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القدس المحتلة، القاهرة ــ العربي الجديد

بعد أيام من التصعيد غير املسبوق في القدس املحتلة، وتحديدًا 
برفض  الفلسطينيني  تمسك  مــــوازاة  فــي  األقــصــى،  املسجد  فــي 
القائم  الوضع  لتغيير  االحتالل  قبل  الرضوخ ألي محاوالت من 
في األقصى، وجدت إسرائيل نفسها مجبرة على بدء اتصاالت 
ــة، وســـط مــخــاوف مــن اتــســاع الــتــوتــر إلــى  ــ ملــحــاولــة احـــتـــواء األزمـ
خارج األراضي الفلسطينية وتقديرات داخل الجيش اإلسرائيلي 
بضرورة االستعداد ألسابيع من املواجهات في الضفة والقدس 
 »360« وتطبيق  »معاريف«  موقع  ذكــر  السياق،  وفــي  املحتلتني. 
املاضي،  األحد  الشرطة اإلسرائيلية، أجرت يوم  أن  الشبكة  على 

القدس  فــي  اإلسالمية  للمرجعيات  قانوني  ممثل  مــع  اتــصــاالت 
املــحــتــلــة، بــشــأن الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة املــنــصــوبــة عــلــى بــوابــات 
اللقاء،  فــي  مــا دار  لــم يتضح مضمون  األقــصــى. وفيما  املسجد 
قال املوقعان إن ممثل املرجعيات اإلسالمية أكد رفض البوابات 
اإللكترونية وإعــادة الوضع إلى ما كان عليه. وبحسب املوقعني، 
فإن املرجعيات الدينية في األقصى كان يفترض أن تتلقى أمس 
إيجازًا من املحامي الذي مثلها في هذه االتصاالت. وفي سياق 
مــتــصــل، وصـــل مــبــعــوث الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب إلــى 
الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، أمس إلى األراضي املحتلة، 
في محاولة »لدعم الجهود من أجل الحد من التوتر في املنطقة« 
في ظل »تنامي املخاوف من وقوع املزيد من االضطرابات«. كذلك 

الــتــهــدئــة، إذ كشفت مصادر  اتــصــاالت  دخــلــت مصر على خــط 
دوائــر  عبر  القاهرة  أجرتها  اتــصــاالت  عــن  مصرية  دبلوماسية 
سلطات  فيها  طالبت  الــخــارجــيــة،  ووزارة  االســتــخــبــارات  بجهاز 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي بــضــرورة وقــف اإلجــــراءات الــتــي اتخذتها 
في مدينة القدس ومحيط املسجد األقصى لعدم تفجير الشارع 
العربي في ظل العديد من األزمات التي تجتاح بعض الدول العربية. 
وأضافت املصادر أن املسؤولني املصريني أوضحوا لنظرائهم في 
تــل أبيب خــطــورة مــا يجري فــي محيط املسجد األقــصــى، كونه 
ومنها  العربية،  الــعــواصــم  بعض  فــي  التوتر  إلــى تصعيد  يـــؤدي 

القاهرة واألردن وتونس، بشكل تصعب السيطرة عليه.
]التفاصيل ص. 2[

االحتالل يجري اتصاالت لمحاولة احتواء التوتر في القدس
الحدث

روزاموند بايك: أميرة أفريقية
لمعت روزاموند بايك، عبر »شقراء هيتشكوك«، أما في »المملكة المتحدة«، 

فهي فتاة إنكليزية وقع في غرامها ولّي عهد بوتسوانا. ]22ـ23[

نساء مغربيات ينزلن الثالثاء  25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  □  العدد 1058  السنة الثالثة
إلى الحقول قبل شروق 

الشمس ليعملن وسط 
الزهور، سعيًا وراء أجر 

زهيد.

18ـ19

سياسة

اقتصاد

ثقافة

تحقيقات

جريمة السفارة 
اإلسرائيلية في 

عّمان: أسئلة 
السيادة األردنية 

والغضب الشعبي

العراق: 87 
»داعشيًا« من 17 

جنسية يحملون سرّ 
البغدادي

عبد الرحمن 
بدوي: امتالك 

التراث ونسيان 
الحاضر

اتجاه النمو 
العالمي: خفض 

توقعات أميركا 
وبريطانيا وتراجع 

حاد للسعودية

تحديات االنتخابات 
األلمانية: مشاريع 

طموحة وتباينات 
بين الحلفاء

سيارات مجهولة 
البيانات: غزيّون 

يفقدون حياتهم 
في مركبات 

»البودي«

03

05

08

12

24

26

في العدد

Tuesday 25 July 2017

باتت الجثث المجهولة ظاهرة منتشرة في شرق ليبيا وجنوبها وغربها  )محمود تركية/فرانس برس(
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خلوة 
سان كلو 

لقيادة  
برأسين

تشهد ضاحية سال 
سان كلو الباريسية، 

اليوم، محاولة 
جديدة إلنتاج قيادة 
ليبية برأسين، مؤلفة 

من رمز مدني 
هو فائز السراج، 

وعنوان عسكري 
هو خليفة حفتر، 
بضغط من الرئيس 
الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، ومباركة 
المبعوث الدولي، 

غسان سالمة، الذي 
يتسلم منصبه هذا 

األسبوع.

الحدث

    »هيئة تحرير الشام« 
تحاول امتصاص النقمة 

بعد سيطرتها على 
المعابر الحدودية

    توقف الحركة 
التجارية في المناطق 
المحررة يعجل احتمال 

انتفاضة أهلها

    يخشى أهالي 
المحافظة من توفير 
ذريعة لعودة قصف 

النظام وروسيا

    موسكو: مشاورات 
إلعالن إدلب منطقة 

خفض تصعيد 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

إدلب
سيطرة »النصرة« تنذر بغضب شعبي

ليبـيا 
القتل 

بال 
حدود

تكشف آخر 
التسجيالت 

المصورة 
إلعدامات بنغازي، 

ومشاهد القتل 
في الشرق الليبي 

وغربه، وما 
يحصل بعيدًا عن 

الكاميرات في 
الجنوب، كم أن 

ليبيا تحولت إلى 
بلد »القتل بال 

حدود«.
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صواريخ الحوثيين تعيد التصعيد العسكري إلى اليمنأردوغان يختتم جولته الخليجية: وحدة الصف والوساطة الكويتية

23
سياسة

  شرق
      غرب

قصف إسرائيلي 
يستهدف قطاع غزة 

قــصــف الــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، فجر 
أمــس اإلثــنــن، موقعًا يتبع لكتائب 
عز الدين القسام، الجناح العسكري 
لحركة حماس، جنوبي قطاع غزة، 
مـــن دون وقــــوع إصــــابــــات. وأفــــادت 
بأن  إسرائيلية  إلكترونية  صحف 
فذ بذريعة إطالق صاروخ 

ُ
القصف ن

ــزة، بــاتــجــاه إســرائــيــل،  مـــن قــطــاع غــ
سقط بالقرب من السياج الحدودي 
فــــي مــنــطــقــة »أشــــــكــــــول«، املـــحـــاذيـــة 

للقطاع. 
)األناضول(

نائب كويتي يقترح قانونًا 
لتجريم حزب اهلل وأنصاره

ــد  ــيــ قــــــــــــّدم الــــــنــــــائــــــب الـــــكـــــويـــــتـــــي ولــ
الـــطـــبـــطـــبـــائـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
اإلثــنــن، إلـــى مجلس األمــــة، اقــتــراح 
اللبناني  الله  حــزب  لتجريم  قانون 
وتصنيفه »تنظيمًا إرهابيًا« يشمل 
ــــى 20  عـــقـــوبـــات بــالــســجــن تـــصـــل إلـ
عــامــًا بــحــق أنــصــار الــحــزب. ويــأتــي 
ــراح الــــقــــانــــون بـــعـــد احـــتـــجـــاج  ــ ــتــ ــ اقــ
الــكــويــت رســمــيــًا لـــدى لــبــنــان بشأن 
ــتـــدريـــب 21  حـــــزب الـــلـــه واتــــهــــامــــه بـ
ــر املـــاضـــي  ــهـ شـــخـــصـــًا أديـــــنـــــوا الـــشـ
وعقب  إرهــابــيــة«،  »خــلــيــة  بتشكيل 
إيرانيًا بسبب  دبلوماسيًا   15 طرد 
مــع هذه  لطهران  مفترضة  عــالقــات 
املــجــمــوعــة. إلـــى ذلــــك، أكـــد املــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، بــهــرام 
قاسمي، أن الكويت لم تطرد السفير 

اإليراني ولم تطلب منه املغادرة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بن سلمان يتولى إدارة 
شؤون السعودية مؤقتًا

قــال أمــر صــادر عن الــديــوان امللكي 
الــســعــودي، أمــس اإلثــنــن، إن امللك 
سلمان بن عبد العزيز غادر البالد 
في عطلة، وأناب ولي العهد، األمير 
ــإدارة شــؤون  محمد بــن ســلــمــان، بــ
البالد في غيابه. ونقل األمر امللكي 
الذي نشرته وكالة األنباء الرسمية 
»واس« عن العاهل السعودي قوله 
»نــظــرًا لعزمنا عــلــى الــســفــر خــارج 
ــنــــن... فقد  املــمــلــكــة هـــذا الـــيـــوم اإلثــ
أمــرنــا هــذا صاحب  أنبنا بموجب 
الــســمــو املــلــكــي األمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
فــي إدارة شـــؤون الـــدولـــة، ورعــايــة 
مصالح الشعب خالل فترة غيابنا 

عن اململكة«.
 )رويترز(

31 نائبًا تونسيًا يتضامنون 
مع محامي »األرض« 

تـــونـــســـيـــًا عــن  ــًا  ــيــ ــانــ ــرملــ بــ ــر 31  ــ ــّبـ ــ عـ
مساندتهم وتضامنهم مع الناشط 
الحقوقي والسياسي املصري، خالد 
ــنـــواب  ــورة(. وطــــالــــب الـ ــ ــــصــ عـــلـــي )الــ
الـــتـــونـــســـيـــون الـــســـلـــطـــات املــصــريــة 
الـــذي يتعرض  التضييق  كــل  بــرفــع 
الجيزة،  لــه. وقـــررت محكمة شــمــال 
ــيــــل الــقــضــيــة  أمـــــــس اإلثــــــنــــــن، تــــأجــ
املقدمة ضد علي، التهامه بارتكاب 
»فــعــل فـــاضـــح« ورفــــع يــــده بــإشــارة 
»مــســيــئــة«، عــقــب الــحــكــم بــمــصــرّيــة 
جــزيــرتــي »تـــيـــران وصــنــافــيــر«، إلــى 

سبتمبر/أيلول املقبل. 
)العربي الجديد(

»فتح« مستاءة من بيان 
الرباعية

ــلــــى لـــســـان  ــــح، عــ ــتـ ــ ــة فـ ــ ــركـ ــ ــــرت حـ ــبـ ــ عـ
املــركــزيــة للحركة،  اللجنة  أمــن ســر 
جبريل الــرجــوب، أمــس اإلثــنــن، عن 
اســتــيــائــهــا مــن الــبــيــان الـــصـــادر عن 
الرباعية الدولية املتعلق باألوضاع 
الـــــراهـــــنـــــة فــــــي الــــــقــــــدس واملــــســــجــــد 
ــتــــي ســــــاوت فـــيـــه بــن  األقــــصــــى، والــ
الضحية والجالد، بعدما غيرت في 
الــوضــع على  إبــقــاء  بيانها مــفــهــوم 
مــا كـــان عــلــيــه فــي املــســجــد األقــصــى 
وباحاته. وأكدت الحركة أن الوضع 
الـــعـــام 1967 ال يسمح  مــنــذ  الــقــائــم 
بـــــدخـــــول املـــســـتـــوطـــنـــن لــلــمــســجــد 

األقصى وباحاته.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

أردوغــان،  التركي رجــب طيب  الرئيس  اختتم 
الدوحة،  الخليجية، من  االثنن، جولته  أمس 
قــطــر، تميم بن  التقى فيها بأمير دولـــة  الــتــي 
بامللك  ثاني، بعدما اجتمع في جــدة  آل  حمد 
سلمان بن عبد العزيز، وبولي العهد، محمد 
األحمد  الكويت صباح  بأمير  ثم  بن سلمان، 
الــصــبــاح، بينما انــضــمــت روســيــا إلـــى قائمة 
عــارضــي تــأديــة وســاطــة فــي املــلــف الخليجي، 
ــة ســيــرغــي  ــيـ ــارجـ وهـــــو مــــا أعـــلـــنـــه وزيــــــر الـــخـ
أردوغـــان وأمير  اللقاء بــن  الفـــروف. واستمر 
قــطــر ســاعــتــن ونــصــف الــســاعــة فـــي الـــديـــوان 
األمــــيــــري، أعــقــبــتــه مـــأدبـــة طـــعـــام عــلــى شــرف 
الرئيس التركي. وقالت وكالة األنباء القطرية 
ــه تـــم خــــالل الــلــقــاء بحث  الــرســمــيــة »قـــنـــا«، إنــ
ــيـــة، ال  »تــــطــــورات األحــــــداث اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـ

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــطــــورات  ــتــ بـــعـــد ســلــســلــة مــــن األحــــــــــداث والــ
تسوية  اقــتــراب  عــن  وتسريبات  السياسية 
ــاد  ــرة فــــي الــــيــــمــــن، عـ ــ ــدائــ ــ تـــنـــهـــي الــــحــــرب الــ
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مــجــددًا عــلــى صعيد 
»الــتــحــالــف الــعــربــي«  الــعــمــلــيــات الــجــويــة لـــ
واملواجهات امليدانية، في أكثر من محافظة 

بالبالد.
الـــ48 ساعة املاضية، خيمت أجــواء  وخــالل 
الــتــصــعــيــد عــلــى أكــثــر مـــن جــبــهــة، إذ أكـــدت 
»الـــعـــربـــي  ــادر مــحــلــيــة فــــي صـــنـــعـــاء لــــ مــــصــ
الـــجـــديـــد«، أن »الــتــحــالــف« عــــاود ضــربــاتــه 
الغارات  واستهدفت  العاصمة.  في  الجوية 
ــــوات املـــوالـــيـــة  ــقـ ــ ــع تــســيــطــر عــلــيــهــا الـ ــواقــ مــ
لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع، عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
و»جماعة أنصار الله« )الحوثين(، جنوب 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــة، بـ ــمـ ــال شـــــرق الـــعـــاصـ ــمــ وشــ
ــهـــات بـــن قـــــوات الــشــرعــيــة  تــصــعــيــد املـــواجـ

والجهود  واملساعي  الخليجية  األزمــة  سيما 
والطرق  بالحوار  وحلها  الحتوائها  املبذولة 
دولة  وساطة  الطرفان  وثمن  الدبلوماسية«. 
املباحثات  تناولت  كما  األزمـــة.  لحل  الكويت 
»الـــجـــهـــود املـــشـــتـــركـــة لــلــبــلــديــن فــــي مــكــافــحــة 
اإلرهــــــــاب والـــتـــطـــرف لــلــعــمــل عـــلـــى الـــحـــد مــن 
هــذه اآلفـــة الــتــي تــهــدد أمــن املنطقة، وذلـــك من 
خـــالل الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة املــبــذولــة 
ملحاربتها بكافة صورها وأشكالها ومصادر 
القطري.  الرسمي  اإلعــالن  بحسب  تمويلها«، 
ــنـــاول الــجــانــبــان »مــــجــــاالت الــتــعــاون  كـــذلـــك تـ
ــا فــــي املــــجــــاالت  ــبــــل تـــطـــويـــرهـ ــتـــركـــة وســ املـــشـ
الدفاعية والعسكرية واالقتصادية والتجارية 
واالستثمارية«. وحضر الجلسة عبد الله بن 
الـــوزراء واملسؤولن  حمد آل ثاني، وعــدد من 
بوفدي البلدين. وإثر ذلك، عقد أعضاء الوفد 
التركي املرافق للرئيس أردوغان اجتماعًا مع 

نظرائهم القطرين.
ووصــــل أردوغـــــان إلـــى الـــدوحـــة، أمــــس، قــادمــا 
من الكويت، في ختام جولته الخليجية التي 
بدأها أول من أمس بزيارة السعودية. ورافق 
أردوغان في جولته الخليجية، عقيلته أمينة، 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، 
ووزيـــــــر االقـــتـــصـــاد نـــهـــاد زيـــبـــكـــجـــي، ووزيـــــر 
الــطــاقــة واملـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بـــــراءت الــبــيــرق، 
ــر الــدفــاع نـــور الــديــن جــانــكــلــي، ورئــيــس  ووزيــ
ــان الــعــامــة لــلــجــيــش، الــجــنــرال خلوصي  ــ األركـ
أكــــار، ورئــيــس االســتــخــبــارات الــعــامــة حــاقــان 
فيدان. وقال املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
الزعماء  مع  »اتفق  الرئيس  إن  قالن،  إبراهيم 
الـــذيـــن الــتــقــاهــم فـــي جــولــتــه الــخــلــيــجــيــة على 

مــــصــــر«. وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، رحـــــب وزيــــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، بـــوريـــس جــونــســون، 
»بالتزام أمير قطر بمكافحة اإلرهاب بجميع 
ــك الـــتـــمـــويـــل«. وأضــــاف  مـــظـــاهـــره، بــمــا فـــى ذلــ
ــي تـــصـــريـــحـــات نـــقـــلـــتـــهـــا عــنــه  ــ جــــونــــســــون، فـ
أن تستجيب  »نأمل  بريطانية:  إعــالم  وسائل 

اليمنية والحوثين وحلفائهم، في مديرية 
مــع ضربات  بالتزامن  ِنــهــم، شــرق صنعاء، 

»التحالف« في مناطق املواجهات. جوية لـ

اشتعال جبهة المخا
وجاء التصعيد في صنعاء، في ظل ارتفاع 
وتــــيــــرة املــــواجــــهــــات الـــــدائـــــرة عـــلـــى طــرفــي 
الــغــربــي، شــمــااًل فــي منطقة ميدي  الساحل 
بمحافظة حجة على الحدود مع السعودية، 
وجنوبًا فــي جبهة املــخــا، غــرب تــعــز، حيث 
تـــســـعـــى قـــــــوات يــمــنــيــة مــــوالــــيــــة لــلــشــرعــيــة 
إمــاراتــيــة، للسيطرة على  بــقــوات   

ً
مــدعــومــة

مزيد من املناطق الساحلية القريبة من باب 
املندب.

ـــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــحـــدث فـــيـــه مـــصـــادر  وفــ
ــــوات الــشــرعــيــة عـــن تــصــعــيــد محتمل  فـــي قـ
»التحالف العربي« في محافظة الحديدة،  لـ
وســــط الــســاحــل الـــغـــربـــي، أكــــد الــحــوثــيــون، 
قواتهم استهدفت زورقــًا  أن  اإلثــنــن،  أمــس 
ــقـــوم بــمــهــام  ــالـــف« يـ ــتـــحـ حـــربـــيـــًا لــــقــــوات »الـ
السواحل  قبالة  ــرادارات،  الــ على  التشويش 
اليمنية، غــربــي الــبــالد، وهــو الــتــطــور الــذي 
يرفع بدوره من احتماالت التصعيد مجددًا 
في املناطق الساحلية، كما حصل في فترات 
 
ً
فرقاطة الحوثيون  استهدف  حــن  سابقة، 

سعودية قبالة سواحل الحديدة في أواخر 
يناير/كانون الثاني املاضي.

وكـــــان الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد قـــد بــــدأ بــإعــالن 
الحوثين إطـــالق صـــاروخ »بــالــســتــي« قيل 
ــاروخ ســكــود  ــ إنـــه مـــن نـــوع »بـــركـــان 2« )صــ
في  نفطية  منشأة  بــاتــجــاه  محليًا(،  مــطــور 

األولــى  املــرة  وهــي  السعودية،  ينبع  مدينة 
التي يعلن فيها عن إطالق صاروخ باتجاه 
ــة. ولــــم يـــصـــدر عـــن »الــتــحــالــف  ــنـ هــــذه املـــديـ
بــيــان يــؤكــد مــا أعلنه الحوثيون،  الــعــربــي« 
غير أن التصعيد الذي ساد صنعاء وكذلك 
مــحــافــظــة عـــمـــران، إلـــى الــشــمــال مــنــهــا، عــزز 

مزاعم الحوثين بإطالقه.

»ما بعد الرياض«
لـــم يــقــتــصــر الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الــحــوثــيــن 
ــــد إلــــى  ــتـ ــ ــلــــى إطــــــــالق الــــــــصــــــــاروخ، بـــــل امـ عــ
ــقـــوة  »الـ ـــ ــا ُيـــســـمـــى بـ ــى مــ ــ بـــيـــان مـــنـــســـوب إلـ
الصاروخية« التابعة للجماعة، يوم األحد 
املـــاضـــي، أعــلــنــت فــيــه األخـــيـــرة أنــهــا تدشن 
ــا بـــعـــد الـــــريـــــاض«، أي وصــــول  ــلـــة مــ »مـــرحـ
الــــصــــواريــــخ ملـــنـــاطـــق أبــــعــــد مــــن الــــريــــاض. 
إعـــدام  عــلــى  ردًا  التصعيد جـــاء  أن  وذكــــرت 
أربــــعــــة أســــــرى مــــن قـــبـــل مــســلــحــن مـــوالـــن 
 
ً
معلنة إماراتية،  وقــوات  اليمنية  للشرعية 

فــي الــبــيــان، أن »مــصــافــي الــنــفــط أصبحت 
هــدفــًا عــســكــريــًا، وعــلــى الــشــركــات األجنبية 
ــدوان أن تــأخــذ  ــعــ الــعــامــلــة لــــدى تــحــالــف الــ

عملياتنا الصاروخية بمحمل الجد، وهذا 
أول وآخر تنبيه بالنسبة لها«، وفق ما ورد 

في بيان الحوثين.
وكان الحوثيون قد أطلقوا صاروخًا باتجاه 
األراضي السعودية في مايو/أيار املاضي، 
ــد  ــالـ قــبــيــل زيـــــــارة الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـ
ــريــــاض، غــيــر أن الــتــصــعــيــد  تـــرامـــب، إلــــى الــ
امليداني غربًا في جبهة املخا، غرب تعز، بدأ 
منذ أيـــام، قبل إعــالن الحوثين عــن إطــالق 

صاروخ باتجاه األراضي السعودية.
وتـــمـــثـــل »الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــســـتـــيـــة«، الــتــي 
بعد  الله«  أنصار  »جماعة  عليها  سيطرت 
اســتــيــالئــهــا عــلــى مــخــازن الــجــيــش اليمني، 
ــتـــي تــلــقــى  ــرز عـــنـــاويـــن الــتــصــعــيــد الـ ــ مــــن أبــ
وصف بأنها مصدر تهديد 

ُ
 وت

ً
أصداًء دولية

ــرة  ــيـ لـــلـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن األخـ
التي استقبلت ما بن 20 إلى 30 صاروخًا 
اعــتــراض  الــحــرب، غالبًا مــا تعلن  بــدء  منذ 
وإسقاطها  الجوية  بالدفاعات  الصواريخ 

دون وقوع أضرار مادية تذكر.
ــيـــر بــعــد أشـــهـــر من  ــأتـــي الــتــصــعــيــد األخـ ويـ
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الــتــي تـــراجـــع معها 
باإلضافة  الــبــالد،  الحرب في جنوب  مسار 
إلـــى الــتــســريــبــات الــتــي تــتــحــدث عـــن تــوجــه 
ــاراتـــي لــدعــم تــســويــة أو اتــفــاق  ســـعـــودي إمـ
إلنـــهـــاء الـــحـــرب، املــســتــمــرة مــنــذ 28 شــهــرًا، 
اإلنساني  للوضع  تــدهــور مستمر  ظــل  فــي 
فــي الــبــالد كنتيجة لـــأضـــرار االقــتــصــاديــة 
الــتــي خلفتها وتــتــركــهــا الــحــرب والــحــصــار 
الــبــالد، بــن أكثر مــن مركز وقــوى  وانقسام 

عسكرية مسيطرة.

واملــبــادرات  الكويت  ضــرورة استمرار مبادرة 
الراهنة لحل األزمة عبر التفاوض والحوار«. 
وأضاف قالن، في بيان أمس االثنن، أنه جرى 
اللقاءات على »ضـــرورة وحدة  التأكيد خــالل 
الصف بن الدول اإلسالمية وحماية الحقوق 

السيادية للدول«.
وقـــد رحــبــت وزارة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، في 
ــنـــن، بـــدعـــوة أمــيــر قــطــر، في  بـــيـــان، أمــــس اإلثـ
خــطــابــه يـــوم الــجــمــعــة، لــلــحــوار مـــن أجـــل حل 
الخليجية، واعتبرتها »تطورًا واعدًا«.  األزمة 
ــــوزارة إنــهــا رأت مــواقــف مــن طرفي  وقــالــت الــ
إيجابية«. وشجعت  إشـــارات  »تحمل  األزمـــة، 
»جــمــيــع جـــهـــود إيـــجـــاد حـــل ســـريـــع لــلــخــالف 
بــن قطر وعــدد مــن مــن شركائها فــي مجلس 
الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة، إضــافــة إلى 

السعودية واإلمارات ومصر والبحرين لذلك، 
من خالل اتخاذ خطوات نحو وقف املقاطعة، 
ما سيتيح إجــراء مناقشات موضوعية حول 

الخالفات املتبقية«.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أعــــــرب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
فتح  في  أمله  عن  ألفانو  أنجيلينو  اإليطالي 
ــة قــطــر والــســعــوديــة  الـــحـــدود الــبــريــة بـــن دولــ
له،  ألفانو، في بيان  كبادرة حسن نية. ودعــا 
إلى »حوار صادق يضم أطراف دول الحصار 
وقــطــر عــلــى أســــاس احـــتـــرام الــقــانــون الــدولــي 
ــتــــرام ســـيـــادة كـــل بــلــد وكـــرامـــتـــه مـــن أجــل  واحــ
تــخــفــيــف حـــدة الـــتـــوتـــرات والــتــصــدي ألصـــول 
الخالف في أقرب وقت ممكن من أجل التوصل 
إلى حل طويل األمد ومستدام«. وأشــاد وزير 
الــخــارجــيــة اإليـــطـــالـــي بـــمـــذكـــرة الــتــفــاهــم بن 
الواليات املتحدة وقطر والتشريعات الجديدة 
ــــاب وتــمــويــلــه.  الــتــي أدخــلــتــهــا قــطــر ضــد اإلرهـ
تؤكد  إيجابية  »تمثل تطورات  أنها  وأوضــح 
الــــتــــزام قـــطـــر كــعــضــو فــــي االئــــتــــالف الــعــاملــي 
املناهض لتنظيم داعش«. وعبر الوزير ألفانو 
عـــن تــقــديــره ملـــا ســمــاه »اإلرادة الــتــي أبــدتــهــا 
اجتماعات  بعد  والسعودية  اإلمـــارات  من  كل 
ــع وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن فــي  عـــقـــدهـــا مــ
زياراتهما األخيرة لروما وما عبروا عنه من 
أجل مواصلة القنوات الدبلوماسية للتوصل 
إلــــى حــــل«. وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي 
ضرورة »استعادة التعاون بن بلدان مجلس 
الوقت  وفــي  كــامــل  الخليجي بشكل  الــتــعــاون 
ــاب  ــ املــنــاســب لــتــقــديــم رد مــشــتــرك عــلــى اإلرهـ
والتطرف«، معربًا عن قلق بــالده العميق من 

اآلثار اإلنسانية املترتبة على األزمة.

هبة 
األقصى

جريمة 
السفارة 

اإلسرائيلية

األقــــصــــى لــــعــــدم تــفــجــيــر الـــــشـــــارع الـــعـــربـــي 
ــات الــتــي تجتاح  ــ فـــي ظـــل الــعــديــد مـــن األزمــ
الــدول العربية. وأضافت املصادر أن  بعض 
لنظرائهم  أوضـــحـــوا  املــصــريــن  املــســؤولــن 
فــي تــل أبــيــب خــطــورة مــا يــجــري فــي محيط 
املسجد األقــصــى، كونه يــؤدي إلــى تصعيد 
التوتر في بعض العواصم العربية، ومنها 
بــشــكــل يصعب  وتـــونـــس،  واألردن  الــقــاهــرة 
السيطرة عليه. وأشــارت إلى أن االتصاالت 
بن الجانبن املصري واإلسرائيلي، تركزت 
عــلــى الــوضــع الــحــرج لــلــقــيــادة املــصــريــة في 
ــزام مــــزيــــد مــن  ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ ظــــل عـــــدم قـــدرتـــهـــا عـ
الصمت في ظل حالة الغضب من املمارسات 
اإلسرائيلية في محيط املسجد األقصى. في 
املقابل، كشفت املصادر عن اتصاالت أجرتها 
قيادات في جهاز االستخبارات املصري مع 
مــســؤولــن بـــارزيـــن فـــي حــركــتــي »حـــمـــاس« 
ــــم تــــحــــددهــــم -  ــــاد اإلســــــالمــــــي« - لـ ــهـ ــ ــــجـ و»الـ

رسمية إلى أن الخالف دار حول األثاث، من 
دون أن يتبن املــبــادر إلــى إثـــارة املــوضــوع، 
أعقبه تبادل للطعن وإطــالق النار، من دون 
أن يتبن أيضًا البادئ. كما تعددت الروايات 
حول مقتل الطبيب، الذين تقول املصادر إنه 
اإلسرائيلية  الــســفــارة  لصالح  شقته  يؤجر 
مــنــذ نــحــو 10 ســـنـــوات. وفــيــمــا تــقــول روايـــة 
ــادر إلنــقــاذ مــحــمــد، تقول  إنـــه قــتــل بــعــد أن بـ
أخرى إن الضابط اإلسرائيلي قتله حتى ال 
يكون شــاهــدًا على مــا جــرى. وقــدمــت وزارة 
الخارجية اإلسرائيلية، أمس، روايتها بشأن 
 
ً
»عامال أن  إلــى  بيان،  في  الجريمة، مشيرة، 
ــًا إلــــى شــقــة حـــارس  ــاثـ ــان يــنــقــل أثـ أردنــــيــــًا كــ
األمن املقيم في مبنى تابع للسفارة، حاول 
إثــر خالف  فــي ظــهــره  للبراغي  طعنه بمفك 
نشب بينهما مساء األحد، وأن »الحارس رد 
بإطالق النار فقتل العامل وأصاب عن طريق 
الخطأ صاحب الشقة، وهــو طبيب كــان في 

املكان. وتوفي الطبيب متأثرًا بإصابته«.
وفـــــي حــــن أعـــلـــن مـــصـــدر حـــكـــومـــي أردنـــــي 

 القاهرة، القدس المحتلة، رام اهلل
العربي الجديد

ــلـــيـــمـــيـــة  ــفـــت االتــــــــصــــــــاالت اإلقـ ــثـ ــكـ تـ
والدولية للتخفيف من حدة التوتر 
املحتلة  الفلسطينية  األراضـــي  فــي 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، بــســبــب اإلجـــــــراءات الــتــي 
ــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي في  اتــخــذتــهــا قــ
مــديــنــة الـــقـــدس ومــحــيــط املــســجــد األقــصــى، 
فيما أعلن الهالل األحمر الفلسطيني، أمس 
فلسطينين  استشهاد خمسة  عــن  اإلثــنــن، 
يوليو/   14 منذ  فلسطينيًا،   1085 وإصــابــة 
تموز الحالي. وكشفت مصادر دبلوماسية 
ــا الـــقـــاهـــرة  ــهـ ــرتـ ــــاالت أجـ ــن اتـــــصـ مـــصـــريـــة عــ
ــر بــجــهــاز االســتــخــبــارات ووزارة  ــ عــبــر دوائـ
االحتالل  سلطات  فيها  طالبت  الخارجية، 
التي  اإلجـــراءات  اإلسرائيلي بضرورة وقف 
اتخذتها في مدينة القدس ومحيط املسجد 

عمان ـ محمد الفضيالت

يغالب زكريا جــواوده، والد محمد 
)17 عــامــًا(، الــذي قتل مساء األحــد 
ــل شـــقـــة تــســتــأجــرهــا  ــ املــــاضــــي داخــ
الـــســـفـــارة اإلســرائــيــلــيــة فـــي عـــّمـــان، دمــوعــه 
ــــك خــالل  الـــتـــي تــنــســاب عــلــى وجــنــتــيــه، وذلـ
املهنئن  أو  ابــنــه،  بــوفــاة  املعزين  استقباله 
مّمن أطلقوا على الشاب »شهيد السفارة«. 
ــرأي الـــعـــام، ووضــعــت  ــ وشــغــلــت الــحــادثــة الـ
هيبة الــدولــة األردنـــيـــة عــلــى املــحــك، بعدما 
قتلهما  أردنــيــان،  ذهب ضحيتها مواطنان 
ضــابــط إســرائــيــلــي، هــمــا إضــافــة لــجــواوده، 
ــة، مـــالـــك  ــ ــارنـ ــ ــمـ ــ ــام، بــــشــــار حـ ــ ــــظـ ــعـ ــ ــيـــب الـ ــبـ طـ
الــشــقــة الـــتـــي شـــهـــدت الـــحـــادثـــة. الــجــريــمــة، 
وقــبــل اتــضــاح تــفــاصــيــل مــا حــصــل، فتحت 
النقاش حول سيادة الدولة، وقيمة املواطن 
السلطة، وهــي قيمة يرهنها  لــدى  األردنـــي 
املــعــنــيــون بــالــقــصــاص مـــن الــقــاتــل ووضـــع 
- اإلسرائيلية على  األردنية  العالقات  ملف 
طــاولــة إعــــادة الــنــظــر، كــمــا ســـرت األحــاديــث 
داخــل الخيمة التي أقامتها عائلة جــواوده 
املعزين  الستقبال  القتيل  والـــد  مــنــزل  أمـــام 

واملهنئن واملتضامنن.
ويقول الوالد )45 عامًا(، الذي يملك معرضًا 
لأثاث: »ذهب ابني والسائق إليصال غرفة 
الزبائن، وهناك جــرى تفتيشهم  نــوم ألحــد 
ــارة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قــبــل  ــفـ ــــن الـــسـ مــــن قـــبـــل أمـ
دخـــولـــهـــم إلــــى الــشــقــة الـــواقـــعـــة فـــي محيط 
السفارة«، مضيفًا »آخر اتصال بيني وبن 
ــه انــتــهــى مــن تركيب  ابــنــي أخــبــرنــي فــيــه أنـ
الــغــرفــة. تــحــدثــت مــع الــســائــق وأكـــد الــشــيء 
نــفــســه... وبعدها اتصلت أكــثــر مــن مــرة من 
نار  إطـــالق  أن  زكــريــا  دون رد«. بعدها علم 
جرى في محيط السفارة، وبعد ساعات من 
الحادثة تأكد من مقتل ابنه. وبحرقة يقول 
»لم أشاهد جثته. لم أستطع ذلك. شاهدها 
ابــنــي الــكــبــيــر«. ومــحــمــد هـــو االبــــن الــثــالــث 
أســرة زكريا،  الذكور في  األبناء  في ترتيب 
املـــتـــزوج مــن ســيــدتــن ولــديــه مــنــهــن سبعة 

أبناء ذكور وثالث إناث.
تشير  القضية،  يلف  الــذي  التعتيم  ووســط 
الروايات إلى أن مشاحنة حدثت بن محمد 
والــضــابــط اإلســرائــيــلــي، مــحــورهــا األحـــداث 
في القدس املحتلة، فيما تــروج روايــة شبه 

طــالــبــت خــاللــهــا قــيــادة الــحــركــتــن بــضــرورة 
مــا سّمته  فــي  التوسع  النفس وعـــدم  ضبط 
بــالــعــمــلــيــات االنــتــقــامــيــة، وذلــــك بــعــد عملية 
الطعن التي تبنتها »حماس« وأسفرت عن 
مقتل 3 إسرائيلين في مستوطنة حلميش. 
املصرية  االتــصــاالت  أن  املصادر  وأوضحت 
زّج  بــعــدم  للمطالبة  أتــت  الحركتن  بــقــيــادة 
قطاع غزة في مواجهة عسكرية جديدة مع 
جيش االحــتــالل، وعــدم إطــالق أي صواريخ 
منه،  القريبة  املستوطنات  على  القطاع  من 
تجنبًا لتأزيم املشهد. ولفتت إلى أن الجانب 
املصري أكد لقادة الحركتن أن هناك مساع 
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للمساعي املــصــريــة، مــن أجــل الــوصــول إلى 
حل لأزمة األخيرة في أسرع وقت.

ــيــــل مـــبـــعـــوث الـــرئـــيـــس  ــرائــ ووصـــــــل إلـــــى إســ
ــى الـــشـــرق  ــ األمــــيــــركــــي، دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، إلــ
فــي محاولة  األوســــط، جيسون غــريــنــبــالت، 
أمنية  اجـــــراءات  بــشــأن  الــتــوتــرات  لتخفيف 
جــــديــــدة فــرضــتــهــا إســـرائـــيـــل عـــلـــى مـــداخـــل 
الـــحـــرم الـــقـــدســـي. وتـــأتـــي زيـــــارة غــريــنــبــالت 
بعد ثمانية أيام من تركيز االحتالل بوابات 
إلكترونية عند مداخل املسجد األقصى. ولم 
يتوصل مجلس الوزراء األمني اإلسرائيلي 
بــــشــــأن اإلجــــــــــــــراءات األمـــنـــيـــة  قـــــــــــرارات  ألي 

ــع الــضــابــط  ــان طــلــبــت الــتــحــقــيــق مــ ــّمــ أن عــ
اإلســرائــيــلــي، مــؤكــدًا أن إســرائــيــل »ال زالــت 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــإن  ــ فــ ــلــــب«،  ــطــ الــ تـــــــدرس 
اتفاق  أنــه »بحكم  إلــى  أشـــارت  اإلسرائيلية 
فيينا، فان الحارس يتمتع بالحصانة ضد 
التحقيق والــســجــن«. وقـــال رئــيــس الــــوزراء 

املجلس  القدسي. وكــان  الحرم  الجديدة في 
عقد اجتماعًا مطواًل لبحث آخر التطورات، 
بما فيها حادث إطالق النار في مقر السفارة 
اإلسرائيلية بــاألردن والــذي أسفر عن مقتل 
ــع »مـــعـــاريـــف«  ــوقـ ــنــــن. وذكــــــر مـ أردنــــيــــن اثــ
الشرطة  أن  الــشــبــكــة،  عــلــى  و»تــطــبــيــق 360« 
اإلسرائيلية أجــرت أول من أمــس، اتصاالت 
مع ممثل قانوني للمرجعيات اإلسالمية في 
البوابات اإللكترونية  القدس املحتلة بشأن 
املــنــصــوبــة عــلــى بـــوابـــات املــســجــد األقــصــى. 
وأوضـــــــح املــــوقــــعــــان أن مــمــثــل املــرجــعــيــات 
ــــات  ــــوابـ ــبـ ــ ــى رفــــــــض الـ ــلــ اإلســـــالمـــــيـــــة أكــــــــد عــ
اإللكترونية وعلى إعادة الوضع إلى ما كان 
عليه سابقًا. واتخذت األزمة بعدًا دوليًا، إذ 
عقد اجتماع عاجل مغلق في مجلس األمن 
بعدما دعت كل من مصر وفرنسا والسويد 
لــبــحــث سبل  عـــاجـــل  اجــتــمــاع  إلــــى  واألردن 
وقف التصعيد في القدس. وأعلنت منظمة 
الــتــعــاون اإلســالمــي، أمــس اإلثــنــن، عــن عقد 
أغــســطــس/  مـــن  األول  فـــي  وزاري  اجـــتـــمـــاع 
الــوضــع في  فــي إسطنبول لبحث  املقبل  آب 
ــر اجــتــمــاع على  الــحــرم الــقــدســي، مــؤكــدة إثـ
مستوى السفراء في مقرها بجدة »أن قضية 
الحرم القدسي الشريف تشكل خطًا أحمر ال 
يحتمل أي تساهل أو تهاون على اإلطالق«. 
وأضـــافـــت أن »املـــســـاس بــاملــســجــد األقــصــى 
املـــبـــارك، بـــأي شــكــل مــن األشــكــال وتــحــت أي 
ــه تــداعــيــات  ــظــــروف، ســتــكــون لـ ظــــرف مـــن الــ
خــطــيــرة جـــدًا وســيــؤدي لــزعــزعــة االســتــقــرار 

في املنطقة«.
وأعلنت جامعة الدول العربية تأجيل موعد 
العرب،  لــوزراء الخارجية  االجتماع الطارئ 
املـــخـــصـــص ملــنــاقــشــة الــــوضــــع فــــي الـــقـــدس، 
واعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
األقصى  املسجد  محيط  فــي  الفلسطينين 
إلــى الخميس املقبل، بــداًل مــن غــد األربــعــاء. 
وقـــال املتحدث بــاســم األمـــن الــعــام لجامعة 
إرجــاء  إن  الــعــربــيــة، محمود عفيفي،  الـــدول 
االجــتــمــاع جـــاء فــي ضـــوء االتـــصـــاالت التي 
ــد، لــضــمــان مـــشـــاركـــة أكـــبـــر عــدد  ـــ ــرت األحـ جــ
ــعـــرب، أخــــذًا فـــي االعـــتـــبـــار أن  ــوزراء الـ ــ ــ مـــن الـ
االتـــــصـــــاالت شــــهــــدت أيــــضــــًا الــتــنــســيــق مــع 
مــنــظــمــة الــتــعــاون اإلســـالمـــي، بــحــيــث ُيعقد 

اجتماعها الوزاري األسبوع املقبل.
أمــس  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــالل  وكــشــف 
اإلثنن، عن إحصائية لإلصابات منذ أحداث 
املــســجــد األقــــصــــى، فـــي 14 يـــولـــيـــو، مــشــيــرًا 
إلـــى اســتــشــهــاد خــمــســة شــبــان فلسطينين 
وإصابة 1085 فلسطينيًا بإصابات مختلفة 
فــي مــحــافــظــات الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فيها 

القدس.
وأوضــح، في بيان، أن شابن استشهدا في 
حيي رأس العامود والطور بمدينة القدس. 
وسقط شهيدان من بلدة أبــو ديــس، شرقي 
القدس، إضافة لشهيد في طوباس، شرقي 

الضفة الغربية.
ــا يــتــعــلــق بـــاإلصـــابـــات، فــقــد أوضـــح  وفــــي مـ
أصــيــبــوا  فلسطينيًا   29 أن  األحـــمـــر  الـــهـــالل 
خطيرة،  إصابات  بينها  الحي،  بالرصاص 
املــطــاطــي، نقلت  بــالــرصــاص  و374 إصــابــة 
املـــســـتـــشـــفـــى، و471  إلـــــى  ــة  ــابــ مــنــهــا 91 إصــ
للدموع،  املسيل  بالغاز  باالختناق  إصــابــة 
نقلت منها 34 إلى املستشفى، و216 إصابة 
ــــدهـــــس، نــقــلــت مــنــهــا 54  ــراء الــــضــــرب والـ ــ جــ
إلــى أن طواقم  البيان  إلــى املستشفى. ولفت 
الــهــالل األحــمــر تعاملت مــع أكثر اإلصــابــات 

في مدينة القدس.
فيهم  بــمــن  الفلسطينيون،  يــصــر  ذلـــك،  إلـــى 
موظفو دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
الــذي بدأ  املحتلة، على مواصلة االعتصام، 
أيــام أمــام بوابات املسجد األقصى،  منذ 10 
رافضن الدخول إلى املسجد عبر البوابات 
الفلسطينين  املئات من  اإللكترونية. وأدى 
صالة الفجر في منطقتي باب األسباط وباب 
املجلس. وبالتزامن مع مواصلة االعتصام، 
واصــــل عـــشـــرات املــســتــوطــنــن اقــتــحــامــاتــهــم 
املتواصلة لباحات املسجد األقصى بحماية 

من قوات االحتالل اإلسرائيلي.

اإلسرائيلي، بنيامن نتنياهو، إن الحارس 
األمــنــي سيعود إلــى إســرائــيــل. وأضـــاف أنه 
»تــحــدث إلـــى الــحــارس األمــنــي، وأكـــد لــه أن 
إسرائيل لديها الخبرة في التعامل مع مثل 
هــذا الــوضــع، وأنـــه سيعود إلــى إســرائــيــل«. 
فــي هــذا الــوقــت، بقي مصير السائق، الــذي 
كــان مــتــواجــدًا وقــت الــحــادثــة خـــارج الشقة، 
مجهواًل. ويؤكد زكريا جواوده أن الجهات 
األمـــنـــيـــة الـــتـــي الــتــقــتــه أبــلــغــتــه أن الــســائــق 
االستخبارات،  لدى  عليه  مصاب ومتحفظ 
الرسمية عن  الــجــهــات  فــي وقــت ال تتحدث 
هــذا األمـــر. ويستبعد الــوالــد أن يــكــون ابنه 
ــقـــول »لـــدى  ــد بـــــادر إلثــــــارة أي خـــــالف. ويـ قـ
ــن، ولـــيـــس مــثــل الــشــبــاب  ــ ــــالق وديــ ابـــنـــي أخـ
يــدور على  الذين عليهم أسبقيات، وال هو 
األحــــزاب«. وأضـــاف »زوجـــت شقيقه األكبر 
منه )18 سنة( قبل أربعة أشهر. وقبل أيام 
قـــال لــي محمد بـــدي )أريــــد أن( أتــــزوج مثل 
أخي، فقلت له حوش )أدخر(، والله ألزوجك. 
املــهــم أعـــرف أنـــك رجـــل تتحمل مــســؤولــيــة«. 
ــا ســـيـــطـــر الـــــحـــــزن والــــغــــضــــب عــلــى  ــمــ ــيــ وفــ
املــتــواجــديــن داخـــل الــخــيــمــة، تنقل زمــيــالت 
مكان  إلــى  بالدخول  لهن  صحافيات سمح 
وجــــود الـــنـــســـاء، حــالــة الــصــدمــة املــســيــطــرة 
ــــول الــــبــــاديــــة عـــلـــى والـــدتـــه  ــــذهـ ــر الـ ــاعـ ومـــشـ
وأخـــواتـــه، وحــديــثــهــن املــتــواصــل عــن مرحه 
ومشاكساته واهتمامه الزائد بأناقته، وهو 
مـــا يــظــهــر مـــن خـــالل صــــورة مــنــشــورة على 
التواصل  مــوقــع  على  الشخصية  صفحته 

االجتماعي »فيسبوك«.
األثــاث،  أن طلبية  وتؤكد مصادر متطابقة 
الــتــي أرســلــت األحـــد املــاضــي إلــى الشقة، لم 
أنــه تــم نقل طلبيات  تكن األولـــى، موضحة 
فـــي الــســابــق، آخـــرهـــا كـــان قــبــل عــشــرة أيـــام 
مـــن الـــحـــادثـــة. وفــيــمــا عــبــر املـــتـــابـــعـــون عن 
اســتــيــائــهــم لــوجــود مــعــامــالت تــجــاريــة بن 
القتيلن والــســفــارة اإلســرائــيــلــيــة، فـــإن هــذا 
االســـتـــيـــاء لـــم يــنــتــقــص مـــن حــجــم الــغــضــب 
ــفـــعـــت أصــــــوات تضع  عــلــى الـــجـــريـــمـــة. وارتـ
تــلــك املــعــامــالت فـــي ســيــاق الــســيــاســة الــتــي 
ــة بــعــد مــعــاهــدة  ــيـ انــتــهــجــتــهــا الـــدولـــة األردنـ
املوقعة في  اإلسرائيلية   - األردنــيــة  الــســالم 
التطبيع على  العام 1994، والرامية لفرض 
املــســتــوى الــشــعــبــي. ويــتــمــســك والــــد محمد 
التي  الــحــادثــة،  تفاصيل  مــعــرفــة  فــي  بحقه 
يـــؤكـــد أن كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة املــنــتــشــرة في 
جميع مرافق السفارة ومحيطها قد وثقتها. 
ويــقــول »بـــدي أشـــوف كــيــف ابــنــي انــقــتــل أو 
كــيــف اســتــشــهــد، إذا اســتــشــهــد... مــا بستلم 
 ... )لــن استلم( جثته إال ملا أشــوف الفيديو 
إذا كان شهيد ربنا يتقبله، وإذا مات غدرًا، 
أنــاشــد ســيــدنــا يــأخــذ حــقــه مــن الــلــي غـــدروا 
فيه«. ويعبر عن قناعته بــأن ما تعرض له 
ابنه يمكن أن يتعرض له أي مواطن أردني 
القضية«.  »لفلفت  حـــال  فــي   

ً
مستقبال آخـــر 

ــرر الـــــوالـــــد مــــنــــاشــــداتــــه لــلــمــلــك  ــكــ وفـــيـــمـــا يــ
ــإن الــحــادثــة  األردنـــــــي، عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي، فــ
أعادت التذكير بمحاولة اغتيال »املوساد« 
رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي الــســابــق لحركة 
»حماس«، خالد مشعل، في العاصمة عّمان 
عام 1997. وعلى نحو واســع ذّكــر املعلقون 
واملـــغـــردون بــاملــوقــف الــصــلــب الــــذي اتــخــذه 
ــــذي  ــك الــــراحــــل الـــحـــســـن بــــن طــــــالل، والـ ــلـ املـ
وضع خالله حياة مشعل في كفة ومعاهدة 
السالم في كفة أخرى، وهو تذكير له مغزى 
واضح، يفرض على الدولة األردنية تحديًا 
كبيرًا، ال يقتصر على الدفاع عن مواطنيها 
بل يمتد للدفاع عن هيبتها وسيادتها، في 
وسط  بنتيجته،  التكهن  يسهل  ال  امتحان 

تنازع التفاؤل والتشاؤم بن األردنين.

دام لقاء أمير قطر وأردوغان ساعتين ونصف الساعة )كايهان أوزير/األناضول(

يتمسك والد محمد بحقه في معرفة تفاصيل الحادثة )العربي الجديد(

فلسطينية تستعد لرشق قوات االحتالل قرب رام اهلل أمس )عصام ريماوي/األناضول(
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تضارب حول قصف مستشفى ميدانيالرقة تدفع ثمن التنافس على شرق سورية لبنان: القضاء يغطي الجيش
الحسم في جرد عرسال يقترب

45
سياسة

  شرق
      غرب

نشر قوات روسية 
لمراقبة منطقتي 

تهدئة بسورية
أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش الــــــــروســــــــي، أمــــس 
االثــــنــــن، نـــشـــر قــــــوات مــــن الــشــرطــة 
ــلـــى طـــول  الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســــيــــة عـ
مناطق  اتــفــاق  يشملهما  منطقتن 
خفض التصعيد في سورية، األولى 
في جنوب غربي البالد والثانية في 
الغوطة الشرقية قرب دمشق ملراقبة 
االلـــتـــزام بــالــهــدنــة، بــحــســب مـــا ذكــر 
الجنرال في هيئة األركــان، سيرغي 
ــــوي. وأوضــــــح أن الــشــرطــة  ــكـ ــ رودسـ
مركزي  أقــامــت  الروسية  العسكرية 
تدقيق و10 مراكز مراقبة على طول 
حــــــدود مــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
بــجــنــوب غـــرب ســوريــة، إضــافــة إلــى 
مركزي تدقيق وأربعة مراكز مراقبة 

في الغوطة الشرقية.
)فرانس برس(

اتهامات للمحافظين 
بـ»تصفية« الخطباء 

من أنصار روحاني

ــنــــن مــــن أئــمــة  ــة اثــ ــالـ ــقـ ــتـ أثــــــــارت اسـ
ــربـــهـــم مــن  ــمـــعـــة مــــعــــروفــــن بـــقـ الـــجـ
الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة فــــي مــديــنــتــي 
بيرجند وكرمان، جداًل حول وجود 
»تصفية« محتملة ألنصار الرئيس 
حسن روحــانــي )الــصــورة(. وأثــارت 
كرمان  مدينة  جمعة  إمــام  استقالة 
)جــــنــــوب شـــــــرق( يـــحـــيـــى جـــعـــفـــري، 
وإمام جمعة مدينة بيرجند )شرق( 
عــلــي رضــــائــــي، جـــــداًل حــــول وجـــود 
»ضـــغـــوط ســيــاســيــة« تـــمـــارس ضد 
ــار روحـــــانـــــي إلبــــعــــادهــــم عــن  ــ ــــصـ أنـ

ساحات صالة الجمعة.
)األناضول(

المالكي يريد تنشيط
التعاون بين موسكو 

وبغداد
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي،  ــ الــتــقــى وزيـ
ســـيـــرغـــي الفـــــــــروف، أمـــــس اإلثـــنـــن، 
ــــوري  ــــي، نـ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـ ــائــــب الــــرئــ نــ
املالكي في موسكو، في إطار زيارة 
ــام، بــهــدف  ــ رســـمـــيـــة، تــســتــغــرق 4 أيــ
بـــحـــث تـــعـــزيـــز الـــــــدور الــــروســــي فــي 
ــة. ودعــــــا املــالــكــي  ــقـ ــنـــطـ ــــراق واملـ ــعـ ــ الـ
خـــالل الــلــقــاء إلـــى تنشيط الــتــعــاون 
ــو وبـــــــغـــــــداد ملـــحـــاربـــة  ــكــ ــوســ بــــــن مــ
اإلرهـــــاب. وأبــــدى حــاجــة بـــالده إلــى 
التجارة  مــجــاالت  فــي  االستثمارات 
بعد  والــنــفــط،  الكهربائية  والــطــاقــة 

القضاء على »داعش«.
)األناضول(

وفد أممي رفيع 
في عدن الستطالع 

الوضع اإلنساني
ــع املـــســـتـــوى،  ــيــ ــمــــي رفــ بــــــدأ وفــــــد أمــ
أمــــس اإلثــــنــــن، جـــولـــة اســتــطــالعــيــة 
فـــي الـــيـــمـــن، لـــالطـــالع عــلــى الــوضــع 
ــبــــالد.  ــور فــــي الــ ــدهــ ــتــ ــي املــ ــانــ ــســ اإلنــ
ووصل الوفد الذي يضم املدير العام 
ملنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة تــيــدروس 
ملنظمة  التنفيذي  واملدير  أدهانوم، 
ليك،  أنــتــونــي  )يــونــيــســف(  الطفولة 
األغذية  لبرنامج  التنفيذي  واملدير 
الــعــاملــي، ديــفــيــد بــيــزلــي، إلـــى عـــدن، 
ــن نــوعــهــا  فـــي زيــــــارة هـــي األولــــــى مـ
ملــســؤولــن أممين إلــى الــبــالد، منذ 
وتـــهـــدف   ،2015 عـــــام  الــــحــــرب  بـــــدء 
لــالطــالع عــلــى األوضــــاع اإلنسانية 
املـــتـــدهـــورة، ولـــلـــوقـــوف عــلــى حجم 

معاناة الشعب اليمني.
)األناضول(

طهران تتهم واشنطن 
باعتقال إيرانيين 

في »سجون مريعة«
اتـــهـــم رئـــيـــس الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
اإليــرانــيــة، صـــادق الريــجــانــي، أمس 
الــواليــات املتحدة باعتقال  اإلثــنــن، 
ــيــــن فــــي »ســــجــــون مـــريـــعـــة«،  ــرانــ إيــ
مــطــالــبــًا بــــاإلفــــراج عــنــهــم فـــــورًا، مع 
ــلـــديـــن.  ــبـ ــــن الـ ــر بـ ــوتــ ــتــ اســــتــــمــــرار الــ
التلفزيون  ومحطة  ــة  اإلذاعـ ونقلت 
التابعتان للحكومة كالم الريجاني 
الذي قال »إنكم تعتقلون أبرياء في 
مع  يتناقض  وهـــذا  مريعة  ســجــون 

القانون واملعايير الدولية«.
)فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

الـــتـــطـــورات املــيــدانــيــة فـــي منطقة  يــبــدو أن 
اللبنانية  الحدود  شرق جرد عرسال، على 
- الــســوريــة، تــتــجــه لــحــســم عــســكــري وشيك 
لــلــمــواجــهــة بـــن حــــزب الــلــه وتــنــظــيــم »فــتــح 

الشام«. 
فقد تحدثت تقارير »الوكالة الوطنية لإلعالم« 
ــن انـــســـحـــابـــات  ــنـــــن، عــ ــ ــان، أمـــــس االثـ ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
واسعة في صفوف مسلحي »جبهة النصرة« 
الشام( بواسطة دراجــات نارية باتجاه  )فتح 
»داعــــش«، بشرق  تنظيم  مــع  التماس  خطوط 
جـــرد عـــرســـال، وانــســحــاب مــجــمــوعــات أخــرى 
عند  واملــالهــي  حميد  وادي  منطقتي  باتجاه 
أطــراف بلدة عرسال. ويأتي ذلك بعدما وّجه 
عناصر »حــزب الله« نــداًء إلــى مسلحي »فتح 
ــزة الــالســلــكــيــة يــدعــونــهــم  ــهـ ــام« عــبــر األجـ الـــشـ
فــيــه لــالســتــســالم. وكــانــت مــصــادر محلية قد 
أفادت، أمس، عن وجود محاولة وساطة يقوم 
السورية  القلمون  منطقة  وجــهــاء  بعض  بها 
»داعــش«  تنظيم  استهدفهم  بعدما  تبقن، 

ُ
امل

بعمليات اغتيال ممنهجة طاولت العديد من 
عــلــمــاء الــديــن الــذيــن كــانــوا يــتــابــعــون أوضـــاع 
الالجئن فــي عــرســال. وتــهــدف الــوســاطــة إلى 
تــأمــن انــســحــاب مــا تبقى مــن عــنــاصــر »فتح 

الشام« باتجاه الشمال السوري.
وفــــي حـــن أكـــــدت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــإلعــالم 
أن حــــزب الـــلـــه قــصــف »بـــالـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه 
مــســتــشــفــى مـــيـــدانـــي ملــســلــحــي الـــنـــصـــرة فــي 

 عن 
ً
داخــل وادي حميد في الجرود«، متحدثة

»تسجيل إصابات مباشرة فيه«، نفى »جهاز 
ــحــــزب خـــبـــر قــصــف  اإلعـــــــالم الــــحــــربــــي« فــــي الــ
قـــاطـــع«، وفـــق مــا ورد في  املستشفى »بــشــكــل 
بــيــاٍن لـــه. كــمــا تــــرددت أخــبــار غــيــر مــؤكــدة عن 
تعرض مخيمات الالجئن في جرود عرسال 
ــاك، لــقــصــف  ــبــ ــتــ ــع االشــ ــواقــ الـــتـــي تـــقـــع قـــــرب مــ
ــــاص دون تــســجــيــل  بـــالـــقـــذائـــف وإطـــــــالق رصــ
إصابات. وكانت الوكالة أكدت سيطرة »حزب 
ــه« عــلــى مــنــطــقــة وادي الــخــيــل فـــي جـــرود  ــلـ الـ
الخيل هو  »وادي  إن  الوكالة  وقالت  عــرســال. 
أهم معاقل النصرة )فتح الشام( في الجرود«.

ــلــــه« فــي  ــزب الــ ــ وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة قــتــلــى »حــ
الجمعة   - الخميس  ليل  أطلقها  التي  املعركة 
، وهــو رقــم غير رسمي 

ً
إلــى حــوالــي 20 قــتــيــال

نتيجة تجنب الحزب اإلعــالن عن عــدد قتاله 
في املعارك التي يخوضها في سورية.

وتــــــرأس رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــيــشــال عـــون، 
اجــتــمــاعــًا أمــنــيــًا فـــي قــصــر بــعــبــدا، جــــرى فيه 
عــــرض مـــدّعـــم بـــالـــخـــرائـــط، عـــن الـــوضـــع على 
اللبنانية - السورية، كما تم التطرق  الحدود 
ــى اإلجــــــــراءات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــجــيــش  فــيــه إلــ
لــتــأمــن الـــحـــدود ومــنــع تــســلــل »اإلرهـــابـــيـــن« 
ــال اضـــطـــرارهـــم  ــ ــاعــــدة املـــدنـــيـــن فــــي حــ ومــــســ

لالنتقال من منطقة إلى أخرى.
الــلــواء  لــإلغــاثــة«  العليا  وزار رئــيــس »الــهــيــئــة 
الــركــن محمد خــيــر، بــلــدة عــرســال، مــوفــدًا من 
رئيس الحكومة، سعد الحريري، واطلع على 

أوضاع البلدة وسكانها.

بيروت ـ العربي الجديد

»وفاة الالجئن ناتجة عن مشاكل صحية ُمختلفة«. هذه هي الخالصة التي انتهى 
في  التوقيف  قيد  كانوا  سورين  الجئن  مقتل  حادثة  في  فترض 

ُ
امل التحقيق  إليها 

مراكز الجيش اللبناني، إثر العملية األمنية التي نفذها الجيش في بلدة عرسال، على 
حدود لبنان الشرقية مع سورية، وأسفرت عن مقتل طفلة الجئة وجرح 7 عسكرين 

وتفجير 5 انتحارين أنفسهم وتوقيف 400 الجئ.
اإلعالن عن هذه النتيجة، التي تجاهلت تقارير محلية ودولية حللت صور الضحايا 
التي تم تسريبها سرًا قبيل دفنهم بشكل سريع في البلدة، تم أمس اإلثنن. وذكرت 
»الوكالة الوطنية لإلعالم« أن مفوض الحكومة لدى املحكمة العسكرية، القاضي صقر 
الذين  األربــعــة  السورين  على جثث  كشفت  التي  الطبية  اللجنة  تقرير  تسلم  صقر، 
بض عليهم في منطقة عرسال، وتبن أن »وفاتهم ليست ناتجة عن أعمال عنف«، 

ُ
ق

كما ورد في التقرير، وأن سبب الوفاة ناتج عن مشاكل صحية مختلفة لكل منهم.
ويأتي هذا اإلعالن في تكرار لرواية الجيش التي قال فيها إن »تفاعل األحوال املناخية 
مع األوضاع الصحية السيئة ملوقوفن أدت لوفاتهم«، وذلك في تجاهل لواقع إجبار 
طويلة،  لساعات  الجردية  املنطقة  في  الشمس  أشعة  تحت  االنبطاح  على  الالجئن 

ظهر عالمات تعذيب.
ُ
وتجاهل للصور التي تم تسريبها للجثث وت

ــــرق ســــوريــــة بــن  يــشــتــد الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى شـ
أطراف الصراع، وهو ما يدفع ثمنه السكان 
الــســوري  النظام  قـــوات  إذ تتقدم  املــدنــيــون، 
ــة الـــجـــنـــوبـــي الــــشــــرقــــي فــي  ــ ــرقـ ــ ــــي ريــــــف الـ فـ
املدينة،  على  الــصــراع  أوراق  لخلط  مسعى 
ــر الــــــزور، فــيــمــا ال تـــزال  ولـــلـــوصـــول إلــــى ديــ
»قوات سورية الديمقراطية« )قسد( تحاول 
الوصول إلى قلب مدينة الرقة، لكنها تواجه 
مقاومة من مسلحي تنظيم »داعش« الذين 
يحاولون االستفادة من خالفات داخل هذه 
وتــدور  العسكري.  الحسم  لتأجيل  الــقــوات 
مــعــارك كــر وفـــر داخــــل مــديــنــة الـــرقـــة، معقل 
»داعـــــش« فــي ســـوريـــة، بــعــد مـــرور أكــثــر من 
مــن عملية عسكرية  الــشــهــر  شــهــر ونــصــف 
واسعة النطاق، أعلنت عنها »قوات سورية 
الدولي،  التحالف  من  بدعم  الديمقراطية«، 
ــزاع الــســيــطــرة عــلــى املـــديـــنـــة. وأشــــارت  ــتـ النـ
مـــصـــادر مــحــلــيــة قــريــبــة مـــن املـــديـــنـــة، على 
اطــالع على ما يجري فيها، إلــى أن املوقف 
العسكري ال يــزال مبهمًا، إذ يبدي عناصر 
التنظيم مقاومة ما يؤدي إلى تأخر الحسم 
»الـــعـــربـــي  ــالــــت املـــــصـــــادر، لــــ الـــعـــســـكـــري. وقــ
العسكري »يتغير بن  املوقف  إن  الجديد«، 
الــلــيــل والـــنـــهـــار«، مــشــيــرة إلــــى أن مــقــاتــلــي 
النهار  في  يصلون  الديمقراطية«  »سورية 
ــارع املــنــصــور شــــرق املـــديـــنـــة، وإلـــى  ــ إلــــى شـ
املستشفى الوطني في غربها، لكن التنظيم 
، عبر شن هجمات 

ً
ليال يستعيد ما خسره 

التحالف  أن  إلــى  املــصــادر  معاكسة. ولفتت 
للتعجيل  كبيرة  تعزيزات  استقدم  الــدولــي 
بــحــســم املــعــركــة، مــوضــحــة أن قــســمــًا كبيرًا 

من املدينة تعرض إلى تدمير كامل. وأكدت 
الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة  فــي  مــصــادر 
السبت  األخــيــرة ســيــطــروا،  مــن  أن مقاتلن 
املــــاضــــي، بــشــكــل كـــامـــل عــلــى شـــــارع سيف 
الدولة شرقي املدينة، مشيرة إلى أن القوات 
»تــتــقــدم فــي أحــيــاء الــرقــة الــقــديــمــة«، وبذلك 
بــاتــت الـــقـــوات املــهــاجــمــة عــلــى مــســافــة ألــف 
متر مــن وســط الــرقــة، حيث مــيــدان الساعة، 
أشــهــر مــعــالــم الـــرقـــة. لــكــن مـــصـــادر مطلعة 
الرقة  أن معركة  الجديد«،  »العربي  لـ أكــدت، 
الوحدات  أن  إلــى  مشيرة  عمليًا«،  »متوقفة 
الـــكـــرديـــة تــربــط بـــن الـــرقـــة وعــفــريــن شــمــال 

التفاوض  »يــريــدون  غربي حلب. وأضــافــت 
فــي معركة  االســتــمــرار  مقابل  حــول عفرين 
الــرقــة«. وأكـــدت املــصــادر، أن هــنــاك مساعّي 
لــتــســلــيــم بـــلـــدة الــعــكــيــرشــي، الـــتـــي تسيطر 
عــلــيــهــا »ســـــوريـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« شــرقــي 
للنظام، مشيرة  مـــواٍل  إلــى فصيل  املــديــنــة، 
إلــى أن فصائل عربية داخــل »قسد« هددت 
باالنسحاب من معركة الرقة في حال تم هذا 
األمر. وباتت قوات »النخبة السورية«، التي 
تــتــبــع رئــيــس »تــيــار الــغــد« الـــســـوري أحمد 
الــجــربــا، عمليًا خـــارج املــعــركــة إثــر خالفات 
إذ تتهم  الديمقراطية«،  »قـــوات ســوريــة  مــع 

األخـــيـــرة بــمــحــاولــة الــهــيــمــنــة عــلــى املــعــركــة، 
فـــي خــطــوة تــســبــق مــحــاولــة الــهــيــمــنــة على 
املدينة بعد تحريرها. وأشارت املصادر إلى 
لــعــودة النخبة إلى  أن »مــفــاوضــات تــجــري 
املــعــركــة مـــرة أخــــرى وفـــق شــــروط جــديــدة«، 
مــوضــحــة أن واشــنــطــن »لــــم تــحــســم أمــرهــا 
املفترض  مــن  الــتــي  الجهة  بخصوص  بعد 
»هــذا  أن  املــديــنــة«، مضيفة  إدارة  تتولى  أن 
األمر انعكس على مجريات املعارك الدائرة، 
وأدى دورًا في تأخير الحسم، وهو ما يدفع 

املدنيون ثمنه«.
عــلــى  األمـــيـــركـــيـــة  الــــدفــــاع  وزارة  وفــــرضــــت 
وحــــدات »حــمــايــة الــشــعــب« الــكــرديــة تغيير 
اسمها، في محاولة من واشنطن إلى تبديد 
املخاوف التركية من الوحدات، إذ تعتبرها 
ــة لــــحــــزب الـــعـــمـــال  ــــرة الــــــــــذراع الــــســــوريــ ــقـ ــ أنـ
الكردستاني. ونقلت وكاالت أنباء عن قائد 
الــعــمــلــيــات الــخــاصــة بــالــجــيــش األمــيــركــي، 
إنه طلب  السبت املاضي،  ريموند توماس، 
من قيادة الوحدات تغيير اسمها، فاختارت 
الديمقراطية«، مشيرًا  »قـــوات ســوريــة  اســم 
إلــى أن االســم كــان يمنع الــوحــدات الكردية 
من املشاركة في مؤتمري جنيف وأستانة. 
ــــدات الـــكـــرديـــة فــــي مــحــافــظــة  ــــوحـ ــرزت الـ وبـــــ
والتي تضم  الــبــالد،  الحسكة شمال شرقي 
عـــددًا كبيرًا مــن أكـــراد ســوريــة، فــي الشهور 
األولــــى مــن الـــثـــورة الــســوريــة، وهـــي الــــذراع 
الــعــســكــريــة لـــحـــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي، 
الــنــظــام. كما  قـــوات  مــع  بالتنسيق  ومتهمة 
تطهير  بعمليات  بــالــقــيــام  الـــوحـــدات  تتهم 
عــرقــي طــاولــت عــربــًا وتــركــمــانــًا فــي مناطق 

سيطرتها في شمال وشمال شرقي سورية.
محلية  ومليشيات  النظام  قــوات  وتواصل 
الجنوبي  الــرقــة  ريــف  فــي  التقدم  وطائفية 
الــشــرقــي، إذ تــشــق طــريــقــًا مــوازيــًا للبادية 
الغربي.  الــزور  ديــر  ريــف  باتجاه  السورية 
وذكــــرت مـــصـــادر إعــالمــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام، 
أن قـــوات األخــيــر بــاتــت عــلــى مــســافــة تقدر 
بعد  الــفــرات،  نهر  عــن  كيلومترًا   18 بنحو 
ســيــطــرتــهــا، الـــســـبـــت، عــلــى قـــريـــة الــدخــيــلــة 
شرقي  جنوبي  السبخة  بــلــدة  مــن  القريبة 
ــة الــــــرقــــــة. وتـــــهـــــدف قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــنــ ــديــ مــ
لــلــســيــطــرة عــلــى بــلــدتــي الــســبــخــة ومــعــدان 
الواقعتن بالقرب من الحدود اإلدارية التي 
تــفــصــل مــحــافــظــة الـــرقـــة عـــن مــحــافــظــة ديــر 
الزور ملحاصرة تنظيم »داعش« في مدينة 
ــر الـــــزور مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، وهــــو ما  ديــ
يعني فصل املحافظتن بشكل كامل. ومنذ 
الرقة  على  السيطرة  انــتــزاع  معركة  إطــالق 
من قبل التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، 
ــادس مـــن الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بـــدأت  فـــي الــــســ
قوات النظام عملية موازية في ريف الرقة 
بشكل  عليه  وسيطرت  الــغــربــي،  الجنوبي 
شــبــه كــامــل، وحــاولــت الــتــقــدم إلـــى مناطق 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  انــتــزعــتــهــا »قـ
من تنظيم »داعش« بجنوب الطبقة، إال أن 
طيران التحالف الدولي أوقفها. لكن قوات 
ــار الــنــفــط  ــ الـــنـــظـــام ســيــطــرت عــلــى أغـــلـــب آبـ
والغاز في بادية الرقة، ما يؤكد أن الروس 
واألمــيــركــيــن رســمــوا حـــدود الــســيــطــرة في 

املنطقة بن قوات النظام و»قسد«.
محمد...

