركز الثاني.
ــنــــدرا هـــاريـــســـون قــد  ــر أن األمـــيـــركـــيـــة كــ ــذكـ يـ
ــواء بــشــكــل الفـــت عــنــدمــا حــطــمــت الــرقــم  ــ األضـ

مو فرح يستعد 
على قدم وساق لأللعاب 

األولمبية القادمة

ميغيل أنخل روسو يدخل الحسابات لتدريب المنتخب 
األرجنتيني

دخــــل املـــــدرب مــيــغــيــل أنــخــل روســــو ضمن 
ــخـــب  ــتـ ــنـ دائـــــــــــــرة املـــــرشـــــحـــــن لـــــتـــــدريـــــب املـ
األرجنتيني لكرة القدم بعدما اجتمع برئيس 
االتـــحـــاد املــســيــر للعبة فــي الــبــلــد الــاتــيــنــي، 
االتــحــاد فعليًا عملية  وبــدأ  بيريز.  أرمــانــدو 
منصبه،  مــن  املستقيل  خليفة  عــن  الــبــحــث 
خيراردو ›تاتا‹ مارتينو عقب خسارة لقب 
الشهر  تشيلي  أمــام  )املــئــويــة(  أميركا  كوبا 
املاضي. واجتمع بيريز مع إدجــاردو باوزا، 
املدرب الحالي لساو باولو البرازيلي، قبل أن 
لفيليز  السابق  املدرب  اليوم بروسو،  يلتقي 
والنــوس  سارسفيلد وروســـاريـــو ســنــتــرال 
وبوكا جونيورز. وقال بيريز عقب االجتماع 
مع  لتوي  »اجتمعت  إذاعــيــة  فــي تصريحات 
بيريز، وهو األمر ذاته الذي حدث مع باوزا. 
رئيس  وسيواصل  النهاية«.  في  األفضل  القرار  اتخاذ  وسيتم  قائمة،  االحتماالت  جميع 
مارسيلو  الحالي،  بليت  ريفر  مــدرب  بينهم  من  آخرين  مع مرشحن  اجتماعاته  االتحاد 

غاياردو، وإدواردو كوديت، مدرب روساريو سنترال.

البرازيل تؤكد حضور 45 من زعماء الدول ألوليمبياد ريو
أكد جوزيه سيرا، وزير الخارجية البرازيلي، حضور 45 من رؤساء الدول والحكومات 
لدورة األلعاب األوليمبية الصيفية )ريو 2016( والتي ستنطلق يوم 5 أغسطس/آب القادم 
في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وذكر سيرا أن من بن الحضور الرئيس الفرنسي 
ــــوزراء اإليــطــالــي ماتيو ريــنــزي ورؤســـاء كــل مــن األرجنتن  فــرانــســوا هــوالنــد ورئــيــس ال
كارتيس.  وبــاراجــواي هوراثيو  مانويل سانتوس  وكولومبيا خــوان  ماكري  ماوريسيو 
أيضا 55 وزيــر رياضة من دول  الزعماء، سيحضر  إلــى هــؤالء  أن باإلضافة  أكــد  كما 
مختلفة أثناء منافسات الدورة. وسيحتضن مقر وزارة الخارجية في ريو دي جانيرو 
حدثن بمناسبة افتتاح واختتام الدورة األوليمبية، باإلضافة لحدثن مثلهما مع انطاق 

دورة األلعاب الباراليمبية في شهر سبتمبر/أيلول القادم.

