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هّز اإلرهاب املتنقل في أنحاء القارة األوروبية 
ــرة، وســـط مــديــنــة بــرشــلــونــة اإلسبانية  هـــذه املــ
الــتــي تستقطب آالف  الــخــمــيــس،  أمـــس  مــســاء 
السائحني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، 
في اعتداء دهس بشاحنة صغيرة على جادة 
اقــتــحــام مسلحني ملطعم.  تبعه  املــديــنــة،  وســط 
واالعــتــداء األخــيــر يلي فــتــرة هـــدوء نسبي في 
لــم يصدر  تــنٍّ  أي  أن  »داعــــش«، علمًا  عمليات 
الجريمة. ولــم تتأخر  بعد مــرور ساعتني على 
الــشــرطــة فـــي إقــلــيــم كــتــالــونــيــا بــتــأكــيــد وقـــوع 
»هجوم إرهابي«، موضحة أن شاحنة صغيرة 

صــدمــت حــشــدًا فـــي جــــادة »الس رامـــبـــاس« 
ــة بــجــذب  ــعـــروفـ الــســيــاحــيــة فـــي بـــرشـــلـــونـــة، املـ
أدى  مــا  الصيف،  خــال  السائحني خصوصًا 
إلى سقوط 13  قتيا على األقــل، وعــدد كبير 

من الجرحى تجاوز العشرين. 
وسارعت الشرطة إلــى ضــرب طــوق أمني حول 
الناس عدم  من  الطوارئ  املنطقة، وطلبت خدمة 
بإخاء ساحة  قامت  كما  املنطقة،  من  االقتراب 
»بــــــازا كــتــالــونــيــا« الــكــبــيــرة املــــجــــاورة لــلــجــادة 
ومحيطها حتى مسافة مائتي متر. كذلك قالت 
خـــدمـــات الـــطـــوارئ فـــي اإلقــلــيــم اإلســبــانــي إنــهــا 

طلبت إغاق محطات املترو والقطار في املنطقة 
ــادة »الس رامـــبـــاس« فــي وســط  الــقــريــبــة مــن جـ
مسلحان  اقتحم  الدهس،  اعتداء  وعقب  املدينة. 
مطعمًا وسط مدينة برشلونة. ولم يتضح فورًا 
إذا كـــان الـــرجـــان هــمــا مــن كــانــا داخــــل ســيــارة 
الــفــان الــتــي دهــســت املــــارة. كــذلــك أفـــادت وسائل 
إعـــام محلية بــوقــوع إطـــاق نـــار فــي ســـوق »ال 
بوكويريا« من دون أن تذكر معلومات إضافية 
حــول املــوضــوع. وفــي أول تعليق على الــحــادث، 
ــــوزراء اإلســبــانــي مــاريــانــو راخــوي  قــال رئــيــس ال
األولوية  السلطات وإن  تواصل مع كل  إنــه على 

هــي االهــتــمــام بــاملــصــابــني. ويــأتــي هـــذا الــهــجــوم 
التي ضربت  الجرائم  اإلرهــابــي في سلسلة من 
القارة األوروبية خال العام الحالي، وانتقلت من 
فة 

ّ
مخل ولــنــدن،  وبرلني  استوكهولم  إلــى  باريس 

الــحــادث، االعتداء  وُيــعــّد هــذا  عشرات الضحايا. 
اإلرهابي األول الذي يضرب إسبانيا في الفترة 
األخيرة، مع اإلشارة إلى أن السلطات اإلسبانية 
تعلن بني فترة وأخرى توقيف عدد من املشتبه 
بــعــاقــتــهــم مــــع تــنــظــيــم »داعــــــــش« والــتــحــضــيــر 

لعمليات إرهابية في الباد.
)فرانس برس، رويترز(

اإلرهاب ينتقل إلى برشلونة: قتلى وجرحى باعتداءين متتاليين
الحدث

األردن... فرصة التغيير الضائعة
المنخفضة  المشاركة  ونسبة  األردن،  في  المحلية  االنتخابات  نتائج  دروس  أحد 

فيها، أن فقدان األمل باحتماالت التغيير بات شعورًا عامًا لدى األردنيين. ]6ـ7[   

وقفت فدوى سليمان الجمعة  18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  □  العدد 1082  السنة الثالثة
إلى جانب العدالة، 
وانضّمت باكرًا إلى 

الثورة السوريّة، إال أن 
المرض هزمها.
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سياسة

اقتصاد

قضايا

ثقافة

رياضة

»داعش« يضرب 
في غزة: القطاع 

أمام مرحلة 
جديدة

 الشرخ يتعّمق 
في الداخل 

األميركي: 623 
مجموعة معادية 

للحكومة

عبد الكريم غلّاب: 
»غشيم« في الحب

علي عبداهلل صالح: 
تحالفات متبدلة في 

أربعة عقود

تحذيرات من خطر 
تضاعف ديون 

العراق

إيران تنهي 
مغامرات لبنان 

في بطولة آسيا 
للسلة

07

08

09

20

24

30

تضغط الواليات المتحدة لتوسيع دور »اليونيفيل«   )محمود الزيات/فرانس برس(

5

هذه ترسانة 
الجيش 

لمواجهة 
»داعش«

يستعد الجيش 
اللبناني لحرب 

جرود رأس بعلبك 
والفاكهة والقاع، 

على الحدود 
السورية، ضد تنظيم 

»داعش« بترسانة 
أسلحة معظمها 
أميركي وفرنسي، 
علمًا أن إمكانيات 
القوات المسلحة 

اللبنانية متواضعة 
مقارنة مع بقية 

جيوش المنطقة. 

سياسة

    فتح المعبر البري 
وطائرات سعودية 

لنقل الحجاج 
»على نفقة الملك«

    وزير الخارجية القطري: 
نرحب بالقرار السعودي 

حتى ولو كانت له 
دوافع سياسية 

    الدوحة تنفي 
طلب وساطة والرياض 
وجدتها مخرجًا للمأزق

التفاصيل  صفحة  2

    بروباغندا دول الحصار 
مفضوحة... والقطريون 

يرفضون »المكُرمة« 
التفاصيل  صفحة  21

األزمة الخليجية
الرياض تناور بورقة الحّجاج القطريين

لبنان 
الدولة 
الرهينة

أصبحت 
الدولة اللبنانية 

ومؤسساتها 
في وضع أشبه 

بالرهينة، بين 
توسع نفوذ 

حزب اهلل سياسيًا 
وعسكريًا من 

جهة، والضغوط 
األميركية من 

جهة ثانية. 

4ـ5



العراق: معركة تحرير تلعفر تقتربمحافظ حضرموت يسعى للتخلص من تركة سلفه
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سياسة

  شرق
      غرب

محكمة عراقية تمنع 
رفع العلم الكردي في 

كركوك
ــــس  قـــــــــــررت مــــحــــكــــمــــة عــــــراقــــــيــــــة، أمـ
ــاء قـــــــــرار مــجــلــس  ــ ــغــ ــ ــ ــيــــس، إل ــمــ ــخــ الــ
مــحــافــظــة كـــركـــوك بـــشـــأن رفــــع علم 
اإلقــــلــــيــــم الـــــــكـــــــردي، فـــــــوق املـــبـــانـــي 
الرسمية في املحافظة. وكان مجلس 
محافظة كــركــوك قــد صـــوت فــي 28 
مــــــــــــارس/آذار املــــاضــــي بــاألغــلــبــيــة، 
عــلــى رفـــع عــلــم اإلقــلــيــم الــكــردي إلــى 
جـــانـــب الــعــلــم الـــعـــراقـــي. وجـــــاء في 
القضاء  وثيقة صــادرة عن محكمة 
»قــــرار  إلـــغـــاء  قـــــررت  أنـــهـــا  اإلداري، 
للقانون،  مــخــالــف  متخصص  غــيــر 
أصدره املدعى عليه )رئيس مجلس 
بــالــوكــالــة ريــبــوار  محافظة كــركــوك 

الطالباني(«.
)العربي الجديد(

جلسة لمجلس األمن 
حول اليمن

اليوم  الــدولــي،  األمـــن  يعقد مجلس 
الـــجـــمـــعـــة، جــلــســة خـــاصـــة ملــنــاقــشــة 
ــد نــائــب  ــ األوضــــــــاع فــــي الـــيـــمـــن. وأكــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، وزيــــر  رئـ
ــلـــك املـــخـــافـــي،  الــــخــــارجــــيــــة، عـــبـــداملـ

فـــي تــصــريــح لـــه، أنـــه ســيــلــقــي كلمة 
فــي هـــذه الــجــلــســة. ومـــن املــتــوقــع أن 
يــقــّدم املــبــعــوث األمــمــي إلـــى الــيــمــن، 
ــــخ أحــــمــــد  ــيـ ــ ــشـ ــ ــل ولـــــــــد الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ إسـ
)الصورة( إحاطة إلى مجلس األمن، 
حـــول حصيلة جــولــتــه األخــيــرة في 
ــــورات الــســيــاســيــة  ــــطـ ــتـ ــ املـــنـــطـــقـــة والـ
الــبــاد. فــي غضون  واإلنسانية فــي 
عبدربه  اليمني  الرئيس  عقد  ذلــك، 
مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، اجــــتــــمــــاعــــا فــي 
ــريــــاض مـــع مـــســـؤولـــي حــكــومــتــه،  الــ
ــي املـــحـــافـــظـــات  ــ بـــحـــث األوضـــــــــــاع فـ

املحررة.
)العربي الجديد(

النظام السوري يستخدم 
غازات سامة في 

الغوطة
قـــال املــســؤول اإلعــامــي فــي الــدفــاع 
املــدنــي )الـــخـــوذ الــبــيــضــاء( فــي عني 
ــام  ــظـ ــنـ الـ تـــــرمـــــا، عــــمــــر عــــبــــيــــدة، إن 
األربــعــاء، غازات  السوري استخدم، 
سامة خال هجومه على بلدة عني 
ترما في الغوطة الشرقية، املشمولة 
ضــمــن اتـــفـــاق »خــفــض الــتــوتــر« في 
دمـــشـــق ومــحــيــطــهــا. وأفــــــاد عــبــيــدة 
فــي حــديــث لــــ«األنـــاضـــول«، أن 4 من 
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة أصــيــبــوا خــال 
ــهـــجـــوم، ونـــقـــلـــوا إلــــى املــســتــشــفــى  الـ

امليداني في املنطقة.
)األناضول(

أردوغان يزور األردن 
أعلن املتحدث باسم الرئاسة التركية، 
ــم قـــــالـــــن، أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
ــــب طــيــب  ــركــــي، رجــ ــتــ الــ الـــرئـــيـــس   

ّ
أن

أردوغــان، )الصورة( سيجري في 21 
أغسطس/آب الحالي، زيــارة رسمية 
املــلــك  لـــدعـــوة  إلــــى األردن اســتــجــابــة 

ــــح قــالــن في  عــبــدالــلــه الــثــانــي. وأوضـ
أردوغـــان   

ّ
أن أمـــس،  مؤتمر صحافي 

الــعــاقــات  األردن  مــلــك  مـــع  سيبحث 
الــثــنــائــيــة بـــني الـــبـــلـــديـــن، وعــــــددًا من 
األزمــتــني  ومنها  اإلقليمية،  املــســائــل 
السورية والعراقية، وآخر التطورات 

املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
)األناضول(

وزير الدفاع التركي 
يلتقي نظيره الكويتي

استقبل وزيـــر الــدفــاع الــتــركــي، نور 
ــي، نــــائــــب رئـــيـــس  ــلـ ــكـ الـــــديـــــن جـــانـــيـ
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الـــكـــويـــتـــي، الـــشـــيـــخ مــحــمــد الــخــالــد 
الــحــمــد الــصــبــاح، فــي أنــقــرة. وعقب 
ــائــــي، تـــــرأس  ــنــ ــثــ ــاء الــ ــقــ ــلــ ــاء الــ ــهــ ــتــ انــ
البلدين.  وفــدي  اجتماع  املــســؤوالن 
وشــارك في اجتماع وفــدي البلدين 
مــن الــجــانــب الــتــركــي، قــائــد الــقــوات 
ــح زكــــــــــي جــــــــــوالق،  ــ ـــ ــال ــ الــــــبــــــريــــــة صـــ
والجوية، عابدين أونال، والبحرية 

بوالند بوستان أوغلو.
)األناضول(

حضرموت ـ عارف بامؤمن

يــســعــى مــحــافــظ حــضــرمــوت الــيــمــنــيــة املــعــني 
البحسني،  فــرج ساملني  الــركــن  الــلــواء  حديثا، 
املـــحـــافـــظـــات مــــن خـــــال ســيــاســة  ــــذه  إلدارة هـ
ــا اتــبــعــه ســلــفــه املـــحـــافـــظ الــســابــق،  نــقــيــضــة ملـ
الـــلـــواء أحــمــد بــن بــريــك، وعــبــر تــجــاوز بعض 
االخـــتـــاالت اإلداريـــــة والــفــنــيــة الــتــي شهدتها 
ــام مـــن حكم  ــام ونـــصـــف عــ املــحــافــظــة خــــال عــ
بــن بــريــك. والــبــحــســنــي هــو املـــســـؤول اليمني 
الـــوحـــيـــد حــالــيــا الـــــذي يــجــمــع بـــني منصبني 
ــكـــري ومـــــدنـــــي، إذ يــحــتــفــظ إلــــــى جــانــب  عـــسـ
منصبه كمحافظ لحضرموت بقيادة املنطقة 
مقرًا  املكا  من  تتخذ  التي  الثانية  العسكرية 
لها. وهو حاصل على ماجستير من أكاديمية 
»فرونزا« للدراسات العسكرية في روسيا عام 
1983، وأحد القادة العسكريني الذين أعادتهم 
الواجهة بعد قرابة 20  إلــى  اليمن  الحرب في 
ــادر الــبــاد مــع عــشــرات  عــامــا فــي املــنــفــى، إذ غـ
بعد حرب  الجنوبيني  واملسؤولني  القادة  من 