»هيئة تحرير الشام«: 
المناطق المحررة 

ملك ألهلها

مسؤولون عراقيون 
يستبعدون تسليم 

العناصر األجانب لدولهم

روسيا: المشاورات 
مستمرة إلعالن إدلب 

منطقة عدم تصعيد

زوجات عناصر داعش 
يكشفن الكثير من 

المعلومات للمحققين

إدلب بيد 
»النصرة«

محمد أمين

ــيـــطـــرة فــي  ــبـــدلـــت خــــارطــــة الـــسـ تـ
شـــــمـــــال غـــــربـــــي ســــــوريــــــة خــــالل 
أيـــام، إذ تــراجــعــت »حــركــة أحــرار 
الـــشـــام«، أبـــرز فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة 
املسلحة، بشكل مفاجئ أمام »هيئة تحرير 
الشام« التي باتت القوة الضاربة في كامل 
مــحــافــظــة إدلـــــب وريـــــف حــلــب الـــغـــربـــي، في 
مسعى منها الستباق أي تفاهمات إقليمية 
ودولية تخص الشمال السوري برمته. وقد 
التفاهمات  هـــذه  بــــوادر  أولـــى  بـــدأت تظهر 
بــإعــالن وزارة الــدفــاع الــروســيــة، أمــس، بأن 
إلقــامــة منطقة جديدة  املــشــاورات مستمرة 
لـــعـــدم الــتــصــعــيــد فــــي مــحــافــظــة إدلــــــب فــي 
ــوازاة اســتــمــرار مــوســكــو فـــي نــشــر قـــوات  ــ مــ
جديدة في املناطق املشمولة باتفاق خفض 

التصعيد.
غضب  بموجة  مهددة  باتت  »الهيئة«  لكن 
معبر  عــلــى  سيطرتها  عــقــب  كــبــيــر،  شعبي 
بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مــع تــركــيــا ومــعــابــر 
إنـــســـانـــيـــة، تــعــد شـــريـــان الـــحـــيـــاة ملــحــافــظــة 
إدلــــب وريــــف حــمــاة الــشــمــالــي وريــــف حلب 
الــغــربــي، إذ تــعــطــل الــعــمــل فــي املــعــبــر عقب 
ــام« عــلــيــه، ما  ســيــطــرة »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ
أدى إلى توقف حركة االستيراد والتصدير 
تحرير  »هيئة  وفــرضــت  وإليها.  تركيا  مــن 
الــشــام« سيطرتها على مــواقــع جــديــدة في 
ســيــاق حملة عسكرية  فــي  إدلـــب،  محافظة 
بدأتها األربعاء املاضي لفرض سلطة »أمر 
السورية  املعارضة  أهــم معاقل  واقــع« على 
املعابر  على  السيطرة  خــالل  مــن  املسلحة، 

الحدودية التي تربط سورية بتركيا. 

تسلم المعبر الحدودي
وأكــــدت مــصــادر مــيــدانــيــة، فــي الــجــزء الــذي 
ريف  في  السورية  املعارضة  عليه  تسيطر 
الالذقية الشمالي، أن »هيئة تحرير الشام« 
تــســلــمــت، أول مـــن أمــــس، املــعــبــر الـــحـــدودي 
مع تركيا في قرية خربة الجوز من »حركة 
ــن دون اشــــتــــبــــاك، كــمــا  ــ ــام« مـ ــ ــشــ ــ الــ أحـــــــــرار 
الزعينية على  قــريــة  ســيــطــرت عــلــى حــاجــز 
القديم لجسر الشغور، والــذي كان  الطريق 

ــكـــوادر املــدنــيــة والنخب  مــشــيــرة إلـــى أن »الـ
السياسية في الداخل والخارج، إلى جانب 
يجب  الــفــصــائــل،  لجميع  العسكرية  الــكــتــل 
أن تكون من نــواة هذا املشروع«. كما دعت 
»الــفــصــائــل الــعــامــلــة فــي الــشــمــال الــســوري، 
إضـــافـــة إلــــى الــعــلــمــاء واملـــشـــايـــخ والــنــخــب 
الـــثـــوريـــة والــــكــــوادر املـــدنـــيـــة، إلــــى اجــتــمــاع 
ــلـــوقـــوف عـــلـــى تــحــديــات  عـــاجـــل وفــــــــوري، لـ
الثورة  يحفظ  بمشروع  والخروج  املرحلة، 
بيان  وفــق  تمثيل«،  ويمثلها خير  وأهلها، 
»الــهــيــئــة«، الــتــي وصــفــت نفسها بــأنــهــا »ال 

تزال جزءًا من الثورة السورية«.

مخاطر توقف الحركة التجارية
ــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  وقـــلـــلـــت مــــصــــادر فــــي املـ
ــر اســـمـــهـــا، مــن  ــ ــدم ذكـ ــ ـــلـــت عـ

ّ
املـــســـلـــحـــة، فـــض

ــيــــان، مـــشـــيـــرة، فــــي حــــديــــث مــع  ــبــ أهـــمـــيـــة الــ
»العربي الجديد«، إلى أنه »محاولة يائسة 
مـــن الــهــيــئــة المــتــصــاص الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة 
ــا«، مــضــيــفــة  ــهــ ــاهــ ــجــ ــاتــ الــــتــــي تـــتـــصـــاعـــد بــ
»تـــوقـــفـــت الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة فـــي املــنــاطــق 
املــــحــــررة، وهــــذا ســيــعــجــل بــتــفــجــر الــغــضــب 
أن معبر  الــهــيــئــة، خــصــوصــًا  الشعبي ضــد 
بـــــــاب الـــــهـــــوى هـــــو الــــعــــصــــب االقــــتــــصــــادي 
ملحافظة إدلب«. وأكدت مصادر ميدانية أن 
»الهيئة« فرضت سيطرة كاملة على املعبر 
بــعــد انــســحــاب »حــركــة أحــــرار الــشــام« منه، 

قد  »الهيئة«  وكــانــت  أيــضــًا.   للحركة  يتبع 
سيطرت األحد املاضي بالكامل على مدينة 
إدلب مركز املحافظة، بعد انسحاب »أحرار 
ــاه جـــبـــل شــحــشــبــو  ــجـ ــاتـ ــــام« جـــنـــوبـــًا بـ ــــشـ الـ
وســـهـــل الــــغــــاب فــــي ريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي 

الغربي. 
تشّكل  التي  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  وباتت 
ــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا(  ــام« )الــ ــ ــــشـ »جـــبـــهـــة فـــتـــح الـ
ــيـــســـي، تــســيــطــر عـــلـــى غــالــبــيــة  ــرئـ ثــقــلــهــا الـ
محافظة إدلب باستثناء مناطق في ريفها 
من  وجــزء  النعمان،  معرة  منها  الجنوبي، 
الــزاويــة، وأخــرى في الريف الشمالي،  جبل 
منها بنش، ومعرتمصرين، لكن هذه املدن 
والــبــلــدات بــاتــت مــهــددة بــانــتــزاع السيطرة 

عليها من قبل »الهيئة« في أي وقت.

تفاهم جديد
وكـــان أعــلــن مــســاء األحـــد، عــن اتــفــاق جديد 
الــشــام«، و»هيئة تحرير  بن »حركة أحــرار 
الـــشـــام«، يتضمن إيــقــاف حــالــة االســتــنــفــار 
واملــضــايــقــات واالعـــتـــقـــاالت بــن الــجــانــبــن، 
ــاوزات الـــحـــاصـــلـــة بـــعـــد اتـــفـــاق  ــجــ ــتــ ــل الــ ــ وحـ
 5 أقصاها  مــدة  الجمعة، وتسويتها خــالل 
أيام. كما منح االتفاق أي تشكيل تابع إلى 
»حــركــة أحـــرار الــشــام« الــحــق بالتراجع عن 
ذلك  فعل  أنــه  إذا شعر  »الهيئة  إلــى  بيعته 
مكرها«، وفق نص االتفاق الذي وقع عليه 
قائد الحركة، أبو عمار العمر، وقائد »هيئة 

تحرير الشام«، أبو جابر الشيخ. 
ــارت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، فــي بيان  وأشــ
ــنـــاطـــق  »املـ أن  ــــى  إلــ األحــــــــد،  ــــس  أمــ مــــن  أول 
املحررة هي ملك ألهلها، وال يمكن أن تنفرد 
بها جهة من دون أخرى«، مبّينة أنه »يجب 
تسليم هذه املناطق إلى إدارة مدنية تقوم 
القوى  الــنــاس، وتــوضــع  على تنظيم حياة 
األمــنــيــة لــلــفــصــائــل فـــي خــدمــة تــلــك اإلدارة 
العسكرية  القوى  وتتفرغ  الحاجة،  بحسب 
لثغور املسلمن دفعًا وفتحًا«، وفق ما جاء 

في البيان. 
ــــت »الــهــيــئــة« إلــــى تــأســيــس مـــا ســّمــتــه  ودعـ
ــامــــع يــحــفــظ  ــروع ســـنـــي ثــــــــوري جــ ــ ــشـ ــ »مـ ـــ ــ بـ
الـــــثـــــوابـــــت ويــــحــــقــــق األهـــــــــــــداف املــــــرجــــــوة، 
وأبنائها«،  الثورة  أطياف  بمشاركة جميع 

»الهيئة«  ادعـــاء  رغــم  إلــى تعطيله،  أدى  مــا 
وأشــارت  مدنية.  إدارة  إلــى  تسليمه  نيتها 
استمالة  تــحــاول  »الهيئة  أن  إلــى  املــصــادر 
اإلدارة املــدنــيــة فـــي مــديــنــة إدلــــب مـــن أجــل 
مبايعتها«، إثر سيطرتها بشكل كامل على 
تفتقر  »الهيئة  أن  موضحة  األحـــد،  املدينة 
إلى الكوادر املدنية املؤهلة إلدارة املحافظة، 
بعكس حركة أحرار الشام التي تضم كوادر 
التدريب، خصوصًا  من  عــاٍل  على مستوى 

على صعيد املهندسن«، وفق املصادر.
ــان أعــــلــــن عــــن تــشــكــيــل »هـــيـــئـــة تــحــريــر  ــ ــ وكـ
الشام« في بدايات العام الحالي إثر اندماج 
عــدة فــصــائــل، أبــرزهــا »جــبــهــة فــتــح الــشــام« 
)النصرة سابقًا( في جسم عسكري واحد، 
ــكــــي«،  ــور الــــديــــن زنــ ــ ــًا »حــــركــــة نــ ضــــم أيــــضــ
و»لـــــواء الـــحـــق«، و»جــبــهــة أنـــصـــار الـــديـــن«، 
و»جـــيـــش الـــســـنـــة«. وحـــاولـــت »جــبــهــة فتح 
الشام« من خالل التشكيل الجديد الهروب 
ــاط  ــبــ »اإلرهــــــاب«، واالرتــ مـــن تــوصــيــفــهــا بـــــــ
 رايـــة 

ّ
بــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، لــكــنــهــا لـــم تــتــن

ــثــــورة الـــســـوريـــة، وبــقــيــت على  وأهـــــــداف الــ
نهجها املتشدد في مقاربة امللفات املتعلقة 

بالقضية السورية. 

انسحاب حركة نور الدين زنكي
وأعلنت »حركة نور الدين زنكي« انسحابها 
من »الهيئة« في خضم األحداث األخيرة، إال 

النواة  لم يؤثر على  »الزنكي«  انسحاب  أن 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الــقــائــمــة  الــصــلــبــة لـــ
عــلــى »جــبــهــة فــتــح الـــشـــام«، الــتــي يتزعمها 
أبو محمد الجوالني. وكانت »حركة أحرار 
الشام« تأسست أواخر العام 2012، لتصبح 
الــســوريــة، إذ امتد  املــعــارضــة  أبـــرز فصائل 
نفوذها في أغلب املناطق السورية، قبل أن 
سبتمبر/أيلول  في  كبرى  لنكسة  تتعرض 
قـــادة »الــحــركــة« مــن الصفن  2014، إذ قتل 
األول والثاني بانفجار مجهول السبب في 

أحد مقراتها.

ذريعة لعودة قصف النظام
ومرت »أحرار الشام« برحلة تراجع منذ ذلك 
السيطرة  مــرجــعــيــات  تــعــدد  الــحــن، بسبب 
العسكرية، وهو ما أدى إلى انفراط عقدها 
بالتالشي  مــهــددة  بــاتــت  حتى  التنظيمي، 
ــدد »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« عــلــى  ــمـ أمــــــام تـ
حسابها في محافظة إدلب. وأجرت الحركة 
مراجعات في خطابها الثوري والسياسي، 
ــة،  ــرًا رايــــــة الــــثــــورة الـــســـوريـ ــيــ إذ تــبــنــت أخــ
وأبدت انفتاحًا على حلول سياسية لأزمة 
الــســوريــة، وهــو مــا عــّجــل فــي تــحــرك »هيئة 
ــا، خـــصـــوصـــًا بــعــد  تـــحـــريـــر الــــشــــام« ضــــدهــ
تــســريــبــات عــن نــيــة األتـــــراك االعــتــمــاد على 
الحركة في عملية عسكرية واسعة النطاق 
تحمل عنوان »درع العاصي«، الهدف منها 

شمال  فــي  الــشــام«  تحرير  »هيئة  تقويض 
غربي سورية. وال يزال الغموض، والترقب 
الــحــذر، ســّيــدي املــوقــف فــي محافظة إدلــب 
التي باتت محاصرة بشكل كامل إثر إغالق 
املــعــابــر الــتــجــاريــة واإلنــســانــيــة مــع الجانب 
ــبـــون إلــــى الــتــأكــيــد  ــراقـ ــركـــي. ويـــذهـــب مـ ــتـ الـ
على أن سيطرة »هيئة تحرير الشام« على 
شــمــال غــربــي ســوريــة »يــعــد ذريــعــة لــعــودة 
ــاب منذ  ــذي غــ ــ الــقــصــف الـــجـــوي لــلــنــظــام الـ
في  التصعيد  مناطق خفض  على  االتــفــاق 
أستانة«، والتي شملت املنطقة األولى منه 
كــامــل مــحــافــظــة إدلــــب، فــيــمــا أعــلــنــت وزارة 
املشاورات  تواصل  أمــس،  الروسية،  الدفاع 
إلقامة منطقة لعدم التصعيد في محافظة 
إدلـــب. فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئــيــس إدارة 
املسلحة  القوات  أركــان  في هيئة  العمليات 
الـــروســـيـــة، الـــجـــنـــرال ســيــرغــي رودســـكـــوي 
إقــامــة منطقة تخفيف  املـــشـــاورات حــول  أن 
تصعيد أخرى في محافظة إدلب السورية 
مستمرة. وقال »خالل الجولة الخامسة من 
اللقاءات الدولية حول  املفاوضات بصيغة 
سورية في أستانة، تم االتفاق على حدود 
مــنــاطــق تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد شــمــال مدينة 
حــمــص وفــــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وتستمر 
املشاورات حول منطقة أخرى في محافظة 
إدلب، وعقب انتهائها، ستستمر املشاورات 

بصيغة أستانة«.

سطوة »تحرير الشام« 
مهّددة بالغضب الشعبي

تظاهرة بإدلب، في يناير 2016، للمطالبة بتوحيد فصائل المعارضة )فراس فهام/األناضول(

)Getty/محتجزون لدى القوات العراقية بالموصل، في مارس 2017 )مارتن إيم

نازحون من شرق الرقة، يغادرون هربًا من القصف، أخيرًا )بولنت كيليس/فرانس برس(

اإلعالن تجاهل التقارير المحلية والدولية )جوزف عيد/فرانس برس(

عامودها  النصرة«  »جبهة  تشكل  التي  الشام«،  تحرير  »هيئة  تخشى 
إدلب  على  سيطرتها  بعد  ضدها،  الشعبية  النقمة  انفجار  الفقري، 
ومعبر باب الهوى، وهو ما دفعها إلصدار بيان اعتبرت فيه أنه يجب 

تسليم المناطق التي سيطرت عليها إلدارة مدنية تنظم حياة الناس

تحليل

خاص

متابعةتقرير

العرب واألجــانــب خروجهم كــان سيؤدي 
إلـــى اعــتــقــالــهــم بــســبــب أشــكــالــهــم املــمــيــزة 
عليهم،  الــتــعــرف  تــســّهــل  الــتــي  ولهجتهم 
وهناك  أنفسهم  بتفجير  تكليفهم  تم  لــذا 
كثير منهم خافوا باللحظات األخيرة من 
أو  ناسفة  بستر  انتحارية  عملية  تنفيذ 
بسيارات مفخخة وتم اعتقالهم أو قتلهم 
املــوجــودون  واملعتقلون  مــواجــهــات،  بعد 
حاليًا هم حصيلة معارك األشهر العشرة 

املاضية«، وفق تأكيد الساعدي.
وأعلن رئيس لجنة األمن والدفاع العراقية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  حــاكــم الــزامــلــي، لـــ
بــغــداد لــن تــرســل أيــا مــن املحتجزين إلى 
دولته األم، بل »سيحاكمون في العراق«. 
ــر مــــفــــروغ مـــنـــه وال  ــ ــذا أمـ ــ ــاف أن »هــ ــ ــ وأضـ
قــبــول للوساطات مــن دولــهــم«، الفــتــًا إلى 
أن »الحكومة تحتاج إلى موافقة البرملان 
أرادت  فــــي حـــــال  ــهــــذه، أي  كــ قــــــــرارات  فــــي 
تسليمهم، وهو ما لن يحصل وسيلقون 
محاكمات عادلة بالتأكيد، لكن بالنهاية 
هـــم مــتــورطــون بــقــتــل عــراقــيــن والــقــضــاء 
بن  السياسة  وليس  بالنهاية  كلمته  لــه 

الدول«، وفقًا لقوله.
وتــم عــزل األطفال البالغ عددهم نحو 30 
الــعــاشــرة لــدى  ، جميعهم دون ســن 

ً
طــفــال

وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة في 
الــــوزارة،  بــغــداد. ووفــقــًا للمتحدث بــاســم 
عمار منعم، في حديث خص به »العربي 
ــوزارة »تسلمت األطــفــال  الــجــديــد«، فــإن الــ
بــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الــصــلــيــب األحــمــر 
الــدولــيــة وجــــرى نــقــلــهــم إلـــى مــركــز إيـــواء 
خاص وتقديم رعاية صحية لهم«. وبّن 
أن »الــبــت بــمــصــيــرهــم ســيــكــون مــن خــالل 
أو  إذ إنهم ال يملكون أي وثائق  القانون 
أبويهم  جنسية  أو  نسبهم  تثبت  أوراق 
ــر عــلــيــهــم فــــي مـــنـــاطـــق الـــقـــتـــال وهـــم  ــثـ وعـ

بحالة صحية سيئة«.
ــاق، كــــشــــف مــــســــؤول  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
التوجيه املــعــنــوي واإلعــــالم فــي »قــوات 
حـــرس نــيــنــوى«، ســـالم الــحــمــدانــي، في 
ــن أن  ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ حـــديـــث لــــ
»قسما كبيرا من هؤالء املقاتلن قدموا 
للعراق مع أَسرهم بشكل كامل، الزوجة 
واألطــفــال والــجــّدة في بعض األحيان«. 
اتفاقًا سياسيًا وأمنيًا  وقــال إن »هناك 
على أن يبقى ملفهم قضائيًا ومن خالل 
مجلس القضاء األعلى فقط، وعدا ذلك 
فإن العراق ملزم بالتعامل معهم بشكل 
إنساني وفقًا لالتفاقيات الدولية«، على 

حد تعبيره.

ــن بــمــســتــقــبــل مــشــرق  ــ ــهــ ــ لــــوعــــود أزواجــ
فــي ظــل دولـــة الــخــالفــة«، وفـــق املــســؤول 
ــة تــســلــيــم  ــألــ ــــي. وبــــــــّن أن »مــــســ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
لــبــلــدانــهــم غــيــر واردة ولــم  اإلرهـــابـــيـــن 
بقتل  مــشــاركــن  كونهم  مناقشتها  يتم 
عراقين«. وحول جنسياتهم، أوضح أن 
الشيشان  مــن  بــأشــخــاص  يتعلق  ــر  األمـ
أكد  لكنه  وبريطانيا،  وفرنسا  وأملانيا 
أن بعضهم »من أصــول عربية، تحديدًا 
من مصر واليمن والسعودية والبحرين 
واألردن،  ــعـــربـــي  الـ واملــــغــــرب  وســــوريــــة 
مــثــل طاجيكستان  آســيــويــة،  دول  ومـــن 
مقاتل  وهــنــاك  ومــالــيــزيــا،  وأفغانستان 

واحد كردي من جنسية إيرانية«.
وأكــد املسؤول نفسه أن »قطر وسلطنة 
عـــــمـــــان هــــمــــا الــــــدولــــــتــــــان الــــعــــربــــيــــتــــان 
الوحيدتان اللتان تخلو قوائم املعتقلن 
بتهمة اإلرهــــاب فــي الــعــراق، مــن وجــود 
مــواطــنــيــهــمــا، ســابــقــًا أو حــالــيــًا«. ولفت 
إلى أن عددا من »بعثات الــدول الغربية 
الخارجية  في بغداد طالبت عبر وزارة 
املعتقلن  مواطنيها  بلقائها  العراقية 
مضيفًا  مــعــهــم«،  بالتحقيق  واملــشــاركــة 
ــم الــســمــاح لــدبــلــومــاســيــي بعض  ــه »تـ أنـ
الـــدول بــذلــك، لكن ليس للتدخل بــل من 
الصورة  على  واطالعهم  الشفافية  بــاب 

بشكل كامل«.
الشمالي  املحور  قال مسؤول  من جانبه، 
في قيادة عمليات نينوى، العقيد جاسم 
»العربي الجديد« إن »غالبية  لـ الساعدي 
أعضاء داعش من العرب واألجانب أنيطت 
بــهــم مــهــمــات انــتــحــاريــة فـــي األســبــوعــن 
ــن مـــــن الــــقــــتــــال فـــــي املـــــوصـــــل«.  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ األخـ
وأضاف أنه »بالنسبة للمقاتلن املحلين 
)العراقين( تمكن كثير منهم من التسلل 
عـــبـــر الــــنــــازحــــن أو بــــطــــرق أخــــــــرى لــكــن 

عثمان المختار

خضع وزارة الدفاع العراقية 87 شخصًا 
ُ
ت

غير عــراقــي مــن مقاتلي تنظيم »داعــش« 
لــلــتــحــقــيــق بــســجــون خـــاصـــة فـــي بـــغـــداد، 
ــعــــارك بــمــحــافــظــة  ــــالل مــ ــم اعــتــقــالــهــم خـ تــ
حمرين  جبال  وسلسلة  واألنــبــار  نينوى 
بــن كــركــوك وديــالــى شمال شــرق الــعــراق. 
ويؤكد مسؤولون عراقيون إن ملف هؤالء 
غير قابل للتفاوض على اإلطالق وسيتم 
الــتــعــامــل مــعــهــم وفــقــًا لــلــقــانــون الــعــراقــي 
ضمن قــانــون مكافحة اإلرهــــاب. ويــواجــه 
غالبيتهم اإلعـــدام، إذ جــرى اعتقالهم في 
مناطق قتال وبينهم من أصيب باملعارك. 
وتحتجز السلطات أيضًا 14 امرأة ونحو 
 جــمــيــعــهــم غـــيـــر عــــراقــــيــــن، مــن 

ً
30 طـــفـــال

جنسيات عربية وأوروبية وآسيوية.
فـــي ســجــن الــكــاظــمــيــة الــعــراقــيــة شــديــد 
ــة شــمــالــي  ــلــ الـــتـــحـــصـــن عـــلـــى نـــهـــر دجــ
بغداد، يقبع عدد من مسلحي »داعش«. 
ــق مـــعـــهـــم  ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ويــــــتــــــنــــــاوب عـــــلـــــى الــ
ضــبــاط عــراقــيــون وآخــــرون مــن الجيش 
املكان  على  بالحصول   

ً
أمـــال األمــيــركــي، 

املــرجــح لــوجــود زعيم تنظيم »داعـــش«، 
أبــــو بــكــر الــــبــــغــــدادي، وقــــيــــادات أخــــرى. 
يــرغــب  كـــمـــا  يــســيــر  الــتــحــقــيــق ال  أن  إال 
املــحــقــقــون بــســبــب اســـتـــمـــرار املــعــتــقــلــن 
بالكذب، بحسب مسؤول عراقي تحدث 
»الــعــربــي الــجــديــد« عما  عــبــر الــهــاتــف لـــ
وصــفــه بــصــعــوبــة فــك شــيــفــرة املقاتلن 
ــال إنـــهـــم »ال يــتــحــدثــون  ــ املــعــتــقــلــن. وقــ
ــلـــى عــكــس  ــاشـــر وصــــريــــح عـ ــبـ بـــشـــكـــل مـ
ــــات عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، املــعــتــقــالت،  زوجـ
املعلومات  مــن  الكثير  كشفن  والــلــواتــي 
ــن مـــن جــنــســيــات أملــانــيــة وفــرنــســيــة  وهــ
 عن نساء 

ً
وبريطانية وشيشانية، فضال

 
ً
خديعة وقوعهن  عن  يتحدثن  عربيات 

العراق: 87 »داعشيًا« من 17 جنسية 
يحملون سّر البغدادي

تحقق السلطات 
العراقية مع 87 

معتقًال من المقاتلين 
األجانب لتنظيم 

»داعش« وتأمل أن 
تعرف منهم مصير أبو 

بكر البغدادي

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017



تونس: الشاهد وأبعاد ارتفاع شعبيته

67
سياسة

  شرق
      غرب

ترامب مستعد لتشديد
 العقوبات على روسيا

قــال مــســؤول فــي البيت األبــيــض إن 
الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــلــــى تـــشـــريـــع  ــيـــع عــ ــتـــوقـ ــلـ مـــســـتـــعـــد لـ
ــوبــــات عـــلـــى روســــيــــا،  ــقــ ــعــ يــــشــــدد الــ
ــاء مــجــلــســي  ــ ــمـ ــ ــل زعـ بـــعـــد أن تــــوصــ
الــشــيــوخ والـــنـــواب إلـــى اتـــفـــاق على 
أكثر  موقف  التخاذ  قانون  مشروع 
صرامة ضد موسكو، يتوقع أن يتم 
التصويت عليه في مجلس الشيوخ، 
الـــيـــوم الـــثـــالثـــاء. وأوضـــــح املــســؤول 
تـــوّجـــه  ــم  ــ ــدعـ ــ »تـ اإلدارة  أن  نـــفـــســـه 
مشروع القانون، لكنها لن تبت في 
األمـــــر بــشــكــل قـــاطـــع إلــــى أن تــصــدر 
وال  التشريع  مــن  النهائية  النسخة 

ُيجرى مزيد من التعديالت عليه«.
 )رويترز(

... والكرملين يحّذر من 
اإلضرار بمصالح البلدين

ر املـــتـــحـــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن، 
ّ
حـــــــذ

)الـــصـــورة(، من  ديــمــتــري بيسكوف 
أن أي عقوبات أميركية جديدة على 
البلدين،  بمصالح  »تــضــّر«  روســيــا 
الكونغرس إلقرار  في وقت يستعد 
حزمة من اإلجـــراءات العقابية ضد 
بــيــســكــوف »نعتبر  مــوســكــو. وقــــال 
مفيد  غير  العقوبات  نهج  استمرار 
ويــضــر بمصالح الــبــلــديــن«. وأشــار 
إلــى أنــه ال يـــزال مــن املبكر الحديث 
عـــــن أي إجـــــــــراء مـــحـــتـــمـــل كــــــرد مــن 
موسكو قبل أن يتخذ ترامب قراره.
)فرانس برس(

عشرات القتلى باعتداء
 انتحاري في كابول 

ــلـــى األقـــــــل فــي  ــتــــل 26 شـــخـــصـــًا عـ ــ
ُ
ق

ــداء بــســيــارة مــفــخــخــة فـــي حــي،  ــتـ اعـ
غـــرب الــعــاصــمــة األفــغــانــيــة كــابــول، 
تقطنه أقلية الهزارة الشيعية األكثر 
ــتـــهـــداف مــــن تــنــظــيــم  تـــعـــرضـــًا لـــالسـ
»داعــــــــش«. وأشــــــار املـــتـــحـــدث بــاســم 
ــاه حــســن  ــ ــة، شـ ــيـ ــانـ ــغـ الـــرئـــاســـة األفـ
صحافي،  مؤتمر  خــالل  مرتضوي، 
ــداء أســفــر عـــن ســقــوط  ــتـ إلـــى أن االعـ

حوالي 40 جريحًا. 
)فرانس برس(

المعارضة الفنزويلية 
تدعو إلى مقاطعة 

التصويت على الدستور
ــت املـــعـــارضـــة الــفــنــزويــلــيــة، إلــى  دعــ
الجمعية  أعــضــاء  انتخاب  مقاطعة 
الــتــأســيــســيــة املـــقـــرر فـــي 30 تــمــوز/

ــويـــت  ــي تـــصـ ــ ــ ــــو الــــــحــــــالــــــي، فـ ــيـ ــ ــــولـ يـ
ــاورة مـــن قــبــل الــرئــيــس  ــنـ تــعــتــبــره مـ
ــادورو )الــــصــــورة( من  ــ نــيــكــوالس مــ
الــتــمــســك بــالــســلــطــة. وتستعد  ــل  أجـ
ــة إلضــــــــــراب عـــــــام يـــومـــي  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
ــاء والـــخـــمـــيـــس، ولــتــظــاهــرة  ــ ــعـ ــ األربـ
كبيرة يوم الجمعة قبيل التصويت 
املقرر األحد املقبل النتخاب أعضاء 
ــن أجـــل  ــ الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة مـ
ــاء  ــطـ ــتــــور جــــديــــد، وإعـ صـــيـــاغـــة دســ

الرئيس صالحيات أوسع.
 )فرانس برس(

أنقره تتراجع 
عن شبهات »باإلرهاب« 

بحق شركات ألمانية
ــة، أمـــس  ــيــ ــانــ أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة األملــ
ــعــــت عــن  ــراجــ ــــن، أن تـــركـــيـــا تــ ــنــ ــ اإلثــ
وّجهتها  »اإلرهـــــاب«  بــدعــم  شبهات 
أملانية، بعد  إلــى حــوالــى 700 شركة 
على  اللهجة  شديد  برلن  احتجاج 
هــــــذه االتـــــهـــــامـــــات. وقـــــــال املـــتـــحـــدث 
بــاســم الــداخــلــيــة، تـــوبـــايـــاس بــالتــه، 
إلــى  أرســلــت  أنــقــرة  إن  للصحافين، 
بــرلــن، فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، عبر 
الدولية »إنتربول«، »الئحة  الشرطة 
بحوالى 700 شركة أملانية« وأفادت 
بــأنــهــا تــشــتــبــه فـــي تــقــديــمــهــا دعــمــًا 
مــالــيــًا لــإلرهــاب مــن خـــالل عالقاتها 
االقــتــصــاديــة بــشــركــات تــركــيــة. لكن 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي، ســلــيــمــان 
ســويــلــو، اتـــصـــل،  بــنــظــيــره األملـــانـــي 
ــــاس دو مـــيـــزيـــيـــر، مـــعـــلـــنـــًا عــن  ــــومـ تـ

سحب هذه الالئحة »رسميًا«.
 )فرانس برس(

تونس ـ وليد التليلي

في الجلسة البرملانية التي خصصت لخطة 
خرج  الــفــســاد،  ملــحــاربــة  التونسية  الحكومة 
الــنــائــب الــيــســاري، عــمــار عــمــروســّيــة، ليتهم 
رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بأن حربه 
على الفساد هي في الواقع تمهيد النتخابات 
2019. ولم يكن عمروسّية مخطئًا تمامًا في 
هذا االستنتاج رغم أن اتهامه كان يهدف إلى 
يقودها  التي  الحملة  هــذه  مصداقية  ضــرب 

الشاهد والتشكيك في نواياها.
لكن يبدو أن للتونسين رأيًا مخالفًا تمامًا، 
إذ قفزت أسهم الشاهد في نسب الرضا عنه 
إلــى درجــة لم يتوقعها حتى أكثر املتفائلن 
منذ شهرين. وكشفت  الرجل  هــذا  بمستقبل 
أنه  تموز  يوليو/  لشهر  الـــرأي  استطالعات 
يعتبرها  التي  الشخصيات  أكثر  من  أصبح 
الــتــونــســيــون قــــادرة عــلــى إدارة الــبــلــد. ورغــم 
أن الــشــاهــد ال يـــزال فــي املــرتــبــة الــثــالــثــة، بعد 
السبسي،  قائد  الباجي  الجمهورية،  رئيس 
أن  إال  املــرزوقــي،  منصف  السابق،  والرئيس 
صعوده يعتبر »صاروخيًا«، ومجال تحركه 
على  بيسر،  متاحة  أكثر  صــعــوده  وإمكانية 
إليهما  أضفنا  إذا  الــثــالثــة،  منافسيه  عكس 
رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة الـــتـــونـــســـيـــة، راشــــد 

الغنوشي، الذي جاء رابعًا للمرة األولى.
لــكــن هـــذا الــتــنــافــس، ومـــع هـــذه الشخصيات 
أمــامــه، وقد  بــالــذات، قد يشكل العقبة األكبر 
يدفع إلى التفكير في استبعاده قبل اللحظة 
والــغــنــوشــي  للسبسي  كــانــت  إذا  الــحــاســمــة، 
نوايا حقيقية في الترشح النتخابات 2019. 
لم يعلن صراحة عن نيته  الشاهد  أن  ورغــم 
في الترشح لهذه االنتخابات، وما إذا كانت 
مــوجــهــة إلـــى قــصــر الــرئــاســة فـــي قـــرطـــاج أو 
الــقــصــبــة، إال أن األمــــر يعتبر  فـــي  الــحــكــومــة 
تــحــصــيــل حــــاصــــل، فـــهـــو فــــي مــقــتــبــل الــعــمــر 

ــلـــك مـــعـــطـــيـــات مــوضــوعــيــة  ــيـــاســـي ويـــمـ الـــسـ
الــســيــاســيــة،  الـــحـــيـــاة  فـــي  دور  ألداء  تــؤهــلــه 
بــاإلضــافــة إلـــى مــشــروعــيــة الــطــمــوح لـــدى أي 
رجل سياسة. لكن جملة منفلتة، في الجلسة 
نــفــســهــا املــخــصــصــة لـــلـــحـــرب عـــلـــى الـــفـــســـاد، 
كشفت بوضوح عن نــوايــاه في هــذا الصدد، 
فــقــد أشـــــار بـــوضـــوح »إلـــــى أن هــــذه الــحــرب 
طويلة املدى وال تزال في بدايتها، وال يمكن 
الفساد في بضعة أشهر، وهو  القضاء على 
ما يعترف به الجميع«. وتعهد »بأن يتم في 
ــقـــاء بمرتبة  الــســنــوات الــخــمــس املــقــبــلــة االرتـ
ــى الـــثـــلـــث األول مــــن الـــــــدول األقــــل  ــ ــونـــس إلـ تـ
اســتــشــراء لــلــفــســاد«، وهـــو مــا يــوجــه رســائــل 
استبشروا  الــذيــن  التونسين،  إلــى  مــبــاشــرة 
بــحــربــه عــلــى الـــفـــســـاد ورفــــعــــوه بــســبــب ذلــك 
إلــى أعلى املــراتــب، إلــى أن هــذه الــحــرب، التي 
هــو قــائــدهــا، ستستمر خــمــس ســنــوات، وأن 
الــدول  إلــى مصاف  تونس  نتائجها سترفع 
األقل فسادًا في العالم، مع كل ما يعنيه ذلك 

من انعكاس مباشر على حياتهم.
لكن هذا الطريق ال يبدو معبدًا ويسيرًا كما 
قد يظهر، بل هو مليء باملطبات والعقبات، 
خــصــوصــًا مـــع مـــا بــــدأ يــرشــح مـــن معطيات 
ــن مــنــافــســيــه املــحــتــمــلــن،  وإشــــــــارات هـــامـــة مـ
جــدًا،  طويلة  وقائمتهم  باملناسبة  كثر  وهــم 

مغايرًا ويتوجه إلى جمهور ال يعّول عليه كل 
منافسيه، وهو ما ينجح في إبقائه في قلب 
إعالميًا  ابــتــعــاده  بــرغــم  اآلن،  حتى  املنافسة 

منذ فترة عن الساحة السياسية.
لــكــن مــصــاعــب الــشــاهــد قــد تــتــأتــى مــن داخــل 
ــم داعــمــيــه، السبسي  فــريــقــه الــســيــاســي، وأهــ
و»الــــــــــنــــــــــداء«، والــــغــــنــــوشــــي و»الــــنــــهــــضــــة«، 
وسيحتاج بــالــضــرورة إلــى دعــم اإلثــنــن في 
ــا يـــبـــدو غــيــر مــضــمــون  ــو مـ ــه، وهــ ــ الـــوقـــت ذاتــ
ــرة، إذ بــــدأت بــعــض األصــــــوات الــنــدائــيــة  ــاملـ بـ
جديد  ترشح  لدعم  استعدادها  عــن  تتحدث 
للسبسي، إذا ما قــرر ذلــك، وآخــرهــا تصريح 
الــقــيــادي فــي »نـــداء تــونــس«، خــالــد شــوكــات، 
ــمـــن أربــــعــــة قــــيــــاديــــن الـــتـــقـــوا  ــان ضـ ــ الـــــــذي كــ
ــرة، ويــعــتــبــر من  ــيــ ــام األخــ ــ الــســبــســي فـــي األيــ
املقربن مــن نجله حــافــظ، وأصــبــح حضوره 
في »النداء« الفتًا في الفترة األخيرة. وهو ما 
يؤكد مرة أخرى أن الشاهد ال يمكنه التعويل 
كثيرًا على حزبه، إال إذا عاد إلى بيت الطاعة، 
ما دفع كثيرين إلى االعتقاد بأن الشاهد قد 
بيت حــزبــي جــديــد وبمواصفات  عــن  يبحث 
جـــديـــدة. وإذا اســتــمــرت الــعــالقــة بـــن الــرجــل 
ــإن طــريــقــه إلــى  ــذا الـــنـــحـــو، فــ ــه عــلــى هــ ــزبـ وحـ
رئــاســة الــحــكــومــة مــن جــديــد ســيــكــون صعبًا 

وسيحتاج إلى دوافع أخرى ليسلكه بأمان.
ــيـــن يـــحـــاولـــون  ــدائـ ــنـ وبــــرغــــم أن عــــــددًا مــــن الـ
ويتهمون  بينهما،  الــخــالف  نــفــي  بــاســتــمــرار 
مـــن يــدعــي ذلـــك بــأنــه يـــحـــاول تـــأزيـــم الــوضــع، 
إال أن الــجــمــيــع يــعــلــم أن هـــذه الــعــالقــة ليست 
فــي أحــســن أحــوالــهــا وأن حــســابــات كثير من 
بسبب  فترة،  منذ  الشاهد  أسقطت  الندائين 
 للحساب الخاص«. 

ً
ما يسميه بعضهم »عمال

ــى الـــرئـــاســـة يــمــر حــتــمــًا عبر  لــكــن الـــطـــريـــق إلــ
»النهضة«، التي يبقى خيارها االستراتيجي 
منحصرًا باملشاركة في الحكم وليس قيادته، 
وليس هناك ما يدعو، في الظاهر، إلى تغيير 
هذا الخيار، خصوصًا بالنظر إلى املتغيرات 
ذلــك، برغم  قد ال تساعد على  التي  اإلقليمية 
أن بعض األصوات الخافتة تدعو إلى ترشيح 
الغنوشي للرئاسة وال ترى عيبًا أو ضررًا في 
ذلك، وقد يفتح صعود الغنوشي إلى املرتبة 
الرابعة شهيتها إلى ذلك، فيما تدعو أخرى إلى 
التفكير في ترشيح شخصية أخرى من داخل 
الحزب، وهو أمر مستبعد في الوقت الراهن. 
ومــع اقــتــراب 2019 ستنكشف كــل الــخــيــارات، 
إذ إن املخزون االنتخابي النهضوي سيشكل 

الفرق الحاسم في االنتخابات الرئاسية.

إذ إن الكل يتمنى أن تعصف ريــاح األزمــات 
والـــخـــالفـــات بــهــذا املــنــافــس الــــذي بـــدأ يظهر 
نــوعــًا مـــن الــعــنــاد واإلصــــــرار عــلــى لــعــب دور 
في املستقبل. وإذا تم استبعاد زعيم »حزب 
مــشــروع تــونــس« الــصــاعــد، محسن مـــرزوق، 
ــبـــق، مــهــدي جــمــعــة،  ورئـــيـــس الــحــكــومــة األسـ
وزعيم »حزب آفاق تونس«، ياسن إبراهيم، 
الكالم بالثالثة  وغيرهم كثر، وإذا تم حصر 
ــل فـــي الـــســـبـــاق، الــســبــســي واملــــرزوقــــي  ــ ــ األوائـ
والــــغــــنــــوشــــي، فـــــإن حــــظــــوظ الـــشـــاهـــد تــبــدو 
ــة املــعــطــيــات املـــجـــّردة،  ــ مــوضــوعــيــة مـــن زاويــ
وتقود  تكون معدومة سياسيًا،  تكاد  لكنها 
إلى االعتقاد بأن معجزة فقط ستبقي عليه 
في السباق. وينبغي أيضًا استبعاد الرئيس 
السابق منصف املرزوقي من هذه القائمة، ألن 
املرزوقي يتحرك في فضاء سياسي وشعبي 
مختلف تمامًا عن كل البقية، ويطرح خطابًا 

خلوة سان كلو الليبية

االتفاق السياسي لضمان حصة كبيرة لحفتر 
ورجاله، وإيجاد طريقة إلرضاء فصائل الشرق 
والــغــرب بشكل يــكــون ملعسكر بــرملــان طــبــرق، 
الذي يقوده حفتر، حصة وازنــة في أي اتفاق 
معدل، وتوحيد السالح في مؤسسة عسكرية 
وطنية واحــدة، تنهي الحرب األهلية، وتمنع 
أمام  الحدود  تمدد تنظيم »داعــش« وتضبط 
حرس  بمثابة  وتــكــون  والتهريب  العصابات 
التي تضع محاربة  حــدود للدول األوروبــيــة، 
الهجرة السرية أولوية بالنسبة إليها، توازي 
أهمية ضمان أمنها النفطي وجزء منه يأتي 
من ليبيا. ولم تتمكن لقاءات مايو/أيار في أبو 
ظبي بــن حفتر والــســراج، وال الــلــقــاءات التي 
املصرين،  واملــســؤولــن  الرجلن  بــن  حصلت 
إيجاد  اإلمـــارات وبعدها، من  اجتماعات  قبل 
حـــلـــول لـــهـــذه الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، بــيــنــمــا كــانــت 
ــقـــوات الــعــســكــريــة لــكــل مـــن حــفــتــر والـــســـراج  الـ
تـــحـــرز تـــقـــدمـــًا عـــســـكـــريـــًا، األولـــــــى فــــي الـــشـــرق 
والـــجـــنـــوب، عــلــى حــســاب الــفــصــائــل املسلحة 
املعارضة لها، والثانية في العاصمة طرابلس 
»حكومة اإلنقاذ«،  ضد قــوات ما كان يعرف بـ
وهو ما تسبب بانقسام في صفوف الفصائل 
في  الضاربة  الــقــوة  مصراتة،  ملدينة  املسلحة 
الــغــرب الليبي. وال يــزال مــن غير املــعــروف ما 
إذا كــان اللقاء يندرج في خانة ما يحكى عن 
خطة جــديــدة سيعلنها غــســان ســالمــة قريبًا 
األمن  على مجلس  ويطرحها  الليبي،  للملف 
الدولي، لتحل مكان اتفاق الصخيرات املعلن 
فــي زمـــن املــبــعــوث األســبــق بــرنــارديــنــو لــيــون، 
األخيرة  املــحــاوالت  اجتماعات  أنها مجرد  أم 
إلقــنــاع الــطــرفــن بــمــا ال يــحــتــاج لــقــرار جديد 
صــــادر عـــن مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي. وبحسب 
جــدول األعــمــال املــقــرر، يستقبل مــاكــرون عند 
أواًل، ويعقد  السراج  باريس،  الثالثة بتوقيت 

طرابلس، باريس ـ العربي الجديد

يــأتــي الــلــقــاء الــربــاعــي املــقــرر اليوم 
الــثــالثــاء، فــي بــلــدة ســال ســان كلو، 
بن  الشرقية،  باريس  ضاحية  في 
خليفة  الــلــواء  ليبيا،  فــي  الكرامة  عملية  قائد 
حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطنية، فائز 
الفرنسي  الرئيس  وضيافة  برعاية  الــســراج، 
الجديد  إيمانويل ماكرون واملبعوث الخاص 
ــان ســـالمـــة،  ــى لــيــبــيــا، غـــسـ ــ ــم املـــتـــحـــدة إلـ لـــأمـ
ــــي، مـــارتـــن  ــانـ ــ ــــذي يــتــســلــم مــنــصــبــه مــــن األملـ الــ
كوبلر، هذا األسبوع، كخطوة مكملة ملا سبق 
وحصل فــي أبــو ظبي فــي مــايــو/أيــار املاضي 
مــن لقاء جمع الــرجــلــن، األول املــدعــوم بشكل 
رئيسي من اإلمارات ومصر وفرنسا، والثاني 
ــم املــتــحــدة  ــ املـــعـــتـــرف بـــه رســمــيــًا مـــن قــبــل األمـ
ــة لــيــبــيــة وحـــــيـــــدة، ملـــحـــاولـــة  ــيـ كــســلــطــة شـــرعـ
 يقوم ربما على جمع الرجلن في 

ّ
فــرض حــل

سلطة واحــدة، يكون حفتر رمزها العسكري، 
والسراج عنوانها السياسي. ويعقد االجتماع 
عــلــى وقـــع تسجيالت مــصــورة جــديــدة تشبه 
بــفــظــاعــتــهــا الــتــســجــيــالت الــتــي اعـــتـــاد الــعــالــم 
ليبيا  فــي  »داعــــش«  بتوقيع تنظيم  تــكــون  أن 
ــــراق ونــيــجــيــريــا  ــعـ ــ ــة ومـــصـــر والـ ـــي ســــوريــ وفــ
قــيــل إن قــوات  وأفــغــانــســتــان، لعمليات إعــــدام 
عسكرية تابعة لحفتر ارتكبتها في بنغازي، 
وســبــقــتــهــا صـــور وتــســجــيــالت أخــــرى أعــربــت 
ــا، من  إزاءهــ الشديد  قلقها  عــن  املتحدة  األمـــم 
دون أن يرفق القلق بإجراءات عملية للتحقيق 

تمهيدًا للمحاسبة. 
كــل لقاء يحصل بــن حفتر  تــزال عناوين  وال 
ــا: تــــوســــيــــع املـــجـــلـــس  ــهـ ــسـ ــفـ والـــــــســـــــراج هـــــي نـ
الــــرئــــاســــي املـــنـــبـــثـــق عــــن اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات 
قــبــل حــفــتــر، وتــعــديــل  املــــرفــــوض مـــن   )2015(

قــبــل أن يستقبل  يــــدوم 45 دقــيــقــة  لــقــاء  مــعــه 
حفتر بصفته »قائد الجيش الوطني الليبي« 
ثم  فقط،  دقائق  لعشر  اإلليزيه،  بيان  بحسب 
يعقد االجــتــمــاع الــربــاعــي )مــاكــرون والــســراج 
وحــفــتــر وســـالمـــة( لــســاعــة ونـــصـــف الــســاعــة، 
بعدها يتحدث الرئيس الفرنسي لإلعالم في 
مؤتمر صحافي. ويحلو للبعض التوقف عند 
لباريس؛  الشرقية  الضواحي  في  اللقاء  شكل 
»ســال ســان كــلــو«، أو خلوة ســان كلو، بلدة  فـــ
اكــتــســبــت شــهــرتــهــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن فــي 

مثل  في  استضافت،  لكونها  العربية  املنطقة 
هــذه األيــام من شهر يوليو/تموز عــام 2007، 
مـــــاراثـــــون لــــقــــاءات بــــن األطــــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
ــول انـــتـــخـــاب رئــيــس  املــخــتــلــفــة فـــي حــيــنــهــا حــ
لــلــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة بعد 
التحوالت الكبرى التي طرأت غداة االنسحاب 
الحكومة  رئيس  واغتيال  لبنان  من  الــســوري 
ــراب  ــ ــــي حـــيـــنـــهـــا، كــــــان عـ ــــري. فـ ــريـ ــ ــــحـ ــق الـ ــيــ رفــ
الفرنسي األسبق  الــخــارجــيــة  الــلــقــاءات وزيـــر 
ــارك فــيــهــا مــمــثــلــون عن  ــ بـــرنـــار كــوشــنــيــر، وشـ

لكنها  الفرنسية  املساعي  الله، وفشلت  حــزب 
مـــهـــدت الـــطـــريـــق ألن يـــكـــون لــلــحــزب املـــذكـــور 
مكانة سياسية أساسية في اتفاق املسؤولن 
اللبنانين الحقًا في الدوحة عام 2008 عندما 
رئيسًا  سليمان  ميشال  حينها  فــي  انتخبوا 
املصغرة«  األهلية  »الحرب  بعد  للجمهورية، 
إثـــر االجــتــيــاح املــســلــح لــحــزب الــلــه للعاصمة 
بيروت وعدد من املناطق األخــرى، في مايو/

الــحــالــتــن  ظـــــــروف  أن  صـــحـــيـــح   .2008 أيـــــــار 
الليبية واللبنانية تختلفان جذريًا، وصحيح 

اليوم ثقلها أكثر بكثير مما  أن فرنسا تضع 
كانت تفعله في الحالة اللبنانية، بدليل تولي 
الــرئــيــس الــفــرنــســي مــاكــرون مــبــاشــرة، وليس 
وزير خارجيته جان إيف لودريان »املقرب من 
بـــرس«، إدارة  حفتر« بحسب وكــالــة »فــرانــس 
اللقاء الرباعي، إال أن  املعطيات اليوم ال تفيد 
. تــشــاؤم 
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ــل بــاحــتــمــال كــبــيــر بــالــتــوصــل إلـــى حــ

من  للبعض،  بالنسبة  عــديــدة  عــوامــل  تغذيه 
بينها أن حفتر يرفض تقديم أي تنازل حتى 
اآلن، ولو كان لعرابيه اإلماراتين والفرنسين 

واملصرين. ثم إن السراج يالقي معارضة من 
أطــراف وازنــة في معسكره السياسي، ترفض 
التنازل أمــام حفتر الــذي أحــرزت قواته تقدمًا 
عسكريًا في الفترة األخيرة، في بنغازي وفي 
مناطق جنوبية، وهو ما ربما يكون قد دفع 
بالسراج إلى نفي ترشيحه لحفتر على رأس 
وسائل  مثلما سربت  رئاسي جديد،  مجلس 
إعــــالم عــربــيــة قــبــل أيــــام. ويــســتــبــعــد أن يكون 
الــهــدف مــن لــقــاءات »خــلــوة ســـان كــلــو« إقــنــاع 
السراج  التي عرضها  الطريق  حفتر بخارطة 

قبل نحو أسبوعن، وقد رفضها أركان معسكر 
انتخابات  ــراء  إجـ أســاســًا على  وتــقــوم  حفتر، 
املقبل،  العام  مطلع  وتشريعية  رئاسية  عامة 
بــإشــرف املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
الوطني، وهو ما يجعل معسكر الشرق يرفض 
اللقاء  الهدف من  كان  بأكملها. ولو  الخارطة 
الرباعي، اليوم، إقناع حفتر بخارطة السراج، 
لكان قد تم االكتفاء بدعوة قائد عملية الكرامة 
لوحده. ثم إن جدول االعمال املوضوع، يوحي 
بأن املطلوب هو إقناع السراج ال حفتر بأمر 

مــا، ألن الــلــقــاء الــرســمــي مــع الــســراج يـــدوم 45 
دقيقة، يمكن أن تطول أكثر، بينما االجتماع 
مـــع حــفــتــر مــخــصــص لـــه 10 دقـــائـــق فــقــط في 
اللقاء  أن يحصل  قبل  الرئيس،  أعمال  جــدول 
أن  ويتوقع  الساعة.  ونصف  لساعة  الرباعي 
يناقش االجتماع نقطة حساسة عجز السراج 
بينها  من  االتفاق حولها سابقًا،  وحفتر عن 
تشكيل الحرس الرئاسي )جهاز عسكري تابع 
أن  على  االتفاق  يتم  ربما  الرئاسي  للمجلس 
ــل املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــكـ يـــتـــرأســـه حـــفـــتـــر( وشـ
. ويـــرغـــب حفتر 

ً
لــحــكــومــة الــــوفــــاق مــســتــقــبــال

فــي أن يــكــون الــحــرس الــرئــاســي مستقال عن 
السراج، وضمه ملؤسسة الجيش بعد إضافة 
املوالن  مــن  الغربية  املنطقة  مــن ضباط  عــدد 
الفرنسي  الرئاسي  البيان  إليه.  وقــال  لحفتر 
ــادرة عــلــى  ــ ــ ــة قـ ــ ــــي دولــ إن الـــتـــحـــدي يــتــمــثــل »فـ
لليبين  األساسية  لالحتياجات  االستجابة 
بجيش نــظــامــي واحــــد«. واعــتــبــر اإللــيــزيــه أن 
هذا اللقاء هو »إشارة قوية« ويثبت »االلتزام 
الــشــخــصــي« لــلــرئــيــس الــفــرنــســي بــحــل األزمـــة 
»ليس  الفرنسية  الــرئــاســة  وأضــافــت  الليبية. 
ــى حــــل لـــأزمـــة  ــ ــدًا إلـ ــ ــلـــوب أن نـــتـــوصـــل غـ املـــطـ
الــلــيــبــيــة، لــكــنــنــا نـــأمـــل أن يـــتـــوافـــق الــطــرفــان 
املـــتـــنـــازعـــان عــلــى بـــيـــان مـــشـــتـــرك«، مـــكـــررة أن 
ليبيا«. وأوضـــح مصدر  فــي  »ال حــل عسكريًا 
املشاورات  أن  بــرس«  »فرانس  لوكالة  فرنسي 
حول هذا البيان »بدأت فعال وليست سهلة«. 

ويـــجـــري الـــلـــقـــاء الــفــرنــســي عــلــى وقــــع مقطع 
مصور جديد تــداولــتــه، يــوم األحـــد، صفحات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــشــكــل واســــع ملشاهد 
إعدام عشرين ملثمًا من قبل مسلحن يقودهم 
قوات  محاور  قائد  الورفلي،  محمود  النقيب 
الــصــاعــقــة فــي بــنــغــازي الــتــابــعــة لــلــواء حفتر. 
وظهر الورفلي وهو يعطي األوامــر لعدد من 
الــنــار على رؤوس ملثمن  بــإطــالق  املسلحن 
يرتدون أزيــاء برتقالية شبيهة باألزياء التي 
تظهر على أجساد ضحايا »داعــش«. ويظهر 
ــــى الــخــلــف  ــيـــدت أيـــديـــهـــم إلـ ــد قـ ــ الـــضـــحـــايـــا وقـ
ووضعت أشرطة سوداء على عيونهم. ويأتي 
انتشار هذا الفيديو بعد أيام من إعالن قيادة 
قوات حفتر استنكارها طلب مفوضية حقوق 
اإلنسان األممية التحقيق في قضايا تعذيب 

وقتل خارج القانون حصلت في بنغازي. 

الشاهد: الحرب على الفساد طويلة المدى )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من المقرر أن يدوم لقاء حفتر والسراج وماكرون وسالمة ساعة ونصف الساعة )فرانس برس(

يجتمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا، غسان سالمة، 
اليوم الثالثاء، في ضاحية سال سان كلو الباريسية في لقاءات سياسية معقدة، مع كل من 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وقائد عملية الكرامة، خليفة 

حفتر. لقاء يطمح لتحضير األجواء لوالدة قيادة ليبية موحدة برأسين: مدني يجسده السراج، 
وعسكري يختصر بحفتر. يحصل ذلك على وقع تسجيل دموي جديد »بطله« أحد أركان قوات 

حفتر، إلعدام جماعي هو نسخة طبق األصل عن جرائم تنظيم داعش
الحدث

فرنسا تسعى لوالدة قيادة 
مشتركة من السراج وحفتر

الجهود بدأت قبل لقاء 
سان كلو إلصدار بيان 

مشترك من السراج وحفتر

لم يعلن الشاهد 
صراحة عن نيته الترشح 

إلى انتخابات 2019

يواجه رئيس الحكومة 
التونسية، يوسف الشاهد، 

المتهم بأن حربه على 
الفساد تمهيد النتخابات 
2019، عقبات خصوصًا 

من داخل فريقه السياسي

ليز ثروسل، أن  سبق للمتحدثة باسم مفوضية حقوق اإلنسان األممية، 
دعت، في 19 من الشهر الحالي، قوات حفتر إلى »التحقيق في إعدامات 
من دون محاكمة لسجناء« معبرة 
سجناء  إزاء  المفوضية  »قلق  عن 
للتعذيب  معرضين  يكونون  ربما 
محاكمة«.  دون  اإلعــدام  حتى  أو 
محمود  النقيب  ــم  اس وحـــددت 
بيانها،  فــي  )الـــصـــورة(  الــورفــلــي 
إلى  العمل  عن  بــ»وقفه  مطالبة 
سيما  ال  القضايا  في  التحقيق  حين 
مقطع  مــن  أكــثــر  فــي  ظهر  ــه  أن

وهو يوجه الرصاص ألسرى«.

محمود الورفلي

تحليل

فلتان جنوب ليبيا: 120 ألف رجل يقاتلون لمن يدفع

تــحــولــت الـــبـــلـــدات والـــقـــرى الــصــحــراويــة في 
املناطق الوسطى والجنوبية من ليبيا، بعد 
تالشي القانون والنظام، إلى مرتع لعشرات 
آالف املرتزقة املعروضن لإليجار، باإلضافة 
إلــــى عــنــاصــر تــنــظــيــم »داعـــــــش«. كــمــا يشعل 
الـــصـــراع عــلــى كــعــكــة تــهــريــب الــنــفــط والــبــشــر 
مــعــارك بــن الــقــبــائــل املــتــواجــدة فــي املنطقة. 
العسكرية  االنتصارات  من  وأجبرت سلسلة 
عــلــى الــجــمــاعــات املــســلــحــة، بــطــول الــســاحــل 
الليبي على البحر املتوسط، مئات املسلحن، 
على  ــــش«،  »داعـ تنظيم  مقاتلي  بينهم  ومـــن 
الــبــحــث عـــن مـــالذ فـــي الــصــحــاري الــشــاســعــة 
بـــهـــذه الــــدولــــة الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا، 
اآلتية  للمليشيات  موطنًا  فعليًا  تعد  والتي 
مــن الـــدول املــجــاورة والــعــصــابــات اإلجــرامــيــة 
ــة. ويـــوفـــر وســط  ــزقـ ــرتـ الـــعـــابـــرة لــلــحــدود واملـ
ــائـــب عــنــهــمــا الـــقـــانـــون  ــنــــوب لــيــبــيــا، الـــغـ وجــ

واملهجوران، مالذًا للمسلحن
 إلعادة التنظيم والتجنيد والتدريب، وربما 
التخطيط للعودة. ويحظى هذا األمر بأهمية 
ــم يــخــســر فــيــه »داعـــــش«  ــت لـ ــة، فـــي وقــ خـــاصـ
مــعــاقــلــه الــحــضــريــة فـــي لــيــبــيــا فــقــط، بـــل إنــه 
يــتــفــكــك فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة. وفـــي املــنــاطــق 
الــنــائــيــة فــي لــيــبــيــا، بــالــقــرب مــن الـــحـــدود مع 
والنيجر  والجزائر  وتشاد  والــســودان  مصر 
وتونس، تنشط بالفعل العديد من الجماعات 
املــســلــحــة بــكــل حـــريـــة. فــاألســلــحــة مــتــوافــرة 
عبر  والتهريب  بالبشر  واالتــجــار  بسهولة، 
ــــور متفشية  أمـ ــوقــــود،  الــ الــــحــــدود، ال ســيــمــا 

ومربحة.
وقـــــــد ســــمــــح عـــــــدم وجــــــــود ضـــــوابـــــط فـــعـــالـــة 
للحدود للمليشيات التي تقاتل الحكومتن 
الــســودانــيــة والــتــشــاديــة بــإقــامــة مــعــســكــرات 
داخـــــل لــيــبــيــا. وإلـــــى جــانــبــهــم جــــاء الــجــنــود 

الكاميرون.  مثل  بعيدة،  أمــاكــن  مــن  املــرتــزقــة 
ــات الــقــبــلــيــة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــا تـــســـتـــعـــر املـ ــ ــرًا مـ ــيــ ــثــ وكــ

والعرقية في صراع قاتل. 
إلى  الصحراء  في  املسلحن  انتشار  ويــؤدي 
تقويض إمكانية عودة االستقرار إلى ليبيا 
الغنية بــالــنــفــط. وقــالــت الــبــاحــثــة فــي الــشــأن 
ــــدى مــجــمــوعــة األزمــــــــات الـــدولـــيـــة،  الــلــيــبــي لـ
كلوديا غازيني، إن مسلحي »داعش« اختفوا 
ــار فـــي الـــصـــحـــراء الـــواقـــعـــة جــنــوب  ــظـ عـــن األنـ
الساحل، حيث يتحركون في قوافل صغيرة 
كي ال يلفتوا األنظار، أو أن بعضهم عاد إلى 

دياره. وتشير إلى أن آخرين منهم 
ينشطون حول سرت، حيث يشنون هجمات 
عــرضــيــة ضــد خــصــومــهــم. وشــهــدت الــبــلــدات 
والــقــرى الــصــحــراويــة فــي املــنــاطــق الوسطى 
ــبــــالد تـــالشـــيـــًا لــلــقــانــون  ــن الــ والـــجـــنـــوبـــيـــة مــ
والــنــظــام مــنــذ اإلطـــاحـــة بمعمر الــقــذافــي في 
أن  إلــى  التقديرات  2011. وتشير بعض  عــام 
نحو  يبلغ  املــتــفــرغــن  املليشيات  أفــــراد  عـــدد 
ــرد، وأن مــقــاتــلــي »داعـــــش« نحو  فــ ألـــف   120
ألـــف مــقــاتــل، لــكــن ال تــوجــد وســيــلــة للتحقق 
ــام. وفــي عالمة  بشكل مستقل مــن هــذه األرقــ
ــالـــة األمـــنـــيـــة،  ــيــــأس مــــن تــــدهــــور الـــحـ عـــلـــى الــ
أوقــفــت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط فــي ليبيا 
الشحنات املتجهة إلى الجنوب، بعد سلسلة 
مـــن عــمــلــيــات اخــتــطــاف قـــوافـــل نــقــل الـــوقـــود. 
وبشكل ثابت، يظهر الــوقــود في وقــت الحق 

في السوق السوداء أو في البلدان املجاورة.
وفــي وادي زمـــزم، جنوب مصراتة على بعد 
الساحل، وجــد عشرات من  كيلومترًا من   50
مسلحي »داعش« املالذ هناك بعد أن هزموا 
العام املاضي في معركة سرت. ويشن مقاتلو 
التنظيم في وادي زمزم أحيانًا هجمات على 
مـــصـــراتـــة، مــنــشــأ املــلــيــشــيــا الـــتـــي أخــرجــتــهــم 
ــن خـــطـــف املـــســـافـــريـــن  ــ  عـ

ً
ــن ســــــــرت، فــــضــــال ــ مـ

أو مـــهـــاجـــمـــة نـــقـــاط الـــتـــفـــتـــيـــش. وأصــبــحــت 
الــعــويــنــات، فــي الـــزاويـــة الــجــنــوبــيــة الغربية 
النائية من ليبيا بالقرب من حدود الجزائر 
والــنــيــجــر، مــثــل »مـــركـــز لــلــمــرتــزقــة«، بسبب 
مئات املسلحن املتمركزين هناك املعروضن 
للتأجير. ويتم استئجار الرجال، ومعظمهم 
الغالب  في  والكاميرون،  والنيجر  تشاد  من 
لــلــقــتــال تــحــت الفـــتـــات املــلــيــشــيــات املــخــتــلــفــة. 
دوالر   2000 متوسطه  مــا  عــلــى  ويــحــصــلــون 
شهريًا عند استئجارهم. وفي الوقت نفسه، 
تــكــســب املــلــيــشــيــات والــجــمــاعــات اإلجــرامــيــة 
ــار بالبشر  ــجـ فـــي الــعــويــنــات أمــــــوااًل مـــن االتـ

ــزوي  ــ ــمــــال شـــرقـــي الـــنـــيـــجـــر. وتــهــيــمــن الـ وشــ
املجرمن  بــإيــواء  التبو  وتتهم  املــديــنــة،  على 
واملسلحن من السودان وتشاد. وتنكر التبو 
الــتــهــم. وتــشــن مــلــيــشــيــات مـــن كـــال الــجــانــبــن 
مــداهــمــات ثــأريــة، والــتــي غالبًا مــا تستهدف 
املدنين. وينظر إلى النزاع على نطاق واسع 
عــلــى أنــــه مــنــافــســة لــلــســيــطــرة عــلــى املــعــابــر 
الحدودية وطرق التهريب املربحة. ويتمركز 
لواءان من قوات اللواء املتقاعد خليفة حفتر

 في الكفرة، لكنهما ال يمتلكان القوة البشرية 
أو املوارد الالزمة إلنفاذ القانون والنظام في 

املنطقة الصحراوية الشاسعة.
ــن  ــذيـ ــــن املـــســـلـــحـــن الـ ــــات مـ ــئـ ــ ويـــعـــتـــقـــد أن املـ
تــمــكــنــوا مــن الـــفـــرار مــن الــهــجــوم عــلــى ســرت، 
الــعــام املـــاضـــي، تــمــكــنــوا مــن الــنــجــاة بــالــقــرب 
مـــن ســبــهــا، وســــط لــيــبــيــا. فــاملــديــنــة خــارجــة 
عـــن الــســيــطــرة تــقــريــبــًا، وتــشــهــد الــعــديــد من 
ــــات. والــــالعــــبــــون الـــرئـــيـــســـيـــون هــم  ــــراعـ الـــــصـ

وتهريب  الفدية  أجــل  مــن  الخطف  وعمليات 
األســلــحــة واملـــخـــدرات والـــوقـــود. ويــعــتــقــد أن 
خاليا صغيرة من مقاتلي تنظيمي »داعش« 
ــاعــــدة« انــتــقــلــت إلــــى ضـــواحـــي مــديــنــة  ــقــ و»الــ
الــكــفــرة فــي جــنــوب شــرقــي ليبيا فــي األشهر 
األخيرة. وتعاني الكفرة منذ عقود من النزاع 
العربية وجماعة  الــزوي  قبائل  الــدمــوي بن 
التبو فــي جــنــوب الــصــحــراء األفــريــقــيــة، التي 
تــقــطــن مــســاحــات واســـعـــة تــمــتــد فـــي شمالي 
تشاد وجنوبي ليبيا وشمال غربي السودان 

مـــن قــبــيــلــة أوالد ســلــيــمــان الــعــربــيــة، والــتــبــو 
والـــــــطـــــــوارق، وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــتـــنـــافـــســـون مــنــذ 
ــوات لــلــحــصــول عــلــى شــريــحــة أكـــبـــر من  ــنـ سـ
تجارة التهريب. يذكر أن املليشيات املناهضة 
للحكومة من السودان وتشاد توفر مجموعة 
أنهم  كما  مسلحة.  املــرتــزقــة ألي جماعة  مــن 
متورطون في تهريب األسلحة عبر الحدود، 
وفــقــا لــلــســيــاســي املــحــلــي يــوســف كــالــوركــي. 
إلــى مقاتلي »داعــش« في املنطقة  وبالنسبة 
وقتهم  معظم  ويقضون  ضعيف،  فنشاطهم 
فـــي الـــوديـــان والــجــبــال خــــارج املــديــنــة. وفــي 
املوالية لحفتر  القوات  أيــار، استولت  مايو/ 
ــاعــــدة جـــويـــة قـــريـــبـــة وعــــــدة مــنــاطــق.  عـــلـــى قــ
الواقعة جنوب غرب  أوبـــاري،  بلدة  وشهدت 
سبها، قتااًل ضاريًا بن العصابات اإلجرامية 
املتنافسة في العام 2015، ما أدى إلى تشريد 

جميع السكان تقريبًا.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(

شهدت مختلف المدن الليبية بعد الثورة انتشارًا للسالح )عبداهلل دوما/فرانس برس(

يحصل المرتزقة  
على ما متوسطه 

2000 دوالر شهريًا

يوفر وسط ليبيا وجنوبها 
مالذًا للجماعات 

اإلجرامية والمليشيات، 
وسط تقديرات بوجود 

نحو 120 ألف شخص 
ينتظرون من يدفع لهم 

للقتال إلى جانبه
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مشاريع طموحة وتباينات بين الحلفاء

تحديات االنتخابات األلمانية

»العفو الرئاسي« خيار ترامب األخير؟

عناوين الحمالت 
تركز على األمن والحرية 

والالجئين

برلين ـ شادي عاكوم

طيــب  بلــد  »أملانيــا  شــعار  تحــت 
»االتحــاد  طــرح  فيــه«  للعيــش 
الحزبــن  مــن  املكــّون  املســيحي« 
»املســيحي الديمقراطــي« بزعامــة املستشــارة 
االجتماعــي«  و»املســيحي  ميــركل،  أنجيــا 
بافاريــا،  واليــة  حكومــة  رئيــس  بزعامــة 
هورست زيهوفر، برنامجًا انتخابيًا مشتركًا 
 24 فــي  املقــررة  التشــريعية  لانتخابــات 
انتخابــي  اســتحقاق  املقبــل.  ســبتمبر/أيلول 
لاحتفــاظ  مليــركل  تحــٍد  بمثابــة  ســيكون 
بمنصبهــا لواليــة رابعــة بوجــه منافســها مــن 
مارتــن  الديمقراطــي«،  »االشــتراكي  الحــزب 
يحــاول  املنافســة  هــذه  خــال  ومــن  شــولتز. 
واســترداد  املنصــب  علــى  الحصــول  شــولتز 
فــي  املستشــارية  رأس  علــى  حزبــه  أمجــاد 
جمهوريــة أملانيــا االتحاديــة، وهو ما تعكســه 
خطاباتــه الحــادة ضد ميركل واتهامها بأنها 
تضعــف أوروبــا بتفردهــا بالقرار في سياســة 
اللجــوء، وافتقارهــا لرؤيــة واضحــة وإطاقها 

لوعود زائفة، وفق تعبيره.
ويقول خبراء في الشؤون السياسية األملانية 
إن هذا الواقع فرض على »االتحاد املسيحي« 
مللمــة صفوفــه وتنحيــة خافاته جانبــًا، وذلك 
بعدمــا أعلــن زعيمه، زيهوفر، تضامنه الكامل 
الجماعــي،  العمــل  روح  وأظهــر  ميــركل  مــع 
أجــل  مــن  والتعــاون  التكاتــف  علــى  مؤكــدًا 
االنتخابــات  خــال  املستشــارة  وضــع  تعزيــز 
البرملانية العامة وتسهيل مهمتها في الدفاع 
»االتحــاد  ويبــدو  باملنصــب.  أحقيتهــا  عــن 
املســيحي« مصممــًا علــى تأمــن كل مــا يلــزم 
للفوز. ويعتمد، لهذه الغاية، تكتيكًا انتخابيًا 
فــي  واألمنيــة  الحياتيــة  الهمــوم  علــى  يرّكــز 
البــاد، فــي محاولــة لكســب مزيــد مــن التأييــد 

في أوساط الناخبن.
واعتمــد »االتحــاد املســيحي« عناويــن جذابــة 
الســعي  منهــا  أملانيــا،  مســتقبل  علــى  تركــز 
إلــى حــل جــذري ملشــكلة فــرص العمــل وخلــق 
الوظائف بحلول عام 2025، أي تخفيض نسبة 
البطالة عن 3 باملائة، وتجنيد 15 ألف شرطي 
ســكنية  وحــدة  مليــون   1.5 وبنــاء  إضافــي 
تخفيضــات  إلــى   

ً
إضافــة  ،2019 عــام  بحلــول 

ضريبية سنوية تصل إلى 15 مليار يورو عن 
ذوي الدخــل املتوســط واملتدنــي بهــدف إعطاء 
أكــدت  مــا  وهــذا  الداخلــي.  لاســتهاك  دفعــًا 
عليه ميركل في كلمتها خال إعان البرنامج 
»املســيحي  الحزبــن  أن  مــن  االنتخابــي 
االجتماعــي«  و»املســيحي  الديمقراطــي« 
وخلــق  املســتقبل  فــي  لاســتثمار  مســتعدان 
نظام اجتماعي آمن. وفي هذا الســياق، يشــدد 
الحزبــان علــى أن هنــاك الكثيــر مــن العناصــر 
املشــتركة التي تضّمنهــا البرنامج االنتخابي 
وأن النقــاط واالقتراحــات فــي مــا يخص األمن 
محــل  هــي  والضرائــب  واألســرة  والتعليــم 

اهتمام مشترك.
وهــذا التركيــز علــى القواســم املشــتركة ســوف 
يخدم عمليًا الفريقن في التكتيك االنتخابي. 