كريستيانو رونالدو يغيب عن كأس السوبر
ــــدو،  ــال صــــرح الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
املوسم  بــأن  ريــال مدريد اإلسباني،  مهاجم 
الرياضية  املــاضــي كــان األهـــم فــي مسيرته 
من ناحية التتويج بالبطوالت كما أكد غيابه 
عـــن بــطــولــة كـــأس الــســوبــر األوروبـــــــي. وفــي 
تصريحات أدلى بها للصحافين من مدينة 
فونشال، بجزيرة ماديرا مسقط رأسه، قال 
ــم في  الـــعـــام األهــ كــريــســتــيــانــو »2016 كـــان 
مسيرتي من ناحية التتويج بالبطوالت«، في 
إشــارة إلــى فــوزه مع الــريــال بــدوري األبطال 
للمرة  البرتغال بأمم أوروبـــا  األوروبـــي ومــع 
بالفوز  يتعلق  وفيما  تــاريــخــهــا.  فــي  األولـــى 
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة لــلــمــرة الـــرابـــعـــة في 
تاريخه هــذا الــعــام، أشــار »الـــدون« إلــى أنــه ال 
يركز على األمر رغم أن البطوالت التي فاز 
بها سواء مع امللكي أو منتخب باده تجعله 

مؤها لحصدها.

قبل  األفريقية  لتشكيلته  شيكاتارا  يضيف  المغربي  الوداد 
لقاء األهلي

لتشكيلته  شيكاتارا  شيسوم  النيجيري  املهاجم  ضم  املغربي  البيضاوي  الــوداد  أعلن 
األفريقية قبل استضافة األهلي املصري في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم يوم األربعاء 
املقبل. وقــال الـــوداد - الــذي تــعــادل بــدون أهـــداف مــع األهــلــي فــي وقــت سابق مــن الشهر 
النيجيري في  املهاجم  إنــه سجل  االنــتــرنــت  - بموقعه على  األبــطــال  فــي دوري  الــجــاري 
تشكيلته االفريقية. وشيكاتارا ثالث العب جديد بالتشكيلة االفريقية للوداد بعد املهاجم 
عبد العظيم خضروف واملدافع يونس بلخضر من املغرب التطواني. وجدد الوداد عقود 
أبرز العبيه يوسف رابح وابراهيم النقاش وصاح الدين السعيدي وعبد اللطيف نوصير. 
الــوداد املجموعة األولــى في دوري األبطال برصيد سبع نقاط متقدما بنقطة  ويتصدر 
واحدة على زيسكو الزامبي وثاث نقاط على أسيك ميموزا من ساحل العاج بينما يملك 
األهلي بطل مصر نقطة واحدة. وفقد الوداد لقبه املحلي لصالح الفتح الرباطي لكنه سجل 

بداية موفقة في دوري األبطال وبات قريبا من التأهل للدور قبل النهائي.

طويلة، وّقع أول عقد احترافي ملدة 3 سنوات، براتب يصل 
إلى 15 ألف دوالر، على أن يزداد تصاعديًا.

وتــضــمــن الــعــقــد أيــضــًا أن الــاعــب يمكنه االنــضــمــام إلــى 
فريق آخــر، فــي حــال ُدفــع فيه أكثر مــن 30 مليون دوالر 
)24 مليون يورو(، وبالتالي فإن عرض السيتي 32 مليون 
إلى  الاتيني  البلد  من  البرازيلية  املوهبة  لنقل  كافيًا  كــان 
مهد كرة القدم إنكلترا، وهو سيلتحق بالفريق في يناير/ 

كانون الثاني.
الاعب في معظم مباريات فريقه،  عــام 2015 شــارك  في 
ورغم أنه كان في املوسم األول كمحترف سجل 7 أهداف 
البرازيل، واختير  الفريق بكأس  مــبــاراة، وتــّوج مع  في 37 
أفضل العب صاعد في ذلك العام، ليؤكد أن االسم املنتظر 
في سماء باد السامبا التي أنجبت أساطير ونجومًا كبارًا.
للغاية، حيث ظهر غابريال  أما موسم 2016، فكان مميزًا 

أفضل، وهــو في عمر 19 عامًا فقط،  خيسوس بمستوى 
مــبــاراة، وظهر بشكل مذهل في  فسجل 19 هدفًا في 30 
مراوغة املدافعن، ليشبهه كثيرون بالنجم البرازيلي نيمار 
دا سيلفا، وليبدأ التعويل عليه منذ اآلن في السنوات القادمة.

