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في العدد

تكريس زعامة ترامب بمن حضر
مرشحه  لتسمية  كليفالند،  في  مندوبيه  مؤتمر  غدًا  الجمهوري  الحزب  يفتتح 

لالنتخابات الرئاسية األميركية، وسط توجه شبه مؤكد بأن يكون دونالد ترامب. ]8[

باريس ـ العربي الجديد

تبني  مــع  بجدية  الفرنسية  السلطات  تتعامل 
تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعـــــــش( أمــس 
التونسي،  املهاجر  نفذه  الــذي  االعتداء  السبت، 
محمد لحويج بوهال، في مدينة نيس جنوب 
شــرقــي فــرنــســا، والــــذي تــســبــب لــيــل الخميس 
املاضي بمقتل 84 وجرح العشرات، ال يزال 50 
منهم بني الحياة واملوت. وكانت وكالة »أعماق« 
عملية  »منفذ  أن  أعلنت  قــد  »داعــش«  ـــ ل التابعة 
الدهس في نيس بفرنسا هو أحد جنود الدولة 

»البيان« روايــة  إذاعــة  أوردت  اإلســامــيــة«. كما 
: »لتعلم الدول الصليبية أنها 

ً
مشابهة، مضيفة

وإجــراءاتــهــا،  األمنية  قدراتها  استنفرت  مهما 
ــــن ضـــربـــات  ــأى عـ ــنــ ــي مــ ــ ــون فـ ــكــ ــن تــ ــ فـــإنـــهـــا لـ
املــجــاهــديــن«. ويــعــكــف املــحــقــقــون عــلــى دراســـة 
وتــحــلــيــل مــحــيــط بــوهــال ومــعــارفــه فــي الحي 
الشمالي من نيس، حيث كان يقيم، وأيضًا في 
ثقيلة. وتحقق  محيط عمله كسائق شاحنات 
الــســلــطــات حــالــيــًا مـــع خــمــســة أشـــخـــاص على 
ارتباط به لم تحدد السلطات هوياتهم. واعتقل 
أحـــد املــوقــوفــني أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، فيما 

اعتقل الــثــاثــة اآلخــــرون صــبــاح أمـــس. كما أن 
زوجته السابقة ال تزال معتقلة ورهن التحقيق 
بعد توقيفها يوم الجمعة. لكن املعطيات األولية 
ــدى الــســلــطــات الــفــرنــســيــة، تــشــيــر،  ــ املـــتـــوفـــرة ل
بحسب تصريح وزير الداخلية برنار كازنوف 
)الصورة( أدلى به بعد اجتماع خلية األزمة في 
قصر اإلليزيه، إلى أن منفذ اعتداء نيس »اعتنق 
يبدو«،  ما  على  كبيرة  املتطرف بسرعة  الفكر 
مضيفًا أن »هذا ما يرشح من شهادات املقربني 
ــرادًا يــتــأثــرون  ــ مــنــه«. وأضــــاف كــازنــوف أن »أفـ
برسالة داعش باتوا ينفذون أعماال بالغة العنف 

أو  أن يكونوا قد شاركوا في معارك  من دون 
تــلــقــوا تــدريــبــات بــالــضــرورة أو حــصــلــوا على 
أسلحة«. وقال »إننا امام اعتداء من نوع جديد 
اإلرهـــاب«.  ملكافحة  القصوى  الصعوبة  يؤكد 
وعلى الرغم من ذلك، دعت زعيمة حزب الجبهة 
الوطنية اليميني املتطرف، مارين لوبن، الوزير 
 أن اعــتــداء 

ً
كـــازنـــوف إلـــى االســتــقــالــة، مــعــتــبــرة

نيس أظهر »تقصيرًا خطيرًا« لألجهزة األمنية 
العالم  بلد في  أي  »فــي  لوبن  الفرنسية. وقالت 
كان وزير مثل برنار كازنوف سيستقيل مع 

مثل هذه الحصيلة املروعة«.

كرة القدم جزء من 
الحياة التي ال تكتمل 

السعادة فيها، وهذا 
ينطبق على أساطير 

كروية منيت بالكثير من 
اإلحباطات.
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اإلعالم العربي 
منقسمًا

ميديا

في ظّل المحاولة 
االنقالبية في تركيا، 
كان اإلعالم العربي 

منقسمًا، فبرزت 
معطيات تحريض 

في تغطيات 
»العربية« و»سكاي 

نيوز«، فيما جزم 
إعالما النظامين 

السوري والمصري 
بنجاح االنقالبيين.
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للحدث تتمة...

دروس االنقالب
الخسارة كبيرة ال شك في تركيا، لكنها كان يمكن أن تكون أكبر بما ال يُقاس. محاولة 
في  مراعاتها  تجب  التي  المالحظات  من  كبير  لعدد  ومفتاح  إنذار  جرس  االنقالب 
متابعة المشهد التركي واإلقليمي. األكيد أن األتراك حموا مكتسباتهم الديمقراطية 

وأنقذوا تجربتهم من كابوس العسكر

أرنست خوري

وحـــــــــــدهـــــــــــم كــــــــــــاِرهــــــــــــو املـــــــمـــــــارســـــــة 
ــا(  ــهـ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة )عــــلــــى نـــواقـــصـ
فجر  الجمعة  ليل  متحمسني،  كانوا 
السبت، ملحاولة االنقالب العسكري في تركيا. 
ومــــا أكـــثـــر هـــــؤالء بــحــســب مـــا ظــهــر جــمــاعــيــا 
)الــشــخــصــيــة  واآلراء  ــــف  ــواقـ ــ املـ فــــي  ــا  ــ ــرديـ ــ وفـ
ملواطنني وسياسيني وإعالميني(، وفي شكل 
حجة  مــن  اتــخــذت  الــتــي  الصحافية  التغطية 
»املوضوعية« ستارًا لحماسة غريبة ملصلحة 
االنــقــالب لــدى وســائــل إعـــالم غربية وعربية، 
ــأن  ــيـــة تــعــنــي الـــحـــيـــاد، وكــ بـــمـــا أن املـــوضـــوعـ
مباشرة  ترتكب  إزاء جريمة  مسموح  الحياد 
على الهواء. ومع استفاقة تركيا والعالم على 
 بشكل غير كامل بعد، 

ْ
املــحــاولــة، وإن إحــبــاط 

أصبح باإلمكان إيراد مجموعة من املالحظات 
بالوضع  والــخــالصــات، خصوصا  والــــدروس 
التركي الداخلي وباألثر الخارجي ملا حصل، 
وملا كاد أن يحصل لو انتصر االنقالبيون في 

بلد االنقالبات تاريخيا. 

»السلطة للشعب« ليست إنشاء
أثبتت أحداث الليل التركي الطويل أن مقولة 
أدبي  إنشاء  مجرد  ليست  للشعب«  »السلطة 
طــوبــاوي، بل يمكن أن تكون حقيقة ترجمها 
مئات اآلالف مــن األتـــراك الــذيــن نــزلــوا بالفعل 
ل  ــــوارع بــســلــمــيــة مـــســـتـــعـــّدة لــلــتــحــوُّ ــــشـ ــــى الـ إلـ
ــال، وهــــو ما  ــحـ إلــــى ســلــوك عــنــفــي بــطــبــيــعــة الـ
تفترض قراءات عديدة أنه أّدى الدور املركزي 
لــــتــــحــــّرك قــــطــــاعــــات واســــعــــة مــــن املـــؤســـســـات 
لوضع  لالنقالب  الرافضة  التركية  العسكرية 
حـــّد لــلــســيــنــاريــو األســـــود. صــحــيــح أن تــحــرك 
الــشــعــوب فــي مــثــل هـــذه الـــحـــاالت لــيــس كافيا 

لوحده، على ما تفيد 
تجارب عديدة، عربية )آخرها مصر( وغربية، 
وأفريقية، والتينية، إال أنه يبقى شرطا ال بد 
منه لكي تتحقق بعده ظروف وشروط أخرى، 
داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، مــثــل مــواجــهــة االنــقــالب 
عسكريا من قبل رافضيه من داخل املؤسسات 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة مـــن مــخــابــرات وشــرطــة 

وجيش.
العمودية  السياسية  االنقسامات  أن  صحيح 
في تركيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، 
املعارضة  السياسية  األحــــزاب  مــواقــف  أن  إال 
الثالثة، إزاء محاولة االنقالب، جاءت لتضيف 
نقطة إيجابية جدًا على مستوى الحياة العامة 
في هذا البلد. كل من حزب الشعب الجمهوري 
التركية  القومية  والــحــركــة  أتـــاتـــورك(،  )حـــزب 

)يــمــني مــتــطــرف قــومــي ذو مــيــول إســالمــيــة(، 
منذ  أجمع،  )األكـــراد(  الديمقراطي  والشعوب 
التركية السوداء، على  الساعات األولــى لليلة 
االنقالب، وترجم ذلك برملانيا  رفض محاولة 
ــا. حـــتـــى إن املـــؤســـســـات اإلعـــالمـــيـــة  ــيــ وإعــــالمــ
املحسوبة على إمبراطورية دوغان )املعارضة 
الــعــلــمــانــيــة األقــــرب إلـــى الــشــعــب الــجــمــهــوري( 
تعرضت ألعنف حملة من االنقالبيني وإقفال 
للهواء واعتداءات ومنع البث املباشر. كما أن 
قــطــاعــات واســعــة مــن جماهير هـــذه األحـــزاب 
الــشــوارع وشــاركــت بالفعل  الثالثة نزلت إلــى 
ــــن الـــهـــتـــاف  ــــي الــــتــــصــــدي لـــلـــجـــيـــش، بـــــــدءًا مـ فـ
والــتــلــويــح بالعلم الــتــركــي، وصـــواًل إلــى رمي 
العسكر االنقالبي بالحجارة واالستلقاء أمام 

الدبابات إلعاقة حركتها.
ليس مفاجئا موقف وسلوك األحــزاب الثالثة 
وجماهيرها. فاالنقالبات األربعة املاضية في 
االنقالب  أو  تركيا )1960، 1971، 1980، 1997 
األبـــيـــض(، لــم تــوفــر أي كــيــان ســيــاســي، ال بل 
السياسة عموما وضد  انــقــالبــات ضــد  كــانــت 
األحزاب وضد الديمقراطية خصوصا، بحجة 
الشيوعية حينا، وبذريعة األكراد واإلسالميني 
أحــيــانــا. وربــمــا يــكــون الــجــنــدي املــجــهــول في 
إحباط االنقالب، الناس غير الحزبيني الذين 
تحركوا بصفتهم مجرد مواطنني، ال يريدون 
 
ً
حكم العسكر املشؤوم، وهم يعرفون، ممارسة
ــا  بــالــنــســبــة لـــكـــبـــار الــــســــن، أو قـــــــراءة واطـــالعـ
لألجيال الفتية، أن االنقالبات التركية األربعة 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــانـــت كــابــوســا 
واملــعــّوقــني،  القتلى،  آالف  مــئــات  ضحيته  راح 
واملختفني قسرًا، وحصيلة ال تقدر بثمن من 
الخسائر املعنوية، واالقتصادية، والحياتية، 

واالجتماعية عموما.

ال تضحية بالمكتسبات
ــددًا كــبــيــرًا مـــن الـــذيـــن نــزلــوا  أغــلــب الــظــن أن عــ
إلـــى الـــشـــوارع لــيــســوا بــالــضــرورة مــن محبي 

الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان وحزبه 
ينازلهم  خصما  يفضلون  لكنهم  وحكومته، 
ــات، يـــشـــتـــمـــونـــه ويـــشـــتـــمـــهـــم،  ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي االنـ
ــه بـــالـــبـــيـــض مــــن دون  ــرمــــونــ يـــعـــارضـــونـــه ويــ
الـــنـــار عــلــيــهــم أو يــدهــســهــم بجزمة  أن يــطــلــق 
ــة. فـــي هـــذه الــنــاحــيــة، بـــرز أن  عــســكــريــة دمـــويـ
بــالــفــعــل مجتمعا ســيــاســيــا مدنيا  تــركــيــا  فــي 
لــديــه مــن الــوعــي مــا أّهــلــه لفهم أن املكتسبات 
الـ14  السنوات  في  التي تحققت  الديمقراطية 
لــكــن ليس  كــانــت نسبية جــــدًا،   

ْ
املــاضــيــة، وإن

واردًا التخلي عنها ألن جــزءًا من األتــراك غير 
ورئــيــس جمهوريتهم  عــن حكومتهم  راضـــني 

وسياساته الداخلية والخارجية.
دروس مــا حصل فــي تركيا كــثــيــرة، تــبــدأ من 
داخـــــل الــجــيــش وبــقــيــة املـــؤســـســـات األمــنــيــة. 
ــه أردوغـــــــان لــنــاحــيــة  ــ ــا زرعـ ــا أن مـ ــدا واضـــحـ بــ
من  الــتــي  والقانونية  الــدســتــوريــة  التعديالت 
الالمحدودة  الجيش  سلطة  من  الحّد  شأنها 
املــوروث  االنقالبي  الدستور  بموجب  سابقا، 
من عام 1982، أعطت نتائجها بالفعل. يمكن 
االنــتــقــادات  مــن  جــدًا  كبيرة  توجيه مجموعة 
ضــد أردوغـــــان، لــكــن كلها ال تنفي عــنــه صفة 
الــســيــاســي«. ذكـــاء جعله يفهم جيدًا  »الــذكــاء 
فاشتغلت  بالفطرة،  االنقالبي  جيشه  تــاريــخ 
السلطة  منذ تسلم حــزب  السياسية  واقعيته 
عــام 2002، ونــســج عــالقــات ممتازة بــعــدد من 
الجنراالت والوحدات في الجيش واملخابرات 
والــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة، بشكل صـــاروا 
إليه شخصيا أحيانا،  رصيدًا مهما بالنسبة 
»إعــطــائــهــم ظـــهـــره« واالتـــكـــال  مـــا ســمــح لـــه بـــ
عليهم في إحباط مؤامرات كالتي حصلت ليل 

الجمعة السبت.
كـــل ذلــــك بــــدا غــيــر كـــــاٍف بــاملــطــلــق، وهـــــذا أمــر 
ــرًا لـــلـــتـــاريـــخ االنـــقـــالبـــي لــلــجــيــش  ــظـ مـــفـــهـــوم نـ

ــركـــي، ولــنــظــرتــه إلــــى نــفــســه، وإلـــــى دوره  ــتـ الـ
كــبــاٍن لــلــجــمــهــوريــة، وصــاحــب الــواليــة عليها 
وعــلــى عــمــوم الــشــعــب الــتــركــي الــقــاصــر بنظر 
أتاتورك  بموجبها  التي صنع  األيديولوجية 
جمهوريته وجيشه. الجيش التركي، صاحب 
املـــلـــيـــون ضـــابـــط وجــــنــــدي فــــي الـــخـــدمـــة وفـــي 
ــان وال غيره  ــ أردوغــ يتمكن ال  لــن  االحــتــيــاط، 

املــدى املنظور  مــن ضبطه بالكامل يــومــا، فــي 
على األقــل، لكن إنجاز أردوغـــان ورفــاقــه أنهم 
بدأوا رحلة األلف ميل في قضايا إرغينيكون 
و»املـــــــطـــــــرقـــــــة« والـــــتـــــعـــــديـــــالت الــــدســــتــــوريــــة 
والــقــانــونــيــة، لتثبيت قــاعــدة أن »الــجــيــش في 
الــيــوم، وبــعــد فشل املــحــاولــة،  الثكنات فــقــط«. 
يرجح أن تشهد إعــادة هيكلة القوات األمنية 

ــأنـــه أن يــجــعــل   جــــذريــــا مــــن شـ
ً
عـــمـــومـــا فـــصـــال

وأكثر  أصعب  املستقبلية  االنقالب  محاوالت 
تعقيدًا وأقل ترجيحا.

خطر االنتقام
لـــكـــن لــتــركــيــا تـــاريـــخـــا مــــع الـــــــدم، ال يـــجـــب أن 
ُيــســتــعــاد فــي إطـــار انــتــقــامــي، وهـــو أمـــر أغلب 
الــظــن أن حــكــام أنــقــرة يــدركــونــه تــمــام اإلدراك، 
ــتـــصـــاص مــن  ــكـــم اإلعــــــــــدام لـــالقـ فــــال إعــــــــادة حـ
االنقالبيني ستكون قرارًا حكيما، وال استغالل 
الخاصة  الحريات  للحّد من  املحاسبة  أجــواء 
والعامة وضرب ممارسات ديمقراطية بحجة 
حــالــة الـــطـــوارئ ســيــعــود بــالــنــفــع عــلــى إنــجــاز 
الحديث  التاريخ  التركي. وَمن يعرف  الشعب 
لتركيا يدرك تماما أنها مقبرة األحــزاب حني 
يــدرك  برامجها.  وتــعــّدل  عــن خطابها  تتخلى 
أردوغـــان ال شك أن هــذه القاعدة ال تستثنيه، 
اإلدراك  لــهــذا  املنطقية  النتيجة   

ّ
فـــإن بالتالي 

ال بــد أن تــتــرجــم عــلــى شــاكــلــة تــوســيــع نطاق 
الــحــريــات ال الــحــّد مــنــه، وهـــو مــا ال يتناقض 
الضرورية ملنع تكرار محاولة  اإلجـــراءات  مع 

االنقالب.

المنتشون بالخراب
في هذا الشرق، كان ال بد ملحاولة االنقالب أن 
تفشل فــي تــركــيــا، فهناك مــا يكفي مــن خــراب 
الــزيــت  تــتــمــدد بقعة  أن  أنـــه يستحيل  لــدرجــة 
أكثر. لكن بدا أن كثيرين غير مقتنعني بهذه 
الــقــاعــدة. مــن يــتــابــع تــعــاطــي طــيــف واســـع من 
اإلعــالم العربي والغربي ُيصَدم بأنه في هذا 
ــدد كــبــيــر مـــن الــبــشــر  ــزال هـــنـــاك عــ ــ الـــعـــالـــم ال يـ
يمكنهم أن يدافعوا عن انقالب دموي. وحدها 
األيــــــام ســتــكــون كــفــيــلــة بـــإظـــهـــار مــــدى جــديــة 
الشكوك التي تراود كثيرين إزاء مواقف دولية 
ــفــهــا الــبــعــض فـــي خــانــة الــتــواطــؤ 

ّ
كــثــيــرة صــن

ــدم مـــمـــانـــعـــة نــجــاح  ــ ــاالت، أو عــ ــ ــحــ ــ بــــأســــوأ الــ
عّينة  األمــيــركــي  املــوقــف  بأحسنها.  االنــقــالب 
ب كان ال يعارض إطاحة الديمقراطية 

ّ
عن ترق

ــنـــراالت، قــبــل أن يــتــحــول الــخــطــاب  عــلــى يــد جـ
ويــســتــفــيــق الــرئــيــس األمــيــركــي بــــاراك أوبــامــا 
مــن ســبــاتــه ويــعــلــن دعـــم »الــحــكــومــة املنتخبة 
دبلوماسيته  رئيس  كان  بعدما  ديمقراطيا«، 
جــــون كــيــري يــقــتــصــر هــّمــه عــلــى »االســـتـــقـــرار 
فــي تــركــيــا«، إذ تــحــصــل »انــتــفــاضــة« بحسب 
لــلــســفــارة األمــيــركــيــة في  ــني 

َ
بــيــان مصطلحات 

ر فيهما رعاياها أمنيا.
ّ
أنقرة تحذ

ــرب الـــحـــاكـــمـــني  ــ ــعـ ــ الـــحـــمـــاســـة عـــنـــد بـــعـــض الـ
بــفــضــل االنـــقـــالبـــات، مــصــر تــحــديــدًا وســوريــة 
ودول أخــرى، أكثر من مفهومة. فتركيا كانت 
وال تـــزال عقبة كــبــيــرة أمـــام مــشــروع الــثــورات 
العربية.  الثورات  االنقالبات على  أو  املضادة 
وحده حكم عسكري شبيه بما كان سائدًا أيام 
 بتسهيل مهام ومشاريع 

ً
االنقالبات كان كفيال

مــا ال  أمــامــهــا، وهــو  كثيرة تقف تركيا عائقا 
يعجب ال مصر وال ســوريــة بشار األســـد، وال 
النظامني فــي روســيــا وإســرائــيــل. أمــا الخطر 
األكبر، والــذي ظهر بشكل رخيص في جوقة 
حــمــاســة شعبية فــي دول عــربــيــة عــديــدة إزاء 
محاولة االنقالب، فهي ال تعني سوى تراجع 
فـــي الــــوعــــي، واســـتـــســـالم لــحــقــد أعـــمـــى تــجــاه 
إرادة الــشــعــوب وخــيــاراتــهــا حــني تــكــون غير 
مــالئــمــة ألهــــواء الــبــعــض، فيصبح اإلســالمــي 
انتخابات، ويصير  بــأي  للفوز  غير مستحق 
 كان مجرما دمويا، 

ْ
العسكري »العلماني«، وإن

صاحب فضل إنقاذ البشرية من اإلسالميني، 
وكـــــأن »الــعــلــمــانــيــة« وصـــفـــة أخـــالقـــيـــة كــافــيــة 
وديمقراطية  تعدد  بــذور  لتحمل  ذاتــهــا  بحد 

وحريات.

عبسي سميسم

يوحي االتفاق الروسي األميركي 
الذي نّص على القيام بإجراءات 
ملموسة إلنقاذ الهدنة ومحاربة 
الجماعات املتشددة في سورية، 
وكأنه خطوة على طريق تطبيق 

الوثيقة األميركية غير الرسمية التي 
صدرت عن »وقفية راند« املقربة من 

أوساط الخارجية األميركية، والتي 
رحت تحت اسم »وثيقة سالم من 

ُ
ط

أجل سورية«. وتبدأ هذه الوثيقة من 
خالل تثبيت هدنة دائمة بني أطراف 

الصراع في سورية، واعتماد خطوط 
االشتباك بني تلك األطراف هي 

حدود ملناطق نفوذها، مترافقة مع 
تواجد قوى دولية فيها كقوى انتداب 

تحت مسمى »قوى مراقبة للهدنة«، 
وتوجيه سالحها ملحاربة تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« )داعش(، لتتحول 
املنطقة التي ستتم استعادتها منه 

إلى منطقة نفوذ دولية، بعد القضاء 
على تنظيم جبهة النصرة املتغلغل 

ضمن مناطق املعارضة.
التوجه نحو فرض هدنة دائمة 

بني األطراف املتصارعة يعكس 
انتفاء الرغبة األميركية الروسية 

بالتوصل لحل سياسي في سورية. 
وبالتالي، تجاهل كل مفاوضات 

جنيف والنتائج التي توصلت إليها. 
كما يعني ذلك، استمرار املجازر 

بحق املدنيني بشكل مضاعف عن 
السابق تحت اسم محاربة »جبهة 

النصرة« والتنظيمات املتطرفة، 
بسبب تغلغل تلك التنظيمات ضمن 

مناطق املعارضة. وربما تكون 
»جبهة النصرة«  املراكز التابعة لـ

التي تستهدفها طائرات التحالف 
 أن 

ّ
الدولي تتمتع بشيء من الدقة، إال

االستعانة من قبل الروس بضرب 
»جبهة النصرة« سيعطيها ذريعة 
تحت اسم الشرعية الدولية لضرب 

فصائل املعارضة، وارتكاب املزيد من 
املجازر بحق املدنيني في تلك املناطق 
بحجة محاربة »النصرة«، خصوصًا 

أن النظام لم يدخر أي فرصة في 
استخدام اسم محاربة »النصرة« 

لقصف مناطق املعارضة وارتكاب 
املجازر بحق املدنيني حتى إنه حاول 

اقتحام مناطق أثناء فترة الهدنة 
بنفس الذريعة كمدينة داريا التي 

تخلو تمامًا من أي تنظيم متطرف، 
وحاول النظام استغالل الهدنة 

القتحامها. وعلى الرغم من خطورة 
املخطط األميركي الروسي الذي 

يبدو أنه يهدف إلى اقتسام سورية 
كمناطق نفوذ بني الدول املتحكمة 
بالشأن السوري، يبقى أّن الخطر 
اآلني من هذه الخطة هو املجازر 

املتوقع ارتكابها بحق سكان مناطق 
شمال سورية، والتي بدأت بوادرها 
تظهر منذ اليوم األول لهذا االتفاق.

أكار وغولن... غائبان حاضرانهكذا بدأت المحاولة الفاشلة مع أبرز »نجومها«

األتراك يحمون 
تجربتهم: إلى 

الثكنات

الحدث

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــــول مـــنـــفـــذي مــحــاولــة  ــزال املـــعـــلـــومـــات حـ ــ ال تــ
االنــقــالب فــي تــركــيــا وهــويــتــهــم غــيــر واضــحــة 
الــتــركــيــة  الـــحـــكـــومـــة  ــام  ــهــ اتــ ــم  ــ حـــتـــى اآلن، رغـ
لــحــركــة الــخــدمــة بــزعــامــة الـــداعـــيـــة فــتــح الــلــه 
غـــوالن بــالــوقــوف وراءهــــا رغـــم إنــكــار األخــيــر 
بشكل حاسم. بحسب وكالة األناضول، شبه 
الحكومية، فإن مخطط االنقالب الرئيس هو 
في  السابق  املستشار  كــوســة،  مــحــرم  العقيد 
هيئة األركــــان والـــذي تــم إبــعــاده عــن الجيش 
ــارس/آذار املــاضــي بعد اتهامه بالوالء  فــي مــ
لحركة الخدمة، حيث قاد املحاولة االنقالبية 
برفقة 37 ضابطا في الجيش التركي، أبرزهم 
الــعــقــيــد مــحــمــد أوغــــــوز والــــلــــواء إركــــــان أغــن 
والعقيد ديريا يامان. بدا واضحا أن العملية 
الــضــبــاط من  كــانــت مــن تنفيذ مجموعة مــن 
دون أوامــر القيادات العليا في هيئة األركــان 
التركية، مما جعل فشل املحاولة أمرًا حتميا، 
قادها  الــتــي  السابقة  االنــقــالبــات  عكس  على 
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي والــــتــــي كـــانـــت مــــن تــنــفــيــذ 
قيادات الصف األول في هيئة األركــان. بدأت 
الرئيس  أثــنــاء قضاء  الجمعة،  األمـــور، مساء 
التركي رجب طيب أردوغان إجازة خاصة في 
منتجع مرميس السياحي على شاطئ البحر 
املـــتـــوســـط، فــتــوجــه االنـــقـــالبـــيـــون وحـــاصـــروا 
مبنى هيئة األركان قبل أن يقوموا باحتجاز 
الجنرال خلوصي أكــار، رئيس هيئة األركــان 
فــي إحـــدى الــقــواعــد الــعــســكــريــة الــجــويــة قــرب 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة. كــمــا تــم اخــتــطــاف 
الجوية  الــقــوات  قائد  أونــال  الجنرال عابدين 
خالل حضوره حفل زفاف ابنة الجنرال محمد 
شنفر رئيس هيئة أركــان القوات الجوية في 
القسم األسيوي من مدينة إسطنبول، بعد أن 
قدمت 5 حوامات عسكرية واعتقلت الجنرال 
أونال والجنرال شنفر من دون أن يتم العثور 

أكــار،  التركية، خلوصي  األركــان  رئيس هيئة 
والداعية فتح الله غولن، زعيم حركة الخدمة. 
اسمان تركيان غابا علنا عن مشهد محاولة 
ــردادًا  االنـــقـــالب، لــكــن اســمــيــهــمــا ظـــال األكـــثـــر تــ
فــي األحــــداث، األول مــن معتقله، والــثــانــي من 
االتـــهـــام الــرســمــي املــوجــه لــه بــالــوقــوف خلف 

األحداث.

مصدر ثقة أردوغان
حتى وهو في االعتقال لدى القوات االنقالبية، 
أكــار )مواليد عــام 1952(، دورًا  أدى خلوصي 
محوريا في إفشال املحاولة ملجرد أنه رفضها، 
بــالــتــالــي خـــســـرت الــعــمــلــيــة مـــوافـــقـــة الــقــيــادة 
املتوسطة  الــرتــب  ذوي  تأييد  ومعها  العليا، 
ــادة فــــي االنـــقـــالبـــات  ــ والــــدنــــيــــا، الـــحـــاســـمـــني عــ
الحرب  أكاديمية  مــن  أكـــار  تــخــرج  العسكرية. 
فــي مختلف  تـــدّرج  عــام 1972.  التركية  البرية 
املناصب العسكرية، ليتولى في أغسطس/ آب 
2013 قيادة القوات البرية في الجيش، ومن ثم 
وصل لقيادة هيئة األركــان في أغسطس/ آب 
العام املاضي، حيث إنه يتمتع  بعالقات  من 
في  األميركية،  العسكرية  القيادات  مع  متينة 
ظــل التنسيق الــتــركــي األمــيــركــي، بــعــد اتــفــاق 
الـــطـــرفـــني عـــلـــى الــــحــــرب ضــــد »داعـــــــــش«. يــعــد 
أكــار أحــد أهــم الجنراالت املقربني واملوثوقني 
التركي  والرئيس  التركية  للحكومة  بالنسبة 
ــداب  ــتـ ــا تــــم انـ ــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان. ولـــطـــاملـ رجـ
أكـــار لــحــضــور أهـــم االجــتــمــاعــات العليا على 
الحلفاء، وكان آخرها  العسكري مع  املستوى 
اجــتــمــاعــات قــــيــــادات الــتــحــالــف الــــدولــــي ضد 
ــع أصـــدقـــاء  ــريـــت مـ »داعــــــــش«، ســـــواء الـــتـــي أجـ
العسكرية  الــقــيــادات  مــع  أو  اإلقليميني  تركيا 
العالقة  أكـــار توثيق  األمــيــركــيــة. وشــهــد عهد 
بني الجيش والحكومة التركية، بعد أن جرت 
إعادة اعتبار ضباط الجيش التركي املتهمني 
ــكـــون وتــبــرئــتــهــم،  ــنـ بــقــضــيــتــي املــطــرقــة واألرغـ

املتواجدون في البرملان. في مدينة إسطنبول، 
قام االنقالبيون بوقف حركة املرور من القسم 
األســـيـــوي إلـــى الــقــســم األوروبـــــي فــي املــديــنــة، 
عــســكــريــة ملحاصرة  قــطــعــات  تــوجــهــت  بينما 
مــطــار أتـــاتـــورك، وكــذلــك حــاصــروا مــقــر حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــعــام فــي املــديــنــة وهيئة 
اإلذاعة والتلفزيون التركية، وتم إعالن اليبان 
االنـــقـــالبـــي االول. وتــــداولــــت وســـائـــل اإلعــــالم 
ــن قـــيـــام االنـــقـــالبـــيـــني  الـــتـــركـــيـــة مـــعـــلـــومـــات عــ
بــاســتــخــدام تــطــبــيــق »واتــــســــاب« لــلــتــواصــل، 
حيث تــم إنــشــاء مجموعة تحت اســم »ســالم 
فــي الــوطــن« تضم االنقالبيني املــشــاركــني في 
العملية. ويؤكد أحد االنقالبيني وهو العميد 
ــادثـــات عــلــى أن محمد  مــســلــم كـــايـــا فـــي املـــحـ
لبلدية  التابع  املــدنــي  الــدفــاع  سكرتير  تونج 
يتولى  أن  مقترحا  تعاونه  أبــدى  إسطنبول، 
حل بلدية إسطنبول، وكذلك غوكاي بوستان 
الــطــوارئ والــكــوارث التركية  مدير فــرع إدارة 
التابعة لرئاسة الوزراء في مدينة إسطنبول 
الـــذي أعـــرب عــن تعاونه هــو االخـــر بــشــرط أن 
يــتــعــهــد االنـــقـــالبـــيـــون بـــعـــدم إيــــذائــــه. وبــــدأت 
الجيش  صــفــوف  فــي  واســعــة  تطهير  عملية 
والجيش  األمــن  قــوات  اعتقلت  التركي، حيث 
التركية  الشرعية  للحكومة  املــوالــيــة  التركي 
1563 من عناصر الجيش االنقالبيني، وأقالت 
ــــرح 90 شــخــصــا  ــاة، بــيــنــمــا جــ ــقــــضــ ــئــــات الــ مــ
بينهم 41 مــن قـــوات الــشــرطــة، وقــتــل 104 من 
االنقالبيني بينما جرح 1154 شخصا أخرين.

وأكــد الجنرال دونــدار أن الجيش التركي هو 
ــة الــتــركــيــة، قــائــال:«اســتــشــهــد  ــ فـــي خـــدمـــة األمـ
قــوات  قــواتــنــا 90 شخصا بينهم 41 مــن  مــن 
من  و47  اثنان،  وعسكريان  التركية،  الشرطة 
اعــتــقــال 1563 مــن العسكريني  املــدنــيــني، وتـــم 
االنقالبيني وعلى رأسهم الجنرال صادق كور 
أوغلو، وقتل من االنقالبيني 104 أشخاص«. 
ــادة الــــــدرك  ــ ــيـ ــ ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــوجـــهـــت قـ ــ فـ

املـــجـــمـــوعـــات الــديــنــيــة انــفــتــاحــا عــلــى الــغــرب 
عن  نشأتها  منذ  الحركة  ابتعدت  تركيا.  فــي 
فكرة  على  مــركــزة  املــبــاشــر،  السياسي  العمل 
إنشاء الكوادر من خالل التركيز على التعليم، 
وبــنــاء املــــدارس داخـــل وخـــارج الــبــالد، لتعمل 
على اختراق املجتمع والدولة عبر العديد من 
والطبية  واإلعالمية  االقتصادية  املؤسسات 
واإلغاثية، حيث كانت القفزة األكبر في نشاط 
الجماعة بعد انقالب 1980 بما رافقه من انفتاح 
التركي.  اليسار  ملواجهة  الديني  اليمني  على 
وحتى  قبل اندالع الصراع بينها وبني حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، كــانــت الــحــركــة تــديــر أكثر 
التعليم،  مراحل  بمختلف  مؤسسة   1500 من 
إضافة إلى 15 جامعة في أكثر من 140 دولة. 
التعليمية أنها  املــؤســســات  أهــم مــالمــح هــذه 
بــرامــج  تطبق  وال  تــركــيــا،  علمانية  مــع  تتفق 
تحمل مواصفات دينية. أما في قطاع اإلعالم، 
فكانت الحركة تمتلك عدة مؤسسات إعالمية 
زمان  وصحيفة  لألنباء،  جيهان  وكالة  منها 
ومــجــمــوعــة ســامــانــيــولــو الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي 

عليهما حتى مساء أمس.
وتـــم اخــتــطــاف الــجــنــرال فيسل كــوِســلــة قائد 
ــى إحــــــدى الـــفـــرقـــطـــات،  ــ ــتـــركـــي إلـ األســــطــــول الـ
البحرية  قــاعــدة غــولــجــوك  إلـــى  إعـــادتـــه  لتتم 
بأمان في وقت الحــق. ومن ثم بــدأت طائرات 
ســــالح الـــجـــو الـــتـــركـــي بــالــتــحــلــيــق فـــي ســمــاء 
ــقــــرة، بــيــنــمــا تــوجــهــت  الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــ
وحـــــــدات انـــقـــالبـــيـــة لــتــســتــولــي عـــلـــى الــقــصــر 
لرئاسة  الــعــام  السكرتير  وتعتقل  الــرئــاســي، 
الجمهورية فخري كاسرغا، وبــدأت بتوجيه 
ضربات إلى مقر املخابرات التركية املعروفة 
بـــوالئـــهـــا لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وبــقــصــف 
جميع  رفضت  بعدما  البرملان  مجلس  مبنى 
أحـــزاب املــعــارضــة االنــقــالب واعتصم الــنــواب 

حيث تمتع أكار بعالقات جيدة ضمن الجيش 
الــتــركــي، بــمــا فــي ذلـــك الــجــنــراالت الــذيــن تمت 
إدانـــتـــهـــم فـــي قــضــيــة »املـــطـــرقـــة«، إذ كــــان أول 
الضباط  بــزيــارة  قامت  رتبة عسكرية  وأعــلــى 
فـــي ســجــن مـــامـــاك الــعــســكــري فـــي الــعــاصــمــة 
أكتوبر/ تشرين  الفطر في  أنــقــرة، خــالل عيد 

األول 2013.

هوية غامضة وعالقات »مريبة«
فتح  الداعية  يد  على  الخدمة  تأسست حركة 
الــلــه غـــــوالن، فـــي مــديــنــة إزمـــيـــر الــتــركــيــة، في 
االنشقاقات  املاضي، كأحد  القرن  سبعينيات 
عن جماعة نور الصوفية التي كان يترأسها 
الصوفي سعيد  الــكــردي  الداعية  وفاته  حتى 

النورسي )بديع الزمان(.
ــة كـــبـــاقـــي الـــحـــركـــات  ــمـــدت حـــركـــة الـــخـــدمـ ــتـ اعـ
اإلســالمــيــة فـــي تــركــيــا عــلــى الــتــنــظــيــم الــســري 
ومـــبـــدأ الــتــقــيــة الــســيــاســيــة، وتــعــتــمــد بشكل 
غولن  فكر  على  الفكرية  الناحية  من  أساسي 
وآرائــــــــه ومــــواقــــفــــه، وتــتــمــيــز بـــأنـــهـــا مــــن أكــثــر 

سيطروا  الذين  االنقالبيني  ملواجهة  التركية 
عــلــى الــقــصــر الـــرئـــاســـي وكـــذلـــك فـــي مختلف 
الــــواليــــات الـــتـــركـــيـــة، األمـــــر الـــــذي أكـــــده جــالل 
الــديــن ليكسيز املــديــر الــعــام ملــديــريــات األمــن 
الــدرك  التركية، قــائــال: »توجهت قــيــادة قــوات 
الســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى الــقــصــر الــرئــاســي 
مـــن قــبــل االنـــقـــالبـــيـــني واملـــتـــمـــرديـــن«، بينما 
ــدرك طيلة يـــوم أمـــس في  تــواصــلــت جــهــود الــ
عموم تركيا ملواجهة االنقالبيني، حيث تمت 
مــحــاصــرتــهــم فــي بــعــض الــجــيــوب خصوصا 
القوية. وبحسب رئيس  أنقرة، منطقتهم  في 
الــوزراء التركي بن علي يلدريم فإن حصيلة 
قتلى االنقالبيني تقارب العشرين شخصا في 
معارك األمــس، بينما جــرح منهم حوالي 30 

شخصا.
ولــعــبــت قـــوات الــشــرطــة الــتــركــيــة واملــخــابــرات 
وعـــدد مــن وحــــدات الــجــيــش وبـــالـــذات الــقــوات 
الخاصة وقوات الدرك دورا محوريا في ضرب 
املحاولة االنقالبية، وبينما يترأس املخابرات 
الــذي يعتبر الصندوق األسود  حاقان فيدان 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
أردوغـــــان وألـــد أعــــداء حــركــة »الــخــدمــة«، كــان 
لقوات الشرطة ووحداتها الخاصة دور مهم 
فــي إنــهــاء املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، وخــاصــة أن 
مــديــريــات األمـــن مــعــروفــة بــوالئــهــا للحكومة 
الــتــركــيــة بــعــد أن تــعــرضــت لــحــمــالت تطهير 
واسعة منذ انــدالع الخالف بني كل من حزب 
نهاية  فــي  الخدمة  وحــركــة  والتنمية  العدالة 
الضباط  آالف  وتسريح  نقل  تــم  2013، حيث 
من الشرطة التركية خالل العامني املاضيني. 
ــنـــاصـــر وضــــبــــاط الــجــيــش  وقـــــــام 700 مــــن عـ
الــتــركــي الـــذيـــن كـــانـــوا مــتــواجــديــن فـــي قــيــادة 
هيئة األركان التركية بتسليم أنفسهم لقوات 
الشرطة التركية، مؤكدين أنه تم استدعاؤهم 
إلى مقر هيئة األركان بحجة وجود مناورات 

وتدريبات عسكرية.

تضم ست قنوات تلفزيونية متنوعة، إضافة 
إلى ثالث إذاعات، قبل أن تقوم الدولة التركية 
بوضع يدها عليها. وفي القطاع االقتصادي 
يتجمع  بينما  آســيــا‹‹،  ›‹بــنــك  الحركة  تمتلك 
ــدورون فــي فلكها في  رجـــال األعــمــال الــذيــن يــ

جمعية »توسكون«.
األبيض  االنقالب   1997 الحركة  قيادة  دعمت 
الـــذي قــام بــه الجيش، ولــم تشكل الحركة في 
تاريخها أي حزب، ولكنها تحالفت مع العدالة 
والتنمية بعد وصوله إلى السلطة عام 2002، 
ومـــن ثــم مــع حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري )أكــبــر 
أحـــزاب املــعــارضــة( بعد أن انــدلــع الــخــالف مع 
بمحاولة  الحركة  قيام  إثــر  والتنمية  العدالة 
إثر عمليات  التركية،  الحكومة  االنقالب على 
الفساد التي قادها مدعي الحركة في القضاء 
ضـــد عــــدد مـــن الـــــــوزراء واملـــقـــربـــني مـــن رئــيــس 
الـــوزراء التركي حينها رجــب طيب أردوغـــان. 
وكـــان للحركة الـــدور األكــبــر فــي تــأمــني كــوادر 
لـــلـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لــلــقــيــام بــــــــإدارة الــــدولــــة، 
ــــالل تــغــلــغــل عـــنـــاصـــرهـــا فــي  وتــمــكــنــت مــــن خـ
التركيني أن تلفق عددًا من  القضاء والشرطة 
القضايا لضباط الجيش التركي منها قضية 
املــطــرقــة واألرغــــانــــكــــون، لــيــتــم تــوجــيــه ضــربــة 
قاصمة للجيش التركي منعته من القيام بأي 
انقالب عسكري في مراحل مختلفة، لتستغل 
الــحــركــة مـــن تــحــالــفــهــا مـــع الــعــدالــة والتنمية 
الــبــيــروقــراطــيــة في  الـــكـــوادر  بالتغلغل ضــمــن 
ــدام األول كــــان مـــع قــيــادة  الــــدولــــة. لــكــن الــــصــ
املــخــابــرات الــتــركــيــة عـــام 2012، بــعــد أن شكل 
املقرب  وجــود رئيس املخابرات حاقان فيدان 
من أردوغــان سدًا في وجه تغلغل الحركة في 
املخابرات، لتقيم الحركة بتلفيق تهم لفيدان 
ــاب، بــعــد الــلــقــاءات التي  ــ بــالــتــعــامــل مــع اإلرهــ
عقدها مع قيادات الكردستاني في العاصمة 

النرويجية أوسلو، في إطار عملية السالم. 
باسم...

سقط  األقــل،  على  منقسم.  الجيش  كبير:  تحّدٍ  أمام  ــان  أردوغ يقف 
عشرات الجنود والضباط بنيران جنود ورجال أمن. من هنا، أمام الرئيس 
التركي عمل كثير لرأب الصدع في ثاني أكبر جيش برّي في حلف شمال 
وحجمه  التركي  الجيش  عديد  ألن  األميركي(،  الجيش  )بعد  األطلسي 
وإمبراطوراته االقتصادية تجعله ُعرضة لـ»حرب أهلية« داخلية، وهو 
)المحسوبة على أردوغان(، والشرطة  المخابرات  ما ينطبق أيضًا على 

)المقسومة في والءاتها بين االنقالبيين والحكومة(.

الجيش منقسم

ال اقتداء 
بالتجربة 
اإليرانية

في إطار إجراءاته وأفكاره 
لعدم السماح بتكرار 

حصول محاولة انقالب 
جديدة، يصعب أن يخطر 
في بال الرئيس رجب طيب 
أردوغان مثًال أن يقتدي 
بالتجربة اإليرانية ما بعد 

الثورة؛ أي أن ينشئ »مليشيا 
رسمية« موازية لألجهزة 

العسكرية، وأقوى 
منها، على غرار »الباسيج« 

والحرس الثوري، فهذا 
مقتل للدولة ولفكرتها 
وألي أمل بديمقراطية 
تركية بشروط أفضل. 

وكان الفتًا أنه لم يسجل 
استخدام للسالح أمس من 

قبل المدنيين.

يحتفلون في شارع 
كيزيالي وسط أنقرة بفشل 

االنقالب )آدم ألتان/فرانس 
برس(

إضاءة مع الحدث

فتح اهلل غولن خلوصي أكار )آدم ألتان/ فرانس برس(
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)Getty /فرحة االنقالبيين لم تتم )كوخان تان

يلدريم يعد بـ»بداية 
جديدة« مع المعارضة

أشــــاد رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي بن 
عــلــي يــلــدريــم )الــــصــــورة( بــمــواقــف 
أحـــــــــــــــزاب املـــــــعـــــــارضـــــــة والــــــــنــــــــواب 
جـــمـــيـــعـــهـــم، بـــالـــتـــصـــدي ملـــحـــاولـــة 
رئيس  وتــوّجــه  الفاشلة.  االنــقــالب 
الـــــــوزراء، فـــي كــلــمــة أمــــام الــبــرملــان، 
أمـــس الــســبــت، ألحـــــزاب املــعــارضــة 
، »أعــتــقــد أن الــتــضــامــن الــذي 

ً
قــائــال

شــهــدنــاه الــلــيــلــة املــاضــيــة والــيــوم، 
ــة لــعــمــلــيــة جـــديـــدة،  ــدايــ بـــمـــثـــابـــة بــ
ــذه الـــــــــروح هــزيــمــة  ــهــ نــســتــطــيــع بــ
ــراح. الـــيـــوم  ــ ــجـ ــ اإلرهــــــــاب وملـــلـــمـــة الـ
والدة جـــديـــدة بــعــد واقـــعـــة مــؤملــة، 
وســنــصــل إلــــى مــســتــوى املــدنــيــات 
ــا  ــهـ ــيـ ــــي أشـــــــــــار إلـ ــتــ ــ املــــــعــــــاصــــــرة الــ

مصطفى كمال أتاتورك«. 
)األناضول( 

كلجدار أوغلو: 
النظام الديمقراطي 

صمام األمان
ــب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ حـــــــــــــزب  رئـــــــــيـــــــــس  دان 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري املــــــــعــــــــارض، كـــمـــال 
االنــقــالب  محاولة  أوغــلــو،  كلجدار 
الــفــاشــلــة فـــي تــركــيــا، الفــتــا إلـــى أن 
الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي هـــو صــمــام 
األمان في هذا البلد. وقال كلجدار 
ــو، أمــــس الــســبــت، فـــي جلسة  ــلـ أوغـ
استثنائية في مقر البرملان التركي 
بأنقرة، ملناقشة محاولة االنقالب، 
ــه االنـــقـــالب بكل  ــ إن »شــعــبــنــا واجـ
قــوة وخــرج إلــى الــشــوارع في وجه 
االنقالب حفاظا على الديمقراطية، 
واســتــخــدم حــقــه فــي املــقــاومــة ضد 

االنقالب«.
)األناضول(

بهشلي: رغم اختالفاتنا 
السياسية تاريخنا واحد

القومية  الحركة  رئيس حــزب  قــال 
التركي )املــعــارض( دولــت بهشلي 
)الــصــورة(، في كلمة أمــام البرملان 
ــا   »مـ

ّ
إن الـــســـبـــت،  ــــس  أمــ ــركــــي،  ــتــ الــ

ــدث الـــلـــيـــلـــة املــــاضــــيــــة مـــحـــاولـــة  ــ حــ
انــقــالبــيــة وهـــجـــوم إرهــــابــــي غـــادر 
 من يحاولون 

ّ
ودموي«، مضيفا أن

ــتــــركــــي عــلــيــنــا  تـــفـــريـــق الـــشـــعـــب الــ
ـــــــه »رغــــم 

ّ
أن نـــحـــاســـبـــهـــم. وأّكــــــــد أن

تاريخنا  الــســيــاســيــة،  اخــتــالفــاتــنــا 
واحد«.

)العربي الجديد(

اإلمارات »حريصة على 
استقرار تركيا«

أجـــرى وزيـــر الخارجية والــتــعــاون 
الـــدولـــي، الــشــيــخ عــبــدالــلــه بــن زايــد 
بنظيره  هاتفيا  اتصااًل  نهيان،  آل 
الــتــركــي مـــولـــود جـــــاووش أوغــلــو، 
السبت، ليعرب عــن »حــرص  أمــس 
دولــة اإلمــارات على أمن واستقرار 
بن  عبدالله  الشيخ  وقـــال  تــركــيــا«. 
ــد، إن دولــــة اإلمــــــارات »تــابــعــت  ــ زايـ
بقلق بالغ التطورات األخيرة التي 
شــهــدتــهــا تــركــيــا وتـــرحـــب بــعــودة 
ــا الـــشـــرعـــي  ــارهــ ــســ ــى مــ ــ ــ األمــــــــــور إلـ

والدستوري«.
)رويترز(

السلطات التركية تغلق 
قاعدة أنجرليك

أعــلــنــت الــقــنــصــلــيــة األمـــيـــركـــيـــة أن 
الــســلــطــات الــتــركــيــة فــرضــت طــوقــا 
أمنيا على قاعدة أنجرليك الجوية 
في محافظة أضنة جنوبي تركيا، 
حــيــث تــتــمــركــز طــــائــــرات أمــيــركــيــة 
ــالــــف  ــتــــحــ ولــــــــــــــدول أخــــــــــــرى مـــــــن الــ
ــة الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــاربـ ــ ــــحـ ــي ملـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــــددة فـــــي ســــــوريــــــة. وقــــالــــت  ــشـ ــ ــتـ ــ املـ
الــقــنــصــلــيــة األمــيــركــيــة فـــي أضــنــة، 
فــي رســالــة بعد مــحــاولــة االنــقــالب 
»السلطات  إن  تركيا،  فــي  الفاشلة 
بالدخول  السماح  ترفض  املحلية 
والـــــخـــــروج مــــن قــــاعــــدة أنــجــرلــيــك 
الــجــويــة. تــم كــذلــك قــطــع الــكــهــربــاء 
ــن مـــســـؤول أمــيــركــي  ــلـ عـــنـــهـــا«. وأعـ
األميركية  الجوية  املهمات  تعليق 
ضد »داعش« بسبب إغالق املجال 

الجوي.
)فرانس برس(

مواقف
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الــصــلــوات، تــنــديــدًا بــاالنــقــاب  للمشاركة فــي 
وتعبيرًا عن انتصار الشرعية.

أمــــام هــــذه املـــعـــادلـــة الــصــعــبــة، اكــتــفــى معظم 
تفاصيل  أدق  بمتابعة  تركيا  فــي  الــســوريــن 
ــي املــــــــدن الـــتـــركـــيـــة  ــ ــــاب ومــــــا يــــجــــري فـ ــقــ ــ االنــ
ــع الــتــواصــل  ــواقـ الـــتـــي يــقــيــمــون فــيــهــا عــبــر مـ
االجتماعي والــهــواتــف. وبــدا واضحًا حرص 

ومن ناحية أخرى، بدأت تتوجه إليهم دعوات 
مــن بعض أنــصــار حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
الــحــاكــم، لــلــنــزول إلــى الــشــارع للمساعدة في 
إفــشــال االنـــقـــاب، قابلها دعــــوات مــن آخــريــن 
اللتزام البيوت في انتظار نتائج ما يحصل، 
السورين؛  العظمى من  الغالبية  وكان خيار 
إما املكوث في املنازل وإما الذهاب للمساجد 

التدخل في باد  عــدم  السورين على  معظم 
ليست بادهم، وإن كانت عواطف غالبيتهم 
ــتـــي  ــيـــة الـــشـــرعـــيـــة، والـ ــتـــركـ ــكـــومـــة الـ مــــع الـــحـ
كــانــت أكــثــر الــحــكــومــات فـــي الــعــالــم احــتــفــاًء 

بالسورين، معتبرة إياهم »ضيوف تركيا«.
فــي  ــم  ــيـ ــقـ مـ ســــــــوري  مـــــواطـــــن  داود،  ــمـــد  مـــحـ
ـــه 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن إســطــنــبــول، يــقــول لـــ

كــان »مــع مجموعة مــن األصــدقــاء فــي مقهى 
بـــشـــارع االســـتـــقـــال بــمــنــطــقــة تــقــســيــم. ولـــدى 
ســمــاعــنــا عـــن أنـــبـــاء االنـــقـــاب قـــّررنـــا الــعــودة 
إلى بيوتنا تجنبًا للمشاكل. وما إن وصلنا 
إلى ساحة تقسيم ترّجل عناصر من العسكر 
ــــن، وانــــتــــشــــروا حـــول  ــاَصـ ــ ــقــــابــــن مــــن بـ االنــ
تمثال أتــاتــورك فــي الــســاحــة. وبــعــد لحظات 

للحكومة  املوالية  الشرطة  دوريـــات  توّجهت 
فــي مواجهة  فــي املنطقة، ووقــفــت  املــوجــودة 
أن يــحــصــل صــــــدام بــن  مــــن دون  الـــعـــســـاكـــر 
الــطــرفــن. وبــعــدمــا سمع الــنــاس الــنــداء الــذي 
أردوغــان  التركي رجــب طيب  الرئيس  وجهه 
للمواطنن بالنزول للشوارع تدفق مئات من 
املواطنن إلى الساحة، وشّكلوا درعًا بشريًا 
لــحــمــايــة الـــشـــرطـــة الـــتـــي تــدخــلــت وســيــطــرت 
عــلــى الــعــســاكــر االنــقــابــيــن«. ويــضــيــف داود 
باتجاه  تقسيم  ســاحــة  مــن  مشيًا  »تــوجــهــنــا 
إكــســراي حيث نقيم، ولــدى وصولنا  منطقة 
كــان هناك عدد  قــرب مبنى بلدية إسطنبول 
من عسكر االنقاب يحيطون بمبنى البلدية 
وعدد من املواطنن يحيطون بهم ويصرخون 
بـــوجـــوهـــهـــم ويـــحـــتـــجـــون عـــلـــى تـــواجـــدهـــم«. 
ويبن أنــه في الجانب اآلخــر، شاهد جموعًا 
في طوابير  األتـــراك يصطفون  املواطنن  من 
ــًا غــيــر  ــ ــامـ ــ ــهـــدت ازدحـ ــتـــي شـ أمــــــام املـــخـــابـــز الـ
مسبوق كما أمام الصرافات اآللية. أما قتيبة 
سماق وهو سوري مقيم في منطقة باهجلر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي إســطــنــبــول، يــــروي لـــ
أنــه »حــن تمت الدعوة للخروج إلــى الشارع 
لــم أســتــطــع املــكــوث فــي الــبــيــت، فــخــرجــت مع 
أن  قناة ســي  إلــى مبنى  املواطنن وتوجهنا 
ــرك الــتــي اســتــولــى عــلــيــهــا االنــقــابــيــون،  أن تـ
وكـــان عـــدد مــن عــنــاصــر الــشــرطــة متواجدين 
الدخول. وحن  املبنى ولم يتمكنوا من  قرب 
وصلنا مع حشود املواطنن فتحنا الطريق 
الــتــي دخــلــت املبنى بمساعدة  الــشــرطــة  أمـــام 
املواطنن، وحصل عراك باأليدي على الرغم 
مــن حــمــل الــطــرفــن لــلــســاح، لينتهي الــعــراك 
باعتقال االنــقــابــيــن«. فــي الــداخــل الــســوري، 
شــهــدت مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام احــتــفــاالت 
ــقـــاب، أحــيــاهــا  صــاخــبــة احــتــفــاء بــإعــان االنـ
مقاتلو القوات النظامية واملليشيات املوالية 
وجــمــهــور مــن املــدنــيــن املــوالــن للنظام، عبر 
مـــن مختلف  ــة  ــاريـ ــنـ الـ ــرة  ــيــ األعــ آالف  إطـــــاق 
األســلــحــة الــخــفــيــفــة واملـــتـــوســـطـــة، مـــا تسبب 
فـــي ســقــوط عـــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى من 
املدنين. ويقول شهود عيان من مناطق عدة 
»العربي  لـ بريف حماة،  في دمشق، وسلمية 
ومليشياته  الــنــظــام  »مــقــاتــلــي  إن  الــجــديــد«، 
املــنــتــشــريــن فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق، أطــلــقــوا آالف 
األعـــيـــرة الــنــاريــة بــشــكــل عــشــوائــي، واســتــمــر 
ــاعـــات  ــتـــى سـ ــمــــاع رشــــقــــات الـــــرصـــــاص حـ ســ
الفجر«. ويضيف هؤالء أن »عــددًا من موالي 
النظام ومقاتليه قاموا بمسيرات سّيارة في 
مناطق عدة من العاصمة، وبثوا عبر مكبرات 
الــصــوت مــقــاطــع مــن أحــاديــث رئــيــس النظام 
بشار األسد، واألغاني التي تمجده والقوات 
النظامية، وحتى بعض األغاني ذات الصبغة 
الــطــائــفــيــة«. ويــؤكــد الــشــهــود الــعــيــان سقوط 
عـــدد مــن الــقــتــلــى وعـــشـــرات الــجــرحــى نتيجة 
إطاق الرصاص العشوائي، إذ شهدت دمشق 

وحدها مقتل شخصن وجرح ثمانية.
في املقابل، هنأ »االئتاف السوري املعارض« 
الــــذي يــتــخــذ مــن مــديــنــة إســطــنــبــول مــقــرًا لــه، 
الــشــعــب الــتــركــي عــلــى نــجــاحــه »فـــي الــحــفــاظ 
على مؤسساته الديمقراطية«. وقال في بيان 
 »الشعب التركي الذي 

ّ
صدر، أمس السبت، إن

أدرك قــيــمــة الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة وقــطــف 
ثـــمـــارهـــا بــنــفــســه، لــــن يــســمــح ملــجــمــوعــة مــن 
االنقابين أن تنتزعه عبر محاوالت يائسة 
ــادة الــحــكــم الــعــســكــري، والــرجــوع  تسعى إلعــ
بــالــبــاد إلــــى عــهــود ســابــقــة أنــهــكــت الــشــعــب 
الــتــركــي وســلــبــت حــريــتــه«. وأضــــاف الــبــيــان، 
»لــقــد تمكن الــشــعــب الــتــركــي خـــال الــســاعــات 
القليلة املاضية من إثبات جدارته بالتجربة 
سنوات  عشر  طـــوال  فعل  كما  الديمقراطية، 
مــضــت، وتــمــكــن مــن تــعــزيــز خــيــاراتــه الــحــرة، 
مؤكدًا قدرة تركيا وحكومتها وأحزابها على 

املضي في التجربة الديمقراطية«.

السوريون واالنقالب التركي

قال شهود عيان من عدة مناطق في دمشق، إن »مقاتلي النظام 
عقب  أطلقوا  أطرافها،  وعلى  دمشق  داخل  المنتشرين  ومليشياته 
النارية بشكل عشوائي، وقد  تناقل أنباء محاولة االنقالب، آالف األعيرة 
استمر سماع رشقات الرصاص في أرجاء دمشق حتى ساعات الفجر«. 
النظام  عناصر  احتفاالت  »حصيلة  أن  متقاطعة  معلومات  وتفيد 
ومواليه بمحاولة االنقالب التركية بلغت قتيلين و8 جرحى، تم نقلهم 

إلى مشافي العاصمة«.

قتلى وجرحى ابتهاجًا

رصد
ــد الــــــــقــــــــادة األفـــــــــارقـــــــــة فـــي  ــتــــشــ يــــحــ
لعقد  كيغالي  الــروانــديــة  العاصمة 
قــمــة مــن املــتــوقــع أن تــنــاقــش أحــدث 
أعـــمـــال عــنــف فـــي جـــنـــوب الـــســـودان 
ــتــــوتــــرة  ــة الــــــقــــــارة املــ ــ ــــاقـ وكـــــذلـــــك عـ
ــة.  ــيـ ــدولـ ــع املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـ مــ
ــاء الـــدول،  وقــبــيــل انــعــقــاد قــمــة رؤســ
الــيــوم األحــــد، جــــددت بــعــض الـــدول 
جهودها ملغادرة املحكمة الجنائية 
الرغم  على  جماعي  بشكل  الدولية 
مــــن مـــعـــارضـــة بـــعـــض الــــــــدول مــثــل 
ــا. وتـــراجـــعـــت نــيــجــيــريــا  ــوانـ بـــوتـــسـ
والـــســـنـــغـــال وســـاحـــل الـــعـــاج أيــضــا 
ــرة.  ــيــ ــن مـــوقـــفـــهـــا فــــي األيـــــــام األخــ عــ
ــــدي يــــوري  ــنــ ــ وقـــــــاد الـــرئـــيـــس األوغــ
املتصاعدة  االنتقادات  موسيفيني 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــــدولــــيــــة، 
ووصـــفـــهـــا مــــؤخــــرا بـــأنـــهـــا مــحــكــمــة 
»عــــديــــمــــة الــــفــــائــــدة« وأنـــــــه لــــم يــعــد 
إن  الــبــلــدان  وتــقــول بعض  يدعمها. 
املحكمة الجنائية الدولية تركز فقط 
على أفريقيا. تأتي القمة بعد أعمال 
عنف جــديــدة فــي جــنــوب الــســودان، 
فــقــد أثـــــارت اشــتــبــاكــات وقــعــت بن 
ــائـــل املـــســـلـــحـــة مــــخــــاوف مــن  ــفـــصـ الـ

العودة إلى الحرب األهلية.
)أسوشييتد برس(

عـــقـــد مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
ــًا أمـــــــس الــــســــبــــت، بــمــقــر  ــتــــمــــاعــ اجــ
األمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة فــــــي الــــقــــاهــــرة 
ــدادًا لــلــقــمــة الــعــربــيــة املــقــرر  ــعـ ــتـ اسـ
عــقــدهــا فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
مـــــن هـــــــذا الــــشــــهــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــة نـــــواكـــــشـــــوط. وأكـــــد  ــيــ ــانــ ــتــ املــــوريــ
ــــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة،  األمـ
أحمد أبو الغيط )الصورة( أهمية 
ــا الــســابــعــة  ــهـ هـــذه الــقــمــة فـــي دورتـ
أن  في  أمله  عن  معربًا  والعشرين، 
بالعمل  النهوض  في  بقوة  تسهم 
الــعــربــي املــشــتــرك وخــدمــة مصالح 
األمــــــة الـــعـــربـــيـــة. وقــــــال إن وثـــائـــق 
الــقــمــة الــعــربــيــة ومــلــفــاتــهــا جــاهــزة 
الــذي سيعرضه  تقريره  وتتضمن 
ــول مجمل  ــعـــرب حــ ــام الــــقــــادة الـ أمـــ
التي  والتحديات  العربي  الــوضــع 
ــا تــحــقــق فــــي الــفــتــرة  ــ تـــواجـــهـــه ومـ
الشيخ  املمتدة ما بن قمتي شــرم 
املرتقبة.  العربية  والقمة  األخــيــرة 
ووصف أبو الغيط الوضع العربي 
الراهن بأنه بالغ الصعوبة في ظل 
ــــدول املــهــددة  ــود الــكــثــيــر مـــن الـ وجــ

بأن تبقى أو ال تبقى.
)العربي الجديد(

السورية  املــعــارضــة  مقاتلو  اغتنم   
انشغال  الشمالي  حمص  ريــف  فــي 
النظام باالحتفال باملحاولة  جنود 
االنــقــابــيــة فـــي تــركــيــا عــبــر إطـــاق 
الــــنــــار الـــكـــثـــيـــف بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي، 
لقوات  مهمة  نــقــاط  على  للسيطرة 
قــريــة اســتــراتــيــجــيــة،  الــنــظــام بينها 
موقعن خسائر بشرية  في صفوف 
ــقــــوات مـــن جـــــراء اســتــهــدافــا  هــــذه الــ
الناشط  وقــال  بقاذفات صاروخية. 
»العربي الجديد« إن  عمر الحموي لـ
»تلبية  عليها  أطــلــق  الــتــي  العملية 
السيطرة على  أسفرت عن  الــنــداء«، 
قــريــة خــربــة الــســودة بــريــف حمص 
الــغــربــي ومحطة وقـــود بــالــقــرب من 
قرية قزحل، مع قطع  طريق حمص 
- مصياف. وأضاف أن قوات النظام 
وبـــــري عنيف  جــــوي  بــقــصــف  ردت 
على مناطق ريف حمص الشمالي، 
بــيــنــمــا انــتــشــر عــنــاصــرهــا بــكــثــافــة 
فــي مــحــيــط بــلــدة قــزحــل. كــمــا دارت 
اشتباكات في معظم جبهات الريف 
الــشــمــالــي وال ســيــمــا عــلــى أطــــراف 
والغنطو،  وتلبيسة  الحولة  بلدتي 
ــبـــب فـــــي اشــــتــــعــــال حــــرائــــق  مـــــا تـــسـ
ــقـــصـــف الــــجــــوي املــكــثــف  نــتــيــجــة الـ
والذي طاول بشكل خاص الجبهات 

الغربية للريف الشمالي.
)العربي الجديد(

القمة األفريقية 
في كيغالي 

اليوم

... وبدء 
االستعدادات 

لقمة 
نواكشوط

سورية: تقدم 
المعارضة في 

ريف حمص

عبسي سميسم

ــة بـــن  ــ ــلـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ مـــــــــــّرت الــــــســــــاعــــــات الـ
إعــــان ضــبــاط فـــي الــجــيــش الــتــركــي 
املنتخبة  الــحــكــومــة  عــلــى  انــقــابــهــم 
ــــب طــيــب  ــهـــور الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـ ــــن ظـ وبـ
ــان فــي مــطــار أتـــاتـــورك فــي إسطنبول،  ــ أردوغـ
أكثر من مليونن  معلنًا فشل االنقاب، على 
ونــصــف مــلــيــون ســــوري مــقــيــمــن فـــي تــركــيــا، 
مــثــل الــكــابــوس، ووضــعــتــهــم أمــــام احــتــمــاالت 
مناطق  إلــى  التهجير  عـــودة  أقلها  مصيرية 
القتل في سورية، إن نجح االنقاب. ولم يقل 
تــفــاعــل الـــســـوريـــن فـــي الـــداخـــل الـــســـوري مع 
أنباء االنقاب عن الذين يعيشون في تركيا. 
مشاعر  تنتابهم  كانت  منهم  األكــبــر  فالقسم 
الــخــوف عــلــى أقــربــائــهــم الــذيــن يــعــيــشــون في 
السوري  للنظام  املــوالــون  احتفل  فيما  تركيا 
بــأخــبــار االنـــقـــاب، بــاعــتــبــاره نــصــرًا عظيمًا 
الــجــوالن  ال يقل أهمية عــن اســتــعــادة هضبة 
املحتلة، وتــعــاطــوا معه وكـــأن مــن قــام بــه هو 
املقيمون  السوريون  وتلقى  السوري.  النظام 
ب، وبدأوا 

ّ
في تركيا نبأ االنقاب بذهول وترق

األولــى  للوهلة  بــدت  التي  تطوراته  يتابعون 
كما لو أن االنقابين فرضوا سيطرتهم على 
مقاليد الحكم في الباد التي استضافت أكبر 
عدد منهم على مدى أكثر من خمس سنوات، 
هي عمر الثورة السورية، فوقعوا في حيرة؛ 
من ناحية، هم ضيوف والــحــدث ال يخصهم 
وبالتالي  عليهم،  البالغ  أثــره  من  الرغم  على 
ليس من مصلحتهم القيام بأي رد فعل تجاه 
مصيرهم  على  خشيتهم  بسبب  يحصل  مــا 
في تركيا في حال نجاح االنقاب العسكري، 
الــشــارع ضدهم، مستحضرين  وتــّم تجييش 
تــجــربــتــهــم املــــريــــرة فـــي مــصــر مــنــتــصــف عــام 
الــتــي  الــتــعــســفــيــة  الـــســـيـــاســـات  وأدت   .2013
انتهجها االنــقــابــيــون تــجــاه الــســوريــن إلــى 
خـــروج عـــدد كبير منهم مــن مــصــر بــعــد رفــع 
غــطــاء الـــدولـــة عــنــهــم، مـــا أدى إلـــى اعـــتـــداءات 
ممنهجة ضــدهــم رعــتــهــا »جـــهـــات ســيــاديــة« 

لدفعهم إلى مغادرة الباد.

