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االثنين  18  يوليو / تموز 2016 م   13 شوال 1437 هـ  □  العدد 686  السنة الثانية

إقبال أميركي على اللغة العربيّة
يبدو أّن اإلقبال على تعلّم اللغة العربيّة في الواليات المتحدة األميركيّة، يدفع 

بكثيرين إلى التوّقف عنده، وال سيما مع سرعة انتشار هذه اللغة. ]18ـ19[

عثمان المختار

سياســيًا  حــراكًا  العراقيــة  الســاحة  تشــهد 
وعســكريًا فــي الفتــرة األخيــرة. وتؤكــد مصــادر 
تحدثــت  املســتوى  رفيعــة  عراقيــة  سياســية 
حيــدر  الــوزراء  »رئيــس  أّن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
فــي  مختلفــة  قيــادات  أبلــغ  )الصــورة(  العبــادي 
تعديــل  إجــراء  نيتــه  الحاكــم  الوطنــي  التحالــف 
وزاري بعد فشــل مشــروعه الســابق في تشكيلة 
وزاريــة مكّونــة مــن شــخصيات متخصصة بكل 
وزارة ستســند إليهــا«. ووفقــًا للمصــادر ذاتهــا، 

فــإن العبــادي أجــرى سلســلة لقــاءات مــع قيــادات 
جديــد  وزاري  تعديــل  مشــروع  لطــرح  التحالــف 
يشــمل مناصــب الداخلية، والكهربــاء، والصناعة 
والتجارة، واالتصاالت، والنقل، والصحة واملوارد 
لقــاءات  العبــادي  يبــدأ  أن  املقــرر  ومــن  املائيــة. 
ومباحثــات مــع الكتــل األخــرى بعــد االتفــاق مــع 
قــادة التحالــف الوطنــي الحاكــم للبــاد، إذ تهــدد 
كتلــة »بــدر« باالنســحاب مــن الحكومــة فــي حــال 
وبحســب  الداخليــة.  وزارة  منصــب  عــط 

ُ
ت لــم 

التعديــل  فــإن  الجديــد«،  »العربــي  لـ التســريبات 
الــوزاري يشــمل أيضــًا عــددًا من الــوزارات أبرزها 

وزارتــا النقــل واملواصــات لدمجهمــا فــي وزارة 
الجديــد« مــن  »العربــي  واحــدة.  ميدانيــًا، علمــت 
بوصــول  املســتوى  رفيعــة  عســكرية  مصــادر 
فريــق أميركــي إلــى قاعــدة القيــارة )60 كيلومترًا 
جنــوب املوصل(، واســتقر فيهــا مع قوات كردية. 
وباشــر هــؤالء عمليــات صيانــة وترميــم شــملت 
مبانــي رئيســية ومــدرج الطائــرات املقاتلــة الــذي 
كان العــراق يســتخدمه إبــان حــرب الثمانينيــات 
 عــن مهابــط للمروحيــات. فيمــا 

ً
مــع إيــران فضــا

الجيــش  فــي  أخــرى  عســكرية  مصــادر  تؤكــد 
العراقــي أن »وجــود األميركيني في قاعدة القيارة 

تــم بموافقــة مــن العبــادي«. ويقــول العقيــد ماجــد 
فــي  العراقــي  الجيــش  قــوات  مــن  الجــاف  حميــد 
»العربــي الجديــد« إنــه »يبــدو أّن  محــور مخمــور لـ
األميركيــني قــرروا االســتقرار فــي قاعــدة القيارة 
وإدارة معركــة املوصــل منها. فالقــوات األميركية 
وصلــت مــع كرفانــات )بيــوت جاهــزة( وباشــرت 
ويبــنّي  قــوات كرديــة«.  عمليــات صيانــة، ومعهــا 
أن »املعلومــات التــي تــم التأكــد منهــا تشــير إلــى 
أنــه ال مــكان للحشــد الشــعبي، وال لحــزب العمــال 

الكردستاني في معارك الشمال العراقي.
]التفاصيل ص. 4[
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    النظام يسيطر 
على طريق الكاستيلو 

بعد 10 أيام من وقوعه 
تحت نيرانه

    أكثر من ربع مليون 
حلبي مهددون 

بالجوع... وقدرة 
الصمود تقدر بأشُهر

    تفجيرات معامل 
الدفاع بريف حلب 

تقضي على ترسانة من 
أسلحة دمشق

    تمكنت المعارضة 
من استرداد ما خسرته 

في الساحل 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

إطباق الحصار على حلب

ارتدادات زلـزال محـاولة االنقـالب
الرســمية  للنهايــة  موعــدًا  يكــون  األحــد،  أمــس،  يــوم  كاد 
ملحاولــة االنقــاب التركي. لكن الوضــع بدا مختلفًا عصرًا، 
مــع بــدء عمليات عســكرية ضــد القاعدة الجويــة الثالثة في 
مدينــة قونيــا، وســط شــبهات عــن محاولــة انقابيــة ثانيــة. 
تزامن ذلك مع ما نشرته صحيفة »يني شفق« املقربة من 
الحكومة، عن إرسال اإلدارة العامة ملديريات األمن التركية، 
الواليــات  جميــع  فــي  األمــن  مديريــات  جميــع  إلــى  باغــًا 

التركيــة، تعلــن فيــه حالــة الطــوارئ، تحســبًا ألي محاولــة 
انقابيــة جديــدة. وبحســب »الرســالة العاجلــة«، فقد أعلنت 
للعاملــني  واألذون  اإلجــازات  جميــع  إلغــاء  العامــة  اإلدارة 
الجيــش(،  وليــس  األمنيــة  )األجهــزة  األمنيــة  القــوى  فــي 
داعيــة إياهــم لالتحــاق بمواقعهــم خشــية محاولة انقابية 
أخــرى.  فــي غضــون ذلــك، ألغــت القــوات املســلحة التركيــة 
جميــع األذون واإلجــازات الخاصــة بعناصرهــا، باســتثناء 

األذون الحرجــة والضروريــة للغايــة. وســط كل ذلــك، وصل 
عــدد املوقوفــني بتهمــة التــورط فــي االنقــاب إلــى 6 آالف 
يازجــي،  علــي  أبرزهــم  والقضــاء،  والشــرطة  الجيــش  فــي 
املستشــار العســكري للرئيــس رجــب طيــب أردوغــان الذي 
دعا األتراك للبقاء في الشارع ألسبوع إضافي إلحباط أي 

محاولة انقابية جديدة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

تركيـا
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أين ذهب 
الديمقراطيون؟

وائل قنديل

لم أكن أتخيل أنه سيأتي يوم وأرى 
مقولة »الشعب هو املعلم« مجسدة 
على أرض الواقع. تلك املقولة التي 

، ضمن قائمة 
ً
سمعناها، أطفاال

املحفوظات الوطنية الصماء، تحولت 
على يد الشعب التركي في ساعات 
االنقالب العصيبة إلى واقع معاش، 
يتحرك على األرض، فتراه األبصار 

وتدركه البصائر. قيل الكثير في 
تفوق الشعب التركي على جميع 

مكونات الدولة في التصدي »املبدئي« 
ملحاولة االنقالب الدامية، وخلف 
الشعب سارت النخب السياسية 

والحزبية، فاكتملت عناصر صورة 
يمكن تلخيصها في أن األتراك 

نضجوا ديمقراطيًا إلى الحد الذي 
باتوا معه ال يحتاجون وقتًا للتفكير 

أو إجراء الحسابات قبل أن يعلنوا 
للكافة إنهم يرفضون أن يشربوا 

الديمقراطية من فوهة مدافع عسكر 
االنقالب. ما جرى في تركيا كان 

إعادة طرح السؤال على املواطن 
العربي، قبل التركي: هل تريد البقاء 

داخل اتحاد الدكتاتوريات العسكرية، 
أم تفضل الخروج إلى براح 

الديمقراطية والحداثة؟ واألهم: هل هذا 
باإلمكان؟ رد املواطن التركي بشكل 

عملي: نعم نستطيع، وقد فعلها 
مستفيدًا من نتائج التجربة األليمة 

في مصر وسورية، وفي الوقت ذاته 
أكسب أشواق التغيير العربية زخما 
هائال وأنعش آمالها في القدرة على 
تالفي مصير االنقالبات العسكرية. 

وقبل ذلك وبعده وضعت الدراما 
السياسية التركية النخب املصرية 

أمام املرايا، لتتفحص مالمحها 
وتكتشف عالمات العجز والترهل، 

وترى قطاعات منها في أعينها 
انكسار خيانتها وخداعها للجماهير، 
التي لم ترحم حالها البائس، وقادتها 

إلى أحضان العسكر.. نعم هكذا 
كانت 30 يونيو وستبقى، جريمة 

نخبة عطنة، باألساس، مارست أحقر 
وأقدم مهنة في التاريخ على شعبها.

في املجمل، جاء موقف كثير من 
التيارات والشخصيات السياسية 

املصرية، منحازا للمبدأ الديمقراطي 
ورافضًا للعسكرة، يتجلى ذلك 

بوضوح لدى االشتراكيني الثوريني 
وحركة 6 أبريل وأحزاب مدنية، خارج 

حظيرة االنقالب، باإلضافة إلى 
شخصيات، لم يدفعها سخطها على 

أردوغان لتبرير انقالب عليه بالقوة 
املسلحة. غير أن بعض األصوات 

العائدة من الخدمة في بالط انقالب 
عسكر مصر، ال تزال تصر على 

استعالئها املمجوج على الجماهير، 
فال يجد أحدهم غضاضة وهو 
يستثمر أحداث تركيا للنيل من 

الذين ال يزالون متمسكني بشرعية 
الرئيس محمد مرسي، فيهرف بكالم 

عن أن جماهير الشعب التركي حني 
تصدت للدبابات لم يكن يشغلها 

بقاء أردوغان رئيسا، ولم ترفع إال 
أعالم تركيا. نتساءل هنا: هل كان 

من املمكن أن نتحدث عن دحر 
الشعب التركي االنقالب، لو أن قادة 
الحراك الجماهيري قالوا للناس ال 

تهتفوا بعودة الرئيس املدني املنتخب 
حتى ال يطير االصطفاف، أو أن 

عودة أردوغان ال تهم، واملهم استعادة 
الديمقراطية؟

األصوات ذاتها بدأت عزف اللحن 
املنقول من النوتة الباريسية، عن 
معاقبة املجموعات الضالعة في 

مؤامرة محاولة االنقالب، من 
عسكريني وقضاة وسياسيني، 

تشير القراءات السريعة إلى ارتباطهم 
بدوائر خارجية، فترى الذين لم 

تحرك مشاعرهم أحكام اإلعدام على 
معارضي انقالب مصر، يذرفون 

دموعا كاذبة على احتماالت ذهاب 
الحكومة التركية إلصدار أحكام 

باإلعدام ضد منفذي االنقالب.
والسؤال األهم هنا هو هل انتهت 

مغامرة االنقالب على أردوغان 
بالفعل، وحسمت األمور كلها؟ أظن 

أن أفضل ما فعله الرئيس التركي 
هو دعوة الشعب للبقاء في حالة 

احتشاد، واصطفاف وطني حقيقي، 
على مبادئ وليس على مصالح، في 
امليادين ملدة أسبوع، ولنا في انقالب 
خليفة حفتر في ليبيا مثل وعبرة، 
ذلك أن الجميع تعاملوا مع محاولته 

الفاشلة في فبراير/ شباط 2014 
باعتبارها نكتة، لنفاجأ فيما بعد 

بتكرار املحاولة ونجاحها.

حتى ال يطير 
االصطفاف

مرور
الكرام

ال رغبة وال مصلحة 
في التعبئة ضد الجيش 

وال ضد دولة أجنبية

إلقاء القبض على 
13 بالمائة من جنراالت 

الجيش التركي

وزارة الخارجية تطلب من 
وسائل اإلعالم اإليرانية 

عدم التعرض ألردوغان

للحدث تتمة...

اتهام غولن 
باالنقالب

تداعيات  قريبًا  تنتهي  أن  المتوقع  من  ليس 
محاولة االنقالب في تركيا. آخر بؤر االنقالبيين 
تواصلت  كذلك  األحد،  أمس  أنفاسها  لفظت 

للتضحيــة  الرافضــة  الشــعبية  التحركــات 
حملة  وبموازاتها  الديمقراطية  بالمكاسب 
حصيلتها  تجاوزت  التي  الجماعية  االعتقاالت 

كان  آخر،  صعيد  على  موقوف.  آالف  الستة 
دعم  في  »االستراتيجية«  حساباتها  إليران 
كمن  أنقرة  ظهرت  بينما  الحكومة،  شرعية 

يجري عملية حسابية سريعة العتبار أن الجهة 
محاولــة  مســؤولية  لتحميلهــا  المفضلـة 

االنقالب، هي حركة فتح اهلل غولن

أرنست خوري

ــة األولــــــــــى لــــبــــدء بــث  ــلـــحـــظـ مــــنــــذ الـ
ــــن ســـاعـــات  املــــشــــاهــــد املــــــصــــــّورة مـ
مــحــاولــة االنـــقـــاب فـــي تــركــيــا، بــدا 
ــرفــــض الــشــعــبــي لـــرؤيـــة  ــدار الــ ــقــ ــا مــ واضــــحــ
الــــدبــــابــــات والـــجـــيـــش عـــمـــومـــا فــــي الـــشـــارع 
بعيدًا عن الحدود. ومنذ بدء توافد األتراك 
ــقــــاب، ســّجــلــت  إلــــى الــــشــــوارع إلســـقـــاط االنــ
كــامــيــرات الــفــضــائــيــات حــجــم حــقــد شعبي 
ضــد عسكر االنــقــاب، لــم يكن ممكنا حذفه 
بسبب مقتضيات البث املباشر. أما مشاهد 
ــقـــاب،  ــــان فــشــل االنـ االنـــتـــقـــام الـــاحـــقـــة إلعـ
والذي شارك فيه مواطنون ضربوا وجلدوا 
وداسوا جنودًا انقابيني، فقد أّكدت القناعة 
لدى القيادة التركية بأنه ال بّد من تحويل 
هــــذا الــحــقــد الـــعـــام نــحــو جــهــة أخـــــرى، غير 
املؤسسة العسكرية، لتفادي الكارثة في بلد 
تحظى فيه هذه املؤسسة باحترام ورمزية 
تاريخيني على الــرغــم مــن كــل املــآســي التي 

عها الجيش باسمه في انقاباته.
ّ
وق

تصريف الغضب العام
تــحــويــل الــحــقــد والــغــضــب مــن الــجــيــش إلــى 
»الكيان املــوازي«  طرف ثــاٍن هو ما يعرف بـ
التركي  للرئيس  السابق  الحليف  وزعيمه، 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، الـــداعـــيـــة فــتــح الــلــه 
غولن، يبقى قرارًا بخلفية »وطنية« ملحاولة 
تــخــفــيــف االنـــقـــســـام فــــي الـــبـــلـــد، ولـــلـــحـــؤول 
دون تفاقم الغضب الشعبي ضد املؤسسة 
الــعــســكــريــة. وبـــالـــفـــعـــل، ظــهــر أن املــؤســســة 
الــعــســكــريــة بــقــيــاداتــهــا الــرئــيــســيــة والــعــلــيــا 
املمثلة في هيئة األركان، لم تكن متورطة في 
املحاولة الفاشلة، وهو ما اهتّم املسؤولون 
باختصاره وفق عبارة »مجموعة صغيرة 
ال تمثل الجيش«، على عكس ما كان يحصل 
فـــي االنـــقـــابـــات الــســابــقــة، إذ كــانــت مــدّبــرة 
ــذة مــن الــجــيــش كــمــؤســســة بقيادتها 

ّ
ومــنــف

وعــنــاصــرهــا رســمــيــا. أكــثــر مـــن ذلــــك، حتى 
املؤسسة متورطة رسميا )وهو  ولو كانت 
الــحــال(، ال يستطيع حكام  ما لم يكن عليه 
أنـــقـــرة تــألــيــب الــشــعــب ضـــدهـــا، فــهــذا خــيــار 
انــتــحــاري. على كــل حــال، فــإن استراتيجية 
أردوغـــــــان تــقــوم عــلــى اســتــمــالــة الــجــيــش ال 
مــعــاداتــه وتــألــيــب الشعب ضـــده. ويــبــدو أن 
 بــعــدم 

ً
املـــســـؤولـــني األتــــــراك مــقــتــنــعــون فــعــا

وجــود أيــاٍد خارجية في محاولة االنقاب، 
العام ضد  الــرأي  بالتالي استحالت تعبئة 

عدو خارجي ما.
أكــثــر مــن ذلـــك، فـــإن مــوقــف أحــــزاب املــعــارضــة 
الــثــاثــة فــي الــرفــض الــقــاطــع لــانــقــاب، جعل 
ــــع مــــا حـــصـــل فــــي خــانــة  مــــن املــســتــحــيــل وضـ
املــعــارضــة وأحـــزابـــهـــا. وبطبيعة  مــخــطــطــات 
الـــحـــال، لــيــس واردًا بــالــنــســبــة لــحــكــام أنــقــرة 
زيــــادة حـــدة االســتــقــطــابــات الــعــرقــيــة )أكــــراد/
)عــلــويــون/ســنــة(،  ــراك(، واملذهبية أحــيــانــا  أتــ
ــام أخــــــرق مــــن شــأنــه  ــهــ ــــال تـــوجـــيـــه اتــ مــــن خـ

تفجير حرب أهلية في هذا البلد.
أمام هذه الوقائع، احتاجت محاولة االنقاب، 
نظرًا لحجمها الكبير ولخطورتها )يقال إن 
قادة االنقابيني الـ37 أمضوا ستة أشهر في 
الــتــخــطــيــط(، إلـــى مــتــَهــم »كــبــيــر« فــي انــتــظــار 
بلغ  الــذيــن  املعتقلني  مــع  التحقيقات  اكتمال 
عددهم حتى يــوم األحــد أكثر من 6 آالف في 

مختلف القطعات العسكرية والقضائية. 

حرب إلغاء متبادلة
فتح الله غولن وجماعته مادة دسمة لتكون 
هي الجهة املتهمة من قبل أردوغــان ورفاقه 
الساعات  لبدء مسلسل  األولــى  اللحظة  منذ 
الـــخـــمـــس وقــــبــــل مـــعـــرفـــة مـــصـــيـــر املـــحـــاولـــة 
االنقابية حتى. فالجماعة وزعيمها قّررا، من 
القضائية  والــدعــاوى  العاقات  خــال شبكة 
ــا فــــــي املــــؤســــســــات  ــهــ ــاتــ ــكــ ــبــ وإعـــــامـــــهـــــا وشــ
الــحــســاســة )الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة والـــقـــضـــاء( 
ــرب الـــشـــامـــلـــة عـــلـــى أردوغـــــــــــان،  ــ ــحـ ــ إعــــــــان الـ
الــعــام 2013، ألن األخــيــر اخــتــار حليفه  مــنــذ 
وصــديــقــه، مــديــر جــهــاز االســتــخــبــارات حقان 
فـــيـــدان، عــــدو غـــولـــن، عــلــى حـــســـاب مــواصــلــة 
التحالف مع زعيم »الخدمة«. فحصل الطاق 
ــام ضد  ــعـ ــة« الــــــرأي الـ ــدمـ عــبــر تــحــشــيــد »الـــخـ
عــمــومــا، بحملة كبيرة  والــحــكــومــة  الــرجــلــني 

جدًا تحت عناوين »فساد« أردوغان ووزرائه 
وأفراد عائلته، و»اإلرهاب« )على خلفية لقاء 
حــقــان فـــيـــدان مـــع قـــيـــادات مـــن حـــزب الــعــمــال 
الكردستاني في إطار محاولة الحكومة إبرام 
املسلحة  الكردية  القومية  الحركة  مــع  ســام 

في حينها(.
لكن الطاق بني غولن وأردوغان بدأت بوادره 
تظهر قبل ذلك، منذ أن اعتبر غولن أن إرسال 
إلى  عــام 2010  التركية  مــرمــرة  مافي  سفينة 
شواطئ غزة، كان قرارًا سيئا للغاية، وحّمل 
أردوغــــان مسؤولية دمـــاء املــواطــنــني األتـــراك 
 حملة دفاع غير مسبوقة 

ّ
الذين سقطوا. وشن

 
ً
املعروف أصا عن إسرائيل وجريمتها، هو 
بــعــدم مناصبة دولـــة االحــتــال الــعــداء تحت 
شـــعـــارات »اإلنـــســـانـــيـــة« و»املـــحـــبـــة«، وبــاقــي 

الذي  الصوفي  التيار  وأدبــيــات  مصطلحات 
تنتمي إليه حركته.

هل يملك القدرة فعًال؟
ـــ75 عــامــا،  صحيح أن غــولــن، املــلــيــارديــر ذا الــ
املــؤســســات  فــي مختلف  بالفعل  لــديــه رجـــال 
الــحــســاســة فـــي تــركــيــا، األمــنــيــة والــقــضــائــيــة 
أنـــه  ــتـــبـــرون  يـــعـ كـــثـــيـــريـــن  أن  إال  خـــصـــوصـــا، 
ــادر عــلــى إدارة انــقــاب كــالــذي حصل  غــيــر قــ
لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت، تــحــديــدًا بــعــدمــا تــّمــت 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة« لــــعــــدد هــــائــــل مــن  ــيـ ــفـ ــتـــصـ »الـ
ــه، فــــــي الـــعـــامـــني  ــ ــتـ ــ ــركـ ــ ــى حـ ــلــ ــوبــــني عــ ــســ ــحــ املــ
املـــاضـــيـــني. وتـــتـــحـــدث األرقـــــــام الــرســمــيــة عن 
ضــابــط   750 بــيــنــهــم  شـــخـــص   1800 ســـجـــن 
ــار الــحــمــلــة على  ــ شـــرطـــة و80 جــنــديــا فـــي إطـ
حركة غولن )قبل محاولة االنقاب األخيرة(، 
بينما ال يزال حوالى 280 شخصا في السجن 

ينتظرون محاكمتهم.
 كـــان غــولــن خــســر هـــذا الـــعـــدد الــهــائــل من 

ْ
إن

ــادرًا على  املــتــهــمــني بـــالـــوالء لـــه، هــل ال يـــزال قــ
الــتــخــطــيــط ملـــحـــاولـــة انـــقـــاب بـــهـــذا الــحــجــم؟ 
دون تصديق تصريحاته  مــن  ذلــك حتى  كــل 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة، يــــــــوم الـــــســـــبـــــت، لـــصـــحـــافـــيـــي 

»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، والـــتـــي ســخــر فــيــهــا من 
 :

ً
اتـــهـــامـــه بــتــدبــيــر مـــحـــاولـــة االنــــقــــاب، قـــائـــا

»أنــا ال أعــرف مــن هــم املــوالــون لــي، واملحاولة 
املعارضة  دبرتها  تكون  أن  يمكن  االنقابية 
على  باملحاولة  نـــددوا  )الــذيــن  القوميون«  أو 
كــل حـــال(. وتــابــع غــولــن، تعليقا على االتهام 
ــيـــش بــعــيــدًا عن  ــه إلـــيـــه ولــحــركــتــه: »أعـ املـــوجـ

تركيا منذ 30 عــامــا، ولست مــن هــذا الــنــوع«. 
وساير غولن نظرية املؤامرة التي تــرّوج لها 
وسائل إعام عربية مؤيدة ملحاولة االنقاب، 
فلم يستبعد »أن يكون أردوغان نفسه هو من 
دبر املحاولة االنقابية بقصد تثبيت دعائم 
كثيرون تحت  نظرية يضعها  وهــي  حكمه«، 

شعار »عنزة ولو طارت«.

اتهام بال خسائر
ــتـــه مــــن قــبــل  ــولـــن وحـــركـ ــهــــام غـ ــأن اتــ ــ ــن شـ ــ ومـ
الــســلــطــات الــتــركــيــة بــالــوقــوف خــلــف محاولة 
االنــقــاب أن يحصد عـــددًا مــن املــكــاســب، وأن 
يــوفــر كــمــا مــن الـــتـــوتـــرات. ويــخــتــصــر االتــهــام 
ر أردوغــان شيئا، بينما ُيكسبه  بأنه ال يخسِّ
أشــيــاء. أواًل، إن اتــهــام هـــذا الــطــرف لــن ينتج 
انـــقـــســـامـــا شــعــبــيــا، ألن حـــالـــة غـــولـــن لــيــســت 
تركيا،  فــي  علنية  شعبية  جماهيرية  حــركــة 
ــل مــن  ــ ــائـ ــ ــيـــة عـــــــدد هـ ــفـ ــد تـــصـ ــعــ ــا بــ خــــصــــوصــ
الخدمة،  لحركة  تتبع  كانت  التي  املؤسسات 
ــــوات املـــوالـــني لــلــرجــل فــي أي انــتــخــابــات  وأصـ

ر بـ2 في املائة بالحد األقصى. تقدَّ
ثانيا، إن االتهام املوجه لغولن ولحركته يتيح 
ألردوغان وفريق عمله التخلص من عدد كبير 
في  املستقبليني  االفتراضيني  االنقابيني  من 
أكانوا  والعسكرية،  األمنية  األجــهــزة  صفوف 

من جماعة غولن أو ال عاقة لهم به.
ثــالــثــا، مــّكــن اإلجــمــاع الــحــزبــي غــيــر املسبوق 
الــــذي تــســبــب بـــه انـــقـــاب الــســاعــات الــخــمــس، 
وقصف مبنى البرملان للمرة األولى في تاريخ 
 
ً
قتيا والـــــ265  الــرئــاســة،  وقصر  الجمهورية، 
الذين سقطوا، نصفهم عسكر ونصفهم اآلخر 
أردوغــان  تقريبا مدنيون، ومشاهد االقتتال، 
وفريق عمله من تأمني غطاء حزبي ومعنوي 
لــحــمــلــة الــتــخــلــص )لـــيـــس جـــســـديـــا( مـــن عــدد 
لــم يقدر على إطاحتها  التي  الــبــؤر  كبير مــن 
فــي حــمــاتــه املــســتــمــرة مــنــذ الــعــام 2007، في 
مـــا يــســمــى »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، الـــتـــي كــانــت 
موجودة وحاكمة قبل غولن وبعده، في األمن 

واالقتصاد والعسكر والقضاء واإلعام.
ــيـــني  ــاسـ ــيـ والـــسـ ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ والـ الــــضــــبــــاط  آالف 
واإلعــــامــــيــــني ورجــــــــال األعـــــمـــــال والـــفـــنـــانـــني 
واملــشــاهــيــر الـــذيـــن تــمــت إطــاحــتــهــم قــانــونــيــا 
فـــي قــضــايــا »املـــطـــرقـــة« و»إرغـــيـــنـــيـــكـــون«، ال 
ــــزال هـــنـــاك غــيــرهــم الــكــثــيــر فـــي تــركــيــا ممن  يـ
الــدولــة وفـــوق الدستور  أنــهــم فــوق  يعتبرون 
واألحزاب، وأنهم يستطيعون تنفيذ محاولة 
انقاب، وقد وصل الدور إلقصائهم، وإن كان 
انتقاما  حتى مؤيدو أردوغــان يعترفون بأن 
التوقيفات الجارية  سياسيا سيتخلل حملة 

منذ لحظة إعان إحباط االنقاب.

بانتظار انتهاء اإلجماع
ــان أوضــــاع ما  ــ الــخــشــيــة مــن اســتــغــال أردوغــ
بعد االنقاب لزيادة قبضته الحديدية بحجة 
الــطــوارئ، حقيقية وجــديــة، بغض النظر عن 
الديمقراطية  دروس  عنهم  تصدر  مــن  هوية 
اإلنــســان، حكاما كفاديمير  واحــتــرام حقوق 
بـــوتـــني، أو صــحــافــيــني كـــأبـــواق االنـــقـــاب في 
مــصــر ومــســؤولــي بــروبــاغــانــدا بــشــار األســـد 
ونـــظـــامـــه. ويــصــعــب أن يــــدوم صــمــت أحــــزاب 
القومية«،  و»الــحــركــة  الــجــمــهــوري«،  »الشعب 
و»الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي«، إزاء االعــتــقــاالت 
ــوة الـــبـــيـــان  ــشــ ــة. لـــكـــن نــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــيـــة الـ الـــجـــمـــاعـ
التاريخية  الجلسة  فــي  الــذي صــدر  املشترك، 
ــــى في  لــلــبــرملــان، مـــســـاء الــســبــت، لــلــمــرة األولــ
والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب  بتوقيع  الــتــاريــخ، 
الحاكم واألحزاب الثاثة املعارضة له، ال تزال 
صــامــدة، وال يـــزال كــمــال كليتش دار أوغــلــو، 
ديميرتاش  الــديــن  بهشلي، وصـــاح  ودولـــت 
ــة والــتــنــمــيــة«  ــدالــ ــعــ ــع »الــ مــعــلــنــني الـــهـــدنـــة مــ
وأردوغـــــــان الــــذي اســتــحــدث شــعــار »رابـــعـــة« 
تــركــيــة بــمــعــادلــة: شــعــب واحــــد، وعــلــم واحـــد، 

وجيش واحد، وبلد واحد.

خالل تشييع أحد ضحايا 
االنقالب في أنقرة 

أمس )غوكهان بالشي/
األناضول(

وليد التليلي

يملؤون مسامعنا بخطابات عن 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان 

وصندوق االقتراع وسلطة الشعب، 
ومع أول امتحان تسقط األقنعة 

وتتعرى الوجوه، وتظهر في 
الشاشة أصوات خافتة، مهمهمة، 

مترددة، تذهب معها كل الخطابات 
والشعارات أدراج الرياح. ولقد 

جاءت محاولة االنقالب الفاشلة في 
تركيا، لتكشف للجميع، أن أغلب 
األحزاب العربية، وأغلب قادتها، 

تحب الديمقراطية... أحيانًا، وفي 
املنابر فقط، وعندما تكون واهمة أن 

اللحظة الديمقراطية في صالحها، 
متناسية أنها فكرة ومبدأ ال تخضع 

للمقايضة األيديولوجية أو الحسابات 
السياسية، ألنها ستنقلب عليك يومًا، 

بنفس منطق املقايضة والحساب.
ومع لحظات االنقالب األولى، ثم 

لساعات، صمتت األلسن، واندثر 
الديمقراطيون من املشهد تمامًا، 

 وأحزابًا، 
ً
وبقي الجميع، دوال

ينتظرون مآل العملية ونتائجها، 
لتتدفق البيانات في اليوم التالي، 

بعدما حسم الشعب التركي القضية 
ر معارضو الرئيس 

ّ
برمتها، وذك

التركي رجب طيب أردوغان بالذات، 
بقية األحزاب العربية ودولها، أنهم 

ال يقايضون الفكرة، وال ينتصرون 
لصندوق االقتراع بعض الوقت 

فقط، وإنما هو املبدأ دائمًا، معك أو 
ضّدك، ألن سلطة الشعب واحدة، 

والحرية واحدة، والديمقراطية هي 
الديمقراطية، سواء أدت بك إلى قصر 

الحاكم أو كرسي املعارض.
والغريب أن التجربة املصرية لم 

تنجح على ما يبدو في صقل مواهب 
النخب العربية، إذ تابعنا تمامًا نفس 
التردد والحسابات الخاطئة، وأوهام 
الحداثة والديمقراطية تتكّسر أمام 

الحقيقة التركية التي فرضها الشعب 
قبل الحكومة. وال يهم إْن كنت مع 
االنقالب أو ضده، وإذا كنت تحب 

أردوغان أم تكرهه، وإذا كنت تنتظر 
أن يسقط هو، فتتوّهم أن تربح أنت. 

ال يهم كل ذلك. ولكن نريد مواقف 
واضحة وفي اللحظة املناسبة حتى 

نعرف من أنت، مع أننا نعرف في 
الواقع من أنت. ومن فضل اللحظة 
التركية علينا أنها لم تكن طويلة، 
وُحسمت بسرعة قياسية، حتى 

تعّري الجميع بسرعة، وتمنع هامش 
املواربة واملناورة، وتكشف كم هي 

صغيرة زعامات األحزاب عندنا، وكم 
هي تافهة شعاراتنا التي نرفعها 

زمن الصحو، فتمحوها أولى قطرات 
الحقيقة.

طهران ودعم أنقرة »لشراكة استراتيجية«توقيفات باآلالف... وتمديد االستنفار الشعبي

تصريف بال خسائر 
للغضب الشعبي 

التركي

القضية

إسطنبول ـ العربي الجديد

تــمــكــنــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة مــــن اســـتـــعـــادة 
ــبــــاد أمـــس  ــاء الــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــافـــة أنــــحــ
األحــد، لتنتهي آخر ذيــول محاولة االنقاب 
 
ً
بــحــصــيــلــة ضــحــايــا تـــجـــاوزت الـــــــ265 قــتــيــا

ومدنيني.  من عسكريني  الجرحى،  وعشرات 
ــبـــدو مـــتـــواصـــلـــة مــع  ــول االنــــقــــاب تـ ــ لـــكـــن ذيــ
استمرار حملة االعتقاالت الجماعية لضباط 
وقضاة بتهم املشاركة في االنقاب أو التورط 
بمعالجة  مـــرورًا  ملحاكمتهم،  واإلعــــداد  فيه، 
ملا حصل،  واالقتصادية  السياسية  النتائج 
ــه عـــلـــى الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة  ــاتـ ــكـــاسـ ــعـ وانـ
ألنــقــرة، ال سيما مــع الــواليــات املتحدة التي 
يــقــطــن فــيــهــا رئــيــس حــركــة »الـــخـــدمـــة«، فتح 
الــلــه غــولــن، املــتــهــم مــن قــبــل أنــقــرة بــالــوقــوف 
الرئيس  االنــقــابــيــة. وطــالــب  املــحــاولــة  وراء 
ــركـــي، رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، واشــنــطــن  ــتـ الـ
ألقاها مساء  كلمة  في   

ً
قائا بتسليم غولن، 

املحتشدين في  األنــصــار  آالف  أمــام  السبت، 
إلى  أتوجه  أميركا،  إلــى  »أتــوجــه  إسطنبول: 
أوباما(... سلمونا  باراك  )األميركي  الرئيس 

هذا الشخص« في إشارة إلى غولن.
وحـــذر وزيـــر الــعــدل الــتــركــي، بكير بــــوزداغ، 
ــنـــطـــن مــــن أن الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي تــوفــرهــا  واشـ
ــّر بـــمـــوقـــفـــهـــا وســـمـــعـــتـــهـــا.  ــتــــضــ ــن ســ ــولــ ــغــ لــ
وبــــمــــوازاة الــضــغــط الـــرســـمـــي الـــتـــركـــي على 
اإلدارة األميركية، تظاهر مئات األتراك أمام 
مزرعة غولن في والية بنسلفانيا األميركية، 
ومطالبني  بغولن،  مــنــددة  هتافات  مــردديــن 
أوباما بتسليمه ألنقرة. وأكد رئيس الحكومة 
التركي، بن علي يلدريم، استمرار »عمليات 
التنظيف بسرعة ملعاقبة االنقابيني، بحيث 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

اإليـــرانـــيـــة على  الــخــارجــيــة  ســـارعـــت وزارة 
لــســان املــتــحــدث بــاســمــهــا، بـــهـــرام قــاســمــي، 
إلى إدانة املحاولة االنقابية العسكرية في 
الــســبــت، وتلتها  فــجــر  لــيــل الجمعة  تــركــيــا، 
عــلــى استراتيجية  تــؤكــد  عـــدة  تــصــريــحــات 
ــع هـــــذا الـــبـــلـــد بـــرئـــاســـة رجـــب  الــــعــــاقــــات مــ
طيب أردوغـــان، وهي العاقات التي لطاملا 
حظيت باهتمام خاص من قبل املسؤولني 
ــيـــني عــلــى الـــرغـــم مـــن االخـــتـــاف في  اإليـــرانـ
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر عــــلــــى قــــضــــايــــا إقــلــيــمــيــة 
مـــحـــوريـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا املــلــف الـــســـوري. 
فــالــتــقــاطــعــات الــعــديــدة بــني طــهــران وأنــقــرة 
أي خافات سياسية  لتجاوز  مبررًا  تخلق 
ــرى. ومـــــــع عـــــــــودة الــــــهــــــدوء لـــلـــمـــنـــاطـــق  ــ ــبــ ــ كــ
البلدين،  البرية بني  الحدود  التركية وفتح 
واســتــئــنــاف حــركــة الــنــاقــات عــبــرهــا، نفى 
مكتب محافظة أذربيجان الشرقية في إيران 
املحاذية للحدود مع تركيا أن تكون القوات 
اإليـــرانـــيـــة قـــد أرســـلـــت أي تـــعـــزيـــزات جــويــة 
الجمعة، تخوفا من  إلى مدينة تبريز، يوم 
نجاح االنقاب ومــن أي تحركات قد تصل 
شرارتها إليـــران. وأرســلــت طــهــران أكثر من 
عــشــريــن طــائــرة مــدنــيــة لــلــمــطــارات التركية 
لــنــقــل أكــثــر مـــن عــشــرة آالف ســائــح إيــرانــي 
عالقني هناك، بعدما دعت السفارة اإليرانية 
في أنقرة رعاياها ملغادرة األراضي التركية.

ــــي مــحــمــد  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ ــ ــقـــد وزيــ وعـ
ــة مـــــع نـــــواب  ــ ــريـ ــ ــــف جـــلـــســـة سـ ــريـ ــ جـــــــــواد ظـ
البرملان اإليراني، أمس األحد، نقلت املواقع 
قــدم خالها تقريرًا  ــه 

ّ
أن اإليــرانــيــة  الرسمية 

ــا. وأكــــــد الـــوزيـــر  ــيـ ــتــــطــــورات فــــي تـــركـ عــــن الــ

ــة  قــاضــيــا ومــدعــيــا عــامــا مــن املــحــكــمــة اإلداريــ
فــي إســطــنــبــول والــقــصــر الــعــدلــي فــي كــل من 
بــاكــركــوي وكـــوجـــوك جــكــمــجــة. وتـــم اعــتــقــال 
ــذي يــعــمــل في  ــ املـــدعـــي مــعــمــر طـــه إيــكــيــم، والـ
عــدلــيــة أنــطــالــيــا، بــرفــقــة زوجـــتـــه، فـــي مــطــار 
الفرار  بأنطاليا خال محاولتهما  مندريس 
خــارج الــبــاد. وفــي مدينة فــان، شــرق الباد، 
تم اعتقال 15 قاضيا ومدعيا عاما من أصل 
53 قــاضــيــا صــــدرت قــــــرارات بــإلــقــاء الــقــبــض 
عليهم. وفي والية كوجالي، اعتقل 34 قاضيا 
ومــدعــيــا عــامــا، إضــافــة إلـــى 37 قــاضــيــا و18 
مدعيا عاما في والية أورفا. وكانت السلطات 
التركية قد اعتقلت عضو املحكمة الدستورية 
ــتـــان. وقـــرر  ــــان ألـ الــعــلــيــا، الــقــاضــي ألـــب أرسـ
املــــدعــــي الــــعــــام الـــجـــمـــهـــوري فــــي الــعــاصــمــة 
التركية أنقرة اعتقال 140 من أعضاء محكمة 
الــتــمــيــيــز و48 مــن أعــضــاء املــحــكــمــة اإلداريــــة 
األعلى  املجلس  فــي  أعــضــاء  العليا، وخــمــس 
للمدعني العامني والقضاة. واستدعى رئيس 
محكمة الــتــمــيــيــز، زيـــّريـــن غــونــغــور، أعــضــاء 
مــحــكــمــتــه، لــيــتــم اعــتــقــال عـــشـــرة مـــن أعــضــاء 
املحكمة خال االجتماع، تلتها اعتقاالت في 
واملجلس  الغدارية  املحكمة  أعضاء  صفوف 

األعلى للقضاة واملدعني العامني.
األعلى  املجلس  فــي  الثانية  الــدائــرة  وقـــررت 
لــلــقــضــاة واملـــدعـــني الــعــامــني الــتــركــي، إبــعــاد 
أنحاء  كــافــة  فــي  عــن وظائفهم  قاضيا   2745

تركيا.
وأسفرت العمليات األمنية عن إلقاء القبض 
عــلــى 47 جـــنـــرااًل مـــن كــبــار قـــيـــادات الجيش 
التركي، وذلــك من أصل 358 جنرااًل عموما، 
بــمــا يــشــكــل نــســبــة 13 بــاملــائــة تــقــريــبــا. وتــم 
توقيف قائد القوات الجوية التركية السابق، 

ميول  ذات  أي ضــمــانــات ألي حكومة  يجلب 
إسامية«.

وصـــّبـــت تــصــريــحــات املـــتـــحـــدث بـــاســـم لجنة 
ــرانـــي، حسني  األمـــن الــقــومــي فــي الــبــرملــان اإليـ
بــيــغــي، فــي الــســيــاق ذاتــــه. ونــقــلــت عــنــه وكــالــة 
»مــــهــــر« اإليــــرانــــيــــة قــــولــــه، إن هـــــذا االنــــقــــاب 
بعدم  السبب  ارتباط  متوقعا  بأمره،  مشكوك 
ــاح أمـــيـــركـــا لــلــتــقــارب الـــتـــركـــي الـــروســـي  ــيــ ارتــ
األخير، واتهم واشنطن بدعم التحركات ضد 
أردوغان، وقال إن بعض األطراف العربية غير 
أن  فرضية  عــن  رغــم حديثه  لفشلها،  مرتاحة 

الرئيس التركي كان يعلم باألمر.
أّما بعض املحسوبني على األطياف املحافظة، 
فــكــانــوا حـــذريـــن جـــدًا فـــي تــصــريــحــاتــهــم، فلم 
تحظ محاولة االنــقــاب بــأي دعــم، مع إصــرار 
هـــؤالء عــلــى ضــــرورة دعـــم هـــذا الــبــلــد ضــد أي 
لكنهم حافظوا على  النوع،  تحركات من هذا 
الــنــغــمــة املــنــتــقــدة لــســيــاســات أردوغـــــــان الــتــي 
تتناغم  الــتــي ال  بــعــد، وهـــي  تتغير عمليا  لــم 
ــيـــاســـات طـــهـــران حــــول قــضــايــا مــحــوريــة  وسـ

استراتيجية.
الــخــارجــيــة  اآلراء، وّجـــهـــت  تــبــايــن  وفــــي ظـــل 
ــــام يتعلق  ــيـــة تــعــمــيــمــا لــوســائــل اإلعــ اإليـــرانـ
التركية، وجاء  األحــداث  التعاطي مع  بكيفية 
ــه »يجب عدم إغفال واقــع أن تركيا بلد 

ّ
فيه أن

ال يتجرأ أحد على مواجهة اإلرادة الشعبية 
بــعــد الــــيــــوم«. لــكــن يـــلـــدريـــم دعــــا املــواطــنــني 
إلــــى أن يتحلوا  »املــتــضــرريــن مـــن األحــــــداث 
الفعل  ردود  عــن  ويبتعدوا  الــنــفــس،  بضبط 
املفرطة«، داعيا إلى وجوب عدم الخلط »بني 
العسكريني، الذين يحبون وطنهم وشعبهم 
ــــراد عــصــابــات الــكــيــان املـــوازي  وعــلــمــهــم، وأفـ

املتخفني في ثياب العسكر«.
واستمرت التظاهرات الشعبية الحاشدة في 
تــنــديــدًا بمحاولة  الــتــركــيــة،  الــواليــات  معظم 
ــــاب. وتـــواصـــلـــت عــمــلــيــات الــتــحــقــيــق  ــقـ ــ االنـ
ــقــــال فــــي أوســـــــاط الــعــســكــريــني وفـــي  ــتــ واالعــ
صـــفـــوف الــســلــطــة الــقــضــائــيــة مــمــن تشتبه 
»الـــكـــيـــان  الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة بــعــاقــتــهــم بــــ
املوازي«. وصرح وزير العدل بأنه تم اعتقال 
مـــؤكـــدًا  اآلن،  ــتـــى  حـ شـــخـــص  آالف   6 نـــحـــو 

استمرار »العملية القانونية«. 
ومدعيا  قاضيا   426 على  القبض  إلقاء  وتــم 
عـــــامـــــا، بـــعـــضـــهـــم اعــــتــــقــــل أثـــــنـــــاء مـــحـــاولـــتـــه 
ــدر اإلدعـــــاء الــعــام  ــ الـــفـــرار إلـــى الـــخـــارج. وأصـ
ــرارًا بــاعــتــقــال  ــ الــجــمــهــوري فـــي إســطــنــبــول قــ
بتهمة  جمهوريا  عاما  ومدعيا  قاضيا   132
االنــــتــــســــاب إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة تــابــعــة 
»الكيان املوازي«. وأصدر االدعاء في منطقة  لـ
بـــاكـــركـــوي بــإســطــنــبــول قـــــرارًا بــاعــتــقــال 140 

ــران للحكومة الــتــركــيــة. وجــاء  عــلــى دعـــم إيــ
التركي  بنظيره  ظريف  اتصل  بعدما  ذلــك، 
ــــاووش أوغـــلـــو، مـــرتـــني، مــنــذ بــدء  مـــولـــود جـ
ظريف  وكتب  الفاشلة.  االنقابية  املحاولة 
فـــي تــغــريــدة عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة على 
مــوقــع »تــويــتــر«، أول مــن أمـــس الــســبــت، أن 
الديمقراطية  عــن  بشجاعة  األتــــراك  ــاع  »دفــ
وحكومتهم  رئيسهم  جانب  إلــى  ووقوفهم 
لسيناريوهات  مكان  ال  أنــه  أثبت  الشرعية 
معتبرًا  املنطقة«،  في  العسكرية  االنقابات 

أنها محكومة بالفشل.
بدوره، قال الرئيس السابق للدائرة العربية 
واألفــريــقــيــة فــي الخارجية اإليــرانــيــة، حسني 
أمــيــر عبد الــلــهــيــان، أمــس األحـــد، إن »رئيس 
ــــوري بـــشـــار األســــــد والـــرئـــيـــس  ــــسـ الـــنـــظـــام الـ
التركي رجب طيب أردوغان رئيسان شرعيان 
لــبــلــديــهــمــا« عــلــى حــد زعــمــه. وفـــي حــــوار مع 
تلفزيون العالم اإليراني، اعتبر عبد اللهيان 
واإلرهــــاب وجهان  العسكرية  االنــقــابــات  أن 
لعملة واحدة، وأنها إضافة للصهيونية، هي 
سّم مهلك يهدد املنطقة ويزعزع أمنها وأمن 
العالم برمته، واصفا من قاموا بهذه املحاولة 
»العناصر الخائنة املدعومة من  االنقابية بـ
 البعض عن 

َ
الــخــارج«. فــي املــقــابــل، لــم يــتــوان

توجيه انتقادات ألردوغــان الــذي لطاملا أثار 
استياء املسؤولني في الداخل اإليراني بسبب 
وقــوفــه ضــد األســــد فــي ســـوريـــة، فــكــتــب أمــني 
مــجــمــع تــشــخــيــص مــصــلــحــة الــنــظــام، الــقــائــد 
الــســابــق لــلــحــرس الـــثـــوري، محسن رضــائــي، 
عــلــى صفحته عــبــر مــوقــع »إنــســتــغــرام«، إنــه 
»لـــو اســتــمــر أردوغـــــان بــاالبــتــعــاد عــن شعبه 
لــكــان قـــدرًا آخــر فــي انــتــظــاره الــيــوم«. واعتبر 
أن »التقارب مع الواليات املتحدة ال يمكن أن 

ــراء تحقيقات مــعــه في  ــ ــورك، وإجـ ــ أكـــني أوزتــ
مديرية أمن أنقرة. 

ــن املــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــلــ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أعــ فـ
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، نـــعـــمـــان قـــورتـــوملـــوش، 
أن الــعــســكــريــني املـــوقـــوفـــني ســيــحــالــون إلــى 
املحاكمة خال فترة وجيزة، متعهدًا الكشف 
ــات الــــتــــي تـــقـــف خـــلـــف مـــحـــاولـــة  ــهــ ــن الــــجــ ــ عـ
ــهــــات املـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا،  االنــــــقــــــاب، وكــــــل الــــجــ

ومحاسبتهم.
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، وبــعــد فــــرار ثمانية 
عسكريني أتراك إلى اليونان، قررت السلطات 
اليونانية إحالتهم، أمس األحد، إلى القضاء، 
ــى الـــقـــصـــر الـــعـــدلـــي بــمــديــنــة  ــ ــم نــقــلــهــم إلـ ــ وتـ
ألــيــكــســانــدروبــولــي. وأشــــارت وســائــل إعــام 
يونانية إلى أن السلطات ستحاكمهم بتهمة 
الـــدخـــول إلـــى الــبــاد بــطــريــقــة غــيــر قانونية 
ــعـــاقـــات بـــني بــلــديــن  ــة تــقــويــض الـ ــاولـ ومـــحـ
األميركي،  الخارجية  وزيــر  واتصل  جــاريــن. 
التركي مولود جاوش  جون كيري، بنظيره 
للحكومة  بـــاده  دعـــم  عــلــى  للتأكيد  أوغــلــو، 
األميركية  اإلدارة  رفـــض  وإلبــاغــه  الــتــركــيــة 
اتهمتها  الــتــي  الــتــصــريــحــات والــتــلــمــيــحــات 

بالضلوع في املحاولة االنقابية.
وأمـــــل الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــني 
ــــال مـــكـــاملـــة هــاتــفــيــة مــــع أردوغـــــــــان أمـــس  خـ
ــد، بـــعـــودة االســـتـــقـــرار ســريــعــا. وذكـــرت  ــ األحـ
اتفقا على  الزعيمني  أن  وكــالــة »األنــاضــول« 
لــقــاء ثــنــائــي فــي مطلع شــهــر أغــســطــس/ آب 
املقبل. وقال وزير الخارجية الفرنسي أمس 
ــفـــاشـــل فــــي تـــركـــيـــا ال  األحــــــد إن االنــــقــــاب الـ
يمنح أردوغان »شيكا على بياض« لتجاوز 
»إعمال حكم  املبادئ الديمقراطية، مطالبا بـ

القانون بشكل كامل في تركيا«.

مــســلــم، جــــار وصـــديـــق إليـــــــران«، داعـــيـــة لــعــدم 
التركيز على الخاف بني طهران وأنقرة حول 
املـــلـــف الــــســــوري وعـــــدم الـــتـــعـــرض ألردوغـــــــان، 

بشكل شخصي.
 هـــذه املـــواقـــف اإليــرانــيــة 

ّ
ووفــقــا ملــراقــبــني، فــــإن

ــة األولــــــــى مــــن كـــــون الــبــلــديــن  ــالــــدرجــ تــــأتــــي بــ
اقتصاديني وشريكني تجاريني على  حليفني 
مستوى عال وال يمكن لطهران االستغناء عن 
الــعــاقــات أو أن تقدمها قربانا مــن أجل  هــذه 
السياسة. من ناحية ثانية، فإن طهران معنية 
بــشــكــل مــبــاشــر بــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــوالت في 
الرؤية التركية إزاء ملف سورية. وقال رئيس 
ــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يــلــدريــم، أخـــيـــرًا، إن  ــ الــ
باده معنية بتوسيع دائرة أصدقائها، وهي 
روســيــا وإسرائيل،  مــع  بالتطبيع  بــدأت  التي 
مــتــحــدثــا عــــن ضـــــــرورة عــــــودة الـــعـــاقـــات مــع 
سورية أيضا، كون تحقيق االستقرار في هذا 
البلد وفي العراق ضروريا ملكافحة اإلرهــاب، 
وهـــو أمـــر يعني طــهــران بــالــضــرورة، بحسب 

املراقبني.
كما ال يمكن تجاهل التقارب التركي اإليراني 
بامللف  واملرتبط  املشتركة  باملصالح  املتعلق 
الكردي. فهناك تحركات حدثت، أخيرًا، تبناها 
انفصاليون أكراد ينتمون للحزب الديمقراطي 
الكردستاني، وهو ما أسفر عن اشتباكات في 
مناطق حدودية بني إيران وكردستان العراق. 
كما يثير حزب »بيجاك« الكردي قلق طهران 
أيضا، وهو حزب الحياة الحرة الكردستاني 
فــي إيــــران، جــنــاح حــزب الــعــمــال الكردستاني 
وهذا  إرهابية«.  »منظمة  أنقرة  فه 

ّ
تصن الــذي 

بطبيعة الحال يجعل طهران تتجه أكثر نحو 
كيان  فكرة وجــود  ترفضان  فكلتاهما  أنــقــرة، 

كردي مستقل.

يستخدمها  التي  التركية  إنجيرليك  قاعدة  إغالق  لغز  طويًال  يدم  لم 
»رويترز«  وكالة  نقلت  فقد  األميركية.  والقوات  األطلسي  شمال  حلف 
عن مسؤول في الحكومة التركية، أمس األحد، قوله إنه تم اعتقال 
قائد القاعدة الجوية في جنوب البالد، الجنرال بكير إرجان فان، بتهمة 
التواطؤ في محاولة االنقالب. وقد تسبب وقف العمل في القاعدة 
منذ ليل الجمعة، في تعليق الغارات األميركية التي ُتشن من إنجيرليك 

ضد تنظيم »داعش« في سورية.

لغز إنجيرليك

علي يازجي
من بين المعتقلين الستة 

آالف، بتهمة التورط 
في محاولة االنقالب، 

يظهر الكولونيل 
علي يازجي، المستشار 
العسكري للرئيس رجب 
طيب أردوغان، كأكثر 

اسم مثير لالهتمام 
بالنسبة لكثيرين، كونه 

مستشار الرئيس، أي 
نظريًا أحد أكثر المقربين 
منه، بالتالي قد يكون، 
في حال ثبت تورطه، 
الموقوف األخطر في 

الملف برّمته، بما أنه 
يفترض أن يكون كاتم 

أسرار أردوغان في ملف 
الجيش والمؤسسة 
العسكرية التي خرج 

منها االنقالبيون.

تحليلرصد
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سياسة

  شرق
      غرب
ارتفاع حصيلة قتلى 
انقالب تركيا إلى 290

أوضـــــــح بــــيــــان لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
التركية أمــس األحـــد، أن عــدد قتلى 
 ،290 عــــن  زاد  االنـــــقـــــاب  مــــحــــاولــــة 
بينما سقط أكثر من 1400 مصاب. 
وتــابــع الــبــيــان أن بــن الــقــتــلــى أكثر 
ــاولـــة  مـــــن مــــائــــة شــــــاركــــــوا فـــــي مـــحـ
االنــــقــــاب، بــيــنــمــا يـــتـــوزع اآلخــــرون 
أفـــراد األجــهــزة األمنية املوالية  بــن 
ــيـــن مـــمـــن قــتــلــهــم  ــدنـ لــلــحــكــومــة واملـ
االنــقــابــيــون. وأكــثــر املــنــاطــق التي 
سقط فيها قتلى وجرحى هي أنقرة 
وإســـطـــنـــبـــول، تـــحـــديـــدًا فـــي مــعــارك 
مديرية املخابرات في العاصمة ليل 

الجمعة ــ السبت.  
)رويترز(

استهداف طائرة 
بدون طيار فوق الجوالن

أعـــلـــن الـــجـــيـــش اإلســـرائـــيـــلـــي أمـــس 
ــه أطـــلـــق صــــاروخــــن مــن  ــ األحـــــــد، أنـ
طراز »باتريوت« على طائرة بدون 
طيار »تسللت« من سورية، بحسب 
مــصــدر أمــنــي إســرائــيــلــي، مـــن دون 
وكان  التفاصيل.  من  بمزيد  اإلدالء 
جــــيــــش االحـــــــتـــــــال قــــــد هـــــاجـــــم فــي 
الــرابــع مــن الشهر الــجــاري موقعن 
عــســكــريــن ســــوريــــن فــــي الـــجـــوالن 
املــحــتــل، عــقــب إطـــاق نـــار استهدف 
ــنـــي عــلــى طــــول الــخــط  الـــســـيـــاج األمـ

الفاصل.
)فرانس برس(

... ومقتل جنديين 
لالحتالل

قــتــل جــنــديــان إســرائــيــلــيــان صــبــاح 
ــي انـــفـــجـــار عــرضــي  أمـــــس األحــــــد فــ
لــقــنــبــلــة يــــدويــــة فــــي مــــدخــــل مــوقــع 
الجوالن  فــي  اإلسرائيلي  لاحتال 
املــحــتــل، بــحــســب مـــا أعــلــن الــجــيــش 
في بيان. وقال البيان »قتل جنديان 
وأصيب ثاثة آخــرون عقب انفجار 
ــة عـــنـــد مـــدخـــل مــوقــع  ــدويــ قــنــبــلــة يــ

عسكري في جبل الشيخ«. 
)فرانس برس(

سفير إسرائيل يبدأ عمله 
في القاهرة

ــد لــــدولــــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــر الـ ــفــ تــــســــلــــم الــــســ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي لـــدى مــصــر، 
ــريــــن، مـــهـــامـــه رســمــيــا  دافــــيــــد جــــوبــ
ــرار وزارة  ــ أمــــس األحـــــد، بــمــوجــب قـ
بتعيينه  اإلســرائــيــلــيــة  الــخــارجــيــة 
خــلــفــا لــحــايــيــم كـــوريـــن. وجــوبــريــن، 
الــبــالــغ مــن العمر 53 عــامــا، حاصل 
ــــوراه فــــي تــــاريــــخ الـــشـــرق  ــتـ ــ عـــلـــى دكـ
األوســــط ويــتــحــدث الــعــربــيــة، وكــان 
ــن املـــنـــاصـــب فــي  ــد شـــغـــل عــــــددًا مــ قــ
ــة، مــنــهــا  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــيــ ــارجــ الــــخــ
فــي  وتــــولــــى  األردن،  قـــســـم  رئــــيــــس 
الــتــســعــيــنــيــات مــنــصــب الــســكــرتــيــر 
األول بــالــســفــارة اإلســرائــيــلــيــة لــدى 
مصر. وجــرت إعــادة افتتاح سفارة 
ــرة، فــــي شــهــر  ــاهــ ــقــ االحــــتــــال فــــي الــ
سبتمبر/ كانون األول املاضي، بعد 
أربع  سنوات من إغاقها منذ اندالع 

الثورة املصرية. 
)العربي الجديد(

المقاومة الفلسطينية 
تتعهد  بمواصلة العمل 

العسكري

ــــدت الــفــصــائــل والـــقـــوى الــوطــنــيــة  أّكـ
 املــقــاومــة 

ّ
واإلســـامـــيـــة فـــي غــــزة، أن

ــتــــواصــــل عــمــلــهــا  الــفــلــســطــيــنــيــة ســ
ــي املحتلة،  مــن أجـــل تــحــريــر األراضــ
الفلسطيني،  الــشــعــب  عــن  والـــدفـــاع 
بما تمتلك من قــوة، حتى استعادة 
سلبها  التي  الفلسطينية  الحقوق 

االحتال اإلسرائيلي.
وشــددت الفصائل في وقفة إلحياء 
الـــذكـــرى الــثــانــيــة لــلــحــرب عــلــى غــزة 
أمام مقر األمم املتحدة، أمس األحد، 
ــتــــعــــادة الـــوحـــدة  عـــلـــى ضــــــــرورة اســ
الــوطــنــيــة ورفــــع الــحــصــار وتــســريــع 

عملية اإلعمار في غزة.
)العربي الجديد(

عثمان المختار

يترقب العراقيون مشهدًا سياسيا وعسكريا 
فــالــحــراك داخــل  ــام املقبلة.  ساخنا خــال األيـ
رئيس  يعتزم  مرتقب  وزاري  لتعديل  بــغــداد 
ــراءه، يــعــود إلــى  ــ ــوزراء حــيــدر الــعــبــادي إجـ ــ الـ
الواجهة، بعد فشل التعديل األول، واستقالة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد الـــغـــبـــان، وتــصــاعــد 
الــــحــــراك الــشــعــبــي بـــقـــيـــادة الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
ــبــــادي مــــن أجـــل  ــعــ ــلـــى الــ مــــجــــددًا لــلــضــغــط عـ
حــكــومــة »تـــكـــنـــوقـــراط«. أّمــــا مــيــدانــيــا، تــؤكــد 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« تسلم  مــصــادر عسكرية 
فــي محاور  املــعــارك  قــيــادة  األميركين مهمة 
املوصل األربعة، بعد اقتصار العمليات على 
و«البشمركة«،  والعشائر  النظامي  الجيش 
بـــمـــشـــاركـــة وإشــــــــراف أمــــيــــركــــي، واســتــبــعــاد 
العمال  الشعبي« وحــزب  »الحشد  مليشيات 
وقــرى  فــي مناطق  الــذي يوجد  الكردستاني 
ــّدم طــلــبــا للحكومة  ــراق، والــــذي قــ ــعـ شــمــال الـ

للمشاركة.
األخــرى بحكم  القيارة هي  قاعدة  باتت  كما 
املــحــســومــة كــمــقــر جــديــد لــلــقــوات األمــيــركــيــة 
فــي الـــعـــراق بــعــد وصــــول فــريــق أمــيــركــي بــدأ 
ــوات كـــرديـــة بــعــمــلــيــات صــيــانــة  ــ بــمــســاعــدة قـ
ملــــــدارج الـــطـــائـــرات فــيــهــا وعـــــدد مـــن املــبــانــي 
بــداخــلــهــا. ووفــقــا ملــصــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة 
الجديد«،  لـ«العربي  املستوى تحدثت  رفيعة 
 »رئـــيـــس الـــــــوزراء حــيــدر الـــعـــبـــادي أبــلــغ 

ّ
فــــإن

نيته  الوطني  التحالف  في  مختلفة  قــيــادات 
إجــــــراء تــعــديــل وزاري بــعــد فــشــل مــشــروعــه 
ــي تــشــكــيــلــة وزاريـــــــــة مـــكـــّونـــة مــن  الـــســـابـــق فــ
ستسند  وزارة  بكل  متخصصة  شخصيات 
العليا،  الدستورية  املحكمة  وقضت  إليها«. 

المنامة ـ العربي الجديد

 جمعية 
ّ

لم يكن قرار املحكمة البحرينية بحل
ــد،  ــاق الــوطــنــي« اإلســـامـــيـــة، أمـــس األحـ ــوفـ »الـ
الـــقـــرار سلسلة إجــــراءات  مــفــاجــئــا، إذ ســبــقــت 
وتــصــعــيــد ضـــد الــجــمــعــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر أبـــرز 
ــــي الـــــبـــــاد، وذلــــــــك فــي  ــات املــــعــــارضــــة فـ ــ ــركـ ــ حـ
إطـــــار الــــدعــــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا ضـــدهـــا وزارة 
الــعــدل والـــشـــؤون اإلســامــيــة فــي 14 يونيو/

املتوترة بن  للعاقة  املاضي، ونظرًا  حزيران 
الحكومة البحرينية واملعارضة التي تتهمها 
»اســتــهــداف مبدأ احــتــرام حكم  وزارة الــعــدل بـــ
ــر بــيــئــة حــاضــنــة لــإرهــاب  ــوفـ ــانـــون«، و»تـ ــقـ الـ
ــقـــرب مــــن الــنــظــام  ــالـ ــنـــف« وبـ ــعـ ــطـــرف والـ ــتـ والـ
 الجمعية، 

ّ
اإليــرانــي. وباإلضافة إلــى قــرار حــل

ــوال الــجــمــعــيــة  ــ »تــصــفــيــة أمــ ــــرت املــحــكــمــة بـــ أمـ
لصالح خزينة الدولة، وإلزامها باملصاريف«. 
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لـــهـــا، عــقــب صـــدور 
ــرار، إن أنــشــطــة الــجــمــعــيــة اعـــتـــمـــدت على  ــقــ الــ
ــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  »تـــعـــمـــيـــق مـــفـــاهـــيـــم الـــطـــائـ
وتــرســيــخ الـــخـــروج عــلــى الــدســتــور والــقــانــون 
وكافة مؤسسات الدولة، وكذلك عدم االعتراف 
بمكونات املجتمع من أجل خلق واقع سياسي 
ذي أبعاد طائفية والسعي الستنساخ نماذج 

إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية«. 
ويــتــوقــع أن يـــؤدي الــقــرار إلـــى تعميق األزمـــة 
السياسية باململكة، نتيجة تصعيد السلطات 
اتـــهـــا ضــد جمعية »الـــوفـــاق الــوطــنــي«،  إجـــراء
ــم تــجــمــيــد نــشــاطــاتــهــا، قــبــل صـــدور  ــتـــي تـ والـ
قـــــــرار حـــلـــهـــا أمـــــــس، بــــالــــتــــوازي مــــع مــاحــقــة 
ــا، كــــاألمــــن الــــعــــام لــلــجــمــعــيــة، عــلــي  ــ ــوزهــ ــ رمــ
عــقــوبــة بالسجن تسع  الـــذي يقضي  ســلــمــان، 
سنوات إلدانته بتهم عدة منها »التحريض« 
 
ً
بــالــقــوة«، فضا الــنــظــام  لتغيير  و»الــتــرويــج 

عـــن املـــرجـــع الــديــنــي عــيــســى قـــاســـم، زعــيــمــهــا 
ــــي. وأســـقـــطـــت الــجــنــســيــة الــبــحــريــنــيــة  ــــروحـ الـ
ــم، والـــــــذي ُيـــنـــظـــر إلـــيـــه عـــلـــى نــطــاق  ــاســ عــــن قــ
واســـع كــأهــم شخصية تجمع املــعــارضــة ذات 

الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بـــبـــطـــان جــلــســة الـــبـــرملـــان 
ــــّوت خــالــهــا عــلــى تسمية  الــعــراقــي الــتــي ُصـ
خــمــســة وزراء جــــدد وإقـــالـــة خــمــســة آخــريــن 
مـــن حــكــومــة الـــعـــبـــادي. كــمــا ألـــغـــت الــجــلــســة 
بــإقــالــة رئيس  قــضــت  الــتــي سبقتها، والــتــي 
أزمة  ما خلق  وهــو  الجبوري  البرملان سليم 
ــبــــاد. وأســـهـــم قـــرار  ســيــاســيــة كــبــيــرة فـــي الــ
املحكمة فــي إنــهــاء األزمــــة غــيــر أنـــه أدى إلــى 
نسف ورقات رئيس الوزراء اإلصاحية التي 
آخــريــن وتغيير  وزراء وتسمية  إقــالــة  تشمل 
املــفــوضــيــات واملــؤســســات املستقلة،  ــاء  رؤســ
القضاء  ومجلس  املــركــزي،  البنك  بينها  مــن 
األعــلــى، وديــــوان الــرقــابــة املــالــيــة، ومفوضية 
األوراق اإلصاحية رفعها  االنتخابات. هذه 
املــتــظــاهــرون بــالــتــيــاريــن املـــدنـــي والـــصـــدري 
ــق عــلــيــهــا  ــ ــ ــالـــي، ووافـ ــحـ مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـ
العبادي، إال أن الخافات السياسية ورفض 
رئيس  نائب  بزعامة  إليـــران  املــوالــي  الجناح 
الجمهورية، نوري املالكي تلك الورقات أدى 

إلى إفشالها.
أجرى  العبادي  فــإن  ذاتــهــا،  للمصادر  ووفقا 
التحالف لطرح  قــيــادات  مــع  لــقــاءات  سلسلة 
مشروع تعديل وزاري جديد يشمل مناصب 
والتجارة،  والصناعة  والكهرباء،  الداخلية، 
ــقـــل، والـــصـــحـــة واملــــــوارد  ــنـ واالتـــــصـــــاالت، والـ
لقاءات  العبادي  يبدأ  أن  املقرر  ومــن  املائية. 
ومــبــاحــثــات مــع الــكــتــل األخــــرى بــعــد االتــفــاق 
مع قادة التحالف الوطني الحاكم للباد، إذ 
الحكومة  من  باالنسحاب  »بــدر«  كتلة  تهدد 
ـــعـــط مــنــصــب وزارة الــداخــلــيــة 

ُ
فـــي حــــال لـــم ت

الذي تم االتفاق عليه عند تشكيل الحكومة. 
وبــحــســب الــتــســريــبــات لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
فــإن التعديل الـــوزاري يشمل أيضا عــددًا من 
الــــوزارات أبــرزهــا وزارتـــا النقل واملــواصــات 

لدمجهما في وزارة واحدة.
ــارك  ــعــ وعـــلـــى صــعــيــد املـــلـــف الـــعـــســـكـــري واملــ
الـــدائـــرة فــي شــمــال الـــعـــراق، عــلــمــت »الــعــربــي 
الجديد« من مصادر عسكرية عراقية رفيعة 
قاعدة  إلــى  أميركي  فريق  بــوصــول  املستوى 
ــنـــوب املــــوصــــل(،  الـــقـــيـــارة )60 كــيــلــومــتــرًا جـ
واستقر فيها مع قوات كردية. وباشر هؤالء 
ــم شــمــلــت مــبــانــي  ــيـ ــرمـ عـــمـــلـــيـــات صـــيـــانـــة وتـ
الــذي كان  رئيسية ومــدرج الطائرات املقاتلة 
الثمانينيات  حــرب  إبـــان  يستخدمه  الــعــراق 
 عن مهابط للمروحيات، وفقا 

ً
مع إيران فضا

للمصادر. ويقول العقيد ماجد حميد الجاف 
من قوات الجيش العراقي في محور مخمور 

الــوزارة  واتهمت  اململكة.  في  الشيعي  الطابع 
»اســتــغــال« املــنــبــر الــديــنــي »لــخــدمــة  قــاســم بـــ
مصالح أجنبية«، فــي إشـــارة إلــى ايـــران التي 
املــعــارضــة. وأثــــارت  الــبــحــريــن بــدعــم  تتهمها 
انتقادات من طهران وواشنطن  هذه الخطوة 
ــم املــتــحــدة، ومــنــظــمــات حقوقية دولــيــة،  واألمــ
رأت فــي الــخــطــوة مــحــاولــة للقضاء عــلــى »مــا 
ظمت 

ُ
تبقى مــن املــعــارضــة« فــي الــبــحــريــن. ون

ــاب جــمــيــع  ــيــ ــــي غــ جـــلـــســـة الـــنـــطـــق بـــالـــحـــكـــم فـ
محامي الجمعية الذين أعلنوا في 28 يونيو/

حـــزيـــران املـــاضـــي، انــســحــابــهــم مـــن الـــدعـــوى، 
احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى ضــــيــــق الـــــوقـــــت لــتــحــضــيــر 
مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها 
الــعــدل  قــضــائــي. ورفــعــت وزارة  بــقــرار  املغلقة 
البحرينية  واألوقــــــاف  اإلســامــيــة  والـــشـــؤون 
دعوى قضائية ضد الجمعية، مطالبة بحلها، 
الجمعية  مــن  الــتــزام  عــدم  اعتبرته  مــا  بسبب 
سس املواطنة املبنية 

ُ
»مبدأ حكم القانون وأ بـ

عــلــى الــتــعــايــش والــتــســامــح واحـــتـــرام اآلخـــر«، 
»توفير  بـ للجمعية  اتــهــامــات  إلـــى  بــاإلضــافــة 
والعنف«،  والــتــطــرف  لــإرهــاب  حاضنة  بيئة 
الشأن  فــي  الخارجية  ــات 

ّ
الــتــدخ و»اســتــدعــاء 

الـــوطـــنـــي الــــداخــــلــــي«. كـــمـــا تــتــهــم الــســلــطــات 
الــبــحــريــنــيــة الــجــمــعــيــة بـــالـــخـــضـــوع ألجـــنـــدة 
إيــرانــيــة مـــن جــهــة، والـــتـــواصـــل مـــع جمعيات 

املهمة،  لصعوبة  بــريــا  الحاجة  عند  املعركة 
كما أن الغطاء الجوي سيكون حاضرًا«، وفقا 

للعقيد.
فـــي املــقــابــل، تــؤكــد مـــصـــادر عــســكــريــة أخـــرى 
ــود األمــيــركــيــن  ــ بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي أن وجــ
العبادي،  من  بموافقة  تم  القيارة  قاعدة  في 
وتأهيلها،  ببنائها  األمــيــركــيــون  وسيتكفل 
ــدة مــهــمــة تــغــنــيــهــم عن  ــاعـ وقــــد تـــكـــون لــهــم قـ
ــاعــــدة أنـــجـــيـــرلـــيـــك الـــتـــركـــيـــة فــــي املــســتــقــبــل  قــ
الــقــريــب، خصوصا أنــهــا أقـــرب إلــى األهـــداف 
في سورية والعراق. ويرسخ هذا األمر لبقاء 
ــــوى فـــي الــعــراق  عــســكــري أمــيــركــي أطــــول وأقـ
بغداد  بــن  تــوتــرات  يشهد  قــد  د 

ّ
معق بمثلث 

وأربيل ضمن ملف املناطق املتنازع عليها.
وأعلنت خلية اإلعام الحربي املتحدثة باسم 
أن  لها،  بيان  فــي  املشتركة،  العمليات  قــيــادة 
»طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي تــمــّكــن مــن تدمير 
عشرات األهداف املهمة ألماكن وجود عناصر 

املعارضة، بالعمل وفق أجندة طائفية، بينما 
تتهم املعارضة، السلطة، باألمر ذاته، من خال 
والتجنيس  املــعــارضــن،  واســتــهــداف  ماحقة 
املعارضة محاولة  فيه  تــرى  الــذي  السياسي، 
ــن الـــحـــكـــومـــة لــلــتــغــيــيــر الــــديــــمــــغــــرافــــي فــي  ــ مـ
وقد  الشيعية.  لألغلبية  وتهميشا  البحرين، 
الــوطــنــي« رسميا  »الـــوفـــاق  تــأســســت جمعية 
»حــركــة  ــام 2001، وهـــي وريـــثـــة مـــا يــعــرف بـــ عـ
ــرار الــبــحــريــن«، الــتــي قـــادت االحــتــجــاجــات  أحــ
وتمثل  التسعينيات.  منتصف  البحرين  فــي 
الــجــمــعــيــة، والـــتـــي كــــان قـــادتـــهـــا مــنــفــيــن في 
الشيعية،  املــعــارضــة  لــنــدن، طيفا واســعــا مــن 
املـــثـــال، زعــيــم حركة  انــشــق عنها عــلــى سبيل 
النظام  إلسقاط  الداعية  مشيمع،  حسن  حــق، 
البحريني، وتأسيس جمهورية إسامية على 
غرار الجمهورية اإليرانية. وتراوحت العاقة 
البحرينية  والحكومة  الجمعية  بن  تاريخيا 

بالتذبذب. 
وقاطعت »الوفاق« االنتخابات البرملانية عام 
الدستور  2002، بسبب رفضها آلليات كتابة 
انــتــخــابــات 2006،  ثــم شــاركــت فــي  البحريني. 
البرملان  في  مشاركتها  ق 

ّ
تعل أن  قبل  و2010، 

إثـــــر الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي شـــهـــدتـــهـــا الــبــحــريــن 
الجمعية  نـــواب  استقالة  وجـــاءت   .2011 عــام 
مــن الــبــرملــان، احــتــجــاجــا عــلــى قــمــع الحكومة 
البحرينية للتظاهرات. كما احتجت الجمعية 
الحقا على دخــول قــوات »درع الــجــزيــرة« إلى 
البحرين إليقاف تظاهرات ذلك العام، ورفضت 

املشاركة في انتخابات 2014 البرملانية.
ــة، الــتــي  ــامــ ــنــ ـــلـــخـــص وثـــيـــقـــة املــ

ُ
ســـيـــاســـيـــا، ت

أصــــدرتــــهــــا جـــمـــعـــيـــات بـــحـــريـــنـــيـــة عــــــدة فــي 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2011، ومـــن أبــرزهــا 
السياسية  الجمعية  رؤيـــة  الــوفــاق،  جمعية 
للبحرين، والتي تقوم على أساس »التحّول 
ــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة تــــحــــت ســــقــــف املــلــكــيــة  ــ ــ إلـ
الدستورية بالنسبة للبحرين مع االحتفاظ 
للعائلة املالكة بالحكم من دون سلطة«. األمر 
البحرينية،  السلطات  مــن  رفضا  يجد  الــذي 
تــؤدي  ملكيا دســتــوريــا،  نظاما  تعتمد  التي 
ــه دورًا ســيــاســيــا  األســـــــرة املـــالـــكـــة مــــن خـــالـ

رئيسيا في الباد. 
الشيعية  »الــوفــاق«، تعود املعارضة  بعد حل 
إما  اثنن:  إلــى خيارين  البحرين  في  العربية 
خصوصا،  البريطانية  املــنــافــي،  إلــى  الــعــودة 
التي لطاملا عاشت فيها، أو العودة إلى »تحت 
األرض« بحسب املصطلح السوداني الشهير، 

أي إلى العمل السري.