ومكافحــة  املقبلــن  الاجئــن  عــدد  بخفــض 
أســباب اللجــوء، مــن دون وضــع حــد أقصــى 

ألعدادهم«. 
التزامــات  هنــاك  ليــس  أنــه  الخبــراء  ويــرى   
املســيحي«  »االتحــاد  برنامــج  فــي  واضحــة 
بشــأن قانــون الهجــرة، إنما مجــرد أفكار عاّمة 
ال يمكن البناء عليها في السياسة. والبرنامج 
االنتخابي لم يقدم، في نظر الخبراء، إجابات 
واضحة للقضايا االجتماعية، وبالتالي هناك 
تقاطــع كبيــر فــي الكثير مــن امللفات مع غريمه 
منهــا  الديمقراطــي«،  »االشــتراكي  التقليــدي 
االجتماعيــة.  والعدالــة  الضريبيــة  اإلعفــاءات 
لــم يتــم  إنــه  القــول  وانطاقــًا مــن ذلــك، يمكــن 
التركيز في البرنامج على الخطوط العريضة 
أن  املمكــن  مــن  التــي  املســتقبلية  للسياســة 
تســاهم فــي تعبئة الناخبن، بحســب الخبراء 

املهتمن بالشأن األملاني.
رئيــس  أيضــًا  إليهــا  أشــار  املاحظــات  هــذه 
راينــر  األملانيــة،  العمــال«  نقابــات  »اتحــاد 
صحيفــة  إلــى  أخيــرًا  حديثــه  فــي  هوفمــان، 
الوعــود  بشــدة  منتقــدًا  شــبيغل«،  »تاغــس 
التــي أطلقهــا »االتحــاد املســيحي«، ووصفهــا 
ومطالبــًا  عادلــة  وغيــر  واضحــة  غيــر  بأنهــا 

قبــل  التقاعــدي  املعــاش  عــن  بإيضاحــات 
االنتخابــات. مــن جهــة أخــرى، يــرى مراقبــون 
أن »االتحــاد املســيحي« لــم يتحــل بالكثيــر من 
الشــجاعة عند إعان برنامجه، مع اســتبعاده 
يــزال  وال  التقاعــد،  مســألة  حــول  حديــث  أي 

هنــاك الكثيــر مــن عامــات االســتفهام فــي هذا 
الصــدد، منهــا مــا يتعلق بالتركيبة الســكانية 
واألنظمــة الرقميــة وقضايــا األمــن، علمــًا بــأن 
هناك توجهًا في سياسة »االتحاد املسيحي« 
فــي   2 نســبته  مــا  إلــى  الدفــاع  موازنــة  لرفــع 
املائــة حتــى عــام 2025، وهــو مــا ينســجم مــع 
يحظــى  أنــه  كمــا  املتحــدة،  الواليــات  مطالــب 
بتأييد الحزب »الليبرالي الديمقراطي«، فيما 
الديمقراطــي«  »االشــتراكي  الحــزب  يرفضــه 

وحزب »اليسار«.
وعن األرقام التي يحققها »االتحاد املسيحي« 
أن  الباحثــون  يــرى  الــرأي،  اســتطاعات  فــي 
التقييــم مــن قبــل النــاس يكــون دائمــًا عمــا هــو 
معلــوم وليــس مجهواًل، وهــذا ما يعطي حزب 
اختيــار  مــع  املنافســة  فــي  الصــدارة  ميــركل 
الجمهور لاســتقرار واألمــن واالزدهار. ولعل 
كثــرة الحديــث فــي وســائل اإلعــام عــن تمكــن 
أزمــة  علــى  الســيطرة  مــن  األملانيــة  الحكومــة 
الاجئــن التــي شــهدتها الباد خــال العامن 
الناخبــن  إرضــاء  فــي  ســاهم  قــد  املاضيــن، 
إلــى حــٍد مــا. لكــن بعــض املحللــن ال يســتبعد 
أن يتغيــر ذلــك في أســرع وقــت ومع حدوث أي 

خضة في الباد.
كذلــك، يشــير بعــض املراقبــن إلــى أن الناخــب 
الفريقــن  برنامجــي  أن  يجــد  األملانــي 
املتنافســن ال يتضّمنــان خافــات جوهريــة، 
بشــأن  التكهــن  الصعــب  مــن  يجعــل  مــا  وهــو 
فــي  االنتخابــات.  فــي  التصويــت  اتجاهــات 
املقابــل، ثمــة مشــكلة أخــرى قــد تواجــه الطــرف 
الذي سيفوز في االنتخابات، وهي تتمثل في 
صعوبــة العثــور على شــريك يوفر له األغلبية 
البرملانيــة الكافيــة لتمرير القوانن والقرارات. 
وهــذه مشــكلة تقلــق بشــكل خاص املستشــارة 
ميــركل، علــى الرغــم مــن مــرور 12 عامــًا علــى 
وجودهــا فــي الحكــم، وعلــى الرغــم مــن اعتبار 
مفيــدة  إنجــازات  حققــت  ميــركل  أن  بعضهــم 
ألملانيــا. والقلــق هنــا مبــرر ألن الجميــع يــدرك 
أن الكلمــة األخيــرة تبقــى لـــ61.5 مليــون ناخب 
فــي 24  اإلدالء بأصواتهــم  لهــم  أملانــي، يحــق 

سبتمبر/أيلول املقبل.

8
سياسة

يفاضل الفريق القانوني 
للرئيس األميركي بين عدد 

من الخيارات للحيلولة 
دون تعرض دونالد 

ترامب وأفراد عائلته ألي 
مساءلة قانونية، بما 
في ذلك اللجوء إلى 

العفو الرئاسي

تبدو المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، قلقة من احتمال عدم فوز تحالفها في االنتخابات البرلمانية المقبلة، وسط حديث 
مراقبين عن أن التكتيك االنتخابي الذي تعتمده ال يضمن لها فوزًا مؤكدًا، وقد ال يحقق لها أغلبية ساحقة في البرلمان

)Getty/برنامج ميركل يلقى انتقادات بشأن بعض المسائل االجتماعية )شين غالوب

واشنطن ـ أحمد األمين

يعكــف الفريــق القانونــي للرئيــس األميركــي، 
دونالد ترامب، على دراسة احتماالت اللجوء 
إلــى اســتخدام صاحيــة العفــو عــن الجرائــم 
الفدراليــة التــي يمنحهــا الدســتور األميركــي 
لسيد البيت األبيض، من أجل تأمن حصانة 
مــن  وعائلتــه  للرئيــس  اســتباقية  قانونيــة 
تحقيقــات روبــرت مولــر، املحقــق الخــاص في 
التدخــل الروســي فــي االنتخابــات األميركيــة. 
مستشــاري  كبيــر  اســتبق  ذلــك،  مــوازاة  فــي 
صهــره  ترامــب،  دونالــد  األميركــي  الرئيــس 
أمــام  املقــررة  شــهادته  كوشــنير،  جاريــد 
الكونغرس، أمس اإلثنن، بالكشف عن أربعة 
الحملــة  خــال  روس  مســؤولن  مــع  لقــاءات 
االنتخابية عام 2016 والفترة االنتقالية، بما 
في ذلك واحد مع محام روســي أثيرت قضية 
ســابقة حــول عاقتــه بدونالــد ترامــب االبــن. 
ولكــن كوشــنير ينكــر، حســب تقريــر نشــرته 
أي  األميركيــة،  بوســت  واشــنطن  صحيفــة 

اتصاالت غير مشروعة أو تواطؤ.
وقــد أملــح ترامــب، فــي تغريــدة علــى »تويتــر« 

يوم السبت، إلى أنه لن يتوانى عن استخدام 
واملقربــن  عائلتــه  لحمايــة  العفــو  حــق 
الحملــة  مواجهــة  فــي  نفســه  وربمــا  منــه 
السياســية التــي يشــنها خصومــه الكثــر فــي 
املؤسســات األمنية والقضائية والتشــريعية 
األميركية بهدف تنحيته عن منصبه بحجة 
االنتخابيــة.  لحملتــه  الروســي  االختــراق 
وســتكون ســابقة جديدة في ســجل الرؤساء 
املســبق  العفــو  ترامــب  قــرر  لــو  األميركيــن 
عــن أي مخالفــة للقانــون الفدرالــي األميركــي 
 فــي قضيــة 

ّ
قــد يكــون ارتكبهــا هــو نفســه، إن

االختــراق الروســي أو فــي ملفــه الغامــض مع 
دائــرة الضرائــب األميركية وأســباب إصراره 
على عدم نشــر بياناته الضريبية على عادة 

الرؤساء الذين سبقوه. 
األميركيــة،  الرئاســة  تاريــخ  فــي  ولــم يســجل 
منــذ االســتقال وإعــان الدســتور قبــل أكثــر 
عفــوًا  رئيــس  أي  أصــدر  أن  عــام  مائتــي  مــن 
عــن نفســه. وحــده الرئيس الســابق، ريتشــارد 
نيكســون، اســتفاد مــن العفــو الرئاســي لكــن 
بعــد اســتقالته، عندمــا أصــدر خلفــه الرئيس، 
جيرالد فورد، عفوًا عن جميع املخالفات التي 
أديــن بهــا نيكســون فــي قضيــة »ووترغيــت« 

ملنع محاكمته أمام القضاء الجنائي.
الواليــات  فــي  القانــون  خبــراء  ويختلــف 
املتحدة حول حدود الصاحية التي يمنحها 
كان  إذا  ومــا  للرئيــس،  األميركــي  الدســتور 
يملــك حــق العفــو عــن نفســه أو عــن أفــراد فــي 

عائلته أو في فريقه السياسي.
 وعلــى الرغــم مــن أن نــص اإلعان الدســتوري 
منــح  لجهــة  اللبــس  يحتمــل  ال  األميركــي 
الرئيــس حــق العفــو عــن اآلخريــن فــي قضايــا 
القوانــن الفدراليــة )ال يحــق للرئيــس العفــو 
الحــكام  يمتلــك  حيــث  الواليــات  قضايــا  فــي 
صاحيــة العفــو(، لكــن الدســتور لــم يشــر إلى 
مــن  شــخصيًا  الرئيــس  اســتفادة  إمكانيــة 

لــم يســتبعدها أيضــًا.  هــذه الصاحيــة، كمــا 
ومــن وحــي ســجال هــذه الســابقة السياســية، 
استعاد األميركيون واقعة تاريخية مشهورة 
املشــاركن  أبــرز  أحــد  مايســون  جــورج  عــن 
فــي كتابــة الدســتور األميركــي عندمــا رفــض 
النهائيــة  املســودة  علــى  التوقيــع   1787 عــام 

للدستور بسبب معارضته تلك املادة.
ويوجــد فــي الفقــرة الثانيــة مــن املــادة الثانية 
فــي الدســتور األميركــي إشــارة واضحــة إلــى 
أن الرئيــس لــه ســلطة تأجيــل تنفيــذ األحــكام 
والعفــو عــن املعتديــن علــى الواليــات املتحدة 
القانونيــة.  لة  فــي حالــة تعرضــه للمســاء إال 
القاعــدة  هــذه  فــي  ترامــب،  محامــو  ويــرى 
موقــف  يدعــم  قانونيــًا  ســندًا  الدســتورية، 
التدخــل  فــي  مولــر  تحقيقــات  إزاء  الرئيــس 
الروســي فــي انتخابات أميــركا. وفي تغريدة 
ثانيــة نشــرها ترامــب علــى موقــع »تويتــر«، 
يقــول الرئيــس األميركي إنــه ال يحتاج حاليًا 
البــاب  تــرك  لكنــه  العفــو.  ســلطة  الســتخدام 
مفتوحــًا علــى كافــة االحتمــاالت بقولــه »بمــا 
أن الجميــع متفــق علــى أن للرئيــس األميركي 
الســلطة املطلقــة فــي العفــو. ملــاذا نفكــر بذلــك 

طاملا أن جرائم تسريب املعلومات ضدنا«.
البيــت  فــي  لإلعــام  الجديــد  املديــر  وســارع 
األبيــض، أنتونــي سكاراموتشــي إلــى تفســير 
تغريدة ترامب بالقول »إن الرئيس لن يحتاج 
 الســتخدام ســلطة العفــو لحمايــة أحــد 

ً
أصــا

ألن التحقيقات الروسية قضية سخيفة«.
ويرى محامو ترامب أن لدى الرئيس خيارات 
ملواجهــة  إليهــا  يلجــأ  قــد  متعــددة  قانونيــة 
مولــر. وهــم ال يســتبعدون خيــار اللجــوء إلــى 
يســتدعي  كان  وإن  الخــاص  املحقــق  إقالــة 
العــدل جيــف سيشــنز ألنــه  إقالــة وزيــر  ذلــك 
نــأى بنفســه وال يملــك صاحيــة التدخــل فــي 
التحقيقــات. وبالتالــي فــإن مهمــة إقالــة مولــر 

يمكن أن يقوم بها وزير العدل الجديد.

لكــن بعــض املراقبــن يدعــو إلــى عــدم اإلفــراط 
بالتفــاؤل، ألن مــا يطرحه التحالف بن حزبي 
ميركل وزيهوفر هو مشروع إصاحات، سبق 
وهــو  منهــا،  جــزءًا  ِبــَر 

َ
خ أن  األملانــي  للناخــب 

وحــده من ســيحكم علــى حصيلة اإلصاحات 
الســابقة التــي طبقــت فــي ظــل واليــات ميــركل 

املتعاقبة.
املعركــة  تمليــه  الــذي  التوافــق  وهــذا 
االنتخابيــة، ليــس خاليــًا مــن التباينــات بــن 
الطرفــن. وهنــاك نقــاط خافيــة عالقة ومنها 
مطالبــة  عــن   

ً
فضــا اإلســام،  ثقافــة  حــول 

مــن  لعــدد  ســنوي  ســقف  بتحديــد  زيهوفــر 
يسمح لهم بدخول الباد من الاجئن، وهو 
مــا عــادت وأكــدت علــى رفضــه ميــركل، قائلــة 
»يمكننــا التوصــل إلــى )حــل( فــي مــا يتعلــق 

تقرير

■ سيسجل التاريخ أنه اجتمع 58 رئيس دولة عربية مسلمة في يوم 
واحد تلبية لـ ترامب ولم يتحرك واحد منهم تلبية لألقصى ..

#اغضب_لألقصى.
 

■ #ملا_تخلق_بلبنان ما تصدق بس يقولولك لبنان بلد التعايش 
املشترك!

■ إعان #روسيا هدنة في #إدلب مع استثناء #النصرة يعني فتح معركة  
كما حدث في #املوصل ويحدث في #الرقة. 

■ #السفارة_اإلسرائيلية #كلنا_معارك_أبو تايه، مقتل أردني على أرض 
أردنية من قبل إسرائيلي يستوجب املحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة. 

هل أنتم فاعلون؟

■ #السفارة_اإلسرائيلية
كما طبقتم الحكم على معارك أبو تايه..نريد تطبيقه على القاتل 

اإلسرائيلي.. وال تقول يا وزير اإلعام إنه مختل عقليًا هاملرة.

■ #مؤتمر_الشباب انهو شباب؟؟ اللي اتصفوا امبارح وال اللي قاعدين 
عالقهاوي مش القين شغل وال اللي انتحروا وال اللي غرقوا فمراكب 

الهجرة.

■ وبمناسبة #مصروف_مصر والفطار والغدا والعشا اللي بيعايرنا 
بيهم حد يفوقه ويفكره ان هو اللي دايمًا يطلب مننا نتبرع ولو بجنيه !! 

#مؤتمر_الشباب.

■ مليشيا الحوثي واملخلوع تحول املدارس إلى ورش لصناعة األلغام 
والعبوات الناسفة ومستودعات لتخزين املتفجرات.

#اليمن. 

■ قوات #حفتر تقوم بتنفيذ إعدامات بنفس طرق تنظيم الدولة في 
#بنغازي #ليبيا.

■ #حفتر كل النقاط املذكورة في سيكولوجيا الجماهير لصناعة 
الطواغيت متوفر فيه، صناعة القائد امللهم، ربط مصير الباد به صوره 

تمأل الدنيا إلى آخره.

عن  الديمقراطي«  »الليبرالي  بينها  األخرى  الصغيرة  األحزاب  فيه  تعرب 
تطلعاتها لتحقيق نسبة أصوات مرتفعة بعدما رفعت أخيرًا شعارات 
عن  والحديث  والحرية،  األمن  بين  التوفيق  بينها  الناخب،  فيها  تغازل 
التسهيالت الضريبية الشاملة في دولة القانون. وطالب حزب »الخضر« 
بالمرونة في ساعات العمل األسبوعية وبقانون هجرة عصري يعتمد 
اجتماعية  عدالة  بتحقيق  »اليسار«  حزب  طالب  فيما  النقاط،  نظام 

وبنظام هجرة مفتوح.

األحزاب الصغيرة تغازل الناخبين

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 20179

»أوبك« تستبعد تعميق خفض اإلنتاج
سان بطرسبرغ ـ العربي الجديد

أوبــك  منظمــة  وزراء  اســتبعد 
والــدول املنتجــة للنفــط من خارج 
املنظمــة في اجتماعهم في مدينة 
خيــار  أمــس،  الروســية   بطرســبرغ  ســان 
النفطــي.  اإلنتــاج  خفــض  مــن  املزيــد  إقــرار 
واتفــق املجتمعــون علــى التوصيــة بتمديــد 
حاليــًا  القائمــة  النفــط  إنتــاج  تخفيضــات 
اقتضــت  إذا   2018 مــن  األول  الربــع  بعــد  ملــا 
الضــرورة. وكذلــك تــم االتفــاق مــع نيجيريــا 
مســتوى  بنفــس  اإلنتــاج  خفــض  علــى 
إنتاجهــا  يصــل  عندمــا  اآلخريــن  األعضــاء 
تعهــد  مــع  يوميــًا،  برميــل  مليــون   1.8 إلــى 
ســعودي بتقييــد حجــم الصــادرات. إذ أعلــن 
األمــن العــام ملنظمــة أوبــك محمــد باركينــدو 
إن نيجيريــا ال تنــوي تخطــي هدفهــا إلنتــاج 
 .2018 آذار  مــارس/  نهايــة  حتــى  النفــط 

 1.25 يبلــغ  ليبيــا  إنتــاج  هــدف  أن  وأضــاف 
ديســمبر/  بحلــول  يوميــًا  برميــل  مليــون 
كانون األول لكنه يظل مجرد هدف في ضوء 

التحديات التي يواجهها البلد. 
خالــد  الســعودي  الطاقــة  وزيــر  أكــد  بــدوره 
الفالــح أن بــاده ســتقيد صادرات الخام عند 
6.6 مايــن برميــل يوميــًا فــي أغســطس/ آب 
وهــو مــا يقــل نحــو مليــون برميــل يوميــًا عن 
مستويات ما قبل عام. وشدد على أن منظمة 
ملتزمــون  األعضــاء  غيــر  وشــركاءها  أوبــك 
بتمديــد خفــض اإلنتــاج 1.8 مليــون برميــل 
يوميــًا بعــد نهايــة مــارس/ آذار إذا اقتضــت 
الضــرورة لكنهــم ســيطلبون مــن الــدول غيــر 
امللتزمة باتفاق خفض اإلنتاج باالمتثال له. 
أمــا وزيــر الطاقــة الروســي ألكســندر نوفــاك، 
فقــال إن روســيا خفضــت إنتاجهــا النفطــي 
مــا بــن 303 آالف و305 آالف برميــل يوميــًا 
منــذ بدايــة الشــهر الحالــي. وأضــاف نوفــاك 

أن روســيا قــد توافــق على مراقبــة صادراتها 
النفطيــة لكــن ينبغــي في هــذه الحالة مراقبة 
صــادرات املنتجــات النفطيــة أيضــًا. فــي حن 
أكــد وزيــر النفــط الكويتــي عصام املــرزوق أن 
التــزام أوبــك والــدول غيــر األعضــاء باتفــاق 
فــي   %90 تجــاوز  النفــط  إنتــاج  مــن  الحــد 

يونيو/ حزيران. 
واتفقــت أوبــك مــع عــدد مــن املنتجــن بقيــادة 
روســيا علــى تقليــص إنتــاج النفــط بمقــدار 
1.8 مليــون برميــل يوميــا اعتبارًا من يناير/ 
كانــون الثانــي 2017 وحتــى نهايــة مــارس/ 
ليبيــا  اســتثناء  وجــرى  املقبــل.  العــام  آذار 
ونيجيريــا مــن االتفــاق إذ يشــهد إنتاجهمــا 
ارتفاعــًا. وقــاد اتفاق تقليص اإلنتاج أســعار 
الخــام إلــى االرتفــاع فــوق 58 دوالرًا للبرميــل 
األســعار  لكــن  الثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
إلــى  الحــن  ذلــك  منــذ  االنخفــاض  عــاودت 
نطــاق بــن 45 و50 دوالرًا للبرميــل. وبــددت 

زيــادة إنتــاج النفــط الصخــري األميركــي أثــر 
خفــض اإلمــدادات كمــا هــي الحالــة بالنســبة 
إلنتــاج ليبيــا ونيجيريــا. وتنتــج ليبيــا مــا 
يزيــد علــى املليون برميل يوميًا، ليقترب من 
مســتواه القياســي فــي عــام 2011، كما عززت 
نيجيريا إنتاجها في األشــهر األخيرة. وزاد 
 700 بــن  يتــراوح  بمــا  إنتاجهمــا  البلــدان 
ألــف و800 ألــف برميــل يوميــًا منــذ التوصــل 
إلــى االتفــاق الــذي تقــوده أوبــك، مــا رفــع مــن 

املعروض النفطي.
فــي  ارتفاعــًا  االجتمــاع  نتائــج  وانعكســت 
أسعار النفط أمس االثنن معوضة الخسائر 
التي منيت بها في وقت ســابق. وارتفع خام 
اآلجلــة  العقــود  فــي  برنــت  العاملــي  القيــاس 
تســليم ســبتمبر/ أيلول 53 ســنتًا إلى 48.59 
دوالرًا للبرميــل. وارتفــع خــام غــرب تكســاس 
ســبتمبر/  عقــود  فــي  األميركــي  الوســيط 

أيلول 41 سنتًا إلى 46.18 دوالرًا للبرميل.

الرباط ـ مصطفى قماس

وصلــت منــح دول مجلــس التعــاون الخليجــي للمغــرب 
إلى نحو 107 ماين دوالر في النصف األول من العام 
الجاري، من 800 مليون دوالر كانت تتوقعها الحكومة. 
وجــاءت تلــك املنــح مــن أربــع دول مــن مجلــس التعــاون 
واإلمــارات(،  والكويــت  والســعودية  )قطــر  الخليجــي 
حســب تقريــر الخزانة العــام للمملكة. وبذلك انخفضت 
منــح الخليــج بحوالــي خمســة وثمانــن مليــون دوالر، 
مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام املاضــي، حيث كانت 
وصلــت إلــى 192 مليــون دوالر. ولــم تكــن منــح الخليــج 
في مستوى توقعات املغرب في العامن األخيرين، لكن 

يبــدو أن التأخيــر فــي صرفها هذا العــام، أضحى مقلقا 
ملــن يراهنــون عليهــا. ويــرى خبــراء مغاربــة أن تراجــع 
الســوق  فــي  األســعار  تراجــع  بســبب  النفــط  إيــرادات 
الدوليــة، أثــر علــى التزامــات دول مــن مجلــس التعــاون 
الخليجــي. ويتصــور مســؤول حكومي، فضــل عدم ذكر 
»العربــي الجديد«، أن الحصار  اســمه، فــي تصريحات لـ
املفروض على قطر قد يزيد من تباطؤ منح الخليج، ما 

سيؤثر سلبًا على األوضاع املالية للمغرب.
املهــدي  االقتصــادي  الباحــث  يعتبــر  املقابــل،  وفــي 
»العربــي الجديــد«، أن موقــف  البركانــي، فــي حديثــه لـ
املغــرب مــن الحصــار علــى قطــر، ليــس ســببا فــي تأخــر 
وتعثــر  النفــط  بإيــرادات  عاقــة  لــه  بــل  املنــح،  صــرف 

عمــل أجهــزة املجلــس. ووضــع املغــرب حســابا خاصــا 
بتلــك املنــح، يطلــق عليــه »الحســاب الخــاص بمنح دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي«، مــن أجــل ضمــان حســن 
توظيــف الهبــات فــي مشــاريع متفق حولها. وســاهمت 
تلــك املنــح فــي تمويــل العديــد مــن املشــاريع باملغــرب، 
تهــم الزراعــة، والبنيــات التحتيــة، والصحــة، والســكن، 
والتربية الوطنية، والتعليم العالي، واملبادرة الوطنية 
للتنميــة البشــرية. وكانــت الحكومــة توقعــت منحــًا مــن 
تلك الدول في العام املاضي في حدود 1.3 مليار دوالر، 
الخزانــة  مليــون دوالر، حســب  تتعــد 720  لــم  أنهــا  إال 
العامــة للمملكــة. ويراهــن املغــرب علــى تلــك املنــح مــن 
أجــل املســاهمة فــي خفض عجــز املوازنة ودعــم رصيده 

مــن النقــد األجنبــي، الــذي تواصل انخفاضــه منذ بداية 
العام ليصل إلى 20 مليار دوالر.

فــي  التزمــت  الخليجــي  التعــاون  دول مجلــس  وكانــت 
ســياق الربيــع العربــي، بمنــح املغــرب خمســة مليــارات 
دوالر بــن عامــي 2012 و2016، وتعهــدت الــدول األربــع 

بأن توفر كل واحدة منها 1.25 مليار دوالر.
وكان يفتــرض أن يحصــل املغــرب علــى تلــك املنــح فــي 
العــام املاضــي، غيــر أن الــرأي اســتقر علــى تمديد العمل 
بهــا حتــى العــام الحالــي. وتجــاوزت مجمــل منــح دول 
مجلــس التعــاون التــي حصــل عليهــا املغــرب، حوالــي 3 
مليــارات دوالر فقــط حتى اآلن، حيث ينتظر أن يحصل 

على ملياري دوالر.

تراجع غير مسبوق في صرف المنح الخليجية للمغرب

ارتفاع مؤشر بورصة قطر
سجل املؤشر العام لبورصة قطر، 
أمس، ارتفاعًا بقيمة 79.41 نقطة، 
أي ما نسبته 0.84%، ليصل إلى 

9 آالف و579.16 نقطة. وتم خالل 
جلسة اإلثنني تداول 9.9 ماليني 

سهم في جميع القطاعات، بقيمة 
231.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 

3393 صفقة. وذكرت النشرة 

اليومية للبورصة أن قطاع البنوك 
والخدمات املالية، شهد تداول 1.8 

مليون سهم بقيمة 2.9 مليون 
ريال، نتيجة تنفيذ 1051 صفقة، 

وسجل ارتفاعًا بمقدار 22.21 
نقطة، أي ما نسبته %0.76.

اليونان تعود إلى سوق 
السندات 

ستعود اليونان إلى سوق السندات 
ف دام ثالث سنوات، وهو 

ّ
بعد توق

ما يخدم مصالح املستثمرين 
املرتبطني بخطة إنقاذها. وتتطلع 

البالد التي كانت مركز أزمة الديون 
األوروبية في عام 2009 إلى بيع 

سندات ألجل خمس سنوات، كما 
دعت أيضًا، عبر بورصة أثينا، 
حاملي السندات املستحقة في 

عام 2019 والبالغ عائدها %4.75 
إلى »طرح مثل هذه األوراق املالية 

للشراء نقدًا«.

تباطؤ األعمال في منطقة 
اليورو

تباطأ النمو في قطاع األعمال 
بمنطقة اليورو، في بداية النصف 

الثاني من العام، وهو ما قد 
يؤدي، بجانب تراجع الضغوط 
التضخمية بحسب مؤشر هام 

لقطاع األعمال، إلى تبديد التوقعات 
بأن يقلص البنك املركزي األوروبي 

برامج التحفيز في وقت الحق 
من 2017. ونزلت القراءة األولية 

ملؤشر آي.إتش.إس ماركت املجمع 
ملديري املشتريات في منطقة 

اليورو، إلى 55.8 نقطة في يوليو/
تموز من 56.3 في يونيو/حزيران، 
ولكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة 

الفاصل بني النمو واالنكماش. 

الذهب مستقر مع استمرار 
ضعف الدوالر

استقرت أسعار الذهب بعدما 
المست أعلى مستوى في أربعة 
أسابيع، أمس اإلثنني، بدعم من 

الضبابية السياسية في الواليات 
املتحدة، ومع بقاء الدوالر قرب 

أدنى مستوى في 13 شهرًا. 
وظل الذهب مستقرًا من دون 

تغير يذكر في التعامالت الفورية 
عند 1254.11 دوالرًا لألوقية 

)األونصة(. 

ارتفاع العجز التجاري للمغرب
قال مكتب الصرف املغربي إن 

العجز التجاري للبالد ارتفع %8.2 
إلى 93.98 مليار درهم )9.87 

مليارات دوالر( في النصف األول 
من 2017 مقارنة به قبل عام، وذلك 
بفعل زيادة الواردات. وزادت الفجوة 

التجارية في اململكة من 86.83 
مليار درهم في الفترة ذاتها قبل 
عام، حيث ارتفعت واردات الطاقة 
36.1% إلى 33.55 مليار درهم، 

وزاد اإلنفاق على واردات املعدات 
5.4% إلى 57.61 مليار درهم. 

أخبار

اإلسترليني 
يعاكس 

التوقعات

ارتفع اإلسترليني مقابل الدوالر بنسبة 0.27% ليصل إلى 1.3032 دوالر في أعلى نسبة من سبتمبر/ أيلول املاضي، وأمام اليورو بنسبة 0.41% إلى 0.8937، 
وذلــك  لليــوم الثانــي علــى التوالــي. ويأتــي هــذا االنتعــاش علــى الرغــم مــن خفــض صنــدوق النقــد الدولي توقعاتــه للنمو في اململكــة املتحدة لهذا العــام 0.3% في 
تقريره، هذا الشــهر، عما كان يتوقعه في تقرير أبريل/ نيســان. وقال الصندوق، إن النمو البريطاني سيســجل 1.4% في 2017، والنســبة ذاتها في العام املقبل، 
مســتندًا إلى النشــاط األضعف من املتوقع لاقتصاد في الربع األول من العام الحالي. في حن رفع الصندوق توقعات النمو بالنســبة للكثير من بلدان منطقة 

اليورو، بما فيها فرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا.

اقتصاد
الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

)توماس سامسون/ فرانس برس(



بني  املشرتكة  (املبادرة  املهني  والتطوير  األعامل  لريادة  بداية  أقام مركز 
بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") لقاء " معاً لـ قطر أفضل" بحضور 
الشباب  بجيل  ربطهم  بهدف  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات  ممثيل 
تحقيق  يف  املساهمة  تشجيعهم عىل  أجل  من  التعاون  لتعزيز  القطري 

أهداف رؤية قطر 2030 و لتحفيز قدراتهم من أجل مجتمع أفضل.
لريادة  بداية  مركز  عام  مدير  السويدي،  ريم  قالت  املناسبة  هذه  يف 
األعامل والتطوير املهني :" يسعدنا أن نرى اليوم املشاركة الواسعة من 
اللقاء  هذا  يف  القطريني،  األعامل  ورواد  الوطنية  واملؤسسات  الرشكات 
الذي من شأنه أن يساهم ولو بالقليل يف جمع كافة األطراف للسعي لرد 
الجميل لبلدنا الحبيب قطر من خالل اإلستثامر يف شبابنا الذين هم عامد 

املستقبل".
وأضافت :" لقد أصبح مركز (بداية) اليوم بكل فخر وجهة مفضلة لكافة 
الباحثني عن اإلبتكار ودخول معرتك الحياة العملية، باإلضافة إىل الطالب 
الذين يحتاجون إىل حافز إلختيار التخصص املالئم لهم، أو إلختيار املهنة 
لتوفري  قوة  بكل  سعينا  لذلك  وطموحاتهم.  تطلعاتهم  تناسب  التي 
عىل  كان  إن  روحهم  وصقل  لتوجيههم  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
تزويدهم  طريق  عن  وذلك  املهني،  التطوير  أو  األعامل  ريادة  مستوى 
بأدوات تنمية املهارات والخدمات اإلستشارية من خالل مجموعة واسعة 
سد  يف  للمساعدة  والجلسات  العمل  وورش  والفعاليات  الربامج  من 
الفجوة بينهم وبني عامل األعامل وسوق العمل القطري، ومساعدتهم عىل 
إتخاذ الخيارات املهنية الصحيحة». جاء ذلك خالل اللقاء الذي عقد يف 
بها  قام  التي  اإلنجازات  "بداية"  مركز  واستعرض  الدوحة.  دبليو  فندق 
بقيادة فريق  الحايل  العام  النصف األول من  قسم ريادة األعامل خالل 

متميز من املدربني واملوجهني املعتمدين، وأهم هذه اإلنجازات تتمثل يف 
 2500 أكرث من  املجاالت مع وجود  70 ورشة عمل يف مختلف  عقد 
لرواد  استشارة  ساعة   144 من  أكرث  وتقديم  املركز،  لربامج  منتسب 
األعامل الذين هم يف سعي دائم للوصول إىل أهدافهم التي من شأنها أن 
أقامها  التي  البازارات  استعراض  إىل  باإلضافة  قطر،  دولة  اقتصاد  تدعم 
املركز خالل تلك الفرتة مبشاركة أكرث من 150 رشكة صغرية ومتوسطة. 
وتم تسليط الضوء عىل اإلستشارات الشخصية لرواد األعامل التي قدمها 
رواد  ربط  يف  للمركز  الدؤوب  والسعي  املراحل،  كافة  يف  لهم  "بداية" 
األعامل مع مختلف الجهات يف الدولة لعرض أفكارهم والتعاقد معهم 
لالستفادة من مشاريعهم لدعم املنتج القطري باملقام األول ولتحفيزهم 

عىل مواصلة العطاء، لرد ولو جزء صغري من جميل قطر عليهم.
للعام  القادم  النصف  خالل  القسم  فعاليات  املتحدثون  واستعرض 
2017، حيث سيتم تنظيم العديد من الورش يف أساسيات ريادة األعامل 
صناعة  ورشة  منها  الرّواد،  تهم  مجاالت  يف  مختصة  ورش  إىل  باإلضافة 
منوذج مبديئ بالتعاون النادي العلمي القطري والتي ستقام من 6 إىل 9 
أغسطس، وورشة أساسيات ريادة األعامل ضمن الربنامج الصيفي لألندية 
الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة يف الفرتة من 21 إىل 23 
للرشكات  مؤهلني  أشخاص  توظف  كيف  ورشة  إىل  باإلضافة  أغسطس، 

الصغرية؟ والتي ستقام يوم 20 نوفمرب.
رواد  ملتقيات  مثل  املتخصصة  الربامج  فعاليات  إىل  اإلشارة  متت  كام 
األعامل الشهرية والتي تركز عىل مجاالت محددة، حيث سيعقد ملتقى 
املشاريع املتعلقة باألطفال خالل شهر اكتوبر، وملتقى املشاريع الصحية 
خالل نوفمرب، باإلضافة إىل ملتقى تأسيس املشاريع يف قطر بالتعاون مع 

وزارة التجارة واالقتصاد، ووزارة التعليم والتعليم العايل، ووزارة الصناعة، 
والهيئة العامة للسياحة يف شهر ديسمرب2017.

"كتارا"  الثقايف  بالحي  بداية"  استعراض مرشوع "دكان  اللقاء  وتم خالل 
والذي يضم عدداً من املشاريع املحلية املميزة، التي أسسها مجموعة من 
الخاصة  املنتجات  عرض  ليتم  والطموحني،  املبدعني  القطريني  الشباب 
مبشاريعهم بطريقة مبتكرة ومختلفة لجذب الجمهور وللتعريف بطبيعة 

عملهم.
وابتداًء من الشهر الحايل وحتى أكتوبر 2017 يعقد برنامج للتدريب 
املهني والذي يساعد يف إعداد الشباب لإلنتقال إىل بيئة العمل املناسبة 
الجهات،  بتلك  ذات صلة  تطبيقية  عملية  بتجارب  تزويدهم  من خالل 
القيادية  مهاراتهم  وتنمية  املهنية  مصالحهم  تحديد  يف  وملساعدتهم 
والشخصية من خالل توسيع مداركهم يف التدريب امليداين وجعلهم أكرث 

قابلية للعمل والتطوير.
ملدة  قريبا  سيعقد  والذي  الضيفي  "بداية"  مخيم  عن  االعالن  تم  كام 
أسبوعني بدءاً من يوليو وحتى أغسطس املقبل، بهدف تطوير الطالب يف 
املجال املهني عن طريق تعريفهم بأهم املهن يف الدولة، وتوعيتهم بأهم 
التخصصات، باإلضافة إىل فعاليات ترفيهية هادفه تساهم يف تطويرهم 

وصقل مهاراتهم.

1011
اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

اقتناء  لدعم  الحكومي  البرنامج  يتمّكن  لم 
الــذي بــدأت تونس تطبيقه لفائدة  املساكن 
العائالت املتوسطة من امتصاص الرصيد 
الكبير مــن الــشــقــق واملــســاكــن الــتــي ال تجد 
مشترين، كما زادت معاناة القطاع بعد رفع 

البنك املركزي لسعر الفائدة.
وكانت الحكومة خّصصت اعتمادات بنحو 
200 مليون دينار، أي ما يعادل 83 مليون 
الذي  لإلسكان  الحكومي  للبرنامج  دوالر، 
يـــقـــوم عــلــى تــســهــيــل اقـــتـــنـــاء الــســكــن األول 
بــتــمــويــل 20% مـــن ســعــر املــســكــن بــشــروط 
مــيــســرة، مــنــهــا مــنــح مــهــلــة خــمــس ســنــوات، 
املــمــول مــن قبل  الــجــزء  على أن يتم تسديد 
الــــدولــــة عـــلـــى 7 ســــنــــوات، وبــنــســبــة فـــائـــدة 
قــيــمــة  ــتـــجـــاوز  تـ أال  شـــــرط   ،%2 تـــتـــعـــدى  ال 

الجزائر ـ حمزة كحال

أثــار تخندق االتــحــاد الــعــام للعمال 
الجزائرين مع »الكارتل املالي« في 
الصراع الذي يخوضونه ضد رئيس 
الـــوزراء عبد املجيد تبون، غضبا واســعــا، إذ 
الــدوافــع التي  تساءلت قــيــادات عمالية حــول 
جعلت أقدم وأكبر نقابة عمالية في الجزائر 
تــقــف مـــع رجــــال األعـــمـــال ضـــد الــســلــطــة ألول 
قــرن،  مــن نصف  أكثر  إنشائها قبل  مــرة منذ 
في مقابل إهمال مهمتها األساسية بالدفاع 
ــى تــحــســن  ــ عــــن حـــقـــوق الـــعـــمـــال والـــســـعـــي إلـ

أوضاعهم املعيشية.
ــأ اتــــحــــاد الـــعـــمـــال الـــجـــزائـــريـــن، الــــذي  وفــــاجــ
لنحو  ممثلة  نقابيا  فرعا   30 مــن  أكثر  يضم 
900 ألـــف عــامــل، الــجــمــيــع، حــن ظــهــر توقيع 
أمينه العام املثير للجدل، عبد املجيد سيدي 
الــذي  البيان  فــي  املــاضــي،  السعيد، األســبــوع 
البالد  األعمال في  أكبر تكتل لرجال  أصــدره 
»منتدى رؤساء املؤسسات« رفقة 7 منظمات 
ألرباب العمل، تدين فيها طرد رئيس الوزراء 
الــجــزائــري لــرجــل األعـــمـــال ورئــيــس املــنــتــدى، 
عــلــي حـــــداد، يــــوم الــســبــت 15 يــولــيــو/تــمــوز، 
ــن املــــدرســــة الــعــلــيــا لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي،  مـ
حينما كان يستعد تبون لإلشراف على حفل 
لتخريج الطلبة. وفّجرت هذه الخطوة العديد 
السياسية  الــطــبــقــة  األفـــعـــال وســـط  مــن ردود 
والــعــمــالــيــة، الــتــي لـــم تــســبــق لــهــا أن رأت في 
تاريخ الجزائر نقابة عمالية يسارية تساند 
رجـــل أعــمــال رأس مــالــيــا بــحــجــم عــلــي حـــداد، 
صاحب ثاني ثروة في الجزائر يقدر حجمها 

بـ1.2 مليار دوالر.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  هــذا  وفــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  ــاس، لـــ ــ إســمــاعــيــل الملـ
»تحالف النقابات مع رجــال األعمال وأربــاب 
العمل ال يحدث إال في الجزائر، وليست هذه 
اتــحــاد العمال  الــتــي يعلن فيها  املـــرة األولـــى 
املالي، فقبل 6  للكارتل  الجزائرين مساندته 
أشــهــر وخـــالل اجــتــمــاع الــحــكــومــة األخــيــر مع 

املسكن 150 ألــف دينار، أي زهــاء 62.5 ألف 
رفــع  أدى  ــقــــارات،  عــ خـــبـــراء  دوالر. وحــســب 
ســعــر الــفــائــدة إلـــى تــصــاعــد أزمـــة الــعــقــارات 
ــامـــج  ــبـــرنـ وال ســـيـــمـــا مـــــع عــــــدم تـــحـــقـــيـــق الـ
ــذا اإلطـــــار. وفــي  الــحــكــومــي مــســاهــمــة فــي هـ
هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس الــغــرفــة النقابية 
ــيـــة لـــلـــمـــطـــوريـــن الـــعـــقـــاريـــن فــهــمــي  ــنـ الـــوطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  شــعــبــان، فــي تصريح لـــ

منظمات أرباب العمل واالتحاد، طلب األمن 
املجيد سيدي  النقابية، عبد  للمركزية  العام 
السعيد، من رئيس الوزراء السابق أن يساند 
رجــــل األعـــمـــال عــلــي حـــــداد، مـــن خــــالل منحه 
االستثمارية،  واملــزايــا  التسهيالت  من  املزيد 
في حن لم يتكلم نفس املتحدث ولو لدقيقة 

عن العمال املكلف أصال بتمثيلهم«.
وأضاف الملاس أن »املركزية النقابية تحولت 
جهاز  إلــى  الحاكمة  السلطة  لدعم  جهاز  مــن 
يدعم رجال األعمال، حيث اجتمعت األضداد 
بــكــونــه تكتال »يــســاريــا« تــاريــخــيــا يــدعــم من 
»األولـــيـــغـــارشـــيـــة«.  يــصــفــهــم الـــيـــســـاريـــون بــــ
الــذي وقع  »الخطأ  إن  املتحدث نفسه  ويقول 
فــيــه األمــــن الـــعـــام لــالتــحــاد هـــو تــخــنــدقــه مع 
ــمــــال مـــن دون اســـتـــشـــارة الــعــمــال  رجـــــال األعــ
وقــيــاداتــهــم، مــا سيجعله فــي عــن اإلعــصــار 
خــــالل األيـــــام املــقــبــلــة«. ورأى االتـــحـــاد الــعــام 
لــلــعــمــال الــجــزائــريــن الـــنـــور فـــي 24 فــبــرايــر/

أثــنــاء »الــثــورة الجزائرية«  شــبــاط عــام 1956 
ضــد املــســتــعــمــر الــفــرنــســي، حــيــث كـــان ممثال 
للعمال الجزائرين ويساعد »جبهة التحرير 
الــوطــنــي« مـــن خـــالل جــمــع تــبــرعــات الــعــمــال، 
وبــعــد االســتــقــالل تــحــّول االتــحــاد إلـــى جهاز 
تــابــع إلـــى حـــزب »جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي« 
ــرار الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة واإلعــالمــيــة  ــ حــتــى إقـ
ــم عــــاش االتـــحـــاد  ــر، ثـ ــزائـ والــنــقــابــيــة فـــي الـــجـ
القرار منذ سنة  اتخاذ  الحرية في  شكال من 
1990 مــع وصــول عبد الحق بــن حــمــودة إلى 
األمـــانـــة الــعــامــة وحــتــى تــعــّرضــه إلـــى عملية 
قــتــل مـــن طــــرف الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة شــتــاء 
1997، ليدخل بعدها االتحاد في طريق آخر 
إلى  السعيد  املجيد ســيــدي  مــع وصـــول عبد 

رئاسة املركزية النقابية.
وقــــال رئــيــس نــقــابــة الــجــمــارك، أحــمــد بـــدوي، 
ــاره الــطــبــيــعــي  ــ ــــسـ ــــن مـ إن »االتــــــحــــــاد حــــــاد عـ
مــنــذ وصــــول ســيــدي الــســعــيــد إلــــى رئــاســتــه، 
حيث بــدأ يــتــودد ألصــحــاب الــقــرار، وســرعــان 
مـــا عــــرض األمـــــن الـــعـــام الـــــذي ال يـــــزال على 
الــرابــعــة خــدمــاتــه على  رأس االتــحــاد للعهدة 

ستتوجه  بيانا  قريبا  ستصدر  الغرفة  إن 
ــنـــك املــــركــــزي  ــبـ ــى الـ ــ مــــن خــــاللــــه بـــرســـالـــة إلــ
لــأخــذ بــعــن االعــتــبــار كـــل الــقــطــاعــات عند 
أن  إلــى  الفائدة. ولفت شعبان  زيــادة نسبة 
بالتشاور  يتم  أن  الــفــائــدة يجب  رفــع سعر 
مـــع الــفــاعــلــن االقـــتـــصـــاديـــن وبـــعـــد األخـــذ 
ــراء على  بعن االعــتــبــار تــداعــيــات هــذا األجــ
املزيد  حــدوث  متوقعا  القطاعات،  مــن  عــدد 
مــن االرتــفــاع فــي أســعــار الــعــقــارات فــي حال 
مراجعة هذه النسبة مجددا من قبل البنك 
املركزي، وهو ما يعني مزيدا من الركود في 

مبيعات املطورين، بحسب قوله.
أعلن، نهاية  التونسي  املركزي  البنك  وكــان 
شهر مايو/ أيار املاضي، رفع سعر الفائدة 
ربع في املائة لتصبح 5%، وهي املرة الثانية 
الفائدة في  املركزي نسبة  التي يعدل فيها 
غــضــون شــهــر واحــــد.  وأكـــد الــبــنــك املــركــزي 

آنـــذاك أن قــرار رفــع نسبة الــفــائــدة يأتي في 
إطــــار مــواصــلــة الــعــمــل ملــواجــهــة الــضــغــوط 
املـــتـــزايـــدة عــلــى مــســتــوى األســــعــــار، وكــذلــك 
آثارها  وتفادي  الخارجية،  املدفوعات  على 
السلبية على االنتعاش الذي شهده الوضع 
االقتصادي في البالد، خالل الربع األول من 

السنة الحالية.
وأضــاف رئيس غرفة املطورين أن املهنين 
ــن الـــتـــســـهـــيـــالت فــي  ســـيـــطـــالـــبـــون بـــمـــزيـــد مــ
تمليك األجانب، معتبرا أن السوق األجنبية 
يمكن أن تكون متنفسا مهما للقطاع نظرًا 
ملحدودية نتائج برنامج السكن األول الذي 
وفــق إحصائيات  مــطــورًا،  إال 58  لــم يشمل 
نّبهت  قــد  التجهيز  وزارة  وكــانــت  الــغــرفــة. 
إلـــــى اســـتـــفـــحـــال أزمــــــة الـــســـكـــن والـــعـــقـــارات 
فـــي تـــونـــس، مــعــيــدة أســـبـــاب غــــالء الــســكــن 
للبناء  املهيأة  األراضــي  قلة  إلى  والعقارات 
وارتفاع كلفتها، باإلضافة إلى ارتفاع كلفة 
مواد البناء واليد العاملة والبنى التحتّية. 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  وبـــاإلضـــافـــة إلــــى ضــعــف الـ
ــراء تــفــاقــم أزمـــة  ــبـ لــلــتــونــســيــن، يـــعـــزو الـــخـ
العائالت  املنافسة مع  زيــادة  إلــى  العقارات 
واإليطالين  الليبين  خصوصا  األجنبية، 
والفرنسين، في ظل وجــود نحو 430 ألف 

ها أصحابها.
ّ
شقة شاغرة ال يستغل

وحسب الخبير العقاري نور الدين شيحة، 
ــإن قـــطـــاع الـــتـــطـــويـــر يـــمـــر بــــأســــوأ فــتــراتــه  ــ فـ
البناء، مشيرا  تواصل مشاريع  من  بالرغم 
التطوير يعني توقف عجلة  أن توقف  إلــى 
مــهــمــة فــي االقــتــصــاد، وهـــو مــا قــد يتسبب 
فـــي أزمـــــة بــطــالــة الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي الــبــنــاء 
ــن اخـــتـــصـــاصـــات  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــاء وغــ ــربــ ــهــ ــكــ والــ

اإلنشاء والتطوير.
»العربي  لـ تصريحه  وفــق  شيحة،  واعــتــبــر 
إلى  يحتاج  العقاري  التطوير  أن  الجديد«، 
ميالد جديد في تونس انطالقا من مراجعة 
ــادة الــنــظــر في  الــتــشــريــعــات وصـــوال إلـــى إعــ
شـــروط الــتــمــويــل عــبــر املــصــارف فــضــال عن 
مــراجــعــة اإلتــــــاوات املــفــروضــة عــلــيــه والــتــي 

وصفها باملبالغ فيها.
ويـــحـــتـــاج الـــقـــطـــاع ضـــخ دمـــــاء جـــديـــدة في 
الـــســـوق، وفـــق الــخــبــيــر نـــور الـــديـــن شيحة، 
الــــــــذي أكــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة خـــلـــق شــريــحــة 
جديدة من املشترين للمساكن وهم الشباب 
ومتوسطو وكبار موظفي الدولة، الفتا إلى 
أن األجور التي تتقاضاها هذه الشرائح ال 
تمّكنها من اقتناء مساكن بالنظر ملحدودية 
التمويالت التي تمنحها املصارف والتي ال 
تتجاوز في أقصى الحاالت 40% من املرتب.

واقترح الخبير في هذا السياق إمكانية رفع 
نسبة التمويل إلى 50 أو 55% من املرتب مع 

التمديد في فترة السداد الى 35 سنة عوض 
ــراء  ــ 20 ســنــة حــالــيــا، مــعــتــبــرا أن هــــذه اإلجـ
ســيــســمــح لــلــبــنــوك بــإنــعــاش عــائــداتــهــا من 
باقي  السكنية فضال عن تحريك  الــقــروض 

القطاعات املتدخلة.
ــد اإلحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة لــــــوزارة  ــؤكــ وتــ
التجهيز واإلسكان التونسية، أن نحو %23 
مـــن الــتــونــســيــن ال يــمــلــكــون مــســاكــن، فيما 
ترتفع نسبة البناء الذاتي للمساكن إلى ما 
يقارب 77% مقابل 20% ينجزها املطورون 
بقية  مــن  و%1.7  لهم،  املــرخــص  العقاريون 
املساكن سيتم إنجازها عن طريق املطورين 

العقارين العمومين.
وســعــت الــحــكــومــة خــــالل طــــرح بــرنــامــجــهــا 
لــدعــم شــــراء املــســاكــن، إلـــى أن يــكــون الــدعــم 
الشركات  مــن  املــســاكــن  مقتصرًا على شـــراء 
العقارية، مبررة ذلك بأنه سيؤدي إلى خلق 
حركة في السوق، إال أن البرملان رفض هذا 
الـــشـــرط، مــشــيــرا إلـــى ضــــرورة تـــرك الــحــريــة 
لــلــمــنــتــفــعــن بــاخــتــيــار الـــعـــقـــارات املــنــاســبــة 
قـــانـــون  ويـــمـــثـــل  أو شـــــــرط.  قـــيـــد  لـــهـــم دون 
السكن األول الذي حاولت الحكومة تلوينه 
بطابع اجتماعي أحد الحلول ألزمة القطاع 
العقاري وجرعة من اإلنقاذ للمطورين ممن 

يعانون مشاكل في ترويج مشاريعهم.
ــراء االقــــتــــصــــاد عـــلـــى أن تـــرك  ــبــ ويـــجـــمـــع خــ
قــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري فـــي مــهــب األزمـــة 
االقــتــصــاديــة ســيــودي إلــى انــهــيــاره وفــقــدان 
ــرا لــلــطــاقــة  ــد أعــــمــــدتــــه نــــظــ ــ ــاد ألحــ ــتــــصــ االقــ
معتبرين  القطاع،  لهذا  الكبيرة  التشغيلية 
الـــشـــرائـــيـــة  الــــــقــــــدرة  ــعــــف  مـــعـــالـــجـــة ضــ أن 

للتونسين هي الحل األمثل لهذه املشكلة.
قد  العقارات  أسعار  ارتــفــاع  ظاهرة  وكانت 
تفاقمت خــالل الــســنــوات األخــيــرة، حتى أن 
كلفة املتر املربع الواحد في بعض املناطق 
صـــــارت تــــــراوح مـــا بـــن ثـــالثـــة آالف ديــنــار 
ــار، أي مـــا بن  ــنـ تــونــســي وخــمــســة آالف ديـ
1.25 ألف وألفي دوالر، وهو ما جعل امتالك 
مــســكــن حــلــمــا صــعــب املـــنـــال ملــعــظــم الطبقة 

املتوسطة والضعيفة في البالد. 
تراجع  إلــى  الرسمّية  اإلحصائيات  وتشير 
ــلـــى شـــــــراء املـــســـاكـــن  ــّيـــن عـ ــتـــونـــسـ إقــــبــــال الـ
بنسبة 8% خالل السنوات األخيرة. ويثير 
الــركــود الــعــقــاري الـــذي تشهده تــونــس منذ 
نـــحـــو عـــامـــن قــلــقــا مــــتــــزايــــدًا لـــــدى الــعــديــد 
مـــن املــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــن، الـــذيـــن بــاتــوا 
فــي مــرمــى املـــصـــارف الــتــجــاريــة الــتــي بــدأت 
ــقـــــروض  ــ بـــمـــالحـــقـــتـــهـــم مـــــن أجـــــــل ســـــــــداد الـ
املمنوحة لهم من أجل تنفيذ مشروعاتهم، 
وزادت املــعــانــاة خــالل الــفــتــرة األخــيــرة بعد 

رفع سعر الفائدة.

صنعاء ـ فاروق الكمالي

»العربي الجديد«  كشفت مصادر أمنية ومصرفية يمنية لـ
عن خطة جديدة لحماية املنشآت املصرفية في العاصمة 
اليمنية املؤقتة عدن )جنوبي البالد(، ضد جرائم السطو 
املــســلــح الــتــي تـــزايـــدت بــشــكــل مــخــيــف وتــســبــبــت فـــي نشر 

الرعب في القطاع املصرفي، خالل الفترة األخيرة. 
وأوضــحــت املــصــادر، التي رفضت ذكــر اسمها، أنــه يجري 
مناقشة تفاصيل الخطة وآليات تطبيقها وستدخل حيز 

التنفيذ ابتداء من مطلع أغسطس/آب املقبل. 
وتأتي الخطة الجديدة بعد أيام من جريمة السطو املسلح 
اليمنية، حيث  الحكومية  املــصــارف  أكــبــر  فــرع ألحــد  على 
أفـــرادهـــا عــن عشرة  عـــدد  يــزيــد  اقتحمت عــصــابــة مسلحة 
للبنك  فــرعــا  الـــجـــاري،  يــولــيــو/تــمــوز  أشـــخـــاص، منتصف 
عـــدن، وطلبت من  فــي  املــنــصــورة  بمنطقة  اليمني  األهــلــي 
أن فتح  النقود، لكنه أوضــح لهم  الــفــرع فتح خــزانــة  مدير 
أكــثــر من  إلــى ثــالثــة مفاتيح مــوزعــة على  الــخــزنــة يحتاج 
وانسحبوا  الــرأس،  في  النار  عليه  أطلقوا  عندها  موظف، 

من املصرف. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك األهلي اليمني، محمد 
حــلــبــوب، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن خــطــة تــأمــن املــنــشــآت 
املــصــرفــيــة تــهــدف إلـــى حــمــايــة الــبــنــوك وشــركــات الــصــرافــة 
ضد جرائم السطو املسلح، من خالل زيادة أفراد الحماية 

باإلضافة إلى إدخال البنوك أنظمة أمن حديثة. 
ــار اإلعـــــداد ومــالمــحــهــا  ــال حــلــبــوب إن »الــخــطــة فـــي إطــ وقــ
البنوك  بن  تكاملية  شاملة  آلية  من  تتكون  حيث  مقنعة 
ولكن  الحديثة،  التقنيات  على  وترتكز  الداخلية  ووزارة 

األهم هو القدرة على التنفيذ«. 

عمليات نهب
وأعــلــنــت شــرطــة عـــدن، فــي 17 يــولــيــو/تــمــوز، القبض على 
الــخــاليــا الـــتـــي نـــفـــذت عــمــلــيــة الــســطــو، دون تــحــديــد عــدد 
أعلنت مصارف حكومية وخاصة  فيما  عليهم،  املقبوض 
في نفس اليوم، إضراًبا عن العمل مطلع األسبوع املاضي، 
ثـــم قـــامـــت بــإنــهــاء اإلضــــــراب بــعــد تــعــهــد وزارة الــداخــلــيــة 

بحمايتهم. 
اليمن في تدهور أمني انعكس على  وتسببت الحرب في 
الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي واملـــصـــرفـــي، وال يــكــاد يــمــر أســبــوع 
أو ســطــو مسلح ملــصــارف  نــهــب  مــن دون حـــدوث عمليات 
وشركات للصرافة، فضال عن تزايد حــاالت سلب األمــوال 
أمـــوال عمالء  فــي سلب  مــن عصابات مسلحة متخصصة 

البنوك. 
تهدد  التي  املخاطر  أكبر  أن  يمنيون،  مصرفيون  ويــؤكــد 
وأن  املسلح،  السطو  عمليات  في  تتمثل  املصرفي  القطاع 

اليمنية تــواجــه صعوبة فــي تأمن نقل األمــوال  املــصــارف 
داخليا بن فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية 
الــحــوثــيــن، وبـــات التنقل بــاألمــوال بن  ومــنــاطــق سيطرة 

املحافظات اليمنية مخاطرة كبيرة. 
»الـــعـــربـــي  ــنـــي يــمــنــي لــــ ــح مــــســــؤول أمـ ــ ــــن جـــانـــبـــه، أوضــ ومـ
الجديد« أن خطة تأمن منشآت القطاع املصرفي تتضمن 
عدة بنود أهمها توزيع دوريات أمنية في الشوارع املؤدية 
إلــى مــقــار املــصــارف ودوريــــات أمــام املــصــارف العاملة في 

املدينة وزيادة عدد أفراد الحماية املكلفة بحراستها. 
أمنية  البنوك بإدخال أنظمة حماية  إلــزام  الخطة  وتشمل 
حديثة وتوفير بوابات إلكترونية على مداخلها وتركيب 
ــة إلــــى املـــصـــارف،  كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــي الــــشــــوارع املــــؤديــ
بــاإلضــافــة إلـــى مــنــع الــســيــارات املــجــهــولــة غــيــر املــرقــمــة )ال 
تحمل أرقاما(، من التجول في الشوارع، بحسب املسؤول 

األمني. 

خسائر بالماليين
وتعرض 59 فرعا لخمسة مصارف يمنية ألضرار متنوعة 
ح 

ّ
بما فيها السطو والنهب بسبب الحرب والصراع املسل

أصدرته  لتقرير  وفقا   ،2015 العام  منتصف  منذ  املتفاقم 
»املستجدات  عنوان  حمل  تحت  اليمنية  التخطيط  وزارة 
االقتصادية واالجتماعية في اليمن« والذي أفاد بتعرض 
24.5% من تلك الفروع للتدمير جزئيا أو كليا، وتضرر 22 

جهاز صراف آلي. 
وقدر إجمالي األضرار املادية التي تعرضت لها املصارف 
بـ 2.187 مليار ريال يمني )حوالي 9 مالين دوالر(، إضافة 

إلى نهب 8271.6 غراما من الذهب.  
وأدت الــحــرب فــي الــيــمــن إلـــى تــدهــور كــبــيــر فــي األوضــــاع 
االقتصادية واالجتماعية، وانكمش الناتج بشكل حاد، ما 
تــراجــع دخــل األســـر. وأصبحت مؤسسات مهمة  إلــى  أدى 

لة منذ أواخر عام 2016. 
ّ
مثل البنك املركزي، معط

ويهيمن الــقــطــاع املــصــرفــي عــلــى الــنــظــام املــالــي، وذلـــك من 
خالل 17 بنكا تنشط في اليمن، أربعة منها مملوكة للدولة 
اليمني،  األهلي  البنك  الزراعي،  والتعاون  التسليف  )بنك 
البنك اليمني لإلنشاء والتعمير، وبنك اإلسكان(، وأربعة 
التمويل  بــنــوك تقليدية وبــنــوك  بــنــوك إســالمــيــة، وأربــعــة 

األصغر املتخصصة. 
حيث  للغاية،  مــحــدودًا  اليمني  املصرفي  النظام  ويعتبر 
اإلجمالي،  املحلي  الناتج  من   %40 األصــول حوالي  تمثل 
وتـــراجـــع حــجــم الـــودائـــع املــصــرفــيــة إلـــى الــنــصــف، بحسب 

خبراء مصرفين.
البنك املركزي  وبلغ عدد محال الصرافة املرخص لها من 
605 محال، وتمتلك أربعة مصارف نحو 59% من إجمالي 

عدد فروع املصارف العاملة في البالد.

دعم اتحاد العمال لرجال 
األعمال يصدم الجزائريين

رفع الفائدة يفاقم معاناة عقارات تونس

)Getty/مظاهرة عمالية سابقة احتجاجًا على تفاقم األوضاع المعيشية )بشير رمزي

)Getty( الركود يجتاح سوق العقارات

خطة لتأمين مصارف عدن

أثار دعم اتحاد العمال 
الجزائريين لرجال األعمال 

في صراعهم مع 
السلطة، انتقادات حادة 

من قيادات عمالية 
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أن االتحاد دخل في 
معركة فرعية وتجاهل 

مهمته األساسية

تباطؤ نمو مبيعات العقار 
في األردن

ساعد قدوم املغتربني األردنيني إلى 
بالدهم، خالل فترات الصيف لقضاء 

إجازتهم السنوية على تحسن محدود 
في حركة التداول بالقطاع العقاري، دون 

أن يرتقي إلى املستوى املنشود، الذي 
يساهم في إنعاش قطاع يعاني ركودًا 

ملحوظًا منذ بداية 2017. وكان القطاع 
العقاري األردني حقق ارتفاعًا بنحو 

50%، في آخر 10 سنوات ليشكل أهم 
مصادر الثروة في البالد، وفق بيانات 

صادرة عن البنك املركزي األردني. وقال 
مستثمرون عقاريون، لوكالة »األناضول«، 
إن حركة التداول في قطاع العقار األردني 
تحسنت لكن بشكل محدود، رغم زيادة 

عدد املغتربني األردنيني الوافدين إلى 
البالد خالل األشهر املاضية. وارتفع عدد 
األردنيني املقيمني في الخارج، الذين قدموا 

إلى اململكة في النصف األول من العام 
الحالي بنسبة 9.6 باملائة إلى نحو 683 ألف 
أردني، مقارنة مع 623 ألف أردني في نفس 

الفترة من العام املاضي، وفق أرقام وزارة 
السياحة واآلثار األردنية.

السودان ضمن الدول 
المستحّقة للدعم

أعلن البنك الدولي، أمس، أنه تم إدراج 
السودان في قائمة الدول املستحقة 

للدعم الدولي. وقالت مديرة البنك الدولي 
بالسودان، كارولينا ترك، إن »إدراج 
السودان في قائمة الدول املستحقة 

للمساعدات، يتطلب منه تقديم برامج 
فاعلة«، حسب ما أوردته وكالة األنباء 

الرسمية. وتزور ترك، العاصمة السودانية 
الخرطوم، وأجرت محادثات مع وزير 

التربية والتعليم، آسيا محمد عبد الله، 
بهدف تقديم دعم الستكمال املشروعات 

التي أسهمت في استيعاب عدد من 
التالميذ داخل املؤسسات التعليمية. ووقع 
السودان مع البنك الدولي، في مارس/ آذار 
املاضي، اتفاقية بقيمة 76.5 مليون دوالر، 

لدعم التعليم األساسي في السودان.

3 ماليين
العام  األمــيــن  ــم  اس ارتــبــط 
ــام لــعــمــال  ــعـ ــاد الـ ــح ــالت ل
المجيد سيدي  الجزائر، عبد 
فساد  بقضية  الــســعــيــد، 
»بنك الخليفة«، حيث أودع 
المقدرة  العمال  اشتراكات 
بـ3 ماليين دوالر في حسابه 
أن  إال  بــالــبــنــك،  الــشــخــصــي 

محكمة »البليدة« برّأته.

تقارير عربية

مال وناس

أسواق

تمويل

تراجع اإلقبال على شراء 
المساكن بنسبة %8
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بوتفليقة«.  الــعــزيــز  عبد  الــجــزائــري  الــرئــيــس 
ــو قــــيــــادي مـــنـــشـــق عــن  ــ وأضــــــــاف بــــــــدوي، وهــ
»منذ  الجديد«،  »العربي  لـ النقابية،  املركزية 
1999 تحّول االتحاد من الخط اليساري إلى 
أقصى اليمن اقتصاديا، وإلى لجنة مساِندة 
وهو  سياسيا،  الحاكمة  والسلطة  للحكومة 
أمر مناف لقانون النقابات الذي يمنعها من 
ممارسة السياسة، إذ ساند االتحاد الرئيس 
بوتفليقة في انتخابات 1999 و2004 و2009 
القوانن التي  و2014، كما ساند االتحاد كل 

جاءت بها حكومات بوتفليقة، في مقدمتها 
قانون خصخصة املؤسسات سنة 2002 الذي 
فت 

ّ
كنا ننتظر رفضه من طرف االتحاد«. وخل

الــجــزائــريــن،  للعمال  الــعــام  االتــحــاد  سياسة 
دفع  ما  العمالية،  الطبقة  وســط  كبيرا  فراغا 
نــقــابــيــن إلــــى االنـــشـــقـــاق وتــأســيــس نــقــابــات 
العمال  باسم  الناطقة  هي  أصبحت  مستقلة 

الجزائرين.
وفــي املقابل، قــال القيادي فــي االتــحــاد العام 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ قطيش،  أحــمــد  للعمال، 

للسلطة  مــســانــدتــنــا  فـــي  يــــرى  »الــجــمــيــع  إن 
والحكومة جريمة، نعم نحن نساند الحكومة 
ومؤسسات الدولة الجزائرية من دون شروط، 
ونحن ال نتوقع أن تضحي السلطة الحاكمة 

بالعمال«.
ــم املــســتــثــمــريــن الــوطــنــيــن  ــ وأضـــــــاف أن »دعــ
الذين يخلقون الثروة ومناصب شغل ال يعد 
انحرافا عن املسار الذي وضعه الرجال الذين 
أســســوا االتــحــاد، فنحن نــدعــم كــل مــن يخلق 

مناصب شغل ويحمي االقتصاد الوطني«.

أخبار
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ال يزال تحسن النمو العاملي الذي 
توقعه صندوق النقد الدولي، في 
إبريل/نيسان املاضي، على حاله، 
ــن الــتــغــيــيــرات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  بـــالـــرغـــم مـ
تــشــهــدهــا الـــــدول والــتــخــبــط فـــي الــســيــاســات 
والحمائية  التجارة  العامة، خصوصا حول 

والتوتر السياسي.
ــنـــدوق عــــن شــهــر  ــلـــصـ ــقـــريـــر لـ ــر تـ ــ وأشــــــــار آخــ
العاملي  الناتج  أن  إلى  الحالي،  يوليو/تموز 
في  و%3.6   2017 فــي   %3.5 بمعدل  سينمو 
التصاعدي، يخفي  املــســار  هــذا  أن  إال   .2018
الـــدول.  بــن  النمو  مــعــدالت  فــي  خلفه تباينا 
مما  أقــل  املتحدة  لــلــواليــات  النمو  فتوقعات 
ــي إبــــريــــل/نــــيــــســــان، وهـــــو مــا  كـــانـــت عــلــيــه فــ
يرجع في األساس إلى افتراض أن السياسة 
املالية العامة ستكون أقل توسعا في الفترة 
املقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة. في حن 
ُرِفَعت توقعات النمو لليابان وكذلك ملنطقة 
الـــيـــورو بــشــكــل خــــاص، حــيــث حــقــق الــنــشــاط 
االقتصادي مفاجآت إيجابية تشير إلى قوة 
الزخم في أواخر 2016 وأوائل 2017. وُرِفَعت 
الــنــمــو للصن أيــضــا، فــي انعكاس  تــوقــعــات 
يـــزال  2017. وال  عــــام  مـــن  األول  الـــربـــع  لــقــوة 
املتقدمة  االقتصادات  في  مكبوحا  التضخم 
عــام،  بــوجــه  املستهدفة  املستويات  مــن  وأقـــل 
كــمــا يـــواصـــل الـــتـــراجـــع فـــي عــــدة اقــتــصــادات 

صاعدة، مثل البرازيل والهند وروسيا.

تباطؤ سعودي 
ــمـــو االقــــتــــصــــادي فــــي املــنــطــقــة  ــنـ ــد الـ ــهـ ويـــشـ
الــعــربــيــة تــبــاطــؤًا مــلــحــوظــا هـــذا الـــعـــام، وفــق 
الـــصـــنـــدوق، بــيــنــمــا مـــن املــتــوقــع أن يــتــراجــع 
النمو في السعودية إلى نحو الصفر. وبعد 
أداء أفــضــل مــن املــتــوقــع فــي الــعــام 2016 مع 
معدل نمو بلغ 5%، لن يزيد هــذا املعدل عن 
الـــشـــرق األوســــط  فـــي دول  الـــعـــام  2.6% هــــذا 
أفغانستان  إلــى  باإلضافة  أفريقيا،  وشــمــال 
املاضي  العام  الجيد  األداء  وباكستان. وكان 
مــــرده خــصــوصــا إلــــى نــمــو قــــوي فــــاق %6.5 
فــي إيــــران بفضل املــســتــوى املــرتــفــع لإلنتاج 
النفطي، بحسب الصندوق.  إال أن الصندوق 
ض في مراجعته آلفاق االقتصاد العاملي 

ّ
خف

توقعاته للنمو في السعودية، املصدر األول 
الــخــام فــي العالم، إلــى 0.1% فقط في  للنفط 
يــولــيــو/تــمــوز،  تـــوقـــعـــات  الـــعـــام 2017 وفــــق 
مــقــابــل 0.3% فـــي تــوقــعــاتــه لــشــهــر نــيــســان/

إبـــريـــل املـــاضـــي. وســتــكــون تــلــك أدنــــى نسبة 
عندما   2009 الــعــام  منذ  السعودية  فــي  نمو 
بـــ2%، على خلفية  انكماشا  سجل االقتصاد 
تراجع عائدات النفط بعد األزمة االقتصادية 

العاملية، وفق وكالة »فرانس برس«. 
ر صـــنـــدوق الــنــقــد فـــي تــقــريــره أنـــه »إذا 

ّ
ــذ ــ وحـ

تــــواصــــل الـــتـــراجـــع الـــحـــالـــي ألســــعــــار الــنــفــط 
فيمكن أن تؤثر أكثر على آفاق الدول املصدرة 
للنفط في املنطقة«. ومن املفترض أن ترتفع 
نــســبــة الــنــمــو فـــي الــســعــوديــة إلـــى 1.1% في 
توقعات  باملقارنة مع  بـــ%0.2  بتراجع   2018
ــــدوق الــنــقــد  ــنـ ــ ــل، بـــحـــســـب صـ ــريــ ــان/إبــ ــســ ــيــ نــ
ــان االقــتــصــاد الــســعــودي سجل  الـــدولـــي. وكــ
معدالت نمو بنسبة 4.1% و1.7% تباعا في 
الوقت  في  الصندوق  ويتوقع  و2016.   2015
االقــتــصــادي  النمو  مــعــدل  فــي  نفسه تحسنا 

اإلقليمي بمعدل 3.3% في 2018. 