صالح النعامي

في الوقت الذي حذر باحثون ومعلقون 
ــــس الــــســــبــــت، مــــن أن  ــلــــيــــون، أمــ ــيــ إســــرائــ
فـــشـــل املـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة فــــي تــركــيــا 
سيفضي إلى إحداث تغييرات جوهرية 
ــتـــركـــي، قــال  عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـ
ــرون إن إســرائــيــل كــانــت تتطلع إلــى   آخــ
مــعــلــق  ورأى  ــاولـــــة.  ــحـــ املـــ هــــــذه  نــــجــــاح 
الـــشـــؤون االســتــخــبــاراتــيــة فــي صحيفة 
ــان، أن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــي مـ ــ ــوســ ــ »مـــــــعـــــــاريـــــــف«، يــ
ــيـــة فــي  ــنـ املـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة واألمـ
إسرائيل كانت ستكون مرتاحة لو نجح 
ــقــــاب وتــــم الــتــخــلــص مـــن الــرئــيــس  االنــ

رجب طيب أردوغان. 
ــقــــال نــــشــــره مــــوقــــع الــصــحــيــفــة،  ــــي مــ وفــ
أو  الحكومة  فــي  أحــد  »ال  ميلمان:  كتب 
املــؤســســة األمــنــيــة كـــان ســـيـــذرف دمــعــة 
واحدة على أردوغان لو نجحت املحاولة 
مرتاحة  ستكون  فإسرائيل  االنقابية، 
في  األمـــور  مقاليد  الجيش  استعاد  لــو 
املحاولة  أن  ميلمان  واســتــدرك  تركيا«. 
االنــقــابــيــة لـــن تـــؤثـــر عــلــى الــعــاقــة مع 
تركيا بعد التوقيع على اتفاق التطبيع 

بن تل أبيب وأنقرة.
أن يفضي  بـــاحـــثـــون صــهــايــنــة  ــع  ــوقـ وتـ
فــشــل املـــحـــاولـــة االنــقــابــيــة إلــــى تــعــزيــز 
مــكــانــة حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ونــفــوذ 
أردوغــــــــــــــان. وقــــــــال أبــــــــرز املـــســـتـــشـــرقـــن 
البرفسور  الــتــركــي،  بــالــشــأن  املختصن 
درور زئيف، إن »تركيا جديدة قد نشأت 
أنفاسها،  لفظت  الكمالية  تركيا  الــيــوم، 
فشل االنقاب يمنح أردوغــان الشرعية 
األتـــاتـــوركـــي  اإلرث  لــتــغــيــيــر  والـــفـــرصـــة 
ــــذي ظــلــت تــركــيــا أســـيـــرة لـــه لــعــقــود«.  الـ
وفي مقابلة مصورة أجراها معه موقع 
مكان  من  أحرنوت«  »يديعوت  صحيفة 
ــلــــدات الــتــركــيــة  ــبــ إقـــامـــتـــه فــــي إحــــــدى الــ
القريبة من أنقرة، أضاف زئيف: »في كل 
انقاب يعمل الجيش التركي على إعادة 
تطرفًا،  أكــثــر  مــســار علماني  إلــى  تركيا 

وفــشــلــه الــيــوم يــدلــل عــلــى أنـــه لــن يكون 
بوسعه القيام بذلك، تركيا تحولت إلى 

دولة أخرى«.
األسبق  اإلسرائيلي  القنصل  قــال  كذلك 
في إسطنبول، إيلي شاكيد، إن »املفاجأة 
التركي  انــخــراط الشعب  املــدويــة« كانت 
فـــي مــواجــهــة االنـــقـــاب، مــشــيــرًا إلـــى أن 
التحرك الشعبي الواسع كان وراء فشل 
االنقاب. وفي مقابلة أجراها معه موقع 
»يديعوت أحرنوت«، أضاف شكيد »لقد 
انتصر الجناح الشعبي املحافظ، والذي 

يمثل بؤرة التأييد ألردوغان«.
الشهير  الــحــواريــة  البرامج  مقدم  ولفت 
في قناة التلفزة الثانية، داني كشمارو، 
إلـــــى أن شــــعــــور قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــن 
بأن  الشباب،  وتحديدًا  التركي  الشعب 
محاولة االنقاب »كانت جزءًا من مؤامرة 
الجماهير حول  التفاف  عــزز من  دولية 
نشرها  تغريدة  وفــي  التركي«.  الرئيس 
على حسابه على تويتر، شدد كشمارو 
داخل  االنطباع  هــذا  »استشراء  أن  على 
تركيا يمنح أردوغان القدرة على القيام 
التي  كــل اإلصــاحــات  لتنفيذ  بخطوات 
يــــرى وجـــوبـــهـــا عــلــى نـــظـــام الــحــكــم في 

تركيا«.
وبــرز في هــذا اإلطــار تحليل الصحافي 
اإلسرائيلي، أنشيل بيبر، معلق الشؤون 
ــــس«،  ــآرتـ ــ الـــخـــارجـــيـــة فــــي صــحــيــفــة »هـ
ــــذي كــتــب عــلــى حــســابــه عــلــى تويتر  والـ
أن الــوقــت الطويل الــذي مــر قبل إصــدار 
الــعــواصــم املــهــمــة بــيــانــات تــنــديــد تعزز 
االنــطــبــاع بـــأن مــحــاولــة االنــقــاب كانت 
أكبر«. وفي مقال نشره  ضمن »مؤامرة 
على موقع »هآرتس«، لفت بيبر األنظار 
ــقــــاب  ــى أن مــخــطــطــي مـــحـــاولـــة االنــ ــ إلــ
»عــمــلــوا بشكل تــقــلــيــدي واســتــنــادًا إلــى 
تجارب االنقابات السابقة، ولم يدركوا 
ــدرة أردوغـــــــان عــلــى الـــتـــواصـــل مع  ــ أن قـ
الشعب، حتى بواسطة مواقع التواصل 
ــتـــمـــاعـــي الـــتـــي حــــاربــــهــــا، ســتــفــشــل  االجـ

املحاولة«.

خيبة إسرائيلية من فشل المحاولة 
توقع تعزيز قوة أردوغان
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المعارضتان التركية والمصرية وأحـداث يوليو
اختالف الموقف يفضح األحزاب 

في »المحروسة«

مصرية في نيويورك تتظاهر ضد االنقالب )كيم أوزديل/األناضول(

ــنـــي مـــــبـــــارك عـــــن الــــنــــهــــج الــــــــذي وضـــعـــه  حـــسـ
الــــســــادات. فـــحـــزب الــرئــيــس الــحــاكــم )الـــحـــزب 
الـــوطـــنـــي( هـــو الــــذي يــســمــح بــنــشــأة األحــــزاب 
يعطيها  الــذي  وهــو  لرغباته،  وفقًا  ويمنعها 
ــادي لــلــبــقــاء إذا لـــم يــكــن لــهــا وجـــود  ــ الـــدعـــم املـ
في الــشــارع، وهــو الــذي يضع لها سياستها. 
وارتبطت بتلك األحزاب إنشاء منابر إعامية 
ــيــــة( ال دور لــهــا ســــوى زيــــادة  )صـــحـــافـــة ورقــ
الدخل املادي، فكانت األحزاب تقوم بتأجيرها 
لتيارات مختلفة باستمرار مثلما اشتهر عن 
حــزب األحـــرار. وكانت الــدولــة، بحسب حديث 
الذي  بالدعم  التوجه  ذاتــه، تدعم هــذا  النائب 
وطباعتها.  الحزبية  للصحافة  تعطيه  كانت 
فأحزاب املعارضة كانت دائمًا وأبدًا جزءًا من 
النظام، تقوم بدور إعطاء الشرعية الصورية، 
ــــت الـــحـــكـــومـــة تـــضـــطـــر لـــتـــعـــيـــن بــعــض  ــانـ ــ وكـ
رمــوز تلك األحــزاب في البرملان نظرًا ألنهم ال 
يتجاوزن االنتخابات لضعف شعبيتهم. وفي 
بعض األحــيــان كــان خـــروج قــطــار الــحــزب عن 
الــذي صنعته الحكومة سببًا  سّكة املعارضة 
في تضييق الخناق والتنكيل بالحزب املتمرد 
ــزب الــعــمــل االشــتــراكــي«  مــثــلــمــا حـــدث مـــع »حــ

وتجميد أذرعه اإلعامية واعتقال رموزه.
ــا الـــوجـــود الــســيــاســي لــلــحــركــة اإلســامــيــة  أمــ
داخــــــل األحــــــــــزاب، فـــيـــرى أحـــــد الـــبـــاحـــثـــن فــي 
الــحــركــات اإلســـامـــيـــة، أنـــه كـــان مـــرصـــودًا وال 
يــســمــح بــتــجــاوز الـــحـــدود املـــرســـومـــة، وكــانــت 
مع  املعارضة  السياسية لألحزاب  التحالفات 
جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــن مــثــلــمــا حــــدث مع 
الــوفــد، واألحــــرار، والعمل االشتراكي،  أحـــزاب 
مرصودة. وتقدم هذه التحالفات خدمة جليلة 
لــلــنــظــام بـــوجـــود غــالــة رقــيــقــة مـــن املــعــارضــة 
تجمل املشهد السياسي وتضع ثوبًا صوريًا 
مــن الــديــمــقــراطــيــة أمـــام الــعــالــم الــخــارجــي، مع 
صنع شيء من »التنفيس« عن الشعب املقهور 

القاهرة ـ ياسر غريب

أثـــــار املـــوقـــف الــســيــاســي ألحــــــزاب املــعــارضــة 
الفاشل،  العسكري  لانقاب  الرافض  التركية 
العسكرية  للتحركات  األولـــى  اللحظات  منذ 
املـــريـــبـــة، لــيــل الــجــمــعــة فــجــر الــســبــت، شــجــون 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــًا مـــصـــر، وهــي 
الشعوب التي لم تعهد من قبل هذا النموذج 
ــيــــة. فــقــد  ــيــــاســ الــــــراقــــــي فـــــي الــــخــــصــــومــــة الــــســ
ــتـــركـــي، رجــــب طيب  كــــان خـــصـــوم الـــرئـــيـــس الـ
العلمانين  أردوغـــان، ورافضو سياساته من 
املعارضة  أحـــزاب  مــن  وعيًا  أكثر  واليسارين 
انفضت  مــا  ســرعــان  الــتــي  التقليدية  املصرية 
االنقاب  مع  وتعاونت  املنتخب  رئيسها  عن 
العسكري. ويفسر محللون سياسيون تباُين 
التركية واملصرية، من  املعارضة  املواقف بن 
واقع قــراءة تاريخ بدء تشكيل هذه املعارضة 
في كا البلدين. فاألحزاب السياسية التركية، 
مــثــل أي نـــظـــام ديـــمـــقـــراطـــي طــبــيــعــي، نــشــأت 
ولـــيـــدة حــاجــة املــجــتــمــع وشـــرائـــحـــه املختلفة 
النظام  رغــبــات  ولــيــدة  تكن  ولــم  ومصالحها، 
السلطة عبر مؤسسات  االســتــحــواذ على  فــي 
ــــري. وتــلــفــت  ــــصـ صــــوريــــة كـــمـــا هــــو الــــحــــال املـ
بعض التعليقات على مواقف املعارضة نظر 
املـــراقـــبـــن، إذ جــــاءت بــطــعــم املــــــرارة، وأعــــادت 
ــة  ــاولـ ــى طـ ــ ــم الـــكـــاســـيـــكـــيـــة إلــ ــيـ ــاهـ ــفـ بـــعـــض املـ
املــراجــعــة، مــن نــوعــيــة »عــلــمــانــيــو تــركــيــا أكثر 
ــارة إلـــى  ــ ــ تـــقـــوى مــــن ســلــفــيــي مــــصــــر«، فــــي إشـ
مــواقــف حـــزب الــنــور الـــذي تــعــاون مــع النظام 
االنــقــابــي ودعــمــه فــي االنــقــضــاض عــلــى أول 

تجربة ديمقراطية للقاهرة عام 2013.
استرجاع  إلــى  اللحظية  املــقــارنــة  تلك  وتــدفــع 
ــة الـــتـــي تــكــشــف عــن  ــريـ نـــشـــأة األحــــــــزاب املـــصـ
طبيعتها الوظيفية لخدمة النظام السياسي 
ــيـــو«، مــنــذ إزاحــــة  الـــحـــاكـــم بـــاســـم »ثــــــورة يـــولـ

ــورة 25  واملــضــغــوط دائـــمـــًا بــــاألزمــــات. ومـــع ثــ
يناير/كانون الثاني 2011، انقسمت التيارات 
الــســيــاســيــة املــتــنــافــســة فــي مــصــر إلـــى تــيــارات 
الــتــيــارات  تقليدية، وتـــيـــارات حــديــثــة نــاشــئــة. 
التقليدية مثلتها األحزاب السياسية القديمة 
الثوري،  الشارع  لم تعد لها شعبية في  التي 
والـــحـــركـــات اإلســامــيــة كـــاإلخـــوان املــســلــمــن، 
ولم  السلفين.  اإلسامية، وبعض  والجماعة 
الحركات اإلسامية هذه من محاوالت  تسلم 
السياسية  األحــزاب  اختراق واضحة. فبعض 
ــفـــاوض عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا بــــن قــيــادتــهــا  ــتـ تــــم الـ
واألجهزة األمنية داخل السجون بعد الثورة 
اإلسكندرية  سلفيي  توجيه  تم  كما  مباشرة. 
إلنشاء حزب سياسي، وهم الذين عاشوا على 
والتسليم  سياسيًا  السلطة  منافسة  تحريم 

املطلق ألوامر ولي األمر.
املــعــارضــة الحقيقية فــي مــصــر لم  ويــبــدو أن 
ما  بــقــدر  السياسية  األحــــزاب  فــي  تكن ممثلة 
كانت ممثلة في بعض الشخصيات املستقلة 
الــثــوري في  الــشــبــاب  الــتــي استقطبت حولها 
الــبــرادعــي، وحمدين  بــادئ األمـــر، مثل محمد 
صــبــاحــي، قــبــل أن تتغير املـــواقـــف. بــاإلضــافــة 
حافظت  التي  الصغيرة  الكيانات  بعض  إلــى 
عــلــى مــبــادئــهــا الــديــمــقــراطــيــة والـــثـــوريـــة ولــم 
تستثمر االنقاب وما تبعه من انتهاكات ضد 
غير وطنية،  أجندات  لصالح  اإلنسان  حقوق 
مثل »حركة 6 أبريل«، أو على األقل لم تحاول 
ــراع الــســيــاســي لــخــدمــة  االســـتـــفـــادة مـــن الــــصــ
ــن، مــثــل  ــ ــــوطـ األيـــديـــولـــوجـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب الـ
الــثــوريــن«. وتــبــشــر الخريطة  »االشــتــراكــيــن 
ــة أن أحـــــــزاب املـــعـــارضـــة  ــريـ الـــســـيـــاســـيـــة املـــصـ
السياسية التقليدية في مصر ال رجاء فيها، 
وأن األمـــــل ال يـــــزال مـــعـــقـــودًا عــلــى الــكــيــانــات 
على  تنشأ  لم  التي  املستقلة  الشابة  الوطنية 

سمع النظام الشمولي وبصره.

الحكم امللكي سنة 1952 وتولي العسكر حكم 
ذلك.  تلت  التي  السياسية  والتفاعات  مصر، 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ كــانــت 
الحزبية  التعددية  وكــانــت  دســتــوريــة،  ملكية 
 خالطها 

ْ
وإن الــبــاد، حتى  فــي  سمة حقيقية 

ــراف أحـــيـــانـــًا نــتــيــجــة الـــفـــســـاد، وتــوغــل  ــحــ االنــ
الـــنـــفـــوذ الــبــريــطــانــي فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
املصرية. ومع بدايات القرن العشرين، ظهرت 
األحــزاب التي تسعى لخدمة الفئات املختلفة 
والـــبـــحـــث عـــن مــصــالــحــهــا، فـــكـــان حــــزب األمـــة 
الذي نشأ لخدمة طبقة كبار املاك سنة 1907 
على يد أحمد لطفي السيد، منافسًا قويًا في 
أنشأه  الــذي  الوطني  للحزب  املصري  الشارع 
ــزب الـــوفـــد الــقــديــم الـــذي  مــصــطــفــى كـــامـــل، وحــ
أنــشــأه ســعــد زغــلــول. ويــضــاف إلــيــهــا، أحـــزاب 
وبصرها  السلطة  سمع  تحت  أنشئت  أخــرى 
ــــزب اإلصـــــــاح لــلــشــيــخ عـــلـــي يـــوســـف،  مـــثـــل حـ
والــــحــــزب الـــوطـــنـــي الـــحـــر ملــحــمــد بــــك وحـــيـــد، 
ــوالــــي لــلــمــحــتــل الـــبـــريـــطـــانـــي، وغـــيـــرهـــا من  املــ

األحزاب األقل شعبية.
ويرى خبير سياسي بمركز األهرام للدراسات 
الديمقراطية  ثقافة  غــيــاب  أن  االستراتيجية 
وآلــيــاتــهــا فـــي الــتــجــربــة املــصــريــة فـــي الــحــكــم، 
ــم فـــي الــتــعــاطــي مـــع مــبــدأ  ــ يـــقـــوم بـــالـــدور األهـ
تداول السلطة. ويؤيد ذلك، أنه حن استبشر 
الـــشـــعـــب بـــــــزوال املــلــكــيــة تــطــلــعــًا لــــواقــــع أكــثــر 
الحكم  على  العسكريون  انــقــض  ديمقراطية، 
وعـــطـــلـــوا األحــــــــزاب وقــــضــــوا عـــلـــى الــتــعــدديــة 
السياسية، وتبنى الرئيس الراحل، جمال عبد 
الباد  أدخلت  قومية  أجندة  ورفاقه  الناصر، 
فـــي صـــراعـــات مــتــتــالــيــة حــتــى يــنــفــض الــنــاس 
الشعار  ديمقراطية، وأصبح  تطلعات  أي  عن 
السائد »ال صوت يعلو فوق صوت املعركة«، 

ل.
ّ
وفقًا للمحل

القومي  بــاالتــحــاد  الشمولي  الــنــظــام  واكــتــفــى 

 األمـــر على ذلك 
ّ

ثــم االتــحــاد االشــتــراكــي. وظـــل
الـــوضـــع حــتــى انــتــهــت حــــرب 1973، وبــعــدهــا 
أصبح الرئيس الراحل أنور السادات بحاجة 
ل 

ّ
إلى ديكور ديمقراطي صناعي، بحسب املحل

ــه، يـــصـــب فــــي خـــدمـــة ســـيـــاســـاتـــه املــقــبــلــة،  ــ ــ ذاتـ
كــالــســام مــع تــل أبــيــب واالنــفــتــاح وغــيــرهــمــا، 
لـــه مـــا أراد، إذ اســتــيــقــظــت مــصــر سنة  وكــــان 
1974 على قرار رئاسي مفاجئ يسمح بتعدد 
األحزاب، وفق شروط وضعها بنفسه لنفسه.

وترصد درامــا تشكيل حياة سياسية حزبية 
تدور معارضتها في فلك السادات، أنها بدأت 
وتــواصــل   .1976 ــام  عـ واضــــح  أدوار  بتقسيم 
مــقــربــون مـــن الـــســـادات مـــع شــخــصــيــات عــامــة 
لتأسيس ثاثة منابر يمثلون اليمن واليسار 
والــوســط. وافـــق الــســادات فــي شهر نوفمبر/

الــعــام ذاتـــه على تأسيس  الــثــانــي مــن  تشرين 
حــــزب يــمــيــنــي هـــو »األحـــــــرار االشـــتـــراكـــيـــون«، 
ــو »الـــتـــجـــمـــع الــوطــنــي  ــ ــزب يــــســــاري وهـ ــ ثــــم حـ
الوحدوي«، ثم حزب وسطي هو »تنظيم مصر 
العربي االشتراكي«. كما أّسس السادات حزبًا 
جــديــدًا هــو »الـــحـــزب الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«، 
أمــر(  )أو  وتــولــى رئاسته بنفسه، بعدما دعــا 
أعضاء حزب مصر االشتراكي إلى االنضمام 
إليه. وبلغ عدد األحزاب في عهد السادات 40 

حزبًا سياسيًا.
ووفقًا ألحد النواب املصرين، لم تختلف إدارة 
األحزاب السياسية في عهد الرئيس املخلوع، 

المعارضة الحقيقية 
في مصر كانت ممثلة 

بشخصيات ال أحزاب

األحد 17  يوليو / تموز 2016 م   12 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 685  السنة الثانية
Sunday 17 July 2016

األحد 17  يوليو / تموز 2016 م   12 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 685  السنة الثانية
Sunday 17 July 2016

يعتبر معظم السوريين تركيا مالذهم األخير )إفرين أتاالي/ األناضول(

رأت تعليقات إسرائيلية أن »تركيا الكمالية لفظت أنفاسها« )حاليط أونور/فرانس برس(



اليمن: عودة مشاورات الكويت بضمانات ترضي الحكومةالجثث المجهولة تهّدد بعودة العنف الطائفي إلى العراق

67
سياسة

B B

  شرق
      غرب

ال انسحاب تركيًا
 من شمال العراق

أمس  عراقية  عسكرية  مصادر  نفت 
الــســبــت، مـــا تــنــاقــلــتــه وســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة مــقــربــة مـــن الــحــكــومــة حــول 
الــتــركــي  انــســحــاب للجيش  حــصــول 
القوات  أن  العراق، مؤكدة  من شمال 
الـــتـــركـــيـــة مــــتــــواجــــدة هــــنــــاك ضــمــن 
برنامج دعم وتدريب أبناء العشائر 
والــــبــــشــــمــــركــــة الـــــكـــــرديـــــة، فـــــي إطـــــار 
لتنظيم  للتصدي  الــرامــيــة  الــجــهــود 
»الدولة اإلسامية« )داعــش( وحتى 
اآلن هــــي مــســتــمــرة فــــي عــمــلــهــا بــا 
تغيير. وأكد مصدر عسكري عراقي 
القوات  أن  الجديد«  »العربي  لـ رفيع 
ــي مــعــســكــر  ــ ــدة فـ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ الـــتـــركـــيـــة املـ
ــلــــدة بــعــشــيــقــة قـــرب  زلــــيــــخــــان فــــي بــ
تــوجــد أي  لــم تنسحب وال  املــوصــل 
نية لانسحاب لديها وتعمل بشكل 
طبيعي، مشيرًا إلى أنه »ال صحة ملا 
مقربة  عراقية  إعــام  أعلنته وسائل 
من الحكومة« في هذا الشأن. ورجح 
املــصــدر أن يكون ذلــك »ضمن حملة 
إعـــامـــيـــة أطــلــقــتــهــا وســــائــــل إعــــام 
ــــواء في  مــعــروفــة فـــي تــوجــهــاتــهــا سـ

العراق أو دول أخرى«.

أوباما يناقش مع 
مستشاريه محاولة 

االنقالب

أعـــلـــن الــبــيــت األبـــيـــض فـــي بـــيـــان أن 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، بـــــاراك أوبـــامـــا، 
قرر عقد اجتماع مع فريق مساعديه 
للسياسة الخارجية واألمن القومي، 
خــاص بمناقشة الــوضــع فــي تركيا، 
بـــعـــد االنــــقــــاب الـــعـــســـكـــري الــفــاشــل 
الــــــــــذي حــــــــــاول مــــنــــذ لــــيــــل الـــجـــمـــعـــة 
الشرعية  بالسلطة  اإلطاحة  املاضي 

املنتخبة. 
)رويترز(

ميركل تدعو إلى 
التعامل مع االنقالبيين 

وفقًا للقانون
دانــــت املــســتــشــارة األملــانــيــة، أنجيا 
مـــيـــركـــل )الــــــصــــــورة(، أمـــــس الــســبــت 
االنقاب  محاولة  العبارات«  »بأشد 
رجب  التركي  الرئيس  ضد  الفاشلة 
طيب أردوغــان وحكومته والبرملان، 
الرئيس رجب طيب أردوغــان   

ً
داعية

أحكام  االنقابيني وفق  إلى معاملة 
دولـــة الــقــانــون. وقــالــت ميركل خال 
الحكومة  كلمة في برلني »باسم كل 
ــــن بـــأشـــد الـــعـــبـــارات«  )األملـــانـــيـــة( أديـ
ــقــــاب »بــــالــــقــــوة« عــلــى  مـــحـــاولـــة االنــ
ــة املــــنــــتــــخــــبــــة.  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
واعتبرت أن التعامل مع »املسؤولني 
عن األحداث املأسوية يمكن وينبغي 
أال يــحــدث إال بــمــوجــب أحــكــام دولــة 
القانون«، وذلك بعدما أعلن الجيش 
ــبـــت إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة  الـــتـــركـــي الـــسـ
ــقـــاب الــتــي قـــام بــهــا عــســكــريــون  االنـ

مــتــمــردون ضـــد أردوغـــــــان. وشـــددت 
التي  »الديمقراطية  أن  على  ميركل 
ــقــــوق الـــجـــمـــيـــع وتــحــمــي  ــتـــرم حــ تـــحـ
األقـــلـــيـــات هــــي األســـــــاس االفــــضــــل«، 
أي  يــتــضــمــن خــطــابــهــا  أن  مـــن دون 
إشارة مباشرة إلى الرئيس التركي. 
وأضــافــت أن أملانيا تقف إلــى جانب 
»جميع من يدافعون عن الديمقراطية 
 
ً
ودولـــة الــقــانــون فــي تــركــيــا«، مــؤكــدة

يمكن  ال  السياسية«  »التغييرات  أن 
أن تــتــم إال »بــرملــانــيــا« وديــمــقــراطــيــا. 
ــه أمـــر مـــأســـوي أن  وقـــالـــت أيــضــا »إنــ
يكون عدد كبير من الناس قد دفعوا 
حياتهم ثمن محاولة االنقاب هذه. 
الــدمــاء فــي تركيا يجب أن  إن حمام 
يــتــوقــف. مـــن حـــق الــشــعــب أن يــقــرر، 
 )...( انتخابات حــرة، من يحكمه  في 
إن الدبابات في الشوارع والهجمات 
الجوية على السكان ال تندرج ضمن 
ــــى أن  ــانــــون«. تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ ــقــ الــ
الــعــاقــات مــتــوتــرة حاليا بــني برلني 
ــرة عـــلـــى خــلــفــيــة أحــــــــداث عـــدة  ــ ــقـ ــ وأنـ
أبـــرزهـــا تــصــويــت الـــبـــرملـــان األملـــانـــي 
ــلــــى االعـــــــتـــــــراف بـــــــاألحـــــــداث الـــتـــي  عــ
تعرض لها األرمن في 1915 في عهد 

السلطنة العثمانية، بأنها »إبادة«.
)فرانس برس(

بغداد ـ آدم محمود

تفاقمت حالة الرعب لدى العراقيني من عودة 
بذلك  الــبــاد، مستندين  إلــى  الطائفي  العنف 
إلــى حالة مشابهة كانت سائدة وقــت انــدالع 
الفتنة الطائفية في الباد، في األعــوام 2006 
املــجــهــولــة.  الــجــثــث  بــانــتــشــار  متمثلة   ،2008
ــر الــطــب  ــ وتــشــيــر مـــصـــادر طــبــيــة إلـــى أن دوائـ
الـــعـــدلـــي تــتــســلــم عــــشــــرات الـــجـــثـــث، يـــومـــيـــا، 
الــرأس،  باتجاه  نارية  بطلقات  تلت 

ُ
ق أغلبها 

ومعظمها مجهولة الهوية. 
ــلــت 

ّ
ــك، مــــع خـــطـــوة مــفــاجــئــة تــمــث ــ وتــــزامــــن ذلــ

بــــانــــســــحــــاب قــــــــــوات الـــــشـــــرطـــــة االتـــــحـــــاديـــــة 
ومــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي وقــــــوات الـــرد 
وهو  الفلوجة،  مدينة  مــن  بالكامل،  السريع، 
أنــه جــاء نتيجة تصاعد  اعــتــبــره البعض  مــا 
على  املهيمنة  املليشيات  بني  التوترات  حــدة 
العاصمة العراقية بغداد وبني حكومة حيدر 

صنعاء، الرياض ـ العربي الجديد

أعـــلـــنـــت مــــصــــادر رســـمـــيـــة يــمــنــيــة مــوافــقــة 
للمشاركة  الــعــودة  على  الحكومي  الجانب 
فــي مـــشـــاورات الــســام، الــتــي تــرعــاهــا األمــم 
الكويت،  فــي  ستأنف 

ُ
ت أن  واملــقــرر  املــتــحــدة، 

وكشف  أسبوعني.  مــن  ألكثر  تعليقها  بعد 
رئــــيــــس الـــــوفـــــد املـــــــفـــــــاوض، نــــائــــب رئـــيـــس 
ــة، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، عـــبـــد املــلــك  ــكـــومـ الـــحـ
املــخــافــي، أن حــكــومــتــه »حــصــلــت عــلــى رد 
ــمـــي إســمــاعــيــل  ــن املـــبـــعـــوث األمـ مــكــتــوب )مــ
ولد الشيخ أحمد( حول مطالبنا بما يكفي 
الكويت«.  مــشــاورات  في  للمشاركة  للعودة 
ــح أن االتـــفـــاق يــنــص عــلــى »أال تزيد  وأوضــ
املشاورات املقبلة في الكويت عن أسبوعني 

مع التزام صارم باملرجعيات«.
وفــي الــســيــاق، أوضـــح مــوقــع وكــالــة األنــبــاء 
ــيــــة )ســـــبـــــأ( بــنــســخــتــهــا  ــمــ ــة الــــرســ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  الـــحـــكـــومـــيـــة أن اجـــتـــمـــاعـــا فـ

العبادي. وقال مدير شرطة الفلوجة، العميد 
»العربي الجديد« إن قطعات  جمال الجميلي لـ
االتــحــاديــة وقـــوات الحشد الشعبي  الــشــرطــة 
وقوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، 
انــســحــبــت، أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، وأكــمــلــت 
انسحابها، أمس السبت، من مدينة الفلوجة 
املحلية  الشرطة  »أن  مــؤكــدًا  بــغــداد«،  باتجاه 

ستتولى مسك امللف األمني في الفلوجة«.
ــنــــني  ــواطــ ــاء املــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويــــــدفــــــع الــــــخــــــوف مــــــن اخـ
الــعــراقــيــني، وخــصــوصــا الــشــبــاب، مــن ارتــفــاع 
ــه إلـــــى مــــا كـــــان عـــلـــيـــه أيــــام  ــ ــولـ ــ الـــعـــنـــف ووصـ
الــبــاد، سابقا،  الـــذي ضــرب  الطائفي  العنف 
أو  إلـــى تغيير سكنها  الــعــائــات  الــكــثــيــر مــن 
تــرحــيــل أبــنــائــهــا إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، حفاظا 
عــلــى حــيــاتــهــم، مــؤكــديــن أن الــعــنــف الطائفي 

يستهدف الشباب بشكل أكبر.
الــصــحــة  وزارة  ــــي  فـ طـــبـــي  مــــصــــدر  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »عــشــرات  الــعــراقــيــة، لـــ
الجثث تفد يوميا إلى دوائــر الطب العدلي«، 
مــــؤكــــدًا أن املــســتــشــفــيــات تــســتــقــبــل كــــل يـــوم 
حاالت خطرة، تعرضت لعملية قتل. ويضيف 
ــرة الــطــب الــعــدلــي فــي بــغــداد  ــ املــصــدر أن »دائـ
تــســتــلــم كــــل يـــــوم عــــشــــرات الـــجـــثـــث بــعــضــهــا 
ــاظ بـــهـــا بــعــد  ــفـ ــتـ ــة، يـــتـــم االحـ ــويـ ــهـ مـــجـــهـــول الـ
تــصــويــرهــا«، الفــتــا إلــى أن »هــنــاك الكثير من 
األشـــخـــاص يــقــصــدون املــســتــشــفــيــات ودوائــــر 
الطب العدلي للسؤال عن أقارب لهم فقدوا من 

دون أن يعرفوا مصيرهم«.
ــا يــحــصــل  ــ ــــدر ذاتـــــــه إلــــــى أن مـ ــــصـ ويـــلـــفـــت املـ
هـــو مــشــابــه ملـــا كـــان يــجــري فـــي وقـــت العنف 
الــذي ضــرب الباد قبل نحو عشرة  الطائفي 

لــم يــعــد. ويتوقع الــنــداوي أن ولـــده قــتــل، وأن 
»العربي  جثته رميت في مكان ما، موضحا لـ
الجديد« أن »ال أثر له في املستشفيات ومراكز 
ــة. كـــنـــت نــصــحــتــه كـــثـــيـــرًا أن يــســافــر.  ــرطـ ــشـ الـ
توضحت الصورة، اليوم، جيدًا، فتح األشرار 
مرة  الطائفية  لــعــودة  مصراعيه  على  الــبــاب 

عبدربه  الرئيس  عقده  الرياض،  السعودية 
ــادي مــــع هــيــئــتــه االســـتـــشـــاريـــة  ــ مـــنـــصـــور هــ
وأعضاء الفريق املفاوض، وبحضور نائبه 
علي محسن األحمر، أقر العودة للمشاركة 
في املفاوضات. وأوضح املوقع أن االجتماع 
»ناقش باستفاضة لقاءات املبعوث االممي 
اســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد الــتــي أجــراهــا 
مــع الــرئــيــس هــــادي ونــائــبــه ولـــقـــاءه بــقــادة 
األحــــزاب والــقــوى السياسية والــهــادفــة في 
مجملها الى استئناف مشاورات السام في 
الكويت مع األخذ باالعتبار السقف الزمني 
ــزام بـــأســـس ومــرجــعــيــات  ــ ــتـ ــ املـــفـــتـــرض وااللـ
الـــســـام وصــــوال الـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه الــتــي 
تــم الــذهــاب اليها وتــم تقديم الــتــنــازالت من 
أجــــل مــصــلــحــة الــشــعــب الــيــمــنــي«. وأضــــاف 
ــلــــى ذهـــــــاب فــريــق  ــاع وافـــــــق »عــ ــمــ ــتــ أن االجــ
مـــشـــاورات الــســام الــحــكــومــي إلـــى الــكــويــت 
لحضور الجلسة اإلجرائية على أن تواصل 
الـــنـــقـــاشـــات بــــني الـــحـــكـــومـــة واملــســتــشــاريــن 
واملــبــعــوث األمــمــي والـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
الرياض ملا من شأنه ضمان تحقيق السام 
وسقفه  ومرجعياته  أسسه  وفــق  الحقيقي 
الزمني وليس حوارًا عبثيا ملجرد الحوار«.

وجاءت املوافقة على املشاركة بعدما رفض 
العودة  في وقت سابق،  الحكومي  الجانب 
للمشاركة في املشاورات التي كان من املقرر 
ستأنف في الـ15 من الشهر الجاري، إال 

ُ
أن ت

الــحــكــومــي بضمانات  الــجــانــب  مــطــالــبــة  أن 
تسبق الــذهــاب لــلــحــوار، حــالــت دون عــودة 

املشاورات في موعدها. 
ــادر فــــي الــــريــــاض لــــ«الـــعـــربـــي  ــالــــت مــــصــ وقــ

الجديد« إن »قرار مواصلة الوفد الحكومي 
مـــشـــاورات الـــســـام فـــي الــكــويــت يــأتــي بعد 
وعــــود تلقتها الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مـــن ولــد 
التي  الطريق  أحمد بسحب خارطة  الشيخ 
كــانــت قــد أعلنتها األمـــم املــتــحــدة فــي وقــٍت 
الشرعية  الحكومة  رفضته  ما  وهــو  سابق 
ــا فـــي املــــشــــاورات«.  وأعـــنـــلـــت تــعــلــيــق وفـــدهـ
وأضـــاف أن »مــشــاركــة الــوفــد الحكومي في 
ــا مــن  ــأتـــي حـــرصـ ــرى تـ ــ ــــرة أخــ املـــــشـــــاورات مـ
املــرتــكــز على  الــســام  إحـــال  الحكومة على 
ــرارات  ــقـ املــرجــعــيــات األســـاســـيـــة املــتــمــثــلــة بـ
ــرار 2216،  ــقـ الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وخـــاصـــة الـ
التنفيذية  وآلــيــاتــهــا  الخليجية  ــادرة  ــبـ واملـ
املزمنة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل، وما تم االتفاق عليه في مشاورات 
جنيف وبــيــل الــســويــســريــة«. ولــفــت املصدر 
إلــى أن الــوفــد يتمثل فــي املــخــافــي، ونائب 
ــيــــس الــــــــــــوزراء، وزيـــــــر الــــخــــدمــــة املـــدنـــيـــة  رئــ
عبدالعزيز  الوفد  رئيس  نائب  والتأمينات 
جـــبـــاري، ووزيــــر حــقــوق اإلنـــســـان عــزالــديــن 
األصبحي، ومستشاري رئيس الجمهورية 

ياسني مــكــاوي، والــدكــتــور رشــاد العليمي، 
والدكتور العامري، والوزير عثمان مجلي، 
ــة الــجــمــهــوريــة  ــاسـ ــائـــب مـــديـــر مــكــتــب رئـ ونـ

عبدالله العليمي باوزير.
على صعيد آخر، أعلن جناح تنظيم القاعدة 
فـــي الــيــمــن مــســؤولــيــتــه عـــن الــتــفــجــيــر الـــذي 
اســتــهــدف مــحــافــظ عــــدن الـــلـــواء عـــيـــدروس 
الزبيدي، ومدير شرطة املدينة اللواء شال 
علي شائع، يوم الجمعة ونَجَوا منه. وكان 
املتحدث باسم إدارة أمن عدن، عبدالرحمن 
النقيب، قد ذكر، الجمعة، أن سيارة ملغومة 
انفجرت لدى مرور موكب املحافظ عيدروس 
الزبيدي، ومدير الشرطة اللواء شال شائع 
الطريق  على  السكنية«،  »إنــمــا  منطقة  فــي 
ــيـــب جــنــدي  املــــؤديــــة ملــديــنــة الـــبـــريـــقـــة، وأصـ

بإصابات طفيفة.
ــتــــخــــصــــص  ونـــــــقـــــــل مـــــــوقـــــــع »ســــــــــايــــــــــت« املــ
بثه  مقتضبا  بيانا  الجهادية  بالجماعات 
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عبر قناته 
على تطبيق تليغرام، اليوم السبت، وقال فيه 
إنه فجر قنبلة في سيارة متوقفة. وأضاف 
أن الزبيدي وقائد شرطة عدن شال شائع 
كــانــا فــي الــســيــارة مــن دون أن يــقــدم مــزيــًدا 
ــا 

ً
مـــن الــتــفــاصــيــل. وعــــني الـــزبـــيـــدي مــحــافــظ

فــي تفجير ســيــارة  بــعــد مقتل سلفه  لــعــدن 
يــوم 6 ديسمبر/ كــانــون األول املــاضــي، في 
هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، 
وحاول مهاجمون قتل الزبيدي وشال عدة 
مــــرات فــي هــجــمــات بــســيــارات مــلــغــومــة، إال 
أنهما نجوا منها، مع مقتل عــدد كبير من 

مرافقيهما في تلك العمليات.

طائفي  عنف  فترة  العراقيون  وشهد  أعـــوام. 
في الباد، تركز بشكل أساسي في العاصمة 
بــغــداد، استمر لنحو 3 أعـــوام بــدءًا مــن العام 
مــزار ديني  إثــر تفجير استهدف  2006، على 
ــراء، شـــمـــال بــــغــــداد. وكــانــت  ــامــ فـــي مــديــنــة ســ
ــمــة، فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 

ّ
عــمــلــيــة تــفــجــيــر مــنــظ

2006، استهدفت ضريح اإلمامني علي الهادي 
والحسن العسكري في سامراء، شمال بغداد، 
وأدت إلى اشتعال الفتنة بني الشيعة والسنة 

في العراق.
الـــحـــاج فــاضــل الـــنـــداوي لـــم يــجــد أثــــرًا لــولــده 
الحالي،  العاشر من يوليو/تموز  أحمد منذ 
ــــرج فــــي ســـيـــارتـــه لـــقـــضـــاء عــمــل  ــه خـ ــ ــقـــول إنـ يـ
لكنه  للعقارات،  إذ يملك ولــده مكتبا  خــاص، 

أخـــرى«. وكــان في فقدان ابــن الحاج النداوي 
تحذير رآه جاره نصيف الحياني، بوضوح، 
ليشجع أوالده على ترك املدينة والهرب نحو 
إقليم كردستان، شمال العراق. الحياني وهو 
إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  رجــل سبعيني، 
»كل شيء صار واضحا، هناك عــودة للعنف 
املليشيات،  بيد  كلها  القوة  واليوم  الطائفي، 
وليس أمامنا سوى الهرب. يكفينا ما خسرنا 
ــتــل أخــي وثــاثــة مــن أوالده على يد 

ُ
سابقا. ق

املليشيات عام 2007. لن أجازف ببقاء أوالدي 
قربي، فالشباب مستهدفون«.

ــام  ــ ــــال األيـ ــرى خـ ــ ــا جـ ويــــــرى الـــحـــيـــانـــي أن مــ
ــرب مــنــاطــق  ــ الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة مــــن عـــنـــف ضـ
مهمة بالعراق، بينها تفجير الكرادة ببغداد، 
وتفجير مرقد »سيد محمد« شمال العاصمة، 
»نذير شؤم بقدوم العنف الطائفي. إنها نفس 
الطريقة التي فتحت الباب لنشوب الطائفية 

قبل عشرة أعوام« بحسب قوله.
ــكــــرادة فـــي بـــغـــداد فـــي 3  وُعـــــّد تــفــجــيــر حـــي الــ
أوقع  إذ  األكثر دموية،  الحالي،  يوليو/تموز 
أكــــثــــر مــــن 400 ضـــحـــيـــة بــــني قـــتـــيـــل وجـــريـــح 
ومفقود، بسبب الحريق الهائل الذي نجم عن 
ثــم تاه  تــجــاريــة،  التفجير وطـــاول مجمعات 
تفجير مرقد السيد محمد، ويعد أحد املزارات 
الشيعية املهمة، ويقع في ناحية بلد، شمال 
بغداد. ونفذ تفجير املرقد في 8 يوليو/تموز 
الــحــالــي مــن خــال ثــاثــة انتحاريني بأحزمة 
قتيل  بــني  الــعــشــرات  ضحيته  وراح  نــاســفــة، 
وجــريــح. وعــلــى إثــر ذلـــك، ظهر زعــمــاء وقــادة 
الثأر،  بأخذ  ويــتــوعــدون  يــهــددون  املليشيات 
واالنتقام للضحايا، مرددين عبارات طائفية.

اتفاق 
الفروف ـ كيري

سعوديو
11 سبتمبر

أول  موسكو،  في  مطولة  اجتماعات  وكيري 
من أمس الجمعة، تناولت القضية السورية. 
وأكــد كيري أن بــاده اتفقت مع روسيا على 
للمشاكل   

ً
»إذا طبقت فستوفر حــا خــطــوات 

املتعلقة بانتهاكات قوات النظام، والهجمات 
ــة الـــــنـــــصـــــرة«. ورفـــــض  ــهـ ــبـ الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا جـ
كــيــري الــخــوض فــي تفاصيل االتــفــاق، خال 
عقب  الجمعة،  مساء  عقده  صحافي  مؤتمر 
ــال  اجــتــمــاعــات مـــاراثـــونـــيـــة مـــع الفـــــــروف. وقـ
الـــوزيـــر األمــيــركــي: »لـــن نعلن عــن الــخــطــوات 
املـــلـــمـــوســـة الـــتـــي اتــفــقــنــا عــلــيــهــا فــــي قــائــمــة 
ــد لـــهـــا الـــنـــجـــاح، وألنـــهـــا  ــريـ ــا نـ ــنـ ــلـــة، ألنـ طـــويـ
ونقلت  تنجح«.  كي  العمل  من  ملزيد  بحاجة 
وكالة »رويترز« عن كيري: »لكني أود تأكيد 
الثقة.  على  مبنية  ليست  الــخــطــوات  هــذه  أن 
إنــهــا تــحــدد مــســؤولــيــات مــتــســلــســلــة يتعني 
على جميع أطــراف الصراع استئنافها بنّية 
قــوات  تنفذه  الـــذي  العشوائي  القصف  وقــف 
)بشار( األســد، وتكثيف الجهود ضد جبهة 

الدن. وفي ما يلي ملحة عما ورد في التقرير 
األميركي حول هؤالء األشخاص.

عمر البيومي
باثنني  على صلة  كــان  إنــه  التحقيقات  قالت 
مــــن الـــخـــاطـــفـــني الـــســـعـــوديـــني املـــشـــاركـــني فــي 
تــنــفــيــذ الــهــجــوم عــلــى بــرجــي مــركــز الــتــجــارة 
الــــعــــاملــــي، وهــــمــــا نــــــــواف الــــحــــازمــــي وخـــالـــد 
املـــحـــضـــار. ولــــم يــنــكــر الــبــيــومــي هــــذه الــصــلــة 
لكنه أنكر صلته باملؤامرة، واعتبر أن صلته 
بالحازمي واملحضار كانت عابرة ولم تستمر 
سوى أسبوعني، أثناء تجاورهما في السكن 
فــي حــي كليرمونت ميسا  بــاركــوود  بمجمع 

بمدينة سان دييغو.
بالبحث  األميركية  السلطات  بــدأت  وعندما 
لــهــم صــلــة بمنفذي الهجمات  أفــــراد كـــان  عــن 
تـــبـــني لـــهـــا أن عـــمـــر بـــيـــومـــي غــــــادر األراضــــــي 
األميركية قبل الهجمات بأشهر متوجها إلى 
بريطانيا. فما كان من السلطات األميركية إال 
التحقيق  البريطانية  الشرطة  مــن  طلبت  أن 
مـــع بــيــومــي وتــفــتــيــش مــنــزلــه بــعــنــايــة، وهــو 
مــا تــم بــالــفــعــل. وفــضــلــت لــنــدن إرســــال بعض 
بيومي  منزل  فــي  ضبطتها  التي  الحاجيات 
إلــى واشنطن للمزيد من الفحص، وكــان من 
تابع  أميركي  املضبوطات جــواز سفر  ضمن 

محمد أمين

ــــن وزيـــــــــر خــــارجــــيــــة الـــــواليـــــات  ــلـ ــ أعـ
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، جــــون كــيــري، 
الروسي، سيرغي الفروف،  ونظيره 
بلديهما على محاربة  اتــفــاق  الــســبــت،  أمــس 
)داعــش( وجبهة  »الدولة االسامية«  تنظيم 
النصرة في سورية بشكل صارم، األمر الذي 
اعتبرته فصائل املعارضة السورية املسلحة 
ــرار اســــتــــهــــداف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »ذريــــــعــــــة جــــــديــــــدة« السـ
مــجــازر ضد  ــكـــاب  وارتـ ومــقــراتــهــا  مقاتليها 
بــدأ تطبيق  النظام  أن  إلــى  املــدنــيــني، مشيرة 
االتفاق على الفور. ونقلت وكاالت األنباء عن 
واألميركي،  الــروســي  الطرفني،  »إن  الفـــروف: 
اتفقا على محاربة »داعش« وجبهة النصرة 
»بـــا هـــــوادة«، مــضــيــفــا: »أن هــدفــنــا املشترك 
توفير نظام وقف إطاق النار الطويل األمد 
عــلــى جــمــيــع األراضــــــي الـــســـوريـــة بــاســتــثــنــاء 
ــــروف  ــد الفـ ــقـ ــنــــصــــرة«. وعـ داعــــــش وجـــبـــهـــة الــ

واشنطن ـ منير الماوري

مـــنـــفـــذي  مــــــن  خــــاطــــفــــا   15 أن  بــــمــــا 
الــحــادي عشر من سبتمبر  هجمات 
2001، البالغ عددهم 19 شخصا، هم 
سعوديون، فقد ركزت التحقيقات على معرفة 
كــل مــن كـــان عــلــى صــلــة بــهــم أثــنــاء وجــودهــم 
املــتــحــدة، ال سيما قبيل تنفيذ  الــواليــات  فــي 
تــم حجب 28 صفحة من  أنــه  الهجمات. غير 
التقرير قبل نشر نتائجه، تحت مبرر الحرص 
كون  السعودية،  الحكومة  مع  العاقات  على 
إلــى شبهات  تتطرق  إليها  املشار  الصفحات 
تــحــوم حـــول مــواطــنــني ســعــوديــني عــلــى صلة 
حول  شبهات  عــن   

ً
فــضــا الخاطفني،  ببعض 

ارتباط بعضهم باالستخبارات السعودية.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن اإلفــــــــراج عــــن صــفــحــات  وعـ
، إال أنــه تم الكشف عن 

ً
التقرير لم يكن كــامــا

أســمــاء عــدد مــن املــواطــنــني الــســعــوديــني. ومن 
الافت أن تلك األسماء كان تم تسريبها خال 
السنوات التي تلت الهجمات، بل إن بعضهم 
تــعــرض لــاعــتــقــال. وبــالــتــالــي لـــم يــعــد هــنــاك 
جــدوى سياسية واضحة من إعــان األسماء 
مـــجـــددًا. وعــلــى األرجــــح أن لــرفــع الــســريــة عن 
هذه األوراق أهدافا قانونية، إذ إن التسريبات 
 كافيا يمكن 

ً
في السابق لم تكن تعتبر دليا

الـــ 28  االستناد إليه فــي املحاكم. أمــا إصـــدار 
صفحة رسميا من قبل الكونغرس، فإنه يفتح 
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه إلعـــــادة رفــــع قــضــايــا 
لــعــدم وجــود  الــتــي فشلت ســابــقــا،  التعويض 
رابط بني الخاطفني السعوديني وأي موظف 

في الحكومة السعودية.
الهدف من رفع  بــأن  غير أن هناك من يعتقد 
السرية عن هذه الصفحات في هذا التوقيت، 
ــادة تــأكــيــد الــتــذمــر الـــــوارد في  ــ يــتــمــثــل فـــي إعـ
مــعــظــم الــصــفــحــات عــن عـــدم تــعــاون الــريــاض 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة مـــع واشـــنـــطـــن فـــي حــربــهــا 
بدخول  ينذر  ما  وهــو  الديني.  التطرف  على 
العاقات األميركية-السعودية مرحلة جديدة 
ســـوف تــتــرتــب عــلــيــهــا اســتــحــقــاقــات جــديــدة. 
ومن شأن الكشف عن تلك الصفحات أن يعيد 
إلــى دائـــرة الــضــوء مــجــددًا األشــخــاص الستة 
الـــذيـــن ال يــتــبــوأ أي مــنــهــم أي مــنــصــب رفــيــع 
وأسامة  البيومي،  عمر  وهــم:  السعودية  فــي 
ــعـــني، والـــشـــيـــخ  ــيـ ــقـــضـ بــــاســــنــــان، ومـــحـــمـــد الـ
الــثــنــيــري، ومــحــضــار عبدالله ، وعــبــدالــلــه بن 

 
ً
الــنــصــرة«. ولــم ينتظر طــيــران النظام طويا
بعد اتفاق حليفه األبرز روسيا مع الواليات 
املتحدة، فارتكب، فجر وصباح أمس السبت، 
مــجــازر فــي األحــيــاء التي تقع تحت سيطرة 
قوات املعارضة في مدينة حلب شمال الباد، 
حيث أكد ناشطون أن أكثر من خمسني مدنيا 
بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات شنها 
واأللغام  املتفجرة  بالبراميل  النظام  طيران 
مدنيني  سبعة  أن  ناشطون  وأفـــاد  البحرية. 
قتلوا وأصيب آخــرون في غــارات استهدفت 
مشفى »عمر بن عبد العزيز« في حي املعادي 
بحلب، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل 
كامل. وقتل 10 مدنيني، وأصيب آخــرون في 
حـــي الـــفـــردوس بــحــلــب، فـــي قــصــف لــلــطــيــران 
الحربي، الــذي ارتكب مجزرة أخــرى في حي 
القديمة، حيث  النصر في منطقة حلب  بــاب 
ــة أطـــفـــال  ــعــ قـــتـــل ســبــعــة مـــدنـــيـــني بــيــنــهــم أربــ

وامرأتان.
ــــي الـــتـــابـــع  ــدنـ ــ ــن الـــــدفـــــاع املـ ــلــ ــــن جـــهـــتـــه، أعــ مـ
الحربية  الــطــائــرات  أن  الــســوريــة،  للمعارضة 
واملروحية شنت، منذ ساعات صباح السبت 
األولى، غارات جوية على أحياء مدينة حلب 
الــفــراغــيــة والــبــرامــيــل املتفجرة،  بــالــصــواريــخ 
مــشــيــرة إلــــى أن الــقــصــف اســـتـــهـــدف أحـــيـــاء: 
املـــعـــادي واملــغــايــر والــجــزمــاتــي والــقــاطــرجــي 

البنة بيومي الصغرى، املولودة في الواليات 
املتحدة. لكن السلطات األميركية أعادت إليها 
ــــواز ســفــرهــا، كــمــا أعـــيـــد إلــــى بــيــومــي بعد  جـ
سبعة أشهر جهاز الكومبيوتر واملضبوطات 

األخرى.

أسامة باسنان
هو رجل أعمال سعودي اعتقل في سان دييغو 
مع زوجته الفلسطينية بعد أحداث سبتمبر، 
وظل محتجزًا ما يقارب الثاثة أشهر، بحجة 
مخالفته لــقــوانــني الــهــجــرة األمــيــركــيــة. وجــاء 

والــــــفــــــردوس وبــــــاب الـــنـــيـــرب وجـــســـر الــحــج 
ــلــــب الــقــديــمــة  ــري وحــ ــكــ ــســ واملــــــواصــــــات والــ
والصالحني والــصــاخــور، األمــر الــذي تسبب 
بــمــقــتــل وإصـــابـــة عـــشـــرات املــدنــيــني، وخلفت 
املمتلكات،  الغارات أضــرارًا مادية كبيرة في 

وفق الدفاع املدني.
ــــي املـــعـــارضـــة  وأبـــــــــدت فـــصـــائـــل عـــســـكـــريـــة فـ
الـــســـوريـــة تــخــوفــهــا مـــن أن يــســتــغــل الــــروس 
ــنــــظــــام اتــــفــــاق »الفـــــــــروف - كــــيــــري« عــلــى  والــ
»ذريــعــة جــديــدة  مــحــاربــة جــبــهــة الــنــصــرة، كـــ
الستمرار استهداف املدنيني في املناطق التي 
استهداف  ومــواصــلــة  سيطرتها،  تحت  تقع 
مقاتليها ومــقــراتــهــا«. فــي هـــذا الــصــدد، أكــد 
الناطق باسم »جيش املجاهدين« في حلب، 
الــنــقــيــب أمــــني مــلــحــيــس، أن كــتــائــب الــجــيــش 
الــســوري الــحــر فــي املــديــنــة وريــفــهــا ال تنّسق 
ــــي حـــديـــث  ــع جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة، مـــضـــيـــفـــا فـ ــ مـ
املعروفة  جبهاتنا  »لنا  الجديد«:  »العربي  لـ
واملليشيات  النظام  قــوات  فيها  نواجه  التي 
الطائفية اإليرانية، وعلى الرغم من ذلك يقوم 
 نهارًا، لتوفير 

ً
الطيران الروسي بقصفنا، ليا

غطاء جوي لقوات النظام وحلفائها للتقدم 
ومــحــاصــرة مــديــنــة حــلــب«. وأشــــار ملحيس 
إلى أن »الغرب« يريد معاقبة فصائل الجيش 
ــا رفـــضـــت الــخــضــوع  ــهــ ــــوري الـــحـــر »ألنــ ــــسـ الـ
اته الهادفة إلى التفرغ ملحاربة تنظيم  إلماء
الـــدولـــة اإلســامــيــة ومــهــادنــة قــــوات الــنــظــام، 
واملليشيات املرتبطة بها«، مضيفا: »لم ولن 

ننفذ ما يمليه علينا الغرب«.
ــال مــلــحــيــس إن »جــمــيــع  ــذا الــــصــــدد، قــ فـــي هــ
الـــــــدول مــتــحــالــفــة مــــع الـــنـــظـــام ضــــد الــشــعــب 
ــة املــســلــحــة،  ــعــــارضــ الـــــســـــوري، وفـــصـــائـــل املــ
فــي مدينة حلب وريــفــهــا«، معتبرًا  وخــاصــة 
املجازر التي ارتكبها طيران النظام في حلب 
وريـــفـــهـــا، يـــومـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، »بـــدايـــة 
الــروســي األمــيــركــي«. ولفت  تطبيق االتــفــاق 
ملحيس إلى أن الطيران الحربي قصف أمس 
ريف  فــي  الجينة  بــلــدة  العنقودية  بالقنابل 
حلب الغربي وهي خالية تماما من أي وجود 
عسكري للمعارضة أو لجبهة النصرة، مذكرًا 
ــام،  ــدولـــي، مــنــذ أيـ بــقــيــام طـــيـــران الــتــحــالــف الـ
في  التوامه  قرية  في  مدنيني  منازل  بقصف 
ف أكثر من 

ّ
ريف حلب الغربي أيضا، مما خل

 في صفوف نازحني إلى القرية 
ً
عشرين قتيا

مــن ريــف حلب الشمالي. وتــابــع ملحيس أن 
مدينة حلب »تقاوم قوات النظام ومليشيات 
إيـــــــران الــطــائــفــيــة والــــطــــيــــران الــــروســــي ملــنــع 
فيها  يعيش  التي  الشرقية  األحــيــاء  تطويق 
نحو نصف مليون مدني، يريد النظام قتلهم 

قصفا وجوعا تحت الحصار«.
ولم يتوقف الطيران الروسي عن استهداف 
فصائل املعارضة السورية، منذ بدء تدخله 
ــهـــر ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  فــــي الــــثــــاثــــني مــــن شـ
ر الطيران الروسي غطاء جويا 

ّ
املاضي. ووف

لــه كي  املــســانــدة  النظام واملليشيات  لــقــوات 
املعارضة  قـــوات  حــســاب  على  تقدما  تحقق 
الــســوري، وفي  في شمال حمص والساحل 
ــــي مـــديـــنـــة حــلــب  ــنـــوب ســــوريــــة، وفـ ــا جـ ــ درعــ

وأريافها. 
ويرى مراقبون أن اتفاق كيري - الفروف، بما 
فــي مــحــاربــة جبهة  الــجــهــود  يخص تنسيق 
الــنــصــرة فـــي ســـوريـــة، ســـوف »يـــزيـــد املشهد 
تعقيدًا« ويؤدي إلى ارتكاب املزيد من املجازر 
بحق املــدنــيــني، وتهجير أعـــداد إضــافــيــة من 
الــســوريــني مــن مــنــازلــهــم. وتـــرى مــصــادر في 
املــعــارضــة الــســوريــة أن مــوســكــو وواشــنــطــن 
للقضية  الـــوحـــيـــد  الـــحـــل  أن  جـــيـــدًا  يــعــلــمــان 
السورية هو في تنحية األسد وأركان حكمه 
عــن الــســلــطــة، ضــمــن اتــفــاق ســيــاســي حقيقي 
الــبــاد، وإعــادة  استقرار  أمــام  الطريق  يمهد 
الجيش  فيها  بما  الــدولــة  مــؤســســات  هيكلة 
واألجــهــزة األمنية. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
الــحــل الــعــســكــري لـــن يــجــدي نــفــعــا، ال سيما 
وشــرد  قتل  نظاما  تقاتل  الــنــصــرة  جبهة  أن 
ــيــــون  ــدنــ ــفـــة: »املــ ــيـ ــــني، مـــضـ ــوريـ ــ ــسـ ــ مــــايــــني الـ
الــســوريــون وحــدهــم مــن ســيــدفــع ثــمــن اتــفــاق 
الفروف - كيري الغامض الذي يدفع باتجاه 

التأزيم، وليس الحل«.

البيومي  باسنان تعرف على  أن  التقرير  في 
فـــي مــســجــد حـــي كــلــيــرمــونــت مــيــســا بمدينة 
سان دييغو، كما ارتبطت زوجتاهما بعاقة 
قوية. وتضمنت الوثائق الواردة في التقرير 
معلومات عن شيكات تلقتها زوجة البيومي 
ــة الــســفــيــر  ــ مـــن األمــــيــــرة هـــالـــة الــفــيــصــل، زوجـ
السعودي السابق في واشنطن، األمير بندر 
بـــن ســلــطــان، لــكــن ســـرعـــان مـــا ورد تصحيح 
للمعلومة بأن الشيكات كانت معونة لزوجة 

باسنان.

الشيخ الثميري
أقـــــام الــشــيــخ الــثــمــيــري فـــي لــــوس أنــجــلــوس 
ــنـــوبـــي واليـــــــة كـــالـــيـــفـــوريـــنـــا حــــوالــــى ســت  جـ
سنوات وكان يمثل وزارة الشؤون اإلسامية 
السعودية في الواليات املتحدة، ويعمل على 
الدين.  رجــال  وتــدريــب  املساجد،  بناء  تمويل 
على  بالكذب  الثميري  الشيخ  التقرير  واتهم 
السلطات األميركية وإنكار معرفته ببيومي، 
الرغم من أن تسجيات هاتفية أظهرت  على 

وجود 21 مكاملة بينهما.

محمد القضيعين
هــو طــالــب دكــتــوراه احــتــجــزه مكتب املباحث 
بـــي آي( حــوالــي  الــفــيــدرالــيــة األمــيــركــيــة )إف 
100 يوم بموجب أمر اعتقال صادر من والية 
ذلك  قبل  اشتهر  القضيعني  وكــان  فرجينيا. 
في قضية تمييز عنصري رفعها ضد شركة 
طــيــران »أمــيــركــا وســــت«، بــعــدمــا مــنــعــه قائد 
إحــــدى طـــائـــرات الــشــركــة مـــن ركــــوب الــطــائــرة 
قبل املغادرة في رحلة داخلية، بسبب توجيه 
بأنه  الريبة  أثـــارت  املضيفات  إلحــدى  أسئلة 
يريد اختبار إجراءات األمن ومحاولة اقتحام 

غرفة قيادة الطائرة.

محضار عبداهلل
ورد فـــي الــتــقــريــر أن مــحــضــار عــبــد الــلــه كــان 
يــعــمــل مــتــرجــمــا لــلــخــاطــفــني وســـاعـــدهـــم على 
فتح حسابات مصرفية والتواصل مع مدارس 
لــلــطــيــران. وأقــــر عــبــدالــلــه فـــي تــحــقــيــقــات عــدة 
مــع مكتب »إف بــي آي«، أنـــه كـــان عــلــى درايـــة 
لم  ه 

ّ
لكن للخاطفني،  املتطرفة  النظر  بوجهات 

يكن يعرف ما الذي يخططون له. وذكرت لجنة 
ممتلكاته،  عــن  البحث  خــال  أنــه  التحقيقات 
»إف بي آي«  بعد هجمات 11 سبتمبر، عثر الـ
)تابع لشخص  كمبيوتر محمول  على جهاز 
آخــر( يحوي إشـــارات إلــى طــائــرات تسقط من 

السماء، وقتل جماعي وخطف.

عبد اهلل بن الدن
كان  بــن الدن.  الشقيق ألســامــة  األخ غير  هــو 
ماساشوستس  بوالية  كامبريدج  في  مقيما 
وكــان عمره  عندما وقعت هجمات سبتمبر، 
حينها 35 عاما. ورغم موقف العائلة الرافض 
أن املحققني  إال  علنا لسلوك أسامة بن الدن، 
عن  املعلومات  جمع  على  عملوا  األميركيني 
الهجمات  العائلة عبر جيرانهم. وبعد  أفــراد 
الخطر،  الدن  بــن  عبدالله  استشعر  مباشرة، 
ــاول تـــوكـــيـــل املـــحـــامـــي  ــ ــحـ ــ ــــدو، فـ ــبـ ــ ــا يـ ــ عـــلـــى مـ
أركـــن، إال أن  نــيــويــورك، ستانلي  فــي  الشهير 
األخير رفض التجاوب معه وأبلغ عنه مكتب 
األسبوع  انتهاء  وقبل  الفدرالية.  التحقيقات 
األول الـــذي وقــعــت فيه الــهــجــمــات، قــرر أفــراد 
أميركا جميعهم  في  املقيمني  بن الدن  عائلة 
العودة إلى السعودية، حيث ساعدهم األمير 
بندر بن سلطان، على املــغــادرة. وزعــم تقرير 
الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر أن بــن الدن كــان 
لدى واشنطن،  السعودية  السفارة  في  يعمل 
لكن التحقيقات لم تخرج بأي تأكيدات لدور 

محدد تولى القيام به.

تهجير العراقيين جراء الصراع القائم )هارن بابان/ األناضول(

)Getty/احتمال دخول العالقات األميركية-السعودية مرحلة جديدة )أندرو بورتون

تتزايد وتيرة المجازر بحق المدنيين يوميًّا )ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس(

أبدت المعارضة 
السورية خشيتها من 

االتفاق الروسي - 
األميركي الذي ينص 

على تعزيز عمليات 
محاربة جبهة النصرة 

وتنظيم »داعش«، 
كما تخوفت من 
أن تكون له نتائج 
تخدم نظام بشار 

األسد، الذي لم يتأخر 
في استغالل الوضع 
لتكثيف وتيرة القتل 

والمجازر

بهجمات  التحقيقات  حول  التقرير  من  سرية  أوراق  عن  الكشف  يأتي 
11 سبتمبر 2001، وما تظهره من شبهات حول مواطنين سعوديين، 
ليطرح عالمات استفهام حول مستقبل سياسة واشنطن حيال الرياض

قضيةمتابعة

مزيد من المجازر وتأزيم 
الوضع السوري

ستة أسماء واردة في 
الصفحات السرية للتحقيقات 

بهجمات 2001

الحدثتقرير

نتائج القصف 
الروسي

وّفر الطيران الروسي 
تغطية جوية غير 

مسبوقة في بدايات العام 
الجاري لمليشيات الوحدات 

الكردية. هذا األمر مّكن 
هذه المليشيات من 

السيطرة على العديد من 
المواقع في شمال حلب، 

بعدما كانت بيد قوات 
المعارضة السورية، أبرزها 
مدينة تل رفعت ومطار 

منّغ العسكري.

ملحيس: الجيش 
السوري الحر ال ينّسق 

مع جبهة النصرة

ما كشف حديثًا من 
التقرير يخدم أهدافًا 

سياسية أو قضائية

اتفاق كيري الفروف 
سيزيد المشهد تعقيدًا 

بحسب مراقبين

تتسلم المستشفيات 
عشرات الجثث أغلبها 

ُقتلت بطلقات نارية

وعد بإلغاء خارطة 
الطريق... و»القاعدة« 

يتبنّى محاولة اغتيال 
الزبيدي وشائع

سبق أن تم تسريب 
نفس األسماء في مرحلة 

ما بعد الهجمات

يعيد انتشار الجثث 
المجهولة، بعد مجزرة 

الكرّادة، العراقيين إلى 
أحداث األعوام 2006 ـ 
2008، وهو ما يدفع 

معظم األهالي، اليوم، 
إلى الهجرة

انفكت عقدة استئناف 
مشاورات الكويت حول 

اليمن بعدما نال وفد 
الحكومة وعدًا بإلغاء 

خارطة طريق األمم 
المتحدة المرفوضة من 

السلطات الشرعية
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جمهوريو أميركا إلى كليفالند غدًا

تكريس زعامة 
ترامب بمن حضر

عامان على لغز الطائرة الماليزية

اللقاء التشاوري الليبي في تونس

مسودة برنامج الحزب 
الجمهوري أزالت عبارة 

دعم حل الدولتين

واشنطن ـ جو معكرون

ال أحــد يعــرف مــاذا ســيحصل فــي 
أوهايــو  بواليــة  كليفالنــد  مدينــة 
أن  الظــن  أغلــب  األســبوع.  هــذا 
املؤتمر الوطني الجمهوري سيكّرس املرشح 
لــه  الرئاســي، دونالــد ترامــب، زعيمــا جديــدًا 
بغيــاب قيــادات بــارزة فــي املؤسســة الحزبية. 
الجميــع  تباغــت  قــد  محتملــة  مفاجــآت  لكــن 
املندوبــن  تصويــت  أثنــاء  القاعــة  داخــل 
تظاهــرات  خــالل  أو  الهــواء  علــى  مباشــرة 
االنقســام العرقــي في شــوارع كليفالند. األهم 
مــن كل ذلــك يتمثــل فــي أن تســوية ترامــب مــع 
أفــق  فــي  تلــوح  املؤتمــر،  عشــية  املحافظــن، 
املعركة الرئاســية، وهو ما يعكس انقســامات 

أيديولوجية حادة مع الليبرالين.
الوطنــي  املؤتمــر  فعاليــات  انطــالق  مــع 
املتحــدة دخلــت  الواليــات  تكــون  الجمهــوري 
الســباق  مــن  األخيــرة  املرحلــة  فــي  رســميا 
مــن  أشــهر  أربعــة  مســافة  علــى  الرئاســي، 
االنتخابات العامة في شــهر نوفمبر/تشرين 
الثانــي املقبــل. هــذه املؤتمــرات الحزبيــة بدأت 
بعدمــا  الســبعينيات  منــذ  وهجهــا  تخســر 
التمهيديــة  االنتخابــات  نتائــج  أصبحــت 
بــن مرشــحي الرئاســة الجمهوريــن ُملزمــة، 
وبالتالي تحّول املؤتمر إلى مناسبة لتوحيد 
الحــزب خلــف املرشــح وخلف برنامــج موحد. 