مــن جــانــب آخــر يعتبر هــذا الــاعــب أمــل الــبــرازيــل الــقــادم، 
فالظاهرة لويز نازاريو دي ليما رونالدو، أكد أنه يرى في 
خيسوس مستقبل السيليساو قريبًا، وهو الذي سيتواجد 
ضمن منتخب السامبا املشارك في األلعاب األوملبية بريو 
دي جانيرو الشهر املقبل، والتي تبدأ يوم 5 أغسطس/ آب، 
وبالتالي قد ترتفع أسهمه في حال قاد باده للتويج هناك.

خيسوس يمتاز بالكثير من القدرات التي تمّكنه من اللعب 
فــي أوروبـــا على أعــلــى املــســتــويــات، فهو العــب مـــراوغ من 
الكرة بسهولة، سريع في مركز  الدرجة األولــى، وال يفقد 

الجناح ويربك دفاعات الخصم.

حسين غازي

خطف نادي مانشستر سيتي من نظيره اليونايتد املوهبة 
البرازيلية، غابريال خيسوس، والذي يصفه بعض في باده 
البرازيلية الصاعدة، بعدما كان  الجوهرة  أو  بخليفة نيمار، 

الصراع بينهما قائمًا حتى األمتار األخيرة.
باولو اشتهر في صغره  املولود في مدينة ساو  خيسوس 
بــالــلــعــب بــأحــيــاء خـــارديـــم بــيــري، حــيــث كـــان يــذهــل الجميع 
بمهارته الكروية في كرة الشوارع، لكن وبعد رؤية موهبته 
في اللعبة الشعبية األولى انضم إلى أكاديمية أنهانغيرا لكي 
يطور من مستواه. ويوم 1 يوليو/ تموز من عام 2013 وّقع 
نــادي بامليراس، وسجل في موسمه األول  عقدًا مع صغار 
54 هدفًا في 48 مباراة، ما دفع الجميع للتأكيد أنه مستقبل 
الكرة البرازيلية القادم، وبعد عاٍم فقط، وعلى إثر مفاوضات 

غابريال خيسـوس

على هامش الحدث

نجم برايزلي، يمتلك 
موهبة كبيرة في 

المراوغة وتسجيل 
األهداف

وسنراه قريبًا 
بقميص السيتي

الغريبي 
تنتظر انطالق 
أولمبياد ريو 
)Getty(

الرياضيون الكينيون إلى رد االعتبار أمام منافسيهم الدائمين في  يسعى 
الشهر  جانيرو،  دي  ريو  في   2016 أولمبياد  في  القوى  ألعاب  منافسات 
في  يشارك  الــذي  تانوي  وبــول  كاروكي  بيدان  الثنائي  وقــال  المقبل. 
سباق عشرة آالف متر، إنهما يعلمان اآلن المطلوب فعله للتغلب على 
البريطاني مو فرح، البطل العالمي واألولمبي الذي حرمهما مرتين من 
لقب كبير، بسبب سرعته قرب النهاية. وحذرت أونيس سوم، بطلة العالم 
للسيدات في سباق 800 متر في 2013، منافستها الجنوب أفريقية كاستر 

سيمنيا، بطلة العالم في 2009 والعائدة بقوة.

كينيا »تحشد« ضد بولت في األولمبياد

وجه رياضي

القياسي العاملي في سباق 100م حواجز، في 
املاسي أللعاب  الــدوري  العاشرة من  املرحلة 
الـــقـــوى. حـــني قــطــعــت ســبــاقــهــا بـــزمـــن 12,20 
ثــانــيــة، مــتــخــطــيــة رقــــم الــبــلــغــاريــة يــوردانــكــا 
دونكوفا )12,21 ثانية( الصامد منذ 20 آب/
أغسطس 1988، وحصلت على ماكفأة بقيمة 
50 الف دوالر أميركي لتحطيم الرقم العاملي. 