 األميركين 
ّ
أن ه »يبدو 

ّ
إن لـ«العربي الجديد« 

قــــرروا االســتــقــرار فــي قــاعــدة الــقــيــارة وإدارة 
مــعــركــة املـــوصـــل مــنــهــا. فــالــقــوات األمــيــركــيــة 
وصلت مع كرفانات )بيوت جاهزة( وباشروا 
عمليات صيانة ومعهم قوات كردية، باعتبار 
هم يثقون بها«. ويبّن أن »املعلومات التي 

ّ
أن

تم التأكد منها تشير إلى أنه ال مكان للحشد 
الــشــعــبــي وال لـــحـــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي 
بــمــعــارك الــشــمــال الـــعـــراقـــي، كــمــا تـــم االتــفــاق 
عــلــى ذلـــك. واألمــيــركــيــون ســيــتــدخــلــون أثــنــاء 

حقوقية دولــيــة مــن جــهــة أخــــرى. فــي املــقــابــل، 
بقمع  الحكومة،  البحرينية،  املــعــارضــة  تتهم 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــصــفــهــا بــالــســلــمــيــة في 
الذي  اإلصاحي  املسار  عن  والتراجع  الباد، 
 ،2001 عــام  الوطني  العمل  ميثاق  مــع  انطلق 
بــاعــتــبــاره ملكية دســتــوريــة، واعــتــمــاد قبضة 
أمنية حديدية، للتعامل مع االحتجاجات في 
الباد. وكانت »الوفاق« اإلطار األوسط واألهم 
في موجة تظاهرات واحتجاجات العام 2011 

في البحرين.
وال تمكن قراءة تطورات األحداث في البحرين، 
مـــن دون مــعــرفــة الــثــقــل الــــذي تــمــثــلــه جمعية 
الذي  والسياق  اإلسامية،  الوطني«  »الوفاق 
تمثله. ويعتبر مراقبون الجمعية أوسع تيار 
البحرين،  مملكة  فــي  للشيعة  ممثل  مــعــارض 
ــات ســـيـــاســـيـــة عــلــى  ــ ــاذبـ ــ ــجـ ــ ــد تـ ــهـ والـــــتـــــي تـــشـ
البحرينية،  الحكومة  وتتهم  طائفية.  أســس 

)داعــش(، وخطوط  الدولة اإلسامية  تنظيم 
يؤكد  فيما  والقيارة«.  الشرقاط  في  دفاعاته 
الركن نجم الدين  اللواء  قائد قــوات الجيش، 
االنتهاء  الجديد«،  لـ«العربي  الجبوري  كريم 
مـــن نــصــب جــســر عــائــم عــلــى نــهــر دجــلــة بن 
القوات  لعبور  سيستخدم  والقيارة  مخمور 
 عن 

ً
العراقية واألخـــرى املــســانــدة لــهــا، فــضــا

ــم أمـــيـــركـــي، إلــى  ــابـــات واآللــــيــــات، وبـــدعـ ــدبـ الـ
مدينة  تقع  حيث  الــنــهــر،  مــن  الثانية  الضفة 
على  املدينة  أن  الجبوري  ويضيف  القيارة« 
أعتاب تحريرها من »داعش«، »وبذلك تكون 

املوصل الهدف املقبل من املعارك«.
املــعــارك بالشمال، تؤكد  تـــزداد حــدة  وبينما 
مصادر محلية في األنبار أن خططا عسكرية 
للتحرك نحو معقل »داعــش« األخير  تجري 
ــــي مــديــنــة  واألهـــــــم فــــي املــــحــــور الـــغـــربـــي، وهـ
العراقية  الــحــدود  عــن  كيلومترات   5( القائم 

السورية(، بغية استعادة السيطرة عليها.

الكاستيلو بيد النظام

رامـــي عــبــد الــرحــمــن، أن قـــوات الــنــظــام قطعت 
»طريق الكاستيلو بشكل رسمي بعد وصولها 
)في  الليرمون  مــن جهة  الــطــريــق  أسفلت  إلــى 
الجهة الغربية(«، مضيفا أن األحياء الشرقية 
لحلب »باتت محاصرة بشكل رسمي وكامل«. 
وأوضح عبد الرحمن أن »قوات النظام تقدمت 

في شمال مدينة حلب بغطاء جوي روسي«.
وكـــانـــت قــــوات املـــعـــارضـــة قـــد صــــدت هــجــمــات 
لــقــوات الــنــظــام لــيــلــة أول مــن أمـــس فــي حلب، 
واستعادت السيطرة على بعض املواقع، غير 
واملليشيات  األســد  لبشار  التابعة  الــقــوات  أن 
املـــســـانـــدة لـــهـــا، عــــــاودت هــجــمــاتــهــا مــدعــومــة 
ــادت وســـيـــطـــرت  ــ ــعـ ــ بـــقـــصـــف جــــــوي كـــثـــيـــف، فـ
أن مقاتلي  املــواقــع. وذكــر ناشطون  تلك  على 
املـــعـــارضـــة أحـــبـــطـــوا هــجــومــا واســـعـــا لــقــوات 
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــهــا عــلــى حيّي 
الــخــالــديــة وبــنــي زيـــد فــي شــرقــي حــلــب، حيث 
على  الــجــانــبــن  بــن  عنيفة  اشــتــبــاكــات  دارت 
أطراف املنطقة. وأكدت املعارضة أن مقاتليها 
العشرات من عناصر  تمكنوا من قتل وجــرح 

جيش النظام خال هذه االشتباكات.
وبــدأت محاوالت النظام محاصرة حلب منذ 
قـــواتـــه على  مــنــتــصــف عـــام 2013، وســيــطــرت 
مدينة السفيرة في الريف الجنوبي الشرقي، 
وتقدمت شمااًل لتسيطر على النقارين شرقي 
حـــلـــب، وصــــــواًل إلــــى املـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة، ثم 
املركزي، وقطعت  السجن  توجهت غربا نحو 
الطريق الرئيسي بن املدينة والريف الشمالي، 
قـــبـــل أن تـــســـيـــطـــر عـــلـــى حـــــنـــــدرات والـــســـجـــن 
املركزي، وحردنتن ورتيان، وصواًل إلى نبل 
والزهراء التي تم رفع الحصار عنهما. وبذلك 
طوقت قوات النظام القسم الشرقي من املدينة، 
حيث يسيطر مقاتلو املعارضة، قبل أن تتمكن 
أمس األحد من استكمال عملية إغاق طريق 

عدنان علي

الــســوري من  النظام  قــوات  تمكنت 
الـــوصـــول إلـــى طــريــق الــكــاســتــيــلــو، 
املنفذ الوحيد لشرقي مدينة حلب 
املــعــارضــة، والـــذي  قـــوات  الـــذي تسيطر عليه 
يتيح لها الوصول إلى ريف حلب الشمالي، ما 
يعني وقوع أجزاء املدينة الخاضعة لسيطرة 
عن  عددهم  يزيد  الذين  ومدنييها  املعارضة، 
مــلــيــون، تحت حــصــار تجويعي كامل.  الــربــع 
النور،  عبد  ماجد  والناشط  الصحافي  وقــال 
املـــوجـــود فـــي حــلــب، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن 
قوات النظام تمكنت بالفعل من السيطرة على 
الكاستيلو وإغــاقــه بشكل  أجـــزاء مــن طــريــق 
كامل، بعدما كانت وضعته، منذ عشرة أيام، 
تحت مرمى نيرانها، موضحا أن هذه القوات 
وصـــلـــت إلــــى الــطــريــق الـــعـــام وســيــطــرت على 
أجــــزاء مــنــه مــن جــهــة حــي الــخــالــديــة، فــي حن 
يستمر رصد الطريق ناريا في بقية املناطق. 
ــلــــت بـــعـــد ظــهــر  وأضـــــــــاف أن املـــــعـــــارك تــــواصــ
أمــس األحـــد، فــي محيط الطريق قــرب مجمع 
إلى  مشيرًا  لــه،  املتاخم  والــحــرش  الكاستيلو 
أن هذا املجمع هو بناء ُسمي الطريق باسمه، 
انطاق  قبل  عــن منتزه ومطعم  عــبــارة  وكـــان 
الــثــورة الــســوريــة. وقــالــت مــصــادر مــوالــيــة إن 

قوات النظام سيطرت على هذا املجمع.
ورأى عــبــد الــنــور أن تــقــدم قـــوات الــنــظــام جــاء 
بــســبــب الــقــصــف الـــجـــوي واملـــدفـــعـــي الــكــثــيــف 
جدًا والــذي حول املكان إلى محرقة لكل شيء 
مــوجــود فــيــهــا، الفــتــا إلـــى أن الـــغـــارات شملت 
أيضا كل املناطق في حلب، حيث سقط أكثر 
 في استهداف لألسواق واألماكن 

ً
من 60 قتيا

الــســكــنــيــة. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، نــقــلــت وكــالــة 
»فـــرانـــس بــــرس« عــن مــديــر املــرصــد الــســوري، 

الــكــاســتــيــلــو، لــتــطــبــق الــحــصــار عــلــى املــديــنــة 
تماما. وكان واضحا أن كل قوة معسكر النظام 
اقتحام  إيرانيا وروســيــا، عاجزة عن  املــدعــوم 
ــاء الــخــاضــعــة لــلــمــعــارضــة فـــي املــديــنــة،  ــيـ األحـ
ألسباب جغرافية وعسكرية عديدة، ليجد هذا 
امــام خيار وحيد، هو مفضل  املعسكر نفسه 
فــي حمص وداريــا  التجربة  لــديــه، كما تظهر 
وبقية املناطق املنتفضة ضد النظام، أال وهو 
الــــذي راح ضحيته  الــتــجــويــع  فـــرض حــصــار 
منذ  والفلسطينين  السورين  القتلى  مئات 

بــدايــة الــثــورة على يــد قـــوات النظام الــســوري 
وحلفائه.

ومــــن شــــأن هــــذا الــحــصــار عــلــى حــلــب، ثــانــي 
ــاع  ــ ــدن الــــســــوريــــة، أن يـــفـــاقـــم األوضــ ــ ــر املــ ــبـ أكـ
اإلنـــســـانـــيـــة فـــي املـــديـــنـــة مـــن نــاحــيــة ارتـــفـــاع 
 
ً
ــيـــة، فــضــا ــواد األســـاسـ ــ األســـعـــار وفـــقـــدان املــ
املتمثلة  السلبية،  العسكرية  التداعيات  عن 
العسكرية  الفصائل  عــن  ــدادات  اإلمــ فــي قطع 
املــديــنــة والـــتـــي، بفضلها،  ــــل  املــــوجــــودة داخـ
استطاعت طيلة السنوات املاضية منع قوات 

النظام من التقدم داخل حلب. غير أن مراقبن 
يعتقدون أنه بمقدور املدينة الصمود ألشهر 
قبل أن تتأثر فعليا بهذا الحصار، ألن هناك 
مخزونا كبيرًا من املواد الغذائية واألسلحة، 
 عــــن اإلجـــــــــــراءات االحـــتـــيـــاطـــيـــة الــتــي 

ً
فــــضــــا

اتخذتها بالفعل فصائل املعارضة منذ ظهر 
جليا أن طريق الكاستيلو ستسقط في نهاية 
الــســوري. لكن الحصار  الــنــظــام  املــطــاف بيد 
سوف يزيد الضغط على السكان والفصائل 
الــعــســكــريــة عــلــى الــــســــواء.  وبــســبــب القصف 

له  تتعرض  الــذي  العنيف  واملدفعي  الــجــوي 
املــديــنــة املــحــاصــرة وريــفــهــا، قـــررت مــا يعرف 
»املــحــكــمــة الــشــرعــيــة فـــي حـــلـــب« )الــتــابــعــة  بـــ
للفصائل املسلحة( وقف العمل ملدة أسبوع. 
اتخذت  إنها  لها  بيان  في  »املحكمة«  وقالت 
التي  الشرسة  للهجمة  »نــظــرًا  الخطوة  هــذه 
تشنها طائرات العدوان الروسي على مدينة 
حلب، ونظرًا ملا تعرضت له املحاكم التابعة 
لــهــا مــن ضـــرر مــبــاشــر جـــراء ذلــــك«. وطالبت 
املــحــكــمــة املــدنــيــن فـــي مــديــنــة حــلــب بــالــتــزام 

منازلهم وعدم الخروج إال للضرورة، مشددة 
عــلــى ضـــــرورة تــجــنــب الــتــجــمــعــات، ال سيما 
ــاع املـــدنـــي بــتــأديــة  ــدفـ خــــال قــيــام عــنــاصــر الـ

واجباتهم.
ــمــــوض يــلــف  ــغــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، ال يــــــــزال الــ ــ مـ
الــتــي وقــعــت فــي معامل  االنــفــجــارات الكبيرة 
الـــدفـــاع بــريــف حــلــب الــجــنــوبــي، والــتــي يقول 
مروحيات  تدمير  عــن  أســفــرت  إنها  ناشطون 
تــرددت  وفيما  للنظام.  تابعة  عــدة  ودبــابــات 
شــائــعــات بــأن االنــفــجــارات ناتجة عــن قصف 

إســرائــيــلــي ملــصــانــع أســلــحــة، تــحــدثــت روايـــة 
ــارات مــفــخــخــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرى عــــن تــفــجــيــر سـ ــ ــ أخـ
املنطقة،  داخــل  املتفجرة  للبراميل  مستودع 
ــة لــلــنــظــام  ــيــ ــع مــــوالــ ــ ــواقـ ــ ــــن أفـــــــــادت مـ ــــي حـ فـ
الـــســـوري بــــأن الــتــفــجــيــرات ســبــبــهــا انــفــجــار 
داخلي في املستودعات نتيجة أخطاء فنية 
ــرارة، مــشــيــرة إلــــى أن  ــحــ ــاع درجــــة الــ ــفـ أو ارتـ
الخسائر اقتصرت على املاديات، وال صحة 
التي تتحدث عن مقتل 150 عنصرًا  لألنباء 

من قوات النظام. 

وكانت انفجارات ضخمة هزت معامل الدفاع 
السفيرة  منطقة  في  السوري  للنظام  التابعة 
بريف حلب الجنوبي. وهذه املعامل من أكبر 
وتعتبر  ســوريــة،  فــي  العسكرية  املستودعات 
املتفجرة  الــبــرامــيــل  لتصنيع  الــرئــيــس  املــركــز 

التي تضرب مناطق املعارضة.
وفي جبهة الساحل السوري، تمكنت فصائل 
النقاط  استعادة  األحــد، من  أمــس  املعارضة، 
الـــتـــي كـــانـــت قـــــوات الـــنـــظـــام ســيــطــرت عليها 
بريف  والتركمان  ــراد  األكـ جبلي  فــي  السبت، 
قــوات املعارضة  الــاذقــيــة. وأكــد ناشطون أن 
ســــيــــطــــرت مــــــن جـــــديـــــد عــــلــــى مــــنــــاطــــق عــن 
الــقــنــطــرة وتـــل طــوبــال، وقــلــعــة شــلــف، إضــافــة 
إلـــى بــلــدات كنسبا وشــيــر قــبــوع والــحــمــرات. 
وكانت املعارضة أحكمت قبضتها على هذه 
املناطق أواخر الشهر املاضي في إطار معركة 
قامت  الغربي،  »اليرموك«. وفي ريف حمص 
الــنــظــام بتهجير بــعــض أهــالــي بلدتي  قـــوات 
التركمانية،  األغلبية  ذات  القصب  وأم  قزحل 
ونقلتهم بحافات إلى ريف حمص الشمالي، 
القسري  التهجير  في سياق  يندرج  ما  وهــو 
املناطق، بحسب  لتلك  الديمغرافي  والتغيير 
مــراقــبــن. وقـــال الــنــاشــط أبـــو عــمــر لـــ«الــعــربــي 
الجديد« إن النظام يمارس سياسة الحصار 
والتجويع إزاء كثير من مناطق حمص، وقد 
اتفق مندوبون عنه مع وجهاء بلدتي قزحل 
وأم القصب على وقف القصف املتواصل على 
البلدتن، وفك الحصار عنهما مقابل ترحيل 
قسم من أفراد الفصائل املسلحة من البلدتن 
مع أسرهم باتجاه ريف حمص الشمالي. كما 
يتضمن االتـــفـــاق تــوقــف مــقــاتــلــي املــعــارضــة، 
ــارج الــبــلــدتــن، عـــن مـــحـــاوالت الــتــقــدم  ــ مـــن خـ
الطرفن.  لــدى  األســرى  أثناء تبادل  نحوهما 
وقوامها  األولــى  الدفعة  بالفعل  وقــد وصلت 
ــدار الــكــبــيــرة عــلــى أن  ــ 6 حـــافـــات إلـــى بــلــدة الـ
ــة ثـــانـــيـــة، فــيــمــا تـــوقـــفـــت قــــوات  ــعـ تــتــبــعــهــا دفـ

النظام عن قصف البلدتن.

خطط عسكرية للتحرك نحو معقل »داعش« في القائم )سافين حامد/فرانس برس(

ال يزال علي سلمان يقضي عقوبة السجن )محمد الشيخ/فرانس برس(

حلب تعرضت األحد لقصف جوي ومدفعي كثيف )ثائر محمد/فرانس برس(

وقعت مدينة حلب ومواقع فصائل المعارضة السورية فيها، تحت الحصار أمس، مع نجاح 
قوات النظام والمليشيات المساندة له بالسيطرة الفعلية على طريق الكاستيلو، مدعومًة 
يؤدي  أن  مراقبون  ويتوقع  روسي.  جوي  وبقصف  البر،  جهة  من  كثيف  مدفعي  بغطاء 

الحصار إلى تفاقم الوضع اإلنساني لسكان حلب، فضًال عن فقدان المعارضة للمنفذ الوحيد 
الذي كانت تستفيد منه إليصال إمدادتها العسكرية إلى حلب. لكن البعض يؤكد أن األهالي 

والمقاتلين فيها قادرون على الصمود ألشهر، على الرغم من شدة القصف وغزارته
الحدث

ربع مليون حلبي 
محاصرون

حلب قادرة على 
الصمود ألشهر قبل التأثر 

فعليًا بالحصار

تقدم قوات النظام 
بفضل قصف جوي 

ومدفعي وغارات روسية

العبادي بحث مشروع 
التعديل الوزاري مع 

قيادات التحالف

القرار لم يفاجئ أحدًا 
بعد التضييق الكبير على 

الحركة ورموزها

تؤكد مصادر خاصة 
لـ«العربي الجديد«، أّن 
رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي يعمل على 
تعديل وزاري جديد، 

وسط تسريبات عن تسلّم 
األميركيين قيادة معركة 

الموصل بالكامل

مرحلة ما بعد حّل 
حركة الوفاق ستكون 

حساسة في البحرين. 
فالمعارضة صارت بال إطار 

يحتويها رسميًا

حجاب  ريــاض  برئاسة  للمفاوضات  العليا  الهيئة  اجتماعات  تتواصل 
بهدف  الرياض،  السعودية  العاصمة  في  الجمعة  يوم  منذ  )الصورة(، 
للفترة  ــة  ــام ــع ال ــة  ــرؤيـ الـ تــقــديــم 
الوضع  تقييم  إلى  إضافة  االنتقالية، 
الحل  عملية  إليه  ــت  آل ــا  وم الــعــام 
داخل  من  مصادر  حسب  السياسي، 
أن  متابعون  ويتوقع  العليا.  الهيئة 
المقبلة  القليلة  األسابيع  خالل  يتم 
عقب  جنيف،  مفاوضات  استئناف 
الروسية، وفق  األميركية  التوافقات 
النصرة مقابل  قاعدة »ضرب جبهة 

استئناف العملية السياسية«.

اجتماعات الرياض

سيناريوهات خاص
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لم تكتف السلطات 
األمنية في عدن 

بتهجير اليمنيين 
الشماليين قسرًا، بل 
فرضت، في الفترة 

األخيرة، حصارًا 
لمنع دخولهم 
إلى المحافظة، 
وخصوصًا أبناء 
محافظة تعز، 

وفقًا لمواطنين 
رووا لـ«العربي 

الجديد« ما 
تعرّضوا له 

من إجراءات 
تعسفية على 

النقاط األمنية، ما 
اضطرهم لرشوة 
العناصر، في ظّل 

غياب السلطات 
الرسمية

67
سياسة

حينها، ما أعاق حصولي على التصريح«.
ويــضــيــف: »حــصــلــت عــلــى تــصــريــح مـــن قــائــد 
محور مدينة التربة جنوبي تعز، العقيد أمني 
إلى  سأصل  أنــي  خيرًا  واستبشرت  األكحلي، 
عدن في سيارة أجرة يشاركني فيها مواطنون 
مـــع عـــائـــاتـــهـــم، ظــنــا مــنــي أن ذلــــك سيخفف 
لكنني فوجئت في  الــدخــول.  إجــــراءات  علينا 

 ،
ً
بــغــرض الــســفــر لــلــعــاج خــــارج الــيــمــن، قــائــا

استخراج جواز  بهدف  لعدن  زيــارتــي  »كانت 
ــراء عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة لــلــعــني خـــارج  ــ ســفــر إلجــ
ــاء  ــدقــ ــرنـــي األصــ ــبـ ــفــــري، أخـ ــبـــــاد. وقـــبـــل ســ ــ الـ
بــضــرورة الــحــصــول على تصريح دخـــول من 
قائد اللواء 35 مدرع املوالي للشرعية، العميد 
الــركــن عــدنــان الــحــمــادي، والـــذي كــان مسافرًا 

التي  الــنــقــاط  مــن  بالعديد  الصبيحة  منطقة 
استحدثها مواطنون قاموا بابتزازي ورفض 
الــتــعــامــل مــع هــويــتــي الــتــي عــرضــتــهــا عليهم 
وال الــوثــائــق الــتــي تثبت ســفــري لــلــعــاج، وال 
ع من قائد محور التربة. 

ّ
تصريح الدخول املوق

الــعــودة  املسافرين  بعض  ومــن  مني  وطلبوا 
لكننا اضطررنا بعد نصيحة سائق السيارة 

أن ندفع لهم مبلغا من املال كي يفرجوا عنا، 
وهو ما حصل بالفعل«.

 »بــعــض هـــذه الــنــقــاط 
ّ
ويــلــفــت الـــعـــزب إلـــى أن

كــانــت تطالب ســائــق الــســيــارة صــراحــة بدفع 
مبلغ مــالــي أو الــعــودة نحو تــعــز. وفــي نقطة 
ــتـــجـــواب ملــا  ــنــــي تـــعـــرضـــت لـــاسـ ــــزام األمــ ــــحـ الـ
يــــقــــارب الـــعـــشـــر دقــــائــــق قـــبـــل أن يـــســـمـــح لــي 

بـــاملـــرور«. وعــنــد وصــولــه إلــى محافظة عــدن، 
ملسلحي  أمنيا  انتشارًا  »الحظت  فخر:  يقول 
ــــام  ــراك الـــجـــنـــوبـــي الــــذيــــن يـــرفـــعـــون األعـ ــحــ الــ
االنــفــصــالــيــة فــي كــل الــنــقــاط وعــلــى مــدرعــات 
التحالف العربي وعلى املؤسسات الحكومية، 
لدرجة أني لم أشاهد العلم الوحدوي أبدًا في 
عــــدن. ونــتــيــجــة لــلــمــضــايــقــات الــتــي يــتــعــرض 
لــهــا أبـــنـــاء الـــشـــمـــال، وخــصــوصــا أبـــنـــاء تــعــز، 
اضـــطـــررت إلــــى االســتــعــانــة بــصــديــق لـــي من 
مــديــنــة أبـــني الــجــنــوبــيــة، إليــصــالــي مــن الشقة 
الــتــي أســكــن فيها وســط العاصمة عـــدن، إلى 
مبنى الـــجـــوازات إلنــجــاز مــعــامــلــة اســتــخــراج 
ــم إعــــادتــــي لــلــشــقــة. والــتــقــيــت  الــــجــــواز ومــــن ثـ
بــعــض األصـــدقـــاء الـــذيـــن تــعــرضــوا للترحيل 
بــســبــب انــتــمــائــهــم ملــديــنــة تــعــز، لكنهم عـــادوا 
مع بائعي القات. واملاحظ أن معظم من يتم 
الــرغــم من  العمال على  ترحيلهم هــم مــن فئة 

امتاكهم لبطاقات إثبات الهوية«.
كما يتحدث املحامي ياسر املليكي، لـ«العربي 
الــجــديــد« عــن تــفــاصــيــل رحــلــتــه مــن محافظة 
تــعــز إلـــى محافظة عـــدن فــي يــونــيــو/حــزيــران 
املـــاضـــي، الــــذي اســتــخــرج تــصــريــحــا لــلــدخــول 
إلـــى عـــدن مــن قــيــادة الــلــواء 17 مــشــاة املــوالــي 
ــط فــــي مــنــطــقــة الـــضـــبـــاب  ــ ــرابــ ــ لـــلـــشـــرعـــيـــة واملــ
جنوبي تعز. وتوجه عبر الطريق التي تربط 
بني محافظة تعز ومحافظة لحج الجنوبية. 
ــعــــض الـــــرفـــــاق مــــن عــبــور  ــر وبــ ــن يــــاســ ــكـ ــمـ وتـ
أكــثــر مــن نــقــطــة عــســكــريــة تــابــعــة لـــ«مــقــاومــة« 
الــصــبــيــحــة فـــي مــحــافــظــة لـــحـــج، بــعــدمــا دفــع 
يــتــوزعــون  الــذيــن  للمسلحني  املـــال  مــن  مبلغا 
مصنع  نقطة  وعــنــد  العسكرية.  الــنــقــاط  على 
الحديد )وتقع هذه النقطة في منطقة الرجاع 
في محافظة لحج(، يقول ياسر، »استوقفتنا 
ــوا مـــنـــا بــطــاقــات  ــبـ ــلـ الـــنـــقـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة وطـ
ثــبــوتــيــة، فــأبــرزنــا الــبــطــاقــة ومــعــهــا تصاريح 
الدخول، لكن القائمني على النقطة طلبوا منا 
الــتــرّجــل مــن الــســيــارة، ثــم طلبوا الــعــودة إلى 
تعز. حاولنا إقناعهم لكنهم رفضوا وأفادوا 
ــأن لـــديـــهـــم تـــوجـــيـــهـــات عــلــيــا بــمــنــع دخــــول  ــ بـ
الشماليني«. ويضيف، »أكد لنا أحد املسلحني 
أنـــه ال يــمــكــن دخــــول الــشــمــالــيــني إلـــى عـــدن إال 
بأوامر من قيادة لواء الحزم وترخيص منه. 
ــان بــعــضــهــم مــتــعــاطــفــا مــعــنــا، لــكــن حجم  ــ وكـ
الــتــي يتلقونها من  الــضــغــوط والــتــوجــيــهــات 
القيادات تمنعهم من إدخال الشماليني، ومع 
ذلــك كــانــت تــأتــي توجيهات بــإدخــال البعض 
املــتــواجــديــن عــنــد تــلــك النقطة وال نعرف  مــن 

مصدر تلك التوجيهات«.
ويشير إلى أنه »بعدما تدبرت أمري وتمّكنت 
ــة مــــن اســـتـــصـــدار  ــقــــاومــ ــادات مــــن املــ ــ ــيـ ــ عـــبـــر قـ
لنا  أوقــف  بالعبور،  لــي  بالسماح  توجيهات 
ــارة نــقــل بـــضـــائـــع. وكـــان  ــيـ ــد املــســلــحــني سـ أحــ
داخــل السيارة مسلح من مقاومة الصبيحة، 
لــه وتفهم وضعنا  مــا تعرضنا  لــه  وشــرحــنــا 
نقاط عسكرية  بنا خمس  يمر  أن  واســتــطــاع 
على خط عدن لحج تعز. وعند نقطة الرباط، 
وهي املدخل الرئيسي ملدينة عــدن، طلب منا 
أحد أفراد النقطة أوراقا ثبوتية. وعندما عرف 
أننا من تعز، طلب منا العودة ورفض دخولنا 
وهـــّددنـــا بــالــســجــن، فــرجــعــنــا نــحــو محافظة 
لــحــج وســلــكــنــا طــريــق تــهــريــب، ومــعــنــا شــاب 
من محافظة عدن، يعمل في نقل نبات القات، 
كـــان دلــيــلــنــا بــدراجــتــه الــنــاريــة حــتــى وصلنا 
إلى منطقة الشيخ عثمان في منتصف الليل 
بعد رحلة شاقة«. وبنّي تقرير حقوقي صادر 
عـــن مــنــظــمــة املـــرصـــد الــحــقــوقــي فـــي محافظة 
عــدن، وجــود نحو 1246 حالة تهجير قسري 
مدينة  فــي  يسكنون  كــانــوا  يمنيني  ملواطنني 
محافظة  أبناء  من  معظمهم  الجنوبية،  عــدن 
تـــعـــز، ومـــنـــهـــم تـــجـــار وأكــــاديــــمــــيــــون وأطـــبـــاء 
وحقوقيون، ونساء وأطفال، بينهم ما نسبته 

77 في املائة يحملون أوراق إثبات هوية.

عدن ممنوعة على الشماليين

يحدث  ما  والنشطاء  المدني  المجتمع  منظمات  من  العديد  دانــت 
للشماليين في محافظات عدن ولحج والضالع جنوبي اليمن من عمليات 
الجماعي  التهجير  عملية  بوقف  محلية  منظمات  وطالبت  تهجير. 
المحلية  للقوانين  انتهاكًا  تشكل  أنها  إلى  مشيرة  عــدن،  في  القائمة 
وسياسيًا  عسكريًا  األكبر  النفوذ  لها  خليجية  دولــة  وُتتََّهم  والدولية. 
واقتصاديًا في عدن منذ تحريرها من المليشيات، بالوقوف خلف هذه 

الممارسات، من خالل قيادات عسكرية محسوبة على هذه الدولة.

دولة عربية مسؤولة

رصد

تعز ـ وجدي السالمي

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ تــــــواصــــــل الــــســــلــــطــــات األمـ
ــيـــمـــن(،  ــــدن )جـــنـــوبـــي الـ مـــحـــافـــظـــة عــ
مــواطــنــي  مــن  املــئــات  تهجير  عملية 
ــفــــرض إجـــــــراءات  املـــحـــافـــظـــات الـــشـــمـــالـــيـــة، وتــ
املحافظات  بــني  الــرابــطــة  املنافذ  مــشــددة على 
الــجــنــوبــيــة ومــحــافــظــة تـــعـــز. وعــــــادت قضية 
التهجير القسري التي يتعرض لها مواطنون 
ــــى الـــواجـــهـــة  ــدن، إلـ ــ يــمــنــيــون فــــي مــحــافــظــة عــ
املدينة  فــي  األمنية  السلطات  وبـــدأت  مــجــددًا، 
بمنع املواطنني الشماليني من دخول أراضيها. 
فإن  الــوافــي،  أحمد  الحقوقي  للناشط  وطبقا 
الــرابــع حماية يواصل تعسفاته بمنع  الــلــواء 
كــل مــن هــو شمالي مــن دخـــول محافظة عدن 

وسط صمت جميع الجهات الرسمية.
ويــطــالــب الــوافــي الــســلــطــات املحلية فــي عــدن 
بــأن تضع حــدًا ملا يحدث، ويشير إلــى أن »ما 
اآلتـــون من  اليمنيون  املــواطــنــون  لــه  يتعرض 
مــحــافــظــات الــجــزء الــشــمــالــي مــن الـــبـــاد، عند 
منافذ ومداخل محافظة عدن، ليست إجراءات 
إلى  أنــهــا ليست ترتيبات هــادفــة  أمــنــيــة، كما 
رســم عــاقــات جــديــدة بــني دولــتــني جــارتــني لو 

فرضنا ذلك«، طبقا للوافي.
ــلـــيـــات تـــهـــجـــيـــر املـــواطـــنـــني  ولــــــم تـــتـــوقـــف عـــمـ
الــيــمــنــيــني الــشــمــالــيــني مــن مــحــافــظــة عــــدن، بل 
دخــلــت مــرحــلــة جـــديـــدة تــمــثــلــت بــمــنــع دخـــول 
الــشــمــالــيــني )خــصــوصــا مـــن مــحــافــظــة تــعــز(، 
ــوات األمـــن  ــ ــدن، إذ تـــفـــرض قـ ــ ــى مــحــافــظــة عـ إلــ
عدن،  في محافظة  املحلية  للسلطات  التابعة 
ــراءات مــشــددة غــلــى املــئــات مــن املــواطــنــني  ــ إجــ
الشماليني اآلتني من محافظة تعز. وتحتجز 
تي لحج وعدن 

َ
تلك القوات عند مداخل محافظ

ــني، املـــئـــات مــنــهــم وال تــســمــح لهم 
َ
الــجــنــوبــّيــت

بالدخول.
إلى عقاب  القسري  التهجير  وتحولت عملية 
جماعي وحصار تفرضه السلطات األمنية في 
محافظة عدن على أبناء محافظة تعز. ويروي 
لـ«العربي الجديد« ما  الصحافي فخر العزب 
تــعــرض لـــه أثـــنـــاء زيـــارتـــه إلـــى مــحــافــظــة عــدن 

عادل األحمدي

نجحت جهود املبعوث الدولي إلى اليمن، 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، بـــإعـــادة 
طـــرفـــي مــــشــــاورات الـــســـام الــيــمــنــيــة إلــى 
جولة جديدة في الكويت، بعد تعديات 
مهمة خال الـ48 ساعة األخيرة، خضعت 
من خالها األمم املتحدة مبدئيا ملطالب 
الـــحـــكـــومـــة، بــتــجــاهــل الـــشـــق الــســيــاســي 
وحــدة  حكومة  تشكيل  بمقترح  املرتبط 
وطنية، فيما أعلن الجانب الحكومي أن 
الجولة الجديدة لن تزيد عن أسبوعني. 
ومــن املــقــرر أن يــعــود ولــد الــشــيــخ، اليوم 
ــى الــــســــعــــوديــــة، الســتــكــمــال  ــ االثـــــنـــــني، إلــ
اليمني عبدربه  الــرئــيــس  مــع  الــنــقــاشــات 
منصور هادي وممثلي القوى السياسية 
أعلن  ملا  وفقا  للشرعية،  املؤيدة  اليمنية 
الجانب الحكومي. ولم يؤكد ولد الشيخ 
مــن جــانــبــه، خبر الــزيــارة املــرتــقــبــة، التي 
وعد بها الحكومة خال لقاءات الجمعة 

والسبت في الرياض.
وفـــي خــطــوة مــفــاجــئــة، عـــّدلـــت الــحــكــومــة 
املــفــاوض،  وفــدهــا  تشكيلة  فــي  اليمنية 
ــة أعــــضــــاء،  ــمـــسـ ــتــــبــــعــــاد خـ إذ جـــــــرى اســ
ــر حـــقـــوق اإلنـــســـان عـــز الــديــن  ــ ــم؛ وزيـ ــ وهـ
العدل خالد باجنيد،  األصبحي، ووزيــر 
ووزيـــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة مــحــمــد 
ــر األشـــغـــال معني  الــســعــدي، ونـــائـــب وزيــ
املحلية  اإلدارة  وزيـــر  ونــائــب  عــبــداملــلــك، 
بكل  الخمسة  واســتــبــدل  مجلي.  ميرفت 
مــن املــســتــشــار اإلعــامــي لــلــرئــيــس، وزيــر 
ــام الـــســـابـــق، نـــصـــر طــــه مــصــطــفــى،  ــ ــ اإلعـ
ــــي عـــلـــي مــنــصــر،  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــادي االشـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
والقيادي في حزب اإلصاح علي عشال، 
ومحافظ الحديدة سابقا، النائب صخر 
الــعــســكــري، العقيد  الــوجــيــه، واملـــســـؤول 

عسكر زعيل.
وتــــؤكــــد مــــصــــادر مـــقـــرّبـــة مــــن الــحــكــومــة 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن أبـــرز ما  اليمنية 
ــد الــشــيــخ  تــضــمــنــتــه الــتــفــاهــمــات بـــني ولــ
والجانب الحكومي، تركيز النقاش حول 

جــانــب اإلجـــــــراءات األمــنــيــة والــعــســكــريــة 
ومطالب الحكومة الخاصة باالنسحاب 
مـــن املــــــدن، وتــســلــيــم األســـلـــحـــة وغــيــرهــا 
من اإلجـــراءات، وسحب املقترح الخاص 
وكــان  الوطنية.  وحــدة  حكومة  بتشكيل 
املبعوث األممي قد أعلن عن هذا املقترح 
ضــمــن مـــا عــــرف بــــ«الـــخـــارطـــة األمــمــيــة«، 
السابقة في  املــشــاورات  فــي ختام جولة 
الكويت، وجرى تعليقها في 30 يونيو/

حزيران املاضي.
وفـــي مــؤشــر يــعــزز مــا أعــلــنــتــه الحكومة 
ــــي الـــجـــانـــب  حــــــول حـــصـــر الــــنــــقــــاشــــات فـ
ــنــــي، وتـــأجـــيـــل الـــجـــانـــب الــســيــاســي،  األمــ
االفتتاحية  الكلمة  في  الشيخ  ولــد  أعلن 
انـــعـــقـــدت، أول من  ــتـــي  لـــلـــمـــشـــاورات، والـ
أمـــس الــســبــت، أن »الــتــركــيــز فــي املــرحــلــة 
املقبلة سيكون على تثبيت وقف األعمال 
لجنة  وتفعيل  والشامل  الكامل  القتالية 
الــتــهــدئــة والــتــنــســيــق والــلــجــان املــحــلــيــة، 
باإلضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية 
الــتــي تــشــرف عــلــى االنــســحــاب، وتسليم 
ــمـــرات اآلمـــنـــة لــوصــول  الـــســـاح وفــتــح املـ
املساعدات اإلنسانية«. ويضاف إلى ذلك 
»مواصلة لجنة السجناء عملها إلطاق 
ســـــراح جــمــيــع األســــــرى واملــعــتــقــلــني في 

أسرع وقت ممكن«.
ــــي  ــمـ ــ ــــث املـــــبـــــعـــــوث األمـ ــــديـ ــــحـ ــا لـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وخـ
والجانب الذي تجاهل الحديث عن الشق 
السياسي، أكد املتحدث الرسمي لجماعة 
أنـــصـــار الــلــه )الـــحـــوثـــيـــون(، رئــيــس وفــد 
الــجــمــاعــة املـــفـــاوض، محمد عــبــدالــســام، 
ــلــــى »حـــــــل شـــامـــل  ــة، عــ ــاعــ ــمــ ــجــ حـــــــرص الــ
وإنساني«.  واقتصادي  وأمني  سياسي 
وتـــوســـع فـــي كــلــمــتــه االفــتــتــاحــيــة، خــال 
ــاورات، بــالــحــديــث عـــن الـــحـــل نــظــرًا  ــ ــشـ ــ املـ
 إنـــه »يــتــمــثــل بتشكيل 

ً
لــجــمــاعــتــه، قـــائـــا

مــجــلــس رئــــاســــي مــــن الــــقــــوى الــوطــنــيــة، 
ــة مــن  ــيـ ــنـ ــكـــومـــة وحـــــــدة وطـ وتـــشـــكـــيـــل حـ
الحوار  واستئناف  السياسية،  املكونات 
الــــســــيــــاســــي مـــــن الـــنـــقـــطـــة الــــتــــي تـــوقـــف 

عندها«.

الكويت 2: مكاسب للشرعية 
بترحيل بند الحكومة

مئات الشماليين 
محتجزون عند مداخل 
محافَظتي لحج وعدن

1246 حالة تهجير 
قسري ليمنيين كانوا 

يسكنون في عدن

تقرير تهجير وحظر دخول ألسباب سياسية ومناطقية 
ومنفعة مالية

عادت المواجهات 
إلى محافظة 

تعز في اليمن، 
مع تركيز تحالف 

االنقالب، الهجمات 
والقصف على 
مديرية حيفان 

واستهداف 
معسكر اللواء 

»35 مدرع«، 
الذي يضم نواة 

القوة العسكرية 
الحقيقية التي 

يمكن االستناد إليها 
من أجل تأسيس 

جيش وطني 
مستقبًال

لماذا تتصاعد مواجهات تعز؟
ضرب نواة الجيش الوطني 

وتهديد الجنوب

تعاني »المقاومة« من شح في األسلحة والذخائر )عبداهلل القادري/فرانس برس(

ظــبــى حــيــفــان، »لـــم يــكــن بــســبــب تــفــوق ســاح 
معلومات  تملك  األخيرة  ألن  إنما  املليشيات، 
اســتــخــبــاراتــيــة عــمــيــقــة، وهــــي أدركـــــت وجـــود 
أفــراد املقاومة بسبب  حالة تذمر في صفوف 
احتياجهم ألبسط مقّومات الحياة التي تسمح 
لــهــم بـــاالســـتـــمـــرار فـــي مـــواقـــعـــهـــم، واســتــغــلــت 
ــر وقـــامـــت بــشــن الــهــجــوم  ــذا األمــ املــلــيــشــيــات هـ
على مواقعنا بــضــراوة شــديــدة«. ويشير إلى 
أن »املشكلة األبرز في جبهة حيفان، هي شح 
لم  املقاتلني  إذ أن بعض  األسلحة والــذخــائــر، 
الــطــلــقــات ألسلحتهم«.  بــعــض  إال  معهم   

َ
يــبــق

ــى أن »بــــعــــض عــنــاصــر  ــ ــفـــت املــــقــــطــــري إلــ ــلـ ويـ
املــقــاومــة انــســحــبــوا مــن الــجــبــهــات خـــال عيد 
القيادات  من  تجاهلهم  على  احتجاجا  الفطر 
الــعــلــيــا وغـــيـــاب أدنـــــى مـــقـــّومـــات االســـتـــمـــرار، 
خــصــوصــا أنــهــم لــم يــتــقــاضــوا أي مستحقات 
في  بــزمــائــهــم   

ً
ــــوة أسـ مــكــافــآت تشجيعية  أو 

الجيش الوطني في مــأرب والجوف«. ويؤكد 
أن عــددًا من املــواقــع التي سقطت خــال األيــام 
املاضية بيد املليشيات تمت استعادتها، ولم 
 غير موقع املنشارة في حيفان وهو األهم 

َ
يبق

مصادر  وتفيد  والسيطرة.  التحكم  حيث  من 
بــــأن مليشيات  الـــجـــديـــد«  لــــ«الـــعـــربـــي  مــحــلــيــة 
الــحــوثــي وصــالــح تــواصــل حــشــد الــتــعــزيــزات 
إلى جبهة مديرية حيفان جنوبي  العسكرية 
فــي جبهات  مواقعها  بتعزيز  قــامــت  إذ  تــعــز، 
ظبى والــهــتــاري والــســويــدة والــجــزب وشوكة 
وضــاع، بتعزيزات بشرية من قــوات الحرس 
الــجــمــهــوري املــنــحــل املـــوالـــي لــصــالــح ومــدافــع 
ــــت ســابــق  ــعـــد أن عــــززتــــهــــا فــــي وقــ الـــــهـــــاون بـ
اقتحام دفاعات  الكاتيوشا بهدف  بصواريخ 
الــجــيــش الــوطــنــي و«املـــقـــاومـــة«، والــتــمــدد إلــى 
أبــعــد مــن مــديــريــة حيفان والــســعــي للسيطرة 
على خط اإلمداد الوحيد املتبقي ملحافظة تعز 
الكاتب  ويــرى  التربة-عدن جنوبا.  وهــو خط 

بالغ،  بقلق  اليمنية  تعز  مدينة  يراقب سكان 
الشرسة  واملواجهات  الغربية  الجبهة  معارك 
الـــتـــي تــــــدور فــــي مــحــيــط مــعــســكــر الــــلــــواء 35 
مدرع عند املدخل الغربي للمدينة، بني قوات 
ـــ«املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة«،  الــشــرعــيــة مـــســـنـــودة بـ
واملــلــيــشــيــات وقـــــوات الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
عــبــدالــلــه صــالــح، وهـــم يــتــخــوفــون مــن سقوط 
ــلـــواء وتــمــركــز املــلــيــشــيــات فـــي املنفذ  مــوقــع الـ
الحصار،  ُيعيد فرض  ما  والغربي،  الجنوبي 
على  شديدة  معاناة  يواجهون  جعلهم  الــذي 
مدى ستة أشهر. وتدور مواجهات عنيفة بني 
الطرفني في جبهتني استراتيجيتني في تعز: 
املحيطة،  واملــنــاطــق  الــغــربــيــة  الجبهة  األولــــى 
الجغرافي  املوقع  ذات  والثانية جبهة حيفان 
االســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي األريــــــــاف الــجــنــوبــيــة مــن 
تعز. وبحسب مصادر ميدانية عسكرية، فإن 
هجمات  ت 

ّ
شن االنقابيني  وقـــوات  مليشيات 

اللواء  كبرى عــدة، ترّكزت على موقع معسكر 
35 مدرع املوالي للشرعية، الواقع عند املدخل 
الهجمات  هــذه  تــعــز، وشملت  ملدينة  الــغــربــي 
الــقــصــف بــاملــدفــعــيــة وهــجــمــات املـــشـــاة. وكـــان 
آخــرهــا، هــجــوم قـــام بــه الــحــوثــيــون واملــوالــون 
لــصــالــح عــلــى املـــطـــار الــتــابــع لـــلـــواء 35 مـــدرع 
ومحيط السجن املركزي األسبوع املاضي، إال 
أن قوات »املقاومة« والجيش املوالي للشرعية 
نجحوا في إحباط الهجوم، كما أعلن املتحدث 
العقيد  املــديــنــة،  فــي  العسكري  املجلس  باسم 

منصور الحساني.
العنيفة  هجماتها  بـــدأت  املــلــيــشــيــات  وكــانــت 
عــلــى مــوقــع الــلــواء 35 مـــدرع خـــال أيـــام شهر 
رمــــضــــان فــــي 29 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، 
بــعــدمــا دفــعــت بــعــدد مــن الــكــتــائــب العسكرية 
من صنعاء وذمار شمالي اليمن، بينها قوات 
ــن املـــركـــزي  ــ ــــوات األمـ الـــحـــرس الــجــمــهــوري وقــ
ــالــــح، ومــــســــنــــودة بــمــلــيــشــيــات  املــــوالــــيــــة لــــصــ

ــه من  واملــحــلــل الــيــمــنــي عــبــداملــلــك الـــحـــاج، أنـ
خال ما يجري في مناطق حيفان جنوبي 
تعز من مواجهات عنيفة، يتضح بأن الهدف 
مــن سيطرة قـــوات صــالــح والــحــوثــيــني على 
حــيــفــان واألعـــبـــوس جــنــوبــا، والــتــي تــحــاول 
اســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق القبطية 
الــتــابــعــة ملــحــافــظــة لــحــج الــجــنــوبــيــة، ليس 
الوصول إلى املناطق الجنوبية أو محافظة 
»السيطرة  وإنما  البعض،  يعتقد  كما  عــدن 
ــــدود الـــســـابـــقـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــشــطــر  ــــحـ عـــلـــى الـ
قــدرة  لــعــدم  عــام 1990، وذلـــك  الشمالي قبل 
مرة  الجنوب  اجتياح  على  املليشيات  هــذه 
أخرى«. ويضيف أن املليشيات تهدف أيضا 
وخنقها  تعز  محافظة  على  الطوق  إلحكام 
من خال إغــاق املنافذ والطرق التي تصل 
البوابة الجنوبية  عتبر 

ُ
ت إليها كون حيفان 

وشريانها  اليمنية  تعز  ملحافظة  الشرقية 
الرئيسي. 

ويــشــيــر الــحــاج إلـــى أنـــه مــن خـــال السيطرة 
على السلسلة الجبلية ملديرية حيفان جنوب 
تعز، تستطيع املليشيات قطع اإلمدادات عن 
الحجرية  السيطرة على مناطق  تعز وكذلك 
جــنــوبــا أو ضـــرب تــلــك املــنــاطــق بــالــصــواريــخ 
واملدافع من جبالها التي تشرف على جميع 
املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة الــجــنــوبــيــة مـــن مــحــافــظــة 
تـــعـــز. وملـــديـــريـــة حــيــفــان جـــنـــوب تــعــز مــوقــع 
اســتــراتــيــجــي، إذ تــضــم مــنــافــذ وطــرقــا هــامــة، 
محافظة  فــي  الباحة  طــور  بمناطق  تربطها 
كرش  بمناطق  تتصل  كما  الجنوبية،  لحج 
فـــي لــحــج مـــن الــجــهــة الــشــرقــيــة، فــيــمــا تمتد 
ــة الـــعـــبـــد،  ــجــ ــيــ ــبــــوس-هــ طــــريــــق حـــيـــفـــان األعــ
تعز.  جــنــوب  التربة  مدينة  مناطق  لتخترق 
كــمــا تـــشـــرف مــنــاطــق حــيــفــان عــلــى الــطــريــق 
الرئيسية الرابطة بني محافظتي عدن وتعز.
وجدي...

الــحــوثــي، نــحــو الجبهة الــغــربــيــة ملــديــنــة تعز. 
وقصفا  عسكرية  هجمات  املليشيات  ونفذت 
ــهــــدف الـــســـيـــطـــرة  بـــاملـــدفـــعـــيـــة والـــــدبـــــابـــــات، بــ
عــلــى مــوقــع الــلــواء 35 مــــدرع. وتــصــّدت قــوات 
الشعبية« بإسناد جوي  الشرعية و«املقاومة 
من مقاتات التحالف العربي لهذه الهجمات، 
ـــل مــلــيــشــيــات وقـــوات 

ّ
وتــمــكــنــت مـــن كــســر تـــوغ

االنــقــابــيــني نــحــو مــنــاطــق قــريــبــة مـــن محيط 
الــلــواء الــواقــع غــرب املــديــنــة، وألحقت خسائر 
ــفــــوف املــــهــــاجــــمــــني. ونــجــحــت  ــــي صــ كـــبـــيـــرة فـ
ــرات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي بــتــدمــيــر آلـــيـــات  ــائــ طــ
عسكرية كبيرة، وقتل العشرات من التعزيزات 
الـــتـــي أرســلــتــهــا املــلــيــشــيــات، عــبــر اســتــهــداف 
مــواقــع املــلــيــشــيــات ومــعــداتــهــم الــعــســكــريــة في 
مــنــاطــق محيط الـــلـــواء 35 مــــدرع، ومــواقــعــهــم 
في سواحل مدينة املخا )115 كيلومترًا غرب 
تعز(. ويرّجح مصدر عسكري في قيادة اللواء 
35 مــدرع، أن تكون املحاولة الحثيثة من قبل 
االنــقــابــيــني إلســقــاط الــلــواء، بــهــدف الــوصــول 
إلـــى مــخــازن أســلــحــة ســريــة قــامــت املليشيات 
بـــإنـــشـــائـــهـــا فــــي وقـــــت ســــابــــق، مـــوضـــحـــا أنـــه 
املليشيات  سيطرة  تحت  الــلــواء  كــان  »عندما 
قبل دحــرهــا مــن مــوقــع الــلــواء ومــواقــع أخــرى 
جنوب وغرب تعز من ِقبل قوات الشرعية في 
مـــارس/آذار املاضي، كانت مخازن ضخمة   9
ــاتــــات الـــتـــحـــالـــف  ــقــ ــن مــ ــ تـــتـــعـــرض لـــقـــصـــف مـ
العربي، وقامت املليشيات بحفر أنفاق تحت 
اللواء  أكثر من منطقة في محيط  األرض في 
غــرب املــديــنــة بــهــدف تخزين تــرســانــة أسلحة 
وبــكــمــيــات كــبــيــرة، كـــانـــت فـــي مـــخـــازن الـــلـــواء 
»املليشيات  أن  مضيفا  الرئيسية«،  مــدرع   35
بــهــجــمــاتــهــا الــحــالــيــة تـــحـــاول الــــوصــــول إلــى 
هـــذه املــخــازن مــن خـــال إســقــاط مــوقــع الــلــواء 
في منطقة املطار القديم غرب املدينة«. ويرى 
االنقضاض  يريدون  االنقابيني  أن  مراقبون 

عــلــى مــا تبقى مــن مــكــّونــات الــجــيــش اليمني 
الــذي يشكل نــواة الجيش الوطني في اليمن، 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة اليمنية،  ويــمــثــل رمــزيــة 
وبات النواة الحقيقية إلمكانية وجود جيش 
يمني بأبعاد وطنية، معولني على مساهمته 
إلى  تعز  مدينة  تحرير  استكمال  في  الفاعلة 
جانب اللواء 22 ميكا الذي يشارك في معارك 
الدفاع عن موقع اللواء 35 مدرع ومعه فصائل 
فــي »املــقــاومــة الشعبية«.  فــي غضون ذلــك، ال 
تزال قوات كبيرة من اللواء 35 مدرع مسنودة 
عنيفة  معارك  تخوض  الشعبية«،  بـ«املقاومة 
ــد مــلــيــشــيــات  ــ ــر مـــتـــكـــافـــئـــة ضـ ــيــ ــة وغــ ــ ــــرسـ وشـ
فــي جبهة مديرية  أيـــام  عــدة  االنقابيني منذ 
حــيــفــان االســتــراتــيــجــيــة جــنــوب تــعــز. وتـــدور 
ــفـــرت عـــن ســـقـــوط قتلى  ــات الـــتـــي أسـ ــهـ املـــواجـ
وجــرحــى مــن الــطــرفــني، فــي مناطق األعــبــوس 
»املقاومة  انسحاب  عــن  فــي حيفان، وأســفــرت 
املواقع في منطقة ظبى  الشعبية« من بعض 
في حيفان، فيما استعادت مواقع أخرى هناك. 
ــاءت خـــســـارة قــــوات الــشــرعــيــة مـــواقـــع في  ــ وجـ
معارك  بعد  لألعبوس،  التابعة  ظبى  منطقة 
عنيفة تخللها قصف عنيف على مواقع قوات 
الــشــرعــيــة، وفــقــا ملـــصـــادر مــيــدانــيــة، وفــرضــت 
املليشيات سيطرتها على تلك املناطق. ويؤكد 
القائد امليداني في جبهة حيفان، الرائد عارف 
املــقــطــري، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن انــســحــاب 
الشرعية و«املقاومة« من بعض مواقع  قــوات 

مقاتلو تعز ال يتقاضون 
مكافآت أسوة بجنود 

مأرب والجوف

عناصر أمنية طالبت أبناء تعز بدفع المال أو العودة لمحافظتهم )أحمد الباشا/فرانس برس(

يستكمل ولد الشيخ أحمد مباحثاته مع الرئيس اليمني اليوم )محمد حويس/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

مقتل ثالثة عناصر شرطة 
في باتون األميركية

ذكـــرت تــقــاريــر إعــامــيــة أمــيــركــيــة أن 
ثاثة عناصر من الشرطة تعرضوا، 
ــد، إلصـــابـــات بــالــرصــاص  أمـــس األحــ
فــــي مـــديـــنـــة بــــاتــــون روج فــــي واليــــة 
لــويــزيــانــا األمـــيـــركـــيـــة، عــلــى خلفية 
عرقية )سود وبيض(. وأفادت خدمة 
 
ً
)يــو.أس.أي. تــوداي( اإلخبارية، نقا

عـــن مــحــطــات تــلــفــزيــون مــحــلــيــة، أن 
الــشــرطــة تــتــحــرك بــنــاء عــلــى بــاغــات 
بــتــعــرض عــــدد مـــن ضــبــاط الــشــرطــة 
ــار. وشـــهـــدت تــلــك املــديــنــة  ــ ــــاق نـ إلطـ
رجل  بــني  دامــيــة  مواجهة  الجنوبية 
من أصــل أفريقي ورجــال شرطة من 
على  الـــعـــدل  وزارة  تــعــكــف  الــبــيــض 

التحقيق فيها.
)العربي الجديد(

حسم مصير المجلس 
الرئاسي الليبي في تونس

قال مصدر ليبي مقرب من جلسات 
ــة حـــــــول لــيــبــيــا  ــ ــاوريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــلــــقــــاء الـ
األحــد،  أمــس  التونسية،  بالعاصمة 
أمــــس  ــن  مــــ أول  ــذ،  ــ ــنـ ــ مـ املــــتــــواصــــلــــة 
الــســبــت، بــمــشــاركــة رئــيــس املــجــلــس 
الــرئــاســي، فــائــز الــســراج )الــصــورة(، 
وعدد من ممثلي األطراف الليبية، إن 
املبعوث  التي حضرها  أمــس  جلسة 
ونير،  جوناثان  الــخــاص،  األميركي 
ــــى رئــيــس  ــتـــمـــاع إلــ خـــصـــصـــت لـــاسـ
املــجــلــس الـــرئـــاســـي، فـــائـــز الـــســـراج، 
بشأن العراقيل التي واجهت مجلسه 
ــات  ــ لــحــل املـــشـــاكـــل املــعــيــشــيــة واألزمــ
الــبــاد، لحسم املوقف  املــتــوالــيــة فــي 
حـــــول إمـــكـــانـــيـــة اســــتــــبــــدال املــجــلــس 

الرئاسي الحالي بآخر.
)العربي الجديد( 

لجنة لتعديل الدستور 
العراقي

أمس  العراقي،  النواب  شّكل مجلس 
األحد، لجنة لتعديل الدستور، ودعا 
أسماء  تقديم  إلــى  السياسية  الكتل 
ــــال عضو  مــمــثــلــيــهــا فـــي الــلــجــنــة. وقـ
سليم  بــالــبــرملــان،  القانونية  اللجنة 
ــة »األنـــــــاضـــــــول«، إن  ــالـ شــــوقــــي، لـــوكـ
»مجلس النواب شكل لجنة لتعديل 
الـــدســـتـــور ودعـــــا الــكــتــل الــســيــاســيــة 
لترشيح أسمائها لعضوية اللجنة«، 
الفـــتـــا إلـــــى أن »املــــــــواد الـــدســـتـــوريـــة 
الــتــي ســيــجــري تــعــديــلــهــا هــي املـــواد 

الخافية«. 
)األناضول(

قاِتل نيس أرسل أمواله 
إلى تونس 

ــيـــون،  ــفـــرنـــسـ اكـــتـــشـــف املـــحـــقـــقـــون الـ
أمــــــــس األحــــــــــــد، مــــــن خــــــــال تــحــلــيــل 
في  املثبتة  املراقبة  كاميرات  شرائط 
الشوارع، أن محمد لحويج بوهال، 
ــفــــذ اعـــــــتـــــــداء نـــــيـــــس، الـــخـــمـــيـــس  ــنــ مــ
املـــــاضـــــي، خـــطـــط بـــعـــنـــايـــة مــحــكــمــة 
ــاء  ــعــ ــرتــــني، األربــ ــداء، وقــــــام مــ ــتــ لــــاعــ
الشارع  بتفقد  املاضيني،  والخميس 
الــدهــس، وهو  الـــذي نفذ فيه عملية 
عــلــى مـــن الــشــاحــنــة الــبــيــضــاء. كما 
اكتشف املحققون أن بوهال سحب 
كل أمواله من حسابه املصرفي قبل 
أيام من االعتداء، وباع سيارته، في 
الوقت الذي أكدت مصادر أمنية أنه 
بــعــث إلـــى أقــربــائــه فــي تــونــس نحو 
100 ألــف يــورو قبل بضعة أيــام من 

االعتداء.
)العربي الجديد(

اسكتلندا قد تبقى في 
االتحاد وبريطانيا

اســـكـــتـــلـــنـــدا،  وزراء  رئـــيـــســـة  ــت  ــالــ قــ
نيكوال ستيرجن، أمس األحــد، إنها 
اسكتلندا  بقاء  احتمال  تستبعد  ال 
فــــــي االتـــــــحـــــــاد األوروبـــــــــــــــي وكــــذلــــك 
استمرارها جزءًا من بريطانيا التي 
وافــقــت على االنــفــصــال عــن االتــحــاد 
بفضل أغلبية أصوات الناخبني في 

إنكلترا وويلز.
يــجــب  أنــــــــه  أعــــتــــقــــد  وأضـــــــافـــــــت »ال 

استبعاد ذلك في هذه املرحلة«.
)رويترز(



اضطراب مدني في الواليات المتحدة

خطوط تماس عرقية

خرق بلدي في االستعصاء الفلسطيني

العالقات العرقية 
سيئة بنظر 69 في المائة 

من األميركيين

واشنطن ـ جو معكرون

ــات املـــتـــحـــدة  ــ ــــواليــ مــــا شـــهـــدتـــه الــ
فــي اآلونـــة األخــيــرة شكل مؤشرًا 
ــاد  ــ ــقــ ــ ــم األحــ ــ ــــجـ ــــى حـ ــلـ ــ جـــــــديـــــــدًا عـ
ــتـــجـــربـــة  ــة ونــــــواقــــــص الـ ــنــ ــيــ ــدفــ ــة الــ ــيــ ــرقــ ــعــ الــ
ــة. ســــاعــــات قــلــيــلــة  ــيـ ــيـــركـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمـ
لشرطة  مــؤســســاتــيــة  عنصرية  بــن  فصلت 
لويزيانا ومينيسوتا قتلت عمدًا شخصن 
من املكون األفريقي األميركي تبعها انتقام 
عــرقــي لــرجــل أســـود ضــد مــا اعــتــبــره سلطة 

فرض النظام البيضاء في تكساس.
ال يمكن قــراءة أعمال العنف هذه من خارج 
النظام  بــن  العالقة  فــي  التاريخي  سياقها 
الــذي تبقى مالمحه بيضاء، واألقلية  العام 
السوداء التي تعاني من موروثات التهميش 
الجماعي والــفــردي الــذي اتخذ أشــكــااًل عدة 
عبر التاريخ من العبودية إلى الحرمان من 
أبسط حقوق املواطنة. ال أول رئيس أفريقي 
أميركي )بـــاراك أوبــامــا( ساعد على مــداواة 
هـــذا االنــقــســام الــعــرقــي، وال الــقــوانــن الــتــي 
تراعي مساواة املواطنن حققت قفزة نوعية 
ــراب املـــدنـــي يعيد  ــذا االضــــطــ إلــــى األمــــــام. هــ
الواليات املتحدة إلى أجواء رأي عام شبيهة 
الرغم  املاضي على  القرن  بأحداث ستينات 
من التقدم امللحوظ الذي شهدته أميركا في 

هذا اإلطار خالل العقود الخمسة األخيرة.
بــعــد قــتــل الــقــس مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ وإقــــرار 
قــانــون الــحــقــوق املــدنــيــة، خــالل أســبــوع، في 
الــعــالقــة بن  إبــريــل/نــيــســان 1968، دخــلــت 
الفيدرالية  والحكومة  األميركين  األفــارقــة 
ــا  ــ ــهـ ــ  ذروتـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــدة لـ ــ ــديــ ــ ــة اخــــتــــبــــار جــ ــلــ مــــرحــ

ــاراك أوبـــامـــا نــهــايــة الــعــام  ــ كــانــت انــتــخــاب بـ
2008. خــالل هــذه املــواجــهــة فــي خمسينات 
املــاضــي، كــان هناك خالف  القرن  وستينات 
ــادات األفــريــقــيــة األمــيــركــيــة حــول  ــيـ ــقـ بـــن الـ
ــقـــوق بــــن خــيــار  أفـــضـــل وســـيـــلـــة لــنــيــل الـــحـ
ــلــه الـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي، 

ّ
ــذي مــث ــ املـــواجـــهـــة الـ

االنــدمــاج  أكــس، وخــيــار  السياسي مالكولم 
الــــذي جــســده كــيــنــغ. خــيــار االنـــدمـــاج يبقى 
دائمًا أقوى نتيجة إرث كينغ، لكن عدم ثقة 
األفارقة األميركين بسلطات فرض القانون 
من شرطة ونظام جنائي وصل إلى ذروته. 
ــات تــظــاهــر  ويــنــعــكــس هــــذا األمـــــر فـــي مـــوجـ
شعبية تجتاح الواليات املتحدة هذه األيام 
ضــد إفــــراط الــشــرطــة املــتــكــرر فــي اســتــخــدام 
الــقــوة ضــد ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء أكــثــر من 

غيرهم.
 الحادثة األكثر تأثيرًا في وعي األفارقة 

ّ
لعل

العقد األخــيــر، هــي مقتل  األميركين، خــالل 
)17 عامًا(  ترايفون مارتن  األســود  املراهق 
في والية فلوريدا عام 2012 على يد جورج 
زيــمــرمــان، أحــد حــراس حــي ســانــفــورد الــذي 
إشــراف  مراقبة تحت  برنامج  تــطــّوع ضمن 
الــشــرطــة املــحــلــيــة. هـــذه الــجــريــمــة الــتــي مــرت 
ــلـــى الــــــــرأي الـــعـــام  ــقــــاب هــيــمــنــت عـ بـــــــدون عــ
األميركي وساهمت في والدة حركة »حياة 
الـــســـود تـــهـــّم« الــتــي تــقــود مــنــذ ذلــــك الــوقــت 

ــه األولـــــى  ــتــ ــع نـــهـــايـــة واليــ ــتــــحــــدة، لـــكـــن مــ املــ
بــدأت مؤشرات عــودة التوتر العرقي. هناك 
األثر  هــذا  قد تشرح  عوامل كثيرة مترابطة 
أمـــل  يــمــثــل  أن  أراد  ــيـــس  رئـ ألول  الــعــكــســي 
األميركين بالوحدة، إذ ال شّك أن استمرار 
انـــعـــدام الـــفـــرص االقـــتـــصـــاديـــة، والــتــربــويــة، 
ــة مــن  ــعــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة أمــــــام شـــريـــحـــة واســ
األفارقة األميركين هو العامل الرئيسي في 
الــذي  الطوعي  العنصري  الفصل  اســتــدامــة 
 هناك 

ّ
يساهم في زيادة أعمال العنف. كما أن

 السود يشكلون 12 
ّ
 آخر يكمن في أن

ً
عامال

فـــي املـــائـــة فــقــط مـــن الــشــرطــة فـــي كـــل أنــحــاء 
الــعــدل  بــحــســب وزارة  ــتـــحـــدة،  املـ الــــواليــــات 
بناء  األمــر ال يساعد على  األميركية. وهــذا 
األحــيــاء  فــي  التوتر  تخفيف  على  وال  الثقة 
 
ّ
فــإن السياسي،  املستوى  على  أّمـــا  الفقيرة. 

صعود التيار املحافظ عام 2010 لعب على 
وتر التشكيك بوالء أوباما الوطني والديني، 
ما ترك أثــرًا سلبيًا على مجتمع محافظ لم 

يتحرر بعد بالكامل من عقدة العنصرية.
أوباما تعرض لضغوط في اآلونة األخيرة، 
ــل مــن  ــي كــ بـــعـــدمـــا دان جـــريـــمـــة الـــشـــرطـــة فــ
لويزيانا ومينيسوتا منذ حوالي أسبوعن، 

ــه ســاهــم  فــاعــتــبــرت شــخــصــيــات يــمــيــنــيــة أنــ
فـــي تــعــزيــز الــنــظــرة املـــعـــاديـــة لــلــشــرطــة. أمــا 
مجموعات الجيل الجديد من السود الذين 
يفضلون خيار املواجهة، فهم ينظرون إلى 
أوبــامــا على أنــه جــزء مــن النظام، وبالتالي 

عــلــيــهــم تــحــّمــل املــســؤولــيــة بــأنــفــســهــم. قــاتــل 
الشرطة في داالس، ميكا جونسون، تصّرف 
مـــن تــلــقــاء نــفــســه لــكــنــه تــقــاطــع عــلــى مــوقــع 
»فــيــســبــوك« مـــع مــجــمــوعــات مــتــشــددة مثل 
الــدفــاع عن األفــارقــة األميركين التي  رابطة 
تـــأســـســـت بـــعـــد تـــظـــاهـــرات فـــيـــرغـــســـون عـــام 
إلــى االنتقام من الشرطة قبل  2014، ودعــت 

ساعات من اعتداء داالس األخير.
التأثير  على  األبيض محدودة  البيت  قــدرة 
ــذه األحـــــــداث وتــقــتــصــر عــلــى تــحــريــك  فـــي هــ
وزارة العدل للتدخل إذا ثبت أن هناك »جرمًا 
لكن  الفيدرالي.  القانون  بحسب  عنصريًا«، 
الدستور األميركي يحد من قدرة الحكومة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة عــلــى الـــتـــدخـــل فـــي صــالحــيــات 
الـــواليـــات. أوبـــامـــا حــــاول فــي خــطــاب تأبن 
ضــحــايــا شـــرطـــة داالس الــــتــــوازن بـــن هــذا 
االنــقــســام الــعــرقــي، داعــيــًا إلـــى تفهم موقف 
الــســود الــذيــن يــتــعــرضــون النــتــهــاك مستمر 
الشرطة تعمل في  أن  وإلــى تفهم  لحقوقهم 
 أوبــامــا األميركين 

ّ
ظـــروف صــعــبــة. وحـــض

اليأس«،  الــواليــات املتحدة على »رفــض  في 
، إن »عـــلـــى األمــيــركــيــن أن يــحــاولــوا 

ً
قــــائــــال

إيجاد بعض املعنى وسط حزننا، وهذا ما 
يمكن أن يوحدهم«.

لــكــن عــلــى الــرغــم مــن الــوحــدة الــتــي أظهرها 
داالس،  فــي  والــديــمــقــراطــيــون  الجمهوريون 
 هـــذا االنــقــســام يتعّمق يــومــًا بــعــد يــوم. 

ّ
فـــإن

مــلــكــة جــمــال واليــــة أالبـــامـــا الــســابــقــة، كالن 
ــداًل واســعــًا  ــار جــ جــيــمــس، نــشــرت فــيــديــو أثــ
بـــأنـــه  داالس  شــــرطــــة  قــــاتــــل  ــيــــه  فــ وصــــفــــت 
»شهيد«، مشيرة إلى أنها ال تستغرب بأنه 
قام بهذا العمل نتيجة األجواء املشحونة في 
البالد. حجة املحافظن املضادة تستند إلى 
»واشنطن  صحيفة  أعدتها  بيانات  قــاعــدة 
بوست« تشير إلى مقتل 1,502 شخص على 
يد الشرطة منذ بداية العام 2015، من بينهم 
الصحيفة  لــكــن  ــــودًا.  أسـ و381  أبــيــضــًا،   732
لــفــتــت إلـــى أن هـــذه األرقـــــام ال تــتــنــاســب مع 
الواقع السكاني بأن السود يشكلون 12 في 

املائة فقط من األميركين.