عمليــات اإلجهــاض وتقنيــات التعذيــب خالل 
التحقيق مع الســجناء واملحتجزين، وتحدث 
بصراحــة أنــه ال يمــارس ديانتــه، كمــا هنــاك 
شــكوك داخــل الحركــة اإلنجيليــة حــول مــدى 
مــن هنــا أهميــة اختيــاره  تأييــده إلســرائيل. 
حاكــم إنديانــا، مايك بينــس، كنائب للرئيس، 

فــي خطــوة تنــدرج فــي إطــار تحفيــز الناخــب 
األبيــض علــى التصويــت ملصلحتــه، ال ســيما 

في جنوب ووسط غرب الواليات املتحدة.
لجنــة  أقرتهــا  التــي  البرنامــج  مســودة  أمــا 
الصياغــة، قبــل أيام، تمهيدًا للتصويت عليها 
القــوى  ميــزان  تعكــس  فهــي  املؤتمــر،  خــالل 
الحــزب.  داخــل  فرضــه  ترامــب  يحــاول  الــذي 
يحمــل  االقتصاديــة  السياســات  مضمــون 
رفــض  ســيما  ال  الجمهــوري،  املرشــح  توقيــع 
مبــدأ اتفاقيــات التجــارة الحــرة التــي تســعى 
فــي تحــّول  إلــى توقيعهــا،  املتحــدة  الواليــات 
بــارز بعدمــا كان الحــزب الجمهــوري مــن أبــرز 
مســتوى  علــى  أمــا  االتفاقيــات.  هــذه  مؤيــدي 
القضايــا االجتماعيــة، فأطلقــت حملــة ترامــب 

العنان ألفكار الناشــطن املحافظن وبالتالي 
داخــل  املعتــدل  التيــار  محــاوالت  كل  فشــلت 
لجنــة الصياغــة فــي اعتمــاد لهجة أقل تشــددًا. 
فاملســودة، على ســبيل املثال، رفضت باملطلق 
املعــارك  فــي  النســاء  املثليــن وخدمــة  حقــوق 
فــي  اإلنجيــل  تعليــم  وشــجعت  العســكرية، 
املدارس العامة. وبعدما كانت النسخة األولية 
الحــدود  علــى  مــادي«  »حاجــز  عــن  تتحــدث 
ترامــب  حملــة  قامــت  املكســيكية-األميركية، 
بتعديــل العبــارة إلــى »جــدار«. وحــول قضايــا 
األمــن القومــي، تشــير املســودة إلــى أن االتفــاق 
النووي مع إيران غير ُملزم وأزالت عبارة دعم 
حــل الدولتــن بــن فلســطن وإســرائيل التــي 

كانت ضمن برنامج عام 2012.

8
سياسة

يفتتح الحزب الجمهوري 
غدًا مؤتمر مندوبيه 

في كليفالند، لتسمية 
مرشحه لالنتخابات الرئاسية 

األميركية، وسط توجه 
شبه مؤكد بأن يكون 

دونالد ترامب

ال يزال أهالي الضحايا يطالبون بمعرفة الحقيقة )غريغ باكير/فرانس برس(

يحضر رئيس حكومة الوفاق االجتماع التشاوري لحّل الصراع الليبي )محمود تركية/فرانس برس(

مفاجآت محتملة في مؤتمر الجمهوريين )دومينيك رويتر/فرانس برس(

موسكو ـ رامي القليوبي

طائــرة  تحطــم  علــى  عامــن  مــرور  بعــد 
»بوينــغ-777« املاليزيــة، شــرق أوكرانيــا، في 
الغمــوض  يــزال  ال   ،2014 يوليو/تمــوز   17
ســّيد املوقــف، بينمــا بدأت اآلمــال في معرفة 
هويــة »مــن ضغــط على الزناد« تتالشــى في 
أطــراف  واســتمرار  التحقيــق  تســييس   

ّ
ظــل

)الجيــش األوكرانــي واالنفصاليــون  النــزاع 
االتهامــات.  تبــادل  فــي  لروســيا(  املوالــون 
معرفــة  عــدم  سياســيون  خبــراء  ويتوقــع 
الحقيقة نهائيا. ويخشــى املحلل السياســي 
فالديميــر كورنيلــوف، وهــو مــن دونيتســك 
حديــث  فــي  حاليــا،  هولنــدا  فــي  ويقيــم 
إلــى  التوصــل  يتــم  أال  الجديــد«،  »العربــي  لـ
الوقــت  فــي   

ً
محّمــال أبــدًا،  حــدث  مــا  حقيقــة 

نفســه الســلطات األوكرانيــة املســؤولية عمــا 
جرى بصرف النظر عن هوية الجاني، وذلك 
القتــال  منطقــة  فــي  األجــواء  إغالقهــا  لعــدم 
أمــام الطائــرات املدنيــة. ويقــول كورنيلــوف 
 »التقارير األخيرة ترّجح سقوط الطائرة 

ّ
إن

الجــوي،  للدفــاع  بــوك  منظومــة  بواســطة 
لــه مثــل هــذه  ــي النــزاع كانــت 

َ
وكل مــن طرف

املنظومات في منطقة الحادثة، وكانت لهما 
دوافــع الســتخدامها، بينمــا لم تكــن الطائرة 

املاليزية هدفا مقصودًا أغلب الظن«.
وحول دوافع الطرفن الستخدام منظومات 
الجــوي، يضيــف املحلــل السياســي  للدفــاع 
املواليــة  القــوات  إلــى  »بالنســبة  أنــه  ذاتــه، 
بــوك  منظومــة  اســتخدمت  فربمــا  لكييــف، 

طائراتهــا  بــأن  موســكو  اتهمــت  بعدمــا 
العســكرية تشــارك فــي القتــال، وربمــا كانــت 
تســعى إلثبات ذلك من خالل إســقاط طائرة 
روســية«. وفي ما يتعلق بدوافع املســلحن، 

يشــير إلــى أنــه »ســبق ألفــراد قــوات املقاومــة 
حربيــة  طائــرات  أســقطوا  أن  الشــعبية 
علــى  أوكرانيــة بعدمــا شــنت قصفــا عنيفــا 

األراضي الخاضعة لسيطرتهم«.
مــن  املتجهــة  الطائــرة  كارثــة  ووقعــت 
أمســتردام إلــى كواالملبــور، شــرق أوكرانيــا، 
ركاب  بــن  شــخصا   298 ضحيتهــا  وراح 
وأفــراد الطاقــم، فــي ظروف عســكرية صعبة. 
الوقــت  ذلــك  فــي  تشــهد  املنطقــة  وكانــت 
األوكرانــي  الجيــش  بــن  عنيفــة  مواجهــات 
واملســلحن املوالن لروسيا )االنفصالين(، 
جنــوب شــرق البــالد. وفــي الوقــت الــذي نفى 
فيــه املســلحون امتالكهــم منظومــات قــادرة 
تحليــق  ارتفــاع  علــى  أهــداف  إصابــة  علــى 
وّجهــت  متــر(،  آالف   10( املدنيــة  الطائــرات 
بتزويدهــم  موســكو  إلــى  اتهامــات  كييــف 
بمنظومــة »بــوك«. إال أن روســيا نفــت مــرارًا 
تدخلها في النزاع بشــرق أوكرانيا، مرجحة 
بواســطة  أســقطت  املاليزيــة  الطائــرة  أن 
صاروخ »جو جو« أطلقته مقاتلة أوكرانية. 
ورّجــح تقرير ملجلــس األمن الهولندي، )كان 
هولنــدا(،  رعايــا  مــن  الطائــرة  ركاب  أغلــب 
أن   ،2015 األول  أكتوبر/تشــرين  فــي  صــدر 
طلــق 

ُ
أ صــاروخ  بواســطة  ســقطت 

ُ
أ الطائــرة 

أشــارت  املقابــل،  فــي  »بــوك«.  منظومــة  مــن 
مجموعــة التحقيــق الدوليــة، أخيــرًا، إلــى أن 
ر إلى دول  صــدَّ

ُ
مثــل هــذه الصواريــخ كانــت ت

كثيرة في حقبة »الحرب الباردة«، مما يزيد 
مــن صعوبــة الحصــول علــى معلومــات عــن 

الصاروخ وتحديد من أطلقه.
إال أن الخبير العســكري الروســي، ميخائيل 
طائــرة  إســقاط  عمليــة  أن  يؤكــد  ريابــوف، 
بواســطة منظومــة »بــوك« يمكــن أن ينفذهــا 
»قــوات  وليــس  فقــط  محترفــون  عســكريون 
ريابــوف  ويقــول  الشــعبية«.  املقاومــة 
العســكريون  »يتــدرب  الجديــد«،  »العربــي  لـ
لفتــرات طويلــة حتــى يتمكنوا من اســتخدام 
منظومات بوك، كما كان هناك قمر صناعي 
أميركــي فــوق هــذه املنطقــة، وهــو قــادر علــى 
رصــد عمليــات إطالق كافة أنواع الصواريخ 
في حالة أسقطت الطائرة بواسطة صاروخ 
الواليــات  أن  »إال  ويضيــف،  جــو«.  أرض 
القمــر  بيانــات  عــن  تكشــف  لــم  املتحــدة 
الصناعــي، مــا يؤكــد أن التحقيــق في حادثة 
الطائــرة بــات مســألة سياســية، كمــا أنــه مــن 
لــه  الكارثــة نفســها كان  الواضــح أن تدبيــر 
دوافع سياســية أيضــا، وعلى األرجح، فإننا 

لن نعرف الحقيقة أبدًا«.
تبــادل  تحــّول  الفاجعــة،  حــدوث  ومنــذ 
إلــى  املاليزيــة  الطائــرة  بإســقاط  االتهامــات 
حــرب إعالميــة واســعة النطــاق، إذ ســارعت 
وســائل اإلعالم الغربية التهام االنفصالين 
الخطــاب  رّكــز  بينمــا  لروســيا،  املوالــن 
الرســمي واإلعالمــي فــي روســيا على وجود 
فــي  عســكرية  طائــرات  رأوا  عيــان  شــهود 

منطقة الكارثة.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

األولــى  الجلســة  الســبت،  أمــس  انطلقــت، 
لالجتماع التشاوري حول ليبيا في العاصمة 
تــّم تأجيلهــا لســاعات، إذ  التونســية، والتــي 
كان مــن املفتــرض أن تبــدأ صباحــا. وبحســب 
فــإن  الجديــد«،  »العربــي  لـ خاصــة  مصــادر 
التأجيــل جــاء بنــاء علــى طلــب بعــض ممثلــي 
األطــراف الليبيــة إلجــراء املزيد من املشــاورات 
وتقــول  الرســمية.  القاعــة  إلــى  الدخــول  قبــل 
الوطــن،  أحــزاب  ممثلــي  إن  ذاتهــا  املصــادر 
التحالــف، والعدالــة والبنــاء، وجبهــة  وقــوى 
إنقــاذ ليبيــا، اتفقــوا علــى توجيــه رســالة إلــى 
مــون،  كــي  بــان  املتحــدة،  العــام لألمــم  األمــن 
تنديــدًا بطريقــة عمليــة املبعــوث األممــي إلــى 
الحــوار، وال  إدارة  فــي  ليبيــا، مارتــن كوبلــر، 
ســيما التســريبات الخاصة باقتراحه، أخيرًا، 
بــأن يكــون الجيــش إقليميــا بثــالث إدارات في 

الشرق، والغرب، والجنوب.
»العربــي  لـ مصــادر  تنقــل  آخــر،  جانــب  مــن 
لكواليــس  العــام  االتجــاه  أن  عــن  الجديــد« 
جلســات االجتمــاع التشــاوري اتجهــت نحــو 
الذهاب إلى إجراء مراجعة سياســية لالتفاق 
السياســي تقتضــي بإعــادة تشــكيل املجلــس 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق علــى خلفية فشــله 
فــي حلحلــة األزمات املعيشــية، واالقتصادية، 
واألمنيــة خالل الثالثة أشــهر املاضية، وســط 

تزايد الخالفات بن أعضائه.
وتلفت هذه املصادر إلى أن النقطة األساسية 
التي ال تزال تحتل مساحة واسعة من النقاش 
وبحــث  الســالح  نــزع  طــرق  حــول  تتمحــور 
يقــود مؤسســة  اتفاقــات حــول جســم موّحــد 
الجيــش، إذ ال تــزال األطــراف تتنــازع قيادتــه. 
وكانــت البعثــة األممية إلى ليبيا، أعلنت، أول 
مــن أمــس الجمعة، عن عقد لقاء تشــاوري بن 
األطــراف الليبية بمشــاركة دوليــة بالعاصمة 

التونسية، يومي السبت واألحد. ويقول نائب 
رئيــس البرملــان، رئيــس لجنــة الحــوار املمثلــة 
 »كل 

ّ
»العربي الجديد«، إن له، محمد شعيب، لـ

االحتمــاالت مطروحــة في هــذا االجتماع، بما 
فيهــا إعــادة فتــح االتفــاق السياســي وإدخــال 
»ســنناقش  ويضيــف:  عليــه«.  تعديــالت 
الخــروق التــي أحدثهــا بعــض املوقعــن علــى 
تشــكيل  مقدمتهــا  وفــي  السياســي،  االتفــاق 
املجلــس األعلــى للدولــة، وعرقلــة منــح الثقــة 

للحكومة«.
»العربي الجديد«،  وبحسب مصادر خاصة لـ
فائــز  الليبــي،  الوفــاق  حكومــة  رئيــس  فــإن 
الســراج، وصــل إلــى تونــس، مســاء الجمعــة، 
أحمــد  الرئاســي،  املجلــس  عضــو  برفقــة  
معيتيــق، للمشــاركة فــي االجتمــاع. كما يمثل 
كل من محمد معزب وصالح املخزوم املجلس 
األعلــى للدولــة، وحافــظ قــدور حــزب تحالــف 
القوة الوطنية الليبرالي، وحمد صوان حزب 

العدالة والبناء.
مــن جانبــه، أعلن املبعوث األممي عن وصوله 
إلــى تونــس، يــوم الجمعــة، لحضــور جلســات 
االجتمــاع ، مبينــا فــي تغريــدة علــى حســابه 
عبــر موقــع »توتيــر«، أن االجتمــاع »ســيبحث 
هــوة  تضييــق  شــأنها  مــن  التــي  الســبل  كل 
الخــالف بــن الليبيــن وإمكانية دعــم حكومة 

الوفاق للمضي قدما في مهامها«. 
ميدانيــا، قصــف ســالح الجــو الحربــي الليبي 
مواقــع تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« )داعــش( 
بينها مخزن لألسلحة في مدينة سرت. وقال 
بيــان صــادر عن قــوات »البنيــان املرصوص«، 
البحــوث،  محطــة  علــى  ســيطرت  القــوات  إن 
واالشتباكات تدور حاليا على أسواق قاعات 
واغادوغــو. وأوضح املكتــب اإلعالمي لعملية 
»البنيــان املرصــوص« أن التقديــرات املتعلقــة 
باألعداد املتبقة من »داعش« تناهز 300 فرد، 

مؤكدًا أن التنظيم يفتقر لألسلحة الثقيلة.

شهدت   ،2014 فبراير/شباط  في 
االضطرابات  من  موجة  أوكرانيا 
ــرت عن  ــف وأعـــمـــال الــعــنــف أس
هروب الرئيس الموالي لموسكو، 
روسيا،  إلى  يانوكوفيتش  فيكتور 
وتضم  الوضع  يتفاقم  أن  قبل 
إليها،  الــقــرم  جــزيــرة  شبه  روســيــا 
الــنــزاع  مرحلة  األزمـــة  وتــدخــل 
إبريل/ في  البالد  شــرق  المسلح 
ومع  نفسه.  الــعــام  مــن  نيسان 
كارثة  تبقى  العنف،  وتيرة  زيادة 
تحول  نقطة  الماليزية  الطائرة 
األوكــرانــيــة أظهرت  األزمـــة  فــي 
أنها لم تعد تمس سكان أوكرانيا 

وحدهم.

شغب واضطربات

لكــن فــي هــذا املؤتمــر بالــذات، وألول مــرة فــي 
الرؤســاء  كل  ســيتغيب  الحديــث،  التاريــخ 
الســابقن  الرئاســة  ومرشــحي  الجمهوريــن 
الســيناتور  باســتثناء   ،1988 عــام  منــذ 
آل  بــدون  مؤتمــرا  يعنــي  مــا  دول،  بــوب 
وحاكــم  مكايــن،  جــون  والســيناتور  بــوش 

ماساشوستس السابق، ميت رومني. 
هذه الحملة الرئاســية غير التقليدية تتحّول 
أيضــا،  تقليــدي  غيــر  حزبــي  مؤتمــر  إلــى 
واألصدقــاء  العائلــة  حضــور  عليــه  يطغــى 
الحــزب  ترشــيح  لنيــل  تمهيــدًا  واملناصريــن، 
رســميا هــذا األســبوع. ويشــارك فــي كليفالند 
2,472 مندوبــا يمثلــون كل الواليات واألقاليم 
األميركيــة، التــي تكــون قدراتهــا التصويتيــة 
فــي  املحــدد  التمثيلــي  حجمهــا  بحســب 
أكثريــة  إلــى  ترامــب  ويحتــاج  الكونغــرس. 
نصــف املندوبــن + 1 )1,237 صوتــا( ليضمن 
الفوز رســميا، وهو لديه، حســابيا حتى اآلن، 

1,542 صوتا على األقل.
الفريــق  مســعى  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
املناهــض لترامــب داخــل الحــزب الجمهــوري 
األكثريــة  هــذه  مــن  إلــى حرمانــه  يهــدف  كان 
الــدورة األولــى مــن التصويــت، مــن أجــل  فــي 
فرض مرشح تسوية بديل. لكن هذه الجهود 
فشــلت فــي األيــام األخيــرة. لجنــة القواعــد فــي 
املاضــي،  الخميــس  اجتمعــت  التــي  الحــزب، 
مــا  تمريــر  صوتــا،   12 مقابــل  بـــ87  رفضــت 
ســّمي »بنــد الضميــر« الــذي يحــرر املندوبــن 
مــن التزاماتهــم بالتصويت لترامب وبالتالي 
التصــرف بحســب ضميرهم. وعلــى الرغم من 
إخمــاد هــذه االنتفاضــة بوجــه ترامــب، إال أن 
ذلك قد ال يمنع أحد املندوبن من التعبير عن 
آرائــه املناهضة على الهواء مباشــرة وإحداث 

بلبلة داخل القاعة.
فــي  يتمثــل  ترامــب  أمــام  الثانــي  التحــدي 
مــن  كال  يرضــي  موحــد  خطــاب  صياغــة 
ســيما  ال  الجمهوريــة،  والقاعــدة  املحافظــن 
أن أفــكاره املعلنــة ال تتناســب مــع املجموعات 
الســابق  فــي  دعــم  ترامــب  اليمينيــة.  الدينيــة 
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حجب الدوالر عن أسواق مصر
القاهرة ـ محمد توفيق

اشتكي مستوردون من عدم توافر 
الدوالر بالسوق السوداء وإحجام 
شركات الصرافة عن البيع، بحجة 
عــدم توافــره، فــي حــن أكــد عاملــون بشــركات 
الســوق يشــهد حالــة شــلل رغــم  أن  الصرافــة 
الزيــادة الكبيــرة لســعر العملــة األميركيــة فــي 
األســواق، مرجعــن ذلــك إلــى عــزوف حائــزي 
الدوالر عن البيع في انتظار تخفيض رسمي 

جديد لسعر الجنيه. 
وارتفــع الــدوالر فــي الســوق الســوداء إلــى مــا 
خــالل  جنيهــا  و11.55   11.45 بــن  يتــراوح 
أســعاره  اســتقرت  حــن  فــي  املاضيــة،  األيــام 

الرسمية عند نحو 8.88 جنيهات للبيع.
القاهــرة  غرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
»العربي الجديد«،  التجاريــة، أســامة جعفــر، لـ
إن شــركات الصرفــة تمتنــع عــن بيــع الــدوالر 

للمســتوردين، وتتــذرع بعدم توافره، وتؤجل 
شــركات  جعفــر  واتهــم  الطلبــات.  تنفيــذ 
الصرافة بتخزين العملة الصعبة لالســتفادة 
من الربح املتوقع بعد خفض الجنيه رسميا، 
وتوقعات الشــركات بكســر الدوالر لحاجز 13 

جنيها بالسوق السوداء. 
ولفت النظر إلى أن عددًا كبيرأ من املستوردين 
يشــتكون مــن عــدم توافــر الدوالر، مــا قد يؤثر 

على تدفق حركة السلع للسوق املصري.
وكهربائيــة،  منزليــة  أدوات  مســتورد  وقــال 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ الشــريف،  محمــد 
نصــف  حتــى  توفــر  ال  الصرافــة  شــركات 
الكميــات املطلوبــة للمســتوردين مــن الــدوالر، 
ألــف   500 طلــب  أنــه  شــحه، موضحــا  بحجــة 
ألــف فقــط ومــن  دوالر، ولكــن تــم توفيــر 200 
3 شــركات.  وأكــد رئيــس شــعبة املســتوردين 
بالغرفــة التجاريــة في القاهرة، أحمد شــيحة، 
املواطنــن  غالبيــة  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ

األزمــة  واصفــا  الــدوالر،  فــي  يتاجــرون  اآلن 
بأنها مفتعلة من الحكومة. وأضاف أن ســعر 
الــدوالر بالســوق الســوداء شــهد عــدة قفــزات 
منــذ تلميحــات محافــظ البنــك املركــزي طــارق 
عامر عن احتمال خفض الجنيه أمام الدوالر. 
وأشــار إلــى أن هنــاك ســوء إدارة مللــف النقــد 
كبيــر  بشــكل  أثــرت  الشــائعات  وأن  األجنبــي 
علــى العملــة فــي مصــر. وكان محافــظ البنــك 
فــي تصريحــات صحافيــة  أملــح  قــد  املركــزي، 
ســعر  لخفــض  يتحــرك  قــد  أنــه  إلــى  ســابقة 

صرف الجنيه رسميا خالل الفترة املقبلة.
وفــي املقابــل، أكــد عاملــون بشــركات صرافــة 
أن هنــاك شــحا للــدوالر فــي األســواق بســبب 
امتنــاع املواطنــن عــن بيعــه وضعــف مــوارد 
البنــك  عطــاءات  قــدرة  وعــدم  األجنبــي  النقــد 
احتياجــات  تلبيــة  علــى  الدوالريــة  املركــزي 
إحــدى  مديــر  حمــاد،  ناصــر  وقــال  الســوق، 
»العربــي  لـ بالقاهــرة،  الصرافــة  شــركات 

الجديــد«، إن ســوق الصــرف يشــهد حالــة مــن 
الشــلل، نتيجــة إلحجــام حائــزي الــدوالر عــن 
البيــع، ورفــض عدد كبير من الشــركات عملية 
البيــع انتظــارًا لصعــود جديــد لســعر الــدوالر 

رسميا وفي السوق السوداء.
وأضــاف أن عــددًا كبيــرًا مــن املواطنــن يأتــون 
البيــع،  ويرفضــون  األســعار،  عــن  ويســألون 

ترقبا لزيادات جديدة في سعره.
وأكــد موظــف بإحــدى شــركات الصرافــة، فؤاد 
»العربــي الجديــد«، أن دخــول  عبــد اللطيــف، لـ
لتحقيــق  الــدوالرات  جمــع  لســوق  مواطنــن 

مكاسب فاقم ازمة العملة األميركية.
الســيولة  فــي  حــادًا  نقصــا  مصــر  وتعانــي 
البنــك  دفــع  مــا  األخيــرة،  الفتــرة  الدوالريــة 
املاضــي  مــارس/آذار  شــهر  فــي  املركــزي 
لتخفيــض العملة املحليــة أمام الدوالر بقيمة 
14% للســيطرة علــى أســعار الســوق الســوداء 

إال ان األزمة تفاقمت.

المنامة ـ العربي الجديد

يطــرح مصــرف البحريــن املركــزي اليــوم األحــد وحتــى 
الثالثاء املقبل سندات جديدة بقيمة 300 مليون دينار 
)798 مليــون دوالر( لالكتتــاب فيها من خالل البورصة 
البحرينيــة، فــي خطوة للحصول علــى تمويل، لتغطية 
عجز املوازنة العامة للبالد. وأعلنت بورصة البحرين، 
أنه يمكن للمســتثمرين البحرينين وغير البحرينين 
عليهــا  يطلــق  التــي  الســندات  فــي  مباشــرة  االكتتــاب 
»ســندات التنميــة الحكوميــة« مــن خالل الســوق األولي 
بالبورصة، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء املسجلن 

في البورصة، ومن ثم تداولها في السوق الثانوية فور 
إدراجهــا املتوقــع فــي 7 أغســطس/ آب املقبل.  وبحســب 
مليــون   300 اإلصــدار  حجــم  يبلــغ  البورصــة،  بيــان 
دينــار )798 مليــون دوالر(، بقيمــة اســمية قدرها دينار 
بحرينــي واحــد للســند، فــي حــن تبلــغ مــدة اإلصــدار 3 
ســنوات، اعتبــارًا مــن 21 يوليــو/ تمــوز 2016 حتــى 12 
مــن نفــس الشــهر 2019. ويبلــغ العائــد الثابــت %4.45 
سنويا، يتم خاللها دفع فوائد اإلصدار كل ستة أشهر. 
وتمثل ســندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها 
حكومــة  عــن  بالنيابــة  املركــزي  البحريــن  مصــرف 
الســندات  هــذه  الحكومــة  وتضمــن  البحريــن.  مملكــة 

بشــكل مباشــر.  والســند هــو صــك مديونيــة تســتخدمه 
الــذي  هــو  والدائــن  لالقتــراض،  كوســيلة  الحكومــات 
يشــتري الســند، ويتعهد مصدر الســند أن يدفع لحامل 
الســند فائــدة أو ربحــا محددًا مســبقا طول مدة الســند، 
تاريــخ  حلــول  عنــد  للســند  االســمية  القيمــة  يــرد  وأن 
االســتحقاق. وذكــرت بورصــة البحريــن أن الحد األدنى 
لالكتتــاب يبلــغ 500 دينــار بحرينــي، لتشــجيع صغــار 

املستثمرين على الشراء.
عت 

ّ
وكانت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية قد توق

في تقرير لها في يونيو/ حزيران املاضي ارتفاع عجز 
الناتــج  إلــى 15.4% مــن  فــي البحريــن  العامــة  املوازنــة 

املحلي اإلجمالي في 2016، مقابل 14.8% في 2015.
وتعتمــد البحريــن بنحــو 85% علــى اإليــرادات النفطية 
علــى   2015 لعــام  بنتهــا  والتــي  موازنتهــا،  بنــاء  فــي 
ســعر تقديــري يبلــغ 60 دوالرًا للبرميــل، إال أن الســعر 
وتحتــاج  بكثيــر.  ذلــك  مــن  أقــل  العامليــة  األســواق  فــي 
اململكــة إلــى ســعر 120 دوالرًا للبرميــل إلحــداث تــوازن 
بــن املصروفــات واإليــرادات فــي املوازنــة العامــة. ووفق 
وزارة  موقــع  علــى  املنشــورة  العامــة  املوازنــة  بيانــات 
املاليــة، فــإن العجــز املقــدر فــي املوازنــة يبلــغ 1.5 مليــار 
دينــار )4 مليــارات دوالر( فــي 2016، وهــو نفــس الرقــم 

املسجل العام املاضي.

البحرين تصدر سندات جديدة لتغطية عجز الموازنة

مناقصات كويتية 
بـ 2.5 مليار دوالر

قالت لجنة املناقصات املركزية 
الكويتية، إن عدد املناقصات التي 

تمت ترسيتها في الربع الثاني من 
العام الحالي بلغ 54 مناقصة بقيمة 
إجمالية 753.5 مليون دينار كويتي 
)2.5 مليار دوالر(، تتعلق بمشاريع 
الجهات الحكومية والقطاع النفطي.

وأشار فيصل املزين، نائب رئيس 
اللجنة، في بيان أوردته وكالة 

األنباء الكويتية »كونا« أمس، إلى 
أن قيمة الترسيات ملشاريع القطاع 
النفطي والبترولي بلغت نحو 65.4 
مليون دينار )216.8 مليون دوالر( 

لتسع مناقصات، في حني بلغت 
قيم الترسيات ملشاريع الجهات 

والهيئات الحكومية حوالي 688.1 
مليون دينار )2.3 مليار دوالر( من 

خالل 45 مناقصة.

تراجع خطوط 
الهاتف الثابت في ُعمان

تراجع عدد املنتفعني بخدمات 
اتصاالت الهاتف الثابت في سلطنة 
ُعمان بنهاية مايو/أيار 2016، ليبلغ 

إجمالي الخطوط نحو 445 ألف 
خط، بانخفاض بلغت نسبته %1.1 

عن أبريل/نيسان من نفس العام 
الذي سجل نحو 450 ألف خط. 

وأشارت اإلحصاءات الصادرة عن 
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات 

)حكومي( وفق وكالة األنباء 
العمانية، أمس، إلى أن عدد منتفعي 

خدمة اإلنترنت ارتفع في املقابل، 
مسجال 260.9 ألف شخص بنهاية 
مايو/أيار، مقارنة مع أبريل/نيسان 
الذي بلغ عدد املنتفعني في نهايته 
256.8 ألفا، بزيادة بلغت نسبتها 

.%1.6

ارتفاع صادرات التعدين 
اإليرانية %48

أعلن جعفر سرقيني، مساعد 
وزير الصناعة واملناجم اإليراني، 

أن صادرات صناعات التعدين 
اإليرانية، ارتفعت خالل األشهر 
الثالثة األولى من السنة اإليرانية 

الجديدة )بدأت في مارس/ آذار 
املاضي( بنسبه 48%، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام املاضي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »إرنا« عن سرقيني 
قوله، إن الصناعة ترکزت خالل 
األشهر الثالثه األولی من السنة 

الجديدة علی صناعة النحاس 
والصلب، مشيرًا إلی أنه خالل 

السنتني ونصف السنة املاضية بلغ 
إجمالي صادرات الصلب نحو 240 

مليون طن.

حظر المولدات الكهربائية 
في عجمان باإلمارات

أصدرت منطقة عجمان الحرة 
قرارًا يقضي بمنح مستأجري 

املستودعات واألراضي واملنشآت 
داخل حدود املنطقة مهلة حتى 

31 ديسمبر/كانون األول املقبل، 
إليقاف استخدام املولدات 

الكهربائية وتوصيل الكهرباء من 
الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء.
وتضمن القرار تضمن شروطا 
جزائية وغرامات مالية في حال 

مخالفته.

أخبار

توقف 
»ترانزيت« بضائع 

إيران ألوروبا

أكد رئيس اتحاد الصادرات اإليرانية محمد الهوتي، أن الظروف الراهنة فی ترکيا ســتترك تأثيرا ســلبيا علی »ترانزيت« البضائع املصدرة إلى أوروبا عبر 
األراضي التركية. وأوضح الهوتي، أمس، في حديث ملراســل وكالة األنباء اإليرانية )ارنا(، إن ترکيا تعد شــريکا تجاريا رئيســيا إليران بن دول الجوار حيث 
يتم ترانزيت البضائع اإليرانية عبر أراضيها إلی الدول األوروبية. وأشار إلی أهمية الحدود البحرية مع اإلمارات والحدود البرية مع ترکيا، وقال إن ترانزيت 
البضائع إلی ترکيا توقف مع إغالق املنافذ املشترکة معها بعد محاولة االنقالب مساء أمس األول، وأن هذه الظروف قد تستمر عدة أيام إلی أن تعود األمور 
)Getty( إلی طبيعتها. يذکر أن محاولة االنقالب الفاشلة في ترکيا أسفرت عن مقتل وإصابة اآلالف، وأثرت سلبا على األسواق التركية والعاملية.  
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تونس ـ فرح سليم

ــد مـــــــن أحـــــــــزاب  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــ واصـــــــلـــــــت ال
ــيـــة  ــات املـــدنـ ــمــ ــظــ ــنــ ــة واملــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
رفــضــهــا ملـــشـــروع املــصــالــحــة الـــذي 
يــنــظــر فـــيـــه الـــبـــرملـــان الـــتـــونـــســـي، وأكــــــــدوا أن 
املشروع الذي بادرت الرئاسة إلى تقديمه لن 
يــجــدي نفعا فــي حلحلة األزمــــة االقــتــصــاديــة 
مــا يخدم مصالح  بقدر  الــبــاد  بها  التي تمر 
ــتــــي صــــعــــدت مــن  ــئـــة مــــن رجـــــــال األعـــــمـــــال الــ فـ

ضغوطها لتمرير القانون.
»العربي  لـ وأكدت مصادر مقربة من السلطة، 
الجديد«، أن قانون املصالحة كان ثمن انخراط 
ــال األعـــمـــال فـــي مـــبـــادرة الــرئــيــس  مــنــظــمــة رجــ
الباجي قائد السبسي، بتشكيل حكومة وحدة 
وطــنــيــة. ويــتــصــدر قـــانـــون املــصــالــحــة قــائــمــة 
الــتــي تحظى بــأولــيــة مجلس نــواب  الــقــوانــن 
الــشــعــب، فيما تــذهــب املـــصـــادر، الــتــي رفضت 
ذكر اسمها، إلى أن االتفاق تضمن وعودا من 
رجال األعمال بمساندة الحكومة القادمة عبر 
قادرة  االقتصاد  ضخ استثمارات جديدة في 

على حلحلة األزمة.
ــادر، إلــــى أن رئــيــســة املــنــظــمــة  ــارت املــــصــ ــ ــ وأشـ
التونسي  االتــحــاد  رئــيــســة  بــوشــمــاوي،  وداد 
التقليدية  والــصــنــاعــات  والــتــجــارة  للصناعة 
أكــبــر منظمة ألربـــاب العمل فــي الــبــاد، باتت 
االقتصاد  لوضع  نسبي  تحسن  عــن  تتحدث 
فيها  سيكون  التي  القادمة  للمرحلة  تمهيدا 
دور  القانون  بعفو  املتمتعن  األعمال  لرجال 

جديد في املساهمة االقتصادية.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر، أن رجـــال األعـــمـــال ممن 
صودرت أماكهم وجمدت أرصدتهم بمقتضى 
قانون املصادرة يشترطون ضمانات قانونية 

غزة ـ جهاد عويص

الــزراعــة فــي قــطــاع غــزة موسمًا  تتوقع وزارة 
الــعــام، ليتراوح  إنــتــاج النخيل هــذا  جيدًا فــي 
وفق التقديرات بن 12 و15 ألف طن، مقارنة 
مع إنتاج العام املاضي البالغ 7 آالف طن، بعد 
السيطرة على األمراض النباتية، التي ازدادت 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، بسبب منع االحــتــال 
إدخـــــال املـــــواد الــكــيــمــيــائــيــة الـــازمـــة ملــكــافــحــة 

الحشرات.
وانقضى موسم النخيل الحالي دون إصابات 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــلـــومـــات  ــعـ واملـ ــيـــق  ــتـــوثـ الـ إدارة  مــــديــــر  ــد  ــ أكــ
بــــمــــصــــرف الــــتــــنــــمــــيــــة الــــلــــيــــبــــي، أبــــــــو بــكــر 
»العربي الجديد«، أن املواطنن  البغدادي، لـ
املــتــحــصــلــن عــلــى قـــــروض مـــن املـــصـــرف ال 
يــقــومــون بــتــســديــد االلـــتـــزامـــات املــالــيــة منذ 
خمس سنوات، ما يعرقل أداءه، مشيرًا إلى 
أن نــشــاطــه حــالــيــًا يقتصر عــلــى املــعــامــات 

اإلدارية ورواتب العاملن فقط.
ــــون املـــتـــراكـــمـــة  ــديـ ــ وأوضــــــــح أن إجـــمـــالـــي الـ
القروض املمنوحة  تصل 31% من إجمالي 
والبالغة نحو 500 مليون دينار ليبي )357 
مليون دوالر(، مشيرًا إلى أن املصرف جمد 
مــا يتعلق  فــي  نشاطه منذ خمس ســنــوات 
نتيجة  لــلــمــواطــنــن،  عينية  قــــروض  بــمــنــح 
األوضـــــــاع األمـــنـــيـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا الـــبـــاد. 
وأوضــــــح أن هـــنـــاك نــيــة لــتــحــويــل مــصــرف 
إلى مصرف إسامي والعمل وفقًا  التنمية 
اقــتــصــاديــة،  مــشــروعــات  بتمويل  للشريعة 
املتراكمة واالنــطــاق  الــديــون  أزمــة  ملواجهة 
بصورة جــديــدة.  ويسعى مصرف التنمية 
الــــذي تــأســس فـــي الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
املــــاضــــي الـــقـــيـــام بـــالـــعـــديـــد مــــن اإلجــــــــراءات 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا مـــســـاعـــدة الــعــمــيــل عــلــى  الـ

ــقــــروض املــمــنــوحــة لـــه كــاإلعــفــاء  تــســديــد الــ
مــن الــفــوائــد املــصــرفــيــة وغـــرامـــات التأخير. 
ويــعــمــل املــصــرف الـــذي يبلغ رأســمــالــه 600 
مليون ديــنــار )الـــدوالر = 138 ديــنــارًا( على 
تــوظــيــف الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن أمـــوالـــه على 
تــوطــن عـــدد مـــن املـــشـــروعـــات االقــتــصــاديــة 
واإلنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة والــحــرفــيــة، والــتــي 
يــــقــــارب )17356  مــــا  فــــي مــجــمــلــهــا  بـــلـــغـــت 
مشروعًا، ساهمت في تحقيق 47304 فرص 
عــمــل لــلــفــئــات املــســتــهــدفــة بــالــتــمــويــل.  وفــي 
نفس اإلطار، أكد ديوان املحاسبة، في تقرير 
حديث، أن مصرف التنمية لم يحقق أغراضه 
وأهدافه، حيث يشوب نشاطه الفساد خال 
حــقــبــة مــعــمــر الـــقـــذافـــي، مـــن خــــال الــتــاعــب 
الــتــنــمــيــة، والــتــي تــصــرف من  بمخصصات 
كمبالغ  أغلبها  منح  ويتم  العامة،  الخزانة 
ــاوى  ــ رشـ مـــقـــابـــل  آالت  تــــوريــــد  دون  نـــقـــديـــة 
فيما  التوريد،  املصرف وشــركــات  ملسؤولي 

ستحقة. 
ُ
يتغاضى املصرف عن األقساط امل

مساهمات  أن  املحاسبة  ديــــوان  الحـــظ  كما 
مالية  عــوائــد  ولـــم تحقق  املــصــرف متعثرة 
تـــذكـــر مــنــد ســـنـــوات، والـــتـــي بــلــغــت بنهاية 
 
ً
الـــعـــام املـــاضـــي 30.7 مـــايـــن ديـــنـــار فــضــا
املساهم في رؤوس  الشركات  أن معظم  عن 
انــتــهــت صفتها االعــتــبــاريــة حيث  أمــوالــهــا 

إلــى تقاعس  التقرير،  تــم تصفيتها. وأشـــار 
الــتــقــيــد ببنود  عـــن  الــتــنــمــيــة  إدارة مــصــرف 
االتــفــاقــيــة املــبــرمــة مـــع وزارة املــالــيــة بــشــأن 
وديعة قيمتها 550 مليون دينار وفق أنواع 
القروض والضمانات الواجب تطبيقها على 

املستفيدين وفترة إعادة الوديعة. 
وأشــــــــار إلـــــى الـــتـــوســـع فــــي إقــــــــراض بــعــض 
تنمية  تحقيق  تستطيع  ال  الــتــي  األنــشــطــة 
حــقــيــقــيــة لــاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي بـــالـــرغـــم من 
حيث  الخدمات  بعض  توفير  فــي  أهميتها 
ثم التركيز على إقــراض وسائل النقل التي 
ــقـــروض املــمــنــوحــة لــهــا 7147  بــلــغــت عـــدد الـ
عــــن طــريــق  ديــــنــــار  ــلـــيـــون  مـ بــقــيــمــة 337.8 
االنتقالي  املــجــلــس  ــرر  وقـ التنمية.  مــصــرف 
فــي عــام 2011 تجميد منح أربــعــة مصارف 
إلى  للمواطنن  قــروضــًا  متخصصة  ليبية 
حن آخر، وهي التنمية والزراعي واالدخار 

واالستثمار العقاري.  
ــتــــي ضــربــت  ــة، والــ ــولـ ــيـ ــــدت أزمــــــة الـــسـ ــتـ ــ وامـ
القطاع املصرفي الليبي، بسبب شح الدوالر، 
لـــتـــطـــاول قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة، مـــا أدى إلــى 
تعطل مؤسسات إنتاجية وهيئات خدمية، 
األمر الذي أثر سلبًا على األوضاع املعيشية 
العجز  ارتــفــاع  محللون  وتوقع  للمواطنن. 
فـــي املــيــزانــيــة الــلــيــبــيــة لــلــعــام الـــجـــاري إلــى 

دوالر،  مليار   22 نحو  أي  ديــنــار،  مليار   30
إلــى ترجيحات بتراجع حــاد في  باإلضافة 
االحــتــيــاطــي الــنــقــدي األجــنــبــي. واستفحلت 
الدينار  وسجل  كبير،  بشكل  املالية  األزمـــة 
تراجعًا غير مسبوق في قيمته أمام العمات 
األجنبية في السوق السوداء حيث بلغ 3.5 
دينارات في حن يبلغ سعره الرسمي نحو 
السيولة عبئًا  أزمــة  1.4 ديــنــار، كما شكلت 
على صناع القرار املالي. وانخفض نصيب 
الــفــرد مــن الــدخــل مــن 12.8 ألـــف دوالر عــام 
2012 إلى نحو 5 آالف دوالر في عام 2015. 
الوفاق  الرئاسي لحكومة  ويسعى املجلس 
الــوطــنــي بــرئــاســة فــايــز الــــســــراج، إلــــى دفــع 
عــجــلــة االقــتــصــاد عــبــر تــوحــيــد املــؤســســات 
االقــتــصــاديــة واملـــالـــيـــة، مـــا يــســاهــم فـــي حل 
ــات الــبــطــالــة والــفــقــر والــتــضــخــم، واتــفــق  أزمــ
مسؤولو النفط مؤخرًا، على تشكيل هيكل 
يهدف  للنفط،  الــوطــنــيــة  للمؤسسة  جــديــد 
ــتــــي انــقــســمــت بــســبــب  ــى تـــوحـــيـــدهـــا، والــ ــ إلـ
تقف  عقبات  أن  إال  السياسية،  الــصــراعــات 
أمـــام تــوحــيــدهــا. ووصــلــت حــكــومــة الــوفــاق 
املدعومة من األمم املتحدة، إلى طرابلس في 
مارس/ آذار املاضي، لتحل محل حكومتن 
)غــرب(  طرابلس  في  إحداهما  متنافستن، 

واألخرى في البيضاء )شرق(.

لــانــخــراط مـــجـــددا فـــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة، 
إلــى تبني مبادرة  التونسي،  الرئيس  ما دعــا 

املصالحة االقتصادية. 
وفـــي مــقــابــل إصــــرار الــبــرملــان عــلــى كــســب ثقة 
األغــلــبــيــة لــتــمــريــر الـــقـــانـــون، تــعــتــمــد أحــــزاب 
املــــعــــارضــــة عـــلـــى الـــضـــغـــط الـــشـــعـــبـــي وحــشــد 
الــشــارع مــن أجــل منع مــرور الــقــانــون. وعبرت 
ـــي،  ـــدنـ ــكــــونــــات املـــجـــتـــمـــع املـ ــن مــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
العدالة االنتقالية، عن رفضها  املشتغلة على 
القاطع واملــبــدئــي ملــشــروع الــقــانــون األســاســي 
ــة بـــاملـــصـــالـــحـــة  ــ ــــاصـ املـــتـــعـــلـــق بــــــــإجــــــــراءات خـ
فيه  ورد  مــا  بكل  مــنــددة  واملالية  االقتصادية 
مــن مـــحـــاوالت بــائــســة لــضــرب مــســار الــعــدالــة 

االنتقالية في تونس. 
واعــتــبــرت هـــذه املــجــمــوعــة فــي بــيــان مشترك 
صــدر مــؤخــرًا، أن »مــشــروع القانون تغاضى 
ــن اســـتـــحـــقـــاقـــات الـــضـــحـــايـــا وأغــــــــدق عــلــى  عــ
ــات مــن  ــاكــ ــهــ ــتــ ــــي ارتـــــكـــــاب االنــ ــــن فـ ــوّرطـ ــ ــتـ ــ املـ
ــال أعـــمـــال تحت  ــ مــســؤولــن ومــوظــفــن ورجــ
قــنــاع املــصــالــحــة« مـــبـــرزة أن »الـــوصـــول الــى 
مــرحــلــة املــصــالــحــة يــجــب أن يــمــر عــبــر مسار 
كامل يبدأ بكشف الحقيقة واعتراف واعتذار 
املتوّرط في ارتكاب االنتهاكات وجبر أضرار 

الضحايا«.
ودعـــا الــبــيــان فــي هــذا الــصــدد »أعــضــاء لجنة 
التشريع العام إلى رفض مناقشة هذا املشروع 
ورده إلـــى الــجــهــة املـــبـــادرة بــاعــتــبــاره مخالفا 

ألحكام الدستور وقانون العدالة االنتقالية«.
وقال البيان: »إن جميع الجمعيات واملنظمات 
املــحــلــيــة والــدولــيــة واألحــــــزاب والــشــخــصــيــات 
الوطنية عليها الوقوف جنبا إلى جنب ضد 
 مــبــادرة تــرمــي إلــى االلــتــفــاف على العدالة 

ّ
كــل

االنتقالية«. 
وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم 
»الــعــربــي  لـــ الــهــمــامــي،  حــمــة  الشعبية  الجبهة 
املــشــروع ال جـــدوى اقتصادية  الــجــديــد«: »إن 
ومــالــيــة مــنــه، خــافــًا ملــا تــدعــيــه الــجــهــات التي 
قدمته بــأنــه لصالح االقــتــصــاد، الفــتــا إلــى أن 
القانون يتضارب مع الدستور واستحقاقات 
الـــثـــورة، بــل جـــاء ملعاقبة مــن قــامــوا بــالــثــورة، 

حسب تعبيره. 
وتحمل األحزاب املعارضة واملنظمات املدنية 
ــانـــون املـــصـــالـــحـــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــقـ الــــرافــــضــــة لـ
الــنــظــام السابق  رجـــال األعــمــال املنتفعن مــن 
ــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا  مـــســـؤولـــيـــة الـــصـــعـــوبـــات الـ
الــبــنــوك الــتــونــســيــة، مــعــتــبــرة أن أغــلــب رجـــال 
األعمال املقربن من النظام السابق تحصلوا 

تقول مصادر  مــا  لــأشــجــار، بحسب  مرضية 
الجديد«، بينما  »العربي  لـ الزراعة،  في وزارة 
املوسم  على  قضت  قــد  النخيل  سوسة  كانت 

السابق بنسبة كبيرة في القطاع.
ويقول نزار الوحيدي، مدير التربة والري في 
وزارة الزراعة في غزة، في تصريح خاص، إنه 
تم السيطرة على سوسة النخيل، والتي كانت 
تــهــدد مــا يــقــارب 140 ألـــف شــجــرة مــثــمــرة في 
مختلف محافظات غــزة، األمــر الــذي قد يزيد 

إنتاج النخيل على صعيد املوسم الحالي. 
الزيادة في مساحة   

ّ
أن إلى  الوحيدي  ويشير 

األمــراض  والسيطرة على  املــزروعــة،  الكميات 
النخيل  أشجار  بعض  نفوق  وعــدم  النباتية، 
ــاج كــمــيــات  ــ ــتـ ــ ــذا الـــــعـــــام، يـــســـاعـــد عـــلـــى إنـ ــهــ لــ
الــعــام املــاضــي، بحيث قــد يزيد  مضاعفة عــن 
متوسط إنتاج النخلة الواحدة من الَبلح عن 
إنتاج  في  التنوع  إلــى  ويلفت  كيلوغرام.   100
أشجار النخيل بعد أن تمت زراعة 10 أصناف 
املــواطــنــن  لــتــلــبــيــة أذواق  الـــبـــلـــح،  أنــــــواع  مـــن 
مع  تتناسب  التي  املتنوعة  الكميات  وتوفير 

الصناعات القائمة على النخيل.
 هـــنـــاك مـــصـــانـــع تــم 

ّ
ــح الــــوحــــيــــدي أن ويــــوضــ

ــا، تــتــبــنــى إنــــتــــاج أشـــجـــار  ــ
ً
ــث ــديــ ــا حــ ــاؤهــ إنــــشــ

ــام، إلنـــتـــاج صــنــاعــات غــذائــيــة  ــ الــنــخــيــل كـــل عـ
كالتمر واملعجنات وبعض الحلويات، وأخرى 

ــلــــى تـــســـهـــيـــات مــــالــــيــــة وقــــــــــروض لـــــم يــقــع  عــ
إلى  حاليا  الدولة  فيما تضطر  استخاصها 
ــال الــعــام  ضــخ نــحــو 440 مــلــيــون دوالر مــن املـ
»مانيش  حملة  وتطالب  البنوك.  هــذه  إلنقاذ 
االقــتــصــاديــة  للمصالحة  الــرافــضــة  مــســامــح« 
بإعادة ما تم نهبه من أموال الشعب لينتعش 
االقــتــصــاد الــتــونــســي الــــذي يــعــانــي مــن ركــود 

ونقص في املوارد الذاتية.
ودعــــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة، الــبــرملــان 
ــانــــون  ــلــــى قــ ــدم املـــــصـــــادقـــــة عــ ــ ــعـ ــ ــونــــســــي لـ ــتــ الــ
املصالحة، وحذرت من الفساد واختاس املال 

العام في حال تمرير القانون 
وكـــانـــت لــجــنــة الــبــنــدقــيــة قـــد رفـــضـــت ســابــقــا 
املــــشــــروع، مــعــتــبــرة إيـــــاه اعــــتــــداء عــلــى مــســار 

الــــعــــدالــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى عـــدم 
الوقتية  الهيئة  بها  أقــرت  والتي  دستوريته، 
ملــراقــبــة دســتــوريــة مــشــاريــع الــقــوانــن، عندما 
ــوع الــــطــــعــــون، فــي  ــ ــــوضـ ــفــــصــــول مـ رفــــضــــت الــ
قانون املالية لسنة 2016، والتي تضمنت في 
والعفو  باملصالحة،  متعلقة  مــواد  تفاصيلها 

عن جرائم الصرف.
ــغـــزاوي، في  ويــعــتــبــر عــضــو الــبــرملــان زهــيــر املـ
»العربي الجديد«، أن املصادقة على  لـ حديثه 
التطبيع  يعني  االقتصادية  املصالحة  قانون 
مع الفساد وإعطاء الضوء االخضر للفاسدين 
بالعودة إلى الساحة السياسية واالقتصادية 

دون أي محاسبة. 
املصالحة تحت  أن تكون  املــغــزاوي،  ويخشى 
غطاء الوضع االقتصادي بداية لنسف مسار 
للقضاء  موجعة  وضــربــة  االنتقالية  الــعــدالــة 
الــــــذي لــــم يــســتــكــمــل بـــعـــد الـــنـــظـــر فــــي قــضــايــا 

الفساد املالي املحالة على أنظار العدالة .
ــرار االئـــتـــاف الــحــاكــم  ــ وانــتــقــد املــــغــــزاوي، إصـ
زين  نظام  رمــوز  وتبرئة  القانون  تمرير  على 
العابدين بن علي، معتبرا أن قانون املصالحة 
»رد جــمــيــل« لـــرجـــال األعــــمــــال الـــذيـــن دعــمــوا 
ــزاب الــحــاكــمــة  ــ ــــأحـ الـــحـــمـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة لـ

وســــيــــوفــــرون املـــســـانـــدة لــلــحــكــومــة الـــقـــادمـــة، 
حسب تعبيره.

االقتصادي معز  الخبير  يعتبر  املقابل،  وفــي 
املــصــالــحــة االقـــتـــصـــاديـــة يمكن  الــــجــــودي، أن 
الوضع  ظــل  فــي  تلعب دورا مهما خــاصــة  أن 
االقـــتـــصـــادي الــصــعــب الـــــذي تــمــر بـــه تــونــس 

وتعكر مناخ األعمال.
»الــعــربــي  وأضــــــاف الــــجــــودي، فـــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«، أن املــصــالــحــة خــيــار اســتــراتــيــجــي 
لتعزيز الوحدة الوطنية«، مؤكدًا أنها ليست 
»مــجــانــيــة« وال تــتــعــارض مــع قــانــون الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة، مــشــددا عــلــى أن املــرحــلــة الــقــادمــة 
الشاملة  الوطنية  املصالحة  مرحلة  ستكون 
وهـــو مـــا يــفــتــرض انـــخـــراط كــافــة التونسين 

فيها دون استثناء.
ــجــــودي أن عـــمـــل هــيــئــة الــحــقــيــقــة  ــح الــ ــ ــ وأوضـ
والكرامة املكلفة بالعدالة االنتقالية بطيء في 
حن أن االقتصاد في حاجة ماسة إلى نسق 

أسرع بكثير، وفق تعبيره.
من شح  عموما  التونسي  االقتصاد  ويعاني 
املـــوارد وتــراجــع نسق االستثمارات  كبير في 
نــحــو 1,5 مليار  إلـــى  الــحــكــومــة  تــحــتــاج  فيما 
وعجز  النفقات  ملجابهة  عــاجــل  بشكل  دوالر 

املوازنة إلى حدود نهاية العام الجاري. وأعلن 
الحاكم في  أحــزاب االئتاف  ممثلو تنسيقية 
تــونــس مــنــذ بــدايــة شــهــر مــايــو/آيــار املــاضــي، 
أنهم اتفقوا على »اإلســراع في عرض مشروع 
قانون املصالحة االقتصادية مع رجال أعمال 
ســابــقــن عــلــى الـــبـــرملـــان، مــعــتــبــريــن أن خـــروج 
والغموض  االقتصادي  االنكماش  من  الباد 
الــســيــاســي يــســتــوجــب املـــضـــي بــنــســق أســـرع 
فــــي تــجــســيــم املـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــشــامــلــة 

اقتصاديا وسياسيا«. 
ــــزاب الــداعــمــة ملـــبـــادرة السبسي،  وتــشــدد األحـ
عــلــى أن املــصــالــحــة الــشــامــلــة مـــن شــأنــهــا أن 
ــهـــود الــتــونــســيــن وتــــرفــــع مــــن أداء  تـــوحـــد جـ
مؤسسات الدولة واستقرار املجتمع وإنعاش 
االجتثاث  عقلية  أن  على  مؤكدين  االقتصاد، 
واإلقصاء لم تقدم سوى تعميق أزمــة الباد. 
واعــتــبــرت منظمة »هــيــومــن رايــتــس ووتـــش« 
فــي بــيــان صـــدر الخميس املــاضــي، أن قــانــون 
املصالحة االقتصادية سيمنح عفوًا ملسؤولي 
ومــوظــفــي الــدولــة املــتــورطــن فــي فــســاد مالي 
 من 

ً
أو ســـوء تــصــرف بــأمــوال الـــدولـــة، مــحــذرة

الجرائم  فــي  النظر  الــقــانــون سيعرقل  هــذا  أن 
االقتصادية ويمنع الوصول إلى الحقيقة.

في  املــواطــنــن  مــن  الكثير  يرغبها  كيميائية 
القطاع، مثل إنتاج األعاف واألدوية وبعض 

صناعات األثاث.
ويشهد قطاع غزة تزايدًا ملحوظًا في االعتماد 
تعتمد  التي  القائمة  الصغيرة  املشاريع  على 
على األفراد، حيث يقوم املزارعون باالستفادة 

من شجر النخيل إلى أقصى حد.
ــراء مـــن أخــطــر  ــمـ وتـــعـــد ســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـ
اآلفــــات الــتــي تــهــاجــم أشــجــار الــنــخــيــل. وتنبع 
خطورة الحشرة، وفقا للخبراء الزراعين، في 
أنها تملك من الخواص ما يمكنها من الطيران 
وقذف بيضها في جذع النخلة، لتتولى بعد 
الداخلية  الجذع  أنسجة  التهام  يرقاتها  ذلــك 
مــحــدثــة فــيــهــا ثــقــوبــا تــقــود فـــي الــنــهــايــة إلــى 

تآكلها وسقوطها.
وســبــق أن قـــال وائـــل ثــابــت، مــديــر عـــام وقــايــة 
النبات فــي وزارة الــزراعــة بــغــزة، فــي تصريح 
الثاني  يناير/كانون  في  الجديد«  »العربي  لـ
املـــاضـــي، إن ســوســة الــنــخــيــل الــحــمــراء تشكل 
تـــهـــديـــدا حــقــيــقــيــا لــلــبــســاتــن دون اســتــثــنــاء، 
مشيرا إلى أن طواقم الــوزارة اكتشفت وجود 

الحشرة بالقطاع في سبتمبر/أيلول 2011.
ويمنع االحتال اإلسرائيلي، ضمن إجــراءات 
ــزة مــنــذ  ــ الـــحـــصـــار املــــشــــدد املــــفــــروض عـــلـــى غـ
الازمة  الكيميائية  املواد  العقد، إدخال  قرابة 

فــعــال وســريــع األمــر  الــحــشــرة بشكل  ملكافحة 
الذي ساهم في تفاقم خطر السوسة الحمراء، 

وزاد من رقعة انتشارها.
وتستخدم عدة طرق ملكافحة سوسة النخيل، 
التعقيم  وغـــاز  الكيميائية  املــركــبــات  أبــرزهــا 
والحرق، باإلضافة إلى نصب املصائد داخل 
الــبــســاتــن وفـــي املــنــاطــق الــحــدوديــة، فــي حن 

يتم التخلص من النخلة املصابة إذا تجاوزت 
نسبة اإلصابة %50.

وباإلضافة إلى أضرار الحصار، تكّبد مزارعو 
القطاع خال السنوات التسع املاضية خسائر 
مــالــيــة بـــاهـــظـــة، نــتــيــجــة اعــــتــــداءات االحـــتـــال 
الزراعية  الــدونــمــات  مئات  وتجريف  املتكررة 

وتدمير آبار املياه وشبكات الري.

تونس: تزايد ضغوط رجال األعمال لتمرير »المــصالحة«

الديون المتعثرة تعرقل مصرفًا ليبيًانخيل غزة يُضاعف اإلنتاج بعد عام صعب

جدل حول جدوى المصالحة على الحياة المعيشية للتونسيين )فرانس برس(

تصاعدت أزمة قانون 
المصالحة االقتصادية 

في تونس، حيث 
تواصلت االحتجاجات 

الشعبية الرافضة 
إلتمامه، في مقابل تزايد 

ضغوط رجال األعمال 
لتمريره

انقضى موسم النخيل 
الحالي في قطاع غزة 

دون إصابات لألشجار، 
وسط توقعات بتضاعف 
اإلنتاج، بينما كانت سوسة 

النخيل الحمراء قد قضت 
على الموسم السابق 

بنسبة كبيرة

ُعمان تنفذ 1100 
مشروع 

أظهرت بيانات رسمية، أن سلطنة 
ُعمان تمكنت من تنفيذ أكثر 

من 1100 مشروع خالل الخطة 
الخمسية الثامنة )2011 –

2015(، بتكلفة بلغت حوالي 6.7 
مليارات ريال ُعماني )17.4 مليار 

دوالر(.
وأشارت اإلحصائيات وفق 

وكالة األنباء الُعمانية، أمس، إلى 
أن إيرادات السلطنة في الخطة 

الخمسية الثامنة بلغت حوالى 61.5 
مليار ريال )160 مليار دوالر( في 
حني بلغ إجمالي اإلنفاق العام 67.1 

مليار ريال )174.5 مليار دوالر(.
لت إيرادات النفط البالغة 

ّ
وشك

44.2 مليار ريال حوالى %71.9 
من إجمالي اإليرادات، فيما بلغت 

إيرادات الغاز 7.4 مليارات ريال 
وإيرادات ضريبة الدخل على 

الشركات 1.9 مليار ريال وإيرادات 
الضريبة الجمركية 1.1 مليار ريال 

واإليرادات األخرى
حوالى 6.7 مليارات ريال.

مصر: احتياطي 
السكر في حدود 

األمان
قال خالد حنفي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية املصري، إن 

احتياطي بالده من السكر »في 
حدود األمان«، مشيرا إلى العمل 
على زيادته خالل الفترة املقبلة.
وأوضح حنفي، في بيان أمس، 

أن االحتياطي االستراتيجي من 
السكر يكفي ملدة عام مقبل، دون 

أن يكشف عن حجمه، الفتا إلى أن 
مصر تستهلك حوالى 3.1 ماليني 

طن سنويًا.
وأضاف أن شركة السكر 

والصناعات التكاملية التابعة 
لوزارة التموين تنتج حوالى 1.1 

مليون طن من قصب السكر، 
وتنتج حوالى 400 ألف طن سكر 

مكرر، باملشاركة مع بعض 
الشركات، كما يقوم القطاع الخاص 

بإنتاج كميات كبيرة من سكر 
البنجر، في حني تستورد مصر 

حوالى 50 ألف طن سكر مكرر من 
خالل مجموعة من املستوردين، 
وهو يمثل أقل من 1% من حجم 

االستهالك السنوي.

ايران تسعى 
لتصدير الغاز إلى 

أوروبا الشرقية
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية »ارنا«، أمس، أن بلغاريا 
أعربت عن رغبتها في استيراد 

الغاز الطبيعي من إيران عبر 
الخطوط الترکية أو جورجيا أو 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال.
وأشارت الوكالة اإليرانية إلى قدرة 

إيران على تصدير 30 مليار متر 
مكعب من الغاز سنويًا إلی أوروبا، 

الفتة إلى أن العديد من الشركات 
والبلدان األوروبية أعلنت عن 

رغبتها في الحصول على الغاز 
اإليراني.

األردن يوافق 
على مشاريع 

جديدة للمانحين
قال وزير التخطيط والتعاون 

الدولي األردني، عماد الفاخوري، 
إن مجلس الوزراء وافق على دفعة 

من املشاريع الجديدة الواردة 
ضمن خطة االستجابة األردنية 

لألزمة السورية، واملقدمة من خالل 
الجهات املانحة ومنظمات األمم 

املتحدة واملنظمات غير الحكومية.
وأشار الفاخوري في بيان أمس، 
إلى أن هذه املشاريع تهدف إلى 

املساهمة في تخفيف أثر تواجد 
الالجئني السوريني من خالل دعم 
املجتمعات املستضيفة ومساعدة 
األردن في تحمل أعباء استضافة 

السوريني.

أخبار مال وسياسة

مصارفزراعة

مقابلة

حسن أحمد طه

■ تقدم السودان الشهر املاضي بطلب رسمي لالنضمام إلى 
الخطوة،  لهذه  للتمهيد  بعد محاوالت  العاملية،  التجارة  منظمة 
املــيــزات التي ستحصل عليها  فما الجديد في األمــر ومــا هي 

الخرطوم؟
الـــســـودان لانضمام  طــلــب  تــم تجميد  عـــام 2004  فــي 
اتهام  إبان  الواليات املتحدة،  للمنظمة، نتيجة تدخل 
الـــســـودان بــرعــايــة اإلرهـــــاب، لــكــن الــخــرطــوم تــجــد اآلن 

دعمًا من جميع املجموعات الدولية.
وهـــنـــاك مـــيـــزات فـــي االنـــضـــمـــام لــلــمــنــظــمــة، عــبــر فتح 
ــدول املــنــضــمــة للمؤسسة  ــ ــادرات الـ ــ ــواق أمــــام صــ ــ األســ
املنضوية نسبة  الـــدول  الــدولــيــة، حيث سجلت معظم 
أمـــر أســاســي لاقتصاد  نــمــو أعــلــى بنحو 2%، وهـــذا 
الفقر  فــي مكافحة  األلفية  أهـــداف  الــســودانــي لتحقيق 
التي ال تتم إال بنمو مستدام وتنمية عادلة واستقطاب 

رؤوس أموال أجنبية.
97%مــن  تشكل  املنظمة  تحت  تنضوي  الــتــي  والــــدول 
الــتــجــارة فــي الــعــالــم، ودخــــول الـــســـودان يعطي فرصًا 

لعكس حقوقه كدولة تستحق رعاية أكثر.

■ لكن أال يؤثر الحصار األميركي على عملية االنضمام؟
ــام عــاقــاتــنــا الــخــارجــيــة،  ــ أمـــيـــركـــا هـــي أكـــبـــر عـــائـــق أمـ
ــالـــم وتـــوقـــف  ــعـ ــا مــــن الـ ــنــ ــادراتــ وبــســبــبــهــا خـــرجـــت صــ
الــتــمــويــل، مــمــا يــتــطــلــب رفـــع الــحــصــار والــتــطــبــيــع مع 
الواليات املتحدة، خاصة أن حيثيات قرارها تجاوزه 
ــوار مـــع أمـــيـــركـــا، وهــــو مستمر  ــ الــــزمــــن. وال بـــد مـــن حـ
مع  لأمر  تماما  مدركة  السودانية  والحكومة  حاليًا، 
تكون هناك  داخلي حتى  توافق سياسي  في  سيرها 
رؤية خارجية واحدة، إضافة إلى اإلصاح مع السوق 

األوروبية والعاملية.

■ هل ما ذكرت يكفي أم مطلوب دعم إضافي؟
نحن حاليا سعينا إلى االنفتاح مع مجموعة البركس 
الــبــرازيــل(،  أفريقيا،  الــبــرازيــل، جنوب  الــصــن،  )الهند، 
التجارة  لنا في دخــول منظمة  وهــى مجموعة داعمة 
العاملية، إضافة إلى الدعم من ممثل أميركا فى املنظمة 
بــجــانــب الــدعــم مــن قــبــل املــجــمــوعــة األوروبـــيـــة، ونحن 
يوليو/  فــى  املجلس  اجتماعات  خــال  دعمها  نتوقع 
تموز الجاري، لذا حشدنا دواًل داعمة لنؤكد لأعضاء 

أن إعدادنا جيد.

■ لــكــن هــنــاك مـــن يـــرى أن الـــســـودان مـــا يــــزال غــيــر مستعد 
لالنفتاح على املنظمة؟

بالعكس عدم دخول السودان للمنظمة يجعل كل دولة 
تتعامل معك وفق رؤيتها وأجندتها، لكن وأنت عضو 
منح أفضل معاملة فا توجد تفرقة مع اآلخرين، في 

ُ
ت

ظــل نــظــام يحكمه قــانــون دولـــي، ولــذلــك نسعى إليها 
حــتــى تــلــزمــنــا بــإصــاحــات هيكلية تــــؤدي إلـــى زيـــادة 

القدرة التنافسية ملنتجاتنا.

■ وهل ترى أن اإلصالح الداخلي يسير بشكل مناسب؟
مــن اإلصــــاح، هنالك 164 دولـــة عضو وحجم  ال مفر 
العاملية، ال يمكن  الــتــجــارة  االقــتــصــاد يشكل 97% مــن 
الخروج عنه وهو مفروض عليك، وبالضرورة القيام 

باملطلوب، وكلما تأخرنا تكون الشروط قاسية.

االنــضــمــام  أجـــل  تــم تقديمها مــن  الــتــي  الــوثــائــق  أن  أتعتقد   ■
للمنظمة كافية؟

التزام  مع  قوانينك  توافق  أن  يجب  املطلوبة  الوثائق 
ــواق واملــواصــفــات  ــ الــعــضــويــة فـــي الــتــجــارة وفـــي األســ
وشكل املنتج ونوعيته وإتاحة القدرات التنافسية مع 
اآلخــريــن، فهي مجموعة مــن االلــتــزامــات أولــهــا وثيقة 
النظام التجاري سواء ما يتعلق باالقتصاد والتحكيم 
وفرص التنافسية واالستثمارات الخارجية والقوانن 

والشفافية.
وتـــــم تـــكـــويـــن عـــــدة لـــجـــان لــــدراســــة وضـــعـــنـــا وكــيــفــيــة 
فاملطلوب منا إصــاح شامل في  الخارجية،  املنافسة 

كل السياسات االقتصادية .

■ السودان يبدو حريصًا على االنضمام للمنظمة، لكن هناك 
 انضمت وتشكو إغراق أسواقها وتدمير صناعاتها فهل 

ً
دوال

هذا في حسبانكم؟
هـــذه حقيقة مـــوجـــودة، فــا بــد مــن تــرتــيــب الــبــيــت من 
توجيه  يتطلب  مما  عيوبنا،  حــددنــا  ونــحــن  الــداخــل، 
سياساتنا لإلصاح أو املوت في ظل التنافس، ونحن 
ــدار إمــكــانــاتــنــا ونــــرى ثــرواتــنــا ال تستغل  ــ ال نــريــد إهـ
اإلمكانات  من  االستفادة  إلــى  مثلى، ونسعى  بطريقة 

املتاحة للوصول إلى اإلنتاجية تمهيدًا لرفع القيود. 

■ لكن هناك من يرى أنكم متعجلون في االنضمام للمنظمة؟
قــد تستغرق  االنــضــمــام  ولــكــن عملية  لسنا متعجلن 
ســـنـــوات، فــالــصــن انــضــمــت بــعــد 17 عـــامـــًا، واالتـــحـــاد 
السوفييتي بعد 20 عامًا، والسعودية تلقت أكثر من 5 
آالف سؤال، وليس كل ما تقدمه يؤخذ بعن االعتبار، 

بل للمنظمة آلياتها.