بغداد ــ براء الشمري

مــــع تــــواصــــل الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة لــلــطــيــران 
الهجوم  النطاق  تمهيدًا  والغربي  العراقي 
على  الــواقــعــة  تلعفر  مــديــنــة  لتحرير  الــبــري 
ُبعد 70 كيلومترًا غرب املوصل، من سيطرة 
وزارة  مــن  أكــثــر  استنفرت  »داعــــش«،  تنظيم 
عراقية استعدادًا ملتطلبات املعركة، فيما ذكر 
وزير الهجرة العراقي جاسم محمد أن عدد 

النازحني من املوصل اقترب من املليون.
العراقية  الــداخــلــيــة  فــي وزارة  وقـــال ضــابــط 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ أمـــــس الـــخـــمـــيـــس لــــ«الـــعـــربـــي الــ
الوزارة أصدرت أوامر بنقل املئات من ضباط 
إلى معسكرات  االتحادية  الشرطة  وعناصر 
تلعفر، مؤكدًا  فــي محيط  املــتــمــركــزة  الــقــتــال 
أن هذا اإلجــراء جاء ضمن عملية االستنفار 
التي تعيشها الوزارة قبل كل معركة. وأشار 
دور  لها  االتحادية سيكون  الشرطة  أن  إلــى 
ــر مــــن مـــحـــور،  ــثـ ــلـــى أكـ مـــهـــم فــــي املــــعــــارك وعـ

االنفصال في صيف 1994. وقاد البحسني مع 
املكا  الضباط معركة استعادة  مجموعة من 
أبريل/نيسان  في  القاعدة  تنظيم  قبضة  من 
2016، قبل أن يعينه الرئيس عبد ربه منصور 
هادي، قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية. وفي 
أواخر يونيو/حزيران املاضي، أصدر الرئيس 
البحسني محافظا لحضرموت  قرارًا بتعيني 
ــرارات أطــــاح خــالــهــا الــرئــيــس  ــ ضــمــن حــزمــة قـ
ــا يــســمــى بـــ«املــجــلــس  بــمــحــافــظــني انـــضـــمـــوا ملـ
ظهور  من  الرغم  وعلى  الجنوبي«.  االنتقالي 
البحسني إلــى جـــوار املــحــافــظ الــســابــق خال 
أكــثــر مــن عـــام، فــي معظم األنــشــطــة واملــحــافــل، 
وانـــطـــبـــاع صـــــورة لــــدى الــــشــــارع أن الــرجــلــني 
على تنسيق كامل، إال أن ممارسة البحسني 
ملهامه أظهرت أن سياساته مغايرة تماما عن 

سياسات سلفه.
الــبــحــســنــي  إدارة  مــــامــــح  أبـــــــرز  أن  ــــدو  ــبـ ــ ويـ
اليمن  محافظات  كبرى  حضرموت،  ملحافظة 
التقرب  الــثــروة واملــســاحــة، هــو  على مستوى 
الشرعية  السلطات  تــوجــهــات  مــع  والــتــمــاهــي 
والحكومة بخاف سلفه الذي توترت عاقته 
بالحكومة إلى حد تهديده لها بإيقاف تصدير 
التي  املــطــالــب  لــم تستجب لبعض  مــا  الــنــفــط 
تقدم بها. وفي اإلطار نفسه، سمح البحسني 
بتنفيذ قرارات حكومية كان املحافظ السابق 
ــقــــرار  ــا، ويــــأتــــي فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الــ ــّمــــدهــ قــــد جــ
باملحافظة،  للشباب  وكيل  بتعيني  الــرئــاســي 
فهمي عــوض بــاضــاوي، الــذي أوقفه املحافظ 
املحافظ  ألغى  اآلخــر،  الجانب  السابق. وعلى 
البحسني قرار سلفه بتعيني مدير لفرع وكالة 
األنباء الحكومية باملحافظة، بعد ثاثة أشهر 

لــجــانــا لــــدراســــة الـــوضـــع الــقــانــونــي والــفــنــي 
بريك  بــن  عهد  فــي  اعتمدت  عقارية  ملشاريع 
بــالــفــســاد. وفي  ودارت حولها شــكــوك وتــهــم 
ذات االتجاه، أحال ثاثة مسؤولني للتحقيق 
في قضايا فساد بعد رفع تقارير تدينهم من 
قبل فرع جهاز الرقابة واملحاسبة، في سابقة 

من  وأسلحة مختلفة  معدات  نقل  إلــى  الفتا 
بغداد  شمال  االتحادية  الشرطة  معسكرات 

إلى محيط تلعفر.
كذلك، أفاد الرائد في الجيش العراقي ياسر 
الــتــمــيــمــي، فــي حــديــث لــوكــالــة »األنـــاضـــول«، 
بــأن »قـــادة الــقــوات الــعــراقــيــة الــتــي ستشارك 
في معركة تحرير قضاء تلعفر وصلوا إلى 
أطراف القضاء«. وأشار إلى أن »قائد الشرطة 
فرقة  رائــد جــودت، وقائد  الفريق  االتحادية 
ثامر  الــلــواء  للداخلية(  )تابعة  السريع  الــرد 
ــــادة ألـــويـــة الــفــرقــتــني املــدرعــة  الــحــســيــنــي، وقـ
التاسعة والـــ16 من الجيش العراقي من بني 
القضاء«. وأوضح  إلى  الذين وصلوا  القادة 
اجتماعا خاصا  »الــقــادة عقدوا  أن  التميمي 
لتنسيق التقّدم البري باتجاه قضاء تلعفر«.

وفي التطورات امليدانية أيضا، قال مسؤول 
عسكري عــراقــي لوكالة »األنـــاضـــول«، إن 7 
ــتــلــوا خــال 

ُ
ــــش« ق مــن عــنــاصــر تنظيم »داعـ

تــصــدي قــــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي« لهجوم 
ـــه عــنــاصــر الــتــنــظــيــم عــلــى تــحــصــيــنــات 

ّ
شـــن

وأوضــح  تلعفر.  قــضــاء  محيط  فــي  الحشد 
املـــــازم أول فـــي قــــوات الــشــرطــة االتــحــاديــة 
وا 

ّ
بهاء املياحي أن »عناصر من داعش شن

في  للحشد  أمــس هجوما على تحصينات 
محيط قضاء تلعفر في محاولة لفك الطوق 
األمني املفروض على القضاء«، مشيرًا إلى 
أن الهجوم نفذ باستخدام عربات مفخخة. 
وأضــــاف أن »فــصــائــل مــن الــحــشــد الشعبي 
تـــصـــّدت لــلــهــجــوم وتــمــّكــنــت مـــن قــتــل 7 من 
عناصر داعش وتدمير عربتني مفخختني«، 
الفـــتـــا إلــــى أن عـــــددًا مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم 

هــربــوا الــى داخـــل مــركــز قــضــاء تلعفر الــذي 
يسيطرون عليه.

على  تلعفر  ملــعــركــة  التحضير  يقتصر  ولـــم 
تــجــهــز وزارة  إذ  الــعــســكــريــة،  ــدادات  ــعـ ــتـ االسـ
الــهــجــرة الــعــراقــيــة نــفــســهــا الســتــقــبــال آالف 
النازحني من البلدة بسبب املعارك املتوقعة. 
العليا  اللجنة  رئيس  الهجرة،  وزيــر  وأعــلــن 
إلغاثة وإيواء النازحني، جاسم محمد، البدء 
بإجراء كل االستعدادات اإلنسانية لعمليات 
تلعفر، موضحا خال  في  املرتقبة  التحرير 
مــؤتــمــر صــحــافــي أن الــلــجــنــة صـــادقـــت على 
تــوفــيــر أربـــعـــني بـــاصـــا لــنــقــل الـــنـــازحـــني إلــى 

املناطق اآلمنة ومخيمات اإليواء.
وبشأن أعداد النازحني من املوصل، قال وزير 
الهجرة العراقي إن 968 ألــف نــازح فــروا من 
النزوح  القتال في املدينة، مؤكدًا أن  مناطق 
األكبر كان من الجانب األيمن الذي نزح منه 
أكثر من 791 ألف شخص. وأضاف أن »أعداد 
النازحني في مخيمات اإليواء بعموم الباد 
ــرة، أي مــا يساوي  وصــلــت إلــى 135 ألــف أسـ
750 ألف شخص«، موضحا أن هذه األعداد 
وأن  املــســاعــدات،  أنـــواع  لكل  الكبيرة تحتاج 

املعنية  الــجــهــات  مــع  نــســقــت  الــهــجــرة  وزارة 
ــم املــتــحــدة وجـــهـــات حــكــومــيــة  ــ ال ســيــمــا األمـ
عراقية في هذا الشأن. وأشــار محمد إلى أن 
اإلحصائيات األخيرة لوزارة الهجرة كشفت 
ــنـــازحـــني مــنــذ ســقــوط  عـــن وصـــــول أعــــــداد الـ
ــــرى بــيــد تنظيم  ــــدن عــراقــيــة أخـ املـــوصـــل ومـ
»داعـــش« منتصف عــام 2014 إلــى ما يقارب 
الخمسة مايني نازح، منهم مليونان ومائة 
ألــف عــادوا إلــى مناطقهم املــحــررة. وبحسب 
ــــوزارة الــهــجــرة ومنظمات  بــيــانــات ســابــقــة لـ
إنــســانــيــة عــراقــيــة، فـــإن أغــلــب الــنــازحــني من 
الــســاحــل األيــمــن لــلــمــوصــل لــم يــتــمــكــنــوا من 

العودة إلى منازلهم.
ــراق مــــن األمــــم  ــ ــعـ ــ ــك، طـــلـــب الـ ــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
ـــــــــة عــلــى 

ّ
ــع أدل ــمـ ــــي جـ ــه فـ ــدتـ ــاعـ املــــتــــحــــدة مـــسـ

الـــجـــرائـــم املــنــســوبــة إلــــى تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
مــن خـــال إصــــدار قــــرار مــن شــأنــه املــســاعــدة 
فــي تقديم املــســؤولــني عــن تلك الــجــرائــم إلى 
العدالة. وفي رسالة مؤّرخة في 9 أغسطس/
آب الحالي يتم التداول بها في األمم املتحدة، 
ــراقــــي إبـــراهـــيـــم  ــعــ ــّيــــة الــ ــر الــــخــــارجــ ــ ــ قـــــال وزيـ
ارتكبها تنظيم  التي  »الجرائم   

ّ
إن الجعفري 

داعش ضّد املدنيني، وتدمير البنى التحتّية 
واملــــواقــــع األثــــرّيــــة فـــي الــــعــــراق، هـــي جــرائــم 
تــقــديــم مرتكبيها  اإلنـــســـانـــّيـــة، ويــجــب  ضـــد 
مــن عصابات داعــش اإلرهــابــّيــة إلــى العدالة 
وفق القانون العراقي«. وأضاف في رسالته 
»نــطــلــب مــســاعــدة املجتمع الــدولــي مــن أجــل 
 »العراق 

ّ
االستفادة من خبرته«، موضحا أن

قرار  املتحدة يعمان على مشروع  واململكة 
في هذا اإلطار«.

فــقــط مــن تعيينه مــن قــبــل املــحــافــظ الــســابــق، 
املركزية  اإلدارة  تــوجــهــات  مــع  تماشيا  وذلـــك 

للوكالة التابعة للحكومة.
إلى ذلك، أعاد محافظ حضرموت االعتبار إلى 
انتزعت صاحياتهم  الذين  املحافظة  وكــاء 
في عهد املحافظ السابق، وكانوا عمليا با 
املقابل، جّمد عمل مجموعة من  مــهــام. وفــي 
املستشارين الذين عينهم سلفه في مناصب 
تــبــدو شــرفــيــة وتــحــمــل صــبــغــة »املــجــامــات« 
ــثـــر مــنــهــا تــنــفــيــذيــة. كـــمـــا ســـمـــح املــحــافــظ  أكـ
الــجــديــد بتطبيق قـــــرارات تــعــيــني أخــــرى في 
مكاتب فروع الــوزارات باملحافظة كان سلفه 
قد جمدها بحجة عدم تنسيق الحكومة معه 
بخصوصها. من جهة أخرى، شكل البحسني 

ــلـــى املـــســـتـــوى اإلعــــامــــي،  نـــــــادرة يــمــنــيــا. وعـ
يـــحـــرص مـــحـــافـــظ حـــضـــرمـــوت عـــلـــى تــجــنــب 
الــخــوض فــي غــمــار الــســيــاســة فــي خطاباته 
التنموي  العمل  وتصريحاته والتركيز على 
الذي  بريك،  بن  على عكس سلفه  والخدمي، 
ال تــخــلــو خــطــابــاتــه مـــن مــطــالــبــات سياسية 
الــدولــة، والعاقة مــع األحــزاب  تتعلق بشكل 
 عـــن إعــانــه 

ً
ــيــــارات الــســيــاســيــة، فـــضـــا ــتــ والــ

الجنوبي«،  االنتقالي  لـ«املجلس  االنــضــمــام 
األمر الذي تسبب بإقالته.