8
سياسة

تشكل االنتخابات البلدية 
في قطاع غزة، إن 

حصلت بالفعل في 
8 أكتوبر/تشرين األول 

المقبل، خرقًا محتمًال 
في االستعصاء 

الفلسطيني، في انتظار 
ميثاق شرف للقبول 

بالنتائج

االنقسام العرقي ليس وليد األمس في الواليات المتحدة، لكن االتجاهات المتسارعة ألعمال العنف والتظاهرات األخيرة، من قبل 
األفارقة األميركيين ضد إفراط الشرطة باستخدام القوة، تشير إلى أّن البالد تسير نحو تأزم عالقاتها العرقية

تظاهرات منّددة بجريمة داالس العنصرية )كينا بوتونكور/فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

غزة  قطاع  في  البلدية  االنتخابات  تجِر  لم 
مت ملرة واحدة 

ّ
ظ

ُ
منذ أحد عشر عامًا، لكنها ن

في الضفة الغربية، وأدى االنقسام الداخلي 
»حماس«،  اإلسالمية  املقاومة  ي 

َ
حركت بن 

ــا، وأصــــــّرت  ــهــ ــرائــ ــوقـــف إجــ ــى تـ ــ ــح«، إلـ ــ ــتـ ــ و»فـ
»حـــمـــاس« فـــي غـــزة عــلــى عـــدم إنــجــازهــا إال 
ــتـــوافـــق داخــــلــــي. ومـــــع تـــحـــديـــد الــحــكــومــة  بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــامــن مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املحلية،  لــالنــتــخــابــات  مــوعــدًا  املــقــبــل،  األول 
وجدت »حماس« نفسها مجددًا في الزاوية، 
ــام مــن املـــشـــاورات الــداخــلــيــة  فــقــررت بــعــد أيــ
والطلب بوجود ضمانات ونزاهة واعتراف 
املحلية  االنتخابات  في  املشاركة  بالنتائج، 
وتــســهــيــل إجــرائــهــا فــي قــطــاع غــــزة. وكلفت 
االنــتــخــابــات  لــجــنــة  الفلسطينية  الــحــكــومــة 
املركزية، البدء في إجــراء كافة التحضيرات 
والترتيبات الالزمة، لتنظيم االنتخابات في 
موعدها املقّرر. وبدأ وفد اللجنة زيارة إلى 

ــزة، أمـــس األحــــد، لــلــقــاء قــيــادات »حــمــاس«  غـ
على  املتطلبات  لبحث  األخــــرى  والــفــصــائــل 

األرض إلجراء االنتخابات.
وأعلنت »حماس« أهمية إجراء االنتخابات 
املــحــلــيــة فـــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــا عــــلــــى إجــــــــراء  ــهــ ــتــ ــقــ ــوافــ وأبــــــــــــدت كـــــذلـــــك مــ
االنتخابات املحلية للبلديات، التي تسيطر 
ــاع، وذلـــك  ــقـــطـ ــام فـــي الـ ــقـــسـ عــلــيــهــا مــنــذ االنـ
ألول مــــرة مــنــذ أحــــد عــشــر عـــامـــًا. وجــــاء في 
بــيــاٍن رسمي أصــدرتــه »حــمــاس«، أمــس، أنه 
»انــطــالقــًا مـــن حـــرص الــحــركــة عــلــى ترتيب 
البيت الفلسطيني، وترسيخ مبدأ الشراكة، 
وتحمل املسؤولية الوطنية في هذه املرحلة 
وقضيتنا  شعبنا  يجتازها  الــتــي  الدقيقة، 
الوطنية، فإننا نرى ضرورة وأهمية إجراء 

االنتخابات املحلية في الضفة والقطاع«.
ــمــــاس« إلــــى ضــــــرورة تــجــديــد  وأشـــــــارت »حــ
الــبــلــديــة(، اســتــنــادًا إلى  هيئاتها )املــجــالــس 
صــنــاديــق  عـــبـــر  الــــحــــرة  الــشــعــبــيــة  »اإلرادة 
االقـــتـــراع، بــمــا يـــؤدي إلـــى تــطــويــر وتحسن 
الــخــدمــات املــقــدمــة لــشــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي«، 

مؤكدة تسهيل إجرائها وضمان نزاهتها.
ــواقـــع  ــلــــى مـ فــــي الـــــشـــــارع الــفــلــســطــيــنــي وعــ
التواصل االجتماعي، لقي موقف »حماس« 
الــجــديــد مــن االنــتــخــابــات، ترحيبًا وتــأيــيــدًا. 
ودعا فلسطينيون إلى أن تكون االنتخابات 
املـــحـــلـــيـــة مـــقـــدمـــة لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
الوطني  املجلس  وانتخابات  والتشريعية 
الفلسطيني، التي لم تجر منذ االنقسام في 

عام 2007.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي »حـــمـــاس«، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  إســمــاعــيــل رضـــــــوان، لــــ
 حــركــتــه وافــقــت عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات 

ّ
إن

الــبــلــديــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
الــالزمــة  التسهيالت  تــقــديــم  عــلــى  وستعمل 
إلجــرائــهــا، شــرط أن تتوافر شــروط النزاهة 

والحريات ملشاركة الجميع. ويشير رضوان 
ــرف بــن  ــ ــ ــــى ضــــــــــرورة وجــــــــود مــــيــــثــــاق شـ ــ إلـ
الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية 
معايير  يكفل  املركزية،  االنتخابات  ولجنة 
النزاهة والشفافية واملوضوعية والحريات، 
ويضمن توفير كــل مــا يــخــدم نــزاهــة نتائج 

االنتخابات البلدية املقبلة.
تــوفــيــر لجنة   

ّ
أن الـــقـــيـــادي ذاتــــــه،  ويـــوضـــح 

االنتخابات املركزية ميثاقًا للشرف سيخدم 
تشريعية،  عــامــة  انتخابات  إجـــراء  إمكانية 
بمنظمة  خــاص  وطني  ومجلس  ورئاسية، 
تجديد  فــي  يساهم  الفلسطينية،  التحرير 
الــشــرعــيــات، وال بـــد أن يــكــون الــتــوافــق بن 

الفصال الفلسطينية على ميثاق الشرف.
في السياق ذاته، يؤكد املتحدث باسم حركة 
»العربي  لـ أبــو عيطة،  فايز  غــزة،  »فتح« في 

الجديد«، ضرورة إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقــــطــــاع غـــــــزة، وعـــــــدم عـــرقـــلـــتـــهـــا، وأن يــتــم 
تــمــكــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن مــمــارســة 
ــًا، وانـــتـــخـــاب  ــومــ ــمــ ــي االنــــتــــخــــاب عــ ــ حـــقـــه فـ
 
ّ
املــجــالــس الــبــلــديــة. ويـــوضـــح أبـــو عــيــطــة أن
الجميع في  يــشــارك  أن  هــو  الطبيعي  األمـــر 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة، وأن يتمكن الجميع من املشاركة 

من دون وضع أية عراقيل.
وعلى الرغم من أهمية االستحقاق، إن تحقق 
وفق املقرر في أكتوبر املقبل، إال أن التشاؤم 
ال يزال سيد املوقف إزاء احتماالت أن تكون 
االنــتــخــابــات الــبــلــديــة، إن حــصــلــت، مــقــدمــة 
النفراجة أوســع على صعيد املصالحة بن 
»فتح« و»حماس«، أو في إطار االستحقاقات 
االنتخابية السياسية األخرى، ذلك أنه ربما 
ــراء االنــتــخــابــات الــبــلــديــة مرتبطًا  يــكــون إجــ
بحاجات حياتية طارئة ال يمكنها االنتظار 

حتى تكتمل املصالحة السياسية.

الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة ضـــد عــنــف الــشــرطــة. 
ــرار  ــرت بــعــد قـ ــرأي الـــتـــي جــ ــ اســتــطــالعــات الــ
املحكمة تبرئة زيمرمان عكست بداية موجة 
جـــديـــدة مـــن االنــقــســام الــعــرقــي فـــي أمــيــركــا، 
وبعدها كّرت مسبحة األحداث املتشابهة من 
فيرغسون في والية ميسوري عام 2014 إلى 
تطورات األيام املاضية. وبحسب استطالع 
ــنــــذ أيــــــــــام، فـــــي صــحــيــفــة  مــــشــــتــــرك نــــشــــر، مــ
»نــيــويــورك تــايــمــز«، وشبكة »ســي بــي أس« 
اإلخبارية، يرى 69 في املائة من األميركين 
الــواليــات املتحدة  الــعــالقــات العرقية فــي  أن 
ــلــــى مــنــذ  ــي الــنــســبــة األعــ ــ ســيــئــة الــــيــــوم، وهـ
مواجهات لوس أنجليس الدامية عام 1992.

م أوباما ســدة الحكم عــام 2009 
ّ
عندما تسل

كــان هناك مناخ عــام إيجابي فــي الــواليــات 

متابعة

■ #أردوغان: لسنا انتقامين، لهذا علينا اإلقدام على خطواتنا بالتفكير 
والعقل والعلم والخبرة، بعيدًا عن الشعارات

■ #أرمينيا: قتيل وعدد من الجرحى في عملية احتجاز رهائن في 
العاصمة #يريفان وليس انقالبًا

■  أسباب فشل #االنقالب التركي من وجهة نظر القائد السابق لحلف 
الناتو ويسلي كالرك: عدم اعتقال #الرئيس، وعدم حجب #اإلنترنت، وعدم 

وجود قوات كافية لترهيب #املتظاهرين

■  مصر تعرقل إصدار بيان باإلجماع ملجلس األمن يندد بمحاولة 
#االنقالب في تركيا، #االنقالب_املصري_مستمر

■  خالد خوجة: #أردوغان  يدرك وزن الرسائل املتأخرة املرحبة بعودة 
الشرعية بعد وصف إدارة #أوباما االنقالب باالنتفاضة وترويج إعالم 

املنطقة لالنقالب في بداياته

■  ميشال عون: تلقيت عدة رسائل تهديد وترغيب لتغيير موقفي من 
#املقاومة خالل #حرب_ تموز، أو على األقل لخفض الصوت الذي كان على 

ما يبدو يزعجهم كثيرًا

ذ #هجوم_ نيس بوهالل بعث رسالة نصية 
ّ
■  محققون يعلنون أن منف

لحظة تنفيذه الهجوم طلب فيها إرسال مزيد من السالح

■  الكرملن: #بوتن يدعو #أردوغان في اتصال هاتفي لعدم إجراء خطوات 
منافية للدستور عقب محاولة #االنقالب

■  قوات #األسد تحاصر أحياء #حلب الشرقية بالكامل، أنقذوا هذه املدينة، 
. #أردوغان استطاع استعادة بلده بنفسه وبقوة 

ّ
تعبنا من املطالبات والذل

شعبه، وعلى السورين االقتداء بذلك #نداء_للشعب_السوري_الثورة

■  الفرق بن #مصر و#تركيا: هناك الشعب سجن الخونة من الجيش وفي 
مصر الخونة من الجيش سجنوا الشعب

■  نوري املالكي: أردوغان لم يستفد من تجربة #العراق_ الديمقراطية. 
عجبي من الوقاحة!

السياسي  المشهد  على  انعكاس  العرقي  باالنقسام  مرتبط  حدث  لكل 
األميركي. واالتجاهات المتسارعة ألعمال العنف والتظاهرات في الفترة 
األخيرة، تفرض إيقاعًا جديدًا على االنتخابات الرئاسية المقبلة. واألحداث 
الناجمة عن العنف الذي تمارسه الشرطة ضد األفارقة األميركيين ُتربك 
عادة »الجمهوريين« ألنها تضع النقاش في خانة الحريات العامة بينما 
العنف بحق الشرطة يُربك »الديمقراطيين« ألنه يضع النقاش في خانة 

الحفاظ على النظام.

انعكاس على االنتخابات الرئاسية
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الكويت ـ محمود بدير

قـــالـــت مــــصــــادر مـــســـؤولـــة مــعــنــيــة بــمــلــف خــصــخــصــة 
الجديد«،  »العربي  لـ الكويت،  في  الحكومية  الشركات 
إن الــتــقــديــرات املتوقعة مــن بيع مــا يــتــراوح بــن %20 
و30% من أربع شركات نفطية، تابعة ملؤسسة البترول 

الكويتية، تصل إلى 6 مليارات دوالر.
وأعــلــن نــائــب رئــيــس الــــوزراء ووزيـــر املــالــيــة الكويتي، 
أنــس الصالح، األســبــوع املــاضــي، أن الحكومة تــدرس 
الكويتية  البترول  ملؤسسة  تابعة  أربــع شركات  طــرح 
لــالكــتــتــاب الـــعـــام، هـــي »الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة الــعــاملــيــة« 

و«ناقالت النفط« و«الكويت لالستكشافات الخارجية« 
التي  البتروكيماوية«. وذكرت املصادر،  و«الصناعات 
فضلت عـــدم اإلفـــصـــاح عــن هــويــتــهــا نــظــرًا لحساسية 
لــطــرح حصص مــن الشركات  املــلــف، أن هــنــاك اتجاهًا 
السيولة  »انخفاض  أن  عاملية، مضيفة  بــورصــات  فــي 
في سوق الكويت لــأوراق املالية )البورصة( وضعف 
ــة فـــي الـــســـوق ال يــؤهــل  ــدرجـ الــتــقــيــيــمــات لــلــشــركــات املـ
لطرح مثل هذه النوعية من الشركات النفطية الكبرى، 
أكبر وأكثر خبرة  بــورصــات عاملية  إلــى  وانما يحتاج 
فــي الــبــورصــة الــكــويــتــيــة«. وبــحــســب بــيــانــات بــورصــة 
الكويت، فإن القيمة السوقية للبورصة تبلغ نحو 80.5 

مليار دوالر وتضم 199 شركة، غير أن 107 فقط منها 
يتم تداولها بنشاط، فيما أعلنت 24 شركة عن خطط 
لالنسحاب وشطب إدراجها. وقال انكيت غوبتا، نائب 
رئيس قسم األبحاث في شركة شعاع كابيتال، »إذا تم 
طرح الشركات النفطية األربع في بورصات خارجية، 
فإن ذلك يعني توسيع قاعدة املساهمن، ولكن البد من 
التأكد من وجود شهية كافية لدى املستثمرين لشراء 
لـ«العربي  فــي تصريح  هــذه األصــــول«. وتــوقــع غوبتا 
الــجــديــد«، أن يــتــم الــطــرح فــي بــورصــتــن أو ثـــالث في 
نيويورك أو لندن أوآسيا، كما هي املقترحات بالنسبة 
لخصخصة شركة أرامكو النفطية السعودية. وأضاف 

أن الكويت ستبدأ في خصخصة أصول قطاع التكرير، 
ولديها خطط لزيادة الطاقة التكريرية، ومن شأن ذلك 
خلق قاعدة متنوعة من املستثمرين في قطاع التكرير.

وشكل الهبوط الكبير ألسعار النفط، الذي يمثل املورد 
األســـاســـي وشــبــه الــوحــيــد لــتــمــويــل املــيــزانــيــة الــعــامــة، 

تحديًا كبيرًا لحكومة الكويت. 
كان نائب رئيس الــوزراء ووزيــر املالية الكويتي، قال، 
عجزًا  سجلت  بـــالده  إن  الــجــاري،  يوليو/تموز  مطلع 
بقيمة 18 مليار دوالر، وفق النتائج األولية للحساب 
في  املــنــتــهــيــة   2016/2015 املـــالـــيـــة  لــلــســنــة  الــخــتــامــي 

مارس/آذار املاضي.

الكويت تنتظر 6 مليارات دوالر من خصخصة النفط

»زين« تسعى لسوق المحمول بمصر
قال مسؤول رفيع في وزارة االتصاالت املصرية، إن مجموعة 
زين الكويتية أرسلت خطابًا للوزارة، نهاية األسبوع املاضي، 
تــبــدي رغــبــتــهــا فــي الــحــصــول عــلــى رخــصــة لــتــقــديــم خــدمــات 
اتصاالت  شركة  أكبر  وزيــن  املحمول.  للهاتف  الــرابــع  الجيل 

الكويت مــن حيث عــدد املشتركن، وتملك وتــديــر ثماني  فــي 
شبكات اتــصــاالت فــي الــشــرق األوســـط وشــمــال أفريقيا. كان 
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت، خاطب الشركات العاملة 
فـــي مـــصـــر، الــشــهــر املــــاضــــي، بــتــفــاصــيــل وشــــــروط تــرخــيــص 

خدمات الجيل الرابع، وينتظر رد الشركات في موعد أقصاه 
األســـبـــوع األول مــن أغــســطــس/آب املــقــبــل. وأضــــاف املــســؤول 
لــرويــتــرز، أنــه فــي حــال عــدم موافقة أي مــن الشركات املحلية 

)Getty( .على الرخصة سنطرحها في مزايدة عاملية

التالعب في الفواتير يُفقد الدول النامية %67 
من صادراتها

والتنمية  للتجارة  المتحدة  األمم  مؤسسة  قالت 
السلعية مسؤولة عما يصل  الصادرات  إن  »األونكتاد«، 
إلى 90% من إجمالي عائدات التصدير في البلدان النامية، 
إال أن بعض الدول تفقد نحو 67% من صادراتها، نتيجة 
التالعب في الفواتير في مجال التجارة. وأوضحت في 
صادرات  أن  اإللكتروني،  موقعها  على  نشرته  تقرير 
فواتير  بدون  تمت  والتي  الذهب  من  أفريقيا  جنوب 
الفترة من 2000 إلى 2014  بلغت 78.2 مليار دوالر خالل 
بينما صادرات النفط في نيجيريا بدون فواتير بلغت 69.8 

مليار دوالر خالل الفترة من 1996 إلى 2014.

ايران توقع 30 عقدًا في الصناعة والمناجم
»إرنا«،  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  أنباء  ذكرت وكالة 
مجاالت  في  االقتصادية  الصفقات  عدد  أن  أمس، 
بداية  منذ  تمت  التي  والتجارة،  والمناجم  الصناعة 
العام اإليراني )مارس/آذار( وصل إلى 30 عقدًا ومذكرة 
منذ  استقبلت  طهران  أن  إلى  الوكالة  وأشارت  تفاهم. 
تجاريًا  وفدًا   64 الحالي  العام  مطلع  العقوبات  رفع 

رفيع المستوى ضمت 837 شخصًا من 28 بلدًا.

1436 طلب تأسيس إلكترونيا للشركات بالسعودية
للشركات  اإللكترونية  التأسيس  بلغ إجمالي عدد طلبات 
األول  النصف  خالل  طلبا   1436 نحو  السعودية  في 

التجارة  وزارة  أعلنته  لما  وفقا   ،2016 الحالي  العام  من 
إن  أمس،  صحفي  بيان  في  الوزارة  وقالت  واالستثمار. 
تلك  تصدرت  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركات 
الشركات المؤسسة بـ 1263 طلب تأسيس، في حين بلغ 

عدد طلبات تأسيس شركة الشخص الواحد 122 طلبًا.

مصر تشتري 300 ألف طن قمح
الداخلية  والتجارة  التموين  وزير  حنفي،  خالد  أعلن 
للوزارة،  التابعة  التموينية  السلع  هيئة  أن  المصري، 
تعاقدت على شراء 300 ألف طن قمح روسي وروماني 
منذ بداية العام المالي الحالي الذي بدأ مطلع يوليو/

تموز الجاري.

أسماء في األخبار

إجراءات تركية لتحصين االستثمار
اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــز الـــصـــمـــت  ــ ــاجـ ــ ــيــــة حـ ــركــ ــتــ ــة الــ ــكــــومــ ــــرت الــــحــ ــــسـ كـ
تــجــاه االقـــتـــصـــاد، لــتــعــلــن عـــن إجــــــراءات لطمأنة 
تأكيدات  واألجــانــب، وسط  املحلين  املستثمرين 
باتخاذ التدابير الالزمة لتجاوز اآلثار الناجمة عن محاولة 
الــتــركــي فــي بيان،  املــركــزي  االنــقــالب الفاشلة. وأعــلــن البنك 
أمس، أنه سيوفر سيولة غير محدودة من أجل الحفاظ على 
وأنــه سيتخذ جميع  املالية،  األســواق  العمليات في  فعالية 
كما طمأن  املــالــي.  االستقرار  لحماية  الضرورية  ــراءات  اإلجـ
محمد شيمشيك، نائب رئيس الوزراء التركي، املستثمرين، 
الرسمية على تويتر، إنه ليس هناك ما  قائال في صفحته 
يدعو للقلق، وإن االستقرار السياسي في تركيا تعزز بعد 
لالقتصاد  األساسية  والعوامل  الفاشلة،  االنقالب  محاولة 
الكلي متينة. كان االقتصاد هو الغائب األبرز عن تصريحات 
املــســؤولــن األتـــراك خــالل األيـــام الثالثة املــاضــيــة، التي تلت 

مــحــاولــة االنـــقـــالب لــيــل الــجــمــعــة، مــمــا وضــــع املــســتــثــمــريــن 
ــال املحلل  فـــي قــلــق وتـــرقـــب، وفـــق مــحــلــلــن اقــتــصــاديــن. وقــ
االقتصادي التركي، عمر كوش، إن سبب إرجاء التصريحات 
السياسية ومحاولة  األحــداث  كــان طغيان  حــول االقتصاد، 
ليتحقق  واعتقالهم،  االنقالبين  تعقب  التركية  السلطات 
االستقرار واألمن الداخلي، لكن البد من اإلسراع في معالجة 
ــروب املــســتــثــمــريــن.  ــؤدي إلـــى هــ الـــوضـــع، ألن الــتــأخــيــر قـــد يــ
لـ«العربي الجديد« أن املستثمرين يترقبون  وأضــاف كوش 
أداء البورصة وسعر صرف الليرة التركية، على اعتبارهما 
ــار  ــن آثـ ــدى الـــتـــخـــوف مـ ــ ــر األســــــرع لــحــالــة الـــســـوق ومـ املـــؤشـ
االنـــقـــالب، لـــذا البـــد مــن الــتــحــكــم فــي ســعــر الــلــيــرة مــع عــودة 
األسواق للعمل اليوم اإلثنن، ألن أيام العطلة تركت سعرها 
غامضًا. وتعتمد تركيا على جذب االستثمارات الخارجية، 
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، بن علي يلدرم، قبيل االنقالب 
بيومن، أن الحكومة أعدت مجموعة من الحزم التشجيعية 
لــلــمــســتــثــمــريــن. وتــتــمــحــور الــتــســهــيــالت، بــحــســب مــراقــبــن، 

ملدة  املسجلة لالستثمار  العقارات  الضرائب عن  رفــع  حــول 
5 سنوات، ومنح قروض بدون فائدة لشراء عقارات بهدف 
 عن تخفيضات ضريبية وإعفاءات خالل 

ً
االستثمار، فضال

تأسيس الشركات.
وقال املحلل االقتصادي التركي، خليل أوزون، إن من املتوقع 
أن تـــصـــدر قــريــبــًا جــمــلــة مـــن الــتــســهــيــالت لــلــمــحــافــظــة على 
االستثمارات األجنبية القائمة وجذب رؤوس أموال جديدة.

ولــم تظهر نتائج االنــقــالب على الــقــطــاع االقــتــصــادي حتى 
اآلن، لــكــن مــراقــبــن قــلــلــوا مـــن حــجــم الــخــســائــر، خــاصــة أن 
املؤسسات  كانت خاللهما  تزامن مع يومي عطلة  االنقالب 
ــة مــغــلــقــة، فـــضـــال عــــن أن الـــشـــعـــب حـــمـــى مــؤســســاتــه  ــيـ ــالـ املـ
والسرقات من خالل  التخريب  من  والحكومية  االقتصادية 
نزوله للشارع والساحات. بيد أن خسائر مباشرة تجلت في 
الطيران  قطاع  األولــى  بالدرجة  وطاولت  القطاعات،  بعض 
الــرحــالت فــي جميع مــطــارات اسطنبول، قبل أن  الــذي علق 

تستأنف أمس.  

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ماذا لو حدث االنقالب العسكري 
في تركيا منتصف األسبوع، أو 

في أي يوم من أيام العمل بدال 
من مساء يوم الجمعة وصباح 

السبت؟ هل كانت النتيجة النهائية 
ستختلف؟

بالطبع، النتيجة لن تختلف كثيرًا 
من حيث رد فعل األتراك العنيف 
على املحاولة االنقالبية الفاشلة، 
بل ربما سيكون رد الفعل أكثر 
عنفا وقوة لو وقع االنقالب في 

يوم تفتح فيه البنوك والبورصات 
وأسواق املال أبوابها، بعد أن يروا 
بأعينهم كيف أن عملتهم تتهاوي 
أمام الدوالر بسبب االنقالب وذلك 

بعد سنوات من االستقرار النسبي، 
وكيف أن البورصة وأسواق املال 

تنهار مع تولي العسكر الحكم 
ومعها تضيع أموالهم ومدخراتهم 
واستثماراتهم، وكيف أن مؤشرات 

االقتصاد، الذي يتفاخر األتراك 
بقوته على مدى السنوات العشر 

املاضية وبات ضمن مجموعة 
العشرين، يسقط مع إعالن العسكر 
عن األحكام العرفية، وأن مؤسسات 

التقييم العاملية تخفض التصنيف 
االئتماني للبالد في حال هروب 

االستثمارات الخارجية، وأن تركيا 
الدائنة لصندوق النقد الدولي 

ستتحول ملقترضة كما كان الحال 
عليه قبل قدوم حكومة حزب العدالة 

والتنمية.
االنقالبات التي تصاحبها عادة 
قالقل سياسية وحالة من عدم 

االستقرار األمني تنعكس سريعا 
على الدول، اقتصادها وأسواقها 
وعمالتها وتصنيفها االئتماني، 

حيث يمكن أن يؤدي مجرد 
اإلعالن عن وقوع انقالب في بلد 

ما إلى انهيار العمالت وأسواق 
املال وحدوث ارتفاع قياسي في 
األسعار، وبالتالي يكون رد فعل 

رجل الشارع أكثر عنفا تجاه 
االنقالبات خاصة إذا مست 

مكتسباته االقتصادية واملالية 
وصاحبها عمليات فساد وأدت إلى 

تدنى أحواله املعيشية. 
ال أحد ينكر أن هناك عوامل كثيرة 

لعبت الدور األكبر في إفشال 
االنقالب بتركيا منها رفض األتراك 

للحكم العسكري، وخروجهم ثأرًا 
لكرامتهم وحفاظا على حرياتهم 
وتجربتهم الديمقراطية، ونضج 

األحزاب السياسية، ووطنية أجهزة 
الدولة، لكن تظل ورقة االقتصاد 

مهمة في إفشال املحاولة االنقالبية، 
فتركيا التي تحولت من اإلفالس 

إلى االنتعاش ومن الفقر إلى الغنى 
في عهد أردوغان ستواجه بقوة أي 

انقالب على الرجل وهو ما حدث  
يوم الجمعة 15 يوليو.

وعندما تم اإلعالن عن محاولة 
االنقالب عاد لألتراك شريط من 
الذكريات املريرة التي عاصروها 

مع الحكم العسكري، حيث صاحب 
4 انقالبات، فقر وبطالة وارتفاعات 

قياسية في األسعار وتضخم 
يتجاوز 50% في الشهر الواحد، 
وعمليات فساد واسعة، واختفاء 
سلع وخدمات صحية وتعليمية 
وديون خارجية ضخمة وفساد 

وتسول من صندوق النقد وغيره 
من املؤسسات الدولية وضغوط 

حياتية وأزمة سكن وهروب 
لالستثمارات األجنبية.

انقالب تركيا 
وورقة االقتصاد
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــكــــريــــة  ــــات الــــعــــســ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـــــعـــــد الـ
ــة  ــمـ ــاصـ ــا عـ ــ ــوبــ ــ ــي جــ ــ ــ األخــــــــيــــــــرة فـ
إضافيًا  تهديدًا  الــســودان  جنوب 
فــي ظــل تزايد  املنهك،  الــســودانــي  لالقتصاد 
ــفــــاريــــن إلـــى  عـــــدد الـــالجـــئـــن الـــجـــنـــوبـــيـــن الــ
الــــخــــرطــــوم، خـــاصـــة بـــعـــد الــــقــــرار الـــرئـــاســـي 
يعظم  مــا  كــمــواطــنــن،  بمعاملتهم  الــقــاضــي 
فـــاتـــورة الــخــدمــات وتــضــيــيــق الــخــنــاق أكــثــر 
عــلــى املــــواطــــن. كــمــا يــتــخــوف مــحــلــلــون من 
تمدد الحرب خارج جوبا إلى مناطق إنتاج 
الــنــفــط الــتــي تــوفــر لــلــمــوازنــة الــســودانــيــة ما 
يـــقـــرب مـــن 7 مـــلـــيـــارات دوالر ســنــويــًا. وفــي 
هذا اإلطــار، يؤكد األستاذ املشارك بجامعة 
الجديد«،  لـ«العربى  الناير  محمد  املغتربن 
ــة الــتــعــامــل مـــع الــالجــئــن  ــ عــلــى أهــمــيــة دراسـ
بشكل ال يؤثر على االقتصاد عبر إجــراءات 
اآلثــار  يتم تالفي  مــتــوازنــة، بحيث  حكومية 
الناجمة عن تكلفة فاتورة الخدمات، محذرا 
مــن معاملة الــالجــئــن كــأجــانــب ملــا لــذلــك من 
تكلفة سياسية باهظة باإلضافة إلى التكلفة 

االقتصادية.
وأشــــار الــنــايــر، إلـــى جـــود آثــــار سلبية على 
اقــتــصــاد جـــنـــوب الــــســــودان بـــصـــورة كــبــيــرة 
ــار اقـــتـــصـــادي  ــيـ ــهـ ــن انـ ــبـــاره يـــعـــانـــي مــ ــتـ بـــاعـ
ــــال عـــــــن تـــــــراجـــــــع قـــيـــمـــة  ــــضـ ــه كـــــــامـــــــل، فـ ــ ــبـ ــ شـ
الــعــمــلــة الــجــنــوبــيــة وارتـــفـــاع أســـعـــار السلع 

االستهالكية. 
السودان  في جنوب  االضــطــرابــات  واتسعت 
وعــاصــمــتــهــا جــــوبــــا، فــــي ظــــل خــــالفــــات بــن 
رئــيــس جــنــوب الـــســـودان ســلــفــاكــيــر، ونــائــب 
ــم الــتــوصــل إلــى  ــ ــــاك مـــشـــار، ورغـ الــرئــيــس ريـ
حالة  أن  إال  أفريقية،  دول  تدخل  بعد  هدنة 

القلق ما زالت تسيطر على األهالي.
ويؤكد االقتصادي أحمد ابراهيم، لـ«العربي 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ضــربــت الــحــرب وتــوقــف السياحة ســوق بيع 
املهنة  الكثيرون  هجر  حيث  اليمني،  العقيق 
فــي ظل  املــبــيــعــات،  وأغــلــقــوا محالتهم لكساد 
ــعـــت خــاللــهــا  ــفـ ظــــــروف مــعــيــشــيــة قـــاســـيـــة ارتـ
معدالت البطالة والفقر إلى مستويات كبيرة.

والعقيق هــو نــوع مــن أهــم األحــجــار الكريمة، 
التي اشتهر بها اليمن وارتبط اسمه بها منذ 
قرون، وهو بالنسبة لليمنين ثروة وتراث، إذ 
قــد تصل قيمة الفص الــواحــد منه فــي بعض 

األحيان إلى أكثر من 500 دوالر.
ــرز الــصــنــاعــات  وتــعــد صــنــاعــة الــعــقــيــق مـــن أبــ
القديمة  صنعاء  بها  تشتهر  الــتــي  الــحــرفــيــة، 
عــلــى وجــــه الـــتـــحـــديـــد، وتــلــقــى رواجــــــا كــبــيــرا 

الجديد«، أنه في حال توسعت األحــداث في 
السودان  فإن ذلك سيكلف موازنة  الجنوب، 
الــحــدود  لتأمن  الخزينة  على  كبيرة  أعــبــاء 
األعــبــاء االقتصادية  الــســودانــيــة، فضال عــن 

األخرى. 
واستبعد محللون، أن تؤدي حرب الجنوب 
على املــدى القصير، إلــى إيــقــاف عمل حقول 
إلــى 150  النفط  إنتاج  النفط في ظل تراجع 
ألــــف بــرمــيــل يــومــيــًا بــســبــب الــــحــــروب الــتــي 
نــشــبــت فـــي الـــجـــنـــوب مـــقـــارنـــة بـــإنـــتـــاج نفط 
ــفــــصــــال فــــي عـــــام 2011  الـــجـــنـــوب عـــقـــب االنــ

مباشرة والبالغ 370 ألف برميل يوميًا.
اإلنــتــاج  تــوقــف  احتمال  أن  املحللون،  ويـــرى 
فـــي واليـــــة الــــوحــــدة املـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود بن 
النفط  إنــتــاج  الــدولــتــن والــتــي تنتج غالبية 
ــــودان بــــواقــــع 130 ألـــف  ــــسـ ــنـــوب الـ بــــدولــــة جـ
النزاع  دائــرة  برميل يوميًا، مرهون بتوسع 
البترول  ووصــول الحرب إلى مناطق إنتاج 
وحــيــنــهــا ســتــتــصــاعــد املـــخـــاوف مـــن إيــقــاف 
ضـــخ نــفــط الـــجـــنـــوب، ألن الــــصــــراع الــحــالــي 
خارج نطاق الحقول املنتجة للنفط. ولكنهم 
أكـــــدوا أنــــه فـــي حــــال اســـتـــمـــرار الـــحـــرب فــتــرة 
أطول ستؤدي بدورها إلى اغالق جميع آبار 

البترول املنتجة للنفط في جنوب السودان.
ويشار إلى أن حكومة الجنوب غير ملتزمة 
بـــســـداد مــســتــحــقــات الــــســــودان مـــن مــبــيــعــات 

داخليا وخارجيا. ويستخرج العقيق اليمني 
مــن بــطــون الــجــبــال وتــمــر صناعته بــعــدد من 
املراحل حتى تأخذ شكلها النهائي بما يعرف 
الحرف،  أهم  من  استخراجه  ويعد  )بالفص(، 
الــتــي اشــتــهــر بــهــا الــيــمــنــيــون مــنــذ الـــقـــدم، وال 
العديد  الحرفي قائما لدى  النشاط  يــزال هذا 

الــنــفــط، حــيــث بــلــغــت نــســبــة اإليــــــــرادات غير 
الحالي  العام  الربع األول من  الضريبية في 

أقل من %40.
املبالغ  جملة  أن  إلــى  اإلحــصــائــيــات  وتشير 
املرصودة باملوازنة من رسوم عبور البترول 
الــعــام  تبلغ حــوالــي 7.1 مــلــيــارات دوالر فــي 
املاضي منها 3.1 مليارات دوالر رسوم عبور 
نفط الجنوب و4 مليارات دوالر رسوم عبور. 
ــر الـــدولـــة بـــــوزارة املــالــيــة األســبــق  ــال وزيــ وقــ
عــز الــديــن إبــراهــيــم، لـــ«الــعــربــى الــجــديــد«، إن 
السودان سيتأثر في حال امتدت الحرب إلى 
مناطق آبــار البترول وفــي حــال توقف ضخ 
النفط خاصة وأن البالد تعتمد على البترول 
فـــي تــولــيــد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فـــي مــديــنــة 
كوستي بوالية النيل األبيض الحدودية مع 
جنوب السودان. وحذر إبراهيم، من خطورة 
ــال الــــحــــرب إلـــــى الــــحــــدود بــــن دولـــتـــي  ــقـ ــتـ انـ
ــا يــتــرتــب عــلــيــه مــن معسكرات  الـــســـودان ومـ
لــالجــئــن، مــا يشكل ضغطا عــلــى الــخــدمــات 
والغذاء في البالد. ويرى الخبير في شؤون 
الجنوب استيفن لوال، فى حديثه لـ«العربي 
الـــجـــديـــد«، أن األزمــــــة فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
ستؤثر على اقتصاد الدول املجاورة خاصة 
السودان، مشيرا إلى أن عدد الالجئن الذين 
فروا إلى الخرطوم عقب األزمة بلغ أكثر 500 

ألف مواطن جنوبي.
وتوقع أن تحدث هذه األعــداد آثــارًا وصفها 
بالصعبة فــي االقــتــصــاد الــســودانــي فــي ظل 
الــرئــيــس عــمــر البشير  الــتــي منحها  الــصــفــة 
بمعاملة الالجئ الجنوبي كمواطن سوداني.

ولكن استيفن لــوال، رهن توقف الحرب في 
الحقيقية  السياسية  اإلرادة  بتوفر  الجنوب 
ــال إنـــهـــا يجب  لــعــمــلــيــات الـــتـــفـــاوض الـــتـــي قــ
ــاء الـــجـــنـــوب حتى  ــنـ أن تــســتــوعــب جــمــيــع أبـ
الرافضن للجلوس على مائدة واحدة حول 

حوار وطني شامل.
ــة اقــتــصــاديــة طــاحــنــة  ــ ــه الـــجـــنـــوب أزمـ ــ وواجــ
بسبب الحرب الدائرة هنالك، والتي أدت إلى 
توقف اإلنتاج في الحقول باملنطقة الشرقية 
فـــي وقـــت تــســجــل أســـعـــار الــنــفــط مــســتــويــات 
مــنــخــفــضــة فـــي الـــســـوق الـــدولـــيـــة. وتـــهـــاوي 
ســعــر الــعــمــلــة املــحــلــيــة بــالــجــنــوب إلـــى أرقـــام 
قياسية، حيث وصل الــدوالر األميركي ألول 
مرة في تاريخ الدولة الوليدة إلى 50 جنيها 
فــي الــســوق الـــســـوداء، فــي حــن يبلغ سعره 
الجنوب  دولــة  الرسمي 35 جنيها. وتعتمد 
على الخرطوم في توفير أكثر من 150 سلعة، 
رغــم ضعف الــتــبــادل الــتــجــاري بــن البلدين 

بعد االنفصال.

من األسر كمهنة متوارثة. عبد الله الحرازي، 
تـــاجـــر الــعــقــيــق والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة في 
صــنــعــاء، يـــقـــول: »الـــحـــرب أدت إلـــى ركــــود في 
سوق الصناعات الحرفية التقليدية، والكثير 

من التجار أغلقوا محالتهم«.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ ـــ«الــ ــيـــف الــــــحــــــرازي لــ ويـــضـ
»التاجر كان يصنع أكثر من ألفي قطعة عقيق 
كبير  إقبال  الطبيعي، حيث تجد  الوضع  في 
ــانــــب والــخــلــيــجــيــن، ولــكــن  مـــن الـــســـيـــاح األجــ
قطعة  مائة  مــن  أكثر  التاجر  ال يصنع  حاليا 

عقيق ومع ذلك ال يجد مشترين«.
ويــتــابــع » كــنــا ننتج قــبــل أن تــتــأزم األوضـــاع 
ــــف و1500 قــطــعــة عــقــيــق فــي  ألـ األمـــنـــيـــة بــــن 
الـــشـــهـــر، بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــــك أحـــيـــانـــًا، أمــــا اآلن 
فــبــالــكــاد أنـــتـــج مــئــتــي قــطــعــة وأحـــيـــانـــًا مــائــة، 

بحسب طلب الزبائن الذين يبحثون عن نوع 
خاص من العقيق«.

ويشير إلى أن األرباح الشهرية كانت تتجاوز 
ثالثة آالف دوالر، بينما ال تتجاوز حاليًا 400 
األجانب  السياح  أن  إلــى  الفتا  شهريًا،  دوالر 
للصناعات  املشترين  أكثر  املاضي  في  كانوا 
الحرفية التقليدية، وكانوا يقبلون على شراء 
الــعــقــيــق وال يــمــكــن ألي ســائــح أن يــعــود إلــى 
بالده دون أن يشتري كمية من خواتم العقيق 

ليوزعها هدايا أو يحتفظ بها كتذكار.
ويـــقـــول الــــحــــرازي إن الــكــثــيــر مـــن الــحــرفــيــن 
إلى  واتــجــهــوا  التقليدية  الــصــنــاعــات  هــجــروا 
مـــهـــن أخــــــــرى، وبــــقــــي الـــقـــلـــيـــل مــــن الــحــرفــيــن 
املحلي،  املستهلك  الذين يستهدفون  والتجار 
ــعـــار رخــيــصــة أوال قبل  ــذي يــبــحــث عـــن أسـ ــ الـ
الـــجـــودة. ويــأخــذ الــعــقــيــق الــيــمــنــي قيمته من 
أنـــواعـــه وأشــكــالــه وأحــجــامــه وألـــوانـــه وكــذلــك 
ــلـــه، بــاإلضــافــة  مـــن الـــصـــور الــتــي تــكــونــت داخـ
والنفسية  الروحية  وخصائصه  منافعه  إلــى 
والــطــبــيــة، الــتــي تــحــدد الــثــمــن والــقــيــمــة الــتــي 
يستحقها. ومن أهم األحجار الكريمة العقيق 
الرماني األحمر، وهو يتصف بلونه الرماني، 
الــــذي يــمــيــل إلــــى الـــيـــاقـــوت ويــحــظــى بأهمية 
كبيرة، ويشتهر كثيرًا في دول الخليج العربي 
ــذات، حــيــث يــعــتــبــرونــه  ــالــ ــراق بــ ــعــ وإيـــــــران والــ
الــحــســد ويــمــنــح البركة   يمنع 

َ
 مــبــاركــا

َ
حــجــرا

وهذا النوع أثمن من األنواع األخرى.
ويـــقـــول تــجــار إن خــصــائــص الــعــقــيــق هـــي ما 
تــحــدد ســـعـــره، فــهــنــاك أنـــــواع تــبــاع بــأقــل من 
للفص  دوالرا(   20( يمني  ريـــال  آالف  خمسة 
الــــواحــــد، بــيــنــمــا يــصــل ســعــر بــعــض األنـــــواع 
األخرى إلى نحو 125 ألف ريال )500 دوالر(، 
وكــلــمــا كــبــر حــجــم الـــفـــص زاد ســـعـــره وكــلــمــا 
تركيزًا وجاذبية تضاعفت  أكثر  ألوانه  كانت 
قيمته أيــضــا. ويــتــخــوف كــثــيــرون مــن انــدثــار 
حرفة صناعة العقيق العريقة، بسبب ظروف 
الحرب واإلهمال املستمر لها من قبل الجهات 
لها وعــدم وجود  الحرفين  الرسمية وهجرة 
فــرص تشجع على التنقيب فــي ظــل األحــداث 

إلــى  التنقيب  تــحــتــاج عملية  حــيــث  الــحــالــيــة، 
إمــكــانــيــات ومـــعـــدات حــديــثــة، بــيــنــمــا تــوارثــت 
الــكــثــيــر مـــن األســـــر مــهــنــة الــتــنــقــيــب بــالــطــرق 

التقليدية.
وتتميز اليمن كذلك بصناعة الفضيات، التي 
تــوارثــتــهــا األجـــيـــال، وتــحــظــى بــشــهــرة عربية 
واسعة، نظرًا لجمالها ودقة صناعتها وتعدد 
تاجر  السامعي،  علي  لكن  صياغتها.   فنون 
ـــ »الــعــربــي  فــضــيــات فـــي مــديــنــة تـــعـــز، يـــقـــول لـ
 كـــبـــيـــرًا لــبــيــع 

ً
الــــجــــديــــد«: »كــــنــــت أمــــلــــك مــــحــــال

الفضيات في منطقة باب موسى بمدينة تعز، 
وكـــان املــحــل يشهد إقــبــاال كــبــيــرًا مــن السياح 
ــذيــــن يــســتــخــدمــون  وحـــتـــى مــــن الــيــمــنــيــن، الــ
والــــزواج،  الخطوبة  مناسبات  فــي  الفضيات 
لــكــن بسبب الــحــرب أغــلــقــت املــحــل، كــمــا أغلق 
عشرات التجار محالتهم املتخصصة في بيع 

املنتجات التقليدية واملصوغات الفضية«.
عام  من  أكثر  منذ  املستمرة  الحرب  وتسببت 
بعد استيالء جماعة الحوثين املسلحة على 
انهيار  فــي  يمنية،  محافظات  وعـــدة  صنعاء 
الــســيــاحــة وإغــــالق أغــلــب املــنــشــآت السياحية 
والــفــنــدقــيــة وتــســريــح مــعــظــم الــعــمــالــة فــيــهــا، 
فيما قدر خبراء حجم الخسائر التي تكبدها 

القطاع بمليارات الدوالرات.
وحسب تقرير حديث للبنك الدولي، فإن عدد 
أبــريــل/ الــفــقــراء زاد مــن 12 مليون نسمة فــي 

نيسان 2015، إلى أكثر من 20 مليونًا اآلن، من 
إجمالي سكان البالد البالغ عددهم 26 مليون 

نسمة. 
ــــان احــتــيــاطــي الـــبـــالد مـــن الــنــقــد األجــنــبــي  وكـ
قــد بلغ 4.5 مــلــيــارات دوالر مطلع عــام 2014، 
فــي  دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  1.1 إلــــــى  تــــراجــــع  أنــــــه  إال 
ديسمبر/كانون األول املاضي، فيما تتضمن 
االحــــتــــيــــاطــــات وديــــعــــة بــقــيــمــة مـــلـــيـــار دوالر 

قدمتها السعودية لليمن عام 2012. 
ومــنــذ الـــربـــع الــثــانــي مـــن عــــام 2015، تــوقــفــت 
صادرات النفط والغاز. كما انكمشت الواردات، 
بــاســتــثــنــاء املـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة ومــنــتــجــات 

الطاقة الحيوية.

الرباط ـ مصطفى قماس

على  الحصول  في  الراغبة  املغربية  األســر  يتوقف سعي  لم 
القروض العقارية من املصارف، رغم تراجع وتيرة توزيعها 
في ظل األزمة التي يعاني منها القطاع، علما أن تلك القروض 
اململكة، حسب  فــي  تمثل حــوالــي 64 % مــن مديونية األســـر 
الخمسة  خــالل  املــركــزي. ووصلت  للمصرف  بيانات حديثة 
أشهر األولـــى مــن الــعــام الــجــاري، قــروض اقتناء السكن إلى 
مقارنة   %  5.3 بنسبة  بــارتــفــاع  دوالر،  مــلــيــار   18,4 حــوالــى 
بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام املـــاضـــي، بينما ســجــلــت الــقــروض 
الــعــقــارات تــراجــعــا بنسبة  املــوجــهــة للمستثمرين فــي قــطــاع 
31.7 %، لتستقر في حــدود 1.4 مليار دوالر، وفقًا لبيانات 

املصرف املركزي.
وفي هذا السياق، يؤكد رئيس جمعية املستهلكن املتحدين، 
مــديــح وديــــع، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــروض 
السكن تستأثر باهتمام خاص لدى األسر املغربية، ويشّدد 
الجمعية حول  تتلقاها  التي  الشكاوى  عــدد  أن  على  وديـــع، 
العقارات واملساكن، تؤكد أنها الهاجس األول لألسر املغربية.
ويشير إلى أن سعي األسر إلى اقتناء السكن يؤدي في بعض 
األحيان إلى اإلفــراط في االستدانة، علما أن تلك الديون قد 
تصل مدتها إلى 25 عاما، ما يفتح الباب في بعض األحيان 
إلى العجز عن األداء في حالة تعرض املدين لصعوبات مالية 
تجعله غير قــادر عن األداء. ويذهب وديــع إلــى أن السلطات 
للمدين  تحيق  الــتــي  للمخاطر  انتبهت  املغربية  العمومية 
قانون  إلــى تضمن  مــا دفعها  األداء، هــذا  عــن  عندما يعجز 
حماية املستهلك، مقتضيات تجيز للقضاء منح املدين مهلة 
لألداء تراعي الصعوبات التي قد يواجهها قبل الوفاء بدينه.
ــقـــروض الــتــي  ويــشــيــر تــقــريــر لــلــمــصــرف املــــركــــزي، إلــــى أن الـ
طلبتها األسر من أجل اقتناء السكن في العام املاضي، تمثل 
64 % من إجمالي مديونيتها التي وصلت في العام املاضي 
تباطأ  الرسمية،  إلى 30 مليار دوالر. وحسب اإلحصائيات 

الــعــام املاضي،  املــســاكــن، فــي  الــقــروض املوجهة القتناء  نمو 
حيث لم تزد سوى 5 % فقط، بعدما ارتفعت بنسبة 6.7% في 
العام الذي قبله.  وعند تناول املستفيدين من تلك القروض، 
يخلص تقرير املركزي املغربي، إلى أن 79 % منهم موظفون، 
ــتـــجـــار بــنــســبــة %14.  مــتــبــوعــن بــالــصــنــاع الــتــقــلــيــديــن والـ
وينتمي 64% من السكان املستفيدين من تلك القروض لفئة 
عمرية تتراوح أعمارها بن 30 و49 عاما، في حن حصل من 
القروض،  إلــى 50 عاما وأكثر على 29% من  تصل أعمارهم 
غير أنه بدا أن حصة الساكنة التي يصل عمرها أقل من 30 
القروض  عاما، ال تمثل ســوى 7 %. ويفضي تحليل توزيع 
حــســب األجــــور، إلـــى مــالحــظــة أن 32 % مــن الــقــروض توجه 
ملــن تقل أجــورهــم عــن 400 دوالر فــي الشهر، و38 % تتراوح 
أجورهم بن 400 و1000 دوالر، و30 % ملن تتعدى أجورهم 
ومــن جانبها،  املــالــي.  االســتــقــرار  تقرير  دوالر، حسب   1000
أكدت املندوبية السامية للتخطيط، في تقرير صدر مؤخرًا، 
أن حركة القروض املصرفية ستبقى متواضعة في املغرب في 
املركزي،  املصرف  اتخذها  التي  التدابير  رغم  الحالي،  العام 
وتــرد املندوبية، تــراجــع تــوزيــع الــقــروض، إلــى العوامل ذات 
الصلة بتباطؤ النشاط االقتصادي، الذي من سماته تراجع 
النمو االقتصادي في العام الحالي إلى 1.5 %، و3.5 % في 
توزيع  وتيرة  انخفاض  أن  املندوبية  وتضيف  املقبل.  العام 
القروض إلى استقرار سوق العقار وتراجع إنجاز مشاريع 
ــا أكــد  ــو مـ ــر، وهــ ــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــــراجــــع اســـتـــهـــالك األســ
املحللون على أنه يشير إلى تراجع االستثمارات في املغرب، 

بما يعنيه ذلك من صعوبات تصادفها الشركات املغربية.
وشــّدد املصرف املركزي املغربي في تقريره الصادر بداية 
األسبوع الجاري، حول االستقرار املالي في العام املاضي، 
 عــلــى أن بــحــث شـــــروط مــنــح الــــقــــروض، أدى إلــــى حـــدوث 
ــــت ســعــت  تــــراجــــع فــــي طـــلـــب الـــشـــركـــات لـــلـــقـــروض، فــــي وقـ
املصارف إلى تسهيل املعايير التي تعتمدها في معالجة 

طلبات الشركات.

اضطرابات جوبا تخنق 
اقتصاد السودان

ليبيا تتأهب لزيادة صادراتها النفطيةبريق »العقيق« اليمني تطفئه أدخنة الحرب

السكن يستحوذ على نحو ثلثي القروض في المغرب )Getty(الصراع المسلح في الجنوب يرهق معيشة السودانيين )فرانس برس(

الحرفيون يهجرون صناعة العقيق بسبب الحرب )فرانس برس(

64% من ديون المغاربة للسكن

يتعرض السودان لمخاطر 
اقتصادية جديدة، حيث 
باتت االضطرابات األمنية 

في الجنوب تهّدد 
حقول النفط، باإلضافة 

إلى فرار نحو 500 ألف 
الجئ جنوبي للخرطوم

مصر تفاوض إلعادة سياح 
روسيا

غادر وزير الطيران املدني املصري، شريف 
فتحي، العاصمة القاهرة، أمس، متوجها 

إلى روسيا لبحث استئناف حركة السياحة 
والطيران املتوقفة منذ حادثة تحطم الطائرة 
الروسية فوق سيناء نهاية أكتوبر/تشرين 

األول املاضي. وقال فتحي، في تصريح 
صحافي قبل مغادرته، إنه سيلتقي خالل 
زيارته التي تستمر 3 أيام مسؤولني كبارا 
في روسيا خصوصًا في قطاعي الطيران 
والسياحة، وذلك لبحث التعاون في مجال 
أمن املطارات ومناقشة ما يمكن عمله في 

سبيل استعادة الحركة السياحية بني مصر 
وروسيا. وأضاف الوزير »نأمل أن يحدث 

تطور في هذا األمر خاصة وأننا اتخذنا 
خطوات عديدة في مجال تأمني املطارات«.  

657 ألف الجئ سوري 
في األردن

أعلنت املفوضية السامية لشؤون الالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، أمس، أن اإلحصائية 

األخيرة ألعداد السوريني املسجلني في 
قوائمها، بلغت أكثر من 657 ألف الجئ 

حتى نهاية يونيو/حزيران املاضي.
وقال املتحدث الرسمي باسم املفوضية 

األممية في األردن محمد الحواري، »وصل 
عدد الالجئني السوريني املسجلني رسميًا 

في األردن 657.134 ألف الجئ سوري، 
بعد أن تم تسجيل 39.442 ألفًا منذ بداية 

العام الجاري«. وأضاف »يعيش من إجمالي 
املسجلني 516.78 ألفا في املدن والقرى 

األردنية بنسبة 78.5٪، بينما يقطن 
الباقون وعددهم 141.65 ألفًا في املخيمات 

املخصصة لهم بنسبة ٪21.5«.

انخفاض التضخم في األردن
سجل معدل التضخم في األردن خالل 

النصف األول من العام الحالي انخفاضا 
بنسبة 1.4٪ مقارنة بذات الفترة من 

العام 2015، حسب تقرير أصدرته دائرة 
اإلحصاءات العامة الحكومية، أمس.

وقالت الدائرة، إن انخفاض التضخم جاء 
نتيجة لتراجع أسعار بعض القطاعات 

األساسية التي يتم على أساسها احتساب 
الرقم القياسي ألسعار املستهلك، ومن 
أهمها النقل التي انخفضت بنسبة ٪7 
ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة ٪8 

والوقود واإلنارة بمعدل 7.8٪ إضافة 
إلى مجموعة الخضروات والبقوليات 

واملكسرات وغيرها. 

أستراليا تسعى لتجارة حرة 
مع بريطانيا

قال مكتب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي، أمس، إن رئيس وزراء أستراليا 
مالكولم ترنبول، أبلغها إنه يتمنى أن 

يبرم البلدان اتفاقا للتجارة الحرة بأسرع 
ما يمكن في أعقاب تصويت بريطانيا 

باالنسحاب من االتحاد األوروبي.
وتحدث الزعيمان، أمس األول، لبحث 

أولوياتهما بعد تولي ماي السلطة األربعاء 
املاضي، واحتفاظ ترنبول بالسلطة قبل 

أسبوع في انتخابات عامة.
وقال مكتب ماي في بيان إن ترنبول هنأ 
ماي و»أبدى رغبة في إبرام اتفاق للتجارة 

الحرة بأسرع ما يمكن«.
وأضاف البيان أنه على الرغم من إدراك 

ماي لوجود التزامات قانونية تمنع 
بريطانيا من التوقيع على اتفاقيات في 

الوقت الذي مازالت فيه عضوا في االتحاد 
األوروبي فقد ردت بأنها ستكون حريصة 
جدا على استكمال التوصل التفاق بأسرع 

ما يمكن. 

حصيلة معرض »فارنبره« 
الجوي

حصدت دورة 2016 ملعرض »فارنبره« 
الجوي في بريطانيا، طلبيات وصفقات بيع 

بلغت 123.9 مليار دوالر )112.3 مليار 
يورو(، كما أعلن املنظمون. 

وأضاف املنظمون أن هذا املبلغ »يتجاوز 
التوقعات«، حتى لو أنه لم يحقق الرقم 

القياسي البالغ 204 مليارات في الدورة 
السابقة، قبل سنتني.

وأعلن املدير التجاري لـ »إيرباص«، جون 
ليهي، أمس األول، عن حصيلة مبيعات 

شركته التي بلغت 35 مليار دوالر، منها 
25.3 مليار من الطلبيات األكيدة لـ 279 

طائرة. وكانت شركة بوينغ العمالقة 
األخرى، أعلنت من جهتها عن 182 صفقة 

بقيمة 26.8 مليار دوالر، منها 16 مليارا 
من الطلبيات الجديدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

50
ــر الــعــمــلــة  ــع ــاوي س ــهـ تـ
السودان  بجنوب  المحلية 
حيث  قياسية،  أرقـــام  ــى  إل
وصـــل الــــدوالر األمــيــركــي 
السوق  في  جنيها   50 إلى 
يبلغ  حين  فــي  ــوداء،  ــس ال

سعره الرسمي 35 جنيها.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم املــؤســســة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط فـــي طــرابــلــس )غــــرب( 
مــــحــــمــــد الـــــــــحـــــــــراري، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الــهــالل  الــجــديــد«، أن منطقة  لـــ«الــعــربــي 
النفطي فنيًا جاهزة للتصدير. وأوضح 
للعديد  التصدير  استئناف  عملية  أن 
ــا زالـــــت تــحــت الــــدراســــة،  ــن الـــحـــقـــول مـ مـ
ــراءات الــفــن يـــة املــتــخــذة من  وفــقــًا لــــإجــ
ــتــــي تــتــعــلــق  ــفـــط، والــ ــنـ قـــبـــل مـــؤســـســـة الـ
بـــتـــســـويـــق الـــنـــفـــط عـــبـــر مـــيـــنـــاءي راس 
النوف والزويتينة. وأما بالنسبة مليناء 
السدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، فهو 

خارج الخدمة حاليًا، حسب الحراري.
ــة لــلــنــفــط  ــيـ ــنـ وتــــتــــوقــــع املــــؤســــســــة الـــوطـ
ــلـــــس، فــــــي تــــقــــريــــر حــــــديــــــث، أن  ــ ــرابـ ــ ــــطـ بـ
يــصــل مــعــدل الــــصــــادرات إلـــى 700 ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــًا، فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، في 
حـــال االنــتــهــاء مــن تــوحــيــد املؤسستن 
ــلـــس والـــبـــيـــضـــاء  ــرابـ الــنــفــطــيــتــن فــــي طـ
)شرق(، والتي تواجه صعوبات بسبب 
املـــواقـــف املـــتـــشـــّددة مـــن حــكــومــة طــبــرق 
)شرق( التي تتمسك بنقل املقر الرئيسي 

من طرابلس إلى البيضاء. 
وفي نفس السياق، قال الناطق الرسمي 
باسم حرس املنشآت في منطقة الهالل 
الـــنـــفـــطـــي، عـــلـــي الـــحـــاســـي، فــــي اتـــصـــال 
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن منطقة 
الهالل النفطي أمنيًا جاهزة للتصدير، 
ــيـــمـــات مـــــن املـــؤســـســـة  ــلـ ــتـــعـ ــر الـ ــظـ ــتـ ــنـ ونـ
السفن  استقبال  بشأن  للنفط  الوطنية 
لشحنها بالزيت الخام.  وتضم منطقة 
مـــدن بــن بنغازي  النفطي عـــدة  الــهــالل 
ــا تــتــوســط  ــهــ وســــــــرت )شــــــــــرق(، كـــمـــا أنــ
املسافة بن بنغازي وطرابلس، وتحوي 
املــخــزون األكــبــر مــن الــنــفــط، إضــافــة إلى 

مرافئ السدرة ورأس النوف والبريقة.
ينتج  الرسمية،  اإلحــصــائــيــات  وحــســب 

بــرمــيــل  ــــف  ألـ  250 ــــوف  النــ رأس  مـــيـــنـــاء 
الزويتينة  يوميًا، في حن ينتج ميناء 
يــومــيــًا، وتــنــتــج ليبيا  ألــــف بــرمــيــل   58
يوميًا من  برميل  ألــف   360 حاليًا نحو 
اإلنـــتـــاج الــطــبــيــعــي الــبــالــغ 1.6 مــلــيــون 
ــيــــل، ويـــقـــتـــصـــر الـــتـــصـــديـــر حــالــيــًا  بــــرمــ
ــبـــالد  ــقـــة شــــرقــــي الـ ــاء الـــحـــريـ ــنـ ــيـ ــلـــى مـ عـ
واملـــوانـــئ الــبــحــريــة وحــقــل الـــوفـــاء الــذي 
يــنــتــج الـــغـــاز واملــكــتــفــات.  وكــــان رئــيــس 
لــلــنــفــط، مصطفى  الــوطــنــيــة  املـــؤســـســـة 
فــي تصريحات سابقة  قــال  الــلــه،  صنع 
لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك حــقــواًل 
نــفــطــيــة تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــخــريــبــيــة 
كــبــيــرة مــتــل حــقــل املــــبــــروك، فــضــال عن 
احتياج ميناءي السدرة النفطي وراس 
النوف إلى موارد مالية لكي يتم صيانة 
جــمــيــع صــهــاريــج الــخــزنــات املـــوجـــودة، 
مشيرًا إلى أن املؤسسة النفطية جهزت 
تـــقـــديـــرات مــالــيــة، لـــم يـــحـــددهـــا، تنتظر 
اعتماد املوازنة للتشغيل. وعلى صعيد 
متصل، أكد مدير حقل الشرارة النفطي 
)700 كيلو متر جنوب طرابلس( حسن 
»العربي الجديد«، أن الحقل  الصديق، لـ
فــي غــضــون أســابــيــع،  جــاهــز للتشغيل 
حيث يستطيع العودة إلى معدل إنتاجه 
وقال  برميل.  ألــف   340 البالغ  الطبيعي 
إن هناك إجراءات فنية بشأن املضخات 
ــار الــنــفــطــيــة وغــيــرهــا من  ــ وســـالمـــة اآلبــ
ــــور الــفــنــيــة ســيــتــم اتــخــاذهــا الــفــتــرة  األمـ
املــقــبــلــة. وأشــــــار إلــــى أن الــحــقــل ســوف 
يــضــخ مبدئيًا 100 ألـــف بــرمــيــل، ثــم في 
غضون أسبوع يرتفع اإلنتاج تدريجيًا 
في  الطبيعي  إلــى معدله  حتى وصوله 

حال استقرار األوضاع.
ــراس  ـــ ــع حـ ـــ ــات مـ ــ ــاوضــ ـــ ـــفـ ــ ومــــــــا زالـــــــــت املـ
ــة لــلــنــفــط  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ األمـــــــــن واملـ
ــام األنــــبــــوب الـــواصـــل  ــمـ ــأن فـــتـــح صـ بـــشـ
فــي منطقة الــريــايــنــة، والـــذي يــربــط بن 
الــزاويــة،  وميناء  النفطي  الــشــرارة  حقل 

ويــــجــــري املــــفــــاوضــــات كــــل مــــن املــجــلــس 
ــــاق الــوطــنــي  ــــوفـ الــــرئــــاســــي لـــحـــكـــومـــة الـ
املحلي  السراج، واملجلس  فايز  برئاسة 
ملــنــطــقــة الـــزنـــتـــان. وأقـــفـــل األنـــبـــوب منذ 
عــام 2014، نتيجة سيطرة قوات  نهاية 
تــابــعــة لــعــمــلــيــات فــجــر لــيــبــيــا الــتــابــعــة 
طرابلس،  في  السابقة  اإلنــقــاذ  لحكومة 
النفطي، بينما ردت عليها  الحقل  على 
الكرامة  عمليات  تــدعــم  مسلحة  كتائب 
التابعة لخليفة حفتر بغلق األنبوب ردًا 

على سيطرتهم على الحقل.
وتــســعــى شـــركـــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي إلــى 
رفـــع إنــتــاجــهــا مــن الــنــفــط إلـــى 300 ألــف 
بـــرمـــيـــل فــــي حـــالـــة اســـتـــقـــرار األوضــــــاع 
ألف  بــداًل مــن 200  فــي ليبيا  السياسية 
بــرمــيــل تــنــتــجــهــا حــالــيــًا، وفــقــًا لــحــديــث 
الناطق الرسمي باسمها عمران الزوي، 

»العربي الجديد«.  لـ
للنفط  الــعــربــي  الخليج  شــركــة  وتعتبر 
اململوكة  النفطية  الشركات  كبريات  من 
الليبية، وتدير  النفط  بالكامل ملؤسسة 
8 حقول نفطية، وميناء لتصدير النفط 
الــخــام )الــحــريــقــة(، ومــصــفــاتــن لتكرير 
النفط. وأدت التقلبات السياسية الحادة 
الـــتـــي شــهــدتــهــا لــيــبــيــا خــــالل الــســنــوات 
الــخــمــس املــاضــيــة، إلـــى انــخــفــاض كبير 
في الصادرات النفطية، وبالتالي تراجع 
ليبيا  النفط، والـــذي تعتمد  مــن  الــدخــل 

عليه لتوفير 95% من اإليرادات.
التوسع  املسلح خطط  الــصــراع  ــل 

ّ
وعــط

إلــى زيــادة  الرامية  النفطية في اإلنــتــاج 
في  برميل يوميا  إلــى مليوني  اإلنــتــاج 
النفطي  االحــتــيــاطــي  ويبلغ   .2017 عــام 
ويكتسب  بــرمــيــل،  مــلــيــار   39 ليبيا  فــي 
العاملي  الــســوق  فــي  أهمية  نفطها  خــام 
ــوي عــلــى  ــتــ ــحــ ــث إنــــــــه يــ ــيــ لـــــجـــــودتـــــه، حــ
نــســب مــنــخــفــضــة مـــن الــكــبــريــت، والــــذي 
يحتاج إلى عملية تنقية سهلة، قياسا 

بالخامات األخرى.

تقارير عربية

مال وسياسة

طاقةثروات

مصارف

قيمة الفص الواحد من 
العقيق تصل في بعض 

األنواع إلى 500 دوالر

ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــ ــال ــ ــت وكــ ــ ــالـ ــ قـ
»أونـــروا«،  الفلسطينيني  الالجئني 
الــذي قّدمته  املبلغ  أمــس، إن قيمة 
متضررة  لعائالت  إيــجــار«  »بـــدل 
فــي قــطــاع غــــزة، مــن الــحــرب التي 
 ،2014 عـــــام  ــيــــل  إســــرائــ شــنــتــهــا 

وصلت إلى 40 مليون دوالر. 
وأكــــد املــتــحــدث بــاســم »أونـــــــروا«، 
ــان أبـــــو حـــســـنـــة، أن أونــــــروا  ــدنــ عــ
بــدفــع   ،2014 ــام  ــ عـ مـــنـــذ  تــكــفــلــت 
مــبــالــغ بـــدل إيــجــار لــنــحــو 8 آالف 
ــلــــة مــــمــــن هــــدمــــت مـــنـــازلـــهـــم  ــائــ عــ
ـــي، أبـــو بــشــكــل جــزئــي 

ّ
بــشــكــل كـــل

غير صالح للسكن.  وأوضــح أبو 
أونــــروا بــصــدد صرف  حسنة أن 
بدل إيجار لنحو 7 آالف عائلة من 
أصــحــاب املـــنـــازل املـــدّمـــرة بشكل 
ي، األسبوع الجاري، بقيمة 4.3 

ّ
كل

ماليني دوالر. وكانت »أونروا«، قد 
كشفت في تقرير لها صدر في 5 
أنها وزعت  الجاري،  يوليو/ تموز 
ــيـــة بــقــيــمــة 190  ــالـ ــاعــــدات مـ مــــســ
مليون دوالر آلالف الفلسطينيني 

من أصحاب املنازل املدمرة.

»بدل إيجار« 
لمشردي 

غزة
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1213
اقتصاد

عبد الحافظ الصاوي

اليـــــــــــــــــزال الــــــنــــــفــــــط هـــــــــو الـــــــوقـــــــود 
االقتصادي األول من بني مصادر 
ــــرى، مــن حــيــث قــدرتــه  الــطــاقــة األخـ
الدولي باحتياجاته من  إمــداد املجتمع  على 
الــطــاقــة، بتكلفة مــنــاســبــة، بــعــد أزمــــة انــهــيــار 

أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.
وحسب محللني، تعد قضية أسعار النفط من 
القضايا املهمة التي تحكم عالقات املنتجني 
تنافسية  عــالقــة  ليست  وهـــي  واملــســتــهــلــكــني، 
تحكمها آليات وقواعد العرض والطلب فقط 
كما يشاع، ولكنها محكومة بمصالح الدول 
الكبرى، وبخاصة أميركا والــدول األوروبية، 
واستخدم النفط بشكل واضح في الصراعات 
العسكرية  الــحــروب  وفــي  ا، 

ً
حديث السياسية 

ــــى والــثــانــيــة،  ــان الــحــربــني الــعــاملــيــتــني األولـ إبــ
ومؤخًرا في الصراع األميركي األوروبــي مع 

إيران وروسيا.
وساعد على سيطرة أميركا والغرب بالتحكم 
في معادلة النفط عاملًيا، تفكك الدول املنتجة 
السبعينيات  منتصف  منذ  نجاحها  وعـــدم 
في تفعيل منظمة »األوبــك« التي تنتج نحو 
30% مــن اإلنــتــاج النفطي الــعــاملــي الــبــالــغ 90 
النفطية  الــدول  وكذلك  يوميا،  برميل  مليون 
من خارج أوبك، لم تفلح جهودها في إيجاد 
كيان يحافظ على مصالحها، ولعل اجتماع 
ــقـــد فــــي أبــــريــــل/ الـــــدوحـــــة األخــــيــــر والــــــــذي عـ
الــدول املنتجة  نيسان 2016، دليل على فشل 
فــي الــوصــول ملــوقــف مــوحــد مــن أجــل تحقيق 

مصالحها في سوق النفط. 
ــانـــي الـــــــدول املــنــتــجــة وشــــركــــات الــنــفــط  ــعـ وتـ
ــة انــهــيــار  ــ الــعــاملــيــة مـــن أضـــــرار صــاحــبــت أزمـ
الـــنـــفـــط، حـــيـــث يــعــبــر تـــصـــريـــح وزيــــــر الــنــفــط 
الــســعــودي خــالــد الــفــالــح، مـــؤخـــًرا، بـــأن سعر 
الـــ 50 دوالرا يعوق االستثمارات  النفط دون 
النفطية، عن واقع األزمة التي تعيشها الدول 

النفطية وكذلك شركات النفط. 
وعلى الجانب اآلخر تستفيد الدول املستهلكة 
أســـعـــاره، لتبريد  انــخــفــاض  أزمــــة  للنفط مــن 
من  استفادتها  واستمرار  التضخم،  معدالت 
املنتجة  ســــواء  مــنــتــجــاتــهــا،  تكلفة  انــخــفــاض 
مــحــلــًيــا أو الــتــي تــســتــهــدف الــتــصــديــر. ولكن 
غامضة،  النفط  أسعار  تحديد  معادلة  تبقى 
وإن كانت يد أميركا والدول الغربية تديرها 
ــيـــد الــخــفــيــة«، ولـــكـــن الــيــد  ــار مـــبـــدأ »الـ ــ فـــي إطـ
الــخــفــيــة هــنــا ال تــعــمــل وفــــق األيــديــولــوجــيــة 
مصالح  لتحقيق  تسعى  كونها  الرأسمالية 
الــجــمــيــع وتـــســـاعـــد عــلــى اســـتـــعـــادة الـــتـــوازن 
بـــاألســـواق، فـــ »الــيــد الخفية« الــتــي تــديــر بها 
فقط  مصالحها  تحقق  النفط  ســوق  أمــيــركــا 
ــا، فهي تــديــر مــن خاللها 

ً
ارتــفــاًعــا وانــخــفــاض

ا اقتصادية وسياسية، عبر العديد من 
ً
شؤون

الوسائل.
وحسب محللني، هناك مجموعة من األسباب 
العامة التي يمكن من خاللها قراءة اتجاهات 
أســـعـــار الــنــفــط، عــلــى رأســـهـــا مـــعـــدالت النمو 
االقــتــصــادي العاملي، ســواء كــان ذلــك اتجاًها 
ــا، أو يـــخـــص بـــعـــض األقــــالــــيــــم، فــتــرتــفــع  ــ ــاًم عــ
األسعار مع زيادة أو نخفاض معدالت النمو 
االقــتــصــادي، وكــذلــك اإلعــــالن عــن اكــتــشــافــات 
جــديــدة ودخــولــهــا حــيــز اإلنـــتـــاج، أو نضوب 
آبــــار مــنــتــجــة، أو تـــراجـــع مـــعـــدالت إنــتــاجــهــا، 

وهكذا.
أمــيــركــا تسيطر بــشــكــل كــبــيــر على  وال زالــــت 
الشركات متعدية الجنسية العاملة في مجال 
استكشاف وإنتاج النفط، ويمكنهما التحكم 
في حجم االستثمارات وتوزيعها الجغرافي، 
ــران  ــ ــتـــي تــعــيــشــهــا إيـ ــة الـــتـــرقـــب الـ ــالـ ــعـــل حـ ولـ
الســتــقــبــال هــــذه االســـتـــثـــمـــارات، تــبــني حجم 
تأثير هذه الشركات في إنتاج النفط، وباقي 

مراحل التعامل عليه، توزيًعا واستهالًكا. 
ــريـــة وحــــــاالت  ــكـ ــعـــسـ الـ ــلــــصــــراعــــات  لــ كـــمـــا أن 
عـــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي بـــالـــدول املنتجة 
واملصدرة دورا في ارتفاع وانخفاض أسعار 
األميركي  الـــدور  أحــد  النفط، وال يخفى على 

في إدارة هذه النزاعات والخالفات.
وتــحــتــفــظ أمـــيـــركـــا لــنــفــســهــا بــمــجــمــوعــة مــن 
األســـبـــاب املـــؤثـــرة بــالــفــعــل فــي اتــجــاه أســعــار 

ــركــــزي  ــنـــك املــ ــبـ ــالــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة إن الـ قــ
ــجــــالت عــــــدد مــن  الــــســــنــــغــــافــــوري يـــفـــحـــص ســ
الــبــنــوك مـــن بــيــنــهــا »يــــو.بــــي.اس« ومــجــمــوعــة 
إذا كانت  القابضة، لتحديد ما  »دي.بـــي.اس« 
ــوال في  ــ ــ انــتــهــكــت قـــواعـــد مــكــافــحــة غــســل األمـ
»وان.ام.دي. بــصــنــدوق  املــرتــبــطــة  مــعــامــالتــهــا 

بي« املاليزي الذي تحاصره الفضائح.
وقالت مصادر قانونية ومصرفية على اطالع 
بعملية الفحص، لرويترز أمس، إن هيئة النقد 
لعمليات  عــدة جوانب  تــدرس  في سنغافورة 
الـــبـــنـــوك مــــن بــيــنــهــا مــــا إذا كــــانــــت حــريــصــة 
ومصدر  العمالء  هوية  ملعرفة  الكافي  بالقدر 
تمويلهم، ال سيما في فحص شخصيات ذات 

ــا تــــم مــالحــظــتــه عـــلـــى مــــدار  ــفـــط، وهــــــذا مــ ــنـ الـ
الشهور املاضية بوضوح، فكلما ارتفع سعر 
وترتفع  دوالرا،   50 الـــ  ليتجاوز سقف  النفط 
الــدول النفطية الستعادة مواردها  معه آمال 
عــلــن عــن زيــــادة املــخــزون 

ُ
النفطية املــفــقــودة، أ

األميركي  النفط  احتياطي  من  االستراتيجي 
لتهبط األسعار بشكل مألوف، ومع انخفاض 
هذا املخزون يحدث العكس. وبالتالي أميركا 
تمتلك مــن خـــالل إعــالنــهــا عــن بــيــانــات حجم 
املخزون أن تتحكم في زيادة أو خفض أسعار 

النفط في كثير من األحيان. 
والجدير بالذكر أن أميركا وغيرها من الدول 
ــة، تــبــنــت ســيــاســة تــكــويــن املــخــزون  ــيــ األوروبــ
أزمة  النفطي بشكل كبير بعد  االستراتيجي 
النفط فــي عــام 1973، وكـــان واضــًحــا أن هذه 

إلحـــداث  قـــوي  بشكل  توظيفها  سيتم  اآللــيــة 
تــوازن في ســوق النفط، ثم تحول إلــى إحدى 
رئيس  بشكل  أميركا  بها  تدير  التي  األوراق 
ومــعــهــا الـــــدول الــغــربــيــة لــســوق الــنــفــط، بكل 
مكوناتها. فأسعار النفط في السوق الدولية 
تترقب أداء املخزون االستراتيجي من النفط، 
وبخاصة في أميركا، وأصبحت بيانات هذا 
 فــي تــحــديــد أســعــار 

ً
 مــســتــقــال

ً
املـــخـــزون عــامــال

النفط. أما اآللية الثانية التي تمتلكها أميركا 
االقتصادي،  بأدائها  الخاصة  البيانات  فهي 
وبـــخـــاصـــة الـــبـــيـــانـــات املــتــعــلــقــة بــالــتــضــخــم 
ترتفع  البيانات  هــذه  تحسن  فمع  والبطالة، 
تتراجع أسعار  تراجعها  النفط، ومع  أسعار 
ــن يــهــمــه مــســتــقــبــل  ــل مــ ــالـــي كــ ــتـ ــالـ ــفـــط، وبـ ــنـ الـ
املؤشرات  أداء  يراقب  أن  عليه  النفط،  أسعار 

خلفية سياسية مثل املسؤولني الحكوميني.
ــادر، إن الــتــحــقــيــق قــد يــســفــر عن  وقــالــت املـــصـ
ــقـــوبـــات أخـــــرى فـــي حــالــة  ــات وعـ ــرامــ فــــرض غــ
العمليات  أوجــه قصور. ولم تتضح  اكتشاف 
املـــصـــرفـــيـــة الـــتـــي يـــجـــري فــحــصــهــا. ويــشــمــل 
الــفــحــص بــنــك فــالــكــون بــرايــفــت الــســويــســري 
وكـــوتـــس انــتــرنــاشــونــال الــســويــســري أيــضــا، 
واململوك ليونيون بنكر بريفي، ومقره جنيف.