املزيد، ولدي 3 سباقات حتى انتهاء املوسم«. 
مــن جــهــتــه، خــطــف بــولــت ســبــاق 200م بزمن 
لتحقيق  اســتــعــداداتــه  ثــانــيــة، ضــمــن  89ر19 
ثاثية تاريخية جــديــدة فــي ألــعــاب ريــو دي 
جانيرو األوملبية التي تقام منافسات ألعاب 
القوى فيها بني 12 و21 اب/اغسطس املقبل. 
ــال: 100  ــرجـ وهــنــا نــتــائــج بــعــض ســبــاقــات الـ

وازاحت هاريسون )23 عامًا( أحد أقدم االرقام 
القياسية في عالم العاب القوى وبفارق واحد 
»بعد  الثانية. وكشفت هاريسون:  من  باملئة 
إهداري التأهل إلى األوملبياد، عملت من أجل 
العاملي.  القياسي  الرقم  تحطيم  الهدف:  هذا 
كان الشيئ الوحيد الذي حفزني على العمل 
املضني«. تابعت: »أشعر أنه بإمكاني تقديم 

ثــانــيــة،  فــيــكــو 10,02  الــفــرنــســي جــيــمــي  م: 1- 
 -3 ث،   10,07 يـــونـــغ  إيـــســـيـــاه  ــركـــي  ــيـ األمـ  -2
ثانية،   10,10 مارتينا  الهولندي تشاوندري 
الــفــرنــســي ديــمــيــتــري  110 مــتــر حــــواجــــز: 1- 
ترابر  األملــانــي غريغور   -2 13,20 ث،  باسكو 
كــونــســتــانــديــنــوس  الـــيـــونـــانـــي   -3 ث   13,45

دوفاليديس 13,54 ث.

كشف النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عما سيقوم به في حال تتويج منتخب باده 
االتحاد  ح في مقابلة نشرتها مجلة  القدم، حيث صــرّ األوملبية في كرة  األلعاب  بذهبية 
البرزايلي، أنه سيضع وشمًا جديدًا على جسده في حال حصول البرازيل على امليدالية 
الذهبية وقال: »لدي كثيٌر من الوشوم والتي يصل عددها إلى 35 تقريبًا، لكن يمكنني 
إضافة وشم آخر، هذه الفكرة جاءت من قبل رافينيا، حن سألته، ماذا نفعل لو حققنا 
امليدالية الذهبية؟ أجاب: »حتى هذه اللحظة لم نستقر على الوشم، لكن علينا الفوز في 

البداية بامليدالية الذهبية، وبعدها سنرى«.

صورة في خبر

نيمار والوشم
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مطار إسطنبول الثالث
حلم تركيا لتحطيم رقم قياسي عالمي

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــعــرف مــا تحّمله تركيا على  مــن 
وسياسة،  اقتصاد  من  السياحة، 
وحتى روحانيات، يبرر أو يتفّهم 
مــا يلزم  الــتــرويــج وإعـــداد  سعيها باتجاه 
من بنى وخطط وتجييش، رغم الصفعات 
بــال دخـــان« خالل  »الصناعة  تلقتها  الــتــي 
ــر الــعــقــوبــات الــروســيــة  ــرة، إثـ ــيـ الــســنــة األخـ
وحــرمــان أنــقــرة مــن نــحــو 4 مــاليــن سائح 
ينفقون نحو 6 مليارات دوالر و يشكلون 
الضربات  أو  مــن سياحها،  مــن %10  أكــثــر 
اإلرهـــابـــيـــة املــتــتــالــيــة، الـــتـــي لـــم يــنــج منها 
حتى مطار »أتاتورك« بإسطنبول، ما أدى 
مليون   42 مــن نحو  السياحة  تــراجــع  إلــى 
شخص عــام 2014 إلــى أقــل من 36 مليونا 
العام الفائت، ويقدر أن أعداد العام الجاري 
أسوأ، رغم تخفيف التوتر مع موسكو، إال 
أن  االنـــقـــالب الــفــاشــل الــــذي هــز تــركــيــا في 
ــاري، طـــاولـــت شــظــايــاه  15 مـــن الــشــهــر الـــجـ