ويبدو واضحا أن محافظ حضرموت الجديد 
ثقيلة لسلفه عبر  تركة  التخلص من  يحاول 
انــتــهــاج ســيــاســة تــقــوم عــلــى االلـــتـــزام بالخط 
الفساد  ومــحــاربــة  الشرعية  للحكومة  الــعــام 
والــعــشــوائــيــة الــتــي طــغــت فـــي عــهــد املــحــافــظ 
 عــــن تـــجـــنـــب تــــأديــــة أدوار 

ً
ــق، فــــضــــا ــابــ ــســ الــ

سياسية. وحول محاوالته خلق واقع جديد 
يختلف عن السابق، كتب رئيس تحرير موقع 
»املــكــا الـــيـــوم«، الــصــحــافــي ســنــد بايعشوت، 
إن من يأتي خلفا للمحافظ السابق سيأخذ 
مزيدًا من الوقت إلعــادة األمــور إلــى نصابها 
ــن تــلــك  الــطــبــيــعــي والـــقـــانـــونـــي وســـيـــتـــعـــب مــ
الــــقــــرارات والــتــعــيــيــنــات الــتــي تــمــت فـــي عهد 
بــريــك، وفــق تعبيره. وأضـــاف بايعشوت  بــن 
فـــي مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه فـــي »فــيــســبــوك«، 
ــرًا، أن مــحــافــظ حــضــرمــوت الــحــالــي بــدأ  ــيـ أخـ
ل  لـــم يشكِّ بــالــتــصــحــيــح وســيــتــعــب كــثــيــرًا إذا 
مكتبا فنيا لفريق عمله، مشيرًا إلى أن تكليف 
وكــيــل لــقــطــاع الــنــفــط والــطــاقــة يجعل األمـــور 
أكثر تنظيما بداًل من العشوائية واالزدواجية 

السابقة في التخصصات والصاحيات.

السعودية 
تناور بالحّج

ضغوط أممية 
على المعارضة 

لتتوّحد

أنــه استجابة لطلب وســاطــة مــن أحد  على 
املواطنني القطريني، من أحــد فــروع األســرة 
الحاكمة، في قطر، وهو الشيخ عبد الله بن 
القطري  آل ثاني. وربما يكون املوقف  علي 
املرحب بحذر بالقرار السعودي، منطلقا من 
القطريون  ُيحَرم  أال  أن األولوية هي  قاعدة 
مــن حقهم فــي الــحــج، مــع التنبه إلــى مــا قد 
يكتنف القرار من استمرار في توظيف ورقة 

الحج في الحملة ضد قطر. 
ــر  ــن هـــنـــا ربـــمـــا يــمــكــن فـــهـــم تــعــلــيــق وزيــ مــ
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري الـــشـ
عــبــد الـــرحـــمـــن آل ثـــانـــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
ــة فـــــي جـــولـــتـــه  ــديــ ــويــ ـــســ خـــــــال مـــحـــطـــتـــه الـ
ــا قـــــال إن بــــاده  ــنـــدمـ ــيـــة، عـ ــافـ ــنـ ــنـــديـ ــكـ االسـ
ترحب بفتح الحدود مع السعودية إلتاحة 
املـــجـــال أمــــام الــحــجــاج الــقــطــريــني لــلــتــوجــه 
إلـــى مــكــة »حــتــى وإن كــانــت الــخــطــوة ذات 
الــوزيــر: »طبعا  دوافــع سياسية«. وأضــاف 

»تــفــاوض جـــاد« بــني الــنــظــام الــســوري ووفــد 
أكــتــوبــر أو نوفمبر.  فــي  لــلــمــعــارضــة  مــوحــد 
وقــــال »فــيــمــا يتعلق بــالــحــكــومــة )الــســوريــة( 
نعول كثيرًا على روسيا وعلى إيــران، وعلى 
أي طــــرف لـــه نـــفـــوذ كــبــيــر، وعـــلـــى الــحــكــومــة 
الــســوريــة كــي تــكــون مــســتــعــدة عــنــد دعــوتــهــا 
إلى جنيف لبدء تفاوض حقيقي ومباشر مع 
)املــفــاوضــات(«.  للمعارضة يحضر  منبر  أي 
سيصبحان  وأكــتــوبــر  »سبتمبر  أن  واعــتــبــر 
وقال  السورية«.  للتسوية  حاسمني  شهرين 
تــحــوالت نوعية  الــســوريــة ستشهد  »األزمــــة 
خال األشهر القليلة املقبلة«. وأّكد أن جولة 
عقد نهاية 

ُ
جديدة من محادثات أستانة ست

الشهر الحالي. وأشار إلى أن مناطق تخفيف 
إلــى حد  التصعيد في سورية »أمــر إيجابي 

كبير«. 
السيطرة  اســتــعــادة  ذلـــك، دخــلــت عملية  إلـــى 
أبـــرز معاقل »داعــــش« في  الــرقــة،  على مدينة 
ســوريــة، يــومــهــا الـــــ72، فــي ظــل تــقــدم ميداني 
التي  الــديــمــقــراطــيــة«  »قــــوات ســوريــة  تحققه 
تــهــاجــم تــحــت غــطــاء نـــاري كثيف مــن طــيــران 

الدوحة ــ العربي الجديد

شــــهــــد مــــلــــف األزمــــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، 
وحملة حصار قطر، منتصف ليل 
ـــ الــخــمــيــس، منعطفا هو  ـ األربـــعـــاء 
أقــــرب لــلــمــنــاورة تــخــوضــهــا الــســعــوديــة من 
ــاورة ظــاهــرهــا  ــنـ ــّج. مـ عـــنـــوان تــســيــيــس الـــحـ
ــاح لــلــحــجــاج  ــمــ ــســ إيــــجــــابــــي، مـــــن خــــــال الــ
الــقــطــريــني حــصــرًا مــن دون املــقــيــمــني فيها، 
فريضة  بــرًا وجـــوًا ألداء  مكة  إلــى  بالتوجه 
يوحيان  وسياقها  مضمونها  لكن  الــحــج، 
بالشك في وجود نوايا سعودية بممارسة 
الديني.  امللف  التسييس في هذا  املزيد من 
وشاءت دولة قطر أن تتعامل بإيجابية مع 
القرار امللكي السعودي، مع تشديدها على 
أنــهــا لـــم تــطــلــب أي وســـاطـــة فـــي مـــا يتعلق 
بــمــوضــوع الــحــّج، وهـــو مــا ينسف الــروايــة 
السعودية التي ارتأت تصوير القرار امللكي 

محمد أمين

رفــــع املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى ســوريــة، 
مستوى  من  ميستورا،  دي  ستيفان 
ضــغــوطــه عــلــى املــعــارضــة الــســوريــة، 
كانت  الــتــي  الفنية،  املــشــاورات  تأجيل  معلنا 
أغسطس/آب   22 في  في جنيف  معها  مقررة 
الــحــالــي، معربا عــن أمله فــي إجـــراء »تفاوض 
ــــوري ووفـــــــد مــوحــد  ــسـ ــ جـــــــاد« بــــني الـــنـــظـــام الـ
أو  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي  لـــلـــمـــعـــارضـــة 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. واعــتــبــر أن 
في سورية  التصعيد  تخفيف  مناطق  إعــان 
»أمــر إيجابي إلــى حد كبير«. في هــذا الوقت، 
تـــحـــقـــق قـــــــوات يـــدعـــمـــهـــا الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
ــيـــســـي،  ويـــشـــكـــل فـــصـــيـــل كــــــــردي ثـــقـــلـــهـــا الـــرئـ
السورية الستعادة  الرقة  تقدما داخــل مدينة 
الــذي  مــن تنظيم »داعـــــش«،  الــســيــطــرة عليها 
بــدأ يــتــراجــع وينكمش داخـــل أحــيــاء وحـــارات 
ضــيــقــة، مــعــتــمــدًا عــلــى الــهــجــمــات املــعــاكــســة، 
فيما يواصل طيران التحالف عملية »تدمير« 
املــديــنــة، وهـــو مـــا يــــؤدي إلـــى مــقــتــل وإصــابــة 
الــعــشــرات مــن املــدنــيــني يــومــيــا، ودمــــار كبير. 
وتأتي التطورات امليدانية في شرق الباد، في 
وقت تواصل فيه املعارضة السورية املسلحة 
فرقة  استنزاف  لدمشق  الشرقية  الغوطة  في 
يقودها شقيق  النظام،  لقوات  تتبع  عسكرية 
رأس النظام، ماهر األسد، موقعة فيها خسائر 

فادحة، باألرواح والعتاد العسكري.
وأعــلــن دي مــيــســتــورا، فــي مــؤتــمــر صحافي 
مــشــتــرك مـــع رئــيــس فــريــق الــعــمــل اإلنــســانــي 
ــان  ــــي ســـــوريـــــة، يـ ــم املــــتــــحــــدة فـ ــتــــابــــع لــــأمــ الــ
إيغاند، في جنيف، تأجيل املشاورات الفنية 
مع املعارضة، والتي كانت مقررة في جنيف 
فــي 22 أغــســطــس/آب الــحــالــي. وأوضــــح دي 
مــيــســتــورا أن تــأجــيــل املـــشـــاورات جـــاء بــقــرار 
شخصي منه، مشيرًا إلى أنه لم يوجه الدعوة 
إلى النظام السوري للمشاركة في املشاورات 
الفنية، ألن النظام يرفض خوض أي لقاءات 
فنية خارج املفاوضات الرسمية. وأوضح أنه 
قــرر تأجيل املــشــاورات ألن أطياف املعارضة 
مناقشاتها  فــي  صعبة  بمرحلة  حــالــيــا  تــمــر 
الداخلية. وتابع »ال داعي إلجبارهم إذا كانوا 

غير جاهزين حتى اآلن«.
وأعــــــرب دي مــيــســتــورا عـــن أمـــلـــه فـــي إجــــراء 

فيها  ُمنع  التي  الطريقة  عــن  النظر  بغض 
الحج عن أهل قطر وعن املقيمني في دولة 
قطر والذي تم بدوافع سياسية، والطريقة 
ــالـــعـــودة لــلــحــج والــــذي  الـــتـــي ُســـمـــح لــهــم بـ
إخراجها  وبطريقة  سياسية  بــدوافــع  كــان 
مــآرب أخـــرى، ولكن دولــة قطر ترحب ولن 
القرار.  شكل  على  خصوصا  موقفا،  تتخذ 
ــا يــهــمــنــا هــــو جــــوهــــر املـــســـألـــة وهـــــي أن  مــ
يـــكـــون هـــنـــاك ســبــيــل ملــواطــنــيــنــا لــلــوصــول 
الــقــرار ومــا زلنا  للحج ونــرحــب بمثل هــذا 
ــــزج الـــحـــج فـــي الــخــافــات  نــطــالــب بــــأن ال ُيـ
الخارجية،  السياسية«. وقبل موقف وزير 
الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنــســان  أعــربــت اللجنة 
السعودية،  السلطات  لــقــرار  ارتياحها  عــن 
وفق ما جاء في وسائل اإلعــام، بالسماح 
لجميع الــحــجــاج الــقــطــريــني بــالــدخــول إلــى 
األراضــــــــي الـــســـعـــوديـــة عـــبـــر مــنــفــذ ســلــوى 
الــحــدودي دون تــصــاريــح إلــكــتــرونــيــة، إلــى 
جـــانـــب الـــســـمـــاح لــلــحــجــاج مـــن دولـــــة قــطــر 
الدوحة  مــن  مباشرة  رحــات  فــي  بالذهاب 
الجوية  الخطوط  غير  جــويــة  نــاقــات  عبر 

القطرية. 
واعـــتـــبـــرت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، الـــقـــرار 
الــســعــودي بــهــذا الــخــصــوص خــطــوة نحو 
واجهت  التي  والصعوبات  العراقيل  إزالـــة 

الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة الـــواليـــات املتحدة 
املتحدث  نــوري محمود،  األميركية. وأوضــح 
بــاســم الـــوحـــدات الــكــرديــة، الــتــي تــمــثــل الثقل 
)قسد(،  الديمقراطية«  »سورية  في  الرئيسي 
مقاتلي  أن  الجديد«،  »العربي  في حديث مع 
»ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« يحققون تــقــدمــا في 

ــام، الفـــتـــة إلـــى  ــ ــعـ ــ ات الـــحـــج لـــهـــذا الـ إجــــــــــراء
بتسهيل  الحصار  بــدايــة  منذ  طالبت  أنها 
ــنـــني  ــمـــواطـ ــلـ ات مــــنــــاســــك الـــــحـــــج لـ إجـــــــــــــــراء
ــة قــطــر دون عــراقــيــل أو  واملــقــيــمــني فـــي دولــ
قــــيــــود، وألـــحـــقـــت مـــطـــالـــبـــاتـــهـــا بــتــحــركــات 
الحجاج،  عــن  الغنب  لرفع  ودولــيــة  إقليمية 
أو استخدامه  الحج  وعدم تسييس مسألة 
عـــلـــى  ــغـــــط  الـــــضـــ أو  ــــوب  ــعــ ــ ــشــ ــ الــ ملــــعــــاقــــبــــة 
الحكومات. وأكدت أن مسألة الحج ال يمكن 
ــابـــات أو وســـاطـــات  ــة حـــسـ ــ إخـــضـــاعـــهـــا أليـ
أنها  على  وشــددت  أو شخصية،  سياسية 
»حــــق أصـــيـــل نـــصـــت عــلــيــه كـــافـــة املـــواثـــيـــق 
واالتــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــســـان 
والشريعة اإلسامية السمحاء«. كما نبهت 
ــرار الــســلــطــات  ــ الــلــجــنــة الــوطــنــيــة إلــــى أن قـ
السعودية ال يزال يكتنفه الغموض، خاصة 
دولة  في  املقيمني  بالحجاج  يتعلق  ما  في 
قــطــر، وطــالــبــت بــتــقــديــم كــافــة الــتــســهــيــات 
لهم من دون تمييز. كما طالبت بمزيد من 
اإلجراءات لرفع الحصار عن مواطني دولة 
قطر واملقيمني فيها ومواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي.
أنــهــا ستعيد  أعلنت  قــد  السعودية  وكــانــت 
للقطريني  للسماح  قطر  مــع  حــدودهــا  فتح 
بأداء مناسك الحج، وذلك بعد اجتماع لولي 
وأحــد  بــن سلمان  الــســعــودي محمد  العهد 
أفراد العائلة الحاكمة القطرية هو عبد الله 
بن علي آل ثاني، مساء األربعاء. وقد صدر 
القرار بعد ساعات قليلة من اتصال هاتفي 
بني بن سلمان ووزيــر الخارجية األميركي 
ريــكــس تــيــلــرســون، مــن دون مــعــرفــة مــا إذا 