ــنـــوك »يــــــو.بــــــي.اس« و«كــــوتــــس«  وامـــتـــنـــعـــت بـ
ــو أكـــبـــر بــنــك في  ــيــــر هـ و«دي.بـــــــــــي.اس« واألخــ

سنغافورة، عن التعقيب.
ــيــــق هــــيــــئــــة الـــنـــقـــد  ــقــ ــــل عـــــــن تــــحــ وحـــــــــني ســـــئـ
السنغافورية، قال متحدث باسم بنك فالكون 
بشفافية  نظرنا  »عرضنا وجهة  زوريـــخ:  فــي 

وليس هناك ما أضيفه«.
وفي وقت سابق قالت فالكون اململوكة لواحد 
من أكبر الصناديق السيادية في العالم شركة 
االستثمارات البترولية الدولية )آيبيك(، إنها 
عــلــى اتـــصـــال بــالــبــنــك املـــركـــزي الــســنــغــافــوري 

وتتعاون مع السلطات.
وقالت املصادر إن الهيئة السنغافورية تجري 
مــفــاوضــات مــع عــدة بــنــوك وإنــهــا ستعلن أي 
إجـــــــراءات عــقــابــيــة بــحــقــهــا بــعــد االنـــتـــهـــاء من 
الــفــحــص. ولـــم تــعــرف الــتــفــاصــيــل الــكــامــلــة في 
هـــذه املــرحــلــة. والــشــركــات والــبــنــوك املــالــيــزيــة 
املــرتــبــطــة بــصــنــدوق »وان.ام.دي.بــــــــــي« محور 
تــحــقــيــق فـــســـاد وغـــســـل أمـــــوال دفــــع املــحــقــقــني 
أنحاء  في  وصفقات  مالية  معامالت  لفحص 
الــعــالــم مــن ماليزيا إلــى ســنــغــافــورة وسيشل 
ــــات خــــارجــــيــــة فــي  ــــركـ ومــــــن أبــــوظــــبــــي إلــــــى شـ
الكاريبي ومن الواليات املتحدة إلى سويسرا.
)رويترز(

الــنــفــط، والــعــكــس صــحــيــح، عــنــدمــا ينخفض 
ســـعـــر الــــــــــدوالر تـــتـــوجـــه أمـــــــــوال املـــضـــاربـــني 
بــالــســوق الــدولــيــة لــلــمــضــاربــة واالتـــجـــار في 
الــنــقــديــة ألميركا  الــســيــاســة  وتتحكم  الــنــفــط. 
ــدوالر،  ــ بــشــكــل واضــــح فـــي اتــجــاهــات ســعــر الـ
وحسب مراقبني للسياسة النقدية األميركية 
منذ بداية األلفية الثالثة، يجدون أن أدواتها 

ــعـــرض والـــطـــلـــب وحــريــة  ــم تـــتـــرك لـــقـــواعـــد الـ لـ
الــدوالر  للتخلي عن  اتجهت  ولكنها  السوق، 
الــفــائــدة  الـــقـــوي، وكــذلــك خفضت قيمة ســعــر 
بشكل كبير، مــن أجــل زيـــادة اإلنــتــاج وفــرص 

العمل بالسوق األميركي.
وعلى الرغم من تصريحات بعض مسؤولي 
ــة، وتــــحــــديــــدًا املـــســـؤولـــني  ــيـ ــفـــطـ ــنـ الـــــــــدول الـ
ــأن الــــنــــفــــط أصــــبــــح ســلــعــة  ــ ــ ــعــــوديــــني بـ الــــســ
سعره  وأن  سياًسا،  يوظف  وال  اقتصادية 
يــخــضــع لـــقـــواعـــد الـــعـــرض والـــطـــلـــب، إال أن 
الواقع عكس ذلك، سواء من قبل السعودية 
ــغـــرب. وقــد  وإيــــــران، أو مـــن قــبــل أمــيــركــا والـ
الـــغـــاز الطبيعي  حـــاولـــت روســـيـــا تــوظــيــف 
ومواردها النفطية في صراعها مع أميركا 
والــغــرب، ولكنها لــم تنجح فــي ذلــك لصغر 

الدولية. وحرص  حصتها مقارنة بالسوق 
ــلــم بـــــأوراق لــعــبــة الــنــفــط، 

ُ
أمــيــركــا عــلــى أن ت

ســواء من خالل إداراتها لألسباب املتعلقة 
بالنواحي السياسية أو االقتصادية، يأتي 
في إطار حرصها على بقائها قوى عظمى، 
واستعادة سيطرتها على مقدرات اقتصاد 
عاملي أحادي القطبية، وقد تزاحمها بعض 
الـــدول الــصــاعــدة، ولــكــن لعبة النفط تجمع 
مصالح الدول الصاعدة مع أميركا والغرب، 
النفط  من حيث االستفادة من بقاء أسعار 
 أن 

ً
عــنــد هــــذه املـــعـــدالت املــنــخــفــضــة، فـــضـــال

ــم تــحــقــيــقــهــا لــبــعــض  ــ الـــــــدول الـــصـــاعـــدة رغـ
الــنــجــاحــات االقــتــصــاديــة، إال أنــهــا ال زالــت 
االقتصادية  اللعبة  وقــواعــد  آلــيــات  أســيــرة 

الرأسمالية.

واشنطن ـ العربي الجديد 

أعـــد مــوقــع »مـــاركـــت ووتــــش« االقــتــصــادي الــعــاملــي، قائمة 
ــقـــدم تـــبـــرعـــات لـــألحـــزاب  ــتـــي تـ ــم الـــشـــركـــات الـ ــأهـ حـــديـــثـــة بـ
السياسية، ففي الوقت الذي يسعى املرشحان لالنتخابات 
ــد تــــرامــــب،  ــ ــ ــال ــ ــهــــوري دونــ ــمــ ــة األمــــيــــركــــيــــة، الــــجــ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، لــتــعــزيــز قــواعــدهــمــا 
تحاول  املغلقة  األبـــواب  أحــاديــث خلف  تـــدور  االنتخابية، 

فيها املانحون وجماعات الضغط ممارسة نفوذهم.
ــيــــانــــات يـــوفـــرهـــا  ــلـــى بــ ــــي تــــقــــريــــره، عـ ــتــــنــــد املـــــوقـــــع، فـ واســ
الــجــهــات  أبـــــرز  عـــن   »Responsive politics»مــــــــركــــــــز
املمولة لالنتخابات الرئاسية في عام 2012. وكانت شركة 
»الس فيغاس ساندز« إلدارة املمتلكات، املساهم األول في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة عـــام 2012، وفــقــا لــلــبــيــانــات، حيث 

أنفقت الشركة نحو 52.9 مليون دوالر.
الــذي ذهب كله تقريبا للجمهوريني وغيرهم  املبلغ  وكــان 
من املرشحني املحافظني، عالمة بارزة عندما وعد الرئيس 

الــتــنــفــيــذي شــيــلــدون أنـــدلـــســـون بــإنــفــاق كـــل مـــا يستطيع 
ــك، قــدمــت  ــاراك أوبـــامـــا. عــــالوة عــلــى ذلــ ــ لــهــزيــمــة الــرئــيــس بـ
طبية  منشأة  وهــي   »Andelson dRug FAcility«
أخــرى  دوالر  مليون   42.1 نحو  أنــدلــســون،  أقامها  خيرية 
لنفس الغرض. وجــاء مصرف »غولدمان ساكس« رقم 21 
في قائمة املساهمني للمرشحني في االنتخابات الرئاسية 
دوالر،  مليون   8.9 نحو  مساهماته  سجلت  بعدما   ،2012
ورغم عدم تزعم شخص ألنشطة التبرعات االنتخابية، إال 
أن »غــولــدمــان ســاكــس« تملك أســمــاء كبيرة مــن املتبرعني 
»أليانس  لــيــنــدن«. واحــتــلــت  الــســابــق »الري  املــديــر  ومنهم 
ريسورس بارتنرز« إلنتاج الفحم املركز رقم 32 في قائمة 
ــدم مــوظــفــوهــا تــبــرعــات كــبــيــرة لقضايا  املــنــظــمــات الــتــي قـ
ســيــاســيــة فـــي 2012، حــيــث قـــدمـــت وحـــدهـــا فـــي الــســبــاق 
املــبــلــغ  ــلـــب  أغـ مـــاليـــني دوالر.   5.6 نـــحـــو  آنـــــــذاك  الـــرئـــاســـي 
املحافظني  للمرشحني  ذهب  وموظفيها  للشركة  املنسوب 
والجمهوريني في االنتخابات الرئاسية األخيرة. وتواصل 

الشركة دعم أعضاء الكونغرس املؤدين لصناعة الفحم.

أميركا والتحكم 
باألسواق

سنغافورة تحقق في معامالت 
مصرفية ماليزية مشبوه

)Getty( أميركا تتحكم في أسعار النفط

)Getty( الس فيغاس ساندز على رأس الممولين

)Getty( مقر مصرف غولدمان ساكس في نيويورك

بورصة نيويورك )فرانس برس( الفضائح تحاصر الصندوق الماليزي )Getty(مصنع سيارات في بريطانيا )فرانس برس(

)Getty( عامل في منجم فحم بالصين

توجيه بيانات المخزون 
األميركي يساهم في 

تغيير دفة األسعار

أميركا  تمتلك  حيث  األميركية،  االقتصادية 
املـــحـــلـــي  الــــنــــاتــــج  مـــــن  نــــحــــو %20  وحـــــدهـــــا 
اإلجمالي، أي نحو خمس الناتج املحلي، وإن 
أكبر  التسعينيات حصتها  بــدايــة  فــي  كــانــت 
من ذلك، حيث كانت أميركا تحقق نسبة نحو 

30% من الناتج املحلي اإلجمالي العاملي. 
واآللية الثالثة هي سعر الدوالر، حيث تذهب 
قــواعــد تحليل الــعــالقــة بــني الــنــفــط والــــدوالر 
إلى أنها عالقة عكسية، فكلما ارتفع الــدوالر 
انخفضت أسعار النفط، وكلما انخفض سعر 
النفط، حيث يعتمد  أســعــار  ارتفعت  الـــدوالر 
هذا التحليل على أن السوق تحكمه املضاربة، 
الـــدوالر يتجه املضاربون  ارتــفــاع سعر  ومــع 
لالستحواذ عليه واالتجار فيها بسوق النقد 
ويهملون املضاربة على السلع وعلى رأسها 

المصالح السياسية توجه أسعار النفط بدًال 
من العرض والطلب

قـــال املــكــتــب الــوطــنــي لـــإحـــصـــاءات في 
الـــصـــني أمــــــس، إن األجـــــــور فــــي الــصــني 
واكــبــت النمو االقــتــصــادي فــي النصف 
الــصــعــب  ــن  ــ مـ ولــــكــــن   2016 ــن  ــ مـ األول 
االســـتـــمـــرار عــلــى نــفــس املـــنـــوال. وأشـــار 
املكتب إلى تأثر األجــور بمشكالت مثل 
طاقة اإلنتاج الزائدة في قطاعي الفحم 
ــى هـــبـــوط أســعــار  ــة إلــ ــافـ والـــصـــلـــب، إضـ

املنتجات الزراعية بعض الشيء.
ــيــــس  وقــــــــــــال وانــــــــــــغ بــــيــــنــــغ بـــــيـــــنـــــغ، رئــ
ــــدى املـــكـــتـــب الــوطــنــي  ــرة لـ ــ ــ بـــحـــوث األسـ
لــإحــصــاءات، إن اســتــمــرار الــصــلــة بني 
وتـــيـــرة الــنــمــو وزيـــــــادة األجــــــور يشكل 
تــحــديــا يــتــطــلــب »اهـــتـــمـــامـــا عـــن كــثــب« 

بحسب املوقع اإللكتروني للمكتب.
ــــاءات أول أمــس  ــن مــكــتــب اإلحـــــصـ ــلـ وأعـ
املــتــاح لإنفاق  الجمعة أن دخــل األســـر 
ــعـــدل الــتــضــخــم ارتـــفـــع  مــــع احـــتـــســـاب مـ

6.5% في النصف األول من العام مقابل 
نمو اقتصادي بلغ %6.7.

وتـــبـــاطـــأ أو تـــوقـــف نــمــو الـــحـــد األدنــــى 
لــألجــور فــي عـــدة أقــالــيــم صينية حيث 
ــادة  تـــواجـــه الـــشـــركـــات ضــغــوطــا مـــن زيــ
ــا نــائــب  الــنــفــقــات وضــعــف الــطــلــب. ودعــ
الشهر  الصيني  البشرية  املـــوارد  وزيـــر 
املاضي إلى إبطاء نمو األجور للحفاظ 
على القدرات التنافسية. وتعتزم الصني 
 14.96( ــوان  ــ يــ مـــلـــيـــار   100 تــخــصــيــص 
مليار دوالر( ملساعدة السلطات املحلية 
والشركات اململوكة للدولة على تمويل 
تـــســـريـــح الـــعـــمـــالـــة فــــي قـــطـــاعـــي الــفــحــم 

والصلب هذا العام وفي 2017. 
ــــن املـــتـــوقـــع أن يـــتـــم االســـتـــغـــنـــاء عــن  ومـ
القطاعني بحسب  1.8 مليون عامل في 

تقديرات رسمية.
)العربي الجديد، رويترز(

بــــدأت بــريــطــانــيــا مـــحـــادثـــات تــجــاريــة 
مــثــمــرة مـــع كـــنـــدا قــبــل يـــومـــني، وذلـــك 
مــع اســتــعــداد لــنــدن إلعـــادة التفاوض 
بشأن عالقاتها التجارية الدولية، في 
أعقاب تصويتها الشهر املاضي على 

االنسحاب من االتحاد األوروبي.
وقال وزير التجارة الدولية البريطاني، 
ليام فوكس، لصحيفة صنداي تايمز، 
إنـــــه ســـيـــســـافـــر قـــريـــبـــا إلـــــى الــــواليــــات 
املتحدة لضمان عدم احتالل بريطانيا 
مركزًا متأخرًا في املحادثات التجارية، 
بــاراك  الرئيس األمــيــركــي  مثلما أشــار 
أوبــامــا قبل االستفتاء الــذي جــرى في 
ــــذي صــــّوت  ــ 23 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، والـ
فــيــه الــبــريــطــانــيــون لــصــالــح الـــخـــروج 
مـــن تــحــت مــظــلــة االتــــحــــاد األوروبـــــــي. 
ــال فــوكــس فــي مقتطفات مــحــدودة  وقـ

مــن مــقــابــلــتــه، إنـــه يسعى إلبــــرام نحو 
12 اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــجـــارة الــــحــــرة خــــارج 
االتحاد األوروبي بحيث تكون جاهزة 
عندما تنسحب بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، بعضها مع دول أشارت إلى 
أنــهــا تــريــد اتــفــاقــا سريعا وأخـــرى مع 
بعض من االقتصاديات الرئيسية في 
: »بوسعنا 

ً
العالم. وأردف الوزير قائال

للتجارة  مــنــارة  بــريــطــانــيــا  نــجــعــل  أن 
الحرة«. 

وأضاف: »لدينا بالفعل عدد من الدول 
الــتــي تــقــول إنــنــا نحب أن نــبــرم اتفاقا 
أكــبــر اقتصاد في  تجاريا مــع خــامــس 
العالم من دون أن نضطر للتعامل مع 
باقي الدول السبع والعشرين األعضاء 

في االتحاد األوروبي«.
)العربي الجديد، رويترز(

الصين تكافح للحفاظ 
على وتيرة نمو األجور

بريطانيا تكثّف محادثاتها 
التجارية مع العالم

مال وسياسة

لم تعد أدوات التحكم في أسواق النفط العالمية تعتمد على العرض 
وعلى  الكبرى  للدول  السياسية  المصالح  أصبحت  بل  والطلب فقط، 
رأسها أميركا هي المتحكم الرئيسي في توجيه األسعار باالتجاه الذي 

يحقق لها أكبر مكاسب ممكنة

أن  بعد  مكاسب،  على  الماضي  األسبوع  تعامالت  النفط  أسعار  أنهت 
الطاقة  مستهلكي  أكبر   - والصين  المتحدة  الواليات  من  بيانات  أظهرت 
في العالم- عززت التوقعات للطلب 
لبيانات تظهر  يكن  الخام. ولم  على 
ثالث زيادة أسبوعية على التوالي في 
في  النفطية  الحفر  منصات  عدد 
يذكر  سلبي  تأثير  المتحدة  الواليات 
بيكر  شركة  وقــالــت  الــســوق.  على 
شركات  إن  النفطية  للخدمات  هيوز 
ــت ست  ــاف الــطــاقــة األمــيــركــيــة أض
ليصل  األسبوع  حفارات نفطية هذا 

إجمالي عددها إلى 357.

ارتفاع منصات الحفر

االقتصاد في صور

الشركات األكثر تبرعًا لألحزاب األميركية
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أحمد طه

أعلنت وزارة األوقاف املصرية، أخيرًا،على 
املــســاجــد، الشيخ  لــشــؤون  لــســان وكيلها 
جــابــر طـــايـــع، عـــن تــقــديــم وزيــــر األوقــــاف 
مقترحًا،  جمعة  مختار  محمد  الــدكــتــور 
إلـــزام جميع خطباء املــســاجــد في  بــشــأن 
يقرؤها  ــدة،  مــوحَّ مكتوبٍة  بخطبة  مصر 
املــنــابــر، فــي آٍن  كــل الخطباء فــوق جميع 
ــه ســيــتــم تــوزيــع  ــــح طـــايـــع أنــ مـــعـــًا. وأوضــ
الــدعــاة مــن خالل  املــوّحــدة على  الخطبة 
اٍت  مــوقــع الــــــوزارة، مــؤكــدًا تــوقــيــع إجـــــراء
لنّص  املخالفني  الخطباء  تجاه  جزائيٍة 

الخطبة وفقًا للقرار. 
عــديــدة،  سلبية  نــقــاطــًا  املــقــتــرح  يتضّمن 
كــمــا أنــــه ســـيـــؤدي إلــــى عـــواقـــب وتــبــعــات 
ــل، فــهــو أواًل  ــطـــويـ عـــديـــدة عــلــى املـــــدى الـ
ــاة وزارة  ــاءة دعــــــ ــ ــفـ ــ ــــي كـ فـ ــوة  ــقــ بــ يـــطـــعـــن 
للقيام  وجــدارتــهــم  وخطبائها،  األوقــــاف 
كما  الدعوية،  رسالتهم  وأداء  بمهمتهم، 
أنه يعني تلقائيًا تفريغ وظيفة  الكليات 
الدعوية في األزهر من مضمونها، كونها 
ستنحصر فــي تفريخ دعـــاة »آلــيــني« بال 
 
ً
 فوقية

ً
روح، عـــالوة على فــرضــه وصــايــة

بالغة الخشونة على الدعاة، وتحويلهم 
إلى مجّرد »آالت حاكية« صّماء، ال تجيد 
أنه  إلى  النقل والتلقني، باإلضافة  سوى 
يقتل فيهم ملكة االجتهاد واإلبداع، كونه 
يساوي بني الدعاة املتمّيزين املجتهدين 

خورشيد دلي

يــحــمــي  ــيــــش  الــــجــ أن  قـــــاعـــــدة  أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ
لم  الجيش،  يحمي  والدستور  الدستور، 
 في تركيا بعد فشل االنقالب 

ً
تعد قائمة

العسكري أخيرًا، كما كان األمر بالنسبة 
و1980،  و1971   1960 ــوام  ــ أعـ النــقــالبــات 
ــــالب األبــــيــــض ضــــد الــــراحــــل نــجــم  ــقـ ــ واالنـ
الدين أربكان عام 1997، إذ أظهرت تركيا، 
 في 

ً
 بــــــارزة

ً
، صـــالبـــة

ً
ــة ــارضـ ــعـ  ومـ

ً
حــكــومــة

مواجهة االنقالب الذي قاده بعض القادة 
بذلك  توحي  كما  املغامرين،  العسكريني 
الــذي يطرحه  السؤال األساسي  نتيجته. 
الــجــمــيــع، هـــو ملــــاذا فــشــل االنــــقــــالب؟ ثمة 
أسباب كثيرة لذلك، لعل أهمها:                                                                       
الــتــركــيــة  الــعــســكــريــة  املـــؤســـســـة  أن  أواًل، 
الــيــوم لــم تعد كما كــانــت مــن لــون واحــد، 
إذ لم تعد مهمتها الوحيدة الحفاظ على 
التركية،  للجمهورية  العلمانية  األســس 
فوق   

ً
وطنية  

ً
مؤسسة أصبحت  مــا  بقدر 

أيدولوجية، واألدق أن االنقسام، في هذا 
املجال، بات من طبيعة املؤسسة، بني من 
يقف مــع الرئيس أردوغــــان ومــن يحاول  

االستمرار في النهج السابق.   
ثانيًا، مــن قــام بــاالنــقــالب ضــد أردوغـــان، 
كانوا ضباطًا من الدرجة الثانية، خالفًا 
لــالنــقــالبــات الــســابــقــة الــتــي كـــان تقودها 
رؤســــــــــاء أركــــــــــان الــــجــــيــــش وكـــــبـــــار قـــــادة 

الجيوش.
ثالثًا، طبيعة املؤسسة العسكرية تغيرت 
في عهد أردوغان، حيث باتت قوات األمن 
والشرطة هي التي تدير أمن املدن، خالفًا 
الجيش هو  السابقة، حني كان  للمرحلة 
ســيــد املـــوقـــف، ولـــه كــلــمــة الــفــصــل، ولــعــل 
الــذيــن أفــشــلــوا االنــقــالب على األرض هم 
مــن قـــوات الــشــرطــة واألمـــن الــتــي واجهت 
التي  العسكرية  الــقــطــاعــات  األرض  على 
ــــالب، وكـــــانـــــوا مــــن صــفــوف  ــقــ ــ قـــــــادت االنــ
القوات الجوية والبرية بالدرجة األولى.                                                                      
الــتــي قام  العسكرية  رابــعــًا، اإلصــالحــات 
بــهــا أردوغـــــــــان، فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
كانت سببًا فــي إفــشــال االنــقــالب، إذ إنــه، 
ومن خاللها، نجح في إبعاد الجيش من 

سيّار الجميل

ــن ســعــيــدًا أبـــــدًا فـــي مــتــابــعــة أخــبــار  ــم أكــ لـ
املــحــاولــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة فــي تركيا، 
ــار أردوغــــــــــان، وال  لـــيـــس ألنـــنـــي مــــن أنــــصــ
مـــن املــعــجــبــني بــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، 
كتابي  فــي  انتقدت سياساته  قــد  كنت  إذ 
التاريخ  في  القطيعة  الجديدة..  »العثمنة 
ــوازي بـــني الـــعـــرب واألتـــــــراك« )بـــيـــروت،  ــ املــ
العربي لألبحاث ودراســة  املركز  الدوحة: 
تــركــيــا  ألن  ــكــــن،  ولــ  .)2015 الـــســـيـــاســـات، 
اليوم ينبغي أن تكون من أبعد الدول عن 
االنقالبات العسكرية التي جرت فيها في 
إلى  مــاّســٍة  فهي بحاجٍة  العشرين،  الــقــرن 
أواًل،  اإلقليمي  الداخلي واألمن  االستقرار 
 
ٌ
 أساسية

ٌ
وتجربتها الديمقراطية ضرورة

لــلــمــنــطــقــة كــلــهــا ثـــانـــيـــًا. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
األخطاء التي مارستها الحكومة التركية، 
بــقــيــادة أردوغـــــــان، فـــي الـــداخـــل واإلقــلــيــم، 
لــيــســت ثابتة  الــتــركــيــة  الــســيــاســات  إال أن 
عــلــى طـــول الــخــط، وتتغير وتــتــبــّدل وفقًا 
ــل مـــرحـــلـــة، ومـــصـــالـــح تــركــيــا  لــســيــاقــات كـ

بشكل خاص.  
أثــبــتــت املــحــاولــة االنــقــالبــيــة الــتــي أفشلها 
ق في الجو 

ّ
رجب طيب أردوغان، وهو يحل

بني أنقرة واسطنبول،  بما ال يقبل مجااًل 
املــصــيــريــة  ــة  ــ األزمــ أدار  الـــرجـــل  أن  لــلــشــك، 
بكفاءة عالية، وذكــاء  فــي ســاعــاٍت صعبة 
ســيــاســي، وانــــه قــد اتــخــذ قـــــراراٍت ســريــعــٍة 
وخـــاطـــفـــٍة، رفــقــة رئــيــس حــكــومــتــه بنعلي 
أردوغـــان  بمخاطبة  وخصوصًا   ، يلدريم 
شعبه لحسم املوقف، بعد أن وجد الجيش 
كان على قاب قوسني أو أدنى من السيطرة 
ــا، أثــبــت  ــنـ ــبـــر والـــبـــحـــر. وهـ عــلــى الـــجـــو والـ
الــشــعــب الــتــركــي فــي الــعــاصــمــة وكـــل املــدن 
أن وطنيته قد تغلبت  البالد  امــتــداد  على 
عــلــى عــواطــفــه ونـــوازعـــه الــســيــاســيــة، وأن 
الــحــفــاظ عــلــى الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة يأتي 
الحقيقية  املـــواطـــنـــة  عـــن  تــعــبــيــرًا حــقــيــقــيــًا 
وقت األزمات.. وهذا ال نلحظه لدى شعوٍب 
أخرى مجاورة، ولم نجده لدى زعاماٍت من 
نوع آخــر، تتصف بالبالدة وعــدم النزاهة 
ومواالة اآلخرين واالبتعاد عن الجماهير.

 
ّ

قـــال الــشــعــب الــتــركــي كــلــمــتــه املــعــبــرة بــكــل
تــّمــت  وعــــي جــمــعــي عـــن إرادٍة وطـــنـــيـــٍة، ال 
بصلٍة أبــدًا، ألّية نــوازع أخــرى، وهذا ما لم 
، حكامًا ومحكومني، 

ً
يتمتع به العرب مثال

ويا لألسف الشديد. وإذا كانت االنقالبات 
جرت   ،

ً
قديمة تاريخية   

ً
موضة العسكرية 

نــمــاذجــهــا إثــــر  نــهــايــات الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
 في 

ً
الثانية، فإنها لم تعد اليوم إال بضاعة

الــنــاس، وبكيان  بدماء  املستهترين  ســوق 

عال عباس

ــــاذا ســخــر بــعــضــهــم فـــي وســـائـــل اإلعــــالم  ملـ
ووسائل التواصل االجتماعي، من الرئيس 
ــد، ومـــن طــريــقــتــه في  الـــســـوري، بــشــار األســ
األميركيني،  الــرئــاســيــني  املــرشــحــني  تقييم 
هيالري كلينتون ودونالد ترامب؟ ما قاله 
ســلــيــم مــن الــنــاحــيــة املــنــطــقــيــة، وتــثــبــت كل 
الــوقــائــع عــلــى األرض صــحــتــه، فــالــواليــات 
ــحــســن 

ُ
ــتـــحـــدة فــــي خـــطـــر، وعــلــيــهــا أن ت املـ

اختيار رئيسها من أصحاب الخبرة، وإال 
فهي أمام عقبات كبيرة، وعليها أن تتعلم 
من التجربة السورية، فسورية التي ليست 
أن  استطاعت  ومستقّرة،  وآمنة  في خطر، 
تــحــقــق ذلـــك بــســبــب أنــهــا تــخــتــار رئيسها 
دائــمــًا مــن أصــحــاب الــخــبــرة، أو مــن أبــنــاء 

أصحاب الخبرة.
قــال األســـد، فــي مقابلة مــع شبكة »إن بي 
 من املرشحنْي، هيالري 

ً
سي نيوز«  إن كال

ليكون  الكافية  الخبرة  يمتلك  ال  وتــرامــب، 
الــواليــات  وذلــك يشكل خطرًا على  رئيسًا، 
املتحدة. وإنه إذا عمل أحدهم سنواٍت في 
الحكومة، أو فــي الــشــؤون الــخــارجــيــة، فال 

يعني ذلك أنه جاهز ليكون رئيسًا.
وتـــــســـــاءل: »مـــــن امـــتـــلـــك الـــخـــبـــرة ســابــقــًا؟ 
أوباما؟ أم بيل كلينتون؟ أم جورج بوش؟ 
ما من أحد منهم كانت لديه الخبرة، هذه 
هي مشكلة الواليات املتحدة... وهذا طبعا 

يشكل خطرًا على بالدهم بشكل عام«.
هل من كالم صحيح أكثر من هذا؟ بالفعل، 
كل الرؤساء األميركان لم يكونوا يمتلكون 
أي خبرة بالرئاسة، حني أصبحوا رؤساء. 
الــنــظــام السياسي  ومــع األســـف، ال يسمح 
الكافية،  الخبرة  باكتساب  لهم  األمــيــركــي 
يــغــادرون مناصبهم،  فــقــط،  فبعد دورتـــني 
بعد أن يصبحوا مزودين بالخبرة الكافية 
لــيــكــونــوا رؤســــاء لــألبــد، ويــنــقــلــوا السلطة 
إلى أبنائهم من بعدهم، ويصبح من حقهم 
أن يقتلوا نصف ربع شعبهم، ويحاصروا 
ربعه، ويدفعوا نصفه إلى الهجرة، ليبقوا 
في مناصبهم، وتستفيد الواليات املتحدة 

من خبرتهم الرئاسية.
ويــحــق للرئيس الــســوري بــشــار األســـد أن 
ــّدم الـــنـــصـــائـــح، فهو  ــقــ يــطــلــق األحــــكــــام، ويــ
صاحب خبرٍة رئاسيٍة كبيرة رضعها مع 
عديمي  الــرؤســاء  كأولئك  وليس  الحليب، 
الخبرة الذين تفرزهم الدول الديمقراطية، 
وهـــــو رئــــيــــس ابـــــن رئــــيــــس يــــفــــوز كــالهــمــا 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات بــنــســبــة تـــســـعـــة وتــســعــني 
باملائة، وليس مثلهم أولئك األغــرار الذين 

يفوزون بنسبة واحد وخمسني باملائة. 

وهو كذلك رئيس دولــة تعاني من عقباٍت 
بــســيــطــة، مــثــل حـــرب أهــلــيــة مــســتــمــرة منذ 
ــنـــوات، وال تــحــتــل داعــــش ســوى  خــمــس سـ
ربع أراضيها، ولم يقتل من أبنائها سوى 
مــئــاٍت مــن اآلالف، ولــم يهجر سوى  بضع 
املاليني، ولم يسقط تحت خط الفقر سوى 
العوامل  وهــذه  السكان.  من  باملئة  تسعني 
كلها ال تجعل بلده في دائــرة الخطر، ألنه 
 اختار رئيسًا صاحب خبرة.

ٌ
بلد محظوظ

ــد بـــراءة  وبـــهـــذا الــتــصــريــح، يــســتــحــق األســ
التي  العبقرية  الفكرة  لهذه  فكرية  اختراع 
ــــروط الــتــرشــح لــلــرئــاســة أن  تــجــعــل مـــن شـ
يكون الشخص رئيسًا، وهي تشبه النكتة 
املصرية القديمة التي كان يتم تداولها في 
آخـــر انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي عــهــد حسني 
مبارك، وتقول إن وزارة الداخلية املصرية 
أعــلــنــت شـــروط الــتــرشــح، ومــنــهــا أن يكون 
قد أتم األربعني من العمر، وأن تكون لديه 
خبرة ال تقل عن خمسة وعشرين عامًا في 

الوظيفة التي يتقّدم إليها.
ويستحق األسد تكريمًا سياسيًا، العتباره 
العمل وزير خارجية أربع سنواٍت، ال يقدم 
ــذلـــك يــقــيــس  ــو بـ ــ ــبـــرة ســـيـــاســـيـــة، وهـ أي خـ
الخارجية  ووزراء  خــارجــيــتــه،  ــر  وزيـ عــلــى 
لــهــؤالء بالقرار  الــذيــن يعرفهم، فــال عــالقــة 
الـــســـيـــاســـي، املــحــتــكــر لــلــعــائــلــة ولــضــبــاط 
وربما  املقربني،  من  ولحلقٍة ضيقة  األمــن، 
ــد أن يــســتــطــرد فــــي شـــرح  ــيـــح لـــألسـ لــــو أتـ
فكرته كما اعتاد، لقال إنه راٍض عن رئيس 
أميركي واحــد هو جــورج بــوش األب، ألنه 
يتحدر مــن املــخــابــرات املــركــزيــة، وهـــو، من 
مثل  بالرئاسة،  جدير  األســـد،  نظر  وجهة 
ــد نــفــســه، الــرئــيــس الـــروســـي،  ــ حــلــيــف األسـ
ــقــــادم هـــو اآلخـــــر من  فــالديــمــيــر بـــوتـــني، الــ
مؤسسة املخابرات، فعقل األســد ال يعتبر 
ــم يــكــن مــخــابــراتــيــًا أو  ــا لـ الــعــمــل مــهــمــًا، مـ

عسكريًا، وكل ما عدا ذلك لهو ولعب. 
يــحــق لـــألســـد إســــــداء الــنــصــائــح لــلــنــاخــب 
األمــيــركــي، وتــحــذيــره مــن املــصــيــر األســـود 
الـــــذي يــنــتــظــره، فـــي حــــال انــتــخــب أيــــا من 
املــرشــحــني لــالنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، وهــو 
يتهّدد  الــذي  الخطر  يــرى  الثاقبة  بنظرته 
ــتــــحــــدة، وبـــحـــرصـــه الـــشـــديـــد  الـــــواليـــــات املــ
عليها، يرى من واجبه أن يحذر من خطر 

يراه، وال يراه البشر الطبيعيون. 
هــنــاك خطأ واحـــد فــي تصريح األســـد، أنه 
جمع جورج بوش االبن مع بقية الرؤساء 
فهناك  األميركيني،  الرئاسيني  واملرشحني 
صفتان مشتركان بني الرجلني: أن كليهما 

ابن رئيس، وأن كليهما أحمق. 
)إعالمية سورية(

الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــم، 
والـــدعـــاة املــوظــفــني الــروتــيــنــيــني الــذيــن ال 
ــــرون فــــي الـــخـــطـــابـــة إال مــــجــــّرد وظــيــفــة  يــ

للكسب.  
الــفــروق  املقترح  ُيغفل  أخـــرى،  ومــن جهة 
املــنــاطــقــيــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تختلف 
مــن مــكــان إلــى آخـــر، والــتــي تنعكس على 
اخــــــتــــــالف مــــــوضــــــوع الــــخــــطــــبــــة، حــســب 
اختالف املكان،  فما يتناسب مع الريف 
ال يتناسب مع الحضر، وما يتناسب مع 
الــراقــيــة ال يتناسب بــالــضــرورة  األحــيــاء 
 عن إصابة 

ً
البسيطة، فضال األحــيــاء  مع 

ــني فــي كــل األحـــوال بامللل والنفور 
ّ
ــصــل

ُ
امل

طب املمالة على اإلمام مسبقًا.
ُ

من تلك الخ
أهدافها على  السلطة بعض  وقــد تحقق 
املـــدى الــقــريــب، مــن تــلــك الــحــمــلــة العاتية 
التي تنتهجها من أجل »تأميم« املساجد، 
آثـــــــارًا خـــطـــيـــرة وعــــواقــــب وخــيــمــة  إال أن 
ســتــكــون لــهــا، وعــلــى املــديــنْي املــتــوســط و 

الطويل.
، يــتــعــنّي الــقــول إن احــتــكــار الــدولــة 

ً
بـــدايـــة

الــخــطــاب الــديــنــي، وتــوجــيــهــه فــي اتــجــاه 
أحــــــادي يــتــنــافــى بــــاألســــاس مـــع طبيعة 
ــــي الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــعـــّدد  ــــالمـ ــراث اإلسـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــوم  ــة الـــعـ ــعـ ــيـ ــبـ ــة، وطـ ــيـ ــهـ ــقـ ــفـ املـــــــــــدارس الـ
الــشــرعــيــة الــقــابــلــة لـــألخـــذ والــــــــرّد، طبقًا 
ــنـــصـــوص الــديــنــيــة.  ــل الـ ــأويــ ــتــــالف تــ الخــ
املــســاجــد تعني  »تــأمــيــم«  أن عملية  كــمــا 
تـــوريـــطـــًا صـــريـــحـــًا لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة 

ــر األوقـــــاف في  كــانــت الــبــدايــة بـــقـــرار وزيــ
إقــامــة صــالة  أغــســطــس/ آب 2013، مــنــع 
الزوايا واملساجد الصغيرة،  الجمعة في 
ثـــم جــــاء الـــقـــرار 64 لـــوزيـــر األوقـــــــاف، في 
املساجد  جميع  بضم   2014 آب  مـــارس/ 
ــا إلـــــى الـــــــــــوزارة. وفـــــي يــونــيــو/  ــ ــزوايــ ــ والــ
حـــزيـــران 2014، أصــــدر الــرئــيــس املــؤقــت، 
ــنـــصـــور، الــــقــــانــــون 51 الـــخـــاص  عـــدلـــي مـ
في  الدينية  والـــدروس  الخطابة  بتنظيم 
ــد، الـــــذي قــصــر مـــمـــارســـة الــعــمــل  املـــســـاجـ
األزهـــر ومراحله  بــالــدعــوة على خريجي 
لــألوقــاف،  الــتــابــعــة  واملــعــاهــد  التعليمية 
وفي  الخطابة.  مزاولة  من  ومنع سواهم 
القانون  منح  الخشونة،  شــديــدة  خــطــوٍة 
نــفــســه مــفــتــشــي األوقـــــــاف ســلــطــة مــأمــور 

العقوبات  تنفيذ  فــي  القضائي  الضبط 
الــتــي نــّص عليها، والــتــي تصل إلــى حد 
الحبس والغرامة، وقد سمح هذا القانون 
لـــوزارة األوقـــاف باستبعاد نحو 12 ألفًا 
من الدعاة والخطباء من العمل بالدعوة 

واعتالء املنابر.
 

ّ
كما منحت وزارة األوقاف لنفسها الحق

ــوع خــطــبــة الــجــمــعــة  ــي تـــحـــديـــد مــــوضــ فــ
فــي كــل بقاع مصر،  الرئيسية  وأفــكــارهــا 
ــثـــاق الــــشــــرف الــــدعــــوي  ــيـ ــبـــر صـــــــدور مـ عـ
الصادر في يونيو/ حزيران 2014، والذي 
نــص على عــدم جــواز استغالل املساجد 
من أجل تحقيق منافع سياسية أو حزبية 
أو انتخابية. وامتدت تلك اإلجراءات إلى 
كــيــانــاٍت أخــــرى، اتــخــذت مــوقــفــًا مــحــايــدًا، 
ــة  ونــــأت بنفسها عـــن الـــخـــوض فـــي األزمـ
الــطــاحــنــة بــني الـــدولـــة وجــمــاعــة اإلخـــوان 
املسلمني، مثل »الجمعية الشرعية« التي 
ــّم مــســاجــدهــا  ــاف ضــ ــ ــ ــرّرت وزارة األوقـ ــ قــ
وإخضاعها لسيطرتها، وتعيني خطباء 
ــوزارة بـــهـــا، وحـــتـــى »الـــدعـــوة  ــلــ تــابــعــني لــ
الــســلــفــيــة« لــم تسلم مــن تــلــك اإلجـــــراءات، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ذراعــــهــــا الــســيــاســي 
»حـــزب الـــنـــور« كـــان شــريــكــًا أســاســيــًا في 

ترتيبات ما بعد »3 يوليو«.
بوضوح،  الخطوات،  تلك  محّصلة  تقول 
ــلـــى شــــؤون  ــقـــائـــمـــني عـ إن املــــســــؤولــــني الـ
ــق 

ّ
الــــدعــــوة فـــي مـــصـــر، يــســعــون إلــــى تــمــل

ــة عــلــى  ــّجـ ــفـ الـــســـلـــطـــة، عـــبـــر مـــزايـــدتـــهـــم الـ

إلى  الحثيث  بسعيهم  األمنية،  املؤسسة 
ال  إنهم  تقول  كما  الديني،  املجال  تأميم 
األمــور  مــع  والتعاطي  التفكير  يجيدون 
بالغة  استئصاليٍة  إقصائيٍة  بطريقة  إال 
الــخــشــونــة، تــتــنــاســب مـــع طــبــيــعــة رجـــال 
األمــــــــن، وال تـــتـــنـــاســـب مــــع ســـمـــت رجــــال 
الــوعــظ والـــدعـــوة الــتــي تــقــوم بطبيعتها 
بالحكمة  والـــرّد، والنصيحة  األخــذ  على 
ــقـــارعـــة الــحــّجــة  واملـــوعـــظـــة الــحــســنــة، ومـ
والترهيب  املنع  على  تقوم  بالحّجة، وال 

والقمع. 
يخبرنا الــتــاريــخ بــوجــود عــالقــٍة طــرديــٍة 
الديني  املجال  الــدولــة  تأميم  بني  وثيقة، 
وانتشار التطّرف، فعندما تقوم السلطة 
ــر ومــــــــصــــــــادرة خـــطـــاب  ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــيــــم املـ ــتــــأمــ بــ
الــرســمــيــة لصالحها،  الــديــنــيــة  املــؤســســة 
 

ٍ
ينفتح الــبــاب واســعــًا أمـــام مــجــاٍل ديــنــي

مــــــــــواٍز، يـــجـــنـــح خـــطـــابـــه نـــحـــو الـــتـــشـــّدد 
والتطّرف، ال تنبع مقدرته على االنتشار 
من مصداقيته أو رصانته، بقدر ما تنبع 
ــنـــاس الــثــقــة فـــي مــصــداقــيــة  ــقـــدان الـ مـــن فـ
»الـــدولـــتـــي«، فتغليب  الــديــنــي  الــخــطــاب 
األســالــيــب  واســتــخــدام  األمــنــيــة،  العقلية 
هو  الدعوية،  الساحة  في  االستئصالية 
الــتــطــّرف، وسنكون،  أفــضــل وقـــوٍد لنشر 
عـــنـــدئـــٍذ، كـــالـــدّبـــة الــتــي قــتــلــت صــاحــبــهــا، 
بـــعـــوضـــٍة،  ــن  مــ حـــمـــايـــتـــه  أرادت  حــيــنــمــا 

فقذفته بحجٍر أودى بحياته.
)كاتب مصري(

فيها  األمـــن  مهمة  وتسليم  املــــدن،  داخـــل 
إلــى قــوات الشرطة واألمـــن، بعد أن أتبع 
قوات الشرطة واألمن إلى وزارة الداخلية، 
خــالفــا لــلــمــراحــل الــســابــقــة، عــنــدمــا كانت 
ــذه الـــقـــوات تــابــعــة لــرئــاســة األركـــــان أو  هـ

وزارة الدفاع.
لــقــادة االنــقــالب برنامج  لــم يكن  خامسًا، 
ســيــاســي مــحــّدد وعــمــق شــعــبــي. وعــلــيــه، 
عـــنـــدمـــا حـــصـــل االنــــقــــالب لــــم نـــجـــد قـــوى 
سياسية أو أحزابًا تنزل للشارع وتعلن 
تأييدها االنقالب، بل حتى إن االنقالبيني 
السياسي،  برنامجهم  عــن  يفصحوا  لــم 
على الــرغــم مــن مضي ســاعــاٍت على بدء 

االنقالب.
ســــــادســــــًا، خــــالفــــا لــــالنــــقــــالبــــيــــني، قـــــادت 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بـــرنـــامـــجـــًا عــمــلــيــًا 
االنقالب،  وسياسيًا ناجحًا في مواجهة 
تــمــثــلــت فـــي دعـــــوة الــجــمــاهــيــر لــلــخــروج 
إلــى الــشــارع، إلفــشــال االنــقــالب، وتجريد 
، أو جماهيري،  قادته من أي بعد شعبيٍّ
ــدا االنـــقـــالبـــيـــون  ــذا بـــ ــكــ ــيـــاســـي. وهــ أو سـ
ــن املــــغــــامــــريــــن الــــفــــاقــــديــــن  ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ

الشرعية الشعبية والسياسية. 
ســابــعــًا، إلــى جــانــب تــحــّرك حكومة حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ضــد االنـــقـــالب، وقفت 
املــعــارضــة سريعًا ضد  التركية  األحــــزاب 
االنــقــالب، وأعــلــنــت رفضها لــه، مــا ساهم 
فــي وحــــدة املــوقــف فــي الـــداخـــل، للحفاظ 
على قواعد اللعبة الديمقراطية في البالد.
ثــــامــــنــــًا، انـــطـــلـــقـــت املــــــواقــــــف اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة الــرافــضــة لــالنــقــالب واملـــؤيـــدة 
لــلــشــرعــيــة، مــــن الــــحــــرص عـــلـــى الــحــفــاظ 
تركيا  انــجــرار  وعـــدم  الديمقراطية،  على 
إلى حالٍة من الفوضى واالنقسام والدم، 
أطــلــســيــة  ــيـــا دولـــــــة  تـــركـ ــًا وأن  خـــصـــوصـ
الكبرى،  العاملية  الــقــوى  لجميع  ومهمة 
في ميزان املصالح والعالقات واالستقرار 

اإلقليمي.
ــاذا بــعــد مــرحــلــة فشل  الــــســــؤال األهــــــم: مـــ
ــي تــعــزيــز  االنـــــقـــــالب؟ وهـــــل ســـتـــســـاهـــم فــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أم ســتــفــتــح الــــبــــاب أمــــام 

مرحلة من القمع؟
مـــن دون شــــك، يــتــخــوف كــثــيــرون مـــن أن 

وبمؤسسات  الحكم،  وبشرعّية  املجتمع، 
الــبــالد وبــصــنــاديــق االنـــتـــخـــاب.. ولـــم يعد 
 

ّ
 الثقل الديمغرافي وبكل

ّ
هذا الزمن، وبكل

ــأذن بــاســتــخــدام  ــ الـــتـــجـــارب الــتــاريــخــيــة، يـ
الحكم وتغييرها  أنظمة  قلب  الجيش في 
ــحــة، إذ أثــبــتــت الــتــجــربــة أن 

ّ
بــالــقــوة املــســل

ــــور أصــبــحــت بــيــد الــشــعــوب،  مــقــالــيــد األمــ
الــــحــــق األول  ــبــــة  فــــالــــشــــعــــوب هـــــي صــــاحــ
واألخـــيـــر فـــي الـــتـــحـــّرك وإشـــعـــال الـــثـــورات 

وتغيير األنظمة الحاكمة. 
مـــا لـــوحـــظ أن بــعــض الـــعـــرب ســـرعـــان ما 
بــدأوا يشمتون بأردوغان ويشتمونه، بل 
يــتــبــادلــون  فــرحــني مستبشرين  وخـــرجـــوا 
الــتــهــانــي، ألســـبـــاٍب مــخــتــلــفــة، فــمــنــهــم من 
يــخــالــفــه فـــي ســيــاســاتــه الــعــنــيــدة، ومنهم 
مــن يــخــالــف أيــديــولــوجــيــتــه فــي »العثمنة 
ــم مــــن يـــخـــالـــفـــه كــونــه  ــهـ ــنـ ــدة«، ومـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»العدالة  زعيم حزب ديني إسالمي اسمه 
والــتــنــمــيــة«، ومــنــهــم مـــن يــخــالــفــه طائفيًا 
كــونــه يــقــود بــلــدًا ســنــيــًا، وهـــو يــدعــو إلــى 
إحياء روح العثمنة، ومنهم من يقف ضّده 
بسبب أجــنــدٍة ســيــاســّيــٍة واضــحــٍة مواليٍة 
قــديــمــًا لتركيا..  تــعــّد خصمًا  الــتــي  إليــــران 
ــّر مــثــل هـــذه الــحــالــة  إلــــخ.  وال أدري مــا سـ
العربية، مقارنة بالحالة التركّية صاحبة 
 أحــــــزاب 

ّ
ــا وقــــــــوف كــــــل ــ ــدنـ ــ الـــــشـــــأن، إذ وجـ

ــاء عــلــى اســـتـــمـــرارّيـــة  ــقــ املـــعـــارضـــة مـــع اإلبــ
 
ً
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم وشـــرعـــيـــتـــه، أو مـــقـــارنـــة
بالحالة اإليرانية التي تلتزم الصمت كي 
تــراقــب املــوقــف، ومــن ثــم تعلن رأيــهــا الــذي 
يتفق ومصالحها بأساليب ديماغوجية. 

ـــه قــــد وقـــف 
ّ
 الـــعـــالـــم كـــل

ّ
وبــــــدا واضــــحــــا أن

ــدًا مــن هــذه  ــان الــــذي اســتــفــاد جـ ــ مــع أردوغــ
ــمــتــه الــطــريــق إلــى 

ّ
الــتــجــربــة املـــريـــرة، إذ عــل

منظومة  من  العسكرّية  املؤسسة  تنظيف 
الـــضـــّبـــاط الـــذيـــن اعــتــبــرهــم خـــونـــة، وربــمــا 
ــن تـــنـــســـاه املـــؤســـســـة  ــ ســيــلــقــنــهــم درســــــــًا لـ
العسكرية التي نّكلت، قبل أكثر من نصف 
قـــــرن، بــرئــيــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي الــســابــق، 
ــمــتــه هــذه 

ّ
عـــدنـــان مـــنـــدريـــس، وشــنــقــتــه. عــل

داخــل  فــي  األورام  يستأصل  كيف  الحركة، 
ن خصمه فتح الله غولن درسًا 

ّ
بلده، وسيلق

مت التجربة أردوغان أن 
ّ
لن ينساه. كما عل

املنطقة،  في  طبيعة سياساته  إلــى  يلتفت 
ــاب.. كما  وأن يقف ســـّدًا منيعا ضــّد اإلرهـــ
حة 

ّ
 الــحــاجــة بــاتــت مل

ّ
عــلــّمــتــه الــتــجــربــة أن

ــتــــور، ومــنــحــتــه  فــــي تـــركـــيـــا لــتــغــيــيــر الــــدســ
الفرصة أن يبقي على األســس التي بناها 
أتاتورك لتركيا الحديثة. ولكن، ليزيد من 
التي جاء  الجديدة  األيديولوجية  الوتيرة 
بها باسم  »العثمنة الجديدة«، ويزيد  أو 

ينقص من نظرية »العمق التركي«.

الرسمية، في الصراع السياسي الجاري، 
وهــــو مـــا قـــد يــــؤدي إلــــى إســـبـــاغ شــرعــيــة 
ديــنــيــة عــلــى املــســلــك الــســيــاســي للسلطة 
تطّرفني 

ُ
د مزاعم امل

ّ
تجاه خصومها، وُيفن

ج 
ّ
ــز بــأنــهــا حــمــلــة تـــجـــاه الـــديـــن، إال أن الــ

بــاملــؤســســة الــديــنــيــة الــرســمــيــة املــصــريــة 
على هذا النحو يجعلها طرفًا في األزمة 
الــســيــاســيــة فــي الـــبـــالد، وســـيـــؤدي الحقًا 
إلــــى إســـقـــاط هــيــبــتــهــا فـــي أعــــني الــعــامــة، 
بوق  مجّرد  كأنه  خطابها  سيبدو  حيث 
للسلطة يرّدد رغباتها، ويدور في فلكها، 
وال يــقــول إال مــا يــرضــيــهــا، وهــــذا يعني 

ضربًا ملصداقيتها في الصميم.
ــــراض  وهــــو مـــا ســيــدفــع الـــنـــاس إلــــى اإلعـ
دينيٍّ  خطاٍب  عن  والبحث  خطابها،  عن 
بديل،  يتمتع بقدر من املصداقية، ويكون 
عــلــى مـــســـافـــٍة مـــا مـــن الــســلــطــة، وهــــو ما 
سيفسح املجال لظهور خطاب آخر، بعيد 
عن األطر التقليدية، وسيكون غالبًا على 
قــدر من التشّدد واالنــغــالق، ألن التطّرف 
ال ينتشر وال ينتعش إال في مناٍخ قمعيٍّ 

ذي طابع إقصائي استئصالي.
تـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة حــلــقــة جـــديـــدة في 
ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــخــطــوات الخشنة 
اتــخــذتــهــا وزارة األوقـــــــاف مــنــذ 3  الـــتـــي 
يــولــيــو/ تــمــوز 2013، بــغــرض »تــأمــيــم« 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــام الـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــر واملـــــســـــاجـــــد وإحـ ــابـ ــ ــنـ ــ املـ
لقبضتها على  املجال الديني وإخضاعه 

لهيمنتها ومصادرته بصورة كلية.

 
ً
تكون مرحلة ما بعد فشل االنقالب مرحلة

لــقــمــع الــحــريــات، وتــعــمــيــق االنــقــســامــات، 
ودفع الخالفات مع أوساٍط من املؤسسة 
الــعــســكــريــة إلـــى الـــصـــدام، خــصــوصــًا وأن 
عسيرة  بمحاسبٍة  علنًا  تعهد  أردوغــــان 
ملــن قــام بها، بــل وجـــّدد بقوة دعــوتــه إلى 
تطهير جــمــاعــة الــداعــيــة فــتــح الــلــه غولن 
من الدولة واملجتمع، بعد أن اتهم غولن 
بالوقوف وراء االنقالب. ربما من املفهوم 
حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت واملــحــاســبــة الــجــاريــة 
الــســؤال هنا يتعلق  االنــقــالب، لكن  عقب 
هل  بمعنى  واملــحــاســبــة،  املالحقة  بشكل 
قانونية  بنية  الــتــركــي  الــدســتــور  يحمل 
كاملة ملثل هذه املحاسبة، أم أن الحكومة 
قد تستغل ما جــرى ملحاسبٍة تدخل في 
إطـــار الــخــصــومــة الــســيــاســيــة، خصوصًا 
ــوات املــطــالــبــة بـــإعـــادة  ــع ارتــــفــــاع األصـــــ مـ
العمل بقانون اإلعــدام وتوجيه اتهامات 
ــكـــومـــة؟  ــن يـــنـــتـــقـــد الـــحـ ــ الـــخـــيـــانـــة لـــكـــل مـ
سيشكل مسار هذا األمر معيارًا الختبار 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــركــيــة، وانــتــقــالــهــا إلــى 

مرحلة جديدة.
)كاتب سوري(

ــريـــن  ومـــنـــحـــت املـــحـــاولـــة االنـــقـــالبـــيـــة اآلخـ
 فـــي املــنــطــقــة، مثل 

ً
درســــــًا، أن بـــلـــدًا ثــقــيــال

تركيا، ال يمكن التغاضي عن دوره. وعليه، 
لن تبقى تركيا كما كانت عليه، وستتحّول 
إلى تركيا الجديدة، كما أسماها أردوغان، 
ــلـــب املـــراقـــبـــني  إذ ســـيـــبـــدأ، كـــمـــا يــعــتــقــد أغـ
ــّراء رّد الــفــعــل الـــذي تبلور  والـــدارســـني، جــ
عــلــى مـــا حــــدث بــســلــســلــة مـــن الــتــغــيــيــرات 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــّده كــثــيــرًا،  ــ وســيــحــّجــم دور املـــعـــارضـــة ضـ
وخصوصا خصمه األيديولوجي اللدود، 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، مـــع ضــعــف املــعــارضــني 
الــعــلــمــانــيــني واليمينيني  مــن  لــه  اآلخـــريـــن 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــني والــــيــــســــاريــــني الــشــيــوعــيــني 
األتــــراك، وســتــتــحــّول املــؤســّســة العسكرية 
الــقــوي، على امتداد  التي كــان لها دورهـــا 
مؤسسٍة  إلــى  التركية،  الجمهورية  حــيــاة 
السياسة  فــي  تتّدخل  أن  طــائــعــٍة، ال يمكن 
ز  الـــســـيـــاســـة 

ّ
بــــعــــد الــــــــيــــــــوم.. وســـــتـــــتـــــعـــــز

الــخــارجــيــة الــتــركــيــة دولـــيـــًا وإقــلــيــمــيــًا مع 
العالم. وستغدو تركيا أكثر نفوذًا كعضو 
في حلف األطلسي، إذ سيضغط أردوغان 
باتجاه املبدأ الذي أرساه اتاتورك لتركيا 
تــحــت شــعــار »الــســلــم فــي الـــداخـــل.. السلم 
الــخــارج«، لكي يلتفت ملعالجة قضية  فــي 
 مضاجع تركيا منذ 

ّ
داخلية معقدة، تقض

الــكــرديــة، ثم  زمــن طــويــل، ممثلة بالقضّية 
يــلــتــفــت إلـــى مــعــالــجــة اإلرهـــــاب الــــذي طــال 
تــركــيــا فـــي الـــعـــمـــق، وهــــو بــحــاجــة مــاّســة 
ــــى مـــطـــالـــب املـــعـــارضـــني  ــــى أن يــلــتــفــت إلـ إلـ
لــســيــاســاتــه، ويـــدخـــل مــعــهــم فـــي حـــــواراٍت 

ة من أجل تركيا الجديدة. 
ّ
معمق

في  قالها، وهــو  التي  عبارته  فــي  التأمل 
 تحّواًل 

ّ
قلب الحدث وفي محور األزمة، إن

ســيــحــدث لــالنــتــقــال »مـــن تــركــيــا القديمة 
إلـــى تــركــيــا الــجــديــدة«، يــطــرح مــزيــدًا من 
التساؤالت، منها: هل سينطلق من خضم 
هــذا املخاض أردوغـــان جديد في تركيا؟ 
الــرجــل مــن غلوائه باتجاه  ف 

ّ
هــل سيخف

يقترب من  ويــعــود  الــجــديــدة«،  »العثمنة 
ــاتــــورك فـــي الــعــلــمــنــة الــقــديــمــة؟  ركـــائـــز أتــ
هــــل ســيــلــتــفــت ملــعــالــجــة األخــــطــــار الــتــي 
تهّدد تركيا من داخلها، أم سيبقى على 
سيقوم  هــل  ودولــيــًا؟  إقليميًا  سياساته 
األفضل  نحو  الــتــركــي  الــدســتــور  بتغيير 
ديــمــقــراطــيــًا، أم ســيــفــرض فـــي الــدســتــور 
 كما يريد، أو يعتقد؟ هل 

ً
 جــديــدة

ً
أجــنــدة

القديمة  تركيا  انتقاليًا من  سيبدأ طــورًا 
إلـــى تــركــيــا الــجــديــدة، بـــإجـــراء مــحــاوالٍت 
جذريٍة تنقل تركيا من العلمنة الكمالية 
سيجري  أم  األردوغـــانـــيـــة،  العثمنة  إلـــى 
العكس، بحيث يخفف من وطأة عثمنته 
الجديدة لصالح قوى املعارضة املعلمنة؟ 

هذا ما ستكشف عنه األيام املقبلة. 
)مؤرخ عراقي(

مصر... تأميم المنابر وخدمة التطرّف

لماذا فشل االنقالب؟

انتصار أردوغان في إدارة أزمة تركيا

حقوق األسد الفكرية

العالقة طردية 
ووثيقة، بين تأميم 

الدولة المجال الديني 
وانتشار التطّرف

قادت الحكومة 
التركية برنامجًا 
عمليًا وسياسيًا 

ناجحًا في مواجهة 
االنقالب، تمثل في 

دعوة الجماهير 
للخروج إلى الشارع

هل سيلتفت أردوغان 
لمعالجة األخطار 

التي تهّدد تركيا من 
داخلها، أم سيبقى 

على سياساته 
إقليميًا ودوليًا؟

آراء

معن البياري

نفسه  املانشيت  في  ومصرية،  وإماراتية  أردنــيــة  ثــالث صحٍف حكومية،  اشتركت 
أخــريــان مصرّيتان، حكومية وخاصة،  واشــتــركــت  تــركــيــا«.  فــي  »انــقــالب عسكري 
يطيح  التركي  »الجيش  فيه،  اللغوي  الخطأ  في  أيضًا  بل  املانشيت وحــده،  في  ليس 
ــور الــتــحــريــر فــي هــذه  ــان فــي وســـع الــقــائــمــن عــلــى أمـ ــدة(. وكـ ــ ــان« )الــبــاء زائـ ــأردوغـ بـ
 فقط، من غلّوهم 

ً
فوا، قليال

ّ
الزميالت )؟(، في الساعة الثانية عشرة تلك الليلة، أن يخف

بلدانهم،  تجاه حكومات  ليليًا،  ممارسته،  يألفون  الــذي  الجوخ  في مسحهم  املعتاد 
فال ُيحرجونها في هذا الصنف الرديء من السماجة، ويعنونون الصفحات األولى 
س الصبح، 

ّ
د، وهو »محاولة انقالب في تركيا«، حتى إذا تنف

ّ
لجرائدهم بالخبر املؤك

ذهبوا إلى زغاريدهم بنجاح االنقالب إذا نجح، أو عالجوا الخيبة التي ألحقتها بهم 
بساطير العسكر األتــراك، بنشر أطروحات عباقرة معلقيهم واملحّررين لديهم، عن 
العلمانية التركية التي تحتاج دائمًا للجيش لحمايتها، كما أتحفنا أحُدهم في واحدة 

من هذه املطبوعات.  
الجامعات  فــي  والــصــحــافــة  الجماهيري  واالتــصــال  اإلعـــالم  أقــســام   طــالب 

ّ
يستحق

رت 
ّ
 وبالغة األهمية توف

ً
 وكاشفة

ً
واملعاهد واألكاديميات العربية التهنئة، ألن عّيناٍت دالة

سعفهم في إنجاز تحليالٍت عمليٍة ملا يدرسونه 
ُ
السبت املاضي، ت ليلة  أمامهم، في 

من نظرياٍت وأفكار عن عالقة اإلعالم بالسلطة، وعن اإلعالم واالنحيازات السياسية. 
وإْن عليهم ربما أن يبذلوا جهدًا في أرشفة هذه املواد اإلخبارية الغزيرة في املوضوع 
بدا  التي  الطويلة  الليلة  تلك  في  الفاشلة خصوصًا،  االنقالب  محاولة  وفــي  التركي، 
بإطاحة  فيها مذيٌع في فضائيٍة مصرية كأنه يرقص في مقعده، من فرط بهجته 
فه، وزميالتها في 

ّ
أردوغان الذي طلب اللجوء إلى أملانيا، بحسب الفضائية التي توظ

غير بلٍد عربي. وطالب اإلعالم والصحافة العرب محظوظون أيضًا ألنهم أمام عّينات 
للدرس األكاديمي والتحليل العلمي، غير مسبوقة، من قبيل مسارعة موقع إلكتروني 
مصري إلى حذف كل ما نشره بشأن محاولة االنقالب في ساعاتها األولــى، بعد 
دت الوقائع تاليًا أنها تسببت للسلطة في مصر بُسعاٍر 

ّ
النهاية غير السعيدة التي أك

مرضي، جعلها في الحالة الكوميدية املؤسفة في مجلس األمن، عندما حاول ممثلها 
نزع وصٍف عن الحكومة التركية لم يعجبه. لم تكن مصر امللعب الوحيد الذي انتحر 
ف، في تلفزاٍت وصحٍف ومواقع إلكترونية 

ّ
فيه اإلعالم بالشكل الذي رأينا، فقد تكش

، )هل يجوز ضم سورية؟(  أن أمراض 
ً
غير قليلة، في األردن ولبنان واإلمارات، أمثلة

ها 
ُ
اإلعالم العربي أكثر مما كنا نعلم أو نخّمن. نتفّهم أن لكل وسيلة إعالم خيارات

 مورست، تلك الليلة، على املهنية اإلعالمية، أو 
ً
السياسية، وهذا حقها، غير أن مذبحة

لنقل بتواضع، على الحدود الدنيا منها. لم نعد ننعم بترٍف ذهنيٍّ يجعلنا نرفض أن 
تكون هذه الفضائية مع أردوغــان وتلك ليست معه. ال مشكلة في هذا األمر. ولكن، 
تستطيع وأنت في موقفك من الرجل، أن تحافظ على مقادير موزونة من املهنية في 
أدائك اإلعالمي، بل وفي تظهير اجتهادك السياسي إْن شئت، حتى في أثناء تسارع 
أخباٍر عن محاولة انقالٍب، قد تنجح أو تفشل، ضد الرئيس التركي. وإذا كنت على 
درجــٍة عاليٍة من االحتراف، لن تجد نفسك مضطرًا إلى أن تبيع لجمهورك مسكك 
تركيا،  أردوغـــان هو رئيس  أن  قــارئــك، يعرف  أو  املنتصف، فمشاهُدك،  العصا من 
وليس رئيس اإلكوادور، وتركيا في زمنه ليست التي كانت تجري فيها، االنقالبات 

ومحاوالتها بوفرٍة، في أزمنة مضت، ولم يكن يكترث بشأنها املواطن العربي. 
 

ٌ
وللدرس األكاديمي نفسه، يحُسن هنا التوكيد على أن رقّيًا رفيعًا اتصفت به صحف

ومواقع إلكترونية وفضائياٌت في متابعتها الواقعة التركية الجديدة، ولك أن تختلف مع 
خياراتها السياسية، ما يعني أن الرهان ممكٌن، ودائمًا، على مضيٍء كثيٍر في اللوحة 
ها فرصة مثلى أن ينكب باحثون وطلبة جاّدون على »تحليل 

ّ
العربية التعيسة. ونظن

أثنائها  أخــذت في  استثنائية،  ليلٍة  العربي، في ست ساعات من  اإلعــالم  مضامن« 
، في أحط قيعانها، اإلعالم امللتحق بها إلى مشهد انتحاري مثير... وحزين.

ُ
السياسة

بسمة النسور

 ال ُينكرها سوى جاحد غير مدرك جوهر األشياء، ومهما 
ٌ
إنها، بدون شك، نعمة

تنّوعت تجاربنا وتعّددت في مسارات هذه الحياة، سوف نظل قاصرين عن إدراك 
صاب بها في لحظة سخاٍء كونية، عندها نتوقف 

ُ
معانيها، إلى أن يمّن الله وُيقدر، فن

عن كوننا ذواٍت مستقلة، ونرتبط، مختارين وإلى األبد، بذلك اإلحساس اإلعجازي 
الــروح، غامرًا إياها بسكينٍة تشبه اليقن، فنتغير.  اآلسر بالحب الوفير دافقًا في 
وفي لحظٍة خاطفٍة، تتجلى فينا الغريزة، ما أن يزعق الوليد خارجًا للتو من رحٍم 
 عن حبٍل سّري 

ً
احتضنته شهورًا تسعا. يخرج مذعورًا محتجًا صارخًا منفصال

في مخاٍض ســوف يربطه، إلــى األبــد، بتلك املــرأة ثقيلة الــوزن املستلقية في غرفة 
العمليات، غافلة عن مسح عرقها املتصّبب، منساقة بكل جوارحها لثالثة كيلو من 
 للحدوث في لحظٍة 

ٌ
الجمال الخالص، مصّدقة بشكل نهائي وحاسم أن الحب قابل

غامضٍة منفلتة من أسر املنطق واملعقول والواقع.
 وتتحّدد مالمح ذلك الحب املعجزة، لحظة استقرار رأس الصغير على صدر أمه، 
املتلهف للعطاء، ليصبح الرباط املقدس متينًا منذ الرشفة األولــى، على الرغم من 
أن الوالدة الحديثة، وبفضل صرعات التقدم العلمي، فقدت جزءًا ليس يسيرًا من  
الــروح، منذ  مهابتها ودرامّيتها، فلم تعد، بعد اآلن، رمزًا للوجع املبّرح الذي يشق 
، من شأنها أن تجعل آالم الطلق في حّدها 

ً
 سحرية

ً
اقترح علينا الطب املتقّدم حلوال

األدنى،  بحيث باتت من مخلفات املاضي، ولعلها سوف تنضم، فيما بعد، إلى باقي 
 في الظهر، تبلغ قيمتها مائة 

ً
مفردات التراث اإلنساني، فبمجرد أن تعطى املرأة حقنة

وثمانن دينارًا أردنيًا، حتى تتالشى كل آالم املخاض الرهيبة التي كانت تدفعها 
إلى الصراخ املستمر من هول األلم، ولربما لترديد بعض الشتائم بحق الزوج الذي 
يذرع البهو مذعورًا، وهو يستمع بعجٍز وخجٍل لتلك الصرخات املفزعة، القادمة من 
رًا بالحياة. ولعل 

ّ
الــوالدة، إلى أن يحسم الوجع بصرخة الوليد الطازج، مبش غرفة 

للداللة على  املخاض،  آالم  املبدعون عن استعارة  الوقت كذلك قد حــان، كي يكف 
 كالسابق.

ً
معاناتهم، ألنها فقدت رومانسيتها، ولم تعد مقنعة

والحق أنه لو توفرت هذه الوسيلة العبقرية منذ وقت مبكر، لتصاعد معدل املواليد، 
الحائط هموم  أدنــى، ضــاربــات عــرض  النساء عشرة أطفال حــّدًا  وألنجبت معظم 
بديهي  العموم، من عشٍق غريزي  في  املــرأة،  روح  تختزنه  ملا  وتكاليفها،  املعيشة 
لــهــؤالء الــصــغــار. وكــثــيــرًا مــا ضبطت نــســاء فــي أي زيــــارة ألي مستشفى، وهــن  
العريضة  الزجاجية  النافذة  الـــوالدة، كي ينظرن بشغٍف خــالل  إلــى قسم  يتسللن 
للحاضنة بأقصى مشاعر البهجة إلى تلك املخلوقات الطرّية الهشة املدهشة، وهي 
ى 

ّ
تحّدق بالعالم بارتياٍب وتوّجس. األمومة حالة في منتهى الخصوصية، وال تتأت

هكذا وفق البيولوجيا فحسب، إذ ليس كافيًا أن يتوفر شرط األنوثة، كي نعتبر أن 
قت حكمًا. ليس األمر بهذه البساطة، وإال ملا سمعنا عن أمهاٍت قتلن 

ّ
األمومة تحق

بدٍم بارٍد، وبوحشيٍة مطلقٍة، صغارهن، وألقن بهم في العراء، ملجرد إنقاذ أعناقهن، 
أو سعيًا وراء وهم ستٍر لن يستر سواد أرواحهن في جميع األحوال. من هنا، ال بد 
من  التأكيد على أن األمومة ليست شأنًا نسويًا خالصًا، بل ثّمة كثيرون من الرجال 
لفرط  اللقب،  هذا  ويستحقون  والعطف،  والحنان  باللياقة  يتميزون  الذين  الرؤومن 
التعبير عن حّب صغارهم وحماية رموش  على  وقدرتهم  حبهم وجزيل عطائهم، 
أعينهم، وانخراطهم في االعتناء، والرعاية بكل تفاصيلها املتعبة في أحياٍن كثيرة، 
الدافئ  باملعنى  اإلنسانية،  مكتملة شروطها  أمومٍة  بمالمح  يحظوا  ألن  يؤهلهم  ما 
للكلمة. ال جدال في أن األمومة امتياز ومنحة سماوية، ينبغي أن نصلي، لكي نكون 
جديرين بها، على كثرة متاعبها وانهماكاتها من سهر لياٍل طوال، ونكراٍن تام للذات، 
وتضحية بكل ما يبدو من متع ومباهج في الحياة، من أجل أن ينام الصغير دافئًا 
مطمئنًا إلى حضن املاما املتوفر، على الدوام، وهي التي تراه أجمل مخلوٍق في الكون، 

في تطّرٍف أمومي مقبول، ال تبّرره سوى  سطوة الحب فقط ال غير.