أحزاب المعارضة تعتمد 
على الضغط الشعبي 

لوقف القانون

يــخــطــو الـــســـودان نــحــو االنــضــمــام 
حسن  أن  إال  العالمية،  التجارة  لمنظمة 
ــاوض الــوطــنــى  ــف ــم ــه، ال ــد طـ ــم أح
إلــى  لــانــضــمــام  الـــســـودان  لحكومة 
المنظمة، قال في مقابلة مع »العربي 

الجديد« إن ثمة عقبات أمام باده

أجراها عاصم إسماعيل

انضمام السودان لـ»التجارة 
العالمية« يحتاج إلصاح شامل

الحصار األميركي أكبر عائق وال 
بد من تطبيع العاقات

مع  بالتوازي  للضرائب،  جديد  قانون  مشروع  التونسي  البرلمان  ينظر 
القانون  المنتظر أن يمنح مشروع  قانون المصالحة االقتصادية. ومن 
منها  ــدة  جــدي ضريبية  ــازات  ــي امــت
نحو  في  للمستثمرين،  إعــفــاءات 
من  تونس،  في  مناطق  من   %70
دفع أي أداءات على امتداد 5 أو 10 
الجغرافي  الموقع  حسب  سنوات 
وزيــر  أكـــده  مــا  ــق  وف للمنطقة، 
تصريحات  في  شاكر  سليم  المالية 
المشروع  يفرض  كما  صحافية.  
على  الضريبة  من  الحقًا   %10 دفع 

الشركات بدًال عن 25% حاليًا.

قانون جديد للضرائب
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B B

موسى مهدي

الفاشلة  االنــقــاب  مغامرة  كــادت 
الــتــي حــدثــت مــســاء الــجــمــعــة في 
تــركــيــا أن تــنــزل كــارثــة بــإمــدادات 
الــطــاقــة الــعــاملــيــة، وتـــحـــدث بــالــتــالــي كــارثــة 
الــذي يمر بأسوأ مرحلة  العاملي  لاقتصاد 
مــــن مــــراحــــل الـــنـــمـــو، حـــيـــث تـــعـــد تـــركـــيـــا مــن 
ــتـــي تـــربـــط بــن  املـــنـــاطـــق االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
إمـــــــــدادات الـــنـــفـــط مــــن مـــنـــاطـــق اإلنــــتــــاج فــي 
الـــوســـطـــى  آســــيــــا  الـــعـــربـــيـــة ودول  املـــنـــطـــقـــة 

واألسواق الغربية.
النفطية يوميًا عبر املضايق  السفن  وتنقل 
التركية، وعلى رأسها خليج البسفور، نحو 
2.9 برميل نفط يوميًا، وهو ما يعادل نحو 
3.0% تقريبًا من اإلمدادات العاملية من النفط. 

كما يمر بتركيا كذلك خطان رئيسيان لنقل 
الــنــفــط لـــأســـواق الــعــاملــيــة، وأحـــدهـــمـــا خط 
ينقل النفط مــن حقول أذريــبــجــان فــي آسيا 
الوسطى وآخــر من كردستان العراق. وذلك 

حسب معلومات إدارة الطاقة األميركية. 

وتبلغ طاقة هذين الخطن نحو 2.7 برميل 
من  كميات  حاليًا  ينقان  ولكنهما  يوميًا، 
الــنــفــط أقـــل مـــن هـــذه الــكــمــيــات تــقــدر بنحو 
720 ألف برميل يوميًا من أذربيجان و600 
ألـــــف بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا مــــن كــــردســــتــــان، وذلــــك 
ــلـــومـــات األخــــيــــرة املـــتـــوفـــرة مــن  حـــســـب املـــعـ
وكــالــة الطاقة الــدولــيــة. ويــاحــظ أن الوضع 
من  يعاني  الــذي  الهش  العاملي  االقتصادي 
عــدة تصدعات خــال األعـــوام األخــيــرة ربما 
ال يحتمل هزة جديدة في إمدادات الطاقة أو 
حتى أي اضطراب يحدثه مثل هذا االنقاب 

في أسواق املال العاملية.  
وقـــفـــزت أســـعـــار الــنــفــط مــبــاشــرة بــعــد أنــبــاء 
االنـــقـــاب الــفــاشــل إلــــى أكـــثـــر مـــن 1.0% في 
الــتــعــامــات الــاحــقــة عــلــى الــتــســويــة مــســاء 
الــجــمــعــة بــعــد أن قــالــت الــفــئــة املــتــآمــرة على 

الديمقراطية إنها تولت السلطة في الباد.
ــام  ــــود خــ ــقـ ــ ــــب رويـــــــتـــــــرز، ارتــــفــــعــــت عـ ــــسـ وحـ
الــقــيــاس الــعــاملــي مــزيــج بــرنــت 71 ســنــتــًا أو 
أن  بعد  للبرميل  دوالرًا   48.08 إلــى   %1.50
التسوية.  عند  دوالرًا   47.61 سجلت  كــانــت 
وصعدت عقود خام القياس األميركي غرب 
إلى   %1.31 أو  سنتًا   60 الــوســيــط  تكساس 
46.28 دوالرًا للبرميل من 45.95 دوالرًا عند 

التسوية.
وعلى الصعيد االقتصادي والسياسي، تعد 
في  الرئيسية  االســتــقــرار  أعــمــدة  أحــد  تركيا 
مــحــيــط مــضــطــرب بمنطقة تــعــج بــالــحــروب، 
ــإن أي اضـــــطـــــراب فــــي الـــنـــظـــام  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــ
السياسي الديمقراطي في تركيا ربما تكون 

محاولة
         االنقالب

الليرة التركية 
خسرت 5.0% من 

المغامرة الفاشلة 
)Getty(

واالقتصادية  المالية  الكلف  حساب  المبكر  من  أنه  من  الرغم  على 
كارثة  أن يحدث  بالتأكيد كاد  بتركيا، ولكنه  الفاشل  االنقالب  لمغامرة 
في سوق الطاقة العالمي، حيث تعد تركيا من المعابر الرئيسية إلمداد 

النفط، كما رفع من أسعار النفط والذهب وضرب الليرة

الذهب كسب 10 
دوالرات في الساعة 

التي تلت االنقالب الفاشل 
على أردوغان

صاحبت االنقالب إساءات 
كتبت على بعض المحال 

التجارية السورية

دول التعاون 
من أكبر المستثمرين 

في تركيا

الوضع التركي كاد 
يهدد إمدادات 

الطاقة العالمية

أنــه ال يوجد أي تهديد  أمــس،  »إيــكــاو«  املدني  الدولية للطيران  املنظمة  أعلنت 
للرحات العابرة في األجواء التركية. وكانت املحاولة الفاشلة قد أحدثت ربكة 
الــتــركــيــة، فقد اضــطــرت معظم شركات  فــي حــركــة السفر الــجــوي عبر املــطــارات 
الــطــيــران الــعــاملــيــة إلـــى تــحــويــل مــســاراتــهــا عــن املـــطـــارات الــتــركــيــة، والــبــحــث عن 
مطارات بديلة ملطار أتاتورك الدولي في إسطنبول. وهرعت العديد من الدول 
إلجــراء ترتيبات إلجــاء رعاياها من تركيا، لكن الــهــدوء عــاد صباح أمــس إلى 
في إسطنبول. وكانت  الدولي  أتاتورك  رأسها مطار  تركيا وعلى  في  املطارات 
الجماهير التركية قد تدفقت بكثافة على مطار أتاتورك الدولي لحماية نظامهم 

الديمقراطي من العسكر.

متنها خال  على  املسافرين  عــدد  بلغ  الــتــي  التركية  الــجــويــة  الــخــطــوط  أعلنت 
اســتــئــنــاف جميع  مـــســـافـــر،  مــلــيــون  الــــجــــاري، 30.1  الـــعـــام  مـــن  األول  الــنــصــف 
رحاتها صباح السبت، بعد توقيف جميع رحاتها ليل الجمعة، بعد دخول 
التركية،  املطارات  كبرى  أتاتورك،  إلى مطار  لانقابين  تابعة  آليات عسكرية 

بإسطنبول .
وقالت املستشارية اإلعامية لشركة الخطوط الجوية التركية، التي تعد الناقل 
الــوطــنــي الــرئــيــســي، فــي بــيــان أمـــس، إن الــشــركــة تخطط الســتــئــنــاف عملياتها 
أنها  السادسة صباحًا، مضيفة  الساعة  من  اعتبارًا  الدولي  أتاتورك  في مطار 
التركي رجب  الرئيس  دعــوة  الــرحــات، تجاوبًا مع  باستئناف  قــرارهــا  اتخذت 
الـــوزراء بــن علي يلدريم، داعــيــة جميع املسافرين على  طيب أردوغـــان ورئــيــس 
منت خطوطها إلى الوقوف على آخر التطورات في ما يتعلق باملواعيد من خال 

موقعها الرسمي. 

استفاد الذهب في التعامات األخيرة التي جرت في سوق نيويورك، وكسب 10 
الذهب سيواصل االستفادة من  أن  اقتصاديون  دوالرات في ساعة. ولكن يرى 
األوضــاع املالية العاملية خال الفترة املقبلة. وحسب خبراء هناك عدة أسباب 
لاعتقاد بأن أسعار الذهب ستنمو لتصل على املدى املتوسط إلى ألفي دوالر 

لأونصة، ولكن أبرزها ثاثة أسباب، وهي
تراجع عائدات السندات التي تصدرها الــدول الغنية في العالم. وتعد عائدات 
السندات أحد أبرز العوامل املؤثرة على حركة أسعار الذهب، إذ إن االستثمار 
في أوراق مالية بعائد سنوي عند 2% وأقل، يصبح أمرًا أقل جاذبية عند األخذ 
في  تراجعًا  األخــيــرة  الفترة  في  العالم  التضخم. ويشهد  االعتبار مؤشر  بعن 
عائدات السندات، إذ إن عائدات السندات اليابانية واألملانية ألجل 10 سنوات 
انخفضت إلى دون الصفر، في حن عائدات سندات الخزانة األميركية ألجل 10 

سنوات حاليًا أقل من %1.4.
بريطانيا  وخــروج  األميركية  االنتخابات  حــول  الضبابية  هو  الثاني  والعامل 
من االتحاد األوروبي. أما العامل الثالث فهو زيادة الطلب على الذهب من قبل 

الصناديق واملصارف املركزية.

أخبار في صور

إيكاو تؤكد أمان األجواء التركية

التركية تستأنف رحالتها

الذهب يستفيد

)Getty( مواطنون يتجهون لفتح متاجرهم في أنقرة صباح أمس)Getty( السياحة الخليجية شهدت انتعاشًا في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الحياة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ قــال محللون 
طبيعتها  إلــى  عــادت  واالقتصادية  التجارية 
أن سيطرت  بعد  أنقرة  التركية  العاصمة  في 
حــكــومــة الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــــان على 
األوضاع ودحرت الحركة االنقابية الفاشلة. 
وأكد املحلل عبد القادر عبد اللي، أمس، عودة 
بالعاصمة  األســواق  إلــى  االقتصادية  الحياة 
االنــقــابــيــن، منذ  آخــر معاقل  أنــقــرة،  التركية 
ــالــــة الـــخـــوف  ــــس الــــســــبــــت، بـــعـــد حــ ــبــــاح أمــ صــ
واإلغــــــاق املــبــكــر لــيــل الــجــمــعــة بــالــتــزامــن مع 
الحركة االنقابية التي استمرت حتى ساعات 

صباح السبت.
»العربي الجديد«: »لم يكن  ويقول عبد اللي لـ
ــار واضــحــة عــلــى االقــتــصــاد،  لــانــقــاب مــن آثــ
 ويــلــيــه يــومــان 

ً
نـــظـــرًا لـــحـــدوث االنـــقـــاب لـــيـــا

عــطــلــة، ســـوى تــراجــع فــي ســعــر صـــرف الليرة 
التركية من 2،88 إلى نحو 3،3 ليرات للدوالر، 

قبل أن تستعيد عافيتها اليوم«.
وتــوقــع املــحــلــل املــخــتــص بــالــشــأن الــتــركــي أن 
االنقاب  الدولة وفشل  لسرعة سيطرة  تكون 
آثــــار اقــتــصــاديــة إيــجــابــيــة عــلــى صــعــيــد سعر 
الصرف وحتى جذب االستثمارات، ألن رأس 
املال يبحث دائمًا عن املناخات املائمة والدول 
الــقــويــة والــقــوانــن الــجــاذبــة، وإن كــانــت كانت 

اآلثار سلبية على قطاع السياحة.

 الكويت ـ محمود بدير،
الدوحة ـ العربي الجديد

ــتـــأثـــر االســـتـــثـــمـــارات  ــيـــر املـــتـــوقـــع أن تـ مــــن غـ
التمرد  محاولة  بسبب  تركيا  فــي  الخليجية 
الــعــســكــري الــفــاشــلــة الــتــي تــم إخــمــادهــا مساء 
أمــــس.  وتــضــاعــفــت االســتــثــمــارات الخليجية 
الثاثة  األعـــوام  بتركيا خــال    %500 بنسبة 
املــاضــيــة. وذلــــك فــي أعــقــاب رفـــع الــقــيــود على 
ــــذي كــــان يــحــد مـــن تــدفــق  الــتــمــلــك األجــنــبــي الـ
ــة.  وحــــســــب جـــريـــدة  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ ــيــــل الـ ــامــ الــــرســ
التركية بلغت االستثمارات في قطاع  صباح 
الخواص حوالى  املستثمرين  قبل  من  العقار 
ولكن   .2013 الــعــام  خـــال  دوالر  مــلــيــارات   10
الــتــعــاون  لـــدول مجلس  الكلية  االســتــثــمــارات 
الخليجية  السيادية  الصناديق  التي تديرها 

تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة. 
وذكـــرت الــدراســة الــتــي أعــدتــهــا شــركــة رايـــدن، 
املـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــجــــال مـــعـــلـــومـــات ســـوق 

ركز على األسواق الناشئة، 
ُ
العقارات، والتي ت

أن نسبة تصل إلى 24% من العقارات التركية 
املباعة ملشترين أجانب، يتم شراؤها من قبل 

مستثمرين من دول الخليج. 
ويجد املستثمرون عوائد كبيرة من االستثمار 
في تركيا سواء على صعيد البورصة التركية 
إلــى %20  ارتــفــع مؤشرها بنسبة تصل  التي 
الفاخرة  العقارات  في  أو  الجاري  العام  خال 
ــد مـــجـــزيـــة قــبــيــل  ــ ــوائـ ــ الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــقـــق عـ
في  وقعت  التي  األخــيــرة  اإلرهابية  الهجمات 
إســطــنــبــول.  وتــحــتــل االســتــثــمــارات القطرية 

في  السعودية  بعد  الثانية  املرتبة  تركيا  في 
حجمها والــذي يتجاوز 20 مليار دوالر، كما 
تــعــطــي تــركــيــا أهــمــيــة كـــبـــرى لــاســتــثــمــارات 
املشتركة مع قطر، حيث إن الدوحة تمثل منفذًا 
متميزًا للعقود التجارية واإلنشائية بالنسبة 
األتراك  املسؤولون  التركية. ويبدي  للشركات 
حيث  قطر،  في  باالستثمار  متزايًدا  اهتماًما 
تعمل نحو 60 شركة تركية كبيرة في السوق 
القطري حالًيا، وقرابة 150 شركة صغيرة في 
والتجارة  واإللكترونيات  املــقــاوالت  مــجــاالت 
على تنفيذ مشروعات في قطر تصل قيمتها 
تّمت  معظمها  دوالر  مــلــيــار   14 حــوالــي  إلـــى 

ترسيتها خال السنوات العشرة األخيرة. 
وفي الكويت قال مصدر مسؤول  بالصندوق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن  الـــســـيـــادي الــكــويــتــي لـــ
ــارات الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي تــركــيــا  ــمــ ــثــ ــتــ حـــجـــم االســ
يــتــجــاوز 5 مـــلـــيـــارات دوالر مــتــنــوعــة مـــا بن 
مــســاهــمــات فـــي شـــركـــات لــتــشــغــيــل املـــطـــارات 
ومصارف بنسبة استثمار تصل لنحو 60 %، 
واستثمارات في األسهم املدرجة في بورصة 
معلومات  تتوفر  ولــم   .%40 بنحو  اسطنبول 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ حــــــــول الــــحــــجــــم الـــحـــقـــيـــقـــي لــــاســ
السعودية في تركيا، ولكنها بالتأكيد تفوق 
كــثــيــرًا حــجــم االســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة.  وقــال 
مصدر املصدر الــذي فضل عــدم اإلفصاح عن 
ــراءات وقائية  ــ هــويــتــه إن الــكــويــت اتــخــذت إجـ
تتأثر  ولــم  آمنة  تركية  فــي  استثماراتها  وإن 
بــاملــحــاولــة االنــقــابــيــة الــفــاشــلــة. وبخصوص 
في  الكويتية  االســتــثــمــارات  قيمة  تــأثــر  مـــدى 
تــركــيــا خــاصــة الــعــقــاريــة، أعــــرب املـــصـــدر عن 

 : »استثماراتنا بخير«.
ً
اطمئنانه قائا

مـــن جــانــب آخــــر، يــقــول جــاســم زيــنــل الخبير 
املصرفي في الكويت  إنه ال يوجد أي مخاوف 
تركيا  فــي  الكويتية  املصرفية  األصـــول  على 
دينار  مليون   780 لنحو  التي يصل حجمها 
) 2.7 مليار دوالر (، حيث تتواجد في السوق 
برقان  بنك  هــي  كويتية  بــنــوك  ثــاثــة  التركية 
وبنك بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني.

ــدوره. رأى مــديــر شــركــة جــاكــوار السياحية  بــ
ــار ستكون  بــإســطــنــبــول، أنـــور أوغـــلـــو، أن اآلثــ
سيئة على ما تبقى من املوسم السياحي لهذا 
العام، والتي تجلت بإنهاء بعض الحجوزات 
الــفــنــدقــيــة وزيــــــادة الـــحـــجـــوزات عــلــى خــطــوط 
الـــطـــيـــران، مــشــيــرًا إلــــى الــــــدور الــســلــبــي الـــذي 
لعبته مواقف بعض الدول األوروبية منذ ليل 

الجمعة بتخويف رعاياها والسياح.
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه لن  ويــضــيــف أوغــلــو لـــ
تتنفس  أن  التركية  للسياحة  الــفــرصــة  تــتــاح 
هذا العام، فما إن تنهض من استهداف حتى 
يتبعه آخـــر، ولــعــل اســتــهــداف مــطــار أتــاتــورك 
من قبل اإلرهابين الشهر الفائت، كان الحدث 
السلطان  مناطق  في  التفجيرات  بعد  األبـــرز، 
ــا إن عــــادت  ــ أحــــمــــد وشــــــــارع االســــتــــقــــال، ومــ
الـــعـــاقـــات مـــع روســـيـــا وهــبــطــت أول طــائــرة 
سياح األسبوع الفائت بمدينة انطاليا، حتى 
جاءت ضربة الحركة االنقابية التي سيكون 
الــســيــاح، وإن إلى  قـــدوم  أثــر مباشر على  لها 
السياحية  الشركة  مدير  وأشـــار  قصير.  أجــل 
تــراجــع عـــدد السياح  إلـــى  بمدينة إســطــنــبــول 
من نحو 41.5 مليون سائح عام 2014 إلى أقل 
من 36 مليونًا العام الفائت، وبالتالي تراجع 
 34 بنحو  الفائت  العام  قــدرت  التي  العائدات 
التراجع لهذا  مليار دوالر، متوقعًا مزيدًا من 
املوسم، رغم الوعود الروسية باسئناف حركة 

السياح وقدوم 750 ألف سائح روسي.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــتـــداعـــيـــات الـــســـالـــبـــة، يــقــول 
املــحــلــل الـــتـــركـــي مــحــمــد زاهـــــد غـــــول: »تــركــيــا 
ــة كــبــيــرة وســـتـــعـــاود نــشــاطــهــا تــدريــجــيــًا  ــ دولـ

العملية  وإن ستخلف  األصــعــدة،  على جميع 
السياسي  الصعيدين  عــلــى  ــارًا  آثــ االنــقــابــيــة 
»الـــعـــربـــي  ــول لــــ ــ ــادي«. ويـــضـــيـــف غـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
الجديد«: »رغم أن األحداث السياسية واألمنية 
هــــي الـــطـــاغـــيـــة، لـــكـــن الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة بــــدأت 
تــراجــع ســعــر صرفها  بــعــد  الــيــوم،  بالتحسن 
ليل أمس أمام الدوالر لتسجل نحو 3.4 ليرات 
للدوالر الواحد، وسيستمر التحسن والنشاط 
االقتصادي تباعًا، ألن آثار العملية االنقابية 
تــقــاوم أو لم  ماثلة وبعض الجيوب مــا زالــت 
املــحــال  تسلم  ولـــم  اآلن«.  حــتــى  نفسها  تسلم 
التخريب  بعض  من  السورية  واالستثمارات 
واإلســــــــاءات لــيــل الــجــمــعــة، بــحــســب مـــا أكـــدت 

»العربي الجديد« . أوساط سورية لـ
بــإســطــنــبــول عبد  الـــســـوري  املستثمر  ويــقــول 
ــــم أن مــعــظــم الــســوريــن  املــجــيــد عـــاشـــور: »رغـ
الــدعــوات  رغــم  الجمعة،  ليل  منازلهم  التزموا 
بــالــنــزول للساحات والـــشـــوارع، إال أن ذلــك لم 
ــراك املــؤيــديــن لــانــقــاب من  ــ يــمــنــع بــعــض األتـ
واجهات  بعض  وتكسير  للسورين  اإلســـاءة 
فــي منطقة  املــحــال كما حــدث ملتاجر »البيك« 
الفاتح«. ويضيف أن النشاط االقتصادي عاد 
صــبــاح السبت إلــى األســــواق، ومــا حصل من 
يأتي ضمن حالة  السورين  لبعض  إســـاءات 
االنــتــقــام والــســلــوك الــفــردي لرافضي الــوجــود 

السوري بتركيا.
ويعاني االقتصاد التركي من عدم االستقرار 
بسبب الهجمات اإلرهابية املتكررة في الفترة 
ــر املــالــيــة الــتــركــي، نــاجــي  ــال وزيــ األخـــيـــرة. وقــ
ــال، يــــوم الــجــمــعــة، إن الــعــجــز فـــي مــوازنــة  ــبـ اقـ
مــلــيــار  لـــيـــرة )2.74  مـــلـــيـــارات  بــلــغ 7.9  بـــــاده 
دوالر( في يونيو/ حزيران املاضي، بما يصل 
بــإجــمــالــي الــفــائــض إلـــى 1.1 مــلــيــار لــيــرة في 
األشهر الستة األولى من العام. وأضاف اقبال 
قبيل مــســاء مــحــاولــة االنـــقـــاب خـــال مؤتمر 
ــذي يستثني  الــ الــعــجــز املــبــدئــي  صــحــافــي أن 
في  ليرة  مليارات   5.7 بلغ  الفائدة  مدفوعات 

يونيو/ حزيران.

االستثمارات الخليجية آمنة في تركياالحياة التجارية تعود ألنقرة بعد فشل االنقالب

لـــه تــداعــيــات كــارثــيــة عــلــى املــنــطــقــة الــعــربــيــة 
الــغــارقــة فـــي الـــنـــزاعـــات وتــمــد الــعــالــم بأكثر 
وبالتالي  النفطية.  احتياجاته  من   %30 من 
أن تؤثر تأثيرا  املغامرة  كــان ملثل هــذه  ربما 
كبيرا على سوق الطاقة العاملي وأسواق املال 
النفط  أسعار  سترفع  كانت  وربما  العاملية، 

الــعــام املــاضــي 2015، وهــو مــا يــعــادل نسبة 
1.16% من إجمالي حجم االقتصاد العاملي. 
التركي قد بلغ أعلى  وكــان حجم االقتصاد 
مستوياته لدى 823.24 مليار دوالر في عام 
االستثمارية  التدفقات  حجم  بسبب   ،2013
ــال فـــي إســطــنــبــول  الــهــائــلــة عــلــى بـــورصـــة املــ

إلى مستويات تزيد من تباطؤ النمو العاملي.
املهمة  االقــتــصــادات  من  التركي  واالقتصاد 
ــانـــات مـــوقـــع »تـــريـــدنـــغ  ــيـ ــًا. وتـــشـــيـــر بـ ــيـ ــاملـ عـ
ــرات  ــ ــــؤشـ ــابــــع مـ ــتــ ــــي تــ ــتـ ــ إيــــكــــونــــومــــكــــس« الـ
االقتصادات العاملية، إلى أن حجم االقتصاد 
في  دوالر  مليار   718.22 نحو  بلغ  الــتــركــي 

الخليج  ودول  السعودية  أثــريــاء  وتــدفــقــات 
عــلــى الــعــقــارات الــتــركــيــة. ولــكــن خـــال الــعــام 
املــــاضــــي تـــأثـــر االقــــتــــصــــاد بـــهـــبـــوط الـــدخـــل 
الــســيــاحــي وســــط مــجــمــوعــة مـــن الــهــجــمــات 
اإلرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت الـــبـــاد، خاصة 

العاصمة التجارية إسطنبول. 

ــذه املـــغـــامـــرة  ــ ــبــــراء غـــربـــيـــون أن هـ ويــــــرى خــ
الفاشلة ستؤثر سلبًا على االقتصاد التركي 
على املــدى القصير، خاصة أنها حدثت في 
ــم الــســيــاحــي املـــهـــم لــاقــتــصــاد  ذروة املـــوسـ
الـــتـــركـــي كــمــا ســتــقــلــل كـــذلـــك مـــن الــتــدفــقــات 
ــة عـــلـــى تـــركـــيـــا خــــــال الـــعـــام  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
السنوي  السياحي  الــدخــل  الــجــاري. ويــقــدر 
فـــي تــركــيــا بــنــحــو 34 مــلــيــار دوالر. كــمــا أن 
ــتـــركـــي تــمــكــن رغـــــم املـــعـــوقـــات  االقـــتـــصـــاد الـ
اإلرهــابــيــة مــن النمو خــال الــربــع األول من 
العام الجاري بنسبة 48%. وهي نسبة فاقت 
كثيرًا التوقعات وأذهلت اقتصاديي العالم. 
وال يعتقد املحلل االستراتيجي لاستثمار 
األميركية  كــو«  آنــد  بشركة »تشارلز شــواب 
أن هـــذه املــحــاولــة ســتــقــود إلـــى تغيير كبير 
املــخــاطــر  فــي األســــواق العاملية،  فــي تقييم 
االستفتاء  أعقاب تصويت  في  مثلما حدث 
الــبــريــطــانــي. ولـــكـــن خـــبـــراء يــعــتــقــدون أنــهــا 
التصنيف  القصير على  املــدى  ستؤثر على 
االئــتــمــانــي لــتــركــيــا، حــيــث إنــهــا ســتــرفــع من 
درجــة املخاطر. ومــن املتوقع كذلك أن تؤثر 
الـــتـــي تــعــد  ــة إســـطـــنـــبـــول  عـــلـــى أداء بــــورصــ
مــن أهــم الــبــورصــات فــي األســــواق الناشئة. 
وحــســب مــؤشــر الـــبـــورصـــات الــنــاشــئــة تعد 
البورصات  أقــوى  التركية ثاني  املــال  ســوق 
ــمـــت الـــقـــيـــمـــة الـــدفـــتـــريـــة  ــيـــث نـ الـــنـــاشـــئـــة، حـ

لأسهم بنسبة %15.  
وعلى صعيد أسواق الصرف، هبطت الليرة 
التركية إلى أدنى مستوى في ثاثة أسابيع 
أمام الدوالر األميركي في أواخر التعامات 
فــي ســوق نــيــويــورك أمــس الجمعة، بعد أن 
قــال رئيس الـــوزراء التركي إن مجموعة من 
بالحكومة.  اإلطــاحــة  الجيش حاولت  داخــل 
الـــدوالر، عند 3.0415 ليرات،  تـــداول  وجــرى 
املـــســـتـــثـــمـــرون  وهــــــــــرع   .%5.63 ــًا  ــعــ ــفــ مــــرتــ
الــوســاطــة فــي تعامات الساعات  وشــركــات 
الليرة  األخــيــرة مــن بــورصــة نيويورك لبيع 
الــتــركــيــة بــكــثــافــة وشــــراء الــذهــب الــــذي ارتــد 
عــن خسائره وصــعــد فــي أواخـــر التعامات 
فــي ســـوق نــيــويــورك، وكــســب فــي املــعــامــات 
الفورية 0.22% إلى 1337.45 دوالرًا لأوقية 
ــان هـــبـــط فــــي وقـــت  ــ )األونــــــصــــــة( بـــعـــد أن كــ
سابق إلى 1322.15 دوالرا. وقال تاي وونغ 
النفيسة في شركة »بـــي.إم.او  املــعــادن  مدير 
كابيتال ماركت في نيويورك« لرويترز »إن 
الساعة  مــدى  على  دوالرات   10 قفز  الــذهــب 

التي تلت اإلعان عن االنقاب«.  

أغلقت  التركية،  االنقالبية  المحاولة  فيه  حدثت  الــذي  الوقت  في 
معظم األسواق األوروبية عدا السوق األميركي، بالتالي فإن تأثيرها كان 
صفرًا على أداء األسهم األميركية 
مستقرة  تعامالتها  أنهت  التي 
مؤشرات  أغلقت  الجمعة.  مساء 
األسهم األميركية بال تغير في ثالث 
مدعومة  التوالي  على  أسبوع 
وانطالق  قوية  اقتصادية  ببيانات 
للشركات،  الفصلية  النتائج  موسم 
انكماش  أن  لتأكيد  يتجه  ــذي  وال
األرباح بلغ منتهاه في وقت سابق 

هذا العام. )رويترز(

األسهم األميركية لم تتأثر

مال وسياسة

أكد خبراء أتراك عودة 
الحياة الطبيعية إلى أنقرة، 

مشيرين إلى أن الخسائر 
التي أحدثها االنقالب 
الفاشل على المحال 
التجارية ليست كبيرة
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)Getty( الخطوط التركية تستأنف رحالتها

)Getty( المتعاملون في سوق نيويورك تهافتوا على شراء الذهب



عادل شديد

ــر الــخــارجــيــة املــصــري،  ــارة وزيــ ــ ــاءت زيـ جــ
اته مع  سامح شكري، إلى إسرائيل ولقاء
وفــــي مقدمتهم  إســرائــيــلــيــن،  مــســؤولــن 
ــة، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــكـــومـ رئـــيـــس الـــحـ
العالقات  فــي  متقّدمٍة  مرحلٍة  فــي   

ً
محطة

الــســيــاســيــة واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة  بن 
اكتملت  املصري، حيث  والنظام  إسرائيل 
نتنياهو في  مــنــزل  فــي  بالعشاء  اتــه  لــقــاء
األخــيــر،  زوجـــة  املحتلة، بحضور  الــقــدس 
ســــارة نــتــنــيــاهــو، فــي مــشــهــٍد يختلف عن 
االجــتــمــاعــات والـــلـــقـــاءات الــســيــاســيــة بن 
قـــادة الـــدول، بمشاهدة مــبــاراة كــرة القدم 
فــي نــهــائــي أبــطــال أوروبـــــا بــن منتخبي 
فــرنــســا والــبــرتــغــال. وبــعــكــس مــا تحدثت 
 مــصــريــة وعــربــيــة أن تشّكل 

ٌ
عــنــه صــحــف

ــادة  ــ ــ دعــــمــــا لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعـ
فإن  الفلسطينية،  باملعاناة  العالم  تذكير 
الــصــحــافــة الــعــبــريــة، املـــنـــاوئـــة ســيــاســات 
نتنياهو والــداعــمــه لــهــا، وصــفــت الــزيــارة 
بالذخر االستراتيجي إلسرائيل سياسيا 
ــا فــــي ظــــل الــســيــاســة  ــا، خـــصـــوصـ ــيــ ــنــ وأمــ
الحالية،  اإلسرائيلية  للحكومة  اليمينية 
من  كثيرين  واســتــيــاء  نتنياهو،  بــرئــاســة 
القادة الدولين منها، وخصوصا الرئيس 
األمــيــركــي، بــــاراك أوبـــامـــا، وبــعــض الــقــادة 
إسرائيليون  محللون  رأى  إذ  الــغــربــيــن. 
أن نــتــنــيــاهــو، فـــي وقــــٍت لـــم يــعــد أحــــد من 

أنور الجمعاوي

تخوض قّوات البنيان املرصوص التابعة 
ــلـــس  ــجـ لـــحـــكـــومـــة الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي واملـ
 ضــّد 

ً
ــي لــيــبــيــا حـــربـــا ضــــاريــــة الـــرئـــاســـي فـ

الدولة اإلسالمية، في آخر معاقله  تنظيم 
أهّمية  ذات  تعتبر  الــتــي  فــي مدينة ســرت 
إستراتيجية بالغة إلطاللتها على البحر، 
ولوقوعها على مقربٍة من الهالل النفطي، 
شرق  بــن  رئيسية  وصـــٍل  نقطة  ولكونها 
خذها »داعش« مركزًا 

ّ
ليبيا وغربها. وقد ات

بالسالح  تــزويــده  تأمن  فــي  لــه ألهّميتها 
 
ّ
واملــــال والـــرجـــال، عــبــر الــبــّر والــبــحــر، وألن

متعّددة  معابر  لــه  ــر 
ّ
ــوف

ُ
ت عليها  السيطرة 

لــلــحــركــة فــي الـــداخـــل الــلــيــبــي، وتــضــمــن له 
األساسي من  مأتاها  مالية مهّمة،  مــوارد 
تــصــديــر الــنــفــط واملـــحـــروقـــات بـــطـــرٍق غير 
مشروعة، ومن فرض ضرائب على أهالي 
في  أخــفــق  التنظيم   

ّ
أن والــظــاهــر  املــديــنــة. 

الحفاظ على تمركزه في سرت، وذلك بعد 
مــا تــكــّبــده مــن خــســائــر فــادحــة فــي العتاد 
املـــواجـــهـــات  أثـــنـــاء  فـــي  والــــعــــدد،  واألرض 
بينه وبـــن كــتــائــب »الــبــنــيــان املــرصــوص« 
ــفــة مـــن مــقــاتــلــن مـــن مــصــراتــة ومـــدن 

ّ
املــؤل

غريان،  الــزاويــة،  )طرابلس،  الليبي  الغرب 
زوارة...(، والذين يتمّيزون بقدراٍت قتاليٍة 
البّرية  املــعــارك  فــائــقــة، وبــخــبــرٍة فــي إدارة 
املــبــاشــرة، كسبوها عــلــى امــتــداد ســنــوات 

ح على السلطة في ليبيا.
ّ
الصراع املسل

 حـــســـم مـــعـــركـــة ســـــرت لــصــالــح 
ّ
ويــــبــــدو أن

ــادة فــايــز  ــيـ ــقـ حـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، بـ
القدرات  بــات وشيكا، بعد تراجع  الــســّراج، 
الــقــتــالــيــة والـــدفـــاعـــيـــة لــــداعــــش، وانــحــســار 
وصناعية  سكنية  مــجــّمــعــاٍت  فــي  وجــــوده 
التنظيم في  هــزيــمــة   

ّ
أن والـــواقـــع  صــغــيــرة. 

الليبي،  املشهد  على  بظاللها  لقي 
ُ
ت ســرت 

ــّيـــهـــا رســــائــــل عـــــــّدة وتــــحــــّوالت  وتـــحـــمـــل طـ
ـــة، منها مــا هــو سياسي، ومنها مــا هو 

ّ
دال

اقتصادي، ومنها ما هو إقليمي/ خارجي. 
االنتصار  يبدو  السياسي،  الصعيد  فعلى 
الــوشــيــك فـــي ســـرت ُمــخــبــرًا بـــقـــّوة املجلس 
الوطني  الوفاق  حكومة  وبقدرة  الّرئاسي، 
حة تحت 

ّ
على تجميع الكتائب الليبية املسل

رايــة الــّدولــة وتوجيهها نحو دحــر داعــش، 

جمال محمد إبراهيم

)1( بعض مــن يــقــول عــن الــســودان إنــه كان 
 بــريــطــانــيــة، قـــد ال يــكــون دقيقا 

ً
مــســتــعــمــرة

فـــي الـــتـــوصـــيـــف، بـــل يـــجـــوز إلـــقـــاء حــديــثــه 
جانبا، بحسبانه نوعا من رمي الكالم على 
الساقط من يابس  عواهنه، والعواهن هي 
نفع  ال  بالطبع  واليباس  النخيل،  قضبان 
فيه وال رجــاء منه. كــان الــســودان محكوما 
العام  فــي  فــريــدة، صيغت  ثنائية  باتفاقية 
األخير من القرن التاسع عشر، قننت إدارته 
ســتــن عــامــا تــحــت الـــتـــاج املـــصـــري نــظــريــا، 
بحكم  فعليا،  البريطانية  السيطرة  وتحت 
ــوع مــصــر نــفــســهــا وخــضــوعــهــا لــــإرادة  وقــ
البريطانية. كثيرًا ما كنت أسمع صديقنا 
الـــســـفـــيـــر بــشــيــر أبـــــو ســـتـــة، حــــن يــأخــذنــا 
الحديث عن العالقات السودانية املصرية، 
ــه »حـــاشـــيـــة« على  يـــقـــول عـــن الــــســــودان، إنــ
»متـن« مصر، أي هو محض »فــوت نوت«، 

كقول الفرنجة، على أصل الكالم. 
ــْت على  ــ ــيـــق، درجــ ـــي أن ذلــــك وصــــف دقـ

ّ
ظـــن

الــتــي حكمت مصر  أكــثــر األنظمة  اعــتــمــاده 
في  عقود القرن العشرين املنصرم، ورسمت 
 غــيــر حقيقية فــي الــذهــن  املــصــري، 

ً
صــــورة

 على 
ّ

كما في الذهن اآلخر البعيد. ليس أدل
ذلك إال إصرار املخابرات املصرية اإلمساك 
بملف السودان، وكأنه شأن مصرّي داخلّي، 
مـــن دون أن تــســمــح لـــــوزارة الــدبــلــومــاســيــة 
املصرية بالتوغل في تفاصيله، وهي الجهة 
التي تتولى رسميا معالجة عالقات مصر 
الــخــارجــيــة. هــذا جــانــٌب كثيرًا مــا ال يلتفت 
إليه املحللون، فيما هم عاكفون على النظر 
في ملفاٍت معقدة، تكتنف أجــواء العالقات 
السودانية املصرية. لم يفلت ملف السودان 
يوما من يد املخابرات في القاهرة، منذ قبل 
الــثــورة املــصــريــة فــي يــولــيــو/ تــمــوز 1952، 
وهــو التاريخ املفصلي الــذي  انبرْت مصر 
بعده، في انتهاج  سياسات نّصبت نفسها 
العربية.  وللقومية  للوحدة  عــّرابــا  خاللها 
من ذلك أن اتفاقية الحكم الذاتي عام 1953، 
الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى اســتــقــالل الــــســــودان، قد 
أنــجــزْت بــعــد أقـــل مــن عـــام مــن قــيــام الــثــورة 
الوطنية  الحركة  وجـــدْت  وقتها،  املــصــريــة. 

السودانية من يتفّهم توجهاتها. 
)2( بــالــقــدر نــفــســه مـــن األهــمــيــة، عــلــيــنــا أن 
السودان  عليها  التي  الوضعية  إلى  نتنّبه 
في الدوائر البريطانية. إذ لم تمنح طبيعة 
 1899 فــي  املــوقــعــة  الثنائي  الحكم  اتفاقية 
بــريــطــانــيــا، تــلــك الــصــفــة الــدســتــوريــة الــتــي 
« بريطانية 

ً
تجعل من السودان »مستعمرة

بــاملــعــنــى الـــحـــرفـــّي، حــتــى وإن كــانــت لــنــدن 
تــعــّن الــحــاكــم الـــعـــام، بــعــد مــوافــقــٍة شكليٍة 
مــن الــتــاج املــصــري. فــي الحقيقة إن »وزارة 
املــســتــعــمــرات« فـــي لــنــدن هـــي الــتــي تــشــرف 
على املستعمرات التاريخية لبريطانيا في 

لورين محمد

ــة  ــوريــ ــلــــمــــي فــــــي ســ ــق الـــــــحـــــــراك الــــســ ــلــ ــطــ انــ
ــدام الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة  ــعــ عــلــى أرضـــيـــة انــ
واملــجــتــمــعــيــة الــحــقــيــقــيــة فـــي الـــبـــالد طـــوال 
أربــعــن ســنــة خــلــت، أي مــع وجــــود إجــمــاع 
على انــعــدام وجـــود مجتمع مــدنــي ســوري 
وعلى  فعلية(.  سياسية  أحـــزاب  )أو  فعلي 
الــرغــم مــن أن اســتــعــادة هـــذه الــحــيــاة كانت 
جـــزءًا أســاســيــا مــن الــحــراك املــطــلــبــي، إال أن 
حــــّدة االنـــقـــســـام واالســتــقــطــاب بـــن مــوالــي 
ــا جــعــلــت  ــان مــ ــرعــ ــيـــه ســ ــام ومـــعـــارضـ ــنـــظـ الـ
 
ً
كبيرة  

ً
املــدنــي جــريــمــة املجتمع  مــن مفهوم 

الرأي  وتهمة شنعاء، فطاول أصحاب هذا 
باعتبارهم  والتهميش  والتهجم  التخوين 
ــثـــورة،  ــلـ ــة لـ ــــن، تــــيــــارًا ثــــالــــثــــا، خــــونــ ــاديــ ــ رمــ

متساهلن مع املؤامرة، متلونن... إلخ.
مع تطاول األزمــة، وازديــاد األوضــاع سوءًا 
السلبية من خسائر بشرية  اآلثــار  وتــراكــم 
لألهالي  وتهجير  التحتية  للبنى  ودمــــار 
مــن وإلـــى داخـــل ســوريــة وخــارجــهــا، فجأة 
ــّون  ــبـــدأ »املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي« املـــخـ تــــحــــّول مـ
ــة ثــالــثــة مـــن الــســوريــن«  ــ ـــف »درجــ

ّ
واملـــصـــن

إلــى حــل وجــد كثيرون فيه فــرص التمويل 
ى 

ّ
والكسب، فبدأت فكرة العمل املدني تتفش

وبــدأ  السياسية،  املــجــمــوعــات  ضمن  حتى 
تــســويــق مــؤســســات »مــدنــيــة« تــحــت غطاء 
سياسي، كــان في بعض األحــيــان مكشوفا 
ــة الــــســــوريــــة لــلــتــنــمــيــة املــرتــبــطــة  ــانــ ــاألمــ )كــ
املرتبطة  الــدعــم  بــالــنــظــام، ووحـــدة تنسيق 
مـــبـــاشـــرة بـــاالئـــتـــالف املـــــعـــــارض(. لــــم يــكــن 
»املجتمع  تقبل  املفاجئ نحو  التحول  هــذا 
املدني« مسألة وعي أو إدراك ألهمية املبدأ 
فــــي ذاتـــــــه، ولـــــم يـــكـــن يــــحــــاول الـــعـــمـــل عــلــى 
حــــل االســـتـــعـــصـــاء الـــســـيـــاســـي أو تــخــفــيــف 
االحتقان، بل كان مجرد تحّول براغماتي، 
لتأمن مصالح تمويلية وسياسية أحيانا. 
أما على مستوى  القمة،  هذا على مستوى 
الـــقـــواعـــد، فــقــد وجـــدهـــا مــئــات مـــن الــشــبــاب 
 
ً
ــل والــــخــــارج فــرصــة ــداخــ الـــســـوريـــن فـــي الــ
ــأمــــن ســـبـــل الـــعـــيـــش عـــبـــر هـــذه  لــلــعــمــل وتــ
راحة  من  بشيء  االحتفاظ  مع  املؤسسات؛ 
الضمير أو العزاء بأنه عمل يخدم سورية 

بشكل أو بآخر.
مرتن،  مشّوها  املدني  املجتمع  نشأ  بهذا، 
املجتمع  مــبــادئ  مــن  كــكــيــاٍن ال يحمل  أواًل 
وثانيا  الدعائي،  االســم  إال  قيمه  أو  املدني 
ــوأم أحــدهــمــا مــجــتــمــع مــدنــي  عــبــر نــشــوء تــ

قـــادة الــعــالــم قـــادرًا على قــبــول سياساته، 
أو تـــبـــريـــرهـــا، خــصــوصــا االســتــيــطــانــيــة، 
فــــإنــــه يـــنـــجـــح فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى قــبــول 
بعض القادة العرب وتأييدهم. وبالتالي، 
ـــــــف هـــــــــذه الــــــعــــــالقــــــات فـــي 

ّ
أصــــــبــــــح يـــــــوظ

العالم، وأيضا في مواجهة  مواجهة دول 
خــصــومــه الــســيــاســيــن اإلســرائــيــلــيــن من 
الـــداخـــل، وذلـــك كــلــه عــلــى حــســاب القضية 

الفلسطينية.
إسرائيليا، وقبيل وصول وزير الخارجية 
ــــت حـــكـــومـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ املـــــــصـــــــري بــــــســــــاعــــــات، أعـ
ــرار إقــــامــــة حــــي اســتــيــطــانــي  ــ ــ ــــالل قـ ــتـ ــ االحـ
جـــــديـــــد فــــــي مـــســـتـــوطـــنـــة كــــــريــــــات أربــــــــع،  
وســــــط مـــديـــنـــة الـــخـــلـــيـــل، وهــــــي مـــــن أهـــم 
يسكنها  إذ  األيــديــولــوجــيــة،  املستوطنات 
املــتــطــرفــن، وبـــرز منها  غــالة املستوطنن 
إرهـــابـــيـــون كـــثـــيـــرون، مــثــل بـــــاروخ مــــارزل 
الشريف  االبراهيمي  الحرم  مجزرة  منفذ 
فــي رمــضــان الــعــام 1994 ومــوشــي ليغنفر 
وباروخ مارزل، وغيرهم من قادة اإلرهاب 
االســتــيــطــانــي فــي فلسطن. وبـــدا اإلعـــالن 
ــة هــــذا الـــحـــي لــيــس فــقــط رســالــة  ــامـ ــن إقـ عـ
ــارة ســامــح  ــزيـــ ــفـــاف واســـتـــهـــتـــار بـــ ــتـــخـ اسـ
 عــن الرئيس املــصــري، عبد 

ً
شــكــري، ممثال

ــل هـــي أيـــضـــا رســالــة  الـــفـــتـــاح الــســيــســي، بـ
ــلـــي، الـــذي  ــيـ ــرائـ لــلــجــمــهــور الــيــمــيــنــي اإلسـ
ــقــــاعــــدة االنـــتـــخـــابـــيـــة لــبــنــيــامــن  يــشــكــل الــ
ــارة بشكل  ــزيـ ــلـ نــتــنــيــاهــو، أنــــه ال عـــالقـــة لـ
الشعب  مــع  الــســيــاســيــة  بالعملية  فــعــلــي  

يــتــبــلــور  مــوقــف مــصــري جــديــد ومختلف 
تــجــاه إســرائــيــل، ولــيــس أن يــزورهــا وزيــر 
قـــراءة سطحية  إمــا  الخارجية. مــا يعكس 
األفريقي  اإلســرائــيــلــي  الــتــقــارب  لتداعيات 
ــر مـــائـــيـــا  وأبــــــــعــــــــاده، ومــــحــــاصــــرتــــه مــــصــ
وجغرافيا  واقتصاديا  وأمنيا وعسكريا، 
بـــنـــفـــوذ إســـرائـــيـــل  أو اعــــتــــرافــــا مـــصـــريـــا 
ودورهــــــا فـــي الـــقـــارة األفــريــقــيــة واملــنــطــقــة 
الحديث عن مشروع   أمــا محاولة  عموما. 
مــــصــــري لـــتـــحـــريـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة 
وفقا  واإلســرائــيــلــيــن،  الفلسطينين   بــن 
ملـــا أعــلــن عـــن خــطــة لــلــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
ما  والــتــي  الــســالم،  لــدفــع عملية  السيسي 

زالــت عناصرها غير معروفة،  باستثناء  
انــضــمــام املــعــســكــر الــصــهــيــونــي، بــزعــامــة 
يـــتـــســـحـــاق هـــرتـــســـوغ وتـــســـيـــفـــي لــيــفــنــي، 
لحكومة نتنياهو، وكأن مواقف هرتسوغ 
ــن مـــواقـــف  الـــســـيـــاســـيـــة تــخــتــلــف كـــثـــيـــرا عــ
نتنياهو ، مع العلم أن انضمامه للحكومة 
ــام الــعــالــم،  ــ  أمـ

ً
 جــمــيــلــة

ً
ســيــعــطــيــهــا صـــــورة

العام اإلسرائيلي، وستشكل  الــرأي  وأمــام 
مصلحة كبيرة لنتنياهو، بحصوله على 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، بــمــواصــلــة ســيــاســاتــه 
مــبــادرة إلنهاء  أيــة  ورفــض  االستيطانية، 
ــار الــرئــيــس  ــكـ ــتــــالل، كــمــا تــضــمــنــت أفـ االحــ
ــرار بــاحــتــيــاجــات إســرائــيــل  ــ الــســيــســي اإلقــ
تــســويــٍة مستقبليٍة  ــة  أيــ فـــي ظـــل  األمــنــيــة 
تلك  بــمــراعــاة  وتــعــهــد  الفلسطينين،  مــع 

االحتياجات.
ــا أن املـــنـــطـــقـــة أمـــــــام مــشــهــد  ــ ــــحـ بــــــات واضـ
مختلف كــلــيــا فــي الــعــالقــات اإلســرائــيــلــيــة 
مع بعض الــدول العربية، والتي تجاوزت 
الوساطة األميركية أو االتصاالت السرية 
ما بن إسرائيل ودول عربية، بل تجاوزت 
ذلك كثيرًا، لتصل إلى نظام شرق أوسطي 
جديد،  وخريطة تحالفات جديدة، تحتل 
، نظرًا العتقاد 

ً
 مركزية

ً
فيها إسرائيل مكانة

بــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة بــقــوة إســرائــيــل 
السياسية واألمنية واالقتصادية، ما دفع 
بعض األنظمة إلى التسابق في الحصول 
على الرضى اإلسرائيلي، ما سيؤدي إلى 
دعـــم حــكــومــة إســرائــيــل ورئــيــســهــا فــي كل 

الــدولــيــة سياسيا ودبــلــومــاســيــا،  املــحــافــل 
ــة  ــ ــعـ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ وفــــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة حــــــــمــــــــالت املـ
األكــاديــمــيــة واالقــتــصــاديــة الــتــي تتعّرض  
لــهــا  إســـرائـــيـــل  مــنــذ  ســـنـــوات، كــمــا أنــهــا 
مــواجــهــة خصومه  فــي  نتنياهو  ســتــدعــم 
وأن  اإلســرائــيــلــيــة،  السياسية  الحلبة  فــي 
ذلك سيبعد كثيرًا احتماالت التوصل إلى 
بإنهاء  الفلسطينين  مع  سياسية  حلول 
االحــتــالل واالســتــيــطــان واآلخــــذ بالتعمق 
يــمــكــن تحقيقه،  مـــا  أكــثــر  واالتــــســــاع، وإن 
عــلــى صــعــيــد الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، هو 
الطرفن  بــن  الشكلية  املــفــاوضــات  إعــــادة 
بـــــدون وقــــف االســـتـــيـــطـــان مــــع  تــســهــيــالت 
اقتصادية شكلية هنا وهناك، ما سيعطي 
على  للسيطرة  الوقت  من  مزيدًا  إسرائيل 
الفلسطينية  في  ــــي  تــبــقــى مــن األراضـ مــا 
الضفة، بعد أن تم إخراج مدينة القدس عن 
خالل  مــن  والسكاني  الجغرافي  محيطها 
والجدران  املستوطنات  من  واسعة  شبكة 
قطاع  على  محكم  وحــصــار  بها،  املحيطة 
ــزة. لـــذلـــك، لـــم يــعــد الـــزمـــن الــحــالــي زمــن  ــ غـ
الــقــضــيــة  الـــســـيـــاســـيـــة، ال بــــل إن  ــلـــول  الـــحـ
ــد مما  ـــ الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الـــخـــاســـر األوحـ
يــجــري مــن تــحــوالٍت عــمــيــقــٍة  فــي املنطقة، 
ولم يعد مطلوبا سوى العمل الفلسطيني 
العمل على  لترتيب األولــويــات مــن خــالل 
تقليل الخسائر في ظل التراجع واالنهيار 

في املنطقة. 
)كاتب فلسطيني(

الليبين،  لعموم  مشتركا  عـــدّوًا  باعتباره 
ــراز حــكــومــة الــســّراج  وهـــو مــا ســاهــم فــي إبــ
املسؤولة،  الوطنية/  الحكومة  صـــورة  فــي 
ــــراب الــلــيــبــي،  ــتـ ــ الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى وحــــــدة الـ
واملّيالة إلى فْرض استتباب األمن، وضمان 
ز ذلــــــك مــن 

ّ
ــاعــــي، وقــــــد عـــــــز ــمــ ــتــ ــم االجــ ــلـ الـــسـ

مصداقّيتها، ومن التفاف الليبين حولها.
قه »البنيان املرصوص« 

ّ
 ما حق

ّ
والثابت أن

من تقّدٍم على األرض يكشف مدى جاهزية 
حــكــومــة الـــوفـــاق وِجــّديــتــهــا فـــي معالجة 
ــاب، فقد بــدا فــريــق الــســّراج  معضلة اإلرهــ
ممسكا بزمام املبادرة في هذا الخصوص. 
وفي املقابل، بدا معسكر الكرامة، بزعامة 
فه 

ْ
خل وِمــن  املتقاعد خليفة حفتر،  الــلــواء 

الثني،  الــلــه  بــرئــاســة عبد  حكومة طــبــرق، 
ومــجــلــس الـــنـــواب بــقــيــادة عــقــيــلــة صــالــح، 
مــتــرّددا فــي اللحاق بمعركة ســرت، وذلــك 
راجــــع إلـــى حــــّدة الـــخـــالف الــســيــاســي بن 
ــاق، مــــن نـــاحـــيـــة،  ــ ــوفــ ــ هـــــــؤالء وحــــكــــومــــة الــ
والنــشــغــالــهــم بــمــواجــهــة الـــقـــوى الــثــوريــة 
ــحــة املــعــارضــة لــهــم في 

ّ
والــجــمــاعــات املــســل

فبعد سنتن  أخـــرى.  ناحية  مــن  بنغازي، 
)مايو/  الكرامة  إطــالق عملّية  مــن  ونــّيــف 
أّيـــار2014 ( مــازال محور حفتر غير قادر 
بنغازي،  املعارك لصالحه في  على حسم 
امليداني  حــضــوره  بمحدودية  ُيخبر  بما 
ف 

ّ
 تخل

ّ
والعسكري في املنطقة. ومعلوم أن

هــذا املعسكر عن تحرير ســرت من قبضة 
ر سلبا على شعبّيته، وعلى 

ّ
»داعش« يؤث

الجديدة،  ليبيا  معالم  رســم  في  حظوظه 
ــالــــح جــبــهــة  ويـــــصـــــّب، ال مـــحـــالـــة، فــــي صــ
الوفاق الوطني التي كسبت عملّيا السبق 
فـــي الـــتـــصـــّدي لـــداعـــش، وفــــي إجـــالئـــه من 

مدينة ليبية إستراتيجية.
ومـــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة، تــبــدو معركة 
مّكنت حكومة  ــهــا 

ّ
أن مــن جهة  ســرت مهّمة 

ــن اســــتــــرجــــاع مـــيـــنـــاء املـــديـــنـــة  ــ ــراج مـ ــ ــســ ــ الــ
الجغرافي  نفوذها  توسيع  ومــن  الحيوي، 
الذي أصبح يمتّد من مدينة أجدابيا شرقا 
إلـــى طــرابــلــس غــربــا، كــمــا مــّكــنــتــهــا املــعــركــة 
النفط.  مــن  استعادة سلطتها على منابع 
ووجــــدت فــي هـــذا الــســيــاق تــعــاونــا معتبرًا 
بقيادة  النفطية،  املنشآت  قــّوات حــرس  من 
ــنـــاء عــلــيــه، ســيــكــون  إبـــراهـــيـــم حـــضـــران. وبـ

القارة األفريقية جنوب الصحراء، ولم يكن 
السودان من بينها. شؤون السودان تعالج 
البريطانية،  الخارجية  وزارة  في  جميعها 
 )colony( »مــســتــعــمــرة«  لــيــس  ــالـــســـودان  فـ
السودان،  استقالل  كان  القانوني.  باملعنى 
 
ً
االســتــثــنــائــيــة، سهال الطبيعة  لــهــذه  تــبــعــا 

وال  البريطانية،  النظر  وجهة  من  ميسورًا 
تقارن سنوات الحكم الثنائي التي تقل عن 
الستن عاما في السودان، بسنوات الوجود 
البريطاني الطويل نسبيا، في مستعمرات 
ــارة األفــريــقــيــة،  ــقـ بــريــطــانــيــا األخـــــرى فـــي الـ
والتي كانت تدار شؤونها بواسطة »وزارة 

املستعمرات«.
الـــجـــانـــب، شكلت  ــذا  لــتــأكــيــد أهــمــيــة هــ  )3(
الــتــي نــالــت استقاللها  الــبــلــدان األفــريــقــيــة 
الحرب  نهاية  تليا  الــلــذيــن  العقدين  خــالل 
العاملية الثانية، شكلت جميعها، وباقتراح 
بريطاني منظمة »الكومنولث«، وهي التي 
السيادة  من  طرفا  البريطاني  للتاج  أبقت 
الشكلية على هذه البلدان. لم يكن السودان، 
يلتحق  ألن  مؤّهال  االستثنائي،  وبوضعه 
باملنظمة، حتى وإن تطلعت بعض النخب 
الــســودانــيــة إلــيــهــا يـــومـــا. مـــن مــظــاهــر هــذه 
البلدان  على  الشكلية  البريطانية  السيادة 
فـــي »الـــكـــومـــونـــولـــث«، أال يحمل  األعـــضـــاء 
رؤساء البعثات الدبلوماسية ممثلو الدول 
األعــضــاء فــي منظمة »الــكــومــونــولــث« لقب 
»سفير« في لندن، بل يسّمى الواحد منهم 
 ،)commissioner high( الّسامي«،  »املفـّوض 
وال يمنحون، تبعا لذلك، امتياز رفع أعالم 
بــلــدانــهــم عــلــى ســيــاراتــهــم الــدبــلــومــاســيــة، 
ذلــك  أن  عــلــى  وســكــنــاهــم.  مكاتبهم  دور  أو 
االمــتــيــازات  بقية  مــن  يحرمهم  ال  الترتيب 
الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة، الــتــي نــّصــت عليها 
تنظم  والــتــي   ،1961 لــعــام  فيينا  اتــفــاقــيــة  

العالقات الدبلوماسية بن الدول.
نــيــلــه  وبــــعــــد  لـــخـــصـــوصـــيـــة وضـــــعـــــه،   )4(
االستقالل، كانت للسودان قدرة عالية على 
الجغرافي،  محيطه  فــي  والتفاعل  املــنــاورة 
بــلــدان  إيــجــابــيــة وســـط  أدوارًا  فــتــراه يلعب 
ــارة األفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، في  ــقــ الــ
الـــعـــقـــود الـــوســـيـــطـــة مــــن الــــقــــرن الــعــشــريــن. 
مـــن تــلــك املــــبــــادرات املــمــيــزة عــلــى مــســتــوى 
القارة األفريقية: في عام 1955  وللسودان 
صيت كبير ودور رائــد في لعبة كرة القدم 
ــيـــة، شـــهـــدت الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم  ــقـ األفـــريـ
مــيــالد اتـــحـــاد الـــكـــرة األفـــريـــقـــي، وبــاقــتــراح 
من الــســودان. في 1960، كان للسودان دور 
إيجابي فاعل في أزمة الكونغو، واستضاف 
ثوار تلك البالد الذين كان يقودهم باتريس 
لوممبا الذي اغتيل بدم بارد بتواطؤ خونة 
 ،1963 في  بلجيكين.  وجنود  كونغولين 
محوريا  دورًا  الــســودان  دبلوماسية  لعبت 
ع 

ّ
فــي لــّم شتيت الــقــارة األفريقية، وقــد تــوز

بن مجموعتي الرباط ومونروفيا، لتكتب 

ــوال«، انــتــشــر على  ــ »مــــعــــارض« واآلخـــــر »مـــ
ـــي الــــداخــــل  ــتـــن فــ شـــكـــل شـــبـــكـــتـــن عـــريـــضـ
والـــخـــارج الــســوريــن. وال عــجــب فــي أنهما 
ــة الــتــي تــشــكــلــت بفعل  ــ فــشــال فـــي حـــل األزمـ
الطبيعي  من  فكان  السياسي.  االستقطاب 
ــي أن  ــ ــل مـــنـــهـــمـــا فـ ــ واملــــتــــوقــــع أن يـــفـــشـــل كـ
يــكــون الــحــاضــنــة الــجــامــعــة لــكــل الــخــالفــات 
السياسية، وأن يصّب عمله في ردم الهوة 
ــيــــوم ال تــمــثــل  ــة. الــ ــاركـ ــعـ ــتـ بــــن األطــــــــراف املـ
قــضــايــا »حــقــوق املـــــرأة« و»حـــقـــوق الــطــفــل« 
التعليم«  الــصــحــيــة« و»أحــقــيــة  و»الــرعــايــة 
إنــهــا ال تجمع أغلب  إذ  قــيــمــٍة مــضــافــة،  أي 
ــفـــاق فــــي الــــوقــــوف عـــلـــى أي  األطــــــــراف لـــالتـ
أرضـــيـــٍة مــشــتــركــة، وعــــادة مــا تــتــحــّول هــذه 
لــــطــــرٍف ضــد  ــــى مـــجـــرد أوراق  إلـ الـــقـــضـــايـــا 
طرف، كما هو في حق األمن الغذائي الذي 
اســـتـــخـــدم فـــي ســـيـــاق مــخــيــم الـــيـــرمـــوك في 
طرف، وفي سياق قريتي نبل والزهراء في 
طــرف مقابل. من هنا، فــإن املبدأ الــذي كان 
حرّيا به إخراج البالد من مستنقع حربها 
الطويلة، لم يّوظف إال كأداة الستمرارها، بل 
وتأجيجها أحيانا. وبكل صراحة، ال يمكن 
أبـــدًا إغــفــال عــالقــة كثير مــن هــذه املنظمات 
باقتصاد العنف الدائر في سورية. قد يبدو 
فـــي الــســيــاق الـــســـوري الـــعـــام الـــيـــوم بعض 
األمــل، في أن االستقطاب السياسي توارى 
الــوضــع اإلنساني السيئ في  أزمـــات  خلف 
الــداخــل والــخــارج على حــد ســـواء. لكن، من 
ــفـــاف الــســيــاســي  ــطـ داعـــــي األســـــف أن االصـ
ثــــوري( مــا زال مقياسا  )الـــثـــوري/ األنــتــي 
املدني  العمل  مجموعات  أن  بدليل  كبيرًا، 
»املوالية« ال تقبل العمل مع املجتمع املدني 
»املعارض« ال كأفراد، وال كمجموعات، وال 
كمؤسسات، والعكس بالعكس. صحيح أن 
األمـــل والــتــعــويــل يبقى مــعــقــودًا عــلــى جــزٍء 
مـــن  الــشــبــاب غــيــر املــنــحــاز كليا ألي جهة، 
ومـــا زال يــؤمــن بـــضـــرورة »الــعــمــل املــدنــي« 
و»الــفــكــر املــدنــي« و»الـــدولـــة املــدنــيــة«، وهــم 
مواالته  في  املتطّرف  غير  الشباب  تحديدًا 
أو في معارضته؛ لكن املساحة ضيقة جدًا 
على هــؤالء، وليس أخطر من الفكر املدني 
الذي يرفض التسييس بالنسبة إلى جميع 
من يعيشون على تسييس الوضع السوري 
بأصغر تفاصيله، ال النظام السوري فقط، 
وال الــجــهــات املــعــارضــة فــقــط، بـــل أحــيــانــا، 
وشر البلية ما يضحك، مؤسسات »مدنية« 

تكسبت وتتكسب من األزمة الحالية.
)كاتبة سورية(

الفلسطيني واالحتالل، خصوصا أننا لم 
نسمع أيــة إدانـــة )أو رفـــض(  لــقــرار البناء 
الصحفي  في مؤتمره  الجديد من شكري 
ــد انـــتـــهـــاء  ــعــ ــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو. وبــ ــتــــرك مـ املــــشــ
وسياسية  أمنية  مصادر  أعلنت  الــزيــارة، 
إسرائيلية أن إسرائيل نفذت غاراٍت كثيرة 
بواسطة طائرات بدون طيار على أهداف 
ومــجــمــوعــات فــي ســيــنــاء، بــنــاء عــلــى طلب  
نــظــام األخير  السيسي، ليس إلحـــراج  مــن 
ــل لـــلـــداللـــة عـــلـــى عـــمـــق الــتــنــســيــق  فـــقـــط، بــ
األمــنــي بــن الــطــرفــن، كما تــم اإلعـــالن عن 
تعين العقيد إيال كريم، وهو أحد القادة 
للجيش  حاخاما  العنصرين،  املتطرفن 
اإلســــرائــــيــــلــــي، وهــــــو املـــــعـــــروف بــمــواقــفــه 
املتطرفة جدًا، وخصوصا فتواه اغتصاب 
نــســاء األغـــيـــار )غــيــر الـــيـــهـــود(، وال سيما 
»حفاظا  الــحــرب،  زمـــن  فــي  الفلسطينيات 
القتالية  اإلسرائيلين  الجنود  قــدرة  على 
بــإشــبــاع غـــرائـــزهـــم الــجــنــســيــة«، وكــــان قد 
ــتـــى بـــعـــدم تـــقـــديـــم اإلســــعــــافــــات الــطــبــيــة  أفـ
للمصابن الفلسطينين، بعد أن وصفهم 
وحوشا، يجب أن تختفي وتموت، وليس 

تقديم  العالج لها.
أخيرًا،  نتنياهو،  زيـــارة  بعد  متوقعا  كــان 
إلــى عــدة دول أفــريــقــيــة، ومــا لــهــا  مــن آثــار 
ــر،  وخــــصــــوصــــا دور  ــ ــــصـ ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى مـ
النهضة،  في سد  االستثمار  في  إسرائيل 
أن يدفع مصر وحكومتها ورئيسها إلى أن 
يعيدوا النظر في العالقة مع إسرائيل، وأن 

النفط  الــوفــاق تصدير  مــقــدور حكومة  فــي 
ــفـــطـــي بـــســـهـــولـــة،  ــنـ مـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــــهـــــالل الـ
عــلــى نــحــو يــســاهــم فـــي إخـــــراج الـــبـــالد من 
السيولة   

ّ
ضــخ ويضمن  املــالــيــة،  ضائقتها 

إلى املصارف، وتحسن الظروف املعيشية 
اس.

ّ
واملقدرة الشرائية للن

على الصعيد اإلقليمي/ الخارجي، وّجهت 
الــوفــاق في خوضها معركة سرت  حكومة 
عــــّدة رســـائـــل مــهــّمــة إلــــى املــجــتــمــع الــدولــي 
حدة خصوصا، مفادها 

ّ
املت عموما، واألمــم 

ـــهـــا جــــــاّدة فـــي مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم الـــدولـــة، 
ّ
أن

 
ّ
ــلـــى إلــــحــــاق الـــهـــزيـــمـــة بـــــه، وأن وقـــــــــادرة عـ

مكافحة  معركة  كسب  فــي  عليها  املــراهــنــة 
اإلرهاب ممكنة. 