كانت هناك صلة بني االتصال والقرار. 
ــــرت صــــــور الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـعـــودي  ــهــ ــ وأظــ
للكاميرات.  ويبتسمان  جالسني  األمــيــريــن 
ونـــقـــل عـــن الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه قـــولـــه لــأمــيــر 
السعودي إن »العاقات بني اململكة العربية 
الــســعــوديــة ودولــــة قــطــر هــي عــاقــات أخــوة 
راسخة في جذور التاريخ«. ورد ولي العهد 
الـــســـعـــودي بــاملــثــل، مـــؤكـــدًا عــلــى الــعــاقــات 
الــتــاريــخــيــة بــني الــعــائــلــتــني املــالــكــتــني، وفقا 
ــبـــاء الــســعــوديــة الــتــي  ملـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة األنـ
ــرار نـــص عــلــى فــتــح معبر  ــقـ أوضـــحـــت أن الـ
ــام الـــحـــجـــاج الــقــطــريــني،  ــ ــبــــري أمــ ــلـــوى الــ سـ
وعلى إرسال طائرات سعودية إلى الدوحة 
لنقل الــحــجــاج عــلــى نفقة املــلــك الــســعــودي، 
مطاري  مــن  القطريني  الحجاج  باقي  ونقل 

األحساء والدمام.
وقال غيرد نونمان، أستاذ العاقات الدولية 
في جامعة جورجتاون  الخليج  ودراســـات 
فــي قــطــر، لــوكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، إن 
الــذي عــاش من قبل لبضع  الشيخ عبدالله 
سنوات في السعودية وكان يعود إليها في 
زيـــارات خــاصــة، ليس لــه دور فــي الحكومة 
وكــان آخــر منصب تــواله هو رئاسة اتحاد 
السبعينيات  في  والخيل  الفروسية  سباق 
ــان جــد الــشــيــخ عبدالله  والــثــمــانــيــنــيــات. وكـ
ــده وأخـــــوه حــكــامــا لـــدولـــة قــطــر. وقـــال  ــ ووالــ
نــونــمــان »مـــن املــؤكــد أنـــه لــيــس مبعوثا من 
الــحــكــومــة الــقــطــريــة. هـــذا لــم يــكــن اتــفــاقــا تم 
إبرامه«، ووصف األمر بأنه »خدعة دعائية 
القطرية  الحكومة  تــؤخــذ  حتى  ســعــوديــة« 
على حني غــرة. وقــال إن تواصل السعودية 
مع أفراد عديدين من األسرة املالكة القطرية 
القيادة  القلق و«يزعج  في  يتسبب  الكبرى 

القطرية«. 
وســـارعـــت مـــصـــادر قــطــريــة إلـــى نــفــي طلب 
الـــدوحـــة وســـاطـــة مـــن أحـــد أعـــضـــاء األســـرة 
الحاكمة لتسوية موضوع حج مواطنيها. 
وأوضـــح الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن بــن حــمــد آل 
ثــانــي، فــي تــغــريــدات عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، 
ــــن عـــلـــي آل  ــه بـ ــلــ ــه الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــ ــالــ أن خــ
الــســعــوديــة »بـــهـــدف حـــل بعض  ثـــانـــي زار 
في  الشخصية  بممتلكاته  املتعلقة  األمــور 
أنه »عندما تطرق  منطقة حائل«. وأضــاف 
ملـــوضـــوع عـــراقـــيـــل الـــحـــج« وجــــدوهــــا - في 
إشارة إلى السلطات السعودية - »فرصة أن 
 يخرجوا من هــذا املــأزق وحــّولــوا األمــر إلى 

قبول وساطة«.

ــى أن اشــتــبــاكــات،  ــاء املـــديـــنـــة، مــشــيــرًا إلــ ــيـ أحـ
وصفها بـ«العنيفة«، تدور في حيي املنصورة 
والرشيد شرقي املدينة، أسفرت عن مقتل 13 
من مسلحي »داعــش«، بعد يوم من مقتل 19 
عنصرًا في حي الرشيد. وأشــار محمود إلى 
أن حــي نــزلــة شــحــادة جنوبي املــديــنــة، وحي 
الدرعية غربها، يشهدان اشتباكات »عنيفة« 
أسفرت عن مقتل عدد من مسلحي »داعش«، 
وتدمير سيارات مفخخة يستخدمها التنظيم 
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لــردع  كوسيلة 
 70 باتت تسيطر على نحو  أنها  تؤكد  التي 

في املائة من مساحة املدينة. 
وتــؤكــد مــصــادر محلية أن »قــســد« استطاعت 
الوصول إلى قلب مدينة الرقة، وسيطرت على 
ــارع الــقــوتــلــي، أشــهــر شــــوارع املــديــنــة، فيما  شـ
تــتــضــارب األنــبــاء حـــول وصـــول هـــذه الــقــوات، 
مساء أول من أمس، إلى شارع الوادي، و«دوار 
الــســاعــة« أشــهــر مــيــاديــن الــرقــة، والــــذي تعني 
السيطرة عليه تضييق الخناق على مسلحي 
ــاء وحـــــارات  ــيـ الــتــنــظــيــم وحـــصـــرهـــم ضــمــن أحـ
ضيقة ال تمكنهم من القيام بمناورة عسكرية 
تحد من تقدم القوات املهاجمة. في غضون ذلك، 
ال يزال قصف طيران التحالف الدولي يحصد 
أرواح عشرات املدنيني يوميا في الرقة، أغلبهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء، ومــــن بــيــنــهــم عـــائـــات كــامــلــة. 
ــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«،  وذكــــر »املـــرصـ
 11 بينهم  مدنيا،   21 انتشال جثامني  تــم  أنــه 
التحالف   و5 نساء، جــراء قصف طيران 

ً
طفا

الدولي مساء الثاثاء املاضي لشارع املعتز في 
منطقة الرشيد في املدينة القديمة وسط الرقة. 
وتم نقل جرحى إلى مراكز تقديم اإلسعافات 
العاج،  لتلقي  املستشفيات  إلــى  نقلهم  بغية 
فيما تم تسليم الباقي إلى الجهات املختصة 
إليوائهم«. ونشر نشطاء محليون صورًا على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي تــظــهــر حجم  وسـ
الـــدمـــار الكبير الـــذي تــعــرضــت لــه الــرقــة جــراء 
القصف املتواصل من طيران التحالف الدولي، 
بقيادة واشنطن، مشيرين إلى أن هناك عملية 
تــدمــيــر واضــحــة لــلــمــديــنــة، الــتــي تــحــول أغلب 

أحيائها إلى ركام.
ــــدور على  ــــزال االشـــتـــبـــاكـــات الــعــنــيــفــة تـ وال تـ
جبهتي عني ترما في الغوطة الشرقية، وحي 
قــوات املعارضة  الدمشقي، إذ تواصل  جوبر 
ــا ُيــســّمــى  ــــاوالت مــ ــــحـ ــتـــصـــدي ملـ الــــســــوريــــة الـ
بــــ«قـــوات الــنــخــبــة« فــي الــفــرقــة الــرابــعــة، التي 
يــقــودهــا مــاهــر األســـد، شقيق رئــيــس النظام 
بـــشـــار األســــــد، اقـــتـــحـــام الـــغـــوطـــة، مــتــجــاوزة 
اتفاق »خفض التصعيد« املوقع في القاهرة 
بـــني روســـيـــا واملـــعـــارضـــة فـــي الــعــشــريــن من 
الرحمن«، أمس  الشهر املاضي. وذكر »فيلق 
الــخــمــيــس، إنـــه تــصــدى ملــحــاولــة اقــتــحــام من 
قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة على جبهة عــني ترما، 
مــشــيــرًا إلــــى أن مــقــاتــلــيــه قــتــلــوا خــمــســة من 
ــقـــوات املــهــاجــمــة، وأصــــابــــوا الـــعـــشـــرات، ما  الـ
أبــرز  وهــو  »الفيلق«،  وأشـــار  لتراجعها.  أدى 
إلى  الشرقية وحــي جــوبــر،  الــغــوطــة  فصائل 
أنــه قــام، على مــدى األيــام املاضية، بعمليات 
ــقـــوات الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة إلــــى عــدة  ــدراج لـ ــتــ اســ
كمائن في جوبر، ما أدى إلى مقتل العشرات، 

بينهم ضباط، وتدمير عدة دبابات.
وقالت مصادر محلية، لـ«العربي الجديد«، 
إن »جــــيــــش اإلســــــــــام«، وهـــــو مــــن فــصــائــل 
الغوطة البارزة، هاجم أمس مقرات لـ«فيلق 
ــــن« قـــــــرب األشــــــعــــــري واملــــحــــمــــديــــة،  ــمـ ــ ــــرحـ الـ
ــارك ضـــد قـــــوات الــفــرقــة  ــعــ بـــالـــتـــزامـــن مـــع املــ
الــرابــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن »جــيــش اإلســــام« 
»الــفــيــلــق«، موضحة  غــرفــة عمليات  اقــتــحــم 
ــة اســــتــــيــــاء داخـــــــل الـــغـــوطـــة  ــالــ ــنــــاك حــ أن هــ
نتيجة االحتراب الداخلي الذي يتزامن مع 

محاوالت اقتحام قوات النظام للغوطة.

ساهم البحسني بقيادة معركة استعادة المكال من »القاعدة« )فرانس برس(

تحّولت أغلب أحياء الرقة إلى ركام )دليل سليمان/فرانس برس(

خالل رمي الجمرات في مكة العام الماضي )أحمد غرابلي/فرانس برس(

جاء القرار السعودي 
بالسماح للقطريين 

الراغبين بأداء فريضة 
الحج، سياسيًا مثلما 

كان قرار منعهم 
سياسيًا أيضًا. لكن 

قطر ارتأت الترحيب 
الحذر بالقرار، بغض 

النظر عما اكتنفه 
من غموض 

وشكوك، على 
قاعدة أن األولوية أال 

يحرم القطريون من 
حقهم الديني

على  ميستورا،  دي  ستيفان  سورية،  إلى  األممي  المبعوث  ضغط 
األسبوع  عقده  المقرر  من  كان  اجتماعًا  مؤجًال  لتتوحد،  المعارضة 

المقبل، فيما وجه »فيلق الرحمن« ضربات قوية لقوات النظام
متابعةالحدث

السماح بأداء القطريين 
المناسك »على نفقة الملك«

دي ميستورا: شهرا سبتمبر 
وأكتوبر سيكونان حاسمين 

للتسوية السورية

متابعةتقرير

البشير 
يدعم الوساطة

د الرئيس السوداني،  جدَّ
عمر البشير، أمس الخميس، 
التزام بالده بدعم المبادرة 

الكويتية لحل األزمة 
الخليجية، وذلك خالل 

مؤتمر صحافي مشترك 
مع رئيس وزراء إثيوبيا، 
هايلي مريام ديسالين، 
في الخرطوم. وقال 

»موقفنا المعلن والثابت، 
دعم المبادرة الكويتية، 

للوصول إلى حل«.

الدوحة تنفي طلب 
وساطة والرياض وجدتها 

مخرجًا من المأزق

دي ميستورا: مناطق 
تخفيف التصعيد أمر 

إيجابي إلى حد كبير

وزير الخارجية القطري: 
نرحب بالقرار وإن كانت له 

دوافع سياسية

أعاد البحسني االعتبار 
لوكالء المحافظة الذين 

انتزعت صالحياتهم

أوامر بنقل مئات 
ضباط وعناصر الشرطة 

إلى محيط تلعفر

»قسد« باتت تسيطر 
على نحو 70 في المائة 

من مساحة الرقة

أدى تعيين فرج 
سالمين البحسني، 

محافظًا لحضرموت 
بدًال من أحمد بن بريك، 

إلى تغييرات في إدارة 
المحافظة 

تواصل السلطات 
العراقية تحضيراتها 

لمعركة تحرير تلعفر 
من سيطرة »داعش«، 

مع توقعات بنزوح آالف 
المدنيين من المنطقة 

خالل المعارك
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ما هي ترسانة الجيش اللبناني لمواجهة »داعش«؟الجزائر: إقالة وزراء مواجهة الكارتل المالي ودعوات للتظاهر

45
سياسة

  شرق
      غرب

كروبي في المستشفى
بعد إضرابه عن الطعام

ــر املــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــســيــاســي  ــ ذكــ
اإليـــرانـــي املـــعـــارض، مــهــدي كــروبــي 
)الــــــــصــــــــورة(، الــــــــذي يـــعـــيـــش تــحــت 
اإلقامة الجبرية منذ عام 2011، أنه 
أدخـــل املــســتــشــفــى، أمـــس الخميس، 

ــن الــطــعــام  بـــعـــد أن بـــــدأ إضــــرابــــا عــ
للمطالبة بمحاكمة علنية. ووضعت 
ــلـــطـــات اإليــــرانــــيــــة املـــعـــارضـــن  الـــسـ
كـــــروبـــــي ومــــيــــر حـــســـن مــــوســــوي، 
ــنـــا ورد، تــحــت  ــرة رهـ ــ ــه زهــ ــتــ وزوجــ
منذ ســت سنوات  الجبرية  اإلقــامــة 
ــة، بـــعـــد دعـــوتـــهـــمـــا  ــنــ ونــــصــــف الــــســ
االنتفاضات  مع  تضامنا  للتظاهر 
يمثل  ولــم  بالديمقراطية.  املطالبة 
لم  كما  محكمة،  أي  أمـــام  الزعيمان 