السياحة.
حلمها  يستلزمه  مــا  أول  أن  تركيا  وتــعــي 

)Getty/تسعى أنقرة لزيادة عدد المطارات بحلول 2023 الستقبال عدد أكبر من السيّاح )غوكان تان

ــنــــت،  ــي، هــــــو املـــــــــطـــــــــارات، فــــدشــ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
وبــعــد أربــــع ســـنـــوات عــمــل، مــطــار »أرودو 
قــيــريــســون« الــبــحــري قــــرب مــديــنــة أوردو 
التركية، ليكون أول مطار مائي في العالم، 
وسيستمر العمل أيضا في اسطنبول على 
افــتــتــاح »املــطــار الــثــالــث« الـــذي ال يستبعد 
مـــراقـــبـــون تــســمــيــتــه بـــاســـم رئـــيـــس الـــدولـــة 
ليكون  عـــام 2018،  فـــي  »أردوغــــــــان« وذلــــك 

أيضًا  أكبر مطار في العالم.
ــن،  ــذهـ ــبـــادر فــــي الـ ــتـ ــا الــــســــؤال الــــــذي يـ ــمـ ربـ
وخصوصا عند األتراك حن يكون الحديث 
عــن »املـــطـــار الــثــالــث« هــو مــا مــصــيــر مطار 
»أتاتورك« العمالق الذي حصد العام الفائت 
ــًا بــعــدد مسافرين  ــيـ املــرتــبــة الــرابــعــة أوروبـ
ناهز 57 مليونًا، ألن ثمة تصريحات سابقة 
تقول إن من الصعوبة فنيًا استخدام املجال 
الـــجـــوي لــلــمــطــاريــن بــمــديــنــة واحــــــدة، رغــم 
املواصالت  وزيــر  أطلقها  التي  التطمينات 
من أن مطار »أتاتورك« لن يغلق أو يتوقف 
 عـــن الــعــمــل بــعــد افــتــتــاح املـــطـــار »الــحــلــم«، 
بل سيستمر مع مطار »صبيحة« على األقل 
لطائرات الشحن أو الرحالت غير املجدولة، 

ألن تركيا تطمع إلــى زيــادة الــصــادرات من 
157 إلى نحو 500 مليار دوالر.

ومــنــذ اإلعــــالن عــن بـــدء تنفيذ املــطــار عــام 
2014، تهافتت املصارف، املحلية والعاملية 
ــــروع مـــضـــمـــون الـــربـــح  ــشـ ــ عـــلـــى تـــمـــويـــل مـ
مــلــيــارات   10 نــحــو  كلفته  تبلغ  والــنــتــائــج، 
يورو ليصل ملا هو مخطط من 6 مدّرجات 
قــادمــة  يــومــيــًا  طــائــرة  تــهــبــط عليها 1500 
من 350 وجهة ودولــة، وبقدرة استيعابية 
تصل إلى نحو 150 مليون مسافر سنويا، 
فضال عــن مــرأب معاينة لـــ 500 طــائــرة في 
آن واحد، وموقف سيارات فسيح قادر على 
اســتــيــعــاب 70 ألـــف ســـيـــارة، وتــجــهــيــز 165 
الــركــاب وتشييد شبكة  جــســرا الســتــقــبــال 
ســكــة حــديــديــة لــلــربــط بـــن جــمــيــع أطـــراف 
إلكترونية  أبــراج مراقبة   3 املطار، وتوفير 
وتـــقـــنـــيـــة، أمــــــا أبـــــــــراج املــــراقــــبــــة الـــخـــاصـــة 
ــا 8، وكــــل ذلــك   بــالــتــحــكــم فــســيــكــون عـــددهـ
بــهــدف الــتــفــوق عــلــى مــطــار »أتـــالنـــتـــا« في 
أحالم  بأحد  واملساهمة  املتحدة،  الواليات 
2023 الذي يسميه األتــراك »العش الجديد 

الضخم لتركيا وخطوطها الجوية«.