 عــمــلــّيــة 
ّ
ــى أن ــن املــفــيــد اإلشـــــــارة هــنــا إلــ ومــ

ودعما  تأييدا  وجـــدت  املــرصــوص  البنيان 
وإيطاليا.  األميركية  حدة 

ّ
املت الــواليــات  من 

ولــيــس مــســتــبــعــدًا أن تــدفــع نــتــائــج معركة 
إلـــى  وروســــــيــــــا،  مـــصـــر  مـــثـــل  دواًل،  ســــــرت 
الليبية،  الــســاحــة  فــي  تحالفاتها  مــراجــعــة 
ــّد الــجــســور مـــع حــكــومــة  والـــتـــوّجـــه نــحــو مــ
الوفاق الوطني، وتوطيد العالقة معها، ملا 
الــداخــل وفي  بــه مــن مصداقية فــي  تحظى 
الخارج، وملا أحرزته من تقّدم في مكافحة 
اإلرهــــاب. كــان فــي الــوســع أن تــكــون معركة 
ــرت فـــرصـــة تــاريــخــيــة لــتــوحــيــد الــفــرقــاء  ســ
ــة  الــلــيــبــيــن وتــجــمــيــعــهــم تـــحـــت رايــــــة دولــ

وطنية، قوية. 
)كاتب تونسي(

األقــالم السودانية، بن أول األقــالم، ميثاق 
أبابا،  أديــس  األفريقية في  الوحدة  منظمة 
والذي صار اسمه »االتحاد األفريقي«. في 
اللجان  املتحدة  األمــم  هيئة  أنــشــأْت   ،1958
االقـــتـــصـــاديـــة لـــلـــقـــارات، فـــكـــان أول رئــيــس 
الخبير  أفــريــقــيــا   فــي  االقــتــصــاديــة  للجنة 
الــســودانــي مــكــي عــبــاس، وقـــد عينه األمــن 
الــعــام  لألمم املتحدة في 1960 ممثال عنه  
فـــي 1962، يقترح  الــكــونــغــو.  لــحــل مــشــكــلــة 
األفريقية،  للقارة  إنــشــاء مصرف  الــســودان 
ســّمــي بــنــك الــتــنــمــيــة األفـــريـــقـــي، فــكــان أول 
رئيس له هو الخبير االقتصادي السوداني 
السودان  مأمون بحيري. في 1972، عرض 
عــلــى الــبــلــدان اســتــضــافــة املــصــرف الــعــربــي 
للتنمية في أفريقيا،  فكسب املصرف مقرًا 
السبعينيات  في سنوات  الخرطوم.  في  له 
مــــــن الــــــقــــــرن املـــــــاضـــــــي، كـــــانـــــت لــــلــــســــودان 
محمودة  أدوار  الناهضة  ولدبلوماسيته 
ــركـــات الـــتـــحـــّرر فـــي الـــقـــارة  فـــي مـــســـانـــدة حـ
األفريقية. بل مضى السودان إلى أكثر من 
ذلـــك، فــكــان هــو الــالعــب املــؤثــر فــي استقرار 
ــــن يـــحـــيـــطـــون بــــــه: إثـــيـــوبـــيـــا  ــــذيـ ــيــــرانــــه الـ جــ

وإريتريا وتشاد وأوغندا والكونغو.
)5( لــك أن تــســأل، بــعــد أن انــطــوْت ســنــوات 
حــقــبــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، والـــــســـــودان غــيــر 
ــــن دور الــــســــودان  ــان: أيـ ــ ــذي كــ ــ ــــودان الــ ــــسـ الـ
أوائــل  منذ  األفريقية،  الــقــارة  على مستوى 
الثمانينيات وإلى العقد الثاني في األلفية 

الثانية املاثلة؟ 
االتحاد  في  القيادية  السودان مكانته  فقد 
األفــريــقــي فــي أديـــس أبــابــا، إذ لــيــس لــه أّي 
مــفــوٍض فــي مــفــوضــيــاتــهــا الــعــديــدة، وفقد 
بنك التنمية األفريقي في تونس آخر وجه 
سوداني مشرف فيه، بخروج زينب بشير 
ــكـــري، ألن حـــكـــومـــة بــــالدهــــا لــــم تــســانــد  ــبـ الـ
العام  للمدير  نائبة  منصبها  فــي  بــقــاءهــا 
في عام 2009. وفي منظمة »اإليقاد«، غادر 
السفير عطا الله حمد بشير قيادة دفتها، 
وكان يمكن بقليل جهد، أن يحظى بموافقة 
أفــريــقــيــة لــلــبــقــاء فـــي مــنــصــبــه أمــيــنــا عــامــا 
لــهــا، وهـــو الــدبــلــومــاســّي الـــســـودانـــّي الــذي 
لعب دورًا متوازنا ومقدرًا وراء الكواليس، 
إلنـــجـــاز »اتــفــاقــيــة الـــســـالم الـــشـــامـــل«، الــتــي 
ولـــدْت بــمــبــادرة منظمة »اإليـــقـــاد«. أمــا في 
اللجنة االقتصادية في أفريقيا، وفي اتحاد 

الكرة األفريقي، فالحال يغني عن السؤال. 
ـــــــرى، هــــل ســـنـــســـأل ســـــــؤااًل شــبــيــهــا بــذلــك 

ُ
ت

الــســؤال املــأســاوي، وطــرحــه األديـــب الراحل 
الطيب صالح، قبل وفاته بسنوات: من أين 
أفقدت  التي  الدبلوماسية  هــذه  قيادة  أتــْت 
الدبلوماسّي  إرثـــه   

ّ
كــل  أو 

َ
الــســودان بــعــض

املقّدر، على مستوى القارة األفريقية؟
قال هاملت في سؤاله امللحمّي: أكون أو ال 
أكون؟ أّما الدبلوماسية السودانية فكأنها 

آثرْت أال تكون.
)سفير سوداني سابق(

دعم نتنياهو في زيارة شكري إسرائيل

تحّوالت معركة سرت

هل تبّدد إرث الّدبلوماسـيّة السـودانيّة؟

المجتمع المدني 
المفقود في سورية

المنطقة أمام 
مشهد مختلف 

كليًا في العالقات 
اإلسرائيلية مع بعض 

الدول العربية
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ميشيل كيلو

يمتنع العالم عن جّر النظام األسدي إلى محكمة الجنايات الدولية، أو أية محكمة دولية 
املتحدة ومؤسسات  لألمم  تابعة  ومنظمات  هيئات  تقارير  من  الرغم  على  أخــرى، 
دولية أخرى، تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية، يؤكد وقوعها ما 
تعّرض شعب سورية له من عمليات إبادٍة لم يتصّور أحد أنه يمكن ملخلوق سوّي، 

أو حتى لحاكم مافياوي، القيام بها، مهما كان مجرمًا ومعاديًا للبشر. 
 كل سوريٍّ أن يشعر بقدٍر من 

ّ
بالحصانة التي يمنحها العالم لألسد، صار من حق

الظلم والغضب، يحّوله إلى راغٍب في االنتقام من عالٍم سكت على قتله ومحاصرته 
وتجويعه وتعذيبه واغتصابه وتشريده وتهجيره، ولم يفعل أي شيء على اإلطالق 
لحمايته، أو ليقول للمجرم: كفى، أنت، بقتلك شعبًا ُيطالبك سلميًا بحريته، تنتهك 
وتهّدد وجودنا،  كرامتنا  وتمتهن  أرواحــنــا  وتــدوس  الحرية،  في  أيضًا  نحن  حقنا 
على  البشر  وأنسنت، عالقات  نظمت،  التي  واألعـــراف  القوانني  على جميع  وتخرج 
ال  لهم،  يحدث  ما  فظاعة  من  الرغم  على  أنهم،  للسوريني  وُيذكر  تاريخهم.  امتداد 
سم بالعداء لعاملهم الظالم الذي بلغ حّدًا من االنحطاط األخالقي 

ّ
يقومون بأي شيء يت

والسياسي، ال يخجل معه من اّدعاء صداقتهم، بينما يستمتع، منذ خمسة أعوام، 
بالفرجة عليهم، وهم يذبحون، كبارًا وصغارًا، من الوريد إلى الوريد. 

كمواقف  لهم،  بعدائها  تفخر  صــارت  مواقف  ويدينون  بالقهر،  السوريون  يشعر 
في  رئيسًا  دورًا  ولعبوا  لها،  تقليديني  أصــدقــاء  تاريخيًا  كــانــوا  طاملا  التي  روســيــا 
الغرب  كــان  املــاضــي، حــني  الــقــرن  أوائـــل خمسينيات  العربية  املنطقة  إلــى  دخــولــهــا 
ُيحاصرها إلى حد االختناق، لكنها تفعل اليوم املستحيل، لتبقي مجرمًا يفتك بهم 
جاهر بتأييده، على الرغم من قراراٍت دوليٍة وافقت عليها، تضعه في 

ُ
في الحكم، وت

خانة مجرمي الحرب، بل وترسل جيشها للحفاظ على نظامه، بقتل ضحاياه الذين 
لم يسبق لهم أن أبدوا أي رغبٍة في تقييد )أو تهديد( مصالحها، في سورية واملنطقة 
الــعــربــيــة، وأعــلــنــوا دومـــًا اســتــعــدادهــم لتفاهٍم طــويــل األمـــد معها، بسبب ضــرورتــه 
الــحــيــاة الطبيعية إلى  لحمايتهم مــن ســطــوة أمــيــركــا وعــدوانــيــة إســرائــيــل، وإلعــــادة 
وطنهم الذي يريدون أن يكون لروسيا دور رئيسي في إعادة بنائه على الصعيدين 
املدني والعسكري. لذلك، من غير املعقول أن يكون رد روسيا على يدهم املمدودة 
تهجيرهم  في  واإلمعان  أعناقهم،  على  القاتل  قبضة  مقاتلتهم، إلحكام  بالصداقة 
ال  قــرون على رؤوسهم.  بنوه خالل  ما  وتدمير  وتعذيبهم،  واعتقالهم  وتجويعهم 
يتفّهم السوريون هذا املوقف الروسي، وال يقبلونه، وينتظرون أن تبادر روسيا إلى 
الــذي سبق  هدفهم  بالحرية،  مطالبني  تقتل  التي  يدينون سياساتها  وهــم  تغييره. 
لشعبها أن ثار من أجل بلوغه.  وال يتفّهم السوريون موقف أميركا التي تتظاهر 
بدعمهم، لكنها املستفيد األكبر من مأساتهم، والدولة التي تدير أزمتهم، وتصارع 
ق تفوقًا إسرائيليًا مطلقًا على املنطقة، 

ّ
بدمائهم خصومها اإليرانيني والروس، وتحق

السوري، بما في  أدوار املنخرطني في الصراع  بينما ترسم خطوطًا حمراء تحّدد 
ذلك دور روسيا. لم يعد السوريون قادرين على تفهم الدور األميركي أو على قبوله، 
أخيرًا،  أوباما،  بــاراك  استخدمها  التي  التحقيرية  الطريقة  ويدينون  يرفضون  وهم 
في الحديث عنهم، وكشف خاللها كم وكيف مارس هو ومساعدوه الكذب عليهم، 
الــواقــع، سم  فــي  كــانــوا يسقونهم،  الــوعــود، بينما  لوهم، وقــّدمــوا لهم معسول 

ّ
وضل

سياساٍت من مستويني: واحد خفي، تجاهل حقوقهم ورفض مطالبهم، وآخر معلن، 
أّيدهم ظاهريًا، لكن هدفه كان تخديرهم وإبقاءهم غافلني عّما تريده واشنطن منهم 
ولهم، تنفيذًا لخطٍط اعتبرت في الحدث السوري أزمة تكمن مصلحتها في إدارتها 
لها،   

ٍّ
م بمجرياتها، واالمتناع عن بذل أي جهٍد جّدي إليجاد حل

ّ
وإطالتها، والتحك

نها من تصفية حسابات إقليمية ودولية مع إيــران وروسيا، وتحول 
ّ
بما أنها تمك

 لها، قبل  ترويض إيران 
ٍّ

دون وقف الصراع أو السماح بانتصار الثورة أو إيجاد حل
وإركاعها وإنهاك روسيا. 

معن البياري

كان الكاتب واملسرحي التشيكي الراحل، والذي ترأس بالَده سنوات، فاكالف هافل، 
يلّح على األخالق في السياسة، بل كان يعّرف السياسة بأنها األخالق قيد التطبيق 
واملمارسة. واملعلوم أنه كان يعتنق االنحياز إلى التعّددية والحريات العامة، ومناوئًا 
للشمولية واالستبداد. وقد ناضل ضد الحكم الشيوعي في بالده، وظل، في الوقت 
ونظامها  الليبرالية  للرأسمالية  جذريًا  ناقدًا  وبقي  اشتراكيًا،  نفسه  يعّد  نفسه، 
الــســيــاســي، وكـــان يــقــول إن »االشــتــراكــيــة بالنسبة لــه مــوقــف إنــســانــي وأخــالقــي 
ر هذا املثقف النبيل أن األخالق تكاد تنعدم لدى مثقفني 

ّ
وعاطفي«... مناسبة تذك

اليسار واالشتراكية، في غير موقٍف ومسألة. وهذه  إلى  أنفسهم  عرب، ينسبون 
أبــدى هــؤالء بشأنها   جديدة، 

ٌ
اليائسة والفاشلة في تركيا واقعة محاولة االنقالب 

كتاب  منهم  كثيرين  أن  استهجانه  أسباب  من  يزيد  الــبــؤس،  من  مريعًا  مستوًى 
أدب، أي من املفترض أنهم منحازون للحرية والجمال، النشغالهم باإلنسان وجودا 
ووجدانًا. ليس في وسع هؤالء أن يكونوا اشتراكيني ويساريني إال إذا أقاموا على 
موقٍف إقصائٍي وعدوانيٍّ تجاه اإلسالميني، والتسمية هذه تشمل املنضوين في 
التيارات والحركات اإلسالمية املشروعة. يأخذهم موقفهم هذا إلى اصطفاٍف مع 
العسكر إذا ما وثبوا إلى السلطة، بدعوى حماية الدولة من حكم إسالميني، قائم 
أو محتمل أو غير مستبعد. ومن مظاهر رثاثة الراهن العربي أن تركيا أصبحت 
الرئيس  أن شخص  والعجيب  الــعــرب،  املثقفني  بــني  استقطاب سياسي  مــوضــوع 
رجب طيب أردوغان موضوع تنازٍع بينهم، فيما األمر ببساطٍة أن مواطنيه األتراك 
هم من ينتخبونه رئيسًا أو رئيسًا للحكومة، أو يزيحونه بانتخاب غيره. هم من 
يحاسبونه على أخطائه أو يكافئونه على منجزاته. ولنا، نحن العرب، أن نتملى في 

ر عليه من أسباب تنفعنا، سياسيًا ومصلحيًا.
ّ
هذه التجربة، ونفيد مما قد تتوف

مــن طريف مــا تــقــرأ، فــي هــذا األمـــر، أن روائــيــًا فلسطينيًا معروفًا يعّير أردوغـــان 
ألنــه »يــعــود إلــى كــرســي عــرشــه، عندما لــم تحمه ســوى أجــهــزة املــخــابــرات واألمــن 
أنه  أمــر صاحبنا هــذا  التي بناها، وأحـــاط بها نفسه وحــزبــه«. ليس املضحك فــي 
لــم يــعــرف بــعــد، وهـــو فــي السبعينيات أطـــال الــلــه عــمــره، مــفــهــوم الــدولــة ووظــائــف 
لم  والــذي  الوراثي في دمشق،  بالنظام  أنه مولٌع  أيضًا  بل  مؤسساتها وأجهزتها، 
ينب في سورية سوى دولة املخابرات واألمن والبوليس، ما لم ينجم عن بنائه هذا 
الذي نرى. ومن طرائف أخرى أن  الخراب والحطام االجتماعي والسياسي  سوى 
كتاب أدب مصريني رابطوا، في أثناء الساعات الست ملحاولة االنقالب الفاشلة في 
رة بأردوغان، و«اإلسالم 

ّ
تركيا، منتظرين نجاحها، كما تبّدى في شماتتهم املبك

السياسي« الذي يمثله، بحسبهم، ثم ما أن أخفقت املحاولة، لم ينتبهوا إلى أن شعب 
تركيا هو من انتصر على االنقالبيني، بحمايته الدولة، وأن إرادة هذا الشعب هي التي 
 أساسًا، وآثر أولئك إعطاء أردوغــان دروسًا في الحكم، باالنفتاح 

ً
كانت مستهدفة

ف من شخصانيته ونزوعه الفردي، وتمتني املدنية 
ّ
الديمقراطي واإلعالمي، والتخف

يخربشونه،  ومــا  هــؤالء  يحكيه  ما  تراقب  يجعلك  ما  التسلية  وليست  تركيا.  في 
وإنما هي الرغبة في معرفة أّي مراتب لالنحطاط في التفكير السياسي اصبحوا 
 
ً
مرتبة ونظامًا،  السيسي، شخصًا  الفتاح  عبد  تبجيلهم  وصــل  الذين  وهــم  فيها، 
تدعو إلــى األســى على األمــة كلها، حني يكون بني كتاب القصة والــروايــة والشعر 
)الشعبي منه أيضًا( من هم على هذا املستوى من الــرداءة، وال سيما أن األخالق 
اإلنسانية املحضة تكاد تنعدم عندهم، وهم يصمتون عن تزايد أعداد القتلى في 

سجون السيسي، بسبب التعذيب واإلهمال الطبي.
ال يــعــرف كــتــاٌب عـــرٌب كــثــيــرون أن فــي الــوســع أن يقيم املـــرء عــلــى مــوقــٍف نقدي 
ومعارض ومضاد لإلخوان املسلمني، وأترابهم من الحركات اإلسالمية في الطيف 
السياسي العربي، ويناهض، في الوقت نفسه، كل تسلط وعسكرة وتجبر وتزييف 

إلرادة الشعب.  

محمد أبو رمان

تركيا،  فــي  العسكري  االنــقــالب  محاولة  أيـــدوا  الــذيــن  الــعــرب  والسياسيون  املثقفون 
روننا باملوقف نفسه، وربما النخب نفسها 

ّ
بذريعة حماية الديمقراطية والعلمانية، يذك

التي أيدت انقالب عبد الفتاح السيسي في مصر قبل عامني، وربما النخب نفسها، 
»ديمقراطي« أن يؤيد انقالبًا عسكريًا ضد الديمقراطية  بالذريعة نفسها. هل يمكن لـ
تعلن  ألــم  نفسها؟  املصرية  الحالة  وصلت  أيــن  الديمقراطية؟  يحمي  كي  ونتائجها، 
النخب السياسية الليبرالية واليسارية الصادقة التي انخدعت باالنقالب رجوعها عن 

هذا املوقف؟ 
الديمقراطية تدافع عن نفسها بآلياتها، وطريق االحتجاج السلمي واالنتخابات هي 
الدبابات  عبر  إال  تمر  ال  العلمانية  إلــى  الطريق  كانت  وإذا  الديمقراطية،  تحمي  التي 
والطائرات ضد الشعب، فإّن هذه علمانية قسرية، تمت تجربتها في العالم العربي وفي 
تركيا، فأتت بفساد ودكتاتورية وظلم وانقسام اجتماعي وثقافي كامن تحت األرض. 
الثورة والثورة  اليوم عن مسلسل الصراع بني  من زاويــة أخــرى، ال يخرج ما يحدث 
والديمقراطي،  السلمي  التغيير  لكبح جماح  العربي،  العالم  في  انطلقت  التي  املضادة 
وإلعادة الشعوب إلى مرحلة الدولة القطرية االستبدادية؛ فماذا كانت النتيجة؟ فوضى 
الحال  عليه  كانت  مما  استبدادًا  أكثر  وحكومات  داخلية  أهلية وصــراعــات  وحــروب 
املضادة،  للثورة  نتيجة  أخطر  ما هي  العربي.   الربيع  ثــورات  قبل  العربي  العالم  في 
وملمانعة الثورات السلمية في دول عربية كثيرة؟ هي باختصار الداعشية والدعشنة، 
الديمقراطي وتعزيز حالة اإلحباط وخيبة األمل  السلمي ومنع املسار  الباب  فإغالق 
ودفع شريحة اجتماعية من الشباب إلى الخيارات الراديكالية العدمية البائسة، وتعزيز 
حجج التيار املتطرف بأن التغيير ال يتم إال عبر السالح والعمل السري. عندما سقط 
الرئيس املصري السابق، محمد مرسي، خرج زعيم القاعدة، أيمن الظواهري، بخطاب 
محمد  أبــو  داعـــش،  تنظيم  باسم  والناطق  الديمقراطي«،  العجوة  »صنم  أســمــاه  عما 
العدناني، بخطاب »السلمية دين من؟« ليكّررا املقولة نفسها بعدم جدوى الديمقراطية 
الشعوب من نجاح  إلى  أن تصل  التي يمكن  الخطيرة  الرسالة  لذلك، ما  التغيير.  في 
االنقالب، في ظل الظروف الراهنة في العالم العربي؟ إنها أكبر خدمة لتنظيم داعش 
الصراع  تأجيج  إلــى  السلمية  الديمقراطية  من  الشعبية  املطالب  وتحويل  وأنــصــاره، 
الدموي، وإضعاف التيارات السلمية املعتدلة )نسبيًا(، وهو ما حدث فعليًا في العالم 
ر ويتعّزز مع سقوط التجربة الديمقراطية 

ّ
العربي لحظة الثورة املضادة، وما سيتجذ

التركية، على الرغم من كل املالحظات املطروحة. سيقول أصدقاء ومثقفون علمانيون 
عرب إّن الفرق بني الديمقراطية في العالم اإلسالمي والغرب أن سؤال العالقة الدين 
بالدولة فّصل هناك لصالح العلمانية شرطًا إلقامة الديمقراطية، وهذه كلمة فضفاضة 
جدًا، كما هو تعريف العلمانية نفسها، والجدل الكبير في ترسيم دور الدين في املجال 
العام، وهو سؤال ما يزال إشكاليًا، حتى في الدول الغربية نفسها. يتمثل الجانب اآلخر 
األكثر أهمية بالسؤال عن الطريق الذي أخذته الديمقراطية الغربية، حتى وصلت إلى 
هذه املرحلة من االستقرار، والقبول بالعلمانية أرضية مشتركة للجميع، وهي طريق 
الدينية نفسها،  السياسات  يأتي عبر  الديني، وهــو إصــالٌح  مــّرت بمرحلة اإلصــالح 
ولم يتم عبر الدبابة والعسكر، فالرهان الديمقراطي يتمثل بتطوير فهم الناس للدين، 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرياته وكرامته، ال  ولتطوير تأويله بما ينسجم مع 
عبر القمع للحركات اإلسالمية التي لم يؤّد الرهان العلماني القسري إلى إضعافها 
رت من وجودها االجتماعي. أحد 

ّ
في العقود املاضية، بل على النقيض من ذلك، جذ

الكتب املهمة التي تتناول التجربة الغربية في تعزيز الديمقراطية والعلمانية وحقوق 
اإلنسان، وتجربة اإلصالح الديني، هو كتاب نادر الهاشمي »اإلســالم والديمقراطية 
والليبرالية العلمانية« )ترجمته الشبكة العربية وهو قيد النشر(. أنصح الذين يراهنون 
مهمٍة،  الغربية عبر جدليٍة  التجربة  قــراءة  يعيد  ألنــه  بقراءته،  العسكري  الخيار  على 
الحرية والقبول  املرتبط بتطوير مفهوم  الديني  تتمثل بفرضية رئيسة أن اإلصــالح 

بالديمقراطية هو املمّر الصحيح للديمقراطية التي نريد.

أية نظرة إلى النظام األسدي؟ هافل وأردوغان وهؤالء

على هامش محاولة االنقالب
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فضاء مفتوح

آراء

سالم الكواكبي

يــودي  إجرامــي  عمــل  كل  إثــر  الطبيعــي،  مــن 
تنتشــر  أن  الضحايــا،  مــن  كبيــر  بعــدد 
التحليالت واالستنتاجات التي تربطه بهذه 
الجهــة أو تلــك، أو التــي تعكــس آثــاره اآلنيــة 
أقــل  فــي  واملســتقبلية علــى املجتمــع املحيــط 
تقديــر. وفــي مــا مضى، كانت هذه املمارســات 
، أو كانــت 

ً
التحليليــة واالســتنتاجية منوطــة

، بعــدد محــدود ممــن يتواصلــون 
ً
محصــورة

مع الرأي العام عبر وسائل اإلعالم التقليدية. 
أراد ومــن  اليــوم، فقــد صــارت شــغل مــن  أمــا 
رغــب عبــر وســائل التواصــل االجتماعي على 
أشــكالها كافــة، والتــي صــارت تؤثــر فــي عمــل 
اإلعــالم التقليــدي فــي عالقــٍة تبادليــٍة ليســت 
صحّيــة دائمــا. والترّيــث الضــروري لتطويــر 
بــل  القاعــدة،  هــو  يعــد  لــم  عقالنــي  تحليــل 
التحليــل  فــي  التســّرع  انتشــر  العكــس،  علــى 
وفــي االســتنتاج، ســعيا إلــى إبــراز املعرفــة أو 

ادعائها.
املحتفلــة  الجمــوع  علــى  االعتــداء  عمليــة 
بالعيــد الوطنــي الفرنســي في مســار »النزهة 
املتوســطية  نيــس  مدينــة  فــي  اإلنكليــزي« 
مــن  عشــرات  إلــى  أدت  والتــي  الفرنســية، 
الضحايــا، مــا زالــت مصــدرًا ملــا تســميه اللغــة 
اإلعالمية »التخمينات«. ومن املهم، كما تقول 
اســتباق  عــدم  املكــّررة،  الديباجــة الصحافيــة 

عبد الصمد بن شريف

شــّكل الوزير األول الفرنســي الســابق ميشــيل 
مســاره  بحكــم  أيــام،  قبــل  رحــل  الــذي  روكار 
السياسي الغني وخصاله ومبادئه وقناعاته  
الفكريــة، مرجعــا مثاليــا فــي مجتمــع اليســار 
أخالقيــة  تراجيديــا  الفرنســي. وجــاء رحيلــه 
خصوصــا  والسياســي،  الحزبــي  للمشــهد 
املســتمرة واالنكســارات  التراجعــات  فــي ظــل 
بــات  التــي  املدمــرة  والصراعــات  الكثيــرة 

يعرفها الحزب االشتراكي الفرنسي.
الفاعلــون  ســارع  وفاتــه،  خبــر  ذيــوع  بعــد 
السياسيون في فرنسا إلى اإلشادة بالرجل 
اليســار  مــن  ومناقبــه،  خصالــه  وتعــداد 
واليمــن. أشــاد رئيس الجمهورية، فرانســوا 
أن  اســتطاع  الــذي  بالرجــل  أشــاد  هوالنــد، 
يصالــح بــن اليوتوبيــا والحداثــة. وقال عنه 
الوزير األول الحالي، مانويل فالس، إنه كان 
بمثابــة أب لــه فــي السياســة، وكان صاحــب 
الدفــاع  وزيــر  ووصفــه  استشــرافية.  رؤيــة 
الســابق، بيار شــوفنمان، باملناضل الصادق 
الــذي كان يؤمــن بقــوة األفــكار، فيمــا وصفــه 
مالنشــو،  لــوك  جــون  اليســار،  جبهــة  زعيــم 
عنــده  تمثــل  الحيــاة  كانــت  الــذي  باملتنــور 

درسا. 
وعلــى غــرار قــادة اليســار ومســؤوليه، أغــدق 
حساســياته،  اختــالف  علــى  اليمــن،  زعمــاء 
املديح وجميل األوصاف على ميشيل روكار، 
بمــا فــي ذلــك اليمــن املتطــّرف، حيــث وجهــت 
زعيمة الجبهة الوطنية، ماري لوبن، رسالة 

نتائــج التحقيقــات، وعــدم البــدء فــي صناعــة 
قصور من التخمينات بسلبها وبإيجابها. 

وبمعزل عن الخوض في القراءات املا ورائية 
عــن الحــدث، والغــوص فــي عالقــات القاتــل/

أو  اإلرهابيــة  وارتباطاتــه  الزوجيــة  املقتــول 
يكــون  أن  يمكــن  اإلعــالم  أن  بــدا  الجنونيــة، 
وسيلة موت أو تحريض على املوت أو تبرير 
العلميــة  الدراســات  أن  أيضــا  وبــدا  للمــوت. 
التســعينيات،  ســنوات  فــي  اشــتغلت،  التــي 
أفريقيــا،  فــي  التقليــدي  املــوت«  »إعــالم  عــن 
خصوصــا بعــد مذابــح روانــدا، تعــود لتكــون 
اإلعــالم،  أداء  علــى  للعمــل  منهجيــا  نبراســا 
الحالــي.  زمننــا  فــي  أنواعــه  بمختلــف 
وعلــى الرغــم مــن أن الكتابــات العلميــة، كمــا 
الصفحــات،  آالف  اســتثمرت  االســتقصائية، 
لشــرح أهمية الوسيلة اإلعالمية وخطورتها 
في تأجيج املشاعر أو في تحريض العنف أو 
فــي تهدئــة الخواطــر، إال أن هــذا األداء مــا زال 

»نبراسا« لبعضهم. 
اإلعالميــة  الوســائل  علــى  ســريعة  جولــة 
واضحــا،  مهنيــا  عجــزًا  توضــح  املختلفــة 
بعيــدًا عــن أي تشــكيك فــي النيات، فــي تغطية 
أو  العربــي  اإلعــالم  تمّيــز  وقــد  حصــل.  مــا 
فــي  الســابق،  فــي  كمــا  بالعربيــة،  الناطــق 
اإلعــالم  أداء  أن  يعنــي  ال  وهــذا  املجــال.  هــذا 
قنــاة  عنونــت  فقــد  مثاليــا،  كان  الغربــي 
عربيــة شــهيرة وواســعة املشــاهدة خبــرًا فــي 

تعزيــة إلــى أقربائــه، أشــادت فيهــا بقناعاته، 
كما أقيمت سلســلة من التظاهرات، لتكريمه 
بمــا يليــق باملواقــف التــي عبــر عنهــا، والقيم 
التــي دافــع مــن أجلهــا، خصوصــا وأنــه يعــّد، 
األساســين  املســاهمن  أحــد  شــك،  وبــدون 
التجديــد  فــي  حيويــا  دورًا  لعبــوا  الذيــن 
يســارًا  منــه  يجعــل  بمــا  لليســار،  الثقافــي 
متحّررا من أصفاد املاركسية، ليصبح يسارًا 
إصالحيا، يعرف كيف يضبط إيقاع املشــهد 
السياســي أكثــر منــه يســار منــذور للتوجيــه 
والتحّكــم، يســار مجتمعــي أكثــر منــه يســار 
للدولــة، ينــأى بنفســه عــن األوهــام الثوريــة، 
ليتصالــح مــع الواقع باعتماد رؤية  واقعية. 
روكار منصــب  تولــي  فتــرة  مــا جعــل  وهــذا 
الوزيــر األول تتمّيــز بإصالحــات اقتصاديــة 
عنــده  فالسياســة  وماليــة،  واجتماعيــة 
لالنفــالت  ورديفــا  للمعنــى،   

ً
مالزمــة كانــت 

مــن دكتاتوريــة اللحظــة، والعمــل بــدون كلــل 
علــى فهــم الحاضــر مــن أجــل تفكيــر جيــد في 

املستقبل واملشروع املجتمعي املنشود. 
تكــون  أن  يجــب  هــل  مــّرة،  روكار،  تســاءل 
تســاؤله  وفــي  للكــذب؟  ميدانــا  السياســة 
السياســية  للطبقــة  والذع  ســافر  نقــد  هــذا 
بــه  تعتــرف  ولــم  النفــاق،  علــى  جبلــت  التــي 
وبرجــاالت من عيــاره، أمثال الجنرال ديغول 
كان  حيــث  مــوروا،  وبيــر  فــراس  ومانديــس 
يصعــب علــى هــذه الطبقــة أن تقبــل أن يكــون 
هــؤالء القــادة مــن طينــٍة خاصــٍة، أو يشــكلون 
عاملا قائما بذاته، فروكار وسيرًا على منوال 
القادة الكبار، أقام جسرًا مباشرًا مع الشعب، 

عربيــة  محطــة  تقــوم  عندمــا  األمــر  ينفجــر 
ثانيــة، وتتمتــع بشــهرٍة كبيرٍة، ربمــا تتجاوز 
لخطــاب  وتعــرض  الذكــر،  ســابقة  زميلتهــا 
الرئيس الفرنسي املوّجه لألمة، والذي تحدث 
فيــه عــن ضــرورة مواجهــة مــا أســماه »إرهابــا 
ملــآرب  الديــن  يســتغل    Islamiste إســالمويا« 
سياســية وإجرامية، فتترجم املحطة، وتكتب 
بالخــط العريــض إنــه يدعــو ملحاربــة »إرهــاٍب 
مــن  املتابعــون  يهتــاج   .Islamique إســالمي« 
مســلمن أبريــاء ممــا يقــوم بــه اإلســالمويون، 
إن افترضنــا نســبة هــذا العمــل اإلجرامــي إلى 
األفعــال  ردود  وتبــدأ  اإلرهابيــة،  جماعاتهــم 
ديــن ربــط 

ُ
الشــاجبة هــذا التصريــح، والتــي ت

املالحــظ  ُيســرع  حينهــا،  باإلســالم.  اإلرهــاب 
للتأكــد مــن هــذه العبــارة، وهــو ال يســتبعد أن 

مصالحــة  علــى  وعمــل  عميقــة،  وتنظيميــٍة 
اليســار مــع االقتصــاد والتحلــي بالواقعيــة، 
لكنــه ســرعان مــا قــّدم اســتقالته، وكان هــذا 
القــرار األســوأ فــي حياتــه، آلن ذلك كان يعني 

نهاية آماله وأحالمه السياسية.
والحزبــي  السياســي  املســار  فــي  الالفــت 
مليشــيل روكار الــذي يعتبــر امتــدادًا طبيعيــا 
ملانديس فرانس أن الرجل كان يكره فرانسوا 
سياســيا،  عانــى  األخيــر،  فبســبب  متيــران، 
وتســّممت حياتــه بشــكل عــام، فهــو املســؤول 
عن اإلســاءة لســمعته لــدى الصحافين، كما 
مــن اإلهانــة كل  لــه حصصــا  كان يخصــص 
أسبوع، وتأسيسا على هذه العالقة املتوترة 
بــن الرجلــن، لــم يتــرّدد روكار فــي تحميــل 
ملتيــران،  وإخفاقاتــه  اليســار  آالم  مســؤولية 
فهو الذي دفعه دفعا إلى الفشــل والهشاشــة 
والضعــف. واألفظــع بالنســبة لــروكار رؤيته 
ميتران يعود إلى قصر اإلليزيه، مجّسدًا في 

 غيــر مقصودة في خضــم التوتر 
ً
تكــون هفــوة

والعجالــة، ليتبــن أن املحطــة قّولــت الرئيــس 
هوالنــد مــا لــم يقلــه. هــل مــن يعتــذر؟ هــل مــن 

ُيصّحح؟ 
ليــس مــن النظــري، وال الطوبــاوي، القــول إن 
مهمــة اإلعــالم خطيــرة ومســؤوليته جســيمة. 
القريــب  األمــس  تجــارب  مــن  تعلمنــا  وقــد 
والبعيــد مــدى تأثيــر خبــر أو عنــوان أو رســم 
صد 

ُ
أسيء فهمه أو أريد له أن ُيساء فهمه، أو ق

 اإلســاءة على الجمــوع. حرية اإلعالم 
ً
بــه فعــال

، لكن مسؤولية اإلعالم 
ً
يجب أن تكون محمية

كان   
ْ
إن خصوصــا  صــان، 

ُ
ت أن  أيضــا  يجــب 

واســع االنتشــار، وينفــي عــن نفســه أنــه جــزٌء 
التحريضيــة.  أو  املجانيــة  اإلثــارة  إعــالم  مــن 
عندمــا يعــرف كاتبــو مثــل هــذه النصــوص أو 
محّرروهــا مــدى تأثيرها في النــاس، وعندما 
ضيــر  فــال  »شــيطانيا«،  قصدهــم  يكــون  ال 
وال عــار فــي أن يعتــذروا، وأن يتراجعــوا عــن 
تعزيــزًا  يمارســونه  الــذي  اإلعالمــي  الدهــس 

غير مقصوٍد للدهس اإلجرامي الذي وقع. 
في هذه األثناء، نشــرت صحيفة فرنســية، في 
الدهــس  ضحايــا  أول  أن  الحــدث،  تغطيتهــا 
اإلجرامــي كانــت ســيدة. وتضمــن مــن الخبــر 
اســمها واســم زوجهــا مــن دون الخــوض فــي 
دينهــا وفــي عرقهــا. إنهــا ســيدة مــن أصــول 

مغربية. الرسالة وصلت. إنها املهنية. 
)كاتب سوري(

فرانســوا هوالند، الرئيس الفرنســي  الحالي 
وأحــد  ملتيــران،  ابنــا  روكار  يعتبــره  الــذي 
الخريجــن املتفّوقــن مــن مدرســته التــي مــن 
تعاليمهــا األساســية »كل مــا ليــس لــه داللــة 
أهميــة.  أي  لــه  ليــس  انتخابيــة  وترجمــة 
واملباشــر  بالقريــب  فقــط  االهتمــام  يجــب 
متيــران،  مثــل  فهوالنــد  اليومــي«ـ  وتدبيــر 
نســي االهتمــام باالقتصــاد، ألنــه ينتمي إلى 
سياســٍة عاجــزٍة عــن التمييز بــن املهم وغير 
نقطــة  يمنــح  روكار  جعــل  مــا  وهــذا  املهــم، 
سيئة لهوالند. وفي نظره، فإن متيران يمثل 
األب الروحــي لهــذا الجيــل مــن االشــتراكين 
الذيــن  السياســين  واملســؤولن  الحاكمــن 
لنــزوات  إرضــاًء  شــيء،  كل  عــن  يتنازلــون 

وسائل اإلعالم.
وكان مليشــيل روكار مفهــوم نبيــل للســلطة، 
ينهضــان  الســلطة  وممارســة  فالطمــوح 
علــى أســاس قــوة األفــكار واملعرفــة والثقافــة 
توظيــف  أســاس  علــى  وليــس  وعدالتهــا، 
هــي  وحيــدة  اســتراتيجية  لخدمــة  األفــكار، 

الفوز بالسلطة.
املؤكد أن بصمات ميشــيل روكار في  الحقل 
العموميــة  والسياســة  الفرنســي  السياســي 
االندثــار،  علــى  وعصيــة  راســخة  ســتظل 
والحاملــون  وقيمــه  ألفــكاره  فالحاملــون 
بمشــاريعه لن يرضخوا لنزوات السياسين 
وطموحاتهــم الضيقــة، وإن كانــوا يشــعرون 
بخيبــة أمــل وبإحبــاط كبيــر، لكــون مــا دافــع 
  للتدمير واإلتالف. 

ً
عنه روكار أصبح عرضة

)كاتب وإعالمي مغربي(  

إن  معنــاه  مــا  يقــول  اإللكترونــي  موقعهــا 
شــاحنة املوت في نيس دهســت فيما دهســت 
»عشــرات مــن العــرب ومــن املســلمن«.  وحتــى 
ومنحرفــا  ســلبا  »جاذبــا«  العنــوان  كان  لــو 
أنــه  إال  اإلعالميــة،  العنونــة  أخالقيــات  عــن 
يمكــن أن يؤخــذ بمحدوديتــه، إن لــم ينعكــس 
أن  حتــى  ويمكــن  الخبــر.  مــن  فــي  تطويــرًا 
إلــى  املالحظــن  ببعــض  الظــن  حســن  يدفــع 
القــول إن هــذا العنــوان هــو لإلشــارة إلــى أن 
القتــل باســم اإلســالم، إن افترضنــا واســتبقنا 
التحقيقــات، يســتهدف أواًل وأخيــرًا املســلمن 
أن  نجــد  الخبــر،  وبمراجعــة  لكــن،  أنفســهم.  
املحــّرر واظــب علــى اإلســاءة إلى مــا اعتقد أنه 
ُيدافــع عنهــم: العــرب واملســلمن، فهــو يصــف 
مجريات الدهس على أنها لم تتوقف »حتى« 
 

ً
عندمــا ملــح القاتــل »نســاًء محّجبــات ورجــاال

بالزي الخليجي«. أي أن وجود هؤالء الناس 
وفــي  الدهــس.  متابعــة  مــن  القاتــل  يمنــع  لــم 
عنــوان آخــر، ذكــرت املحطــة نفســها أن القاتــل 
الخنزيــر«  لحــم  ويــأكل  الخمــر  »يشــرب  كان 
 في 

ٌ
 فــي املنطــق، وســطحية

ٌ
)...(. إنهــا ضحالــة

فمــاذا  الصــراخ.  علــى  تبعــث  تــكاد  املعالجــة 
يمكن أن يستنتجه القارئ العادي من عنواٍن 
كهذا؟ هل يسعى املحّرر »العجبة« إلى الدفاع 
عن اإلســالم وتبرئته من انتســاب القاتل إليه 
ملجــرد تخمــن أن مــن ينتمــي إليــه ال يشــرب 

هذه األشياء وال يأكلها؟ 

أي عالقــات فــوق حزبيــة، الشــيء الــذي  أوقــد 
نــار الضغينــة فــي نفــوس عــدد مــن الفاعلــن 
اكتســاحا  ذلــك  فــي  رأوا  السياســين، ألنهــم 
للرجل، وانتصارًا جليا له، وسطوعا لنجمه 
األفــكار  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  وكاريزميتــه. 
والقيم التي كان يؤمن بها جعلت منه أقلية 
داخــل اليســار، فإنــه لــم ينحــن للعاصفــة، بــل 
 لواء التجديد واالنفتاح والتغيير 

ً
ظل حامال

واإلصــالح، فقــد شــكل نقــد مــا يوصــف بأنــه 
نفاق اليسار مكونا ثابتا في فكر روكار، من 

منطلق أن اليسار الحديث أخالقي.
الســيطرة  مــن  املســتعمرات  مــع تحريــر  كان 
الجزائــر  بحــرب  ونــّدد  الكولونياليــة، 
التــي  والتنكيــل  القمــع  أشــكال  وبمختلــف 
مورســت علــى ثوار جبهــة التحرير الوطني، 
 فــي 

ً
 ومحــّددة

ً
وكانــت تلــك املرحلــة مفصليــة

بلــورة قناعاتــه السياســية واإليديولوجيــة. 
فــي  واألمــن  الســالم  إحــالل  وراء  كان  كمــا 
املركزيــة  ضــد  وكان  الجديــدة،  كلدونيــا 
عــن  ودافــع  باريــس،  للعاصمــة  املفرطــة 
 
ٌ
تحريــر املجتمــع املدنــي الــذي خنقتــه طبقــة

الشــعب،  عــن  ومعزولــة  صمــاء،    
ٌ
سياســية

فهــو كان يؤمــن بضــرورة تحويــل املجتمــع 
إلــى فاعــل سياســي، وأن تكــون السياســة من 
أجــل الجميــع. وهــذا مــا جعلــه يحظــى بلقــب 
املؤســس الفعلــي والشــرعي لليســار الثانــي 
املختزل في مفهوم االشــتراكية الديمقراطية 
التي لم يستســغها الرئيس الراحل، فرنســوا 
الحــزب  قيــادة  تولــى  وعندمــا  متيــران. 
االشــتراكي، ســعى إلــى إحــداث رّجــٍة فكريــٍة 
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تركيا.. ماذا لو نجح االنقالب؟ كيف تكسر انقالبًا فى خمس ساعات؟
عندمــا بــدأت مالمــح االنقالب الفاشــل في تركيا بالظهور في وســائل 
اإلعالم، برز تســاؤل في ذهني: ماذا لو أّن هذا االنقالب نجح؟ ما هي 

آثاره وتداعياته على تركيا واإلقليم من حولها؟ 
مــع أنــي أرى أخطــاء فادحــة فــي بعــض سياســات الرئيــس املنتخــب، 
رجــب طيــب أردوغــان، الخارجية، وســعيه إلى التمســك بالســلطة من 
خــالل تعديــالٍت يســعى إليهــا فــي الدســتور التركي، بتحويــل النظام 
 مــن النظــام البرملانــي، بحيــث تكــون 

ً
الحالــي إلــى نظــام رئاســي بــدال

نــي أرى فــي هــذه املحاولــة جريمــة ترتكــب بحــق 
ّ
ســلطته أقــوى، إال أن

، ألّن الشعب التركي يقف في صف واحد مع 
ً
تركيا، لعدة أسباب: أوال

شــرعية الســلطة. ثانيــا، بســبب النجاحــات التــي حققتهــا الحكومات 
املتعاقبة لحزب العدالة والتنمية في مجال التنمية االقتصادية، األمر 

الذي عمل على تحسني أوضاع الشعب التركي االقتصادية.
ثالثــا، ســتكون هنــاك آثــار كارثيــة علــى بلــدان الشــرق األوســط التــي 
حيــث  الفاســدة،  األنظمــة  وإســقاط  والديمقراطيــة  بالحريــة  تحلــم 
ستؤدي هذه املحاولة االنقالبية على عودة أمثال علي عبدالله صالح 
بقوة للواجهة من خالل ما بقي معهم من سلطات عسكرية، وتّوغل 
في األجهزة األمنية واملخابراتية، وذلك يعني تواصل نكبات املواطن 

العربي، بعودة أنظمة الحكم االستبدادية. 
إضافــة إلــى أن هنــاك أســئلة تطــرح نفســها، مــن نــوع: مــا هــو مصير 
 آالف املعارضــني اإلســالميني الذيــن وجــدوا فــي تركيــا ســاحة أمــان 
لهــم مــن مطــاردة أجهــزة األمــن فــي بلدانهــم، فــي حــال أّن االنقــالب 

الفاشل نجح؟ 
 القوى السياسية، بما فيها األشّد معارضة 

ّ
أعجبني املوقف املّوحد لكل

ألردوغــان وحكومتــه ضــد االنقــالب، وكذلك موقــف الداعية التركي فتح 
اللــه غولــني الــذي دان بشــدة املحاولــة االنقالبيــة، علــى الرغــم مــن االتهام 

الصريح الذي ُوّجه إلى موالني له بالقيام بهذه املحاولة.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

»لســنا دولــة فــي أميــركا الالتينية أو في 
التركــي  الرئيــس  عّبــر  هكــذا  إفريقيــا«، 
السابق، عبدالله غول، عن فشل محاولة 
خمــس  تركيــا.  فــي  عســكري  انقــالب 
فقــط كافيــة إلفشــال محاولــة  ســاعات 
انقــالب، هــذا مــا أثبتــه الشــعب التركــي، 
حيــث نزلــت الجماهيــر التركيــة رفضــا 
لالنقــالب العســكري، واســتجابة لطلــب 
الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
واملياديــن  الشــوارع  إلــى  بالنــزول 

واملطارات.
إعــالن  منــذ  فاصلــة،  ســاعات  خمــس 
االنقالبيــني بيانهــم األّول، حتــى ظهــور 
أردوغــان، معلنا لشــعبه فشــل االنقالب 
العســكري، حيــث تأرجحــت الحالــة بــني 
ثــم  البدايــة،  فــي  االنقالبيــني  كفــة  ميــل 
املنتخبــة  الديمقراطيــة  الحكومــة  ــن 

ّ
تمك

من السيطرة على األمور مجّددًا.
إلــى  معترضــا  التركــي  الشــعب  نــزل 
الشــارع، ولــم يقــل أّن هــذا صــراع علــى 
وبــني  جهــة،  مــن  الجيــش  بــني  الســلطة 
لــم  أخــرى،  مــن جهــة  أردوغــان وحزبــه 
انقــالب؟  أم  ثــورة  هــذه  ــر 

ّ
ليفك يجلــس 

لالنقــالب  رفضــا  بالنــزول،  ســارع  بــل 
العسكري الذي عانت منه بالده كثيرًا.

النخــب التركيــة، وخصوصــا املعارضــة 
منهــا، لــم ينتهــزوا الفرصــة، مســتغلني 

إطاحة العسكر أردوغان، ألّد خصومهم 
املعارضــة  صّرحــت  بــل  السياســيني، 
علنا )حزب الشعب الجمهوري، الحركة 
القومية( أّن تركيا عانت من االنقالبات، 
بالديمقراطيــة.  متمّســكون  هــم 

ّ
وأن

الديمقراطيــة،  اختــارت  املعارضــة  إذن، 
مــن  الرغــم  علــى  االنقــالب.  ورفضــت 
التلفزيــون  علــى  االنقالبيــني  ســيطرة 
 أّن القيــادات املدنية 

ّ
الرســمي التركــي، إال

إعالميــا  بالظهــور  ســارعت  املنتخبــة 
عبــر مواقــع التواصل االجتماعي، وعبر 
قنــوات تركيــة مســتقلة، داعيــة الشــعب 
وهــو  العســكري،  االنقــالب  رفــض  إلــى 
النــاس  اســتجابة  فــى  دور  لــه  كان  مــا 
عبــر  الديمقراطيــة،  ملســاندة  الســريعة 
حضور شــعبي ورسمي تابعه الرئيس 
 إلى الشــارع مع 

ً
أردوغــان، بالنــزول فعال

املتظاهرين، وسبقه أعضاء في البرملان 
مبنــى  داخــل  وجــدوا  الذيــن  ورئيســه 
البرملــان، علــى الرغــم مــن تعــرض املبنى 

للقصف.
اختــارت املؤسســات األمنيــة )املخابرات 
للديمقراطيــة،  االنحيــاز  والشــرطة( 
وســاندت الحكومة املنتخبة، واشــتبكت 

مع بعض العناصر اإلنقالبية أحيانا.
ينحــاز  لــم  املســتقل  التركــي  اإلعــالم 
إلــى  القنــوات   

ّ
كل تحّولــت  لالنقــالب، 

فــي  يحــدث  مــا  تذيــع  إخباريــة  مواقــع 
التركيــة  الخبــر  قنــاة  وكانــت  الشــارع، 
مــع  مقابلــة  تبــث  قنــاة  أّول  املســتقلة 
قبــل  ــى 

ّ
وحت التليفــون،  عبــر  الرئيــس 

القيــادات  االنقــالب.  كســر  مــن  التأكــد 
االنقــالب  رفضــت  التــي  العســكرية 
ســارعت اإلعــالن عــن ذلــك، وصاحبتــه 
بالتحــّرك ملواجهــة االنقالبيــني، وإعــادة 
األمور إلى نصابها، وقيادات عســكرية  
االنقــالب،  مباركــة  بإمكانهــا  كان 
ها انحازت 

ّ
 أن

ّ
والسيطرة على الحكم، إال

للديمقراطيــة، ورفضــت االلتفــاف علــى 
إرادة الشعب التركي.

وصفــة بســيطة تصلــح ألّي بلــد: ســلطة 
بمســاعدة  بشــعبها  متســلحة  مدنيــة 
نخبــة سياســية، اســتطاعت أن تكســر 
انقالبــا عســكريا فــي خمــس ســاعات. 
ــر انقــالب مصــر فــي يوليــو/ تمــوز 

ّ
أتذك

2013، وأقــارن بــني الفاعلني في إفشــال 
تثبيــت  فــي  والفاعلــني  تركيــا  انقــالب 
بعــض  أتذكــر  ودعمــه.  مصــر  انقــالب 
الشــعب املصــري الــذي رفــض اإلعتراف 
أّن مــا حــدث حينهــا انقــالب عســكري، 
الســلطة  علــى  صــراع  ــه 

ّ
بأن واصفينــه 

بــني الجيــش ومحمد مرســي وجماعته، 
وأتذكــر النخــب املصريــة، وهــي ترتمــي 
 وراء السلطة، 

ً
في حضن العسكر، الهثة

مــع  وترتيبهــا  بتنســيقها   
ً
مفاخــرة

الجيش إلزاحة رئيس مدنى منتخب.
املصريــة  الشــرطة  مشــاركة  أتذكــر 
ودخولهــم   ،6/30 تظاهــرات  قيــادة  فــي 
ميــدان التحرير مرفوعــني على األعناق، 
وهــو امليــدان الــذي شــهد الثــورة عليهــم، 
عشــرات  فيــه  ســقط  الــذي  وامليــدان 
اإلعــالم  أتذكــر  كمــا  برصاصهــم. 
املصــرى )الحكومــي واملســتقل املوالــي( 
وهــو يحــّرض علــى رافضــي االنقــالب، 
واإلرهابيــني.  بالخونــة  إياهــم   واصفــا 
ــر رجــال ديــن الســلطة، وهــم يلوون 

ّ
أتذك

ألســنتهم، مســتبيحني دمــاء معارضــي 
االنقالب، وقيادات الجيش التي انساقت 
خلــف مهــووس، ال يهمــه ســوى تحقيــق 
قيــادات  واألوميجــا،  الســيف  أحــالم 
الحفــاظ  علــى  واملــال  الســلطة  لــت 

ّ
فض

الشــعب  وقــف  والدولــة.  الجيــش  علــى 
التركــي ضــد االنقــالب ألجــل تركيــا، ال 
ألجــل أردوغــان، للديمقراطيــة ال لحــزب 
العدالة والتنمية، مثلما وقفنا في مصر 
ضــد االنقــالب العســكري، ألجــل مصر 
ال ألجــل مرســي، للديمقراطيــة ال لحزب 
ولهــم  األتــراك،  نحــج  والعدالــة.  الحريــة 
التهنئــة، وفشــلنا نحــن املصريــون، وال 

عزاء لنا.
عبد الكريم محمد )مصر(
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بمبــادرة مــن تالميــذ مــدارس ثانويــة مــن 
املحتــل،  الفلســطيني  الداخــل  فــي  عــكا 
أنشــئت أول مكتبــة عامــة عربيــة مســتقلة 
فــي مركــز الثقافــة العربــي. وهي مبــادرة نتجت عن 

مشروع »املدن املختلطة«.
يشــكل الســكان العرب في مدينة عكا نســبة الثلث، 
مــن  هــؤالء  يعانــي  نســمة.  ألــف  هــم عشــرون 

ّ
أن أي 

الســلطات  تمارســها  عنصــري  تمييــز  سياســة 
اإلســرائيلية والبلديــة عليهــم، فــي ســعي مــن أجــل 

إفراغ املدينة من السكان الفلسطينين.
فــي البلديــة مكتبــة عامــة تحمــل اســم »كنــدا« فيهــا 
زاويــة هزيلــة للكتــب باللغــة العربيــة. وهــي مكتبــة 
نظــرًا  العربــي  الجمهــور  قبــل  مــن  مهجــورة  شــبه 

ملصادرها الشحيحة.
الوضــع تغيــر اليــوم مع مشــروع »املــدن املختلطة«. 
وهو مشروع مشترك بن املؤسسة العربية لحقوق 
اإلنسان وجمعية »بلدنا« يهدف إلى تمكن الجيل 
لتحســن وضعــه  األمــور  زمــام  قيــادة  مــن  الشــاب 
فــي املــدن املختلطــة. ويحــاول تنظيــم الشــباب فــي 
البلــدان املختلطــة منحــه أدوات التغييــر، وترســيخ 
وإنشــاء  املــدن،  لهــذه  التاريخيــة  العربيــة  الثقافــة 

ويجــري  فيهــا.  الخبــرات  لتبــادل  للشــباب  منصــة 
تنفيــذ املشــروع فــي مدن عكا وحيفــا واللد والرملة 

ويافا ونتسريت عليت.
أنطــوان  والناقــد  الكاتــب  يقــول  اإلطــار،  هــذا  فــي 
هــا 

ّ
شــلحت مــن عــكا لـ«العربــي الجديــد«: »ال شــك أن

تأتــي  أن  لكــن  متأخــرة،  جــاءت  ممتــازة  مبــادرة 
متأخــرة أفضــل مــن ال تأتــي. فيهــا أكثــر مــن داللــة، 
فــي  أمــر مهــم  للقــراءة. وهــو  فهــي تعيــد االعتبــار 
ة.  أوســاط جيــل الشــباب، فمعظمه عــازف عن القراء
 املبــادرة تضــع مدمــاكا أساســيا 

ّ
الداللــة الثانيــة أن

إلنشــاء مكتبــة عربيــة حــرة، وهــو مــا سيســّد فراغا 
 تســببه حــرب مســتمرة علــى اللغــة 

ً
كبيــرًا حاصــال

تشــنها  أكبــر  حــرب  إطــار  فــي  والثقافــة  العربيــة 
الفلســطينين.  حقــوق  علــى  )إســرائيل(  الدولــة 
 املبــادرة تخــدم املعركــة األكبــر التــي 

ّ
وبالتالــي، فــإن

يخوضهــا العــرب فــي عــكا. فالحقــوق القوميــة هــي 
حقوق ثقافية«.

يتابع: »الداللة الثالثة النموذج الذي يقدمه هؤالء 
الشباب وسط أقرانهم«.

من جهته، يقول مرشد مجموعة الشباب، أصحاب 
املبــادرة إســماعيل حلوانــي، وهــو طالــب جامعــي 
من عكا: »خالل عملي مع املجموعة هذا العام كنت 
ألتقي أربع مرات شهريا مع عشرة شبان وشابات، 

فكان هناك عدة اقتراحات ملشاريع أخرى يمكن أن 
يعملوا عليها في عكا«.

 مشــروع املكتبــة انطلــق بعــد 
ّ
يشــير حلوانــي إلــى أن

جمــع 500 كتــاب باللغــة العربيــة فــي أقــل مــن شــهر. 
 املكتبــة ستشــكل جــزءًا مــن مركــز ثقافــة 

ّ
ويؤكــد أن

عكا، وهو املكان الذي يتجمع فيه التالميذ عادة من 
أجل تلقي الدورات التعليمية واملشاركة في الورش 
 الشــباب املتطوعــن سيســتمرون 

ّ
املختلفــة. كمــا أن

في العمل في املكتبة للتشجيع على القراءة.
بدورهــا، تقــول املســؤولة عــن املشــروع فــي جمعيــة 
حقــوق اإلنســان فــي الناصــرة ســمر عزايــز: »بدأنــا 
العمــل مــع املجموعــة منــذ بدايــة العــام بالتعــاون 
مــع مدرســة تيرســنطا بعــك. أجرينــا عشــرين لقــاء 
الفلســطينية،  الهويــة  تجــاه  الوعــي  رفــع  هدفهــا 
باإلضافــة إلــى مســح الحتياجــات الســكان العــرب. 
 البلدية ال تقدم أّي ميزانية ملشاريع 

ّ
من املعروف أن

عربيــة. وخــالل اللقاءات نظمنا ورش عمل تناولت 
وعلــى  ثقافيــة،  مشــاريع  إنشــاء  علــى  التدريــب 
قضايا الهوية وحقوق اإلنسان، والبعد التاريخي 

للمدن«.
أما الكاتب يعقوب حجازي من مؤسسة »األسوار« 
عامــة  مكتبــة  إلــى  تحتــاج  »عــكا  فيقــول:  عــكا  فــي 
تتوفــر فيهــا مصــادر تفيد التالميــذ والطالب. هذه 

 الدعــم واإلســناد، 
ّ

خطــوة مباركــة وتحتــاج إلــى كل
وسنمدهم بعشرات الكتب املهمة ذات الجودة«.

 
ّ
يتابــع: »هنــاك مكتبــة عامــة فــي مدينــة عــكا، لكــن
مدينــة  عــكا  العربيــة.  للكتــب  حقيــرة  زاويــة  فيهــا 
مســتهدفة تعانــي بشــكل مضاعــف مــن اإلجحــاف 
والتمييــز مــن الحكومــة ومؤسســاتها. مــن جهتنا، 
نحــاول أن نعــوض شــعبنا وأهلنا ما أمكننا. نقدم 
 وطنــي يضــيء شــمعة في الظالم 

ّ
احترامنــا إلــى كل

بالرغم من الصعوبات«.

مجتمع
ها ستتابع بشكل يومي شاطئ 

ّ
أوضحت إدارة النظافة العامة في وزارة البلدية والبيئة في قطر أن

منطقــة الغاريــة )70 كيلومتــرًا إلــى الشــمال من العاصمة الدوحة( على فترتن صباحية ومســائية؛ 
لضمــان اســتمرار نظافتــه بمســتوى متميــز، وذلــك بعــد تنظيفــه بالكامــل ووضع عدد مــن حاويات 
القمامة على امتداده لتسهيل رمي املخلفات على املرتادين. كذلك، ناشدت اإلدارة مرتادي الشاطئ 
االلتــزام برمــي املخلفــات فــي الحاويــات املخصصــة لذلــك، واملحافظــة علــى نظافتــه، وعلــى نظافــة 
)قنا( جميع الشواطئ والجزر القطرية وعدم تلويثها.  

رت وزارة الصحــة ووقايــة املجتمــع فــي اإلمــارات العربية املتحدة من اســتخدام مكّمالت غذائية 
ّ
حــذ

ها تحتوي على مواد دوائية 
ّ
مغشوشة لخسارة الوزن باإلضافة إلى مقويات جنسية للرجال، إذ إن

غيــر معلــن عنهــا تســبب اضطرابــات فــي عمــل األجهــزة الحيويــة فــي الجســم وقــد تــؤّدي أعراضهــا 
ج لهــا عبــر مواقــع إلكترونيــة ووســائل   هــذه املنتجــات التــي يــروَّ

ّ
الجانبّيــة إلــى الوفــاة. ُيذكــر أن

صــة، ليســت مســّجلة لــدى إدارة الــدواء فــي 
ّ

التواصــل االجتماعــي باإلضافــة إلــى إعالنــات غيــر مرخ
)وام( وزارة الصحة ووقاية املجتمع.  

مكّمالت غذائية مغشوشة في اإلماراتقطر تطالب الجميع بالحفاظ على نظافة الشواطئ

مؤسسة  مــن  حــجــازي  يعقوب  الكاتب  يقول 
أن  تحاول  العامة  المكتبة  إّن  عكا  في  »األســوار« 
أهالي  عن  الغائبة  العناوين  من  جــزءًا  تعوض 
المدينة وتالميذها وطالبها. يشير إلى أّن المكتبة 
الفلسطيني  بالكاتب  خاصة  زاويــة  قريبًا  ستضم 
مدينة  من  أنّه  خصوصًا  كنفاني،  غسان  الراحل 

عكا كحال أحمد الشقيري وسميرة عزام.

زاوية لغسان كنفاني

 كارثة في العراق تخفي وراءها كارثة 
ّ

كل
أشــخاصا  يمــّس  مــا  خصوصــا  أشــّد، 
اإلعــالم،  وســائل  كثيــرًا  تتناولهــم  ال 

كاملختفني قسرًا.
علن 

ُ
هؤالء ليسوا أفرادًا قليلني، بل مئات أ

ــد املبعــوث الخــاص 
ّ
عنهــم أخيــرًا. فقــد أك

لألمــم املتحــدة إلى العراق بان كوبيس أّن 
 وفتــى هم في عداد املفقودين 

ً
738 رجــال

بعدمــا كانــوا محتجزيــن لــدى مليشــيات 
شــاركت إلــى جانــب الجيــش العراقــي في 
املعارك الستعادة السيطرة على الفلوجة 

من تنظيم الدولة اإلسالمية »داعش«.
العــراق  فــي  املتحــدة  األمــم  بعثــة  ــت 

ّ
وتلق

تعذيــب  عمليــات  عــن  موثوقــة  تقاريــر 
ذتها املليشــيات وقوات 

ّ
وقتــل وخطــف نف

األمــن العراقيــة خــالل الهجوم العســكري 
الســتعادة الســيطرة علــى الفلوجة. وقال 
كوبيــس إّن مســؤولني فــي األمــم املتحــدة 
عــداد  فــي  زالــوا  مــا   

ً
أّن 95 رجــال ــدوا 

ّ
أك

مليشــيات  اعتقلتهــم  بعدمــا  املفقوديــن 
الشــعبي«  »الحشــد  مظلــة  تحــت  تقاتــل 
فــي 25 مايــو/ أيــار املاضــي فــي شــمال 
 
ً
رجــال  643 فــإّن  كذلــك  الفلوجــة.  شــرق 

املفقوديــن  عــداد  فــي  زالــوا  مــا   
ً
وطفــال

لتلــك  تابعــة  جماعــات  قادتهــم  بعدمــا 
املليشيات في 5 يونيو/ حزيران املاضي 
إلــى جهــة مجهولــة بينما كانــوا يغادرون 
 10 نحــو  بعــد  علــى  الصقالويــة  قريــة 

كيلومترات شمال غرب الفلوجة.
هــذا  مــن مثــل  الصــورة نجــا  فــي  الفتــى 
املصيــر، وهــو فــي أحــد مخيمــات منطقــة 
الدورة في ضواحي بغداد الجنوبية، لكّن 
غيــره لــم يكــن لــه حــظ مماثل، علــى الرغم 

من مأساة النزوح التي يعيشها.
مــن  مــا  اســتجابة  ينتظــرون  هــؤالء 
كوبيــس  لطلــب  العراقيــة  الســلطات 
مــكان  لتحديــد  ســريعة  »إجــراءات 

املفقودين، ومعاقبة املرتكبني«.
)صباح أرار/ فرانس برس(
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منها  المناطق،  بعض  في  العراقيين  ضد  االنتهاكات  أشكال  تتعدد 
ابتزاز المليشيات لهم بما تحتويه هواتفهم من صور ومقاطع فيديو 

شخصية وجدت طريقها إلى اإلنترنت

باكستان لم تعد تريدهم على أرضها

الالجئون األفغان يعودون إلى بالدهم

1819
مجتمع

بغداد ـ آدم محمود

قــلــيــل مـــن الـــصـــور فــقــط فـــي هــاتــف 
وكــومــبــيــوتــر الــشــاب أحــمــد غــريــب، 
التقطه مع أصدقائه  من بينها ما 
بينما كانوا يشوون  على شاطئ نهر دجلة، 
ه 

ّ
السمك، وأخرى ألبناء شقيقته الصغار. لكن

ن أّي صور لزوجته أو شقيقاته وحتى 
ّ
ال يخز

والدته على الكومبيوتر، كما ال يلتقط مثلها 
 ذلك لخوف من العبث 

ّ
أبدًا بكاميرا هاتفه. كل

الجهاز  فــي حــال سرقة  أو  بها ساعة يعتقل، 
خالل مداهمة ما ملنزله.

لــيــس غــريــب الـــشـــاب الـــعـــراقـــي الــوحــيــد الـــذي 
ــــك، بـــل جــمــيــع مـــن يــســكــنــون  يـــحـــرص عــلــى ذلـ
فـــي مــنــاطــق تــتــعــرض بـــاســـتـــمـــرار ملــداهــمــات 
 مـــن بني 

ّ
املــلــيــشــيــات. يـــؤكـــد شـــهـــود عـــيـــان أن

األجــهــزة.  تلك  تفتيشها  التي يجري  األشــيــاء 
عــنــد  يـــتـــوقـــف  األمـــــــر ال   

ّ
أن ــا  أيــــضــ يـــــؤكـــــدون 

الفيديو  الــصــور ومــقــاطــع  أخــذ  بــل  التفتيش، 
التي تعجبهم، من خالل سرقة شرائح الذاكرة، 

أو حتى األجهزة نفسها مرة واحدة.
بــعــض مــقــاطــع الــفــيــديــو والــــصــــور الــعــائــلــيــة 
مواقع  على  تنتشر  وبــاتــت  تسربت  الخاصة 
اإلنـــتـــرنـــت ووســــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
بحسب ما يروي غريب الذي يسكن في قضاء 

التاجي، شمال بغداد. 
عناصر  »استولى  الــجــديــد«:  لـ«العربي  يقول 
ــر عــلــى  ــ ــهـ ــ ــبــــل خـــمـــســـة أشـ مـــــن املـــلـــيـــشـــيـــات قــ
أغراضي الشخصية أثناء عودتي من العمل، 
يوضح:  التفتيش«.  بحجة  أوقــفــونــي  بعدما 
»هـــم يــنــتــشــرون دائــمــا عــلــى أطــــراف مدينتنا 

لكن لألسف، أحدهم تصرف بشكل ال أخالقي 
 »الــتــصــويــر كــان 

ّ
ونــشــر الــفــيــديــو«. يــوضــح أن

بهاتف إحــدى قريبات الــعــروس، وقــد سرقته 
مليشيات دهمت بيتها في منطقة الطارمية، 

شمال بغداد«.
ــكـــان  ــبــــوري وسـ ــجــ بــــــــــدوره، تـــلـــقـــى فــــاضــــل الــ
ــر من  قــريــتــه الــواقــعــة فــي شــمــال بــغــداد، أوامــ
املــلــيــشــيــات بـــمـــغـــادرة مـــنـــازلـــهـــم وقــريــتــهــم، 
ــد  يـــــقـــــول: »ال أحــ لــــالنــــصــــيــــاع.  ــروا  ــ ـــطـ ــاضــ ــ فـ
يستطيع منع املليشيات من التصرف كيفما 
تـــشـــاء وإن ظــلــمــت الـــنـــاس ومــــارســــت أبــشــع 
صور االنتهاكات في حقهم«. يضيف: »حتى 
ــوات الــحــكــومــيــة عـــلـــى عـــلـــم بـــمـــا يـــجـــري،  ــقــ الــ
ها 

ّ
فاالنتهاكات تقع أمام أنظار الشرطة، لكن

 للمليشيات 
ّ
ال تحرك ساكنا. الجميع يعلم أن

القوة األكبر في البالد«.
ــه  ـ

ّ
يـــــروي الـــجـــبـــوري لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

ــم مــن  ــائــ ــتــ ــعــــرض وأقــــــاربــــــه إلهـــــانـــــات وشــ تــ
املليشيات. يعلق: »السبب واضــح، فاألمر ال 
يعدو كونه طائفيا. هــم يــريــدون طــردنــا من 
بيعها  إلــى  نضطر  لكي  ومناطقنا  بيوتنا 
بأثمان بخسة ونغادر إلى مناطق أبعد. هذه 
الحيوية  املــنــاطــق  عــلــى  لــالســتــيــالء  خطتهم 
ــيــــة الــخــصــبــة، خــصــوصــا املــحــيــطــة  والــــزراعــ
املــلــيــشــيــات   

ّ
أن إلــــــى  يـــشـــيـــر  بـــالـــعـــاصـــمـــة«. 

 ما في وسعها من أجل 
ّ

الطائفية »تفعل كل
ذلـــك، وإن كـــان عــلــى حــســاب أعــــراض الــنــاس 
وســمــعــة نــســائــهــم«. يــتــابــع: »بــتــنــا نحتفظ 
سرية  أمــاكــن  فــي  العائلية  بخصوصياتنا 
ــبــــث بــهــا  مـــنـــعـــا الســـتـــيـــالئـــهـــم عـــلـــيـــهـــا والــــعــ

وفضحها كما يحلو لهم«.

حسم الالجئون في 
مخيّم أكورة، وعددهم 

12 ألف أسرة، خيارهم 
بالعودة إلى أفغانستان

تسجيالت فيديو كثيرة 
انتشرت على اإلنترنت من 

حفالت نسائية خاصة

إلى  إذ يعمدون  أمــر معتاد،  وداخــلــهــا، وهـــذا 
استفزاز سكان مناطقنا بهذه األساليب«. 