سامح راشد

 كبيرة أصابت من راهنوا على سقوط أردوغان بفعل محاولة انقالب 15 
ٌ
صدمة

 وأجهزة ونخبًا وإعالمين. فنموذج تركيا في الحكم واإلنجاز كان 
ً
يوليو، دوال

دائمًا موضع مقارنٍة مع دول أخرى في املنطقة، تفتقد الزعامة الحقيقية، وتعيد 
إنتاج التخلف من عقود. لذلك، فإن أهم ما في االنقالب الفاشل على أردوغان هو 
ما سيترتب عليه، سواء داخل تركيا أو في املنطقة. أردوغان بعد االنقالب ليس 
أردوغان ما قبله، وكذلك مواقف دول املنطقة تجاه تركيا وسياساتها اإلقليمية. 
أيــًا كــان مــن يقف وراء االنــقــالب الفاشل، ال بــد أنــه كــان يــدري مــا لهذه الخطوة 
نحو  إقليميٍة  لـــرّدة  تتويجًا  كــان سيعني  املحاولة  فنجاح  وخــطــورة،  أهمية  مــن 
الدكتاتورية وسيادة العسكريتارية. ولألسف، لم يدرك هؤالء أن في ذلك إهانة 

واستنزافا للشعوب وللجيوش معًا. 
 
ٌ
صحيح أن فشل االنقالب أكد انقسام الجيش التركي، وفي ذلك بالطبع خطورة

املدنية  السلطة  إلــى صف  السياسية  واملعارضة  الشعب  انحياز  أن  إال  كارثية، 
ــان الــحــقــيــقــي. جــيــوش هتلر  ــر، فــكــان هـــذا هــو صــمــام األمــ املنتخبة حــســم األمــ
تــوّحــدا  األســـد  وبــشــار  الــقــذافــي  معمر  وجيشا  متماسكة،  كــانــت  وموسوليني 
خلفهما، وكذلك جيوش صدام وبينوشيه ورضا بهلوي وبعده الخميني. وقبل 
 من الجيش اإلسرائيلي الذي يحتل وينتهك ويحاصر 

ّ
كل هذه األمثلة، ليس أدل

ويقصف. فقيمة الوحدة والتماسك ليست في ذاتها، وإنما في كيفية توظيفها، 
وفي أي اتجاه وألي غرض.

الشعبية هي  اإلرادة  االنــقــالب.  بعد فشل  األخطر  املستقبلية  اإلشـــارة  تلك هي 
أساس الحكم، أيًا كانت مرجعيته، فهي الشرط الضروري الذي ال بد منه. أخذًا 
وقــرار  الشعبية  واإلرادة  والشرعية  فالحق  وحــدهــا،  تكفي  ال  أنها  االعتبار  في 
الصندوق، من دون قــوة، تصير بال حــوٍل وال قــوة. ولــوال انحياز قــيــاداٍت عليا 
في الجيش ألردوغان، سواء مواالة لشخصه، أو إيمانًا بالديمقراطية، ونأيا عن 

.
ً
مستنقع السياسة، ملا وجدت إرادة الشعب إلى الواقع سبيال

البليغ بمفرداته ومعانيه إلى كل من تابع املحاولة االنقالبية  الــدرس  وصل هذا 
مع  املنطقة  تعاطي حكومات  على  وسينعكس  بلحظة.   

ً
لحظة فشلها  ومــراحــل 

أردوغان، وسيضطر اإلعالم العربي إلى التخلي عن الصورة الذهنية لتركيا، دولة 
لية رجعية، بعد أن أثبت األتراك أنها صورة زائفة ُمختلقة. 

ّ
تسلطية تدخ

على الدول التي كانت تراهن على سقوط أردوغان أن تعيد حساباتها. فالرجل 
 وانتقادات قوية لسياساته، جعلت منه محاولة 

ً
أزمــاٍت داخلية الذي كان يعاني 

االنقالب الفاشلة ملكًا متوجًا على عرش الديمقراطية التركية. وكما من املتوقع 
، وربما عنفًا، في التعامل مع األطــراف املناوئة له 

ً
أن يصبح أردوغــان أكثر قــوة

السياسة  إلى تغيير ما في  الداخل، ربما يفضي اجتيازه اختبار االنقالب  في 
الخارجية التركية، سواء تجاه الشرق األوسط أو خارجه. خصوصًا فيما يتعلق 

بالدول التي قد ترتاب أنقرة في ضلوعها باالنقالب. 
النموذج  العربي. فسقوط  للربيع  بعث جديد  تركيا،  في  العسكر  انقالب  فشل 
للبقاء  الــوقــت  مــن  مــزيــدًا  ومرتزقتها  تحتضر  التي  النظم  كــان سيمنح  التركي 
التجربة  الــشــعــوب. وبــمــرور  الحرية والــكــرامــة وإعـــالء كلمة  والشماتة فــي دعــاة 
التركية من ذلك االختبار العسير، فإنها ستعود نموذجًا ملهمًا الحترام املواطن 

الذي هو أصل الدولة وركنها األساس. 
 وملهمة من قبل، فإن جديدها بعد االنقالب 

ً
وإن كانت ديمقراطية تركيا قائمة

أشّد تأثيرًا وأوسع نطاقًا. إذ لن يقتصر اإللهام على الشعوب، وسيتحول موقف 
الجيش، صورة  وأفــراد  قيادات  من  األعظم  والــســواد  التركية،  السياسية  القوى 
ستظل ماثلة أمام أعن نظرائهم من الساسة والعسكرين، سواء في دول الشرق 
األوســط، أو مناطق أخــرى، خصوصًا تلك التي أصابها وبــاء االنقالبات قديمًا 

أو حديثًا.

تهئنة لطالب اإلعالم العرب منذ الرشفة األولى

بعث للربيع العربي
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وإسرائيل  بني مصر  الرومانسية  العالقات  خرجت 
ــر الــخــارجــيــة املـــصـــري،  ــ ــور بــعــد زيــــــارة وزيـ ــنـ ــى الـ ــ إل
ســامــح شــكــري، لتل أبــيــب األســبــوع املــاضــي، ولــقــاءه 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو. السؤال 
الـــذي لــم أستطع اإلجــابــة عــنــه، هــو: ملـــاذا الــتــقــارب مع 
الــزيــارة  وأّن  خصوصًا  اآلن؟  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
املعلن عنها، إلنهاء معاناة  جــاءت، بحسب األسباب 
الفلسطينيني، وإنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 
الحال  بطبيعة  هــذا  لكن،  الطرفني.  بني  الثقة  وتعزيز 
و73،  و67   56 حـــروب  لجيل شهد  مقنع  غير  كــالم 
وطــالــع الــحــروب الــثــالث الــتــي شنتها إســرائــيــل على 
قطاع غزة خالل الخمسة أعوام املاضية، واملحاصر 
مــنــذ مـــا يــزيــد عـــن 10 ســـنـــوات، وشــهــد أيــضــًا بــنــاء 
الفلسطينيني،  آالف  وقتلها  للمستوطنات  إسرائيل 
منازلهم. كل  وهــدم  وبلداتهم  قراهم  وتهجيرهم من 
هذا، ومازلنا نتحدث عن الثقة املتبادلة! أين هذه الثقة 
بني شعٍب متطرٍف، يضرب بعرض الحائط القوانني 
بوقف  العالم  ويطالب  يناشد،  وشعب  كــافــة،  الدولية 
اليومية،  واالنتهاكات  األقصى،  املسجد  في  التهويد 

وبناء املستوطنات في الضفة الغربية؟
أعترض على هذه الزيارة املصرية، ألسباب عّدة:

املــصــري، سامح شكري،  الخارجية  وزيــر  لقاء   :)1(
ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، في تل 
أبيب، يعّد األّول بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما 
لحقها من إحساس وطني بالشعب املصري، يفّرق ما 
بني مرحلة انهزامية لم يستفيد منها الشعب املصري، 
ال سياسًيا وال اقتصادًيا وال ثقافًيا، ومرحلة وعي 
جديد مليئة باألمل في جميع جوانب الحياة املصرية.
جمهورية  بــني  رومــانــســيــة  عــالقــة  أّي  أرى  ال   :)2(  
 الضرر ملصر ومركزها 

ّ
مصر العربية وإسرائيل، إال

حيث  وأفريقيا،  العربي  والعالم  األوســط  الشرق  في 
انتهى نتنياهو األسبوع املاضي من االجتماع بسبعة 
من قادتها في كمباال.  )3(: وعن كون هدف الزيارة 
كما أعلن عنه، هو لصالح الشعب الفلسطيني، وإنهاء 
لهم، 

ّ
تمث حكومة  لهم  الفلسطينيون   :

ً
فـــأوال الــصــراع؛ 

في  جهودها  تــّوجــه  أن  املصرية  الحكومة  وبــإمــكــان 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــار مــبــاشــرة، وتـــدعـــم  ــ ــذا اإلطـ هـ
منذ  التاريخ  أكد  لقد  وثانًيا  كافة،  املمكنة  بالوسائل 
توقيع »كامب ديفيد« أّن الطرق الصحيحة والسلمية 
مع إسرائيل ال تفيد وال تأتي بأي جديد يذكر، وأّن 
املقاومة  تقوية  »إسرائيل« هو  مع  األجــدى  األسلوب 

لتفرض إرادتها، ولتستعيد الضفة الغربية املحتلة.
أن تكون هذه  أتــخــّوف منه، وأخــشــاه كثيرًا،  )4(: ما 
الـــزيـــارة مــقــّدمــة ملــحــاولــة تــطــبــيــع جـــديـــدة بـــني مصر 
ــأّن الشعب  ــتـــالل اإلســرائــيــلــي، ولــكــنــي واثــــق بــ واالحـ
ــاوالت كما  ــحــ ــذه املــ ــوف يــفــشــل مــثــل هــ املـــصـــري ســ
أكثر  استمرت  محاولة  وأفشل  السباق،  في  عهدناه 
املصري  الشعب  ننتظر كلمة  من 30 عاًما، ومازلنا 
حول هذه الزيارة. )5(: القطيعة بني مصر وإسرائيل، 
الوحيدة  الطريقة  هــي  الخبيثة،  مــؤامــراتــهــا  ومــراقــبــة 
كانت  الــتــي  الــســالم  اتفاقيات  بعد  السلبية  للحماية 
فــي الــغــالــب اتفاقيات فــرض أمــر واقـــع مــع إســرائــيــل، 
الــتــّوســعــيــة عــلــى حــســاب مصر  وال يخفى نــوايــاهــا 
تتحّدث  أعــرف كيف  ولبنان وســوريــة. ال  وفلسطني 
الـــســـالم، وهـــي ال تـــزال تحتل الضفة  إســرائــيــل عــن 
الغربية بسكانها، الذين جعلتهم مواطنني من الدرجة 
الهنود  الثانية، وتقضي على شبابها يوميًا بطريقة 
الحمر في أميركا؟، وكيف يحدث تقاربًا في العالقة 

املصرية اإلسرائيلية، وما زالت الجوالن محتلة؟
عبداهلل حازم المنسي )فلسطين(

الحديث عما جرى  السابق ألوانــه  لعله من 
فــي تــركــيــا، مــن نــاحــيــة الـــدوافـــع والــداعــمــني 
والــقــائــمــني. لــكــن، أعــتــقــد أن أمـــــورًا حــدثــت 
ــارة إلــيــهــا. الــحــديــث بـــدأ مع  ــ البـــد مـــن اإلشــ
املساء عن إغالق للشوارع العامة في أنقرة 
أخبار  إلــى  ليتطّور  واسطنبول،  العاصمة 
ف للطيران الحربي، وسماع 

ّ
عن تحليق مكث

أصــــوات إطــــالق نـــار وانـــفـــجـــارات مــتــعــددة. 
وسائل اإلعالم املعروفة، ووسائل التواصل 
اإلجـــتـــمـــاعـــي، بـــــدأت الـــحـــديـــث عـــن انــقــالب 
منذ  بـــدأت  التكهنات  تــركــيــا.  فــي  عسكري 
ــى، حــيــث أصــــدرت املجموعة  ــ الــلــحــظــة األولـ
ها 

ّ
الــتــي قـــادت االنــقــالب بيانًا قــالــت فــيــه، إن

الـــبـــالد بــاتــت  تــســيــطــر عــلــى األمـــــــور، وأّن 
أكدت  التركية  والحكومة  سيطرتها،  تحت 
أنــهــا ال تـــزال فــي الــحــكــم، وأّن األمـــور تحت 
وتصريحات  تصريحات  حــرب  السيطرة. 
ــــالل ســــاعــــات قــلــيــلــة، تـــبـــّدت  ــادة، وخــ مــــضــ
بــعــض الــخــيــوط وعـــرفـــت بــعــض األســـمـــاء، 
والتحقيق،  التدقيق  رهــن  األمـــور  تـــزال  وال 
وال يزال هناك توتر بسيط، وربما لم تنته 
األمــــور بــعــد بــشــكــل كــامــل. وتــكــشــفــت عن 
الساعات األولى للمحاولة اإلنقالبية أشياء 
كثيرة على الصعيدين التركي، وردة الفعل 
الــغــريــبــة لـــدى الــشــارع الـــســـوري، معارضة 
ومواالة. هناك أربع أشياء رئيسية ساهمت 

في إفشال الحركة اإلنقالبية، هي:
التركية  القيادة  بها  ع 

ّ
تتمت التي  الثقة   :)1(

الــــذي راهــنــت  الــتــركــي  بنفسها وبــالــشــعــب 
عــلــيــه، فــكــانــت مــكــاملــة ســكــايــب، ملـــدة ثـــوان 

ــدودة كــافــيــة لـــنـــزول الــشــعــب لــلــشــوارع  ــعـ مـ
ليفشل املحاولة االنقالبية.

التركي،  الــشــارع  به  تمّيز  الــذي  الوعي   :)2(
ــــذي نـــزل بــكــل أطــيــافــه، أنــصــار الحكومة  ال
ومـــعـــارضـــوهـــا، لـــم يــســتــغــلــوا الـــوضـــع كما 
كـــــان ســيــحــصــل لــــو كـــــان األمـــــــر فــــي بــلــد 
الشارع، يدافع عن  إلى  آخــر، فالشعب نزل 
حــريــتــه وكـــرامـــتـــه وديــمــوقــراطــيــتــه، وعـــدم 
انجراره إلى الفوضى التي طاملا تترافق مع 
هكذا مواقف، بل كــان موقفه مــّوحــدًا، نزل 
أركــان  ليثبت  والــطــائــرات  الدبابات  متحديًا 

الديموقراطية.
ممثلة  ــة،  ــيـ الـــواعـ الــتــركــيــة  املـــعـــارضـــة   :)3(
بأحزاب املعارضة، والتي وقفت إلى جانب 
الــشــرعــيــة، مــتــنــاســيــة خــالفــاتــهــا مـــن أجــل 
الــحــفــاظ عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة، ولـــم تستغل 
الحكم.  أجــل االنقضاض على  املــوقــف مــن 
وهـــــذا يــــدل عــلــى رقــــي الـــحـــالـــة الــســيــاســيــة 
فاملعارضة  فيها،  والديموقراطية  التركية، 
الــبــلــد، ولــيــس من  والسلطة تعمل مــن أجــل 

أجل كرسي السلطة.
التي  الــقــوات  فيه  بما  التركي،  الجيش   :)4(
ــقــوة  شـــاركـــت بـــاالنـــقـــالب، لـــم تــســتــخــدم ال
الحركة  انتهاء  أن  مــن  الــرغــم  على  املفرطة، 
االنـــقـــالبـــيـــة يــعــنــي نــهــايــة مـــن شـــــارك بها 
ــــك، تــراجــع الــجــيــش أمــام  إلـــى األبــــد. ومـــع ذل
تــدافــع عن  الــتــي خــرجــت  الــشــعــبــيــة  اإلرادة 

ديمقراطيتها بقوة.
نعم، نجح الشعب التركي في تثبيت أركان 
دولته، وحماية حريته وديموقراطيته. وفي 

املــقــابــل، كــانــت ردة فــعــل الــشــعــب الــســوري 
ــيــــر مـــفـــهـــومـــة، ســـــــواء مـــوالـــيـــي  ــبـــة وغــ غـــريـ
الــنــظــام أم مــعــارضــيــه، فــاملــوالــون نــزلــوا إلى 
الــــشــــارع يــحــتــفــلــون، وبــمــوافــقــة مـــن نــظــام 
ــد ومــبــاركــة مــن إعــالمــه، واستعجلوا  األسـ
هم من 

ّ
التركية، وكأن الدولة  األمور بسقوط 

التحليالت  عــشــرات  إلــى  إضــافــة  أسقطها، 
التهريج،  إلــى حــد  الــتــي وصــلــت  السياسية 
ــــن أزمـــتـــهـــم  ــــؤالء يـــــريـــــدون الـــــهـــــروب مـ ــهـ ــ فـ
ــه في  ــ

ّ
وإحــبــاطــهــم، وتــصــويــر مـــا يــحــدث أن

هم حققوا نصرًا تاريخيًا.
ّ
صالحهم، وكأن

ــر، وقـــف أغــلــب الشعب  ــ عــلــى الــجــانــب اآلخـ
ــد،  الـــســـوري املـــعـــارض لــنــظــام بـــشـــار األســ
منها  ولــدوافــع شتى،  التركية  الحكومة  مع 
والشعب  التركية  للقيادة  االمتنان  شعور 
من  الخوف  ومنها  الستضافتهم،  التركي 
املصير املجهول. لكن الغريب أن السوريني 
ــهــم لم 

ّ
ــان الــشــخــص، وكــأن وقــفــوا مــع أردوغــ

يــخــرجــوا بــعــد مـــن عـــبـــاءة تــقــديــس الــفــرد، 
فاألتراك، بمن فيهم املوالون للحكومة، وقفوا 
فــي حني  التركي،  العلم  مــع تركيا، ورفــعــوا 
وقــف السوريون يرفعون صــور أردوغــان، 
واخــتــصــروا مــا يــجــري فــي شــخــص رجــل 
واحـــد، على الــرغــم مما شــاهــده الــعــالــم من 
ووقوفهم  تركيا،  في  السياسيني  تضامن 
صفًا واحدًا ضد املحاولة اإلنقالبية. هل هو 
أنها  أم  التفكير؟  في  أم  املفهوم،  في  الفرق 
تربية خمسني عاما ال تزال تسكن مخيلة 

السوريني؟
فراس عالوي )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

لعل أســوأ ما في هجوم نيس، بعد بشاعة 
الــجــريــمــة نــفــســهــا، هـــذا االهــتــمــام اإلعــالمــي 
 إجـــرامـــيـــة 

ٌ
ــال ــ ــمـ ــ ــه. تـــحـــدث تـــفـــجـــيـــراٌت وأعـ ــ بـ

هذا  تلقى  وال  العربية،  بلداننا  فــي  عــديــدة 
 يعاني من تفجيراٍت 

ً
االهتمام، فالعراق مثال

متواصلة تحصد العشرات منذ عام 2003، 
ــواَجــه بــبــرود تــام مــن الــعــرب قبل غيرهم، 

ُ
ت

فــيــمــا يــنــتــفــض الــعــالــم كــلــه عــنــد أي هــجــوم 
في الدول الغربية، وتبدأ حفالت التضامن 
ــلـــى األبـــــــراج  ــذه الــــــــدول عـ ــ بــــوضــــع أعـــــــالم هــ
العالية في الوطن العربي، أو على صفحات 
العرب،  »تويتر«  و  »فيسبوك«  مستخدمي 
بما يثبت أننا أسرى فكرة التفوق الغربية 
الــتــي تجعل حــيــاة املــواطــن فــي الــغــرب أهــم، 
العاملي،  لالستنفار  مــدعــاة  عليه  والهجوم 
والــنــقــاش املـــوّســـع حـــول الـــحـــدث وأســبــابــه 

وإرهاصاته.
كــمــا فــي كــل هــجــوٍم أو تــفــجــيــٍر فــي الــغــرب، 
يــنــقــســم الــنــقــاش فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، إلــى 
 مــنــهــا الــــحــــدث مــن 

ٌّ
ــل ــ مـــجـــمـــوعـــاٍت تــحــلــل كـ

ــول مــنــابــع  ــا، وتـــــــرّدد ســرديــتــهــا حــ ــهـ ــتـ زاويـ
اإلرهاب، وتفسيرها نشوء الظاهرة، انطالقًا 
مـــن أنــهــا ظـــاهـــرة عــنــفــيــة، تــحــمــل شـــعـــاراٍت 
إســالمــيــة، وتــضــرب فــي الـــدول الــغــربــيــة، ما 
يجعل النقاش بن العرب واملسلمن حولها 

محمد صالح المسفر

لن تشغلنا األحــداث املؤملة التي حدثت في 
املدينة املنورة وجدة والقطيف، وصواريخ 
الحوثي وعلي عبدالله صالح على جنوب 
ــقـــالب  ــة، ومـــحـــاولـــة االنـ ــعـــوديـ ــسـ املــمــلــكــة الـ
ــــوع،  ــبـ ــ ــــي تـــركـــيـــا مـــطـــلـــع األسـ الـــعـــســـكـــري فـ
ونطالب  خلفها،  من  وندين  ندينها  والتي 
بـــالـــقـــصـــاص مـــنـــهـــم بــــال رحــــمــــة، أعــــنــــي لــن 
تشغلنا تلك األحــداث عن اليمن، وما يدور 
ــال إرهـــابـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــن حــــــروب وأعـ عـــلـــى ثــــــراه مــ

لصالح قوى  الشر والبغاة.
 )2(

التحالف  لقيادة دول  اليوم موّجه  خطابي 
الـــعـــربـــي، وإلــــــى شـــركـــائـــهـــا الـــفـــاعـــلـــن فــيــه. 
ــا مــــــن الــــــحــــــرص عــــلــــى أنـــظـــمـــتـــنـــا  ــ ــالقـ ــ ــطـ ــ انـ
املهمة  املنطقة  هــذه  أمــن  وعلى  السياسية، 
ــا،  ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــا واسـ ــهــ ــتــ ــن الــــعــــالــــم وســــالمــ ــ مــ
التذكير بمواقف مضت، وال  أستأذنكم في 
أريد نكء الجراح على ما فعلنا في العراق، 
ابــتــداًء من الربع الــرابــع من عــام 1990، كان 
فــي وســعــنــا إنــقــاذ املــوقــف بــأقــل التكاليف، 
قبل أن يستفحل الخطب. لكن، رحنا نعّول 
ــارج دائــرتــنــا الــحــضــاريــة  ــوًى مـــن خــ عــلــى قــ
العربية اإلسالمية، وما زادتنا إال خسارة، 
 على أصابعنا ندمًا 

ّ
وأصبحنا اليوم نعض

على ما قّدمنا. وماذا عن سورية الحبيبة؟ 
أن نحسم  الــعــرب،  نحن  باستطاعتنا،  كــان 

ضروريًا، والنقاش حولها بالفعل ضروري، 
لكنه ال يصبح ملحًا إال في حالة استهداف 
أزمــاٍت   عربية من 

ٌ
فيما تعاني دول الغرب، 

 
ً
أهلية، تجعل مجتمعاتها فريسة وحــروٍب 
وال  اإلجرامية،  وأعمالها  التنظيمات  لهذه 
يحّرك هذا في النقاش العربي حول الظاهرة 
الغرب. من  الهجوم على  كما يفعل »عــبء« 
 أساسيٌّ في النقاش على 

ٌ
هنا، ينطلق فريق

املــســتــوى الــعــربــي، يــّدعــي الــتــنــويــر، ليؤكد 
شعوره بالعار وحجم املسؤولية التي البد 
يفعله  مــا  بــســبــب  جــمــيــعــًا،  نستشعرها  أن 

»أبناء جلدتنا« في الغرب.
عـــنـــد هــــــؤالء املـــتـــنـــوريـــن، الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن فــي 
الفرد مع جماعته  ُيحشر  أن  بد  ال  الغالب، 
إن من  إذ  الدينية، ليعطي موقفًا سياسيًا، 
يــصــفــون أنــفــســهــم عــلــمــانــيــن ولــيــبــرالــيــن 
ــفــــرد فــي  ال يـــمـــانـــعـــون مــــن ضـــــرب حـــريـــة الــ
ــار، وإلـــــزامـــــه بــجــمــاعــتــه الـــديـــنـــيـــة،  ــيــ ــتــ االخــ
وإعطاء مواقف سياسية، بناًء على االنتماء 
الديني، من أجل إرضاء الغرب الذي يعتدي 
عليه أبناء جماعتنا، والبد من االعتذار له. 
»مفكري« هذا  يعتقد بعض  ذلــك،  مــن  أكثر 
يــريــدون نشر  واملسلمن  الــعــرب  أن  الفريق 
التخلف، واملساهمة في ضرب تقّدم الغرب 
لـــشـــدة تــخــلــفــهــم، وطــبــعــًا ال مـــكـــان عــنــدهــم 
الــغــربــي،  الــنــهــج االســتــعــمــاري  للتفكير فــي 
وما  الثالث،  العالم  تخلف  فــي  ومساهمته 

املـــوقـــف فـــي ســـوريـــة لــصــالــح قــــوى الــشــعــب 
ــيـــع األولــــــى مـــن ثـــورة  ــابـ الــــســــوري فـــي األسـ
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي فـــي ســـــوريـــــة2011. ولــكــن، 
تــبــاطــأنــا وعــّولــنــا عــلــى قـــوى أجــنــبــيــة مــرة 
أخــــرى، وحــــاق بــســوريــة مــا نــشــهــده الــيــوم، 
الــســوري  الشعب  لصالح  فّعلت  قوتنا  فــال 
وإنـــقـــاذه مــمــا هــو فــيــه الــيــوم، وال حلفاؤنا 
الذين راهنا عليهم ملساندة القوى الوطنية 
فعلوا.  التهلكة  السورية إلنقاذ سورية من 
الفرصة  لتصحيح املسار في كل من سورية 
والعراق ما برحت مواتية،  فهل من  نياٍت 

الستخدام تلك اللحظة؟
 )3(

اســــتــــرســــااًل، ســيــضــيــع الـــيـــمـــن مــــن أيــديــنــا 
لــصــالــح الــبــغــاة وحــلــفــائــهــم الـــفـــرس، إذا لم 
نــشــّد الـــعـــزم، ونــنــصــر الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
السعودية،  العربية  اململكة  التي طلبت من 
الــــتــــعــــاون  ــلـــس  مـــجـ فـــــي دول  ــا  ــهــ ــائــ ــركــ وشــ
شرعيتها  الســتــعــادة  نصرتها  الخليجي، 
صالح  االنقالبين  تحالف  اختطفها  التي 
ــام الــــــســــــوري مــن  ــظــ ــنــ والـــــحـــــوثـــــي. طــــلــــب الــ
إيــــران مــســاعــدتــه فــي إخــمــاد ثــــورة الشعب 
السوري، فاستجابت وأرسلت كل حشودها 
العسكرية البرية واملليشيات الطائفية، ولم 
يـــمـــارس أي ضــغــط دولــــي أو إقــلــيــمــي على 
النظام السوري بالتسليم بمطالب الشعب، 
ولـــم تــمــارس الــضــغــوط عــلــى إيــــران، ملنعها 
مــن تــدمــيــر الــشــعــب الـــســـوري ومــدنــه وقـــراه 

استخدام مجموعات الجهادين في حروٍب 
الــوكــالــة، ال يجعل هــذا التفسير قـــادرًا على 

تقديم صورة متكاملة.
 آخــــر، يــعــيــد أيــضــًا ســرديــتــه نفسها 

ٌ
فـــريـــق

فـــي مــثــل هــــذه األحــــــــداث، فــيــلــقــي بــالــالئــمــة 
أو تهميش اإلســالمــيــن،  »الــتــغــريــب«  عــلــى 
بما يــؤدي إلــى اتجاه بعضهم إلــى العنف، 
ــبـــرئـــة ســـاحـــة  ــتـ ــارى جــــهــــده لـ ــ ــــصـ ــذل قـ ــ ــبـ ــ ويـ
اإلسالم السياسي من إنتاج الظاهرة، على 
الــرغــم مــن أنــهــا ابــنــة شــرعــيــة لــهــذا الــتــيــار، 
ويشرع في إعطاء تفسيرات أشبه بالتبرير، 
الناتو«،  »ديمقراطية  أنصار  من  وبعضهم 
في  الغرب  تقصير  نتاج  الظاهرة  أن  يؤكد 
الــقــيــام »بــواجــبــه« فــي مــحــاربــة االســتــبــداد 
أسهمت  الخارجية  التدخالت  فيما  عندنا، 
في تفكيك املجتمعات، وتمّدد هذه الظواهر. 
ــريــــق تـــفـــســـيـــرًا ســيــاســيــًا  ــفــ يـــعـــتـــمـــد هــــــذا الــ

مـــر 
ُ
مـــن املــيــثــاق، مـــا لـــم يــنــصــع لتنفيذ مـــا أ

بتنفيذه. في هذه الحالة، ال يجوز قانونيًا 
الــتــعــامــل مــع )تــحــالــف االنـــقـــالب( عــلــى قــدم 

املساواة مع الحكومة الشرعية. 
)4(

قــبــولــكــم الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة اليمنية 
لــقــبــول مـــا يــفــرضــه »تــحــالــف اإلنــقــالبــيــن«، 
وما تفرضه الدول الغربية، يجعلكم تقبلون 
أخــرى  كــارثــة  السياسية، وهــذه  املحاصصة 
تصّب في غير صالح دول التحالف العربي، 
ــّيــــان أمـــامـــكـــم،  ــثــــاالن حــ ــراق مــ ــ ــعـ ــ ولـــبـــنـــان والـ
وقــبــولــكــم حــزبــًا مــســلــحــًا يــكــون شــريــكــًا في 
اليمن ستندمون عليه  السلطة الحاكمة في 
فــي مقبل األيــــام، ونــمــوذج لــبــنــان مــاثــل بن 
أيديكم، لم يستطع الشعب اللبناني اختيار 
ــر مــــن عــــامــــن، ولـــم  ــثـ ــيـــس لـــلـــبـــالد مـــنـــذ أكـ رئـ
يستطع حل مشكلة الزبالة التي تزكم أنوف 
الشعب اللبناني، ألن الحزب املسلح يفرض 
إرادته. ولتعلموا أن الدول الغربية املشاركة 

ــم مـــن أن الــســيــاســة  ــرغـ لــلــظــاهــرة، وعـــلـــى الـ
محورية بالفعل في فهمها، إال أن التفسير 
تتضاد  الــتــي  السياسية  لــلــعــوامــل  يــتــوّجــه 
مــع رؤيــة هــذا الــفــريــق. وفــي الــغــالــب، تسهل 
 
ً
املــحــاجــجــة بــأنــهــا لــيــســت أســـبـــابـــًا أصــيــلــة

لنشوء ظاهرة اإلرهـــاب، كما أن بعض هذا 
أيديولوجيا  تبرئة  محاولته،  فــي  الــفــريــق، 
اإلسالم السياسي، يشير إلى أن كثيرين من 
منفذي الهجمات ليسوا متدينن، أي أنهم 
أبعد  املسألة  لكن  ممارسن،  غير  مسلمون 
مــن ذلـــك، فــهــي تتصل بــالــهــويــة اإلســالمــيــة 
التي يشعر أهلها، في أوروبا بالذات، أنهم 
تحت ضغط صراع الهويات. لذلك، تجنيد 
الغالب،  فــي  لــداعــش وأمــثــالــه يتم،  املنتمن 
عــبــر اســتــنــفــار الــهــويــة الــديــنــيــة، وهــــو أمــر 
دأبــت عليه تيارات اإلســالم السياسي التي 

د على الهوية لتصنع حضورها.
ِّ

حش
ُ
ت

 عــنــدنــا، مـــع كل 
ً
ــادة ــ الـــجـــدل يــعــيــد نــفــســه عــ

ــنــــوع، لـــكـــن الــفــرنــســيــن  ــذا الــ ــ حــــادثــــٍة مــــن هـ
أنــفــســهــم يـــعـــيـــدون الـــحـــديـــث نــفــســه غــالــبــًا، 
 مــا تجد مــن يــتــحــّدث عــن آثـــار أزمــة 

ً
وقــلــيــال

ــزايـــد مــثــل هــذه  الـــهـــويـــة فـــي فــرنــســا عــلــى تـ
األعمال هناك بالذات، فامليل إلى التفسيرات 
السهلة، وتوظيف هذه األعمال في الخطاب 
سياسية  أجــنــداٍت  أو  مسبقة  رؤى  لخدمة 
محّددة، ال يقتصر علينا في الوطن العربي.
)كاتب سعودي(

فـــي حــــوار الــكــويــت، أو عــلــى مــقــربــة مــنــه، ال 
يريدون بنا، نحن األمة العربية، خيرًا. إنهم 
يريدون تهدئة األزمات، وليس حلها جذريًا، 
 ،

ً
كما هي مسألة الحدود التي ما انفّكت قائمة

ستدعى، من وقت إلى آخر، إلربــاك حياتنا 
ُ
ت

ومستقبل أجيالنا. أرجوكم، قادتنا امليامن، 
ــي تـــعـــهـــدات الـــوســـيـــط األمـــمـــي،  ال تـــثـــقـــوا فــ
 ،

ٌ
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، فــهــو مــوظــف

املــطــاف، مــطــيــٌع منفذ لتعليمات  نــهــايــة  فــي 
الــدول دائمة العضوية في مجلس  مندوبي 
األمن الدولي. ما يفعله اليوم في الكويت هو 
إعــمــاء األبــصــار عّما يجري فــي حضرموت، 
حــتــى الــتــمــكــن، واالنــــدفــــاع األمـــيـــركـــي، ومــن 
معهم لفرض إرادٍة غير إرادة الشرعية هناك،  
هــنــاك،  الفتنة  بـــذور  وزرع  مختلفة  بــذرائــع 
حتى تكون شوكة أخرى في خاصرة اململكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تـــحـــّرك عــنــد الــحــاجــة. 

انتبهوا، فإني لكم من الناصحن.
آخــــر الـــقـــول: أتــمــنــى عــلــى قـــيـــادة الــتــحــالــف 
تقبل  وال  ــبـــغـــاة،  الـ تـــهـــادن  وال  تـــســـاوم   

ّ
أال

بممارسة أي ضغوط على السلطة الشرعية 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي اســتــنــجــدت بـــكـــم، أغــيــثــوهــا 
وشــّدوا من أزرهــا بكل الوسائل، كما تفعل 
إيـــران وروســيــا فــي الــعــراق وســوريــة. األيــام 
اليمن،  فــي  أمــركــم  فاحسموا  املقبلة حبلى، 
فنكون  املقبلة حملها،  األيــام  أن تضع  قبل 

جميعا من النادمن. 
)أستاذ جامعي قطري(

قــــام بـــه مـــن جـــرائـــم ونـــهـــب، يــســتــمــر الــيــوم 
النقص،  لكن أصحاب عقد  بطرٍق مختلفة، 
وما يصل إلى كراهية الــذات، ال يمكنهم أن 

يروا ذنبًا إال على العرب.
الفريق الحديث عن تحسن  يكّرر أهل هذا 
ــغــــــرب، وإظــــهــــار  صــــــــورة اإلســــــــــالم أمــــــــام الــــ
ــــالم، وكـــــأن  ــــإســ »الــــــصــــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة« لــ
 واحـــدة، ال مجموعة صور 

ً
لــإســالم صـــورة

ــن. يــســتــبــطــن  ــ ــ وتــــــأويــــــالت، كـــمـــا فــــي كــــل ديـ
طــــرح كــثــيــريــن مـــن هـــــؤالء إيـــمـــانـــًا بــصــراع 
كما  هنتنغتون،  مفهوم  وفــق  الــحــضــارات، 
أن طرحهم يدين العنف باملطلق، بما يشمل 
العنف املوّجه ضد االحتالل لتحرير األرض 
املحتلة  الــقــوى  إزعـــاج  ألن  املصير،  وتقرير 
الغربية )أو املدعومة من الغرب( ممنوع في 

قاموسهم.
تــتــجــّســد خــالصــة تــحــلــيــل هـــذا الــفــريــق في 
ــقــــول إن  ــتــــزال املــشــكــلــة فـــي الـــثـــقـــافـــة، والــ اخــ
اإلرهـــاب،  منابع  لتجفيف  واجـــٌب  تغييرها 
وعلى الرغم من أن لأيديولوجيا دورًا مهمًا 
الــظــاهــرة، وهــي أيديولوجيا  فــي فهم هــذه 
ــــي، إال  ــنـ ــ ــــديـ تـــتـــصـــل بـــــجـــــزٍء مـــــن الــــــتــــــراث الـ
ــاهـــل ظـــــــروف الــــــواقــــــع، الــســيــاســيــة  ــجـ أن تـ
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، وخــصــوصــًا 
 
ْ
إن االســـتـــعـــمـــاريـــة،  الـــغـــربـــيـــة  الــــقــــوى  دور 
بــتــحــفــيــز الــــظــــاهــــرة مــــن خـــــالل الـــتـــدخـــالت 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي بـــلـــدانـــنـــا، أو 

ومـــــوارد رزقــــه وتــشــتــيــتــه فــي آفــــاق األرض، 
وكذلك الحال مع روسيا. انطالقا من هاتن 
وال  ثقلنا،  بكل  نرمي  أن  علينا  السابقتن، 
نقبل ممارسة أي ضغوٍط  من أي طرٍف كان 
على الحكومة الشرعية إلعطاء تنازالٍت، أيًا 
كان شكلها، للبغاة الذين لم يفوا بأي اتفاق 
أو عهد عاهدوه  مع أي طرٍف، وليس آخرها 
اتــفــاق الــســعــوديــة مــعــهــم، عــلــى عـــدم ضــرب 

املدن السعودية بالصواريخ.
أعــلــم أن ضــغــوطــًا أمــيــركــيــة وغــيــر أميركية 
عــلــى الــســلــطــة الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة بــإعــطــاء 
تــــنــــازالت لـــصـــالـــح  »تـــحـــالـــف االنــقــالبــيــن« 
دالة  لنا  وهــم عصابة،  أنتم سلطة  بذريعة 
ــة لــنــا على  عــلــيــكــم مــعــشــر الــســلــطــة، وال دالــ
سياسيًا  مقبول  غير  كــالم  هــذا  املليشيات. 
اليمنية  القيادة  وقانونيًا، والذين يدفعون 
ــبـــول بـــالـــتـــفـــاوض والـــتـــســـامـــح مــع  ــقـ إلـــــى الـ
مــــن اغـــتـــصـــب ســلــطــتــهــا الـــتـــي هــــي ســلــطــة 
يتغافلون  ارتضاها،  الــذي  اليمني  الشعب 
ــن قــــــــــــراراٍت دولـــــيـــــة، فــــرضــــت بــمــوجــبــهــا  ــ عـ
امليثاق  الــســابــع مــن  الفصل  عــقــوبــات تحت 
)قـــرار مجلس األمــن 2266 عــام 2014( على 
الــحــوثــي وصــالــح وأتــبــاعــهــمــا. مــعــنــى ذلــك 
أنه ال يجوز ألي طرف كان التعامل مع من 
الفصل  تحت  دولية  عقوباٌت  عليه  فرضت 
إزالــة أسباب فرضها. ومعنى  السابع، قبل 
الفصل السابع إعالن حرٍب أممية على من 
فرضت عليه عقوبات، بموجب هذا الفصل 

على هامش هجوم نيس
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صنعاء ــ العربي الجديد

 عــجــز 
ّ

ــــي ظــــــل ــّيـــن فـ يـــــــــزداد خــــــوف الـــيـــمـــنـ
املــــصــــرف املــــركــــزي فــــي صـــنـــعـــاء عــــن دفـــع 
ـــفـــن 

ّ
ـــات املـــالـــيـــة لــجــمــيــع املـــوظ

ّ
املـــســـتـــحـــق

الـــعـــامـــلـــن فــــي عـــــدد مــــن املــــؤســــســــات الــحــكــومــيــة 
والــعــســكــريــة واألمــنــيــة، ال ســيــمــا أولــئــك القاطنن 
القوات  لسيطرة  الخاضعة  الجنوبية  املناطق  في 

املوالية للحكومة الشرعية.
ويعاني القطاع املصرفي اليمني من نقص حاد في 

فقط،  إال ألسبوعن  يكفيها  ال  الحكومي  الشهري 
ما يضطرها إلى االستدانة أو قبول املساعدات. 

تــضــيــف األنـــســـي أنـــهـــا تــشــعــر بــقــلــق بـــالـــغ بــعــدمــا 
ــيـــرة، وكــيــف  ــقـ ــفـ ــاة بـــعـــض األســــــر الـ ــانـ ــعـ شـــهـــدت مـ
تغيرت أحوالها في زمن قلت فيه وسائل التضامن 
والتكافل، ما يعني أنها لن تستطيع توفير جميع 
مــتــطــلــبــات أبــنــائــهــا الــيــتــامــى. ونـــاشـــدت ســلــطــات 
بواجبهم  القيام  الشرعية  والحكومة  الواقع  األمــر 
والبحث عن حلول سريعة لضمان تسليم رواتب 

املواطنن في الوقت املحدد نهاية كل شهر. 
التنمية عبد  الباحث في مجال  ع 

ّ
من جهته، يتوق

اإلله تقي، في حديث لـ »العربي الجديد«، أن تعمد 
سلطات األمر الواقع، والتي تسيطر على املصرف 
املركزي، إلى فرض بعض اإلجراءات، على غرار رفع 
والصرف  املياه  الوقود وخدمات  أسعار مشتقات 
الصحي واالتـــصـــاالت وغــيــرهــا، فــي املــنــاطــق التي 
ل 

ّ
تسيطر عليها. يضيف أن هذه اإلجراءات قد تمث

 لم يعد يحتمله املواطن الذي طحنته 
ً
»عبئًا ثقيال

الحرب طوال الخمسة عشر شهرًا املاضية«، مشيرًا 
إلــى أن »انــقــطــاع رواتـــب املــوظــفــن وأفــــراد الجيش 
واألمــــن هــي ظــاهــرة خــطــيــرة يــمــكــن أن تــــؤدي إلــى 
انعدام األمن املجتمعي في املناطق التي ال تعاني 

من الحرب وتداعياتها«. 
ــتــــي ألـــف  ــائــ يـــضـــيـــف أن دخــــــــول نـــحـــو مـــلـــيـــون ومــ
شخص )موظفو السلك املدني واألمني والعسكري 
البطالة، يعني أن 250 ألف أسرة  الحكومي( دائــرة 
على األقــل قد تعاني من الفقر، ما قد يفاقم األزمــة 
اإلنسانية، ويؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة التي 
كذلك،  للمواطنن.  الحكومية  املــؤســســات  تقّدمها 
ــادة مــعــدالت الجريمة  إلـــى زيــ يـــؤدي ذلـــك  يمكن أن 

والسطو والسرقة في املجتمع، ما ينذر بكارثة.

السيولة النقدّية في العملة املحلية، ما حرم جزءًا 
الحكومي من الحصول  القطاع  في 

ّ
كبيرًا من موظ

األخــرى. وبحسب  املالية  رواتبهم وحقوقهم  على 
مصادر مصرفّية مختلفة، فإن جماعة أنصار الله 
)الحوثيون(، والتي تسيطر على املصرف املركزي 
في صنعاء، ستكون عاجزة عن دفع الرواتب خالل 
املؤسسات  فــي  املوظفن  لغالبية  املقبلة،  األشــهــر 
الحكومية املدنية والعسكرية، ما قد يفاقم الوضع 
املائة  فــي  أكثر مــن 80  الــذي يعاني منه  اإلنساني 
من اليمنين نتيجة الحرب واالنهيار االقتصادي. 
يـــصـــف املــــواطــــن إبـــراهـــيـــم الـــريـــمـــي مــــا يــحــصــل بـــ 
»الكارثة«، هو الذي يعتمد بشكل تام على الراتب 

الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية. 
ويوضح لـ »العربي الجديد« أنه ال يملك أي مصدر 
دخل آخر، وعدم حصوله عليه يعني اضطراره إلى 
االستدانة، واصفًا األمر بـ »الذل«. يضيف أن »األسر 
امليسورة قد تكون قادرة على تفادي هذه الكارثة. 
قد تلجأ إلى مدخراتها أو تبيع مقتنياتها الثمينة، 
وتستفيد من ثمنها لتوفير احتياجاتها اليومية. 
لكن الفقراء ال يملكون ما يمكن بيعه غير األجهزة 
انقطاع  لها أي قيمة منذ  لم يعد  التي  الكهربائية 
الكهرباء قبل أكثر من عــام«. ويلفت إلى أن الكثير 
من األسر ستخرج إلى الشارع للمطالبة بالرواتب 

في حال عجز املصرف املركزي عن تسليمها.
من جهتها، تقول أم افتكار األنسي )39 عامًا( إنها 
لــم تختبر فــي حياتها أزمــة مماثلة إطــالقــًا، حتى 
عندما كان اليمن يعاني من حروب طاحنة. توضح 
من حصولها  الرغم  على  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ 
عــلــى راتــــب زوجـــهـــا املــتــوفــى نــهــايــة كـــل شــهــر، إال 
أنـــهـــا تــعــتــمــد عــلــى مـــســـاعـــدات أقـــربـــائـــهـــا لــتــوفــيــر 
الراتب  أن  إلى  الفتة  املتزايدة،  أبنائها  احتياجات 

مجتمع
 شرطة بالده وجيشها سوف يشكالن دوريات 

ّ
أعلن رئيس وزراء صربيا ألكسندر فوسيتش أن

مشتركة لحماية الحدود من عمليات تسلل املهاجرين غير املشروعة. وحتى اليوم، عبر نحو مائة 
ألف مهاجر من الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا، صربيا منذ بداية العام الجاري، على الرغم من 
إغالق ما يعرف بممر البلقان الذي استخدمه مئات اآلالف العام املاضي للوصول إلى غرب أوروبا. 
 »صربيا ال تريد أن تصبح 

ّ
وقــال فوسيتش بعد اجتماع مع الجهاز األمني األكبر في البالد إن

)رويترز(  هؤالء بمعظمهم يدخلون صربيا من بلغاريا. 
ّ
مركزًا جماعيا للمهاجرين«. ُيذكر أن

 الرجال الذين ال يحصلون على 
ّ
أشار باحثون من املركز الطبي في جامعة فري في أمستردام، إلى أن

 
ّ
قسط كاف من النوم معّرضون بشكل أكبر من سواهم إلى خطر اإلصابة بالسكري. وأوضحوا أن

الرجال الذين ينامون أكثر أو أقل بكثير من املتوسط، هم عرضة ألن تكون أجسامهم أكثر مقاومة 
املركز  ليليًا بحسب  النوم بن سبع وثماني ساعات  إلى  البالغن يحتاجون   

ّ
أن ُيذكر  لإنسولن. 

األميركي ملكافحة األمراض والوقاية منها. إلى زيادة مخاطر اإلصابة بالسكري، ترتبط قلة النوم 
)رويترز( بمشكالت صحية مزمنة أخرى من قبيل السمنة واالكتئاب وأمراض القلب والشراين. 

قلة النوم تزيد مخاطر اإلصابة بالسكريدوريات حدودية لشرطة صربيا وجيشها لردع الهجرة

لندن ــ كاتيا يوسف

تناولت صحيفة »اإلندبندنت« البريطانية 
م 

ّ
»املــدارس األصولية املسيحية« التي تعل

 
ّ
وأن الـــخـــلـــق حــقــيــقــة  نـــظـــريـــة   

ّ
أن األطــــفــــال 

ــه 
ّ
وأن غير طبيعين  أشخاص  هم  املثلين 

يــنــبــغــي عــلــى الــنــســاء الــخــضــوع لــلــرجــال. 
وهذه املــدارس التي تأّسست في الواليات 
املتحدة األميركية وانتشرت في بريطانيا، 
ــيـــذ ســـابـــقـــون  هــــي بـــحـــســـب مــــا أفـــــــاد تـــالمـ
م 

ّ
ة تعل

ّ
مسّجلة كمدارس خاصة أو مستقل

معزولة  بمكاتب  أشبه  أماكن  في  األطــفــال 

ها تدّرس أكثر من ألف 
ّ
بفواصل، وُيعتقد أن

تلميذ في عشرات املدارس.
قــالــت تلميذة تــركــت مــدرســتــهــا قــبــل عشر 
ها تشعر »بالهول« إزاء التعليم 

ّ
سنوات، إن

 مــن هــم خــارج 
ّ
ته، مشيرة إلــى أن

ّ
الــذي تلق

التالميذ  نه 
ّ
املــدارس يجهلون ما يتلق تلك 

فــيــهــا. وأشــــار تــالمــيــذ قــدامــى آخــــرون إلــى 
التقّرب  يــتــدّربــون على كيفّية  كــانــوا  أنــهــم 
من الله، لذا كان ينبغي أن يمضوا النصف 
األّول من اليوم الــدراســي في قــراءة الكتب 
أّما  بعضًا،  بعضهم  عن  معزولن  بصمت 
الــنــصــف الــثــانــي فــفــي الـــدراســـة مـــن ضمن 

مــجــمــوعــات. وكــشــفــت »اإلنـــدبـــنـــدنـــت« عن 
عدد من »الشكاوى املقلقة« التي وصلتها، 
 تالميذ هذه املدارس ال يحصلون 

ّ
ومنها أن

على أّي مؤّهالت تعليمية رسمية بل مجّرد 
»شهادات مسيحية«، وهم غير مستعّدين 
ــارج نــطــاق  لــلــحــصــول عــلــى فـــرص عــمــل خــ
ــقــــدت الــصــحــيــفــة الــكــتــب  ــتــ الـــكـــنـــيـــســـة. وانــ
املواضيع  بعضها  يتناول  التي  املعتمدة 
املرأة  باملثلين جنسيًا وبحقوق  املرتبطة 

وبنظرية الخلق.
حــاولــت »الــعــربــي الــجــديــد« الــتــواصــل مع 
بعض تلك املدارس لسؤالها عن املوضوع، 

ها تجاهلت رسائلنا والتزمت الصمت.
ّ
لكن

ــصــل، يستهجن فـــادي وهــو 
ّ
فــي ســيــاق مــت

لبناني مقيم في لندن، لـ »العربي الجديد«، 
أن »تتناول الصحف تلك املــدارس وتوّجه 
ــهــامــات لــتــدريــســهــا أمـــور بديهية 

ّ
إلــيــهــا ات

فـــي الـــديـــن املــســيــحــي«. ويــنــتــقــد »شــكــاوى 
 املثلين أشخاص 

ّ
التالميذ من تدريسهم أن

 نظرية الخلق حقيقة«، 
ّ
غير طبيعين وأن

 »ما املفاجئ أو الجديد في األمر؟ 
ً
متسائال

في بالدنا، املــدارس تــدّرس قضايا مماثلة 
الـــعـــالقـــات الجنسية  إلــــى ضــبــط  وتــســعــى 
فـــي إطــــار الــــــزواج، وهـــي مــســائــل أخــالقــيــة 

البرنامج  يتضّمنها  أن  ينبغي  وتــربــويــة 
الــتــعــلــيــمــي«. وال يــجــد فــيــهــا »إســــــاءة وال 
ــمــا هــي تــبــلــور شخصيته وتــبــّن 

ّ
أذيــــة، إن

 العالقة الطبيعية هي بن رجل وامــرأة 
ّ
أن

وليس شخصن من جنس واحد«.
أّما شيريل بوفي وهي تلميذة سابقة في 
واحــدة من تلك املــدارس، فتقول لـ »العربي 
كبير،  لتمييز جنسي  »تعّرضت  الجديد«: 
ــمــتــه عــــن املـــــرأة 

ّ
ومـــــا زلـــــت أتــــذكــــر مــــا تــعــل

ــان أبـــاهـــا أم  ــواء أكــ وخــضــوعــهــا لــلــرجــل ســ
زوجها، باإلضافة إلى ضرورة أن تحتشم 

في لباسها«.

مدارس مسيحية »أصولية« في بريطانيا

انعدام  يعاني نحو سبعة ماليين يمني من 
بلغت  حادة  بزيادة  الشديد،  الغذائي  األمن 
العام  بالمقارنة مع  المائة،  نسبتها 9.4 في 
مساعدات  إلــى  يحتاجون  ــؤالء  ه  .2015
غذائية طارئة بحسب دراسة حديثة صادرة 
لألغذية  المتحدة  ــم  األمـ منظمة  عــن 
الدراسة  توقعت  كذلك،  )فــاو(.  والزراعة 
اليمنيين  من  مماثل  عدد  حال  يتدهور  أن 
خالل  األزمــة(  )مرحلة  الثالثة  الدرجة  ضمن 

الفترات المقبلة.

انعدام األمن الغذائي

يوسف حاج علي

وفي ذلك الزمن، كانت األلعاب اإللكترونية 
عبارة عن ماكينات »فليبرز« عمالقة. 

نقف مشدوهني أمامها في الصالة 
السفلى لسينما »سميراميس« في منطقة 

الزيدانية. وكانت الصالة تضم ألعابًا 
متنوعة من بينها املالكمة، وقتال الشوارع، 

وكرة القدم، والقنص، وسباق الدراجات 
النارية.

أما لعبتا القنص والدراجات النارية فكانت 
لهما متعة خاصة، إذ لم تكونا مجّرد 

آلتني بأزرار مثل بقية اآلالت فحسب، بل 
كان مسدس لعبة القنص خارجيًا. يحمله 

ا بيده ويوّجهه نحو الشاشة 
ّ
الواحد من

العمالقة، فيصّدق أنه تحّول إلى »كاوبوي« 
حقيقي في اللعبة. أما الدراجة النارية فقد 
كانت جسمًا بالستيكيًا صلبًا صنع على 

شكل الدراجة النارية الحقيقية بالضبط. 
يجلس الواحد عليها فيشعر كأنه يقود 

دراجة حقيقية. وكانت لهذه الدراجة القدرة 
على التمايل نحو اليمني ونحو اليسار 

 للمناورة على 
ً
ما يعطي الالعب مساحة

الشاشة بني الدراجات النارية األخرى، 
ويزيد من حماسة اللعبة.

 لعبة من هذه األلعاب كانت تبتلع قطعة 
ّ

كل
نقٍد حجرية. وكنا ننزل إلى الصالة سّرًا 

فما نفعله كان ُيعّد »حرامًا«، بحسب 
األهل، الذين اعتبروا بأن هذه األلعاب 

ف تحت خانة »القمار«.
ّ
تصن

حدث ذلك إلى أن خرجنا من املنطقة 
وذهبنا إلى شارع الحمراء، ومن ضمن 

ي« التي 
ّ
ما اكتشفناه كان صالة »البيكادل

كانت تحوي ماكينات حديثة وطاوالت 
بليار، ما زاد من انبهارنا بهذه األلعاب. 

وصارت هذه األماكن هدفًا بالنسبة إلينا 
في سني املراهقة، نحن الجيل الذي جاء 

 
ّ
من عالم األتاري. واألتاري كانت لعبة

 ال يشتريها األهل ألبنائهم 
ً
منزلية غالية

 مقابل حدٍث جلل، كأن ينجح األخوة 
ّ
إال

جميعهم في املدرسة وبعالمات مرتفعة. 
وقد بدأت بعدٍد محدوٍد من األلعاب قبل أن 

يتضاعف مع الوقت.
رُت كل ما سبق قبل أيام وأنا 

ّ
تذك

ق أنتظر دوري. سأل 
ّ
جالٌس عند الحال

ق الشاب، عن الزبون الذي 
ّ
محمد، الحال

كان من املفترض أن يكون دوره قبلنا 
بالحالقة فقيل له إنه ذهب إلى شارع 

الجامعة األميركية في بيروت للبحث عن 
»بوكيمون« بعدما تبنّي أن هناك العديد 

منها في تلك الناحية.
ق الشاب عن تعّجبه مما سمع. 

ّ
عّبر الحال

بدا األمُر مستغربًا له، هو الذي يتابع 
آخر صيحات عالم الهواتف الخلوية 

وتطبيقاتها. 
ق زبون آخر كان ينتظر دوره بصوٍت 

ّ
عل

. فاآلتي أفظع 
ً
مرتفع: »انتظروا قليال

بعد. وستتفرجون على الناس تدور في 
الشوارع مثل املجانني بسبب هذه األلعاب«. 

وضحك زبائن آخرون.
لت لدقائق االنتظار التي باتت 

ّ
أما أنا فهل

 في الصالون بعد هذا الخبر املبارك.
ّ

أقل

اآلتي أفظع

مزاج
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أهلتها الحقًا  التي  التدريبات  الحصول على 
لتدريب غيرها من مدّرسات اللغة ومدّرسيها. 
تقول: »في أوائل عام 2000 بدأ قطاع التعليم 
فــي مــقــاطــعــة لـــوس أنــجــلــيــس يــبــدي اهتمامًا 
ــي بـــرامـــج تــعــلــيــم الــلــغــات. 

ّ
بــالــتــوّســع فـــي تــبــن

وطرحنا  املــســؤولــن  مــع  اجتماعاتنا  فــبــدأنــا 
قــضــيــة تــوســيــع دائــــرة تعليم الــلــغــات، أي أال 
يقتصر على اإلسبانية والفرنسية واألملانية، 
بل أن يشمل أيضًا اللغات األقل شيوعًا ومنها 
ر شهادة 

ّ
العربّية. في ذلك الوقت، لم تكن تتوف

تــأهــيــل ملــدّرســي الــلــغــة الــعــربــّيــة، تمّكنهم من 
وهنا  الحكومية.  املــــدارس  فــي  اللغة  تــدريــس 
بــرزت فكرة إيجاد برنامج بديل ومــواٍز لهذه 
ــع املــــدّرســــات  ــدأ الــعــمــل مـ الـــشـــهـــادة«. هـــكـــذا بــ
العربّية واإلسالمية  ــدارس  املـ فــي  واملــدّرســن 
خـــاصـــة  دورات  ـــم 

َّ
تـــنـــظ وراحـــــــــت  الــــخــــاصــــة، 

لــتــأهــيــلــهــم. وبــفــضــل تــكــاتــف الــجــهــود ودعـــم 
التأهيل هذه،  برامج  التعليم، توّسعت  وزارة 
ووضـــعـــت مــعــايــيــر امــتــحــان الــتــقــيــيــم، وحـــّدد 

املستوى املطلوب لدى مدّرس اللغة العربّية.
ــصــل، كـــان تشجيع لــلــمــدّرســن 

ّ
فــي ســيــاق مــت

ــلـــغـــات األجــنــبــيــة  ــــون الـ ــدّرسـ ــ الــــعــــرب الــــذيــــن يـ
، والذين هم بأكثرهم 

ً
األخرى كالفرنسية مثال

مـــن أصــــول مــغــربــيــة، عــلــى الــتــقــّدم لــالمــتــحــان 
التأهيلي لنيل شهادة تدريس اللغة العربّية 
إلـــى جــانــب الــفــرنــســيــة. وهــــذا بــالــفــعــل مــا قــام 
ــدارس والــجــامــعــات  ــ بــه عـــدد مــن هــــؤالء فــي املـ
األميركية، األمر الذي ساهم في انتشار تعليم 
ــع وتــقــّبــل إدارات  الــلــغــة الــعــربــّيــة بــشــكــل أوســ

املدارس لها بصورة أكبر.
لبرنامج  مــا  حكومية  مــدرســة  ي 

ّ
تبن ومسألة 

العوامل،  من  عــدد  على  يعتمد  العربّية  اللغة 
قــطــاع  وتـــقـــّبـــل  املـــــدرســـــة  إدارة  ــبــــة  رغــ مـــنـــهـــا 
ــم املـــــادي ورغــبــة  ــدعـ الــتــعــلــيــم فـــي املــنــطــقــة والـ
الــتــالمــيــذ وأهــالــيــهــم فــي الــبــرنــامــج. قــد تكون 
واليتا ميشيغان وميرالند من أولى الواليات 
األمــيــركــيــة الــتــي اعــتــمــدت مــدارســهــا بــرنــامــج 
 القضية ال تتعلق 

ّ
تعليم اللغة العربّية، إال أن

املنطقة  في  العربي  السكاني  التجّمع  بحجم 
تحكم  التي  العقلية  بانفتاح  ترتبط  ما  بقدر 

قطاع التعليم فيها.

المنهاج والمصادر التعليمية
قد تكون قضية املنهاج واملصادر التعليمية 
املــدّرســون  التي يهتّم بها  القضايا  أبــرز  مــن 
اآلراء حــولــهــا.  ــادل  ــبــ تــ ــي  فــ رغـــبـــة  ــــدون  ــبـ ــ ويـ
ــأت مـــن جــهــتــهــا، بــرنــامــج  ــشـ نــــور جــنــدلــي أنـ
أريــزونــا قبل تسعة  العربّية في واليــة  اللغة 
ــحــدث إلــى »الــعــربــي الــجــديــد« على 

ّ
أعــــوام. تــت

اللغة  مــدّرســي  مجلس  عقده  مؤتمر  هامش 
الـــعـــربـــّيـــة فـــي جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، وتــشــيــر 
تتيح  الــتــدريــب  »املـــؤتـــمـــرات وورش   

ّ
أن إلـــى 

ــعــــرض تـــجـــاربـــنـــا وتـــعـــديـــل  ــة لــ ــفــــرصــ لـــنـــا الــ
كذلك  التدريس.  في  بعها 

ّ
نت التي  األساليب 

ــنــا نـــشـــارك بــعــضــنــا بــعــضــًا فـــي املــصــادر 
ّ
فــإن

وهذا  والتقنيات.  األفكار  وتبادل  التعليمية 
ه من شأنه أن يخدم مصلحة تدريس اللغة 

ّ
كل

العربّية في الواليات املتحدة«.
 »املصادر التعليمية لم تكن 

ّ
تقول جندلي إن

رة في البداية، من هنا أطلق املدّرسون 
ّ
متوف

واملدّرسات مبادرات أّدت إلى إرساء األسس 
ــدريـــس الـــلـــغـــة. وقــــد ســـاهـــم الــعــمــل  ملــنــاهــج تـ
الجماعي كثيرًا في إثراء العملية التعليمية 

.»
ّ

على نطاق الواليات املتحدة ككل
ثّمة ضرورة   

ّ
أن املدّرسن  وفيما يرى بعض 

إليجاد منهاج موّحد عبر الواليات املتحدة، 
أن يملك  اللغة يجب  مـــدّرس   

ّ
أن يــرى خــبــراء 

الــقــدرة على وضــع املــنــهــاج املــالئــم لتالميذه 
يؤهلهم للتفاعل مع الحياة اليومية. فتقول 
اللغة  لــتــدريــس   »ال منهاج واحـــدًا 

ّ
إن هــاشــم 

العربّية في مختلف املراحل الدراسية، بل تقع 
مسؤولية إعداد املناسب على املدّرس نفسه. 
هو بــدوره يختار املــواد التعليمية املناسبة 
ــاة عــــدد مـــن املــعــايــيــر«.  ــراعــ لــتــالمــيــذه مـــع مــ
 »املنهاج ليس فقط الكتاب. 

ّ
تضيف هاشم أن

في البداية، زّودنا املدّرسن بمواد تعليمية، 
 منهم طــّورهــا وعــّدلــهــا بمعرفته وبناء 

ّ
وكــل

على احتياجات تالميذه. وهذه هي الطريقة 
العلمية السليمة«.

التأهيل واإلعداد الكافي
 كون الشخص من أصول 

ّ
ثّمة إجماع على أن

ــه قــادر على تدريس اللغة، 
ّ
عربّية ال يعني أن

لوس أنجلوس ــ لميس أنس

األجنبية  اللغة  هي  العربّية  اللغة 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ األســـــــــرع انــــتــــشــــارًا فـ
تبّينه  مــا  هــذا  األميركية،  املتحدة 
بيانات صــادرة عن مركز اإلحصاء األميركي 
ــر الــعــام املــاضــي، إذ قــفــز عـــدد الناطقن  أواخــ
بــالــلــغــة الــعــربــّيــة فــي الــبــالد ألكــثــر مــن 29 في 
 
ّ
أن و2014. صــحــيــح   2010 عـــاَمـــي  بـــن  املـــائـــة 

انتشار اللغة بهذه السرعة يعود إلى أسباب 
تــتــعــلــق بــتــزايــد تـــوافـــد املــهــاجــريــن مـــن بــلــدان 
مها 

ّ
اإلقــبــال على تعل  

ّ
أن إال  الــشــرق األوســــط، 

أيضًا بات الفتًا، ليس فقط من قبل األميركين 
املسلمن أو ذوي األصول العربّية.

 االهتمام باللغة العربّية ازداد 
ّ
يرى الخبراء أن

منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 
 الــحــوادث املستجدة 

ّ
2001 بــاإلضــافــة إلــى كــل

ــتـــى يـــومـــنـــا، وذلـــــــك لـــســـبـــَبـــن تــوضــحــهــمــا  حـ
اســتــشــاريــة تـــدريـــب وتــأهــيــل مـــدّرســـي الــلــغــة 
العربّية إيمان هاشم، وهما »اتجاه الحكومة 
اللغة  األميركية إلى زيــادة دعم برامج تعليم 
العربّية من جهة، ومن أخرى رغبة األميركين 
فـــي فــهــم هــــذه الــلــغــة والـــتـــعـــّرف عــلــى الــثــقــافــة 

العربّية وكذلك اإلسالمية«.
 هــاشــم هــي مسؤولة 

ّ
ــــارة إلـــى أن تــجــدر اإلشـ

بـــرنـــامـــج الـــلـــغـــات غــيــر الــشــائــعــة فـــي شبكة 
»مشروع كاليفورنيا العاملي للغات« وإحدى 
ــال إدخــــــال  ــة فــــي مــــجــ ــلـ ــاعـ ــفـ الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
في  اللغات  تعليم  بــرامــج  إلــى  العربّية  اللغة 
كاليفورنيا.  جــنــوب  فــي  الحكومية  املـــدارس 
تـــقـــول: »هــنــا فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، خــطــان 
اللغات  تعليم  حــول  ومتناطحان  مــتــوازيــان 
 اللغة 

ّ
األجنبية. بالنسبة إلى الخط األّول، فإن

تسود،  أن  يجب  الــتــي  اللغة  هــي  اإلنكليزية 
ــمــهــا. أّمــــا الــخــط اآلخــــر، 

ّ
وعــلــى الــجــمــيــع تــعــل

 تعلم لــغــات عـــّدة يــوّســع مـــدارك 
ّ
فــيــؤمــن بـــأن

اإلنــســان وآفــاقــه، ويساعده على تقّبل اآلخر 
وفهم الثقافات األخرى«.

ــر إحــــصــــاءات دقــيــقــة ومـــحـــّدثـــة حــول 
ّ
ال تــتــوف

ــداد املــــــدارس األمــيــركــيــة الــحــكــومــيــة الــتــي  ــ أعــ
تـــــدّرس الــلــغــة الــعــربــّيــة، وال أعـــــداد الــتــالمــيــذ 
 
ّ
أن فــتــشــرح هــاشــم  بــرامــجــهــا.  إلـــى  املنتسبن 
»برامج تعليم اللغة في املدارس راحت تشهد 
 يوم، وتتوّسع بصورة 

ّ
تطورات جديدة في كل

كبيرة ال سّيما خــالل السنوات األخــيــرة، لكن 
ال مـــؤســـســـات مــتــخــصــصــة إلجــــــراء دراســـــات 

ميدانية محّدثة حول هذا املوضوع«.

هكذا كانت البداية
تــــروي هــاشــم لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« كــيــف بــدأ 
بــرامــج تعليم  إلــى  العربية  اللغة  إدخـــال  حلم 
ها 

ّ
اللغات في املدارس يتحقق تدريجيًا، إذ إن

انــخــراطــهــا فــي الشبكة تمّكنت من  مــن خــالل 

اللغة 
العربيّة

مدارس 
أميركيّة ُتقبل 

على الضاد

الواليات  في  العربيّة  اللغة  تعلّم  على  اإلقبال  أّن  يبدو 
التوّقف عنده.  إلى  بكثيرين  يدفع  األميركيّة،  المتحدة 
في ما يأتي نموذج ووصف للحال ال سيّما في جنوب 

كاليفورنيا

في المغرب، اختار عدد 
كبير من الطالب الحصول 
على شهادة دبلوم »غير 

محلي«، ظنًا منهم أن 
لهذه الشهادة امتيازات 

أكبر. لكنهم صدموا 
بعدم معادلتها في 

بالدهم، وما زالوا 
يسعون إلى إيجاد حل 

لهذه األزمة

الدبلوم األجنبي في المغرب مع وقف التنفيذ

ثّمة رغبة لدى األميركيين 
في فهم اللغة والتعّرف 

على الثقافة اإلسالمية

قفز عدد الناطقين 
بالعربيّة ألكثر من 29 في 

المائة بين 2010 و2014

لن يكون اعتراف 
بشهادات المؤسسات غير 

المدرجة على الالئحة

ُهجر شباب كثيرون إلى 
الخارج، نتيجة إقصائهم 

من الوظيفة العامة

1819
مجتمع

الرباط ــ وصال الشيخ

ال تبدو معاناة آالف الطالب الحاصلن على 
شهادة »دبلوم غير محلي« في املغرب سهلة. 
على وظيفة  الحصول  مــن  هــؤالء ممنوعون 
فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، أو مــتــابــعــة الــــدراســــات 
العليا، قبل تأمن شهادة إقامة من الجامعة 
األجنبية التي منحتهم شهادة الدبلوم، علمًا 

أنهم درسوا من خالل املراسلة.
فــي املــغــرب خــمــســة أنــــواع مــن الــدبــلــوم، وهــي 
دبـــلـــوم الــــدولــــة، الـــــذي يـــعـــّد األفـــضـــل لــنــاحــيــة 
دبلوم  يليه  والتعليمية،  املهنية  االمــتــيــازات 
الجامعة، والدبلوم املعتمد، والدبلوم املرخص 
ــة، والــــدبــــلــــوم األجـــنـــبـــي »غــيــر  ــ ــــدولـ مــــن قــبــل الـ
املحلي«. ويمكن لطالب دبلوم الدولة العمل في 
القطاعن العام والخاص، ومتابعة الدراسات 
العليا على نفقة الحكومة أو حسابه الخاص. 
فيمكنه  الجامعي،  الدبلوم  الحاصل على  أمــا 

العمل في القطاع الخاص فقط. 
ــص مــن قبل الــدولــة، والتابع 

ّ
الــدبــلــوم املــرخ

لــلــمــدارس الــحــرة، هــو دبــلــوم »مــعــتــرف به« 
العمل  لحامله  يتيح  لــكــن  مــعــتــمــدًا،  ولــيــس 
في القطاع الخاص. إال أن الدبلوم األجنبي 
ــدم كـــثـــيـــرون  ــ ــ يــــعــــّد أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــدًا. وقـــــد ُصـ
والتعليم عدم  التربية  وزارة  أعلنت  بعدما 
اعترافها به، من دون الحصول على شهادة 

إقامة من الجامعة. 
الدراسة  الطالب من  الدبلوم األجنبي  يمّكن 
داخـــل املــغــرب مــن دون الــحــاجــة للسفر إلــى 
الخارج، وتقّدم الشهادات األكاديمية نفسها 
تسمح  ال  لكنها  معينة،  اتفاقّيات  إطــار  فــي 
يمكنه  العليا.  الـــدراســـات  بمتابعة  للطالب 
الخاص،  القطاع  فــي  وظيفة  على  الحصول 

ما يجعل الدبلوم األجنبي يفقد ميزاته. 
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
وتكوين األطر لحسن الداودي قد أشار إلى 
املــعــادلــة،  تبسيط  على  الــــوزارة ستعمل  أن 
وإعداد الئحة ونشرها في الثانويات وعلى 
مستوى الـــوزارة والــســفــارات، وفــق معايير 
ــلـــى الـــجـــمـــيـــع مــــن دون مــفــعــول  تــنــطــبــق عـ

رجعي. ولفت إلى أنه لن يكون هناك اعتراف 
بالشهادات التي يحصل الطالب عليها من 

مؤسسات ليست موجودة على الالئحة. 
وتـــنـــّص شـــــروط مـــعـــادلـــة الـــشـــهـــادات على 
ــود نـــســـخـــة مـــطـــابـــقـــة ألصـــــل الـــشـــهـــادة  ــ ــ وجـ
شــروط  تتضّمن  ومــذكــرة  معادلتها،  املـــراد 

ــيـــة الــــجــــاري   ــقـــانـــونـ بـــحـــســـب الـــنـــصـــوص الـ
الــشــهــادات املنقولة ال  العمل بها، فــإن هــذه 
تتيح لحاملها معادلتها مع تلك الوطنية، 
ــامـــة في  بــســبــب ضـــــرورة تــأمــن وثــيــقــة اإلقـ

البلد الذي يمنح الشهادة األجنبية. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مينا زويـــتـــا، التي 
ـــ »الــعــربــي  ــلـــوم أجـــنـــبـــي، لـ حــصــلــت عــلــى دبـ
الجديد«: »حصلت على دبلوم في املحاماة 
بيربغنن  جــامــعــة  يتبع  مــغــربــي  معهد  مــن 
لتعديل  تقّدمت بطلب  لكن حن  الفرنسية. 
الــشــهــادة، طــلــب مــنــي شــهــادة مــن الجامعة 
 أنـــهـــا غير 

ّ
تــثــبــت إقـــامـــتـــي فـــي فـــرنـــســـا، إال

ــتــــوفــــرة«. لــــم تـــكـــن تــســتــطــيــع الـــســـفـــر إلـــى  مــ
فرنسا بسبب التكاليف الباهظة. 