مــمــا يــجــدر ذكـــره هــنــا، أن معظم مشاريع 
أحالم تركيا، ال تسمح بإشادتها إال بأياٍد 
ــاب اإلقــــــراض  ــ ــان بـ ــ ــإن كـ ــ عـــامـــلـــة مــحــلــيــة، فـ
والتمويل مفتوحًا، إال أن أبواب التخطيط 
والتنفيذ مغلقة بوجه الخارج ومحصورة 
ــات الــتــركــيــة  ــركـ ــشـ ــالـ بـــأصـــحـــاب الـــحـــلـــم، فـ
ألـــف عامل  الــخــمــس، بعمالة تــزيــد عــن 15 
ــاء، مــنــهــم 1500  يـــشـــاركـــون بـــأعـــمـــال الـــبـــنـ
موظف إداري، هم من أتموا حتى اآلن نحو 
العدد  بزيادة  املطار، ويتعهدون  من   %25
الـــذروة، ليتم تسليمه  إلــى الضعف، خــالل 

في شباط/فبراير 2018.
ومن الالفت هنا أيضا أن من بن العاملن 
في بناء وتجهيز »املطار الثالث« ما نسبته 
17% مـــن الــنــســاء، ويــوصــفــن بــحــســنــاوات 
ــر،  ــيــ ــه، إبـــــرو أوزدمــ ــدتــ تـــركـــيـــا، وهــــو مـــا أكــ
رئــيــســة شــركــة »لــيــمــاك«، إحـــدى الــشــركــات 
الفتيات  نــســبــة  إن  بــقــولــهــا  االســتــثــمــاريــة، 
العامالت في بناء مطار إسطنبول الثالث 

بلغت 17% من إجمالي العاملن. 
يــعــمــلــن  ــاة  ــ ــتـ ــ فـ  162 ــاك  ــ ــنـ ــ هـ أن  وأضــــــافــــــت 
ألفا   14 أصــل  مــن  ومعماريات  كمهندسات 
و500 عــامــل فــي املــطــار، حــيــث لــم يــكــن أحــد 
ــــى هـــذا  ــدد الـــفـــتـــيـــات إلـ ــ يـــتـــوقـــع أن يـــصـــل عـ
املــســتــوى خــصــوصــا فــي أمــاكــن اإلنــشــاءات 

الثقيلة.
كــمــا قـــال  مــديــر املــــوارد الــبــشــريــة بــاملــطــار، 
ــــوي، إن الـــفـــتـــيـــات يــعــمــلــن  ــورسـ ــ ديـــمـــيـــت قـ
بحماسة ونجاح على أرض املشروع، مما 
دفــع مــدراء اإلنــشــاءات إلــى طلب املزيد من 

الفتيات املهندسات.

تضم إسطنبول إلى 
جانب املطار الجديد 
والذي قد يطلق عليه 

اسم »أردوغان« مطاري 
أتاتورك و»صبيحة« 
وهي طيارة تركية 
تبناها مؤسس 

الجمهورية. 

■ ■ ■
يتكون املطار الجديد 
من 6 مدّرجات، قادرة 
على استقبال 1500 
طائرة يوميًا، وبقدرة 
استيعابية تصل إلى 
150 مليون مسافر 

سنويًا. 

■ ■ ■
تنفذ املطار 5 شركات 
تركية، ويقوم بتشييده 
15 ألف عامل تركي، 
من بينهم نحو 1500 
موظف إداري، و%17 

منهم نساء.