يــضــيــف: »اســـتـــولـــوا عــلــى ســاعــتــي الــيــدويــة 
كانت  أعــجــبــتــهــم.  الــتــي  الــصــغــيــرة  وحقيبتي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى عـــطـــر وبـــضـــعـــة أقــــــالم ودفـــتـــر 
مالحظات وشاحن هاتف نقال، أما هاتفي فلم 
فأرجعوه  ومستهلكا،  قديما  كــونــه  يعجبهم 
إلّي، لكنهم استولوا على ذاكرته حني الحظوا 
كانت  فيديو،  ومقاطع  كثيرة  فيها صــورًا   

ّ
أن

كلها شخصية«.
املليشيات في العراق باتت تلعب دورًا سلبيا 
بشكل  انتهاكاتها  وزادت  قــبــل،  ذي  مــن  أكــثــر 
»مـــــــروع«، بــحــســب مـــا تــفــصــح عــنــه مــنــظــمــات 
ــة ومـــحـــلـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــيــ إنـــســـانـــيـــة دولــ
عــوضــا عن  هـــذا  بــــارزة،  شخصيات حكومية 
تأكيدات ينقلها إلى »العربي الجديد« شهود 
عــيــان وســكــان تــعــرضــوا النــتــهــاكــات وأعــمــال 
عنف، وقتل لدواع طائفية، وقعت في مناطق 

متفرقة في البالد.
في هذا اإلطار، يقول جمال حسني، وهو أحد 
ســكــان قــضــاء املــقــداديــة فــي مــحــافــظــة ديــالــى، 
ــداد: »بــمــداهــمــتــهــم لبيوتنا  ــغـ بـ شــمــال شــــرق 
ســرقــوا مــا خــف وزنــه وإن كــان ثمنه بخسا«. 
ب كما يقول 

َّ
لم ُيقتل حسني أو ُيعتقل أو ُيعذ

 
ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
ــه مــعــّوق وكــبــيــر فــي الــســن. لــكــن ـ

ّ
ألن

أبناء بلدته تعرضوا ألبشع أنواع االنتهاكات 
يتعرضون  زالـــوا  ومــا  املليشيات،  أيـــدي  على 
الستفزازات بني حني وآخر بالرغم من سيطرة 

قوات األمن العراقية الرسمية على املدينة.
يــواصــل حــســني حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــيــــاء كــثــيــرة،  »ســــــرق عـــنـــاصـــر املــلــيــشــيــات أشــ

حتى وصــل األمــر إلــى سرقة أحذية تعجبهم 
يشير  للتفتيش«.  يدهمونها  التي  الــدور  من 
ــانـــوا يــشــتــمــون الـــســـكـــان بــألــفــاظ  ــهـــم كـ ـ

ّ
ــى أن إلــ

نابية ويتهمونهم باإلرهاب. يتابع: »اهتموا 
ــاء الــشــخــصــيــة، ومـــن  ــنـــسـ بـــســـرقـــة أغـــــــراض الـ
يحتفظن  فبعضهن  النقالة،  هواتفهن  بينها 
بصور ومقاطع فيديو ورسائل شخصية في 
هــواتــفــهــن، وهـــو مــا كـــان مــثــار حــديــث الــنــاس 
ــي املــلــيــشــيــات  هـــنـــا كـــــون هــــــؤالء املـــقـــاتـــلـــني فــ
ســيــســتــخــدمــون هــــذه املـــــواد الــشــخــصــيــة جــدًا 

بشكل ال أخالقي«.
ــرت عــلــى  ــشــ ــتــ ــيـــالت فـــيـــديـــو كـــثـــيـــرة انــ تـــســـجـ
اإلنترنت من حفالت نسائية خاصة لعائالت 
ها 

ّ
أن عراقيون  ويؤكد  معظمها.  في  محافظة 

سرقت من أصحابها، وجرى انتهاك حرياتهم 
الشخصية.

ه رأى في مقطع فيديو 
ّ
يقول نصير الفضلي إن

عبر اإلنترنت زوجته تغني مع مجموعة من 
الــنــســاء فــي حــفــل خـــاص داخـــل أحـــد الــبــيــوت. 
تأكدت  لكني  الــبــدايــة،  فــي  »فــوجــئــت  يضيف: 
 الــفــيــديــو صـــّورتـــه إحــــدى الـــحـــاضـــرات في 

ّ
أن

أعـــوام. يومها  حفل زفـــاف جارتنا قبل ثــالثــة 
الــنــســاء وحــدهــن فــي حفلة خــاصــة.  اجتمعت 

خالل ستّة أشهر كحد 
أقصى، يتوّجب على 
الالجئين األفغان في 
باكستان العودة إلى 

بالدهم. هذه هي رسالة 
باكستان. لم تعد تريدهم 

على أرضها وقد 
تحّملت الكثير

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

أعلنت باكستان تمديد فترة إقامة الالجئني 
ــر، أي  ــ ــهـ ــ ــــالد ملــــــدة ســـتـــة أشـ ــبـ ــ ــــي الـ األفـــــغـــــان فـ
حــتــى نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري. وتــعــتــزم العمل 
مــع أفــغــانــســتــان واملــفــوضــيــة الــســامــيــة لألمم 
ــادة  ــ ــهـــدف إعـ املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــالجـــئـــني، بـ
الالجئني إلــى بــالدهــم خــالل هــذه الفترة. في 
الوقت نفسه، قررت مفوضّية الالجئني زيادة 
قيمة املساعدات املالية املقدمة لالجئني الذين 
اخـــتـــاروا الـــعـــودة طــواعــيــة، عــلــى أن يحصل  
لـــدى  أمـــيـــركـــيـــا  دوالرًا   350 عـــلـــى  الجـــــئ  ــل  كــ
عــودتــه إلــى الــبــالد، باإلضافة إلــى بــدل النقل 

ومساعدات أخرى.
إال أن وزارة شؤون الالجئني األفغانية تقول 
إن ما فعلته باكستان مخالف لالتفاقية التي 
أبـــرمـــت بـــني الــبــلــديــن ومــفــوضــيــة الــالجــئــني، 
ــان يــفــتــرض تــمــديــد فــتــرة إقــامــة الالجئني  وكـ
نــحــو عــامــني. لــكــن يــبــدو أن بــاكــســتــان قــررت 
 الــســفــيــر 

ّ
ــئـــني نـــهـــائـــيـــا. وحــــــث تـــرحـــيـــل الـــالجـ

ــلــــوال  ــيــ ــي بـــاكـــســـتـــان عـــمـــر زاخــ ــ األفــــغــــانــــي فـ
أفغانستان خالل  إلــى  العودة  على  الالجئني 
الفترة املحددة هذه، الفتا إلى أن باكستان لن 
تسمح لهم بالبقاء أكثر. وأشار إلى أن جميع 
محاوالت السفارة األفغانية لدى إسالم أباد 
بـــاءت بالفشل، إذ تــصــّر األخــيــرة على عــودة 

الالجئني.
وأوضح عدد من املسؤولني الباكستانيني أن 
بالدهم لن تتحمل بقاء األفغان على أراضيها. 
وقــــال رئــيــس وزراء الــحــكــومــة اإلقــلــيــمــيــة في 
إقـــلـــيـــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا، بــــرويــــز خـــتـــك، إن 
الــالجــئــني األفـــغـــان هـــم تــهــديــد ألمـــن اإلقــلــيــم، 
ترحيلهم،  على  مصرة  اإلقليمية  والحكومة 
ــــى الـــعـــمـــل مــــع الـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة  مـــشـــيـــرًا إلـ
لضمان عودة جميع الالجئني الشرعيني إلى 

مـــجـــهـــواًل. وتـــقـــول الــقــنــصــلــيــة األفــغــانــيــة في 
األفغان،  معظم  يسكن  بيشاور، حيث  مدينة 
 هـــــؤالء يــعــيــشــون فـــي بــاكــســتــان من 

ّ
إن جــــل

دون أوراق قانونية، الفتة إلى أن إسالم أباد 
كــانــت قـــد اتــفــقــت خـــالل الــجــلــســات املــشــتــركــة 
ــئــــني،  ــان ومــــفــــوضــــّيــــة الــــالجــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــع أفــ ــ مــ
ــــؤالء إال أنـــهـــا تــراجــعــت عن  عــلــى تــســجــيــل هـ

ــئــــون إن  االتـــفـــاقـــيـــة. فــــي املــــقــــابــــل، يـــقـــول الجــ
على  الــخــنــاق  تــضــّيــق  الباكستانية  الــشــرطــة 
الجميع، حتى أولئك املسجلني لدى الحكومة 
ــــؤالء أن الــشــرطــة  ــي هــ ــّدعــ الــبــاكــســتــانــيــة. ويــ
أو  املــال،  الحصول على  بعد  تطلق سراحهم 
السجون إلجبارهم  فــي  عــدة  أيــامــا  يبقونهم 

على العودة.
في هذا السياق، يقول شاه ولي، أحد التجار 
ــــان، وصــــاحــــب مـــحـــل أحــــذيــــة فــــي ســـوق  ــغـ ــ األفـ
فردوس، إن الشرطة الباكستانية اعتقلته من 
األوراق  امتالكه جميع  مــن  الــرغــم  على  محله 
القانونية، وذلـــك ملــدة ثــالثــة أيـــام مــن دون أن 
تعرف أسرته عنه شيئا. بعدها، أفرجت عنه 
في مقابل ثالثة آالف روبية )ثالثون دوالرًا(. 
بــعــد الــــحــــادث، قــــرر بــيــع مــحــلــه وتــصــفــيــة كل 
أعــمــالــه فـــي بــاكــســتــان، تــمــهــيــدًا لــلــعــودة إلــى 
بـــالده. يــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ســأبــدأ 

من الصفر. هذا ما كنت أتوقعه على الرغم من 
أنني بنيت كل شيء في ديار الغربة. أعرف أنه 

.»
ً
 أم آجال

ً
ال بد من العودة عاجال

على غــرار ولــي، ترغب أسر كثيرة في العودة 
األفغانية  القنصلية  وتقول  أفغانستان.  إلــى 
ــرة أفــغــانــيــة  ــ فـــي بــيــشــاور إن عـــشـــرة آالف أسـ
تنتظر الــحــصــول على املــســاعــدات املــالــيــة من 

املفوضية قبل العودة. 
إلــى ذلــك، حسم الالجئون في مخّيم »أكــورة« 
القريب من بيشاور الباكستانية، وعددهم 12 
ألف أسرة، خيارهم بالعودة إلى أفغانستان، 
بسبب الحمالت األمنية التي يتعرضون لها، 
وقــّرروا تدمير املخّيم. في هذا السياق، يقول 
أحــــد قــاطــنــي املـــخـــيـــم، ويـــدعـــى عــبــد الــفــتــاح، 
»إننا لم نكن نتوقع العودة، في ظل الظروف 
على  أجبرتنا  األمنية  الحمالت  لكن  الراهنة، 

ذلك«. 
باإلضافة إلى الشرطة، بدأ التجار واملواطنون 
يــضــايــقــون الــالجــئــني. يــقــول ســيــد خـــان، وهــو 
صاحب فندق في سوق قيصه خواني وسط 
بيشاور، إن األمور تغيرت كثيرًا في باكستان، 
ولــــم يــعــد الــعــيــش فــيــهــا مــمــكــنــا. »قـــــررت بيع 
الـــذي عملت فيه على مــدة 25 عــامــا«.  الفندق 
الذين  هــم  معه،  الباكستانيني  تعامل  يحزنه 

استضافوا الالجئني لوقت طويل. 
ــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن حـــــرمـــــانـــــهـــــم مـــــــن أبــــســــط  عـــ
يفضلون  كــانــوا  األفــغــان  أن  إال  إحتياجاتهم، 
الــبــقــاء فــي بــاكــســتــان بــســبــب الــوضــع األمــنــي 
األفغاني  الالجئ  يقول  والبطالة في بالدهم. 
ضياء الله الذي يعتزم العودة إلى بالده، إنه 
لــم يــرغــب يــومــا فــي الــعــودة إلـــى أفــغــانــســتــان. 
أحــّب هــذه البالد التي ولــد ودرس فيها، لكن 
ال حل في الوقت الحالي سوى العودة، بسبب 

تضييق الشرطة.
الباكستانية تضّيق  األمــن  أن أجــهــزة  ويــبــدو 
أكثر من غيرهم. ويؤكد  التجار  الخناق على 
التاجر األفغاني في صدر بازار، وفي الله، إن 
األفــغــان،  مــحــال  تــعــرف  الباكستانية  الشرطة 
ودائـــمـــا مــا يــتــوجــهــون إلــيــهــا لــلــحــصــول على 
املــــــال. جــمــيــع هــــذه املــعــطــيــات تــشــيــر إلــــى أن 
ــلـــى عـــــــودة الـــالجـــئـــني  ــان مــصــمــمــة عـ ــتـ ــاكـــسـ بـ

األفغان.

بـــالدهـــم، والـــذيـــن يــبــلــغ عــددهــم نــحــو مليون 
ونصف املليون الجئ. 

ــق بــالــالجــئــني غــيــر الــشــرعــّيــني، 
ّ
وفـــي مــا يــتــعــل

 
ّ
ــّدرون بــنــحــو مــلــيــون الجــــئ، تشن ــقـ والـــذيـــن يـ

الــحــكــومــة اإلقــلــيــمــيــة حــمــالت أمــنــيــة ضــدهــم، 
وتعتزم ترحيلهم فــي أســرع وقــت، ومــن دون 
منحهم أي مــهــلــة، بــحــســب خــتــك. أضــــاف أنــه 
الالجئني  »استضفنا  ثالثة عقود،  مــدى  على 
األفــــغــــان وتــحــّمــلــنــا الـــكـــثـــيـــر، خـــصـــوصـــا أنـــه 
كـــان لــهــم يــد فــي أعــمــال الــعــنــف. لــذلــك، قــررنــا 

ترحيلهم نهائيا«.
هـــكـــذا عـــمـــدت الــحــكــومــة املــحــلــّيــة واألجـــهـــزة 
العالقات  تــوتــرت  بعدما  خصوصا  األمــنــيــة، 
بـــني الـــجـــارتـــني بــســبــب املـــشـــاكـــل الـــحـــدوديـــة، 
 حمالت أمنية بحق الــالجــئــني، وقد 

ّ
إلــى شــن

زّجت نحو 12 ألف الجئ أفغاني في السجون 
زال مصيرهم  ومـــا  املــخــتــلــفــة،  الــبــاكــســتــانــيــة 

هواتف العراقيين 
منتَهكة

تطويل القامة 
ممكن... بشروط

يلجؤون إلى العملية 
ألنّهم يعانون من مشاكل 
تتعلق باالختالط اجتماعيًا

بيروت ـ سوزان برباري

طلق 
ُ
ت فيما  كثيرين،  أمــر يشغل  القامة  طــول 

عون بذلك 
ّ
نــكــات عــديــدة حــول الــذيــن ال يتمت

ــاز«. والـــيـــوم، مـــن يــرغــب فـــي تطويل  ــيـ ــتـ »االمـ
ــــالل عــمــلــيــة  ــك مــــن خــ ــ ــلـــى ذلــ قــــامــــتــــه، قـــــــادر عـ
جــراحــيــة مــتــطــّورة مــا زالــــت غــيــر شــائــعــة في 
 البعض قد يترّدد 

ّ
منطقة الشرق األوسط. لكن

املمكنة من  الــتــداعــيــات الصحية  ويــســأل عــن 
جّراء هذا النوع من األعمال الجراحية.

يشير الطبيب املتخصص في جراحة العظام 
 »كــثــيــريــن هم 

ّ
الــدكــتــور بــيــار الــجــمــّيــل إلـــى أن

ـــهـــم أطـــول 
ّ
ــون لـــو أن

ّ
األشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــمــن

ــال مــشــمــولــون  ــرجــ بــبــضــعــة ســنــتــمــتــرات، والــ
ــك، بــالــنــســبــة إلـــى  ــ ــثـــر مــــن ذلــ أيــــضــــا. ال بــــل أكـ
ه ذو 

ّ
 الطول يشعره بالهيبة وبأن

ّ
الرجل، فإن

 »املرأة 
ّ
قيمة«. يضيف لـ »العربي الجديد« أن

 مــا تــعــّده مشكلة 
ّ

مــن جهتها قـــادرة على حــل
لــهــا، مــن خـــالل األحــذيــة ذات الــكــعــب الــعــالــي. 
ها تبدو بذلك أكثر أنوثة 

ّ
بالنسبة إليها، فإن

ر سلبيا على 
ّ
وحتى نحافة، وإن كان األمر يؤث

ظهرها«.
القامة  تطويل  جراحة   

ّ
إن الجمّيل  يقول  وإذ 

تــطــورًا، يعيد »الــقــامــة غــيــر الطويلة  شــهــدت 
إلــى عــوامــل عــّدة منها وراثــيــة أو مشاكل في 
الذي  النمّو  الغدد من قبيل خلل في هرمون 
أو قصور  الــدمــاغ  في  النخامية  الغدة  تفرزه 
فـــي الـــغـــدة الـــدرقـــيـــة، إلــــى جــانــب مــشــاكــل في 
العظام من قبيل أن يولد املرء مع عيب خلقي. 
ني أو نمّوًا 

َ
الركبت وقــد يكون ذلــك تقّوسا في 

قد  كــذلــك،  نــمــّو مختلفة.  مــراكــز  فا عند 
ّ
متوق

يرتبط األمر بالتهاب في العظام أو بإصابة 
وكسور لم تعالج بصورة صحيحة«.

إقبال كبير لدى الرجال
 هؤالء الذين يعّبرون عن 

ّ
ويتابع الجمّيل أن

عـــدم رضـــاهـــم إزاء طـــول قــامــاتــهــم، ال سيما 
إليهم  بالنسبة  األمـــر  يبقى  ســـوف  الـــرجـــال، 
 الحلول 

ّ
مشكلة يعانون منها إلى األبــد. لكن

ــص 
ّ
الــطــبــيــة الـــجـــديـــدة، مـــن شــأنــهــا أن تــخــل

هؤالء - الرجل والنساء على حّد سواء - من 
 »الـــذيـــن يــلــجــؤون 

ّ
»مــشــكــلــتــهــم«. ويـــشـــرح أن

إلــى هــذه العمليات هــم أشــخــاص يواجهون 
مشاكل عديدة متعلقة باالختالط اجتماعيا 
أو بالحصول على عمل يتناسب مع قدراتهم 
ــة. أّمـــــا اإلقـــبـــال  ــريـــاضـ أو حــتــى بــمــمــارســة الـ
األكبر عليها، فهو من قبل الــرجــال«. ويمكن 
 »هــــذه الــجــراحــة 

ّ
الـــقـــول بــحــســب الــجــمــّيــل أن

، مــنــذ 11 عــامــا وحتى 
ً
ــقــت تــطــّورًا مــذهــال

ّ
حــق

الــيــوم. والقـــت نــجــاحــا بــاهــرًا بنسب وصلت 

 »فــي إمكان 
ّ
إلــى 99 فــي املــائــة«. ويــوضــح أن

شخص يبلغ طوله 155 سنتمترًا، أن يكسب 
الرغم من  عشرة سنتمترات إضافية. وعلى 
 عديدين 

ّ
اإلقبال الضعيف في بلداننا، إال أن

إلــى تطويل قاماتهم ما  العالم عمدوا  حــول 
منطقة  عند  بني خمسة وعشرة سنتمترات 

 
ّ
الفخذ أو الــســاق«. ويطمئن الجمّيل  إلــى أن
»عمليات تطويل القامة غير خطيرة مبدئيا، 
عون 

ّ
الـــذيـــن يتمت إلـــى األشـــخـــاص  بــالــنــســبــة 

بصحة جيدة وتــتــراوح أعمارهم ما بني 18 
و54 عاما. لكن يستحسن أن يكون الشخص 
فـــي مــقــتــبــل الــعــمــر، حــتــى يــمــلــك الـــقـــدرة على 

وقــد تصل  النقاهة تطول  فترة   
ّ
التحّمل، ألن

إلــــى ســتــة أشـــهـــر. أّمـــــا مــضــاعــفــات الــعــمــلــيــة 
الـــجـــراحـــيـــة، فـــال تــتــعــدى واحـــــدًا فـــي املـــائـــة«. 
 »ثــّمــة بــيــانــات تبنّي 

ّ
إلـــى ذلــــك، يــلــفــت إلـــى أن

رغبة كبيرة لدى كثير من العرب في تطويل 
والكويت  السعودية  في  قاماتهم، خصوصا 

تليها قطر ومصر«.
يقول  الــجــراحــّيــة،  العملّية  هـــذه  تكلفة  وعـــن 
أميركي  دوالر  ألــف   30 »نــحــو  ــهــا 

ّ
إن الجمّيل 

ــهــا مغطاة 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ  رجـــل. تــجــدر اإلشـ

ّ
لــكــل

مـــن قــبــل املــؤســســات الــضــامــنــة فـــي الــحــاالت 
املرضية التي تستدعي إجراءها«.

المتابعة بعد العملية... ضرورة
مـــن جــهــتــه، يــشــرح الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
نا 

ّ
أن الدكتور يوسف باسيم  أمــراض العظام 

»نلجأ عادة إلى مثل هذه العملية الجراحية 
في حــال رغــب شخص ما في تطويل قامته، 
ــا لــغــايــة تــجــمــيــلــّيــة أو عــلــى خــلــفــّيــة خلل  إمــ
نــتــج عنها قــصــر في  الــوراثــيــة  التركيبة  فــي 
 هذا 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  القامة«. يضيف 

»الـــنـــوع مــن األعـــمـــال الــجــراحــيــة ُيـــمـــاَرس في 
إبــالغ  الــطــبــيــب  مستشفيات خــاصــة، وعــلــى 
الــقــامــة. ثّمة  تــداعــيــات تطويل  مريضه حــول 
خطورة في حصول التهابات، وذلك في حال 
في  أو  بــصــورة صحيحة  الــعــظــم  يلتحم  لــم 

حال لم تأِت الجراحة بالطريقة املناسبة«.

تخّوف من تمزّق العضالت
أّمـــا الطبيب الــجــّراح الــدكــتــور رشــيــد رحمة، 
ه ال يحّبذ عملية تطويل القامة، 

ّ
فيشير إلى أن

 تــداعــيــاتــهــا 
ّ
ــا ألن ــيـ تــــطــــّورت جـــراحـ »مـــهـــمـــا 

الــســلــبــيــة أكــثــر مـــن إيــجــابــيــاتــهــا«. ويـــقـــول لـ 
أؤيـــد عملية تطويل  الــجــديــد«: »ال  »الــعــربــي 
 مــن شــأن ذلــك أن يــحــدث ضغطا 

ّ
األرجـــل ألن

على املفاصل. وُيسّجل هنا تخّوف من وقوع 
كــــســــور. كـــذلـــك قــــد يــــعــــّرض تـــطـــويـــل الــعــظــام 
قات وإلى توّرم في شرايني 

ّ
العضالت إلى تمز

األرجل«.

. وفي حال وقوع 
ً
ليست العالقات أمرًا سهال

. إال أن جني 
ً
االنفصال، لن يكون األمــر سهال

كيم تكتب في مجلة »سايكولوجي توداي« 
بــعــض الــنــصــائــح الــتــي تــســاعــد عــلــى تــجــاوز 

هذه الفترة الصعبة، وهي:  

1 - سأجد شخصا أفضل. هذه الكلمات رّبما 
تكون األصعب، خصوصا إذا كنت تعتقد أن 
الــشــخــص الــســابــق كـــان تـــوأم روحــــك. لــكــن ما 
الــنــاس كــانــوا فــي موقعك  ال تعرفه أن جميع 
العبارة الصعبة رّبما تكون األكثر  هذا. هذه 
أهمية. سأقول شيئا ربما ال تريد أن تسمعه. 
مفّر  ال  أفــضــل.  بشخص  ستلتقي  بــالــتــأكــيــد، 
بلطف  يعاملك  بشخص  ستلتقي  ــر.  األمـ مــن 
ويحبك. واألهم من كل ذلك أنه لن يكسر قلبك.

2 - مــــّرت أيــــاٌم مــنــذ أن انــفــصــلــنــا، وأشــعــر بـ 
أن تكون  تــريــد، عليك  مــا  أن تقول  ... يمكنك 
ل كتابة مشاعرك، 

ّ
صادقا فقط. إذا كنت تفض

فقد يكون هذا جيدًا أيضا. السبب في أنني 
أحّب هذه العبارة هو أنها تعبر عما تشعر 
به في الوقت الراهن. في نهاية املطاف، وربما 
ــا، ســتــالحــظ الـــفـــرق. ربــمــا  بــعــد ثـــالثـــني يـــومـ
الوقت نفسه، ستشعر  في  لكن  تظل حزينا، 
بتغيير وتقّدم وتحسن. يقول املدّرب باتريك 
شرييل: »أستخدم مشاعري وحدسي ألعرف 
طريقي. إذا ما شعرت أن شيئا ما ليس جيدًا، 
ال أفعله، والعكس صحيح«. ويرى أن املشاعر 

أكثر صدقا أحيانا من األفكار واملعتقدات.

3 - أنــــا أفــضــل حــــااًل مـــن دونــــه/مــــن دونــهــا، 

 أنا 
ً
ألن ...«. أسرع في إنهاء الجملة. قل مثال

أفضل حــااًل من دونــه ألنني أخيرًا أستطيع 
أكــل الــتــوت! هــذا مــا حصل مــعــي، خصوصا 
أن زوجي السابق كان لديه حساسية حيال 

هذه الفاكهة، ولم أكن أقدر على تناولها. 

4 - لطاملا كرهت قّصة شعره/شعرها. تذّكر 
التفاصيل التي كنت تكرهها بشريكك والتي 
لم تكن تعترف بها لنفسك ألنك كنت عاشقا. 
حسنا، لقد حان الوقت لتتذّكر كل شيء. قل 
التفاصيل  تـــراه حــقــا. هـــذه  كــنــت  مــا  لنفسك 
ستساعدك على اكتشاف أن شريكك السابق 
ستكون  وبالتالي  رائــعــا،  أو  مثاليا  يكن  لــم 
ــلـــى الـــتـــوقـــف عــــن الـــتـــفـــكـــيـــر بــــه فــي  قــــــــادرًا عـ
ــة إلــى  ــ ــــرع. فـــي الـــواقـــع، تــشــيــر دراسـ وقـــت أسـ

الــشــريــك  تــجــاه  الــقــويــة  السلبية  املــشــاعــر  أن 
تجعلك أقل عرضة لالكتئاب.

5 - أريـــد أن أكـــون ســعــيــدًا. هــل هــذا حقيقي؟ 
ــؤال ســـخـــيـــف. املــشــكــلــة  ــ ــسـ ــ ربــــمــــا تـــظـــن أن الـ
أنـــه فــي كــثــيــر مــن األحـــيـــان، قــد ال تــرغــب في 
أن تــكــون ســعــيــدًا. يــحــدث هــــذا ألنــــك تسمح 
لذلك،  تضايقك.  بــأن  وتافهة  ألمــور صغيرة 
ال بــد أن نــذكــر أنفسنا دائــمــا بأننا نــريــد أن 
نكون سعداء، ولو أجبرنا أنفسنا على رسم 
ابتسامات مزيفة. فقد اتضح أن االبتسامات 
املــزيــفــة أفــضــل مـــن عــدمــهــا، وهــــذا يــمــكــن أن 
يــســاعــد عــلــى خــفــض مــعــدل ضـــربـــات القلب 

لشخص ما في حال تعرض ملواقف صعبة.
)العربي الجديد(

5 نصائح 
لنسيان شريكك 

السابق

غسان رمضان الجرادي

 Serinus« ــّك أّن الــنــعــار )أصــــل الــكــنــار( املــحــلــي، واســمــه الــعــلــمــي ال شـ
syriacus« هو النوع الوحيد حتى عام 2015 من الطيور املهددة عامليًا 
بــاالنــقــراض، الـــذي يعشش فــي لــبــنــان. ثــم ظــهــرت عـــام 2016 الــدرســة 
الرمادية »Emberiza cineracea« املهددة باالنقراض في شمال البقاع 
ها تعشش، لكن من دون أي إثبات علمي بحوزتنا على ذلك. كما 

ّ
وكأن

انضمت الترغلة »Streptopelia turtu« وهي تعشش و/ أو تمر في لبنان 
إلى مجموعة الطيور املهددة باالنقراض في نفس السنة.

للمحافظة  العاملية  املنظمات واالتفاقيات  الذي تبذله  الدولي  الحرص  مع 
لنا  البشر، ظهر  االنقراض من ممارسات  املعرضة لخطر  الطيور  على 
وبالوجه القاطع خطر يتربص بالنعار املحلي، لكن ليس من قبل الصيد 
 Serinus« األوروبــــي  بالنعار  يــعــرف  آخــر  نــعــار  قبل  مــن  بــل  البشر  أو 
تثبت  ولــم  لبنان  أنــه يعشش في  لم يكن معروفًا  الطير  هــذا   .»serinus
الدراسات الحقلية تعشيشه فيه حتى ربيع عام 2014، حيث ظهر في 
البقاع األوسط، لكن جنبًا إلى جنب مع النعار املحلي. وهنا يكمن الخطر 
التعشيش وعلى  أماكن  املنافسة على  الــذي يصعب تجنبه وهــو خطر 
أمــاكــن الــغــذاء. هــذا األمــر لــم يحصل بعد فــي أي مكان مــن العالم ربما 
بسبب عدم وجود النعار املحلي سوى في سورية ولبنان واألردن. ومما 
يزيد الطني بلة هو أّن النعار سواء كان األوروبــي أو املحلي حاد الطباع 
وسرعان ما يشرئب ويهدد أترابه إذا ما اقتربوا منه، فكيف يكون إذًا 
الــحــبــوب وعلى  الــطــعــام مــن  الــنــوعــان على نفس  الــحــال عندما يتنافس 
نفس األنواع من الحشرات وعلى نفس الثمار من الفاكهة؟ فهل سيدفع 
النعار املحلي بغريمه إلى خــارج منطقته أم ينجح النعار األوروبــي في 
استئصال النعار املحلي من بيئته ويجعله أكثر عرضة لخطر االنقراض 

من ذي قبل؟
وكأنهما  االثــنــني  بــني  تعايشًا  اآلن  حتى  بينت  املــتــكــررة  مراقباتنا  إّن 
نا ال نعرف من 

ّ
أن الحالة متعبة، خصوصًا  متفقان. مهمة متابعة هذه 

أين يأتي النعار املحلي ليفّرخ لدينا وإلى أين يذهب مباشرة بعد التفريخ. 
 جميع هذه األلغاز، 

ّ
طبعًا، ال بد من االعتماد على الدراسات العلمية لحل

لكّن الدراسات في حاجة إلى تمويل. فهل تتكرم الدول املانحة التي تعطي 
 
ً
تمويال بمنحنا  باالنقراض  املــهــددة  األنـــواع  على  للمحافظة  مساعدات 
إلجراء دراســات؟ أم أّن التمويل يقتصر على األنــواع املهددة في أوروبا 

وتطلب أيضًا حمايتها أثناء عبورها األجواء اللبنانية؟
إن كنا ال نستطيع حتى اآلن أن نخفف من وطأة لقاء نوعني في مكان 
الضغط  املــحــلــي مــن  الــنــعــار  عــلــى  التخفيف  األقـــل  عــلــى  ــد، فعلينا  واحــ
أو  به  الدبق واملتاجرة  التقاطه بواسطة  أو  الذي يتمثل بصيده  البشري 

تدمير موائله.
)اختصاصي في علم الطيور البرّية(

صراع األقارب بين الطيور

إيكولوجيا تحقيق

سيعودون للّعب 
في الوطن 

)متين أكتاس/
األناضول(
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انتهاكات كثيرة ترتكبها المليشيات في مداهمتها البيوت )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

المرأة قادرة على حّل المشكلة )أتيال كيسبندك/فرانس برس(



قضايا

أحمد فرحات

»لــــبــــنــــان آخـــــــر مـــعـــقـــل ملــســيــحــيــي 
ــذا  ــ ــي هــ ــ ــفــ ــ املــــــــشــــــــرق الــــــــعــــــــربــــــــي، فــ
الـــبـــلـــد الـــصـــغـــيـــر وحـــــــده، يــتــمــّســك 
بكنيستهم  وبإيمانهم  بأرضهم  املسيحيون 

بقوة وحرية، حتى اآلن«.
هــذا ما قاله، قبل أيــام، أدريـــان جوملس، كبير 
وأردف  الفرنسية.  لــوفــيــغــارو  مجلة  مــحــرري 
عــن لــســان األب املـــارونـــي راي جــبــر مــعــوض، 
يقول »استقر املوارنة في منطقة جبل لبنان، 
وكــــان لــهــم الــحــق فــي حــمــل األســلــحــة وركـــوب 
الــخــيــل، ونـــالـــوا بــالــتــدريــج اســتــقــالــهــم، حتى 
ــواًة لـــدولـــٍة أصــبــحــت حــقــيــقــًة واقــعــًة  أنـــشـــأوا نــ
عند إنشاء لبنان الكبير في العام 1920. إنها 
ظــاهــرة فــريــدة مــن نــوعــهــا تــشــرح االســتــثــنــاء 
املسيحي الذي ال يزال في لبنان، وعلى الرغم 
من التمّدد الديمغرافي والسياسي للمسلمني؛ 
تــزال مــزدهــرة، وشّكلوا  الدينية ال  فشرائعهم 
بــنــاء هذا  طبقًة وســطــى مثقفًة ســاعــدت على 

البلد«.
طريقة  على  الفرنسي،  الكاتب  كــام  وينتهي 
األعـــم األغــلــب مــن كــّتــاب أوروبـــا والــغــرب ممن 
خّوضوا في تاريخ بادنا بنوٍع من التشكيك 
مسيحيًة  الــعــربــيــة،  بالشخصية  الــحــضــاري 

كانت أم مسلمة؟
والــحــقــيــقــة أن مــســيــحــيــي لـــبـــنـــان، واملــنــطــقــة 
وقهر  لظلم  تعّرضوا  كانوا  برمتها،  العربية 
وعنف وحروب وهجرات قسرية ممنهجة عّدة 
فــي تــاريــخــهــم الــحــديــث )فــضــًا عــن تاريخهم 
القديم في املنطقة العربية برمتها( خصوصًا 
ــراق، لــكــنــهــم صـــمـــدوا في  ــ ــعـ ــ فـــي فــلــســطــني والـ
 عددهم بحدود غير مسبوقة.

ّ
أرضهم، وإن قل

وفــي الــوقــت الـــذي ُيــبــدي فيه أدريــــان جوملس 
ــع مــســيــحــيــي لـــبـــنـــان،  ــ ـــًا وتـــضـــامـــنـــًا مـ ــرصـ حــ
واســتــطــرادًا نــصــارى الــعــرب كافة مــن بعدهم، 
ألبــنــاء  تهجيرهم  مــســؤولــيــة  ضمنًا  وُيــحــّمــل 
جــلــدتــهــم مـــن املــســلــمــني، يــنــســى أو يــتــنــاســى 
إسرائيل  وتفعله  فعلته  مــا  مثًا  الكاتب  هــذا 
ــا  ــ ــرارهـ ــ ــي إصـ ــ ــًا، فـ ــ ــثـ ــ ــــدس مـ ــقـ ــ بــمــســيــحــيــي الـ
ــلــــمــــودي عـــلـــى جـــعـــل مـــديـــنـــتـــنـــا املـــقـــدســـة  ــتــ الــ
»عاصمًة أبدية« لها؛ وتبديد أهلنا املقدسيني 
ــالـــتـــدريـــج، وتـــحـــويـــل مــديــنــتــهــم مــــن مــديــنــة  بـ
ــيــــة - مــســيــحــيــة إلــــــى مـــديـــنـــٍة  عـــربـــيـــة إســــامــ
يهودية. فبحسب إحصاء العام 1922 كان عدد 
املسيحيني في القدس نحو 14700 نسمة؛ ثم 
هــبــط عـــددهـــم إلــــى 27 ألــــف نــســمــة فـــي الــعــام 
1947، بسبب األوضاع العسكرية واألمنية في 
فلسطني املحتلة، عشية صدور قرار التقسيم 
أما في  الثاني1947.  في 29 نوفمبر/ تشرين 
املسيحيني،  تــعــداد  انخفض  فقد   2000 الــعــام 
ليصير أقـــل مــن 8000 نــســمــة. أمـــا الــيــوم، فا 
 2230 الـــ  املسيحيني  املقدسيني  عــدد  يتجاوز 
نــســمــة... فهل أســبــاب الــهــجــرة تــعــود هنا إلى 
الفلسطينيني أنفسهم و»النزاعات الحادة« في 
اإلسرائيلي،  وأن  وأمنيًا،  بينهم، سياسيًا  ما 
إلى  له باملوضوع، فهو »يعود  مثًا، ال دخــل 
أرض آبائه وأجداده التي ُهّجر منها منذ أكثر 
من ثاثة آالف عام، على حّد مزاعم »الباحث« 
اإلسرائيلي، داود كريم عزقولي، الذي يضيف 
ــا ونــســتــعــيــد مــديــنــتــنــا  ــنــ ــّرر أرضــ »نـــحـــن نــــحــ
أن  العالم  وعــلــى  مغتصبيها،  مــن  التاريخية 

يقف معنا في معركة الحرية هذه«. 
ثــــــم نـــــســـــأل هــــــــذا الــــفــــرنــــســــي الـــــغـــــيـــــور عــلــى 
املسيحيني العرب، وهذه املرة على لسان األب 
إلـــيـــاس زحـــــاوي، وهـــو رجـــل ديـــن عــربــي من 
العربية  املنطقة  بمسيحيي  وخبير  ســوريــة، 
وتاريخها: كيف للغرب أن ينسى أو يتناسى 
ما قام في قلبه طوال قرون من حــروٍب دينيٍة 
طاحنة، بني مسيحييه، في وقت كان فيه غير 
الــشــرق، مــن مسيحيني ويــهــود،  املسلمني فــي 
ينعمون بعيش هانئ نسبيًا، لم ينشب خاله 

اضطهاد رسميٌّ قط باسم الدين؟
وهـــل لــلــغــرب أن يــنــســى أو يــتــنــاســى مــا جــّره 
ــه، بـــســـبـــب الــــحــــمــــات الـــتـــي  ــلــ ــــرق كــ ــــشـ ــى الـ ــلـ عـ
ســّمــاهــا بــحــق جميع املــؤرخــني الــعــرب آنـــذاك 
»حــروب الفرنجة« من ويــاٍت ودمــاٍر وأحقاٍد، 
ــــى الــــيــــوم، ضـــربـــت فــي  تــنــســحــب تــبــعــاتــهــا إلـ
الصميم العاقات بني بعض سكانه، وحاولت 
اقتاع الكنائس الوطنية من أجل استبدالها 
بــكــنــائــس غــربــّيــة دخــيــلــة فـــي كـــل مـــن الــقــدس 

وأنطاكية والقسطنطينية؟
يتناسى مجيء  أو  ينسى  أن  لــلــغــرب  هــل  ثــم 
ــن الـــغـــربـــيـــني إلـــــى صـــلـــب الــكــنــائــس  ــريـ ــّشـ ــبـ املـ
املسيحية الشرقية مع »حمات الفرنجة« أواًل، 
التي اتفق عليها  إثــر معاهدة االمــتــيــازات  ثم 
في العام 1535، بني ملك فرنسا فرنسوا األول 
وســلــطــان الــقــســطــنــطــيــنــيــة ســلــيــمــان الــثــانــي؟ 
وكان أن انتهى األمر باملبّشرين الغربيني إلى 
الوطنية  الكنائس  جميع  في  انقساٍم  إحــداث 
الشرقية القائمة، إلى كنيستني وفق والئهما 
لـــلـــشـــرق أو لــــرومــــا، كــنــيــســتــني  بــيــنــهــمــا مــن 
العاقات، في العمق، ما بني األم وابنها العاق!
وهـــل لــلــغــرب أن يــنــســى، أو يــتــنــاســى، مــا جــّر 
ويجّر على الشرق كله من وياٍت وأزماٍت يوم 
وعــد فــي غير حــق الــيــهــود بــوطــن قــومــي لهم، 
فــلــســطــني، ومـــا فـــرضـــه، تــمــهــيــدًا لــهــذا الــوعــد، 

كله، يتواصل  للشرق  لــه، من تمزيٍق  وتنفيذًا 
من دون هوادٍة من أجل إنشاء دوياٍت طائفيٍة، 
سوف لن تقوم لها قائمة إاّل إثر حروب دينية 
ــك الــتــمــزيــق  دامــــيــــة؟ ولـــيـــس مـــن يــجــهــل أن ذلــ
الــغــربــي لــلــشــرق قـــد تـــــراوح، أواًل، بـــني نــجــاح 
وفـــشـــل، إثـــر فـــرض االنـــتـــداب األول فـــي الــعــام 
ــراوح أيــضــًا وثــانــيــًا بـــني نــجــاح  ــ 1920، كــمــا تـ
وفــشــل فــي لبنان خــال الــحــرب األهــلــيــة التي 
الــيــوم املستحيل  دامـــت 15 ســنــة.. فيما يــبــذل 
ليحقق نــجــاحــًا نــهــائــيــًا وحــاســمــًا بــفــضــل ما 

سمّي »الحرب على اإلرهاب«.

ملح لبنان والعرب
 مسيحيي 

ّ
لــعــل أجــمــل تــوصــيــف قــيــل فــي حـــق

ــاقــــه مــفــتــي  ــربــــي، مــــا ســ ــعــ ــنـــان والـــــوطـــــن الــ ــبـ لـ
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية،  الجمهورية 
دريان، على هامش مشاركته في افتتاح إحدى 
لــبــنــان: »أيها  فــي  الــكــبــرى  الكنسّية  الــصــروح 
املسيحيون، أنتم ملح لبنان والعرب«. ومفتي 
لبنان أكثر من محق في ذلك، ألسباب كثيرة، 
الــذيــن  الــعــرب هــم  لــعــل أهــمــهــا أن املسيحيني 
أسهموا في النهضة العربية الحديثة، فكانوا 
العربية،  املنطقة  إلــى  املطبعة  أدخـــل  مــن  أول 
مــن خــال »مطبعة ديــر مــار قزحيا فــي لبنان 
العام  فــي  ثــم مطبعة حلب  الــعــام 1584«،  فــي 
1706، وساعدوا، منذ منتصف القرن التاسع 
املـــدارس  وتــأســيــس  التعليم  عــشــر، على نشر 
والقضاء  التعليم  بتعريب  وطالبوا  العربية، 
العربية؛  اللغة  وإحــيــاء  العربية،  الــبــلــدان  فــي 
وشاركوا في نقل مفاهيم النهضة األوروبية، 
والدولة الحديثة، إلى العرب، كمفاهيم الحرية 
واملــســاواة وتــكــافــؤ الــفــرص والــحــق بالتعليم 
القومي،  بانتمائهم  وأّدوا،  الــدولــة،  وتحديث 
القومي وأكــثــر.  الــواجــب  مــا يمليه عليهم  كــل 
الكبير  املعّلم  وهنا نستذكر، مثااًل ال حصرًا، 
بطرس البستاني الذي كان يفخر بالحضارة 
الــعــربــيــة، ويـــؤمـــن بــعــروبــة جــمــيــع الــنــاطــقــني 
بالعربية: »أال تشربون كلكم من املاء نفسها؟ 
أال تتنّفسون كلكم الهواء نفسه؟. وكان ينادي 
ــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة، وهــــو صـــاحـــب الــشــعــار  بـ
الشهير: »حب الوطن من اإليمان«. ودعــا إلى 
تعليم العلوم الحديثة، »فا يمكن أن ينهض 
ــــاع عــلــى عــلــى حــضــارة  الــشــرق مــن دون االّطـ
أوروبا وعلومها«؛ وعمل لنشر مبدأ العدالة، 
وفصل السلطات في الدولة، وإدخال التعليم 

ــدًا فــــي مــــا قــــامــــوا بـــه،  ــ الــــعــــرب ال يـــمـــّنـــنـــون أحــ
وتحّملوا مسؤوليته، ال لشيء، إاّل ألنهم جزء 
من هذه األمة العربية، وهذا املجتمع العربي 
عبر تاريخه الطويل، ال بل إنهم أبناء املنطقة 
ــًة مـــن كــثــرة كـــاثـــرة من  ــالــ األكـــثـــر تـــجـــّذرًا وأصــ

املسلمني وفدت إليها الحقًا.
والتاريخ العربي نفسه، عبر دوراته الحضارية 
القديمة والجديدة، لم يفصل ألبتة بني العرب 
بدأ  حينما  إال  اللهم  واملــســلــمــني،  املسيحيني 
الدينية،  املسألة   

ّ
يستغل الغربي  االستعمار 

 الــصــفــوف الـــواحـــدة واملــتــجــانــســة، 
ّ

ــق بــغــيــة شـ
ثقافيًا وحضاريًا؛ واتكأ بذلك على فئٍة قليلٍة 
لتساعده  واملسيحي،  اإلسامي  الطرفني،  من 
فـــي إكـــمـــال مــهــمــتــه الــظــامــيــة هــــذه، وحــراســة 
ــر لــــهــــذه الـــقـــيـــمـــة املــجــتــمــعــيــة  ــ ــدّمـ ــ الـــســـخـــف املـ
فيهم،  العرب تساميها  رعى  التي  الحضارية 
بــالــفــطــرة حــيــنــًا، وبـــالـــاشـــعـــور الـــدفـــني على 
املــوروث  الجمعي  واآلخـــر  الشخصي  نوعيه: 

حينًا آخر.
إنه  نقرأ مثًا،  التاريخ،  إلى وقائع  وبالعودة 
حــني خــرج الــعــرب مــن الجزيرة العربية، وهم 
يحملون رسالة اإلســام، حــارب عرب الحيرة 
املــســيــحــيــون مـــع إخـــوانـــهـــم الـــعـــرب املــســلــمــني 
وكــان  القديمة،  الفارسية  اإلمــبــراطــوريــة  ضــد 
فــكــرهــم وخــيــالــهــم وانــتــمــاؤهــم واحــــدًا مــوّحــدًا 
بــذلــك. واألمــــر عــيــنــه قـــام بــه عـــرب الغساسنة 
الـــنـــصـــارى، إذ قــاتــلــوا مـــع عـــرب الــجــزيــرة من 
ــة الــبــيــزنــطــيــة،  ــبــــراطــــوريــ املــســلــمــني ضــــد اإلمــ
الــخــارجــي، هوية  الخطر  أمـــام  الجميع  وكـــان 
مجتمعية واحدة، اتجهت حركتها من األجزاء 
ــــى الــــكــــل، والـــعـــكـــس صــحــيــح أيــــضــــًا. وحـــني  إلـ
استمرت  الــتــي  الفرنجة  حـــروب  قيامة  قــامــت 
قرونًا على األرض العربية، قام أبناء الكنيسة 
العربية بمؤازرة أشقائهم العرب املسلمني في 
األوروبــيــة  االستعمارية  الهجمات  هــذه  صــّد 
من  وأقــســى  أشــّد  بتنكيٍل  فعوملوا  البربرية، 
نظرائهم املسلمني، إذ عمد اإلفرنج إلى حرق 
كنائسهم وقراهم وبيوتهم وأرزاقهم.. وإبادة 

كل من وصلت إليه سيوفهم.

في الخليج العربي
تــذكــر املـــصـــادر الــتــاريــخــيــة أن الـــعـــرب عــرفــوا 
الديانة املسيحية منذ سنواتها األولى، وآمن 
بــعــضــهــم بــهــا كــمــا آمــــن غــيــرهــم، ونــهــلــوا من 
فــي مجّمعاتها  وشــاركــوا  الــروحــيــة،  ثقافتها 
ــادوا  وحــراكــهــا ومــنــاقــشــاتــهــا الــاهــوتــيــة، وقــ
تـــيـــاراٍت انــشــقــاقــيــة عــلــى الــتــيــارات املسيحية 
مــواقــف  وتــبــّنــوا  البيزنطية،  للسلطة  األقــــرب 
ــة املـــســـيـــح،  ــعـ ــيـ ــبـ ــفـــة مــــــن طـ ــلـ ــتـ ــة مـــخـ ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ الهـ
وكـــانـــوا مــن أهـــم أصــحــاب الطبيعة الــواحــدة 
)اليعاقبة( كالغساسنة وأصحاب الطبيعتني 
)النساطرة( كــاملــنــاذرة، وقــّلــة منهم كــانــوا من 
امللكيني املقربني من روما. ولم يكن انشقاقهم 
كانت باد  أسباٍب سياسية، حيث  يخلو من 

الشام تحت الحكم البيزنطي.
ويــــؤكــــد الــــوجــــود الـــعـــربـــي فــــي قـــلـــب الـــديـــانـــة 
املسيحية ما جاء في أعمال الرسل »كريتيون 
وعـــــرب نــســمــعــهــم يــتــكــلــمــون بــعــظــائــم الـــلـــه«؛ 
و»أن في يوم العنصرة كان يوجد في مدينة 
أورشليم عرب« ) أعمال الرسل ½(. وفي الوقت 
األساقفة  أن  التاريخية  املصادر  تؤكد  نفسه، 
ــّمـــعـــات املــســيــحــيــة  ــــوا فــــي املـــجـ ــاركـ ــ ــعــــرب شـ الــ
430م،  أفسس  325م،  )نيقيا  الثاثة  الرئيسة 
من  أكــثــر  انــشــقــوا  وأنــهــم  451م(،  خلقيدونية 
ــم، الــهــيــمــنــة  ــ ــلـــب األعــ ــوا، فـــي األغـ ــرة، ورفــــضــ ــ مـ

العرب  سكن  كنيستها.  وتعاليم  البيزنطية 
بـــاد الــشــام قــبــل اإلســــام بــمــدة طــويــلــة، منذ 
ــــو(. ومــن  الــقــرن الــثــانــي املـــيـــادي )ريــنــيــه داسـ
الــقــبــائــل الــعــربــيــة فــي ســوريــة وبـــني النهرين 
تــنــوخ )قــنــســريــن( الــتــي تــنــصــّرت، ثــم تغلبت 
)املــســعــودي(.  أيــضــًا  عليها سليح وتــنــّصــرت 
ومن القبائل النصرانية أيضًا بكر )ديار بكر 
غـــرب دجــلــة( وربــيــعــة )مـــن املــوصــل إلـــى رأس 
الــفــرات، حــّران والرقة(  العني( وُمضر )شرقي 
قيل:   ( تغلب  ومنها  البلدان(،  )ياقوت معجم 
لو تباطأ اإلسام ألكلت تغلب العرب(؛ وكانت 
الــجــزيــرة، وبــنــو كلب  فــي عمق  تنتشر، حتى 
)غــــرب الـــفـــرات( وتــمــيــم )حــــــّران( وبــنــو سليم 
ــاد )الــــســــواد(  ــ ــ ــا( وِكـــنـــانـــة )حــــمــــاة( وإيـ ــ ــــرهـ )الـ

وغيرهم.. وغيرهم.
وعلى العموم، كــان عــرب بــاد الشام يدينون 
بالنصرانية، وسكن  الغساسنة منهم جنوب 

سورية، واملناذرة سكنوا جنوب العراق.
ــة، كـــانـــت املــســيــحــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ وفـــــي الــــجــــزيــــرة الـ
مــنــتــشــرة، جــزئــيــًا أو كــلــيــًا، بــني قــبــائــل »طــي« 
و»تغلب« و»ذبــيــان« و»إيـــاد« وغيرها. وكــان 
الــقــســس والـــرهـــبـــان يـــــــِردون أســــــواق الـــعـــرب، 
ويــعــظــون ويــبــشــرون ويـــذكـــرون بــيــوم البعث 
والـــحـــســـاب، والــجــنــة والــــنــــار. وقــــد وردت في 
الـــقـــرآن الــكــريــم آيـــــاٌت كــثــيــرة تــحــكــي أقــوالــهــم 
 عــلــى انــتــشــار هــذه 

ّ
وتــفــّنــد مــذاهــبــهــم، مــا يـــدل

التعاليم بينهم.
وفي اإلجمال، انتشرت النصرانية بني قبائل 
نجد والحجاز، فكان نصارى في بني شيبان، 
ومــنــهــم الــنــابــغــة الــذبــيــانــي، وكــانــوا فــي إيـــاد، 
ومنهم قّس بن ساعدة األيادي: ويقال إنه كان 
أول من قال:»أما بعد...«،  أسقف نجران، وهو 
وأول مــن قــال كــذلــك: »الــبــّيــنــة على مــن اّدعـــى، 
واليمني على من أنــكــر«. وكــان خطيب العرب 

الذي أشاد فيه الرسول محمد )ص(.
وتــنــّصــر مــن الــعــرب قـــوٌم مــن قــريــش مــن بني 
أســـد بــن عــبــد الــعــزي، ومــنــهــم ورقـــة بــن نوفل 
بـــن أســــد. ومـــن بــنــي ثــقــيــف كـــان تــنــّصــر أمــّيــة 
بـــن أبـــي الــســلــط. ومـــن طـــيء تــنــّصــر عـــدي بن 
حاتم الطائي، والذي يقال إنه »قابل الرسول 

وصليبه على صدره«.
وانتشرت النصرانية في نجران، حيث عرفت 
كنيسة  وهــنــاك  نـــجـــران«؛  »كــعــبــة  بـــ كنيستها 
»الــقــلــيــس« فــي صــنــعــاء.. وكــنــائــس أخـــرى في 
ــانــــت األديــــــــرة تــمــتــد عــلــى  مــــــأرب وظــــفــــار. وكــ
الــعــراق، ومكة  طــول طريق مكة دمشق، ومكة 
ظــفــار.. وصــنــعــاء... إلـــخ. حيث كــان الــديــر، في 
ذلك الوقت، بمثابة مكان لاستراحة والتعّبد 

والتثقف الديني والشعري واألدبي.
بــعــد هــــذا كـــلـــه، تــجــد فـــي أوروبـــــــا وخــارجــهــا 
عن  يحّدثك  من  العربية(  بلداننا  في  )وحتى 
املسيحيني وكــأنــهــم دخـــاء عــلــى أمـــة الــعــرب، 
وأنهم، مثًا، من أصوٍل غير عربية، وبالتالي، 
ــارج املــنــطــقــة الــعــربــيــة وهــوّيــتــهــا  ــ فــهــم مـــن خـ
واملتفاعلة   الــفــاعــلــة  وانــتــمــائــهــا وحــضــارتــهــا 
املــــطــــران  ســــألــــت صـــديـــقـــي  يـــــوم  ذات  آن.  فــــي 
الــراحــل سليم غــزال، مطران صيدا وجــوارهــا،  
أو»مــــطــــران املــســلــمــني قــبــل املــســيــحــيــني«، كما 
كان يحّب أن يرّدد دائمًا: هل أنت خائٌف على 
هجرة، بل انقطاع نسل املسيحيني في لبنان 
فــوره وبهدوء  العربي؟ أجابني مــن  واملــشــرق 
عــمــيــق: »املــســيــحــيــون الــلــبــنــانــيــون والـــعـــرب 
ــم إلــــى أن يــــرث الــلــه  ــهـ ــانـ مـــتـــجـــّذرون فـــي أوطـ

األرض ومن عليها«.
)كاتب لبناني(

باقون في أرضهم رغم رهانات سياسيين ومحلّلين غربيين

المسيحيون العرب
الحضور الفاعل ماضيًا وحاضرًا

تعّرض مسيحيو 
لبنان، والمنطقة 

العربية برمتها، لظلم 
وقهر وعنف وحروب 

وهجرات قسرية 
ممنهجة عّدة في 

تاريخهم الحديث

قاتل عرب 
الغساسنة النصارى 

مع عرب الجزيرة 
من المسلمين ضد 

اإلمبراطورية البيزنطية، 
وكان الجميع أمام 

الخطر الخارجي 
هوية واحدة

يتحدث سياسيون ومحللون غربيون أن العرب المسحيين غير متمسكين بالبقاء في بالدهم، األمر الذي تعوزه الدقة. تستعرض 
المطالعة التالية تأكيد المسيحيين العرب على عروبتهم، وتأتي على مساهماتهم المؤكدة في نهضة أمتهم، ومشاركتهم 

أشقاءهم المسلمين في حروب رد الغزاة والمستعمرين

)Getty( 2003 عراقيون مسيحيون كاثوليك في كنيسة في بغداد يقرأون اإلنجيل في 24 ديسمبر

فصلتها  حين  بيروت،  والية  عن  التخلّي   1916 ثورة  قبل  العرب  رفض 
وال  النصارى،  من  هم  سكانها  معظم  أن  بحجة  الدولة،  عن  بريطانيا 
أنفسهم  بيروت  نصارى  ثائرة  فثارت  المسلم،  بمحيطهم  لهم  عالقة 
في  المسلمين  جلدتهم  أبناء  نــداء  مع  وتالقوا  البريطانيين،  على 
إن  تقول  لندن،  إلى  واحدة  قانونية  رسائل  وبعثوا  الشام،  بالد  عموم 
مذهب،  أو  طائفة  أو  دين  بينهم  يفرّق  ال  عرٌب  بيروت  والية  سكان 
هذه  من  جدوى  ال  وبالتالي،  الواحدة،  العربية  الهوية  وتجمعهم 
القسمة المفتعلة التي تعافها »الغريزة« الحضارية الواحدة المتصلة 

بمكامن الوجود التاريخي األصيل بمظانّه األصيلة.

البريطانيون ونصارى بيروت
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اإللـــزامـــي، وأّلـــف »الــقــامــوس املــحــيــط«، ثــم بدأ 
املــعــارف«، وأنشأ صحفًا عدة،  تأليف »دائـــرة 
مــن أبــرزهــا »الــجــنــان« و»الــجــنــيــنــة«، وافتتح 
ــدارس عــلــى أســـٍس قــومــيــٍة عــروبــيــٍة طابها  مــ
ــم فـــي إحــيــاء  ــهـ مــســلــمــون ومــســيــحــيــون، وأسـ

التراث العربي.
وال تــريــد هــــذه املــطــالــعــة أن نــذهــب أكــثــر في 
ــراد األمــثــلــة عــلــى دور املــســيــحــيــني الــعــرب  ــ إيــ
النهضة  فــي  العظيمة  وإســهــامــات رجــاالتــهــم 
العربية؛ فهم كثر، وعلى الصعد كافة. لكن، ما 
تود التأكيد عليه أن املسيحيني النهضوييني 
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اإلعالم العربي منقسمًا إزاء أحداث تركيا
فــي  الفاشــلة  االنقابّيــة  املحاولــة  فــت 

ّ
خل

تركيا فوضى إعامّية في العالم أجمع، كان 
شــريكًا فيهــا اإلعــام العربــّي. وكان اإلعــام 
االنقابّيــة  املحاولــة  إزاء  منقســمًا  العربــي 
عــن  ومدافــع  عليهــا  محــرض  بــني  الفاشــلة، 

الديمقراطية.

النظام السوري مهلًال
الســوري  النظــام  إعــام  قنــوات  أفــردت 
عبــر  اإلعاميــة،  ومســاحاتها  الفضائّيــة 
 
ً
تغطيــة االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 

العســكري  االنقــاب  ملحاولــة   
ً
خاصــة آنيــة 

الفاشــلة فــي تركيــا ليلــة الجمعــة - الســبت. 
العتبــار  الوســائل  هــذه  معظــم  وذهبــت 
االنقاب العسكري »ثورة ضد حكم الرئيس 
للنظــام  األول  العــدو  أردوغــان،  رجــب طيــب 
 »أحد 

ّ
 أن

ً
الســوري«، علــى حد قولهــا، معتبرة

أســباب االنقــاب هي ضد سياســته املعادية 
الســورية  التلفزيونــات  ودخلــت  لســورية«. 
 التهليل 

ّ
الرســمية التابعــة للنظام، علــى خط

 
ّ

بــكل »ســما«  تلفزيــون  فأّكــد  لانقــاب، 
»ســرور« عبــر مذيعــه، وقــوع االنقــاب، ونقل 
أنبــاء االحتفــال بذلــك، ال بــل وصــل األمــر إلى 
وصــف أردوغــان بـ«الهــارب«.  مــا قــال املذيــع، 
حــني إجرائــه مقابلــة مــع الكاتــب السياســي 
حــاالت  »بأقصــى  )دمشــق(:  محفــوظ  عقيــل 
التشاؤم، ماذا لو بقي أردوغان في الحكم؟«.

مصر: شماتة واحتفاء
املؤيــدة  املصريــة،  اإلعــام  وســائل  احتفــت 
بمحاولــة  العســكرية،  االنقــاب  لســلطة 
االنقاب الفاشــلة، وتداولــت أخبارًا مغلوطة 
التركــي،  األركان  هيئــة  رئيــس  مقتــل  عــن 
وقصف البرملان التركي بقذائف صاروخية، 

وطلب أردوغان اللجوء إلى أملانيا.
وخرجــت الصحــف املصرية، صباح الســبت، 
بعناويــن متشــابهة علــى صفحاتهــا األولى، 
ادعــت فيهــا نجــاح املحاولــة االنقابّيــة فــي 
تركيــا. وعلقــت الصحــف املصريــة طبعاتهــا 
الثانيــة فــي املطابــع للحــاق بخبــر »االنقاب 
العســكري فــي تركيــا«، لكنها لــم تكن تتخيل 
أنهــا إن علقــت قــرار الطباعــة ســاعات قليلــة 
الرئيســية  عناوينهــا  فســتهدم  أخــرى، 
فــي  كثيــرا  تشــابهت  التــي  )املانشــيتات( 
وصــف »االنقــاب فــي تركيــا«. فبعد ســاعات 
على إعان فشل محاولة االنقاب في تركيا، 
بمانشــيتات  املصريــة  الصحــف  خرجــت 
محتفيــة باملحاولــة، تحــت عنــوان »الجيــش 

التركي يطيح بأردوغان«.
القوميــة  »األهــرام«  صحيفــة  وخرجــت 
املصريــة، بمانشــيت »الجيــش التركي يطيح 
نصــف  شــغلتا  صورتــني  مــع  بأردوغــان«، 
الصفحــة األولــى بالكامــل. املانشــيت نفســه 
كتبتــه صحيفــة »املصــري اليــوم« الخاصــة، 
املانشــيت  عقــب  شــارح  عنــوان  فــي  وقالــت 
بأردوغــان«،  يطيــح  »الجيــش  الرئيســي 
حالــة  إعــان  الشــوارع..  فــي  »الدبابــات  إن 
الطوارئ.. وبيان للقوات: عاقاتنا مع العالم 
»الوطــن«  صحيفــة  وخرجــت  مســتمرة«. 
الخاصــة بمانشــيت »الجيــش يحكــم تركيــا 
شــارح  عنــوان  مــع  بأردوغــان«،  ويطيــح 
للتصــدي  الشــعب  يدعــو  التركــي  »الرئيــس 
اللجــوء  ويطلــب  العســكري..  للعصيــان 

ألملانيا«.

الصحف األردنية منقسمة
بالــغ  باهتمــام  األردنيــة  الصحــف  تابعــت 
تركيــا  عاشــتها  التــي  االنقابيــة  املحاولــة 
منــذ انطاقهــا مســاء الجمعــة، وحتــى إعان 
الصحــف  واكبــت  إذ  الســبت.  فجــر  فشــلها 
و«الدســتور«  »الــرأي«،  األربعــة  الورقيــة 
بمواقــع  واملدعومــة  و«الســبيل«،  و«الغــد« 
 
ً
إلكترونيــة إخباريــة، الحــدث التركــي لحظــة

عنهــا  غــاب  التــي  مواقعهــا،  عبــر  بلحظــة، 
التبايــن فــي التغطيــة واعتمدت بشــكل كامل 
علــى وكاالت األنبــاء والتلفزيونــات العاملية، 
فيمــا اجتهــدت بعضها بنقل صور لألحداث 

من مواقع التواصل االجتماعي.
التبايــن فــي التغطيــة ظهــر بعــد ســاعات مــن 

انطــاق الحــدث، وهــو مــا فرضتــه السياســة 
صحيفــة  فكانــت  للصحــف.  التحريريــة 
»الســبيل«، الناطقــة باســم التيــار اإلســامي 
األردني، أول الصحف األردنية التي اعتمدت 
وليــس  انقابيــة«  »محاولــة  عناوينهــا  فــي 
للتصريحــات  األولويــة   

ً
معطيــة »انقابــًا«، 

الصادرة عن القيادة الشــرعية التركية، التي 
أثــر املحاولــة وتعهــدت بالقضــاء  قللــت مــن 
الصفحــة  التركــي  الحــدث  وتصــدر  عليهــا. 
املحســوبة  »الــرأي«  لصحيفــة  الرئيســية 

حســاب  علــى  األردنيــة،  الحكومــة  علــى 
السياســية  ضمــن  مهمــني  محليــني  خبريــن 
التحريريــة املعروفــة للصحيفــة، وهمــا إدانة 
نيــس  مدينــة  فــي  اإلرهابــي  للهجــوم  امللــك 
الفرنســية، ومقابلــة رئيــس الــوزراء األردنــي 
هانــي امللقــي األولــى مــع التلفزيــون األردني. 
وعنونت الرأي صفحتها بـ«انقاب عســكري 
في تركيا: الجيش يعلن السيطرة وأردوغان 
ال يعتــرف«. وتفــردت الصحيفــة بالحصــول 
علــى موقــف رســمي أردنــي من األحــداث جاء 

على لسان الناطق باسم الحكومة معلنًا فيه 
أن باده تراقب األحداث الجارية في تركيا.

وأفــردت صحيفة »الدســتور« أيضًا مســاحة 
للحــدث التركــي علــى صفحتهــا األولــى، لكن 
منحتها موقعًا أقل أهمية مقارنة بإدانة امللك 
للهجــوم اإلرهابــي في مدينة نيس، ومقارنة 
بمقابلــة رئيس الــوزراء مع التلفزيون. وجاء 

عنوان »الدستور« متوازنًا.

فتور التغطية السعودية
فــي  »العربيــة«  قنــاة  اندفــاع  عكــس  علــى 
الفاشــلة  االنقابيــة  املحاولــة  تأييــد  اتجــاه 
فــي تركيــا، جــاء تعامــل الصحــف الســعودية 
مــع أخبــار االنقاب حــِذرًا ومعتمدًا بالدرجة 
األولى على ما تنقله وكاالت األنباء العاملية، 
وســاهم تبكيــر معظــم الصحــف فــي إرســال 
ملــا  تغطيتهــا  ضعــف  فــي  للمطابــع  عددهــا 
حــدث فــي تركيــا. ولعبت حســابات الصحف 
أخبــار  نشــر  فــي  الــورق  »تويتــر« دور  علــى 
مــا يحــدث فــي تركيا بشــكل ســريع. فعنونت 
الصــادرة  األوســط«  »الشــرق  صحيفــة 
إلــى  بـ«تركيــا  األولــى  صفحتهــا  لنــدن  مــن 
لــن ينجــح«.  االنقــاب  املجهــول، وأردوغــان: 
امــا صحيفــة »الحيــاة« فلــم تركــز كثيــرًا على 
بكتابة:«الجيــش  واكتفــت  االنقــاب،  أخبــار 
:محاولــة  الــوزراء  ورئاســة  انقابــًا،  يقــود 
متابعتهــا  فــي  حــذرة  وبقيــت  فاشــلة«، 
لألحــداث وغيــر مهتمــة كثيــرًا بهــا لضبابية 
الصــورة فــي البدايــة. بقيــة الصحــف املحلية 
و«املدينــة«  و«الجزيــرة«،  كـ«الريــاض«، 
لانقــاب  الســعودي  الرفــض  علــى  ركــزت 
وكاالت  مــن  أخبارهــا  واســتقت  تركيــا،  فــي 
األنبــاء العامليــة، فكتبــت »الريــاض« بعنــوان 
داخلي عريض »العالم يرفض االنقاب على 
الديمقراطية في تركيا، ويدعو للحفاظ على 
األمن واالستقرار«. فيما اكتفت الوطن بخبر 
صغير في الصفحة األولى »انقاب عسكري 
فــي تركيــا«، وأســهبت في ســرد تاريخ تركيا 

مع االنقابات العسكرية.

تونس: القنوات غائبة
فــي  التونســية  الصحــف   

ّ
جــل اعتمــدت 

مــا حصــل وتقديــم  تغطيتهــا علــى متابعــة 
تاريــخ  عــن  التاريخيــة  املعطيــات  بعــض 
صحيفــة  ونشــرت  تركيــا.  فــي  االنقابــات 
محاولــة  عــن  معطيــات  اليوميــة  »الشــروق« 
الضبــاط  بعــض  بهــا  قــام  التــي  االنقــاب 
االتــراك، وهــو ما قامت به صحف »الصباح« 
و«الصريــح« و«الشــارع املغاربــي« و«أخبــار 
املقــاالت  غابــت  إذ  أيضــًا.  الجمهوريــة« 
باملتابعــات  االكتفــاء  وتــّم  التحليليــة 
قــد  رأي  مقــاالت  نشــر 

ُ
ت لــم  كمــا  اإلخباريــة. 