الحكومة اصطدم بشريحة كبيرة من  قــرار 
الطالب، الذين أطلقوا »التنسيقية الوطنية 
ألصحاب الشهادات غير املعترف بها« في 
من  البرملان  في  النقاش  ليبدأ   ،2012 العام 
دون نتيجة أو حلول. تقول زويتا: »اقترحنا 
على الحكومة بدائل، منها تقديم امتحانات 

تــثــبــت جـــدارتـــنـــا واســتــحــقــاقــنــا لــلــدبــلــوم، 
اني، فيقول 

ّ
ها ُرفضت«. أما عبد الله بن

ّ
لكن

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــطــالب تــضــّرروا 
بسبب هذا القانون. وبداًل من وضع شروط 
شهاداتنا،  ــعــادل 

ُ
ت أن  لنا   

ّ
يــحــق تعجيزية، 

والحصول على فرصة توظيف ألن الكفاءة 
ــانـــت الـــشـــهـــادة من  ــواء أكـ ــ ــاس، سـ ــ ــ هـــي األسـ
جامعة وطنية أم دولية أم مدرسة خاصة. 

ــذا الـــشـــرط ســـاهـــم في  ــ ـــانـــي إن »هـ
ّ
يـــقـــول بـــن

تهجير شباب كثيرين إلى الخارج، نتيجة 
إقــصــائــهــم مـــن الــوظــيــفــة الــعــامــة ومــتــابــعــة 
اللجوء  البديل  فكان  الجامعية.  دراساتهم 

إلى الجامعات األجنبية«. 
العالي  التعليم  أن وزارة  إلــى  اإلشـــارة  تــجــدر 
الــوظــيــفــة  اتـــفـــاقـــّيـــة مـــع وزارة  ـــعـــت أخـــيـــرًا 

ّ
وق

االقتصاد  اإلدارة ووزارة  العمومية وتحديث 
معادلة  مسألة  »تبسيط  إلــى  تهدف  واملالية، 
ملعالجة  الــزمــنــيــة  املـــدة  الــشــهــادات، وتقليص 
ــة لــلــمــعــادلــة،  ــعــــروضــ مــشــكــلــة الــــشــــهــــادات املــ

وغيرها«.

الشهادة،  التي سلمت  القبول في املؤسسة 
وبرنامج الــدروس املعتمدة، من دون أن أن 

تكون شروط اإلقامة ضمن القائمة. 
إلــى  تــشــيــر  الـــعـــالـــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  أن  إال 
أن املـــلـــفـــات املــتــعــلــقــة بــمــعــادلــة الـــشـــهـــادات 
األجــنــبــيــة املــنــقــولــة تبحث وتــــدرس وتـــدرج 
فــي جــــداول أعــمــال الــلــجــان قــبــل معادلتها 
مع إحدى الشهادات الوطنية. إال أن امللفات 
املعروضة ترد غير مستوفية لوثيقة إدارية 
تتعلق بإثبات إقامة املعنّي بطالب املعادلة 
فــي البلد الــذي أعــّد فيه الــشــهــادة، والطلبة 
الذين يستعصي عليهم اإلدالء  الخريجون 
العظمى  الغالبية  فــي  هــم،  اإلقــامــة  بوثيقة 
ــروا شــــهــــادات  ــ ـ

ّ
ــــض مـــنـــهـــم، أولــــئــــك الــــذيــــن حـ

مها مؤسسات التعليم العالي األجنبية 
ّ
تسل

عن ُبعد دون اإلقامة بالبلد الذي توجد به 
الجامعة التي تسلم الدبلوم، فاألمر يتعلق 
بــشــهــادات »مــنــقــولــة« أو »مــرّحــلــة«. وتــقــول 
الوزيرة املنتدبة لدى وزير التعليم العالي، 
جميلة املــصــلــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه 

أن يمتلك معرفة  ــدّرس  ــ املـ يــتــوّجــب عــلــى  بــل 
ــدارس  ــ ــ بـــأســـالـــيـــب الــتــعــلــيــم وفــــهــــم نــــظــــام املـ
ــة وكــــذلــــك إتــــقــــان الـــلـــغـــة الـــعـــربـــّيـــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
وأصـــولـــهـــا. وتــخــتــلــف املــــؤهــــالت واملــعــايــيــر 
املــطــلــوبــة مـــن مــــــدّرس الــلــغــة مـــن واليـــــة إلــى 
أخرى. فتشترط بعض الواليات على املدّرس 
على  الحصول  أو  معّينة  امتحانات  اجتياز 
شهادات خاصة، بينما تكتفي أخرى بمجّرد 
الــذي قد ال  اللغة لديه، األمــر  تقييم ملستوى 
يجعل تــدريــس الــلــغــة الــعــربــّيــة فــي املستوى 

املطلوب أحيانًا.
هشام جنان مــدّرس لغة عربّية من منطقة 
 »ثــّمــة ضــرورة 

ّ
داالس فــي تكساس، يــرى أن

ــنـــح تـــراخـــيـــص  ــيـــس فــــي مـ ــايـ ــقـ لـــتـــوحـــيـــد املـ
ــــة عـــلـــى مــســتــوى  ــّي ــربــ ــــس الـــلـــغـــة الــــعــ ــدريـ ــ تـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــتــــحــــدة«، مــــشــــددًا لــ ــات املــ الـــــواليـــ
 نــاطــق باللغة 

ّ
الــجــديــد« على عــدم قـــدرة كــل

ــر 
ّ
ــى »تــوف

ّ
الــعــربــّيــة عــلــى تــدريــســهــا. ويــتــمــن

ــي الــلــغــة  ــ ــدّرسـ ــ مـــؤســـســـة تـــهـــتـــم بــــشــــؤون مـ
الــعــربــّيــة عــلــى مــســتــوى الـــواليـــات املــتــحــدة، 
إذ ال يــوجــد ســــوى مــؤســســة واحـــــدة وهــي 
املجلس األميركي ملدّرسي اللغات األجنبية، 
الــــذي يــضــّم تــحــت مــظــلــتــه مــجــمــوعــة لــجــان 
لتعليم اللغات من بينها املجموعة الخاصة 
بتعليم اللغة العربّية«. بالنسبة إلى جنان، 
 »هذه اللجان تفتقر إلى القوة أو النفوذ 

ّ
فإن

التخاذ القرارات، أو خلق البرامج، أو جمع 
البيانات املتعلقة في هذا املجال«.

حّب وشغف للتعلّم
ــم تــــحــــديــــات  ــهــ ــتــ ــهــ ــواجــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن مــ
وضغوطات كثيرة أثناء تأديتهم »رسالتهم«، 
مــا  ــــهــــا ســــرعــــان 

ّ
أن يـــــــرون  ــــن  ــدّرســ ــ املــ  

ّ
أن إال 

تتالشى حن يلمسون ثمار جهودهم. كذلك 
 ازدياد اإلقبال على اللغة العربّية من قبل 

ّ
فإن

غير العرب في اآلونة األخيرة، يعطيهم دفعًا 
معنويًا ويشعرهم بأهمية ما يؤّدونه.

تقول حداد لـ »العربي الجديد«: »لقد تفاجأنا 
بالكّم الهائل من التالميذ الذين يرغبون في 
االنضمام إلى برنامجنا، فقد فاقت أعدادهم 
قدراتنا. بدأنا برنامجنا قبل خمس سنوات 
في منطقة داالس مع الصف السابع، وحّددنا 
 األعــداد زادت 

ّ
سعة الصف بـ 25 تلميذًا. لكن

ــّدت الــصــفــوف  ــتــ كــثــيــرًا فـــي وقــــت الحـــــق، وامــ
لتشمل املراحل الدراسية كافة«.

من جهتها، تتحّدث جندلي عن حّب التالميذ 
لــصــفــوف الــعــربــّيــة، »فــأنــا أملـــس لــديــهــم رغبة 
قــويــة فــي تــعــلــم الــثــقــافــة الــعــربــّيــة. هــي تثير 
العربّية  اللغة  صفوف   

ّ
أن ويـــرون  اهتماهم. 

فهي  الجمود،  عن  وبعيدة  بالحيوية  تضج 
ال تــعــتــمــد عـــلـــى الـــكـــتـــب والــــنــــصــــوص بــقــدر 

اعتمادها على التشارك«.
 الهدف من نشر اللغة العربّية 

ّ
ويرى جنان أن

هـــو »تــقــريــب املــســافــات وكــســر الــحــاجــز بن 
 »الحلم هو 

ّ
الــشــرق والــغــرب«، مشيرًا إلــى أن

ــــدارس  تــعــمــيــم تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــّيــة فـــي املـ
ــن املــرحــلــة  ــة، مــ ــافــ ــة كــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــحـــكـــومـــيـــة األمـ

 
ّ
االبتدائية إلى الثانوية. وأنا فخور جدًا ألن
إذ بدأ  التعليم في منطقتي ذو رؤيــة،  قطاع 
بتعليم العربّية في املرحلة الثانوية واليوم 

ي كل املراحل«.
ّ
يغط

المدارس الخاصة
ــــدارس الخاصة  املـ ــرى، تختلف  مــن جــهــة أخــ
التي تتبنى برنامج تعليم اللغة العربّية عن 
مــدارس  الغالب  فــي  ــهــا 

ّ
إن إذ  الحكومية،  تلك 

اللغة  تعليم  على  منهاجها  يــقــوم  إســالمــيــة 
إلــى جنب.  العربّية والــديــن اإلســالمــي جنبًا 
وتــالمــيــذهــا هــم مــن أبــنــاء املسلمن والــعــرب 

األميركين.
إيرفاين  فــي مدينة  الجديد«  »األفـــق  مــدرســة 
في جنوب كاليفورنيا، إحــدى أبــرز املــدارس 
الخاصة على مستوى  االبتدائية  اإلسالمية 
الــواليــات املتحدة، وهــي حاصلة على وسام 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم األمــيــركــيــة.  تــمــّيــز وزارة 
ــة فــيــهــا، هــنــاء  تــشــيــر مـــديـــرة مــرحــلــة الـــروضـ
ال  األميركين  العرب  »أطفال   

ّ
أن إلــى  أنصار، 

كــفــايــة، ومهمتنا  الــعــربــّيــة  للغة  يــتــعــرضــون 
هـــي تحبيبهم بــهــا وتــقــريــبــهــم مــنــهــا. هــدف 
ــو تــرســيــخ إحــســاس  ــح، وهــ ــ مــدرســتــنــا واضــ
هي  فهذه  وأميركي.  كمسلم  بكيانه  التلميذ 

أرضه وحياته كلها هنا«.
التي  الحكومية  املــــدارس  بــخــالف  ـــه 

ّ
أن ُيــذكــر 

ترّكز  الــديــن،  عن  بمعزل  العربّية  اللغة  تعلم 
الخاصة على  واإلســالمــيــة  العربّية  املـــدارس 

القرآن  معاني  على  التركيز  خــالل  من  الدين 
الكريم.

 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــار لـ وتـــوضـــح أنـــصـ

مــنــهــاج املــــــدارس الــخــاصــة فـــي الــغــالــب هو 
واحـــد وضــعــتــه هــيــئــات مــعــّيــنــة. عــلــى سبيل 
 منهاج مـــدارس »األفـــق الجديد« 

ّ
املــثــال، فــإن

مـــوضـــوع مـــن قــبــل مــعــهــد الــتــعــلــيــم الــعــربــي 
كاليفورنيا. تضيف  واإلســالمــي في جنوب 
ــم مـــن املـــنـــهـــاج املــــوّحــــد لكل  ــه »عـــلـــى الـــرغـ ــ ـ

ّ
أن

املـــدّرس ال يعتمد   
ّ
أن إال  الدراسية،  الفصول 

ــر املــــــادة  ــويـ ــطـ ــــل عـــلـــيـــه تـ ــقــــط، بـ ــلـــى ذلــــــك فــ عـ
أجــل  مــن  بــاســتــمــرار  وتــنــويــعــهــا  التعليمية 

ترغيب التلميذ بها وإثارة التشويق لديه«.

شخابيطتحقيق

علي جازو

لـــم تــكــن الـــحـــرب بــعــيــدة يــومــا مـــا. كــانــت حـــاضـــرة بــأقــنــعــة شتى 
ومظاهر عديدة. حتى في ما كنا نظنها أيام سلم وأمان و»رخاء«، 
كانت بذورها تتهيأ في الداخل من قبل أن تفضح الحقيقة وتعلن 
املكبوتات دفعة واحدة، وتكشف الهمجية عن نفسها. كانت الحرب 
نوعا من الدائرة االجتماعية املغلقة حيث ال يتجاوز األحفاد تقاليد 
األجـــداد قــدر مــا يــرتــدون إليها، كــانــت التقهقر واالنــغــاق، كانت 
الضوابط األخاقية واألعــراف  الخارجة عن كل  الواقع  األمــر  قوة 
اإلنــســانــيــة، كــانــت شيئا مــن اإلعــاقــة الــيــومــيــة واملــرافــقــة الــجــامــدة 
التي تنشر شبكتها من فوق  الكريهة  املكتوم والعاقة  والصوت 
واحــد.  آن  فــي  الجميع  بــن  بالكل وفاصلة  الكل  املجتمع، ضــاربــة 
الفرق  فهي   ،

ً
ســهــا  

ً
وسبيا مقلقا  وخــوفــا  مبطنا  تهديدًا  كــانــت 

الفارق، وما  املحدد والعامل  الجهة األخيرة، بل هي  السرّي وهي 
دونها ليس سوى مظهر وحسب. 

شيء منها موجود في فضاء املدرسة، تلك التي تحولت إلى ثكنة 
عسكرية، وآخر في الشارع والسوق حيث السيادة لألقوى واألكثر 
فسادًا، وثالث يكمن لك في البيت، عندما تخلو إلى نفسك. الحرب 
هي ما تحفظه عن ظهر قلب، مضطرًا، لكنك في الحقيقة تكرهه 
وتمقته وتنتظر أقرب فرصة كي تلفظه من جسدك وكيانك كله. 
القهرية  الحرب هي ما تراه يتكرر في العاقات وشبكة املصالح 

وبــن نفسك  بينك  تقوله  ما  الحرب هي  إن  ثم  الطاحن.  والفساد 
وأنت داخل جدران البيت األسري الذي توهم نفسك أنه ماذ آمن. 
عندما تغلق دونك األبواب، وعندما يسود النفاق، وعندما تتآكل 
الــرغــبــة فــي غــد أفــضــل، ثــم تجف وتيبس وتقسو نــواتــهــا على 
األصعب،  الحد  هــو  للحياة  األدنـــى  الــحــّد  يكون  عندما  نفسها، 
ــوه الـــوهـــم، عــنــدمــا يــكــون  ــ عــنــدمــا يـــكـــون الــحــلــم وجـــهـــا مـــن وجـ
ع 

ّ
والتنف الضيق  واألفــق  األناني   

َ
العمل الحكومية  الوظيفة  مــدار 

واالبتزاز، عندما يضيق الحيز الفردي ثم يكاد يّمحي ويتحول 
الهواء نفسه إلى اختناق، عندما تؤجل حياتك، وترى أنها غدت 
من دون جدوى، عندما يكون التعليم نوعا من التدجن، ويكون 
ــراوح كــل شــيء في   مــن أشــكــال الــكــســل، عندما يـ

ً
العمل شــكــا

مكانه، وال تتبدل سوى األقنعة. كانت الحرب تتعفن في البطالة 
وتسري في دم الفقر.  

كــانــت الــحــرب، بما هــي فــوضــى وعــنــف وقــســوة وتــدمــيــر وإلــغــاء، 
مــوجــودة فــي العقل مــن قبل أن تتحول إلــى مــادة فــي الــيــد، كانت 
شيئا من العتاد النفسي. كانت الحرب تربية على قبول الضعف 
للغدر والخيانة،  التواطؤ واالستعداد  والرضى بالخطأ، كانت في 
الــيــأس إلــى قــاعــدة شعبية عــامــة، وفــي حرمان  كانت فــي تحويل 
باملهانة،  والشعور  بالخوف  اإلحساس  كانت  التفكير.  من  العقل 
كانت في أن ينأى الكل عن الكل ويترك الجميع الجميع، كانت نوعا 

من التخلي املسبق واالستعداد اآللي.

صيدا ــ انتصار الدنان

ــفـــال  ــر الــــحــــروب عـــلـــى األطـ ــ
ّ
عــــــادة ً تــــؤث

إلى  هــؤالء يتحولون  مــن غيرهم.  أكثر 
ضحايا، في ظل عجزهم عن متابعة ما 
باستثناء  بــالدهــم،  في  يفعلونه  كانوا 
ــة. هــكــذا، وبــبــســاطــة، تقضي الــحــرب 

ّ
قــل

عــلــى أحــالمــهــم وطــمــوحــاتــهــم، وتــســرق 
مــنــهــم أجــمــل مــراحــل حــيــاتــهــم. مــن بن 
هــؤالء، محمد إقــبــال، الــذي كــان يعيش 
حياة طبيعية في سورية، قبل أن تغّير 

الحرب كل شيء.
يــتــحــدر إقـــبـــال )15 عـــامـــًا( مـــن مــديــنــة 
أنه  درعـــا. مــا زال صــغــيــرًا، لكنه يشعر 
تجاوز الثالثن في ظل ضغوط الحياة 
التي يعيشها. يقول: »جئت وأهلي إلى 
الــعــام، بسبب  لبنان منذ عــام ونــصــف 
املنطقة  على  القصف  واشــتــداد  الحرب 
الـــتـــي نــعــيــش فــيــهــا«. فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
العيش في  املـــال، وصـــار  لــم نعد نملك 
سورية صعبًا. يضيف أن أسرته تتكون 
من ثمانية أشــخــاص، إال أن أشــقــاءه ال 
يعملون. والده أيضًا ال يستطيع العمل 
بعدما بترت قدمه جــّراء سقوط قذيفة 
عــلــى الــبــيــت. يـــذكـــر أن شــقــيــقــه أصــيــب 
إلــى عمته. بعدها،  بــاإلضــافــة  بــجــروح 
تـــركـــت الــعــائــلــة ســـوريـــة وانــتــقــلــت إلــى 
لبنان، رغبة في عيش حياة كريمة إلى 

حن انتهاء الحرب. 
إقبال هو املعيل الوحيد للعائلة. يقول: 
»نــســكــن فــي منطقة الــفــيــالت املــحــاذيــة 
ملــخــيــم عـــن الــحــلــوة فـــي مــديــنــة صــيــدا 
ــنــا أنــنــا 

ّ
ــان(. لــحــســن حــظ ــنـ ــبـ )جـــنـــوب لـ

لــســنــا مــضــطــريــن إلـــى دفـــع بـــدل إيــجــار 
حدة 

ّ
املت األمــم  الــذي نسكنه، ألن  البيت 

ى األمر. لكن بعد فترة من مكوثنا 
ّ
تتول

ــلــب مــنــا تـــرك املــكــان خـــالل مهلة 
ُ
فــيــه، ط

أقصاها عشرون يومًا«. إال أن النازحن 
لم يتركوا هذه البيوت في ظل صعوبة 
إيجاد أماكن بديلة، باإلضافة إلى عدم 
قــدرتــهــم على دفــع بـــدالت إيــجــار، علمًا 
بأن أي بيت ال يقل بدل إيجاره عن 250 

دوالرًا أميركيًا.
الثامن  الصف  إقبال  أنهى  في ســوريــة، 
األساسي، إال أنه لم يلتحق بأية مدرسة 
لــــدى مــجــيــئــه إلــــى لــبــنــان فـــي ظـــل غــالء 
ى 

ّ
األقساط. ويرى أن املدارس التي تتول

ــــع أقـــســـاطـــهـــا لــيــســت  ــم املـــتـــحـــدة دفـ ــ األمــ
جــيــدة، الفــتــًا إلـــى أن األطـــفـــال يمضون 
ــعـــب ألنــــــه لـــيـــس هـــنـــاك  ــلـ ــــي الـ ــتـــهـــم فـ وقـ
ــــح يــمــكــن االســـتـــفـــادة منه  مــنــهــاج واضـ
فــي املستقبل. بــداًل مــن املــدرســة، اختار 
بيع البالونات حتى يؤمن حياة كريمة 
ألهله. يخرج الساعة السابعة صباحًا، 
ويبيع البالونات في األسواق واملطاعم. 
ويــبــقــى عــلــى هـــذه الــحــال حــتــى الساعة 
الـــثـــامـــنـــة مــــســــاًء. طــــــوال الـــنـــهـــار، يــأكــل 
شطيرة، في انتظار العودة إلى البيت. 

ألف   15 على  يوميًا  إنــه يحصل  يــقــول 
يعود  دوالرات(.  )عــشــر  لــبــنــانــيــة  لــيــرة 
ا 

ّ
للحديث عن سورية. يقول: »عندما كن

نعيش فــي ســوريــة، كــان والـــدي يعمل، 
ــة. لـــم أكــن  ــ ــّيـ ــ ـــا نــمــلــك أراضـــــــَي زراعـ

ّ
وكـــن

مضطرًا إلى العمل والسير في األسواق 
ــر طـــوال  ــى آخــ ــال مـــن مــطــعــم إلــ ــقـ ــتـ واالنـ
البالونات.  بيع  من  أتمكن  ني 

ّ
عل اليوم 

ــاب إلــى  ــذهـ كــانــت مــهــّمــتــي الـــوحـــيـــدة الـ
لكن  مستقبلي.  إلى  وااللتفات  املدرسة 
املستقبل قتلته الحرب«. اليوم، يتمنى 
تعليمه  إلــى ســوريــة ومتابعة  الــعــودة 

في مدرسته نفسها.
ــحــدة كــانــت الــداعــم 

ّ
يتابع أن »األمـــم املــت

الــوحــيــد لــنــا فــي لــبــنــان. مــن دونـــهـــا، لم 

نملك  ال  ألنــنــا  الــعــيــش  لنستطيع  نــكــن 
املال الستئجار بيت، حالنا حال الكثير 
ــده  مـــن الـــنـــازحـــن«. ويــشــيــر إلـــى أن والـ
وشقيقته عــادا إلــى سورية على الرغم 
من عدم انتهاء الحرب بعد. وكان الدافع 
أن  الــعــالج، خصوصًا  يه 

ّ
تلق األســاســي 

العالج في لبنان مكلف.
ويلفت إلى أنه في املجمع الذي يعيش 
فــيــه وأســــرتــــه ثـــمـــان وعــــشــــرون عــائــلــة. 
لكن  لــلــخــروج.  مــهــلــة  أعـــطـــوا  جميعهم 
هــذه الــعــائــالت تعلم أنــه مــا إن تخرج، 
لن تحصل على أية مساعدات من األمم 
املتحدة. يضيف أنه لدى مجيئهم إلى 
ــحــدة تــقــّدم لهم 

ّ
ــم املــت لــبــنــان، كــانــت األمـ

املـــســـاعـــدات. لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
ــص حــجــم الــخــدمــات واملـــســـاعـــدات، 

ّ
تــقــل

عـــلـــمـــًا بـــــأن أوضــــــــاع بـــعـــض الـــعـــائـــالت 
أكـــثـــر مـــأســـاويـــة مـــن غـــيـــرهـــا، ويــعــانــي 
ــا مــــن مـــشـــاكـــل صــحــيــة،  ــ ــرادهـ ــ بـــعـــض أفـ
الظهر، وغيرها من  فــي  آالم  غــرار  على 
األمراض التي تتطلب أدوية وعالجات، 
وتمنعهم من العمل. وفي حال خرجت 
العائالت من املجمع، سيكون مصيرها 
ــارع. »صــــارت تــربــطــنــا فــي املجمع  الـــشـ
اعتدنا  فــقــد  عــالقــات حميمة وأســـريـــة، 

على بعضنا البعض في املجّمع«.

لم تكن بعيدة

محمد إقبال لم تعجبه مدارس لبنان

يبيع البالونات إلعالة أسرته )العربي الجديد(

حاملو الدبلوم 
األجنبي محرومون من 

الدراسات العليا )عبد 
الحق سنا/فرانس برس(

»الحلم هو تعميم تعليم اللغة العربيّة« )العربي الجديد(
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MEDIA
منوعات قضايا

استفاقة لتحقيق األهداف بكل الممكنات المتاحة وتنويع العالقات

بادرت الدبلوماسية المغربية، أخيرًا، إلى تنويع رهاناتها، وإلى االنفتاح على عالقات في العالم أكثر تنوعًا، وذلك بعد انكشاف 
مواقف أميركية وفرنسية غير مرضية، بل وتمس ثوابت الوحدة الترابية للمملكة أحيانًا. توضح المطالعة التالية هذه الخيارات 

التي تحسب »استفاقة« للدبلوماسية المغربية
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محمد طيفوري

ســـــايـــــر املــــــغــــــرب نــــســــائــــم ريــــــاح 
ــغــتــه  ــربــــي الــــتــــي بــَل ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ الــ
 ،2011 ــبـــاط  شـ فـــبـــرايـــر/   20 فــــي 
بــإقــرار حــزمــة إصــالحــات عميقة وبنيوية، 
إقليمي  فــي ســيــاق  الــّتــمــُيــز  حــقــق بفضلها 
ــلــه دولــيــًا لنيل صفة دولــة  مــضــطــرب. مــا أهَّ
ــــورة  نـــمـــوذجـــيـــة، تـــنـــجـــح فــــي الـــقـــيـــام بـــــ »ثــ
داخــلــيــة هــــادئــــة«، ومــّكــنــه داخــلــيــًا مـــن رفــع 
منسوب اإلجماع الوطني حول املسار العام 

لإصالح وتوحيد الجبهة الداخلية.
بعد  نــفــســه،  اآلن  فـــي  الــيــقــن  عــنــده  وازداد 
ــيــــال الــــثــــورات  مــــواقــــف الــــقــــوى الـــكـــبـــرى حــ
العربية، مــن أن زمــن الــرهــان على الــخــارج، 
ــــى إلــــى غــيــر رجـــعـــة. إذ  ــقـــواء بــــه، ولَّ ــتـ واالسـ
ــة املـــعـــيـــار  ــمـ ــائـ ــقـ ــالــــح الـ ــة املــــصــ ــغـ أضــــحــــت لـ
األساسي لتقييم أي قرار تتخذه العواصم 
ــن. ُمــضــافــة إلــى  ــراهــ الــعــاملــيــة فـــي الـــوقـــت الــ
هـــذه املــتــغــيــرات الــفــوضــى فـــي االصــطــفــاف 
الكبرى  الــدول  التي تتخبط فيها  واملواقف 
تــجــاه مــا يــجــري فــي املــنــاطــق الساخنة في 
التوتر األولــى،  العالم، وفي مقدمتها بــؤرة 

وهي بلدان اإلقليم العربي.
ضــمــن هــــذا الـــســـيـــاق املـــعـــقـــد، وجــــد املــغــرب 
نــفــســه مــلــزمــًا بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي سياسته 
الخارجية، وموقعه في الساحة الدولية، من 
بعد  الدبلوماسية.  أولــويــاتــه  ترتيب  خــالل 
أن كانت االستراتيجية الكبرى للبلد طوال 
االهــتــمــام  عــلــى  قــائــمــة   )2010-1999( عــقــد 
أوراش،  )مـــــشـــــاريـــــع،  ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ بــــالــــشــــأن 

استراتيجيات، مبادرات...(.
نــقــطــة تــحــول جــوهــريــة فـــي الــدبــلــومــاســيــة 
ــيــــات كــــبــــرى فــي  املـــغـــربـــيـــة، كـــــان لـــهـــا تــــداعــ
مــواجــهــة حــلــفــاء املــغــرب الــتــقــلــيــديــن، ممن 
ــه الـــبـــقـــاء أســـيـــر »الــدبــلــومــاســيــة  يــــريــــدون لـ
ــة«، ويــــرفــــضــــون اعــــتــــمــــاده أســـلـــوب  ــريــ ــســ الــ
»املواجهة املكشوفة« التي ستفقدهم واحدًة 
مــن مكتسبات زمــن االســتــعــمــار، وهــي حق 
دليل  وأبــرز  عنه.  وبالنيابة  باسمه  النطق 
ملمثل  املستفزة  التصريحات  تلك  ذلك  على 
فرنسا الدائم لدى األمم املتحدة، جيرار آرو، 
الــذي وصــف املغرب بأنه »عشيقة ننام كل 
بها  مولعن  نكون  أن  دون  مــن  معها،  ليلة 

حقًا. لكن، يجب الدفاع عنها«.

الغربي  الحلف  تجاه  دبلوماسي  تصعيد 
التقليدي

فــضــح الــربــيــع الــعــربــي تــلــك الــبــقــيــة الباقية 
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة لسنة  ــ مــمــا كــشــفــتــه األزمـ
2008؛ من انتهازية الغرب وبراغماتية دوله 
في مواقفها وقراراتها تجاه العالم العربي 
ـــَرض عـــلـــى املــــغــــرب نــهــج  ـــ وقــــضــــايــــاه. مــــا فـ
باالنسالل  لــه  تسمح  بــديــلــٍة،  استراتيجيٍة 
باريس  مــحــور بروكسيل  عــبــاءة  مــن تحت 
مــــدريــــد واشـــنـــطـــن تـــدريـــجـــيـــًا، عـــبـــر تــنــويــع 
شركائه االقتصادين، وانفتاحه السياسي 

وجبهاته االستراتيجية.
ــنــت الــربــاط فــي مـــارس/ آذار 2013 تلك  دشَّ
الــخــطــة فــي الــعــمــق االفــريــقــي؛ هـــذا الفضاء 
ــمـــاعـــي  ــتـ ــادي واالجـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــجـــغـــرافـــي واالقـ
والـــبـــشـــري املـــتـــرامـــي األطــــــــراف، مــســتــثــمــرًة 
الــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والدينية  الــعــالقــات 
للبالد مع تلك الدول )مالي، الكوت ديفوار، 
إحياء  بغية  الــغــابــون...(  غينيا،  الــســنــغــال، 

البعد األفريقي لعالقات املغرب.
وكـــان املــدخــل االقــتــصــادي الــبــاب العريض 
املباشر،  االستثمار  على  باالعتماد  لــذلــك، 
ونــقــل الــخــبــرات واملـــعـــارف إلـــى تــلــك الـــدول، 
ــق قــــاعــــدة رابـــــــح- رابــــــح فــــي االقـــتـــصـــاد،  ــ وفـ
ولسان حال املغرب يرّدد »إفريقيا ال تحتاج 
مـــســـاعـــدات، وإنـــمـــا اســتــثــمــارات ومــشــاريــع 
ــك املـــنـــطـــق  ــ ــذلـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة«، مـــــتـــــجـــــاوزًا بـ
االســتــعــمــاري املهمن الـــذي ينظر إلــى هذه 
الـــــدول حــديــقــًة خــلــفــيــًة لــــه، يــمــنــحــهــا ُفــتــات 

املساعدات في مقابل استنزاف ثرواته.
بــهــذه الــخــطــوة إذن، يــتــجــاوز املــغــرب دوره 
ــي مــــجــــرد »شـــرطـــي  ــ ــّدد فـ ــ ــحــ ــ ــيـــدي املــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
لــلــحــدود« بـــن أفــريــقــيــا وأوروبـــــــا، لــيــواجــه 
عمق  فــي  اقتصاديًا  وينافسها  كبرى  دواًل 
أفــريــقــيــا؛ وفـــي مــقــدمــتــهــا فــرنــســا، حليفته 
الرباط  مــن  تنتظر  تــزال  مــا  التي  التقليدية 
أن تعطس كلما أصيبت باريس بنزلة برد.

ــاء الـــجـــواب ســريــعــًا وتــبــاعــًا عــلــى »اإلبـــن  جـ
الــــعــــاق« مـــن أكـــثـــر مـــن عـــاصـــمـــة، كـــل حسب 
مــوقــعــهــا، وفـــي حـــدود قــدرتــهــا لتنبيه هــذا 
املارد العربي املسلم األفريقي، ونجمل تلك 

الردود اختصارا فيما يلي:
ــة دبــلــومــاســيــة بـــن الـــربـــاط وبــاريــس  - أزمــ
إيــــقــــاف  ــى  ــ ــ إلـ أفــــضــــت   ،2014 ســــنــــة  طــــــــوال 
واجــهــات الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن )قضائيًا، 
االستخبارات  مدير  اتــهــام  بسبب  أمــنــيــًا...( 
الــداخــلــيــة املــغــربــي بــمــمــارســة الــتــعــذيــب، ثم 
حـــادثـــة االعــــتــــداء الــلــفــظــي عــلــى شخصية 
ــالـــج فــــي إحـــــــدى املـــصـــحـــات  ــعـ ــة، تـ ــريـ ــكـ عـــسـ

الــفــرنــســيــة، وقــبــلــه واقـــعـــة الــتــفــتــيــش املــهــن 
فــي مــطــار شــارل  الخارجية املغربي  لــوزيــر 

دوغول. 
الــربــاط وواشنطن في أبريل/  - األزمــة بن 
ــة  ــيـ الـــخـــارجـ اتـــــجـــــاه  بـــعـــد   ،2013 نـــيـــســـان 
ــقـــتـــرح ملــجــلــس  األمـــيـــركـــيـــة نـــحـــو تـــقـــديـــم مـ
األمــن، بغية توسيع مهام بعثة املينورسو 
املــــوجــــودة فـــي الـــصـــحـــراء ملـــراقـــبـــة أوضــــاع 

حقوق اإلنسان.
ــقــــرار في  الــ اتـــجـــاه صـــنـــاع  - صــيــف 2015، 
التاريخي  الحياد  على  وضــدًا  ستوكهولم، 
املــعــروف عــن دبــلــومــاســيــة مملكة الــســويــد، 

نحو االعتراف الرسمي بـ »بوليساريو«.
- أواخــر عام 2015، قرار املحكمة األوروبية 
توقيف ســريــان االتــفــاق الــقــائــم بــن املغرب 
واالتــــحــــاد األوروبـــــــــي، املــتــعــلــق بــــإجــــراءات 
ــي مـــجـــال املــنــتــجــات  ــبــــادل فــ ــتــ الـــتـــحـــريـــر املــ
ــة ومـــنـــتـــجـــات الــصــيــد  الـــفـــالحـــيـــة واملــــحــــولــ
ــاســـي لــجــبــهــة  ــيـ ــّرك سـ ــ ــــحـ ــد تـ ــعـ ــبــــحــــري، بـ الــ
بوليساريو، على أساس تنافي بعض بنود 

االتفاق مع قوانن االتحاد.
الــعــام  األمــــن  ــارة  ــ زيـ  ،2016 آذار  ــارس/  ــ مـ  -
لأمم املتحدة، بان كي مون، ملنطقة تندوف، 
وخرق قواعد عمل هيئة األمم املتحدة ذات 
السيادة  مــسَّ  بتصريح  الــحــيــادي،  الطابع 
املغربية، حن وصف الوضع في الصحراء 

بـ »االحتالل«. 
هــكــذا عــاشــت الــدبــلــومــاســيــة املــغــربــيــة على 
ــنـــوات  ــراٍت مــــتــــواتــــرٍة فــــي الـــسـ ــيــ ــغــ إيــــقــــاع تــ
األخــيــرة، وعبر مختلف االتــجــاهــات، قصد 
عن  وثنيه  تحركاته  وتحجيم  املــغــرب  ردع 
اســتــراتــيــجــيــة عــــودة الـــربـــاط لــلــدخــول على 
خط تدبير مجموعة من األزمــات اإلقليمية 
)مالي، ليبيا،...( كما كان حالها زمن الراحل، 

امللك الحسن الثاني.
بيد أن النتائج كانت عكس ذلك، فمن ناحيٍة 
التي  الفراغات  املغرب فعليًا في مــلء  شــرع 
بعض  في  دبلوماسيته،  رادار  خــارج  ظلت 
الالتينية،  )أمــيــركــا  الــجــغــرافــيــة  ــــواض  األحـ

أوروبـــــا الـــشـــرقـــيـــة...(، واســتــمــر، مــن ناحية 
ــي إلـــى  ــرامــ ــرى، فــــي تـــوجـــهـــه الـــجـــديـــد الــ ــ ــ أخـ
ــارج مـــعـــادلـــة الـــحـــلـــف الــغــربــي  ــ تــمــوقــعــه خــ
التقليدي، وإنهاء العالقات االحتكارية لهذا 

األخير على املغرب.

تموقع جديد وشراكات استراتيجية 
ــاوالت عــلــى االســتــفــاقــة  ــحــ ــم تـــؤثـــر تــلــك املــ لـ
ــتـــي اســتــعــانــت  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لــلــمــغــرب الـ
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا بــكــل الـــوســـائـــل املــمــكــنــة 
واملـــتـــاحـــة )قــــنــــوات رســـمـــيـــة، دبــلــومــاســيــة 
مــوازيــة، ضغط شــعــبــي...(، آخــذة باالعتبار 
مواقف  في  والغموض  الدولية،  التحوالت 
بــعــض الــشــركــاء الــتــقــلــيــديــن حــيــال قضية 
وحدته الترابية التي أضحت ورقًة لالبتزاز 
واملساومة. فما كــان من املغرب إال أن أعلن 
التمّرد بالبحث عن مؤيدين له خارج محور 
بمقولة  الغربين  مذّكرًا  -واشنطن،  باريس 
الجنرال الفرنسي، شارل ديغول، التاريخية، 
إبان الحرب العاملية الثانية، وهو الجئ في 
بــريــطــانــيــا، »فــرنــســا ال تــعــض أصــدقــاءهــا، 
لكنها حريصة على أن يعرف هؤالء أن لها 

أسنانًا.. وأسنانًا حاّدة أحيانا«.
وهــكــذا ضربت الــربــاط فــي األركـــان األربعة 
للعالم، فبعد الزيارة النوعية لعاهل البالد، 
ــد، نــوفــمــبــر/  ــنـ ــهـ مــحــمــد الـــــســـــادس، إلـــــى الـ
عليها  طــغــى  الـــتـــي   2015 الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
الجانب االقــتــصــادي. جــاءت روســيــا ضمن 
خصوصًا  للمغرب؛  الــجــدد  الشركاء  قائمة 
يواجهان  نفسيهما  الــطــرفــان  وجــد  بعدما 
ــــي  مـــشـــروع عـــزلـــٍة ُيـــحـــاول االتـــحـــاد األوروبـ
فــرضــه فــي املــجــال االقــتــصــادي )خصوصا 
الــزراعــي والصيد الــبــحــري(، وذلــك بتوقيع 
الــطــرفــن أزيــــد مـــن 15 اتــفــاقــيــة اقــتــصــاديــة 
وتجارية بن البلدين، وأربع اتفاقيات تهم 

الجانبن العسكري واألمني.
لــعــل أقـــوى مــكــســٍب تــعــود بــه الدبلوماسية 
املــغــربــيــة مــن مــوســكــو بــعــد »بــيــان الــشــراكــة 
ــة بــــــن روســــيــــا  ــقــ ــمــ ــعــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة املــ
على  قدرتها  املغربية«  واململكة  الفيدرالية 
استمالة صّناع القرار في الكرملن لصالح 
ـــم قــضــيــة الــــوحــــدة الـــتـــرابـــيـــة لــلــمــغــرب،  دعــ
ــل ضـــمـــان الـــحـــيـــاد اإليـــجـــابـــي  ــ أو عـــلـــى األقــ
عليه  متوافق  سياسي  حــل  بدعم  لروسيا، 

بن األطراف، برعاية أممية.
ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــــالق الــــصــــيــــنــــي املـــــــوجـــــــودة بـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــعــض الـــــدول األفــريــقــيــة، حــاضــر فـــي أجــنــدة 
ترتكز  التي  للمغرب  الجديدة  االستراتيجية 
عــلــى تـــعـــّدديـــة قــطــبــيــة اقــتــصــاديــًا وتـــجـــاريـــًا. 
الــقــرار في  أمــا دبلوماسيًا، فال يمكن لصناع 
الـــربـــاط أن يــنــكــروا املـــوقـــف اإليــجــابــي لبكن 
فـــي جــلــســة الــتــصــويــت، أخـــيـــرًا، بــشــأن قضية 
ــتـــحـــدة، حـــن رفــضــت  الـــصـــحـــراء فـــي األمـــــم املـ
إلــى زعزعة  تـــؤدي  أيــة مغامرة مــن شأنها أن 
املغرب. هــذا ولــم تترّدد الصن، قبل  استقرار 
ذلك، في إبعاد جبهة البوليساريو عن حضور 
أشـــغـــال الــقــمــة الــثــانــيــة »إفــريــقــيــا – الــصــن«، 

نهاية السنة املاضية في جنوب إفريقيا.
نقطة أخرى من جنوب شرق آسيا، تحسب 

لــصــالــح لــدبــلــومــاســيــة الـــربـــاط، فــاملــؤكــد أن 
العالم إال بنظاراٍت  التنن الصيني ال يرى 
ــه عـــلـــى املــســتــوى  اقـــتـــصـــاديـــة، نـــظـــرًا لــــوزنــ
ينفي مكانته دولــة  ذلــك ال  أن  العاملي، غير 
دائمة العضوية في مجلس األمن، ومفاوضًا 
شرسًا على الساحة الدولية، يمكن للمغرب 
التنمية  تحديات  ملواجهة  عليه،  االعــتــمــاد 
ــذا دعـــمـــه فـــي الـــدفـــاع عن  ــ االقـــتـــصـــاديـــة، وكـ

مصالحه الوطنية االستراتيجية.

تكتل خليجي لتعضيد الصف العربي
أدركت الرباط أن قضية الصحراء أضحت، 
في اآلونــة األخــيــرة، أداة ابــتــزاز لها، وورقــة 
إلى زعزعة االستقرار  الالعبون بها  يهدف 
واالســــتــــثــــنــــاء املـــغـــربـــي فــــي شــــمــــال الــــقــــارة 
ــرى، أصــحــب املــلــف  ــ األفــريــقــيــة. بــصــيــغــة أخـ
مـــجـــرد غـــطـــاء، الــغــايــة مــنــه إيـــقـــاف نــمــوذج 
ــــالح، فـــي ظـــل االســـتـــقـــرار الــــذي تسير  اإلصــ
البالد على هديه منذ بداية الربيع العربي. 
لــه تبعات  وهــذا مخطط لــو نجح فستكون 
إسقاط  أقلها  برمتها،  املنطقة  على  كــارثــة 

األنظمة امللكية من الئحة االستثناء.
مــقــدمــتــهــا  ــيـــج، وفــــــي  ــلـ ــخـ الـ وأدركــــــــــت دول 
الــــســــعــــوديــــة، أنــــهــــا أضــــحــــت مـــحـــط ابــــتــــزاز 
النفوذ  اقتسام  إلى  أميركي، تارة بدعوتها 
في املنطقة العربية مع إيــران، وتارة أخرى 
اعة املسؤولية غير املباشرة عن أحداث 

ّ
بفز

11 سبتمر/ أيلول 2001. فما كان من امللك 
ــادس، وبـــحـــركـــة دبــلــومــاســيــة  مــحــمــد الـــــســـ
لــيــصــّعــد  الـــــريـــــاض  ــتـــار  ــخـ يـ أن  إال  ــة،  ــ ــيـ ــ ذكـ
ــة وصـــريـــحـــة  ــ ــحـ ــ لـــهـــجـــتـــه، وبـــكـــلـــمـــات واضـ
قــال في خطابه في  القدامى، حن  لحلفائه 
أبــريــل/   20 فــي  الخليجية  املــغــربــيــة  الــقــمــة 
نيسان 2016، إن: »املــغــرب حــّر فــي قــراراتــه 

واختياراته، وليس محمية تابعة ألحد«.
ــــاط لــلــمــســتــفــزيــن لــهــا  ــربـ ــ ــــك، تــعــلــن الـ ــذلـ ــ وبـ
ــــذي تحملت  حــســاســيــة جــــرح الـــصـــحـــراء الـ
تكلفته طوال 40 سنة، وتعترض عن قبول 
للمغاربة.  األولــى  القضية  أيــة مساومٍة في 
ــار تــلــك  ــبــ ــتــ اعــ نـــفـــســـه، رفـــضـــهـــا  وفــــــي اآلن 
األزمــات املتوالية منذ ثــالث سنوات مجرد 
ــدم قــبــولــهــا قــصــاصــة  ــدة عــ ــؤكـ مـــصـــادفـــة، مـ
ــة لـــســـان« األمــــن الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة،  »زلــ
بان كي مــون، حن وصف الوجود املغربي 
فـــي الــصــحــراء احـــتـــالاًل، ورافـــضـــة تصديق 
فــيــلــتــمــان  وجـــيـــفـــري  كــريــســتــوفــر روس  أن 
مجرد موظفن عادين لدى األمــم املتحدة؛ 
ال يــأتــمــران بــأوامــر واشــنــطــن وبــاريــس في 
عملهما إلى جانب كي مون. وتعلن الرباط 
فــي مــقــابــل ذلـــك للخليجين عــن اســتــعــداد 
معهم،  استراتيجية  لشراكة  الكبير  املغرب 
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وأمنيا، وأن 
كــل املـــحـــاوالت لــن تمنع املــغــرب مــن املضي 
ــن الــتــبــعــيــة الــكــلــيــة  فـــي طـــريـــق الــتــخــلــص مـ
ألصدقائه السابقن؛ بالتأكيد على أنه بلد 
مستقل في قراره، وأنه انتهج استراتيجيًة 
بحثًا  الكبرى،  بالقوى  في عالقاته  جــديــدًة 

عن موقع جديد في عالم متعدد األقطاب.
)أستاذ جامعي مغربي(

الدبلوماسية المغربية 
تحّول جوهري يعيد ترتيب األولويات والرهانات

لعل أقوى مكسٍب 
للدبلوماسية المغربية 

بعد »بيان الشراكة 
االستراتيجية المعمقة 

بين روسيا الفيدرالية 
والمملكة المغربية« 

قدرتها على استمالة 
صنّاع القرار في 

الكرملين لصالح دعم 
قضية الوحدة الترابية 

للمغرب

استمر المغرب 
في توجهه الجديد 

الرامي إلى تموقعه 
خارج معادلة الحلف 

الغربي التقليدي، 
وإنهاء العالقات 
االحتكارية لهذا 

الحلف على المغرب

محمد السادس في بكين ورئيس الصين شي جين بينغ في 11 مايو 2016 )فرانس برس(

حاضر  األفريقية،  الدول  بعض  في  بقوة  الموجود  الصيني  العمالق 
تعّددية  على  ترتكز  التي  للمغرب  الجديدة  االستراتيجية  أجندة  في 
في  القرار  لصناع  يمكن  فال  دبلوماسيًا،  أما  وتجاريًا.  اقتصاديًا  قطبية 
أخيرًا،  التصويت،  جلسة  في  لبكين  اإليجابي  الموقف  ينكروا  أن  الرباط 
مغامرة  أية  رفضت  حين  المتحدة،  األمم  في  الصحراء  قضية  بشأن 
من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار المغرب. هذا ولم تترّدد الصين، 
قبل ذلك، في إبعاد جبهة البوليساريو عن حضور أشغال القمة الثانية 

»أفريقيا ـ الصين«، نهاية السنة الماضية في جنوب أفريقيا.

الصين في أجندة الرباط
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MEDIA

كيف سيطرت الرموز التعبيرية 
على حياتنا؟

المصريون يستثمرون االنقالب التركي 
الفاشل للسخرية من واقعهم

صالح النعامي

الـــذي شــرعــت املحاكم األميركية  الــوقــت  فــي 
فـــــي الــــنــــظــــر فـــــي دعــــــــوى تــــعــــويــــض بــقــيــمــة 
إســرائــيــل، ضد  مــن  مليار دوالر، بتحريض 
املوقع في »تسهيل«  »فيسبوك«، بزعم دور 
»حــمــاس«، وأسفرت  نفذتها حركة  عمليات 
قالت  أميركين،  مقتل وجــرح مواطنن  عــن 
خبيرة إسرائيلية في مجال متابعة مواقع 
 »فيسبوك يلعب دورًا 

ّ
التواصل العربية، إن

اإلرهـــاب«،  على  التحريض  في  فقط  ثانويًا 
على حد تعبيرها.

ــة مــــواقــــع  ــعـ ــابـ ــتـ ــة قــــســــم مـ ــؤولــ ــســ وقـــــالـــــت مــ
التواصل العربية فــي »مــركــز أبــحــاث األمــن 
 
ّ
الــقــومــي« اإلســرائــيــلــي، أورلــــي بـــارلـــوف، إن

اإلسرائيلية  الــدوائــر  تشنها  التي  »الحملة 
ــيــــر مـــــبـــــررة وتـــحـــركـــهـــا  ــلــــى فـــيـــســـبـــوك غــ عــ
اإلسرائيلية«.  الداخلية  السياسة  حسابات 
وفي مقابلة أجرتها معه قناة موقع »ولال« 
وبثتها السبت املاضي، أشارت بارلوف إلى 
أن الــوزراء اإلسرائيلين يحاولون تسجيل 
نقاط لدى الرأي العام اإلسرائيلي، من خالل 
الــحــمــلــة »املــفــتــعــلــة« ضــد فــيــســبــوك. ولفتت 
التحريض  فــي   »إســهــام »فيسبوك« 

ّ
أن إلــى 

 إلى 
ً
على العنف واإلرهــــاب قــلــيــل«، مــشــيــرة

»الفيسبوك«  الفلسطينين يستخدمون  أن 
فــي الـــدفـــاع عــن روايــتــهــم لـــأحـــداث، وليس 
للتحريض. واستهجنت بارلوف أن تطالب 
دوائــر رسمية إسرائيلية ويهودية بحجب 
فيسبوك متسائلة: »كيف يمكن التعامل مع 
عظمى  دولــة  تضاهي  )فيسبوك(  مؤسسة 
شخص  مليار   2.5 خــدمــاتــه  مــن  ويستفيد 
الطريقة؟«. ونوهت  العالم بهذه  أرجــاء  في 
 من وزير األمن الداخلي 

ً
بارلوف إلى أن كال

يغآل أردان ووزيــرة القضاء إياليت شاكيد 
»ال يعرفان أن الذي يسهم بشكل غير مباشر 
التحريض هما واتساب وإنستاغرام«،  في 
»الفلسطينين يستخدمون  أن  إلى   

ً
مشيرة

هــذيــن املــوقــعــن فـــي تــعــمــيــم صـــور قتالهم 
الذين يسقطون بعد تنفيذ عمليات ناجحة 
: »الــــدعــــوات لــالنــتــقــام 

ً
أو فــاشــلــة«، مــضــيــفــة

تتعاظم في أوساط الفلسطينين في أعقاب 
أن  بارلوف  واستدركت  الصور«.  نشر هذه 
إسرائيل تتحمل قسطًا كبيرًا من املسؤولية 
هذه  توظيف  مــن  الفلسطينين  تمكن  عــن 
بالتعاطي  للجنود  تسمح  »ألنــهــا  الــصــور 
نحو  على  الفلسطينين  القتلى  جثث  مــع 
يــثــيــر اســـتـــفـــزاز الــفــلــســطــيــنــيــن«، عــلــى حد 

تعبيرها أيضًا.
وكـــانـــت الـــدوائـــر اإلســرائــيــلــيــة قـــد امــتــدحــت 
قـــرار »فــيــســبــوك« حــذف عــشــرات الصفحات 
الــــــتــــــي تــــــعــــــود إلـــــــــى قــــــــيــــــــادات ونــــاشــــطــــن 
ــابــــعــــة لــــحــــركــــة »حـــــمـــــاس«.  ــات تــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ومـ
ونــقــلــت صحيفة »يــســرائــيــل هــيــوم«، أوســع 

من  واملقربة  انتشارًا،  اإلسرائيلية  الصحف 
نتنياهو،  بنيامن  الحكومة  رئيس  ديـــوان 
فــي عــددهــا الـــصـــادر الــجــمــعــة، عــن مــســؤول 
إسرائيلي كبير قوله إنه »لوال الحملة التي 
شنتها إسرائيل ملا حذفت فيسبوك نشطاء 

قادة وناشطي ومؤسسات حركة حماس«.
في هــذه األثــنــاء، أبــدت الــدوائــر اإلسرائيلية 
اهـــتـــمـــامـــًا كـــبـــيـــرًا بـــالـــدعـــوى الـــتـــي رفــعــتــهــا 

اليهودية  األميركية  العائالت  من  مجموعة 
الفيدرالية  املحاكمة  أمـــام  »فــيــســبــوك«  ضــد 
فــي نــيــويــورك وتــطــالــبــه بــدفــع مــلــيــار دوالر 
»بسبب دوره في ترويج »تحريض« أفضى 
إلى مقتل وجرح أفراد من هذه العائالت في 
الضفة  فــي  حــمــاس  حــركــة  نفذتها  عمليات 
ــــدس وإســـــرائـــــيـــــل«، بــحــســب  ــقـ ــ الـــغـــربـــيـــة والـ
»كالكيليست«  صــحــيــفــة  ــــرت  وذكـ الـــدعـــوى. 

االقتصادية اإلسرائيلية، في عددها الصادر 
 »مــمــثــلــي الــعــائــالت يـــّدعـــون أن 

ّ
الــجــمــعــة، أن

»فيسبوك« مكن حركة حماس من استخدام 
كآلية لتسهيل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الــتــي أســهــمــت فـــي مقتل 

وجرح أبناء هذه العائالت«. 
الــدعــوى قدمت من   

ّ
فــإن وحسب الصحيفة، 

قــبــل عــائــلــة يــهــودا فــرنــكــل، وهـــو مستوطن 
اختطاف نفذت في  قتل في عملية  يهودي 
تيلر فورس،  يونيو/حزيران 2014 وعائلة 
يافا  فــي مدينة  فــي عملية طعن  قتل  الـــذي 
في مارس/آذار املاضي، وعائلة حنا برأون، 
والــــتــــي قــتــلــت فــــي عــمــلــيــة دهـــــس تـــمـــت فــي 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول  فــي  الــقــدس املحتلة 
2014، وعــائــلــة ريــتــشــارد لــيــكــن، الـــذي قتل 
فـــي عــمــلــيــة إطــــالق نــــار فـــي مــحــيــط الــقــدس 
ونــقــلــت   .2015 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فـــي 
»كالكيليست« عن املحامية نيتسانا ليتنر، 
الــتــي تــمــثــل الــعــوائــل الــتــي رفــعــت الــدعــوى 
ــل اعــتــقــد  ــويــ ــى مــــــدى زمــــــن طــ ــلــ ــا: »عــ ــهــ قــــولــ
التشريعات  القانون وأن  أنه فوق  فيسبوك 
املـــضـــادة لـــإرهـــاب ال تــنــطــبــق عــلــيــه، واآلن 
أن يدفع ثمن سماحه لحركة حماس  عليه 
عمليات  لتنفيذ  إمــكــانــيــاتــه  تستخدم  بـــأن 
إرهابية، فال يعقل أن مالكي فيسبوك الذين 
يــعــيــشــون فـــي بــــرج هـــشـــان فـــي فـــالـــو إلــتــو 
الــيــهــود فــي شــــوارع تل  بينما تسيل دمـــاء 

أبيب والقدس«.
لـــيـــتـــنـــر أن »فـــيـــســـبـــوك تـــجـــاوز  ــت  ــ ــمـ ــ وزعـ
الــقــوانــن الــفــيــدرالــيــة الــتــي تــحــظــر تقديم 
 
ً
معتبرة اإلرهــابــيــة«،  للتنظيمات  خدمات 

أنه »شريك في تنفيذ العمليات اإلرهابية«. 
وأضــــافــــت لــيــتــنــر: »فـــيـــســـبـــوك مـــنـــح قــــادة 
حــمــاس الـــقـــدرة عــلــى فــتــح صــفــحــات على 
ــك تـــجـــاوز  ــذلــ ــل، وهــــــو بــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ مـ
ــركــــي الـــــــذي يـــعـــد حــمــاس  ــيــ ــانــــون األمــ ــقــ الــ
»كالكيلست«  وحــســب  إرهــابــيــًا«.  تنظيمًا 
الــدعــوى يزعمون أن ناشطي   مقدمي 

ّ
فــإن

حماس استخدموا فيسبوك في نشر ونقل 
مــعــلــومــات ذات طــابــع عــســكــري ومــيــدانــي 
بن عناصره. وفي سياق متصل، تبّن أن 
وحــــدات الــحــرب اإللــكــتــرونــيــة فــي الجيش 
واملخابرات اإلسرائيلية قد طورت »مركات 
رصــــد« لــتــحــديــد املــنــاشــيــر الــتــي ينشرها 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى فــيــســبــوك وتــحــمــل 

دالالت على نيتهم تنفيذ عمليات. 
الثانية،  اإلسرائيلية  التلفزة  قــنــاة  وذكـــرت 
الحرب  مساء الخميس املاضي، أن وحــدات 
اإللــكــتــرونــيــة تــقــوم بــرصــد عـــشـــرات اآلالف 
من املناشير في الثانية وفحصها لتحديد 
املــنــاشــيــر الــتــي تــحــمــل مـــؤشـــرات عــلــى نية 
أصـــحـــابـــهـــا تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضــــد أهـــــداف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة، والــــــوصــــــول إلــــــى أصـــحـــابـــهـــا 

واعتقالهم والتحقيق معهم.

االحتالل يرصد 
مناشير الفلسطينيين 

على »فيسبوك«

القاهرة ــ محمد كريم

بالتعليقات  الــتــواصــل  مـــواقـــع  اشــتــعــلــت 
املــصــريــة الــســاخــرة الــتــي واكـــبـــت مــراحــل 
الــفــاشــل منذ  الــتــركــي  االنــقــالب العسكري 
ــوا بـــإســـقـــاط الـــواقـــع  ــامــ بــــدايــــتــــه، حـــيـــث قــ
على   ،2013 انقالب  بعد  الحالي،  املصري 
مــحــاولــة االنــقــالب الــتــركــيــة. وقـــال أحدهم 
ســـاخـــرًا مـــن الــتــغــطــيــة املــصــريــة لــأحــداث 
املصري:  التلفزيون  مــن  »عــاجــل  التركية: 
ــــوارع لــلــبــحــث  ــــشـ ــــزل الـ الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي نـ
عـــن الــبــوكــيــمــون ولـــيـــس عـــن الــبــحــث عن 
الجنيدي:  السميع  عبد  وقــال  الشرعية«. 
ــــالم املـــصـــري مـــن الــســاعــة 11 مــســاًء  »اإلعــ
حــمــادة وبــعــد الــســاعــة 2 صــبــاًحــا حمادة 
ــي تــلــمــيــح إلـــى  ــالـــــص«، وذلــــــك فــ ــ تـــانـــي خـ
ــقــــالب  ــاالنــ ــري بــ ــ ــــصــ ــــاج اإلعـــــــــــالم املــ ــهـ ــ ــتـ ــ ابـ
الــعــســكــري الــتــركــي وظــنــهــم أنـــه قــد نجح، 

قبل أن يتبن فشله.
ــذاكـــــــرة  وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة الســــــتــــــرجــــــاع الـــــ
محمد  شــارع  في  التقليدية  لالشتباكات 
وقــوات  املتظاهرين  بن  املصري  محمود 
األمـــــن، قــــال آخــــر: »اشــتــبــاكــات فـــي شـــارع 
مــهــنــد مــــهــــمــــود«. وســــخــــر مـــحـــمـــد زهــــدي 
مــن مــنــع الــجــمــهــور املــصــري مــن مــشــاهــدة 
ــدم، فـــكـــتـــب: »الــــــــدوري  ــ ــقـ ــ ــبــــاريــــات كـــــرة الـ مــ

الــتــركــي هــيــبــقــي مـــن غــيــر جــمــهــور ونـــادي 
غالطه سراي هينقل مبارياته الستاد برج 
أتاتورك«. فيما قال محمد درغام: »دا لسه 
 3 تركيا  وتحيا  بــلــيــرة،  تركيا  على  صبح 
مرات، وبالوي زرقا جايه«، في سخرية من 
االقتصادية وشعار »صبح  مسيرة مصر 
عــلــى مــصــر بــجــنــيــه«، ومــتــالزمــة السيسي 

»تحيا مصر 3 مرات«.
وتعليقًا على إلقاء قوات الشرطة القبض 
على ضــبــاط وجــنــود االنــقــالب العسكري 
ــشـــرطـــة تــعــتــقــل  ــد الـــنـــاشـــطـــن: »الـ ــ ــال أحـ ــ قـ
ــــه«. وقــــــال إســــالم  ــلـ ــ الــــجــــيــــش.. ســـبـــحـــان الـ
ــلــــي أســقــطــت  مـــحـــمـــد: »أكــــيــــد الـــشـــرطـــة الــ
الثانوية  فــي   %50 بتاعت  مــش  االنــقــالب 
العامة«. فيما نقل أحدهم تصريح الرئيس 
التركي األسبق »عبد الله غول: لسنا دولة 
أفــريــقــيــة حــتــى يــنــجــح لــديــنــا االنـــقـــالب«، 
بالكالم  تلقيح  »بــالش   :

ً
قائال وعلق عليه 

ــا يـــقـــوم بــه  ــم الـــــحـــــاج«. وتــلــمــيــحــًا ملــ ــا عــ يــ
الــجــيــش املــصــري مــن أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
كــخــبــز الـــكـــعـــك وتــــوزيــــع اإلعـــــاشـــــات، قـــال 
أحدهم ساخرًا من محاولة االنقالب بعد 
املــبــارك: »كــده الجيش التركي  عيد الفطر 
ضــيــع مــوســم الــكــحــك والــبــســكــوت«. ومــن 
إلى  أشـــار  مــا  أيــضــًا،  الطريفة  التعليقات 
االنقالب،  في ظل  العلمّي  تركيا  مستقبل 

»اللواء  الناشطن:  أحد  قال بوست  حيث 
عــبــد الــعــاطــي يــلــمــاظ يــعــلــن عـــن اخـــتـــراع 
من  هاخد  ويقول:  الكوليرا،  لعالج  جهاز 
املريض الكوليرا وارجعها له رغيف إكمك 
إســقــاط لجهاز كفتة  فــي  عــلــيــه!«،  يتغذى 

عبدالعاطي لعالج اإليدز وفيروس سي.
أمــــــا بـــعـــد إعـــــــالن فـــشـــل االنــــــقــــــالب، فـــقـــال 
اإلعـــــالمـــــي شــــــــادي حـــــجـــــازي: »مـــحـــاولـــة 
ــرع من  ــ االنـــقـــالب وفــشــلــهــا فـــي تــركــيــا أسـ

اإلنترنت في مصر«.

)حازم بدر/فرانس برس(

 )Getty/إرهان أورتاك(

بيروت ــ العربي الجديد

لــلــرمــوز التعبيرّية  بــعــد إطــالقــهــا عـــام 1990، أي مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــًا، أصــبــح 
 وســـم 

ّ
ــل ــتــ ــّي، هــــو الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن تـــمـــوز/يـــولـــيـــو. واحــ ــاملــ ــــوم عــ ــمــــوجــــي( يـ )اإليــ

فت التغريدات 
ّ
#WorldEmojiDay الئحة األكثر تداواًل على »تويتر« أمس، حيث تكث

باإليموجي، واحتفااًل باليوم. 
مواقع  على  ومشاركاتنا  حياتنا  لتشغل  التعبيرية  الــرمــوز  تــوّســعــت  كيف  لكن 
التواصل؟ استخدمت الرموز التعبيرية عبر تطبيقات التراسل سابقًا، كـMSN، إال 
ها بــدأت تنتشر عام 2011، عندما أطلقت شركة »آبــل« مجموعة من الرموز في 

ّ
أن

هاتف آيفون 5، والتي كانت مضّمنة داخل لوحة املفاتيح »الكيبورد« في الهاتف.
 عام 2015 شهد أعلى معّدالت الستخدام اإليموجي، إذ أصبح من الصعب 

ّ
لكن

إيجاد مراسالت على مواقع التواصل من دون أي رمٍز تعبيري، لُيطلق على العام 
 هذه الرموز، على »إنستاغرام« و«تويتر« تحديدًا، 

ّ
اسم »عام اإليموجي«. ورغم أن

ــهــا أصبحت 
ّ
ال تـــزال تــوضــع فــي آخــر الــجــمــل، وال تغني عــن الــكــالم نفسه، إال أن

جزءًا أساسيًا من املنشورات. وأّدى هذا األمر إلى إطالق »يوم اإليموجي العاملي« 
.WorldEmojiDay#

وأضــــاف »فــيــســبــوك« اإليــمــوجــي إلـــى خــانــة »اليــــك«، كــبــديــل عــن زّر عـــدم اإلعــجــاب 
»ديساليك« الذي لطاملا طالب املستخدمون به. كما أضاف »تويتر« اإليموجي، عبر 
 من 

ً
امللصقات على الصور والرسائل الخاصة. أما »سناب تشات«، فأطلق مجموعة

الفيديو والصور. كما  ُيمكن إضافتها على  التي  املتحركة  امللصقات واإليموجي 
أضاف »إنستاغرام« اإليموجي كوسوم )هاشتاغات( العام املاضي.

وللمرة األولى في التاريخ، دخلت صورة رمز تعبيري الئحة معجم »أوكسفورد« 
ُيــدعــى رسميًا »وجــه دمــوع  الــرمــز اإليموجي  الــعــام« 2015.  للغات عــن فئة »كلمة 
الفرح«، بينما تختلف تسمياته بن املستخدمن حول العالم. وبينما كان هناك 
ه رمز إلى روح ومزاج 

ّ
 اإليموجي فاز ليكون كلمة العام، ألن

ّ
عّدة كلمات مرشحة، لكن

وانشغاالت عام 2015.

االحتالل يواصل مالحقة الفلسطينيين على »فيسبوك«

تغريد

بينما أقامت عائالت إسرائيلية دعوى بقيمة مليار دوالر ضد موقع »فيسبوك«، بتهمة »ترويجه للتحريض«، قالت خبيرة إسرائيلية إّن 
»دور الموقع ثانوي، والتحريض يحصل على واتساب وإنستاغرام«، في إشارة إلى عمليات الفلسطينيين ضد االحتالل

االثنين 18  يوليو / تموز 2016 م   13 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 686  السنة الثانية
Monday 18 July 2016

بعد إعالن الحكومة التركية 
فشل محاولة االنقالب العسكري 

فيها، نشر مؤيدون له رواية 
جديدة تفيد أن »االنقالب كله 
مسرحية من تحضير أردوغان 

لتوسيع صالحياته«، عبر وسمي 
#TheatreNotCoup و«#مسرحية_

االنقالب_التركي«.

تستمر السخرية من تغطية اإلعالم 
المصري لمحاولة االنقالب في 

تركيا، فاستخدم مصريون مواقع 
التواصل للتعبير عن سخطهم 

من اإلعالم الذي تغنى باالنقالب 
ثم اعتبره »تمثيلية«، عبر وسم 

»#الحفلة_على_اإلعالم_المصري« 
على تويتر.

دافع المدير العام لقناة »العربية« 
تركي الدخيل، عن تغطية القناة 

لمحاولة االنقالب في تركيا، 
بالقول »نحن قناة أخبار، الفرح 

والحزن ليس وظيفتنا«، فرد عليه 
مغردون بمقاطع فيديو وصور 
ألخبار من تغطية القناة ُتشير إلى 

انحيازها الواضح.

أظهرت لقطات فيديو مؤثرة، 
مسنًّا تركيًا يصرخ ليلة محاولة 
االنقالب الفاشلة، وهو يجلس 

في الشارع، ضّد االنقالب، 
وحصدت ماليين المشاهدات على 
»فيسبوك«. وقال المسّن: »أنا ملك 
األمة التركية ولسُت ملك العسكر أو 

الشرطة. كلنا ملك األمة«.



أّمـــا عــن رّدة فعلها،  ــده«.  ــ أريـ نفسها هــي مــا 
حني تعّرفت على مالمح شخصّيتها املقبلة 
نها ال تخفي أنها 

ّ
في النص، فأّكدت، يسرا، بأ

َكرهت شخصّية »رحمة« في البداية، بسبب 
يت أن يصل 

ّ
ما فيها من شــّر. »وقـــّررت وتمن

هــذا اإلحــســاس الــذي شعرته إلــى الجمهور. 
وهــي معادلة صعبة جــدًا، أن تكره شخصًا، 
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت، تــتــعــاطــف مـــعـــه. ولــكــن 
 هذا اإلحساس وصل 

َّ
بصدٍق شديد، يبدو أن

إلــى الجمهور، وهــو ما ملحته في آرائهم في 
الشارع، ومواقع التواصل االجتماعي. وقتها 
فــقــط، قــلــت لــنــفــســي إنـــي نــجــحــت. فـــقـــرار أنــك 
تــريــد إيــصــال إحــســاس مــا لــلــجــمــهــور، وهــو 
نفس إحساسك، هو قرار صعب، لكن الحمد 
ة »رحــمــة«، وإذا  لله تحقق«. وحــول شخصيَّ
 هذا الشر،ُ رغم 

ّ
 تكون بكل

ْ
 أن

ُّ
ما كانت تستحق

ت بــه مــن ظـــروٍف قــاســيــة، تــقــول يسرا:  مــا مـــرَّ
ت في طفولتها، كما تمَّ استعراضه  »رحمة مرَّ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــرت الــفــنــانــة يــســرا مــن جلدها  غــيَّ
تــمــامــًا مــن خـــالل مسلسلها الــذي 
ــــق نــجــاحــًا 

َّ
ــق ـــــرًا، وحــ

َّ
ُعــــــرض ُمـــــؤخ

جـــمـــاهـــيـــرّيـــًا كـــبـــيـــرًا فــــي املـــــاراثـــــون الــــدرامــــي 
ــــي املــــنــــقــــضــــي، »فـــــــــوق مـــســـتـــوى  ــانـ ــ ــــضـ ــــرمـ الـ
دت مــن خــاللــه عــلــى أدوار  الــشــبــهــات«. وتـــمـــرَّ
ــدة شــريــرة تهوى  ــة، إلـــى ســيَّ ــدة املــثــالــيَّ الــســيَّ
بل ومن  أعدائها فحسب،  االنتقام، ليس من 
التقت،  الجديد«،  »العربي  أيضًا.  أصدقائها 
يــســرا، فــي هـــذا الـــحـــوار، لــنــتــعــّرف عــن سبب 
الفنية.  هذا التحّول الجذري في اختياراتها 
الخيار  منا بسؤالها عن سبب هــذا 

ُ
ق  ،

ً
بــدايــة

الجذري في »فوق مستوى الشبهات«، حيث 
 األمـــر لــم يــكــن صعبًا بــقــدر مــا كــان 

َّ
أّكــــدت أن

ة  ُم شخصيَّ ــدِّ أقـ نفسي  حلمًا، »حيث وجـــدُت 
لسنوات  املثالية  الطيبة  »الــكــيــوت«  السيدة 
ــواء فـــي الــســيــنــمــا أو الــتــلــفــزيــون.  طــويــلــة، ســ
رت فــجــأة أن أقــــف، وأقــــــول: »ال كــفــايــة«.  ــرَّ ــقـ فـ
فتحدثت مع املنتج، جمال العدل، عن حلمي. 
وفي غضون فترة قليلة، وجدت النص يأتي 
ــــب، فـــفـــكـــرة املــســلــســل  لــــي عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهــ
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منوعات

 
َّ
 إن

ُ
ــظــــروف صـــعـــبـــة، حـــيـــث ــي املـــســـلـــســـل، بــ فــ

ل عليها شقيقتها وهي 
ِّ

فض
ُ
ت والدتها كانت 

ــــو إحــــســــاس غـــايـــة فــــي الـــوجـــع  صـــغـــيـــرة، وهـ
واأللم. وظروف أخرى عديدة، جعلتها تعمل 
طيلة حياتها على تأمني نفسها من غدر من 

حولها«. 
ــمـــاال  مــــت أعـ ــرا قــــدَّ  يــــســ

ّ
وجـــــديـــــٌر بــــالــــذكــــر أن

يشّكل  ولكن،  كثيرة.  ة  وتلفزيونيَّ ة  سينمائيَّ
»فـــــــوق مـــســـتـــوى الــــشــــبــــهــــات« لـــديـــهـــا حـــالـــة 

خاّصة، تقول في ذلك: »سعادتي بهذا العمل 
. حيث أعتبره نقلة كبيرة جدًا 

ً
وَصف فعال

ُ
ال ت

كلمة  بكل  وكنت سعيدة  الفنية.  في حياتي 
قيلت عني من النقاد والجمهور، فأسعدوني 
بذلته  الــذي  الكبير  املجهود  أن  وأشــعــرونــي 

في العمل لم يِضع هدرًا«.
كان املسلسل مرهقًا ليسرا من كل الجوانب، 
ــة، حــيــث اســتــمــرار التصوير  ســـواء الــجــســديَّ
ى قبل نهاية شهر رمضان بيومني تقريبًا، 

ّ
حت

 
ّ
وكانت تقوم بالتصوير وهي صائمة. ولكن
اإلرهاق األكبر، على حّد تعبيرها، شعورها 
رت جّدًا بشخصّية 

ّ
ها تأث

ّ
ق النفسي ألن

ّ
بالتمز

»رحـــــمـــــة«. »وأوجــــعــــتــــنــــي وشــــعــــرت بــــمــــرارة 
شخصّيات  بالتأكيد  هناك  ألن  الشخصية، 

حقيقية عاشت ظروفًا مشابهة«.
ــِت يـــســـرا مـــع الـــفـــنـــان ســيــد رجـــــب، في  وقــــدمــ
ــًا رائـــعـــًا. وحـــول اآلراء التي  املــســلــســل، ثــنــائــيَّ
يسرا:  تشير  ــرت، 

ّ
تــأخ نجومّيتها   

َّ
بــأن تقول 

»ال أوافــق أبــدًا على ما يقال في هــذا الصدد، 
فالله يكتب لكل شيء موعد حدوثه بأوانه. 
وكان من املمكن أن ال يكون سّيد بهذا القدر 
من الروعة في التمثيل، إذا ظهر وهــو شاب 
 شـــيء مــيــعــاد، وأنـــا كنت 

ّ
، فــلــكــل

ً
صغير مــثــال

ر مــشــاهــدي أمــامــه، فهو  منبهرة، وأنـــا أصـــوِّ
املعبر، ومــدرســة في  التلقائي  األداء  قّمة في 
الـــفـــن. أنــــا نــفــســي تــعــلــمــت مــنــهــا. فشخصية 
»عز« التي قدمها، كانت صعبة جدًا وتحتوي 
عــلــى تــنــاقــضــات كــبــيــرة. ويــكــفــي جــمــال آخــر 
التي  اإلنسانة  يقتل  وهــو  العمل،  في  مشهد 
يحبها بيده، حيث يستحق على هذا املشهد 
ــر فـــي الــكــثــيــريــن. فصعب  ــ

ّ
األوســــكــــار، ألنـــه أث

جدًا أن يكون شخص ُمحّبا إلى هذه الدرجة 
ــن يـــعـــيـــش، طــاملــا  ــوقــــت لــ ــي نـــفـــس الــ ولـــكـــن فــ
 اإلنــســانــة الــتــي يــحــّبــهــا ستظل عــلــى قيد 

َّ
أن

الحياة فقتلها، وهو يعشقها«. وعند سؤالنا 
عن أهم الشخصّيات التي أبهرتها بأدوارها 
ــارك  ــل مـــن شـ ــرا: »كــ فـــي املــســلــســل، قـــالـــت يـــسـ
جــدًا،  صعبة  شخصيته  كــانــت  املسلسل  فــي 
فنانون  وهــنــاك  النفسية.  بــاألزمــات  ومليئة 
أعيد اكتشافهم من جديد في هذا املسلسل، 
القديرة،  الفنانة  أســعــدنــي، مثل  وهــذا شــيء 
ــتـــي جـــســـدت شــخــصــيــة  ــرب، الـ ــعــ لــيــلــى عــــز الــ
»مـــامـــا عـــايـــدة« فـــي الــعــمــل. وكـــذلـــك الــفــنــانــة، 
لطيفة فهمي، وهي حماة الفنانة نجالء بدر 
ووالدة الفنان مراد مكرم في املسلسل. ولفت 
 يتساءل عن اسمها 

ّ
 الجمهور ظل

َّ
نظري، أن

ة في أعمالها جدًا. وهذا إن 
ّ
ها ُمقل

ّ
كثيرًا، ألن

ها تركت أثًرا طيّبًا 
ّ
 أن

ّ
ما يدل

َّ
 على شيء، فإن

َّ
دل

لدى الجمهور، فكانت صاحبة أفضل خلطة 
مــت، يــســرا، املسلسل  انــتــقــام فــي الــعــمــل«. قــدَّ
ل تجربة  أوَّ املــخــرج، هاني خليفة، وهــي  مــع 
ــة لـــه. وحـــول إذا مــا كــانــت تخشى  تــلــفــزيــونــيَّ
التجربة، تضيف: »ال على اإلطــالق، بل كنت 
أشــعــر أنــنــي فــي أيـــٍد أمــيــنــة، وتــجــارب هاني 
الــســيــنــمــائــيــة هـــي شـــهـــادة تــعــريــفــه لـــي، فهو 
مــخــرج مــوهــوب، واكــتــشــف بــداخــلــي مناطق 
كانت مجهولة ليس بالنسبة لآلخرين فقط، 

بل بالنسبة لي أنا شخصّيًا«.
وكـــان مشهد وفـــاة والـــدة يــســرا فــي املسلسل 
ــة عــلــى  ــّيـ ــالـ ـــــرًا، وحـــقـــق نـــســـب تــعــلــيــق عـ

ِّ
مـــــؤث

التويتر، تقول في ذلك: »أنا كنت أبكي من كل 
أوجعني  ـــه مشهد 

ّ
ألن املشهد،  هــذا  فــي  قلبي 

ــاء تــجــســيــدي لـــه مشهد  ــنـ ــــرُت أثـ ــدًا، وتــــذكَّ ــ جـ
أرتبط  الحقيقة، ألنــي كنت  فــي  وفــاة خالتي 
بــهــا ارتـــبـــاطـــا كـــبـــيـــرًا، فــكــانــت بــمــثــابــة أمـــي، 
لــهــذا وصـــل املــشــهــد بمصداقية شــديــدة إلــى 
له 

َّ
الجمهور«. وبسبب تعقيد الدور التي تمث

يسرا، قامت باالستعانة بطبيب نفسي أثناء 
أداء الشخصّية. »كان الطبيب يالزمنا بشكل 
 كل األدوار في املسلسل تعاني من 

ّ
دائــٍم، ألن

على  للتعرف  بــحــاجــة  وكــنــا  نفسية،  أزمــــات 
طرق االنفعال في بعض املشاهد«.