بيئة من عدم اليقين
ــدو املـــخـــاطـــر املــحــيــطــة  ــبـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـ
بتنبؤات النمو العاملي متوازنة إلى حد كبير 
عــلــى املــــدى الــقــصــيــر، لــكــن الــكــفــة الــســلــبــيــة ال 
تــزال هــي األرجـــح على املــدى املــتــوســط، وفق 
اإليجابي،  الجانب  فعلى  الــصــنــدوق.  تقرير 
يمكن أن يكون التعافي الــدوري أقوى وأكثر 
ــيـــث تـــراجـــعـــت  ــتــــمــــراريــــة فــــي أوروبـــــــــــا، حـ اســ
السلبي،  الجانب  وعلى  السياسية.  املخاطر 
ترتفع احتماالت حدوث تصحيح في السوق 
ودرجــة  العالية  السوقية  التقييمات  بسبب 
مــن عدم  بيئة  فــي  االنــخــفــاض  بالغة  التقلب 
اليقن الكبير بشأن السياسات، مما قد يؤثر 

املــســيــل  الــطــبــيــعــي  الـــغـــاز  واردات  ســّجــلــت 
عام  من  األول  النصف  في  ارتفاعا،  للصن 
الصينية   الجمارك  بيانات  2017. وشرحت 
الطبيعي  الــغــاز  واردات  أن  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
في  للطاقة  مستهلك  أكــبــر  للصن،  املسيل 
ارتفعت بنسبة 38.8% على أساس  العالم، 
إلــى 15.89 مليون طن حتى  سنوي لتصل 

يونيو/ حزيران. 
حــيــث يــعــد انــخــفــاض الــحــواجــز السياسية 
الــتــي تــعــوق دخـــول الــغــاز الطبيعي املسيل 
الصينية  السوق  إلى  املتحدة  الواليات  من 
من أهــم األسباب لهذا االرتــفــاع. وقــال وانغ 
الرئيس الصيني خالل زيارته  يانغ، نائب 

على النمو ومستوى الثقة. ومع التحول إلى 
سياسات أكثر دعما في الصن، خاصة النمو 
االئــتــمــانــي الــقــوي، تــــزداد مــخــاطــر انخفاض 
النمو على املدى املتوسط. ويمكن أن تؤدي 
فــي بعض  الــعــاديــة  النقدية  السياسة  عـــودة 
الــواليــات  املــتــقــدمــة، وال سيما  االقــتــصــادات 
ــى تــضــيــيــق األوضــــــــــاع املـــالـــيـــة  ــ ــدة، إلــ ــحــ ــتــ املــ
العاملية بأسرع من املتوقع. وذلك، إضافة إلى 
مخاطر أخرى ال تزال بارزة حتى اآلن، ومنها 
التحول إلى السياسات االنغالقية واملخاطر 
الجغرافية-السياسية، وفق تقرير الصندوق.
-2017 للفترة  املتوقع  العاملي  النمو  ويبلغ 
2018 مـــعـــدالت أقـــل مـــن مــتــوســطــات مـــا قبل 
األزمـــة، خــاصــة فــي أكــثــر االقــتــصــادات تقدما 
واالقــتــصــادات الــصــاعــدة والــنــامــيــة املــصــدرة 

للسلع األولية، وإن كان أعلى من املقدر لعام 
ــّن أكــثــر االقــتــصــادات  2016 وهـــو 3.2%.  وبـ
ــتــــصــــادات الـــصـــاعـــدة والــنــامــيــة  تــقــدمــا واالقــ
ــيــــة، هــنــاك عــــدد كبير  املـــصـــدرة لــلــســلــع األولــ
يواجه طاقة إنتاجية زائدة وتيارات معاكسة 
للنمو املــمــكــن تــأتــي مــن شــيــخــوخــة الــســكــان 
وضــــعــــف االســـتـــثـــمـــار وبـــــــطء الـــتـــحـــســـن فــي 
الرامية إلى  اإلنتاجية.  وتشكل اإلصالحات 
تعزيز الناتج املمكن عنصرًا ضروريا في كل 
البلدان، وفق التقرير الصادر عن الصندوق. 
ويــــشــــرح الـــتـــقـــريـــر أهـــمـــيـــة تــــوزيــــع املــكــاســب 
املــحــقــقــة عــلــى كـــل مــســتــويــات الـــدخـــل، وكـــذا 
املحيطة  للمخاطر  الدقيقة  املــراقــبــة  مــراعــاة 
بــاالســتــقــرار املـــالـــي. كــمــا ينبغي أن تــواصــل 
التكيف مع  األولــيــة  للسلع  املــصــدرة  البلدان 

الواليات املتحدة »إن الصن استوردت 400 
ألـــف طـــن مـــن الـــغـــاز األمـــيـــركـــي، فـــي األشــهــر 
من  تــمــامــا  النقيض  عــلــى  األولــــى،  الخمسة 

صفر قبل عام«. 
ــاز الــطــبــيــعــي في  ــغـ ــزداد الــطــلــب عــلــى الـ ــ ــ ويـ
الحكومة الستخدام  فــي ظــل سعي  الــصــن 
الـــوقـــود الــنــظــيــف لــلــمــســاعــدة تــدريــجــيــا في 
ــبـــدال الـــفـــحـــم، حــيــث يــشــكــل اســتــهــالك  ــتـ اسـ
اســـتـــخـــدام  ــي  ــالــ ــمــ إجــ مـــــن   %59.8 الـــفـــحـــم 
الــطــاقــة فــي الــصــن فــي الــنــصــف األول، كما 
الــواردات  التدابير لتشجيع  اتخذت الصن 
الغاز  احتياطيات  إمــكــانــيــات  واســتــكــشــاف 

الصخري املحلية. 
وتعتزم الحكومة الصينية توسيع شبكات 
خــطــوط األنــابــيــب لــلــغــاز الــطــبــيــعــي ليصل 

طولها إلى 104 آالف كم بحلول عام 2020.
كذا، أظهرت بيانات من الجمارك الصينية 
مـــاليـــن طـــن من  أن روســـيـــا شــحــنــت 5.22 
النفط الخام، بما يعادل 1.27 مليون برميل 
يــومــيــا، إلــــى الـــصـــن فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 
بزيادة 27% على أساس سنوي. وبهذا تظل 
روسيا أكبر مورد للنفط الخام إلى الصن 
للشهر الرابع على التوالي. وزادت شحنات 
يونيو/ حزيران من ثاني أكبر مورد أنغوال 
مليون  إلــى  لتصل  سنة  قبل  عنها   %10.6
انخفضت صــادرات  يوميا في حن  برميل 
الــخــام الــســعــوديــة إلـــى الــصــن 15.8% إلــى 
ونــمــا حجم  يوميا.  براميل  و607  ألــفــا   936
مقارنة   %47 العراق  من  القادمة  الشحنات 
بــه قــبــل عـــام، فــي حــن قــفــزت اإلمـــــدادات من 

البرازيل %118.
)رويترز، قنا(

اإلجمالي  املحلي  الناتج  من  كنسبة  خفضه 
أقــــل. ومــــع اســـتـــمـــرار الــنــمــو االقـــتـــصـــادي في 
االرتــــفــــاع بــيــنــمــا تـــتـــراجـــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، 
عــلــى األقــــل خــــارج الـــواليـــات املــتــحــدة، يــتــاح 
الــفــرص لخفض  مــن  املــزيــد  املالية  للسلطات 
الـــديـــن، وخــلــق الــحــيــز املــالــي الــــالزم لتدابير 
الــتــحــفــيــز عــنــدمــا يـــأتـــي االنـــكـــمـــاش الـــدولـــي 

التالي، وفق ماكورماك. ولكن صناع  املحتم 
السياسات ال يفعلون هذا، مما يوحي بأنهم 
أعـــطـــوا األولــــويــــة إلــــى حـــد كــبــيــر العــتــبــارات 
لهذا،  املالية. ونتيجة  الحيطة  قبل  سياسية 
ــا،  ــ لـــم يــعــد أمــــام الــســاســة، خــاصــة فـــي أوروبـ
أي اخــتــيــار ســـوى مــحــابــاة ســيــاســات النمو 
الذي  املحتمل  التأثير  في  والتدقيق  الشامل 
تــوزيــع  عــلــى  أي ســيــاســة بعينها  قــد تخلفه 
ــاتـــول كاليتسكي  ــل. فـــي حـــن يــقــول أنـ الـــدخـ
فكرية  مغالطات  ألهمت  الــســوق  أصولية  إن 
املالية  األســــواق  أن  ومنها  الــخــطــورة:  بالغة 
املركزية  البنوك  وأن  دائما،  وفّعالة  عقالنية 
يــجــب أن تــســتــهــدف بــبــســاطــة الــتــضــخــم وال 
تــشــغــل بــالــهــا بــاالســتــقــرار املــالــي والــبــطــالــة، 
وأن الــدور املشروع الوحيد للسياسة املالية 

املــوازنــة، ولــيــس تثبيت  يتلخص فــي ضبط 
استقرار النمو االقتصادي. ويشرح في مقالة 
لــه، أنــه حتى بــالــرغــم مــن أن هــذه املغالطات 
فــجــرت اقــتــصــاد أصــولــيــة الـــســـوق بــعــد عــام 
الــتــوجــه  فــــي  املـــغـــالـــطـــات  ــذه  ــ 2007، ظـــلـــت هـ

االقتصادي مستمرة حتى اليوم.
الـــشـــرق  إدارة  مــــديــــر  أزعـــــــــور،  ــان جــــهــــاد  ــ ــ وكـ
األوســــــط وآســـيـــا الـــوســـطـــى فـــي الـــصـــنـــدوق، 
الشرق  لـــدول  توقعاتنا  »إن  أعــلــن سابقا  قــد 
األوسط وشمال أفريقيا تشير إلى أن النمو 
ســيــكــون مــنــخــفــضــا إلــــى حـــد ال يــتــيــح خلق 
مستويات  تحسن  أو  الكافية  العمل  فــرص 
املــعــيــشــة. وهــنــاك كــثــيــر مــن الــبــلــدان، خاصة 
مستويات  تتحمل  للنفط،  املستوردة  الــدول 

مديونية عالية أيضا«.

ارتفاعا  تركيا،  فــي  لأجانب  الــعــقــارات  مبيعات  سجلت 
بــــــــ24.8% فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، مــقــارنــة بنفس 
الفترة من العام املاضي. ووفق مؤسسة اإلحصاء التركية 
)حــكــومــيــة( بــلــغ عـــدد الــعــقــارات املــبــاعــة لــأجــانــب، خــالل 
الشهر املــاضــي، ألــفــا و926 عــقــارًا. وحــل الــســعــوديــون في 
املرتبة األولــى، بشراء 612 عقارًا تالهم العراقيون بـ 239 
بـــ87  والبريطانيون  بــــ115،  والـــروس  بــــ136،  والكويتيون 
الــواليــات في مبيعات  قائمة  عقارًا. وتصدرت إسطنبول 
بـــ408،  أنطاليا  تلتها  عــقــارات،  بـــ903  العقارات لأجانب، 
وبورصا بـ 93، وأيدن بـ77 وأنقرة بـ68 وموغال بـ 60 عقارًا.

الــســنــويــة فــي تــركــيــا ارتفعت  الــعــقــارات  وكــانــت مبيعات 
بنسبة 4% خالل عام 2016، وارتفع عدد الوحدات املباعة 
إلـــى 1.341 مــلــيــون وحـــدة فــي الــفــتــرة مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي حــتــى نــهــايــة ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول مـــن الــعــام 
مليون وحدة   1.289 بلغت  مبيعات  مع  مقارنة  املــاضــي، 

اإلجــمــالــيــة،  باملبيعات  يتعلق  مــا  وفـــي  عـــام 2015.  خـــالل 
ارتفاع  مــع  القائمة  صـــدارة  على  إسطنبول  حافظت  فقد 
الــعــام  فــي  مــنــزل  ألـــف   232 إلـــى   %17.3 بنسبة  مبيعاتها 
بنسبة  أنقرة  العاصمة  في  املبيعات  نمت  فيما  املــاضــي، 

10.8% إلى 144 ألف وحدة.
وتشير املراكز البحثية املتخصصة، إلى أن تركيا ضمن 
أفــضــل عــشــرة أمــاكــن لــشــراء الــعــقــارات عــام 2017، وللعام 
تعزيز  على  أنــقــرة  وتعمل حكومة  الــتــوالــي،  على  الثاني 
الثقة بهذا القطاع، وربما تستند إليه كرافعة لالقتصاد 

وحتى السياسة. 
الــتــركــيــة  الـــعـــمـــرانـــي  الــبــيــئــة والـــتـــطـــويـــر  ــانــــت وزارة  وكــ
ــراءات لتشجيع الــقــطــاع الــعــقــاري وزيـــادة  ــ أعــلــنــت عــن إجـ
االستثمارات فيه، مــن خــالل وضــع شــرط الحصول على 
الجنسية التركية عبر شراء عقار، إلى جانب شرط اإليداع 

املصرفي أو فتح منشآت تشغل عمالة تركية.

اتجاه النمو 
العالمي

38% ارتفاع واردات الصين 
من الغاز الطبيعي

تختلف مستويات النمو بين المجموعات االقتصادية )أود أندرسون/ فرانس برس(

)Getty( نمو في المشاريع العقارية في تركيا

استراتيجيات رسمية للتنظيم المدني )فاليري هاش/ فرانس برس(

)Getty( إسطنبول األكثر استقطابًا للمشتريات األجنبية )Getty/في مصنع سيارات فولكسفاغن )مايكل جوتشالك
روسيا أكبر مصّدر للنفط إلى الصين )تاتيانا 

ماكييفا/فرانس برس(

توّسع كبير للشركة )موهد فيلور/ فرانس برس(

تراجع النمو السعودي 
من 4.1% في 2015 إلى 

0.1% هذا العام

ــرادات، مــع العمل على تنويع  ــ انــخــفــاض اإليـ
مصادر النمو.  

دعوة إلى تغيير السياسات 
املــديــر اإلداري  ويــتــوقــع جيمس مــاكــورمــاك، 
والرئيس العاملي ملجموعة فيتش للتصنيف 
»التقشف  مقالة تحت عنوان  االئتماني، في 
يـــمـــوت فــــي هـــــــــدوء«، أن يــســجــل االقـــتـــصـــاد 
العاملي أعلى نسبة نمو هذا العام منذ العام 
ر من انكماش مقبل. 

ّ
2010، ولكنه مع ذلك يحذ

الديون الحكومية ترتبط  ويشرح أن خفض 
بن النمو االقتصادي وأسعار الفائدة. فكلما 
ــان مـــعـــدل الــنــمــو أعـــلـــى نــســبــة إلــــى أســعــار  كــ
الــفــائــدة، كلما كـــان مــســتــوى خــفــض الــديــون 
أو  الدين  استقرار  لتثبيت  الــالزم  الحكومية 

خفض توقعات أميركا وبريطانيا 
وتراجع حاد للسعودية

لــتــأجــيــر   »GRAB« شــــركــــة  ــلــــنــــت  أعــ
السيارات، ومقرها جنوب شرق آسيا، 
أنــهــا تتوقع الحصول  اإلثــنــن،  أمــس 
دوالر،  مليار   2.5 بقيمة  تمويل  على 
ــنــــغ«  ــيــ مــــعــــظــــمــــه مـــــــن »ديـــــــــــــدي شــــوكــ
ــاالت  ــ ــ ــــصـ ــ ــيــــة وعـــــمـــــالقـــــة االتـ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــنـــك«، فـــي وقــت  ــوفـــت بـ الــيــابــانــيــة »سـ
تــعــزز صــدارتــهــا فــي وجــه منافستها 
»أوبـــر«. وستستثمر كــل مــن »ديــدي« 
يقرب من ملياري  ما  بنك«  و»سوفت 
تــتــوقــع أن  الـــتـــي  فـــي »غـــــــراب«  دوالر 
تحصل على الـ500 مليون الباقية من 
مستثمرين آخــريــن. وأفـــادت »غـــراب« 
بأن التمويل الذي ستحصل عليه هو 
األكـــبـــر الــــذي تــحــظــى بـــه شــركــة دفــعــة 
واحدة في جنوب شرق آسيا. وأكدت 
الشركة أن حصتها في السوق بلغت 
95% في خدمة حجز سيارات األجرة 

عــبــر طــــرف ثـــالـــث، و71% مـــن خــدمــة 
تأجير السيارات الخاصة في جنوب 
شـــرق آســـيـــا، وهـــو مـــا يــعــنــي تفوقها 
الرئيسية  األميركية  منافستها  على 
ــذه الــــــســــــوق. وتــــوفــــر  ـــ »أوبـــــــــــر« فـــــي هــ
ــارات خــاصــة  ــ ــيـ ــ »غـــــــــراب« خــــدمــــات سـ
ــة  ــاريـ ــارات أجـــــــرة ودراجـــــــــــات نـ ــ ــيــ ــ وســ
ومشاركة املركبات في سبع دول و65 
مدينة فــي أنــحــاء جنوب شــرق آسيا، 
وهــي منطقة يبلغ عــدد سكانها 650 

مليون نسمة.
ــال مــــؤســــس »ديـــــــــدي« ورئــيــســهــا  ــ ــ وقـ
التنفيذي، شينغ وي، إن »غراب التي 
انــطــلــقــت مــن خـــالل قــطــاع املــواصــالت 
ــاســــي واضــــــح فــي  تـــؤســـس لــــــدور أســ
اقتصاد اإلنترنت، بناء على موقعها 

السوقي ورؤيتها املحلية«.
)فرانس برس(

برلين ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــجــلــة ديــــر شــبــيــغــل األملــانــيــة 
في تحقيق استقصائي منذ أيام، عن 
وجود انتهاكات لقوانن املنافسة على 
مـــدى الــعــقــود املــاضــيــة تــطــاول شركة 
فولكسفاغن ووأودي وبورش وبي أم 
دبليو وديملر، ترتبط باتفاقات حول 
انــبــعــاثــات الـــغـــاز. ولــفــتــت املــجــلــة إلــى 
أن هـــذه الــشــركــات عــقــدت اجــتــمــاعــات 
لــتــوحــيــد مــواقــفــهــا وتــكــويــن كــارتــيــل 

داخل السوق. 
وأعــلــنــت املــجــلــة أمــــس، أن مــجــمــوعــات 
الــعــمــل الــســريــة الــتــي كــانــت تــعــقــد بن 
شركات السيارات، كانت تخرج بتوافق 
عــلــى أمـــــور مــرتــبــطــة بــالــتــكــنــولــوجــيــا 
والــتــكــالــيــف واملــــورديــــن، وغـــيـــرهـــا، ما 
وأن  املنافسة.  لقوانن   

ًَ
انتهاكا يشكل 

شركة فولكسفاغن وديملر قدمتا نوعا 
الــذاتــي للسلطات، لتجنب  مــن اإلبـــالغ 

الغرامات أو تخفيفها على األقل. 
املدافعون  يتحرك  أن  املجلة  وتوقعت 
عـــن حـــقـــوق املــســتــهــلــك مـــع مـــوجـــة من 
الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة ضـــد الــشــركــات، 
أن  املستهلك  املنظمات  اتحاد  واعتبر 

هذا نوع من الخداع للزبائن.
ــا  ــاعــ ــمــ ــتــ ــعـــــقـــــد فــــولــــكــــســــفــــاغــــن اجــ وتـــ
الــرقــابــة ملناقشة  اســتــثــنــائــيــا ملــجــلــس 
ــــة حــــول  ــيـ ــ ــانـ ــ مـــــا كـــشـــفـــتـــه املــــجــــلــــة األملـ
وجـــود كــارتــل فــي صناعة الــســيــارات، 
ــذي يــتــعــارض مـــع قـــوانـــن مكافحة  الــ
االحـــتـــكـــار املــعــمــول بــهــا فـــي االتـــحـــاد 
األوروبــــــــي وأملـــانـــيـــا. وأفـــــــادت املــجــلــة 
الــتــداول  أن  اإللكتروني  موقعها  على 
بــأســهــم هـــذه الــشــركــات تــراجــع وســط 

ارتفاع مخاوف املستثمرين.

»غراب« تعزّز منافستها 
لـ»أوبر«

اتهامات تالحق شركات 
سيارات ألمانية

مال وسياسة

االقتصادي  النمو  استمرار نسق  يتوقع  الدولي  النقد  يزال صندوق  ال 
العالمي، خالل العامين المقبلين، إال أن توقعاته تتحول إلى سلبية حين 
الحديث عن منطقتنا، لتصبح متشائمة في السعودية بعد التراجع 

الدراماتيكي في النمو

واإلنتاج  العالمية  التجارة  في  النمو  إن  الدولي  النقد  صندوق  يقول 
عن  تراجعه  رغــم   2015 معدالت  من  بكثير  أعلى  ــزال  ي ال  الصناعي 
المسجلة  الــقــوة  بالغة  الــوتــيــرة 
 .2017 ــل  وأوائـ  2016 أواخـــر  فــي 
وتنبئ مؤشرات مديري المشتريات 
التصنيع  قطاعي  قــوة  باستمرار 
فإن  المقابل،  فــي  والــخــدمــات. 
ظل  األســاســي  التضخم  مستوى 
كان  كما  عـــام،  بــوجــه  مستقرًا 
االقتصادات  إلى حد كبير في  ثابتًا 
في  كبير  انخفاض  مع  الصاعدة 

بضعة بلدان مثل البرازيل وروسيا.

قوة تجارية وصناعية

خبر في صور

24% نمو شراء األجانب للعقارات التركية
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عبد الحميد اجماهيري

الجيش  انقالب  منذ سنٍة خلت، كتبت عن 
في تركيا أن »الطيب أردوغان له ما سيفعله 
فــي تركيا بعد االنــقــالب، إذ ال نتصّور أنه 
سيطفئ أضواء القصر الجمهوري، ويذهب 
إلى النوم الديمقراطي السريع! بل سيشرع 

في تغيير موازين القوة نهائيا لفائدته«. 
وقــتــهــا، والــــدم مــا زال مــرتــبــكــا بــن الثكنة 
ــان قــد تــم اإلعــــالن عــن اعــتــقــال  والـــشـــارع، كـ
فــي  اآلالف  فـــصـــل  ــم  ــ وتـ ــــاص،  ــخـ ــ األشـ آالف 
عــمــلــيــة تــطــهــيــٍر غــيــر مــســبــوقــة… وهــــو ما 
ا من العمل قامت به الدولة،  يعني أن جــزء
فـــي شــخــص مــخــابــراتــهــا الـــتـــي بــقــيــت مع 
الشرعية قبل االنقالب، وهو أداء استباقي، 
يلقي بغير قليل من األضواء على ما ينتظر 
ــم. وحــتــى  ــهـ ــــؤالء ويــنــتــظــر املـــســـانـــديـــن لـ هــ
االنقالب  في مساندة حركة  أخطأوا  الذين 
 
ً
الـــالشـــرعـــيـــة، بــمــحــاولــة تــفــســيــرهــا حــركــة
سوى  يحصدوا  لــم  العلمانية،  عــن  للدفاع 

الهباء في النهاية.
ومنذ سنة أيضا، دافعت عن فكرة مفادها 
بـــــأن »أردوغــــــــــــان  ســيــجــعــل مـــمـــا وقـــــع »أم 
املعارك«، وينهي كل الخصوم، لكن الدرس 
الــديــمــقــراطــيــة تحمل بعض  الــفــاقــع هــو أن 
هذه  بعد  فتركيا،  فيها..  هشاشتها  بـــذور 
املــــحــــاولــــة، لــــن تـــظـــل هــــي نــفــســهــا، إيــجــابــا 
وسلبا، ومن صالحها رسملة االلتفاف حول 
املـــؤســـســـات، وتــحــويــلــه إلـــى خـــط سياسي 
وطــنــي مشترك ضــد الــنــزعــات االنــفــراديــة«. 

إياد الدليمي

ــات الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي رقــــمــــا صـــعـــبـــا فــي  ــ بــ
ــيــــة، وتــــحــــول مــــن مــجــرد  ــة الــــعــــراقــ ــادلــ ــعــ املــ
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة تــقــاتــل تــنــظــيــم الــدولــة 
قــوة عسكرية كبيرة، تفوق  إلــى  اإلسالمية 
ما  على  وهــي  العراقي،  الجيش  إمكاناتها 
يبدو في طريقها إلى التحول قوة سياسية 
قـــــادرة عــلــى أن تــقــلــب طـــاولـــة االنــتــخــابــات 

التشريعية املقبلة في العراق عام 2018.
سيطر الحشد الشعبي على مجمل األخبار 
العراقية خالل األسبوع املنصرم، فالجميع 
يــتــحــّدث عــن هــذه الــقــوة املسلحة، ودورهـــا 
املرحلة  في معركة املوصل، وعن دوره في 
املقبلة ما بن راغب في حل هذه املليشيات، 
ودمجها بالجيش للعراقي، وبن آخر يرى 
ضــــرورة أن تــتــحــول هـــذه الــقــوة العسكرية 
إلى قوة سياسية، وتقطف ثمار مشاركتها 
الــعــســكــريــة ضــد تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة 

منذ العام 2014. 
ال يخفى على أي متابع للشأن العراقي أن 
إيـــران  ذراع  الــيــوم  يمثل  الشعبي  الــحــشــد  
ــي الــــعــــراق، وأن هــــذه الـــــذراع  الــعــســكــريــة فـ
تــحــاول أن تــكــون العــبــا مــؤثــرا فــي الساحة 
الساسية، وبالتالي ال بد من تيار سياسي 
يستغل ذلك. وعلى الرغم من أن إليران اليد 
الطولى في العراق، فإنها تدرك، في الوقت 
قطع في أية 

ُ
نفسه، أن هــذه اليد يمكن أن ت

لحظة، وبالتالي ال بد من التفكير بالبدائل.
وقـــد بـــات رئــيــس الــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حــيــدر 
الـــعـــبـــادي، فـــي نــظــر طـــهـــران رجــــل أمــيــركــا 
في الــعــراق، على الرغم من أنــه لم يتزحزح 
قــيــد أنــمــلــة عـــن أهـــــداف إيـــــران فـــي الـــعـــراق. 
إيــــران، وال تجاهر في  ومــع ذلـــك، تتحّسب 
الرفض للعبادي  إبــداء  بعض مواقفها من 
وسياساته، وها هو يحاول أال يثير غضب 
بالحشد  يتعلق  فيما  وخــصــوصــا  ــــران،  إيـ
الـــشـــعـــبـــي ومـــســـتـــقـــبـــلـــه. ومـــــن هــــنــــا، يــمــكــن 
مــالحــظــة لــهــجــتــه املــتــصــالــحــة مـــع الــحــشــد 
ــال إن  ــ ــــالل األســــبــــوع املــــاضــــي، عـــنـــدمـــا قـ خـ
الــعــراق انــتــصــر فــي معركته ضــد اإلرهـــاب 
بــالــحــشــد الــشــعــبــي، وســيــكــون بــحــاجــة له 

سمير صالحة

ــراقـــي، وأمـــانـــة  ــعـ ــا لــلــدســتــور الـ ــرامـ ــتـ »احـ
ــه، وبـــعـــد  ــنــ لـــلـــقـــســـم املــــــــــؤّدى بــــالــــدفــــاع عــ
وصـــول كــل الــجــهــود الــتــي بــذلــت باتجاه 
حــل الــخــالفــات بــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد 
مسدود،  طريق  إلــى  السياسي  بــالــحــوار 
وعلى الرغم من تحذيرات عديدة موجهة 
إلى القيادة السياسية في إقليم كردستان 
ــرار االســتــفــتــاء املــعــلــن في  الـــعـــراق بـــأن قــ
على  إليه،  كركوك  مدينة  وضــم  الشمال، 
الرغم من عدم تسوية وضعها القانوني، 

هو مخالف للدستور والقوانن. 
ــوات اإلقــلــيــمــيــة  ــدعــ ــل الــ وبـــعـــد تــجــاهــل كـ
والدولية حول خطورة استغالل الظروف 
لإلقدام  الــعــراق،  في  واألمنية  السياسية 
عــلــى خــطــوة انــفــصــالــيــة مـــن هــــذا الــنــوع 
تـــتـــعـــارض مـــع رغـــبـــة الــشــعــب الـــعـــراقـــي، 
ــّررت الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة، بــالــتــنــســيــق  ــ قــ
الجيش  وقــيــادة  الجمهورية  رئــاســة  مــع 
ــة الــــــطــــــوارئ فــي  ــالــ ــــي، إعـــــــالن حــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــراق، وأعطت  إقليم كــردســتــان شــمــال 
ــيـــة أوامـــــرهـــــا لــلــقــوات  الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
املــســلــحــة والـــقـــوات الــرديــفــة الــتــي تنسق 
معها التحّرك باتجاه التدخل العسكري 
ــذا الــخــطــر  ــع هــــ ــنـ املــــبــــاشــــر والــــــفــــــوري، ملـ
ــّررت الــحــكــومــة  ــ املـــحـــدق بـــالـــبـــالد، كــمــا قــ
التقدم ببالٍغ إلى املّدعي العام في العراق 
القانونية  واإلجـــراءات  التدابير  باتخاذ 
الفورية بحق كل من شجع وحّرض على 
خـــرق الــدســتــور، وتــعــريــض وحـــدة تــراب 

العراق العزيز للخطر«. 
ــلـــل الــــنــــص الـــــــــوارد أعــــــــاله، واملــتــعــلــق  حـ
بــاالســتــعــدادات الــجــاريــة بــاتــجــاه إجـــراء 
فـــــي 25 ســبــتــمــبــر/  ــبـــي  ــعـ ــتــــاء شـ ــفــ ــتــ اســ
أيــلــول املقبل فــي شــمــال الــعــراق، لناحية 
ــه، وفـــرص  قــانــونــيــتــه وصـــالحـــيـــة إعــــالنــ
ــواد الــدســتــور  ــ تــطــبــيــقــه مــعــتــمــدا عــلــى مـ
العام  الدولي  القانون  ومبادئ  العراقي، 
املــقــصــود بالقوى  أن  العلم  وأســســه، مــع 

الرديفة هو وحدات الحشد الشعبي.
ــــؤال عــلــى طــلــبــة مـــادة  هــــذا ســيــنــاريــو سـ
القانون الدولي في كلية الحقوق ال أكثر. 
لكن املقلق هو ما الــذي ستقوله وتفعله 
أربيل إذا ما فاجأنا بيان من هذا النوع 
يحمل الرقم واحد، موقعا باسم القيادة 
إقليم  رئيس  يقول  العراقية؟  السياسية 
ــــي، إنــهــم  ــرزانـ ــ ــبـ ــ كــــردســــتــــان، مـــســـعـــود الـ
بغداد،  مع  االستقالل  على  سيفاوضون 
والــقــوى األجنبية بعد االســتــفــتــاء، وإنــه 
األمنية  املــخــاوف  لتهدئة  استعداد  على 
ــيـــا وإيـــــــــران، لـــكـــن تــأجــيــل  ــلـــعـــراق وتـــركـ لـ
ــيـــؤدي، فـــي حــقــيــقــة األمــــر،  االســـتـــقـــالل سـ
إلــى مزيٍد من عــدم االستقرار. أي منطق 
قــانــونــي ودســتــوري هــو الــتــفــاوض على 
فــرض حالة أمــر واقــع جــديــد، باستغالل 
الـــقـــوى  إدراج  ملــــــاذا  ثــــم  ؟  الــــواقــــع  األمــــــر 

الخارجية في التفاوض؟
مشروع انفصال الشمال عن عراقه يتقّدم 
برغبٍة دوليٍة غير معلنة، على الرغم من 
املعارضة اإلقليمية، وذلك إرضاء ألكراده. 
أكراد العراق هم الذين يريدون أن يرضوا 
أنفسهم أم إن هناك من يريد إرضاءهم. 
هو استغالل لألجواء السياسية واألمنية 
بشكل  لــلــتــحــّرك  الـــعـــراق،  يعيشها  الــتــي 
منفرد نحو استفتاء شكلي، يحقق حلم 
بعضهم، ويــنــهــي حــلــم آخــريــن، فــهــل هو 
انتصار للمشروع الكردي في املنطقة، أم 
انتصار لبعضهم في إيصال املنطقة إلى 
إشعال أزمة هذا املشروع؟ يقترب املشهد 

العراقي من املشهد السوري أيضا. 
ــران تــواجــهــان األزمــــة نفسها  ــ تــركــيــا وايـ

وائل نجم

أعــلــن اإلعــــالم الــحــربــي الــتــابــع لــحــزب الــلــه، 
فــجــر يـــوم 21 يــولــيــو/ تــمــوز الـــجـــاري، بــدء 
ــرود بــــلــــدة عــــرســــال الــلــبــنــانــيــة  ــ ــ مـــعـــركـــة جـ
والـــقـــلـــمـــون الــــســــوريــــة، إلخـــــــراج الــفــصــائــل 
السورية املسلحة من تلك الجرود التي تقع 
بن طرفي الحدود اللبنانية السورية، وقد 
بدأ الهجوم على مواقع الفصائل املسلحة، 
انطالقا من األراضي السورية، ومن محور 
اللبنانية في سلسلة الجبال  من األراضــي 
الـــشـــرقـــيـــة، بــالــتــمــهــيــد بــالــقــصــف املــدفــعــي 
والصاروخي، والغارات التي توالها طيران 
الــجــيــش الـــســـوري. وســبــقــت الــهــجــوم على 
مواقع الفصائل السورية املسلحة في جرود 
تها وسائل إعالم 

ّ
عرسال حملة إعالمية تول

عديدة، لبنانية وغير لبنانية، ورّكزت على 
بـــ »اإلرهــــاب«. وتولت  اتــهــام تلك الفصائل 
شيطنة مخيمات الالجئن السورين قرب 
الــجــرود فــي محيط بلدة عــرســال، وسبقت 
ــئــــن،  ــى الــــالجــ ــلــ ــريــــض عــ ــحــ ذلـــــــك حـــمـــلـــة تــ
بغرض إيجاد شرخ بينهم وبن املؤسسة 
اتخذ  وقــد  )الجيش(.  اللبنانية  العسكرية 
املــعــركــة موقفا  فــي هـــذه  اللبناني  الــجــيــش 
محايدًا، ورفض االنخراط في املعركة، على 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــض املــنــاطــق الــتــي تــوجــد 
فــيــهــا بــعــض فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة 
تــقــع ضــمــن األراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، وأكــــد أن 
مهمته، في هذه املرحلة، ستكون محصورة 
بحماية بلدة عرسال من دخــول أي مسلح 
الالجئن  حــمــايــة مخيمات  وكــذلــك  إلــيــهــا، 
السورين في محيط البلدة من أن تتحّول 
إلى منطقٍة يتحّصن بها مسلحو املعارضة.

ثّمة من يسأل في لبنان: ملــاذا هذه املعركة 
في هذا التوقيت، مع املخاطر التي تحملها 
فيما لــو انــزلــقــت األمــــور إلـــى مــواجــهــٍة بن 
ــــواء مـــع مسلحي  أهـــالـــي بـــلـــدة عـــرســـال، سـ
حــزب الــلــه، مــع مــا يعنيه ذلــك مــن إمكانية 
ــــى مــعــركــٍة  ــذه املـــواجـــهـــة إلـ ــ امــــتــــداد مـــثـــل هـ
ــاه، ما  تــشــعــل لــبــنــان مـــن أقـــصـــاه إلـــى أقـــصـ
الجرود،  في  املسلحن  مصلحة  في  يصّب 
ــان!.. أو حــتــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــي مـــصـــلـــحـــة لـ ــيــــس فـ ولــ
اللبناني، وهذا أيضا  مواجهة مع الجيش 
قـــد يـــعـــّرض لــبــنــان إلــــى انـــقـــســـاٍم قـــد يــكــون 
السياسي.  النظام  االستقرار وذهــاب  ثمنه 
والحقيقة أن الجواب يكمن في متابعة ما 
يجري في الداخل السوري، وعلى مستوى 
املــفــاوضــات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة املتصلة 
بــاملــلــف الـــســـوري. وكـــان قــد تـــّم االتــفــاق في 
ــــراك واإليــرانــيــن  أســتــانــة بــن الــــروس واألتـ
عــلــى خــفــض الــتــصــعــيــد والــتــوتــر فـــي عــدد 
مــن املناطق الــســوريــة، وجــرى الحديث في 

وقد تذكر العبد الفقير إلى رحمة ربه  قولة  
ــان، ذات   يــوم،  ــ  رئــيــس تــركــيــا،   الطيب أردوغـ
إن   »الديمقراطية مثل الترامواي،   ال بد    أن 
ننزل منها عند   نقطة الوصول «. وكل الذين 
ــّرد ديــمــقــراطــي،  اســـتـــمـــعـــوا، بـــإمـــعـــان وتــــجــ
لــخــطــوات الــعــســكــر فـــي الـــشـــوارع الــتــركــيــة، 
تـــذّكـــروا، وال شــك، وقــع الــخــطــوات الغريبة 
بــارك  »جــوراســيــك  فيلم  فــي  للديناصورات 
الكبير« لستيفن سبيلبرغ. كان واضحا أن 
محاولة االنقالب، كما كتب العبد الضعيف 
لــربــه بــمــجــرد اطـــالعـــه عــلــى الــخــبــر، تماثل 
إلى  ديــنــاصــورات منقرضة  عــودة  محاولة 
زمــٍن غير زمنها. لهذا كــان الــذهــول املوالي 
لعدم التصديق تعبيرا عن غرابة املحاولة. 
صار واضحا أن الديمقراطية، عندما تكون 
بــيــد شــعــب مــوحــد حــولــهــا، تستطيع قتل 
الـــديـــنـــاصـــورات. كــانــت لــيــلــة واحــــدة كافية 
لكي يلوح املجهول في شــوارع إسطنبول، 
ثــم كــافــيــة لــكــي يظهر شــعــٌب قـــويٌّ بخياره 
الــديــمــقــراطــي ويــهــزمــه. اآلن بــعــد ســنــة، أي 
حــاّســة نــشــجــع فــي الــتــحــلــيــل؟.. مــا سميته 
ــا ســـيـــاســـيـــا وطـــنـــيـــا مـــشـــتـــركـــا ضــد  ــطــ »خــ
سياسيا  »خطا  صار  االنفرادية«  النزعات 
وطــنــيــا مشتركا مــع الــنــزعــات االنــفــراديــة« 
العمل  فــي  للسلطة. ومــبــّررات ذلــك نجدها 
الخارجي، كما نجدها في العمل الداخلي.. 
الوضع  بخصوص  التحليالت  كانت  وإذا 
ــي مـــــوجـــــودة بـــــوفـــــرة، فــــــإن الــبــعــد  ــلــ ــداخــ الــ

الخارجي ما زال مهمال بعض الشيء.
الـــواضـــح أن تــركــيــا تــريــد أن تحافظ  ومـــن 

االستفادة من موقعها الجيواستراتيجي،  
الوطنية املحضة.  للدفاع عن مصالحها  
ــإن الـــقـــومـــيـــة تــتــيــح لــلــنــظــام  ــ ــا، فـ ــنـ ــــن هـ ومـ
نــوعــا مـــن االنـــســـجـــام الــديــبــلــومــاســي من 
املــفــارقــات والتناقضات بن  أجــل تــجــاوز 
مختلف التزاماته. )مع الفرقاء اإلقليمين 
والقارين(. وفي الوقت الذي تتساءل فيه 
ــذا املنحى  ــإن هـ الــبــالد عــن تــحــالــفــاتــهــا، فـ
يسمح بتركيبٍة أو توليفٍة بن اللجوء إلى 
الدين والقرب من الغرب«. وهذه التركيبة، 
أو الــتــولــيــفــة كــمــا ســمــاهــا صــاحــبــنــا، ال 
تــبــدو بــدهــيــة لـــدى الــعــقــل الــغــربــي، اللهم 
عــــنــــدمــــا يـــســـتـــمـــع إلـــــــى أردوغـــــــــــــــان، وهــــو 
املــنــددة بــأوروبــا أو  يـــرادف التصريحات 

عواصمها، خصوصا منها برلن.
مـــاذا عــن روســيــا وأمــيــركــا فــي خــضــم هــذه 

والــخــارج؟  الــداخــل  بن  الشاملة،  الخطاطة 
ــريــــدان دور أنـــقـــرة فـــي تــهــدئــة  هــمــا مــعــا يــ
ــدة من  الــوضــع الـــســـوري، غــيــر أن لــكــل واحــ
إذ تريد روسيا  الخاصة،  أهدافها  القوتن 
ــلـــف األطـــلـــســـي مــــن خـــالل  أن تــــضــــرب الـــحـ
جــــّر تــركــيــا إلــــى مــنــطــقــهــا االســتــراتــيــجــي، 
ــى الــحــفــاظ  ــ ــنـــطـــن إلـ فــــي حــــن تــســعــى واشـ
ــا مــنــهــا »بــاألهــمــيــة  ــيـ عـــلـــى عـــالقـــاتـــهـــا، وعـ
ــبـــالد ســـيـــد املــضــيــقــن«،  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـ
بلغة الجنرال ديغول… حتى ال تنساق مع 
الفرنسي  الــديــبــلــومــاســي  بحسب  روســيــا، 
دائما. مع ذلك، ليست أميركا املفترضة هي 
أميركا دونالد ترامب، فقد اعتبر قادة عرب 
ــول الحليف  عـــديـــدون أن مــجــيــئــه هـــو وصــ
املثالي، وكذلك كان، ألن أنقرة تضّررت من 
وصــــول »حــلــيــف« لــلــعــرب، ال ســيــمــا مصر 
والــســعــوديــة. وبــالــتــالــي، صـــارت أنــقــرة في 
وضع مخالف ملا ترّجته، في تجافيها مع 
ــا، غير أن الــوضــع يعمل، مــع الــزمــن،  أوروبــ
العواصم  أن  يــبــدو  مــا  تركيا، وهــو  لفائدة 

العربية ال تعرفه، فهناك:
التركية على تعقيد األوضــاع  الــقــدرة  أوال، 
في املنطقة أكثر مما هي معقدة، وقدرتها 
عــلــى الـــتـــحـــّرك مـــن مــنــطــق الــــقــــوة، كــمــا من 
بعد  لم تستقر  منطقٍة  في  التجربة  منطق 

على قواعد لعب نهائية.
 ثانيا، وجودها في الحلف األطلسي نفسه 
ورقـــة تلعبها مــع روســيــا الــتــي تطمح إلى 
وّدها، إلبعادها عن أوروبا، وعن واشنطن 

في الوقت نفسه.

فيمونت،  بيير  نبه  كما  ذلـــك،  إلــى  ُيــضــاف 
الغرب وتركيا تمر، منذ  أن »العالقات بن 
1962، عبر حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
بــدأت  الشائكة  القضايا  بعض  أن  والــحــال 
تــبــرز بــن الــطــرفــن، عــلــى الــرغــم مــن الــتــزام 
الحلف، وهــي قضايا  بالعمل داخــل  تركيا 
اختارت  التركي، وقــد  الجيش  تهم تسليح 
تــزويــدهــا بــصــواريــخ 400 إس  تركيا طلب 

الروسية.
ــرانـــي الــــذي يعد  ثــالــثــا، هــنــاك الـــفـــارس اإليـ
أن  املعادلة، وهو ينتظر  رقما أساسيا في 
تنضج شــروط جــديــدة، مــا قــد يقوي قطبا 
الطائفي  التقسيم  يتجاوز  إيــرانــيــا،  تركيا 
تكون  جيواستراتيجي،  عمل  تقسيم  إلــى 
فــيــه تــركــيــا حليفا عــلــى الــطــرف اآلخــــر من  

أوراسيا.
.. الـــواضـــح أن االنـــقـــالب لــم يــغــيــر فــقــط من 
مركزية  تركيا، وال من  في  السلطة  طبيعة 
ــــي فــــيــــهــــا، وال مـــــن تـــوتـــر  ــــاسـ ــرئـ ــ الــــحــــكــــم الـ
األوضـــــاع الــداخــلــيــة، والـــخـــوف مـــن ســبــات 
ديــمــوقــراطــي عــلــى الــطــريــقــة الــشــرقــيــة، بل 
غــيــر أيـــضـــا مـــن أولــــويــــات الــــــدول، والـــقـــوى 
ــو مـــا يــبــدو أن الـــعـــرب غير  األســـاســـيـــة، وهـ
ــوا يـــحـــرصـــون أســاســا  ــادامــ ــه، مــ مــعــنــيــن بــ
على استبداد شرقي، بدون مضمون قومي 
أو مــوقــع جــيــواســتــراتــيــجــي.. لــتــظــل أنــقــرة 
ــهـــران مــحــّددتــن رئــيــســتــن فـــي اللعبة  وطـ
شــرق األوســطــيــة، ولــم ال، اللعبة اآلسيوية 

واألورو – املتوسطية.
)كاتب مغربي(

فــتــرة طــويــلــة. فــي املــقــابــل، يــعــرف الــعــبــادي 
ــا ال تـــرغـــب بـــــأن يـــكـــون لــلــحــشــد  ــيـــركـ أن أمـ
الشعبي أي تأثير على العملية السياسية، 
خــصــوصــا فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة. ومـــن هنا، 
املقبلة مــزيــدا مــن تداعيات  األيـــام  ستحمل 
ــران،  ــ هـــذا الـــصـــراع الــخــفــي بـــن أمــيــركــا وإيـ

فيما يتعلق بالحشد ومستقبل العراق. 
يــضــم الــحــشــد الــشــعــبــي الـــــذي تـــحـــول إلــى 
حـــرس ثــــوري إيـــرانـــي فــي الـــعـــراق أكــثــر من 
مائة ألف مقاتل من الشيعة، ويشرف عليه 
قادة عراقيون معروف عنهم بأنهم رجاالت 
إيران األقوياء في العراق، ناهيك عن أن هذا 
الحشد، بمليشياته املختلفة، يعتبر املرشد 
اإليراني، علي خامنئي، مرجعا ومرشدا له، 

وهنا خطورة هذه املليشيات.
التي  املــعــارك  في  الشعبي  الحشد  مشاركة 
خاضها ضد تنظيم الدولة اإلسالمية، منذ 
تأسيسه عام 2014 كانت، هي األخرى، مثار 
جــدل، فلقد عــرف عــن هــذه املليشيات أنها 
تتصرف بروح انتقامية وعدائية ضد أهل 
حقوقية  دولــيــة  منظمات  وسجلت  السنة، 
عــــدة، مــنــهــا »الــعــفــو الـــدولـــيـــة« و»هــيــومــان 
ــــش« انــتــهــاكــات تــرقــى إلـــى أن  رايـــتـــس ووتـ
تكون جرائم حرب ضد هذه املليشيات، من 
دون أن تتخذ حكومة بغداد أي إجراء ضده. 
تحول الحشد الشعبي إلى القوة األولى في 
العراق اليوم، ليس من ناحية العدة والعدد 
أيضا من ناحية  التسليح، وإنما  وطبيعة 
الــعــراق،  الــقــرار السياسي فــي  تــأثــيــره على 
فــالــيــوم ال يــمــكــن ألي ســيــاســي عـــراقـــي أن 
 من انتقام قد يطاوله، 

ً
ينتقد الحشد، خشية

يــنــتــقــده، فيد  ــراقـــي أن  يــمــكــن ألي عـ بـــل ال 
الحشد الطولى يمكن أن تصل إليه وتنتقم. 
يــعــّد الــحــشــد الــشــعــبــي، بــوضــعــه الــحــالــي، 
إذا  بالك  فما  الــيــوم،  لعراق  الفعلي  الحاكم 
مـــا ســعــى إلــــى تــثــبــيــت هــــذا الــــوضــــع، عبر 
مــشــاركــة ســيــاســيــة فـــي انــتــخــابــات 2018، 
الحكومة  وأيضا ضعف  مستغال سطوته، 
اإليــرانــيــة،  الــدعــايــة  عــن  ناهيك  وخدماتها، 
من  املمولة  العراقية  القنوات  عــشــرات  عبر 
طــهــران، خــصــوصــا لـــدى جــمــهــور الجنوب 
على  الشعبي  الحشد  خطر  العراقي.ليس 

ــراقـــي يــتــحــول  ــأزم عـ ــ ــا حــصــل أي تـ إذا مـ
إلــى اقــتــتــال أهــلــي. مــن ال يــريــد أن يفوت 
فــرصــة انــفــجــار عـــراقـــي - عــرقــي مـــن هــذا 
النوع يكمل املشهد السوري. لم يحترب 
العراقيون فيما بينهم. مرة كانت الحرب 
األمــيــركــيــة على الــعــراقــيــن، ومـــرة أخــرى 
ــيـــن عـــلـــى »داعــــــــــش«، لــكــن  ــراقـ ــعـ حـــــرب الـ
النتيجة التي نكاد نصل إليها هي فتح 
العراق،  األهلية في  الحرب  أمــام  الطريق 
في  الكردي  االنفصالي  للمشروع  خدمة 
الــعــراق وســـوريـــة، ثــم فــي تــركــيــا وإيـــران، 

فأين املشكلة؟
الــقــتــال فــي ســوريــة ســـوري ســــوري، لكن 
املنتصر األول هــو زعــيــم حـــزب االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي، )الـــكـــردي(، صــالــح مسلم، 
وأعـــــــوانـــــــه. هـــــو مـــــن يـــــحـــــارب »داعــــــــش« 
إلخـــراجـــهـــا مــــن مـــنـــاطـــق يـــريـــدهـــا تــحــت 
سيطرته سياسيا وعسكريا ودستوريا. 
ال يختلف مــوقــف أربــيــل كثيرا عــن ذلــك، 
لن نغادر املناطق التي ندخلها، وكركوك 
هــي أصـــال لــنــا، لــكــن مــســألــة اســتــردادهــا 

طالت أكثر من اللزوم.
الذين  أبــدا. نحن  الثمن  التاريخ  ال يدفع 
وخاسرين،  رابحن  بن  األعــبــاء  نتحمل 
بن تقلبات  املشهد لصالحنا أو ضدنا. 
الـــــــدور هــــو ألكـــــــراد املـــنـــطـــقـــة، لــيــنــتــقــمــوا 
ألنــــفــــســــهــــم، لــــيــــس مــــــن غــــــــدر صـــفـــحـــات 
التاريخ  أو مــن صنع لهم هــذا  الــتــاريــخ، 
قبل قرن، بل ممن فرض عليهم التهميش 
ــار، وأوصــــلــــهــــم إلـــى  ــ ــكــ ــ ــتـــجـــاهـــل واإلنــ والـ
ــنــــوع.  ــــن هــــــذا الــ ــة مـ ــيــ ــالــ ــكــ خــــــيــــــاراٍت راديــ
 كــل 

ّ
ــاد الـــســـائـــد هـــو أنــــه مـــن حــــق ــقـ ــتـ االعـ

ثقافة  أو  واحــــدة،  لــغــة  جــمــاعــة تجمعها 
واحدة، أو فضاء جغرافي واحد، املطالبة 
بـــاالســـتـــقـــالل، اســــتــــنــــادًا إلـــــى مـــبـــدأ حــق 
القانون  أن  الحقيقة  لكن  املصير،  تقرير 
الدولي يدعم وحــدة الــدول، وأن محاولة 
اســـتـــغـــالل هــــذا املـــبـــدأ وتــوظــيــفــه بشكل 
ضيق سيحمل معه نزاعات واضطرابات 
مفهوم  مباشرة  تــطــاول  كثيرة  تفتيتية 
ــادة ووحــــــــدة األراضـــــــــي وإشــــعــــال  ــيــ ــســ الــ
أزمــات  فــي  والتسبب  العرقية،  الــنــزاعــات 
ال  أمنية  سياسية  اقتصادية  اجتماعية 
تنتهي. ال حــاجــة لــلــعــودة إلــى مــا يقوله 
الــقــانــون الـــدولـــي، أو الـــقـــرارات األمــمــيــة، 
حول  املتخصصة  املحاكم  اجتهادات  أو 
حــق تــقــريــر املــصــيــر ومــطــلــب االنــفــصــال، 
وشــــرعــــيــــة تـــفـــتـــيـــت الــــــــــدول، فــــأربــــيــــل لــن 

تصغي ألحد.
جملة مــســتــعــارة طــبــعــا.. ملـــاذا هــو حــالل 
على بعضهم وحرام عليها؟ قوة القانون 
هــي قــانــون الــقــوة فــي يومنا هـــذا، وعلى 
من يعترض أن يقّدم عروضا أكثر إغراء 

من مشروع تفتيت دول املنطقة.
ــــؤال حـــــول وقــــــوف إقــلــيــم  ــــسـ يـــتـــمـــحـــور الـ
امتحان تاريخي،  أمام  العراق  كردستان 
هو كيف سيحّدد سكان اإلقليم  الكردي 
مصيرهم، البقاء داخل عراق فيدرالي أو 
إعــالن دولــة كــرديــة مستقلة. لكن ال أحد 
يريد أن يتذّكر مشروعية وقانونية حق 
إجـــــراء هــــذا االســتــفــتــاء بــهــذه الــطــريــقــة؟ 
الكردية  للعملة  نــمــاذج  إن  األنــبــاء  تقول 
محافظات  في  للتداول  اعتمادها  املزمع 
جاهزة  الكردية  القنبلة  جــاهــزة.  اإلقليم 
انفجرت من دون  ربما هي  أو  لالنفجار 
أن نـــشـــعـــر. كــلــنــا ســـاهـــم فــــي صــنــاعــتــهــا 
وعلينا  واجتماعيا،  تاريخيا وسياسيا 
أن نتحمل وبال شظاياها التي ستطاول 
خــطــط الــتــهــمــيــش والــتــعــريــب والــتــتــريــك 

واأليرنة.
تــقــول عــقــالنــيــة الـــبـــرزانـــي وفـــريـــق عمله 
إن الــفــرصــة الــســانــحــة الــيــوم لــن تــعــّوض 

الدوائر املغلقة عن مناطق نفوذ لهذه الدول 
في املناطق التي تشهد معارك ومواجهات. 
والحــقــا، جــرى الحديث عــن اتــفــاق أميركي 
ــي عـــلـــى مــنــطــقــة آمــــنــــة فــــي الـــجـــنـــوب  ــ ــ روسـ

السوري بالتنسيق مع األردن. 
وإذا صـــّحـــت هــــذه الــــروايــــات واالتـــفـــاقـــات، 
فــإن املنطقة  برضا كل األطـــراف أو بعدمه، 
التي تعني إيـــران بــالــدرجــة األولـــى، والتي 
ــــداد  تـــؤّمـــن مــصــالــحــهــا، ال ســيــمــا خـــط اإلمـ
الـــذي عملت وتــعــمــل عليه مــن طــهــران إلــى 
ــيـــروت، هـــي املــنــطــقــة الــواقــعــة فـــي محيط  بـ
دمشق، صعودًا بمحاذاة الحدود اللبنانية 
ــة، وصـــــــواًل إلـــــى حـــمـــص وريــفــهــا  ــوريــ ــســ الــ
الــــغــــربــــي، وصـــــــواًل بـــعـــد ذلـــــك إلـــــى مــنــطــقــة 
الساحل السوري، وقد تّم التعبير عن هذه 
إليــــران سابقا  بالنسبة  الــحــيــويــة  املــنــطــقــة 
التطورات  وبمتابعة  املــفــيــدة«.  »ســوريــة  بـــ 
األخيرة،  األسابيع  في  السورية  واألحــداث 
والتفاهمات التي تجري بعيدًا عن اإلعالم 
 
ٌ
بن الــدول املعنية، يتضح أن إيــران عازمة

على جعل هذه املنطقة التي تعنيها، أو التي 
 من أي 

ً
يمكن أن تكون منطقة نفوذها، خالية

وجود مسلح لفصائل املعارضة السورية، 
 هـــذا الــوجــود بمثابة شــوكــٍة 

ّ
حــتــى ال يــظــل

في خاصرة منطقة النفوذ هذه، وبالتالي، 
استخدامها الحقا في تغيير املعادالت على 
األرض. حاول حزب الله، ومن خلفه إيران، 
 إشكالية وجود فصائل سورية مسلحة 

ّ
حل

فـــي مــنــطــقــة الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة الــســوريــة 
)جرود عرسال(، من خالل املفاوضات، وعبر 
مدينة  مــن  أكثر  فــي  اعتمدت  التي  الحلول 
سورية، عبر ترحيل املقاتلن إلى إدلب، أو 
إلــى أي مــكــان آخـــر، ولــكــن هــذه املــفــاوضــات 
إلــى نتيجة. ولذلك، جاء  فشلت، ولــم تصل 
تــوقــيــت ســاعــة املــعــركــة، ألن األمــــر لـــم يعد 
يحتمل مــزيــدًا مــن االنــتــظــار، خصوصا أن 
األرض،  على  رسم 

ُ
ت النفوذ  مواقع  خريطة 

يوما بعد يوم، من خالل املعارك. 
ــا تـــريـــده   مــ

ّ
كـــــان الــجــمــيــع يــــــدرك أن جـــــل

الــفــصــائــل املــســلــحــة فـــي جـــــرود عــرســال 
هو البقاء واالنتظار، ولم يكن بيدها أي 
باتجاه  فــعــٍل، ال  بــأي  لــلــمــبــادرة  إمكانية 
املناطق  بــاتــجــاه  وال  اللبنانية،  املــنــاطــق 
الــســوريــة، ولــكــن املــعــركــة الــيــوم تــأتــي من 
زاويــــــة تـــأمـــن مــنــطــقــة نـــفـــوٍذ عــلــى غـــرار 
كــل مــنــاطــق الــنــفــوذ األخــــرى فــي املناطق 
الــســوريــة الــتــي تشهد مــواجــهــاٍت، إال أن 
ــــذي جــعــلــهــا عــلــى حـــدود  ــدر عـــرســـال الـ قــ
»سورية املفيدة« قد يجعل األمور تخرج 
عن نطاق السيطرة، لتتحّول إلى كرة نار 

تلهب كل الداخل اللبناني.
)كاتب لبناني(

عـــلـــى مــوقــعــهــا الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي، لــكــي 
تدافع عن مصالحها ودورها املحوري في 
املنطقة، وهي تستند، في ذلك، إلى »املحكي 
الوطني« أو البعد القومي، للسلطة. وهذه 
الــشــرطــيــة تــجــعــل مـــن الــتــوجــه نــحــو مــزيــٍد 
مـــن الــســلــطــات الــرئــاســيــة بــمــثــابــة أســمــنــٍت 
يستند إلـــى الــقــومــيــة، وإلـــى قـــوة الــرئــيــس، 
فتركيا الــتــي ظــلــت تــتــأرجــح بــن االنــفــتــاح 
الحرب  منذ  القومي،  والتوجه  الغرب  على 
العاملية الثانية، يمتزج الداخلي فيها اليوم 

بالخارجي، كما لم يسبق أن وقع من قبل.
فــهــذه الــقــومــيــة تــجــد فــي شــخــص الــرئــيــس 
ــا، الســيــمــا  ــودهــ ــوجــ الــتــمــثــيــل الـــجـــســـدي لــ
الرئيس  أصبح  الــذي  الــبــالد  استفتاء  بعد 
بموجبه السلطة املركزية القاهرة. واألدوار 
الــتــركــيــة الــتــقــلــيــديــة تـــركـــت املـــكـــان لــتــركــيــا 
ــنـــة وعـــن  ــتــــي تــــدافــــع عــــن الـــسـ املــــنــــفــــردة، الــ

مصالحها الخاصة بالدرجة األولى.
ــا  ــ ــراهــ ــ ــــي أجــ ــتــ ــ فـــــــــي  أحـــــــــد الــــــــــحــــــــــوارات الــ
فيمونت،  بيير  الــفــرنــســي  الــديــبــلــومــاســي 
وزارة  فــي  الرئيسة  الشخصية  ظــل  الـــذي 
الــخــارجــيــة، حــيــث شــغــل مــنــاصــب رئــاســة 
دواويــــن وزراء خــارجــيــة عــديــديــن، وتقلد 
ــا فـــــي واشـــنـــطـــن  ــرنــــســ مـــنـــصـــب ســـفـــيـــر فــ
ســكــرتــيــر  وبــــعــــدهــــا  و2010،   2007 بــــن 
عــــام لــلــمــصــالــح الـــخـــارجـــيـــة فـــي االتـــحـــاد 
األوروبـــــــــــــي، يـــتـــمـــيـــز مـــقـــاربـــتـــه بــالــجــمــع 
ــلـــي  بــــن الـــبـــعـــديـــن، الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــداخـ
والخارجي،  حيث يقول »إن تركيا تغذي 
حاليا مقاربة انفرادية، تحاول من خاللها 

املنطقة،  وإنما على عموم  العراق فحسب، 
يخفى  فال  الخليجية،  املنطقة  وخصوصا 
على أحد أن قادة املليشيات املكونة للحشد 
ــادة الــخــلــيــج،  ــ صــــّرحــــوا عــلــنــا أن هــدفــهــم قـ
والــــــريــــــاض تــــحــــديــــدا، وهــــــي تـــصـــريـــحـــاٌت 
تذّكرنا بأقوال الخميني عن تصدير الثورة 

اإليرانية.
يقف العراق اليوم على مفترق طرق، فإما أن 
فعليا  أن يحكمه، ويتحول  للحشد  يسمح 
إلى محافظة إيرانية تتحدث العربية، أو أن 
يرفض ذلــك، عبر منع الحشد من أن يكون 
له أي وجود سياسي من خالل حل الحشد، 
ودمجه في املنظومة املدنية للدولة، ومنعه 
كونه  السياسية،  العملية  في  املشاركة  من 
قوة عسكرية، ال يحق لها التدخل والعمل 

في الحياة السياسية. 
املرجع  مــن  بفتوى  الشعبي  الحشد  تشكل 
عــلــي الــســيــســتــانــي، بــعــد ســيــطــرة تنظيم 
الدولة اإلسالمية على املوصل، صيف عام 
2014. وبالتالي، فإن تحرير املوصل وطرد 
الــتــنــظــيــم مــنــهــا يــمــكــن أن يــعــنــي أيــضــا أن 
انتفت،  املسلحة  الــقــوة  هــذه  لبقاء  الحاجة 
ــى الــســيــســتــانــي  ــ ــيــــركــــان إلـ ــد يــلــجــأ األمــ ــ وقـ
ــد الـــشـــعـــبـــي،  ــل الـــحـــشـ ــتــــوى لـــحـ إلصـــــــــدار فــ
بإصداره  تمثلت  سابقة  له  وأن  خصوصا 
فتوى بعدم جواز جهاد املحتل األميركي .. 

فهل يفعلها السيستاني؟ 
)كاتب عراقي(

قــد ال يــريــدون الــحــرب مــع بــغــداد، لكنهم 
ــبـــول مــا  ــقـ ــن يــقــنــعــهــا بـ ــمـ ســـيـــبـــحـــثـــون عـ
يريدونه، فمن سيتطّوع للقيام باملهمة؟ 
ــيــــس إعـــــــــالن إيـــــــران  ــو لــ ــ ــا هــ ــنــ ــفــــت هــ ــلــ املــ
وتــركــيــا والــواليــات املــتــحــدة معارضتها 
تبديها  الــتــي  التحفظات  بــل  االســتــفــتــاء، 
ــداد، وكـــأنـــهـــا تـــقـــول إنـــهـــا تــتــفــهــم ما  ــغــ بــ
إرجاء  تريد  لكنها  أربيل،  تقوله وتريده 

ذلك إلى وقت الحق.
مــــرة أخــــــرى، ســـيـــكـــون االســـتـــفـــتـــاء ورقـــة 
ضغط بيد أربيل، لكن الذي سيساومون 
عــلــيــه لـــيـــس انــــتــــزاع مـــزيـــد مــــن األمــــــوال 
والحصص في املوازنة والنفط والتمّدد 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي، بـــل مـــا بعد 
ــــؤون الــبــيــت  ــغـــداد فـــي تــرتــيــب شـ فــشــل بـ
ــا ثــقــة املــكــونــات  ــتــــردادهــ الـــداخـــلـــي، واســ
إيصال  مسؤولية  وتحميلها  الــعــراقــيــة، 

األمور إلى خط الالرجعة الكردي.
الــتــوقــيــت والــــظــــروف مـــؤاتـــيـــة كــمــا ردد 
ــد ال تــســنــح  ــ ــــي نـــفـــســـه، وهــــــي قـ ــرزانـ ــ ــبـ ــ الـ
بهذا الشكل مــرة أخــرى، لكنه في جميع 
األحــــــوال مــلــزم بــاالخــتــيــار بـــن انــشــغــال 
الـــعـــالـــم بــمــســائــل إقــلــيــمــيــة أخــــــرى، مثل 
مــــحــــاربــــة »داعــــــــــــش« واملـــــلـــــف الــــســــوري 
وقــضــايــا الــلــجــوء والــتــطــورات املتالحقة 
فــــي الــخــلــيــج والـــيـــمـــن، وبـــــن حــســابــات 
الوضع االقتصادي املتدهور واملشكالت 
ــة املــــتــــزايــــدة الــتــي  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
ــاٍت أعــمــق وأكــثــر  ستجر اإلقــلــيــم إلــى أزمــ
قيادية  أصــواتــا  وأن  خصوصا  تشعبا، 
ــي حــــزبــــه بــــــــدأت تــــحــــذر بـــقـــيـــة الـــقـــوى  ــ فـ
ــة بــــأن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــة املـ ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
تفعيل  إلــى  يحتاج  ال  االستفتاء  تنظيم 
بــرملــان كــردســتــان، وأنــه سيجري شــاؤوا 
أم أبـــوا، ومــن ال يــأخــذ مكانه فــي القطار 
املحطة سيتحمل  ملــغــادرة  يستعد  الــذي 
عــواقــب مــواقــفــه. تــعــرف الــدولــة الناشئة 
أنها تحتاج الغطاء القانوني واالعتراف 
الــــدولــــي، فــمــن ســيــوفــرهــمــا لـــهـــا؟ إذا ما 
كانت أربيل تريد أن تقلد نموذج الدولة 
الـــقـــبـــرصـــيـــة الـــتـــركـــيـــة، فــلــلــتــذكــيــر فــقــط 
ــتــــوازنــــات هي  الــــظــــروف واملــعــطــيــات والــ
التي دفعت إلــى اإلعــالن عن هــذه الدولة 
التي تحتضنها،  عام 1983، وتركيا هي 
فمن الذي سيحتضن الدولة الكردية في 

شمال العراق؟
نتيجة االستفتاء معروفة مسبقا، غالبية 
ســاحــقــة ستقف مــع االنــفــصــال. وقـــد بــدأ 
اإلقليم عمليا يتحّرك على هذا األساس. 
هو  االستفتاء  على  ويشجع  يــرحــب  مــن 
مـــن يـــريـــد االســتــثــمــار ســيــاســيــا وأمــنــيــا 
واقتصاديا فــي مــشــروٍع مــن هــذا النوع، 
ويريد أن يفك عزلته، ويخفف الضغوط 
اإلقليمية والدولية ضده، ويبعد األنظار 
عما يفعله، ويخطط له، هو في املنطقة، 

إسرائيل مثال.
)كاتب تركي(

ماذا تغير بعد سنة على انقالب تركيا؟

هل يحّل السيستاني الحشد الشعبي؟

في انفصال الشمال عن عراقه

عرسال... وحدود 
الدولة المفيدة

وجود تركيا 
في حلف شمال 
األطلسي ورقة 

تلعبها مع روسيا

ليس خطر الحشد 
الشعبي على العراق 

فحسب، وإنما على 
عموم المنطقة

مشروع انفصال 
الشمال عن عراقه 

يتقّدم برغبٍة دوليٍة 
غير معلنة 

آراء

صالح الدين الجورشي

الحصار  بعد  تعقيدًا  ازدادت  والتي  الخليج،  منطقة  في  املتوترة  األجـــواء  عن  بعيدًا 
السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز  نظم  قطر،  على  الرباعي  فرضه  الــذي 
ندوة علمية في تونس عن »الطبقة الوسطى في البلدان العربية.. التحّوالت والّرهانات 

والتغّيرات الّسوسيو - اقتصادية مقاربات مقارنة«.
للطبقة الوسطى قصة طويلة في العالم العربي، مختلفة عن املسار الذي عرفته في 
الندوة  الجدل في  السبب، استمر  األوروبية منها. ولهذا  الغربية، وخصوصًا  الــدول 
الجدل  هــذا  الــراهــنــة. وكشف  السياقات  الطبقة، وفــق  أيــام بشأن تعريف هــذه  ثالثة 
األمــر  لــم يستقر  العربي  العالم  فــي  وأنــه  يــزال غامضا وملتبسا،  املفهوم ال  أن  عــن 
العلوم السياسية. لكن املؤكد أن هذه »الطبقة«، حتى وإن  بني االجتماعيني وخبراء 
ضاعت مالمحها وترجرجت خصوصياتها، إال أنها تحيل الباحثني إلى مسألٍة ال 
يمكن إنكارها، وتتمثل في أنها القوة االجتماعية الرئيسية التي تتحمل حاليا أعباء 

هذه املرحلة، بمختلف تحوالتها، مثلما تحملتها في السابق.
للفقراء دور ووزن ودالالت، لكن شريحة الفقراء تبقى، في الغالب، محكومة بوضعها 
االقتصادي شديد الصعوبة. وظروفها تلك تجعلها باستمرار تحت رحمة املاسكني 
لها من مساعدات ورعــايــة. وإذا ما  يقّدم  بالسلطة، تصّدق وعــودهــم، وترضى بما 
بما  احتواء غضبها  يتم  ما  لكن، سرعان  احتجاجها عاصفًا وعنيفًا.  ثــارت، جــاء 

تلقيه أنظمة الحكم من فتاٍت، وما تبتكره من خدع.
الــنــقــاش مــتــواصــال حــول هويتهم الطبقية. بالتأكيد،  يـــزال  الــعــرب فــال  أمــا األثــريــاء 
يملكون املال، ويحتكرون جزءا واسعا من الثروات الوطنية. لكن ذلك ال يكفي حتى 
يحملون بوعي الخصائص التي تمنحهم لقب البورجوازية، كما هو الشأن في الدول 
الرأسمالية. إذ تاريخيا للبورجوازية ثقافة وهوية وتقاليد وأدوار قيادية، في حني أن 
جزءا واسعا من األثرياء العرب يتعيشون من اقتصاد الريع، ويلعبون دور الوسطاء، 
ويعتمدون على األســواق املوازية، وال يترّددون في توسيع دائــرة الفساد. قليل من 
رجال ونساء األعمال العرب الذين يسهمون، بحق وجدية، في تنمية الثروة الوطنية. 

يصح القول عن هؤالء املغامرين إنهم من بني بناة االقتصاد الوطني.
املالية  القدرات  الفرص وفي  بني هؤالء وأولئك، تصطف شرائح عديدة، تتفاوت في 
والعلمية، لكنها تشكل األغلبية في معظم املجتمعات العربية. هذه الشرائح املنضوية 
تحت ما تسمى الطبقة الوسطى هي التي تحملت جزءا ال بأس به من أعباء بناء الدولة 
أفرزت،  والدولة.  للمجتمع  الفقري  العمود  »الطبقة«  تعتبر هذه  الوطنية، ففي تونس 
في الغالب، النخب التي قادت الحركة الوطنية، وتحّمل أبناؤها بعد االستقالل وضع 
اجتماعية  قاعدة  تشكلت  للتعليم،  األولــويــة  إعطاء  وبفضل  وتنفيذها.  السياسات 

عريضة، وفرت االستقرار السياسي، وقامت بحمايته فترات طويلة.
ــثـــروات، وتفّجرت  لكن الــخــيــانــات داخـــل هــذه الطبقة تــعــّددت، وتــفــاوتــت الــفــرص والـ
واملطالبة  االحتجاج  إلى  الوسطى«  »الطبقة  ببعض شرائح  كثيرة، دفعت  تناقضات 
باإلصالح والعدالة والحرية. وما حدث خالل الثورة التونسية دليل على ذلك. انطلقت 
الوسطى  الطبقة  شرائح  لكن  االجتماعي.  التهميش  حــزام  داخــل  من  االحتجاجات 
النظام  زعزعة  في  ونجحت  االحتجاج،  مــبــادرة  تلقفت  ما  استنارة سرعان  األكثر 
االستبدادي، وأربكته وأسقطت رأسه، لتفتح بذلك ثغرة مهمة في املنظومة التي كانت 

تحتكر السلطة والثروة والقرار.
تشعر هذه »الطبقة« اليوم بأنها في مأزق، ألنها لم تستفد كثيرا من املغامرة التي 
أقدمت عليها. إذ مرة أخرى تخفق نخبها في الوفاء بوعودها. لكن، بقطع النظر إن 
صح الحديث عن سقوط مقولة الطبقة الوسطى نتيجة ألطروحة نهاية الطبقات التي 
يروّجها بعضهم، فإن املنطقة العربية تواجه أزمة قيادة بمفهومها السياسي وأيضا 
االجتماعي. ولعل من شأن اهتزاز الحدود الفاصلة بني الطبقات أن يعيد فتح املجال 
أن  ذلــك  االجتماعي، عسى  مع  األيديولوجي  فيها  يتداخل  لخلطٍة سياسيٍة جديدة، 
يهيئ املناخ املالئم للحد من التداعيات الخطيرة للعوملة املتوحشة التي تهدم الحدود، 
الفوضوي  اإلدمــاج  نتائج  الخصوصيات، من دون تفكير عميق في  وتقضي على 

والقسري للشعوب في سوٍق عاملية، بدون ضفاف وال قيم.