باختصار

قوائم مشروعات تركية التي تحمل لقب األول أو األكبر على مستوى العالم، مكتظة وآخر موعد إلنجازها هو قبل 2023، 
مئوية تأسيس الجمهورية، ومن تلك المشاريع مطار إسطنبول الثالث

هوامش

أمجد ناصر

ــرون إلـــى قــضــيــٍة مــا مــن زاويـــة  قليال مــا ينظر اآلخــ
نظر أهل ِشعابها. أقصد من زاوية مصالح أصحاب 
كـ  مصلحتهم  ألنَّ  وتــصــّوراتــهــم.  نفسها  القضية 
ب 

ِّ
 يغل

ٌّ
م في نظرتهم. إذن، كل

َّ
»آخرين« هي التي تتحك

األول.  املصلحة  صــاحــب  مصلحة  على  مصلحته 
الصعب  فمن  تقريبًا.  كــل شــيء  ينطبق على  وهــذا 
ــا« و»اآلخـــــر« فــي الــوقــت نــفــســه. ثّمة  ــ أن نــكــون »األنـ
 في األمــر. لكن، هناك إمكانية ألن نحاول 

ٌ
استحالة

 اآلخرين. مجرد تصّور. ربما 
ّ

تصّور أنفسنا محل
. كتبت شيئًا قريبًا من 

ً
حينها يتغّير موقفنا قليال

هذا الكالم، بعْيد غزو النظام العراقي الكويت، وبدء 
حرب تدميٍر وحصاٍر طويلْي على الشعب العراقي، 
العراقيي،  كــالم  إطــاحــة صـــّدام حسي. كثر  بحجة 
مغامرات  التي جلبتها  الخارقة  املعاناة  حينها، عن 
أن  أرادت  العربي  العالم  في   

ً
قلة لكن  عليهم.  صــّدام 

العراقيي، املحاصرين بي حلٍف غربي  أني  تسمع 
ــّدام، وربــمــا  ــ وحــشــي ونــظــام قــمــٍع وحــشــي. كـــان صـ
، على الرغم من أنه لم يجلب 

ً
 عربية

ً
ال يــزال، إيقونة

ت صورة صدام 
ّ
البالء. غط لشعبه ولـ »أمته« سوى 

– األيقونة على ما يعانيه شعٌب يبلغ تعداده ثالثي 
إلى  الــعــراقــيــون  ــطــَر 

ّ
ُيــش أن  قبل  هـــذا، طبعًا،  مليونًا. 

بأحقاد  االنفجار،  معبأة، حد  ونحل،  وملل  طوائف 
التاريخ. 

اك نفسه للدفاع 
َّ
واليوم، ها نحن نندفع بالحماس الفت

عن أي إجراٍء يتخذه أردوغان في تركيا بعد محاولة 
واخــتــراع سيناريوهات  عليه  التشنيع  أو  االنــقــالب، 
خــيــاٍل علمي بائسة عــن ضلوعه هــو فــي االنــقــالب 

على نفسه.
الجمهورية  مواطنو  فيه  ر 

ِّ
يفك ما  في  ر 

َّ
فك منا  من 

الـــتـــركـــيـــة؟ لــيــس هــــذا شــغــلــنــا. فــــإن كــــان االنـــقـــالب 
يكون  قد  أنــه  من  الرغم  على  معه،  يناسبنا، صرنا 
ــراك، وإْن لــم يكن   عــلــى  حــيــاة املــواطــنــي األتـــ

ً
كــارثــة

ناصبناه العداء. وهذا بالضبط ما حصل عربيًا. 
، وليس ما 

ً
من منا يعرف ما يجري في تركيا فعال

يقوله املعلقون األتراك الذين كأنهم قرأوا، كما يقول 
املــثــل، على شــيــٍخ واحـــد؟ ال أحــد يــعــرف، على وجه 
يحتاج  أتــاتــورك.  مــاذا يجري في جمهورية  اليقي، 
ــان.  ــ األمـــر إلـــى وقـــٍت لــكــي يــتــبــّي مــا يــقــوم بــه أردوغـ
على  اإلجــمــاع  مــا يشبه  أن هناك  يبدو  اآلن،  فحتى 
»تطهير« أجهزة الدولة واملجتمع املدني من جماعات 
مــن خــالل تصفيات  لنا،  يبدو  الــذي  الله غولن  فتح 
»أنــصــاره«، أخطبوطًا ليس له أول وال آخــر. من هم 
ي العلمانيي، 