توجه لهما أي اتهامات علنية.
)رويترز(

استراتيجية جديدة 
لواشطن في الحرب 

األفغانية
يجتمع الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
تـــرامـــب، ونــائــبــه مــايــك بــنــس، الــيــوم 
كــامــب ديفيد،  فــي منتجع  الــجــمــعــة، 
بفريق األمن القومي األميركي، لبحث 
سياسة بــالده فــي أفغانستان خالل 
األبيض،  البيت  املقبلة. وذكــر  الفترة 
اإلدارة  أن  الخميس،  أمــس  بــيــان  فــي 
األمــيــركــيــة ستعمل خـــالل االجــتــمــاع 
عـــلـــى وضـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
أن  وأوضـــح  أفغانستان.  فــي  للحرب 
إذا كانت  تــرامــب ستبحث »مــا  إدارة 
بحاجة إلضافة 3 إلى 5 آالف جندي 
ــالـــبـــان،  أمـــيـــركـــي ملـــحـــاربـــة حــــركــــة طـ
وتنظيم داعــش في العراق وسورية، 

وتنظيم القاعدة في املنطقة«.
)األناضول(

مقتل جندي أميركي 
في والية نانغارهار

أعــــلــــن الــــجــــيــــش األمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
ــنـــدي أمــيــركــي  الـــخـــمـــيـــس، مــقــتــل جـ
في معركة مع مسلحن من تنظيم 

»داعش« شرق أفغانستان.
وأعــلــن الــحــرس الــوطــنــي األمــيــركــي 
ــنــــدي  ــجــ الــ أن  يـــــــوتـــــــاه  فـــــــي واليـــــــــــة 
األميركي القتيل كان أحد عناصره، 
وأن نــحــو ســبــعــة آخـــريـــن أصــيــبــوا. 
وذكـــــر الــجــيــش أن عـــــددًا مـــن أفــــراد 
في  أيضا  أصيب  األفغانية  الــقــوات 
ــال، أول مــــن أمــــــس، فــــي مــنــطــقــة  ــتــ قــ

أتشن بوالية نانغارهار. 
)أسوشييتد برس(

ألمانيا تندد بـ»خطأ« 
ترامب في شارلوتسفيل

ــة األملـــــانـــــي،  ــيــ ــارجــ ــدد وزيــــــــر الــــخــ ــ ــ نـ
أمس  )الــصــورة(،  سيغمار غابريال 
ــأ الـــجـــســـيـــم«  »الــــخــــطــ ـــ الـــخـــمـــيـــس، بــ
الـــــذي ارتـــكـــبـــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
دونـــالـــد تـــرامـــب، إذ لـــم يــمــيــز نفسه 

بــــــوضــــــوح عــــــن الـــــنـــــازيـــــن الــــجــــدد 
ــمـــال الــعــنــف  والــعــنــصــريــن بــعــد أعـ
ــال غــابــريــال  فــي شــارلــوتــســفــيــل. وقــ
إن »وضـــــع الـــطـــرفـــن )املــجــمــوعــات 
ــيـــض  ــــرق األبـ ــعـ ــ ــفـــوق الـ ــتـ املــــؤمــــنــــة بـ
ــد الـــعـــنـــصـــريـــة(  ــ واملــــتــــظــــاهــــريــــن ضـ
على قــدم املــســاواة بــدل أخــذ مسافة 
واضــحــة مــن الــتــيــار الــنــازي، يشكل 

بالتأكيد خطأ جسيما«. 
)فرانس برس(

بلجيكا: إحالة صالح 
عبد السالم للمحاكمة

البلجيكية صالح  أحالت السلطات 
عبد السالم، املشتبه به في هجمات 
املحاكمة  إلــى  الــعــام 2015،  بــاريــس 
الــجــنــائــيــة لــتــورطــه فـــي إطــــالق نــار 
عـــلـــى الـــشـــرطـــة الــبــلــجــيــكــيــة الـــعـــام 
النيابة،  أعلنت  مــا  حسب  املــاضــي، 
أمس الخميس. واعتقل عبد السالم 
في 18 مارس/ آذار 2016، بعد ثالثة 
أيام من إطالق نار في بروكسل فيما 
اعتداءات  في  تحقق  الشرطة  كانت 
ــاريـــس فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  بـ
أنـــه  يــعــتــقــد  والــــتــــي  الـــثـــانـــي 2015، 

الناجي الوحيد من الذين نفذوها.
)فرانس برس(

محاصرة  عملية  اللبناني  الجيش  استكمل 
مــواقــع انــتــشــار تنظيم »داعــــش« فــي الــجــرود 
املتداخلة مع األراضــي السورية شــرق لبنان، 
والقاع، بعد  الفاكهة ورأس بعلبك  بلدات  في 
ــة أعـــــــوام عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــجـــيـــش ملــواقــعــه  ثـــالثـ
ــر مــعــركــة عــرســال  ــة إثــ  فـــي املــنــطــقــة الـــحـــدوديـ
الــلــبــنــانــي لطرد  عـــام 2014. ويــهــدف الــجــيــش 
في  انتشارهم  مناطق  مــن  »داعـــش«  مسلحي 
األراضي اللبنانية، والتي تتفاوت التقديرات 
كــيــلــومــتــرًا  بـــن 100 و150  بــشــأن مــســاحــتــهــا 
مــربــعــا تــقــابــلــهــا مــســاحــة أكـــبـــر مـــن الــجــانــب 
السوري للحدود. واستقر مقاتلو التنظيم في 
هذه املنطقة، بعد حصد بيعة مقاتلن ينتمون 
إلــــى ُمــخــتــلــف الــفــصــائــل الـــســـوريـــة املــعــارضــة 
والــتــنــظــيــمــات املــتــطــرفــة األخــــــرى، وهــاجــمــوا 
ــنـــانـــيـــن بــــالــــصــــواريــــخ  ــبـ ــلـ ــيــــن الـ ــدنــ ــنـــهـــا املــ مـ
واالنتحارين. كما ُسجلت عشرات محاوالت 
اللبنانية. وشكلت  األراضــــي  بــاتــجــاه  الــتــقــدم 
مــعــركــة عـــرســـال عـــام 2014 أكــبــرهــا وأكــثــرهــا 
ــيـــن ولــلــعــســكــريــن.  حـــصـــدًا لــلــضــحــايــا املـــدنـ
وشهدت بلدة القاع العام املاضي تسلل عدد 
من االنتحارين من مناطق سيطرة »داعش« 
إلى داخل البلدة على دفعتن ما أدى لسقوط 

ضحايا مدنين.
ومنحت الوقائع امليدانية والسياسية فترة 
خطة  لتحضير  الــلــبــنــانــي  للجيش  مــريــحــة 
املعركة التي لم ُيعلن عن انطالقها بعد، على 
الرغم من تقدم قوات من الجيش فجر األربعاء 
باتجاه مواقع سيطرة »داعش« تحت غطاء 
مدفعي وجــوي. وأكــدت مصادر محلية في 
محافظة البقاع، إصابة 4 عسكرين بنيران 

الجزائر ــ عثمان لحياني

أقــالــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة ثــالثــة وزراء من 
ــانـــت وجـــهـــت إلـــيـــهـــم انـــتـــقـــادات  الـــحـــكـــومـــة كـ
واتــــهــــامــــات »بـــالـــتـــحـــرش بــــرجــــال األعــــمــــال 
ــراط فــــي »فـــوضـــى  ــ ــخــ ــ واملـــســـتـــثـــمـــريـــن« واالنــ
ــاٍر ثـــاٍن  ــتـــصـ املـــــبـــــادرات الـــحـــكـــومـــيـــة«، فـــي انـ
للكارتل املالي، فيما بــدأت دعــوات للتظاهر 
في الجزائر وفي الخارج، للتعبير عن رفض 
الــوضــع الـــذي انــتــهــت إلــيــه أعــلــى مؤسسات 
الــجــزائــر، بعد إقــالــة حكومة عبد  الحكم فــي 
املجيد تبون، يوم الثالثاء املاضي، وتكليف 
رئــيــس الـــديـــوان الــرئــاســي، أحــمــد أويــحــيــى، 

بتشكيل حكومة جديدة.
الجزائر في إبعاد  املالي في  الكارتل  ونجح 
وزيــر الصناعة واملناجم، محجوب بــدة، من 
بــعــد شــهــريــن ونــصــف مــن تعيينه،  منصبه 
ــرارات اتــخــذهــا الــوزيــر ضد  وبــعــد سلسلة قــ
مصانع تركيب السيارات، قال إنها تمارس 
ــتـــورد  ــلـــى الــــجــــزائــــريــــن، وتـــسـ االحــــتــــيــــال عـ
تركيب  لتستكمل  جــزئــيــا،  مــركــبــة  ســـيـــارات 
عــجــالتــهــا فـــي هـــذه املــصــانــع، قــبــل أن تــقــوم 
بتسويقها على أساس أنها سيارات محلية 
الصنع. وأوقف مشاريع استثمار في اإلطار 
نفسه، كما فتح تحقيقا في التالعب بأسعار 

السيارات املستوردة.
ــر  ــاد وزيــ ــعــ ــن إبــ ــي مــ ــالــ وتـــمـــكـــن الــــكــــارتــــل املــ
الـــتـــجـــارة، أحـــمـــد ســـيـــاســـي، الـــــذي عــــّن في 
ــار املـــاضـــي، بعد  مــنــصــبــه فـــي 26 مـــايـــو/ أيــ
قرارات وقف استيراد سلع وبضائع بهدف 
ــــرارات  ــقـ ــ ــلـــي، وهـــــي الـ ــــاج املـــحـ ــتـ ــ حـــمـــايـــة اإلنـ

الــتــي كــانــت مــحــل اعــتــراض مــن »بـــارونـــات« 
االستيراد ورجال أعمال رفعوا شكاوى إلى 
الرئاسة في هذا الشأن. وأقيل من الحكومة 
أيضا وزير السكن، يوسف شرفة، الذي عن 
فــي نــهــايــة مــايــو، بــعــد قــــرار رفــضــه تسديد 
مستحقات عدد من شركات إنشاءات يملكها 
رجـــال أعــمــال نــافــذون، كــانــت تنفذ مشاريع 

سكنية لحساب الــدولــة. وكـــان قــد قــرر فتح 
ــذه املـــشـــاريـــع  ــ ــة إنــــجــــاز هـ ــ الــتــحــقــيــق فــــي دقـ
ــذارات  ــ ومــطــابــقــتــهــا لــلــقــوانــن، وتــوجــيــه إنــ
إلــــى شـــركـــات إنــــشــــاءات والــتــهــديــد بسحب 
اإلنجاز  في  إخاللها  بسبب  منها  املشاريع 
أو عـــدم احــتــرامــهــا لــلــمــهــل الــزمــنــيــة املــقــررة 
إلنـــهـــاء املـــشـــاريـــع. وتــخــلــى حــــزب األغــلــبــيــة 

ترغب واشنطن بتوسيع 
دور »اليونيفيل« وتعزيز 
»رقابتها« على حزب اهلل

ينتشر في قاعدة رياق 
الجوية في لبنان عدد من 

العسكريين األميركيين

لبنان الدولة 
الرهينة

بيروت ــ عبد الرحمن عرابي

أكـــــثـــــر مــــــن 34 عـــــامـــــا عــلــى  مــــــــّر 
األميركية  الــســفــارة  مــقــّر  تفجير 
وقاعدة قوات مشاة البحرية في 
العاصمة اللبنانية عام 1983، لكن الصراع 
الــدائــر بن الــواليــات املتحدة و»حــزب الله« 
لــم يــنــتــه بــعــد، وتــشــهــد هـــذه األيــــام فــصــواًل 
ــا تــبــقــى من  تــصــعــيــديــة فــيــه تـــكـــاد تـــهـــدد مـ
مــؤســســات الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة. وكــمــا تطور 
الحزب من مجموعة مقاتلة مغمورة توالي 
الولي الفقيه في إيران إلى جيش يشارك في 
حروب املنطقة، تطورت أشكال هذا الصراع 
ـــقـــل أحــد 

ُ
ــذي اعـــت ــ ــه. مـــن الــــعــــراق الـ ــاتـ وســـاحـ

مدربي »حزب الله« العسكرين على أراضيه 
هم بالتحضير لعمليات ضد 

ُ
عام 2007 وات

قوات االحتالل األميركي، وصواًل إلى اليمن 
مــع اعــتــمــاد مقاتلي جــمــاعــة الــحــوثــي على 
»حــزب  نقلها  الــتــي  الــعــســكــريــة  التكتيكات 
ــه« إلــيــهــم ملـــواجـــهـــة الــــقــــوات الــســعــوديــة  ــلـ الـ
عسكرية  املعركة  تعد  لــم  أميركيا.  جهزة 

ُ
امل

مباشرة كما حدث في تفجيرات عام 1983، 
السابق في  العسكري  املــســؤول  ــهــم 

ُ
ات الــتــي 

العاصمة  فــي  )اغتيل  عــمــاد مغنية  الــحــزب 
بل  بتنفيذها،   )2008 عــام  دمشق  السورية 
الــهــجــمــات سياسية واقــتــصــاديــة  أصــبــحــت 
ــط لــهــا فـــي الــكــونــغــرس ال فـــي وزارة 