باسل طلوزي

على ذمة أحد الرواة الذين يرصدون مسار القافلة التي ال تأبه للعواء أن إسرائيل نفدت 
بجلدها، يوم األحد املاضي، حني سارعت إلى استدراك خطيئتها، فأعادت فتح أبواب 
املسجد األقصى أمام املصلني، بعد أن تنبهت إلى خطر حقيقي، هذه املرة، يتجاوز 
حدود »العواء«. وأكد الراوي إياه أنه ُيحسب إلسرائيل إعمالها لغة العقل، أول مرة في 
حياتها؛ ألن األقصى في ُعرف »الّزبد العربي« خط أحمر ال يقبل املساومة، بوصفه ثالث 
ا، إذا حدث وواجه أحدها تحدًيا حقيقًيا.

ً
املساجد التي تشّد إليها الرحال، والسالح أيض

وأعاد الراوي التذكير بواقعة إحراق املسجد األقصى سنة 1969، يوم التهمت النيران 
كامل محتويات الجناح الشرقي للمسجد األقصى، بما في ذلك منبر صالح الدين، 
وكيف هّزت الجريمة وجدان »الزبد العربي«، آنذاك، وفجرت ثورة غاضبة في أرجاء 
العالم اإلسالمي في اليوم التالي، وكان من تداعياتها عقد أول مؤتمر قمة إسالمي 

في الرباط، ما فتح بابًا لم يغلق من أبواب »العواء« ضد إسرائيل وممارساتها.   
 
ً
التي كانت موشكة الحريق، وهــي  لم تحفظ إسرائيل درس  الـــراوي: كيف  وتساءل 
ضرية« التي أوشكت أن تقضي عليها، 

ُ
على الزوال في ذلك العام، نتيجة »الغضبة امل

لوال تدخل عقالء العالم الذين انتزعوا إسرائيل من البراثن العربية بصعوبة. صحيح 
أن رئيسة وزراء إسرائيل، غولدا مائير، كتبت، في يومياتها آنذاك، إنها لم تنم تلك 
ا، بعد أن ملست ما يوحي 

ً
الليلة خشية ردة الفعل العربية، لكنها عادت وغفت عميق

هالتها  أن  بعد  الحريق، خصوًصا  بعد حادثة  إسرائيل،  إلى مستقبل  باطمئنانها 
الصهيوني  الوزير  ذلــك  لتخرصات  نأبه  أال  الــراوي  طلب  ا، 

ً
أيض العربية«.  »الغضبة 

الذي زعم، يوم األحد املاضي، أن إسرائيل هي صاحبة السيادة على األقصى، وعلى 
 لها أن تغلقها وتفتحها متى شاءت وملن شاءت، بما 

ّ
األماكن املقدسة كلها، ويحق

ع عليها في اتفاقية وادي عربة.
ّ
يناقض الوصاية األردنية ذاتها، املوق

وكانت حجة الراوي، في ذلك، أن الوزير إياه، ربما كان مصاًبا بجنون العظمة، كونه 
 لم يقف في طريق قافلته أحــد، منذ قــّرر اعتالء تلك األرض وبسط هيمنته 

ً
محتال

عليها. ولذا، هو يرى أن من حقه، محتال، أن يمارس حكمه على النحو الذي يريد، ومن 
 »العواء« على أي قراٍر تتخذه إسرائيل، ولو كان جارًحا ملشاعر 

ّ
ثم ليس ألحد حق

أكثر من ملياري مسلم، فإلسرائيل السيادة ولنا العبادة، وإلسرائيل الرصاصة ولنا 
الجرح، ولها القرار ولنا الخضوع.

على أن الراوي استغرب، وهو يرصد األحداث، كيف أن قيادات ومغّردين عربا انحازوا 
ملوقف إسرائيل من إغــالق األقصى، وسّوغوه، بذريعة حقها في حماية أمنها من 
»التطّرف« و»اإلرهــاب« الفلسطينيني، بل طالب بعضهم بإحراق غزة وتحريرها من 
املسجد  جنبات  في  الثالثة«  »الجبارين  عملية  إدانتهم  هامش  على  حركة حماس، 
األقصى، ورأى الراوي أن هذا املوقف ربما يكون سبًبا في تأخر »عودة الوعي« للعقل 
اإلسرائيلي بضعة أيام، قبل إعادة فتح املسجد، خصوًصا وهي ترى أن هناك من 
حلفائها العرب من يؤازر موقفها، ويسّوغ قراراتها »السيادية«، وقد أوشك الغّي أن 
يأخذ بعقلها بعيًدا، فتقّرر إغالق املسجد األقصى في وجه املسلمني إلى األبد، لوال 
الجهات،  العربية تحاصرها من جميع  والبوارج و»املاليني«  بالحشود  أنها صدمت 
للعرب واملسلمني عن هذه  العقل واالعتذار  وتوشك أن تجهز عليها، فآثرت تغليب 
ق، لكن ثّمة كثيرين من الصّم سمعوه، 

ّ
الخطيئة الفادحة.. صحيح أن االعتذار لم يوث

ويقال إنهم نقلوه إلى الخرسان، لتعميمه على أوسع نطاق ممكن، ومفاده: »إذا كان 
الردح أقصى ما يمتلكه العرب، فوداًعا لألقصى إذن«.  

عند هذا الحد، ينتهي حديث الراوي الذي رصد مسار القافلة، غير أن للقصة بقية 
آثر إغفالها عن قصد، ربما ألنه خشي أال يصّدقها أحد، فقد شاهد القافلة تسير، 

والكالب لم تعد تعوي.

فاطمة ياسين

ــاب. هـــذا مــا أعــلــن عــنــه مــنــذ أيـــام قــائــد العمليات  ــ تــحــّررت مــديــنــة بــنــغــازي مــن اإلرهـ
العسكرية، املشير خليفة بن جاسم حفتر، وقنوات اإلعالم الرسمية والخاصة. وكما 
 مع األفراد والجنود املتمّردين بعد هجوم جيوش لها شكل منظم على 

ً
يحصل عادة

املنطقة التي يسيطرون عليها، اختفت معظم الكتائب اإلسالمية وعناصرها الذين 
كانوا يقاتلون في بنغازي، حال دخول قوات حفتر. سميت ليلة استيالء قوات حفتر 
 من املدينة، ولم 

ً
على املدينة بـ »الهروب الكبير«، في اعتراف أن اإلرهابيني فّروا فعال

يتم القضاء عليهم أو اعتقالهم. الوجهة التالية هي مدينة درنة التي بدأت قوات حفتر 
التشاور مع »مجلس شورى درنة«  في قصفها، تمهيدًا لدخولها، مستبعدة خيار 
 

ّ
الذي كان مطروحًا لضم املدينة إلى سلطة قوات الجيش »الوطني الليبي« بطريقٍة أقل

 من القصف العشوائي الذي سيأتي على كل أسباب الحياة في املدينة، قبل أن 
ً
كارثية

تصبح تحت سيطرة »الجيش الوطني«.
البدء بتعويم شخصية  املــطــروح على اإلعـــالم، ولــم يكن مفاجئًا ألحــد، هو  الجديد 
القائد حفتر، وطرح قبولها دخول عالم السياسة من بابه األوسع، وهو كرسي الحكم 
وقــد أملــح إلــى ذلــك عــدة مسؤولني مــن داخــل ليبيا، وقالها بعضهم لــإلعــالم بشكل 
مباشر وواضح. وصب تصريح نائب وزير الخارجية الروسي، جينادي جاتيلوف، 
في السياق نفسه، حني قال إن القائد خليفة حفتر يجب أن يشارك في إدارة ليبيا، 
 في الوطن العربي، 

ً
ما فتح الباب واسعًا للتكهنات بأنها بداية سلسلٍة باتت مشروخة

نشاهد في نهايتها ضابطًا عسكريًا ارتفع شأنه على أنقاض ثوراٍت فاشلة، ليتبوأ 
العمل  ولــه تاريخ طويل في  منصب رئيس جمهورية.  يحظى حفتر بقبول دولــي، 
مع مؤسساٍت عاملية، منها السي آي أيه، على ما أشاع هو عن نفسه. قصة خالفه 
هروبًا  وانشقاقه  املــاضــي،  القرن  ثمانينيات  أواخــر  في  القذافي،  معمر  مع  الشهير 
إلى أميركا، عّززت وضعه، حني عاد بعد االحتجاجات الشعبية التي اجتاحت ليبيا 
للتخلص من القذافي. وهنا، حصل اللواء املتقاعد )كما كان يسّمى( على دعم كبير 
الــدول  ومــّهــدت  فيه،  السلطة  له  كهذا تصفو  ليوٍم  لتهيئته  دول عربية، ساعدت  من 

الداعمة عن طريقه لنفسها درب االستيالء على تركة القذافي.
 تتماشى مــع املــرحــلــة، فخلع عن 

ً
أجـــرى قــائــد »الــجــيــش الــوطــنــي« حــســابــاٍت جــديــدة

الــقــذافــي، ولــحــس كــل مــا قــالــه بالسوء عــنــه، وإن كان  تاريخه عـــداءه شخص معمر 
قًا بفيديوهات ولقاءات مسجلة، وهو مستعد اليوم لخلع بدلته العسكرية، بينما 

ّ
موث

يرتدي عباءة مجّربة وناجحة في تبوء كرسي حكم البالد.. انتحل شخصية عبد 
في  بالسلطة،  بطموحاته  للمتابعني  وأوحــى  الناجح،  االنقالب  قائد  السيسي  الفتاح 
مكاملٍة أجراها مع تلفزيون تابع للنظام املصري، هنأ فيها السيسي على نجاحه في 
االنتخابات بنسبة 96% ودعاه، من باب املجاملة الدبلوماسية، إلى حكم ليبيا. ولهذا 
أسباب قريبة أخرى، منها ضمان توريد السالح إليه عن طريق مصر بشكل غير 
شرعي، على الرغم من الحظر الدولي لألسلحة املفروض على ليبيا. ومصدر السالح، 
خارجيتها  وزيــر  نائب  كــان  التي  االتحادية  روسيا  التقارير،  معظم  تقول  ما  على 

املبادر في اقتراح فكرة قبول »حفتر الرئيس« دوليًا. 
بعده عن خط الواليات املتحدة التي عاش في ربوعها 

ُ
التحالفات الجديدة للمشير ت

زمنا، حيث وجد نفسه في حضن املعسكر الشرقي، وفي ظروف مصلحة مشتركة 
مع حكوماٍت عربية، تدعم سلطاٍت ذات أساس »انقالبي« معاٍد لثورات الربيع العربي، 
تشبه تمامًا ما يصبو حفتر للوصول إليه.. لم يعد مشهد االنقالبيني، وهم يترأسون 
حكم بلدانهم ضبابيًا وغائمًا، لكنه لوحة تنتظر اللمسات األخيرة لتسجل وضوحًا 
وقحًا يكاد أن يغطي دول الربيع، ويتمتع بدعم إعالمي مواٍز، يمهد قبول الناس ابتالع 

 عن اإلرهاب.
ً
ما يجري على أنه أحسن املتوفر، أو الشكل الوحيد املمكن بديال

دور وهوية الطبقة الوسطى؟ الكالب لم تعد تعوي

ليبيا... مطامع مكشوفة
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صــادق الرئيــس الفلســطيني، محمــود عباس، قبل 
أيام، علي القرار بقانون بشأن الجرائم اإللكترونية، 
وهــو القــرار الذي أعــده مجلس وزراء حكومة رامي 
الحمــد اللــه ورفعــه إلــى الرئيــس عبــاس للمصادقــة 
أّن  يجــد  القانونــي  للجانــب  املتفحــص   ،

ً
أوال عليــه. 

املجلس التشريعي الفلسطيني هو الجهة املسؤولة 
عــن إصــدار التشــريعات، وإصــدار  محمود عباس 
 مــن الناحيــة القانونيــة، ألن 

ً
هــذا القــرار يعــّد باطــا

اســتنادًا   .2009/1/9 فــي  واليتــه  انتهــت  عبــاس 
 43 املــادة  فــإن  الفلســطيني،  األساســي  للقانــون 
نصــت علــى »عــدم جــواز إصــدار الرئيــس لقــرارات 
بقانــون  إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى التــي 
ال تحتمــل تأجيــل أو تأخيــر علــى أن يتــم عرضهــا 
لــه«.  جلســة  أول  فــي  التشــريعي  املجلــس  علــى 
وبنــاء علــى مــا ســبق، يتضــح لنــا أن القــرار بشــأن 
عــن عبــاس  الصــادر  االلكترونيــة  الجرائــم  قانــون 
باطــل قانونيــا. ثانيــا، مضمــون املــواد والنصــوص 
خطــورة  تشــمل  مــواد  شــمل  القــرار  فــي  الــواردة 
تخالــف القانــون األساســي، وتخالــف قوانني حرية 
أّن  والخطــورة  الــرأي.  بحريــة  وتمــس  التعبيــر، 
هــذا القــرار بقانــون تــم بــدون إشــراك أي جهــة فــي 
املجتمــع املدنــي، أو هيئــات حقوقية أو نقابية، فعند 
تفحــص املــواد الواردة في القــرار نجد، في ثناياها، 
التلبيــس والتدليــس واعتمــاد الحجــج امللتوية وكبح 

للحريــة الــرأي والتعبيــر ضمــن سلســلة مــن املــواد 
التــي تفــرض الوصايــة علــى الحريــات ومصــادرة 
للحقــوق، يهدفــون مــن ذلــك إلــى ترســيخ مغالطــات 
الســلطات  علــى  وتغولهــا  التنفيذيــة،  الســلطة 
األخــرى فــي انزالقــات تضليليــة وتمويهيــة، هدفها 
الســيطرة وقمــع الحريــات وتعزيــز الصــوت الواحــد 
ويتضمــن  األمنيــة.  واألجهــزة  التنفيذيــة  للســلطة 
القــرار بقانــون بشــأن الجرائــم االلكترونية أحكاما 
تنطــوي علــى خطــورة علــى الحريــات، فــي إطــاق 
العنــان لألجهــزة األمنية بإغاق املواقع االلكترونية 
التــي تتبنــى روايتهــم ورؤيتهــم، اضافــة إلــى حبس 
املعارضــني، وتغريمهــم ماليــا، وفــق مــا نــص عليــه 

القرار من أحكام وعقوبات.
ثالثــا، يســمح هــذا القــرار للســلطات األمنيــة تقييــد 
حريــة حــق وصــول الجماهيــر إلــى املعلومــات، مــن 
خــال اعتماد مصطلحــات فضفاضة، مثل تهديد 
األمن العام، تهديد سامة الدولة، إضعاف الشعور 
تحتمــل  واســعة  مســمّيات  كلهــا  وهــذه  الوطنــي. 
أن  يمكــن  إذ  املختلفــة،  والتفســيرات  التأويــات 
يــؤول أي لفــظ ملعنــى مخالــف للمقصــد األساســي 
لــه، وكذلــك إلبــاس الحــق صفــة الباطــل، وأن تعتمــد 
التفسير السيء، وتعاقب على ذلك كل من يختلف 

مع الجهات الرسمية واألجهزة األمنية.
محمد مصطفى شاهين )فلسطين(

ــت فــي تركيــا  15 يوليــو/ تمــوز 2017، 
ّ
حل

الذكرى األولى للمحاولة االنقابية الفاشلة، 
وأعلنــت الســلطات التركيــة هــذا اليــوم عطلة 
»بالديمقراطيــة  لاحتفــال  ســنوية  وطنيــة 
والوحــدة«، مبينــة أّن إفشــال االنقاب يمثل 

نصرا تاريخيا للديمقراطية التركية.
آخــر  رأي  األوروبــي  االتحــاد  لــدول  لكــن 
بخصــوص ديمقراطيــة تركيــا، إذ ترفــض، 
حتــى اآلن، التأشــير عليهــا واالعتــراف بهــا 
ومنحهــا بالتالــي بطاقــة العضويــة الكاملــة، 
»بني بني« منها، فمرة  وظلــت تقــف موقف الـ
تمتدحهــا، ومــرات عديدة تنتقدها انتقادات 
الذعــة. تعــود املــرة األولى التــي تقدمت فيها 
تركيا بطلب لعضوية االتحاد األوروبي، إلى 
ســنة 1959، وكان حينهــا يســمى الجمعيــة 
األوروبيــة، إال أن هــذا الطلــب، وبعــد ســنوات 
من االنتظار، لم ينظر فيه رسميا إال في قمة 
هلســنكي يومــي 12/10 ديســمبر/ كانــون 
األول مــن ســنة 1999، حيــث تــم االعتــراف 
فــي  الكاملــة  للعضويــة  مرشــحة  بتركيــا 
االتحــاد األوروبــي. واشــترطت دول االتحاد 
األوروبــي للدخــول فــي مفاوضــات رســمية 
مــع الحكومــة التركيــة شــروطا منها احترام 
األقليــات وحقــوق اإلنســان، وإلغــاء عقوبــة 

اليونــان،  مــع  عاقتهــا  وتحســني  اإلعــدام، 
وكــف يــد الجيــش التركــي عــن التدخــل فــي 
الشؤون السياسية. وستجبر تركيا بعدها 
على انتظار حتى حلول 3 أكتوبر/ تشرين 
األول من ســنة 2005، لبدء أول مفاوضاٍت 
فــي تاريخهــا حــول العضويــة الكاملــة فــي 
عهــد حكومــة حزب العدالــة والتنمية األولى، 
مــن دون تحديــد أي ســقف زمنــي لها. ومن 
وقتهــا، لــم تــراوح هــذه املفاوضــات مكانهــا، 
ــت تخضــع ملــزاج املــارد األوروبــي، فــإذا 

ّ
وظل

كان هــذا املــزاج جيــدا خرجــت تصريحــات 
من هنا وهناك تبشر األتراك باالقتراب من 
االنضمام إلى املجموعة األوروبية، وإذا كان 
غيــر ذلــك فــإن الذيــن خرجــوا بتصريحــات 
املــرة،  هــذه  يختلقــون،  والتبشــير  التهليــل 
تركيــا،  تديــن  وحقوقيــة  ملفــات سياســية 
وتضعهــا فــي موقــف حــرج يجعلهــا تبتعد 
كل االبتعاد عن عضوية االتحاد األوروبي. 
والدليــل علــى ذلــك أن تركيــا التزمــت بمعظم 
الشــروط األوروبيــة، وقامــت بسلســلة مــن 
واالقتصاديــة  السياســية  اإلصاحــات 
واالجتماعيــة والقانونيــة والحقوقيــة، منهــا 
فتــح املجــال لحريــة الــرأي والتعبيــر وإنهــاء 
حالــة االعتقــاالت السياســية، وإلغــاء عقوبة 

الدينيــة  لألقليــات  حقــوق  ومنــح  اإلعــدام، 
ديمقراطيتهــا  أن  حتــى  املســلمة،  غيــر 
ديمقراطيــة  مــن  بكثيــر  أحســن  أصبحــت 
بعــض دول اإلتحــاد األوروبــي نفســها، إال 
أن هــذه الــدول لــم تلتفــت إلــى ذلــك. والتفتــت 
إلــى مــا حــدث فــي 15 يوليــو/ تمــوز  فقــط 
2016، إثر املحاولة االنقابية الفاشــلة التي 
تورطــت فيهــا جهــات فــي الشــرق األوســط 
وفــي أوروبــا، حيــث دعــا االتحــاد األوروبــي 
فــي نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2016، الدولــة 
التركيــة إلى حمايــة ديمقراطيتها البرملانية، 
اإلنســان،  حقــوق  احتــرام  ذلــك  فــي  بمــا 
وسيادة القانون والحريات األساسية وحق 
الجميــع فــي محاكمــة عادلــة »بمــا يتفــق مــع 
التزاماتها بوصفها دولة مرشحة لعضوية 
االتحاد األوروبي«. بعدها، سيعلق البرملان 
انعقــدت  تصويــت  جلســة  فــي  األوروبــي 
انضمــام  مفاوضــات  نفســه،  الشــهر  فــي 
تركيا، بســبب ما رآه اســتخداما للقوة غير 
املتناســبة مــن الحكومــة التركيــة ضد الذين 
بــه،  يجــدر  أنــه  االنقــاب، متناســيا  دعمــوا 
وانســجاما مــع قوانينــه ومبادئــه ومواثيقــه 

ومعاهداته.
عبدالرحمان األشعاري )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

سمير الزبن

لــم تتــرك إســرائيل، منــذ احتاللهــا القــدس في 
وجــه  تغييــر  علــى  للعمــل  فرصــة  أيــة   ،1967
املدينــة، مــن خــالل قوانــن الضــم أو املصــادرة 
الحثيــث،  والســعي  املكثــف،  االســتيطان  أو 
البلديــة  الحــدود  توســيع  إلــى  مــرة،  كل  فــي 
للمدينــة. مــا جعــل الجغرافــي الهولنــدي، يان 
دي يونغ، يكتب، في مطلع تســعينيات القرن 
املاضــي، بشــأن القــدس: »الذيــن يتوقعــون أن 
تكــون خريطــة القدس املطروحة على الطاولة 
مطابقــة  النهائــي(  الوضــع  مفاوضــات  )فــي 
تمامــا.  ســيفاجأون   1967 بعــد  لوضعهــا 
فاألرجح أن الخارطة ستمتد من بيت شمس 
ومدعــن فــي الغــرب )أي نصــف الطريــق إلــى 
تــل أبيــب تقريبــا( إلــى كليومتــرات قليلــة عــن 
حلحول والخليل في الجنوب، إلى ما بعد رام 
اللــه فــي الشــمال، إلــى بضعــة كيلومتــرات عن 
أريحا في الشــرق. تبلغ هذه املســاحة الهائلة 
التــي تعتبرها إســرائيل عــادة القدس الكبرى 
أرباعهــا  ثالثــة  يقــع  كيلومتــرًا مربعــا،   1250
يراهــا  كمــا  القــدس  الغربيــة«.  الضفــة  فــي 
الحالــي  املوســع  شــكلها  فــي  اإلســرائيليون 
 فقــط عــن الصــورة التــي يرســمها 

ً
)يقــل قليــال

مــن   %25 حوالــي  يشــمل  يونــغ(  دي  لهــا 
مســاحة الضفــة الغربيــة، وهــي موضــوع غير 

قابل للنقاش من وجهة النظر اإلسرائيلية. 
لم يكن هذا موقفا سياسيا إسرائيليا فحسب، 
بــل تــم العمــل الحثيــث مــن أجــل جعلــه واقعــا 

عصام شعبان

عنيفــة  مواجهــات  الــوّراق  جزيــرة  شــهدت 
إثــر  علــى  واألهالــي،  املصريــة  الشــرطة  بــن 
هــدم ثالثــة منــازل. وقــد جــّدد مشــهد الحصــار 
األمنــي، وتقــدم معــدات الهــدم فجــرا، مخــاوف 
الســكان مــن خطــر التهجيــر واإلخالء القســري 
الــذي طــاول بعــض املناطــق، ســواء كانــت تلــك 
املناطــق املتميــزة جــزرا نيليــة، أو أماكن قريبة 

من وسط العاصمة.
املحاولــة  الــوّراق  علــى  األخيــر  الهجــوم  ليــس 
وجزيرتــا  فالــوّراق  الجزيــرة،  إلخــالء  األولــى 
املناطــق  مــن  وغيرهــا  والدهــب  القرصايــة 
املتميــزة شــكلت هدفــا للمســتثمرين، وتســعى 
أصــوال  بوصفهــا  اســتغاللها،  إلــى  الدولــة 
مملوكــة لهــا، اســتولى خارجــون عــن القانــون 
عليهــا. ومــن هنــا، ليســت مخططــات اإلخــالء 
وإعادة تشــكيل خريطة ملكية األراضى مجرد 
خطــط للتنســيق والتخطيــط العمرانــي، فهــي 
كمــا  واملصالــح،  االنحيــازات  أيضــا  تعكــس 
ترتبط عملية نزع امللكية، أو منح وتخصيص 
األراضــي بالسياســة االقتصاديــة التــي تخــدم 
للســلطة،  مكاســب  وتحقــق  يضعهــا،  مــن 

والفئات القريبة منها.
التســعينيات،  بدايــة  منــذ  الدولــة،  توســعت 
فــي تطبيــق سياســة التحريــر االقتصــادي فــي 
املجالــن، الزراعــي والصناعــي. ومــع حكومات 
تصاعــدت  عبيــد،  وعاطــف  الجنــزوري  كمــال 
وتيــرة بيــع مصانــع القطــاع العــام، واســتمرت 
تطبيــق  فــي  التســعينيات،  عقــد  فــي  الدولــة، 
املجــال  فــي  االقتصــادي  التحريــر  سياســة 
الزراعــي، فتــم تعديــل قانون اإلصــالح الزراعي 
 96 رقــم  بالقانــون   )1952 أيلــول  )ســبتمبر/ 

علــى األرض، وتقليــص الوجــود الفلســطيني 
األدنــى،  حــّده  إلــى  الشــرقية  القــدس  فــي 
مســتخدمة بذلــك كل األســاليب ومحاصرتــه، 
وقد تم العمل على عزل التجمعات الســكانية 
مــن  بينهــا  املســتوطنات  بــزرع  الفلســطينية 
مــن  أخــرى  بمســتوطناٍت  وإحاطتهــا  جهــة، 
جهــة أخرى، واعتمدت الحكومة اإلســرائيلية 
وبلديــة القــدس، علــى مدى ســنوات االحتالل، 
اٍت قاسية للتوصل إلى كل ما من شأنه  إجراء
أن يــؤّدي إلــى تهويــد املدينة كليــا، إما بإرغام 
بتقليــص  أو  الرحيــل،  علــى  الفلســطينين 
إلــى غيتــوات صغيــرة ومنفصلــة،  وجودهــم 
املناطــق  فــي  البنــاء  أذونــات  منحهــم  وعــدم 
التــي تعتبرها إســرائيل غــالف القدس، وهدم 
البيــوت بحجة عــدم الحصول على ترخيص، 
والدفــع بأعــداد كبيــرة من املســتوطنن، حتى 
القــدس الشــرقية  فــي   

ً
اليهــود أكثريــة أصبــح 

ومحيطهــا فــي مطلع التســعينيات مــن القرن 
املاضي. 

هذه سياســة إســرائيل الثابتة بشــأن القدس، 
منــذ ضمــت املدينــة بعــد احتاللهــا. وفــي كل 
املراحــل، حاولــت تكريســها علــى اعتبــار أنهــا 
التنــازل  يمكــن  ال  إســرائيلي،  إجمــاع  قضيــة 
 
ً
قدســية األماكــن  أكثــر  بوصفهــا  عنهــا، 
بالنسبة لليهود. لذلك، حتى مع وعد السالم، 
الســلطة  إلــى  رابــن  إســحاق  وصــول  ومــع 
فــي إســرائيل فــي 1992 قــال »ال يمكــن لنــا أن 
نعــّرف القدس واملناطــق املحيطة بأنها تمثل 
موضوعــا سياســيا أو أمنيــا. القدس املوحدة 

الدولــة  نزعــت  بموجبــه  والــذي   ،1992 لســنة 
الفالحــن،  مــن  الزراعــي  اإلصــالح  أراضــي 
لصالح فلول اإلقطاع العائد، واندلعت إثر ذلك 
مواجهات حادة بن الدولة والفالحن. وخالل 
نهايــة عقــد التســعينيات، وضعــت الدولة عدة 
الدولــة وممتلكاتهــا،  تصــوراٍت إلدارة أصــول 
ومنهــا أراضــي جــزر النيــل، وطــرح النهــر فــي 
محاولــة لتوفيــر عوائــد ماليــة، خصوصــا وأن 
تلــك األراضي تمثل مطمعا لكبار املســتثمرين 

في قطاع اإلنشاء والتشييد.
والــذي  الحالــي،  االقتصــادي  الســياق  وخــالل 
يتبنــى التحريــر االقتصادي الكامــل، واملنحاز 
لقوى رأسمالية متوحشة، والسياق السياسي 
الــذي تمثــل فيــه االســتثمارات العربيــة ســندًا 
فهــم  يمكــن  للســلطة،  واقتصاديــا  سياســيا 
التــي  واالســتثمارية  العمرانيــة  املخططــات 
يقــوم بعضهــا علــى إخــالء األراضــي املتميــزة 
نشــرت  أن  وســبق  الفقــراء.  يشــغلها  التــي 
الصحــف، فــي شــهر يونيــو/ حزيــران املاضي، 
إن »رئاســة الجمهورية« كلفت وزارة اإلســكان 
وهيئــة التخطيــط العمرانــي بإحيــاء مخطــط 
عــام  إعــداده  تــم  الــذي  النيليــة  الجــزر  تطويــر 
2010. كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
تمــوز  يوليــو/  شــهر  أول  ألقاهــا  كلمــة  فــي 
الجــاري إلــى ضــرورة إخالء الجزيــرة، وتحدث 
إلــى  املقابــر  نقــل  عــن مخطــط  مســتتر  بشــكل 
خــارج القاهــرة، بوصــف أن أراضي املقابر ملك 
للدولــة، وتــم االســتيالء عليهــا، وهــو املخطــط 

الذي سبق وأعلن عام 2009.
علــى جانــب آخــر، عبــرت املواجهــة بــن أهالــي 
الجزيــرة والحكومــة عــن مظهريــن مــن مظاهــر 
فكــرة  أولهــا  الفقــراء،  تجــاه  الدولــة  سياســة 
االســتبعاد االجتماعي املقصود الذي يمارس 

أية تسوية سلمية ممكنة، تسعى السياسات 
اإلسرائيلية إلى إفشالها مسبقا.

بقيــت القــدس مــن قضايا مفاوضــات الوضع 
وحســب  أوســلو.  اتفــاق  حســب  النهائــي، 
الجــدول الزمنــي لالتفــاق، فــإن الحكــم الذاتــي 
فــي غــزة وأريحــا هــو املرحلــة األولــى للحكــم 
القــدس  وضــع  وأن  الفلســطيني،  الذاتــي 
الحــل  مفاوضــات  مــع   

ً
مســتقبال ســيبحث 

الدائــم. وجــاء فــي االتفــاق أيضــا أنــه ال يحــق 
أليٍّ مــن الجانبــن أن يقــوم بعمــل مــن شــأنه 
التأثيــر فــي وضــع املدينــة النهائــي، اســتباقا 
علــى  حقائــق  »خلــق  أجــل  مــن  للمفاوضــات 
األرض«. مضــى عشــرون عامــا علــى التاريــخ 
الــذي حــّدده اتفاق أوســلو لنهاية مفاوضات 
املفتــرض  مــن  كان  التــي  النهائــي،  الحــل 
السياســات  وبقيــت   ،1998 فــي  تنتهــي  أن 
اإلســرائيلية تفــرض وقائعهــا فــي األراضــي 
ومــن  أحــد،  يردعهــا  أن  دون  مــن  املحتلــة، 
سياســاتها  علــى  العقــاب  تجــد  أن  دون 

الــوّراق التــي تتجــاوز مســاحتها 1600 فــّدان، 
الجــزء اململــوك لهيئــات الدولــة )وزارة الزراعــة 
واألوقاف( يبلغ 60 فّدانا، يستأجرها األهالي، 
للدولــة  االنتفــاع  حــق  بانتظــام  ويدفعــون 
)اإليجــار(. أمــا القــول إن أراضــي الجزيــرة غيــر 
رســمية، أو حديثــة النشــأة، نتــاج وضــع اليــد، 
فإنــه قــول باطــل، فهنــاك ســكان علــى الجزيــرة 
مــن أكثــر مــن مائة عــام بأوراق ثبوتيــة، كما أن 
منــازل أهــل الجزيــرة لــم تــن فــي غيبــة الدولــة 
مــّدت للجزيــرة  مــن  اآلن، وهــي  التــي تنكرهــم 
خدمــات امليــاه والكهربــاء والتليفون والصحة 
والتعليــم. وبخصــوص الشــعار الــذي تتبنــاه 
التطبيــل  كتيبــة  وتــرده  الرســمية،  األجهــزة 
العاملــة فــي فضائيــات اإلعــالم املصــري حــول 
لــدى  فــإن  التعديــات،  وإزالــة  القانــون  تنفيــذ 
أهــل الجزيــرة أحكامــا قضائيــة وأوراقــا تثبــت 
حــق  مقابــل  ويســّددون  مســاكنهم،  ملكيتهــم 
االنتفــاع لألراضي التي يزرعونها، ناهيك عن 
أن فلســفة القانــون هــي العــدل ومراعــاة حقوق 
اإلنســان، وفي مقدمتها الحق في الســكن، وأن 
الدولــة التــي تشــرع قوانــن تمنح املســتثمرين 
أوضــاع  تقنــن  يمكنهــا  وأراضــي،  تســهيالٍت 

االســتيطانية التي توّســعت بشكل كبير بعد 
اتفاقات أوسلو. تشكل القدس املشكلة األكثر 
تعقيدًا في الصراع الفلسطينيـ  اإلسرائيلي، 
لجميــع  املقــدس  الدينــي  موقعهــا  بســبب 
أواًل، وبســبب موقعهــا  الســماوية  الديانــات 
إســرائيل،  ثانيــا، وتعمــل  األمنــي  الجغرافــي 
بــكل الوســائل، من أجــل تحويل أي حل يمس 
الســيادة اإلسرائيلية على املدينة إلى مسألة 
الفدائيــة  مســتحيلة. وقــد اســتغلت العمليــة 
فــي املســجد األقصــى، مــن أجــل فــرض وقائــع 
غــالف  فــي  ليســت  املــرة  هــذه  لكــن  جديــدة، 
القــدس، بــل فــي القلــب مــن املدينــة القديمــة، 
وفــي املــكان األكثــر قدســية، املســجد األقصى. 
فــي  جديــدة  اٍت  إجــراء أن  إســرائيل  وتعــرف 
هذا املكان تغير الواقع القائم تعتبر سياسة 
شديدة االستفزازية للفلسطينين. ولم تجد 
كل التدخالت الدولية من أجل إزالة البوابات 
اإللكترونيــة التــي وضعت للتفتيش، وإطفاء 
الــذي أشــعلته إســرائيل آذانــا  فتيــل القنبلــة 
صاغيــة فــي إســرائيل التــي قــّررت الســير فــي 
جعلهــا  مــا  وهــو  االســتفزازية،  اتهــا  إجراء
جديــدة،  فلســطينية  النتفاضــة  تؤّســس 
فــي  موجــودة  املوضوعيــة  معطياتهــا  كل 
الفلســطينية،  األراضــي  فــي  القائــم  الواقــع 
بحاجــة  كانــت  الفلســطينية  واالنتفاضــة 
فقط إلى الفتيل الذي أشــعلته إســرائيل، وقد 
األماكــن  أكثــر  فــي  الفتيــل  إســرائيل  أشــعلت 

تفّجرا، املسجد األقصى.
)كاتب فلسطيني(

الفقراء من سكان الجزيرة الذين ليست لديهم 
أوراق تثبت ملكيتهم. 

وإذ كانــت الدولــة تريــد تطويــر املنطقة، فال بد 
أن يكون ذلك بمشاركة أهالي الجزيرة ودراسة 
احتياجاتهــم، عبــر حــوار مجتمعــي حقيقــي، 
يمثــل كل الفئــات التــي تعيــش علــى الجزيــرة 
االعتبــار  فــي  ويأخــذ  ومزارعــن،  ســكان  مــن 
تطبيــق سياســات عادلــة فيمــا يخــص ملكيــة 
األراضــي والحــق فــي الســكن، لكن الحــال يقول 
إن الســلطة تســتخدم فكــرة القانــون كمــا تريد، 
وتحــّدد  ضيقــة،  فئــات  مصالــح  يخــدم  وبمــا 
بســطوتها وقوتها املادية واملعنوية من يملك 
ماذا، ومن ال يملك، وتمنح وتحظر كما تشــاء، 
وتزيــد إثــراء ونفوذ وســيطرة من يســاندونها 
 من 

ٌ
محليا وإقليما، وتســاندها في ذلك كتيبة

اإلعالميــن واملثقفــن الذين باعــوا ضمائرهم، 
املســتثمرين.  الســلطة ونهــب  وســاندوا عنــف 
إننــا فــي مشــهد جزيــرة الــوّراق، نــرى بوضوح 

قصة الصراع على األرض واملوارد.
وإذا عدنــا إلى ســؤال امللكيــة، فإننا نتصّور أن 
رد أثرياء النهب ســيصبح منقوصا ومأزوما، 
أراضــي  ملكيــة  عــن  يســألون  كانــوا  وإذا 
الجزيــرة، فتعالــوا نمــد الخــط على اســتقامته، 
ونسال بعضهم كيف جمعوا ثرواته العقارية، 
وأرضيهــم املمتــدة، ومــا هــي إثباتــات امللكيــة 
لديهــم، ومــا تاريخ ملكيتهــم هذه الثروات، هل 
ولدوا بعقود ملكية لتلك املساحات الشاسعة. 
أراضــي  علــى  يســتولي  مــن  نعــرف  دعونــا 
مــاذا  يمتلــك  ومــن  الشــعب،  وثــروات  الدولــة 
ومــن ال يمتلــك. وبهذه الطريقة، تكون األســئلة 
صحيحــة ومؤثــرة، بــدال مــن األســئلة املقلوبــة 

التي توجه إلى الفقراء.
)كاتب مصري(

تحت السيادة اإلسرائيلية ستبقى عاصمتنا 
إلــى األبــد، وهي بالنســبة إلينــا بمثابة القلب 
والــروح للشــعب اليهــودي«. هــذا مــا قالــه مــن 
إســرائيل،  فــي  الســالم«  »رجــل  يعتبــر  كان 
 
ً
وفــي لحظــة كانــت العمليــة التفاوضية قائمة
علــى قــدم وســاق. أصبح هذا كلــه من املاضي، 
إســرائيل انزلقــت إلــى اليمــن، وحتــى الحــزب 
ركام،  إلــى  تحــّول  رابــن  يرأســه  كان  الــذي 
واليمــن يمــأل كل طيــف الســاحة السياســية 
اإلســرائيلية، وبنيامــن نتنياهــو أصبح ملك 
اتفــاق  موضــوع  والقــدس  املتــّوج.  إســرائيل 
ليســت  اإلســرائيلية،  األحــزاب  بــن  إجماعــي 
مطروحــة للنقــاش بشــأن ما يتعلــق باألرض، 
 للنقــاش فقط بشــأن الســكان 

ٌ
وإنهــا مطروحــة

املوســعة،  القــدس  منطقــة  فــي  الفلســطينين 
والتــي تم تطويقها بالجدار العازل، لتكريس 
مزيــٍد مــن الوقائــع علــى األرض. بالنســبة إلى 
إسرائيل، القدس هي الحدود البلدية الحالية 
التي رســمت ســنة 1967، وهي تشــمل القدس 
مــت 

ُ
الغربيــة وأجــزاء مــن الضفــة الغربيــة ض

إلــى القــدس، ولــم تكــن ضمــن الحــدود البلدية 
للقــدس، يــوم كانــت تحــت الســيادة األردنيــة. 
وقائــع  إيجــاد  علــى  إســرائيل  عملــت  وقــد 
ديموغرافيــة أيضــا، حيث بات اإلســرائيليون 
يشــكلون األغلبيــة فــي املناطــق التــي ضمــت 
الضفــة  مــن  القــدس  مدينــة  إلــى   1967 بعــد 
الغربية. وهكذا، تتضمن السيطرة السياسية 
الســيطرة الديمغرافيــة التــي تقلــص بدورهــا 
الخيــارات السياســية املمكنــة فــي النهايــة في 

على سكان األطراف واملناطق الفقيرة، والذين 
التــي وضعتهــا  اإلخــالء  تعّرضــوا ملخططــات 
بــرزت  وقــد  العمرانــي.  التخطيــط  هيئــات 
سياســة اإلخــالء والتهجيــر القســري واضحــة 
مــع رئيــس الوزراء، أحمــد نظيف، والذي مثلت 
حكومتــه )2004-2010( التوحــش الرأســمالي، 
حيــث  فــج،  بشــكل  والســلطة  الثــروة  وتــزاوج 
وشــرعوا  خططــوا  مســتثمرين  وزراء  شــملت 
إســكانية  مشــروعات  ومنهــا  ملصالحهــم، 

وعقارية ومخططات عمرانية وسياحية.
مصــر  شــهدتها  التــي  املعــارك  بــن  ومــن 
بــن الفقــراء والدولــة ضــد سياســة اإلخــالء 
 2010 إلــى   2005 مــن  القســري  والتهجيــر 
وعزبــة  والدويقــة  الكبــش  أهالــي  مواجهــة 
خيــر، وكذلــك كفــر العلــو ومثلــث ماســبيرو، 
أهالــي  فيهــا  أثبــت  وهــي معــارك مترابطــة، 
مخططــات  مقاومتهــم  الشــعبية  املناطــق 
واســتطاعت  العقــاري،  االســتثمار  شــركات 
حيــث  مطالبهــم،  فــرض  املناطــق  بعــض 
مــن  بــدال  التطويــر،  شــعارات  رفعــت  
التهجير، واستطاع بعضهم الحصول على 
تعويضــاٍت أو ســكن بديــل، وحصــل آخــرون 
علــى ســكن فــي منطقته مع بعــض التطوير، 

مثل بعض أهالي قلعة الكبش.
قضيــة  مــن  تتضــح  التــي  الثانيــة  الظاهــرة 
املناطــق  مــن  وغيرهــا  الــوّراق،  جزيــرة 
ماثــل  االجتماعــي  الصــراع  أن  املســتهدفة، 
صــف  فيــه  الدولــة  وتأخــذ  أمامنــا،  بوضــوح 
)محليــن  الرأســمالين  وكبــار  املســتثمرين 
كانــوا أو أجانــب(، وتســاهم في تنفيذ مصالح 
هــؤالء علــى حســاب ســكان األطــراف واملناطــق 
الفقيــرة، بدعــاوى تنفيــذ القانــون، والتــي ثبت 
جزيــرة  كحالــة  عديــدة،  حــاالٍت  فــي  بطالنهــا 
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مجتمع
ر رئيــس البعثــة اإلقليميــة للجنــة الدوليــة للصليب األحمر في منطقــة دول مجلس التعاون لدول 

ّ
حــذ

 »انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرًا 
ّ
الخليج العربية، يحيى عليبي، أمس اإلثنن، من أن

 
ّ
وســريعا فــي ضــوء الحــرب التــي يشــهدها اليمــن«. وقــال فــي حديــث إلــى وكالــة األنبــاء الكويتيــة إن

»الكوليرا من األمراض التي تنتشــر بســرعة وتزداد احتماالت انتشــارها أثناء الحروب بســبب ســوء 
 »أصعب التحديات 

ّ
الخدمات الصحية وصعوبة إيصال األدوية واللقاحات إلى املصابن«، مؤكدًا أن

)كونا( التي تواجهنا حاليا هي صعوبة الوصول إلى بعض املناطق والقرى«.  

 األشــخاص الذين يعّدون أنفســهم 
ّ
توّصلت دراســة حديثة في جامعة »ســتانفورد« األميركية إلى أن

أقــل صحــة مــن اآلخريــن معّرضــون لخطــر الوفاة مبكرًا، مهما كان نمط حياتهم نشــطا. وشــّددت على 
»وجوب املســاواة بن الشــعور اإليجابي والعمل به«. وكشــفت مؤلفة الدراســة الدكتورة علياء كروم، 
 »التفكير اإليجابي يعزز الصحة النفسية ويطيل العمر. فاألشخاص 

ّ
وهي أستاذة في علم النفس، أن

 نشــاطا مــن غيرهــم كانــوا أكثــر عرضــة للوفاة بنســبة قد تصــل إلى 71 في 
ّ

الذيــن يعــّدون أنفســهم أقــل
)قنا( ون أنهم أكثر نشاطا من أقرانهم.  

ّ
املائة باملقارنة مع األشخاص الذين يظن

التفكير اإليجابي يقلل خطر الموت المبكر انتشار الكوليرا في اليمن يأخذ منحى خطيرًا

الجميــع يخبــرك بمضــار الســمنة الزائدة، 
فتبــدأ عمليــة البحــث عــن الحميــة األفضل 
التــي تتحــول فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى 
هــوس ال نتيجــة فعليــة لــه فــي تخفيــض 
الــوزن. الجســم املثالــي عــادة مــا يكــون هو 

ه هدف خيالي غالبا.
ّ
الهدف، لكن

لســنا هنــا نتحــدث عــن تشــجيع للســمنة 
 موقع مجلة »ريدرز دايجست« 

ّ
الزائدة لكن

حــول  النقــاش   
ّ
أن إلــى  يشــير  األميركيــة 

الفوائد املحتملة للســمنة الزائدة مســتمر 
فــي دوائــر الصحــة والعنايــة  منــذ عقــود 
 
ّ
الطبيــة. فبعــض الدراســات تشــير إلــى أن

زائــدة  ســمنة  لديهــم  الذيــن  األشــخاص 
يعيشون فترة أطول. على الضفة املقابلة، 
ماليــن   3.5 علــى  أجريــت  دراســة  تشــير 
بالــذات  العــام  هــذا  ونشــرت  بريطانــي، 
 األشــخاص البدينــن تزيــد لديهــم 

ّ
إلــى أن

مــن  صحيــة  مشــاكل  تطويــر  احتمــاالت 
قبيــل أمــراض القلــب، والجلطــات، والنــوع 
الثاني من السكري، باملقارنة مع أصحاب 

الوزن غير الزائد.
 دراســة جديــدة أجراهــا أطبــاء القلــب 

ّ
لكــن

في »مركز يو تي ساوث ويسترن الطبي« 
التابــع لجامعــة »تكســاس« فــي الواليــات 

نتائــج  إلــى  تشــير  األميركيــة،  املتحــدة 
األشــخاص   

ّ
أن الدراســة  تقتــرح  مختلفــة. 

ممــن لديهــم ســمنة زائــدة مــن دون إفــراط 
بعــد  أطــول  حيــاة  العيــش  إلــى  يميلــون 

نجاتهم من نوبة قلبية.
األشــخاص   

ّ
أن إلــى  الدراســة  توصلــت 

 كانوا خالل ثالث ســنوات 
ً
البدينــن قليــال

مــن إصابتهــم بنوبــة قلبيــة أكثــر بثالثــن 
في املائة قدرة على االســتمرار، كما كانوا 
أقــل بمثــل هــذه النســبة إمضــاء للوقت في 
املستشــفيات خالل املدة نفسها، باملقارنة 
مــع املرضــى غيــر البدينــن الذيــن أصيبوا 

الــوزن  الدراســة  تعــّرف  قلبيــة.  بنوبــات 
ــه امتالك مؤشــر 

ّ
الزائــد مــن دون إفــراط بأن

كتلة جسم )BMI( من 30 إلى 35، مع العلم 
قســمة  يتطلــب  املؤشــر  هــذا  احتســاب   

ّ
أن

الــوزن بالكيلوغــرام علــى الطول باملتر، ثم 
قســمة النتيجة على الطول باملتر مجددًا. 
 شخصا طوله 1.80 

ّ
وكمثال على ذلك، فإن

مؤشــر  لديــه  كيلوغــرام   100 ووزنــه  متــر 
 مثل 

ّ
كتلة جســم تعادل 30.86. وبذلك، فإن

هــذا الشــخص يتمتــع باملواصفــات التــي 
تتحدث عنها الدراسة.

 
ّ
أن األمــر  يعنــي  ال  ذلــك،   

ّ
كل مــن  بالرغــم 

ممــن  حتــى(  غيرهــم  )أو  القلــب  مرضــى 
أن  عليهــم  يتوجــب  عــادي  وزن  لديهــم 

يسعوا إلى زيادة وزنهم. 
فــي  الرئيــس  املؤلــف  يقــول  ذلــك،  وعــن 
طبيــب  وهــو  نيالنــد،  آيــان  الدراســة، 
فــي  مســاعد  وأســتاذ  املركــز  فــي  قلــب 
جامعــة »تكســاس«: »الرســالة األهــم التــي 
إذا  ــك 

ّ
أن النتائــج  هــذه  مــن  نســتخلصها 

 
ّ
فــإن قلبيــة،  بنوبــة  وأصبــت  بدينــا  كنــت 
عالجــك بعدهــا ال يفتــرض إجبــارك علــى 

خسارة الوزن بسرعة وضراوة«.
عصام...

هل للسمنة الزائدة فوائد غير متوقعة؟

عصام سحمراني

ملاذا ننسى، أو ملاذا نتذكر؟ بل ملاذا نريد 
أن ننسى، وملاذا نريد أن نتذكر؟ وهل في 
؟ عجيبة الذاكرة... 

ً
اإلمكان أن ننسى فعا

تلك اآللية الدماغية املرتبطة عضويا بالخايا 
العصبية فيه. وعجيب ذلك الذهن القادر 

على تشكيل عوالم كاملة في شكل ذكريات 
حقيقية، وأخرى يمعن في تعديلها كما 

يشتهي، قبل أن تخرج فجأة ذكريات لطاملا 
حاول أن يخفيها ويدفنها في أعماق أعماقه، 

أو يركلها بعيدًا مثل كرة.
تخرج تلك الذكريات بالرغم من محاوالت 

التعديل الكثيرة ومحاوالت النسيان 
املستميتة، أشبه ما تكون بأغنية أم كلثوم 

»فكروني« )1966، كلمات عبد الوهاب 
محمد، وألحان محمد عبد الوهاب(. تلك 

الكلمات التي لها في صوت أم كلثوم موعد 
مع الذاكرة يضرب جدران القلب بقوة 

نه من 
ّ
ويمعن في هدمها بالكامل لحظة تمك

اختراقها ولو بشرخ بسيط.
األغنية تتحدث عن حّب سعت صاحبته 

إلى نسيانه بالكامل، وما إن يذكر الحبيب 
في حديث ما حتى تعود الذاكرة بالكامل 

 تلك األيام التي أمضياها معا 
ّ

إلى كل
بفرحها وحزنها، وبمتعتها وأملها. تبقي 

األغنية في مقطعها ما قبل األخير احتمال 
النهاية السعيدة قائما في لقاء الحبيبني... 
تلك الخاتمة امللحمية التي منها كثير في 

السينما التجارية.
لكّن املقطع األخير أكثر صدقا واقترانا 

بالواقع. فالذهن إذ يعلن عجزه عن إخفاء 
الذكريات بفرحها وأملها وتعديلها بما 

يتيح التحرر من املاضي في هذه اللحظة 
بالذات واالنطاق نحو املستقبل أكثر خفة، 

 
ّ

يستسلم لتدفق الذكريات وجرفها كل
السدود واملحاوالت الاحقة لها، والسابقة 

لهذه اللحظة بالذات.
يستنكر ذلك املقطع األخير النسيان من 
أصله: »فكروني ازاي؟ هو أنا نسيتك!؟« 

قرب 
َ
ويصل إلى التوصيف النهائي: »إنت أ

ا يا َهنايا... حتى وانت بعيد َعلّيا  ِمني ِليَّ
و معايا« ثم إلى الحكم املبرم املتحالف مع 

َ
أ

ذكريات ال تمحى واقتران أثيري ضوئي قد 
ه روحي، لكن ال ضرورة الرتباطه 

ّ
يقال إن

بالوصال الجسدي... ارتباط قد يدوم الحّب 
 كما كان في الذاكرة وحال 

ً
فيه مشتعا

عودته لحظة التذكر، وفي املستقبل مع 
التسليم الكامل هذه املرة بالتخفف من 

محاوالت النسيان الفاشلة، تلك املحاوالت 
التي تصنع قيودًا متعبة للقلب ونبضه 

وللبال وراحته وللذهن وفيضه: »تنتهي 
َبْد 

َ
ا... وانَت حّبْك ِلأل

ّ
يام وتطوي الُعمر من

َ
األ

ما لوش نهاية... حّبْك انَت ما لوش نهاية«.
ما أكثرهم من يفشلون في النسيان، أكان 

نسيان شخص أم حالة. وما أكثرهم من 
يتأذون إذ يحاولون مرة بعد مرة أن ينسوا. 
 إياما 

ّ
ها الذكريات في فيضها الحّر أقل

ّ
لعل

 ذلك الحّب النابع من الذاكرة 
ّ

لهم. ولعل
املمتنع على الواقع لكن الذي »ما لوش نهاية« 

.
ً
هو الحقيقة الوحيدة الباقية فعا

ما لوش نهاية

مزاج

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الخطف شبح أطفال مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

مصــر  إلــى  عــادت  األطفــال  خطــف  جريمــة 
فــي الفتــرة األخيــرة، ووصلــت إلــى حــّد بتــر 
أعضــاء مــن األطفال لالتجــار بها، وذلك عبر 
جماعــات متخصصــة. فــي الوقــت نفســه، بــات البــالغ 
عن اختفاء طفل لدى أقسام الشرطة ومديريات األمن 
حالــة شــبه يوميــة، إذ احتلــت محافظــة اإلســكندرية 
 في الفترة 

ً
املرتبــة األولــى فــي تلك البالغات بـــ30 طفال

األخيــرة فحســب. كذلــك، عثــر علــى أربــع جثــث ألطفال 
مطعونة البطن وفي حالة تعفن بمحافظة القليوبية. 

املترديــة أدت إلــى تعاظــم الفكــر اإلجرامــي لدى بعض 
الخاطفــن، الذيــن يحاولــون كســب املــال إمــا من خالل 
فديــة مــن أهــل الطفــل املخطــوف، أو التســول باألطفال 
أعضــاء  لبيــع  الطفــل  قتــل  أو  املجتمــع،  الســتعطاف 
 هــذا امللــف بــات يثيــر رعبــا 

ّ
مــن جســده. ويوضــح أن

الفقيــرة  بــن أســر مصريــة كثيــرة، خصوصــا  كبيــرًا 
 عــن املشــكلة االجتماعيــة التــي يســببها 

ً
منهــا، فضــال

وصــل  إذ  التســّول،  عمليــات  فــي  األطفــال  اســتغالل 
عددهــم إلــى أكثــر مــن 20 ألــف طفل متســول، معظمهم 

ما بن 5 سنوات و10.
فــي  فــي اإلطــار نفســه، يشــير أســتاذ علــم االجتمــاع 
 
ّ
أن إلــى  حســن  محمــود  الدكتــور  »حلــوان«  جامعــة 
الحالــة االقتصاديــة املترديــة والفقر يتصــدران قائمة 
دوافع تفاقم الجريمة في اآلونة األخيرة داخل البالد، 
وخطــف  األعضــاء  تجــارة  زيــادة  إلــى  أدى  مــا  وهــو 
األطفــال إمــا للفديــة أو أغــراض أخــرى. يطالــب الدولــة 
الخاطفــن،  علــى  وحــزم  بشــدة  القانــون  بتطبيــق 
فاملعانــاة مــن الفقــر تدفــع للســير فــي طــرق إجراميــة 
 عن »الحياة غير اآلدمية 

ً
إلشباع احتياجاتهم، فضال

التــي يعيــش فيهــا كثيــرون فــي املجتمــع املصــري مــا 
يدفعهــم إلــى االنتقــام«. يتابــع: »نعيــش حالة من عدم 
ويلفــت  الرادعــة«.  القوانــن  غيــاب  نتيجــة  االهتمــام 
 وزارة الداخليــة ال تقــوم بدورهــا املنــوط بهــا، 

ّ
إلــى أن

 عــددًا مــن األطفــال املختطفــن 
ّ
والدليــل علــى ذلــك أن

يعــودون بعــد الفديــة، وبعــد مواصلــة أوليــاء األمــور 
البحث عنهم.

تتنــّوع دوافــع خاطفــي األطفــال مــا بــن طلــب الفديــة 
مقابــل أبنــاء األثريــاء، أو االســتغالل فــي التســول، أو 
إلــى  يشــير  ذلــك   

ّ
كل  

ّ
لكــن باألعضــاء،  القتــل لالتجــار 

موقــف واحــد تجــاه عمليــات خطف األطفــال املتزايدة 
نــا »أمــام ظاهــرة خطيــرة وتحتــاج 

ّ
فــي مصــر، وهــو أن

إلى وقفة«، كما يقول مصدر أمني.

والســويس  الشــرقية  محافظــات  فــي  املشــهد  وتكــرر 
واإلســماعيلية والدقهليــة وبورســعيد وكفــر الشــيخ، 

فيما ندرت الحاالت في محافظات الصعيد.
ه جريمــة تحتاج 

ّ
يصــف أمنيــون اختفــاء األطفــال أن

إلــى وقفــة، مؤكديــن عــدم توفــر إحصائيــات دقيقــة 
لكــن،  مصــر.  فــي  األطفــال  اختفــاء  معــدل  حــول 
اختفــاء  حــاالت  تقــّدر  أمنيــة  معلومــات  وبحســب 
األطفال منذ بداية عام 2017 بنحو 1700 سجلتهم 

بالغات رسمية.
أهــم  مــن  القضيــة  باتــت  الشــعبي،  الصعيــد  علــى 
بعدمــا  مصــر،  فــي  املواطنــن  تــؤرق  التــي  القضايــا 
تحّولــت إلــى مــا يشــبه الكابوس لآلبــاء واألمهات، بل 
أدت إلى رفض أســر كثيرة نزول أبنائها الصغار إلى 

الشارع أو النادي بمفردهم.
بأوضــاع  للنهــوض  املصريــة  »املؤسســة  تعتبــر 
انتشــار  أســباب   

ّ
أن مدنــي(  )مجتمــع  الطفولــة« 

حــاالت خطــف األطفــال فــي مصــر متعــددة، مــن بينها 
»محاربة اإلرهاب« وتقديم األوضاع  انشــغال األمن بـ
السياسية في البالد على حساب الوضع الجنائي، ما 
أدى إلــى ازديــاد حــّدة الجريمــة في مصر التي من بن 
أنواعهــا خطــف األطفــال. تؤكــد العضو في املؤسســة، 
يزيــد  الدقيقــة  اإلحصائيــات  غيــاب   

ّ
أن جــودة،  أمــل 

 الطفــل 
ّ
خطــورة قضيــة خطــف األطفــال. تشــير إلــى أن

يختفي بصورة ســريعة، وبالبحث عنه يختفي أثره. 
باتت مقولة »خرج ولم يعد« شــعارًا لعدد من األســر. 
تتهــم جــودة أجهــزة األمــن بعــدم التحــرك بعــد بــالغ 

األهل، إاّل إذا كان املختفي ابنا لعائلة ثرية.
مــن جانبــه، يقول رئيس »الجمعية املصرية ملســاعدة 
األحــداث وحقــوق اإلنســان« )مجتمع مدنــي( محمود 
منــذ  مصــر  فــي  معــروف  األطفــال  خطــف   

ّ
إن بــدوي، 

حدتــه  وازدادت  أخيــرًا  تفاقــم  ــه 
ّ
لكن طويلــة،  ســنوات 

 األوضــاع االقتصاديــة 
ّ
خــالل العــام الجــاري. يؤكــد أن

يوّضح الخبير األمني المصري اللواء محمد 
قد  األطــفــال  خطف  عقوبة  أّن  يوسف 
قانون  بحسب  شنقًا  ــدام  ــ اإلع ــى  إل تصل 
العقوبات إذا تسبب الجاني في إزهاق روح 
الطفل، مؤكدًا أّن العبرة ليست في تغليظ 
أّن  إلــى  يشير  تطبيقها.  في  بل  العقوبة، 
ارتكاب شخص الجريمة في سّن ما دون 18 
عامًا يسمح له بالتهرب من عقوبة اإلعدام 
ألّن قانون الطفل هو ما يطبق عليه وليس 

قانون العقوبات العام.

تطبيق العقوبة

)Getty /أسباب انتشار خطف األطفال متعددة )كريس ماكغراث



تعاونيات عائلية وغير عائلية فيعملون في 
ويستفيدون  خاصة،  لشركات  تابعة  حقول 
أكثر من »سلسلة« الورد، أي قطفه وتقطيره 

وصنع مستحضرات منه وبيعه. 
مع انطاق مشروع مخطط »املغرب األخضر« 
اكتست زراعة الورد مفهومًا عصريًا وبدأت 
زراعــتــه عــلــى هيئة صــفــوف طــولــيــة، وأدخـــل 
الــفــاحــون آلــيــات جــديــدة لــلــرّي، فــبــات حجم 
اإلنــتــاج السنوي يصل إلــى 3 آالف طن وفق 
فـــي ورزازات  لــلــفــاحــة«  الـــجـــهـــوي  »املـــكـــتـــب 

)جنوب شرق(.
أحمد ومعظم  وفاطمة  تزكزاوين  بو  فاطمة 
ــقـــرى الـــرابـــضـــة عــلــى ضــفــتــّي وادي  نـــســـاء الـ
دادس، يسعني إلى رفع مدخولهن عبر البيع 
املباشر للورد أو االنضمام إلى التعاونيات. 
تــــقــــول أحــــمــــد بــــاألمــــازيــــغــــيــــة، وتـــــشـــــرح بــو 
 الصغيرة 

ّ
 تعاونيتهن

ّ
تزكزاوين بالعربية، إن

ــــورد  الـ لــتــقــطــيــر  وآالت  أدوات  ــــى  إلـ تـــحـــتـــاج 
وتــصــنــيــعــه. تــضــيــفــان: »نـــحـــن حــالــيــًا نبيع 
ع الصابون 

ّ
الورد فقط. ونريد األدوات لنصن

العطري والكريمات وماء الورد والزيت«.
للتجهيز  الـــورد  مــوســم  على  النساء  تعتمد 
لــأعــراس أو شــراء املــابــس، ويتداولن عادة 
 بالَدين حتى يحني 

ّ
 يشترين ما يلزمهن

ّ
أنهن

موسم الــورد، وبمشهد مهيب تغني النساء 
هم 

ّ
باألمازيغية أثناء القطف أو الحصاد: »الل

ي على النبي... أحسن ما ُيقال
ّ
صل

يا حقل يا جناين... عقبى للعام املقبل... نحيا 
ويــحــيــا، ويــعــيــش أصــحــاب الــحــقــل... لــو كــان 
الــفــاحــني...  أفــضــل  الــبــيــدر قريبًا مني لكنت 
امنحني يا الله طقسًا لطيفًا بداًل من الحرارة 
الــحــارقــة... ال إلــه إاّل الــلــه يــا دار اآلخــــرة،  ما 

مصيري هناك؟«
فاطمة  الحاجة  تقول  مــكــون،  إيغل  قرية  مــن 
مــن حقلها  عــائــدة  وهــي  الجديد«  »العربي  لـ
تحمل كيلوغرامًا تقريبًا من الورد الدمشقي 
ما أصبح 

ّ
الـــورد كل ــهــا تقطف 

ّ
فــي مــنــديــل، إن

جــاهــزًا لــلــقــطــاف، وســتــعــود إلـــى الــحــقــل مــرة 
ثــم ســتــذهــب به  أخــــرى. مــا قطفته ستجففه 
إلى السوق الحقًا: »ال أعرف كم يبيعونه في 

السوق، ابني يتكفل بذلك«.
أكثر  وتبلغ  عصا  على  تتوكأ  التي  الحاجة 
ها أمضت طفولتها 

ّ
من ثمانني عامًا تتذكر أن

في حقول القمح والورد. واليوم، ربما يصل 
دخلها من بيع الــورد سنويًا إلى نحو ألفي 

درهم )210 دوالرات( بحسب املوسم.  تلجأ 
الفاحية  »الــتــعــاونــيــة  مصنع  إلـــى  »الروم« 
لــعــطــور الــجــنــوب« لبيع الــــورد الـــذي تقطفه 
نـــســـاء قـــريـــة آيــــت بـــن يــحــيــى. هـــنـــاك يــجــري 
تقطيره واســتــخــراج مــاء الـــورد والــزيــت منه 
حـــرارة وكميات معينة من  درجـــات  بحسب 
املاء. يشرح محمد، العامل في املصنع طريقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يــفــرز الـــورد  التقطير لـــ
ح لديه قــدرة على 

ّ
عند وصوله، فالورد املفت

إخراج املاء والزيت أكثر من الورد املضموم«. 
ر ماء الورد عن طريق البخار 

ّ
يضيف: »ُيقط

وليس تسخني املاء مباشرة بحرارة معتدلة 
فـــي آالت  مــئــويــة و40،  بـــني 36  مـــا  ــتــــراوح  تــ
مصنوعة مــن الصلب الــذي ال يــصــدأ. يكفي 
100 كــيــلــوغــرام مـــن الـــــورد الســتــخــراج عــدة 
لــتــرات مــن املـــاء املــقــطــر. أّمـــا الــزيــت العطري 
أطــنــان  إلـــى خمسة  الــثــمــن فنحتاج  الــبــاهــظ 

الستخراج 5 لترات من الزيت«.

ارتفاع السعر
ــــت حــــّدو  مــــن جــهــتــهــا، أنــــشــــأت إدريـــســـيـــة آيـ
للنساء  مكونة  قلعة  فــي  األولـــى  التعاونية 
الــعــامــات فــي قــطــاف الــــورد وتصنيعه عــام 
العائلية  التعاونيات  استولت  بعدما   2011
ــات الــــخــــاصــــة، كـــمـــعـــمـــل الــتــقــطــيــر  ــ ــركـ ــ ــــشـ والـ
الفرنسي وبعض املعامل األخرى، على قطاع 
الــــورد. لــم يكن أمـــام آيــت حـــّدو، ابــنــة دادس، 
الــتــي عــمــلــت مــســتــشــارة تــنــمــويــة فــي تمكني 
النساء مع منظمة »تحدي األلفية« من خيار 
فرض وجود النساء اللواتي يحملن املوسم 
 طوال العام من خال تعاونية 

ّ
على أكتافهن

الخاصة  منتجاتها  بتسويق  اآلن  وصــلــت 
إلى دول بعيدة كسويسرا وأملانيا وهولندا 
وكندا والصني وحتى إلى الواليات املتحدة 

األميركية قريبًا.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »مـــوســـم الـــورد  تــقــول لـــ
الـــورد، بل موسم  ليس مجرد زراعــة وقطف 
ــا، ويــعــمــل فيه  ــدادنـ ثــقــافــي تــوارثــنــاه عــن أجـ
الــرجــال والــنــســاء مــن الــســادســة إلــى الثامنة 
ــــورد أو  ــدار شــهــر، وُيـــبـــاع الـ صــبــاحــًا عــلــى مــ
القاطفات  فتجني  الــتــعــاونــيــات  إلـــى  ُيــرســل 
والـــعـــامـــات مـــدخـــواًل مـــنـــه«. تــعــيــش الــنــســاء 
فــي واحــــة دادس ظــروفــًا صــعــبــة، فــهــن لسن 
ــن الـــــــورد بــــالــــدرجــــة األولـــــى  املـــســـتـــفـــيـــدات مــ
بالرغم من تعبهن. تشرح آيــت  حــدو: »كان 

قلعة مكونة ـ وصال الشيخ

قــطــف الــــورد طــقــس عــمــل نسائي 
جــمــيــل بــالــقــرب مـــن مــديــنــة قلعة 
ــنـــوب شـــرق  مـــكـــونـــة الــجــبــلــيــة، جـ
حـــة تــخــرج مـــن بــيــت طــيــنــّي 

ّ
 فـــا

ّ
ــغـــرب. كــــل املـ

وتمشي  خفيفًا،   
ً
مــنــديــا معها  تحمل  قــديــم 

في مسالك ترابية فتقطع النهر تحت أشجار 
الـــجـــوز الــضــخــمــة ثـــم تــصــل إلــــى شــجــيــرات 
الـــــــــورد الـــدمـــشـــقـــي وتـــمـــضـــي ســـاعـــتـــني فــي 
القطاف، لتعود محّملة ببضعة كيلوغرامات 
)1.5 دوالر  بــــ15 درهــمــًا  الــواحــد منها  تبيع 

أميركي(.
ــة  املــشــهــد الـــحـــالـــم ال يــغــيــب عــلــى طــــول واحـ
ونهرها  بــاألمــازيــغــيــة،  »آســـامـــر«  أو  دادس، 
فــــي الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي لـــلـــمـــغـــرب. فــــي قــريــة 
الجديد«  »الــعــربــي  إلــى  تتحدث  آيــت يحيى 
فـــاطـــمـــة بــــو تــــزكــــزاويــــن وفـــاطـــمـــة أحـــمـــد مــع 
يــرّوج  حــات أخــريــات يعملن بعيدًا عــّمــا 

ّ
فــا

والتعاونيات  السنوي  الــورد«  »مهرجان  له 
الـــورد في  والــشــركــات املسيطرة على قــطــاع 

قلعة مكونة.
لتعاونية  نساء  عشر  مع  الفاطمتان  تنضم 
الـــورد  يقطفن   

ّ
جميعهن الــحــديــثــة،  »الروم« 

الـــدمـــشـــقـــي »دامـــســـكـــيـــنـــا« ويـــبـــعـــنـــه بــهــدف 
تزكزاوين  بو  . مات زوج 

ّ
مساعدة عائاتهن

وتــرك لها 5 أبــنــاء أعالتهم وحــدهــا مــن بيع 
الــورد ومــواســم مختلفة. كذلك، تعيل أحمد 
أحفادها. تنضم إلى التعاونية نساء أرامل، 
وفــتــيــات عـــازبـــات مــمــن يــطــمــحــن فـــي حــيــاة 

أفضل.
قبل طلوع  آيــت يحيى  فــي  النساء  تستيقظ 
الفجر. هو شرط أساسي في القطاف لتجنب 
الــــحــــرارة املـــرتـــفـــعـــة، وذلـــــك مـــا يــمــّكــنــهــن من 

الحصول على ورد جيد.
يشكل الــورد املــزروع على طول واحــة دادس 
موسمًا قديمًا، عززته الحماية الفرنسية من 
خال إنشاء أول معمل للتقطير سنة 1938. 
انتقلت الوردة ذات األصل الهندي عبر إيران 
وســوريــة إلـــى املــغــرب بــواســطــة الــحــجــاج أو 
الــقــوافــل الــتــجــاريــة. لــكــن، لـــم تــتــطــور آلــيــات 
التقليدي،  قــالــبــهــا  الــقــطــاف وحــافــظــت عــلــى 
أي بــاســتــخــدام الــكــفــنّي، وقـــد تــضــع الــنــســاء 
في أيديهن كفوفًا للحماية من شوك الورد، 
احــتــيــاط، بل  أي  وأحــيــانــًا »ال نتخذ تجاهه 
نــســتــخــدم املــلــقــط إلزالـــتـــه الحــقــًا« كــمــا تقول 
البتات في كيس من  بو تزكزاوين. يضعن 
مليء  منديل  فــي  أو  الباستيك  أو  الخيش 

بالثقوب يسمح بدخول الهواء. 
 