أو  الصحيفــة  هــذه  موقــف  منهــا  يستشــف 
تلك مما حصل، وتم التركيز على ما تنشــره 
وكاالت األنباء وما تبثه بعض التلفزيونات 
محاولــة  أن  الــى  ذلــك  ويعــود  األجنبيــة. 
ســاعة  فــي  تركيــا  فــي  حصلــت  االنقــاب 
متأخرة نسبيًا بالتوقيت املحلي حيث تمت 
 الصحف التــي عملت على تدارك 

ّ
طباعــة جــل

التــي  اإللكترونيــة  مــن خــال مواقعهــا  ذلــك 
اكتفــت باملتابعــة اإلخباريــة ملا حصــل. وكان 
االســتثناء فــي التغطيــة اإلعاميــة ملحاولــة 
االنقــاب التركيــة لإلذاعــات التونســية التــي 
قامت باملتابعة الفورية ملا يحصل واتصلت 
فــي تركيــا  بمحللــني سياســيني وإعاميــني 
ومــن بلدان أخــرى محاولة إبراز تداعيات ما 

 .
ّ

يحصل في تركيا على املنطقة ككل
أما القنوات التلفزيونية التونسية الرسمية 
والخاصــة، فكانــت »نائمــة فــي العســل«، ولــم 
عــدا  مــا  االهتمــام  مــن  الكثيــر  الخبــر  تــوِل 
قناتــي »الزيتونــة« و«تــي آن آن« القريبتــني 
مــن التيــار اإلســامي فــي تونســي، واللتــني 
تركيــا  فــي  يحصــل  مــا  متابعــة  حاولتــا 

ورفضتا محاولة االنقاب الفاشلة.

*)شــارك فــي التغطيــة لبنــى ســالم، القاهــرةـ ـــ أحمد 
عــزب، ســعيد عبدالرحيــم وناديــن ثابــت، تونــس ــــ 
عّمــان،  الشــايع،  ــــ خالــد  الريــاض  محمــد معمــري، 

بيروت ــ العربي الجديد(

إعالم النظامين
السوري والمصري 
محتفيًا بالمحاولة

في ظّل المحاولة االنقالبية الفاشلة في تركيا، كان اإلعالم العربي منقسمًا بين محتٍف ومعارض، حيث ظهرت 
بشكل بارز تغطيات »العربية« و»سكاي نيوز« وإعالم النظامين السوري والمصري، اللذين جزما نجاح االنقالب 

فيمــا كان اإلعــام العاملــي يتحــدث عــن »فوضى األخبار في 
تركيــا«، إثــر إعــان محاولــة االنقــاب العســكرّي الفاشــلة، 
كانت قناتا »العربّية« و«سكاي نيوز عربّية« في مكان آخر، 
فــي موقــع يحســم حصول االنقاب العســكري فــي تركيا... 
ل لحصوله، ما ظهر جليًا 

ّ
ال بــل ينقــل أخبــاره بحمــاس وُيهل

عبــر تعليقــات املذيعــن والضيــوف علــى تلك القنــوات، الذين 
تحدثوا عن »حرب أهلية مرتقبة في تركيا«.

تركيــا  فــي  يحصــل  مــا  مقارنــة  »العربيــة«  حاولــت  هكــذا، 
 إيــاه 

ً
باالنقــاب العســكري فــي مصــر عــام 2013، معتبــرة

»ربيعــًا عربيــًا«، فقالــت مذيعــة القناة »هنــاك مقارنات مع ما 
حصل في مصر، والربيع العربي هناك«. كما سألت املذيعة 
»هــل ُيمكــن أن تعــود األوضــاع إلى مــا كانت عليه في تركيا، 
أو أن تتحــول األمــور إلــى حــرب أهلّية، خصوصًا أّن الشــعب 
التركي يحمل الساح؟«. وأمام صور واضحة لتجمهر كبير 

ألنصــار الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، وأصــوات 
إطاق الرصاص الكثيف عليهم في الساحات، قالت املذيعة 
هم 

ّ
إّن »الجيش يطلق النار في الهواء لتفريق املتظاهرين لكن

ال يخافــون«. وكانــت قنــاة »ســكاي نيــوز عربيــة« متحمســة 
ظهــر إطــاق نــار 

ُ
تجــاه األخبــار. إذ، وأمــام مقاطــع فيديــو ت

مــن طائــرات علــى املتظاهريــن فــي إســطنبول، ســأل املذيــع 
إن كانــت هــذه »النهايــة الحزينــة« ألردوغــان. وكتبــت القنــاة 
خبرًا أســفل شاشــتها، يقول: »التصدي بالذخيرة ملجموعة 
حاولت خرق الحظر«، فيما عمدت إلى نقل صور الحامات 
صــور  إلــى  باإلضافــة  اإلســعاف،  وســيارات  العســكرية 
مواطنن يلتقطون صور »ســيلفي« أمام جســر البوســفور، 
لتعــود وتعــرض بعضــًا مــن صــور الجماهيــر التركيــة بعــد 
حوالى ســاعة ونصف. وســأل مذيع »ســكاي نيوز« ضيفه، 

عن نهاية أردوغان و«الصورة املضّرجة بالضعف«.

العربية وسكاي نيوز تحرضان

MEDIA
منوعات

)Getty/غوخان تان(

لم تمّر تغطية قناة »العربية« تغريد
المنحازة بشكٍل واضح لالنقالبيين 

في تركيا، من دون غضب شعبّي 
سعودي - خليجي على مواقع 

التواصل االجتماعي، إذ أطلق 
مغردون وسم »#حمله_البصق_

على_العربيه«، للتعبير عن سخطهم 
وغضبهم من هذه التغطية.

عاش السوريون في تركيا ساعات 
من القلق والخوف على مصيرهم 

في الوقت الذي واجهت فيه 
البالد المجهول مع الساعات 

األولى لالنقالب، ما بدا واضحًا على 
وسائل التواصل الذي بدأ باإلعراب 

عن القلق ووصل إلى االحتفال مع 
فشل المحاولة.

بسرعة كبيرة، صعد وسم 
#idamistiyorum )أريد عقوبة 

اإلعدام( إلى المرتبة الثانية في 
قائمة األكثر تداوًال على موقع 
»تويتر«. وعلى هذا الوسم غرّد 

األتراك مطالبين بعودة عقوبة 
اإلعدام لالقتصاص من االنقالبيين 

داخل الجيش التركي.

»يا فرحة ما تمت خدها الغراب 
وطار«، بهذا المثل المصري، سخر 
الناشطون على مواقع التواصل 
طوال ليلة الجمعة، من مؤيدي 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
الذين عاشوا فرحة لم تكتمل، بعد 

انتشار األنباء عن محاولة االنقالب 
الفاشلة.
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فــي عــام 2004 مــن إنــتــاج »روتـــانـــا«، وزادت 
شهرتها بعد طرحها ألبوم »عليك عيوني« 
الـــــذي تــضــمــن أغــنــيــة »لــــو بص  فـــي 2006، 
أغانيها.  أشــهــر  تعتبر  والــتــي   ،« عيني  فــي 
الدرامية  انطالقتها  كانت   ،2010 وفــي سنة 
اللبناني  املسلسل  فــي  »ســـارة«،  بشخصية 
ـــت سيرين 

َ
ــِرف ــم، وُعـ الـــذي يحمل نــفــس االســ

بــعــدهــا عــلــى أنـــهـــا مــمــثــلــة، فــتــتــالــت أدوار 
البطولة بعدها. وحققت نجاحًا كبيرًا على 

الــدرامــا. ومن أهم أعمالها: مسلسل  صعيد 
»روبي«،  ومسلسل »24 قراط«.

حمادة هالل
ــام«، عام  ــ أصـــدر، حــمــادة، أول ألــبــومــاتــه، »األيـ
1996، عــنــدمــا كـــان فـــي الــســادســة عــشــرة من 
عــمــره. ورغــم صغر سنه، استطاع حــمــادة أن 
يلقى شعبية كبيرة، ووصل إلى ذروة نجاحه 
فــي الــغــنــاء بــألــبــوم »دمـــــوع«، فــي ســنــة 2000، 

نور عويتي

ــنـــن  ــغـ كــــثــــيــــرًا مــــــا يـــــقـــــوم أحــــــــد املـ
بـــاالتـــجـــاه نــحــو الــتــمــثــيــل، بسبب 
حـــاجـــة بــعــض املـــخـــرجـــن لــوجــود 
مغٍن بشخصية مميزة، من املفترض أن يكون 
لها صوتها الجميل، أو بسبب قناعة املنتج، 
بأن ذلك سيزيد من إيرادات العمل السينمائي 
أو بسبب  التجارية،  الناحية  مــن  الــدرامــي  أو 
رغبة الفنان بتجربة نمط فني جديد. وهناك 
عشرات التجارب ملغنن جربوا التمثيل، ولم 
يــتــمــيــزوا أو لــم يــســتــمــروا، وبــاملــقــابــل، هنالك 

فنانون خطفهم التمثيل من الغناء، أهمهم:

سيرين عبد النور
وفــي  أزيــــاء.  عــارضــة  املهنية  بـــدأت حياتها 
عــــام 1998 اكــتــشــفــهــا، شــكــري أنـــيـــس، وهــو 
كــاتــب وروائـــــي لــبــنــانــي. فــظــهــرت ألول مــرة 
ــأدوار ثــانــويــة في  ــ مـــن خـــالل مــشــاركــاتــهــا بــ
ــانــــا« و« غــــدًا يــــوم آخــــر«.  ــاريــ مــســلــســلــي »مــ
ولكن شهرتها في العالم العربي بدأت بعد 
ــورت أغــنــيــة »ليلة  أن امــتــهــنــت الــغــنــاء، وصــ
مــن الــلــيــالــي« مــع املــخــرجــة، كــارولــن لبكي، 

تجاهلت شركة 
»روتانا«، راعية المهرجان، 

مطربي مصر

مثّل مصطفى قمر إلى 
جانب الممثل المصري 

الكبير أحمد زكي

يجتذُب المهرجان 
نحو 200000 شخص 

تقريبًا سنويًّا

2223
منوعات

الذي حقق الكثير من اإليرادات )نصف مليون 
نسخة(. وبعدها، أصدر العديد من األلبومات 
الــتــي لــم تــالق رواجـــًا كسابقها، وكـــان آخرها 
تراجعه  وترافق   .2012 تقولهاش«  »ما  ألبوم 
في عالم الغناء، مع تقدمه في عالم التمثيل، 
وظهر هالل أول مرة في السنيما سنة 2005 
بفيلم »عيال حبيبة«،  إلى جانب املمثلة غادة 
عـــادل، مــع املــخــرج مــجــدي الـــهـــواري. واستمر 
بــالــظــهــور فـــي األعـــمـــال الــســنــيــمــائــيــة ســنــويــًا، 

وأشهر أفالمه: » العيال هربت »، »أمن دولت«. 
بــاإلضــافــة ملــشــاركــتــه فــي مسلسل درامــــي هو 

»ولي العهد«.

مصطفى قمر
ــــن، حــمــيــد  ــــحـ ــلـ ــ ــر، املـ ــ ــمـ ــ ــفـــى قـ ــشــــف مـــصـــطـ ــتــ اكــ
ــاعـــري، وســــاعــــده عــلــى الـــظـــهـــور، وكــانــت  الـــشـ
بــدايــتــه مــع أغــنــيــة »ال يــا أبـــو خــد جــمــيــل« في 
أول  مصطفى  أطــلــق   ،1990 وفـــي   .1989 ــام  عـ
ــاف«،  إال أن شــهــرة مصطفى  ــ ألــبــوم لــه »وصــ
قــمــر جـــاءت مــع ألــبــوم »ســكــة الــعــاشــقــن« في 
كبيرة  مبيعات  نسبة  الـــذي حقق   ،1994 عــام 
جــدًا، حيث بيع منه حوالي 900 ألــف نسخة. 
الــنــجــاح، أصـــدر مصطفى العديد  وبــعــد هـــذا 
مــن األلــبــومــات، أهــمــهــا : »افــتــكــرنــي«، »عنيك 

وحشاني«،  و«منايا«.
عندما بدأ يخفت وهج مصطفى قمر في عالم 
عام  اقتحمه  الــذي  التمثيل،  إلــى  اتجه  الغناء 
1998 بفيلم »البطل« إلى جانب املمثل الكبير، 
أحــمــد زكـــي، مــع املـــخـــرج، مــجــدي أحــمــد علي. 
التي شــارك بها  السنيمائية  األعمال  ومعظم 
كانت من بطولته، نذكر منها : »الحب األول« 
»بحبك   ،2001 بــزنــس«  وال  »أصــحــاب   ،1999
وأنا كمان« 2003، »حريم كريم« 2005، »جوه 
منها  درامية  أعمال  أيضًا  وله   .2013 اللعبة« 
ويـــكـــا« 2006، ومسلسل  يـــا  »عــلــى  مــســلــســل   :

»منتهى العشق« 2010.

تامر حسني 
تبنت موهبة تامر، اإلعالمية، سلمى الشماع 
وســاهــمــت فـــي تــقــديــمــه إلـــى الــســاحــة الــفــنــيــة، 
لــيــنــتــج لـــــه، نـــصـــر مــــحــــروس، أول أغـــنـــيـــة لــه 
بعنوان »شكلي هحبك«. وأصدر أول ألبوم له 
في عام 2002،  باالشتراك مع الفنانة شيرين 
انتشارًا واسعًا،  األلبوم  الــوهــاب، وحقق  عبد 
ونجاحه  اســتــمــراره   

َّ
أن إال  للثنائي.  وشــهــرة 

في الغناء لم يمنعاه من دخول عالم التمثيل، 
الـــــــذي تـــمـــيـــز بــــه ووضـــــــع بــصــمــتــه الـــخـــاصـــة 
بشخصيات مختلفة، ومن أهم أفالمه: »سيد 
وله  و«أهوالك«.  و«عمر وسلمى«،  العاطفي«، 
أيضًا تجربتان بالدراما: مسلسل »آدم« 2011، 

ومسلسل »فرق توقيت« 2014.

مي سليم
بدأت مي مشوارها الفني كمطربة من خالل 
ــام 2004  ــ ــفـــن عـ ــم الـ ــالـ انــضــمــامــهــا لـــشـــركـــة عـ
فأصدرت أول ألبوم لها في عام 2005 بعنوان 
»قــلــبــي بــيــحــلــم«. وفـــي ســنــة 2008، أصـــدرت 
ألبوم »أحــلــوت األيـــام«، وكــان آخــر ألبوم لها 
ولم  بعدين«.  كــالم  »ولينا  بعنوان   2010 في 
تــحــقــق هـــذه األلــبــومــات نــجــاحــًا واســعــًا ملــي، 
ولـــم تتميز فــي عــالــم الــغــنــاء وســـط الــنــجــوم، 
فــاتــجــهــت نــحــو الــتــمــثــيــل، وكــــان لــهــا رصــيــد 
والسينمائية  الــدرامــيــة  األعـــمـــال  مــن  ضــخــم 
بـــعـــد هـــــذا الــــتــــاريــــخ، ومـــــن أشــــهــــر أعــمــالــهــا 
البلبل«  »عــش   ،2010 »الــديــلــر«  السينمائية: 
ولــهــا   .2016 دبــــــوس«  »شـــكـــة  وفــيــلــم   ،2013
فـــي الـــدرامـــا أيـــضـــًا: »مــكــتــوب عــلــى الــجــبــن« 
2011، »حارة خمس نجوم« 2012، »نصيبي 

وقسمتك« 2016، وغيرها الكثير.

أمل عرفة
بــدأت حياتها  ابنة امللحن، سهيل عــرفــة.  هــي 
الــفــنــيــة فــي الــغــنــاء، وعــرفــت بــأغــنــيــة »صــبــاح 
ــيــــر يـــــا وطـــــنـــــا« مـــــع الــــفــــنــــان فــــهــــد يـــكـــن.   الــــخــ
وأصدرت العديد من األغاني املنفردة التي لم 
 أي نجاح، واتجهت إلى التمثيل في عام 

َ
تلق

1991 في مسلسل »سكان الريح«، وكانت لها 
أول بطولة في مسلسل »دنيا ج1« 1999، ومن 
أعمالها الدرامية أيضًا: »خان الحرير« 1996، 
»ذكريات الزمن القادم«2003، »عشتار« 2004 ، 

»جريمة شغف« 2016، وغيرها.

وصال الشيخ

 مــهــرجــان »ألــغــريــا« للموسيقى، والـــذي 
ّ

يــظــل
الباب شبه  املغربية،  ينظم بمدينة شفشاون 
الوحيد الذي ينفتح على الثقافة اإليبيرية إلى 
املتوسط،  وثقافات  األندلسية  الثقافة  جانب 
ويـــعـــرض مــوســيــقــاهــا عــلــى املــنــصــة ســنــويــًا. 
في  »ألــغــريــا«  افتتاح  لــهــذا، شهدت شفشاون 
دورتــه العاشرة بمشاركة فنانن وفــرق فنية 
عــاملــيــة ومــحــلــيــة. واســتــمــرت الــفــعــالــيــات على 

مدار يومي 15- 16 يوليو/ تموز. 
وتعني »ألــغــريــا« الــســعــادة أو الــفــرحــة، فهذا 
املهرجان محطة فنية سنوية تقدم فعالياتها 
أو  مقابل  دون  املــأ  أمــام  واملوسيقية  الفنية 
تـــذاكـــر. فــســاحــة الــقــصــبــة والــســاحــة الكبيرة 
كانتا مفتوحتن أمام املأ والسياح والسكان 
من أجل خلق التميز الحسي، واإلبداع الفني، 
وخلق التفاعل اإليجابي بن نجوم املهرجان 
وجــــمــــهــــوره. وقـــــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــؤســســة 
ــان،  ــطــ ــــة«، رضــــــا زيــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــــن وثـ ــــاون: فـ ــــشـ ــفـ ــ »شـ
»الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن »الـــــدورة الــعــاشــرة  لـــ
أللغريا تمّيزت باستثنائها الذي يرتكز على 

فـــيـــه، مــثــل فـــرقـــة الـــطـــنـــبـــورة الــبــورســعــيــديــة 
مع  بالطبع  ــهــا 

ّ
إن نــاديــا،  قالت  والسمسمية، 

املهرجان،  في  املحترمة  الفرق  هــذه  مشاركة 
عـــدم  ــن  مــ اإلدارة  أبــــــدًا  يــعــفــي  هـــــذا ال  »لـــكـــن 
واسم  ثقل  لهم  ممن  مشاركة مطربي مصر، 

عاٍل في سماء الغناء العربي«.
الـــذي حدث  ـــه بعد الــجــدل الكبير 

َّ
أن الــالفــت، 

ــــدم وجـــــــــود مــــطــــربــــي مــــصــــر فـــــي قـــائـــمـــة  ــعـ ــ لـ
في  املهرجان  القائمون على  قــال  املــهــرجــان، 
ــّم نـــشـــره عــلــى صــفــحــتــهــم الــرســمــيــة  ــاٍن تــ ــيـ بـ
بــفــيــســبــوك فـــي مــحــاولــة لــتــبــريــر تــصــرفــهــم: 
»تــحــرص إدارة مهرجان جــرش فــي كــل عام 
املهرجان.  فــي  العربية  الـــدول  مشاركة  على 
وتـــأتـــي مــشــاركــة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 
الــحــاديــة والــثــالثــن للمهرجان  الـــــدورة  فــي 
فــي أكــثــر مــن مــجــال، حــيــث ســيــشــارك األمــن 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــثــقــافــة الــســابــق 
الفكرية  الندوة  في  عفيفي،  الدكتور، محمد 
الدولية حول مئوية الثورة العربية الكبرى 
الــتــي ستعقد عــلــى هــامــش مــهــرجــان جــرش 
يومي السبت واألحد 23 و24 تموز/ يوليو، 
التي سيقدمها  العمل  ورقــة  حيث سترصد 
الثورة  إزاء  املصري  املوقف  الدكتور عفيفي 
الــعــربــيــة فـــي عــــام 1916«. وأضـــــاف الــبــيــان: 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

خــلــت قــائــمــة الــــدورة الــحــاديــة والــثــالثــن من 
مــهــرجــان »جــــرش لــلــثــقــافــة والــفــنــون« املــقــرر 
انــعــقــاده فــي الفترة مــن 22 إلــى 30 مــن شهر 
يــولــيــو/ تـــّمـــوز بـــــــاألردن، مـــن وجــــود أي من 
املــطــربــن املــصــريــن. وال تــعــّد هـــذه هــي املــرة 
األولــى التي يتم فيها تجاهل مطربي مصر 
فـــيـــه، بـــل خــلــت الــقــائــمــة مــنــهــم أيـــضـــًا الــعــام 
املـــاضـــي. وهــــو مـــا جــعــل نــقــيــب املــوســيــقــيــن 
ــن هـــذا  ــر، يـــســـتـــاء مــ ــاكــ املــــصــــريــــن، هـــانـــي شــ
الــتــصــرف مــن قــبــل الــقــائــمــن عــلــى املــهــرجــان. 
وعلق على حسابه الشخصي على فيسبوك 
قـــائـــال: »الــــســــادة املـــســـؤولـــون عــلــى مــهــرجــان 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــمــهــرجــان  ــمـ ــائـ ــقـ »جــــــــــرش«: الـ
ــكـــرًا عــلــى  ــــدون مـــطـــربـــن مـــصـــريـــن. شـ هــــي بــ
احترامكم وتقديركم للفن املصري، والفنانن 
املــــصــــريــــن«. مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، قــــالــــت رئــيــســة 
املوسيقين  بنقابة  الــعــامــة  الــعــالقــات  لجنة 
املـــصـــريـــن، املـــطـــربـــة، نــــاديــــة مــصــطــفــى، فــي 
تصريحات خاصة لـ«العربي الجديد«، بأنها 
حزينة جدًا مما يحدث في مثل هذا املهرجان، 
العربية  املــهــرجــانــات  الكثير مــن  فــي  وغــيــره 
ــه 

ّ
، إن

ً
لسنوات عــديــدة. وأضــافــت نــاديــة قــائــلــة

مــن الــواضــح أن شــركــة »روتـــانـــا«، راعــيــة في 
ــذا املــهــرجــان، خــاصــة وأنــهــا فــي مــهــرجــان  هـ
من  الكثيرين  أيضًا، تجاهلت  فبراير«،  »هال 
مــطــربــي مــصــر، وكــانــت تعمل عــلــى مشاركة 
 

ً
لــيــس مقبوال ــٌر  أمـ مطربيها فــيــه فــقــط. وهـــو 
على اإلطالق، وال ُبدَّ من توقيع بروتوكوالت 
تـــعـــاون مـــع مــثــل هـــذه املــهــرجــانــات، وإتــاحــة 
الفرصة ملطربي مصر. وعن اكتفاء مهرجان 
ــفـــرق املــصــريــة  ــــرش« بــمــشــاركــة بــعــض الـ »جــ

واإلييبرية  األندلسية  املوسيقى  بن  الجمع 
إضافة إلى موسيقى شفشاون بحكم القرب 
الجغرافي بن املغرب وإسبانيا، إذ حاولنا أن 
نحافظ على الطابع األندلسي الذي نتقاسمه 
تاريخيًا مع إسبانيا، وألن املدينة قد شهدت 
موجات هجرة املوريسكين بعد طردهم أيام 
سقوط األندلس. وحاولنا، أيضًا، أن نحافظ 
ــدة فــرق  عــلــى الـــطـــابـــع املــتــوســطــي بـــدعـــوة عــ
مــن فلسطن وإســبــانــيــا واملــغــرب وحــتــى من 

أميركا الجنوبية«. 
وشهد املهرجان فعاليات وأنشطة موازية كما 
أوضح زيطان، قائال: »شارك 45 فنانًا من دول 
عــدة فــي مــعــرض فــنــي، وهــو فــرصــة للفنانن 
الــشــبــاب الـــهـــواة لــيــتــواصــلــوا ويــخــتــلــطــوا مع 
الــفــنــانــن، وُعـــِرضـــت املــنــتــوجــات املــجــالــيــة من 
خــــالل الــتــعــاونــيــات والــجــمــعــيــات املـــوجـــودة 
بشفشاون، وكانت فرصة للتسويق والتعريف 
بتراث املدينة الزرقاء، يضاف لذلك الجلسات 
ــَبـــة بــمــوســيــقــى أنــدلــســيــة  الـــشـــعـــريـــة املـــصـــاحـ
املوسيقين  بن  للتباري  ونشاط  وفالمنكو، 
للنهائي يحصل على  يــتــأهــل  ومـــن  الــشــبــاب، 

تسجيل مجاني أللبوم خاص به«.  
»ألـــغـــريـــا« تـــمـــّيـــزه عــلــى الــصــعــيــد  وُيـــحـــســـب لــــ
فنية وثقافية مندمجة  املغربي، كونه محطة 
ــع طـــابـــع مـــديـــنـــة شـــفـــشـــاون الــــعــــريــــق، وقـــد  مــ
ســاهــم بــتــوســيــع خــصــوصــيــة الــفــن والــثــقــافــة 
والدولي،  املحلي  املستوى  على  الشفشاونية 
السياحي  الــتــرويــج  فــي  كبيرًا  دورًا  لعب  كما 
ــا« هــو  ــ ــريــ ــ ــغــ ــ ــ ــادي لـــلـــمـــديـــنـــة. و«أل ــ ــــصــ ــتــ ــ واالقــ
املـــهـــرجـــان الــوحــيــد املــتــخــصــص بــاملــوســيــقــى 
من  خليط  إلــى  إضــافــة  والالتينية،  اإليبيرية 
املــتــرنــمــات الــعــربــيــة األنــدلــســيــة، مــع وصــالت 
 الفالمنكو. إذ استضافت هــذه الــدورة 

ّ
من فــن

فنانن من دول يجمع بينها املوروث الالتيني 
الــفــنــانــن،  ــلـــى رأس هــــــؤالء  واألنــــدلــــســــي. وعـ
املتميزة  بــاريــس،  كــارمــن  اإلســبــانــيــة،  الفنانة 
القادمة  بـ«الخوتا«  املعروفة  املوسيقى  بــأداء 
عرف، كارمن 

ُ
من منطقة اآلراغون اإلسبانية. وت

باريس، بتألقها في دمج موسيقى الجاز مع 

موسيقى الفالمنكو والطرب األندلسي. كذلك، 
إلى جانب  معن،  نبيلة  املغربية،  الفنانة  أّدت 
واملغني  القادري  املغربية سميرة  السوبرانو 
األغاني  من  مجموعة  أجبار  حميد  الصوفي 
الطربية األندلسية والعربية. كما قدم الفنان 
اللبناني، رامي عياش، على منصة املهرجان 

الــكــبــرى أفـــضـــل أغــانــيــه وألـــبـــومـــاتـــه. وقــدمــت 
مــؤســســة »شـــفـــشـــاون: فـــن وثـــقـــافـــة« املــنــظــمــة 
للمهرجان مجموعة من األنشطة الثقافية إلى 
جانب أمسيات فنية من قبيل تنظيم معرض 
للصور الفوتوغرافية ومسابقة للمواهب في 

الغناء والرقص واملسرح والكوميديا.

»فــــي إطــــار الــبــرنــامــج الــثــقــافــي لــلــمــهــرجــان، 
الشاعر  اتحاد كتاب مصر  سيشارك رئيس 
والـــنـــاقـــد واملـــفـــكـــر املــــصــــري، الـــدكـــتـــور عـــالء 
ــهــــادي فـــي األمـــســـيـــة الــشــعــريــة الــتــي  عــبــد الــ
ستعقد فــي مــقــر رابــطــة الــكــتــاب يـــوم األحــد 
الفني،  الصعيد  وعــلــى  يــولــيــو«.  تــمــوز/   31
ستشارك فرقة الطنبورة البورسعيدية على 
املــســرح الــشــمــالــي فــي مــديــنــة جـــرش األثــريــة 
يـــوم الــســبــت 30 تــمــوز/ يــولــيــو، وهـــي فرقة 
تتألف  مستقلة  راقــصــة  موسيقية  غــنــائــيــة 
مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـــوســـيـــقـــيـــن واملـــغـــنـــن 
بالفلسفة.  املــشــتــغــلــن  وحــتــى  والــصــيــاديــن 
وانسجام  بتناغم  تراثها  الفرقة  تقدم  حيث 
خاص، في جو من املرح وخفة الدم. وأوضح 
الــبــيــان، أنــه وفــي إطـــار الــتــبــادل الثقافي بن 
اململكة األردنية الهاشمية وجمهورية مصر 
الـــعـــربـــيـــة، تـــأتـــي مـــشـــاركـــة فـــرقـــة »ســـوهـــاج« 
ــة.  املـــصـــريـــة عــلــى مـــســـرح الـــســـاحـــة الــرئــيــســيَّ
من  متنّوعة   

ً
مجموعة الــفــرقــة  م  ســتــقــدِّ حيث 

الفقرات والرقصات، منها الخلخال والربابة 
والــتــحــطــيــب والــتــنــورة تــحــت إشــــراف مــدرب 
الفرقة، محمد حمدي، ومدير الفرقة، عاطف 
ستقام  التي  عمان  أمسيات  وضمن  البطن. 
في املركز الثقافي امللكي، ستشارك فرقة، علي 
الهلباوي، لإلنشاد يوم االثنن األول من آب/ 
آغسطس القادم. ويشارك في مهرجان جرش 
هـــذا الـــعـــام، كــل مــن املــطــربــن كــاظــم الــســاهــر، 
وســعــد ملــجــرد، ونــجــوى كـــرم، ووائــــل جــســار، 
والتونسية لطيفة، ووائل كفوري، والحاصلة 
على لقب »ذا فويس«، األردنية، نداء شرارة، 
إكس  »ذا  املــواهــب  اكتشاف  برنامج  ومطرب 
فاكتور«، أدهم النابلسي، الذي سيشارك في 

حفل الختام برفقة املطربة اللبنانية يارا.

فعالية »ألغريا« في شفشاوناستياء لخلو قائمة »جرش« من فنانين مصريين
يقام مهرجان »ألغريا« 

للموسيقى، والذي 
ينظم بمدينة شفشاون 

المغربية، سنويًا 
على مدار يومي 15- 16 

تموز/ يوليو

محمد كريم

تنتظُر والية وايومينج في الغرب األميركي، في 
شهر يوليو/ تموز، لكي تسترجع ذاتها وتعود 
إلى جذورها التقليدية عبر مهرجانها السنوي. 
حيث يقضي الناس عشرة أيام من ألعاب الحلبة 
وامــتــطــاء ظــهــور الــحــيــوانــات، كــل ذلــك فــي مدينة 
د 

َ
ُيْعق مهرجان  وهــو  بــالــواليــة.  الشهيرة  شــايــن 

بانتظام في الهواء الطلق، تجري فيه مسابقات 
تحتفي بــحــيــاة الــغــرب األمــيــركــي الــقــديــمــة، مثل 
ــبـــريـــة، واصــطــيــاد  ركـــــوب الـــثـــيـــران، والـــخـــيـــول الـ
ل  العجول بالحبال )الروديو(. أقيم املهرجان ألوَّ
 هــذا الــحــدث السنوي، 

َّ
ــال إن

َ
ة عــام 1897، وُيــق مــرَّ

ــٌد مــن أكــبــر املــهــرجــانــات مــن هـــذا الــنــوع  هــو واحــ
نـــحـــو 200000 شــخــٍص  ــذُب  ــتـ ــجـ ــالـــم، ويـ ــعـ الـ فــــي 
 أيـــام تــبــدأ مــن 22 يــولــيــو/ تموز 

ُ
ســنــوّيــًا. عــشــرة

ن أيضًا العديد من  وحتى نهاية الشهر، ويتضمَّ
املجاني،  البانكيك  وإفطار  الكرنفالية،  املسيرات 
وحــلــقــات الــرقــص. ويحضر إلــيــه أشــهــر األســمــاء 
ة. كَما تنضمُّ إليه أكبر  في عالم املوسيقى الغربيَّ
ها  مجموعة فــي الــعــالــم مــن الــعــربــات الــتــي تجرُّ
الخيول؛ كل ذلك في هذه الوالية التي يتضاعف 

عدد من فيها من البشر في أثناء املهرجان. 
النار  البقر  في هذا الحفل، ُيطِلق الهنود وُرعــاة 
 رعـــاة البقر يــقــرضــون الشعر، 

َّ
فــي الــهــواء، بــل إن

ويـــنـــشـــدون الــقــصــائــد، ويـــرقـــص ســكــان الــقــبــائــل 

ــــــــــرَوى الــقــصــص 
ُ
الـــهـــنـــديـــة عـــلـــى املـــوســـيـــقـــى، وت

ـــــعـــــَرض فــــنــــون الـــطـــبـــخ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــحــــرف 
ُ
وت

األميركي كان قديمًا  الغرب  أن  اليدوية. صحيح 
يعيش في حالة من الفوضى، ولكن الجميل، اآلن، 
أن ترى الجميع جنبًا إلى جنب في هذا املهرجان. 
التقليدّية،  املــســابــقــات  فــي  الــبــقــر  ــاة  رعـ يتنافس 
كمحاولة البقاء على ظهر الفرس البري ملدة عشر 
ــدة، واألخــــرى في  ثـــوان ُممِسكًا الــفــرس بيد واحــ
الهواء. كذلك، ركوب الفرس بدون سرج، والبقاء 
ــوب الـــثـــيـــران غير  ــ ــوان، وأيــــضــــًا، ركـ ــدة ثـــمـــان ثــــ ملــ
املــدربــة والــتــي يمكن أن تسحق راكــبــيــهــا. وتــرى 
ــْرف أنــظــار  ــ ِجـــن فـــي الــحــلــبــة يــحــاولــون َصـ ـــهـــرِّ

ُ
امل

الثيران، عندما يقع الراكب على األرض، حتى ال 
تسحقه بأرجلها وقرونها.

ــــرق الـــرعـــاة فـــي فـــنـــون رمــــي الــحــبــال،  ُمــســابــقــات ِفـ
درته على 

ُ
ُب مهارة يستعرض فيها الالعب ق

َّ
تتطل

 
ِّ

أقل بالحبال في  البقر، وتقييدها  ُمطارَدة عجول 
زمـــٍن ُممكن. وفــي مسابقة أخـــرى، يقفز راعـــي بقر 

على قرني الحيوان، ويحاول إسقاطه أرضًا، بينما 
يساعده زميله في إبقاء الحيوان في خط مستقيم. 
 النساء أيضًا في مسابقات راعيات البقر 

ُ
وتتسابق

قن في في املالبس الزاهية 
َّ
على ظهور الخيل؛ ويتأل

امللونة.
والتي  ة،  القويَّ ة  البدنيَّ املنافسة  لطبيعة  ــظــرًا 

َ
ون

ــات فـــي صــفــوف  ــابـ يــنــتــج عــنــهــا الــكــثــيــر مـــن اإلصـ
ــيـــات في  ــات والـــوفـ ــابــ ــذلـــك اإلصــ املــتــســابــقــن، وكـ
ات   جمعيَّ

َّ
الحيوانات املشاركة في املهرجان، فإن

حماية الحيوان تندفع إلى انتقاد تلك املسابقات. 
الرعاية  التزامات  ويأخذ  املهرجان  يلتزم  ولذلك 
والـــرفـــق بــالــحــيــوان عــلــى مــحــمــل الـــجـــد، وتــضــع 
الصارمة  القواعد  »الــروديــو«  مسابقات  جمعية 

التي تراعي الرفق بالحيوان أثناء املنافسة.
بامتياز، وكل  مهرجان شاين، هو عطلة صيفّية 
الــحــضــور يــفــوزون بــشــيء مــا، ســـواء أكـــان الفطور 
ألف  أكثر مــن 100  )تــقــدم خــالل املهرجان  املجاني 
ــوالــــي ثـــالثـــة آالف رطــــل من  فــطــيــرة بــانــكــيــك، وحــ
لحم الخنزير( أو مشاهدة املسيرات في الصباح، 
وأسواق املاشية بعد الظهر، والكرنفاالت ونماذج 
وفي  ألمــيــركــا.  األصلين  للسكان  املختلفة  الــقــرى 
املساء تنطلق حفالت املوسيقى الشعبية، والفنون 
الــكــومــيــديــة وغــيــرهــا. كــمــا تــوفــر املــنــاســبــة فرصة 
زيــارة اثنتن من املــزارع املحلية املشهورة، والتي 
يشاهد فيها الزائرون نكهة حياة الغرب األميركي 

األصلية.

فنانون خطفهم التمثيل من الغناء

شعار المهرجان )العربي الجديد( 

أقيم المهرجان 
ل مَرّة عام  ألَوّ
)Getty( 1897

سيشارك كاظم الساهر في المهرجان )العربي الجديد(

سيرين عبد النور )العربي الجديد( 

يستغُلّ كثيرٌ من المنتجين شهرة المغنين الشعبيَّة، من أجل زيادة اإليرادات، إذ تساعد شهرة 
المغني في سهولة تسويق العمل الدرامي أو السينمائي

تعّدد مواهب

مهرجان الغرب األميركي

فنون وكوكتيل
نجوم

احتفال

تراثسياحة

اب وجهًا  أصبحت كَسّ
معروفًا في عالم التمثيل، 

فقد شاركت في الكثير 
من األعمال الدرامية 

والسنيمائيّة. وعلى الرغم 
من ذلك، عادت في عام 

2007 وطرحت ألبوم »أحلى 
من الكالم« وكذلك أطلقت 

ألبوم »حبيبي وعدني« 
عام 2013، إال أن شهرتها 
وتميزها كانا محصورين 
في عالم التمثيل فقط. 

ومن أعمالها في السينما: 
»خليج نعمة«  2007، 

»كباريه« 2008، »الفرح« 
2009، »حلم عزيز« 2012. 
وفي الدراما لها: »تامر و 

شوقية« بأربعة أجزاء، »لما 
تامر ساب شوقية« 2015.

مي كّساب
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سيتحرك فمي
وسأبتلع الرز

ويستقر في معدتها

ستتمتم: امسح الطبق
اعتدُت أن أمسح الطبق بفمك

وذلك سبب أنك كبرَت متعافيًا

ــة إلــــى جـــانـــبـــي، حــامــلــة قــدحــًا  ــفـ ســتــكــون واقـ
ممتلئًا ماًء، متأهبة 

إن طلبُت ماًء بعد مضغ الرز في فمي
ولئن عدُت إلى دّكا 

من دون شرب ذلك املاء
 واقفة

ّ
ستظل

 واقفة
ّ

ستظل
الصوفي  البسطامي،  يزيد  أبــو  أنها  لو  كما 

الحامل قدح املاء طوال الليل
بجوار أمه النائمة.

¶ ¶ ¶

جيبينندا داس 
أوه.. جيٌد أن تبتعد

نازاًل
وتتجاهل أنه تّم تجاهلك

وحيدًا يقف حماٌر تحت
الندى والندى والقمر

والقمر والسماء، وال شيء
آخر هناك

حني تنتهي أياُم
شقاء الغّسال

عندئذ حماره املسكني:
»أوه.. النوم ليس آٍت«

حماره البائس 
سُيترك مستيقظًا

مستيقظًا بحافر 
وحكمة

وال يوجد غير مكان واحد
في القرية في غبار املساء ما يزال..

حلقات الدخان تتلولب
.. املساُء ما يزال 

ى فيها 
ّ
مع الوحدة التي غن

الشحاذ األغنية السماوية

هل تتذّكر ذلك
أوه.. أيها الحمار الوحيد البائس

هل تتذكر ذلك
ال.. نحن ال نستطيع 

تذّكر ذلك
هل تستطيع؟

ولكن املرء يتذكر أنه تّم تجاهله
ملجرد أننا ال نستطيع النسيان

.. و.. ذّكرني بالضبط متى 
كان هناك خط ترام 

في زحام شارع كلكتا العريض؟

¶ ¶ ¶

توازن الحب
أحببُت بعضهم. لم يحّبوني

أين هم اآلن؟ ال أعرف
حني أتذكرهم أبتسم

بعضهم أحّبني. لم أبادلهم الحبَّ
لهذا أحّبوا شخصًا آخر. واآلن

 اآلخرين 
َّ

يحّبون أن يتذكروني، وكل
الذين أحّبوا، وحني يتذكرون يبتسمون

كــنــُت فـــي حــالــة حـــب مـــع بــعــضــهــم، ولــكــن لم 
أجرؤ على البوح

وبعضهم أحّبني، ولكنه لم ُيظهر حّبه أبدًا
هناك بعض من أحّبني، من بادلته الحب

ولكننا لم نعرف
أحببتها، وأحّبتني، ولكن ال أحد منا عرف

وبعد وقت قصير، أدركُت أنها أحّبتني، ولكن
زورقي ارتحل )كانت الريُح تمأل أشرعتي(

 في هذا العالم؟
ْ
من ينتمي إلى من

حني أدركُت 
أنني أحّبها

 في مطار كينيدي
ّ
كانت طائرتها تحط

ماذا يعني هذا العالم؟

ال أمنُح أدنى فكرة ملن لم أحّبهم أبدًا، ومن لم 
يحبوني أبدًا

ال يفكرون بي أبــدًا. من أحبني ومن أحببُت: 
ضاع الحبُّ بيننا

هل نفكر بهذه الجماعة الصغيرة من الناس 
التي ال تجد عالقة، من  يفّكر بهم إن لم أكن 

أنا؟ 
)ترجمة عن اإلنجليزية: محمد األسعد(

أنيس الحق

ذات  المدينة  هذه  سأغادر 
يوم

ذات يوم سأغادر هذه املدينة
وإلى أين غير رانجبور سأذهُب

مدينة رانجبور 
هناك حيث تعيش أّمي

بـــال عـــمـــل، وال ســنــتــًا في  وحـــتـــى وإن كـــنـــُت 
جيبي، ستقول:

َك، هل تحممَت اليوم؟، وسأقول: تناول غداء
إنها تمطر، لن أستحّم اليوم

ستعّد أمي املائدة
ومن املطبخ

ستجري عبر الحوش
وتلقي بسارّيها فوق الطبق لتحمي طعامنا 

من املطر

على أغصان الشجرة 
على السقف الفوالذي املتموج

ستمطر وتمطر وتمطر

 ساريها
ّ

سيبتل
ولكن الرز سيكون جافًا

ستنظر أّمي إلى فمي وأنا أتناول الطعام
تراقب أكلي

باسم النبريص

حــمــامــة تـــربـــض عــلــى يـــد الــتــمــثــال وتـــهـــدل، 
مـــروق ســيــارات خفيف  بينما ُيسمع صــوت 

من شارع بيكاّسو املحاذي.
يــســتــيــقــظ أحــــدهــــم، ويـــمـــشـــي بــضــعــة أمـــتـــار 
ــرق، يـــتـــبـــّول واقــــفــــًا ثــــم يــعــود  ــ ــشـ ــ بـــاتـــجـــاه الـ
بــرودة الطقس تسري في عظامه،  ويــحــاول. 
الــذي  ديسمبر  أهــو  بــتــشــوش:  يفكر  فيفشل. 
ال تــجــدي معه قطع كــرتــون وال ِحـــرام مفرد؟ 
سأسأل الرفاق عن اسم هذا الشهر كي أتدّبر 

أمري. يتخّدر وأخيرًا ينام.
، خطوات وتقرفص فتتبّول 

ّ
تستيقظ إحداهن

وتعود للنوم مضعضعة. 
تستيقظ الثانية، وتذهب للصنبور فتشرب 
كمية وافرة، ثم تهلع من صرخة نورس يدّوم 

فوقها، فتسقط في مطرحها وتغفو.
ــثـــانـــي، فــيــفــتــح كــيــس الــنــايــلــون  يــســتــيــقــظ الـ

املركون لصقه، وبقضمتني يتناول سندوتش 
شــرائــح الــجــبــنــة الــصــفــراء مــع املــرتــديــال. إنــه 
السندوتشات مجّرد  النوع من  جائع، وهــذا 
كــذبــة. ينهض وفــي الــحــاويــة املــواجــهــة يجد 
ثم  اتــفــق،  كيفما  عليهما  فــيــأتــي  بــرتــقــالــتــني 

يعود فينام.
يستيقظ الثالث، ويمّد يده ويكرع من عبوة 

النبيذ الورقية بحجم لتر، ثم يتكّرع وينام.
يستيقظ الرابع بسبب شيء ثقيل رطب سقط 
أصبعًا ويتحسس،  يمد  األيــســر.  على جفنه 
الـــذرق بكّم معطفه، وســرعــان ما  ِهـــْه. يمسح 

يغفو.
الـــخـــامـــس يــســتــيــقــظ، فــيــجــلــس مــلــتــّمــًا على 
نــفــســه، ويـــحـــاول اســتــجــالب الــــدفء بتدخني 

سيجارة.
الـــســـادس يــســتــيــقــظ، ويـــرقـــب زمــيــلــه املــدخــن 

بنصف عني، فيبادره هذا: صباح الخير.
ــن 

ّ
يــعــمــل حــالــه نــائــمــًا فــال يــــرد. يــتــهــّدل املــدخ

وسرعان ما يغفو.
يفتح السادس عينيه على وسعهما ويتأمل 
املشهد، ثم تحني منه نظرة للشمس البازغة 

وإلى أين غير رانجبور سأذهـب

سيوتاديّا فجرًا. سّت رجال 
وامرأتان، مستغرقون 

في النوم، على مصطبة 
القصر التاريخي. ببغاوات 

أرجنتينية تطلق نفيرها 
من على فروع الشجرة 

الكبيرة

يتوزّع إنتاج الشاعر 
البنغالي أنيس الحق 

)1965( بين الشعر والرواية 
وكتابة السيناريو، ويعتبر 

من أبرز األسماء األدبية 
في بالده. أصدر سبع 

مجموعات شعرية و15 
رواية، وقرابة 15 سيناريو 

للسينما والتلفزيون

فيلسوف المعرة الذي قطعت رأس تمثاله مجموعة ظالمية عام 2013، ما زال  يواصل 
إشعاعه الحضاري. »مجموعته الشعرية األولى« -بتعابير اليوم- صدرت ترجمتها في لغة 

ثربانتس

سأسأل الرفاق عن اسم هذا الشهر

مختارات من »سقط الزند« باإلسبانية نازًال وتتجاهل أنه تّم تجاهلك

تمّر سيارة الشرطة عنهم، 
متهادية دون اكتراث، 

ويبدأ نهار آخر

ال نعثر على دواوين 
مترجمة ألبرز الشعراء 

العرب القدامى

عند ترجمتها إلى اإلنكليزية عام 2012 
تحت عنوان »أم الحرية« اعتبرت رواية 
الحق،  ألنيس  األصلي(  )عنوانها  »أم« 
الحرب،  عــن  عالمية  بسمات  روايـــة 
الناس  يدفعها  الــتــي  األثــمــان  ــن  وع
»شافية«  حــول  ــدور  وت الــحــرب،  في 
وهي امرأة تترك زوجها وتأخذ آزاد، 
بمفردها،  لتربّيه  الوحيد،  طفلها 
بنغالدش  بين  الــحــرب  تنشب  وحين 
ابنها  يعتقل   1971 سنة  وباكستان 
ويعّذب ويقتل، ولكنها تظل تبحث 

عنه إلى أن يتالشى األمل.

أُم الحرية

2425
ثقافة

شعر

يوميات

ترجمة

فعاليات

جهة الشرق، حيث البحر القريب، فيستغرب: 
ــاه! إنـــهـــا تـــشـــرق مـــن الــبــحــر، بــيــنــمــا هــنــاك  ــ هـ

تغرب منه. 
يسمع شخيرًا صادرًا عن يساره فيلتفت: من 
أين جــاءت هــذه؟ عندما نمت لم ..، ثم ينتبه 
بــدون لباس! يشيح بنظره ويهّوم:  فُيصدم: 
بــعــد ســتــرى الــكــثــيــر، فــالــروايــة فــي أولــهــا يا 
ــاتـــرة. كــان  صــاحــبــي. تــنــتــابــه نــوبــة ضــحــك فـ
تــرى كيف يبدأ  دائمًا ما يسأل نفسه:  هناك 
النهار في برشلونة؟ إنه يحب أو يكره املدن 

من طريقة بداية النهار فيها.
يستيقظ الــرجــل الـــذي دخـــن قــبــل وقـــت على 
ضحكاته، فيرمقه بعني المبالية، ثم يغلقها، 
ــب عــلــى كــرتــونــتــه. هــو يــشــعــر ببعض 

ّ
ويــتــقــل

  .
ً
الخجل، يصمت ثم يغلق عينيه قليال

اآلن يرى من خالل الرموش مزاوالت رياضة 
اإلحماء والركض، بلباسهن املقتضب. رجااًل 
ــا يــمــشــون  ــار، إمــ ــمــ ــاء مـــن مــخــتــلــف األعــ ونـــسـ
يــرى شيخًا  أو يركضون.  سراعًا مع كالبهم 
ــو يـــهـــرول. يفتح  فــانــيــًا مــحــنــي الــكــتــفــني وهــ
أنت  بــانــدهــاش: حتى  عينًا واحـــدة ويتابعه 
يا زميل خوسيه! إنه متسّول ماريا ديل مار.

يــفــتــح الــعــني األخـــــرى، وبـــأربـــع عــيــون وآذان 
ــن يـــدفـــعـــن  ــ ــ يــــالحــــق عـــــامـــــالت الــــحــــديــــقــــة وهـ
 األعشاب، بلباسهن الفسفوري 

ّ
ماكينات جز

ــر. صـــبـــاح الــخــيــر أيــتــهــا  بـــاألصـــفـــر واألخــــضــ
الجميالت. يشكرنه ويتضاحكن. تمّر سيارة 
الــشــرطــة عــنــهــم، مــتــهــاديــة فـــي ســيــرهــا دون 

اكتراث.
ويبدأ نهار آخر.

نهار برشلونّي

رهين المحبسين يواصل تجواله

م عرض مسرح سيد درويش في »مترو المدينة«  في سهرة الثالثاء المقبل، يقدَّ
الغنائية  مسرحياته  في  المصري  الموسيقار  ألحان  إلى  يعود  عمل  بيروت.  في 
من خالل إعادة توزيعها ومسرحتها. من المساهمين في العرض الذي أخرجه 
عماد  و  )إيقاع(  الخطيب  أحمد  و  )غناء(  صالح  مريم  من  كل  جابر،  هشام 

حشيشو )عود( و مارك إرنست )بيانو(.

انطلق أّول من أمس، ويستمر حتى نهاية الشهر المقبل في »فيال الفنون« في 
الدار البيضاء معرض قالوا ناس زمان للفنان التشكيلي المغربي هشام صوالحي. 
للتعبير  الداخلي  الديكور  هندسة  تقنيات  توظيف  على  تقوم  المعرض  فكرة 
السائرة  الالمادي المغربي المتوفر في األمثال الشعبية والعبارات  التراث  عن أفكار 

باألساس.

في المنطقة األثرية »برج الحمامات« في مدينة الحمامات التونسية، تقام غدًا 
بالزعيم  احتفاالت  ضمن  مانديال  الفنّية  التظاهرة  مساء  والنصف  السابعة  في 
الجنوب أفريقي الراحل موزّعة على مدن عديدة في العالم. يشارك في التظاهرة 
ومجموعة  جرادي  وياسر  القرواشي  وطارق  العريبي  إحسان  الموسيقيون 
»سراب«، والشاعر حمدي مجدوب إضافة لفرقة »فني رغمًا عني« لمسرح الشارع.

في الساعة الثامنة من مساء اليوم، تقيم فرقة تجوكي ماال األسترالية عرضًا في 
»دار األوبرا المصرية« في القاهرة ضمن فعاليات »المهرجان الصيفي للموسيقى 
والتعبيرات  المعاصرة  الرؤية  بين  تجمع  رقص  لوحات  الفرقة  تقّدم  والغناء«. 

الجسدية المستقاة من الثقافة األصلية ألستراليا قبل مجيء الرجل األبيض.

E E

إبراهيم اليعيشي

رغم أن عدد الكتب املترجمة في إسبانيا 
كــتــاب سنويًا،  آالف  العشرة  قــرابــة  يبلغ 
يبقى  لإلحصاء«،  الوطني  »املعهد  وفــق 
. وحني 

ً
نصيب اللغة العربية منها ضئيال

نــالحــظ نــســبــة األدب مــنــهــا وخــصــوصــًا 
الــشــعــر ســنــجــد بـــأنـــه قـــد يـــكـــون األخــيــر 
ضــمــن اهــتــمــامــات املــتــرجــمــني، ألســبــاب 
عــدة مــن بينها استئثار أجــنــاس أخــرى 
كالرواية باالهتمام، وهي ظاهرة عاملية. 
وفي حالة إسبانيا يضاف عامل آخر ال 
هذا  تفسير  ُيمكن من خالله  أهمية  يقل 
الــعــزوف عــن تــرجــمــة الــشــعــر وهـــو اإلرث 
الــشــعــري الــضــخــم فـــي الــلــغــة اإلســبــانــيــة 
وغزارة اإلنتاج املعاصر، األمر الذي يقلل 
من نسبة الترجمة إلى لغة قد تكون في 

أفضل لحظاتها الشعرية. 
في ظل هذا الوضع يصبح صدور ديوان 
شعري مترجم من العربية في إسبانيا، 
حني  خصوصًا  كثيرًا  تتكّرر  ال  مناسبة 
إذ  القدامى،  العرب  الشعراء  عن  نتحدث 
ال نقع على دواوين مترجمة ألبرز أسماء 
الــشــعــر الـــعـــربـــي فـــي عـــصـــوره الــقــديــمــة، 
وقــلــة فــقــط مــن هــــؤالء مــتــرجــمــون ضمن 
أنــطــولــوجــيــات تــضــم بــعــض قــصــائــدهــم، 
وأبو العالء املعّري على أهميته وتأثيره 
ــــدر لــــه ديـــــــوان مــســتــقــل  لــــم يــســبــق أن صـ
أصــدرت  إذ  الــعــام،  هــذا  قبل  باإلسبانية 
فــي   )Verbum( »بــــيــــربــــوم«  دار  حـــديـــثـــًا 
مدريد مختارات من ديوان »سقط الزند« 
ــيــا 

ْ
ــادور ِبــن ــبــ ــالــ بــتــرجــمــة املـــســـتـــعـــرب ســ

مارتني. وهو الديوان الذي نظمه املعري 
في شبابه وتظهر عليه تأثيرات سابقيه 

من الشعراء وخاصة املتنبي.
اخـــتـــار املــتــرجــم 28 قــصــيــدة مـــن »ســقــط 
الزند«، ويضم الكتاب بعد املقدمة دراسة 
مــن إعـــداد املترجم حــول الــديــوان وحياة 
ــاعـــر وكـــتـــابـــاتـــه وأثــــرهــــا فــــي األدب  الـــشـ
الــعــربــي. وهــي املــحــاولــة األولـــى لترجمة 
املــذكــور وقد  الــديــوان  قصائد كاملة مــن 
وضــعــهــا املــتــرجــم فـــي ســتــة أقـــســـام وفــق 
كل  في  األكثر حضورًا  الشعري  الغرض 

قصيدة.
يــقــدم املــتــرجــم بــعــد كــل قــصــيــدة شــروحــًا 
وتعليقات كثيرة متعلقة بلغة أبي العالء 
واملكانية  الزمانية  واإلشـــارات  الشعرية 
الــتــي كــانــت مــعــروفــة بــالــنــســبــة للشاعر 
ــه وبـــعـــض الـــتـــقـــاطـــعـــات مــع  ــريـ ــعـــاصـ ومـ
التزم  حياته الشخصية. ورغــم ذلــك فقد 
املترجم بالقاعدة غير املكتوبة التي تلزم 
مترجمي األدب في إسبانيا بعدم وضع 
الــحــواشــي، فهي  فــي  تعليقات وشــــروح 
بــالــنــســبــة لــنــاشــري الــتــرجــمــات »مــقــبــرة 
املــتــرجــم«، وهـــذا مــا يفّسر فــي نظرنا أن 
الشروح املتعلقة بكل قصيدة جاءت في 
الصفحات التي تلي ترجمتها. ويعترف 
الـــديـــوان صعب  أن  فــي مقدمته  املــتــرجــم 

من  الجثمان«  »طــاهــر  تــرجــم قصيدة  أن 
الــديــوان ذاتـــه عــام 2008 وهــي القصيدة 
التي يرثي فيها أبــو العالء أبــاه. كما أن 
املترجم كــان قد أصــدر سنة 1990 كتابًا 
بعنوان »املعري حسب البطليوسي: نقد 
وشعر فــي األنــدلــس« مــا يفسر اهتمامه 

بشعر أبي العالء منذ مدة طويلة.
ويرى املترجم في املقدمة أن أهم أعمال 
ــد«  ــزنــ ــط الــ ــقــ ــة، وهــــــي »ســ ــ ــــالثـ ــــري ثـ ــعـ ــ املـ
ــة الـــغـــفـــران«  ــ ــالــ ــ ــــات« و»رســ ــيـ ــ ــــزومـ ــلـ ــ و»الـ
ولكنه باملقابل ال يعطي أي تفسير عن 
للشاعر  األول  الـــديـــوان  اخــتــيــاره  ســبــب 

لترجمته. 
كان مارتني قد ترجم من قبل أعمااًل أخرى 
»السيرتان«  اب عرب معاصرين هي 

ّ
لكت

لــســلــيــم بـــركـــات و»فـــــي الـــطـــفـــولـــة« لعبد 
ــد بـــنـــجـــلـــون و»عـــــــزيـــــــزي الـــســـيـــد  ــيــ ــجــ املــ
كـــوابـــاتـــا« لــرشــيــد الــضــعــيــف و»بــيــضــة 
النعامة« لرؤوف مسعد و»الوجه اآلخر« 
التكرلي. كما ستصدر خــالل هذه  لفؤاد 
»ألــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«،  الـــســـنـــة تــرجــمــتــه لـــــ
عــن دار »بــيــربــوم« وســتــكــون مصحوبة 

بدراسة وشروح من إعداده.

إلى  ترجمته  قبل   
ً
أصــال العربية  باللغة 

اإلسبانية، مؤكدًا أنه لو لم يكن كذلك ملا 
أرفق الشاعر نفسه شروحات لغوية مع 

القصائد.
ــة أو  ــدراســ ــواًء فـــي الــ ــ اعــتــمــد الـــبـــاحـــث ســ
»شــروح  كتاب  على  الترجمة  عملية  فــي 
ســقــط الـــزنـــد: الــتــبــريــزي والــبــطــلــيــوســي 
الكتب«  »دار  الذي نشرته  والخوارزمي« 
الــقــاهــرة ســنــة 1945 وقـــام بتحقيقه  فــي 
كـــل مـــن مــصــطــفــى الــســقــا وعــبــد الــرحــيــم 
وإبراهيم  هـــارون  الــســالم  محمود وعبد 
ــد تــحــت  ــيـ ــد املـــجـ ــبـ األبــــــيــــــاري وحــــامــــد عـ

إشراف طه حسني.
وســـبـــق لــلــمــتــرجــم املــتــخــّصــص فـــي علم 
الترجمة والدراسات العربية واإلسالمية 
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تمثال المعري بعد تشويهه عام 2013

 النحات السوري فتحي محمد مع تمثال 
المعري عام 1944

الشاعر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عمل لـ سلوى روضة شقير



صحة

مــن املحبــذ بالتأكيــد تبنــي واحــد 
أو أكثــر مــن هــذه الطــرق ملعالجــة 
أيضــا  املفيــد  مــن  لكــن  التوتــر، 
فــي  تســاهم  التــي  األغذيــة  علــى  التعــرف 
الوصــول للهــدف نفســه، والتي هي بمتناول 

أيدينا كل يوم.
ومــن املعــروف أن التأثيــرات الســلبية للشــدة 
النفســية التــي يتعــرض لهــا كل منــا يوميــا 
بشــكل أو آخــر )وبدرجــات تتفــاوت بــن مــا 
يحــدث فــي الخالفــات البســيطة، وصوال إلى 
املصائــب الكبيــرة(، هــذه التأثيــرات الســلبية 
على الصحة تأتي بشــكل رئيســي من ارتفاع 
إفــراز الهرمــون كورتيــزول، الــذي يســاهم في 
عــدد مــن األضــرار، ابتداء بالرغبــة في التهام 
الحلويــات، إلــى تضييــق الشــراين وارتفــاع 

الضغط.
ونعــرض فيمــا يلــي أهــم األطعمــة التــي ثبــت 
أو  التوتــر  تخفيــف  فــي  الحميــد  تأثيرهــا 

السيطرة عليه، والسر وراء هذا التأثير:

1- التوت بأنواعه 
فيهــا  )بمــا  التــوت  أنــواع  جميــع  تحتــوي 
التــوت العــادي والبــري والفريــز -الفراولــة-( 
علــى كميــات كبيــرة مــن مضــادات األكســدة، 
التــي تحــارب الجــذور الحــرة التــي تتواجــد 

بكثرة في حاالت الشدة النفسية.
وقــد وجــد الباحثــون تكاثــرا فــي نــوع خاص 
»الخاليــا  تدعــى  البيــض  الــدم  خاليــا  مــن 
الفتاكــة killer cells« فــي الذيــن اعتــادوا أكل 
مــن  نــوع  )وهــو   blueberries األزرق  التــوت 
التوت البري(، وهذه الخاليا لها دور حيوي 
في دعم قدرة اإلنســان املناعية على محاربة 

التوتر.
كما أن جميع أنواع التوت تزخر بالفيتامن 
C، الــذي ثبــت لــدى خبراء الصحة تأثيره في 
تخفيض مســتويات الكورتيزول في الجسم 

وتعديل الضغط املرتفع.

2- نبات الهليون
غيــر  رائحــة  ذا  بولــك  الهليــون  يجعــل  قــد 
بســبب  يحــدث  هــذا  أن  إال  مســتحبة، 
أحــد  folate )وهــو  الفــوالت  احتوائــه مركــب 
كبيــرا  دورا  يلعــب  الــذي   ،)B الفيتامينــات 
فــي منحــك الســكينة والهــدوء ووقايتــك مــن 

الغضب والتوتر.
وبإمكانــك تنــاول هــذا النبــات بعــد غليــه أو 
تعريضــه للبخــار أو بعــد شــيه، وحبــذا لــو 
تجعله شريكا في كل طبق سلطة تحضره.

3- المكسرات )وأهمها الجوز واللوز 
والفستق(

تبــن فــي أكثــر مــن دراســة ســابقة أن للجــوز 
تأثيــرا حميــدا فــي تعزيــز القــدرات الذهنيــة، 
بمــا يحتويــه من الحمــوض الدهنية أوميغا 
Omega 3 وحمض ألفا لينوليك والفينوالت 

املتعددة األخرى التي تدعم الذاكرة.
لكــن دراســة حديثــة أجراها املعهــد األميركي 
أن للجــوز كذلــك  الوطنــي للصحــة، أظهــرت 
هرمونــات  علــى  الحفــاظ  فــي  فعــاال  دورا 
ضمــن  واألدرينالــن(  )الكورتيــزول  التوتــر 
ارتفاعهــا..  مــن  والحــد  الطبيعيــة  حدودهــا 
طعــم  أفضــل  علــى  للحصــول  إنــه  )ويقــال 
للجــوز، علينــا تحميصــه حوالــي 10 دقائــق، 

ثم فرمه وإضافته لطبق السلطة(.
أمــا اللــوز، فهو غني جــدا بمعدن الزنك الذي 
فــي الســيطرة علــى مســتويات  لــه دور هــام 
عــدا  هــذا  باملــزاج،  مرتبــط  كيميائــي  مركــب 

غناه بالبروتينات وبمركبات أوميغا 3.
وأما الفســتق، فقد ثبت في إحدى الدراســات 
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النهــار  فــي  تنــاول بعــض حباتــه مرتــن  أن 
التــي  الوعائيــة  التشــنجات  مــن  يخفــف 
تحصــل بســبب التوتــر وينتــج عنهــا ارتفــاع 
الضغــط، هــذا عــدا أثره الحميــد على مزاجنا 

اآلتي من »فصفصة« حباته.

4- الخضار ذات األوراق الخضراء
غنيــة  الســبانخ(  )مثــل  الخضــروات  هــذه 
بمركب الفوالت folate الذي نوهنا عن دوره 
فــي تحســن املــزاج، ويتــم ذلــك بتعزيــز إفــراز 
املــواد الناقلة العصبية أمثال الســيروتونن 
serotonin والدوبامــن dopamine، وقــد تبــن 
االكتئــاب  نســبة  أن  الدراســات  إحــدى  فــي 
والعصبيــة كانــت أقــل فــي الذيــن يكثرون من 
أكل الخضــار، مقارنــة مــع مــن ال يتناولونهــا 

إال نادرا.

5- اللبن الرائب 
فــي  النافعــة  الباكتيريــا  تأثيــر  أصبــح  لقــد 
األمعــاء علــى الدمــاغ معروفــا، وفــي دراســة 
أن  تبــن  كاليفورنيــا  جامعــة  فــي  أجريــت 
استهالك البادئات الحيوية في اللنب الرائب 
خفف من فعالية املناطق الدماغية املسؤولة 
عــن العواطــف الجياشــة )بمــا فيهــا التوتــر(، 
كما أظهرت دراسة أخرى أن اللنب خفض من 
إفــراز هرمــون الكورتيــزون، الــذي يكمن وراء 

مشاعر القلق واالكتئاب.

6- األسماك البرية والمحار
 Omega  3 أوميغــا  الدهنيــة  الحمــوض  إن 
املتوفــرة بكثــرة فــي الســمك لهــا ميــزة قويــة 
معاكســة لاللتهــاب تقــف فــي وجــه تأثيــرات 
هرمونات الشدة )الكورتيزول واألدرينالن( 
الســلبية، وقد بينت دراســة أجريت في كلية 

املــزاج، أمــا بالنســبة لشــاي الزنجبيــل، فقــد 
بنســيلفانيا  جامعــة  فــي  الخبــراء  أجــرى 
لــه  البابونــج  أن  إلــى  منهــا  انتهــوا  دراســة 
تأثيــر مهــدئ، ويخفــض مــن أعــراض القلــق 

والتوتر.

9- اآلفوكادو 
هــي  الدهنيــة  الفاكهــة  لهــذه  الفريــدة  امليــزة 
واالكتفــاء،  بالشــبع  حســا  تعطينــا  أنهــا 
أكل  فــي  رغبتنــا  ســيخمد  الــذي  األمــر 
الســكاكر والنشــويات )الناتجــة عــن ارتفــاع 
نســب الكورتيــزون( عنــد إصابتنــا بالشــدة 

النفسية.
الفاكهــة  هــذه  أن  لذلــك-  -إضافــة  ولنتذكــر 
عنصــر   20 مــن  أكثــر  تحتــوي  االســتوائية 
 E الفيتامــن  فيهــا  بمــا  أساســيا،  تغذيــة 
والبوتاســيوم   B الفيتامينــات  ومجموعــة 

وأن لديها خاصية تنظيم سكر الدم.

10- الشوكوالتة الداكنة
ليس سرا أن الشوكوالتة تبعث حس الراحة 
والســعادة فــي النفــس، والســبب هــو حفزهــا 
العصبــي  النقــل  مركــب  إفــراز  علــى  الدمــاغ 
يحجــب  الــذي   ،anandamide انانداميــد 
مشــاعر األلــم واإلحبــاط، ما دعــا مجلة علوم 
الشــوكوالتة   تســمي  أن  النفســية  الصيدلــة 

»عقار الشدة النفسية الجديد«.
الشــوكوالتة  فــي  الــكاكاو  ألن  إضافــة  هــذا 
لــه تأثيــر مــرخ علــى الشــراين، مــا يفيــد فــي 
تخفيض الضغط وتحسن تروية األعضاء،

علــى  الداكنــة  الشــوكوالتة  تفضيــل  ويأتــي 
مــن  أعلــى  نســبا  احتوائهــا  مــن  غيرهــا 
)الفينــوالت  األكســدة  ومضــادات  الــكاكاو 

والفالفونويدات(.

مركب الفوالت يلعب دورا 
كبيرا في منحك السكينة 

والهدوء ووقايتك من 
الغضب والتوتر

أدهم
أعاني من فقدان السمع الحسي العصبي 
فــي كلتــا األذنــن للتــرددات العاليــة فــوق 
اثنــن كيلــو هيرتــز، يمكننــي فهــم الكالم 
بشــكل واضــح فــي بيئــة هادئــة، أمــا فــي 
بيئــة فيهــا الضجيــج فصعــب. ليــس لدي 
أي عيــب أو عطــب بــأي جــزء مــن األذن 
وليــس  الــوالدة،  منــذ  لــدي  الحالــة  وهــذه 
ســمع  علــى  تســاعدني  وســيلة  هنــاك 
التــرددات العاليــة. أســتصعب فهــم ولفــظ 
الحــروف ودومــا أتجنــب مناطــق  بعــض 
غيــر  قليــال  يجعلنــي  وذلــك  الضوضــاء 
اجتماعــي. مــا تأثيــر ذلــك علــى صحتــي 
النفســية وجهــازي العصبــي وهــل يمكن 

أن يسبب توترا؟
أهــم  مــن  الســمع  حاســة  تعتبــر 
الحســي  العصــب  وتأثــر  الحــواس، 
مــن املشــاكل التــي ال يمكــن الشــفاء 
منهــا، ولكــن عالجهــا أصبــح ســهال 
ال  العصــب  حالــة  أن  بمعنــى  جــدا، 
منــذ  اإلصابــة  كانــت  إذا  تتحســن 
الحــادة،  الحــاالت  بعكــس  الطفولــة 
ولكــن بعــد وضــع ســماعات لــأذن 
يســتطيع الشــخص أن يسمع جيدا 

جدا.
د. عبد الرحمن يونس
استشاري األنف واألذن والحنجرة

رتاج
مريضة تعاني من انتشار السرطان في 
كامــل الكبــد، ولــم يبــق منهــا شــيء فهــل 

تصلح معها زراعة الكبد؟
فتقييــم  للغايــة،  مبهمــة  رســالتك 
حاالت أورام الكبد يخضع ملعايير، 
األوعيــة  تأثــر  ومــدى  وأحجــام، 
الدموية، كالوريد البابي والشريان 
باإلضافــة  عدمــه،  مــن  الكبــدي 
كونهــا  عددهــا،  البــؤر،  إلــى، حجــم 
أوليــة أم ثانويــة، والكثيــر جــدا مــن 
غيرهــا مــن املعلومات التي ال يمكن 
رســالة.  خــالل  مــن  عنهــا  اإلجابــة 
قــد  الكبــد  ســرطان  حــاالت  بعــض 
كبــد،  زرع  عمــل  تقبــل  أن  يجــوز 
ولكــن مــن رســالتك ال يمكــن الجــزم 
بــأي شــيء، نصيحتي هــي عرضها 
لأشــعة  استشــاري  علــى  ســريعا 
وزرع  الكبــد  وأورام  التداخليــة 
الكبد )3 تخصصات(، ملعرفة الرأي 

النهائي.
د. محمد نجيب
استشاري أمراض الكبد

سؤال

كيس Case الطبية أن الذين تناولوا مكمالت 
أوميغا 3 )بمعدل 2000 ملغ يوميا( حصلوا 
علــى انخفــاض فــي نســبة إصابتهــم بالقلــق 
الذيــن  مــع  )مقارنــة   %  20 بنســبة  والتوتــر 
فهــو  املحــار،  أمــا  غفــال(.  حبوبــا  تناولــوا 
-إضافــة لذلــك- مســتودع هائــل ملعــدن الزنــك 
الشــدة  محاربــة  فــي  فائدتــه  ثبتــت  الــذي 
النفســية )تكفــي 6 قطــع مــن املحــار لتوفيــر 

حاجتنا اليومية من هذا املعدن الثمن(.