ّ
ُيــخــط

ناقش تداعياتها في 
ُ
الدفاع )البنتاغون(، وت

الــتــي يسيطر عليها  »األســلــحــة  أن  هــايــلــي 
الله تهدد  بشكل شبه كامل إرهابيو حزب 
األمن واالستقرار في املنطقة، لذلك ينبغي 
وجهودها  طاقاتها  زيــادة  اليونيفيل  على 
للتحقيق في هذه الخروق واإلبالغ عنها«. 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة،  ــعــ وقـــــد القـــــى األمــــــن الــ
من  األميركي  املوقف  غوتيريش،  أنطونيو 
خالل تأكيده »البحث في سبل تمكن قوات 
الــيــونــيــفــيــل مـــن تــعــزيــز جــهــودهــا ملكافحة 
املسلحن،  لــأفــراد  القانوني  غير  الــوجــود 
وال  عملياتها«.  منطقة  داخـــل  األســلــحــة  أو 
يمكن إال الربط بن هذه الدعوة األميركية، 
ــر أكــثــر مــن الــطــلــب، وبـــن بــدء  بصيغة األمــ
مجلس األمن الدولي اإلعداد لتبني مشروع 
قرار لتجديد والية »اليونيفيل« قبل نهاية 
ــالـــي، مـــع بـــقـــاء ورقـــــة »الــفــيــتــو«  الـــعـــام الـــحـ
والتمويل األميركي ملهمة البعثة العسكرية 
الدولية، حاضرًا في لغة التهديد األميركية، 
في حال لم يتم التجاوب مع رغبة واشنطن 
وتعزيز  شــرقــا  »اليونيفيل«  دور  بتوسيع 

»رقابتها« على حزب الله.
ولم تكن املوافقة على القرار 1701 عام 2006 
إلنهاء العدوان اإلسرائيلي على لبنان محط 
ُيتهم رئيس  ، والــيــوم 

ً
إجــمــاع محلي أصـــال

»االســـتـــقـــواء  ـــ ــريـــري بـ الــحــكــومــة ســعــد الـــحـ
ــزب الـــلـــه« فـــي مــحــاولــة  بـــالـــخـــارج« ضـــد »حــ
لتحقيق مكسب سياسي أمام الفريق الذي 
أخضعه إلرادته السياسية مرارًا في امللفات 
اإلقليمية والداخلية، بالعناد السياسي مرة 
وبــالــضــغــط الــعــســكــري واألمـــنـــي واملــيــدانــي 
الداخلي حول  النقاش  أن  مــرارًا، خصوصا 
تــوســيــع صــالحــيــات الـــقـــوات الــدولــيــة التي 
تعمل فــي لــبــنــان تــحــت رايـــة األمـــم املتحدة 
يــتــجــاوز مــنــطــقــة عــمــلــهــا الــحــالــيــة شــمــالــي 
ــلــــة، مـــــع مـــطـــالـــبـــة »كـــتـــلـــة  ــتــ فـــلـــســـطـــن املــــحــ

مقر الحكومة في بيروت. وال يغيب الصراع 
عن مجلس األمن الدولي الذي ُيشّكل جبهة 
حــــرب تـــضـــاف إلــــى الــجــبــهــات الــفــعــلــيــة في 
الشرق األوسط. وهو ما عكسته تصريحات 
سفيرة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
ــــدت رغـــبـــت بــالدهــا  نــيــكــي هــايــلــي، الـــتـــي أكـ
»توسيع مهام قوات حفظ السالم الدولية  بـ
الــعــامــلــة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان )الــيــونــيــفــيــل( 
بــانــتــهــاكــات  املـــزاعـــم  حـــول  تحقيقا  لتشمل 
املنطقة«،  فــي  الــلــه  حـــزب  عــنــاصــر  يرتكبها 
وذلك قبل أيام من موعد التمديد التلقائي 
النــتــشــار هــذه الــقــوات فــي لــبــنــان. وأضــافــت 

الــقــوات  هــذه  بانتشار  النيابية  املستقبل« 
على حدود لبنان الشرقية مع سورية.

كالم قابله »حزب الله« باستكمال السيطرة 
على الجرود الفاصلة بن البلدين وتنسيق 
انتقال الجئن ســوريــن بعيدًا عــن إشــراف 
أو دولــيــة كالصليب  أمــمــيــة  أي مــؤســســات 
لشؤون  العليا  واملفوضية  الــدولــي  األحــمــر 
امليدان  الــحــزب عبر  أن رد  الــالجــئــن. وبعد 
ــبـــل«، كــــعــــادتــــه، وإن  ــقـ ــتـ عـــلـــى مـــوقـــف »املـــسـ
الحزب  مقاتلو  يتحضر  امليادين،  اختلفت 
إلى  به  الخاصة  الحدودية  املواقع  لتسليم 
الجيش الذي سيصبح رسميا هو املسؤول 
ــن هـــــذه املـــنـــطـــقـــة. عــنــدهــا  ــ ــ عــــن ســــالمــــة وأمـ
سيصبح من غير املقبول سياسيا املطالبة 
بقوات  اللبناني  الجيش  قـــوات  بــاســتــبــدال 

دولية.
ــة قـــــد تـــحـــدثـــت  ــيـ ــيـــاسـ وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر سـ
عــن تــوســيــع »كــبــيــر« ملــهــام قــــوات الــطــوارئ 
على  الحالية  مهامها  تنص  الــتــي  الــدولــيــة 
الــتــنــســيــق مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي ملــنــع أي 
ــمـــي فــــي مــنــطــقــة  ــاط عـــســـكـــري غـــيـــر رسـ نـــشـ
ومنع  املحتلة،  فلسطن  شمالي  انتشارها 

تــهــريــب األســـلـــحـــة إلــــى لــبــنــان عــبــر الــبــحــر 
فقط. لم يتأخر الحزب في فرض اإلجراءات 
كافة التي تسمح له بتأمن مسار شحنات 
السالح من سورية إلى لبنان، كما لم تمنعه 
العنفي  التعبير  مــن  الــداخــلــيــة  التفاهمات 
عن معارضته تسهيل مؤسسات مصرفية 
التي  املالية  العقوبات  تطبيق حزم  محلية 
تزال  الحزب ومؤسساته. وال  أفــراد  تطاول 
نــتــيــجــة الــتــحــقــيــقــات فـــي تــفــجــيــر اســتــهــدف 
املـــقـــر الـــرئـــيـــســـي ملـــصـــرف لـــبـــنـــان واملــهــجــر 
خــالل الــصــراع بــن »حـــزب الــلــه« و»جمعية 

املصارف« عام 2016 غامضة.
ــــن تــوقــيــت  ــتــــي بــــــدا مـ انــــفــــجــــرت الــــعــــبــــوة الــ
تفجيرها أن واضعها لم يرد حصد ضحايا 
وإنــمــا االكــتــفــاء بــتــوجــيــه رســـالـــة. ويخشى 
ــرأي الـــعـــام الــلــبــنــانــي الـــيـــوم مـــن إمــكــانــيــة  ــ الـ
تلقي رسائل جديدة بعد الحديث عن إقرار 
الـــكـــونـــغـــرس لــعــقــوبــات مــالــيــة إضـــافـــيـــة ال 
تقتصر على أعضاء ومؤسسات الحزب بل 
ماليا  يتشاركون  سياسين  حلفاء  تطاول 
مع أعضاء أو مؤسسات الحزب في نشاطات 
اللبنانية  املـــصـــارف  تــجــاريــة. كــمــا تــخــشــى 

مــن أثــر هــذه العقوبات الــذي يــطــاول تباعا 
الكثير من اللبنانين نتيجة ترابط القطاع 
املالي في لبنان وصغر حجم السوق، ما قد 
يوّرط أطرافا غير ُمستهدفة ويوقعها تحت 

املالية  العقوبات  تستند  العقوبات.  دائـــرة 
الــحــزب من  األمــيــركــيــة على إعــاقــة عمليات 
خالل تضييق الحصار املالي عليه، وهو ما 
ينفيه األمن العام للحزب حسن نصر الله، 

الــذي أعلن فــي أكثر مــن مناسبة أن »حــزب 
الله« ال يملك حسابات مصرفية باسمه وال 

.
ً
يتعامل مع املصارف أصال

ورغــــم تــصــاعــد الــخــطــاب األمـــيـــركـــي الــحــاد 
ــعــــد جـــولـــة  ضـــــد إيــــــــــران و»حــــــــــزب الـــــلـــــه« بــ
ــتـــــدت فـــــي عــهــد  مــــفــــاوضــــات ومــــهــــادنــــة امـــ
ــاراك أوبــامــا،  الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق بــ
السياسية محكومة بجملة  الــقــوى  تــزال  ال 
ــزز مــن  ــعــ ــ

ُ
ــة ت ــوريــ ــتــ ــل ســـيـــاســـيـــة ودســ ــوامــ عــ

هيمنة »حزب الله«، وأهمها موقف الرئيس 
ــوزاري لحكومة  ــ ــ مــيــشــال عــــون، والـــبـــيـــان الـ
الــحــريــري، والــتــحــالــف السياسي  الــرئــيــس 
الذي يربط الحزب بمجموعة قوى سياسية 
»حركة أمل«،  مؤثرة إسالمية ومسيحية، كـ
و»الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر«، و»تـــيـــار املــــردة« 

وغيرهم.
ــاد تــنــجــح  ــكـ ــالـ وبـــعـــكـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي بـ
ــتــــواء تــبــعــات مـــواقـــف »حـــــزب الــلــه«  فـــي احــ
وانـــتـــشـــاره الــعــســكــري فـــي املــنــطــقــة، يــبــدو 
ُمــحــرجــا بـــن التنسيق  الــلــبــنــانــي  الــجــيــش 
ــنــتــشــر عــســكــريــا فــي أكــثــر من 

ُ
مــع الــحــزب امل

»املــقــاومــة«،  عــنــوان  لبنانية تحت  محافظة 

وبــن الــداعــم الــدولــي األول لــه، أي الــواليــات 
ــهـــت املـــعـــركـــة الـــتـــي ُيــعــد  ــد وّجـ املـــتـــحـــدة. وقــ
ــا فــــــي جــــــــــرود بــــلــــدات  الــــجــــيــــش لــــخــــوضــــهــ
مقاتلي  والــقــاع ضد  بعلبك  ورأس  الفاكهة 
تنظيم »داعــش« شرقي البالد، األنظار إلى 
ــاق الــجــويــة الــقــريــبــة مـــن مــســرح  ــ قـــاعـــدة ريـ
العمليات )تبعد 70 كيلومترًا عن العاصمة 
بـــيـــروت(. وفــرضــت الــتــحــضــيــرات املــيــدانــيــة 
ف 

ّ
ُمكث عمل  إيــقــاع  للمعركة  واللوجستية 

إقالعات  التي تشهد  الــقــاعــدة،  مـــدارج  على 
ــخــصــصــة 

ُ
ُمـــتـــعـــددة لـــطـــائـــرات »ســيــســنــا« امل

ــم تــعــديــلــهــا  ــتـــي تـ ــاألســــاس، والـ لــلــتــدريــب بــ
ــراز  ــ طـ ــــن  مـ - أرض  ــو  ــ لـــحـــمـــل صـــــواريـــــخ جـ
»هــيــلــفــايــر« لــضــرب مـــواقـــع »داعـــــــش«، إلــى 
الضوء على هبوط طائرات  جانب تسليط 
ــحــمــلــة بــذخــائــر التي 

ُ
الــشــحــن األمــيــركــيــة امل

تحط أسبوعيا أو شهريا في القاعدة حسب 
تبعا  الذخائر  على  اللبناني  الطلب  كثافة 

للتطورات امليدانية على الحدود.
ويــنــتــشــر فـــي قـــاعـــدة ريـــــاق، وهــــي الــقــاعــدة 
لبنان، عــدد غير ُمحدد  األولــى في  الجوية 
ُيشرفون  الذين  األميركين  العسكرين  من 
العسكري بن  الــتــعــاون  بــرامــج  تنفيذ  على 
لبنان والواليات املتحدة بشقيها: التدريب 
ــة لــلــجــيــش  ــنــــوحــ ــمــ وصــــيــــانــــة املــــــعــــــدات املــ
ــرات »ســيــســنــا«  ــ ــائـ ــ مــــن مــــدافــــع املــــيــــدان وطـ
ــا. مـــع الــعــلــم أن هـــنـــاك نـــوعـــن من  ــيـــرهـ وغـ
املتحدة  الــواليــات  التي تقدمها  املــســاعــدات 
السنوية  املــســاعــدات  األول  يشمل  لــلــبــنــان، 
واملساعدات الظرفية التي يتلقاها الجيش 
بــنــاء عــلــى حــاجــة آنــيــة ألنــــواع ُمـــحـــددة من 
الذخيرة تسمح للجيش بتحقيق استدامة 
فــي اســتــهــداف الــتــنــظــيــمــات املــتــشــددة على 

حدوده الشرقية مع سورية.
للبنان  األميركية  املساعدات  حجم  بلغ  وقــد 
مليار   1.2 حــوالــي  و2016   2006 عــامــي  بــن 
دوالر أميركي، شملت مبالغ نقدية، وأسلحة، 
وذخـــــيـــــرة، ومـــــعـــــدات، وقـــطـــع بـــــدل وتـــدريـــب 
انتشار عناصر »داعــش«  وغيرها. وقد فتح 
و»الــنــصــرة« عــلــى حـــدود لــبــنــان وفـــي بعض 
اللبنانية  األراضـــي  ضمن  الــجــرديــة  املناطق 
العسكري  العتاد  نوعية  تطوير  أمــام  الــبــاب 
بتسليمها  األميركي  الكونغرس  سمح  التي 
إلى الجيش اللبناني والتي أصبحت تشمل 
خــفــيــفــة  وطــــــائــــــرات  أرض   - جــــو  صـــــواريـــــخ 
وأخــرى ُمسيرة. وهي معدات تخضع لبنود 
شتركة 

ُ
خاصة ضمن االتفاقيات العسكرية امل

لضمان عدم وصولها إلى أطرف أخرى غير 
الجيش اللبناني، واملعني تحديدًا هو »حزب 
الله«. وتشمل قائمة البنود توقيع السلطات 
نــهــائــي«،  مستفيد  »شـــهـــادة  عــلــى  اللبنانية 
و»شـــهـــادة انــتــقــال الــتــكــنــولــوجــيــا«. ويضمن 
وجود عسكرين أميركين قرب هذه املعدات 
إجــــــــراء الـــكـــشـــف والـــتـــفـــتـــيـــش الـــــــــدوري عــلــى 
العتاد، للتأكد من وجــوده أواًل ولالطمئنان 
إلــــى اســتــيــفــاء الــــشــــروط املــــحــــددة لــتــخــزيــنــه 
ــنـــان زيــــارتــــن  ــبـ ــه. كـــمـــا شـــهـــد لـ ــدامــ ــخــ ــتــ واســ
القيادة املركزية األميركية،  متقاربتن لقائد 
الجنرال جوزف فوتل، الذي التقى املسؤولن 
قــائــد  بـــرفـــقـــة  الــلــبــنــانــيــن وزار  الـــرســـمـــيـــن 
الجيش العماد جوزيف عون، مراكز الجيش 
املتقدمة عند أطراف بلدة عرسال. غير بعيد 
عــن عــرســال وفـــي داخـــل األراضــــي الــســوريــة، 
استعرض »حزب الله« العام املاضي مدرعات 
أمـــيـــركـــيـــة قـــديـــمـــة بــــحــــوزتــــه، خــــــالل عـــرض 
عسكري أقامه في مدينة القصير. واليوم ال 
ُيــطــالــب األمــيــركــيــون بــاســتــرجــاع مدرعاتهم 
مــن »حـــزب الــلــه« فــقــط، بــل ُيــطــالــبــون بإنهاء 

الحزب كحالة عسكرية عابرة للحدود.