من أجل العيش
مـــا زال الــــــورد كـــــأّي مــحــصــول زراعــــــي آخــر 
بالنسبة ملعظم الفاحني يؤّمن لهم مدخواًل 
بل  الرئيسي،  املحصول  ليس  فهو  إضافيًا. 
كسياج  يستخدم  أو  عشوائيًا  يــزرع  بالكاد 
 صنفًا آخر من الفاحني 

ّ
لحماية الحقول. لكن

والــــفــــاحــــات وبـــنـــســـب قــلــيــلــة انـــضـــمـــوا إلـــى 

نساء الورد
مغربيات 

يسعين إلى 
حياة أفضل

الشمس  شروق  قبل  الحقول  إلى  ينزلن  النساء  مشهد 
بهي جدًا، ال أجمل منه في قرية آيت يحيى المغربية. 
يقطفنها  الزهور،  وسط  اليومي  عملهن   هو 
ويبعنها بكامل عطرها وألقها وجمالها ألجل تأمين 

دخل ضئيل

تغيّرات كثيرة أحدثتها 
حرب اليمن األخيرة في 

المجتمع. ولعّل بعضها 
َتمثّل في العودة إلى 
تقاليد وعادات قبلية 
بهدف تنظيم شؤون 
الحياة، في ظّل غياب 

المؤسسات الرسمية 
المعنيّة بتسيير أمور 

المواطنين

العرف القبلي يفّض نزاعات اليمنيين

الورد المفتّح لديه قدرة 
على إخراج الماء والزيت 
أكثر من الورد المضموم

أنشأنا وحدة تقطير 
الورد، وساعدتنا 

الحكومة بتوفير اآلالت

االحتكام يكون إلى كبير 
األسرة أو شيخ القبيلة أو 

عاقل الحّي في المدن

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

عوامل مختلفة أّدت إلى اندثار حكم القانون 
فــي املــجــتــمــع الــيــمــنــي، ال ســّيــمــا مــع تصاعد 
العوامل  الباد. ومن  تلك  في  الدائرة  الحرب 
الشرطة  أقسام  في  األمنية  العناصر  اختفاء 
في  واملــحــاكــم  العامة  النيابات  أداء  وضــعــف 
مــعــظــم املـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة مـــن جــــــّراء الــحــرب 

وانقطاع الرواتب منذ شهور عّدة. 
أداء وظــيــفــتــهــا  عـــــن  الــــــدولــــــة  عــــجــــز  وأمــــــــــام 
لــبــســط ســلــطــة الـــقـــانـــون فـــي مــنــاطــق الــيــمــن، 
 

ّ
أضــحــى الــعــرف القبلي  أفــضــل الــطــرق لفض

واملناطق  املــدن  في  اليمني  املجتمع  نــزاعــات 
البدوية  املجتمعات  كانت  بعدما  الحضرية، 
 والــريــفــيــة هــي الــتــي تــحــافــظ عــلــى االســتــقــرار 
والــتــمــاســك املــجــتــمــعــي داخــلــهــا بــاعــتــمــادهــا 

 الخافات.
ّ

األعراف القبلية كمرجع لحل
املــدن الحضرية،  أبناء  عبد السام عبيد من 
ــن يـــعـــّدون  ــذيــ ــن املـــنـــتـــقـــديـــن الــ كـــــان واحـــــــدًا مــ
الــقــبــائــل ســبــبــًا مـــن أســـبـــاب عــــّدة تـــــؤّدي إلــى 

الــحــرب بحسب   
ّ
للقانون، لكن االمــتــثــال  عــدم 

ــا يـــقـــول »أرغـــمـــت  كــثــيــريــن مـــن ســـكـــان تلك  مـ
في  القبلية  الطريقة  إلــى  الــلــجــوء  املـــدن على 
إلــى فعاليتها في هذه  النزاعات، نظرًا   

ّ
فــض

الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  عبيد  يضيف  البيئة«. 
 »مجتمعات ريفية كثيرة في الشمال، مثل 

ّ
أن

ما  محافظات عمران وحجة وريــف صنعاء، 
من  الرغم  على  باستقرار  أمني  ع 

ّ
تتمت زالــت 

غياب الدولة أو السلطات القانونية إلى حّد 
كــبــيــر، فــيــمــا نــســب الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة فيها 
 »املــشــهــد األمــنــي 

ّ
مــتــدنــيــة«. ويــشــيــر إلــــى أن

 يــخــتــلــف تــمــامــًا فـــي مــــدن تــفــتــقــر إلــــى بسط 
سلطة القانون مثل صنعاء وعدن وإب وتعز 
حــيــث تــتــكــرر الــجــرائــم األمــنــيــة أو  الــخــافــات 
ويــــرى بعض  مــتــزايــدة.  بــصــورة  املجتمعية 
ــراف فـــي غـــيـــاب الـــقـــانـــون وتـــوقـــف عمل  ــ ــ األطـ
املحاكم  فرصة ملمارسة األعمال االستغالية 
والفوضوية من أجل الحصول على مكاسب 

غير شرعية«. 
ــرة فــــي الــــبــــاد،  ــ ــيـ ــ مــــذ انـــدلـــعـــت الــــحــــرب األخـ

نزحت إلى املدن عشرات آالف األسر الريفية 
مراجع  تعّد  التي  القبلية  زعاماتها  ومعها 
أطــراف  إليهم  فيحتكم  القبلية  ــراف  األعــ فــي 
ــاح األرحـــبـــي  ــ ــزاع. ويـــشـــرح املــــواطــــن وضـ ــنــ الــ
 »املــعــنــيــني يــمــثــلــون أمــــام تــلــك الــزعــامــات 

ّ
أن

تعامل الناس مع هؤالء الزعماء واعتبارهم 
أن يكون هــؤالء على معرفة  محّكمني، يجب 
تــــامــــة بـــأحـــكـــام الــــعــــرف الـــقـــبـــلـــي والـــشـــرعـــي 

وموجباته وحاالته وعقوباته.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــيـــر الـــشـــيـــخ الـــقـــبـــلـــي حــســني 
 هذه األحكام باتة وغير قابلة 

ّ
العليي إلى أن

مع  باملقارنة  التنفيذ  وسريعة  لاستئناف 
ويقول  املحاكم.  التي تصدرها  األحــكــام  تلك 
 »الــــعــــرف الــقــبــلــي 

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــ

يعالج كل الخافات والنزاعات املدنية، مثل 
ــــزواج والشتم  املــشــاكــل األســـريـــة وعـــاقـــات الـ
التي  الجنائية  الــشــؤون  وكــذلــك  والتشهير، 
يــنــتــج عــنــهــا عــنــف مــثــل االعــــتــــداء والــســرقــة، 
بإصابات  كالتسبب  العمدية  غير  والحاالت 
جسدية أو صحية من دون قصد. وُيستثنى 
الجهات  إلــى  فُيحال  بأنواعه،  القتل  ذلــك  من 

الحكومية املعنية«.
وفي حني تقترب أحكام املحّكمني من األحكام 
القانونية بصورة الفتة في املنازعات املدنية، 
 أحــــكــــام املــــنــــازعــــات الــجــنــائــيــة تــخــتــلــف 

ّ
ــإن ــ فــ

هي  »كثيرة   
ّ
أن العليي  ويــوضــح  عنها.  كليًا 

الــيــمــن، وكلما وقعت  الــتــي عاشها  الــحــروب 
ــة مــعــهــا، فــيــســّيــر الــنــاس  حـــرب تــنــهــار الـــدولـ
القبلي  الــعــرف  بــنــاًء على  الحياتية  أمــورهــم 
ــّد مــن  ــ ــحـ ــ ــتـــمـــع ويـ الــــــــذي يـــحـــافـــظ عـــلـــى املـــجـ
والضعفاء«.  الفقراء  وظلم  الجريمة  انتشار 
 »العرف القبلي يهتم بحقوق 

ّ
ويشّدد على أن

والنساء  املهّمشني  مثل  الضعفاء  املواطنني 
 »عقوبات بغرامات 

ّ
 إن

ً
«، قائا

ّ
وصغار السن

القبيلة  فــي  الــفــرد  ــفــَرض على 
ُ
ت مالية كبيرة 

الــــــذي يـــرتـــكـــب جـــريـــمـــة عـــنـــف ضـــــّد فـــــرد مــن 
أدنــى مستوى،  أو من فئات قبيلة  املهّمشني 
يــعــمــل عــــادة فــي مــهــن بسيطة مــثــل الــحــاقــة 

والجزارة وخدمة أفراح األعراس«.
ــدام  ــفــَرض عــقــوبــات مــثــل الــســجــن واإلعــ

ُ
وال ت

نقدية  هــي عقوبات  بــل  القبلية،  الحلول  فــي 
املفروضة  العقوبة  تكون  وعـــادة،  ومعنوية. 
عــلــى األطـــــــراف املــخــتــلــفــة بــعــد صـــــدور قـــرار 
التحكيم ذبح حيوانات )أغنام وأبقار(، وذلك 

وفقًا لحجم الجرم املرتكب وطبيعته.

شارحني قضاياهم، فيما يضع كل من أطراف 
النزاع قطعة ساح واحدة أو عددًا من القطع 
بــحــســب حــجــم الــقــضــيــة، كــتــأكــيــد قــبــلــي على 
احترام الحكم أيًا كان واالستعداد لتنفيذه«. 
يضيف األرحبي الذي يؤّيد »ضرورة الرجوع 
إلى العادات والتقاليد بهدف تنظيم الحياة 
ــه »حني 

ّ
بني اليمنيني حتى تعود الــدولــة«، أن

ني، ُيصار إلى 
َ
يقع خــاف بني فرَدين أو طرف

القبيلة  أو شيخ  األســـرة  كبير  إلــى  االحتكام 
وأحــيــانــًا عــاقــل الــحــّي فــي املـــدن. ويــعــرض كل 
ــني 

َ
مــعــنــّي قــضــيــتــه، وبـــنـــاًء عــلــى أقــــوال الــطــرف

ــة يــصــدر الــحــكــم الــنــهــائــي،  ـــ والـــشـــهـــود واألدلـ
 
ّ
وعــلــى الجميع اإلذعــــان لـــه«. ويــشــيــر إلـــى أن
»الــشــيــخ أو املــحــّكــم يــــؤّدي دور الــقــاضــي في 

املحكمة«.
وقد شّجع هذا األمر في اآلونة األخيرة زعماء 
ــال الــحــارات( فــي صنعاء واملــدن 

ّ
األحــيــاء )ُعــق

الحضرية األخرى على أداء تلك األدوار، بداًل 
مــن بقائهم مــجــّرد هــمــزة وصــل بــني األحــيــاء 
وأقسام الشرطة والنيابات واملحاكم. وبهدف 

 الورد 
ّ
عمل النساء متعبًا من دون نتائج ألن

بأثمان هزيلة  للشركات واملعامل  ُيباع  كان 
 
ّ
 أن

ّ
إذ ال يصل إلى 5 دراهم )نصف دوالر( إال

ثمنه تغير بعد عام 2011 وبات الكيلوغرام 
للكيلو  درهــمــًا  بــــ18  للتعاونيات  ُيــبــاع  منه 

غرام )نحو دوالرين(«.
آيــت حــدو على  بالرغم من التحسن، تأسف 
ــغــــرب األخـــضـــر  ــروع املــ ــشــ »عــــــدم تــشــجــيــع مــ
الفاحني على االنخراط بالتعاونيات بشكل 
صــحــيــح. تنتشر بــشــكــل كــبــيــر الــتــعــاونــيــات 
الــعــائــلــيــة بـــرقـــم يــصــل إلــــى 15 وتــســتــحــوذ 
 
ّ
ــا«. تــشــيــر إلــــى أن ــم الـــدولـــة وحــــدهــ عــلــى دعــ

التعاونيات غير  النساء من  استفادة  نسبة 
الــعــائــلــيــة مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــن يــحــصــلــن على 
حاجياتهن  شـــراء  فــي  تــفــيــدهــن  مستحقات 

األساسية. 

»حباتو«
التي  دادس«  »نــســاء  تعاونية  إلــى  انــضــّمــت 
ــة إحــــدى  ــدايــ ــبــ ــــت حـــــــدو، فــــي الــ أســـســـتـــهـــا آيــ
وعشرون امرأة، وتنتظر اآلن خمسون امرأة 
أخــــرى االنــضــمــام. مــعــظــم هــــؤالء الــنــســاء لم 
يدرسن أو يصلن إلى مراتب عليا بالدراسة، 
وهــــن فـــقـــيـــرات، وال يــلــقــني دعــمــًا اقــتــصــاديــًا 
 في املجتمع. تشرح آيت 

ّ
كافيًا يبرز دورهــن

حدو منظومة عمل املرأة في الواحات: »تعمل 
املرأة في الحقل فتجني اللوز وتقطف الورد 
وتــحــصــد وتــجــمــع األعـــشـــاب لــلــمــواشــي، ثم 
تعمل في البيت وتؤدي مهام منزلية. فيصل 

إلـــى 15 ســاعــة، وقـــد يساعدها  وقـــت عملها 
ه مضطر إلى الخروج من الواحة 

ّ
الرجل لكن

للبحث عن عمل آخر أو الهجرة إلى املدن«.
 
ّ
ــاء إلــــــى مــــســــاعــــدة بــعــضــهــن ــنــــســ تـــضـــطـــر الــ

فـــي الــقــطــاف أو الــحــصــد انــطــاقــًا مـــن القيم 
وبالرغم  الواحات.  في  السائدة  االجتماعية 
 جــهــودهــم 

ّ
 لـــكـــن

ّ
مـــن مـــســـاعـــدة الــــرجــــال لـــهـــن

ال تــــــقــــــارن بـــعـــمـــل امـــــــــــرأة واحـــــــــــدة تـــتـــعـــدد 
ــلـــى الــــرجــــل الــــذي  مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا. يـــطـــلـــق عـ
يتولى مهام املرأة في الحقل أو خارجه لقب 
»ْحــبــاتــو«، وهــو لقب يعيب الــرجــال ويخفي 
املــــرأة فــي أدوار أو مهن  تــبــرز  وجـــودهـــم إذ 

صعبة وحدهن. 
تعمل بعض نــســاء مكونة فــي حــقــول تعود 
لشركات كبرى، وينظم العاقة بني الطرفني 
عقد عمل، أّما األغلبية فتعمل باملناولة )أي 

 الخاصة.
ّ
تضمني األراضي( أو في حقولهن

بــات شركة  الــذي  الفرنسي األول  فــي املعمل 
وظف نساء يعملن 

ُ
خاصة بأسهم مغربية، ت

طــــوال الـــعـــام فـــي حــقــول ورد خـــاصـــة. تــقــول 
 معالجة شجيرات 

ّ
آيــت حــّدو: »مــن مهامهن

ــة األعــشــاب الــضــارة،  الـــورد وتشذيبها وإزالـ
ــدة شـــهـــر، ثم  لــيــســتــأنــفــن عــمــلــيــة الـــقـــطـــاف ملــ
يـــجـــري اســـتـــدعـــاؤهـــن لــاهــتــمــام بــالــحــقــول 

وزرع ما يلزم من الورد«. 
 150« 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ يفيد مــصــدر 

ــقــــول الــــشــــركــــة كـــانـــت  ــــي حــ امـــــــــرأة يـــعـــمـــلـــن فـ
)7.3 دوالرات(  70 درهمًا  تتقاضى  الواحدة 
الخريف  مقابل 12 ساعة عمل في موسمّي 

 يــحــصــلــن عـــلـــى )60 
ّ
ــاء. ســـابـــقـــًا كـــــن ــتــ ــشــ والــ

درهمًا(، وحصلت بعض العامات قبل ثاث 
 
ّ
ســنــوات عــلــى بــطــاقــة عــمــل تــثــبــت الــتــزامــهــن

مــع الــشــركــة، لــكــن انــتــزعــت منهن هـــذا الــعــام 
 بهذه 

ّ
بعد مطالبة عامات أخريات بحقهن

الصحية.  التغطية   
ّ
لهن توفر  التي  البطاقة 

بـــات الــعــمــل مــفــتــوحــًا، أي حــصــول الــقــاطــفــة 
 كيلوغرام من الورد، 

ّ
على درهمني مقابل كل

وارتفع األجر هذا العام إلى درهمني ونصف. 
يستحيل هنا على القاطفة أن تصل إلى 25 
كيلوغرامًا خال 10 ساعات يومية، بالترافق 
مع احترام شروط الشركة في القطاف التي 
تتطلب احــتــرام خــطــوط الــــورد، وعـــدم قطف 

الوردة املضمومة«. 
ــاء  ــلــــى إنــــشــ تـــفـــتـــقـــد الــــنــــســــاء الـــــعـــــازمـــــات عــ
ــادي، بــحــســب آيــت  ــ تــعــاونــيــات إلـــى الــدعــم املـ
في  ضعيفًا.  تشجيعًا  الــنــســاء  »تلقى  حـــدو: 
تــعــاونــيــتــنــا أنـــشـــأنـــا وحـــــدة تــقــطــيــر الـــــورد، 
 
ّ
وســاعــدتــنــا الــحــكــومــة بــتــوفــيــر اآلالت، لــكــن

فاقترضت  الكفاح،  منا  يتطلّب  استمرارها 
بــعــض الــنــســاء مــبــالــغ مــالــيــة مـــن أجـــل بــنــاء 
الوحدة وسّوت أرباح السنوات األربع األولى 
بـــدأت النساء  ديــونــنــا. فــي مطلع عــام 2015 
يــســتــفــدن مـــن فـــائـــض املــبــيــعــات ويــحــصــلــن 
على أجرة بحسب ساعات العمل، باإلضافة 
إلــى تعويض ســنــوّي«. احــتــاجــت آيــت حدو 
والعامات معها جهودًا عظيمة حتى تصل 
كثيرا  ذلــك  كلفهن  الــخــارج.  إلــى   

ّ
منتجاتهن

املــال للحصول على شــهــادات للتصدير  من 

والـــجـــودة والـــشـــهـــادات الــبــيــولــوجــيــة. تنتج 
ر وزيت 

ّ
»نساء دادس« حاليًا ماء الورد املقط

الــــورد األســاســي الــبــاهــظ الــثــمــن، بــاإلضــافــة 
ــــواد الــتــجــمــيــل خــصــوصــًا الــصــابــون.  إلــــى مـ
التعاونية  فــي  الــعــضــوة  يــتــجــاوز دخـــل  وال 
في موسم الورد ألفّي درهم )210 دوالرات(. 
لــكــن، يختلف مــــردود امــــرأة عــن أخـــرى وفــق 

مجهودها.
 منتجات نساء هذه 

ّ
أن إلــى  تجدر اإلشـــارة 

ــورد تــواجــه مــنــافــســة كبيرة  املــنــاطــق مــن الــ
في السوق العاملي للنباتات العطرية. فهذا 
وتركيا  كفرنسا  دول  عليه  تسيطر  السوق 
ــن الـــــــدول املـــعـــروفـــة  ــا مــ ــيـــرهـ ــلـــغـــاريـــا وغـ وبـ

بإنتاج الورد.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

يوميًا، ينعم أهالي قطاع غزة بساعات 
النعمة  وهــذه  الكهرباء.  من  فقط  قليلة 
ــق نـــهـــارًا، بــل فــي منتصف 

ّ
قــد ال تــتــحــق

وا 
ّ
الليل، ما يعني أن األطفال لن يتمكن

ــــوات املـــخـــّصـــصـــة  ــنـ ــ ــقـ ــ مـــــن مــــشــــاهــــدة الـ
ــع، يــحــرم  ــواقــ ــذا الــ  هــ

ّ
ــل لـــأطـــفـــال. فـــي ظــ

مئات آالف األطــفــال في مدينة غــزة من 
أو  تستهويهم،  التي  البرامج  مشاهدة 

االستماع إلى أغنيات األطفال. 
وتـــــحـــــّول االنــــقــــطــــاع املـــســـتـــمـــر لــلــتــيــار 
ــــوس بــالــنــســبــة  ــابـ ــ الـــكـــهـــربـــائـــي إلــــــى كـ
للغزيني، خصوصًا األطفال، الذين أنهوا 
عامهم الدراسي على نور الشموع. وفي 
العطلة الصيفية، يحرمون من مشاهدة 
البحر،  أمــا  الكرتون.  مسلسات وأفــام 
فملوث. كما أن األماكن الترفيهية قليلة. 
ــــون )9 أعــــــوام(  ــــدهـ مـــنـــذ كـــــان أحـــمـــد املـ
أصـــغـــر ســـنـــًا، يـــــدرك أن الـــكـــهـــربـــاء غير 
مــتــوفــرة دائــمــًا فــي قــطــاع غــــزة. وكــثــيــرًا 
ما يسأل أهله:  »كم هي عدد الساعات 
الــتــي تــنــقــطــع فــيــهــا الــكــهــربــاء فـــي دول 
الــكــهــربــاء ال   

ّ
ــم؟«، وال يـــصـــدق أن ــالـ ــعـ الـ

تنقطع فــي عـــدد مــن الــــدول، بــل يعتقد 
على  ينسحب  غــزة  على  ينطبق  مــا  أن 
 
ً
ــه تابع مسلسا

ّ
أن دول أخـــرى. ال يذكر 

 على التلفزيون، بل عادة 
ً
كرتونيًا كاما

مــا يــشــاهــد نــصــف الــحــلــقــات، عــلــمــًا أنــه 
شــغــوف جـــدًا بــاملــســلــســات الــكــرتــونــيــة. 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أشــعــر  ــقـــول لـ ويـ
بالغضب ألن بعض مسلسات الكرتون 
عرض خــال وجــود الكهرباء. أحب 

ُ
ال ت

تلك  حتى  الكرتونية،  الشخصيات  كــل 
املوجودة في الكتب املدرسية«. 

)6 ســنــوات( يعتقد أيضًا  شـــادي مهنا 
ــل دول  ــ ــــي كـ ــكــــهــــربــــاء تـــنـــقـــطـــع فـ بــــــأن الــ
ه 

ّ
العالم، كما هو الحال في مدينته. لكن

يـــكـــره شـــركـــة الــكــهــربــاء كــثــيــرًا، بـــل هي 
عــدوتــه األولــــى. ويــشــيــر إلـــى أنـــه يــراهــم 
مـــن شــقــتــه يــنــزلــون املــقــبــض الــحــديــدي 
لــتــقــطــع الــكــهــربــاء عـــن املــنــطــقــة. يــقــول: 
»أحب سبونج بوب وماشا، وهي فتاة 
 أحمر وتحب أن تلعب«. 

ً
ترتدي منديا

ويــتــمــنــى أن يـــكـــون مـــغـــامـــرًا مــثــلــهــمــا، 
ويــــزور األمـــاكـــن الــتــي يـــزورونـــهـــا. ففي 
ــــزة، تــنــقــطــع الــكــهــربــاء فـــي كـــل مــكــان،  غـ
فيها  تنقطع  ال  أمــاكــن  فــي  هــمــا  بينما 
الــكــهــربــاء.  تــحــرص عائلة شـــادي على 
تــجــنــيــبــه نــــشــــرات األخــــبــــار أو غــيــرهــا 
إلبعاده قدر املستطاع عن أخبار القتل 
والــدمــار، وتــرى أن مسلسات الكرتون 
ــد شـــادي  ــ ــقـــول والـ مــفــيــدة لـــأطـــفـــال. ويـ
ليتأّكد  الكرتون  إنه يشاهد مسلسات 
أيــة كلمات مسيئة. لكن  أنــه ليس فيها 
 إبنه ال يستطيع مشاهدة ما 

ّ
املشكلة أن

يحّبه بسبب االنقطاع املتكّرر للكهرباء، 
وهو ما يغضبه كثيرًا. 

ــيـــشـــان )5 أعـــــــــــوام(، فــتــحــّب  ــة عـ ــ ــا آيــ ــ أمــ
االســتــمــاع إلـــى أغــنــيــات األطـــفـــال، التي 
ــقــــنــــوات املــتــخــصــصــة  ـــهـــا بـــعـــض الــ

ّ
تـــبـــث

مـــدة   
ّ
أن ــال. والــــســــبــــب  ــ ــفــ ــ بــــبــــرامــــج األطــ

ــرة، مـــــا يـــعـــنـــي أنـــهـــا  ــيــ ــــات قــــصــ ــيـ ــ ــنـ ــ األغـ
إليها خال وجود  االستماع  تستطيع 
الكرتون  مسلسات  بعكس  الــكــهــربــاء، 
حرم من 

ُ
التي عادة ما تكون أطول، وقد ت

معرفة النهاية إذا ما انقطعت الكهرباء. 
ــــروي لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« عـــن آخــر  وتـ
فــيــلــم كــرتــونــي تــابــعــتــه قــبــل شــهــر، عن 
مملكة الديناصورات، الفتة إلى انقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء بـــعـــدمـــا عــــــاد الـــديـــنـــاصـــور 

األصلي  موطنه  إلــى  والــبــطــل  الصغير 
الــــذي كـــان قـــد تـــاه عــنــه. وبــعــد انــقــطــاع 
الكهرباء، بكت لساعات وهي تطلب من 
والدها  ويشرح  الفيلم.  تشغيل  والدها 
أن إبنته ظنت أنه املسؤوال عّما حدث. 

النفسية،  املعالجة  توضح  جهتها،  من 
واملتخصصة في شؤون املرأة والطفل، 
إيمان جبر، أنه خال متابعتها حاالت 
ــال، الحـــظـــت أن الــحــرمــان  ــفــ بــعــض األطــ
ــة، أو  ــيــ ــاضــ ــريــ ــــن األنــــشــــطــــة، كـــتـــلـــك الــ مـ
ــا، يــزيــد  ــرهـ ــيـ مـــشـــاهـــدة الــتــلــفــزيــون وغـ
مــن االكــتــئــاب والــعــنــف لــديــهــم. وتشير 
إلى أن عــددًا كبيرًا من األهالي يشكون 
مـــن حــفــظ األطـــفـــال بــعــض الــكــلــمــات أو 
العبارات »املسيئة«، على حد وصفهم، 
أفــامــًا تنتشر على  خـــال مــشــاهــدتــهــم 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أو تلك 
إلى  الفتة  أمامهم،  الكبار  يرددها  التي 
ــر فيهم فــي ظــل غــيــاب بــرامــج 

ّ
أنــهــا تــؤث

هــــادفــــة يــمــكــن لـــهـــم مــتــابــعــتــهــا بــســبــب 
ــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي. تــضــيــف  ــتـ ــقـــطـــاع الـ انـ

ــنــــاك حـــرص  ــيـــس هــ ــر: »لـــــأســـــف، لـ ــبــ جــ
كاٍف على األطفال، ومنعهم على سبيل 
ــــام أو  ــال مـــن مـــشـــاهـــدة بــعــض األفــ ــثـ املـ
البرامج الخاصة بالكبار. لطاملا أشرنا 
إلـــى أهــمــيــة الــكــرتــون وأغـــانـــي األطــفــال 
خــصــوصــًا أنـــهـــا قــريــبــة مـــن أعـــمـــارهـــم، 
حتى لو اختلفنا مع بعضها. واملشكلة 
ــزة يــــولــــدون كــــبــــارًا، ألنــهــم  ــال غــ ــفـ أن أطـ
ــع الـــحـــيـــاة  ــ ــبــــرون عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مـ مــــجــ

الصعبة في القطاع«.
ملنظمة  امليداني  املكتب  رئيسة  وكانت 
األمم املتحدة للطفولة في غزة، بيرنيل 
ــد، قــــد أعـــلـــنـــت اســـتـــنـــادًا إلـــى  ــايـ ــسـ ــرنـ إيـ
دراسة أعدت في عام 2016، أن نحو 400 
 
ً
ألــف طفل فــي غــزة يواجهون مستقبا

معتمًا بفعل الصدمات التي واجهوها 
بعد العدوان األخير على غزة. أضافت 
إليهم  بالنسبة  بــات أصعب  الــواقــع  أن 
ـــى تــأمــني  ــات يـــهـــدف إلــ ــ ــنـــضـــال بـ ألن الـ
ــة ولـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ حــــقــــوق األطــــــفــــــال األسـ

الترفيه عنهم. 

أطفال يكرهون شركة الكهرباء

يتلهون في الزقاق الضيق )محمد الحجار(

يحاولون الترفيه عن أنفسهم )محمد الحجار( 

عودة إلى العادات والتقاليد 
لتنظيم الحياة في غياب 

الدولة )العربي الجديد(

تعتمد النساء على موسم الورد للتجهيز لألعراس أو شراء المالبس )كريم أشلحي(

يتعايش أطفال غزة 
مع االنقطاع المستمر 

للتيار الكهربائي. إال 
أن هذا ال يمنعهم 

من الغضب، إذ 
يحرمون من مشاهدة 

مسلسالت الكرتون

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

العرف القبلي يهتم 
بحقوق الضعفاء مثل 

المهّمشين والنساء



قضايا

معتز الفجيري

ــتــــمــــاع مــجــلــس  ــقــــاد اجــ يـــمـــثـــل انــــعــ
ــي اليوم  الــشــراكــة املــصــري األوروبــ
فــي   )2017 تــــمــــوز  ــيــــو/  ــولــ يــ  25(
مشروع  لتجّدد  الرسمي  االنــطــاق  بروكسل، 
أن توقفت  األوروبـــيـــة، بعد  املصرية  الــشــراكــة 
مــجــالــس الـــشـــراكـــة املـــصـــريـــة األوروبــــيــــة منذ 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2010، وتـــأخـــر تــحــديــث أطــر 
الشراكة بني مصر واالتحاد األوروبي سنوات، 
بها  مــرت  الــتــي  السياسية  الــتــحــوالت  نتيجة 
مصر منذ عام 2011. وكانت منظمات حقوقية 
دولية ومصرية قد دعت االتحاد األوروبي إلى 
عدم عقد هذا االجتماع، معتبرة أن املضي في 
وقٍت  في  األوروبــيــة  املصرية  الشراكة  تطوير 
مسعورة  حملة  املصرية  السلطات  فيه  تشن 
ــريــــات الـــعـــامـــة، بــمــثــابــة  ــقـــوق والــــحــ ــد الـــحـ ضــ
عبد  الــرئــيــس  حــكــومــة  تستحقها  ال  مــكــافــأة 
نظامه  جرائم  على  وتسّترًا  السيسي،  الفتاح 
التي لم تشهدها مصر عبر تاريخها الحديث. 
ــاد األوروبــــــــــــي فــــرصــــة ثــمــيــنــة  ــ ــحــ ــ أضــــــــاع االتــ
لتوظيف عقد هذا االجتماع السياسي، رفيع 
حقوق  ــاع  أوضــ لتحسني  للضغط  املــســتــوى، 
اإلنسان، في وقت تتطلع فيه حكومة السيسي 
إلـــى االجــتــمــاع العــتــمــاد األولـــويـــات الــجــديــدة 
لـــلـــشـــراكـــة املـــصـــريـــة األوروبــــــيــــــة، األمــــــر الــــذي 
املساعدات  مــن  جــديــدة  حزمة  تبّني  سيعقبه 
املــالــيــة لــلــحــكــومــة املــصــريــة بـــني عـــامـــي2017-

2020. ويــرى  مسؤولو االتــحــاد األوروبـــي أن 
وجود مثل هذه اآلليات واملنابر الحوارية مع 
ل طرح قضايا حقوق 

ّ
الحكومة املصرية يسه

اإلنــســان. بشكل عـــام، نـــادرًا مــا يلجأ االتــحــاد 
في  عقابية،  تطبيق سياسات  إلــى  األوروبـــي 
إطــــار ســيــاســاتــه الــخــارجــيــة تــجــاه انــتــهــاكــات 
حــقــوق اإلنـــســـان، عــلــى عــكــس فـــرض الــشــروط 
واملتابعة األكثر حزمًا في ما يتعلق بتحرير 
الــتــجــارة، واســتــقــبــال الـــصـــادرات املــصــريــة في 
معينة،  جــــودٍة  بمعايير  األوروبـــيـــة  األســــواق 
ــارات األجـــنـــبـــيـــة،  ــمــ ــثــ ــتــ وتـــحـــســـني مــــنــــاخ االســ
ــــاالت األمــــــــن ومـــواجـــهـــة  ــجـ ــ ــــي مـ ــاون فـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الهجرة غير املنتظمة. وقد كان أولى باالتحاد 
األوروبــي، في ظل سلسلة األزمات السياسية 
الحالية  واألمنية  واالجتماعية  واالقتصادية 
في مصر، وما تشكله من تهديٍد ألمن املنطقة 
واستقرارها ككل، أن يكون على قدر أكبر من 
املسؤولية السياسية واألخاقية في مقاربته 
ــاع الــداخــلــيــة فــي مــصــر، خــصــوصــا أن  ــ األوضـ
دوال أوروبية كثيرة عززت، في الفترة األخيرة، 
القمع  مؤسسات  إمكانات  مــن  مباشر  بشكل 
العسكري  الــتــعــاون  فــي مصر وقــدراتــهــا عبر 

واألمني.       
 

مسار الشراكة وتحوالته  
اإلطــار  املتوسطية  األوروبـــيـــة  الــشــراكــة  تمثل 
األوروبـــي عاقاته مع  االتحاد  لتطوير  العام 
ــادق الــبــرملــان  ــد صــ دول جــنــوب املــتــوســط. وقـ
ــة املـــصـــريـــة  ــراكــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ املــــصــــري عـ
األوروبية في يونيو/ حزيران 2004، وتنص 
ــلـــى اعـــتـــبـــار حــقــوق  ــيـــة مـــنـــهـــا عـ ــثـــانـ املــــــــادة الـ
ــــي الـــعـــاقـــات  ــًا فـ اإلنـــــســـــان عـــنـــصـــرًا جــــوهــــريــ
املـــادة،  املــصــريــة األوروبـــيـــة. وبمقتضى هـــذه 
يــجــوز ألحـــد أطـــرف االتــفــاقــيــة تجميد تنفيذ 
جـــزء مــن االتــفــاقــيــة، أو كــلــهــا، إذا قـــام الــطــرف 
ــر بــتــجــاوزات جسيمة لــحــقــوق اإلنــســان.  اآلخـ
الجوار  شاركت مصر في ما يعرف بسياسة 
ــات الـــشـــراكـــة  ــ ــيـ ــ األوروبــــــــيــــــــة، وهــــــي إحــــــــدى آلـ
األوروبية املتوسطية، والتي أطلقها االتحاد 
األوروبي عام 2004  لتعزيز االستقرار واألمن 
في الدول املجاورة لحدوده من جهتي الشرق 
ســيــاســة  األول  اإلصــــــــــدار  ــبـــق  طـ والــــجــــنــــوب. 
على  مــعــتــمــدة   ،2010 إلــــى   2007 مـــن  الـــجـــوار 
خــطــط عــمــل مشتركة بــني االتــحــاد األوروبــــي 
تـــعـــهـــدات بــإصــاحــات  الــــجــــوار، تــضــم  ودول 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وأمــنــيــه 
بتقديم  األوروبـــــي  االتــحــاد  ويتعهد  شــامــلــة. 
مــســاعــداٍت مــالــيــة لـــدول الـــجـــوار لتنفيذ هــذه 
اإلصاحات. وقد مّرت سياسة الجوار بعملية 
األوروبـــي عقب  الجانب  مراجعة وتعديل من 
الــعــربــيــة عـــام 2011، وتعهد  الـــثـــورات  انــــدالع 
االتحاد األوروبــي بتقديم دعم مالي، وتعزيز 
لــلــعــاقــات مـــع دول الـــجـــوار الــتــي تــنــجــح في 
تــعــمــيــق الــديــمــقــراطــيــة، لــكــن ســيــاســة الــجــوار 
خضعت ملراجعة أخرى عام 2015، على ضوء 
بــلــدان عربية  فــي  السياسية  الــتــحــوالت  تعثر 
عديدة، وانتشار النزاعات املسلحة، وتصاعد 
اإلرهـــــاب، وزيــــادة مــوجــات الــهــجــرة والــلــجــوء 
ــا مــن جــنــوب املــتــوســط بشكل غير  إلــى أوروبــ
ــذ اإلصــــــــــدار األخــــيــــر لــســيــاســة  ــ مــــســــبــــوق. أخــ
الجوار األوروبية منحًى محافظًا، حيث سعى 
ــي إلـــى مــنــح أولــويــة قصوى  ــ االتــحــاد األوروبـ
لاستقرار في دول الجوار، وتطوير أولويات 
الــتــنــمــيــة بــشــكــل مــشــتــرك، يــأخــذ فـــي اعــتــبــاره 
ــل دولــــــة عـــلـــى حــــــدة، ويـــســـلـــم بــأنــه  ظــــــروف كــ
ليست لدى كل دول الجوار الرغبة في تطبيق 
الــدول األوروبية.  التي تحكم  املعايير نفسها 
وفــي هــذا اإلطـــار، استغنى االتــحــاد األوروبــي 
تنفيذ  في  اإليجابية  املشروطية  سياسة  عن 
إصـــاحـــات حــقــوق اإلنـــســـان والــديــمــقــراطــيــة، 
أولــويــات  تنفيذ  تقييم  على  االتــفــاق  وسيتم 
الشراكة بشكل مشترك بني االتحاد األوروبي 
ــل دولــــــة مــنــخــرطــة فــــي ســـيـــاســـة الــــجــــوار،  ــ وكـ

ــر الـــتـــي كـــانـــت تــنــشــرهــا  ــاريـ ــقـ ــتـ ــن الـ ـــًا عــ ـــديـ بـ
املفوضية األوروبــيــة حــول تقييم مــدى التزام 
تم  وقــد  العمل.  ببنود خطط  الشريكة  الـــدول 
الــتــوصــل إلـــى األولــــويــــات الــجــديــدة لــلــشــراكــة 
املصرية األوروبية في ديسمبر/ كانون األول 
في  رسميًا  اعتمادها  سيجري  والــتــي   ،2016
اجتماع مجلس الشراكة في بروكسل، لتشكل 
اإلطار الجديد للتعاون بني الطرفني. وتنص 
ــويـــات عــلــى تــحــديــث االقــتــصــاد املــصــري  األولـ
والتنمية االجتماعية، والتعاون في السياسة 
االستقرار من خــال تعزيز  الخارجية، ودعــم 
ــاب، وتحقيق  ــ الــديــمــقــراطــيــة، ومــواجــهــة اإلرهـ
األمـــن، والــتــعــاون فــي مــجــال الــهــجــرة وانتقال 
ــراد. وتــتــضــمــن األولـــويـــات بــنــودًا تتعلق  ــ األفــ
أقل  الــقــانــون، بشكل  اإلنــســان، وحكم  بحقوق 
تفصيًا وبصورة أضعف مما كان عليه األمر 
ــة،  ــيـ فـــي خــطــط عــمــل ســيــاســة الـــجـــوار األوروبـ
ــنــــود تـــعـــطـــي شــرعــيــة  ــبــ لـــكـــن وجــــــــود هــــــذه الــ
لوضع  املــدنــي،  للمجتمع  وأخــاقــيــة  قانونية 
املصرية  العاقات  أجندة  على  القضايا  هــذه 

األوروبية.           
 

بين اإلدانة والتواطؤ
ــتــــّدت الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة من  احــ
ــاد األوروبــــــــي فـــي مـــواجـــهـــة الــســلــطــات  االتــــحــ
وجــرائــمــهــا خــــال الـــعـــام األول عــقــب إطــاحــة 
الــرئــيــس محمد مــرســي فــي يوليو/  الــجــيــش 
فــقــد وجــهــت خـــاصـــات مجلس  تــمــوز 2013، 
ــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة،  االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي لــ
االتـــحـــاد  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء  مـــن  ــون  ــكــ واملــ
األوروبــي، انتقاداٍت حــادة للحكومة املصرية 
 10 ــي  ــ فــ ــم  ــ ثــ  2013 آب  ــــطـــــس/  ــــسـ أغـ  21 ــي  ــ فــ
إلــــى إمــكــانــيــة  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2014، وأملـــــح 
املصرية  للحكومة  املالية  املساعدات  تجميد 
عــبــر مــطــالــبــتــه املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة لتقييم 
املــســاعــدات عــلــى ضـــوء الــتــزام مــصــر بمبادئ 
بني  العاقات  تاريخ  في  مــرة  الشراكة. وألول 
الـــطـــرفـــني، يـــوصـــي املــجــلــس الــــــدول األعـــضـــاء 
ــدات الــتــي  ــعــ بــتــجــمــيــد تــصــديــر األســـلـــحـــة واملــ
من  الــداخــلــي«  القمع  فــي  أن تستخدم  »يمكن 
األجهزة األمنية املصرية. ودعا املجلس الدول 
األعضاء أيضًا إلى تقييم ومراجعة املساعدات 

أوباما،  بــاراك  السابق،  الرئيس  إدارة  اتبعته 
النظام  تجاه  األميركية  املتحدة  الواليات  في 
املصري، وقرارها بتجميد املعونة العسكرية 
السنوية للجيش املصري، القرار الذي استمر 

حتى مارس/ آذار 2015.
األكثر  ومنها  كثيرة،  أوروبــيــة  دول  تلتزم  لــم 
نفوذا في االتحاد األوروبي، بتوصية املجلس 
األوروبي تجميد تصدير األسلحة إلى مصر، 
ــدولـــي،  ــم مــمــا يــنــقــل فـــي اإلعــــــام الـ ــرغـ عــلــى الـ
ومــــا هـــو مـــوثـــق فـــي تـــقـــاريـــر األمـــــم املــتــحــدة، 
واملــنــظــمــات الــدولــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان بشأن 
ارتكاب السلطات املصرية جرائم مرّوعة، مثل 
القتل خارج نطاق القانون، والعقاب الجماعي 
واالخــتــفــاء  ســيــنــاء،  فــي  للمدنيني، خصوصا 
الـــقـــســـري، جــريــمــة الــتــعــذيــب. وحــســب تــقــريــر 
أيــار 2016،  مــايــو/  فــي  الدولية  العفو  ملنظمة 
بلغ حجم اتفاقات مبيعات األسلحة والذخائر 
ملــصــر خــــال عــــام 2014 أكــثــر مـــن 6 مــلــيــارات 
يــورو. ضمت الــدول األكثر تصديرًا لألسلحة 
لــلــمــؤســســات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة املــصــريــة 
وإيطاليا،  فرنسا  التشيك،  بــلــغــاريــا،  مــن  كــًا 
وتــعــامــلــت مــصــر أيــضــًا مـــع املــمــلــكــة املــتــحــدة، 
ــلـــغـــاريـــا، قـــبـــرص،  ــر، بـــولـــنـــدا، بـ أملـــانـــيـــا، املــــجــ
واســتــوردت  وأسبانيا.  سلوفاكيا،  رومــانــيــا، 
السلطات املصرية أجهزة تجّسس إلكترونية 
مـــتـــطـــورة، اســتــخــدمــت فـــي مــراقــبــة الــنــشــطــاء 
مـــن شـــركـــات فـــي أملــانــيــا وإيــطــالــيــا واملــمــلــكــة 
املــتــحــدة وفــرنــســا. كــمــا لــم يــؤثــر مــلــف حقوق 
اإلنـــســـان عــلــى املـــســـاعـــدات املــالــيــة املــمــنــوحــة 
ــــي للحكومة  مــن مــؤســســات االتـــحـــاد األوروبــ
املصرية، فعلى الرغم من أن حجم املساعدات 
الفعلية املــمــنــوحــة لــلــجــانــب املــصــري كـــان قد 
ــة الــرئــيــس  ــاحـ ــام 2013، عــقــب إطـ انــخــفــض عــ
السابق محمد مرسي، إال أن املساعدات املالية 
املــصــريــة. كما  للحكومة  عــام 2014  اســتــمــرت 
وافق البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 
اعتبار  على   2015 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
مهد  الـــذي  األمـــر  للبنك،  دولـــة عمليات  مصر 
لــتــمــويــل الــبــنــك مــشــروعــات كــبــرى فـــي مــصــر. 
وجاء االعتماد بعد عملية تقييم هزيلة وغير 
شـــفـــافـــة، قــــام بــهــا الــبــنــك لــلــوضــع الــســيــاســي 

والحقوقي في مصر.
القاهرة واالتــحــاد  بــني  العاقات  وقــد شهدت 
الــوقــت، بعد الجريمة  األوروبـــي توترا بعض 
الــبــشــعــة الخــتــفــاء الــبــاحــث اإليــطــالــي جوليو 
ريــجــيــنــي، وتــعــذيــبــه وقــتــلــه، فــي مــصــر، األمــر 
الـــذي دفــع الــبــرملــان األوروبــــي إلــى تبني قــرار 
عاجل في 10 مارس/ آذار 2016 دان فيه مقتل 
ريجيني، ومنتقدًا تصاعد موجات االعتقاالت 
الــقــســري،  واالخــتــفــاء  والــتــعــذيــب،  التعسفية، 
ــرأي والــتــعــبــيــر، والتضييق  وتــقــيــيــد حــريــة الــ
عــلــى مــنــظــمــات حــقــوق اإلنـــســـان ونــشــطــائــهــا. 
على الرغم من أن هذه الجريمة وترت العاقات 
املــصــريــة اإليـــطـــالـــيـــة، إال أنـــهـــا لـــم تـــؤثـــر على 
البلدين،  حكومة  بــني  الوثيق  التعاون  عاقة 
خصوصا في ظل تساهل الحكومة اإليطالية 
حتى اآلن في الحصول على حق هذا الشاب، 
ــة وشـــواهـــد تثبت  ــود أدلــ عــلــى الـــرغـــم مـــن وجــ
ــن املـــصـــريـــة فـــي الــجــريــمــة  ــ ــهـــزة األمـ ــــورط أجـ تـ
ــــرأي الـــعـــام اإليـــطـــالـــي، ودفــعــت  ــــارت الـ الــتــي أثـ
اإليطالي  املدني واإلعــام  املجتمع  مؤسسات 
إلى ممارسة ضغوط على القضاء والحكومة 
تــخــاذل  ملحاسبة قتلة روجــيــنــي. وقـــد شــجــع 
الحكومة اإليطالية والحكومات األوروبية في 
التصّدي لهذا اإلجرام أجهزة األمن واملخابرات 

املصرية، في سابقٍة جديدة، لتهديد مجموعة 
بـــــارزة مـــن املـــدافـــعـــني واملـــدافـــعـــات عـــن حــقــوق 
اإلنسان املصريني الذين اجتمعوا في أبريل/ 
نيسان املاضي في رومــا، في مؤتمر حقوقي 
ــة املــتــوســطــيــة  ــ ــيـ ــ بـــدعـــوة مـــن الــشــبــكــة األوروبـ
لحقوق اإلنسان، وكذلك مراقبتهم والتجّسس 
عليهم. وقد دان مسؤولون في وحدة الشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي املــجــلــس األوروبــــــــي، واملــمــثــل 
األوروبـــي الــخــاص بحقوق اإلنــســان، وبعض 
املناسبات  بعض  فــي  األوروبـــيـــة،  الحكومات 
خــــال الـــشـــهـــور الـــســـابـــقـــة، انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
اإلنسان في مصر، لكن معظم بياناتهم جاءت 
بــلــغــة ضــعــيــفــة لــلــغــايــة، ال تــضــاهــي خــطــورة 
األوضــاع، وخصوصا في مواجهة الخطوات 
القانونية واألمنية والقضائية التي اتخذتها 
ــقــــوق اإلنــــســــان  الـــســـلـــطـــة لــتــصــفــيــة حــــركــــة حــ
املصرية، في وقت تحتفي فيه آليات الشراكة 
األوروبية املتوسطية باملجتمع املدني، ودوره 

في التنمية واالستقرار. 
 

تفسير التراجع
تــتــطــلــب مــعــظــم قـــــرارات الــســيــاســة األوروبـــيـــة 
الــخــارجــيــة واألمــنــيــة املــشــتــركــة إجــمــاعــًا بني 
الــــــدول األعــــضــــاء، وهــــو أمـــــٌر يــصــعــب تحققه 
تــجــاه مصر فــي ظــل االنــقــســام فــي الـــرؤى بني 
الــدول األوروبية حول التعامل مع نظام عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، واســتــراتــيــجــيــات تحقيق 
بشكل  العربية  املنطقة  في  واالستقرار  األمــن 
زت من االنقسامات في السياسة 

ّ
عام. وقد عز

ــوام األخــيــرة،  ــ ــيــــة، فــي األعـ الــخــارجــيــة األوروبــ
األزمــــات الــداخــلــيــة الــتــي شهدتها أوروبــــا مع 
قـــرار اململكة املتحدة االنــســحــاب مــن االتــحــاد 
األوروبـــــــــــي، وتـــصـــاعـــد الــــتــــيــــارات الــيــمــيــنــيــة 
املـــتـــطـــّرفـــة واالنـــعـــزالـــيـــة فـــي بـــلـــدان أوروبـــيـــة 
كــثــيــرة، وتــصــاعــد حــضــورهــا الــســيــاســي مع 
تــزايــد األعــمــال اإلرهــابــيــة، ومــوجــات الهجرة 
األوســط،  الشرق  القادمة من منطقة  واللجوء 
وبريطانيا  وأملانيا  فرنسا  مثل  دول،  فهناك 
والــتــشــيــك والــبــرتــغــال وإيــطــالــيــا والــدنــمــارك، 
ــتــــي ال تــســعــى إلـــــى أخـــــذ قـــضـــايـــا حــقــوق  والــ
اإلنسان إلى مرحلٍة أبعد من الحوار السياسي 
والــدبــلــومــاســي مـــع الــجــانــب املـــصـــري، حيث 
ترتبط بعض هذه الدول بعاقاٍت اقتصادية 
وأمــنــيــة وعــســكــريــة متميزة مــع مــصــر. وتعد 
كل من السويد وهولندا وفنلندا وسلوفينيا 
والتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا مـــن أكــثــر الـــــدول حــرصــًا 
األوروبــي  لاتحاد  فعالة  مواقف  بلورة  على 
تــجــاه انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنـــســـان فـــي مــصــر، 
وخصوصا تجاه الحملة األمنية والقضائية 
ضد منظمات حقوق اإلنسان ونشطائها، لكن 
هــذه الـــدول ال تمتلك الــنــفــوذ والــتــأثــيــر داخــل 
مؤسسات االتحاد األوروبـــي، إلحــداث تغيير 
نوعي في السياسات الخارجية لاتحاد تجاه 
املصرية. وهناك دول حليفة بشكل  الحكومة 
املــصــري، بل وتقف، في معظم  كامل للجانب 
األحيان، في مواجهة أي تصعيد محتمل من 
الجانب األوروبي، رد فعل على تدهور حقوق 
اإلنـــســـان فــي مــصــر، وهـــي الــيــونــان، وقــبــرص 

واملجر ومالطا وبولندا. 
)كاتب وخبير حقوقي مصري(

محطة في تطبيع العالقات مع نظام السيسي

مجلس الشراكة المصري األوروبي

يرى مسؤولو االتحاد 
األوروبي أن وجود 

مثل هذه اآلليات 
والمنابر الحوارية مع 

الحكومة المصرية 
يسّهل طرح قضايا 

حقوق اإلنسان

تعهد األوروبيون 
بتقديم دعم مالي، 

وتعزيز العالقات 
مع دول الجوار التي 

تنجح في تعميق 
الديمقراطية، لكن 

سياسة الجوار 
خضعت لمراجعة 

أخرى عام 2015

رغم الوثائق االستراتيجية األوروبية الرسمية، ومواقف البرلمان األوروبي، إال أنه لم ينجح في استثمار اآلليات والفرص المتاحة له 
فــي عالقاته بالحكومة المصرية، للضغط عليها، أو تحفيزها لتغيير نهجها الداخلي، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الحريات 

العامة، أو حرية المجتمع المدني واستقالله

)Getty( تعذيب وقتل ريجيني في القاهرة أثر في العالقات مع بروكسل

احتّدت اللغة الدبلوماسية الرسمية من االتحاد األوروبي في مواجهة 
الرئيس  الجيش  إطاحة  عقب  األول،  العام  خالل  وجرائمها  السلطات 
محمد مرسي في يوليو/تموز 2013، فقد وجهت خالصات مجلس 
االتحاد األوروبي للشؤون الخارجية، والمكون من وزراء خارجية دول 
االتحاد األوروبي، انتقاداٍت حادة للحكومة المصرية في 21 أغسطس/
تجميد  إمكانية  إلى  وألمح   ،2014 فبراير/شباط   10 في  ثم   ،2013 آب 
المفوضية  مطالبته  عبر  المصرية،  للحكومة  المالية  المساعدات 
الشراكة.  بمبادئ  التزام مصر  المساعدات على ضوء  بتقييم  األوروبية 
الدول  المجلس  يوصي  الطرفين،  بين  العالقات  تاريخ  في  مرة  وألول 
األعضاء بتجميد تصدير األسلحة والمعدات التي »يمكن أن تستخدم 

في القمع الداخلي« من األجهزة األمنية المصرية.

عام االنقالب

20

األمنية ملصر. في اإلطــار نفسه، انضمت دول 
االتحاد األوروبي إلى بيان شديد اللهجة ضد 
انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر إلى جانب 
دول أخرى في الجلسة ملجلس حقوق اإلنسان 
في جنيف في مارس/ آذار 2014. وقد سارت 
ــا، فــي هــذا املــوقــف، مــع التصعيد الــذي  أوروبــ
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MEDIA

دراسة: هكذا يستخدم الناس 
»فيسبوك«

»نيويورك تايمز« ترّد على ترامب: 
لم نفشل قتل البغدادي

الدوحة ـ أنور الخطيب

وحقوقيــة  صحافيــة  منظمــة   200 تســعى 
أبرزهــا  الدوحــة،  فــي  اجتمعــت  دوليــة، 
اإلنســان  لحقــوق  الســامية  املفوضيــة 
واملعهــد  للصحافيــني  الدولــي  واالتحــاد 
الدولــي للصحافــة واتحــاد البــث األوروبــي 
إلــى  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  ومنظمــة 
الخــروج بتوصيــات، تصدر اليــوم الثاثاء، 
املنطقــة  فــي  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  ز 

ّ
عــز

ُ
ت

العربية والخليج العربي، وتؤكد تضامنها 
اإلعــام  ووســائل  »الجزيــرة«  قنــاة  مــع 
العربيــة األخــرى ومنهــا، مؤسســة »العربــي 
الحصــار  دول  مطالبــات  ضــد  الجديــد«، 
بإغاقها في إطار الحملة التحريضّية ضّد 

دولة قطر.
الدولــي حــول »معالجــة  املؤتمــر  ويبحــث 
املخاطر التي تواجه حرية الرأي والتعبير 
الــذي  املعلومــات«  علــى  والحصــول 
تنظمــه اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
بالتعــاون مــع الفدراليــة الدوليــة لحمايــة 
للصحافــة،  الدولــي  واملعهــد  الصحافيــني 
علــى مــدى يومــني انتهــاكات حريــة الــرأي 
والتعبيــر ومضايقة الصحافيني وخطاب 
مــا  ومواجهــة  والتحريــض،  الكراهيــة 
مــن  والحقــوق  الحريــات  هــذه  يعتــرض 
تحديات تقليدية وحديثة. وشــّكل الحشد 
الكبيــر الــذي تســتضيفه الدوحــة، للتأكيــد 
والصحافــة  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  علــى 
وفقًا لرئيس قســم الشــرق األوسط وشمال 
لحقــوق  الســامية  املفوضيــة  فــي  أفريقيــا 
النســور، »رمزيــة كبيــرة  اإلنســان، محمــد 
 
ّ
أن مؤكــًدا  العصيبــة«،  األوقــات  هــذه  فــي 

احتــرام حريــة التعبيــر جــزء ال يتجــزأ مــن 
بإغــاق  املطالبــة   

ّ
وأن اإلنســان،  حقــوق 

الجزيــرة ووســائل اإلعــام األخرى ســابقة 
خطيــرة، يمكــن أن تلجــأ إليهــا دول أخــرى 
في املستقبل ملصادرة حرية الرأي، مضيفًا 
أننــا »قــد نتفــق أو نختلــف مــع تغطيــات 
للمشــاهد  الحكــم   

ّ
أن إال  اإلعــام  وســائل 

واملتلقــي الــذي يملــك أرقــام التحكــم فــي ما 
يشاهد ويسمع في منزله«. 

من جانبه، أكد النائب األول لرئيس االتحاد 
الدولــي للصحافيــني، يونــس محمد جاهد، 
»أن االتحاد يتضامن مع الجزيرة ووسائل 
اإلعــام األخــرى التــي تطالــب دول الحصــار 
بالدفــاع  وقــال نحــن ملتزمــون  بإغاقهــا«، 
عــن حقــوق الصحافيــني الذيــن يعملــون في 

هذه الوسائل والحفاظ على كرامتهم.
للصحافــة،  الدولــي  املعهــد  رئيــس  وقــال 
 »حقــوق اإلنســان تســاوي 

ّ
جــون يــاروود، إن

حقــوق الصحافيني«، حيث عرض للقضايا 
التــي يتصــدى لهــا املعهــد ومنهــا 38 قضية 
ممارســتهم  خــال  قتلــوا  للصحافيــني 

منوعات

 
ً
مهامهم قال، إنها تحت االستقصاء، إضافة
نحــو 145 حالــة قتل أو اختفاء للصحافيني 
يعملــون فــي املكســيك، يحقــق بهــا املعهــد، 
كمــا أشــار إلــى قضيــة 17 صحافيــًا تجــري 

محاكمتهم في تركيا. 
الحصــار  دول  مطالبــة  يــاروود  ووصــف 
وســائل  مــن  والعديــد  الجزيــرة  بإغــاق 
مطالبــًا  »مقلــق«،  بأنــه  األخــرى  اإلعــام 

ســحب هذه املطالب. وقال: »نتعلم من قطر 
تقــوده  الــذي  التحالــف  فــي وجــه  وثباتهــا 
الســعودية«.  ووفــق جياكــو ميــزون، وهــو 
التــي  املنظمــة  البــث األوروبــي،  اتحــاد  مــن 
بدأت قبل 76 عامًا وتضم 56 دولة أوروبية، 
تبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة قائمــة املبــادئ 
املختلفــة حــول حريــة الصحافــة والتعبيــر 
اإلعــام  اســتقال  علــى  التأكيــد  باتجــاه 

والصحافيــني فــي هــذه املرحلــة وعلــى حــق 
الوجود والبقاء وسامة الصحافيني.  ولم 
 املؤتمــر الحاشــد، الــذي تضامــن مــع 

ُ
يخــل

قطــر ضــد حصارها، وضد املطالبة بإغاق 
العشــرات من وســائل اإلعام، من مطالبات 
تشــريعاتها  بتطويــر  للدوحــة،  دوليــة 
الخاصــة باإلعــام. وقــال املديــر التنفيــذي 
كيــث  ووتــش«،  رايتــس  »هيومــن  ملنظمــة 
األزمــة  قلــب  فــي  التعبيــر   »حريــة 

ّ
إن روث، 

 
ّ
أن معتبــًرا  اليــوم«،  قطــر  تواجههــا  التــي 

ســيدفع  الدوحــة  تشــهده  الــذي  »املؤتمــر 
اإلعــام  حريــة  بمعاييــر  لارتقــاء  الدوحــة 
التــي تتبعهــا وتعزيــز البعــد األخاقــي فــي 
مــا يجــري، والقبــول بالتعدديــة اإلعاميــة، 
وتعديــل بعــض التشــريعات التــي تعــرض 
حريــة اإلعــام للخطــر مثــل تشــريع أقر عام 
2014، يحكم بعقوبة الســجن ثاث ســنوات 
شــبكة  علــى  معلومــات  ينشــر  مــن  ضــد 
اإلنترنــت تنتهك األعراف االجتماعية وهو 
مصطلــح فضفــاض وغامــض«. رافضــًا فــي 
الوقــت نفســه مطالــب دول الحصار بإغاق 
اإلعــام  وســائل  مــن  والعديــد  الجزيــرة 
القطريــة  الســلطات  كيــث  ودعــا  األخــرى.  
وصفهــم  ملــن  قانونيــة  حلــول  إليجــاد 
»الصحافيــني املضطهدين«، الذين يقيمون 
في الدوحة ويعملون فيها وال يستطيعون 
تجديد جوازات ســفرهم من قبل ســفاراتهم 
التــي تطالبهــم بالعــودة إلــى بادهــم، األمر 
الــذي يعرضهــم لاعتقــال، وإتاحــة اللجــوء 
األزمــة  »هــذه  أن  مؤكــًدا  لهــم،  اإلنســاني 
فرصــة لدولــة قطــر، لكــي تقــود اإلقليــم فــي 

مجال حقوق اإلنسان«.
لحقــوق  الوطنيــة  اللجنــة  رئيــس  واعتبــر 
اإلنســان فــي قطــر، علــي بــن صميــخ املــري، 
دوليــة  منظمــة   200 مــن  أكثــر  »حضــور 
ضــد  وقوفهــم  علــى  دليــل  خيــر  ونقابــة 
اإلنســان،  حقــوق  ميثــاق  تخالــف  مطالــب 
وأهمها حرية التعبير«، الفتًا الى مطالبات 
والعديــد  الجزيــرة  بإغــاق  الحصــار،  دول 
مــن املنابــر اإلعاميــة األخــرى كشــرط لرفــع 
حريــة  يهــدد  مــا  وهــو  قطــر  عــن  الحصــار 
اإلعــام، وحريــة التعبيــر التــي أصبحت في 
خطــر فــي هذه املنطقة من العالم بعد فرض 
ســلطات دول الحصــار عقوبــة الســجن مــن 
5 الــى 15 ســنة وغرامــات ماليــة باهظــة ضد 
مــن يتعاطــف مــع الشــعب القطــري ويرفــض 
الحصار على وسائل التواصل االجتماعي. 
عــودة  رفــض  إلــى  نفســه  الوقــت  فــي  الفتــًا 
فــي  يعملــون  ممــن  الصحافيــني  عشــرات 
قطــر إلــى بادهــم خشــية تعرضهم للســجن 

والغرامة.
وختــم املــري »نأمــل فــي توصــل املؤتمــر إلى 
توصيــات ســتكون بــذورًا ملســتقبل أفضــل، 

من الكرامة والحرية«.

تضامن مع قناة الجزيرة 
ضد مطالبات دول 

الحصار بإغالقها

واشنطن ـ العربي الجديد

علــى  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة  رّدت 
بعــد  ترامــب،  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس 
قامــت  أفشــلت محاولــة  بأنهــا  لهــا  هامــه 

ّ
ات

لقتــل زعيــم تنظيــم  املتحــدة  الواليــات  بهــا 
البغــدادي  بكــر  أبــو  اإلرهابــي،  »داعــش« 
»كيــف  بعنــوان  مقــال  وفــي    .2015 عــام 
تايمــز  نيويــورك   

ّ
إن بالقــول  ترامــب  أخطــأ 

أحبطــت قتــل زعيــم »داعــش«، األحــد، قالــت 
هــا 

ّ
أن يبــدو  ترامــب   »تغريــدة 

ّ
إن الصحيفــة 

نيــوز«،  »فوكــس  لقنــاة  تقريــر  علــى  ُبنيــت 
ــه متابــع نِهــم لهــا، 

ّ
والتــي ُيعــرف ترامــب بأن

وجزء من القّصة تّمت إذاعته قبل 25 دقيقة 
 »نيويــورك 

ّ
مــن تغريدتــه«. وقــال التقريــر إن

اســتخباراتّية  معلومــات  كشــفت  تايمــز« 
 ،2015 حزيــران  يونيــو/   8 فــي  تقريــر  فــي 
عــن غــارة عســكرّية أميركّيــة أّدت إلــى مقتــل 
مساعٍد بارز للبغدادي، وُيدعى أبو سياف، 
واعتقــال زوجتــه، واللــذان لعبــا دورًا مهمــًا 

في املجموعة.
تقريرهــا  فــي  نيــوز«  »فوكــس  ونقلــت 
العمليــات  قيــادة  لرئيــس  تصريحــات 
الجنــرال  املتحــدة،  بالواليــات  الخاصــة 
طوني توماس، في مقابلة أجرتها املراسلة 
االســتخباراتّية كاثريــن هيريــدج، قــال فيها 

مــكان  عــن  هاّمــة  معلومــاٍت   
ّ
إن تومــاس 

لصحيفــة  تســريبها  تــّم  البغــدادي  تواجــد 
بــارزة بعــد أســبوع من الغــارة، مّما أدى إلى 
ــه لم ُيســّم صحيفة 

ّ
قتــل تلــك املعلومــات. لكن

»نيويورك تايمز«.
يونيــو/  فــي  تايمــز«  »نيويــورك  ونشــرت 
حزيــران 2015 مقــااًل أوردت فيــه أن القــوات 
األميركيــة وضعــت يدهــا علــى كميــة كبيــرة 
 كيفية تخفي 

ً
من املعلومات تشــرح تفصيا

زعيــم الجهاديــني. وأشــار املقــال خصوصــًا 
إلــى اســتخدام القــادة الجهاديــني نســاءهم 

لتبادل الرسائل بينهم. 
 
ً
»مراجعــة  

ّ
إن رّدهــا،  فــي  الصحيفــة  وقالــت 

 تقريــرًا لــوزارة الدفــاع 
ّ
للبيانــات أظهــرت أن

 3 قبــل  معلومــاٍت  تضّمــن  )البنتاغــون( 
أســابيع من مقال »نيويورك تايمز«، وتّمت 
تغطيتــه بكثافــة مــن قبــل وســائل اإلعــام، 
توحــي  أن  املعلومــات  تلــك  بإمــكان  وكان 
كانــت  املتحــدة  الواليــات   

ّ
بــأن للبغــدادي 

»داعــش«  فــي  رئيســيًا  عنصــرًا  تســتجوب 
مــع  تواصلــه  وطريقــة  بمكانــه  يعــرف 
 معلومــات الصحيفــة أتــت 

ّ
اآلخريــن. كمــا أن

عبــر مســؤولني أميركيــني كانــوا علــى ِعلــم 
نشر«.

ُ
ها ست

ّ
بأن

األحــداث تفصيليــًا  الصحيفــة  كمــا نشــرت 
مــن الغــارة األميركّيــة فــي 2015 إلــى اعتقــال 

ذلــك  عــن  »البنتاغــون«  وإعــان  ســّياف  أم 
ومــن ثــّم نشــرها املعلومــات الجديــدة التــي 
 3 بعــد  األميركّيــة  االســتخبارات  كشــفتها 

أسابيع على االعتقال.
الســبت:  »تويتــر«،  علــى  ترامــب  وكتــب 
»نيويــورك تايمــز الفاشــلة أحبطت محاولة 
الواليــات املتحــدة لقتــل اإلرهابــي املطلــوب 
مثــال  ذلــك  أن  ترامــب  واعتبــر  البغــدادي«. 
»علــى أجندتهــم ســيئة النيــة علــى صعيــد 

األمن القومي«.

خالل المؤتمر أمس )معتصم الناصر(

)براين سميث/فرانس برس(

لجمــع املزيــد مــن األفــكار حــول ســلوكيات اســتهاك الفيديــو، أجــرت »فيســبوك« 
دراسة على 1500 شخص تتراوح أعمارهم بني 18 و64 عامًا في الواليات املتحدة 
وكنــدا. وكانــت أول نتيجــة رئيســية هــي االتجــاه نحــو الفيديو، إذ قــال 45 في املئة 
مــن املســتجوبني، إنهــم يتوقعــون أن يســتهلكوا املزيــد مــن مقاطــع الفيديــو علــى 

هواتفهم الذكية في املستقبل.
وال تشــمل القاعــدة منصــة »فيســبوك« فقــط، بــل كذلــك »إنســتغرام« الــذي تمتلكــه 
نفــس الشــركة، إذ قــال 60 فــي املئــة مــن مســتخدمي التطبيــق املرئــي األشــهر، إنهــم 
يعتقدون أن استهاكهم للفيديو على التطبيق قد زاد بشكل ملحوظ في العامني 
كذلــك  بــل  لســهولته،  نظــرًا  فقــط  الفيديــو  املســتخدمون  يشــاهد  وال  املاضيــني. 
للشــعور باالنتمــاء، وأوضحــت »فيســبوك«: »أظهــر اســتطاع الــرأي أن الناس يتم 
توجيههم أيضًا إلى الفيديو املحمول في »فيسبوك« و»إنستغرام« ألنه، باملقارنة 
مــع التلفزيــون التقليــدي، هــو أكثر عرضة ملســاعدتهم على الشــعور باالتصال مع 
األصدقــاء والعائلــة ثــاث مــرات، وأكثــر عرضة ملنحهم شــيئًا للحديث عنه حوالى 
مرتــني أكثــر مــن التلفزيــون. وبعبــارة أخــرى هــذا يجعلهــم يحّســون أنهــم جــزء من 

مجموعة مشتركة«.
وأظهر البحث أيضًا أن الفيديو االجتماعي لديه قوة عاطفية أكبر من التلفزيون 
التقليــدي، علــى األرجــح بســبب ذلــك التفاعــل االجتماعــي املتزايــد الــذي يلــي هــذا 

املحتوى.
 بـ 

ً
وأوضحت الدراسة أن »من املرجح أن الذين شملهم االستطاع كانوا أكثر ميا

1.8 في املئة للشــعور باإللهام من فيديو عبر الهاتف شــاهدوه في »فيســبوك« أو 
»إنستغرام«، من التلفزيون. بينما كانوا أكثر شعورًا بالسعادة بمرة ونصف في 

»فيسبوك و»إنستغرام« من التلفزيون التقليدي.  
وينتقــل »فيســبوك« إلــى محتــوى فيديــو أطــول مــع بحــث عــن تقديــم املزيــد مــن 
الفواصــل اإلعانيــة، فــي حــني أن خيــارات الفيديــو القصيرة الشــكل لديهــا بالفعل 

مجموعة من الخيارات في هذا الصدد.
)العربي الجديد(

مواجهة الحصار بتكريس مبدأ الحرية

تغريد

يجتمــع ممثلــون عن نحــو 200 منظمة صحافيــة وحقوقية دولية، فــي الدوحة، ضمن المؤتمــر الدولي حول حريــة التعبير لبحث 
انتهاكات حرية الرأي والتعبير والتضييق على الصحافيين وخطاب الكراهية والتحريض

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

سخر السوريون على وسائل التواصل 
االجتماعي من النتيجة المتدنية 

التي حصدها نجل الرئيس السوري، 
حافظ بشار األسد، خالل مشاركته في 

الفريق السوري في األولمبياد العلمي 
العالمي المقام في البرازيل، بعدما 

حّل في المرتبة 528 من أصل 600 
مشارك.

أطلق مغّردون قطريّون وسم 
»#شعب_قطر_يحتفي_بقدوم_

أردوغان«، للترحيب بالرئيس التركي، 
رجب طيب أردوغان، والذي يزور 
الدوحة، مرّحبين بأردوغان »في 

بلده الثاني«. كما انتشرت صور تجمع 
أردوغان وأمير قطر، الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.

وصل وسم #أفيقوا_فاألقصى_
يناديكو« لقمة األكثر تداوًال في 

مصر، وتفاعل الناشطون من خالله 
ونشروا الصور والتعليقات حول 

أحداث األقصى. فقال أبو حبيبة: 
»#أفيقوا_فاألقصى_يناديكو، اللهم 
إنا نشكو إليك عجز الشرفاء، وتفاهة 

وانحطاط الخونة والعمالء«.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن 
تصفية ثمانية شبان زعمت أنهم 

من أعضاء الجناح المسلح لجماعة 
اإلخوان »حركة حسم«، بمحافظة 
الفيوم، ما استدعى تعليقات على 
تويتر. وكتب كوب: »أصبحت أخبار 

تصفية الشباب بدم بارد مجرد أعداد 
مثل أخبار االعتقاالت«.



لم أضحك أبدًا 
مع مستر بين 

ولم أالحظ خّفة 
دم عنده

نشر الكليب بالتزامن مع 
موجة العنصرية ضد 

الالجئين السوريين

اللون األحمر يُستخدم 
لخلق تناغم بين الجسد 

البشري والحياة

توم كروز يقضي 
وقته في ممارسة 

جاذبيته على النساء

2223
منوعات

ملــعــت الــبــريــطــانــيــة روزامـــونـــد بــايــك، 
إلى جوار النجم بيرس بروزنان، في 
فيلم »املوت في يوم آخر«، وهو أحد 
أفالم جيمس بوند الذي أدت فيه دور الشريرة 
التي تسعى إلى اغتيال العميل السري بوند، 
وتـــمـــوت فـــي الــنــهــايــة عــلــى يـــد الــبــطــلــة، هــالــي 
بيري. كان ذلك في مطلع األلفية الحالية. وفي 
الفترة ذاتها، عرفت الفنانة رواجًا كبيرًا فوق 
خشبة مسرح »رويال كورت« اللندني في عمل 
عنوانه »شقراء هيتشكوك«، تناول الصعوبات 
التي عرفتها املمثلة الراحلة اآلن، جانيت لي، 
في أثناء تصوير فيلم ألفرد هيتشكوك الشهير 

»ســـايـــكـــو« فــــي ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
انطالقًا مــن هــذا الــحــدث الفني، لــم تكف بايك 
عن العمل في املسرح والسينما على السواء، 
موزعة وقتها بن لندن وهوليوود، وحاصلة 
املستوى  رفيعة  أعــمــال  فــي  شيقة  أدوار  على 
ــإدارة مــخــرجــن مــرمــوقــن. ومـــن أملـــع األفـــالم  ــ بـ
ــــي« الــــذي  ــارنـ ــ الــــتــــي ظــــهــــرت فـــيـــهـــا »نـــســـخـــة بـ
تقاسمت بطولته مع النجم داستن هوفمان، 
زارت   .»2 إنغليش  »جــونــي  الفكاهي  والفيلم 
ــونــــد بــايــك بـــاريـــس لــلــتــرويــج لفيلمها  روزامــ
»العربي  فالتقتها  متحدة«،  »مملكة  الجديد 

الجديد« في هذا الحوار.