ِّ
ضد أردوغان وحزبه يقولون إنه يصف

العلمانية  ســدنــة  بينما  الـــدولـــة،  علمانية  ويــضــعــف 

ــــورك، فـــي حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري،  ــاتـ ــ وورثــــــة أتـ
واألقليات العرقية )أهمها األكراد( اعتبروا ما جرى 
محاولة انقالٍب على العلمانية، باعتبار أن من يقف 

وراءها هو زعيم حركة دينية.
كـــان مــوقــف األتــاتــوركــيــي حــاســمــًا فــي ضعضعة 
ــقـــالب عــلــمــانــيــًا، فــلــو كـــان األمــــر عــكــس ذلـــك ملا  االنـ
وقفوا، في بادرة وحدٍة وطنيٍة تركيٍة نادرٍة في عهد 
»العدالة والتنمية«، ضد االنقالب. بالعكس. فهم طاملا 
اعتبروا الجيش حامي القيم الكمالية. وما جرى هو 

انقالٌب على تلك القيم. 
ــدة« الــوطــنــيــة قريبًا؟  هــل ســيــفــرط عــقــد هـــذه »الـــوحـ
أردوغــــان شخصيًا. وهل  بيد  األمـــر، حسب ظــنــي، 

ســنــرى صــــورة أردوغـــــــان تــنــفــرد بـــالـــصـــدارة على 
ــواطـــٍن  قـــة بـــكـــل مـ ــورك املـــحـــدِّ ــ ــاتـ ــ ــاب صــــــورة أتـ ــسـ حـ
ومــواطــنــٍة فــي جــمــهــوريــتــه مــتــرامــيــة األطـــــراف؟ هــذا 
مشكوك فيه. ال أحد يستطيع أن ينافس أتاتورك في 
الوجدان التركي. لوال أتاتورك، ملا كانت هناك تركيا. 
وبالتأكيد، ملا كانت على ما هي عليه اليوم. فلم تبق 
بعد  أرض  تنتزع منها قطعة  لم   في محيطها 

ٌ
دولــة

هزيمة العثمانيي في الحرب العاملية األولى. وألنني 
اهتممت بمعاهدة سيفر )1920( وكتبت عنها أكثر 
ة )لألتراك( 

ّ
من مرة، فقد عرفت أن تلك املعاهدة املذل

التحرير، بما تبقى  أطلقت شـــرارة حــرب  الــتــي  هــي 
وانتهت  أتــاتــورك،  قــاده كمال  العثماني  الجيش  مــن 
بانتصار »أب األمة« التركية على اليونان وحلفائها 
تــام،  فصٍل  على  قامت  التي  الجمهورية..  وتشكيل 
وحــاّد، بي الدين )الــذي كان يحكم باسمه سالطي 
بني عثمان( والدولة الحديثة الطالعة من عباءة الباب 

العالي املمزقة.
ــيـــا مــن  قــــد تــــكــــون عــلــمــانــيــة أتـــــاتـــــورك حـــمـــت تـــركـ
ولكن،  التي عرفها محيطها.  الطائفية  االضطرابات 
نت  وأمَّ الطابع،  ديمقراطية  العلمانية  هــذه  كانت  لــو 
 لـــألعـــراق املــكــّونــة لــلــجــمــهــوريــة، ملا 

ً
 فــعــلــيــة

ً
مــشــاركــة

ــبــت بــمــا يــشــبــه الـــحـــرب األهـــلـــيـــة بـــي األكـــــراد  تــســبَّ
.
ً
واملؤسسة العسكرية التي استنزفت البالد طويال

أتاتورك الُمفترى عليه

وأخيرًا

ها نحن نندفع بالحماس 
الفتَّاك نفسه للدفاع عن أي 

إجراٍء يتخذه أردوغان بعد 
محاولة أو التشنيع عليه
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