تبدو السلطات الرسمية في لبنان 
الــصــراع،  حلقة  فــي  األضــعــف 
المستقبل«  »تيار  محاولة  مع 
السياسية  الــتــأثــيــرات  مــن  الــحــد 
ــلــعــقــوبــات  ــة ل ــاديـ ــصـ ــتـ واالقـ
رغم  اهلل«،  »حزب  ضد  األميركية 
وجود رغبة عارمة في تحقيق 
الذي  الحزب  على  سياسي  نصر 
فرض بالعناد السياسي والضغط 
وشعبي(  )عسكري  الميداني 
القوى  ُمختلف  على  ــه  ــ إرادت
الماضي.  العقد  خالل  السياسية 
أداء حزب اهلل في  انعكس  كما 
رئيس  من  متتالية  تنازالت  الداخل 
الحكومة الحالي سعد الحريري، 
ثنائي،  بشكل  الحزب  حاور  الذي 
وهو ما لم يؤدِّ إال إلى المزيد من 
المغامرات  وتوسيع  التراجع، 

العسكرية للحزب.

الحكومة الحلقة 
األضعف

بيروت بين أميركا و»حزب 
اهلل« و»اليونيفيل«

يصّوت مجلس األمن نهاية الشهر الحالي على تمديد والية »اليونيفيل« )محمود الزيات/فرانس برس(

)Getty/باشرت حكومة عبدالمجيد تبون مكافحة الفساد فور تسلمها مهامها )بالل بنسالم

الجيش يتسلم سالحًا عام 2015 )حسين بيضون(

رقم  القرار   2006 عام  آب  أغسطس/   11 في  الدولي  األمن  مجلس  أقرّ 
1701 باإلجماع، لوقف إطالق النار بين االحتالل اإلسرائيلي و»حزب اهلل«. 
وتم تعزيز قوات الطوارئ الدولية 
آالف   10 إلــى  عــديــدهــا  ليرتفع 
هذه  تعرضت  عسكري.  و500 
وواجهت  عبوات  لتفجير  القوات 
احتجاجات من قبل أهالي البلدات 
لـ»حزب  مــراكــز  قــرب  الــحــدوديــة 
هذه  عناصر  أحد  ُقتل  كما  اهلل«. 
القوات خالل قصف إسرائيلي عام 
الحزب  استهداف  على  ردًا   ،2015

لدورية إسرائيلية في مزارع شبعا.

القرار 1701

المقبلة  المرحلة  في  اللبنانية  الدولة  تنتظر 
أيامًا عصيبة، عنوانها األساسي حّل اإلشكالية 
ــات  ــوالي ال بين  الــعــالقــة  بــثــالــوث  المرتبطة 

المتحدة  األمم  وقوات  اهلل  وحزب  المتحدة 
في  اليونيفيل،  الجنوب،  في  السالم  لحفظ 
سياسي  لــصــدام  طــريــق  خريطة  يشبه  مــا 

في  سيكون  األقــرب  االستحقاق  مرتقب. 
وترقب  الحالي،  الشهر  نهاية  األمن،  مجلس 
وفي  الجديدة.  األميركية  العقوبات  والدة 

كل مرة يزداد الضغط، يضرب حزب اهلل ضربته 
مهام  الضعيفة  للسلطة  تاركًا  العسكرية، 

تحمل نتائج هيمنته
الغالف

أيام صعبة للحكومة 
بدءًا من مجلس األمن

إضاءةتقرير

تتولى 
نيكي 

هايلي 
مهمة 

الضغط 
على األمم 

المتحدة 
ضد حزب 

)Getty( اهلل

»داعــــش« خــالل عملية الــتــقــدم، ُعـــرف منهم 
ــوا، مـــن فــوج  ــ املـــــالزم أول عــلــي مــصــطــفــى حـ
 6 الجيش عن قتل  أعلن  األول. كما  التدخل 
مــســلــحــن ومـــصـــادرة أســلــحــة وعـــتـــاد. وفــي 
إطــــار االســـتـــعـــداد لــلــعــمــلــيــة، حــشــد الجيش 
ألف عسكري، بحسب معلومات  حوالي 12 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــعــد نــقــل وحـــــدات من 
أفواج التدخل في ُمختلف املناطق اللبنانية 
ــواج الــنــخــبــة )املـــغـــاويـــر، واملــحــمــول  ــ ومـــن أفـ
جــــوًا أو مـــا يــســمــى بــاملــجــوقــل(، مـــن قــواعــد 
بــيــروت. وتم  العاصمة  فــي شــمــال  عسكرية 
نشر العسكرين على طول الخط الحدودي 
مـــن بــلــدة عـــرســـال وحــتــى أقـــاصـــي الــحــدود 

الــشــرقــيــة الــشــمــالــيــة مـــع ســـوريـــة قـــرب بــلــدة 
القاع. وخطوط إمداد هذه القوات قريبة من 
قواعد الجيش في محافظة البقاع، وتحديدًا 
الـــذي يشهد وصــول  مــطــار ريـــاق العسكري 
قدم للجيش بشكل دوري 

ُ
العتاد األميركي امل

وبما ُيلبي احتياجات الجيش ال سيما من 
ذخــائــر املــدفــعــيــة. ويــشــار إلــى أن عسكرين 
أمــيــركــيــن يــشــرفــون عــلــى طــلــعــات طــائــرات 
قدمتها  التي  التدريبية  كــارافــان«  »سيسنا 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي بعد 
»جو- لتتمكن من حمل صــواريــخ  تعديلها 

أرض« من طراز »هلفاير«.
ـــتـــواضـــع، 

ُ
ــّدم ســــالح الـــجـــو الــلــبــنــانــي امل ــقــ ــ وُي

والــــــــذي يـــتـــكـــّون مــــن 63 طــــائــــرة مــعــظــمــهــا 
مروحيات نقل قديمة بحسب موقع »غلوبال 
فاير بــاور«، الدعم الجوي للقوات املنتشرة 
على الحدود عبر مروحيات »غزال« فرنسية 
الـــصـــنـــع والــخــفــيــفــة الـــتـــي تــحــمــل بـــدورهـــا 

صواريخ »جو-أرض من طراز »هوت«.
الــتــي يمتلكها  ــســّيــرة 

ُ
امل الــطــائــرات  وتساهم 

الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فـــي تــحــديــد إحــداثــيــات 
الـــقـــصـــف عـــبـــر ســـالحـــي املـــدفـــعـــيـــة والـــجـــو، 
ملواقع »داعش«. وتشارك في عمليات التقدم 
فــــي الــــجــــرود مــــدرعــــات الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
ودباباته، علما أن تسليح الجيش اللبناني 
ُمختلط بن »السالح الشرقي« الذي حصل 
الهبات من روسيا،  عليه لبنان على سبيل 
و»الـــــســـــالح الـــغـــربـــي« الــــــذي تــعــتــمــده دول 
ــلـــســـي« )نــــاتــــو(، والــــذي  »حـــلـــف شـــمـــال األطـ

تصنع الواليات املتحدة معظمه.
ويشير موقع »غلوبال فاير باول« العسكري 
ختص، إلى أن الجيش اللبناني يملك 294 

ُ
امل

وفرنسية  وأميركية  )روســيــة  قتالية  دبــابــة 
منها   12( مــدفــعــيــة  قــطــعــة  و238  الـــصـــنـــع(، 
فــقــط ذاتــيــة الــحــركــة(، و30 قــاذفــة صــواريــخ 
روســيــة الــصــنــع. وُيــصــنــف مــوقــع »غــلــوبــال 
الترتيب  فــي  اللبناني  الجيش  بـــاور«  فــايــر 
العالم،  98 من أصــل 133 جيش نظامي في 
لــلــعــام 2017. ويبني  اتــه  وذلـــك فــي إحــصــاء
املــــوقــــع تــصــنــيــفــه وفـــــق مـــعـــادلـــة حــســابــيــة 
تــشــمــل املـــوازنـــة املــالــيــة والـــقـــدرات البشرية 
ــاب نـــســـبـــة عـــدد  ــســ ــتــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة واحــ

الجنود العاملن بالنسبة لعدد السكان.
عبد الرحمن...

عن  الــوطــنــي«،  التحرير  »جبهة  الــبــرملــانــيــة، 
املنتمي  تبون  املجيد  عبد  حكومته  رئيس 
إليه، وعن الوزراء املقالن املحسوبن عليه. 
ولــــم يــعــلــن الـــحـــزب الـــــذي يــتــحــكــم الــرئــيــس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في شؤونه 
مــن خـــارج هــيــئــاتــه الــقــيــاديــة، أي مــوقــف أو 
بــيــان بــشــأن ذلـــك، على الــرغــم مــن أن رئاسة 
الـــحـــكـــومـــة انــتــقــلــت مــــن الــــحــــزب الــــــذي كـــان 
ــتـــخـــابـــات الـــبـــرملـــانـــيـــة الــتــي  ــاز فــــي االنـ ــ قــــد فـ
جـــرت فــي الـــرابـــع مــايــو/ أيــــار املـــاضـــي، إلــى 
الوطني  »التجمع  حــزب  السياسي،  غريمه 
الحكومة  الذي يقوده رئيس  الديمقراطي«، 

الجديد أحمد أويحيى.
ــــى الــتــي يــنــجــح فيها  ــرة األولـ ــذه هـــي املــ وهــ
الكارتل املالي، الذي يمثله »منتدى رؤساء 
املــؤســســات« بــقــيــادة رجـــل األعـــمـــال الــنــافــذ 
ـــن شــقــيــق الــرئــيــس  ــرب مـ ــقــ ــداد، املــ عـــلـــي حــــــ
الــــجــــزائــــري، ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، فـــي فــرض 
اشتراطاته والتدخل في تعين وإقالة وزراء 

من الحكومة.

احتجاج المعارضة
ــة عن  ــعـــارضـ ــل، عـــّبـــرت أحــــــزاب املـ ــابـ ــقـ فـــي املـ
رافضة ملا حصل، وأعلنت  مواقف سياسية 
في  الفاضح  التسّيب  من  دهشتها  بالغ  عن 
تسيير شؤون الدولة، ووصفت إقالة حكومة 
عــبــد املــجــيــد تــبــون »بــاالنــقــالب الـــذي نفذته 
املــافــيــا املــالــيــة واألولــيــغــارشــيــة«، و«بضغط 
مواقف  وبحسب  مباشر«.  وفرنسي  أجنبي 
حــــزب »الـــعـــمـــال« وحـــركـــة »مــجــتــمــع الــســلــم« 
ــإن اتـــصـــاالت تــجــري  وحـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة«، فــ

بن عدد من أحــزاب املعارضة لعقد اجتماع 
موحد  سياسي  بموقف  والــخــروج  مشترك 
يــخــص »الـــدفـــاع عــن الـــدولـــة ووقــــف الــكــارثــة 
السياسية التي تتجه إليها البالد«، ووضع 
خـــطـــة لـــلـــتـــحـــرك عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــســيــاســي 
والــشــعــبــي، بــحــســب تــأكــيــد مـــســـؤول حــزبــي 

رفيع لـ«العربي الجديد«.