■ حدثينا عن فيلمك الجديد »مملكة متحدة«؟
الحقيقية  التاريخية  للقصة  الفيلم  يتعرض 
التي حدثت في العام 1947، حينما وقع ولي 
الجنوبية،  أفريقيا  عهد دولــة بوتسوانا في 
الشعور  بادلته هي  إنكليزية  فتاة  غــرام  في 
البريطانية  السلطات  أن  الـــزواج. غير  وقــّررا 
ــم الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة، لـــم تقبل  مـــن نــاحــيــة ثـ
ــت أقـــصـــى جــهــودهــا  ــذلــ ــــرة، وبــ ــاملـ ــ ــع بـ الــــوضــ
عن  ويمتنعا  قرارهما،  عن  الحبيبان  ليعدل 
الـــزواج، وذلــك لسببن أساسين: لــون بشرة 
كــل واحـــد منهما، فهو أســـود وهــي بيضاء، 
هو  إليها  ينتمي  التي  االجتماعية  الفئة  ثم 

بصفته ولي عهد بلده، بينما الفتاة من عامة 
 عن كونها أجنبية. ولم يرض 

ً
الشعب، فضال

الــخــطــيــبــان بــالــوضــع وواجـــهـــا االعــتــراضــات 
ــقـــوانـــن والــتــقــالــيــد  بـــهـــدف تــغــيــيــر بــعــض الـ
ــا الــــجــــنــــوبــــيــــة وفــــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــــي أفــ الـــــســـــائـــــدة فــ
بــريــطــانــيــا. إنــهــا حــكــايــة جــمــيــلــة، خصوصًا 
أنــهــا حــدثــت بالفعل، وأنـــا فــخــورة بتمثيلي 
الــتــي صمدت  الــبــريــطــانــيــة  الــفــتــاة  شخصية 
ــع حــبــيــبــهــا عـــلـــى مـــشـــاكـــل بـــدت  ــوقـــت مــ ــفـ وتـ
والفيلم  األمـــر.  بــادئ  فــي  املقاومة  مستحيلة 
أخــرجــتــه أمـــا أســانــتــي، وأدى فــيــه دور ولــي 

العهد املمثل ديفيد أويلوو.

■ لننتقل إلى أحد أفالمك األخرى املميزة، فكيف كان 
العمل مع روان أتكينسون بطل حلقات »مستر بني« 

في فيلم »جوني إنغليش 2«؟
حــصــلــت عـــلـــى دور املــحــلــلــة الــنــفــســانــيــة فــي 
الــفــيــلــم، ولـــم أعــــرف مــــاذا أتــوقــع فــي الحقيقة 
بــالــنــســبــة إلــــى الــتــعــامــل مـــع أتــكــيــنــســون، ألن 
الكوميديا يختلفون عن غيرهم عادة،  نجوم 
فبينهم مــن ال يــتــســم بــخــفــة الــــروح أبــــدًا. لقد 
اكــتــشــفــت فــي مــا بــعــد، أن أتــكــيــنــســون )مستر 
بــن فــي الــفــيــلــم(، مــن الــنــوع الــخــلــوق واملــهــذب 
لكنه  أبــعــد حــد،  إلــى  املهني  ويحترم محيطه 
في الوقت نفسه ال يقضي وقته خارج فترات 

الــتــصــويــر فـــي ســـرد الــنــكــات، كــمــا هـــو الــحــال 
 مع ما أعرفه عن نجم الفكاهة الفرنسي 

ً
مثال

املــغــربــي، جــمــال دبــــوز. إنـــه يبحث عــن أفضل 
وسيلة لتمثيل املشهد املقبل، وعن التفاصيل 
الصغيرة التي ستتسبب في إضحاك املتفرج، 
وذلـــك بجدية تــامــة. شخصيًا لــم أضــحــك مرة 
واحدة في صحبته، بينما لم أكف عن الضحك 
أثــنــاء مــشــاهــدتــي حــركــاتــه عــلــى الــشــاشــة في 

الفيلم.

■ لكن هل هو خفيف الظل؟
ال أدري، فــهــو لـــم يــتــحــدث مــعــي إال فـــي شــأن 
اللقطات التي كنا سنمثل فيها معًا. وفي هذا 
اإلطار لم أالحظ أي خفة ظل أو عدم خفة ظل.

■ هل يتصرف مثل النجوم الكبار؟
النجوم  مــثــل  واملــخــرجــون  املــنــتــجــون  يعامله 
برعاية  يحيطونه  أنــهــم  بمعنى  جـــدًا،  الــكــبــار 
فـــائـــقـــة ويـــلـــبـــون أبـــســـط طـــلـــبـــاتـــه، فـــهـــو شـــيء 

وسائر أفراد الفريق الفني شيء آخر.

■ هل معنى ذلك أنك أصبت بخيبة أمل في ما يتعلق 
بتجربة العمل معه؟

.
ً
ال، بما أنني لم أعرف ماذا أتوقع أصال

■ ومــــاذا عــن الــعــمــل مــع تـــوم كـــروز فــي فيلم »جــاك 
ريتشر«؟

ال عـــالقـــة بـــن الـــرجـــلـــن مـــن حــيــث الــتــصــرف، 
فـــكـــروز يــقــضــي وقــتــه فـــي مــمــارســة جــاذبــيــتــه 
على النساء في محيطه املهني، لكن بأسلوب 
أدنـــى مبالغة. لقد وجــدت  الــظــل وبــال  خفيف 
فـــيـــه شــفــافــيــة تــنــقــص أتـــكـــيـــنـــســـون، وأقـــصـــد 
بــكــالمــي هـــذا الــبــســاطــة فــي نــســج الــعــالقــة مع 
اآلخر، لكنني أشك في أن أتكينسون من النوع 

الخجول جدًا.

املــســرح بشكل عــام باملقارنة مع  ■ مــا موقفك مــن 
السينما؟

أحــــب املــــســــرح، وأســـعـــى إلــــى إجــــــادة أدواري 
الــحــال، لكنني أجــد صعوبة في  فيه بطبيعة 
تمثيل الــدور نفسه في كل ليلة طــوال شهور 

ــحـــدث فــــي كــثــيــر مــن  ــوات، مــثــلــمــا يـ ــ ــنـ ــ بــــل وسـ
األحيان. أنا في حاجة مستمرة إلى التجديد 
فــوق  فــقــدت متعتي  بــاملــلــل، وإذا  وإال شــعــرت 
الخشبة فال فائدة أبدًا من محاولة االستمرار، 
خــصــوصــًا أن الــعــمــل كــكــل ســيــصــاب بــضــرر 
القول  بــي  يجدر  ربما  وبالتالي  جــدًا.  جسيم 
السينما، لكنني من  فــي  الــعــمــل  ــل 

ّ
أفــض إنــنــي 

فرصة جميلة  على  عثرت  كلما  ثانية  ناحية 
أفالم  ولــو على حساب  انتهزتها،  املسرح  في 
تــصــور فـــي الـــوقـــت نــفــســه. وال شـــك أن أحــلــى 
مسرحية  تخص  املسرح  ميدان  في  ذكرياتي 
ــي ســـمـــحـــت لــي  ــ ــتـ ــ ــتــــشــــكــــوك« الـ ــيــ ــراء هــ ــ ــ ــقـ ــ ــ »شـ
باالنطالق الفني، غير أن الــدور كان في غاية 
الصعوبة، وأنا أتقنته ومثلته فترة طويلة من 
دون أن ينخفض مستوى أدائي باملرة في أي 
عرض من العروض. بل على عكس ذلــك، قيل 

وكتب إنني كنت أتحسن سهرة بعد سهرة.

أيــن كمنت صعوبة دورك في مسرحية »شقراء   ■
هيتشكوك«؟

الصعوبة في أداء دور ممثلة تعاني من سوء 
مــعــامــلــة املــخــرج لــهــا، ومـــن إهــانــتــه املستمرة 
حالتها  أن  ــة  درجــ إلـــى  الــفــنــيــة،  لشخصيتها 
النفسية راحت تتدهور بعض الشيء في كل 
يوم جديد من أيام العمل في الفيلم. وكان علي 
العقلي والعصبي  التدهور  إبــراز مالمح هذا 
بجرعات خفيفة جدًا ومتصاعدة في آن معًا، 
ــب مــنــي الــعــمــل الــشــاق 

ّ
وهــــو أمــــر صــعــب تــطــل

من  املسرحية  مخرج  مع  بالتعاون  واليومي 
ــــدي فـــي بــيــتــي. لقد  نــاحــيــة، ولـــكـــن أيـــضـــًا وحـ
عانيت إلى أقصى حد من هذه التجربة، وفي 
شأن  فــي  الكثير  منها  تعلمت  نفسه،  الــوقــت 
كيفية التحكم بالذات، الشيء الذي أفادني في 

ما بعد في عشرات املواقف املهنية املختلفة.

■ ال تكفني عن الحركة واملغامرة طوال اللقطات التي 
تظهرين فيها في فيلم »جاك ريتشر« مع توم كروز، 
وفعلت الشيء ذاتــه من قبل في فيلم جيمس بوند، 

؟
ً
فهل أنت امرأة رياضية أصال

أنا رياضية منذ طفولتي، وكنت دائمًا األولى 
ــبــــات الـــجـــســـمـــانـــيـــة فــي  ــتــــدريــ فــــي حـــصـــص الــ
البدنية  اللياقة  أتــدرب على  أزال  املدرسة. وال 
والتزلج  بالسيف  املــبــارزة  ــارس  وأمــ وأمــشــي 
وكرة السلة وأسبح. وفي ما يخص أفالمي في 
شكل عام، مثل جيمس بوند و»جاك ريتشر« 
وغيرهما، لم ألجأ حتى اآلن إلى بديلة بتاتًا، 
وكل ما فعلته هو التدريب القاسي على القفز 
واملبارزة واملالكمة ملدة شهر واحد في كل مرة 

قبل بدء العمل الرسمي أمام الكاميرا.

القاهرة ـ محمد كريم

األوائــل،  املصريات واألثريون  اعتقد علماء 
ــانــــوا مــهــووســن  أن املـــصـــريـــن الـــقـــدمـــاء كــ
القدماء  املصرين  أن  الحقيقة  لكن  باملوت. 
الثمالة.  كانوا مستغرقن في الحياة حتى 
لفكرة  تقدير عظيمة  فنونهم حالة  وتظهر 
الــحــيــاة فــي الــدنــيــا واآلخــــــرة. لــذلــك بــالــغــوا 
فيها  تبدأ  التي  املــوت  برحلة  االحتفاء  فــي 
لها طقوسًا  دائمة، واخترعوا  أخــرى  حياة 
تملُك  أنها  وا 

ُّ
ظن آللهٍة  استرضاًء   

ً
جنائزية

مفاتيح تلك الحياة الرغيدة األبدية.
وحدائقهم  منازلهم  بتزين  املصريون  قــام 
رائعة،  فنية  بأعمال  ومقابرهم  وقصورهم 
تعكس تقديرهم لكل ما أعطتهم اآللهة من 
بألوان  الصور  ِمنح وعطايا، وشكلوا هذه 
ــُر أمــنــحــتــب  ــان قـــصـ ــ نـــابـــضـــٍة بـــالـــحـــيـــاة. وكــ
الثالث )1386-1353 قبل امليالد( في صعيد 
مــصــر مــرســومــًا بـــألـــوان زاهـــيـــة، فــالــجــدران 
ــيــــض والـــداخـــلـــيـــة  ــلـــون األبــ ــالـ ــيـــة بـ الـــخـــارجـ
بــــــــــــاألزرق واألصــــــفــــــر واألخـــــــضـــــــر، وكــــذلــــك 
الجداريات وغيرها من الزخارف امللونة في 

كل مكان.
 ولــــم يــتــم انـــتـــقـــاء تــلــك األلـــــــوان عــشــوائــيــًا، 
ــدًا عــنــد  ــ ــز مـــحـــدد جـ ــ ــــان لـــكـــل مــنــهــا رمـ بــــل كـ
املــصــريــن. فــقــد اعــتــبــروا الـــلـــون عــنــصــرًا ال 
الفني،  التمثيل  أشــكــال  عــن جميع  ينفصل 
بــمــا فــي ذلـــك مــشــاهــد الـــجـــدران والتماثيل 
والسلع املوضوعة في املقبرة واملجوهرات. 
كما نظروا لأللوان بأن لها صفات وقدرات 
سحرية، واعتقدوا بأنها جزء من مكونات 

الكائنات التي أضافوها إلى لوحاتهم.
ــانـــت اآللــــهــــة فــــي الـــلـــوحـــات مــمــثــلــة عــــادة  كـ
الــلــون الــذهــبــي، إذ اعــتــقــدوا أن  بالجلد ذي 
جلوَد اآللهة ليست كجلود البشر، بل هي من 
هب الخالص، باستثناء أوزوريس الذي 

َّ
الذ

كان غالبًا ما يصورونه بالجلد األخضر أو 
األســـود، رمــزًا للخصوبة والتجدد وإعــادة 
تل 

ُ
الحياة والعالم السفلي. أوزوريس الذي ق

بيد أخيه ثم عاد للحياة عن طريق زوجته، 
 

َ
أرض ليحكم  السفلي  الــعــالــم  إلــى  ثــم هبط 

ــوان املــســتــخــدمــة كلها  ــ املـــوتـــى. وكـــانـــت األلــ
لون يعكس  تشرح قصته وتصورها، وكل 

ا من أحداث القصة.
ً
موضوعًا مختلف

للتفرقة بــن اإلنــســان الــعــادي وبــن اآللهة؛ 
استخدم الفنانون لتصوير الرجل املصري 
ــــان خلط  الـــلـــون الــبــنــي املـــائـــل لــلــحــمــرة، وكـ
اللونن األحمر والبني يتم بدرجات مختلفة 
لكنها  املختلفة،  والعصور  األوقـــات  لتمثل 
تــبــقــى فـــي الــنــهــايــة رمــــزًا لــــألرض الطينية 

الـــســـوريـــن، بــحــســب الـــصـــورة الــنــمــطــيــة الــتــي 
اختلقتها وسائل اإلعالم الغربية في السنن 
املفتوح  الفضاء  إلــى  النساء  وتنظر  املاضية. 
نـــظـــرة فــــارغــــة تـــائـــهـــة ال تــســتــقــر عـــلـــى شــــيء، 
وتــكــتــســب هــــذه الـــنـــظـــرات مــعــنــاهــا مـــن خــالل 
كلمات املقطع األول من األغنية، التي يرددها 
حامد سنو: »مش ناوي أبلع أكاذيبك، الكالم 
رح يــحــرق حــلــقــي، مــش نـــاوي شـــّرح نــوايــاك، 
ــلـــي الــــوقــــت الــلــي  ــــي لـــســـانـــك بـــقـــفـــصـــو، خـ

ّ
ــل خــ

عطيتولك، وقتول النفس اللي كنتها لك، بس 
قبل ما تقبرني قلي شو كان سعري«.

تتداخل املشاهد في الفيديو كليب بن لقطات 
خارجية ألرض خارجية خاوية من أي شيٍء 
أبنية  فــي  داخلية  لقطات ملشاهد  وبــن  حــي، 

عمر بقبوق

السورين  الالجئن  أزمــة  تفاقم  مع  بالتزامن 
الــذي حدده  في لبنان، ومع موعد املظاهرات 
الـــنـــاشـــطـــون الـــســـوريـــون والــلــبــنــانــيــون على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي؛ أطــلــقــت فــرقــة 
»مشروع ليلى« اللبنانية فيديو كليب جديد 
ألغــنــيــة »رومـــــان«، الــتــي ســبــق وأن أصــدرتــهــا 
الفرقة  مــنــفــردة. وحــاولــت  كأغنية   2012 سنة 
مــن خـــالل الــكــلــيــب املــغــرق بــالــرمــزيــة أن تعبر 
ــداث األخـــيـــرة، فنشرت  ــ عـــن مــوقــفــهــا مـــن األحــ
فيسبوك،  مــوقــع  فــي  صفحتها  على  الفيديو 
ــثـــالث كـــلـــمـــات وكـــأنـــهـــا شــــعــــارات،  وأرفـــقـــتـــه بـ
وتبعها  تقاطعية«،  »مساواة. تضامن.  وهــي: 
هـــاشـــتـــاغ »عـــلـــيـــهـــم« املـــســـتـــمـــد مــــن مــتــالزمــة 
األغــنــيــة، والــتــي تــعــبــر عــن الــحــالــة القطيعية 
ــن مـــواقـــع  ــر، الــــــذي اتـــخـــذ مــ ــ ــيـ ــ بــــالــــصــــراع األخـ

السوشيال ميديا كساحة للحرب.
يبدأ الكليب بلقطة لألرض الجرداء الخاوية، 
على  تسير  مكشوفة  لسيارة  لقطة  وتتبعها 
طريق سفر، وتحمل على متنها مجموعة من 
الالجئن  ثــيــاب  ثيابًا تشبه  يــرتــديــن  الــنــســاء 

النيلية. كان اختياُر اللون إلضفاء الواقعية 
ــيـــاة املـــصـــريـــن وأنــشــطــتــهــم  ــــور حـ عـــلـــى صـ
األســاســيــة كــالــزراعــة والــرعــي، وهــو مــا كان 
الشمس،  لفح  لفترات طويلة تحت  يبقيهم 
بينما  البني.  الــلــون  ذلــك  جلدهم  فيكتسب 
كان اللون املعبر عن النساء هو اللون املزيج 
من األصفر واألبيض، تعبيرًا عن قضائهن 

معظم الوقت في املنازل بعيدًا عن الشمس.
ــلــــى تــمــثــيــل  ــًرا عــ ــتــــصــ ــقــ ــون مــ ــ ــلــ ــ ــ ــن ال ــكــ ــم يــ ــ لــ
ــا أو اآلخــــــــــرة فـــقـــط،  ــيــ ــدنــ ــاة الــ ــيــ ــحــ واقــــــــع الــ
ــم الـــســـمـــاويـــة لــآلــهــة،  ــوالـ ــعـ بـــل تــوضــيــح الـ
وقــصــصــهــا وتـــاريـــخـــهـــا. فــلــكــل لــــون رمــزيــة 
ــة لــــه ومـــن  ــيــ ــاســ ــات األســ ــونــ ــكــ تـــنـــبـــع مــــن املــ
فاكتسب  الطبيعة،  فــي  املــوجــودة  عناصره 
الـــفـــنـــانـــون املـــصـــريـــون مــــهــــارة فــــي مــراقــبــة 
محيطهم،  فــي  لـــأللـــوان  الطبيعي  الـــوجـــود 
ــواد املختلفة  ــ واســتــخــلــصــوا األكــاســيــد واملـ

لتطوير تلك األلوان منذ عصور مبكرة. 
كــــان الـــلـــون األحـــمـــر املــصــنــوع مـــن الــحــديــد 
لخلق  ُيستخدم  الحمراء،  واملــغــرة  املؤكسد 
تناغم بن الجسد البشري والحياة، وأيضًا 

يرمز أحيانًا للشر والدمار. 
بينما األزرق كان من أكثر األلــوان شعبية، 

ــد  ــيــ ــاســ ــــاس وأكــ ــــحـ ــنـ ــ ــن الـ ــ وكـــــــــان يـــصـــنـــع مــ
الــحــديــد والــســيــلــيــكــا والــكــالــســيــوم، ويــرمــز 
إلـــى الــخــصــوبــة والــــــوالدة وإعـــــادة اإلحــيــاء 
املصنوع  األصفر  استخدم  بينما  والبعث، 
ــادة لتصوير  مـــن الـــرصـــاص واألكـــاســـيـــد عــ

املاء والسماوات.
ــر الــــــدولــــــة الـــحـــديـــثـــة،  ــة عــــصــ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــ ــنـ ــ ومـ
خــلــطــوا الـــرصـــاص مـــع كــبــريــتــيــد الــزرنــيــخ 
والخلود.  الشمس  إلى  للرمز  واستخدموه 
الــذي استنبطوه من املاالكيت  أما األخضر 
ــيـــر والـــنـــمـــو  ــى الـــخـ ــ والــــنــــحــــاس، ويــــرمــــز إلــ
حقول  وكانت  والقيامة.  واآلخــرة  والحياة، 
ــراء واملــــالعــــب دائـــمـــًا رمـــزًا  الــقــصــب الـــخـــضـ
للحياة واملرح. ويبقى األبيض املصنوع من 
الطباشير مخلوطا بالجبس، ويرمز للنقاء 

والقداسة والنظافة والوضوح.

وجــدرانــهــا  الــالجــئــات،  تقطنها  مكسية،  غــيــر 
مــمــلــوءة بــالــذكــريــات، وتــنــبــت عــلــى أرضيتها 
ــــأن املــقــصــود مـــن هــذه  أغـــصـــان األشــــجــــار؛ وكـ
الــلــقــطــات أن هــــؤالء الــالجــئــن بــعــثــوا الــحــيــاة 
ــم األرض  بــاألمــاكــن الــتــي تـــواجـــدوا فــيــهــا، رغـ
 مشهٌد في نهاية 

َ
القاحلة؛ ويؤكد هذه الرسالة

الكليب، إذ تسير الالجئات في األرض القاحلة 
فتتحول األرض إلى غابة فجأة. 

وفــــي الـــفـــضـــاء املـــغـــلـــق، تـــقـــوم إحـــــدى الــنــســاء 
بأداء رقصة معاصرة تكسر الجمود ونظرات 
الرقصة  وتــوحــي  املشهد،  فــي  املجهول  ترقب 
بــالــتــخــبــط والـــتـــمـــرد؛ وتــخــلــي الــنــســاء املــكــان 
بينما يردد سنو كلمات املقطع الثاني: »الدود 
بينحت جسدي واألرض بتحضن جلدي كيف 
النساء  تــذهــب  ثــم  لــلــرومــان«، ومـــن  بتبيعني 
بطرق مختلفة، فالبعض يتجهن نحو البحر، 
واألخـــريـــات يــرتــجــلــن مــن الــســيــارة املكشوفة 
أن كل  السفر، ولكن يبدو  التي تسير بطريق 

الطرق تؤدي إلى الرومان.
الراقصة املتمردة تتخذ طريقًا مغايرًا،  إال أن 
فتعتلي حصانها وتسير في األرض الخالية 

لتبحث عن طريق مختلف..

»مشروع ليلى« في كليب جديد

التونسيون وعادات 
الزواج الغريبة

األلوان عند الفراعنة

روزاموند 
بايك

فنون وكوكتيل

غناء

مقابلة

حول العالمتقاليد

تونس ـ محمد معمري

فصل الصيف، هــو موسم حفالت الـــزواج بامتياٍز فــي تــونــس، وهــي ظــاهــرة في 
كثير من بلدان العالم. لكن، ما بات يتمّيز به بعض التونسين هو خروجهم عن 
املألوف في األفراح، سعيًا وراء تخليد ذكرياتهم بغرائب تتكفل برصدها مواقع 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  من  كثير  على  انتشرت  إذا  االجتماعي.  التواصل 
بعض العادات والتقاليد الغريبة التي صار التونسيون يمارسونها أثناء الزواج 

أو قبله أو بعده.
ففي سابقة فاجأت سكان مدينة جمال التونسية، أقبل عريسان في مدينة الجمال 
من محافظة املنستير في الساحل التونسي، على االحتفال بزواجهما باستعمال 
الشاحنات الكبيرة، على عكس ما جرت به العادة من استعمال السيارات صغيرة 
الحجم، ولم يكتف الزوجان بذلك، بل فرضا على من يريد مشاركتهم االحتفال، 

استعمال الشاحنات.
فــي حــن اخــتــار أســامــة وفــاطــمــة مــن محافظة صفاقس فــي الــجــنــوب التونسي، 
االحتفال بزواجهما بطريقة أخرى ومفاجئة لكل الحضور عند عقد قرانهما. ففي 
العادة كان مهر العروس ذهبًا أو مبلغًا من املال، لكن فاطمة اشترطت على أسامة 

أن يأتيها بكيس كبير )قفة باللهجة التونسية( مملوء بالكتب.
اللذان جمع بينهما الحب، وحب  وفي محافظة سيدي بوزيد، قرر نبيل وهالة 
»النادي األفريقي«، فريق كرة القدم األكثر شعبية في تونس، ارتداء الزي الرسمي 
لــلــفــريــق عــنــد زواجــهــمــا، األمــــر الــــذي أســعــد كــثــيــريــن مــن مــحــبــي الــفــريــق، وفــاجــأ 
الحضور. ويبدو أن التونسين مستمرون في ابتداع ما يلزم للخروج عن العادات 
القديمة، لحفالت الزواج التونسية، والتي يحضر فيها الكسكسي بلحم الضأن 

والحلويات املحلية، وغيرها من املراسم التقليدية.
ر التي   الطقوس التقليدّية ال تنفذ من موجات التغيُّ

ّ
 على أن

ّ
وهذه التغيرات تدل

تصيب العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص.

على هامش ترويجها لفيلمها الجديد »مملكة متحدة« في العاصمة الفرنسيّة باريس، التقت 
»العربي الجديد« مع الممثلة السينمائيّة والمسرحيّة البريطانيّة، روزاموند بايك، وأجرت معها 

فيلمها  قّصة  عن  وتفاصيل  والسينمائيّة،  المسرحيّة  أدوارها  بين  الفرق  حول  التالي،  الحوار 
األخير، وتجربتها في العمل مع مستر بين، وأدوارها السابقة

اعتزال يوسف شعبان
ــري يـــوســـف  ــ ــــصــ ــــل املــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ــن املـ ــ ــلـ ــ أعـ

شــعــبــان، أنـــه قـــرر اعــتــزال التمثيل 
بشكل نهائي، وأنه لن يتراجع عن 
هــذا الــقــرار، وقــال شعبان: »قــراري 
تفكير طــويــل، وألسباب  جــاء بعد 
شخصية ال أحب أن أتحدث عنها«. 
ــــري يـــوســـف  ــــصــ ــل املــ ــثــ ــمــ وكـــــــــان املــ
ابتعاد  ــرًا من 

ّ
ُمــؤخ شعبان، يشكو 

ــه بــــدون  ــلـــوسـ املــنــتــجــن عـــنـــه، وجـ
ــه كـــان يــعــانــي من  عــمــل، خــاصــة أنـ
مــرض فــي الكلى منذ فــتــرة، وكــان 

آخر عمل له »املشخصاتي 2«.

»هوا أصفر« مسلسل 
لرمضان 2018

 يــــــعــــــود الــــــكــــــاتــــــبــــــان الــــــســــــوريــــــان 
عــلــي وجــيــه ويــامــن الــحــجــلــي، إلــى 
مسلسل  فــي  التلفزيونية،  الــدرامــا 
يــجــري اإلعـــداد لــه، لـــدورة رمضان 
الـــــــقـــــــادم ويــــحــــمــــل عــــــنــــــوان »هــــــوا 
ــفـــر«، وهـــو مـــن بــطــولــة املمثلة  أصـ
ســالف فــواخــرجــي، وإخـــراج أحمد 
إبــراهــيــم، بعد تــعــاون نــاجــح جمع 
الــثــالثــي فــي مسلسل »أحــمــر« من 

إنتاج 2015.
 

تغريم ناصر القصبي
ــات،  ــمــ ــاكــ ــحــ ــن املــ ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــد ســ ــعــ بــ
بــــن مــــخــــرج مــســلــســل »طـــــــاش مــا 
الحمود،  الــســعــودي، عامر  طــاش« 
واملـــمـــثـــل نــــاصــــر الـــقـــصـــبـــي وعــبــد 
امللكية  الله السدحان، على حقوق 
الــفــكــريــة الســــم املــســلــســل، أعــلــنــت 
مــحــكــمــة االســتــئــنــاف اإلداريــــــة في 
الرياض، عن قرارها النهائي وذلك 
بتعويض مالي يقدر بمليون و300 
ألف ريــال لصالح الحمود. وأبدى 
ــان  ــبـــي والــــســــدحــ ــقـــصـ ــثــــالن الـ ــمــ املــ
الــصــادر،  الحكم  على  اعتراضهما 
املحكمة  ولــكــن  بــإبــطــالــه،  مطالبن 
أصدرت الحكم النهائي بإلزامهما 
بــاملــبــلــغ املـــطـــلـــوب، وهــــو 100 ألــف 
ــزء الــــــرابــــــع حــتــى  ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ريـــــــــال مــ
السادس عشر، وذلك الستغاللهما 
اسم املسلسل بدون الحصول على 

موافقة رسمية من املخرج.

أنغام: لست بديلة 
لشيرين

ال تزال املفاوضات تدور بن إدارة 
واملطربة  السعودية   MBC محطة 
للجنة  أنغام النضمامها  املصرية 
مــدربــي برنامج »ذا فــويــس« الــذي 
يبدأ تصويره نهاية الشهر املقبل، 
ويــبــدو أن أنــغــام تــرفــض أن تكون 
شيرين  املــطــربــة  ملواطنتها  بديلة 
ــن الـــبـــرنـــامـــج،  ــ ــي انـــســـحـــبـــت مـ ــتــ الــ
بــعــد إعــــالن الــفــنــان كــاظــم الــســاهــر 
التونسي  فعل  وكذلك  االنسحاب، 
 أنــغــام 

َّ
صـــابـــر الـــربـــاعـــي. ُيـــذَكـــر أن

عــلــى خـــالف مــع شــيــريــن، بـــدأ قبل 
سنوات، وترفض مصالحتها.

ولدا األميرة ديانا نادمان
عــّبــر األمــــيــــران ولـــيـــام وهـــــاري عن 
ندمهما على آخر محادثة أجرياها 
وقاال  ديانا،  األميرة  والدتهما  مع 
ــة الـــهـــاتـــفـــيـــة كــانــت  ــاملـ ــكـ إن تـــلـــك املـ

»سريعة للغاية«.

»ديانا  بعنوان  وثائقي  فيلم  وفي 
نــــِتــــَج 

ُ
أمــــنــــا: حـــيـــاتـــهـــا وإرثــــــهــــــا«، أ

ــــرى الــعــشــريــن  ــــذكـ ــع الـ لـــيـــتـــزامـــن مــ
لوفاة ديانا في حــادث سيارة في 
بــاريــس يــوم 31 أغــســطــس/آب عام 
ثا  هما تحدَّ

َّ
إن األمــيــران  قــال   ،1997

ــال  ـــع أمـــهـــمـــا قــبــيــل وفــــاتــــهــــا. وقــ مـ
األمير وليام في الفيلم الذي ُعرض 
أمـــس: »هـــاري وأنـــا كنا متعّجلن 
ــاء املـــكـــاملـــة. وخــتــمــنــا  ــهـ لــلــغــايــة إلنـ
»نراك الحقا«، لو كنت أعلم وقتها 
مـــا كــــان ســيــحــدث، لـــم أكــــن ألشــعــر 

بذاك الضجر بشأنها )املكاملة(«.

أخبار

)Getty( كانت اآللهة في اللوحات ممثلة عادة بالجلد ذي اللون الذهبي

حامد سنو 
)Getty(

)Getty( انتشرت قصص الزواج الغريبة على وسائل التواصل االجتماعي

أجراها نبيل مسعد

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

)Getty( أفّضل العمل في السينما على المسرح

)Getty( أنا رياضية منذ طفولتي ولم ألجأ إلى بديلة ألداء األدوار الصعبة

)Getty( يعالج فيلم »مملكة متحدة« مسألة العنصرية والطبقية االجتماعية



أنجزه في مجال تحقيق النصوص القديمة 
ه 

َّ
هو أبرز قسم في مسيرته الحافلة، بل لعل

األثبت فيها، مقارنة مع كتاباته الوجودية 
ــهــا فـــي أيــامــه 

ّ
أ مـــن جــل ــرَّ ــبـ ــة الـــتـــي تـ ــيــ واألدبــ

األخيرة. 
إلى  السعي  الفيلولوجية  املــمــارســة  تعني 
اإلســـامـــيـــة عبر  الـــحـــضـــارة  عــبــقــريــة  إدراك 
اللسانية  لتجلياتها  التمحيصي  الـــدرس 
العربية، ويحصل هذا اإلدراك عبر املعالجة 
معالجة  الحضارة،  لنصوص هذه  النقدية 
ــاج الـــفـــكـــري  ــ ــتــ ــ ــن اإلنــ ــاديــ ــيــ تـــغـــطـــي كــــافــــة مــ
 واحــــٍد. 

ٍّ
املـــكـــتـــوب، دون االقـــتـــصـــار عــلــى فــــن

ـــبـــع املـــفـــّكـــر املـــصـــري هــــذا الـــتـــصـــّور، 
َّ
وقــــد ات

ــــي  ــــامـ ــل مـــــن الــــــتــــــراث الــــعــــربــــي اإلسـ ــعـ ــجـ فـ
له  وتــصــّدى  الرئيس.  استقصائه  موضوع 
أن ينحصر  وإخــراجــا دون  وتثّبتا  تحقيقا 
اشــتــغــالــه عــلــى نـــصـــوص الــفــكــر اإلســـامـــي 
املــحــض، بــل تــعــداه إلـــى الـــروافـــد اإلغريقية 
والتأثيرات الغنوصية، الفارسية والهندية، 
املنهج  صــرامــة  بنفس  جميعا  واستعادها 
الــتــحــلــيــلــي، فــاســتــعــرض صــفــحــات جــريــئــة 

مــن »تــاريــخ اإللــحــاد فــي اإلســــام« )1945(، 
الصوفية«  »شطحات  لـ خ  أرَّ الــروح  وبنفس 
مدّونات  ر 

َ
ش

َ
ون البسطامي،  وهيام   )1949(

الِحَكم املنبثقة عن أخاق الفلسفة وتجارب 
فاتك  بن  املبشر  صاغها  التي  كتلك  العقل، 
في »مختار الِحَكم ومحاسن الَكِلم« )1958(. 
وقـــــد عـــــزز دراســـــاتـــــه هـــــذه لـــعـــيـــون الـــتـــراث 
بــــاالطــــاع الــــواســــع عــلــى أهــــم مـــا تــوّصــلــت 
إلــيــه أبـــحـــاث املــســتــشــرقــن، الـــذيـــن يكتبون 
باللغات األوروبية، في موضوعات شديدة 
املتصلة بكليات  التعقيد والتجريد ومنها 
املنت  على  التركيز  مــع  اإلغــريــقــيــة،  الفلسفة 
الفكر  »َربيع  فألف  واألفاطوني،  األرسطي 
الفكر  »خريف  بـ وأردفــه   )1943( اليوناني« 
فــي تلخيص أشــبــه ما  الــيــونــانــي« )1946(، 
يــكــون بــالــســرد الــنــســقــي آلخـــر مــا تــوّصــلــت 
إليه مــدارس االستشراق حــول التاقي بن 
امــتــداد  الهلليني والــعــربــي عــلــى  الــفــكــَرْيــن: 
ــب منه 

َّ
الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، وهــــو مـــا تــطــل

ــراح خـــطـــاٍب جــديــد لـــم يــعــهــده الــــدرس  ــتـ اجـ
العربي وقتها. 

العربية بكل  اللغة  إمـــداد  وكــان مــن ثمراته 
)الفيلولوجي،  املنهج االستشراقي  مفردات 
وتطعيمها  اإلشــكــالــي(  النقدي  التاريخي، 
أجيال  صاغتها  التي  واملــقــوالت  باملفاهيم 
موضوعي،  بشكل  التراث  لقراءة  الباحثن 

ال تمجيد فيه وال تحّيز. 
الفلسفة  أســتــاذ  ثــانــيــة، اضطلع  ومــن جهة 
بـــتـــرجـــمـــة الــــعــــديــــد مــــن األعـــــمـــــال الــعــلــمــيــة 
االســتــشــراقــيــة بــتــقــديــمــهــا فـــي لــغــة سلسة 
ــنــت الـــقـــارئ الــعــربــي مــن االطـــاع  أنــيــقــة، مــكَّ
على آخر األبحاث األكثر تخصصا في هذه 
يتناول  ها 

ّ
وجل املــجــردة،  املعرفية  الحقول 

ــــة مسالك  الــفــلــســفــة الــكــاســيــكــيــة، مـــع دراسـ
رديفه  إلــى  اليوناني  الفضاء  مــن  انتقالها 
الــعــربــي- اإلســـامـــي. وبـــهـــذا املــعــنــى، كــانــت 
: نقلت من جهة أولى هذه 

ً
ترجماته مزدوجة

التصّورات واملضامن من اللغات األوروبية 
الــضــاد، ومــن جهة ثانية حّولتها  إلــى لغة 
 

َّ
اقــتــرض جل الــذي  الكاسيكي،  مــن السجل 
وحداته من اليونانية القديمة، إلى السجل 
الفلسفات  وقــع  على  تشّكل  الــذي  املعاصر، 

الغربية الحديثة. 
موسوعة   « صاحب  مساهمة  تقتصر  ولــم 
والتعريب،  النقل  نشاط  املستشرقن«على 

نجم الدين خلف اهلل

 فـــي شــــوارع 
ً
كــــاد أن يـــمـــوَت نـــكـــرة

ه 
ُّ
أن ســاء ظن القاتمة، بعد  باريس 

بـــأغـــلـــب املـــفـــكـــريـــن مــــن ُمــعــاصــريــه 
ــعـــــرب واألوروبـــــــــيـــــــــن. فــــعــــاد إلــــــى مــصــر  الـــ
مــريــضــا، يــواصــل الــشــكــوى مــن ظلم الــزمــان 
ــلـــه الـــذيـــن غــمــطــوا ُكـــتـــَبـــه، وهــــي كــثــيــرة  وأهـ
تلك  عــدا  بالعربية،  املائة وخمسن  ناهزت 

التي صاغها باللسان الفرنسي. 
تمرُّ اليوم خمسة عشر عاما على رحيل عبد 
املثير  املفكر   ،)2002-1915( بــدوي  الرحمن 
للجدل، مع تسليم الجميع بإنتاجه الغزير، 
ــن الـــتـــألـــيـــف مــــن نــهــايــة  ــم يــنــقــطــع عــ فـــهـــو لــ
ثاثينيات القرن املاضي إلى مطلع األلفية 

 وتحقيقا وبحثا. 
ً
الثانية: ترجمة

 مــن اشتغل 
ُّ

كــل التراثية يدين  وإلصــداراتــه 
ــقـــل اإلســــامــــيــــات الـــكـــاســـيـــكـــيـــة بــا  فــــي حـ
 مجهوده الفيلولوجي 

َّ
استثناء. والافت أن

في قراءة التراث لم يحظ بعناية كافية في 
 ما 

َّ
ــاره، مــع أن املــراجــعــات الــتــي تستعيد آثــ

تونس ـ ليلى بن صالح

كـــل من  ـــــع 
ّ
وق يــولــيــو 2016،  تـــمـــوز/  فـــي 19 

متحف باردو في تونس العاصمة، ومتحف 
اللوفر في باريس، على عقد شراكة بينهما. 
سنة كاملة مّرت لم يشهد أي منهما ما يشير 
إلى هذه الشراكة، مثل عرض محتويات من 

املتحف التونسي في فرنسا أو العكس.
منذ أيـــام، عـــادت مسألة الــشــراكــة بــن بــاردو 
واللوفر إلى دوائر التداول اإلعامي، دون أن 
يكون ذلك من خال نشاط ثقافي، بل مجّرد 
إعان عن دخول مجموعة شركات اقتصادية 
)بنوك وشركات طيران فرنسية وتونسية...( 
لة منذ 

ّ
التي تبدو معط الشراكة  لرعاية هذه 
البداية من دون أن يصّرح أحد بذلك. 

تناول الخبر كان أيضا من زاوية اقتصادية، 
تــرّوج ألنشطة شركات »تهتم«  في معظمها 
بــأمــر املــتــاحــف وتــطــويــرهــا. ولــكــن مـــاذا بعد 
هــــذه الــــصــــورة الــجــمــيــلــة؟ هـــل أن الــســنــوات 
القادمة سوف تختلف عن السنة األولــى من 

الشراكة؟
ربما علينا أال ننسى سياقات عديدة، أّولها 
ــة انــبــثــقــت ضــمــن تــضــامــن  ــراكـ أن فـــكـــرة الـــشـ
عــاملــي بــعــد الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة الــتــي جــرى 
تنفيذها في آذار/ مــارس 2015 في »متحف 
بــــــاردو«، أي أن الــخــطــوة فـــي الــنــهــايــة كــانــت 
نأمل  أن  يصعب  دعــائــيــة  مناسباتية  حــركــة 
الطرفن.  من  التفاعل  من  الكثير  ورائــهــا  من 
ــانـــت لـــهـــا أبـــعـــادهـــا األمـــنـــيـــة، فــمــن  وربــــمــــا كـ
خالها تؤّمن فرنسا إحدى النقاط التي يمّر 

من غياهب 
المخطوطات 

إلى الفيلولوجيا

تمرُّ اليوم خمسة عشر عامًا على رحيل عبد الرحمن بدوي الذي أمّد الثقافة العربية 
ومترجمًا  وناقدًا  محّققًا  العربي  التراث  إلى  التفت  ثم  العالمية،  الفلسفة  بروافد 

عن المستشرقين. غير أن حواره الفكري انحصر بين وجوه الماضي العربي والفكر 
الغربي، كأْن لم يوجد في الساحة العربية من معاصريه من هو جدير بمناقشته

بعد سنة من عقد 
اتفاقية شراكة بين 

متحفي باردو التونسي 
واللوفر الفرنسي لم 

تفض إلى أي جديد، 
تجري محاولة الدفع 

بها بإدخال شركات 
اقتصادية فيها

بين باردو واللوفر عودة إلى المربعات الفرانكفونية؟

عبد الرحمن بدوي  امتالك التراث ونسيان الحاضر

عمل بدوي على بيان 
مشاركة العرب في 

الثقافة العالمية

جعل من التراث 
اإلسالمي موضوع 

استقصائه الرئيس

البيبلوغرافيات  صنع  فــي  بـــدوي  بَـــرع 
الكاملة التي تشمل مؤلفات كاتٍب بعينه، 
استعراٍض  في  المجهود  هذا  ويكمن 
الثابتة  المأثورة،  النصوص  لكل  نقدي 
والمنحولة، من خالل ذكر مخطوطاتها، 
والدراسات  وترجماتها،  ومطبوعاتها 
مكتبات  كــل  فــي  حولها  صيغت  التي 
الدنيا، بحيث يتحّول كل عنوان إلى مدخل 
موسوعي يشمل كل ما يتصل به، ومن 
الغزالي«  »ُمــؤلــفــات  إحــصــاء  مثًال  ذلــك 
في  ــو  ــط أرس ومــخــطــوطــات   )1961(

العربية )1959(.

صانع البيبليوغرافيات

2425
ثقافة

فّواز حداد

اب ســواء كانوا 
ّ
الكت الــســؤال يشمل  الــتــذّرع بالحياد؟ هــذا  هل يحق لــأدب 

شعراء أو روائيني، مسرحيني أو مؤلفي مسلسالت تلفزيونية. املثال األكثر 
اب يصّرون 

ّ
الكت بعض  العربي«.  »الربيع  بــدايــات  منذ  يجري  ما  حــضــورًا، 

حــتــى اآلن عــلــى عـــدم اتــخــاذ مــوقــف صــريــح قــبــل انــجــالء دخــــان املــعــارك، 
يحّدد  املنتصر  الجانب  الــقــتــال؛  وهـــدوء جبهات  املــدافــع،  وتــالشــي قصف 
موقفهم. أما إذا أرادوا االحتجاج، فال بد من عمل حساب للعقل، والتشّبث 

بمهنة اكتشاف منابع الحب والخير والجمال، فالسياسة ليست شأنهم. 
فظاظة  األكــثــر  هــي وجهها  فــالــدكــتــاتــوريــة  قبيح،  وجــه  للسياسة  كــان  إذا 
واألشد تدميرًا، تعتدي على أجسادنا وأرواحنا ولقمة عيشنا، وتساومنا 
على أنفاسنا، كأنما وهبتنا الحياة، ومن الكرم أال تحرمنا منها. فما نصيب 

الحب والخير والجمال في حياة أسيرة املعتقالت والسجون؟ 
هل يستطيع الروائي كتابة رواية نظيفة من أشباح الدكتاتورية؟ ألن يشوب 
ما يكتبه مسٌّ من الثقل املرعب لالستبداد، يتسّرب إلى نسيج عمله، سواء 
بمحاولة دّسه عمدًا، أو مالمسته. هذا إن لم يستدرجه القهر واأللم إلى أن 
لليأس، أو محّرضًا على املوت والثورة؟   رًا للبؤس، إن لم يكن 

ّ
يصبح منظ

ليست حياتنا وحدها في أدق تفاصيلها الصغيرة تتحكم بها أجهزة األمن، 
كتاباتنا أيضًا ممسوسة بوسائل التعذيب وأدواتها الجبارة. 

الكاتب ضد الدكتاتورية باملطلق. وإذا كان حسبما يزعم ال يغفل عن مآسي 
عــن مجرمني حقيقيني  يتعامى  أن  فــال يجب  بينهم،  يعيش  الــذيــن  الــنــاس 
يشغلون أعــلــى املــنــاصــب، أطــلــقــت أيــديــهــم فــي الــقــتــل والــنــهــب، مــكــافــأة لهم 
ومكرماته  ة، 

ّ
املسف الدعاءاته  املديح  أبيات  وتدبيج  للدكتاتور،  التهليل  على 

البغيضة، وكذبه املشني، وديمقراطيته الزائفة، وآرائه التي ال تعدم الركاكة 
وال السخافة. 

القانون والعقل واملنطق والحقيقة والعدالة والرحمة... فهو  الدكتاتور ضد 
يحتقر  دخيلته  في  لدكتاتور.  البلد  توريث  إلــى  ويسعى  دكتاتور،  سليل 
إلى  يتوّرع عن تحويل حياته  إال راضيًا بخنوعه. ال  شعبه، وال يتصّوره 
الدكتاتور جلده، ولو  ظالم أو جحيم، إذا طالبه بالحرية والكرامة. ال يغّير 
تظاهر بأنه طيب القلب على عالقة لطيفة مع الفنانني، وراقية مع األجانب، 
والــنــســاء يعجنب بــه، والــجــنــود املــغــّرر بهم يــمــوتــون مــن أجــلــه، والصحافة 
ليس ثمة دكتاتور متفّرد عن غيره، فالصناعة  بإنجازاته.  األجيرة تشيد 
الرديئة نفسها، ال تتخلف عن النمط الدكتاتوري املقزز من سفهاء التاريخ، 

مآثرهم القسوة والجبروت، ال يتميز أحدهم عن اآلخر إال بدرجة الرداءة. 
ها املقيت، ال بد أن تصيب شظاياها 

ّ
في بالد أرخت الدكتاتورية عليها ظل

الكاتب ولو كان يعيش في عزلة، فهو واحد من جموع هؤالء الناس، والتذّرع 
الحقيقة، وربــمــا االغــتــراب والــعــدم...  أو  الــوجــود،  أزمـــة  بــأنــه مفكر، تشغله 
محض تجاهل ال جهل. وفي حال اضطر إلى الصمت، فالصمت احتجاج، 
لكن ال شيء يلزمه بالتصفيق للديكتاتور، أو التزلف إليه. وما انحيازه إلى 
يقاسمهم سعادتهم وشقاءهم،  إنسان مثلهم،  إال ألنه  والعدالة،  املظلومني 

وال يتمّيز عنهم بشيء.  

الكتابة في زمن الطغيان

استعادة

إصدارات

ــق  بــــل أنــــجــــز ســلــســلــة أعــــمــــال أصـــيـــلـــة، طــبَّ
مـــن خــالــهــا املــنــهــج الــفــيــلــولــوجــي-الــنــقــدي 
عــلــى نـــصـــوص الــــتــــراث، بـــــدءًا مـــن تجميع 
ــادرة بـــعـــد الــتــنــقــيــب عــن  ــ ــنـ ــ املـــخـــطـــوطـــات الـ
ـــســـخـــهـــا فــــي مـــكـــتـــبـــات أوروبـــــــــــا، وإجـــــــراء 

ُ
ن

املمكنة لنّصها،  القراءات  مقارناٍت ملختلف 
مع التثبت من كلماتها وتحقيق معانيها. 

ويعود له الفضل في اكتشاف كثير من كنوز 
الفكر اإلسامي التي طوتها غياهب النسيان، 
ومن أمثلة ذلك اكتشافه »رسائل ابن سبعن« 
)1965( و»رســـائـــل الــكــنــدي والــفــارابــي وابــن 
ان  ــــوَّ بــاجــة وابــــن عــــدي« )1973(، ونــشــر »َصـ
الحكمة« ألبي سليمان السجستاني )1974(، 
 عن آثــار »أرســطــو عند الــعــرب: دراســة 

ً
فضا

ونصوص غير منشورة« )1947( و»أفاطون 
في اإلسام« )1973(. 

كــمــا ســعــى فــي كــتــابــاتــه الــتــراثــيــة هـــذه إلــى 
 أســـاســـيـــة، 

ً
ــــرب، حـــلـــقـــة ــعـ ــ بـــيـــان مـــشـــاركـــة الـ

والصحيحة  الفلسفية  الــعــلــوم  تــاريــخ  فــي 
اليونانين،  عن  توارثوها  التي  واملنطقية 

عند  الفرنسين  الــســّيــاح  مــن  الكثير  عبرها 
زياتهم تونس. 

غير أن ما يحّرك هذه االتفاقية بالرغم من ذلك، 
هو دخول وزارة الثقافة في األشهر األخيرة 
في وتيرة عالية من الشراكة مع فرنسا التي 
األخيرة  السنوات  في  التراجع  بعض  عرفت 
سياسات  على  الشعبية  الضغوطات  بفعل 
ميوالت  ذات  بأنها  واتهامها  الثقافة  وزارة 
ــدأت مــظــاهــرهــا  ــ فــرانــكــفــونــيــة، وهــــي نـــزعـــة بـ
تــعــود شــيــئــا فشيئا مــع الــحــكــومــة الــحــالــيــة. 
املــاضــيــن )22 و23(،  الــيــومــن  ، خــــال 

ً
مـــثـــا

جـــرى الــتــرويــج ملــشــاركــة »نــاجــحــة« لتونس 
الفرانكفونية في  الـــوزاري حــول  املؤتمر  فــي 

أبيدجان اإليفوارية.
ــاردو والــلــوفــر  ــ قـــد تــتــضــّمــن االتــفــاقــيــة بـــن بـ
ــريــــن  ــرة، وتـــــــدريـــــــب أثــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــحــــف كـ تــــــبــــــادل تــ
ــر مــتــاحــف  ــهـ ومــتــحــفــيــن تــونــســيــن فــــي أشـ
ومــــواقــــع اآلثــــــار فـــي الـــعـــالـــم، وغـــيـــر ذلــــك من 
النقاط اإلجرائية. لكن، هل يمكن الحديث عن 
النّدية بن  تفترضه من  بما  بالفعل،  شراكة 
تربط  التي  الورقة  تكن هذه  ألم  املتعاقَدين؟ 
املتحفن فرصة لفتح سجل اآلثار التونسية 
في متاحف فرنسا من العصر الفينيقي إلى 

العصور اإلسامية؟
ــّكـــر فــي  ــفـ ــيــــس أولـــــــى ملـــتـــحـــف بــــــــاردو أن يـ ألــ
شراكات أخــرى، من مراكش إلى إســام آباد، 
تــنــتــصــر إلـــى قــضــيــة املــتــاحــف الــعــاملــثــالــثــيــة، 
ــام مــتــاحــف شــهــيــرة في  ــ ــرفـــع صــوتــهــا أمـ وتـ
الشمال تؤثث أكثر واجهاتها بآثار أتت من 

وراء البحر وينبغي أن تعود إلى هناك؟

 مساهماتهم في نقل املعارف 
َّ
فبرهن على أن

ــا فــي الــعــصــور الــوســيــطــة كانت  ــ إلـــى أوروبـ
لت النتاج اإلغريقي ومّحصته 

ّ
حاسمة: تمث

وتجاوزته ثم أهدته إلى الثقافة الكونية.  
ــــرى، جــهــَد بــــدوي فـــي إظــهــار  ومـــن جــهــة أخـ
مــــدى تـــنـــّوع فــنــون الــثــقــافــة اإلســـامـــيـــة من 
وجها  يقدم  فلم  التي حققها،  الكتب  خــال 
واحــــدًا ضــّيــقــا، بــل بـــّن تشعب تــيــارات هــذا 
ــه وثـــرائـــهـــا، رغــم  ــدارسـ ــراث وتــنــاقــض مـ ــتـ الـ
وجود إشكالية جامعة: النزاع املستدام بن 
العقل والنقل، بن الحرية والقضاء. ولذلك 
عــكــف عــلــى فــحــص الـــعـــاقـــات بـــن الــعــلــوم 
يطلق  كــان  كما  الدخيلة،  والعلوم  األصيلة 
عليها قديًما، أي التي انعقدت بن املعارف 
النقلية والعقلية، ليثبت عبقرية هذا الفكر 

ل املفاهيم الكونية. 
ّ
اإلسامي في تمث

وقد ارتأى أن يتّوج تآليفه التاريخية بدفاٍع 
 )1989( املستشرقن  أباطيل  الــقــرآن ضــد  عــن 
النبي محمد )1990(  ثــاٍن عن سيرة  وبــدفــاٍع 
ضــد أطــروحــاتــهــم الــجــائــرة، وأرفــقــه بترجمة 

لسيرة ابن هشام إلى الفرنسية )2001(، وكل 
ذلك في مزج بن االستقصاء العلمي وااللتزام 
ــاري، بـــعـــد أن الحــــــظ تـــحـــّيـــز بــعــض  ــ ــــضـ ــحـ ــ الـ

املستشرقن وتعاميهم عن وقائع التاريخ.
بدأ عبد الرحمن بدوي مسيرته من الصفر، 
فــلــم يــقــف عــنــد تــــراث الــنــهــضــة الــعــربــيــة إال 
اليونانية  الفلسفة  غــمــار  خـــاض  بــل  ملــامــا، 
واألوروبـــيـــة مــن أبــوابــهــا الــوجــوديــة، وهــي 
الـــتـــي أوصــلــتــه إلــــى مــنــابــع الــعــقــل الــعــربــي 
ــنـــه، فــــي حــركــة  ــاب االســـتـــشـــراقـــي عـ ــطـ والـــخـ
ــــن درس  ــــود األبــــــــــدي، مـــــــــرورًا مـ ــعـ ــ تـــشـــبـــه الـ
الفيلولوجيا األوروبية في القرن العشرين، 
ــال الــفــكــر اإلســـامـــي بكل  ــ ــواًل إلــــى أدغــ ــ وصــ
تـــشـــعـــبـــاتـــه، فــانــحــصــر حـــــــواره بــــن وجــــوه 
 لم َيجد 

ْ
املاضي العربي والفكر الغربي، كأن

هو  من  معاصريه  من  العربية  الساحة  في 
في  ثابتة  ثمة عقدة  فهل  بمناقشته.  جدير 
 
َّ
إن أم  الحاضر؟  تستنقص  العربية  الثقافة 

املتخيل الــذي صاغه عــن تــفــّوق الــتــراث هو 
 الراهن؟  

َ
الذي َحجب عنه كنوز

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

مــن  األول  ــــهــــزيــــع  ال فــــي  ــرفــــت  عــ
العمر، عشرات املاركسيني، ممن 
ـ  حـــرج  دون  ـ  تسميتهم  يــمــكــن 

ماركسّيون بالّسماع.
أحـــدهـــم صـــارحـــنـــي، بــعــد مـــرور 
عـــشـــريـــن عـــامـــًا عـــلـــى تــحــزيــبــه، 
ــم يــقــرأ فــي الــنــظــريــة، ســوى  أنـــه ل
كتيب واحد ذي غالف أحمر، ولم 
يفهمه، فلم يقترب بعدها من أي 

كتاب ذي عالقة.
قال: أنا ماركسي بالفطرة. وكان 
يــفــهــم الــنــظــريــة الــتــاريــخــيــة، على 
أنــهــا شــجــرة الــعــدل الــوحــيــدة في 

م.
ْ
ل
ُ
غابة الظ

قــنــاعــتــه،  ــلـــى  عـ الــــرجــــل  مــــا زال 
بينما غيره ممن »قــرأوا«، تحّول 

هم إلى النقيض.
ُ

بعض
ــره بكل الخير، 

ّ
أتــذك وأنــا بالطبع، 

ــي املـــخـــّيـــم.  ــه فــ ــامــ وأحـــــــّن إلـــــى أيــ
خـــاصـــة هـــنـــا بـــــالـــــذات، حـــيـــث ال 
يوجد ماركسي أوروبي باملفهوم 

أو التصّور القاّر في الذاكرة.
فــأقــصــى مــا هــنــا هــم يــســارّيــون 
تحت  ة 

َ
َعل

َ
ف بمعنى  إصالحّيون. 

سها.
ْ
سقف الرأسمالية نف

ــي الـــكـــالســـيـــكـــي،  ــســ ــاركــ ــك املــ ــ ــ ذل
ـــات فــي  ــذري، مــ ـــجـــ املـــاركـــســـي الــ
ــود. وحـــتـــى لــو  ــقــ ــغــــرب مـــنـــذ عــ ــ ال
بحثت، فلن تظفر سوى بشبٍح له 
متجّسدًا في بشر فوق السبعني.
تطورها  فــي  الرأسمالية  بُجملة: 
على  يساريني  صنعت  الحثيث، 
يساريون  ومعاييرها.  مقاسها 

من داخل املعبد ال خارجه.
ــيــــاء أخـــــرى كــثــيــرة،  عــلــيــه، وألشــ
ــي تـــجـــوالـــي  ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ أِحـــــــــــّن ـ خـ
املاركسيني  أولئك  إلــى  ـ  النهاري 

الفلسطينيني بالسماع.
تــلــك الــفــاكــهــة وقـــد أوشــكــت على 

االنقراض.

لـ عبّاس جبر. يحمل الكتاب عنوانًا صوت المتاحف غير المسموع عن »دار نينوى«، صدر مؤخرًا كتاب الوسط المتعالي 
فرعيًا يوّضح محتواه؛ »بحث في القواعد الفيزيقية والميتافيزيقية للكينونة« وهو بذلك 
يعود إلى أبرز األسئلة الفلسفية التي شغلت مفّكري النصف األول من القرن العشرين باالستناد 

إلى االكتشافات العلمية للعقود األخيرة.

بتحقيق سليمان دنيا، يصدر ضمن سلسلة »الذخائر« )الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر( 
ابن رشد الذي رّد فيه  لـ  تهافت الفالسفة ألبي حامد الغزالي، وتهافت التهافت  كتابا 
اإلسالمية  الحضارة  في  الفكري  الجدل  لحظات  أبرز  من  العمالن  يعّد  األول.  الكتاب  على 

وفيهما استعادة لكل التراث الفلسفي اليوناني والعربي.

الفلسطيني  للشاعر  الثانية  الشعرية  المجموعة  عنوان  والقتلة  األبطال  غادرها  نهايات 
في  يوقعها  والتي  »األهلية«،  عن  أيام  قبل  الصادرة   )1988 )الخليل  عجمية  أبو  علي 
السادسة من مساء اليوم في »متحف محمود درويش« برام اهلل. من أجواء المجموعة: 
»لن أخرج من أقفاصَي السعيدِة تلك، لن أتوقف عن تأليِف النساِء والعصافير، يؤلمني أن 

أبذل أيامي السبعة في تبجيِل ذلك السجن«.

في طبعة مشتركة بين »ضفاف« و»االختالف« و»األمان« و»كلمة«، صدرت مؤخرًا رواية 
أعقد  من  يعّد  العمل  دوستويفسكي.  فيودور  الروسي  للروائي  كرامازوف  اإلخوة 
الكتابات الروائية في القرن التاسع عشر حيث تمتزج حبكته بالتأمالت الفلسفية والقراءات 

النفسية والسياسية.
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ماركسيّون 
بالّسماع

بدوي في 
بورتريه لـ أنس 
عوض )العربي 

الجديد(

لوحة 
فسيفسائية 
في »متحف 
باردو« 
)جي. النغي(



تحقيقات
26

يصفها الغزيون بـ»الصناديق المعدنية المتحركة )البودي(«، إذ تتسبب مركبات مجهولة البيانات دخلت إلى القطاع 
بطرق ملتوية، في حوادث مرورية ليس لضحاياها دية أو تعويض تأميني، كذلك تهّدد األمن العام

غّزيون يفقدون حياتهم وحقوقهم 
بسبب مركبات »البودي«

سيارات 
مجهولة البيانات

غزة ـ محمد الجمل

حســام  الغــزي  الثالثينــي  فقــد 
عبــد اللــه، كافــة حقوقــه القانونيــة 
علــى  الحصــول  فــي  واملاليــة 
تعويــض مالــي، بعــد تعّرضــه لحــادث ســير 
فــي إبريــل/ نيســان بمخيم النصيرات وســط 
قطــاع غــزة، إذ إن املركبــة التــي صدمتــه كانت 
مســجلة  بيانــات  أي  لهــا  وليــس  أوراق  بــال 
لــدى دائــرة الترخيــص التابعــة لــوزارة النقــل 
واملواصــالت، مــا تســّبب فــي إصابته بكســور 

شديدة في القدم والكتف والجمجمة.
قضــى عبداللــه أســبوعني فــي مستشــفى غزة 
دة، 

ّ
األوروبــي وخضــع لعمليات جراحية معق

فيمــا تــم زّج الســائق في الســجن، واشــترطت 
الشــرطة إتمــام الصلــح بينه وبــني عائلة عبد 
الله، من أجل إطالق ســراحه، وهو ما تم بعد 
أن دفــع ثالثــة آالف دوالر أميركــي  للعائلــة، 
تكاليــف  مــن  بكثيــر  أقــل  كانــت  أنهــا  غيــر 
فــي  املختــص  املحامــي  يقــول  كمــا  العــالج، 
قضايــا التعويــض أيمــن أبــو عيشــة، مؤكــدًا 
عليــه  باملجنــي  الخــاص  الطبــي  التقريــر  أن 
لقيمــة  القضــاء  لتقديــر  مهمــا  معيــارًا  يعــد 
التعويض، والتي قد تصل إلى 15 ألف دوالر 
في حالة عبدالله، والذي يقول شقيقه حسام: 
الحــادث،  مرتكــب  مــع  للصلــح  »اضطررنــا 
اتباعا للعادات والتقاليد على الرغم من عدم 
اقتناعنا بها، إذ إن السائق كان يقود سيارة 
»بــودي« مجهولــة البيانــات عامدًا، ما يجعل 
شــركات التأمني ال تغطي مثل تلك الحوادث، 

والتي تضيع فيها حقوق املجني عليهم«.

ما هي سيارات »البودي«؟
يطلــق مســّمى »البــودي« علــى مركبــات غيــر 
قانونية وصلت إلى غزة بشــكل غير رســمي، 
االختصــاص،  جهــات  علــى  املــرور  دون  مــن 
وزارة  حواســيب  فــي  مســجلة  غيــر  إنهــا  إذ 
النقــل واملواصــالت أو إدارات شــرطة املــرور، 
وبالتالــي ال تحمــل لوحــات أرقــام، وعددهــا 
إلمكانيــة  وفقــا  باســتمرار  وينقــص  يزيــد 
إفــادة  بحســب  القطــاع،  إلــى  تهريبهــا 
محمــود ياســني، الناطــق باســم وزارة النقــل 

وهيوانــداي« لألنواع الحديثة، والتي دخلت 
عبــر األنفــاق كمــا يقــول الناطــق باســم وزارة 

النقل واملواصالت.
ومــرت تلــك الســيارات بمرحلتــني منــذ تولــي 
الســلطة الوطنيــة إدارة غــزة فــي عــام 1994، 
إذ كان عددهــا 2500 ســيارة، فــي عــام 1995 
معظمهــا كانــت مملوكة ملســتوطنني باعوها 
للســرقة،  تعّرضــت  أنهــا  واّدعــوا  لغزيــني 
شــركات  مــن  تعويضــات  علــى  للحصــول 
التأمــني، لكــن بعــد ذلــك تــم ترخيصها بشــكل 
مؤقــت، وهــو مــا كان يطلــق عليــه »ترخيــص 
أرقــام  لوحــات  تحمــل  وكانــت  مســروق«، 
مميزة عن غيرها، كما أوضح عماد محســن، 
تاجــر ســيارات تعامــل فــي شــراء وبيــع تلــك 
الســيارات، والــذي تابــع »دخل بعد عام 2011 
مزيــد مــن ســيارات البــودي، قادمــة مــن مصــر 

وليبيا، ومألت القطاع مجددًا«.

سيارات رخيصة
الوطنيــة  الســلطة  فــي  املوظــف  يســتخدم 
محمود عمر سيارته من نوع »كيا أوبتميا« 
منذ سنوات في تنقالته، على الرغم من أنها 
غير مسجلة لدى إدارة التراخيص، إذ شّجعه 
يزيــد علــى  والــذي ال  الســيارة،  ثمــن  رخــص 
نصــف ثمــن ســيارة مشــابهة منتجــة فــي عام 
2014، لكــن عــدم دفعه مســتلزمات الترخيص 
والجمــارك والرســوم وغيرهــا مــن املتطلبــات 
لــو  حتــى  اســتخدامها  علــى  شــجعه  املاليــة 
اضطــر فــي يــوم مــا إلــى دفــع الغرامــة التي لن 
يســتطيع  مــا  وهــو  شــيكل،   1000 عــن  تزيــد 
تحمله. وال يزيد ثمن »الســيارة البودي« عن 
ثمانيــة آالف دوالر فــي حــال كانــت مــن النــوع 
الحديــث مــن موديالت 2012 وما بعدها، كما 
يقول تاجر الســيارات محســن، مشــيرًا إلى أن 
مثيالتها من السيارات املرخصة والقانونية 
يتجــاوز ثمنهــا 15 ألــف دوالر، غيــر أنــه لفــت 
فــي  يأملــون  الســيارات  هــذه  مالكــي  أن  إلــى 
الحقــا،  الســيارات  ترخيــص  قوانــني  تغييــر 
حتــى يتمّكنــوا من ترخيصها، إذ إن عمليات 
ترخيص تلك السيارات معقدة جدًا وتتطلب 

دفع رسوم باهظة.
وأوقفــت وزارة النقــل واملواصــالت فــي قطــاع 
غــزة ترخيــص ســيارات البــودي، خاصــة تلك 
التــي دخلــت مــن خــالل األنفــاق، وفــق مــا جاء 
علــى موقــع الــوزارة الرســمي علــى اإلنترنــت، 
عــن  مواطنــني،  تســاؤالت  علــى  إجابــة  فــي 
ســبب وقف الترخيص بعد عام 2012، ورّدت 
الوزارة بأن ذلك كان الكتشاف أن بعض هذه 
األنفــاق  عبــر  وجــاءت  مســروقة،  الســيارات 
تــم الســماح  لــو  بشــكل غيــر رســمي، وحتــى 
بترخيــص بعضهــا، وهــذا نــادرًا مــا يحــدث، 
كمــا قالــت الــوزارة، فإن املالك يضطر إلى دفع 
غرامــة ماليــة وجمــارك ورســوم ترخيــص، قد 
تصــل فــي مجموعهــا إلــى نحــو ثمانيــة آالف 

دوالر أميركي.

أربعة مخاطر
تشــّكل هــذه الســيارات خطــرًا علــى األمــن فــي 
قطــاع غــزة، إذ إنهــا ســيارات بــدون لوحــات 
أرقام، وهو ما يسّهل استخدامها في ارتكاب 
الجرائــم، أو املخالفــات القانونيــة، كمــا يقــول 
الســيارات  تاجــر  ويضيــف  املدهــون،  الرائــد 
ف عن التعامل بهذا 

ّ
عماد محسن، والذي توق

ســيارات  مخاطــر  أن  الســيارات،  مــن  النــوع 

الســيارات  تجــار  منهــا  يعانــي  البــودي 
الجديــدة، والتــي تنخفــض أســعارها، بســبب 
بميــل  املرتبطــة  الشــرائية  الحركــة  ضعــف 
املشترين إلى امتالك سيارات رخيصة الثمن 
والتكلفــة، مــا أدى، ضمــن حزمة مــن العوامل، 
إلــى انخفــاض هامــش ربــح تجــار الســيارات 
مــن 17% فــي عــام 2012 إلــى أقــل مــن 5% فــي 

عام 2017.
الســيارات  تلــك  أخــرى ال تدفــع  ومــن ناحيــة 
لوزارتــي  ترخيــص  وبــدل  وجمــارك  مكوســا 
فــي  يســهم  مــا  واملواصــالت،  والنقــل  املاليــة 
الثالــث،  الخطــر  بينمــا  إيراداتهــا،  خفــض 
وهــو أهــم تلك األضرار بحســب محســن، فهو 
حــوادث  فــي  باملصابــني  كبيــر  أذى  إلحــاق 
وقعــت بســبب تلــك الســيارات، والذين تضيع 
حقوقهــم القانونيــة وال تعتــرف بهــا شــركات 
وتظــل  بعضهــم حياتــه  يفقــد  وقــد  التأمــني، 
عليــه  يوافقــه  مــا  وهــو  معيــل،  بــال  عائلتــه 
الناطــق باســم وزارة الصحــة الدكتور أشــرف 
 إن »الحوادث املرورية املتزايدة 

ً
القــدرة، قائــال

ؤثــر علــى عمــل الطواقــم الصحيــة 
ُ
فــي غــزة ت

وعلــى الخدمــات الطبيــة املقدمــة للمواطــن«. 
الحــوادث  تلــك  عــن  »ينجــم  مضيفــا  وتابــع 
ف أســرهم مبالغ مالية 

ّ
معاقــون وهؤالء تتكل

كبيــرة إلعــادة تأهيلهــم، وكل هــذه املخاطــر 
التأمــني  شــركات  تغطيــة  عــدم  إلــى  ترجــع 

مخاطر تلك السيارات غير القانونية«.
التأمــني  قانــون  مــن   144 املــادة  وتنــص 
الفلســطيني رقــم 20 لســنة 2005، علــى إلــزام 
مــن يســتعمل مركبــة بتعويــض املصــاب عــن 
كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج 
عــن حــادث طرق كان للمركبة دخل فيه. كذلك 
تنــص علــى أن »مــن يســتعمل املركبــة أو مــن 
يأذن باســتعمالها مســؤول مســؤولية كاملة 
 النظر 

ّ
ومطلقــة عــن تعويــض املصاب، بغــض

عمــا إذا كان هنــاك خطــأ مــن جانبــه أو مــن 
جانب املصاب أم لم يكن«. 

أبــو عيشــة إن توقــف عمــل  ويقــول املحامــي 
حــوادث  لضحايــا  الوطنــي  الصنــدوق 
باملصابــني  كبيــرًا  ضــررًا  ألحــق  الطــرق 
مركبــات مجهولــة  ســببتها  حــوادث  بســبب 
البيانــات )بــودي(، إذ كان هــؤالء املصابــون 
الصنــدوق  مــن  تعويضــات  علــى  يحصلــون 
منــذ  الصنــدوق  عمــل  وتوقــف  الســابق،  فــي 
الفلســطيني  االنقســام  بســبب   ،2007 عــام 
وتبعاتــه، وبــات مــن يصدمهم ســائق ســيارة 
غيــر مرخصــة مضطريــن للجــوء إلــى العــرف 
للحصــول  العشــائري  والقضــاء  والعــادة 
وهــي  الجاهــات؛  عبــر  لكــن  حقوقهــم،  علــى 
وفــود عشــائرية تتدخــل للصلح بــني الجاني 
وعائلــة املجني عليه، وتتم ممارســة ضغوط 
كبيــرة علــى عائــالت املجني عليهــم، وتفرض 
عائلــة  علــى  العــوض«،  قبــول  »عــدم  ثقافــة 
كثيــر  عــن  التنــازل  علــى  املصــاب، إلجبارهــا 
مــن حقــوق ابنهــا، حتى يرتضــوا بالقليل من 
املــال فــي مقابــل إرضــاء الجاهــة واإلفــراج عن 
املجنــي عليــه، والذي تحتجزه الشــرطة حتى 
إتمــام الصلــح، كمــا حــدث مــع عائلــة الشــاب 
حــادث  ضحيــة  راح  والــذي  نصــر،  محمــد 
ســير وقع بواســطة ســيارة مرســيدس بودي 
فــي عــام 2013، غيــر أن تدخــل الجاهــة أجبــر 
عائلة املجني عليه على التنازل عن حقوقها 
صعوبــة  إلــى  نظــرًا  والتعويــض،  الديــة  فــي 

األوضاع املادية للسائق.