محمد كريم

ال تــفــتــقــر فـــوهـــة بــــركــــان جـــبـــل »أولـــديـــنـــيـــو 
الجمال  إلــى  تنزانيا،  في  الثائرة  لينجاي« 
ــــوب الـــســـائـــحـــني  ــلـ ــ ــا قـ ــهــ ــيــ ــــذب إلــ ــجـ ــ الـــــــــذي يـ
ـــق الــــجــــدران 

ُّ
ــل واملــــغــــامــــريــــن مــــن هــــــــّواة تـــسـ

الــجــرانــيــتــّيــة الــضــخــمــة، وعــشــاق الــشــالالت 
ــدة، إضـــافـــة إلـــى املــهــابــة  ــة املــتــجــمِّ الــبــركــانــيَّ
ــة  ــّيـ ــدائـ ــبـ ــل الـ ــائـ ــبـ ــقـ والـــــجـــــالل الـــــــذي تـــــــراه الـ
التي تذهب إلى الجبل، وتستمد  األفريقّية 
ــة بــاعــتــبــاره »جــبــل اإللــــه«.  ــّيـ مــنــه قـــوة روحـ
حيث يحظى البركان بمكانة روحّية دينية 

عند سكان املنطقة. 
املــواقــع السياحّية في  ُيــعــّد مــن أخطر  لكنه 
منه  تنطلق  أيــضــًا، حيث  الــعــالــم، وأجملها 
ب 

ّ
بني حني وآخر نوافير الحمم التي تتصل

في الهواء، ثم تهوي إلى األرض متحطمة، 
ــه تكسير الــزجــاج. 

ّ
وهــي تــصــدُر صــوتــًا كــأن

أفريقيا،  أبــنــاء قبيلة »املـــاســـاي« فــي شــرق 
يـــعـــتـــبـــرون الـــجـــبـــل مـــكـــانـــًا مـــقـــدســـًا، ولـــذلـــك 
فإنهم يقطعون املسافات الطويلة ليحجوا 
إليه. وهم إذ يعدون قذف الحمم البركانية 

ــذهــــب الــفــيــلــم إلـــى  ــن الـــنـــص األصــــلــــي. ويــ مــ
الغابة  إلـــى  يــعــود فيها طــــرزان  أبــعــد،  نقطة 
فــي الكونغو، مــن أجــل الــوقــوف أمـــام عملّية 
شرير  ومواجهة  بالعبيد،  جار 

ّ
لالت ضخمة 

الحكاية »ليوم روم«.
ة املفتَرضة فــي الفيلم هو  أحــد جــوانــب الــقــوَّ
وقــــوف املـــخـــرج، ديــفــيــد يــاتــس، وراءه، وهــو 
الرجل الذي أخرج األربعة أفالم األخيرة من 
سلسلة »هاري بوتر« بشكل جيد. وبالتالي، 
ق جـــــدًا عـــلـــى أكـــثـــر مــن  ــفـــوِّ ــتـ فـــهـــو شـــخـــٌص مـ
»أسطورة  في  هــذا  يظهر  وبالفعل  مستوى، 
طرزان« في الجوانب اإلخراجية، التي تعتمد 
أكثر مما تعتمد على  اإليقاع والحركة  على 
الــحــدث، حــيــث أفــضــل مــشــاهــد الفيلم قطعًا، 
هي اللقطات التي تتناول طــرزان في الغابة 
 The خــــالل مـــراحـــل عـــمـــره املــخــتــلــفــة، ومـــثـــل
Jungle Book الذي عرض في بداية هذا العام، 
من  التقنيات،  من  كبرى  استفادة  هناك  فــإن 
أجل منح روح للكائنات غير البشرية، كأنك 
تشعر بانفعاالتها ومشاعرها دون مبالغة، 
العاطفية،  الــطــاقــة  مــن  الكثير  الفيلم  ليمنح 

وحركة اإليقاع في تلك األوقات.
 
ٌ
 مرتبط

ٌ
ثّمة إشكال ولكن، من ناحية أخــرى، 

ــة تــطــّورهــا، حــيــث إن الفيلم  بــالــقــّصــة وكــيــفــيَّ

محمد جابر

ــرة أصــبــحــت  ــيــ ــنـــوات الـــســـت األخــ خــــالل الـــسـ
ل 

ّ
هناك عــادة جديدة في »هــولــيــوود«، تتمث

فــي إنــتــاج أفــــالم عــن الــقــصــص الكالسيكية 
ــا مــنــذ  ــاهـ ــنـ ــرفـ ــتــــي عـ ــات األطـــــفـــــال الــ ــايــ ــكــ وحــ
الصغر. بدأ األمر، ربما، من النجاح الضخم 
 Alice in Wonderland فــيــلــم  ــقــه 

ّ
حــق الـــــذي 

بــيــرتــون، عـــام 2010، وجلبه  تــيــم  لــلــمــخــرج، 
أكــثــر مــن مــلــيــار دوالر إيــــــرادات، حــيــث بــدت 
من  الــنــوع  لهذا  األميركية مستعدة  الــذائــقــة 
بصرّيًا،  وُمبهرة  جديدة،  ملعالجات  اإلنتاج 
لــقــصــص يــعــرفــونــهــا بــالــفــعــل. واملـــالحـــظ في 
الفيلم   

َّ
أن لــأفــالم،  الكثيرة  اإلنــتــاج  إعــــادات 

على  حافظ  كلما  ًا،  وجماهيريَّ ًا  نقديَّ ينجح 
ــاف فـــي تــقــنــّيــات  ــ روح الــنــص األصـــلـــي وأضـ
ــروح العمل  املــعــالــجــة الــبــصــريــة املــرتــبــطــة بــ
بينما   .»The Jungle Book« ألــيــس« و« مثل 
يفشل تمامًا إذا كان إعادة اإلنتاج هي مجرد 
إبهار بصري زائد، وإضافات لحكاية العمل 
 Oz the Great andو  Cinderella« مثل  نفسه 
 The Legend Of« هــذا  وفيلمنا   »Powerful
قّصة  الــفــيــلــم  يــتــنــاول  أن  ُيــفــتــَرض   »Tarzan
الــذي عــاش منذ طفولته بني  ــرزان، الفتى  طـ
الحيوانات، قبل أن يعود للمدينة الصاخبة. 
الــروائــي األمــيــركــي،  الـــذي كتبه  وهــو العمل 
إدغار رايت بوروس، عام 1912، وتم نقله منذ 
ذلك الحني إلى عشرات األفــالم واملسلسالت 
الكرتونية لأطفال. في الفيلم الجديد، يقوم 
بتجاوز  بــريــور،  كــوزاد وكريغ  آدم  املؤلفان، 
يبدو  التي  للدرجة  تمامًا،  األصــلــّيــة  القصة 
الجديد هو  الفيلم  أن  أحيانًا،  األمــر،  عندها 
ــبـــاس شــخــصــيــات وبـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــتـ اقـ

هم 
ّ
فإن اإللــهــي؛  الــغــضــب  إعـــالن عــن  بمثابة 

يـــقـــّدمـــون الـــقـــرابـــني مـــن املــاشــيــة لـــهـــذا اإللـــه 
الــغــاضــب. كــمــا تــرتــبــط بــالــجــبــل الــبــركــانــي 
النساء  إليه  معتقدات أخــرى، حيث تنطلق 
عًا وطمعًا في  ن بأطفال تضرُّ

ْ
ق

َ
الالتي لم يرز

اإلنجاب. كما يعتقدون بأن للجبل تعويذة 
خــاصــة قــويــة يلقيها عــلــى كـــل مـــن يــــزوره؛ 
فيجعله شغوفًا بتكرار الزيارة مرات أخرى 
عــــديــــدة. يــبــلــغ ارتــــفــــاع الــجــبــل 3560 مــتــرًا. 
املــخــروط  فــإن  الجيولوجية؛  الناحية  ومــن 
البركاني املوجود حاليًا تكون منذ حوالي 
البركانية  الفوهة  ألــف سنة مضت عبر   15

الجنوبية. 
وتتراوح االنفجارت البركانية التي انطلقت 
واملتوسطة.  البسيطة  بــني  الجبل  هــذا  مــن 
وبالرغم من أن حمم جبل أولدينيو املكونة 
البركان  من  تندلع  الناتروكربونتايت،  من 
بــدرجــة حــــرارة تــســاوي 500 درجـــة مئوية؛ 
فإن هذه الدرجة تقارب نصف حرارة الحمم 
البراكني. كما  الشائعة في معظم  البازلتية 
فيتغير  بــهــا،  املحيط  بالطقس  ر 

ّ
تتأث ــهــا 

َّ
أن

لونها بسرعة من اللون األســود إلــى اللون 
الرمادي واألبيض. 

والــنــتــيــجــة هــــي تـــشـــّكـــل املــنــطــقــة املــحــيــطــة 
بالبركان بشكل يختلف عن البراكني األخرى 
حول العالم. انتشار رماد الكربوناتيت على 
املراعي املحيطة بالبركان، يؤدي إلى نضارة 
فريدة وخصوبة في تلك املراعي الطبيعية، 
مما يجعل املنطقة املحيطة بالجبل متأهبة 
للهجرة السنوية التي تقوم بها الحيوانات 
ــــوحـــــوش، حــيــث يــتــكــرر ســنــويــًا  الـــبـــريـــة والـ
ــراب  ــو تـــوافـــد أســ ــة وهــ ــ ــثـــر روعـ املــشــهــد األكـ
العجول التي تعد باآلالف إلى تلك املنطقة.

وال يــــزال الــجــبــل يــجــتــذب عــلــمــاء الــبــراكــني 
لــــــدراســــــة أســـــبـــــاب تــــمــــّيــــزه عـــــن غــــيــــره مــن 
البراكني الثائرة. ومن املعروف أن الصهارة 
مــنــخــفــضــة الـــلـــزوجـــة ال تــنــبــئ فــــي الـــعـــادة 
بــانــدالع انــفــجــار؛ ألن فــقــاعــات الــغــاز يمكن 
ــــى الـــخـــارج  ــل الـــحـــمـــم إلـ ــ أن تـــهـــرب مــــن داخــ

بـــدون ضــغــط أو انــفــجــار؛ لــذلــك يــثــور جبل 
ــوال الـــوقـــت دون أن  ــ أولــديــنــيــو لــيــنــغــاي طـ
الحمم في  تنثر  انــفــجــارات ضخمة  تــحــدث 
املــنــاطــق املـــجـــاورة لـــه، بــل إن حــمــم الــبــركــان 
حني تسيل تكون أشبه بجداول املــاء، وفي 
معظم األحيان تكون الحمم بــاردة إلى حٍد 

ما. وعند اتصالها بالرطوبة تمتص الحمم 
بخار املاء وتتحول إلى اللون األبيض. وفي 
نــهــايــة املـــطـــاف وبــســبــب بــعــض الــتــفــاعــالت 
الــكــيــمــيــائــيــة؛ تــتــحــول الــحــمــم املــتــدفــقــة إلــى 
مسحوق بني فاتح وناعم إلى درجة انزالق 

من يحاول السير فوقه.

ــن االفـــتـــعـــال املـــجـــانـــي، حني  يــنــالــه الــكــثــيــر مـ
ل حكاية أطفال كحكاية طرزان  يحاول أن ُيحمِّ
أكثر كثيرًا مما يمكن أن تحتمل. أو على األقل، 
ًا.  أكثر مما يمكن أن يقبله املشاهدون منطقيَّ
ر، من  ك والدافع الرئيسي للعودة يتغيَّ فاملحرِّ
»رغبته في الطبيعة والنقاء والبعد عن زيف 
املدينة«، كما تقول الرواية األصلية والنسخ 
له عالقة  األمــر  اقتبست عنها، ليصبح  التي 
بـ«مواجهة العبودية«. وبداًل من كون العودة 
هـــي رغــبــة ذاتـــيـــة، تــصــيــر عــلــى عــالقــة بملك 
بلجيكا ونــاشــط أمــيــركــي فــي حــقــوق السود 
يــدفــعــانــه لـــذلـــك. فــيــتــّم تــحــمــيــل الــشــخــصــيــة 
صفات ومبادئ، ال تشّكل الجوهر األساسي 
لــهــا فـــي الــقــصــة األصـــلـــيـــة، وهــــو مـــا يــتــحــول 
ل 

َ
ُمثق الفيلم   

َّ
أن أحــيــانــًا. خــصــوصــًا،  لــفــجــوة 

التي  التاريخّية  والخلفّية  واملــكــان  بــالــزمــان 
يـــحـــاول صــنــعــهــا. وحـــني تــأتــي املــغــامــرة في 
النهاية، وملا يحاول الفيلم صنع الصلة بني 
للحيوانات، وبني مواجهته  طــرزان وقيادته 
لـ«روم« وتحرير العبيد، يحدث ذلك بافتعال 
ــتـــى كــل  ــل ال تــــتــــداركــــه حـ ــكـ وســــــذاجــــــة، وبـــشـ

محاوالت، ياتس، اإلخراجية.
على صعيٍد آخر، ال يمنح املمثل، أليكساندر 
ســـكـــراســـغـــارد، واملــمــثــلــة، مــارغــريــت روبـــي، 
الــفــيــلــم، الــكــيــمــيــاء املــطــلــوبــة لــلــعــالقــة الــتــي 
نــعــرفــهــا جــمــيــعــًا بـــني طــــــرزان وجـــــني. بـــدوا 
مــقــيــديــن أيـــضـــًا بـــحـــدود الــحــكــايــة املــهــتــمــة 
أداءات  بــيــنــمــا جــــــاءت  أخـــــــرى.  بــتــفــاصــيــل 
ــرزان فــي أعــمــاره األخـــرى )روري  ممثلي  طـ
ســابــر والــطــفــل كــريــســيــتــان ســتــيــفــنــز( أكــثــر 
حـــيـــويـــة بــكــثــيــر، وهـــــي الــــرابــــط الــحــقــيــقــي، 
القديمة  الشخصية  مــع  الــوحــيــد،  وأحــيــانــًا 

التي نحبها.

»أولدينيو لينغاي«: بركان اإلله الثائرطرزان لم يكن محررًا للعبيد
يعتبر أبناء قبيلة 

»الماساي« في شرق 
أفريقيا، بركان »أولدينيو 
لينغاي« مكانًا مقدسًا، 

ولذلك فإنهم يقطعون 
المسافات ليحجوا إليه

منار ديب

»نبتدي  الــســوري  االجــتــمــاعــي  املسلسل  أن  رغـــم 
منني الحكاية« للكاتب فادي قوشقجي، واملخرج 
ســيــف الــديــن الــســبــيــعــي، بــطــولــة غــســان مسعود 
وســــالفــــة مـــعـــمـــار، يــــقــــوم عـــلـــى حـــكـــايـــة بــســيــطــة 
ــــوط درامـــــيـــــة مــــــحــــــدودة، إال أنــــــه يــصــيــب  ــطـ ــ وخـ
فالتنقل  والتشوش.  الخلط  من  بحالة  مشاهده 
ــه يــشــيــع فــي الــدرامــا  بــني األزمـــــان الــــذي يــبــدو أنـ
الــتــي ينتجها الــنــظــام الـــســـوري بــهــدف املــقــارنــة 
ــــود، والقفز  بــني املــاضــي الـــزاهـــر والــحــاضــر األسـ
بني الخطوط الدرامية الثانوية، يبقي القليل من 
يتمحور  الفقير.  الفني  العمل  في هذا  األساسي 
املسلسل حـــول قــصــة الــحــب بــني الــبــطــل »بشير« 
)غسان مسعود( والبطلة »ليال« )سالفة معمار(، 
وعدا عن هذه الصفة العشقية، ال صفات محددة 
لدى البطلني، فبشير إعالمي سابق ومدير بنك، 
لكنه مارس اإلعالم من باب الهواية، ومع ذلك هو 
نصف فيلسوف، وشخصية مؤثرة في املجتمع، 
ومن غير الواضح كيف أصبح على هذه الصورة 
وكــيــف انــتــزع تــلــك املــكــانــة، وهـــو يــظــهــر متفرغًا 
يمضي الــوقــت فــي املــقــاهــي واملــطــاعــم والــبــارات، 
ويــبــقــى بــالــبــيــجــامــا فـــي املـــنـــزل الــفــخــم يحتسي 
الــويــســكــي فــي أكــثــر مــن نــصــف املــســلــســل، وكــأنــه 
يــذهــب إلــى العمل حــني يــرغــب، ربــمــا ألنــه »قاعد 

على بنك« كما تقول العبارة العامية.

 لــلــتــحــف والــســلــع 
ً
أمـــــا، لـــيـــال، فــهــي تــمــلــك مـــحـــال

الــكــمــالــيــة فــي مــركــز املــديــنــة، وهـــي أيــضــًا مثقفة 
تطرح األفكار العميقة باستمرار، وفق تلك النبرة 
املتفذلكة التي اعتادتها املمثلة معمار وممثالت 
سوريات أخريات من املثقفات اللواتي يظهرن في 
جميع  في  الخفيفة  باملالبس  مثقفة،  مسلسالت 
الــفــصــول وبــاملــاكــيــاج الــكــامــل. ليس لليال أســوة 
الشباب  فــي حــالــة مــن  ببشير عمر مــحــدد، فهي 
الدائم رغم مرور أكثر من عشرة أعوام على قصة 
الــحــب، مــع أن عــالمــات الــزمــن تــظــهــر عــلــى املـــرأة 
لها وضــع اجتماعي محدد  ولــيــس  أكــبــر.  بشكل 
فــهــي عـــزبـــاء، ويـــبـــدو أن ذلــــك نــتــيــجــة لــالعــتــمــاد 
الكبير فــي الـــدرامـــا الــســوريــة عــلــى مــعــمــار، التي 
ــوام، واملــضــطــرة ألداء  أعــ الـــدور نفسه منذ  تمثل 

أدوار بأعمار مختلفة.     
ــن الـــقـــيـــود  ــ ــال مــ ــ ــيــ ــ ــ ــرر بـــشـــيـــر ول ــ ــحـ ــ ــع تـ ــ ــذا مــ ــ ــكـ ــ هـ
يعيشان  كونهما  مع  واالجتماعية،  االقتصادية 
داخل  الحاضر  الزمن  حتى  ومستمرة  بحبوحة 

ســـوريـــة! وكــــون بــشــيــر مــطــلــق وابـــنـــه يــعــيــش مع 
والــــدتــــه، ولـــيـــال فـــتـــاة كــبــيــرة تــســكــن وحـــدهـــا ال 
سلطة لعائلتها عليها، حتى وال لشقيقها األكبر 
الــدرويــش ربـــاح )جــرجــس جــبــارة(، فــإن البطلني 
فمنذ  فقير،  الــغــرام  هــذا  أن  إال  لــلــغــرام.  متفرغني 
انسجام  بأنه ليس هناك  األول، تشعر  االنطباع 
ــــوارات واملـــكـــاملـــات الــهــاتــفــيــة بني  ــــحـ جـــســـدي. والـ
البطلني ال يشعر املشاهد بأنها نابعة من القلب، 
بني  مناكفات  كأنها  نــديــة،  متذاكية،  مفتعلة  بــل 
صــديــقــني. وال بــد مــن اإلشــــارة إلـــى تــامــر صديق 
البطل )الفنان املسرحي سامر عمران( الذي يلعب 
دور املستمع، واملعلق طيلة املسلسل كطرف ثالث 

في هذه العالقة.
حــقــق كــاتــب الــعــمــل، فــــادي قــوشــقــجــي، قــــدرًا من 
ــــزواج  الــشــهــرة قــبــل أعــــــوام، حـــني طــــرح قــضــيــة الـ

املختلط في مسلسله »ليس سرابًا«. 
ــــو يــعــيــد طـــرحـــهـــا الــــيــــوم فــــي »نـــبـــتـــدي مــنــني  وهـ
الحكاية« من خالل حكاية تغريد )جفرا يونس(، 
وريثة سالفة معمار في الفصاحة والخطابة في 
أكثر من عمل، وبعد كل هذه الدماء التي سالت، 
ما يؤكد أن النخبة الدرامية السورية من كتابها 
أن  أقـــل مــن  أو  التغيير  إلـــى فنييها، عــاجــزة عــن 
تــدرك هول ما جــرى، والصحيح أنها غير راغبة 
بل ومتواطئة، نظرًا ألنها ابنة مؤسسة السلطة 
املــبــررات  خلق  ووظيفتها  طائفيًا،  أو  فيزيائيًا 

وتجميل الشر.

شعرُت بالتمّزق النفسي 
وأنا أمثل

)Getty( المخروط البركاني الموجود حاليًا تكون منذ حوالي 15 ألف سنة

مشهد من 
مسلسل »نبتدي 
منين الحكاية«
)فيسبوك(

)Getty( الممثل أليكساندر سكراسغارد، والممثلة مارغريت روبي

يسرا )العربي الجديد( 

ُعِرض في موسم  الذي  الشبهات«،  »رحمة« في مسلسل »فوق مستوى  يسرا دور  ت  أَدّ
رمضان المنصرم. تحّدثت يسرا لـ«العربي الجديد«، عن تجربتها الخاّصة في هذه المسلسل

يسرا

»نبتدي منين الحكاية«

فنون وكوكتيل
مقابلة

مسلسل

أمكنةفيلم

أشارت يسرا، في حديٍث 
خاص لـ«العربي الجديد«، 

إلى أَنّ هنالك فيلمًا 
جديًدا ستشارك به، 

ولكن تأّجل البدء في 
تصويره، نظرًا لظروف 

االنشغال، وخصوصًا بدراما 
رمضان. الفيلم بعنوان: 
»أهل العيب«. من كتابة 
السيناريست، تامر حبيب. 
»لكن حتى اآلن لم نحدد 
موعدًا نهائيًّا لتصويره، 
خاّصًة وأنّي ما لبْثُت أن 

خرجت من شهر رمضان، 
وتصوير المسلسل الذي 
استمَرّ لشهورٍ طويلة«. 

يسرا 
في السينما
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 .2001 أيــلــول/ سبتمبر   11 مــنــذ  كــلــل  دون 
وقـــــد ســـبـــق أن حـــلـــل املـــفـــكـــر الــفــلــســطــيــنــي 
بــعــض مــظــاهــر هــذا  الــراحــل إدوارد سعيد 
ــه فــــي كــــتــــابــــه: »تــغــطــيــة  ــاتــ ــيــ الــــخــــطــــاب وآلــ
الــجــريــمــة،  هــــذه  وبـــعـــد   ،)1981( اإلســــــام« 
تــقــاســمــت املــشــهــد الــتــحــلــيــلــّي فـــي الــفــضــاء 

اإلعامي الفرنسي ثاث نزعات عامة: 
التي تسعى  تلك  ل في 

ّ
األولــى تتمث النزعة 

من  بمجموعٍة  الــدهــس  حــادثــة  تعليل  إلــى 
فــي سياسة  الفشل  مثل  الناجزة  األســبــاب 
ــريــــن وانــــــدمــــــاج أبـــنـــائـــهـــم  ــاجــ ــهــ إدمـــــــــاج املــ
م 

ّ
ــأز ــ فــــي الــنــســيــج الـــثـــقـــافـــي الـــفـــرنـــســـي، وتــ

الشعور بالهوية، وتأرجحهم، آباء وأبناء، 
ــبـــحـــث عــن  بــــن ثــقــافــتــن مـــتـــغـــايـــرتـــْن، والـ
ــعــنــى مــن خــال الــعــنــف. وقــد انبنت هذه 

َ
امل

الــتــفــســيــرات املــســتــهــلــكــة عــلــى تــصــريــحــات 
 
ّ
أولـــّيـــة، تــبــّن الحــقــا خــطــؤهــا- مــفــادهــا أن

النكراء »هو فرنسي  مرتكب هذه الجريمة 
من أصوٍل تونسّية«، بصيغة معهودٍة في 
الــفــرانــكــو-تــونــســي، وهــــي صيغة  اإلعـــــام 
ه 

ّ
توهم عند إطاقها في وسائل اإلعام بأن

من أبناء الجيل الثاني أو الثالث للهجرة. 
االجتماعي  املخيال  فــي  ــوحــي 

ُ
ت مــا  وغالبا 

الفرنسية  املــدن  ضواحي  ساكني  من  بأنه 
الـــكـــبـــرى، مـــع مـــا تــســتــدعــيــه هــــذه الــصــورة 
الــنــمــطــيــة، املــبــلــورة فـــي ســوســيــولــوجــيــات 
الـــهـــجـــرة واالنــــدمــــاج الـــحـــديـــثـــة، مـــن مــعــان 
حافة Connotations عن هذه الفئة املهّمشة 
الــهــويــة والــعــنــف. ولكن  وربــطــهــا بمعضلة 
بتأكيد  التوصيف  هذا  تاشى  ما  سرعان 
عـــامـــل  بـــــوهـــــال،   

ّ
أن املــــســــؤولــــة  الــــجــــهــــات 

الذهني  تكوينه  مــامــح  اكتملت  تــونــســي، 
والنفسي في بلده األصلي قبل هجرته. 

أما النزعة الثانية فأن يتم ربط هذا العمل 
الفظيع بالسياسات الخارجية للحكومات 
الفرنسية املتعاقبة، ويعود بها ضاربا في 
مرحلة االستعمار الفرنسي لبلدان املغرب 
التاسع عشر، كما لو  القرن  العربي، خال 
كانت كل جريمة تحصل، اآلن وهنا، انتقاما 
ــه االحــتــال الــفــرنــســي، من 

َ
بــعــديــا ملــا اقــتــرف

جرائم خال الفترة االستعمارية. وتستند 
في  الجماعية  الذاكرة  أثر  إلى  املقولة  هذه 
العاقات  التباس  واعتبار  التاريخ،  صنع 
لم  تاريخيا  حسابا  املغاربية   - الفرنسية 
يسّدد بعد، فيلتجئ إلى الغموض الرمزي 
راهنا  الحاصل  العنف  لتعليل  املبدأ  لهذا 

في فرنسا.   
 حدث إرهابي 

ّ
وأما التوّجه الثالث فيربط كل

بــمــا يــســمــى »تــنــظــيــم الـــدولـــة اإلســامــيــة« 
وهو   Modus operandi تصّرفها  وطــرائــق 
ربــــط يــســتــحــضــر هــــذه الـــعـــبـــارة الــاتــيــنــيــة 
 املـــنـــاهـــج 

َّ
الـــفـــضـــفـــاضـــة لــيــحــشــر فـــيـــهـــا كـــــل

الــعــنــيــفــة، كــمــا لـــو كـــانـــت حـــكـــرًا عــلــى هــذه 
رَبط باإلرهاب الديني 

ُ
الجماعة. ومن ثمة ت

عموما، وبالدين اإلسامي خصوصا، كما 
جاء في تصريحاٍت رسمية، ضمن سلسلة 
مــن املــتــاحــقــات الــذهــنــيــة والــخــيــالــيــة التي 

نجم الدين خلف اهلل

التعليلية،  للخطابات  املــتــابــع   
ّ
إن

لو السياسة من 
ّ
التي صاغها محل

املختصن فــي »الــشــأن اإلرهــابــي« 
ــلـــى عــمــلــيــة  فــــي فــــرنــــســــا، والــــتــــي رّكــــــــزت عـ
الــدهــس املفجعة فــي مــديــنــة نــيــس يــوم 14 
تّموز/ يوليو، ليندهش من تماثل اآلليات 
 تــحــالــيــلــهــم، 

ّ
ــتــــي تـــحـــكـــم ُجـــــــل الـــذهـــنـــيـــة الــ

وأطيافهم.  مشاربهم  اخــتــاف  مــن  بالرغم 
ــكـــريـــة - ضــمــن  فـــهـــم يــــوظــــفــــون مــــقــــوالت فـ
مــســار ذهـــنـــّي واحــــد - يــتــمــثــل فـــي إســقــاط 
ــلـــى واقــــعــــة شـــديـــدة  ــيـــرات جــــاهــــزة عـ تـــفـــسـ
الــتــعــقــيــد والــخــصــوصــيــة. وبــســرعــة الفــتــة، 
أطلق الجامعيون والصحافيون، املعتنون 
تذّكر  اإلرهــاب، خطابات وصفّية،  بظواهر 
من  عاد 

ُ
ت تفتأ  وال  طلقت 

ُ
أ التي  بسابقيها 

محمود منير

تتعدد االنــتــقــادات الــتــي تخلص إلــى »مــوت 
املــثــقــف الـــفـــرنـــســـي«، كــمــا يــقــّدمــهــا أصــحــاب 
وجهة النظر هذه الذين يقارنون بن نماذج 
زوال وسارتر وفوكو بانحيازاتهم الواضحة 
لقيم الــتــحــّرر والــعــدالــة واملـــســـاواة، وبـــن ما 
نــراه الــيــوم مــن طــروحــات بــرنــار هنري ليفي 
كثر  ِزمــور وغيرهم  وإريــك  وميشال ويلبيك 
الثقافة  ممن ُيحتفى بهم في إعــام اختطف 

وفّصلها على »مقاس« تخوفاته ورغباته.
يستقيل الوعي الفرنسي، واألوروبي عموما، 
الذي أنجز مفاهيم عصر األنوار القائمة على 
التعامل  ويستسهل  التفكير،  وحــريــة  العقل 
مــع قــضــايــا الــاجــئــن واملــهــاجــريــن واإلرهــــاب 
بوصفها أخطارًا تهّدد الهوية واملستقبل، من 
دون النظر إليها ضمن التحوالت االقتصادية 
ه.

ّ
االجتماعية الحادة التي تعصف بالعالم كل

يــعــزز  بـــاتـــجـــاهـــن؛ األول  تـــذهـــب  تـــهـــديـــدات 
خطابا متطرفا وسلوكا عدوانيا لدى العديد 
األجانب  جميع  تجاه  الفرنسية  النخب  مــن 
والغرباء عن دم »أزرق« بمواصفات محددة، 
وإن بدت مضمرة في خطابه، والثاني - أقرب 
إلى املؤسسة الرسمية - يوّجه أصابع االتهام 
إلى »إرهاب إسامي« يرتبط بجهات معينة 
من دون بذل جهد معرفي أو حتى سياسي 
في توضيح اتهاماتها، ما يقلل من تأثيرها.

فــائــض االنــفــعــال »املــعــّمــم« فــي الــــرأي الــعــام 
وجــذورهــا،  الحقائق  على  ُيعمي  الفرنسي 
ــح عــــن الــتــحــقــيــقــات  ــ ــا رشـ ويـــتـــطـــابـــق مــــع مــ
الجارية من تفاصيل عن منفذ اعتداء نيس 
ــا أن األمــــن  ــمـ مــحــمــد لـــحـــويـــج بــــوهــــال. وبـ
املتوّحد«  »الــذئــب  فرضية  يرّجح  الفرنسي 
الذي ال ينتمي إلى تنظيم بعينه، نكون إزاء 
مرآة تساوي بن ناظريها في إلغاء كل طرف 
باإلقصاء  أو  املباشر  بالقتل  ســواء  لآلخر؛ 
ضمن ارتهان مبرمٍج في كا الحادثتن إلى 

عقد ذنٍب أو انحيازاٍت مسبقة.

جريمة نيس 
بؤس الضمير التحليلي

الفرنسي الذي سيُدين 
اإلرهاب، والمسلم العربي 

الذي سيتبرأ من المعتدي، 
و»اإلرهابي« نفسه 

يخضعون ثالثتهم إلى 
إمالءات الواقع واألفكار 

نفسها

تقاسمت وسائل اإلعالم 
الفرنسي، على اختالف 

توجهها وانتمائها، في 
تغطية جريمة »نيس« 

نزعات تتمثل في إسقاط 
تفسيرات جاهزة على 

واقعة شديدة التعقيد 
والخصوصية

الكالم عن الوجه 
والقناع ال يعتاش فقط 

على فكرة باهتة 
تقول بضرورة التطابق 

بين ظاهر الشخص 
وباطنه، بل يقوم أيضًا 

على تبسيط شديد 
يجعل الظاهر الغني 

في دالالته ينحط إلى 
داللة واحدة صارمة

ثالثة أطراف في مرآة جريمة واحدة

من يكون موغو إذن؟

استثمار يقينيات المخيال االجتماعي

ثمة وحدة في اآللية 
الذهنية التي تحلل الحدث 

اإلرهابّي

تنقص ثالثتهم 
معلومات كافية 

عن إدارة سلطاتهم 
لحربها ضد اإلرهاب

سكوت مالمح األم عن 
األلم هو حقيقة بثقل 

حقيقة األم نفسها

متالحقات ذهنية 
وخيالية تجعل اإلسالم 

مصدر هذه الجرائم
شـــرارة  إنــهــا  1789؛  يــولــيــو  ــوز/  ــم ت  14
رمز  اقتحمت  الحشود  الفرنسية؛  الثورة 
الطغيان الملكي وفتحت أبوابه. لحظة 
الثورية تلك ستصبح بعد سنوات  العنف 
االستعماري  العنف  من  لحظات  قليلة 
صورتها  فقط  تغيّرت  والتي  الفرنسي، 
منها  تمر  التي  التاريخية  النقاط  بفعل 
أفرز  عولمة...(.  منقوصة،  )استقالالت 
خلطة  الشعوب  مع  المتبادل  العنف 
من عالقات الهجرة والعمل والعنصرية 
منفذ  األخير  وفي  اإلعالمي،  والتالعب 

عملية 14 تموز/ يوليو 2016.
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ثقافة

قضية

إضاءة

إطاللة

فعاليات

تــجــعــل اإلســـــــام )مـــــع غـــمـــوض املــصــطــلــح 
وضــبــابــيــتــه فــهــل يــعــنــي: نـــصـــوص الــديــن 
سة؟ أم َحضارته املمتدة في التاريخ؟  سِّ

َ
ؤ

ُ
امل

املــعــاصــر وسلسلة  الــســيــاســي  اإلســــام  أم 
كَبة. 

َ
رت

ُ
امل الــجــرائــم   

ّ
لكل مــصــدرًا  ـــتـــاواه؟...( 

َ
ف

لم  أو  العملية  هــذه  ى 
َّ
يتبن ســواء  التنظيم 

بني؟ علًما 
ّ
ما مدى صدقية هذا الت

َ
يفعل، ف

الخطاب  ُصــّور في نفس هــذا   بوهال 
ّ
وأن

املخدرات، وصاحب  اإلعامي كُمدمن على 
ــة مــــع الــــقــــضــــاء الـــفـــرنـــســـي.  ــيـ ــدلـ ســــوابــــق عـ
ــن الــــتــــســــّرع فــــي إطــــاق   الـــنـــظـــر عــ

ّ
ــغــــض وبــ

فــي الــحــقــيــقــة، إن هـــذه الـــصـــورة مــجــرد وهــم 
يــســّوقــه املــتــنــازعــون على مفهوم »اإلرهــــاب« 
وأســبــابــه وكــيــفــيــة مــحــاربــتــه، شــرقــا وغــربــا، 
ويـــتـــغـــافـــل هــــــؤالء مـــتـــعـــّمـــديـــن أن الــفــرنــســي 
ــلـــم الــعــربــي  ــُيـــديـــن اإلرهـــــــــاب، واملـــسـ الــــــذي سـ
ل 

ّ
الــذي سيتبرأ من املعتدي باعتباره ال يمث

اإلســــــــام، و«اإلرهــــــابــــــي« نــفــســه يــخــضــعــون 
ــع مــعــيــشــي ضــاغــط تمليه  ثــاثــتــهــم إلـــى واقــ
خلفها  تقف  متشابهة  اقتصادية  سياسات 

منظومة رأسمالية متوحشة واحدة. 
وهــــؤالء الــثــاثــة أيــضــا ال خـــيـــارات سياسية 
فاألنظمة  للعبارة،  العميق  باملعنى  لديهم، 
ــتـــي تــنــتــهــك  الـــعـــربـــيـــة واإلســــامــــيــــة ذاتــــهــــا الـ
مواطنها  فتدفع  العدالة  تغّيب  أو  الحريات 
نــــحــــو الــــعــــنــــف والــــــتــــــطــــــّرف مـــتـــحـــالـــفـــة مــع 

الحكومات الغربية في مواجهة »اإلرهاب«. 
ــه، أن الـــثـــاثـــة أنــفــســهــم  ـ

ّ
ــل ــك كـ ــى ذلــ يـــضـــاف إلــ

إدارة  عــــن  ــيـــة  ــافـ كـ ــلـــومـــات  مـــعـ يـــمـــتـــلـــكـــون  ال 
ســلــطــاتــهــم لــحــربــهــا ضـــد اإلرهــــــاب، ولــديــهــم 
جميعا شكوكهم املتراكمة حول املستجدات، 
وتوظيفاتها  املعركة  أمــد  إطالة  إلــى  بالنظر 

السياسية التي ال تنتهي.
وفـــي املــقــابــل، تــواصــل وســائــل إعــــام »هــنــا« 
و»هـــنـــاك« التضليل فــي تــحــديــد مــن »نــحــن« 
ــم«، وإجــبــار املتلقي عــلــى االخــتــيــار  ومـــن »هــ
أحــد منهما  املعسكرين، وال ينتبه  أحــد  بــن 
إلـــــى امــتــثــالــهــمــا إلـــــى ســلــطــة واحـــــــدة تــقــوم 
بتحويل الشرق والغرب إلى عبيد محكومن 
بتأوياتهم املقّررة سلفا، وأحكامهم الجاهزة 

عن ذاتهم وعن العالم بأسره.

األحــكــام -ضــمــن ثنايا املــقــاربــة اإلعــامــيــة- 
 الــجــامــع بــن هــذه 

ّ
وتــحــّيــز أصــحــابــهــا، فـــإن

الخطابات والعقل املنتج لها -َعلى اختاف 
قــائــلــيــهــا- هــو وحـــدة اآللــيــة الــذهــنــيــة التي 
 حجمه 

َ
ــان تــربــط الــحــدث اإلرهـــابـــّي - أيـــا كـ

املــقــوالت  مــن  - ِبسلسلة  ومــوطــنــه وفــاعــلــه 
ــرات املــــعــــروفــــة، الــتــي  ــريــ ــبــ ــتــ ــزة والــ ــاهــ الــــجــ
تستحضر آليا، من ضمن الئحِة تفسيرات، 
معلومة سلفا، يعاد إنتاجها واستهاكها 
الغربي  العقل   

ّ
 حادث إرهابي، لكأن

ّ
مع كل

نوات واإلذاعات 
َ
)الذي يعّبر عنه محللو الق

ـــاه جــمــهــور 
ّ
اإلخــــبــــاريــــة الــفــرنــســيــة ويـــتـــلـــق

املـــقـــوالت  مــتــابــعــيــهــم( يــخــتــبــئ وراء هــــذه 
لــتــغــطــيــة قـــصـــوره عـــن إدراك أســـبـــاب هــذه 
ــاب الــــنــــاجــــز عــن  ــطـ ــالـــخـ ــة. فـ ــ ــّي ــكــــونــ اآلفـــــــة الــ
ستحضر 

ُ
اإلرهاب خاضع ملبادئ سابقة، ت

إلضفاء معقولية وهمية على الخطاب، من 
دون أن تعانق تعقيدات الظاهرة املدروسة 
الـــدهـــس(، إرضـــــاًء لجمهور  )مــثــل جــريــمــة 
للضمير   

ً
وتسلية واملــتــابــعــن،  املــشــاهــديــن 

التحليلي، ولكنها تكتفي بإسقاط أسباب 
واهــيــة عــلــى َحــــَدث شــديــد الــتــعــقــيــد، تعمل 
بمثابة عوائق أبستيمولوجية تحول دون 
بمثابة  املــدروســة.  للظواهر  الحقة  املعرفة 
عوائق أبستيمولوجية تحول دون املعرفة 

الحقة للظواهر املدروسة.

تصويب

شوقي بن حسن

ذ عملية الدهس 
ّ
جاءت هوية منف

عات، 
ّ
التوق مقاس  على  نيس  في 

»الحفر«  عمليات  تونسي.  فهو 
أوصلت  والبوليسية  الصحافية 
إلى أنه مقيم في فرنسا منذ تسع 
ســـنـــوات وأنـــــه صـــاحـــب ســوابــق 
عــدلــيــة، وأخــيــرًا بــأنــه ينحدر من 

مدينة مساكن التونسية.
تلك املدينة التي كتب أحد أبنائها، 
أســــتــــاذ الــفــلــســفــة فــــي الــجــامــعــة 
التونسية، محمد محجوب، على 
ذ 

ّ
نف »مــن  صفحته في فيسبوك 

عملية نيس تبّي أنه من مساكن. 
كانت هذه املدينة في الستينيات 
أصبحت  املدرسي.  التألق  مدينة 
الــيــوم مدينة داعـــش والــجــهــاالت. 
ــوم أجــــهــــز مـــحـــمـــد الـــحـــويـــج  ــ ــيـ ــ الـ

ى منها«. 
ّ
بوهالل على ما تبق

الــيــوم،  إلــى  الستينيات  تلك  منذ 
تـــقـــطـــع مـــســـاكـــن مـــســـافـــة )فـــي 
املنحدر( قطعتها الكثير من املدن 
لتها 

ّ
التونسية األخرى. مدن شك

الـــخـــيـــارات املــســقــطــة بـــي مناهج 
ــتــربــيــة املــغــشــوشــة وإجـــــــراءات  ال
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــشـــكـــلـــيـــة فــأصــبــحــت 
فــي غــضــون عــقــود مــحــطــات في 
طـــرق تــجــاريــة تــديــرهــا شبكات 
االقــتــصــاد املـــــوازي والــوشــايــات 
تحّولها  إلــى   

ً
وصــوال البوليسية، 

إلى حواضن للتشّدد. 
ومثلما أن بوهالل منتج تتداخل 
التونسية  العناصر  تركيبته  في 
فرنسا  ثمنه  دفــعــت  والفرنسية 
ــإن مــســاكــن  ــ مــــن دم أبـــنـــائـــهـــا، فـ
املسار  بهذا  معنية  مدينة  -وكــل 
االنــــحــــداري- هــي األخــــرى منتج 
ــّســـره الـــعـــالقـــات بــي  ــفـ ــــب تـ

ّ
مــــرك

الــبــلــديــن، ويــدفــع ثمنه فــي شكل 
ــم أبـــنـــاؤهـــا  ــ ــؤل نـــزيـــف بـــطـــيء ومــ
وهـــم يــشــاهــدونــهــا وهـــي تتحّول 
إلى اسم يتداوله اإلعــالم كمكان 

والدة وحش بشري.

مدن في المنحدر

دم أزرق وقراءات حمراء

الوجه والقناع

اليوم اإلثنين،  التونسية، ينطلق،  الهواء الطلق في مدينة مساكن  على مسرح 
العرض األول من مسرحية 1 وحدو من كتابة وإخراج مراد بوهالل، الذي يشارك 
في التمثيل أيضًا إلى جانب سفيان الذيب، أما السينوغرافيا فمن إعداد غيث المليح، 

يُقام العرض بتنظيم »جمعية ثقافة وفنون« في مساكن. 

والذي  الكويتية،  العاصمة  في  السنوي  بوشهري  صالون  معرض  يتواصل 
انطلق أمس، حتى 15 أيلول/ سبتمبر. ويضّم الصالون، في دورته الثامنة، أعماًال 
المعروضات  وتشمل  وسورية،  ولبنان  ومصر  والسودان  الكويت  من  لتشكيليين 

لوحات وحروفيات ومنحوتات وجداريات. 

بوجه  كلنا  بعنوان  صامتة  مسيرة  اليوم،  بيروت  في  العنصرية  مرصد  ينّظم 
العنصرية: الجئون مقيمون متضامنون، تنطلق من أمام مقر وزارة الخارجية 
الممارسات  على  احتجاجًا  تقام  المسيرة  الداخلية.  وزارة  عند  وتنتهي  اللبنانية 
العنصرية ضد الالجئين السوريين، وتعلن في بيانها »من حقنا كلنا التجّول والعمل 

والتعليم واالستشفاء، ولنا كامل الحق بالكرامة«.

المكشوف  المسرح  خشبة  على  حفًال  اليوم،  المصرية،  افتكاسات  فرقة  تقيم 
ضمن عروض المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار األوبرا المصري في القاهرة. 
تقّدم الفرقة، تأسست عام 2001، موسيقى الجاز الشرقي وتمزجه مع الموسيقى 

الصوفية، مثلما فعلت في »مولد سيدي الالتيني«. 

راتب شعبو

ة الــتــي ترتسم على وجه  مــامــح الــبــراء
ق ليست 

ّ
الــســارق وهــو يقف أمــام املحق

إنــهــا حقيقته وهـــو عــلــى حافة  قــنــاعــا، 
ــقــــاب املـــحـــتـــمـــل. ارتـــــجـــــاف شــفــتــيــه  الــــعــ
ة  وانـــعـــدام الــبــريــق فــي عينيه وانــحــنــاء
ــداه  ــ ــ ــى األمــــــــــام ويـ ــ ــ جــــذعــــه الـــخـــفـــيـــفـــة إلـ
 فــي مــحــاولــة إلقــنــاع 

ً
املـــمـــدودتـــان قــلــيــا

املحقق ببراءته، كل هذا ليس كذبا، إنه 
حقيقة اللحظة التي هو فيها، حقيقة ال 
 عــن حقيقته وهــو يــســرق. إنــه أمــام 

ّ
تقل

املحقق سارق بريء، وقد تفيض براءته 
 عن جنحته. 

ً
قليا

¶ ¶ ¶
ــة الــتــي تــحــافــظ عــلــى عــاديــة 

ّ
األم املــتــأمل

ال  ابنها،  قلق 
ُ
ت ال  لكي  وجهها  تعابير 

تضع قناعا. إنه تعبيرها الحقيقي عن 
الــحــب والــتــســامــح والــتــضــحــيــة. حقيقة 
أملها. سكوت مامح   عن حقيقة 

ّ
تقل ال 

بثقل حقيقة  هــو حقيقة  األلـــم  عــن  األم 
 ،

ً
األم نفسها. تأخذ األلم إلى ذاتها كاما

وتــمــنــع إشــعــاعــاتــه الـــواخـــزة مـــن بــلــوغ 
االبــــن، ثــم قــد تستمد مــن قــدرتــهــا هــذه 

على اإلخفاء، رضى يخفف من أملها. 
الـــرجـــل الـــغـــريـــب الـــــذي يــحــمــي مــشــاعــر 
الــطــفــل املـــشـــوه فــيــحــافــظ عــلــى حــيــاديــة 
مامحه عند رؤيته، ال يضع قناعا. إنه 
في  وحكمته  لذكائه  الحقيقي  الظهور 
احــتــرام ما ال يد للطفل فيه. واالنــزيــاح 
الـــــذي يــحــصــل بـــن صـــدمـــة الـــرجـــل من 
فــظــاعــة مـــا يــــرى، وبـــن حــيــاديــة وجــهــه 
الــتــامــة، هــو حقيقة أخـــرى تــحــدد هوية 
شخصيته، حقيقة ال تقبل القسمة على 

وجه وقناع.  

¶ ¶ ¶
الـــكـــام عـــن الـــوجـــه والــقــنــاع ال يعتاش 
تــقــول بــضــرورة  فــكــرة باهتة  فقط على 
ــعـــور، بن  الــتــطــابــق بـــن املـــامـــح والـــشـ
ــه، بــــل يــقــوم  ــنــ ــاطــ ــر الـــشـــخـــص وبــ ظــــاهــ
ــد يــجــعــل  ــ ــديـ ــ ــلــــى تـــبـــســـيـــط شـ ــا عــ ــ ــــضـ أيـ
ــه ينحط إلــى  الــظــاهــر الــغــنــي فــي دالالتــ
الباطن  داللـــة واحـــدة صــارمــة، ويجعل 

مستحق انــطــوى على خــيــانــة. فــي عيد 
اســـتـــقـــال كــيــنــيــا، يــقــف »مــــوغــــو« الـــذي 
تــتــوجــه أنــظــار الــنــاس إلــيــه، إلـــى قــوامــه 
الصلب، ومكانته، وذاكرته التي تختزن 
سنوات الكفاح الطويلة ضد االستعمار. 
بالدم  املعمد  عيدهم  في  الناس  ينتظر 
ــــى صـــديـــق »كــيــهــيــكــا«  أن يــســتــمــعــوا إلـ
 اعتقاله 

ّ
الــذي ظــل املؤسس، رمــز كينيا، 

وقتله في سجون االحتال لغزًا غامضا. 

ــون مــــوغــــو أن يــتــكــلــم:  ــ ــرجـ ــ يـ ــيـــع  ــمـ الـــجـ
ـــــذي أديـــتـــه  ــعـــرف الـــــــدور الـ »جــمــيــعــنــا يـ
الـــحـــركـــة، إن اســمــك واســــم كيهيكا  فـــي 
سيرتبطان إلى األبد. وكما قال الجنرال 
إنك كنت تحمي كيهيكا دون خوف من 
أجل  مــن  عملت  لقد  على حياتك.  خطر 
ثاباي هنا وفي املعتقل ما عمله كيهيكا 
في الغابة، لذلك فكرنا في أنك في هذا 
تتصدر عملية  أن  بــد  ال  العظيم  الــيــوم 
الـــتـــقـــديـــم وتــــقــــود االحــــتــــفــــاالت لــتــكــريــم 

أولئك الذين ماتوا من أجل نعيش«. 
ــل الـــكـــبـــيـــر  ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ ــّدم مـــــــوغـــــــو، املــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ يــ
واملتواضع في عيون اآلخرين، ليستبدل 
بأنه هو  التقديم باعتراف مزلزل  كلمة 
مـــن وشــــى بــكــيــهــيــكــا وكــــان الــســبــب في 
أم  بطل  إذن؟  موغو  يكون  مــن  اعتقاله. 

خائن؟ أيهما الوجه وأيهما القناع؟

دائــمــا عن  والباحث  واملــتــردد  املتلجلج 
إلــى مستوى  ينحط  لــاســتــقــرار،  أرض 
ــقـــطـــوع. وفـــــوق هـــــذا، ينتهي  الــيــقــن املـ
الـــكـــام عـــن الـــوجـــه والــقــنــاع إلـــى إعـــدام 
حقيقة املــركــبــات الــغــزيــرة الــنــاتــجــة عن 
التباينات بن ما يظهر على الشخص 
ومـــا ال يــظــهــر، بــن ظــاهــره ومخفيه أو 
 

ّ
ــكـــام يــنــتــهــي إلــــى شــل ــذا الـ لــنــقــل إن هــ

الــعــاقــة الــســاحــرة والــحــيــويــة والــدائــبــة 
في تبّدلها بن ما يظهر وما يخفى. 

¶ ¶ ¶
فـــي روايــــــة »حـــبـــة قـــمـــح« يــعــيــد الــكــاتــب 
إكليل  نسج  واثيونغو  نغوغو  الكيني 
املجد بخيوط تخالطها الخيانة. ليست 
كــخــيــانــة يـــهـــوذا لــلــمــســيــح، ولـــيـــس كما 
فــعــل يـــولـــيـــوس مـــع قــيــصــر. بـــل كمجد 
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نيس في اليوم التالي للجريمة )تصوير ـ إريك غيار(

أعمال لـ مارلين دوماس

خالد تكريتي، من معرضه »لول«



سينما

زياد الخزاعي

شخصيات  مــقــاربــتــه  فــي  حميمّي 
تـــتـــنـــازعـــهـــا حــــمــــاســــات عـــائـــلـــيـــة. 
د 

ّ
ُمضيء في قّص سيرة كائن متوق

وعصامّي، سبق خيار قلبه رغبة شعب انتظر 
ــــادرًا، لكنه رمـــى خــســارة مــدّويــة  مــنــه نــصــرًا نـ
أســطــورة.  تكّرسه  كــادت  مواجهة،  على حلبة 
وتصنيفه.  وإيــقــاعــه  مشهدياته  فــي  مختلف 
ال هــو حــكــايــة غــــرام، وال هــو شــريــط ريــاضــي. 
وقطعًا، هو ليس فيلمًا متهافتًا، يعيد صوغ 
تواريخ باِئخة. تطرح باكورة الفنلندي يوهو 
كوسمانن، »أسعد يوم في حياة أولي ماكي«، 
الحاصلة على جائزة »نظرة مــا«، في الــدورة 
ملــهــرجــان  مــايــو 2016(  ــــار/  أيـ  22 ـ   11(  69 ـــ  الـ
»كان« السينمائي، تساؤالت عديدة: هل غدر 
الشاب أولي ماكي وعود إمكاناته وحظوظه 
وعزائمه، أم أن األنانية طغت على تفضيالته، 
ــي عــــواطــــفــــه، ويـــنـــســـى أضــــــواء  ــ ــي يــــغــــرق فـ ــ كـ
هــلــســنــكــي وبـــريـــق أرســتــقــراطــيــتــهــا الــراضــيــة 

بضّمه إلى زمرتها ونخبويتها؟
هـــذه قــصــة حقيقية عــن رجـــل مــحــظــوظ. ُولــد 
ــام 1936، وانــــخــــرط فـــي املـــالكـــمـــة مــنــذ عــام  عــ
1957، وفاز بـ 28 جولة، وخسر في 18 أخرى، 
منها نزال نهائي ـ األول في تاريخ البلد ـ مع 
األميركي األســود دافــي مــور، لنيل لقب دولي 
 

ّ
بوزن الريشة، في 17 آب/ أغسطس 1962. الذل

الثانية،  الــذي تلّبس ماكي، حدث في الجولة 
عندما وّجه له منافسه ضربة قاضية، حسمت 
ــاءات مــشــجــعــيــه، لــتــصــبــح تلك  ــ ــ تــاريــخــه ورجـ
الليلة األكثر خزيًا في تاريخ الفنلندين، لكنها 
لــدى الشاب املــهــزوم »أسعد يــوم« في حياته. 
مــا جــرى قبل هــذه الــواقــعــة، لــم يصنع صيتًا 
بــل كــّرس عــزاء شخصيًا بدأ  رياضيًا للبطل، 

ُمــراٍد لحياة هانئة.  كـ«مشكلة«، ثم تطّور إلى 
فــي حــمــأة تــدريــبــاتــه، و«نــضــالــه« لتخسيس 
وزنه وضمان قبول أوملبي للياقته، وقبل أيام 
أسك  أليس  ينتبه مدربه  الحاسم،  الــنــزال  من 
)أيرو ميلونوف( إلى تهاونه وفتوره وشرود 
إيــاه من  رًا 

ّ
انتباهه، فيصرخ في وجهه، مــحــذ

عــواقــب غــضــب مــمــّولــيــه مــن نخبة هلسنكي. 
يهمس الرياضي املرتبك في أذن مدّربه: »هل 
يمكنني أن أكـــون صــريــحــًا مــعــك؟ أعــتــقــد أنــي 
مــغــرم«. يجيبه الــرجــل املــصــعــوق: »أفـــي هــذه 
هنا،  مــن  الــحــب؟«.  فــي  تقع  امللعونة،  اللحظة 
املــصــّور باألبيض  كــوســمــانــن،  نـــّص  يصبح 
ــود، مــتــنــًا كــومــيــديــًا نــاصــعــًا، اســتــدعــى  ــ واألســ
»السومي«. يتصّدى  املجتمع  روح ستينيات 

 بحسب نواياه. 
ّ

فيه عاملان، ويتشاحنان، كل
أواًل، عــن وجـــوده وتأكيد كيانه  مــاكــي،  بحث 
إلــى شــراء  التزاماتها  دفعته  التي  ورجــولــتــه، 
خــاتــم خــطــبــتــه فـــي يــــوم مــعــركــتــه الــريــاضــيــة، 
بينما شّدد اآلخر على اعتباراته اإلجتماعية، 

وأنانيته، وانتصاراته، ووعيده باملقاضاة.
ـــه بــحــب الشابة 

ّ
قـــرع الــحــّب قــلــب مــاكــي، وتـــول

الرقيقة رايا )أونــا إيــروال(، التي أبقت مسافة 
كقيمة عائلية، وعوالم حبيبها،  بينها،  ذكية 
الــذي يمثل مــشــروع فــوز وإعـــادة اعتبار ألّمــة 
مــقــيــمــة عــنــد حــــواف قــطــب جــلــيــدي. الــغــريــب، 
أن جــمــاهــيــرهــا لــم تــلــعــن هــزيــمــتــه وتــقــاعــســه. 
فـــمـــا فـــعـــلـــه، بــحــســب رؤيـــتـــهـــا وعــقــالنــيــتــهــا، 
قت كاميرا 

ّ
احتفاٌء بحياته وأسرته املقبلة. وث

مــحــمــولــة ـ ملــديــر الــتــصــويــر جـــي ـ بـــي بــاســي، 
مستخدمًا شريط 16 ملم، شاع في ستينيات 
الـــقـــرن املـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه، فـــي تــصــويــر 
بإيقاٍع  ـ  تحديدًا  تلفزيونية  إخبارية  أشرطة 
مـــحـــمـــوم، تــفــاصــيــل عــائــلــيــة مـــنـــيـــرة، تــعــيــش 
مـــوســـمـــيـــات صـــيـــف قـــطـــبـــّي بــــاهــــر، وغـــضـــارة 
ــيــــرات بــــكــــر، وحـــفـــالت  ــات وبــــحــ ــ ــابـ ــ حــــقــــول وغـ
ــب 

ّ
رت فيما  غــابــرة،  جماعية  تقاليد  تستعيد 

التوليف الالهث ليوسي راوتانيمي يوميات 

حبهما ومشاكساتهما الشبابية، وهي خالية 
من حماقات متعّجلة وشهوات خائبة، تنمو 

ِضمن فردوس أرضّي، كقدر أزلي. 
ــــن، الــــــــــذي شــــعــــر فـــريـــق  ــانـ ــ ــمـ ــ ــــوسـ يـــــقـــــول كـ
تـــلـــفـــزيـــونـــي إســـكـــنـــدنـــافـــي بـــالـــحـــرج خـــالل 
ــنـــه، مــــن قــصــر  ــجــــازه شـــريـــطـــًا إعـــالنـــيـــًا عـ إنــ
قامته، وضآلة جسده، إن قصة ماكي )ياركو 
الهتي( »لم تكن قطعًا حول خسارة مباراة 
الــفــوز بــالــحــب، بــل احــتــفــاء بالعثور  مقابل 
النظر   

ّ
بــغــض للسعادة،  ذاتــيــة  طريقة  على 

عــن الــحــيــاة ومــنــابــذاتــهــا«. هــذا ُيــفــّســر نأيه 
عــن إنــجــاز مــطــّوالت بصرّية حــول املنازلة، 
أشياء  على  »التركيز  فــي  السعي  يكمن  إذ 
مخّبأة«، مضيفًا أن الفيلم ُيقارب »املالكمة 

كفعل حياتي يومي، وليس كرمز طاٍغ«.
ــًا حــصــيــفــًا  ــاعـ ــتـــرجـ ــثــــور« اسـ ــعــ شـــّكـــل هـــــذا »الــ
ــم آكــي 

ّ
ملــثــيــالتــه فــي اشــتــغــاالت مــواطــنــه، املــعــل

فــي عناده  مــاكــي  كــاورســمــاكــي، حيث يتشّبه 
ــتــــاة مــصــنــع عــلــب  بــــاصــــرار أيـــــــرس، بــطــلــة »فــ
الكبريت« )1990(، واجتهادها في نيل خالص 
ة حملها 

ّ
واعتراف كاملن لعواطفها، بعد هز

ســفــاحــا. يــحــاكــي مــغــامــرة الــنــادلــة أيـــونـــا، في 
رفــــض هــزيــمــة  فـــي  هـــائـــمـــة« )1996(،  ــيـــوم  »غـ
عــائــلــتــهــا، بــســبــب ســيــاســة تــقــشــف حــكــومــيــة، 
 مــن العمل. غــرام ماكي 

ً
جعلت زوجــهــا عــاطــال

وحسم مصيره يجمعان، في نهاية مطافهما، 
الحارس الليلي كويستنن بالشابة أليا، بعد 
نــجــاحــه فــي تــجــاوز وشــايــات وفـــن، عّرضته 
ــواء فـــي الـــغـــروب«  ــ ملــهــانــات اعــتــقــال، فـــي »أضــ
الشهيرة  ثالثيته  مــن  الثاني  القسم   ،)2006(
عن   )1979( كوسمانن  يوهو  ورث  »فنلندا«. 
صــاحــب »رجـــل بــال مـــاض« )2002( هواجسه 
وعدائه  غبنها،  تجاه  وحساسياته  الطبقية 
لــلــقــوانــن الـــتـــي تــحــتــمــي خــلــفــهــا. بـــانـــت هــذه 
ــارات بــوضــوح حـــول مــاكــي ونجوميته،  ــ اإلشـ
ــا كــكــنــز  ــهـ ــراعـــونـ ــاب املــــــال يـ ــحــ الـــتـــي كـــــان أصــ
يــقــودهــم، يــومــًا مــا، إلــى مجد أوملــبــي، والحقًا 
إلى ثراٍء دولي، وهذا هدف أخفاه مدربه أليس 
ــدر بــصــداقــتــه، وطــعــن  ــف عـــن غـ

ّ
قــبــل أن يــتــكــش

بــثــقــتــهــا. فــيــلــم »أســـعـــد يــــوم فـــي حـــيـــاة أولـــي 
ـــرة«، كــمــا نعتها 

ّ
مـــاكـــي« تــرنــيــمــة »غــيــر مـــشـــف

متفّرد جسور،  كائن  يوهو كوسمانن، حول 
أخذ حياته وعواقبها وتخّيراتها على محمل 
ــهـــادن فـــي مــســتــقــبــلــهــا، أو  ــم، فــلــم يـ ــّد حـــاسـ جــ

 سعوا إلى اختراقها.
ْ
يداهن َمن
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ليس عن خسارة 
مباراة والفوز بحّب بل 

احتفاء بالسعادة

الفيلُم فطنة درامية، 
بمقاربته حيوات عادية 

من عمق ريف فنلندي، 
تمتلك عزائم جبارة، 

تقودها نحو مجد لن 
يُكمل مساره

نديم جرجوره

يخضع العالم لجنوٍن كاسٍح. تحاول السينما أن تلحق بالجنون هذا، 
 قيد. جنون يختلط بفساد وجريمة، 

ّ
ته من كل

ّ
فال تلتقطه، لشّدة تفل

وبهوٍس فظيٍع بالدمار. في تاريخها، تسبق السينما الحياة والعالم. 
 بألف هّم وانهيار 

ٌ
، وُمثقلة

ٌ
تقول ما يحدث الحقًا. لكنها اليوم ُمتعبة

وقلق وارتباك وخوف. العالم أقوى منها. ُيصبح عصّيًا عليها، بعد 
سنني من إمساكها به في ُصــَوٍر، تأتي إلى الشاشات الكبيرة من 

خبر عن الفعل قبل أن يقع، أو عن الحالة قبل أن تظهر. 
ُ
أعماقه، فت

 بألف هّم وانهيار. تبتعد 
ٌ
 وُمثقلة

ٌ
تبّدل املشهد. السينما، اليوم، ُمتعبة

هم للسينما 
ُ
ساق ت

ُ
عن العالم، النغماسه الوحشّي بعنٍف ال مثيل له. ت

بالترويج للعنف، وبتسهيل أفعاله، وبتحريض أفراٍد على ممارسته. 
ه املحطات 

ّ
يرفض األميركي أوليفر ستون هذا االتهام. يقول إن ما تبث

السينما، ألنها  قّدمه 
ُ
ت بكثير، مما  وأعنف  بكثير،  أكثر  التلفزيونية 

د صّحة قوله: عنف الواقع ال ُيحتمل، 
ّ
تأتي به من الواقع. الراهن يؤك

 في االجتماع الدولي بكامله، 
ٍّ

 متفش
ٌ

 منه. عنف
ٌ

وجنون العالم منبثق
وجنون ُيطيح بكل شيء.

ف عندها غير مفيد. املأزق، أن السينما 
ّ
أسباب العنف عديدة. التوق

وذهولها  وهنالك،  وهناك  هنا  املتكّررة،  الجريمة  هول  أمــام   
ٌ
مذهولة

أو  ن من كشفه مسبقًا. 
ّ
يعني قرفًا، أو خوفًا من مجهوٍل، ال تتمك

 
ً
ربما تيأس من تكرار كشفه مسبقًا، لشّدة بهتانه. ليس القتل فعال
جرميًا وحيدًا. النار مشتعلة في مدن وفضاءات وأرواح. الفساد ال 
يفقدها  قيٌم جميلة  أيضًا.  االنشقاقات  التمّزقات حاصلة.  ُيحتمل. 
العالم، ويرفع حــّدة جنونه،  انهيار  ُيزيد من   بفقدانها 

ْ
فــإذ كثيرون، 

. تعيد نفسها باستعادات 
ٌ
وحّدة الجنون املعتمل فيه. السينما مذهولة

 
ٌ
أو تتمات أو إنتاجات ضخمة. لن أقول إن السينما برّمتها عاجزة
 بخيبات وانكسارات. 

ٌ
عن اللحاق بما يجري. لكنها، برّمتها، ُمصابة

 بألٍم لن ُيشفى، لشّدة خراٍب يعتمل في العالم، ولشّدة بؤٍس 
ٌ
ُمصابة

يفتك بالحياة.
تتالءم  مــفــردات  ابتكار  عن   

ً
عــاجــزة أيضًا،  هي  تبدو،  العربية  اللغة 

ت من كهفه، يجوب العالم زارعًا خرابًا، 
ّ
وراهٍن كهذا. أي وحٍش متفل

كي  معجزة،  إلــى  تحتاج  السينما  تصويره؟  السينما  تستطيع  لن 
تغلب العالم وجنونه، والحياة وبؤسها. اللغة العربية تريد منفذًا إلى 
جديد، يقول شيئًا يسيرًا من عجز السينما، وشقاء العيش، وموت 

الحياة. 
ه، فمأزقها واضٌح: البحث عن تعابير تصلح، 

ّ
أما الكتابة عن هذا كل

ولو مكسورة،  مــرآة،  لتكون  لقواعد معروفة،  تركيبها وفقًا  يتّم  إْن 
لجنون العالم، وبؤس الحياة، وشقاء العيش.

ي الوحش، ومن يحمي الوحش، 
ّ
لن أسأل: من ُيطلق الوحش، ومن ُيغذ

ــي أنــتــظــر قــيــامــة السينما مــن عجزها 
ّ
ض الــوحــش؟ لــكــن ومـــن ُيــحــرِّ

تــوازن،  للعالم بعض  عيد 
ُ
ت وارتكابها، وهي ستفعل هذا طبعًا، كي 

وكــي تمنح الحياة بعض حــراٍك أجمل، وكــي تقول للعيش إن قدره 
نبٌض بديٌع، أحيانًا. 

أخبار
م العدد الجديد )يوليو/  ◆ ُيقدِّ

أغسطس 2016( من املجلة 
السينمائية الفرنسية املتخّصصة، 
»بوزيتيف«، ملفًا عن الضحك في 

السينما )72 صفحة(، يتضّمن 
مقاالت تستعيد أفالمًا وكوميديني، 

وحوارات مع نينو مانفريدي 
وهيو غرانت وساندرين كمبرلن، 

ويحتوي على الئحة بأفضل أفالم 
الضحك، يختارها محّررو املجلة. 

يحمل الغالف صورة للثنائي 
الكوميدي األشهر لوريل وهاردي، 

را ديافولو« لهال روش 
ْ
في »ف

وتشارلز روجرز، باإلضافة إلى 
مواضيع سينمائية نقدية مختلفة.
)العربي الجديد(

◆ يستعد اللبناني جورج خباز 
لتصوير فيلم سينمائي جديد 

من تأليفه، ُيخرجه أمني درة، 
في تعاوٍن ثاٍن معه بعد »غدي«، 

ويصفه بأنه »اجتماعي إنساني«، 
لكنه ال يذكر عنوانه وتفاصيله، 
باستثناء القول إنه يتناول كيف 

ر »البيئة الحاضنة« على 
ّ
تؤث

سلوك الفرد، »سلبًا أو إيجابًا«. 
ويقول خّباز إن الفيلم، الذي 

نتجه شركة »توكيز« )غبريال 
ُ
ت

شمعون(، ُمنتجة »غدي« أيضًا، 
ل في أعماق التأثيرات هذه.

ّ
يتوغ

)العربي الجديد(

◆ يتّرأس السينمائي السوري 

محمد ملص لجنة تحكيم 
األفالم الطويلة، في الدورة الـ 9 
)22 ـ 27 يوليو/ تموز 2016( 

لـ »مهرجان وهران الدولي 
للفيلم العربي«، في الجزائر، 

واملخرج  والسيناريست 
الجزائري رشيد بن عالل 

لجنة تحكيم األفالم القصيرة، 
واملخرج التونسي خالد غربال 
لجنة تحكيم األفالم الوثائقية.