7- دقيق الشوفان 
املركبــة،  النشــويات  مــن  الشــوفان  يعتبــر 
التــي ترضــي رغبتنــا فــي الفحمائيــات دون 
أن تســبب ارتفــاع ســكر الــدم الفجائــي الــذي 
يحصــل مــن الســكريات والنشــويات املكــررة 
محفــز  وهــو  األبيــض(،  والــرز  الخبــز  )مثــل 
ممتــاز إلفــراز الدمــاغ لهرمون الســيروتونن 
علــى  املهــدئ  بتأثيــره  املعــروف   serotonin
املنحلــة  األليــاف  علــى  الحتوائــه  اإلنســان، 

.beta-glucan التي تدعى بيتاغلوكان

8- الشاي األخضر وشاي البابونج
 Illinois أثبــت الباحثــون فــي جامعة إلينــوي
فــي  مليزاتــه  إضافــة  األخضــر،  الشــاي  أن 
ويعــدل  الذهــن  يقــدح  الســرطان،  محاربــة 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( بعض األطعمة تحتوي على مكونات لها تأثير حميد في تخفيف التوتر

هناك أكثر من طريقة لمعالجة التوتر دون اللجوء للطبيب.. منها ما 
ما  ومنها  اليوغا،  مثل  التأمل  أساليب  يتبع  ما  ومنها  بالرياضة،  يتعلق 

يعتمد على الغذاء

10 أغذية
تعالج الشدة النفسية

دون اللجوء إلى طبيب

محفزات تزيد التوتر

معلومة تهمك

قد يعتقد البعض أن التهام بعض الحلويات أو 
النشويات هو رد الفعل الطبيعي لإلصابة بالتوتر، لكن 

هذه األغذية هي من أسوأ  ما يمكن أن نلجأ  إليه في 
هذه الحاالت.

1- السكر. 
يؤدي استهالك السكريات  لتقلبات في سكر الدم، ما 
يدعو بالتالي لتقلبات في مزاج اإلنسان، كما يؤهب 
ملقاومة اإلنسولن، ما يؤثر سلبا على صحة الدماغ، 
ويزيد من ظاهرة االلتهاب املزمن التي تعرقل وظيفة 

الجهاز املناعي.
2- الخبز )خاصة املكرر( 

يحتوي الخبز )سواء كان منشؤه حبوب القمح أو 
الشعير أو الحنطة( بروتينا يدعى غلوتن gluten، ثبت 
تأثيره السلبي على صحة الدماغ ومزاج اإلنسان، كما 
عرف عنه انه يؤزم حاالت االكتئاب، وقد يكون السبب 

هو كبحه إلفراز »هرمون السعادة« سيروتونن.
processed foods 3- األغذية املصنعة

هذه األغذية الجاهزة املحضرة في املطاعم تحتوي 
كثيرا من العناصر الغذائية الضارة، فباإلضافة للسكر 

لة وامللونات  والغلوتن، تكثر فيها الدهون املحوَّ
ومركبات التحلية االصطناعية وامللح MSG، وكلها 

مواد مرتبطة باالنفعال والتهيج والتوتر.
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أكدت تقارير 
صحافية 
فرنسية 
وإنكليزية أن 
الجزائري رياض 
محرز قد رفض 
عرض تمديد 
تعاقده مع 
ليستر سيتي 
اإلنكليزي، وأنه 
يفكر جديا في 
الرحيل عن بطل 
الدوري في 
موسم االنتقاالت 
الصيفية، وأن 
فريق برشلونة 
اإلسباني هو 
األقرب لضمه 
خالل األسابيع 
رياض محرز العب وسط ليستر سيتي )Getty(المقبلة.

رحيل محرز
أعلن نادي برشلونة لكرة القدم أن العبه 

التركي آردا توران والعبيه السابقن كارليس 
بويول وديكو وإريك أبيدال وصامويل إيتو 

موجودون في منطقة بتركيا »بعيدة عن الخطر« 
ويتواصلون مع النادي، وذلك بعد محاولة 

االنقالب التي بدأها عسكريون الليلة املاضية 
على الحكومة التركية. ويوجد هؤالء الالعبون 

في تركيا حيث كان من املقرر أن يشاركوا في 
مباراة خيرية ينظمها إيتو في مدينة أنطاليا.

أصبح قميص اإليطالي املخضرم اندريا بيرلو 
العب وسط نيويورك سيتي األكثر مبيعًا في 
الدوري األميركي لكرة القدم منذ بداية العام 

الجاري. وشملت قائمة الالعبن الخمسة أصحاب 
القمصان األكثر مبيعًا املهاجم األميركي كلينت 
ديمبسي، العب سياتل سوندرز، وقائد منتخب 

العم سام، ويليه اإلسباني ديفيد فيا هداف 
 في املركز 

ّ
الدوري األميركي هذا املوسم. وحل

الرابع مهاجم سياتل سوندرز جوردان موريس.

قالت الحكومة البرازيلية إنها ستزيد مناطق 
الفحص األمني وستضع املزيد من حواجز 

الطرق، وستجري تفتيشا أكثر للزوار في ريو دي 
جانيرو وقبل دورة األلعاب األوملبية املقررة هناك 

الشهر املقبل، سعيًا لزيادة األمن بعد الهجوم 
الدامي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية 

الخميس. والتقى مسؤولون برازيليون إلعادة 
تقييم االستعدادات لألعاب التي ستنطلق في 

الخامس من أغسطس/آب املقبل.

برشلونة يعلن 
أن العبيه في تركيا 
بعيدون عن الخطر

قمصان بيرلو 
األكثر مبيعًا 

بالدوري األميركي

البرازيل تكثف
اإلجراءات األمنية قبل 

أولمبياد ريو
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حسين غازي

عندما قاد املــدرب اإلسباني إيمري 
نادي إشبيلية لتحقيق لقب الدوري 
األوروبــــــــي عــلــى حـــســـاب لــيــفــربــول، 
بــاتــت أعــن األنــديــة عليه شــاخــصــة، حاولت 
فرق عديدة التعاقد معه، لكن في نهاية األمر 
حــّط رحاله في نــادي باريس ســان جيرمان، 
ــوران بــان  ــ ــدرب الــفــرنــســي لـ ــ وبـــذلـــك غــــادر املـ
ــنـــادي الــبــاريــســي ولــــم يــدخــل فـــي مــغــامــرة  الـ

جديدة حتى هذه اللحظة.
املــدرب الهولندي  كان الجميع ينتظر رحيل 
لويس فان غال عن صفوف نادي مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، وبــالــفــعــل حــصــل ذلــك، 
مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي  بعدها  ليصل 
الذي كان بدون ناٍد بتلك الفترة بعد رحيله 
ــم املــــاضــــي،  ــ ــــوسـ ــن تـــشـــلـــســـي مـــنـــتـــصـــف املـ ــ عـ
وبالتالي فإن السبيشيل وان سيبدأ مغامرة 

جديدة في أولد ترافولد.
الكثير من املدربن قرروا التنحي عن تدريب 
في  عليها  يــشــرفــون  كــانــوا  الــتــي  املنتخبات 
أبــرزهــم، اإلسباني  يـــورو 2016، ونــذكــر هنا 
فيسنتي ديل بوسكي، الذي وّدع البطولة من 
الدور الربع نهائي أمام إيطاليا، بعدما كان 
بطًا لليورو فــي 2012، وكــذلــك رحــل املــدرب 
منتخب  عـــن  هـــودجـــســـون  روي  اإلنـــكـــلـــيـــزي 
األسود الثاث بعد املستوى املخيب لآلمال، 
كما شهدنا مغادرة املــدرب فيلموتس، الذي 
فــشــل فـــي قـــيـــادة بــلــجــيــكــا لــلــقــب رغــــم وجـــود 
أســمــاء ونــجــوم كــبــيــرة مــعــه، ووصــــل النجم 
السابق أندريه تشيفشينكو لتدريب منتخب 

أوكرانيا في مهمة جديده في مسيرته.
اســمــان بـــــارزان أطــاحــت بــهــمــا كــوبــا أمــيــركــا 
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املـــئـــويـــة الـــتـــي جــــرت فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
ــدرب األرجــنــتــيــنــي  ــ األمـــيـــركـــيـــة، األول هـــو املــ
تاتا مارتينو، الذي ترك منتخب باده على 
إثــر الــخــســارة فــي النهائي أمــام تشيلي، أما 
دونغا،  البرازيلي  املــدرب  فهو  الثاني  االســم 
الذي عاش خيبة أمل كبيرة، بسبب توديعه 

البطولة من الباب الضيق في الدور األول.
وصـــــل أيـــضـــا مــــدربــــون آخـــــــرون فــــي الــفــتــرة 
ــــدرب مـــيـــان الــجــديــد  ــــرار مـ ــيــــرة، عــلــى غـ األخــ
 بــــديــــًا 

ّ
فـــيـــتـــشـــيـــنـــزو مــــونــــتــــيــــا، الــــــــذي حـــــــل

أوميتي وديني آخر 
الفرنسيين المنضمين 

إلى برشلونة

نادال غاب عن بطولة 
روالن غاروس بسبب إًصابة 

في المصعم

مدرب الزمالك يحذر من االستهانة بصن داونز
التنافس  فيها  يقتصر  والتي  أفريقيا،  أبطال  دوري  من  الثانية  املجموعة  في 
اليوم  الزمالك  يلتقي  الجزائري،  وفــاق سطيف  استبعاد  بعد  فــرق  على ثالثة 
مع صن داونز الجنوب أفريقي. وحذر محمد حلمي مدرب الزمالك العبيه من 
االستهانة باملنافس املقبل قائال »البعض يعتقد أن مباراة األحد ستكون سهلة 
بناء على بعض الحسابات، لكن الواقع يؤكد أن صن داونز سيحضر ملصر 
من أجل العودة بنقطة على األقل«. وأضاف حلمي »حذرت الالعبني من الثقة 
الزائدة من خالل املحاضرة األخيرة وطالبتهم بتحقيق الفوز حتى ال ندخل في 
حسابات أخرى«. وأكد حلمي أن فريقه ال يعاني من غيابات بعد تعافي حازم 

إمام والحارس الثاني محمود عبد الرحيم جنش من اإلصابة.

تغريم وإخالء سبيل حسام حسن 
قررت محكمة جنح مستأنف قسم ثان اإلسماعيلية، املصرية، تغريم حسام 
حسن املدير الفني لفريق املصري البورسعيدي ومساعديه حسن مصطفي 
ووليد بــدر، مبلغ 500 جنيه، ما يعادل أقل من خمسني دوالرًا أميركيًا، لكل 
اتهامهم بالتعدي على  الجنائية ضدهم على خلفية  الدعوى  منهم، وانقضاء 
شرطي، وذلك بعد التصالح في الواقعة. وكانت نيابة االسماعيلية قد أصدرت 
التحقيقات بتهم  أيــام على ذمــة  املــصــري ومساعديه 4  املـــدرب  قـــرارًا بحبس 

التعدي على موظف عام، وإتالف كاميرا املجني عليه.

هزيمة مفاجئة للكوكب المراكشي 
أمام الفتح الرباطي

االتــحــاد  كــأس  فــي مسابقة  لــه  أول هزيمة  املغربي  املــراكــشــي  الكوكب  تــجــرع 
األفــريــقــي لكرة الــقــدم إثــر سقوطه أمــام ضيفه ومــواطــنــه الفتح الــربــاطــي 3-1 
الرباطي حامل  الفتح  ورفــع  الثانية.  املجموعة  ملنافسات  الثالثة  الجولة  ضمن 
الذي  املراكشي  للكوكب   6 نقاط، مقابل  إلــى 7  املغربي رصيده  الـــدوري  لقب 
الرباط، وتراجع بالتالي إلى مركز  أبناء  تهاوى عن صــدارة املجموعة لصالح 

الوصافة على سلم ترتيب املجموعة الثانية.

وفروم  فرنسا  لسباق   13 بالمرحلة  يفوز  دومولين 
يعزز صدارته

تفوق البريطاني كريس فروم على منافسيه في سباق فرنسا للدراجات عندما 
احتل املركز الثاني في املرحلة 13 ضد الساعة للفردي خلف توم دومولني بعد 
استكمال السباق وسط إجراءات أمنية مشددة ومعنويات منخفضة بعد هجوم 
نيس الدامي. وأثير جدل بني منظمي السباق حول إلغاء املرحلة لكن تم االتفاق 
على الوقوف دقيقة حدادا على الضحايا قبل البداية ودقيقة أخرى عند منصة 
البيسني  الهولندي دومولني متسابق جاينت  املرحلة. وفاز  انتهاء  بعد  التتويج 

باملرحلة مسجال 50دقيقة و15 ثانية ومتفوقا على فروم بفارق 1.03 دقيقة.

فونيل تنضم للفريق البريطاني للفروسية في ريو
للمرة  أوملبية  ميداليات  ثالث  على  الحائزة  فونيل  بيبا  البريطانية  ستشارك 
الــثــالــثــة فــي األوملــبــيــاد بــعــد انــســحــاب زميلتها إيـــزي تــايــلــور بسبب إصــابــة 
ــفــرق في  حــصــانــهــا فــي الــتــدريــبــات. وكــانــت فــونــيــل - الــتــي فــــازت بفضية ال
سيدني 2000 وأثينا 2004 وبرونزية الفردي في 2004 أيضا - على القائمة 
الفروسية  فريق  قائد  هيوز  دان  وقــال  ريــو.  في  التي ستشارك  االحتياطية 
في بيان »نشعر بخيبة أمل كبيرة من أجل إيزي وفريقها املساعد. كان من 
املفترض أن تكون ريو أولى دوراتها األوملبية. هي واحدة من أمهر الفارسات 
البريطانيات على مستوى العالم. أثق أن هذه ليست فرصتها األخيرة لتمثيل 
بريطانيا على املستوى العاملي. بوجود بيبا فونيل فإننا نمتلك البديل القوي 
للغاية ونحن واثقون أن هذا الفريق يملك فرصته كاملة في الفوز بميدالية في 
ريو«. وفازت فونيل )47 عاما( بلقاء بادمنتون ثالث مرات وباتت أول فارسة 
تفوز باللقاءات الثالثة الكبرى التي تشمل كنتاكي وبادمنتون وبيرلي عندما 

حققت ذلك في 2003.

برشلونة ـ العربي الجديد

ــادي بـــرشـــلـــونـــة بــالــاعــبــن  ــ يــحــفــل تــــاريــــخ نــ
الــفــرنــســيــن، الـــذيـــن تــعــاقــبــوا عــلــى الـــنـــادي 
طـــــوال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ومــــؤخــــرًا انــضــم 
األول  الــكــتــالــونــي،  للفريق  فرنسيان  العــبــان 
هو املدافع أوميتي الذي قدم مستوى مميزًا 
ديني.  لوكاس  والثاني هو  يــورو 2016،  في 
وُقدم أوميتي في نادي برشلونة، وصّرح في 
هذا الصدد بأنه حقق أحد أحامه، وأكد بأنه 
يعرف كل شيء تقريبا عن النادي الكتالوني، 
إذ إنــه يتابع الــنــادي منذ عــدة ســنــوات منذ 
كان طفًا صغيرًا، وأوضح املدافع أن كان ما 
يجذبه في برشلونة أثناء مشاهدة مبارياته 
عــبــر الــتــلــفــاز كـــانـــت »طـــريـــقـــة لــعــبــه وســعــيــه 
يمتلك  أنــه  أومتيتي  واعتبر  لــلــفــوز«.  الــدائــم 
ثاث مرجعيات في مركزه وهم تياغو سيلفا 
قائد املنتخب البرازيلي ونادي باريس سان 
الفرنسي، وســرجــيــو رامـــوس قائد  جــيــرمــان 
ريال مدريد واملنتخب اإلسباني، إضافة إلى 

زميله في الباوغرانا جيرارد بيكيه.

ــــي لــلــتــنــس لــلــثــنــائــي  ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ســـمـــح االتـ
ــبـــرت رامــــوس  اإلســـبـــانـــي رافـــائـــيـــل نـــــادال وألـ
باملشاركة فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة )ريــو 
البرازيلية،  جانيرو  دي  ريــو  بمدينة   )2016
الفترة ما بن 5 وحتى 21 أغسطس/آب  في 
املــقــبــل، إلـــى جــانــب بــاقــي الــاعــبــن اإلســبــان 
الذي  االستئناف  قبول  بعد  وذلــك  املتأهلن 

تقدم به االتحاد اإلسباني للعبة.
ووفقا للبيان الذي نشره االتحاد اإلسباني 
فـــإن االتـــحـــاد الـــدولـــي أكـــد مــشــاركــة الثنائي 
اإلسباني في دورة األلعاب األوملبية. وكانت 
مـــشـــاركـــة الــثــنــائــي فـــي األوملـــبـــيـــاد تقتضي 
موافقة االتحاد الدولي لعدم خوضهم العدد 
األدوار اإلقصائية  فــي  املــبــاريــات  مــن  الـــازم 

ملنافسات كأس ديفيز.
وتقتضي لــوائــح االتــحــاد الــدولــي أن يشارك 
الاعب في ثــاث تصفيات على األقــل لكأس 
ــيــــرة من  ديـــفـــيـــز، مــنــذ خــــوض الــنــســخــة األخــ
ــامــــن، مــن  األوملــــبــــيــــاد، وواحــــــــدة فــــي آخـــــر عــ
للمحفل  التالية  النسخة  أن يشارك في  أجــل 
ــم مــــن وجــــــود بــعــض  األولـــيـــمـــبـــي عـــلـــى الــــرغــ

وتـــابـــع الـــاعـــب »أنــــا ســعــيــد جــــدًا بــالــتــواجــد 
إلى  هــذا حلم وأصــبــح حقيقة«، مشيرًا  هنا. 
إبرام  لم يتمالك دموعه حينما تأكد من  أنه 
املــدافــع  انــتــقــال  صفقة  قيمة  وتبلغ  الصفقة. 
إلــى برشلونة 25 مليون  الفرنسي  ليون  من 
يورو، فيما ترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى 

60 مليون يورو.
ــامــــش انـــضـــمـــام  ــى هــ ــلــ ــب آخــــــر وعــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
ــا  ــرانــ ــبــــاوغــ ــيـــن إلــــــى الــ ــسـ ــرنـ ــفـ ــبــــن الـ الــــاعــ
،عرضت صحيفة ماركا اإلسبانية 18 العبا 
الباوغرانا  ألـــوان  عــن  الــدفــاع  تعاقبوا على 
ــنــــي، وكـــــان األول هــنــري  قــبــل أومـــيـــتـــي وديــ
ثم  ومـــن   ،1909-1908 مــوســم  فـــي  نــورمــانــد 
أتى بعدها جيم كاريليير، وموريس بيغيه 
)1913-1914(. وفي موسم 1917-1918 تعاقد 
الكتالوني مع جان فيردو، وتوقفت  النادي 
إلى  الــقــدوم  عــن  الفرنسية  الصفقات  بعدها 
الفريق  إلــى حن ضم  البرسا مــدة 30 عاما، 
لــم يمكث طــويــًا في  لكنه  جولي روبيسكو 
النادي في سنة 1948. جاء بعدها لوسيان 
مولر وقضى 3 مواسم من 1965 حتى 1968، 

االســتــثــنــاءات فــي حــالــة اإلصــابــات الطويلة، 
كما حدث في حالة نادال.

وصــدقــت املــنــظــومــة األكــبــر فــي عــالــم التنس 
على قائمة املشاركن من اإلسبان في أوملبياد 
ــافـــة  ــو بــــوجــــود نــــــــادال ورامـــــــــوس بـــاإلضـ ــ ريــ
إلــــى غــاربــيــنــي مــــوغــــوروزا وكـــــارال ســـواريـــز 
وديفيد فيرير وروبرتو باوتيستا، وذلك في 

منافسات الفردي للرجال والسيدات.
وأشـــــار االتـــحـــاد فـــي بــيــانــه »ســتــتــكــون فــرق 
الـــزوجـــي املــشــاركــة فـــي مــنــافــســات الـــزوجـــي، 
ــده املــنــتــخــبــات  ــائـ ــقـ تـــحـــت الــتــقــيــيــم الـــفـــنـــي لـ
اإلســبــانــيــة، كونشيتا مــارتــيــنــيــز، مـــن: كــارال 
ســـواريـــز وجــاربــيــنــي مــــوجــــوروزا، وأنــابــيــا 
ميدينا وأرانتشا بارا، ورافائيل نادال ومارك 

لوبيز وديفيد فيرير وروبرتو باوتيستا«.
بــيــنــمــا ســيــتــم تــأكــيــد قــائــمــة املـــشـــاركـــن في 
منافسات الزوجي املختلط يوم 9 أغسطس/

آب املقبل، حيث جاء في البيان »تنوي مدربه 
املنتخب إشراك الزوجي املكون من جاربيني 
نــادال، وكــارال سواريز/ موجوروزا/رافائيل 

ديفيد فيرير«.

ثــم لــعــب املــــدرب الــفــرنــســي الــشــهــيــر لــورانــت 
فــي 1997-1996،  ــدًا هــنــاك  بــان موسما واحـ
غــرار  على  املهمة  األســمــاء  بعدها  وتعاقبت 
ــــل ســريــعــا،  ــذي رحـ ــ كـــريـــســـتـــوف دوغــــــــاري الــ

وأيضا فريدريك ديهو )2000-1999(.
النادي بعدها ضم ريتشارد دورتوتيل  قرر 
موسم 2000 واستمر عامن هناك، فيما لعب 
جاء  ثم   ،2001-2000 موسم  بوتي  إيمانويل 
وبعدها   ،)2003-2001( كريستانفال  فيليبي 
انـــضـــم نــجــم مـــونـــاكـــو الـــســـابـــق لــودوفــيــتــش 
مـــوســـم 2004 حــتــى 2007  لــلــفــريــق  دجـــولـــي 
وتّوج بلقب دور األبطال، وخال تلك الفترة 
لعب سيلفستري معه في موسم 2006-2005.

وبــعــد هــبــوط نـــادي يــوفــنــتــوس إلـــى الــدرجــة 
الـــثـــانـــيـــة بــســبــب قــضــيــة الـــكـــالـــتـــشـــو بـــولـــي، 
تعاقد برشلونة مع املدافع ليليان تورام ملدة 
موسمن )2006-2008( وحينها كان الاعب 
فــي قمة مــســتــواه، ثــم جــاء تــيــري هــنــري أبــرز 
اســم فرنسي لعب فــي الكامب نــو، حــن ترك 
ــنــــال، وبــقــي هــنــاك ثــاثــة مــواســم  نــــادي أرســ
الجميع  خــالــه  أبــهــر   2010 حــتــى   2007 مـــن 
مــن خــال أهــدافــه الــرائــعــة، أمــا إيــريــك أبــيــدال 
فــهــو أكــثــر الــفــرنــســيــن مــكــوثــا فــي برشلونة 
من 2007 حتى 2013 وله منزلة خاصة لدى 
إلــى  الـــتـــي وقـــفـــت  الــجــمــاهــيــر ولـــــدى اإلدارة 
جانبه حتى تعافى من املــرض الــذي ألــّم به، 
أما آخر الفرنسين الذين لعبوا للنادي وما 
الذي  زالــوا في صفوفه فهو جيرمي ماتيو، 

انضم للفريق في عام 2014.

ــتـــنـــس فــــي الـــــــدورة  ــنـــافـــســـات الـ وســـتـــلـــعـــب مـ
الفترة ما بن 6 وحتى 14  األوليمبية خال 
أغــســطــس/آب فــي املــركــز األولــيــمــبــي للتنس 
والتي  الصلبة،  األراضــــي  على  ريــو  بمدينة 
ــة بــحــد أقـــصـــى 4  ــ ســتــشــهــد مــشــاركــة 52 دولـ

ممثلن في منافسات الفردي.
ــه ال  وأكـــــد نــــــادال فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة أنــ
ــكـــون مــــســــتــــواه فــــي دورة  ــيـ ــيـــف سـ يــــعــــرف كـ
األلــعــاب األوملــبــيــة بــريــو دي جــانــيــرو، ولكنه 
ــه هــو  أشــــــار إلـــــى أن أهـــــم شـــــيء بــالــنــســبــة لــ

»املشاركة واالستمتاع«. وقال الاعب الغائب 
عـــن املــنــافــســات مــنــذ تــعــرضــه لــإقــصــاء في 
ــابـــة في  ــاروس بــســبــب إصـ ــ بــطــولــة روالن جــ
املــعــصــم خــــال حــــدث دعـــائـــي أنــــه ال يــعــرف 
ولكن  ريــو،  فــي  كيف سيكون مستواه  جيدا 
أهم شيء هو »املشاركة واالستمتاع والعمل 
اليومي للوصول للبطولة في أفضل صورة 
ممكنة«. وأشار نادال إلى أن غيابه عن دورة 
لندن 2012 كان بمثابة »ضربة قوية واحباط 
ألن البطولة تقام كل أربع سنوات وال تعرف 
إذا ما كنت ستشارك في الدورة التالية أم ال«.
واعتبر الاعب الخوف من اإلصابة بالعدوى 
بــفــيــروس زيــكــا فــي األوملــبــيــاد الــشــهــر املقبل 
بالبرازيل تسبب في »خلق حالة من الخوف 
ــال نــــادال فــي مؤتمر  بــعــيــدة عــن الـــواقـــع«. وقـ
صحافي إنــه قضى بعض الــوقــت هــذا العام 
فـــي ريـــو دون أن يــتــعــرض ألي شــــيء. وقـــال 
»تواجدت هناك في فبراير )شباط( ومارست 

حياتي بشكل طبيعي«.
وتابع نادال ردا على أسئلة الصحافين »ال 
أفــكــر أبـــدا فــي عـــدم الــتــواجــد بــريــو«. واعتبر 
أوملبياد  فــي  الذهبية  بامليدالية  تتويجه  أن 
بكن 2008 يعد »أكثر أهمية« من أي بطولة 
جراند سام. وأضاف الاعب اإلسباني »في 
األوملبياد تكون الفرص محدودة والصعوبة 

أكبر«.
)إفي(

االتحاد الدولي يوافق على مشاركة نادال في األولمبيادالفرنسيون وبرشلونة: قصة طويلة بدأت عام 1908

هذا  اإلنكليزي  الــدوري  سيشهد 
الكثير  بين  كبيرة  منافسة  العام 
رانييري  غــرار  على  المدربين  من 
مع ليستر سيتي، وبيب غواريدوال 
سيتي،  مــانــشــســتــر  ــادي  ــ ن مـــع 
مورينيو  ــه  جــوزي إلــى  إضــافــة 
يورغن  واأللماني  اليونايتد،  في 
وال  ليفربول،  نــادي  في  كلوب 
الفرنسي  المدرب  إغفال  يمكن 
نادي  يقود  الــذي  فينغر  أرسين 
ــال، وهــنــاك بـــواش مــدرب  ــن أرس

توتنهام هوتسبر.

صراع في 
البريميير ليغ

تعاقد نادي برشلونة 
مؤخرًا مع العبين من 
فرنسا، ولكن سبقهما 

الكثير من أسالفهما

سيحاول نادال وضع كل 
إمكانياته لتحقيق إنجاز 

في األلعاب األولمبية بيرو 
هذا الصيف

)Getty( مورينيو سيبدأ مهمة جديدة مع اليونايتد

)Getty( تاتا مارتينو فشل في المهمة)Getty( دونغا وّدع الكوبا من الدور األول ورحل

)Getty( شفشنكو مدرب أوكرانيا الجديد)Getty( ديل بوسكي تنحى بعد خسارة لقب اليورو)Getty( فيلموتس أقيل من قبل االتحاد البلجيكي

)Getty( هنري أبرز فرنسي ارتدى قميص البرسا)Getty( رافائيل نادال

خارطة المدربين

 2016 يورو  مسابقة  نهاية  بعد  العالم  في  المدربين  خارطة  تّغيرت 
للموسم  األندية  تحضيرات  وانطالق  المئوية،  أميركا  كوبا  وكذلك 

الكروي الجديد 2016-2015

أسماء رحلت عن المنتخبات واألندية وأخرى وصلت

ــر حط  ــيــ لــســيــنــســيــا مــيــهــايــلــوفــيــتــش، واألخــ
ــادر  ــي نــــــادي تــــوريــــنــــو، بـــعـــد أن غــ ــه فــ ــالــ رحــ
ــم مــهــمــة  ــلـ ــتـ ــدريــــب الــــفــــريــــق، واسـ فـــيـــنـــتـــورا تــ
املــنــتــخــب اإليــطــالــي بــــداًل ألنــتــونــيــو كــونــتــي، 
الذي قرر منذ املوسم املاضي ترك األتزوري، 
حن وّقع عقدًا مع نادي تشلسي اإلنكليزي، 
ولدينا مدربون آخرون سيباشرون مهامهم 
ــالــــي، مـــثـــل بــيــب  ــم الــــحــ ــوســ ــي املــ الــــجــــديــــدة فــ
ــــوال فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي وكـــارلـــو  ــــوارديـ غـ

أنشيلوتي في بايرن ميونخ.

مباريـات
      األسبـوع
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راجية سليم

كـــــرة الــــقــــدم مــــا هــــي إال جـــــزء مــن 
والــحــيــاة ينقصها شيء  الــحــيــاة، 
فيها  تكتمل  والــســعــادة ال  ــا،  دومــ
أبدًا. واآلن يبدو أن صفحات التاريخ السوداء 
ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  النجم  تــاحــق 
الـــــذي فــــاز بــكــل شــــيء مـــع نـــاديـــه بــرشــلــونــة 
اإلسباني، لكنه يعاني من الفشل مع منتخب 
باده األول، على الصعيدين القاري والدولي.
وال يعتبر ميسي الوحيد الذي عانى األمرين 
مــن أجـــل مــواصــلــة االنــتــصــارات مــع منتخب 
باده، فيضم التاريخ العبني من كبار نجوم 
اللعبة أمثال بيليه ودي ستيفانو وكرويف 
ومــــــــارادونــــــــا، عــــاشــــوا أوقـــــاتـــــا صـــعـــبـــة رغـــم 
الرياضي  مشوارهم  في  الكبيرة  النجاحات 
وتذوقوا طعم الفشل ليدركوا أنهم بشر، وأن 
كــرة الــقــدم لها وجــهــان، وال يــوجــد أي العب 
يستطيع تحقيق االنتصارات طوال مسيرته، 

حتى لو كان األفضل في العالم.
ميسي  ليونيل  اجتاح  الــذي  الكبير  فالحزن 
عــقــب خـــســـارة نــهــائــي كــوبــا أمــيــركــا املــئــويــة 
الثاني  للعام  الترجيح  بركات  تشيلي  ضد 
تــوالــيــا أدى إلـــى وضــعــه نــهــايــة ملـــشـــواره مع 
مــنــتــخــب األرجـــنـــتـــني، يــظــهــر كــيــف أن أفــضــل 

األساطير 
بين النجاحات واإلحباطات

عانى النجم األرجنتيني ليونيل ميسي األمرين من أجل الحصول على بطولة 
مع منتخب بالده، وهو األمر الذي انتهى بشكل مؤسف، بعدما قرر االعتزال 
الدولي المبكر، وهو الوضع الذي عانى منه العديد من أساطير الساحرة 

المستديرة على مدار تاريخها

3031
رياضة

تقرير

العـــب فـــي الــعــالــم يــمــر بـــأوقـــات مـــن الضعف 
الخسارة  البرغوث عقب  واإلحــبــاط. وصــرح 
ــتـــي بــكــي فــيــهــا بــحــرقــة  أمـــــام األرجـــنـــتـــني والـ
فقدان  ركلة ترجيحية تسببت في  إلضاعته 
اللقب مجددا »بعد التفكير مليا داخل غرف 
اللحظة قد حانت إلنهاء  أن  اعتقد  املــابــس، 
مــســيــرتــي مـــع املــنــتــخــب. لــقــد حـــاربـــت كــثــيــرا 
وحاولت. إنها أربع نهائيات ولم أتمكن من 
الــفــوز بــأي منها. لقد فعلت كــل مــا بوسعي، 
األمر يؤملني أكثر من أي شخص ولكن يبدو 
أن األمر لن ينجح. كنت أتمنى إحراز لقب مع 
ولكن لألسف  أي شخص  مــن  أكثر  املنتخب 
لم يحدث هـــذا«.  وبعد عقد من مــشــواره مع 
ــــاض مــيــســي  مــنــتــخــب األلــبــيــســيــلــيــســتــي، خـ
ــديــــاالت وأربـــــــع نـــســـخ مــــن كــوبــا  ــونــ ثـــاثـــة مــ
على  بالحصول  فقط  يتفاخر  وهــو  أمــيــركــا، 

بــكــني 2008 مـــع منتخب  ذهــبــيــة أولــيــمــبــيــاد 
بــــاده األولــيــمــبــي، يــضــاف إلــيــهــا لــقــب كــأس 

العالم تحت 20 عاما في هولندا 2005.
ــرة األولـــــــــى بــقــمــيــص  ــمـ ــلـ ــه لـ ــتـ ــاركـ ــشـ ــذ مـ ــنــ ومــ
املــنــتــخــب األول لـــ«الــتــانــغــو«، فــي أغــســطــس/
اإلسباني  برشلونة  مهاجم  خسر   ،2005 آب 
أربعة نهائيات: ثاثة في كوبا أميركا )2007 
 .2014 الــبــرازيــل  ومــونــديــال  و2016(  و2015 
ولكن الوضع الذي يعيشه ميسي في الوقت 
الحالي سبق وتذوق من كأسه نجوم آخرون 

في عالم الساحرة املستديرة.
فــبــيــلــيــه يــعــد بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن، وخــاصــة 
البرازيليني، الاعب األفضل في التاريخ، وقد 
توج بكل شيء تقريبا خال أكثر من عقدين 
كاعب، بينها ثاثة موندياالت، لكنه لم يفز 
مطلقا بكوبا أميركا، البطولة األقدم في كرة 

القدم على مستوى املنتخبات.
فــالــبــطــولــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي هـــربـــت مــــن بــني 
أو  ناسيمينتو،  دو  أرانتيس  إدســـون  قدمي 
الجوهرة السوداء »بيليه« هي كوبا أميركا، 
التي شارك فيها مرة وحيدة، عام 1959 قبل 

أن يكمل عامه الـ19.
لــكــن هـــذه الــغــصــة لــم يــعــان مــنــهــا األســطــورة 
 )2014-1926( ستيفانو  دي  ألــفــريــدو  اآلخـــر، 
تــــوج بــنــســخــة عــــام 1947 مـــع منتخب  الــــذي 
األرجنتني. وبعد انتقاله لريال مدريد، حصل 
اإلسبانية  الجنسية  عــلــى  األشــقــر«  »الــســهــم 
القدر  لكن شــاء  ــــي،  األوروبـ للمنتخب  ولــعــب 
ــة فــــي أي نــهــائــيــات  ــاركـ أن يـــحـــرمـــه مــــن املـــشـ
لــلــمــونــديــال، ورغـــم ســفــره لــخــوض نهائيات 
نسخة 1962 بتشيلي، بعدما تعرض إلصابة 

حرمته من هذا الشرف. 
كما فشل األسطورة الهولندي يوهان كرويف 
القدم  كــرة  الــذي يعد من كبار   ،)2016-1947(
الــعــاملــيــة، وحــصــل عــلــى الــكــرة الــذهــبــيــة ثــاث 
مرات وفاز بكأس أوروبــا ثاث مرات كاعب 
في أياكس، وأيضا فاز بها مرة مع برشلونة 
كمدرب، في التتويج بلقب املونديال، رغم أنه 
كـــان قــريــبــا مــنــه فــي عـــام 1974 عــنــدمــا خسر 

النهائي أمام أملانيا صاحبة األرض.
ــــاده لــلــقــب كــأس  لــكــن يــحــق ألي نــجــم قــــاد بـ
العالم، التفاخر بإحرازه أرقى البطوالت على 
مستوى املنتخبات، وهــذا ما فعله مارادونا 

بعد رفعه كأس العالم 1986 باملكسيك.
وقال األسطورة األرجنتيني قبل أشهر لدى 
احــتــفــالــه بــمــرور 30 عــامــا عــلــى هـــذا اإلنــجــاز 
»يــتــحــدث إلــيــكــم ديــيــغــو أرمـــانـــدو مـــارادونـــا، 
ــــي إنـــجـــلـــتـــرا  ــدفــــني فـ ــل الـــــــذي ســـجـــل هــ ــ ــــرجـ الـ
وواحد من عدد قليل من األرجنتينيني الذين 

يعلمون كم يزن كأس العالم«.
ولكن بالنظر للوجه اآلخر، فقد فشل مارادونا 
في قيادة باده للتتوج بكوبا أميركا، وهذا 
األمر كان أكثر ما يؤمله، وخاصة أن البطولة 
ـــ«راقــــصــــي  ــة بـــالـــنـــســـبـــة لــ لـــهـــا أهـــمـــيـــة خــــاصــ

التانغو«.

بيليه ومارادونا لم يفوزا 
طوال مسيرتهما بكوبا 
أميركا رغم أمجادهما 

في كأس العالم

راونيتش لن يشارك في ريو 2016 بسبب الخوف من زيكا
أعــلــن الــكــنــدي مــيــلــوس راونــيــتــش، الـــذي خسر 
للتنس  ويمبلدون  بطولة  نهائي  املاضي  األحــد 
أمام البريطاني أندي موراي، أنه لن يشارك في 
دورة األلعاب األوملبية بريو دي جانيرو الشهر 
ــاء إعــان  املــقــبــل خــوفــا مــن فــيــروس زيــكــا. وجـ
راونيتش رسميا في بيان نشره على صفحته 
الرسمية بشبكة »فيسبوك« االجتماعية. وقال 
الاعب: »بعد تفكير كبير مع عائلتي واملدربني 
اتــــخــــذت قـــــــرارًا نـــاجـــمـــا عــــن مــــخــــاوف صــحــيــة 
بما فيها الــشــك الــقــائــم حــول زيــكــا. كــان قــرارا 
يــؤثــر على  أن  فــي  أرغـــب  شخصيا صعبا وال 
الــــدورة«. يشار إلى  أي ريــاضــي سيشارك فــي 
أن راونيتش، املصنف السابع عامليا، ليس أول رياضي يقرر عدم املشاركة في ريو 

بسبب هذا النوع من املخاوف.

باليرمو يعلن انتقال فرانكو فاسكيز إلشبيلية
اإليطالي  املهاجم  أن  ميتشيكيه  اإليطالي جوليلمو  باليرمو  نــادي  رئيس  نائب  أعلن 
من أصل أرجنتيني فرانكو فاسكيز أصبح »العبا إلشبيلية«، مؤكدًا انه »من أفضل 
الاعبني بمركزه في إيطاليا«. وقال في تصريحات إذاعية »في النهاية وقع إلشبيلية، 
لم تتخذ خطوة نهائية لضمه في حني  الفرق اإليطالية  الــذي رغــب فيه.  النادي  وهــو 
إشبيلية أبدى اهتماما كبيرا بهذا الاعب الرائع«. وأبرز نائب رئيس النادي الذي تلقى 
عروضا لضم الاعب من ميان أن فاسكيز »من أفضل الاعبني في إيطاليا بمركزه«.

إيكر كاسياس ينضم لمعسكر بورتو استعدادًا 
للموسم الجديد

بورتو  إلى معسكر فريقه  إيكر كاسياس،  اإلسباني،  املنتخب  قائد وحــارس  انضم 
البرتغالي، وسيسافر مع الفريق إلى هولندا وأملانيا حيث سيخوض عددا من املباريات 
الودية. وكان كاسياس )35 عاما( يقضي أجازته بعد املشاركة مع منتخب باده في 
بطولة األمم األوروبية )يــورو 2016( في فرنسا، ولكنه لم يشارك في أي مباراة مع 
»الروخا« حيث جلس بديا لحارس مانشستر يونايتد اإلنجليزي، ديفيد دي خيا. 
26 العبا  نونو سبيريتو سانتوس،  البرتغالي  الجديد،  »التنانني«  مــدرب  واصطحب 
خال معسكر الفريق، حيث استدعى أيضا، إلى جانب كاسياس، الثاثي اإلسباني 

الحارس أندريس فرنانديز واملدافع إيفان ماركانو واملهاجم ألبرتو بوينو.

ميالن وتورينو يحاوالن استعارة العب ليون
يتفاوض نادي أوليمبيك ليون مع ناديي ميان 
وتورينو حول إعارة العب خط وسطه كليمون 
غرينييه، وفقا ملا ذكرته صحيفة )ليكيب( التي 
اتفاق  الناديني وقع بالفعل  أشــارت إلى أن أحد 
إعارة بخيار شراء الاعب. وبحسب الصحيفة 
الفرنسية، ورد باألسابيع األخيرة أن سندرالند 
روسيا  وفريقا  اإليطالي  وباليرمو  اإلنكليزي 
مهتمون بالحصول على خدمات غرينييه )25 
عاما( علما بأن الاعب لديه عقد مع ليون حتى 
بالرحيل  مهتم  وغــيــر   ،2018 حــزيــران  يونيو/ 
عن ليون ويفّضل البقاء ملوسم آخر بصفوف 
النادي الفرنسي. وطرحت احتمالية انتقال الاعب بعدما أعرب ميان وتورينو عن 
)ليكيب( التي أشارت إلى أن ليون تلقى عروضا أيضا من نابولي  اهتمامهما به وفقا لـ
لشراء كورينتني توليسو )21 عاما( الذي يستمر عقده حتى يونيو/ حزيران 2020.

فيار: ديل بوسكي قدم أفضل فريق إسباني 
على اإلطالق

أبرز رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم أنخل ماريا فيار أن املدير الفني للمنتخب 
فريق  أفضل  قــدم  بوسكي،  ديــل  فيسنتي  األخــيــرة  الثماني  السنوات  خــال  الوطني 
إسباني على اإلطاق، وكان »حجر الزاوية« الذي قاد »ال روخا« للتتوج بأهم البطوالت. 
وأكد فيار أن »ديل بوسكي يمثل إضافة ال يمكن االستهانة بقيمتها بالنسبة لاتحاد 
القدم منذ وصوله في صيف 2008. كان كذلك بفضل االنتصارات  اإلسباني لكرة 
الرياضية التي حققها، وأيضا كإنسان«. وأضاف »لقد طلبت من ديل بوسكي بعد 
ساعات من إقصاء املنتخب في فرنسا )كــأس أمم أوروبــا 2016( أن يستمر معنا. 

لكنه كان قد اتخذ قراره بالفعل. لقد احترمنا قراره ونحن ممتنون له كثيرا«.

نـــادي ســاو سايتانو، والـــذي سجل لــه هــدفــا فــي 14 لقاء، 
وبعدها خرج من القارة الاتينية متجها إلى نادي فياريال 
وقدم  حياته،  لحظات  أفضل  معه  عــاش  والــذي  اإلسباني، 

هناك مستوى مميزا للغاية.
دافع سينا عن ألوان الغواصات الصفراء، من سنة 2002 
الفترة 357 يوما وسجل  حتى 2013، خــاض خــال تلك 
33 هدفا، ولعب إلى جانب الكثير من النجوم الكبار، على 
ــرت بــيــريــس وآخــريــن،  ــ غــــرار األرجــنــتــيــنــي ريــكــلــمــي وروبـ
أعطيت  الفترة  تلك  وخــال  إنترتوتو،  بكأس  معهم  وفــاز 
واستدعاه  الــرائــع،  مستواه  بسبب  اإلسبانية  الجنسية  له 
املشارك  إلــى منتخب الروخــا  أراغانونيس  لويس  املــدرب 
ولعب  التشكيلة  كـــان ضــمــن  وبــالــفــعــل  يـــورو 2008،  فــي 
بعض املباريات، وحقق اللقب في نهاية األمر على حساب 
الــذي مّثل إسبانيا في 28 مباراة  األملــانــي، وهــو  املنتخب 

ــدًا فــقــط. وفــي سنة 2013 وبــعــد تركه  وســجــل هــدفــا واحـ
نادي  فكان  تجربة جديدة،  قرر خوض  املادريغال  ملعب 
نــيــويــورك كــوزمــوس الــخــيــار األول لـــه، وهـــو الـــذي لــعــب له 
تألق سينا،  بيليه، هناك  البرازيلي  املاضي األسطورة  في 
وقدم مستوى جيدا حيث لعب 56 مباراة وسجل خالها 
 2013 الشمالي  األميركي  الـــدوري  لقب  وحقق  هدفا،   13
بــول فــي عامي  والشتوي فــي 2015، وكــذلــك لقب سوكر 
القدم قبل شهر  2013 و2015. وقــرر بعدها اعتزال كرة 
من عيد مولده، وجاء هذا القرار في نفس الوقت الذي قرر 
فيه النجم اإلسباني اآلخر راؤول غونزاليس بانكو ترك 
كرة القدم، ولطاملا امتاز سينا بكراته الدقيقة في التمرير 
إضافة إلى تسديداته القاتلة ال سيما من الضربات الثابتة، 

التي أذهلت الكثير من الحراس.
)العربي الجديد(

العــب إسباني مميز صــال وجــال فــي العديد مــن األنــديــة، 
ولــد فــي مثل هــذا الــيــوم 17 يوليو/ تموز مــن الــعــام 1976، 
وبات عمره اآلن 40 سنة، هو من مواليد مدينة ساو باولو 
نجم  الوسط،  في خط  ويلعب  متر،   1,77 طوله  البرازيلية، 

اليوم هو ماركوس أنتونيو سينا دا سيلفا.
بدأ سينا حياته الكروية من باده األصل البرازيل في نادي 
)أميركا  إلــى  انتقل  ومنه   ،1997 املحلي سنة  برانكو  ريــو 
أس بــي( فــي سنة 1998 ولعب لصالحه 4 مــبــاريــات، قبل 
أن ينتقل إلى نادي كورانثيانس في موسم 2000-1999، 
مــبــاراة، وحقق كــأس باوليستا، وكذلك  وخــاض هناك 16 
لقب الدوري البرازيلي، وفاز بلقب كأس العالم لألندية في 

العام 2000.
عـــام 2001، حيث  فــي  يوفينتيدي  بــنــادي  بــعــدهــا  الــتــحــق 
لعب 12 مباراة وسجل هدفا واحدًا، ومنه حّط الرحال في 

ماركوس سينا

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« العب 
إسباني حصد لقب 

يورو 2008

ليونيل ميسي 
اعتزل دوليًا 
قبل التتوج مع 
منتخب بالده 
بأي بطولة 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم ريال مدريد اإلسباني، في 
الخروج من قائمة لعنات األساطير، وذلك بعد التتويج مع منتخب بالده 
اإلنجازات  تحقيق  ليواصل   ،)2016 )يورو  األوروبية  األمم  كأس  ببطولة 
تحقيق  من  ويقترب  بالده،  ومنتخب  فريقه  مع  القياسية  واألرقــام 
لقب الكرة الذهبية ألفضل العب في العالم للمرة الرابعة في مسيرته، 
وذلك بعد تفوقه على منافسه األول وخصمه على الجائزة، ليونيل 

ميسي، الذي فشل في التتويج بكوبا أميركا مع األرجنتين.

رونالدو يخرج من القائمة

وجه رياضي

ويـــضـــاف إلـــى هـــذا فــشــل آخـــر عــلــى مستوى 
األندية، حيث حرم مارادونا من الفوز بكأس 
األندية  األرقـــى على مستوى  اللقب  أوروبــــا، 
ــم تمثيله لــعــدة أنــديــة  بــالــقــارة الــعــجــوز، رغـ
راقية كبرشلونة ونابولي وإشبيلية، عكس 
ميسي، الــذي يحمل في جعبته أربعة ألقاب 

لـ«التشامبيونز ليغ«.

وفــــي ذلــــك الـــجـــيـــل، كــــان لــلــمــكــســيــكــي هــوغــو 
سانشيز دور كبير في الفوز بخمسة دوريات 
متتالية لليغا )من 1985 حتى 1990( لكنه لم 
يفز مطلقا بكأس أوروبا، وهي البطولة التي 
استعصت على النادي امللكي في هذه الفترة. 
العــبــون آخـــرون تألقوا فــي صــفــوف أنديتهم 
-1946( بيست  جــورج  الشمالي  كاإليرلندي 

ــا أوروبــــا  ــارادونــ ونــفــس األمــــر الــــذي يــؤلــم مــ
الزم أيــضــا »خــمــاســي الــنــســور«، ذلــك الجيل 
االســتــثــنــائــي مــن العــبــي ريــــال مـــدريـــد، الــذي 
ــتــــهــــر فـــــي تـــســـعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن املــــاضــــي  اشــ
واملشكل من بوتراغينيو وسانشيز ومارتني 
ــم كل  ــــذي فــشــل رغــ وفــاســكــيــز ومــيــشــيــل، والــ

إنجازاته، في التتوج بالبطولة الرفيعة.

فــازا  الــلــذيــن  الــويــلــزي ريـــان غيغز،  2005( أو 
يونايتد،  مانشستر  ناديهما،  مع  شــيء  بكل 
لكنهما لم يستطيعا املشاركة في أي نهائيات 
لــلــمــونــديــال مـــع مــنــتــخــبــيــهــمــا. فــاملــثــل الــحــي 
الكاتب  الواقع كلمات  الــذي يؤكد صحة هــذا 
غــالــيــانــو  إدواردو  الــشــهــيــر  األوروغــــوايــــانــــي 

»كرة القدم أحيانا هي الفرحة التي تؤلم«.

إعارة  بعقد  بنعطية  املغربي مهدي  املدافع  اإليطالي رسميا مع  يوفنتوس  نــادي  تعاقد 
ملوسم واحد، مقابل 3 مايني يورو مع أفضلية الشراء مقابل 17 مليونا، وهو الذي كان 
العجوز بيانا  السيدة  نــادي  األملاني. ونشر  نــادي بايرن ميونخ  املاضي مع  املوسم  في 
رسميا عبر موقعه الرسمي، وجاء فيه اإلعان عن الصفقة: »توّصلنا التفاق مع بايرن 
عــام 2017  من  يونيو/حزيران  يــوم 30  بنعطية حتى  االستفادة من خدمات  أجــل  من 
مقابل مبلغ 3 مايني يورو«. ويعتبر مهدي بنعطية وجها مألوفا في الدوري اإليطالي، 

حيث دافع عن ألوان أودينيزي، قبل أن يلعب لروما.

صورة في خبر

بنعطية في يوفنتوس
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خطيب بدلة

ج، فقال: عام 1979، في  حّدثني الصديق حميد الحويِّ
ُت بصفة »مساعد مصور 

ْ
ن بداية حياتي العملية، ُعيِّ

الكاميرات  السوري. كانت  التلفزيون  سينمائي« في 
السينمائية هي املتوفرة في التلفزيون يومذاك، بينما 

كاميرات الفيديو معدودة على األصابع.
ــوم، بــمــهــمــٍة فـــي الــقــصــر الــجــمــهــوري،  ــلــفــت، ذات يــ

ُ
ك

لتغطية زيارة يقوم بها كل من األمني العام لجامعة 
ــــدول الــعــربــيــة، الــشــاذلــي الــقــلــيــبــي، وعــضــو مجلس  ال
قــيــادة الــثــورة الــلــيــبــي، عــبــد الــســام جــلــود، للرئيس 

حافظ األسد. 
مـــا يــمــيــز جــهــاز اإلضـــــاءة الــســيــنــمــائــي أن لـــه ملبتني 
ل  غَّ

َ
ش

ُ
وت باليد،  ُيحمل  ثقيل،  جهاز  ضمن  مثبتتني 

بالثانية، تحاشيًا النفجارها  ثم تبدل  األولــى،  اللمبة 
بسبب ارتفاع حرارتها. وهذه املعلومة لم أكن أعرفها 

وقتئذ.
قد  الفيديو  وكــان مصّور  للتصوير،  القصر،  دخلنا 
حــضــر ولــيــس مــعــه مــســاعــد. لــذلــك، طــلــب مــنــي عــدم 

إطفاء اإلضاءة ليستفيد هو منها. 
وبينما أنا أحمل جهاز اإلضاءة الثقيل، واإلعاميون 
كل في مكانه املحّدد له، وإذا بصوت يزعق مثل الطلق 

الناري من فوق أذني! ولم أدرك أنه من جهازي. ومع 
ذلك، فقد رميته على األرض ورفعُت يديَّ االثنتني إلى 
ثواٍن  وخــال  ولكن،  االستسام...  كناية عن  األعلى، 
الرجال، وشكلوا سدًا  تقّدم نحوي حائط من  قليلة، 
بيني وبــني حــافــظ األســـد الـــذي أجــفــل هــو اآلخـــر من 
الــصــوت، وأذكـــر أن العقيد خــالــد الحسني نزل  شـــّدة 

فوقي، وحملني من رقبتي ورفعني عن األرض. 
أحسست، لحظتئٍذ، بانعدام الجاذبية، ورأيُت، بعينني 
مغبشتني، العقيد خالد وهو يسلمني لجماعة الصالة، 
أمر  تتولى  التي  للجماعة  سلموني  الصالة  وجماعة 
الطابق األرضــي، وهو  إلــى  املصعد، وهــؤالء أنزلوني 
قبل  مؤقت،  بشكل  النفايات  لرمي  مخّصص  مكاٌن 
ل خارج القصر )كما شرح لي أحد األصدقاء  َرحَّ

ُ
أن ت

في ما بعد(.
املــهــم، أوصــلــونــي إلـــى غــرفــة فــيــهــا بــضــعــة كــراســي 
إليه  الــذي أوصلتني  املكان  وصوفاية، وجلست في 
آخــر يــٍد من األيــدي التي كانت تتناوب على دفعي. 
ُر عـــادة: واحــد  ُيـــَصـــوَّ الـــذي ال  الحقيقي  الفيلم  وبـــدأ 
يدخل ويضرب، وواحــد يلكز ويخرج، والكل يزعق 
ثم يخفض صوته ويقول: قول الحقيقة وال تخاف! 
وألن لساني كان عاجزًا عن قول أي كام، فقد كانوا 
البوكس  والرفس وضرب  بالصفع  يتابعون عملهم 

الحالة حوالي  السباب ألهــلــي.  بقيت على هــذه  مــع 
الــســاعــتــني، ربــمــا أكــثــر، حــتــى جـــاء شــخــٌص، عرفت 
فيما بعد أن اسمه سهيل. لم أعرف رتبته، ألنه بثياٍب 
أقــل وسباب  الحفل بضربات  اختتم سهيل  مدنية. 
أكــثــر تــم الــتــركــيــز فــيــه عــلــى والــدتــي وحــدهــا، مــع أن 
سابقيه سّبوا على شقيقاتي. واختتم شغله بتهديد 
صريح وواضح لي إن أنا قبلُت باملجيء إلى القصر 

في أية مهمٍة الحقًا، بأنه سيقطع رجليَّ االثنتني.
الفرح على  القفلة، فظهر  أنتظر هذه  بصراحة، كنت 
وجهي املدّمى، لكن فرحتي لم تكتمل إذ جاءتني لبطة 

الرئيسي. فانطلقت  الباب  مفاجئة منه قذفتني نحو 
)املغربي  العّداء سعيد عويطة،  بسرعة تفوق سرعة 
حامل امليدالية الذهبية في الجري آنذاك( راكضًا نحو 

مبنى التلفزيون.
وصــلــت إلــى املــبــنــى، وعــنــد مــفــرزة األمـــن القريبة من 

الباب، أخبروني أن علي مراجعة املدير العام.
دخلت مكتب املدير العام، وحاولُت أن أتكلم وأشرح له 

املوقف، فقال لي:
خلص خلص، فهمنا، انحرقت معك اللمبة. لكن، هل 

كان من الضروري أن تحرق السجادة كمان؟
كان املدير العام ابن بلدي، وبعد هذا التوبيخ شعرت 
بوصولي إلى األمان. وبدأت أشعر بألم بتلك اللكمات 
والــرفــســات، ومـــا خلفته مــن كـــدمـــاٍت فــي كــل أنــحــاء 

رأسي وجسدي.
ــة. رتــب  ــرايـ ــال لـــي: ادخــــل لــجــوة، يــوجــد مغسلة ومـ قـ

هندامك وغّسل وجهك.
وجهي،  أغسل  أنــا  وبينما  ودخــلــت.  لرغبته،  امتثلُت 
المـــســـْت يـــدي شــيــئــًا قــاســيــًا عــالــقــًا بــشــفــتــي الــعــلــيــا. 
تــزال  مــا  التي  اليسرى  مــن عيني  بــه، قربتُه  أمسكُت 
أحد  هــو  وإذا  تــمــامــًا،  مغلقة  اليمنى  بينما  مفتوحة 
أسناني األمامية، وقد اقتلع، على ما يبدو، برفسٍة من 

أحد البغال الذين يحرسون حافظ األسد. 

بغال حول السيد الرئيس

وأخيرًا

أحسست، لحظتئٍذ، بانعدام 
الجاذبية، ورأيُت، بعينين 

مغبشتين، العقيد خالد وهو 
يسلمني لجماعة الصالة
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»نحن« ومحاولة االنقالب 
في تركيا

عزمي بشارة

فــي خمسينات  كــافــيــًا،  كـــان 
أن  املاضي وستيناته،  القرن 
تحتل مجموعة من الضباط 
والدنيا  الوسطى  الرتب  من  الشباب 
مــبــنــى اإلذاعـــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، أو أن 
إلـــى العاصمة،  يــتــوّجــه رتـــل دبـــابـــاٍت 
ــبــيــان رقــــم واحـــــد، لكي  ال ُيــعــلــن  وأن 
دولة  أي  في  انقاٌب عسكري  ينجح 

عربية.
فــي تركيا املــعــاصــرة، وتــحــديــدًا يوم 
أمس، املوافق 15 يوليو/تموز 2016، 
ــب مـــتـــعـــّدد األذرع  ـ

ّ
ــرك قــــام تــنــظــيــم مـ

ــرطـــة )تــغــلــغــل  ــشـ ــل الـــجـــيـــش والـ ــ داخــ
ســابــقــًا فــي جــهــاز الــقــضــاء وأجــهــزة 
انقابية،  بــمــحــاولــة  ــرى(  األخــ ــة  الــدول
ــا آالف(  ــ ــمـ ــ ــات، )ربـ ــ ــئـ ــ مـ ــل  ــتــ فـــقـــد احــ
األركان واإلذاعة  الجنود مبنى هيئة 
والــتــلــفــزيــون ومــيــاديــن مـــدن كــثــيــرة، 
مــنــهــا أنــقــرة واســطــنــبــول. ومـــع ذلــك، 

فشل االنقاب.
ــيـــني الـــحـــرص  اّدعـــــــى بـــيـــان االنـــقـــابـ
اإلنسان  وحــقــوق  الديمقراطية  على 
ــة، أهــــدافــــًا  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــ وعـــلـــمـــانـــيـــة ال
ــانـــات  ــيـ ــبـ ـــــرونـــــا بـ

ّ
ــم؛ فـــــذك ــهــ ــ

ّ
ــرك ــتــــحــ ــ ل

االنـــقـــابـــيـــني فـــي بـــادنـــا فـــي الــقــرن 
املاضي، وهي تدين فساد السياسيني 
وخيانة،  عمالٍة  من  قبائحهم  وتعّدد 
فلسطني.  بتحرير  تمّسكها  وتؤكد 
لكن الشعب التركي لم يستمع لكلمة 
واحدة من البيان. لم يهتم كثيرًا بما 
يقوله هؤالء. كان األمر الوحيد املهم 
ــبــيــان صـــادر  ال الــعــاقــة هـــو أن  وذو 
عــن انــقــاب عــســكــري عــلــى حكومٍة 
أمــر سيئ. هــذا ما  إذا  منتخبة، فهو 
التاريخية لشعٍب  الــذاكــرة  فــي  رســخ 
ــذا ما  عــانــى مــن حــكــم الــعــســكــر. وهــ
 عــنــد الــنــاس 

ً
 ســيــاســيــة

ً
ر ثــقــافــة

ّ
تــجــذ

العسكري،  االنقاب  يعتبرون  الذين 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن حـــشـــد مـــفـــرداتـــه 
انقابًا  شــعــاراتــه،  وجاذبية  وألفاظه 
على إرادتهم وحقهم في اختيار من 

انقاٌب  إنــه  نظرية،  وبلغٍة  يحكمهم. 
عليهم، كمجتمع مدني من املواطنني 
في الــداخــل هو أمــة نحو الــخــارج. إن 
بالباد  م 

ّ
تتحك وجود قوة عسكرية 

هو أمر سيئ، ونذيٌر بحدوث ما هو 
أسوأ. فهي تبدأ بإعان حالة الطوارئ 
 الــبــرملــان، 

ّ
وحــظــر الـــتـــجـــّول، ثـــم تــحــل

وتعتقل النشطاء السياسيني، وتغلق 
الصحف، وبقية القصة معروفة. وال 
أحد يريد الخوض في هذه املجازفة، 

واالعتماد على وعود البيانات.
ــة )مـــن  ــارضـ ــعـ األحـــــــزاب الـــتـــركـــيـــة املـ
الـــيـــســـار والـــيـــمـــني(، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
ــوري، ال  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــ ــــب ال ــعـ ــ ــــشـ حـــــــــزب الـ
أن  الــحــالــيــني، وتعتقد  الــحــكــام  تــحــب 
ــلـــدولـــة داخــلــيــًا  ســيــاســتــهــم ســيــئــة لـ
يعزل  أن  رفــضــت  لكنها  وخــارجــيــًا، 
نظام  عــن  دافــعــت  الحكومة.  الجيش 
أن  تعرف  فهي  الديمقراطي،  الحكم 
حــكــم الــعــســكــر خــطــر عــلــى الــحــيــاة 

الــســيــاســيــة املـــدنـــيـــة بــرمــتــهــا. وهــي 
املقبلة  االنــتــخــابــات  انــتــظــار  ــل 

ّ
تــفــض

ــة  ــاحـ ــإطـ بـ ــــجــــيــــش  ال يــــقــــوم  أن  ــلــــى  عــ
خصومها السياسيني. وهذا لعمري 
سلوٌك مناقٌض تمامًا لسلوك أحزاب 
 .2013 ــام  ــ عــ املــــصــــريــــة  ــة  ــارضــ ــعــ املــ
فـــهـــذه كـــانـــت مـــســـتـــعـــّدة أن تــنــّســق 
مــع الــنــظــام الــقــديــم، وأن تــتــعــاون مع 
من  تتخلص  لكي  انــقــاٍب عسكري، 
 
ٌ
ثقافة إنــهــا  السياسيني.  خصومها 

األحـــزاب  لثقافة   
ٌ
مناقضة  

ٌ
سياسية

ــتـــي تــنــافــســت عـــلـــى الــســلــطــة بــعــد  الـ
وتنتج   ،2011 عــام  العربية  الــثــورات 
فهي  للدولة.  جذريًا   

ً
مختلفة  

ً
مقاربة

التي  ومبادئه  الحكم  نظام  بني  تمّيز 
تضمن نمط حياٍة سياسيٍة ومدنيٍة 
الرغم  على  عليها  املتفق  وقــواعــدهــا 
من الخصومة، وبني الحكام الحاليني 

والخاف معهم.
العقد  في  التركي،  الجيش  أنجز  لقد 

األخـــيـــر، مـــراحـــل مــهــمــة فـــي التخلي 
عـــن الــطــمــوح الــســيــاســي، والــتــحــّول 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ نـــحـــو املـــهـــنـــيـــة، وتـــبـــنـــي الـ
الثقافة  رت 

ّ
النظام املنتخب، كما تجذ

السياسية،  النخب  لدى  الديمقراطية 
املؤلف  التركي  السياسي  واملجتمع 
ــن األحــــــــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة  مــ
الرئيسية.  اإلعـــام  وأجــهــزة  الفاعلة 
وكــــان االنــقــابــيــون بــحــاجــٍة لــتــزويــر 
لكي  وإرادتــهــا،  الجيش  قيادة  توقيع 
يقوم  كــلــه  الــجــيــش  أن  الــنــاس  يعتقد 
الجيش  وزن  يعرفون  فهم  بانقاب. 

على املستوى الوطني.
ــا فــــي بــــادنــــا الـــعـــربـــيـــة، فـــمـــا زال  ــ أمـ
 أمـــــــــام الـــجـــيـــوش 

ً
ــا ــ ــ ــوي ــ ــــق طــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ

واملــجــتــمــعــات الــســيــاســيــة، فــفــي عــام 
قادته  انــقــاب عسكري  نجح   2013
ــيـــادة الــجــيــش نــفــســهــا فـــي مــصــر،  قـ
مجموعة  تقوم  أن   

ً
متخّيا يعد  فلم 

ضــبــاط صــغــار بــاالنــقــاب. تــطــّورت 

ــيــــوش الـــعـــربـــيـــة وأنـــظـــمـــة  ــــجــ بـــنـــيـــة ال
ذلك  فــي  بما  فيها،  والضبط  الرقابة 
مــخــابــراتــهــا الــعــســكــريــة، بــحــيــث لم 
يــعــد فـــي وســــع ضـــبـــاط بــرتــبــة رائـــد 
ــوا بـــانـــقـــاب، أمـــا  ــقـــومـ وعـــقـــيـــد أن يـ
على  فتقبض  نفسها  الجيش  قيادة 
الــســلــطــة، وتــجــتــمــع وتــرشــح رئيسًا. 
هـــذا هــو »الـــتـــطـــّور« الــســيــاســي الــذي 

حصل للجيوش العربية.
أمــا عــن وســائــل اإلعـــام، فــحــّدث وال 
حرج. فبعض وسائل اإلعام العربية 
املدعومة جيدًا من دوٍل بعينها لهذه 
باالنقاب  احتفى  تحديدًا،  األغراض 
من دون خجل، وأعلن نجاح املحاولة 
فـــي حـــالـــة انـــتـــشـــاٍء ســابــقــة ألوانـــهـــا، 
ــوال لــيــلــة أمــــس، في  ــنّي نــفــســه، طــ وعــ

منصب الناطق باسم االنقابيني.
ــــي هــــــذه الـــلـــيـــلـــة الـــطـــويـــلـــة،  ــى فـ ــتــ وحــ
لـــــم يـــنـــقـــســـم الـــــعـــــرب بـــــني مـــؤيـــديـــن 
لــلــديــمــقــراطــيــة ومـــعـــارضـــني لــهــا، بل 
ألردوغــان،  ومعارضني  مؤيدين  بني 
 
ً
فــبــيــان هــيــئــة عــلــمــاء املــســلــمــني مــثــا

ــن الــديــمــقــراطــيــة  ــًا عــ ــاعــ ــم يـــكـــن دفــ ــ ل
تيار  وجــود  لوحظ  ولــكــن،  بالتأكيد. 
ديمقراطي عربي صاعد قد يختلف 
مع حزب العدالة والتنمية، لكنه يؤيد 
ــقـــاب،  الــديــمــقــراطــيــة ويــــعــــارض االنـ
لكنه  والــتــنــمــيــة«،  »الـــعـــدالـــة  يـــؤيـــد  أو 
من  أكثر  الديمقراطية  على  حريص 
حــرصــه عــلــى الـــحـــزب، وال يــريــد أن 
يستغل أردوغان فشل االنقاب لكي 
يديه.  السلطات في  يزيد من مركزة 
الديمقراطي الصاعد  ولهذا املعسكر 
ــــاٍم تــعــبــر عــنــه، أسعفت  وســـائـــل إعـ
أكثر  بمعلومات  العربية  املجتمعات 

دقة ليلة أمس.
مـــا عــّبــر عـــن وضــــع »نـــحـــن« أصـــدق 
ــان يصل  ــــذي كــ تــعــبــيــر هـــو الــقــلــق الـ
إلـــّي مــن مــصــادر عـــدة عــلــى مصير 
من  تركيا،  في  واملنفيني  »الاجئني« 
سورية ومصر وغيرهما من بلداننا 
األبلغ عن  التعبير  كــان  هــذا  العربية. 

هموم العرب الحالية.

)رسم: عماد حجاج(