تلــك  وتعــّد  غــزة.  قطــاع  فــي  واملواصــالت 
السيارات أحد هواجس شرطة املرور ووزارة 
النقــل واملواصــالت فــي غزة، كمــا يقول الرائد 
إيــاد املدهــون مديــر املكاتــب الفنيــة بشــرطة 
املرور، مؤكدًا أن تلك السيارات غير القانونية 
أحد اإلشكاالت الخطرة في غزة، والتي تهدد 
تبــذل  الشــرطة  مــا جعــل  القطــاع،  فــي  األمــن 

جهودًا كبيرة للحد منها.
املركبــات  أن  املدهــون  الرائــد  وأوضــح 
مالكهــا  يغــّرم  النــوع  هــذا  مــن  املضبوطــة 
فرصــة  ويمنــح  دوالرًا(،   280( شــيكل   1000
زمنيــة يحددهــا القاضــي لتســوية أوضاعها 

وترخيصها، وإال ُسحبت منه.
ويضــع بعــض الســائقني لوحــات ذات أرقــام 
فــي  املركبــات، ويتحّركــون  تلــك  مزيفــة علــى 
مناطق جانبية، أو خالل ساعات الليل، حتى 
ســياراتهم  وتحجــز  الشــرطة  تضبطهــم  ال 
يتســبب  قــد  مــا  املحــدد،  باملبلــغ  ويغرمــوا 
فــي حصــول غيرهــم علــى الغرامــة كمــا حــدث 
فوجــئ  والــذي  جابــر،  نــادر  األربعينــي  مــع 
حــني  ســيارته  علــى  مدرجــة  ســير  بمخالفــة 
توجــه إلــى دائــرة الترخيــص بهــدف تجديــد 
الرخصــة، وبعــد االستفســار والفحــص تبــني 
ســيارته،  رقــم  بنفــس  مســجلة  املخالفــة  أن 
لكــن لــون الســيارة املســجل مــن قبل الشــرطي 
مختلــف عــن لــون مركبتــه، وعقــب التحقيــق 
تبنّي أن مالك سيارة بودي وضع لوحة أرقام 

مزيفة تشابهت مع رقم سيارة جابر.

حوادث قاتلة
بلــغ عــدد الحــوادث املروريــة منــذ بدايــة عــام 
مــن  أيــار  مايــو/  شــهر  نهايــة  حتــى   2015
فــي  تســببت  حــوادث،   9107 الجــاري  العــام 
مقتــل 177 مواطنــا، وإصابــة 8670 شــخصا، 
البيانــات  مجهولــة  املركبــات  تســّببت  فيمــا 
فــي 1833 حادثــا مــن املجمــوع الكلــي خــالل 
 خــالل 

ً
تلــك الفتــرة، وراح ضحيتهــا 39 قتيــال

تحقيقــات  مكتــب  وفــق  املذكــورة،  الفتــرة 
حــوادث املــرور فــي قطاع غزة، والذي يحتجز 
فــي  تســببت  النوعيــة  هــذه  مــن  200 ســيارة 
حــوادث، وتتبايــن أنــواع تلــك الســيارات بــني 
القديــم مــن نوع »ســوبارو« اليابانيــة، و«كيا 

تكلفة ترخيص 
السيارات مجهولة 

البيانات تصل إلى 
ثمانية آالف دوالر

9107 حوادث 
مرورية منذ بداية 

عام 2015 حتى نهاية 
شهر مايو 2017
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تشغل قضية 
النجم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا 
األوساط 
الرياضية 
العالمية، 
فبعدما نشر 
جيرارد بيكيه 
على حسابه في 
مواقع التواصل 
االجتماعي 
صورة تؤّكد 
بقاء األول 
في برشلونة، 
كشفت صحيفة 
سبورت اإلسبانية 
أن الالعب 
البرازيلي لم يتخذ 
قراره النهائي 
حتى اللحظة، 
وهو الذي قد 
يغادر إلى باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي مقابل 
مبلغ سيكون 
األعلى في 
التاريخ، وقد ال 
يتحّطم لسنوات 
نيمار يسعى لكي يصبح الالعب رقم واحد في العالم )إيلسا/ Getty(طويلة.

بين البقاء والرحيل

استعاد كورينثيانز نغمة االنتصارات أمام 
مضيفه فلومينينزي ضمن منافسات الجولة الـ16 

ز صدارته 
ّ
من الدوري البرازيلي لكرة القدم، ليعز

للبطولة. وتمكن كورينثيانز من الفوز على 
فلومينينزي بهدف دون رد، ليرفع الزوار رصيدهم 

إلى 40 نقطة في صدارة البطولة أما فلومينينزي 
فتجمد رصيده عند 21 نقطة في املركز الثاني 
عشر، وعزز سانتوس مكانه في املركز الثالث 

بفوزه على ضيفه باهيا بثالثية بيضاء.

أعرب مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، عن 
رضاه إزاء أداء امللكي في مباراته أمام مانشستر 

يونايتد ببطولة كأس األبطال الودية املقامة 
بالواليات املتحدة، مشيرًا إلى أن فريقه يفعل ما 

في وسعه للوصول في أفضل حالة ممكنة لكأس 
السوبر األوروبي. وقال املدرب الفرنسي إن »ما 
يهم هو البدء في اللعب واملنافسة. نستعد من 

أجل النهائي في الثامن من أغسطس/آب بأفضل 
صورة ممكنة ملحاولة الفوز«.

يرى العب الوسط اإلسباني سيسك فابريغاس 
أنه يتعني على مواطنه ألفارو موراتا املنضم 

حديثا إلى تشلسي في صفقة قياسية وميشي 
باتشواي ترك بصمة سريعة في املوسم املقبل 

لتعويض غياب دييغو كوستا. ووصل موراتا إلى 
ستامفورد بريدج األسبوع املاضي من ريال مدريد 

اإلسباني. وسيحل بداًل من كوستا الذي أبلغه 
النادي أنه أصبح خارج حساباته للموسم الجديد 

وذلك بقراٍر من املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي.

كورينثيانز يعود لنغمة 
االنتصارات ويعزّز صدارته 

للدوري البرازيلي

زيدان 
يؤكد أن هدف الريال 
لقب السوبر األوروبي

فابريغاس: 
على موراتا ترك بصمة 

سريعة لخالفة كوستا
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برشلونة حاول التعاقد 
مع كوتينيو في أكثر من 

مناسبة من دون جدوى

كولو كولو بطًال لكأس السوبر التشيلي
تاريخه  األولــى في  للمرة  السوبر في تشيلي  كــأس  بلقب  تــوج كولو كولو 
بعدما هزم منافسه أونيفرسيداد كاتوليكا بأربعة أهداف مقابل واحد خالل 
اللقاء الذي جمعهما على »امللعب الوطني« بسانتياغو. وعلى الرغم من تقدم 
 ،29 الدقيقة  في  كوسيفيتش  بنخامني  الــذي سجله  بالهدف  الـــدوري  بطل 
إال أن رد العبي كولو كولو كان قاسيًا وبأربعة أهداف. وجاء الهدف األول 
لبطل الكأس في تشيلي عبر املهاجم استيبان باريديس قبل النهاية بست 
دقائق، لينتهي الشوط األول بهدف في كل شبكة. وفي الشوط الثاني، وضع 
الدقيقة 54،  الثاني في  بالهدف  املقدمة  أندريس فيلتشيس كولو كولو في 
ثم عزز خايمي فالديس الفارق بعدها بسبع دقائق، قبل أن يعود باريديس 
ويقتل اللقاء تمامًا في الدقيقة 74 بإضافة الهدف الثاني له والرابع لفريقه. 
للرباعي  لينضم  البطولة  هــذه  فــي  كــولــو  لكولو  األول  اللقب  هــو  هــذا  ويــعــد 
وأونيفرسيداد  تشيلي  دي  وأونيفرسيداد  وأوهيغينس  إسبانيوال  أونيون 
كاتوليكا الذين سبق لهم التتويج بها أعوام 2013 و2014 و2015 و2016 

على الترتيب.

روبليف يتّوج بأول لقب في مسيرته
فاز الروسي أندري روبليف على اإليطالي باولو لورينزي املرشح الرابع للقب 
بمجموعتني دون رد ليتوج بلقب بطولة أومــاج للتنس املقامة في كرواتيا. 
وتعد هذه أول بطولة يتوج بها الالعب الروسي )19 عامًا( في مسيرته حيث 
فاز ألول مرة على اإليطالي املخضرم بواقع 6-4 و6-2. واحتاج األمــر من 
روبليف املصنف الـ74 عامليًا إلى 76 دقيقة ليفوز على الالعب اإليطالي، الذي 

كان يخوض ثاني نهائي له هذا العام بعد خسارة بطولة كيتو.

...والرومانية بيجو تفوز ببطولة بوخارست
املفتوحة  بوخارست  بطولة  بلقب  بيجو  كامليليا  إيرينا  الرومانية  توجت 
للتنس، في رومانيا، بعدما تغلبت على األملانية يوليا جورجيس في املباراة 
عامليًا  الــــ58  املصنفة  واحتاجت  و5-7.   3-6 رد  دون  بمجموعتني  النهائية 
لساعة ونصف من أجل الفوز باللقب الرابع في مسيرتها واألول منذ ثالث 
سنوات عندما توجت بلقب بطولة موسكو. وكان هذا هو النهائي السابع في 
مسيرة بيجو، وهو نفس األمر بالنسبة لجورجيس التي فشلت في إضافة 

اللقب الثاني في مسيرتها، األول منذ 2011 في بطولة شتوتغارت.

فروم بطًال لطواف فرنسا الدولي

الرابع في طواف  لقبه  البريطاني كريس فــروم دراج فريق »سكاي«،  أحــرز 
بعد  على  ليصبح  األخــيــرة،  والعشرين  الحادية  املرحلة  بعد  الدولي  فرنسا 
لقب واحد من معادلة الرقم القياسي. وبعد فوز الهولندي ديالن غرونيفيغن 
في املرحلة األخيرة التي امتدت على مسافة 103 كلم واختتمت عند جادة 
الشانزيليزيه في باريس، صعد فروم )32 عامًا( إلى منصة تتويج النسخة 
104 من الطواف الذي يعد من األبــرز في جدول دورات الدراجات الهوائية، 
بارديه  رومــان  والفرنسي  الثاني  أوران  ريغوبرتو  الكولومبي  جانبه  وإلــى 
الثالث. وسبق لفروم إحراز لقب الطواف أعوام 2013، 2015، و2016، علمًا أنه 
انسحب عام 2014 بسبب سقوطه في إحدى املراحل. ويتشارك الفرنسيان 
جاك أونكيتيل وبرنار هينو، والبلجيكي إيدي ميركس، واإلسباني ميغيل 
 للرياضة. 

ً
أندوراين، إحراز اللقب خمس مرات، علمًا أن أيًا منهم لم يعد مزاوال

كما أحرز األميركي النس أرمسترونغ اللقب سبع مرات بني العامني 1999 
و2005، إال أنه جرد من ألقابه في وقت الحق بسبب ثبوت تناوله املنشطات، 
وقال فروم بعد التتويج »إنه لفخر كبير أن يتم ذكر اسمي في الجملة نفسها 
الذين يتمتعون بموقع في تاريخ طــواف فرنسا«. وأضــاف: »إنه  مع هــؤالء 
المتياز أن أكون في موقع يتيح لي السعي إلحراز رقم قياسي كهذا، كل مرة 

أحرزت فيها لقب الطواف كانت فريدة ومختلفة«.

أكد األملاني يورغن كلوب مدرب ليفربول رابع 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أن برشلونة 
االســبــانــي يــضــيــع وقــتــه مـــن خـــالل مــحــاولــتــه 
الــتــعــاقــد مــع العـــب وســطــه الــدولــي الــبــرازيــلــي 
فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو بــغــض الــنــظــر عـــن الــعــرض 
ــه، فـــي إشـــــارة إلــــى أهــمــيــة نجم  ــــذي تـــقـــدم بــ الـ
املوسم  منافسات  فــي  للفريق  »السيليساو« 
املـــقـــبـــل. وســـبـــق لــكــلــوب رفــــض عــــرض بقيمة 
الــذي  كوتينيو  مــع  للتعاقد  دوالر  مليون   93
سجل هدفا رائعا في مرمى ليستر سيتي في 
نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي )2-1( السبت 
في هونغ كونغ، علما بأنه صنع الهدف األول 
للدولي املصري محمد صالح، إال أن برشلونة 
لم يفقد األمل في ضم النجم البرازيلي املتألق، 
عن  نيمار  رحيل  احتماالت  تزايد  مع  خاصة 
الــفــريــق.  وأشـــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلـــى أن 
بــرشــلــونــة يــعــتــزم اخــتــبــار نــيــة لــيــفــربــول من 
خــــالل عــــرض أفـــضـــل، بــيــد أن كــلــوب طالبهم 
بــعــدم املــحــاولــة. وقـــال كــلــوب فــي تصريحات 
لوسائل اإلعالم البريطانية »إذا قلت إنه ليس 
يوجد  »ال  مضيفا:  للبيع«،  ليس  فهو  للبيع، 

حــقــقــت الــســبــاحــة األمــيــركــيــة الــشــابــة كــايــتــي 
ــد فـــي بطولة  لــيــديــكــي إنـــجـــازا تــاريــخــيــا األحــ
العالم للسباحة املقامة في املجر، باحتفاظها 
أول  لتصبح  حـــرة،  م   400 ســبــاق  فــي  بلقبها 
سيدة تفوز بهذا السباق في بطولة عالم ثالث 
مرات تواليا، قبل أن تضيف ذهبية ثانية في 
سباق التتابع 4 مــرات 100 م حــرة. إلــى ذلــك، 
ثأر الصيني سون يانغ من غريمه األسترالي 
مـــاك هـــورتـــون فــي ســبــاق 400 م حـــرة، بينما 
حــقــقــت الــســويــديــة ســــارة ســيــوســتــروم رقــمــا 
قياسيا عــاملــيــا فــي ســبــاق 100 م حـــرة ضمن 

منافسات التتابع.
وفــي ســبــاق 400 م حـــرة، قطعت ليديكي )20 
متقدمة  دقائق،   3:58,34 بزمن  املسافة  عاما( 
على مواطنتها ليا سميث بفارق 3,20 ثوان، 
عاما(   15( جــي  بينغ  لــي  اليافعة  والصينية 
ــوان. وســجــلــت لــيــديــكــي الــتــي  ــ ــارق 4,91 ثــ ــفـ بـ
ســبــق أن تــوجــت عــامــي 2013 فـــي بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــيــة و2015 فــي كـــازان الــروســيــة، رقما 
قياسيا لبطوالت العالم بنزولها تحت حاجز 
الـــ4 دقــائــق، أوال في التصفيات صباح األحد 

شيء آخر ألقوله، إنه قرار النادي، إنه قراري، 
هكذا هي املسألة«. 

لويس  األوروغــوايــانــي  ليفربول نجمه  وبــاع 
ــه رحـــيـــم  ــاحــ ــنــ ــى بــــرشــــلــــونــــة وجــ ــ ــ ــواريــــــز الـ ســــ
ستيرلينغ إلى مانشستر سيتي في السنوات 
األخــيــرة، بيد أن كلوب أكــد أن األمــر لن يكون 
كذلك بالنسبة لكوتينيو في معرض رده عن 
إدارة  مــن  تلقى ضمانات  كــان  إذا  ســـؤال عما 

ليفربول بعدم بيع النجم البرازيلي.
وقــــــال كـــلـــوب الــــــذي أصـــيـــب بــخــيــبــة أمـــــل فــي 
مــحــاولــتــه الــتــعــاقــد مـــع العـــب وســـط اليــبــزيــغ 
نــابــي كيتا ومــدافــع  الغيني  الــدولــي  األملــانــي 
فان  فيرجيل  الهولندي  الــدولــي  ساوثمبتون 
ــرة، إنـــه ليس  ــول 20 مــ ــك: »يــمــكــنــنــي أن أقــ ــ دايـ
ــؤال اآلخــــر  ــســ ــألـــت الــ لـــلـــبـــيـــع«. وتــــابــــع »إذا سـ
بالطريقة األخــرى وقلت )انه ليست هناك أي 
أخـــرى«.  بطريقة  الــقــصــة  ضــمــانــات( ستكبت 
وقال مدرب بوروسيا دورتموند السابق، الذي 
لليفربول عام 2015  الفنية  اإلدارة  إلى  انضم 
»مـــع ســـواريـــز لــم أكـــن مــتــواجــدا فــي الــفــريــق«، 
الــنــادي ستيرلينغ كنت  بــاع  مضيفا »عندما 

حيث سجلت 3:59,06 دقائق، ثم حسنته في 
النهائي.  وسرعان ما حققت ليديكي ذهبيتها 
ــة، بـــقـــيـــادتـــهـــا مــنــتــخــب  ــولـ ــبـــطـ ــي الـ الـــثـــانـــيـــة فــ
بـــالدهـــا الــــى ذهــبــيــة الــتــتــابــع 4 مــــرات 100 م 
حرة بزمن 3:31,72 دقائق، بفارق 0,29 ثانية 
ثانية عن هولندا. وهي  أستراليا، و0,92  عن 
الذهبية الحادية عشرة لليديكي في بطوالت 
العالم، علما بأنها ستشارك أيضا في أربعة 
سباقات من النمط الحر هي 200 و800 و1500 
والتتابع 4 مــرات 200 م. وفــي حــال تتويجها 
في السباقات األربعة، ستصبح األميركية أول 
سيدة تحرز ست ذهبيات في نسخة واحــدة 
بعد مواطنتها ميسي فرانكلني في برشلونة 

.2013
إال أن سباحة أخرى سرقت األضواء في سباق 
ــرة، هــي السويدية  ــرات 100 م حـ الــتــتــابــع 4 مـ
ــا( الـــتـــي حــقــقــت رقــمــا  ــامـ ســـيـــوســـتـــروم )23 عـ
قياسيا بلغ 51,71 ثانية خالل مشاركتها مع 
منتخب بالدها في سباق التتابع، لكن فشلت 
فــي إحــــراز أي مــيــدالــيــة. وبــاتــت ســيــوســتــروم 
امللقبة بـــ »الـــصـــاروخ« أول ســيــدة تــنــزل تحت 
حاجز 52 ثانية، لتحطم الرقم السابق )52,06 
كامبل  كايت  األسترالية  حققته  الــذي  ثانية( 
فــي 2016. وانــطــلــقــت ســيــوســتــروم مــن املــركــز 
الطليعة  في  السويدي  املنتخب  وبقي  األول، 
إلــــى أن غــطــســت لــيــديــكــي، ثــالــثــة املــنــطــلــقــات 
منافستها  فتخطت  األمــيــركــي،  املنتخب  فــي 
التي  زميلتها  إلــى  الــدفــة  الــســويــديــة وسلمت 
حافظت على التفوق األميركي حتى النهاية. 

ربما آخر من يعرف ذلك، وهاتان الحالتان ال 
عالقة لهما مع حالة كوتينيو«.

وشـــدد كــلــوب قــائــال: »نــحــن نقترب مــن لحظة 
مهمة جدا ونريد أن نتحسن، لذلك علينا أن 
نحتفظ بالعبينا الرئيسيني«، مؤكدا أن قراره 
نهائي. وأضاف »ليست هناك قصة بالنسبة 
لي. كل ما يحدث من جانبهم، أقول إنه ليس 
للبيع، يمكنك أن تقول كل ما تريد، والجواب 
هو )أنه ليس للبيع(«. وأكد كلوب أنه تحدث 
إلــــى كــوتــيــنــيــو عــلــى انـــفـــراد فـــي فــنــدق إقــامــة 
الــفــريــق فــي هــونــغ كــونــغ قــبــل مــبــاراة السبت 

ولكنه رفض الكشف عما قيل.
ــد مــنــتــصــف الــشــهــر  ــ وكـــــــان كـــوتـــيـــنـــيـــو قــــد أكــ
ــيـــرة مــع  ــة املـــسـ ــلـ الــــجــــاري أنـــــه يــســعــى ملـــواصـ
املقبلة،  الفترة  في  وتطوير مستواه  ليفربول 
فــي أن يحقق فريقه األلقاب  آمــالــه  معربا عــن 
هــذا املــوســم، والــذي يشهد الــعــودة إلــى دوري 
أبــطــال أوروبـــا، بعد التدعيم الــذي شهده في 

مختلف الصفوف.
ــل كـــوتـــيـــنـــيـــو العـــــــب وســـــــط مــنــتــخــب  ــ ــجـ ــ وسـ
البرازيل 13 هدفا وصنع سبعة أهداف أخرى 
مـــع لــيــفــربــول فـــي الــــــدوري بــاملــوســم املــاضــي 
والعودة  الرابع  املركز  احتالل  على  ليساعده 
ــا بعد غــيــاب عامني.  إلــى دوري أبــطــال أوروبــ
وقــال كوتينيو )25 عــامــا( ملوقع الــنــادي »أنــا 
يــومــي وأحـــاول تطوير مستواه  أعــمــل بشكل 
وأتمنى هذا املوسم أن يكون بوسعي الظهور 

بشكل أفضل من املوسم املاضي«.
)فرانس برس(

تــدريــجــا لينهي  الــســويــدي  وتــراجــع املنتخب 
السباق في املركز الخامس.

ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــد مــنــتــخــب رجــــــال الـ وحـــصـ
الذهبية الثالثة من أصل أربع وزعت في اليوم 
األول مـــن مــنــافــســات الــســبــاحــة بــعــدمــا أنــهــى 

سباق التتابع 4 مــرات 100 م حــرة فــي املركز 
املنتخب  وتــقــدم  دقــائــق   3:10,06 بــزمــن  األول 
األميركي بقيادة نايثن أدريان، بطل أوملبياد 
لندن 2012 في 100 م حرة، بفارق ضئيل )0,28 
منح  بينما  الــبــرازيــلــي،  املنتخب  على  ثانية( 

منتخب املجر الدولة املضيفة أول ميدالية في 
البطولة بإحرازه البرونزية بفارق 1,93 ثانية 

عن صاحب الذهبية.
األولــى  الذهبية  إال  األميركيني  تفلت من  ولــم 
ــد والـــتـــي كــانــت مـــن نصيب  فـــي بــرنــامــج األحــ
الصيني ســون فــي سباق 400 م حــرة. وقطع 
السباح املسافة بزمن 3:41,38 دقائق، متقدما 
بــــفــــارق 2,47 ثـــانـــيـــة عـــلـــى غـــريـــمـــه هــــورتــــون، 
اإليطالي  نصيب  من  البرونزية  كانت  بينما 
غابرييلي ديتي )بفارق 2,55 ثانية(. واحتفظ 
الثالثة  لــلــمــرة  الــســبــاق  ــذا  فــي هـ ســـون بلقبه 
 2013 العالم  بطولة  في  تتويجه  بعد  تواليا، 
فـــي بــرشــلــونــة اإلســبــانــيــة و2015 فـــي كــــازان 
الــروســيــة، وثــــأر لــهــزيــمــتــه أمــــام هـــورتـــون في 
أوملبياد ريو 2016. وعــادة ما تكون املنافسة 
على أشــدهــا بــني ســون )25 عــامــا( وهــورتــون 
)21 عــامــا( أكــــان فــي الــحــوض أم خـــارجـــه، إذ 
اتهم األسترالي منافسه بـ »الغش« بعد إيقافه 
ثالثة أشهر بسبب فحص إيجابي للمنشطات 
عام 2014، بينما اتهمه األخير باعتماد »خدع 

قذرة« ملحاولة التفوق عليه.
وبذهبية األحــد، بات في رصيد سون ثماني 
ميداليات ذهبية عاملية في أربع بطوالت عالم، 
ا من العام 2011. ولم يخف هورتون خيبة  بدء
أمله بعد السباق النهائي األحد قائال »الرقم 
الــذي سجله )ســون( أكثر إيالما من الهزيمة. 
ــــرع )...( اعــتــقــدت  اعــتــقــدت بـــأنـــي ســـأكـــون أسـ

بأنني قادر على تقديم املزيد هذه الليلة«.
)فرانس برس(

ليديكي تحقق إنجازًا تاريخيًا في بطولة العالم للسباحةيورغن كلوب لن يُفّرط في كوتينيو لبرشلونة
شدد يورغن كلوب 

على أن نجمه البرازيلي 
كوتينيو لن يرحل هذا 
الموسم إلى أي فريق

تألقت كايتي ليديكي في 
مونديال السباحة بعدما 

فازت بسباق 400 متر حرة 
للمرة الثالثة على التوالي

كلوب ال يريد التخلي عن كوتينيو )بول إليس/فرانس برس(

العهد اللبناني قدم أداء مقنعا أمام النصر )فرانس برس(

الفتح منافس قوي على الصعيد الهجومي في المجموعة الثانية )فرانس برس(

)Getty/ليديكي تتوسط الفائزات في السباق )كليف روس

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة - العربي الجديد

عجز الزمالك املصري عن الخروج 
ــادل مــع  ــ ــعـ ــ ــه الـــفـــنـــيـــة، وتـ ــتــ ــن أزمــ مــ
الــفــتــح الــربــاطــي املــغــربــي بهدفني 
لكل فريق في املــبــاراة التي جــرت على ستاد 
األولــى  الجولة  منافسات  ضمن  اإلسكندرية 
ــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة  بــاملــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـ
لألندية لكرة القدم التي تستضيفها مدينتا 
القاهرة واإلسكندرية حتى السادس من شهر 
منافساتها  وانطلقت  املــقــبــل،  آب  أغــســطــس/ 

يوم السبت املاضي.
تقدم المني دياكيتي للفتح املغربي في الدقيقة 
في  للزمالك  مرسى  باسم  وتــعــادل  التاسعة، 

منافسات 
البطولة العربية

تعادالن في المجموعة الثانية

العرب،  أبطال  دوري  منافسات  تواصلت 
وشهدت المجموعة الثانية تعادلين بين الزمالك 
والعهد  السعودي  والنصر  المغربي،  والفتح 
النقاط وتزداد  الفرق في  لتتساوى كل  اللبناني، 

اإلثارة في الجوالت المقبلة

متابعة

الــدقــيــقــة 44 ثــم أضــــاف مــحــمــود عــبــد الــــرازق 
شيكاباال الهدف الثاني في الدقيقة 67 ، قبل 
أن يعادل المني دياكيتي النتيجة في الدقيقة 
89 بالهدف الثاني له ولفريقه. وكــان النصر 
بهدف  اللبناني  العهد  مع  تعادل  السعودي 
لكل فريق في املباراة األخرى باملجموعة، في 

مباراة شهدت سيطرة متبادلة بني الفريقني 
على مدار شوطي املباراة.

وبعد الجولة األولى تتساوى األندية األربعة 
في رصيد نقطة واحـــدة، مما يشعل الصراع 
في الجولتني املتبقيتني، حيث يلعب الزمالك 
ــربـــاطـــي مع  مـــع الــعــهــد الــلــبــنــانــي والـــفـــتـــح الـ
النصر في الجولة الثانية، وفي الثالثة يلعب 

الزمالك مع النصر والفتح مع العهد.
بدأ الزمالك بتشكيل مكون من أحمد الشناوي 
مجدي  ومحمد  جبر  وعــلــي  فتحي  وحسني 
وأحــمــد فــتــوح وأحــمــد توفيق ومــحــمــود عبد 
العاطي »دونجا« ومعروف يوسف ومحمود 
رفــعــت وباسم  الــــرازق شيكاباال وأحــمــد  عبد 

مرسي.
انــتــهــى الـــشـــوط األول بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 
فريق، وفيه كانت البداية للزمالك الذي هاجم 
الدقيقة األولــى، ولكن الهدف املباغت هز  من 
شباكه في الدقيقة التاسعة عن طريق المني 
ديــاكــيــتــي مــن خــطــأ لــلــمــدافــع مــحــمــد مــجــدي، 
ــيــــض هــجــمــاتــه بـــعـــد صــدمــة  واســـتـــأنـــف األبــ
الهدف بقليل، وضاعت منه عدة فرص قبل أن 
يــد من  يحصل على ركــلــة جـــزاء نتيجة ملسة 
مهدي الباسل سجل منها باسم مرسي – بعد 

اإلعادة - هدف التعادل في الدقيقة 44.
وتــواصــل هــجــوم الــزمــالــك فــي الــشــوط الثاني 
حــتــى نــجــح مــحــمــود عــبــد الــــــرازق شــيــكــابــاال 
الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد كرة عرضية 
من الناحية اليمنى لعبها حازم إمام، وتراجع 
أداء الزمالك بعد التقدم، لكن الفريق املغربي 
لــــم يــســتــســلــم واســـتـــطـــاع مــــن هــجــمــة مـــرتـــدة 
وخــطــأ مــتــكــرر مــن محمد مــجــدي عــضــو خط 
الـــدفـــاع األبــيــض تسجيل هـــدف الــتــعــادل في 
دياكيتي  المــني  سجله  األخــيــرة  قبل  الدقيقة 
منقذا فريقه من هزيمة كانت وشيكة، ويعيد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــزمــالــك مـــــازال يــعــانــي من 

مشاكل في الخطوط الخلفية.
ويسعى الزمالك املصري للفوز بلقب البطولة 
بعد أن فقد الفريق درع الــدوري املحلي الذي 
احــتــل املــركــز الــثــالــث فــيــه هـــذا املــوســم، وودع  
لنهائي  ثمن  الــدور  من  أفريقيا  أبطال  دوري 
الثانية  املجموعة  في  الثالث  املركز  باحتالل 
خـــلـــف اتــــحــــاد الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــري وأهـــلـــي 
طرابلس الليبي وخسر أمام األهلي مرتني في 
موسم واحد بإجمالي أربعة أهداف، ويبحث 
عـــن الـــدافـــع املــعــنــوي قــبــل اســتــكــمــال مــشــوار 
بــطــولــة كــــأس مــصــر الـــتـــي وصــــل إلــــى الــــدور 
هــددت  اإلدارة  وكــانــت  فيها.  النهائي  نصف 
في وقت سابق باالنسحاب على خلفية عدم 

الفتح قدم أداء مميزًا 
أمام الزمالك واستحق 

التعادل في النهاية

الزمالك فرط في الفوز بالدقائق األخيرة من اللقاء )خالد الدسوقي/فرانس برس(

بــإعــادة مــبــاراة الفريق  تنفيذ حــكــم قــضــائــي 
أمام مصر املقاصة في الدوري املحلي.

وفي املباراة الثانية باملجموعة نفسها تعادل 
بهدف  اللبناني  العهد  مع  السعودي  النصر 
لكل منهما في املباراة التي أقيمت على ستاد 
اإلســكــنــدريــة. تــقــدم النصر عــن طــريــق يحيى 
الــشــهــري فـــي الــدقــيــقــة 37 وتـــعـــادل إبــراهــيــم 

ديوب للعهد في الدقيقة 49.
ســـيـــطـــر الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الـــلـــعـــب وتـــحـــكـــم فــــي مــنــطــقــة وســـــط املــلــعــب، 
الدقيقة 37 أحــرز يحيى الشهري هدف  وفــي 
الــنــصــر مـــن تــمــريــرة لــالعــب أحــمــد الــفــريــدي، 

عــلــى املــجــمــوعــات الـــثـــالث ..  ويــصــعــد أوائـــل 
املــجــمــوعــات الـــثـــالث وصـــاحـــب أفــضــل مــركــز 
ثان إلى الدور قبل النهائي، وتم االتفاق على 
مباراة  الزمالك طرفا في  أو  األهلي  تكون  أن 

االفتتاح ملا يتمتعان به من شعبية.
ويحصل صاحب املركز األول على 2.5 مليون 
دوالر، والثاني على 600 ألف دوالر، وكل من 
ألـــف دوالر، فيما  عــلــى 200  والـــرابـــع  الــثــالــث 
يتقاضى كل فريق يودع من دور املجموعات 
ألـــف دوالر   25 إلـــى  إضـــافـــة  ألـــف دوالر،   100

ينالها كل فريق مشارك.
ــم الــــعــــديــــد مــن  ــظـ وكـــــــان االتـــــحـــــاد الــــعــــربــــي نـ

وهي النتيجة التي انتهى بها الشوط األول. 
وفـــي الــشــوط الــثــانــي نــشــط الــعــهــد اللبناني 
حتى سجل إبراهيم ديوب هدف التعادل في 
الدقيقة 49 هدف التعادل بعد حملة منظمة، 
ولم ينجح فريق النصر في العودة للمباراة 
اللقاء  لينتهي  البدنية  اللياقة  بسبب تراجع 

بالتعادل 1/1.
وتــــقــــام الـــبـــطـــولـــة بـــنـــظـــام الـــــــــدوري مــــن دور 
واحـــد، وتــم وضــع األهــلــي والــزمــالــك واملــريــخ 
ــر – عــلــى  ــمــ الــــســــودانــــي – كــتــلــة الـــبـــحـــر األحــ
بالد  كتل  تــوزع  أن  على  املجموعات،  رؤوس 
الـــشـــام والــخــلــيــج الـــعـــربـــي وشـــمـــال أفــريــقــيــا 

الــبــطــوالت الــعــربــيــة اإلقــلــيــمــيــة عــلــى مستوى 
لم تكن منتظمة، كما توقف  أنها  إال  األنــديــة 
معظمها منذ فترة طويلة ألسباب تسويقية، 
وهــــي دوري أبـــطـــال الـــعـــرب وكـــــأس الــنــخــبــة 
ــاد الـــعـــربـــي لــألنــديــة  ــحــ الــعــربــيــة وكـــــأس االتــ
وبـــطـــولـــة األنــــديــــة الــعــربــيــة ألبـــطـــال الـــــدوري 
وبــطــولــة األنـــديـــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة وبــطــولــة 

األندية العربية ألبطال الكؤوس.
وبــــــدأت الــنــســخــة األولــــــى مـــن دوري أبــطــال 
العرب عام 1980 تحت مسمى بطولة األندية 
العربية ألبطال الدوري، وحصل عليها نادي 
الــشــرطــة الــعــراقــي قــبــل تغيير اســمــهــا خــالل 

عامي 2002 / 2003 إلى بطولة األمير فيصل 
أبطال  دوري  ثــم   ، العربية  لــألنــديــة  فهد  بــن 
العرب بني عامي 2004 و2009، وتوقفت منذ 

عام 2012.
 ويغيب عن البطولة في هذه النسخة أندية 
الصفاقسي  أبــرزهــا  عريق  تاريخ  ذات  كبيرة 
الــــتــــونــــســــي واتــــــــحــــــــاد  الــــعــــاصــــمــــة ووفــــــــاق 
السعودي  واتــحــاد جــدة  الجزائريان  سطيف 
والشباب السعوديان والسد القطري والعني 
اإلماراتي، وقد تشهد النسخ املقبلة، في حالة 
نــجــاح الــبــطــولــة، عــــودة الــعــديــد مـــن األنــديــة 

الجماهيرية للمشاركة في الحدث الكروي.

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017

الثالثاء 25  يوليو/ تموز  2017 م  2 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1058  السنة الثالثة
Tuesday 25 July 2017



حسين غازي

الكثير  الــريــاضــة فــي  يشهد عــالــم 
من األحيان ظواهر غير طبيعية، 
األبـــــطـــــال  بــــعــــض  يـــســـتـــطـــيـــع  إذ 
أرقــام قياسية ال يمكن أن يصدقها  تسجيل 
أحد، فتبقى راسخة لسنوات طويلة، ويفشل 
الــكــثــيــر مــــن الـــعـــظـــمـــاء فــــي تــحــطــيــمــهــا عــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن بــعــضــهــم يــكــســب شــهــرة أكــبــر، 
»األرقـــام خلقت  الشهيرة  املقولة  لكن بعكس 
لتحطم« بقيت هذه اإلنجازات راسخة حتى 
يومنا هذا، وفي الحلقة الثانية اليوم نتابع 

الحديث عن هؤالء العظماء.

جو ديماجيو
ــاب مــنــهــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن األلـ ــ ــق عـــلـــيـــه الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــلـ ــ أطـ
»جــولــتــني« و»جــــو« وكــذلــك »يــانــكــي كليبر« 
هــو األمــيــركــي جــوزيــف بـــول، والــــذي اشتهر 
بــريــاضــة البيسبول فــي بــــالده، ولـــد يـــوم 25 
سنة  وتوفي   1914 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 

1999 بشهر مارس/ آذار.
مـــارس ريــاضــة »كـــرة الــقــاعــدة« لــثــالثــة عشر 
عامًا، ولعب لصالح نادي نيويورك يانكيز، 
وبــات مــن أعظم الالعبني بسبب الــرقــم الــذي 
حققه بني فترة 15 مايو/ أيــار حتى يوم 16 

إنجازات 
فردية تاريخية

سجل بعض الرياضيين إنجازات فردية تاريخية فحققوا أرقامًا مذهلة في 
مختلف الرياضات، ولم ينجح كل من مّر بعدهم في تجاوزهم. في الجزء 
الثاني من تقرير »إنجازات فردية تاريخية« نسلط الضوء على اسم تألق في 
البيسبول وآخر في المالكمة وكذلك كرة القدم وسباق السيارات السريعة

3031
رياضة

تقرير

مــبــاراة   56 فــي  نجح  إذ   ،1941 يوليو/تموز 
متتالية في تنفيذ ضربة قاعدية واحدة على 
ــر لــم يتمكن أي العـــب آخــر  األقــــل، وهــــذا األمــ
مــن القيام بــه، حتى أن اسمه أدرج فــي قاعة 
مشاهير هذه الرياضة عام 1995، وهو الذي 
فاز بجائزة أفضل العب ثالث مرات، وخاض 
مباراة كل النجوم 13 مرة، وهذا األمر أيضًا 
انفرد به، إذ لم ينجح أي اسم آخر في التواجد 
العلم  الكبير طــوال مسيرته، مع  اللقاء  بهذا 
أنه حصد لقب بطولة الدوري األميركي عشر 

مرات ولقب النهائي العاملي تسع مرات.

بيليه
عــنــد الــحــديــث عـــن كـــرة الـــقـــدم ال بـــد مـــن ذكــر 
األرجنتيني دييغو  أو  بيليه  البرازيلي  اسم 
أرماندو مــارادونــا، فالجميع يؤكد أن هذين 
االســمــني هما األبـــرز فــي الــتــاريــخ، لكن األول 

ــم يــنــجــح فــي  ــتـــطـــاع أن يــحــقــق إنــــجــــازًا لــ اسـ
تحقيقه أحد من الالعبني على مدار سنوات 
أرانتيس  إديــســون  ولــد  املستديرة.  الساحرة 
السوداء  بالجوهرة  املعروف  ناسيمنتو  دو 
 1940 األول  أكتوبر/تشرين   23 يوم  »بيليه« 
فــي مــيــنــاس غــريــاس بــالــبــرازيــل، وهـــو يبلغ 
بــدأ ممارسة كرة  عــامــًا،  العمر حاليًا 76  مــن 
الـــقـــدم ســنــة 1953 حـــني كـــان عــمــره 13 عــامــًا 
مـــع فـــريـــق بـــــورو لــلــفــئــات الـــعـــمـــريـــة، قــبــل أن 
ينتقل إلــى نـــادي ســانــتــوس والـــذي بقي في 
صــفــوفــه مــن ســنــة 1956 حــتــى 1974 قــبــل أن 
يختتم مسيرته مع نادي نيويورك كوزموس 
األميركي سنة 1977 وهو الذي حقق الكثير 
من األلقاب مع الفريقني، حتى أن الكثير من 
التعاقد معه، وقد  األوروبية حاولت  األندية 
العالم  اشتهر أكثر من خالل تألقه في كأس 
حني حصد اللقب الغالي ثالث مرات في نسخ 
الــقــيــاســي  الـــرقـــم  لــكــن  و1970،  و1962   1958
الذي لم ينجح في تحقيقه أي العب آخر هو 
تسجيل أكثر من ألف هدف، وهذا بالفعل ما 
فعله النجم البرازيلي إذ شارك في 1120 لقاء 

وأحرز 1033 هدفًا.

أندرتيكر
فــي ريــاضــة املــصــارعــة االســتــعــراضــيــة هناك 
الكثير من األساطير على غرار هالك هوغان 
وريك فلير إلروك وأندريه العمالق، لكن مارك 
يتمكن  لــن  ربما  رقمًا  كـــالواي يحمل  ويليام 
ــنـــوات،  أحـــــد مــــن تــحــطــيــمــه مــهــمــا مـــــرت الـــسـ
فالرجل امليت أو الحانوتي كما يلقبه عشاقه 
ولد يوم 24 مارس/ آذار سنة 1975 في مدينة 
هــيــوســن األمــيــركــيــة، وبــــدأ رحــلــتــه فــي عالم 
املصارعة سنة 1984 في اتحاد »USWA« قبل 
العاملي  بــاالتــحــاد   1989 فــي سنة  يلتحق  أن 
يــوم وقــع عقدًا مع WWF، هناك  للمصارعة، 
عــــاش الــكــثــيــر مـــن الــلــحــظــات الـــرائـــعـــة وتـــوج 
األمــر  لكنه  ــرات،  مـ الــعــالــم سبع  بلقب بطولة 
األكــثــر إثـــارة كــان فــي حــديــث »راسيلمينيا« 
جماهيري  بحضور  يجري  والــذي  السنوي، 

تاريخي بملعب مفتوح ويدوم لساعات.
كــان أنــدرتــيــكــر ملك هــذه املــنــافــســة، فقد بقي 
طــوال 23 عامًا بــدون هزيمة، استطاع إنهاء 
ــارعـــني مـــن خــــالل حــركــاتــه  الــكــثــيــر مـــن املـــصـ
الــرائــعــة على غـــرار تريبل إتــش شــون مايكل 
وآخرين، لم ينجح أحد في الفوز بهذا القدر 
مــن الـــنـــزاالت إلـــى أن انــتــهــت أســطــورتــه أمــام 

املصارع بروك ليسنر.

جو لويس
لويس  يدعى »جوزيف  أميركي مميز  مالكم 
بــارو« ولــد يــوم 13 مايو/ أيــار 1914 وتوفي 
سنة 1981، استطاع أن يحفر اسمه بأحرف 
ــوزن الــثــقــيــل في  ــ مـــن ذهــــب فـــي مــنــافــســات الــ
فترة 1937 حتى 1949، ولقبه الجميع باسم 
ــر« وهـــــو ســـاهـــم فــــي تــطــويــر  ــبـ »بـــــــــراون بـــومـ

المالكم جو لويس 
دافع عن لقبه لـ25 

نزاًال متتاٍل

فيرير يعود لأللقاب من بوابة باشتاد
التنس اإلسباني دافيد فيرير )35  حصد العب 
عــامــًا( لــقــب بــطــولــة بــاشــتــاد املــقــامــة فــي السويد 
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي تــاريــخــه، ليحصد بــذلــك لقبه 
بعدما  وذلــك  الرياضية،  طــوال مسيرته  رقــم 27 
تغلب في املباراة النهائية على منافسه الروسي 
نظيفتني.  بمجموعتني  دولجوبولوف  ألكسندر 
الفوز  مــن  للقب،  الثامن  املــرشــح  فيرير،  وتمكن 
للبطولة  الختامي  على دولجوبولوف في املشهد 
بواقع  تقريبًا  دقيقة  و25  ساعة  بعد  السويدية 
4-6 و4-6، محققا فوزه الـ 26 في باشتاد. ويعد 
النهائي األول الذي يصل إليه اإلسباني، املصنف 
46 عامليًا، منذ 20 شهرًا، حني توج ببطولة فيينا 
فـــي الــنــمــســا شــهــر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول عــام 
2015. وتعد هذه هي املواجهة الـ15 بني دولجوبولوف وفيرير، فاز بعشر منها الالعب 
اإلسباني، الذي توج ألول مرة في باشتاد عام 2012 بعد أن حل وصيفًا في النسخة 

السابقة )2011(.

جوناس مارتن قريب من ستراسبورغ الفرنسي
توصل نادي ريال بيتيس التفاق يعود بموجبه العب وسطه الفرنسي جوناس مارتن 
لبالد النور عبر بوابة ستراسبورغ، الذي يعود موسم 2017-18 املقبل ملنافسات الليغ آ، 

 عن مليوني يورو، وفقًا ملصادر مقربة من الصفقة.
ً
مقابل ما يزيد قليال

وكان مارتن مشاركًا في تدريبات الفريق اإلسباني بمقاطعة قادش في الفترة املاضية، 
إال أنه لم يشارك في أي من الوديات الثالث التي خاضها ريال بيتيس باألسبوع األخير 
املقبل، حيث كان  للموسم  اإلعـــداد  املـــدرب كيكي سيتيني ضمن معسكر  قــيــادة  تحت 
يتفاوض بشأن انتقاله. وفي حال إتمام الصفقة، سيكون مارتن قد أمضى مع بيتيس 
موسمًا واحدًا فقط )2016-17(، فقد وصل إلى الفريق اإلسباني الصيف املاضي قادمًا 

من مونبيلييه الفرنسي، وخاض بقميصه 20 مباراة في الليغا.

جامايكا تقصي المكسيك من الكأس الذهبية
الشمالية  أمــيــركــا  ملنتخبات  الــقــدم  لــكــرة  الذهبية  الــكــأس  بطولة  املكسيك  منتخب  وّدع 
بعد  النهائي  نصف  الــدور  من  لقبها،  يحمل  التي  )كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى 
خسارته أمام جامايكا بهدف دون رد. وساد التعادل السلبي على مجريات اللقاء إلى أن 
تمكنت جامايكا من تحقيق الفوز بهدف نظيف حمل توقيع جيسوس كورونا )د.88(. 
وبذلك تتأهل جامايكا مجددًا إلى نهائي بطولة الكأس الذهبية، لتثأر من خسارتها أمام 
منتخب »التري« التي عانت منها في نسخة عام 2015 عندما توجت املكسيك باللقب 
بالفوز عليها 3-1. وودع بذلك منتخب املكسيك بطولة الكأس الذهبية، التي يحمل لقبها 
كما أنــه صاحب الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات الــفــوز بها )7 مـــرات(. وكــانــت الــواليــات 
املتحدة قد تأهلت إلى نهائي البطولة بالفوز على كوستاريكا بهدفني دون رد، ليتأهل 

منتخب »العم سام« إلى عاشر نهائي له في البطولة سعيًا للتتويج بلقبه السادس.

رغم اعتزاله اختيار الم كأفضل العب ألماني 
عن الموسم الماضي

الكرة  الذي اعتزل لعب  الدولي فيليب الم،  اختير 
نهائيا في صفوف بايرن ميونخ، كأفضل العب 
املــاضــي مــن قبل  أملــانــي عــن مــوســم 17-2016 
البلد األوروبــي، متقدمًا  الرياضية في  الصحافة 

على العب ريال مدريد توني كروس.
ونشرت مجلة »كيكر« الرياضية نتائج تصويتها 
القدم  لــكــرة  األملــانــي  االتــحــاد  التقليدي ألعــضــاء 
ألول  اخــتــاروا  والذين  الرياضيني،  وللصحافيني 
ــرة قــائــد املــانــشــافــت والــفــريــق الــبــافــاري للقب  مـ
 ثانيا عام 2004 وثالثًا في 

ّ
األفضل بعد أن حل

2006. وجاء اختيار الظهير الدولي، الذي اعتزل 
نهائيًا بنهاية املوسم املاضي وفي جعبته ألقاب 
مونديال  فــي  ومثله   )2013( األوروبــــي  األبــطــال  دوري  فــي  وحــيــد  ولــقــب  للبوندسليغا 
البرازيل 2014 مع املنتخب، لنيل املركز األول بعد أن حصد 242 صوتا من إجمالي 885، 
بفارق 50 صوتًا عن مواطنه توني كروس. وحل الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، هداف 
بروسيا دورتموند، في املركز الثالث بإجمالي 120 صوتًا. يذكر أن قلب الدفاع جيروم 
بواتنغ، زميل الم في البايرن ومنتخب املاكينات، كان قد اختير كأفضل العب في أملانيا 
العام املاضي عن موسم 2015-16. واختير يوليان ناجلسمان، املدير الفني لهوفنهايم، 
البوندسليغا )30  أنه أصغر املدربني سنًا في  أفضل مدرب عن املوسم املاضي، حيث 
عاما(، وقد استطاع أن يؤهل فريقه لدوري األبطال األوروبي ألول مرة في تاريخه عبر 

بوابة الدور التمهيدي، وجدد عقده معه حتى عام 2021.

شرائه في سنة 2008، وبعد خوضه 13 مباراة وتسجيله 
البرتغالي أن يتعاقد معه،  نــادي بورتو  أهــداف، قــرر  سبعة 

وهنا كانت أولى خطوات النجاح في مسيرته.
مع بورتو بدأت شهرة هالك تــزداد، وذلك بفضل تسديداته 
الــرائــعــة والــقــويــة، فــأحــرز 54 هدفًا فــي 99 بــني فترة 2008 
البرتغالي  )الـــدوري  األلقاب  الكثير من  حتى 2012، وحقق 
في ثالث مناسبات 2009 و2011 و2012(، إضافة لكأس 
البرتغالي والسوبر ثالث مرات أيضًا، كما حمل لقب الدوري 
ــي فــي مــوســم 2010-2011 حــني فــاز على حساب  األوروبــ
مواطنه براغا بهدف دون مقابل سجله املهاجم الكولومبي 

ريدميل فالكاو.
توقع بعدها الجميع أن يلعب هالك لناٍد كبير، لكنه انضم إلى 
فريق زينت سانت بطرسبرغ، والــذي بات من أبــرز العبيه، 
وهناك حقق لقب الدوري الروسي في موسم 2015-2014 

وكذلك كأس روسيا والسوبر املحلي. انتقل بعدها هالك إلى 
إسترليني  جنيه  مليون   44 مقابل  سيبغ  شنغهاي  نــادي 
فسجل لــه 15 هــدفــًا فــي 22 مــبــاراة، وهــو مــا زال مستمرًا 

حتى اللحظة في الدوري الصيني.
بــدأ هالك تمثيل منتخب بــالده في عــام 2009 وشــارك في 
47 مباراة دولية حتى اللحظة وأحرز 11 هدفًا، فكان قريبًا 
في عام 2012 من التتويج بلقب األلعاب األوملبية التي جرت 
أمام  الخسارة  بعد  الفضية  امليدالية  لندن، حني حصل  في 
منتخب املكسيك، لكنه عّوض ذلك في سنة 2013 حني أزاح 
النهائي ثم  األوروغـــواي في نصف  السامبا منتخب  نجوم 
بنتيجة 3-0، مع  انتهت  والتي  النهائية  املباراة  في  إسبانيا 
العلم أنه شارك في بطولة كأس العالم 2014 التي جرت في 

بالده، وخسر حينها في نصف النهائي أمام أملانيا 7-1.
حسني..

يعتبر من أشهر الالعبني البرازيليني في السنوات األخيرة، 
بــاســم »هــالــك«،  هــو جيفانيلدو فييرا دي ســـوزا واملــعــروف 
ويحتفل اليوم ببلوغه الواحدة والثالثني من العمر، وهو الذي 

ولد في كامبينا غراندي بالبرازيل عام 1986.
القدم عام 2001 من بوابة  بدأ هالك مسيرته في عالم كرة 
إلى  أن يرحل  العمرية قبل  الفئات  نــادي فيالنوفينسي في 

فريق ساو باولو ومنه إلى فيتوريا عام 2003.
في سنة 2004 خاض هالك أول مباراة رسمية في تاريخه 
مع نادي فيتوريا لكنه لم يلعب سوى لقاءين، ليغادر بعدها 
إلــى كــاوازاكــي فونتالي الــذي دافــع عن ألــوانــه في 11 مباراة 
وأحــرز هدفًا واحــدًا، وخالل تلك الفترة أعير إلى عدة أندية، 
فريق كونسادولي ســابــورو وسجل  مع  فلعب سنة 2006 
25 هدفًا 38 لقاء، ثم لعب لصالح طوكيو فيردي في 2007 
وأحرز 37 هدفًا في 42 لقاء. أقدم نادي طوكيو فيردي على 

هالك

على هامش الحدث

العب برازيلي مميز 
تألق مع نادي 
بورتو وكذلك 

زينت سانت 
بطرسبرغ وهو 

حاليًا في الدوري 
الصيني

بيليه سجل أكثر 
من 1000 هدف 
في مسيرته 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

جوردن  مايكل  منهم  السلة،  كرة  عالم  في  النجوم  من  الكثير  هناك 
اسم  وكل  وآخرون،  تشامبرلين  وويلت  براينت  وكوبي  مالوني  وكارل 
من هذه األسماء لديه أرقام تاريخية، لكن ال أحد مثل النجم األسطوري 
يوم  ولد  الذي  فالالعب  النقاط،  تسجيل  ناحية  من  الجبار  عبد  كريم 
 38387 مسيرته  خالل  سجل  نيويروك  مدينة  في   1947 نيسان  إبريل/   16
نقطة، وهذا الرقم ما زال صامدًا حتى يومنا هذا واألقرب إليه من بين 

المتواجدين حاليًا هو األلماني ديرك نوفيتسكي.

الجبار وكرة السلة

وجه رياضي

رياضة املالكمة في العالم، وذلك بسبب روح 
الــريــاضــيــة الــعــالــيــة وعــــدم لــجــوئــه إلـــى طــرق 

ملتوية لالنتصار.
اســتــطــاع جــو لــويــس أن يــدافــع عــن لقبه ملدة 
140 شــهــرًا مــتــتــاٍل، وخـــالل هــذه الــفــتــرة دافــع 
نـــزاال متتاليا، وبسبب  ـــ25  الـ عــن كــونــه بطل 
هذا اإلنجاز منحته منظمة املالكمة الدولية 
الثقيل  الـــوزن  فــي فئة  املــركــز األول  لألبحاث 

مايكل شوماخر
الـــســـائـــق األملــــانــــي يــعــتــبــر األبـــــــرز عـــلـــى مـــّر 
ــة ســـبـــاقـــات الـــســـيـــارات  الـــتـــاريـــخ فـــي ريـــاضـ
الـــســـريـــعـــة »فـــــورمـــــوال 1« وهـــــو الــــــذي ولـــد 
الــثــانــي 1969، وظهر  يـــوم 3 يــنــايــر/كــانــون 
أول مـــرة عــلــى الــحــلــبــات ســنــة 1991 خــالل 
جـــائـــزة بــلــجــيــكــا الــكــبــرى، لــيــعــود فـــي سنة 
1992 لتحقيق الفوز األول في مسيرته، أما 

 العصور وكذلك املركز األول في مجلة 
ّ

في كل
»the ring« ألعظم 100 مالكم.

إلــى إنــجــازه الرياضي هــذا، استطاع  إضافة 
جو أن يكسر القيود التي كانت متواجدة في 
وذلك  الداكنة،  البشرة  ذوي  على  الفترة  تلك 
من خالل اللعب في رياضة الغولف، حتى أنه 
يــوجــد صــالــة ريــاضــيــة باسمه فــي الــواليــات 

املتحدة األميركية وتحديدًا في ديترويت.

سباقه األخير فكان سنة 2012 مع العلم أنه 
توقف ألربع سنوات بني 2006 حتى 2010، 
 ويــعــتــبــر رقـــمـــه الــقــيــاســي الـــــذي لـــم ينجح 
حــتــى الــلــحــظــة فـــي تــحــقــيــقــه أي ســائــق هو 
التتويج ببطولة العالم سبع مرات، إذ يأتي 
املعتزل،  فانجيو  خــوان  األرجنتيني  خلفه 
واألقـــــــرب إلـــيـــه األملــــانــــي ســبــاســتــيــان فيتل 

بأربعة ألقاب.

توج الالعب األميركي جون إسنر بلقب بطولة نيوبورت للتنس للمرة الثالثة في مسيرته 
 3-6 بواقع  رد  بــدون  بمجموعتني  إبــدن  ماثيو  أفريقي  الجنوب  الالعب  على  الفوز  بعد 
و7-6 )7-4(. وتعد هذه ثالث مرة يتوج فيها إسنر باللقب بعد أعوام 2011 و2012. وفاز 
الالعب بالبطولة دون أن يخسر إرساله ودون أن يخسر مجموعة واحدة، وهذا أمر رائع 
من دون شك، واحتاج الالعب املصنف رقم 21 عامليًا لـ74 دقيقة من أجل الفوز. وتعد 
هذه ثالث مرة يفوز فيها إسنر على منافسه الجنوب أفريقي املصنف الـ249 عامليًا بعد 

ويمبلدون 2015 وأنديان ويلز 2012.

صورة في خبر

إسنر وبطولة نيوبورت
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كهف إينيشكي العراقي
معبد توارثته ثالث ديانات وانتهى إلى مطعم

دهوك ـ ميمونة الباسل

خالل التسعة قرون املاضية تنقل 
كهف إينيشكي في محافظة دهوك 
شــمــالــي الـــعـــراق مــن مــعــبــد ألبــنــاء 
الديانة الزرادشتية إلى كنيسة للمسيحيني 
الكاثوليك ثم إلى معبد لليهود وأخيرا إلى 
مستشفى خــاص باملسلحني األكــراد خالل 
املــطــاف  انــتــهــى  املــاضــي  الــقــرن  سبعينيات 
بـــه أخـــيـــرا إلــــى مــطــعــم فــخــم يــقــدم مختلف 
والكردية  والعربية  العراقية  األكالت  أنواع 
ــــرز مــعــالــم  والــتــركــيــة لــيــتــحــول إلــــى أحــــد أبـ
الــواقــعــة فــي مدينة العمادية  جــبــال دهـــوك 
شمال املحافظة الواقعة في إقليم كردستان 
العراق ويقصده آالف الزوار شهريا خاصة 
هـــــواة طـــعـــام الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــريـــة كــاملــاعــز 

تجذب المطاعم األثرية آالف الزوار من العراق والبلدان المجاورة )العربي الجديد(

الجبلي والـــغـــزال وغــيــرهــا مــن الــحــيــوانــات 
التي تنتشر في تلك املنطقة.

ــن املـــطـــاعـــم الــســيــاحــيــة  ويــنــتــشــر الــكــثــيــر مـ
الذي  العراق  إقليم كردستان  األثرية داخل 
ــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة  يـــزخـــر بـــالـــعـــديـــد مــــن املـ
الــخــالبــة الـــجـــاذبـــة لــلــســائــحــني مـــن أقــصــى 
ووســـط الـــعـــراق وحــتــى مــن بــعــض الــبــلــدان 
املـــجـــاورة إال أن هـــذا املــطــعــم الـــواقـــع وســط 
الشاهق ويبتعد 40 كيلومترا  جبل متينا 
أن يكون  املحافظة دهــوك، يمكن  عن مركز 
الطريق  عناء  الـــزوار  يتكلف  الــذي  الوحيد 
فــقــط لــالســتــمــتــاع بـــأجـــوائـــه حــيــث حــرص 
صاحب املطعم الجديد على عدم تغيير أي 
شيء في الكهف وظل على حاله باستثناء 
نـــصـــب اإلنــــــــارة والـــــطـــــاوالت ومــــكــــان طــبــخ 
وشـــي األكـــــالت ويـــقـــول مــديــر مــطــعــم كهف 

إينيشكي الحاج فريق صبري في تصريح 
إنه يحاول اآلن إجراء تغييرات على الكهف 
بــهــدف االســتــمــرار فــي جـــذب الــســيــاح دون 
املساس بروح املكان وتكوينه الذي نحتته 
مــن كل  يــأتــون  »الــــزوار  الطبيعة. ويضيف 
مــكــان لــأكــل والــجــلــوس والــتــقــاط الــصــور 
ــة كبيرة  ــ الــتــذكــاريــة ولــلــمــكــان ســحــر وراحـ

يشعر بها املرء«.
وقــــال أحــــد الــســيــاح ويـــدعـــى ســالــم لطيف 
الجديد«  »العربي  لـ بغداد،  من  عــاًمــا(،   38(
ــراق خــالل  ــعــ فـــي كـــل عــــام نــقــصــد شـــمـــال الــ
فـــصـــل الـــصـــيـــف ألنـــــه يـــزخـــر بــالــكــثــيــر مــن 
املــواقــع الطبيعية فضال عن االخــتــالف في 
درجات الحرارة بني مناطق اإلقليم وباقي 
مدن العراق وإن تحويل الكهف إلى مطعم 
خــطــوة مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه املــنــاطــق 

والجذب  الناس  وتعريف  من جهة  األثرية 
الكثير  أخـــرى، وهــنــاك  مــن جهة  السياحي 
العراق  كردستان  إقليم  داخــل  الكهوف  من 

مهملة بطريقة تبعث للحزن.
من جهته، قال التاجر أبو سمير املشهداني 
الجديد«  »العربي  لـ ديــالــى  مــن  عــامــا(،   52(
في كل عــام أسافر مع عائلتي مع شركات 
إقليم  في  الطبيعية  املناطق  إلــى  سياحية 
كردستان العراق وقد زرنا أغلب الشالالت 
ــنـــاطـــق الــطــبــيــعــيــة وقـــبـــل فـــتـــرة تــحــدث  واملـ
ــذا الــكــهــف وقــررنــا  ــاء عــن هـ بــعــض األصـــدقـ
أنــه يتواجد  إلــى الكهف خــاصــة  أن نــذهــب 
بــداخــلــه مــطــعــم مـــا يــعــنــي تــوفــر الــخــدمــات 
املــــرجــــوة لــلــعــائــلــة، وأضــــــاف أن مــثــل هــذه 
املــنــاطــق واآلثــــار فــي الــعــراق والــتــي تتمنى 
الكثير من الدول لو انها تملك واحدا منها 

يجب أن تحظى باهتمام أكبر.
ونوه املشهداني إلى أن هناك بعض املواقع 
واملــنــاطــق تــرفــع األســـعـــار كــثــيــرا مــا يــؤدي 
إلى عدم تمكن بعض العائالت من التمتع 
ــتـــجـــمـــام خـــالل  بــالــطــبــيــعــة الـــخـــالبـــة واالسـ
فــصــل الــصــيــف مــا يعني قــلــة عـــدد السياح 
نتيجة الغالء وارتــفــاع األســعــار فضال عن 
االزمة املالية التي تسببت بتقليص نفقات 
الكهف  هــذا  الزرادشتيون  واتخذ  العوائل. 
كمعبد ليتحول الحقا إلى مكان ديني لدى 
املسيحيني أيضا كما يسجل الباحثون أن 
اليهود كانوا يحيون أعيادهم بهذا الكهف 
مطلع القرن املاضي ثم تحول إلى أشبه ما 
املسلحني  يكون بمستشفى منيع لجرحى 
ــراد املــنــاهــضــني لــلــحــكــومــات الــعــراقــيــة  ــ األكــ
املتعاقبة منذ العهد امللكي بالعراق وحتى 

نهاية السبعينيات 
ويــقــدر عــدد السياح الــذيــن يـــزورون مطعم 
كــهــف ايــنــيــشــكــي بــمــا بـــني 3 وأربـــعـــة آالف 
شـــخـــص غــالــبــيــتــهــم مــــن عـــراقـــيـــي الـــوســـط 

والجنوب.  
الواقع  السياحي  إينيشكي  كهف  ويعتبر 
فــــــي قـــــريـــــة إيــــنــــيــــشــــكــــي ضــــمــــن مـــحـــافـــظـــة 
األثرية  املــواقــع  مــن  العمادية  دهــوك قضاء 
والــســيــاحــيــة املــهــمــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الخالبة  املوقع بطبيعته  العراق، من حيث 
وموقعه العالي البارز وصفاء جوه البارد 

صيفا والدافئ شتاًء،
يـــذكـــر إن أكـــثـــر مـــن 860 فــنــدقــا فـــي اقــلــيــم 
كردستان، و1625 مطعما ومقهى سياحيا، 
اغلقت غالبيتها في وقت سابق بسبب قلة 

عدد السياح واالزمة املالية. 
وقــال آســو أحمد أحــد زوار املطعم »دخلنا 
الـــكـــهـــف بـــعـــد رحــــلــــة مـــشـــي عـــلـــى األقــــــــدام 
لــســاعــتــني ركــضــنــا ولــحــقــنــا بــخــنــزيــر بــري 
ــق بــنــا  ــحــ ــم لــ ــ ــي اصـــــطـــــيـــــاده ثــ ــ ــلــــنــــا فــ وفــــشــ
الخنزير وخفنا منه فتركنا الدجاجة التي 
اشــتــريــنــاهــا مـــن مــطــعــم الــكــهــف بــالــطــريــق 
وعــــدنــــا مـــــرة أخـــــــرى لــلــمــطــعــم لـــنـــتـــغـــدى«. 
ويضيف هذه من أحلى األمــور التي يمكن 
عــلــى عتبات  إذا صـــرت  تفعلها خــاصــة  ان 
ــعــــني. مــبــيــنــا أن هـــنـــاك كــهــوفــا أخـــرى  األربــ
لكنه  إينيشكي  كــهــف  تــجــربــة  استنسخت 
يبقى األكبر حجما واألكــثــر ســحــرا«، الفتا 
إلى أننا »نؤكد على الشركات السياحية أن 
كونه  الرحلة  برنامج  ضمن  الكهف  تضع 

مغريا للغاية.

يقع مطعم كهف 
إينيشكي وسط جبل 
متينا الشاهق، ويبتعد 
نحو 40 كيلومترا عن 
مركز املحافظة دهوك. 

■ ■ ■
في كل عام من فصل 
الصيف يقصد اآلالف 

محافظات الشمال 
العراقي هربًا من قيظ 

الصيف في بغداد 
والجنوب.

■ ■ ■
حّول الكهف إلى مطعم 
في فترة ازدهرت فيها 

السياحة في إقليم 
كردستان إذ كان يضم 

نحو 1625 مطعمًا 
ومقهى.

باختصار

إلى كنيسة  زرادشتي  ليتحول من معبد  الشمالية حاليًا،  العراقي في محافظة دهوك  إينيشكي  مرت عهود على كهف 
فكنيس ومستشفى ميداني وأخيرا صار مطعمًا سياحيًا يقدم أشهى المأكوالت العربية والكردية والتركية

هوامش

نجوى بركات

في  غرقها  السورية  الــروايــة  على  هم 
ُ

بعض أخــذ  لطاملا 
الــهــّم الــســيــاســي وطــغــيــان اإليــديــولــوجــيــا عليها. لــكــأّن 
الكاتب السوري محكوٌم، دون سواه، بتقديم براءة ذمٍة، 
كلما أراد التعّرض ملوضوعاٍت تحاكي واقعه، ومطالٌب 
بأن ينتج نصا »مناضال« يفضح فيه ما يرتكبه النظام 
بحق مواطنني أبرياء، وهذا مطلٌب يكتسب شرعيته من 

فداحة ما يعانيه السوريون منذ عقود.
املمثلة واملخرجة السورية، واحة الراهب، في باكورتها 
الروائية »مذكرات روح منحوسة«، والصادرة أخيرا عن 
دار العني في القاهرة، ذهبت في ذاك الخيار إلى أقصاه، 
قــّررت  بــل إنها حتى جعلته مادتها األســاســيــة، حــني 
مــن خاللها  يــتــعــّرف  بــامــتــيــاز،  روايـــة سياسية  كتابة 
القارئ إلى تاريخ سورية الحديث، منذ أيام الوحدة مع 
الثورة، كما  انطالق  مصر وحتى خمس سنوات بعد 
 معارٌض لرواية السلطة الرسمية. والحال 

ٌ
يرويه طرف

أننا نجد أنفسنا بهذا، نحن القّراء، أمام عمٍل »سوري« 
بامتياز، إذ قد ينعكس سلبا على من ال يجد نفسه 
معنيا »بهذا القدر«، بالوضع السوري. »لقد اكتشفُت 
أني تجاوزت مسألة تناقضي بموقفي تجاه السياسة 

إلى حالة شره للحديث في السياسة التي كانت محّرمة 
علينا حوالي نصف قرن، والتي أطلقنا لها العنان إلى 
ــثــــورة...«، هـــذا مــا يــقــولــه البطل  ــ أقــصــى مــداهــا بفعل ال
الــراوي )ص 252(. وعلى عكس ما قد ُيستشف من 
إلــى يوميات عائلٍة كانت  الــراهــب  دخلنا 

ُ
ت الــكــالم،  هــذا 

الطبيب مضر،  األب،  كــان  فــاعــلــة، حيث  بــدايــاتــهــا  فــي 
نــائــبــا فــي بــرملــان الــبــعــث الــعــربــي االشــتــراكــي، قــبــل أن 
ُيبعد بعد استقرار األب األسد في الحكم، سفيرا إلى 
الخارج، ليعود من بعدها فيتعّرض لإلذالل وللمنع من 
ممارسة الطب بسبب آرائه املعترضة. تبدأ الرواية على 
شكل مذكراٍت يدّونها حفيد الطبيب، منذ هيامه روحا 
على األرض، تدخل عدة أرحام قبل أن تستقّر في رحم 
ابنة الطبيب الذي يزّوج ابنته ملهندٍس شيوعيٍّ يلتقي 
وإياه على أفكاٍر كثيرة، باستثناء فكرة اإللحاد، فتلد 
صبيا يدعى كنان، وله أخٌت توأم تدعى بلسم. وكنان 
وتحبط  وتحيا  تـــروي،  التي  الرئيسة  الشخصية  هــو 
بها هو الخوف، 

ّ
وتعاني من رهاب الخالء، وأكثر ما يعذ

ثم الخوف، ثم الخوف. فوالده الطبيب قد أوقف مرارا، 
إلى أن اختفى، حيث ال يدرون له مكانا، وكوابيسه تزيد 
تخرج  عمالقة  دودة  فــي  ال 

ّ
متمث املتعاظم،  رعــبــه  مــن 

منه، لتستولي على جسده كله، محّولة إياه إلى دودٍة 

املراهقة  بــرانــيــة، جــارتــه  يسهل دهــســهــا.  يغرم كنان 
الرئيس،  قريب  الصغير،  للضابط  تباع عذريتها  التي 
إلى  أهلها  يدفع  ما  بكنان،  عالقتها  كتشف 

ُ
ت أن  قبل 

تزويجها من عربي وتسفيرها معه. وكنان الغارق في 
هواجسه، وفي خوفه املتعاظم من »البعبع«، سيلتقي 
أن  إال  الـــزواج.  فيقّرران  الجامعية منى،  زميلته  الحقا 
عــن حماية  قــدرتــه  بعدم  كنان  حــادثــة ستقع وتشعر 
خطيبته، أو الدفاع عنها، حني يجبرها العسكري على 
يحّرك  فال  اغتصابها،  ينوي  ألنــه  الباص،  من  النزول 
كنان ساكنا، بل أنه يمضي عائدا إلى البيت، مختبئا 

مــن نفسه ومــن اآلخــريــن. مــن خــالل صديقه هشام، 
سيعرف كنان الحقا أن منى نجت، لكن ذلك لن يبّدل 
إحساسه بالحقارة والعجز، إلى أن يعاود اللقاء بمنى، 

فيتزوجان وينجبان ولدين وبنتا.
زا على 

ّ
الخوف على نفسه مرك أبــّوة كنان ستجعل 

أطفاله، هو الذي بات ناقدا أدبيا معروفا )اختيار هذه 
املهنة ال يجد مبّرراته في النص(، في حني سيغرق 
صديقه هشام في أزمٍة مع زوجته التي أخذت خيار 
نفوذ.  صاحبة  لتكون  السلطة،  جانب  إلــى  الــوقــوف 
يتطلق االثنان، ويغرق هشام في أزمٍة نفسيٍة خانقة، 
حتى يــقــّرر كنان تــرك كــل شــيء والــوقــوف بجانبه. 
ــيـــر تـــجـــاه صــديــقــه،  ــدا األخـ هـــنـــا، تــرتــبــك مــشــاعــر هــ
ومــا  الجنسية،  الــهــويــة  مــرتــبــك  أيــضــا  أنـــه  فيكتشف 
باريس،  إلــى  املتوقع  ذلــك سفر هشام غير  لــه  يؤكد 

وقطع أخباره عنه.
بــذاك  ح، وإذا 

ّ
األمـــور تتض الــثــورة، وإذا بكل  ثــم تجيء 

التي الحقته كل حياته،  الخوف واالرتباك والتشويش 
تتراجع... »كم أخجل اآلن من ال فعلي طوال هذا الزمن 
ــــذي أهــــدرت فــي حــيــاتــي املـــديـــدة الــســابــقــة، مساهما  ال
بصمتي وخوفي في تكريس وجود القتلة. فالسكوت 

عن الجريمة هو مشاركة بها، ال تقل خطرا...«.

»مذكرات روح منحوسة«

وأخيرًا

واحة الراهب، ذهبت في ذاك 
الخيار إلى أقصاه، بل إنها حتى 
جعلته مادتها األساسية، حين 
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