)رويترز( 

◆ بني 9 و27 أغسطس/ آب 
قام الدورة الجديدة 

ُ
2016، ت

ملهرجان »دوارنيني« السينمائي 
 بسينما 

ً
في فرنسا، محتفال

»شعوب تركيا«، أي بأولئك 
السينمائيني الذين يعملون 
في فرنسا، وُيقيمون فيها. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن 

خطة عمل متكاملة، تقضي 
بتسليط األضواء على سينمات 

دول مختلفة، كبيرو وبوليفيا 
واألرجنتني، وغيرها، يعمل 

سينمائيوها في فرنسا أيضًا.
مو املهرجان إن الدورة 

ّ
يقول منظ

الجديدة هذه تشهد »أكبر عرض 
استعادّي لألفالم التركية«، 

يتضّمن عشرات األفالم التي 
تصنع بعضًا من ذاكرة السينما 

التركية.
)العربي الجديد(

لعنة السينما

ترنيمة كائن متفّرد
»أسعد يوم في حياة أولي ماكي« لكوسمانين

لقطة من الفيلم

ــْت صــوفــيــا لــوريــن مــنــذ الــبــدايــة أن عــالــم هــولــيــوود وهـــٌم،  ــ ـ
َ
أدرك

ونجحت بمهارة في عدم السماح لآلليات املريضة للعمل هناك 
استرعت  إيطالية غيرها  ما من ممثلة  أن  أن تسحقها. علمًا 
انتباه املنتجني األميركيني إليها، كي ُيدخلوها، أو كي يقبلوها 

في سينماهم. 
أليّساندرو غاتّا

ال أحب آثار املاكياج على وجوه املمثلني عندما أريدها شائخة. 
النظرة باملاكياج.  ُيمكن االشتغال على  إلى هــذا، ال  باإلضافة 
النظرة تطبع مرور الزمن على الوجوه، خصوصًا في لحظات 

املعاناة، وهذا شيء ال ُيمكن محاكاته باملاكياج.
بدرو ألمودوفار  

ــرداءة  عندما بـــدأُت أعــمــل فــي الــكــتــابــة، كــنــُت أســتــغــرُب كمية الـ
التلفزيون، وأتساءل: كيف توّصل الكاتب إلى  املعروضة عبر 
ثــم، شيئًا  أقــارنــهــا مــع كتاباتي.  الوظيفة؟ كــنــُت  اســتــالم هــذه 
فشيئًا، اكتشفُت أن بعضهم موهوٌب، لكن الـ »سيستم« الذي 

يعمل داخله، ُيفسد عمله، فيستسلم. 
يزاولها  إلــى وظــيــفــٍة،  فــتــرة  بعد  يتحّول  العمل  مــن  النمط  هــذا 
الشخص ليعتاش منها، فقط. ومع الوقت، يصعب التمييز بني 

املوهوبني والفاشلني.
تشارلي كوفمان

يروي  األطـــوار«،  غريبي  لألطفال  بيريغرين  اآلنسة  »منزل  في 
األميركي تيم بورتون حكاية مراهق يعثر على »دار أيتام« ُيقيم 

والده فيها سابقًا. 
لديهم قوى خارقة  بأطفال  ومليئة  الزمان،  وتبدو مكانًا خــارج 
دعى 

ُ
ت األطــــوار،  غريبة  ســيــدة  تربيتهم  على  ــشــرف 

ُ
ت للطبيعة، 

»اآلنسة بيريغرين« )إيفا غرين(.

مع »رالف املدّمر 2« لريتش مور وفل جونسنت، ينتقل رالف من 
األميركي جون  املمثل  بحسب  »إنترنت«،  إلــى  الفيديو«  »ألــعــاب 
سي رايلي، علمًا أن استديو »ديزني« لم ُيعلن شيئًا عن مضمون 
إطالق  آذار 2018 موعد  مــارس/   9 إن  بالقول  الحبكة، مكتفيًا 

عروضه التجارية الدولية.

م دامــيــان شــازيــل، فــي »ال ال النــــد«، قــّصــة حـــّب بــني ممثلة  ــقــدِّ ُي
مبتدئة )إيما ستون( وعــازف بيانو جاز )رايــن غوزلينغ(، في 
النجم«،  أنغام »مدينة  رة على  ُمــصــوَّ لقطات  أنجلوس، في  لــوس 

ْعتبرة »األكثر رومنسية«، لجسنت هورفيتز. 
ُ
امل

ـ 10 سبتمبر/  آب  أغسطس/   31( الـــ 73  الـــدورة  يفتتح  والفيلم 
أيلول 2016( ملهرجان البندقية، وتبدأ عروضه األميركية في 2 

ديسمبر/ كانون األول 2016.

أقوالهم

أفعالهم

صوفيا لورين

تيم بورتون

بدرو ألمودوفار  

جون سي رايلي

تشارلي كوفمان

إيما ستون
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رياضة

اقترب الفرنسي 
بول بوغبا نجم 
وسط يوفنتوس 
اإليطالي، من 
العودة للدوري 
اإلنكليزي 
مجددا، وذلك 
من أجل اللعب 
ضمن صفوف 
ناديه السابق 
مانشستر 
يونايتد، بعدما 
أكدت تقارير 
صحافية أن 
»الشياطين 
الحمر« قد 
تقدموا بعرض 
صفقة تاريخية، 
تصل إلى 125 
مليون يورو 
لضم الالعب في 
موسم االنتقاالت 
بول بوغبا اقترب من االنتقال إلى مانشستر يونايتد)Getty(الصيفية الجاري.

صفقة تاريخية

أعلن نادي إشبيلية اإلسباني عن تعاقده مع 
العب الوسط البرازيلي باولو هنريكي تشاجاس 
دا ليما »جانسو« قادما من صفوف ساو باولو. 

ويعتبر الالعب الجديد هو سادس صفقات 
األندلسين هذا الصيف بعد التعاقد مع كل من 
بابلو سارابيا )خيتافي(، والياباني هيروشي 

كيوتاكي )هانوفر األملاني(، والثنائي األرجنتيني 
خواكن كوريا )سامبدوريا( وماتياس كرانيفيتر 

)أتلتيكو مدريد( وفرانكو فاسكيز )باليرمو(.

أعلن نادي تشيلسي اإلنكليزي رسميا عن تعاقده 
مع العب الوسط الفرنسي، نجولو كانتي، قادما 

من صفوف ليستر سيتي، بطل الدوري اإلنكليزي، 
لخمسة مواسم قادمة. وأعلن النادي عن تعاقده 

مع الدولي الفرنسي عبر موقعه الرسمي على 
اإلنترنت في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن 
التفاصيل املالية للصفقة، إال أن وسائل اإلعالم 

اإلنكليزية أشارت إلى أن تشيلسي سيدفع نحو 
23 مليون جنية إسترليني.

تستضيف مدينة لوركا جنوب شرقي إسبانيا 
استعدادات منتخبي مصر وتونس لكرة الطائرة 

الشاطئية لدورة األلعاب األوليمبية املقرر 
انطالقها الصيف الجاري في مدينة ريو دي 

جانيرو البرازيلية. ويصل املنتخب التونسي 
لكرة الطائرة الشاطئية )رجال( اليوم االثنن إلى 

املدينة وسيظل بها حتى 20 يوليو/تموز. ويصل 
أيضا املنتخب املصري لكرة الطائرة الشاطئية 

)سيدات( إلى لوركا يوم الخميس املقبل.

إشبيلية يتعاقد رسميًا 
مع البرازيلي جانسو 

لخمسة مواسم

تشيلسي يضم 
العب الوسط الفرنسي 

نجولو كانتي

إسبانيا معسكر مصر 
وتونس لكرة الطائرة 

الشاطئية قبل األولمبياد
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نبيل التليلي

اقــتــرب األهــلــي املــصــري مــن وداع 
بطولته املفضلة بعد تعادله بدون 
أهـــــــداف مــــع الــــــــوداد املـــغـــربـــي فــي 
املباراة التي جرت بينهما مساء السبت، على 
إســتــاد بــرج الــعــرب غــرب مدينة اإلسكندرية 
املجموعة  ملباريات  الثالثة  الجولة  إطــار  في 
النهائي » املجموعات »  األولــى بالدور ربــع 

لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
بــذلــك يــتــصــدر الـــــوداد املــجــمــوعــة بــرصــيــد 7 
الذي  لفريق زيسكو يونايتد   6 نقاط مقابل 
فاز في الجولة نفسها 1/3على أسيك ميموزا 
اإليفواري الــذي توقف رصيده عند 3 نقاط، 

فيما يبقى األهلي أخيرا بنقطة واحدة.
أمـــــام  ــتــــن  وكـــــــــان األهـــــلـــــي خــــســــر أول جــــولــ
ــيـــك  الــــزامــــبــــي 2/3 وأسـ ــد  ــتـ ــايـ ــونـ يـ ــو  ــكـ ــسـ زيـ
.. وهــي املــرة الثانية  ميموزا اإليــفــواري 1/2 
فــي تــاريــخــه الــتــي يــخــســر خــالــهــا مــبــاراتــن 
متتاليتن فــي الــبــطــولــة، وكــانــت األولــــى في 
نسخة 2002 -التي حصل الزمالك على لقبها 
-بالخسارة أمام جان دارك السنغالي 1/2 ثم 
الرجاء املغربي بالنتيجة نفسها قبل أن يفوز 
في الجولة الثالثة على مازيمبي الكونغولي 
بهدف دون رد ولكنه احتل املركز األخير في 

2829
رياضة

تقرير

املجموعة األولى. لعب الهولندي مارتن يول 
يعتمد على صبري رحيل وحسام  بتشكيل 
أنــطــوي وعــمــرو جمال،  غالي والغاني جــون 
فيما اعتمد الويلزي جون توشاك على وليد 
الكرتي والكونغولي فابريس أونداما ورضا 

هجهوج .
الــســلــبــي،  بـــالـــتـــعـــادل  الــــشــــوط األول  انـــتـــهـــى 
معظم  اللعب  مجريات  على  األهلي  وسيطر 
الــضــيــوف بعمق وتركيز  الــوقــت، فيما دافـــع 
مــعــتــمــديــن عــلــى الــهــجــمــات املـــرتـــدة، وهــاجــم 
األحمر من الدقيقة األولى ألن طريقه الوحيد 
الــفــوز، وضغط  كــان  البطولة  فــي  لاستمرار 
وليد سليمان ومــؤمــن زكــريــا وعــمــرو جمال 
..  وسارت الكرة في اتجاه واحد وهو مرمى 
الدفاع والحارس تصدوا  الــوداد، ولكن خط 
لكل املحاوالت التي كان معظمها با خطورة 
حقيقة، وضــاعــت بــعــض أشــبــاه الــفــرص من 
وليد سليمان وجون أنطوي وعمرو جمال، 
الدقيقة 28 ومــن هجمة مرتدة سريعة  وفــي 
وبــتــمــريــرة ضــربــت الـــدفـــاع األهـــــاوي انــفــرد 
الكرة  إسماعيل حــداد باملرمى، ولكنه وضع 
على يمن الــحــارس أحــمــد عـــادل عبد املنعم 
ومــــرت بــجــوار الــقــائــم فــي الــفــرصــة الحقيقة 
ــــذي شــهــد خـــروج  الـــوحـــيـــدة بـــهـــذا الـــشـــوط الـ

أنطوي مصابا ومشاركة عمرو السولية.
ومع بداية الشوط الثاني استمر األهلي في 
محاوالته الهجومية، فيما ازدادت ثقة العبي 
الوداد الذين حاولوا التحكم في سير املباراة 
أصحاب  حماس  وامتصاص  األداء  وتهدئة 
امللعب دون  الكرة وسط  األرض، وانحصرت 
إيجابية على املرمين، ويسدد مؤمن زكريا 
فوق العارضة، وتضيع كرة من أحمد فتحي 
ــراق بــمــجــهــود فــــردي مـــن الــنــاحــيــة  ــتـ بــعــد اخـ
بداعي  لألهلي  هدفا  الحكم  ويلغي  اليمنى، 
التلفزيونية  الصور  وبــدا من خال  التسلل، 
أنـــه كـــان شــرعــيــا ال غــبــار عــلــيــه، وبــذلــك حــرم 

األهلي من فرصة ثمينة للفوز.
وبعد ذلك خرج حسام غالي وشــارك صالح 
الـــذي كـــاد يكلف األهــلــي غــالــيــا عدما  جمعة 
ــرة مـــنـــه لــتــنــتــهــي عــنــد  ــكــ راوغ وتـــــم قـــطـــع الــ
القائم األيــســر رد  الــذي ســدد ولكن  فابريس 
الــكــرة، ونــشــط الــــوداد فــي ظــل اإلجــهــاد الــذي 
نــال مــن العبي األهــلــي، وشـــارك عماد متعب 
في الدقائق األخــيــرة، وســدد في الشباك من 
الــخــارج، وتعلو كــرة لوليد سليمان وأخــرى 
العارضة، ويخرج أحمد عادل  لعمرو جمال 
مــن مــرمــاه لينقذ فريقه مــن كــرة أمامية قبل 
النهاية  الــتــونــســي صــفــارة  الــحــكــم  أن يطلق 
بالنسبة  للخسارة  أقــرب  هو  بتعادل سلبي 

مارتن  الهولندي  برحيل  يعجل  قــد  لألهلي 
يول.

فوز ومدرجات خالية
فـــي مــديــنــة ســـوســـة الــتــونــســيــة، اســتــضــاف 
الــنــجــم الــســاحــلــي مــنــافــســه اتـــحـــاد طــرابــلــس 
ــلـــيـــبـــي، ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات كـــــأس االتــــحــــاد  الـ
األفريقي، وكان أصحاب األرض يلعبون أمام 
التأديبية  الــعــقــوبــة  خــالــيــة بسبب  مــدرجــات 
ــان  ــ ــــي، وكـ ــقـ ــ ــريـ ــ ــي فـــرضـــهـــا االتـــــحـــــاد األفـ ــتــ الــ
الــنــجــم الــســاحــلــي مــطــالــبــا بــتــحــقــيــق الــفــوز 
ــن الـــنـــقـــاط، واملــتــجــمــد عند  ــده مـ ــيـ لـــرفـــع رصـ
حــدود النقطة الــواحــدة، ومــن أجــل ذلــك دخل 
بكامل  الليبي  طرابلس  أهلي  أمــام  املواجهة 
ثــقــلــه، فــارضــا ضــغــطــا مــتــواصــا عــلــى دفــاع 
منافسه، وخلق العديد من الفرص عن طريق 
أكــوســتــا، وعــلــيــة الــبــريــقــي وحـــمـــزة األحــمــر، 
وكــان قــادرا على هز شباك منافسه في أكثر 
الــلــقــب فــي النسخة  لــكــن حــامــل  مــن مناسبة 
املاضية اصطدم بفريق منظم دفاعيا، نجح 
فــي االلتفاف حــول حــارس مــرمــاه، وغلق كل 
ــاه، ولــــوال الــتــســرع  ــة إلـــى مـــرمـ املــنــافــذ املـــؤديـ
الخروج بأسبقية مطمئنة  النجم في  لنجح 
البحث على  لكن  األول،  الشوط  نهاية  خــال 
طريق الشباك في أسرع وقت ممكن حال دون 
البنزرتي وانتهى  فــوزي  أبناء  تحقيق رغبة 

الشوط األول بالتعادل السلبي بن الفريقن.
فــي الــشــوط الــثــانــي أقــحــم الــبــنــزرتــي الــاعــب 
بانغورا مكتان الــاعــب تــاج مــن أجــل إعطاء 
كان  وبالفعل  الهجومي،  للخط  أكثر  حيوية 
الــتــغــيــيــر نــاجــحــا، حــيــث تــحــســن أداء النجم 
وصــار أكثر هــدوء وتركيزا مما أثمر هدفن 
األول في الدقيقة 56 بعد مجهود فــردي من 
املهاجم أحمد للعكايشي الذي مرر للبريقي 
وهذا األخير نجح في افتتاح النتيجة، وفي 
كرة  استغال  فــي  البريقي  نجح   68 الدقيقة 
رائـــعـــة مـــن حـــمـــزة األحـــمـــر لــيــضــيــف الــهــدف 

الثاني لفريقه.
وبـــعـــد قـــبـــولـــه لـــلـــهـــدفـــن خـــــرج نــــــادي أهــلــي 
طرابلس من مناطقه ولعب كل أوراقــه طمعا 
في الــعــودة في نتيجة املــبــاراة وكــان الاعب 
التي شكلت  فريقه  كــل هجمات  وراء  الــافــي 
ــاد  ــتـــواصـــا عـــلـــى دفــــــاع الـــنـــجـــم وكــ خـــطـــرا مـ
الشباك  هــز  مــن  يتمكن  أن  برأسيته  الــاعــب 

النجم الساحلي حقق 
ما كان يصبو إليه، وهذا 

ما أكده مدربه 

عدم قدرة ليستر سيتي 
على االحتفاظ بنجومه 
وغياب العناصر القادمة

النجم لكن كرته مرت بجانب القائم، وجاءت 
الفرصة األخطر عن طريق كرة ثابتة مهدي 
ــارس الـــجـــبـــالـــي حــولــهــا  ــ ــحـ ــ املــــصــــري لـــكـــن الـ
بصعوبة إلى الركنية وانقذ مرماه من هدف 

محقق. 
ومــقــابــل إخـــفـــاق مــهــاجــمــي أهــلــي طــرابــلــس، 
اعتمد النجم على ساح الهجمات املعاكسة 
والــخــلــل الـــواضـــح فــي مــحــور دفــــاع منافسه 
لينجح املهاجم أحمد العكايشي في تسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة 77 برأسية سكنت 
شباك الفريق الليبي، وذلك بعد تمهيد ذكي 

من زميله حمدي النقاز.
النجم الساحلي حقق ما كان يصبو إليه قبل 
انطاق املــبــاراة، وهــذا ما أكــده مدربه فوزي 
الــبــنــزرتــي الـــذي قـــال بــعــد املـــبـــاراة: »اإلرهــــاق 
اليوم  وإلــى  الفريقن،  على  كبيرا  دورا  لعب 
ال أفــهــم ســر إصــــرار االتـــحـــاد األفــريــقــي على 
ــفـــروض أن  ــراء مــبــاريــات فـــي فــتــرة مـــن املـ ــ إجـ
يــركــن خــالــهــا كـــل الــاعــبــن فـــي الــعــالــم إلــى 
الــراحــة، اســتــعــدادا النــطــاق املــوســم الجديد، 
عــلــى كـــل حــــال كــنــا نــــدرك أنــنــا أمــــام حتمية 
مــع نزيف  املنافسة خاصة  فــي  للبقاء  الــفــوز 
النقاط في مبارياتنا املاضية، ومن املهم أن 
نفوز خاصة في املباريات التي نجريها على 
ملعبنا، حققنا االنتصار في الشوط الثاني 

ألننا حافظنا على تركيزنا«.

كونتي يفتتح مشواره مع تشيلسي بخسارة ودية 
أمام رابيد فيينا

اإلنكليزي  تشيلسي  مــع  مسيرته  كونتي  أنطونيو  اإليــطــالــي  املـــدرب  استهل 
بالخسارة بهدفني نظيفني أمام رابيد فيينا النمساوي، في املباراة الودية التي 
ســتــاديــوم«.  »ألــيــانــز  النمساوي  للفريق  الجديد  امللعب  افتتاح  فــي  جمعتهما 
الجديد  متفرج،  ألــف   29 نحو  تــواجــد  الــذي شهد  امللعب،  مــدرجــات  واكتست 
باللون األخضر وشهد مؤازرة جماهيرية كبيرة. وافتتح أصحاب األرض باب 
التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثامنة عبر املهاجم البرازيلي جولينتون لينتهي 
تومي  اإلسباني  املهاجم  ضاعف  الثاني  الشوط  وفــي  النتيجة.  بهذه  الشوط 
الذي  الوقت  النهاية بسبع دقائق، في  النمساوي قبل  الفريق  كوريا من تقدم 
كونها  من  الرغم  وعلى  النتيجة.  معادلة  عن  »البلوز«  العبو  فيه  يبحث  كــان 
ــة، إال أن املــهــاجــم اإلســبــانــي لتشيلسي، ديــيــغــو كــوســتــا، واصــل  مــبــاراة وديــ
الخصم ما دفع  التحام قوي مع أحد العبي  مسلسل مشاغباته وتدخل في 

الجماهير إلطالق صافرات االستهجان ضده كلما ملست أقدامه الكرة.

سانتوس يقفز للمركز الرابع في الدوري البرازيلي
قفز سانتوس إلى املركز الرابع في الدوري البرازيلي لكرة القدم بعد فوزه 1-3 
على ضيفه بونتي بريتا في الجولة الـ15 من املسابقة، ليصعد إلى مركز مؤهل 
لكأس ليبرتادوريس املوسم املقبل. وبلغ رصيد سانتوس، بقيادة املدير الفني 
الفارق إلى ثالثة مع املتصدر بامليراس،  دوريفال جونيور، 26 نقطة ليقلص 
الذي يواجه مباراة صعبة اليوم عندما يحل ضيفًا على انترناسيونال. بينما 
أهــداف  السابع. وسجل  املركز  نقطة في  بريتا عند 23  بونتي  تجمد رصيد 
وجابرييل  )ق56(  بوينو  وفيكتور  )ق22(  فيراز  فيكتور  من  كل  سانتوس 
)ق73(، بينما ســجــل هـــدف حــفــظ مـــاء الــوجــه لــلــضــيــوف لــلــضــيــوف روجــيــر 
رودريجيز قبل النهاية بخمس دقائق )ق85(. وحضر املباراة السكرتير الفني 
لفريق برشلونة اإلسباني روبرتو فرنانديز وممثلون عن بروسيا دورتموند 
األملاني ملتابعة ثنائي سانتوس املهاجم جابرييل املعروف باسم »جابيجول« 

والعب الوسط لوكاس ليما.

كريسبو: األرجنتين ستواصل التنافس 
رغم اعتزال ميسي

قال هرنان كريسبو املهاجم السابق لألرجنتني اليوم السبت إن منتخب بالده 
سينافس على األلقاب الكبرى رغم اعتزال ليونيل ميسي دوليا بعد الخسارة 
املحبطة في نهائي كأس كوبا أميركا لكرة القدم أمام تشيلي الشهر املاضي. 
قائمة   - مــرات  العالم خمس  أفضل العــب في   - ويتصدر ميسي )29 عاما( 
هدافي األرجنتني على مر العصور برصيد 55 هدفا لكنه خسر نهائي كوبا 
أميركا في 2007 و2015 و2016 إضافة إلى نهائي كأس العالم 2014. ورغم 
التي تتكهن بعدول ميسي عن قــراره فإن كريسبو )41  التقارير الصحافية 
عاما( قال إن التركيز يجب أن ينصب على نجاح األرجنتني في إنهاء صيامها 
عن البطوالت الكبرى منذ 23 عاما. وأبلغ كريسبو الصحافيني »الفريق الوطني 
األرجنتيني لديه قدرة كبيرة على التنافس ويمكن مالحظة ذلك في آخر ثالث 

بطوالت إذ يصل للمباريات النهائية في بطوالت كبرى«.

كافنديش يفوز بالمرحلة 14 لسباق فرنسا للدراجات 
وفروم في الصدارة

فرنساللدراجات  فــي سباق  بمرحلة   30 رقــم  فــوزه  كافنديش  مــارك  حصد 
والرابع هذا العام بعد أن ترك مارسيل كيتل يحاول مالحقتهفي نهاية املرحلة 
14 اليوم السبت. ويبتعد كافنديش متسابق دايمنشن داتا - الذي عاد للتألق 
انتصارات  أربعة  بفارق   - فرنسا  سباق  في  متواضعة  مشاركات  بعدثالث 
عنالرقم القياسي للبلجيكي إيدي ميركس. وكان كافنديش - الذي لم يفز في 
أكثر من ثالث مراحل في سباقفرنسا منذ 2011 - أسرع من الجميع وتفوق 
على النرويجي الكسندركريستوف متسابق كاتيوشا في املرحلة التي امتدت 

ملسافة 208.5كيلومتر من مونتيليمار.

الجزائر ـ عدالن أحمد

حـــتـــى وإن كــــانــــت أغــــلــــب املـــــؤشـــــرات تــوحــي 
املوسم  البريمييرليغ  في  ببقاء أحسن العب 
ــوان نـــادي  ــ ــــاض مـــحـــرز، تــحــت ألــ املــــاضــــي، ريـ
ليستر سيتي مــع بــدايــة املــوســم املــقــبــل، فــإن 
الدولي الجزائري سيماطل في رفض مشروع 
تمديد عقده بموسمن إضافين مثلما تأمل 
فـــي ذلـــك إدارة لــيــســتــر، بــعــدمــا كـــان قـــد أبـــرم 
عقده الجديد مطلع املوسم املاضي الى غاية 
أســبــاب جعلت  عـــدة  يــونــيــو/حــزيــران 2019. 
الجزائري البالغ 25 سنة، يرفض تمديد عقده 
مع الثعالب في الظرف الحالي منها طموحه 
قــدرة ليستر سيتي  املتزايد وعــدم  الرياضي 
على االحتفاظ بنجوم املوسم الفارط وغياب 

العناصر القادمة على تقديم اإلضافة.
ــراءات املــاديــة الــقــادمــة مــن جانب  ــ ورغـــم اإلغــ
نادي الثعالب الذي عرض على فنان الخضر 
أجــــرة أســبــوعــيــة ال تــقــل عــن 100 ألـــف جنيه 
استرليني فإن رياض وبعد استشارة وكيل 
أعــمــالــه كــمــال بــن قـــوقـــام، ومــحــيــطــه املــبــاشــر 

مدريد ـ العربي الجديد

إلــى التدريبات، وبذلك بدأ  عــاد ريــال مدريد 
الدين  الفرنسي زين  للمدرب  األكبر  التحدي 
زيـــــدان، الــــذي ســيــشــرف عــلــى الــفــريــق امللكي 
الفريق  الــبــدايــة، بعدما تسلم  مــرة منذ  ألول 
ــاضــــي، مـــن املــــدرب  فـــي مــنــتــصــف املـــوســـم املــ
اإلسباني رافائيل بينيتيز، على إثر النتائج 
أبطال  لقب دوري  لتحقيق  ليقوده  السلبية، 
أوروبــــــــــا، ونـــســـتـــعـــرض فــــي هـــــذا الـــتـــقـــريـــر 7 

تحديات يجب على زيزو حّلها.
شــــارك الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو في 
املوسم املاضي خال 61 مباراة بمعدل 5360 
ــعــــرض فــــي نـــهـــائـــي يــــــورو 2016،  ــة، وتــ ــقـ ــيـ دقـ
إلصابة بالركبة جراء تدخل قوي من ديمتري 
باييت، وبالتالي لن يجبره زيدان على اللعب 
لــتــركــه يتعافى  والـــعـــودة مــكــبــرًا، ألنـــه يسعى 
لعدم تكرر األمـــر، خاصة أنــه يذكر مــا حصل 
في 20 إبريل املاضي، حن فاز الريال 3-0 على 
لإلصابة،  رونــالــدو  وتعرض  فياريال  حساب 
األمــر الــذي أبــعــده عــن نصف نهائي األبــطــال، 

ــادرة لــيــســتــر  ــ ــغـ ــ يــبــحــث عــــن تـــوقـــيـــت الئـــــق ملـ
ســيــتــي، ولــــم يــعــد يــفــكــر فـــي كــيــفــيــة تحسن 
الـــذي سجل معه 17  إنكلترا  مــع بطل  دخــلــه 
هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 37 مباراة 
في  يفكر  أصــبــح  مــحــرز  باملختصر   ، لعبها 

الطموح الرياضي أكثر من اإلغراء املالي.
ولعل مغادرة العب الوسط  الفرنسي كانتي 
يــتــأكــد مــن أن  نــحــو تشيلسي جعلت مــحــرز 
مسيري ليستر سيتي لن يقدروا على الحفاظ 
على كــوادر الفريق املتوج باللقب التاريخي 
ريــاض  اإلنكليزي، حيث يتوقع  الـــدوري  فــي 
مغادرة فاردي في املوسم القادم على أقصى 
تقدير؛ مما يجعله يفكر جديا في البحث عن 
نــاد يواصل معه تحقيق أحامه األوروبــيــة، 
خــاصــة وأن الــعــنــاصــر الــجــديــدة فــي ليستر 
سيتي أقل مستوى من العناصر التي تغادر، 
ومن الصعب تكرار سيناريو املوسم الفارط 
باعبن أقل قيمة فنية. ويمتاز رياض محرز 
بسنه املتوسطة، حيث ال يبلغ رياض أكثر من 
25 سنة وأمامه 5 سنوات كاملة من املمارسة 
الكروية في أعلى مستوى، وتمديد عقده مع 

وكان من املمكن أن يغيب عن النهائي، لوال أن 
الجهاز الطبي تدارك يومها املوقف وساعده 

على إنهاء املشكلة العضلية التي أملت به.
تغّير  مــوراتــا  ألــفــارو  اإلسباني  املهاجم  دور 
ــال مـــدريـــد، فــهــو لـــم يــعــد ذلـــك الــاعــب  فـــي ريــ
الـــشـــاب الـــــذي يـــدخـــل فـــي الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة 
ألخـــذ بــعــض الــخــبــرة، حــيــث عـــاد مــؤخــرًا من 
ــو الــــذي  ــ تـــجـــربـــة مــــع نــــــادي يـــوفـــنـــتـــوس، وهـ
املــيــرنــغــي فــي مــوســم 2014-2015 من  أخـــرج 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وسيتنافس مع 
الفرنسي كريم بنزيمة في خط املقدمة، رغم 
أن بإمكانه اللعب مكان بيل ورونالدو، وربما 
سيلجأ زيزو إلى تقسيم الدقائق والتدوير، 

لكن هل ُيقنع هذا األمر النجوم األربعة؟
في  مميزًا  بيل موسمًا  غاريث  الويلزي  قــّدم 
ريـــال مــدريــد، سجل خــالــه 19 هــدفــًا وصنع 
11، كما أنه قاد منتخب باده في يورو 2016 
إلى الــدور نصف النهائي، وسجل 3 أهداف، 
وبالتالي فإن على زيدان، أن يعطيه مساحة 
أكبر في الفريق، وأن يجهزه لكي يصبح في 
القريب العاجل نجم الفريق األول خاصة مع 
تقدم رونالدو بالعمر. سيحاول زيدان إيجاد 
ــتــــوازن فـــي الــتــشــكــيــلــة والــعــمــل عــلــى مــبــدأ  الــ
تــدويــر الــاعــبــن ال ســيــمــا فــي خــط الــوســط، 
إضــافــة إلــى االعــتــمــاد على األســمــاء الشابة، 
تجربة  خير  كازيميرو  البرزيلي  كــان  حيث 
في املوسم املاضي، بعدما ساهم بشكل كبير 

في وصول النادي إلى لقب دوري األبطال.
صحيح أن زيدان اعتمد بشكل كبير املوسم 

ليستر سيتي من 2019 الى 2021 سيجعله في 
نهاية مشواره، مما سينفر العروض عنه ولن 
الــكــبــرى. وعلى  الــنــوادي  يــعــود محل متابعة 
هذا األساس يفضل محرز عدم رهن مستقبله 
إلــى مــا بعد 2019 مما سيتيح له  مــع ليستر 
فرصة املغادرة مباشرة بعد مونديال روسيا 

2018 دون قيد وال شرط.
وبــــــرأي بــعــض املـــقـــربـــن مـــن ريـــــاض مــحــرز، 
ــــذي صــنــعــه الـــدولـــي  ــإن املــــوســــم املـــمـــتـــاز الــ ــ فـ
ــيـــري  ــو رانـ الــــجــــزائــــري مــــع تــشــكــيــلــة كــــاوديــ
ــم املــقــبــل،  ــواء فـــي املـــوسـ ــ ــ يــجــعــلــه تــحــت األضـ
ــوادي فـــي صـــورة  ــنــ ومـــحـــط مــتــابــعــة كـــبـــار الــ
برشلونة التي يعشقها ابن مدينة سارسيل 
وكل  وغيرها،  والــريــال  وأرســنــال  الباريسية 
مــحــاولــة تــمــديــد الــعــقــد ولــــو بــمــوســم واحـــد 
الناحية  مــن  أكــثــر  االنــتــقــال  سيعقد صفقات 
املالية، حيث يرى ريــاض نفسه اليوم قريبا 
مـــن تــحــقــيــق حــلــمــه بــالــلــعــب لــعــمــالــقــة الــقــارة 
العجوز، وال يمكنه أن ينتظر أكثر مع ليستر 
سيتي مثلما يرغب في ذلك مدربه اإليطالي.

ويـــفـــضـــل ريــــــاض مـــحـــرز االحـــتـــفـــاظ بــعــقــده 
الـــســـابـــق املـــبـــرم فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015 
على أن يمدده بموسمن آخرين حتى يترك 
املــغــادرة في مرحلة االنتقاالت  لنفسه حرية 
القادمة، فرياض الذي تنتظره مشاركة ثانية 
في كأس أمم أفريقيا بالغابون شهر يناير/
كانون الثاني 2017 يريد التألق مع الخضر، 
وخــوض مغامرة فــي رابــطــة األبــطــال املوسم 

القادم لتأكيد مستواه العاملي.

املاضي على كازيميرو، ومــع وجــود توني 
ــتــــش فــــي الــــوســــط،  كـــــــروس ولــــوكــــا مــــودريــ
وتألقهما بشكل كبير، وصعوبة تبديلهما، 
سيكون الخيار صعبًا عليه إلقحام جيمس 

مــن مباريات   %39,7 لعب  الـــذي  رودريـــغـــز، 
الريال، وكذلك اإلسباني إيسكو الذي خاض 
الجلوس  يقبا  لــن  وربــمــا  دقــيــقــيــة،   2,627
على دكة البدالء وسيشكل هذا األمــر أزمة، 

لذا من األفضل فتح الباب لرحيل أحدهم.
من جهة أخرى حّمل زيدان في فترة سابقة 
ــعـــداد الـــبـــدنـــي لــاعــبــي الـــريـــال  ــتـ ــوء االسـ ســ
ــمـــدرب الــســابــق  ــلـ ــم املــــاضــــي لـ خـــــال املــــوســ
العمل بشكل  بينيتز، واآلن سيتحتم عليه 
الوقوع بها،   هذه املشكلة، وعــدم 

ّ
أكبر لحل

خـــاصـــة أن جــمــاهــيــر املــيــرنــغــي تـــريـــد لقب 
ــر مــرة  الـــــدوري اإلســبــانــي، الــــذي تــحــقــق آخـ
ــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، إضـــافـــة إلــى  مـــع املـ
حلم إيقاف سطوة برشلونة على املسابقة 
طويل  نفس  إلــى  تحتاج  والليغا  امللحية، 

وإعداد جيد.
لم يلعب  الفرنسي  املــدافــع  إلــى  نأتي أخيرًا 
الــكــثــيــر مـــن الــدقــائــق فـــي املـــبـــاريـــات املهمة 
مــع املـــدرب زيـــدان، رافائيل فـــاران عانى من 
إصــابــات كثيرة املوسم املــاضــي، وغــاب عن 
نــهــائــي األبـــطـــال ونــصــف الــنــهــائــي، وكــذلــك 
عن يورو 2016، وسيكون جاهزًا لالتحاق 
فــي وجــود  لــكــن ستكمن املشكلة  بــالــفــريــق، 
يقدما  لــم  اللذين  رامـــوس،  وسرجيو  بيبي 
ــيــــورو، لــكــن هـــل يـــأخـــذ زيـــزو  الــكــثــيــر فـــي الــ
الخطوة ويضع فــاران أساسيًا، خاصة أنه 
ما زال شابًا، لكنه اكتسب الكثير من الخبرة، 
يقرر  قد  وإال  للعب،  يحتاج  بــات  وبالتالي 
فــي نهاية األمـــر تــرك الــفــريــق، والــبــحــث عن 
فرصة أخرى في ناٍد آخر، وعندها سيكون 
الريال الخاسر األكبر، نظرًا القتراب نهاية 
مسيرة بيبي، وكــذلــك تــجــاوز رامـــوس سن 

الثاثن.

زيدان وتحديات كثيرة مع ريال مدريد هذا الموسممؤشرات تمنع محرز من تجديد عقده مع ليستر

المصري،  األهلي  جماهير  هتفت 
المتواجدة في ملعب برج العرب 
طارق  الراحل  باسم  باإلسكندرية، 
عن  المنية  وافــتــه  الــذي  سليم، 
قبل  وذلــك  عاًما،   79 يناهز  عمر 
انطالق مباراة الفريق ضد الوداد 
 3 الـــ  الجولة  إطــار  في  المغربي، 
انتقدت  بينما  المجموعات  لدور 
الجهاز  وبحدة  األهلي  جماهير 
الفني والالعبين، بعد تعثر الفريق 
مسابقة  مــغــادرة  مــن  واقــتــرابــه 

دوري األبطال.

لمسة وفاء 
لطارق سليم

يوما بعد يوم تزداد 
فرضية مغادرة محرز 
لفريقه وأسباب كثيرة 

تمنعه من التجديد

ينتظر عشاق النادي 
الملكي الموسم الجديد 

مع المدرب زيدان 
ويتمنون حصد القب 

الوداد حقق المطلوب خارج أرضه )العربي الجديد(

األهلي بات قريبًا من الخروج  )العربي الجديد(

)Getty( فرحة العبي النجم الساحلي

)Getty( علية البرقي صاحب الثنائية

)Getty( حظوظ محرز وافرة لمغادرة ليستر)Getty( الريال تّوج بلقب دوري األبطال الموسم الماضي

المنافسات 
األفريقية

تزامنت  والتي  األفريقية  المنافسات  تواصلت 
األهلي  فتعثر  خالصة،  عربية  مواجهات  مع 
وفاز  المغربي،  الوداد  ضيفه  أمام  المصري 
النجم بثالثية أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي

األهلي يتعثر والنجم ينتفض

مباريـات
      األسبـوع
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حسين غازي

القتالية  الفنون  ريــاضــات  تجذب 
املــخــتــلــطــة انــتــبــاه الــعــالــم بــأســره، 
ــرة  ــ ــيــ ــ وبـــــــاتـــــــت فـــــــي الـــــفـــــتـــــرة األخــ
مــحــط أنـــظـــار كــثــيــريــن، نــظــرًا لــقــوة الـــنـــزاالت 
ــاء  ــنـ ــاب الـــجـــمـــيـــع أثـ ــتـ ــنـ ــتــــي تـ والـــحـــمـــاســـة الــ
اللقاءات، رغم بعض العنف الذي يحدث في 
أوقــــات معينة، وبــطــولــة الــقــتــال الــنــهــائــي أي 
القتالية  الفنون  شركة  تتبع  والــتــي   ،)UFC(
الــكــثــيــر من  لــنــا  قـــدمـــت   ،)MMA( املــخــتــلــطــة
الــنــجــوم واألســمــاء الــكــبــار على مــّر الــتــاريــخ، 
ونـــبـــدأ الـــيـــوم فـــي هـــذا الــتــقــريــر حــديــثــنــا عن 
التي يجب معرفتها عــن هذه  بعض األرقـــام 
الـــريـــاضـــة، حــيــث ســجــل الــبــعــض الــكــثــيــر من 

اإلنجازات.

األصغر واألكبر
يــعــتــبــر املــقــاتــل جــونــاثــان دويــــت جــونــز )28 
عامًا حاليًا( أصغر من حقق لقبًا في بطولة 
العمر 23  النهائي، يوم كان يبلغ من  القتال 
 ،)128 UFC( عامًا و242 يومًا، فخالل نسخة
اســـتـــطـــاع الــــالعــــب املـــلـــقـــب بـــجـــونـــز أن يــهــزم 
القاضية بزمن  الفنية  بالضربة  روا  خصمه 
2,37 ثانية في الجولة الثالثة، وبذلك تحّول 

إنجازات عالم 
القتال النهائي

تنتشر لعبة الفنون القتالية بشكل كبير في العالم، حتى أنها باتت منتظرة 
القتال، نظرًا ألنها  رياضات  الكثير من عشاق  التلفزة وتجذب  على شاشات 
واقعية، وليست مثل المصارعة االستعراضية، التي عادة ما تكون للترفيه، 

وتشهد النزاالت الكثير من األرقام القياسية والمذهلة
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تقرير

)ما  الثقيل  الخفيف  إلــى بطل كبير في وزن 
فوق 81 كغ(، يومها استخدم ضربة بركبته 

قضت على خصمه.
ومن األصغر ننتقل إلى األكبر عمرًا، فاملقاتل 
األميركي راندي كوتور، وبعد أن عادل لهذه 
الرياضة من وزن الثقيل، وخسر أمــام بروك 
ــرر أن يـــنـــزل لــلــعــب عــلــى مــســتــوى  لــيــســنــر، قــ
الخفيف الثقيل، وهناك حقق اإلنجاز الكبير، 
فعاد ووقع عقدًا ملدة ست نزاالت فقط، ويوم 
 UFC( الــعــام 2009، وخــــالل نــوفــمــبــر مــن   14
105(، التقى كوتور ببراندون فيرا في مباراة 
بتوجيه ضربات  األخير  وقــام  للغاية،  قوية 
صمد  األمــيــركــي  البطل  لكن  لخصمه،  قــويــه 
ولــــم يــســتــســلــم، ورغـــــم أنـــهـــا كـــانـــت مــبــاراتــه 
األولـــــى مــنــذ الـــعـــام 2006 حـــن الــتــقــى شــوك 
ليديل، استطاع الفوز وفاجأ الجميع، وبات 
أكــبــر مــقــاتــل يــحــرز الــلــقــب فــي هـــذه الــريــاضــة 

عـــن عــمــر 45 عــامــًا و146 يـــومـــًا، إضـــافـــة إلــى 
ذلــك يحمل كــوتــور رقــمــًا قياسيًا كــونــه أكثر 
مقاتل حقق ألقابًا في الـUFC، إذ تّوج باللقب 
3 مــرات في الــوزن الثقيل ومرتن في الــوزن 
أنجح  من  يعتبر  وبالتالي  الثقيل،  الخفيف 

الالعبن على مّر التاريخ.

أندرسون سيلفا
يمتلك هذا املقاتل الكثير من األرقام املهمة في 
نزاالت الـــUFC، بداية هو برازيلي الجنسية، 
ــان يلعب  ويــطــلــق عــلــيــه لــقــب الــعــنــكــبــوت، كــ
تــاي،  مــــواي  هــو  األول  بــأســلــوبــن مختلفن 
وكذلك تمّيز بالجو جيتسو البرازيلي، فهو 
الـــذي صــمــد ملـــدة 2,457 يــومــًا بـــدون خــســارة 
لقبه، أي ما يعادل 6 سنوات و8 أشهر و22 
ــــام  يـــومـــًا، كــمــا أن بــحــوزتــه الــكــثــيــر مـــن األرقـ
األخرى املهمة، حيث دافع عن لقبه 10 مرات 
وفاز بها، وهو أكثر من قام بضربات قاضية 
فــي نــــزاالت الـــــUFC عــلــى األلــقــاب بــرصــيــد 9، 
أمـــا بــشــكــل عـــام فــرقــمــه أيــضــًا األفــضــل خــالل 
14 مــرة وهــو ذات رقــم مواطنه فيتور بلفور 
الــبــرازيــلــي  الــجــي جيستو  والــــذي كـــان يتبع 
الــذي  بــوكــســيــنــغ، وهـــو  والــكــيــك  البوكسينغ 
نـــزال متتالي هــو أفــضــل رقم  انتصر فــي 16 

حققه شخص في هذا املجال.

األكثر فوزًا
ـــرقـــــم، األول  ــذا الــ ــ ــــرف هــ يـــحـــمـــل مـــقـــاتـــالن شــ
هـــو الــكــنــدي جــــورج ســـان بــيــيــر املـــولـــود في 
ــعـــب مــخــتــلــفــة،  ــز بــــطــــرق لـ ــّيـ ــمـ ــال، تـ ــريــ ــتــ مــــونــ
وهـــذا األمـــر كــان يتعب خــصــومــه، حيث كان 
يــتــقــن كــمــعــظــم الــالعــبــن فـــن الــجــي جيتسو 
البرزايلي، وكذلك املالكمة، إضافة إلى املواي 
تاي، وكذلك املصارعة الرومانية، التي تعطي 
وتثبيته،  بالخصم  للتمسك  أفضلية  املقاتل 
أما املهارة األخيرة التي كانت بحوزته فهي 
كيوكوشن كاراتيه اليابانية، كل هذه األمور 
جعلته يحقق 19 فوزًا في الـUFC إضافة إلى 
أنـــه األكــثــر فــــوزًا فــي الـــنـــزاالت بــقــرار الــحــكــام 
ــثـــر انـــتـــصـــارًا فـــي نــوبــات  ــرة، وهــــو األكـ ــ 12 مـ
املـــبـــاريـــات بــرصــيــد 12 مــــرة، ووصــــل مقاتل 
آخــــر لـــــ19 فـــــوزًا، ويـــدعـــى مــيــشــيــل بيسبينغ 
العام1979  في  الجنسية، ولد  إنكليزي  وهو 
ويبلغ من العمر حاليًا 39 عامًا، امتاز بثالث 
أســـالـــيـــب لـــعـــب، وهــــي الــبــوكــســيــنــغ والــكــيــك 
بوسكينغ، أي أنــه كــان قــويــًا فــي املــواجــهــات 
املباشرة حن يكون اللعب على »الواقف« مع 
خصم ال يحب اللكم، وفــي حــال كــان خصمه 
أضعف منه في األرض كان يستخدم مهاراته 
فـــي اإلخـــضـــاع عــبــر االعـــتـــمـــاد عــلــى أســلــوب 

املصارعة الرومانية.

الضربات األسرع
يحمل املــقــاتــل األمــيــركــي دوايـــن لــوديــنــغ رقم 
اللكمة القاضية األسرع في تاريخ الـUFC، هذا 

األميركي لودينغ 
صاحب اللكمة القاضية 

UFC األسرع في تاريخ

اإلصابة تبعد الدراج األسترالي جيرانز عن األولمبياد
سيغيب رياضي الدراجات األسترالي املخضرم سايمون جيرانز عن أوملبياد ريو دي 
الترقوة  عظمة  في  بكسر  إلصابة  تعرض  بعدما  املقبل  الشهر  في  الصيفي  جانيرو 
خالل مشاركته في سباق فرنسا الشهير. وخضع جيرانز )36 عاما( لعملية جراحية 
الــحــالــي بعد خــروجــه مــن ســبــاق فرنسا اثر  فــي برشلونة اإلســبــانــيــة مطلع األســبــوع 
للدراجات  االتحاد األسترالي  الــذي تسبب في اإلصابة. وأكــدت متحدثة باسم  الحادث 
أن االتحاد سيشرك العبا بديال لجيرانز في األلعاب األوملبية املقبلة التي ستقام ما بني 
الخامس و21 من أغسطس آب في البرازيل. وكــان من املقرر أن يشارك جيرانز الذي 
ظهر مرتني في األلعاب األوملبية في منافسات سباق الطريق في ريو إلى جانب روهان 

دينيسوريتشي بورت.

برديتش يغيب خوفا من زيكا
الثامن  برديتش  تــومــاس  التشيكي  انــضــم 
ــيـــتـــش  ــلـــوس راونـ ــيـ ــيـــا الـــــى الـــكـــنـــدي مـ عـــاملـ
والــرومــانــيــة ســيــمــونــا هــالــيــب بــاالنــســحــاب 
من مسابقة كرة املضرب في دورة األلعاب 
األوملبية في ريو دي جانيرو من 5 الى 21 
آب/أغسطس املقبل بسبب فيروس »زيكا«. 
وكان راونيتش الذي خسر أمام البريطاني 
ويمبلدون  بطولة  نهائي  فــي  مـــوراي  آنـــدي 
ــام، قــد أعــلــن انــســحــابــه مــن البطولة  قــبــل أيــ
خــوفــا مــن فــيــروس زيــكــا. وكــتــب برديتش 
عــلــى تــويــتــر »انـــا آســـف فــعــال بــإعــالن عــدم 
الصيفية  األوملــبــيــة  األلــعــاب  فــي  مشاركتي 
فــي ريـــو دي جــانــيــرو. انـــه بسبب فــيــروس 
زيكا الذي ينتشر في البرازيل«. وانسحبت 
هــالــيــب الــخــامــســة عــاملــيــا بـــدورهـــا بــداعــي 
بعد ساعات على  زيكا،  فيروس  الهلع من 
عامليا  عشرة  السادسة  بليسكوفا  كارولينا  التشيكية  أعلنت  كما  راونيتش.  انسحاب 

أيضا انسحابها من أوملبياد ريو للسبب عينه.

زونيغا ينضم لواتفورد اإلنكليزي
أعلن نادي واتفورد الذي ينافس في الدوري 
موقعه  عبر  الــقــدم  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
على االنترنت التعاقد مع املدافع الكولومبي 
على سبيل  زونيغا  كاميلو  خـــوان  الــدولــي 
اإلعارة ملوسم واحد من نابولي اإليطالي مع 
إمكانية ضمه بعقد دائــم. وانضم زونيجا 
)30 عاما( والذي يمكنه اللعب كظهير أيمن 
أو أيسر إلى نابولي مقابل 8.5 مليون يورو 
)9.38 مليون دوالر( من سيينا في 2009 
وخاض 163 مباراة مع الفريق وعمل أربع 
مــاتــزاري مدرب  والتر  قيادة  تحت  سنوات 
الـــالعـــب مسيرته  الـــحـــالـــي. وبــــدأ  واتــــفــــورد 
ــع اتــلــيــتــيــكــو  االحـــتـــرافـــيـــة فـــي كــولــومــبــيــا مـ
الــدوري املحلي  ناسيونال وفــاز معه بلقب 
ثالث مرات ولعب خالل النصف الثاني من 
بولونيا وخاض  املاضي معارا في  املوسم 
معه تسع مباريات. ولعب زونيغا 62 مباراة 
مع منتخب كولومبيا بينها أربع في كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.

توميتشاتش  بمواطنه  يستعين  السعودي  النصر  مدرب 
متعدد القدرات

سيعتمد الــنــصــر املــنــافــس فــي دوري املــحــتــرفــني الــســعــودي لــكــرة الــقــدم عــلــى املــدرســة 
الكرواتية في املوسم املقبل سعيا لتجاوز خيبة األمل التي تعرض لها في املوسم املاضي 
بعد تعاقده مع املدرب زوران ماميتش في الشهر املاضي وتعزيز صفوفه بضم مواطنه 
املدافع ايفان توميتشاتش. ويقيم النصر - بطل السعودية في 2014 و2015 والذي أنهى 
املوسم املاضي في املركز الثامن بفارق 31 نقطة عن األهلي البطل - معسكرا في كرواتيا 
حاليا استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق الشهر املقبل. وقال النصر في حسابه عبر 
تويتر إنه أنجز إجراءات التعاقد مع الالعب متعدد القدرات واملهارات توميتشاتش )26 
اللعب كظهير  الذي يجيد  القادم من دنيبرو األوكراني. كما انضم توميتشاتش  عاما( 
أيمن أو أيسر وجناح وخاض مباراة دولية واحدة مع املنتخب األول لكرواتيا إلى تدريبات 

النصر فور وصوله إلى السعودية.

املعروف  عــام 1963 ضمه ســان فرانسيسكو ووريـــرز، 
بغولدن ستايت حاليًا، وهناك تطور بشكل كبير، وبات 
أحد أفضل الالعبني القادرين على خطف الكرات املرتدة 
تشامبرلني،  ويلت  األسطورة  إلى جانب  ولعب  الدفاعية، 
الـــالعـــبـــني  أفــــضــــل  الـــعـــالـــم 1964 ضـــمـــن  فــــي  واخـــتـــيـــر 
الصاعدين، وعندما رحل تشامبرلني إلى فيالدلفيا 76، 
بدأ ثورموند يلعب في مكانه املفضل »center«، ووصلت 
إلـــى مــعــدل 21,3 و22 في  الــتــي حــصــل عليها  املـــرتـــدات 
املباراة الواحدة في موسمي 1966-1967 و1968-1967.

رغــم أنــه كــان يلعب فــي مــركــز املــدافــع تحت السلة، لكنه 
تمتع بدقة التمرير، فبعد 11 سنة في الفريق وفشله في 
بولز،  إلــى فريق شيكاغو  الــذهــاب  قــرر  لقب،  أي  تحقيق 
وبدأ أول مباراة له في 18 أكتوبر سنة 1974 أمام أتالنتا 
ــازًا كــبــيــرًا بــتــســجــيــلــه 22  ــجـ ــاوكـــس، وبــعــدهــا حــقــق إنـ هـ

نقطة، و14 ريباوند، و12 تمريرة حاسمة، و12 تصدي 
للكرة )Block shot( وكان أول العب في تاريخ الدوري 

األميركي يقوم بذلك، وهو إنجاز من الصعب تحقيقه.
كافالييرز،  كليفالند  نـــادي  إلــى  ثــورمــونــد  بعدها  انتقل 
ـــ35 عامًا، خــاض فقط 13 مــبــاراة، وجلس على  ال وبعمر 
ليقرر االعــتــزال في سنة 1977، وسجل  الــبــدالء،  مقاعد 
بــمــعــدل 15 في  نــقــطــة،  قــاطــبــة، 14,437  خـــالل مسيرته 
اللقاء  في  لديه  الريباوند  نسبة  وبلغت  الــواحــدة،  املــبــاراة 
الحركة  أيــضــًا 15، حيث نفذ 14,464 مــرة هــذه  الــواحــد 
في اللقاءات، أما تمريراته الحاسمة فكانت 2,575 بمعدل 
2,7 في املباراة، وتوفي بسبب مرض »اللوكيميا«، أو ما 
الــدم البيضاء  الـــدم«، أي زيــادة كــرات  يسمى »ابيضاض 

في الجسم.
حسني..

رحـــل أســـطـــورة الــســلــة األمــيــركــيــة الــســابــق نــاثــانــيــل نــايــت 
تألق  يوليو/تموز 1951،  ولــد في 25  الــذي  ثورموند، وهــو 
خالل تواجده في املالعب ال سيما مع نادي غولدن ستايت 
ووريــرز، وكــان يلعب دائمًا تحت السلة نظرًا لطول قامته، 

وشارك في العديد من املرات في مباريات كل النجوم.
ولد ثورموند في مدينة أركون بوالية أوهايو، وبلغ طوله 
مترين و11 سنتمترا، بدأ ممارسة كرة السلة حني كان 
العبًا في املــدارس، وكــان يــراه البعض نجمًا صاعدًا إلى 
جــانــب غـــوس جــونــســون، فــمــن مـــدرســـة أركـــــون، انطلق 
في عالم السلة، وكــان فريقه قويًا ال يهزم إلــى أن سقط 
التصفيات  تــاون بقيادة جيري لوكاس، في  أمــام ميديل 
النهائية ملقاطعة أوهايو، وبعد انتقاله إلى املرحلة الثانوية، 
هناك  ومن  غرين،  لبولينغ  اللعب  األميركي  النجم  اختار 
ــزداد، حيث حـــاول الــكــثــيــرون ضــمــه. في  بـــدأت شهرته تــ

نايت ثورمونـد

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب سلة رحل 

مؤخرًا بسبب 
مرض اللوكيميا

كوتور بطل 
العالم سابقًا 
خمس مرات في 
وزنين مختلفين 
)Getty(

تقنيات  تجمع  التي  الرياضات  من  المختلطة  القتالية  الفنون  تعتبر 
المباشر،  الركل  باستعمال  قوانينها  وتسمح  مختلفة،  ومهارات 
المقاتلين  يدفع  األمر  وهذا  األرض،  على  الضرب  وكذلك  والمسك، 
المدارس  اختالف  رغم  مهاراتهم  واستعمال  نــزاالت  في  للدخول 
بدايات  إلى  الرياضة  هذه  جذور  وتعود  منها،  يأتون  التي  القتالية 
القتالية  الفنون  لكن  واليابان،  أوروبــا  في  وتحديدًا  العشرين،  القرن 

المختلطة بدأت في العام 1993.

تعريف باللعبة

وجه رياضي

الالعب يتمّيز بشكل كبير بالكيك بوكسينغ 
فــقــط، وهـــي املـــهـــارة الــوحــيــدة الــتــي يتقنها، 
وخالل أحد النزاالت وأمــام الالعب جوناثان 
القاضية  بالضربة  لودينع  انتصر  غوليت، 
بــعــد مـــــرور 6 ثــــــواٍن فـــقـــط، أمــــا فـــي الـــنـــزاالت 
أمسي  األيرلندي كونور  اللقب، فيحمل  على 
غريرغو الرقم األســرع، فيوم 12 ديسمبر من 

 
ّ

حل الــذي  مارسياس،  أنتوني  املقاتل  التقى 
بداًل من باتريك سميث املصاب، انتهى النزال 
سريعًا، وبــات هــذا الــرقــم األهــم فــي التاريخ، 
ونصل إلى الرقم األخير من حيث اإلخضاع 
واالستسالم، وهو باسم روندا روسيي، وهي 
كبيرة،  بــمــهــارات  وتتمتع  مــشــهــورة،  مقاتلة 
ــــودو والـــبـــوكـــســـيـــنـــغ، خــاضــت  ــجـ ــ وتـــجـــيـــد الـ

اســتــطــاع   ،)125  UFC( وخــــالل   ،2015 الـــعـــام 
صــاحــب الـــــ28 عــامــًا، أن يــفــاجــئ خصمه بعد 
مــرور 13 ثانية فقط على البداية، وهو الذي 

نال جائزة األداء املذهل خمس مرات.
 ،UFCـــ ــ ــه فـــي الــ ــامــ نــنــتــقــل إلــــى الــتــثــبــيــت وأرقــ
ــغ تـــاكـــاتـــروف، اســـتـــطـــاع أن  ــيـ فـــالـــروســـي أولـ
يحمل الرقم األفضل خالل 9 ثواٍن فقط، فيوم 

13 مــبــاراة وانــتــصــرت 12 مـــرة وخــســرت في 
مناسبة وحيدة، وحققت امليدالية البرونزية 
بــيــكــن 2008، وفــضــيــة بطولة  أوملــبــيــاد  فـــي 
الــفــوز  ــو 2007، واســـتـــطـــاعـــت  الـــعـــالـــم فـــي ريــ
فــي مــبــاراة عــلــى الــلــقــب بــعــد مـــرور 14 ثانية 
فـــقـــط، وهـــــي الـــتـــي دخـــلـــت عـــالـــم املـــصـــارعـــة 

االستعراضية أيضًا.

التفاصيل،  بــأدق  الذين يهتمون  الفنيني  املــدرب اإلسباني بيب غــوارديــوال، من بني  يعد 
وكــشــيــف صــحــيــة »الـــصـــن« الــبــريــطــانــيــة، أن املــــدرب الــحــالــي لــنــادي مــانــشــســتــر سيتي 
اإلنكليزي، حرص على وضع نظام غذائي خاص لالعبني، للمحافظة على وزنهم، ومن 

أبرز القرارات التي أصدرها هي منع تقديم »البيتزا«.
وأكد املدرب اإلسباني الجديد للفريق اإلنكليزي خالل جلسة مع املدير الرياضي للفريق 
تكسيكي بيغيرستني، أنه لن يغادر ملعب االتحاد بعد كل تدريب من أجل تناول الغداء 
مع الالعبني، حرصًا على االلتزام بقراراته، وهو الذي يحلم بتحقيق لقب مهم مع الفريق.

صورة في خبر

منع البيتزا
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»التفحيط«
هواية تستهوي شباب بغداد في ظل الفوضى األمنية

بغداد ــ أحمد النعيمي

ــة  ــيـ ــنـ تــــحــــت وطـــــــــأة الــــفــــوضــــى األمـ
الــتــي تعصف بــالــعــراق، والــســجــال 
ــي فــــــي أروقـــــــــــة املـــنـــطـــقـــة  ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــبـــاب عـــراقـــيـــون فــرصــة  الــــخــــضــــراء، يـــجـــد شـ
ــواء املشحونة  ــ لــهــم لــابــتــعــاد عــن هـــذه األجـ
بــالــقــلــق والـــتـــرقـــب الـــحـــذر بـــهـــوايـــات دخــلــت 
حديثًا إلى العراق، وال سيما في ظل انعدام 
ما  العراقية،  العاصمة  فــي  الترفيه  وســائــل 
فــتــح املــجــال أمــــام الــشــبــاب البــتــكــار وســائــل 
ــــن تـــلـــك الــــهــــوايــــات ظـــاهـــرة  مـــمـــا تـــيـــســـر.  ومـ

الظاهرة تتسع في بغداد )فيسبوك(

»الــتــفــحــيــط« الــتــي بـــدأت تــأخــذ مجالها في 
البغداديني  الشباب  بــني  األخــيــرة  الــســنــوات 
بــشــكــل الفـــت فــي بــعــض مــنــاطــق الــعــاصــمــة، 
لابتعاد عّما يدور في الشارع العراقي من 
ــواء  ــــداث ســاخــنــة، وتــقــلــبــات أمــنــيــة، وأجــ أحـ

مليئة بالخوف. 
ملجموعة  منتشر  مسمى  هــو  والتفحيط 
حــركــات يــقــوم بــهــا الــشــاب بــالــســيــارة، ما 
فيها،  التحكم  مــع  تنزلق  الــســيــارة  يجعل 
بأن يكون اتجاه العجلة األمامية مخالفا 
السيارة  الــذي تسير فيه  الفعلى  لاتجاه 
ــــى الــيــســار  ــيــــارة تــتــجــه إلـ )لــلــيــمــني والــــســ

والعكس صحيح( وفي نفس الوقت تكون 
ــرم جــامــعــة  تــحــت ســيــطــرة الـــقـــائـــد. فـــي حــ
ـــل لــيــلــة جـــمـــعـــة، هــديــر  ــداد، ُيـــســـمـــع كـ ــ ــغـ ــ بـ
للتفحيط.  املستعدة  الــســيــارات  محركات 
تصطف في ساحة الحرم الجامعي ويبدأ 
ســـائـــقـــوهـــا مــــن الـــشـــبـــاب بــالــضــغــط عــلــى 
مــحــركــات ســيــاراتــهــم، لــتــصــدر أصــواتــهــا 
الهادرة للفت انتباه املئات من الحاضرين.

ودخلت ممارسة التفحيط إلى العراق عام 
2010، وانتشرت سريعًا بني الشباب على 
غرار ما يشاهدونه في دول الجوار لشغل 
وقت فراغهم، والهروب من واقعهم املقلق، 

كــمــا وجـــــدوا شــعــبــيــة وجـــمـــهـــورًا عــريــضــًا 
يتابعهم من الشباب.

سيارته  يجهز  عامًا(   29( العبيدي  حــازم 
ــام األســـبـــوع اســتــعــدادًا  الــخــاصــة خـــال أيــ
لــيــوم الــتــفــحــيــط، يــصــطــحــب صــديــقــه إلــى 
السيارات  طــابــور  فــي  ويصطف  املضمار، 
»إنــهــا فرصة  حـــازم  يــقــول  بانتظار دوره. 
فــي شيء  والــدخــول  أنفسنا،  عــن  للترفيه 
من املغامرة عبر هذه اللعبة التي تنطوي 
عــلــى مــخــاطــر بـــا شـــك، ولــكــن مــــاذا نفعل 
أنفسنا  نــخــرج  أن  وعلينا  مشتعل  الــبــلــد 
من هذا القلق املستمر«. ويضيف العبيدي 
لـ«العربي الجديد«: »أصبح لدينا جمهور 
كبير، يتجمعون حول ميدان التفحيط في 
وهــذا  بلهفة،  وينتظروننا  بــغــداد  جامعة 
يعطينا دافعًا معنويًا لاستمرار بالحياة 
ــا«.  رغـــــم الـــــكـــــوارث الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا بــــادنــ
وتثير سحب الدخان الناجمة من تفحيط 
ــلـــى اإلســـفـــلـــت  ــيـــاراتـــهـــم عـ ــاركــــني بـــسـ ــشــ املــ

حماس الجمهور املتجمع حول املضمار.
واتسع جمهور هذه اللعبة في بداية عام 
الشباب على تطويرها،  2013 مع إصــرار 
ــى مــضــمــار  ــ ــاب أصـــدقـــائـــهـــم إلــ ــحــ ــطــ واصــ
ــر أنـــفـــســـهـــم ونـــشـــر  ــيـــط، وتــــصــــويــ ــفـــحـ ــتـ الـ
مــقــاطــع تــســجــيــلــيــة لــتــشــجــيــع الــجــمــهــور 
الشباب  يخشى  يعد  ولــم  الحضور.  على 
مخاطر التفحيط، بل صار ينطبق عليهم 
املــثــل الــعــراقــي الــشــهــيــر »املــبــلــل ال يخاف 
املطر«. ويوضح محمد سامي )33 عامًا( 
أن »الخوف من حوادث التفحيط ال يشكل 

أدنى تفكير لنا، فقد تعودنا على 
السيارات املفخخة والعبوات الناسفة طيلة 
13 عامًا املاضية، وكما يقول املثل العراقي: 
املطر«. ويتابع »هي فرصة  املبلل ال يخاف 
لــلــتــرفــيــه فــــي ظــــل الـــكـــبـــت الــنــفــســي الــكــبــيــر 
الــذي نمر به كشباب في الــعــراق، هــذا البلد 
الداخلية  والــصــراعــات  بــالــحــروب  املشتعل 
التي أتت على كل شيء، ولم يبق لنا سوى 
الواقع  هــذا  من  للخروج  هواياتنا  ممارسة 
األلـــيـــم«. وبــحــســب الــجــمــهــور واملــشــاركــني 
ال تـــوجـــد مــضــايــقــات أمــنــيــة عــلــى مــيــدان 
التفحيط املخصص للشباب سوى بعض 
التعليمات الصادرة من السلطات األمنية 
الــعــراقــيــة فـــي بـــغـــداد، والـــتـــي تــقــضــي بــأن 
يأخذ الشباب الحذر، وأن يبتعد الجمهور 

املتجمع عن املضمار خشية الحوادث.
ويقبل الشباب على التفحيط لعدم وجود 
ــائـــل تــرفــيــهــيــة فـــي الــعــاصــمــة تسمح  وسـ
لــهــم بــقــضــاء أوقــاتــهــم وتــســلــيــة أنــفــســهــم، 
وأصــبــحــوا يــخــشــون الــتــجــمــع فـــي أمــاكــن 
غير مؤمنة خشية هجمات قد تستهدفهم 
كــمــا حــصــل قــبــل أســابــيــع ملــشــجــعــي أحــد 

األندية األوربية في مقهى شمال بغداد.
ويـــطـــالـــب الـــشـــبـــاب الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
بــتــخــصــيــص مـــيـــدان لــلــتــفــحــيــط، وتــوفــيــر 
إجــراءات السامة إلعطاء فرصة للشباب 
الــعــراقــيــني بــالــتــرفــيــه عـــن أنــفــســهــم وســط 
الــحــروب والــصــراعــات الــتــي أخـــذت كثيرًا 

من أعمارهم.

التفحيط هو مسمى 
منتشر ملجموعة 
حركات يقوم بها 

الشاب بالسيارة، ما 
يجعل السيارة تنزلق 

مع التحكم فيها.

■ ■ ■
دخلت ممارسة 

التفحيط إلى العراق 
عام 2010، وانتشرت 

سريعًا بني الشباب على 
غرار ما يشاهدونه في 

دول الجوار.

■ ■ ■
اتسع جمهور اللعبة 

عام 2013 مع إصرار 
الشباب على تطويرها، 
واصطحاب أصدقائهم 
إلى مضمار التفحيط.

باختصار

العاصمة تسمح لهم  ترفيهية في  التفحيط لعدم وجود وسائل  الشباب على  العراق، يقبل  األمنية في  الفوضى  في ظل 
بقضاء أوقاتهم وتسلية أنفسهم، وأصبحوا يخافون التجمع في أماكن غير مؤمنة خشية هجمات قد تستهدفهم

هوامش

أمجد ناصر

الحظ غيري، كثيرون، أنَّ وسائل التواصل االجتماعي 
ــان إلــى مــدٍّ وجـــزٍر من  الــتــي خضعت فــي عهد أردوغــ
 إلـــى الــحــجــب، هـــي نــفــســهــا الــتــي 

ً
ــوال ــ الــتــضــيــيــق، وصـ

أنقذته من االنقالب! فلم يجد الرئيس التركي، املعتدُّ 
اعـــتـــداد، ســـوى تطبيق »ســكــايــب« شبه  أّيــمــا  بنفسه 
عبرهما شعبه،  يخاطب  فــون«،  »أي  وهاتف  العائلي، 
أيام  العادة منذ  بعدما استولى االنقالبيون، كما هي 
اإلذاعـــة والتلفزيون  الــســوريــة، على مبنى  االنــقــالبــات 
د نجاح  لبث البيان رقم واحد. كان السؤال الذي يحدِّ
االنــقــالب من فشله هــو: أيــن أردوغـــان؟ وهــذا السؤال 
أردوغـــان نفسه اإلجابة عنه. فلكي  كــان صعبًا على 
ر على وسيٍط يقوم بهذه الخدمة، 

ّ
يجيب، عليه أن يتوف

فلم يجد سوى خدمة »سكايب« ليقول إنه حي يرزق 
وطــلــيــق. وهـــذا بالطبع مــا فــات االنــقــالبــيــني. فـــ »عـــّدة« 
ــقـــالب الــقــديــمــة لـــم تــعــد تــنــفــع فـــي عــصــٍر تتخلله  االنـ
وسائل التواصل االجتماعي، وتخترقه من كل اتجاه.  
والعشرين  الــواحــد  الــقــرن  مــن  الثاني  العقد  أن  فاتهم 
يختلف كثيرًا عن ثمانينات القرن املاضي، ناهيك عن 
خمسيناته، وأربعيناته بالنسبة لالنقالبات السورية. 
سياسي  ومــوقــف  العائلي،  شبه  »ســكــايــب«  بتطبيق 

تـــورك، أفشل  ومهني شــجــاع مــن محطة ســي إن إن 
أردوغــــان انــقــالب الجيش الــذي تــبــنّي، الحــقــًا، أنــه كان 
ــدا فـــي الــلــحــظــات األولــــــى، وتــنــخــرط فيه  أكـــبـــر مــمــا بــ
أن ال تطبيق  بيد  م كوسا!(.  رتب عالية )وليس محرَّ
»ســـكـــايـــب« وال مـــوقـــف مــحــطــة ســـي ســـي إن تـــورك 
وحدهما كانا كافيني، فهما كانا وسيطًا حاسمًا في 
الجماهير  نــزول  كــان  الحاسم  حة. 

ِّ
مترن تركيٍة  لحظٍة 

إلى الشارع لحماية الديمقراطية. والحاسم، إلى جانب 
هذا وذاك، موقف األحزاب السياسية الكبرى في البالد 
التي كانت )وال تزال( على خالٍف جذري مع أردوغان، 
وعــلــى قــلــق كــبــيــٍر مـــن ســعــيــه إلـــى تــغــيــيــر الــدســتــور، 
وتــنــصــيــب نــفــســه رئــيــســًا يــشــبــه الــســالطــني واملــلــوك، 
وليس الرؤساء العاديني، الفانني. فما أن بدأت تصدر 
بة من املؤسسة  بيانات األحزاب التركية، بما فيها املقرَّ
ز الشك في نجاح االنقالب. فإذا  العسكرية، حتى تعزَّ
كــان خصوم أردوغـــان، وحــزبــه، املختلفون معه على 
هوية البالد وصورتها وعالقتها بمحيطها )أي بكل 
العسكري،  االنــقــالب  يــرفــضــون  ــان(  ــ أردوغـ مــا يمثله 
ويتمّسكون بالديمقراطية التي لم تأت بهم، منذ عقد 
نهم مــن هزيمة 

ّ
ونــصــف الــعــقــد، إلــى الــحــكــم، ولــم تمك

أردوغان وحزبه، فهذا يعني أن االنقالب لن ينجح، وإن 
نجح، إجرائيًا، فلن تكون له تغطية سياسية. 

سيخرج أردوغان من تجربة االنقالب الفاشل )ولكن 
املــكــلــف بــشــريــًا ومـــاديـــًا ومــعــنــويــًا( قــويــًا. ولــكــن هــذه 
حسن فهم عناصرها، ليست سوبرمانية. 

ُ
القوة، إن أ

الخارقة، وإنما ثمرة مواقف  ليست ثمرة طبيعته  أي 
متكاتفة، ربما لم يخطر له أن تكون في عونه، عندما 
تقع الواقعة. ولكن، ها هي حصلت. فاألحزاب وقفت 
إلـــى جــانــبــه بــاعــتــبــاره رئــيــســًا منتخبًا مـــن الــشــعــب، 
 في البرملان، 

ً
، وينتمي إلى حزٍب يمتلك أغلبية

ً
مباشرة

ــة العسكر  تــؤهــلــه لــحــكــم الـــبـــالد، وال تــرغــب فـــي رؤيــ
يديرون شؤون البالد. ليس حّبًا في أردوغان، وقفت 

إلــى جانبه. ولــكــن، مــن أجل  أحـــزاب تركيا األساسية 
الجمهورية  شعوب  طاقات  أطلقت  التي  الديمقراطية 
التركية وجعلت البالد، املتخلفة اقتصاديًا وصناعيًا، 
الثالث،  العالم  دول  تثقل  التي  الديون  نير  تخلع عنها 

وتلحق بالدول املتقدمة اقتصاديًا. 
واألمــر الثاني الــذي ربما لم يتوقع أردوغــان أن يكون 
ه هو اإلعالم. فعلى الرغم من زّج صحافيني 

ّ
في صف

عـــديـــديـــن، فـــي عـــهـــده، فـــي الــســجــن، وتــضــيــيــقــه على 
زمان  على صحيفة  )االستيالء  الصحافية  الحريات 
( إال أن الــصــحــافــة )ووســـائـــل اإلعــــالم عمومًا( 

ً
مــثــاال

وقفت معه ضد االنقالب. فال أحد من قوى املجتمع 
املدني التركي وهيئاته يريد عودة العسكر، خصوصًا 
لــم يدركه  ــذا، أيــضــًا،  مــن عــاصــر عهدهم املخيف. وهـ
مخططو االنقالب. تركيا القديمة التي كانت تخضع، 
بصمت، لوقع البسطار العسكري في الشارع لم تعد 
مــوجــودة. وأخــيــرًا.. ال بــدَّ مــن التعريج على تهريجنا 
ــقـــالب الـــتـــركـــي. فــهــنــاك مـــن زغــــرد وأطــلــق  حــيــال االنـ
الرصاص كأن االنقالب عرسه الشخصي، وهناك من 
ما  أبعد  وهــو  الديمقراطية،  يندب ضياع  وراح  حبط 

ُ
أ

يكون عنها. في تهريجنا العربي، كان الشعب التركي، 
 وأخيرًا، بما حصل، غائبًا.. وهواجسنا، بل 

ً
املعني، أوال

أمراضنا، حاضرة.

ما ينبغي أن يُقال لـ»السلطان«

وأخيرًا

يخرج أردوغان من التجربة 
قويًا. ولكن هذه القوة، ليست 

ثمرة طبيعته الخارقة، وإنما 
ثمرة مواقف متكاتفة
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