دعوات للتظاهر
ولــعــل تــوالــي الـــقـــرارات الــرئــاســيــة املتداخلة 
ــي الــتــعــيــيــنــات  ــتـــســـرعـــة واملـــتـــنـــاقـــضـــة فــ واملـ
ــــاالت الــحــكــومــيــة، قــد أثـــار حــالــة غضب  واإلقـ
ــات فــي  ــركــ ــحــ ــتــ ــي، وهـــــيـــــأ األجـــــــــــــواء لــ ــبــ ــعــ شــ
الــشــارع. وفــي سياق ردود الفعل السياسية 
والــشــعــبــيــة، بــــدأ نـــاشـــطـــون عــلــى صــفــحــات 
التظاهر  إلــى  الــدعــوة  االجتماعي  الــتــواصــل 
رفــضــا ملــا يــصــفــونــه بـــ«حــكــم املــافــيــا املــالــيــة« 
والــــتــــالعــــب بـــمـــؤســـســـات الــــــدولــــــة. وأطـــلـــق 
ناشطون حملة جمع تواقيع للمطالبة بلقاء 
وفد  قبل  بوتفليقة من  العزيز  الرئيس عبد 
مدني للتأكد من صحته ودرايته بالقرارات 

األخيرة التي تصدر باسمه.
بــدأت تنظيمات تمثل  وفي باريس ولندن، 
الحشد  في  معارضون  وناشطون  الجالية 
لــلــتــظــاهــر ضـــد حـــالـــة الــتــســيــب الــســيــاســي 
في  الـــدولـــة  إلــيــهــا  الـــتـــي وصـــلـــت  واإلداري 
الــجــزائــر. وتــشــيــر مــصــادر مــتــعــددة إلـــى أن 
هناك استعدادات جدية تجري في باريس 
لجمع أكبر عدد من املتظاهرين في مسيرة 
يـــتـــوقـــع أن تـــتـــم األحــــــد املـــقـــبـــل قـــبـــالـــة مــقــر 

السفارة الجزائرية.
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مراسالت شكري ونتنياهو في صلب اتفاقية تيران وصنافير
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إسرائيل تمدد 
اعتقال رائد صالح

مّددت محكمة االحتالل اإلسرائيلي، 
أمـــــــس الــــخــــمــــيــــس، اعــــتــــقــــال رئـــيـــس 
ــة« املـــحـــظـــورة،  ــيــ »الــــحــــركــــة اإلســــالمــ
الـــشـــيـــخ رائــــــــد صــــــالح )الــــــصــــــورة(، 
اإلثنني  لغاية  وذلـــك  الــثــانــيــة،  للمرة 
املــقــبــل، بــعــد اعــتــقــالــه، فــجــر الــثــالثــاء 

املـــاضـــي. ونــســبــت شــرطــة االحــتــالل 
لــصــالح شــبــهــات »الــتــحــريــض على 
العنصرية،  على  التحريض  العنف، 
الــــعــــضــــويــــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة إرهــــابــــيــــة 
ــال لـــصـــالـــح مــنــظــمــة  ــمـ ــأعـ والـــقـــيـــام بـ
إرهـــــــابـــــــيـــــــة«. لــــكــــن الــــشــــيــــخ صــــالح 
ــنـــدوا الــشــبــهــات جملة  ومـــحـــامـــوه فـ

.
ً
وتفصيال

)العربي الجديد(

اإلمارات تقدم 15 مليون 
دوالر شهريًا لـ»مشاريع« 

في غزة
ــن ســـمـــيـــر املـــــشـــــهـــــراوي، املـــؤيـــد  ــلــ أعــ
للمسؤول األمني املفصول من حركة 
فـــتـــح، مــحــمــد دحــــــالن، أن اإلمــــــارات 
أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــون   15 ســتــقــدم 
ــا لــــدعــــم مــــشــــاريــــع تــنــمــويــة  شــــهــــريــ
إغــاثــيــة فــي قــطــاع غــــزة، اعــتــبــارًا من 
الشهر املقبل. وقال إن »لجنة التكافل 
أخــيــرًا  تشكلت  الــتــي  الفلسطينية« 
في  »حماس«-دحالن  تفاهمات  بعد 
الــقــاهــرة، ستستلم هــذه املــســاعــدات. 
ــارات ودواًل  ــ وأوضــــح أن »دولــــة اإلمــ
أخــرى ستضخ هــذا املبلغ مــن خالل 
ــــدوق ســـيـــكـــون تـــحـــت الـــرقـــابـــة  ــنـ ــ صـ

واإلشراف املصري«.
)فرانس برس(

لقاء ثالثي مصري 
فلسطيني أردني في 

القاهرة 
أعــلــنــت مــصــر، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
ــر  اجـــتـــمـــاع ثـــالثـــي ســيــعــقــد بـــني وزيـ
الــخــارجــيــة املــصــري ســامــح شــكــري، 
ونــظــيــريــه األردنـــــي أيــمــن الــصــفــدي، 
ــكــــي  ــالــ ــنــــي ريـــــــــــاض املــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ والــ

ــدًا الــســبــت، لــلــتــشــاور  ــــورة(، غــ ــــصـ )الـ
»مـــن أجـــل بــحــث ســبــل دعـــم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــنـــســـيـــق املــــواقــــف 
وتبادل الرؤى«، وفق بيان الخارجية 
املـــصـــريـــة. ويــــأتــــي االجـــتـــمـــاع قــبــيــل 
لبحث  للمنطقة  أميركي  وفــد  زيـــارة 
السالم، يضم مبعوث عملية  عملية 
غــريــنــبــالت، وكبير  الــســالم جيسون 
مــــســــتــــشــــاري الــــرئــــيــــس األمــــيــــركــــي، 
ــد  ــاريــ ــره غــ ــ ــهـ ــ دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، صـ
كـــوشـــنـــر، ونــــائــــب مـــســـتـــشـــار األمــــن 
الـــقـــومـــي لـــلـــشـــؤون االســتــراتــيــجــيــة، 

دينا باول.
)األناضول(

100 غارة إسرائيلية ضد 
حزب اهلل في سورية 

ــن الـــجـــيـــش اإلســــرائــــيــــلــــي قـــرابـــة  ــ شـ
أسلحة  قــوافــل  استهدفت  غـــارة   100
عــائــدة لــحــزب الــلــه وفــصــائــل أخــرى 
السنوات  في سورية وغيرها خــالل 
نقلت  مــا  املــاضــيــة، بحسب  الخمس 
صـــحـــيـــفـــة »هـــــــآرتـــــــس« عـــــن الـــقـــائـــد 
الــســابــق لــســالح الــجــو اإلســرائــيــلــي 
الجنرال أمير إيشل، أمس الخميس. 
وأكـــــد إيـــشـــل أن الــــغــــارات كـــانـــت من 
التصعيد  لــتــفــادي  بــمــا يكفي  الــدقــة 
ولكنها ساهمت في الوقت نفسه في 

درء الحرب مع إسرائيل.
)فرانس برس(

المحكمة العليا لالحتالل 
تجمد قانون مصادرة 

األراضي 
قررت »املحكمة العليا اإلسرائيلية«، 
ــــس الــــخــــمــــيــــس، تـــجـــمـــيـــد قــــانــــون  ــ أمـ
مــــصــــادرة األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
املعروف باسم »تنظيم املستوطنات 
والبؤر االستيطانية« الذي تم إقراره 
أخـــيـــرًا فـــي الــكــنــيــســت. وأفـــــاد مــوقــع 
بأن  أحــرونــوت«  »يديعوت  صحيفة 
تــم تجميده حتى  بــالــقــانــون  الــعــمــل 
منتصف شهر أكتوبر/تشرين األول 

املقبل.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــدة الــرســمــيــة املــصــريــة،  ــريـ كــشــف نــشــر الـــجـ
ــتــــصــــة بــــنــــشــــر الـــــقـــــوانـــــني والــــــــقــــــــرارات  املــــخــ
ــرار الــرئــيــس املـــصـــري، عبد  ــ الــجــمــهــوريــة، قـ
الــفــتــاح الــســيــســي بــاعــتــمــاد اتــفــاقــيــة تعيني 
الــحــدود الــبــحــريــة مــع الــســعــوديــة، تفاصيل 
املـــكـــاتـــبـــات بـــني وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري، 
اإلسرائيلي  الـــوزراء  ورئيس  سامح شكري، 
مسؤولية  انــتــقــال  حــول  نتنياهو،  بنيامني 
حــمــايــة الــجــزيــرتــني إلــــى الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
تــصــديــقــا ملــا نــشــرتــه »الــعــربــي الــجــديــد« في 
10 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. ونــشــرت 

سيناء ـ محمود خليل

زادت أجهزة األمن املصرية الحصار املفروض 
على مدينتي رفح والشيخ زويد، بدءًا بقطع 
أهالي  بمنع  انتهاًء  وليس  والكهرباء،  املياه 
ســيــنــاء غــيــر املقيمني فيها مــن الــدخــول إلــى 
مناطق رفــح والشيخ زويـــد. وأكـــدت مصادر 
»العربي الجديد«، أن  لـ قبلية وشهود عيان، 
املــصــري، وهو  للجيش  التابع  الريسة  كمني 
بمثابة معبر يفصل مدينة العريش عاصمة 
ــن مــديــنــتــي رفــح  مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء عـ
والــشــيــخ زويــــد، يــمــنــع دخــــول أي مــن سكان 
بسبب  إقامتهم  أمــاكــن  تغيرت  ممن  سيناء 
األحداث األمنية املتواصلة منذ أربع سنوات.
ويــمــنــع هــــذا اإلجــــــــراء، األول مـــن نـــوعـــه، أي 
مصري من دخول مناطق رفح والشيخ زويد، 

غزة ـ ضياء خليل

لم يكن متوقعا أن يفّجر انتحاري من الذين 
يحملون فكر تنظيم »داعش« نفسه في نقطة 
أمــنــيــة أو ســـوق شعبي فــي قــطــاع غـــزة، كما 
حدث في مدينة رفح على الحدود مع مصر، 
القطاع  جنوب  أقصى  الخميس،  أمــس  فجر 
التطور األمني  الساحلي املحاصر. لكن هذا 
الخطير الذي كان مستبعدًا لسنوات، حصل 
أخيرًا بشكل مفاجئ ومــن دون مواجهة وال 

مقدمات كثيرة.
أوقـــف عناصر مــن أمــن الــحــدود، املــعــروفــون 
بـــاســـم »حــــمــــاة الــــثــــغــــور«، 4 عـــنـــاصـــر كـــانـــوا 
يريدون عبور الحدود مع مصر ومن ثم، كما 
القتال مع تنظيم »والية  يبدو، املشاركة في 
ســيــنــاء«. لكن رجـــال األمـــن فــي غــزة منعوهم 
عــن ذلـــك، قــبــل أن يــقــدم أحــدهــم عــلــى تفجير 
تل قيادي 

ُ
نفسه في رفاقه وعناصر األمن. وق

»كتائب  ميداني في »حماة الثغور« التابعة لـ
 إلى االنتحاري الذي تبرأت 

ً
القسام«، إضافة

عائلته منه وأعلنت أنها لن تقيم أي مراسم 
عــزاء لــه. وبعد ذلــك، شــددت األجهزة األمنية 
ــقـــاومـــة قــبــضــتــهــا عــلــى مــفــاصــل  ــزة املـ ــهــ وأجــ
املــوقــف وضبط  مــديــنــة رفـــح للسيطرة عــلــى 
أي عناصر تخريبية أخــرى. ونشرت أجهزة 
األمن عناصر إضافية على الحدود مع مصر، 
وقــبــالــة معبر رفــح الــبــري، ومعبر »كـــرم أبو 
سالم« التجاري مع دولة االحتالل، ملزيد من 

الضبط والحتواء أي ردود أفعال قد تحدث.
أثار  مفاجئا،  كــان  الــذي  االنتحاري  التفجير 
ــكـــار فــــي الـــشـــارع  ــنـ ــتـ مـــوجـــة اســــتــــغــــراب واسـ
الفلسطينية  الفصائل  أعربت  كذلك،  ي. 

ّ
الــغــز

عن إدانتها ورفضها ملا جرى والتحذير من 
كغزة.  مجتمع  على  الــضــال«  »الفكر  مخاطر 
وكانت حركة »حماس« وأجهزة أمن غزة قد 
عززت انتشارها على طول الحدود مع مصر 
قبل أكــثــر مــن شــهــر، فــي إطـــار التفاهم الــذي 
جرى مع السلطات املصرية لضبط الحدود. 
ويــــشــــكــــو عــــنــــاصــــر األمــــــــن مـــــن قــــلــــة مــــعــــدات 
الحراسة والحماية التي بحوزتهم، وهو ما 

ــة املــــصــــريــــة، املــخــتــصــة  ــيـ ــمـ الــــجــــريــــدة الـــرسـ
قرار  الجمهورية،  والــقــرارات  القوانني  بنشر 
الــحــدود  تعيني  اتــفــاقــيــة  بــاعــتــمــاد  السيسي 
عليها  يترتب  التي  السعودية،  مع  البحرية 
إلى  نقل تبعية جزيرتي »تيران وصنافير« 
األخيرة، وذلك بعد إقرارها من قبل مجلس 
الـــنـــواب املـــصـــري. وتــبــني أن الــســيــســي وقــع 
ديسمبر/  29 فــي  االتفاقية  على  التصديق 

كــانــون األول املــاضــي بــعــد مــوافــقــة مجلس 
الـــــــــــوزراء عـــلـــيـــهـــا، وتـــــبـــــادل املــــوافــــقــــات بــني 
الــســعــوديــة وإســـرائـــيـــل عــلــى االتــفــاقــيــة عبر 
مصر، وأن رئيس مجلس النواب، علي عبد 
االتفاقية  على  البرملان  موافقة  أرســل  العال، 
إلــى رئــيــس الــــوزراء فــي 14 يــونــيــو/حــزيــران 
املاضي، وبعدها بثالثة أيام صدق السيسي 

على املوافقة.
مفاجأة  على  املــنــشــورة  االتفاقية  واشتملت 
املتبادلة  املكاتبات  من  عــدد  في نشر  تتمثل 
بني مصر والسعودية من جانب، وبني مصر 
وإسرائيل من جانب آخر، تصديقا ملا نشرته 
»العربي الجديد« في 10 يناير من تفاصيل 
املكاتبات بني شكري ونتنياهو، حول انتقال 
مسؤولية حماية الجزيرتني إلى السعودية، 
وانــتــقــال املــهــام األمــنــيــة الــواقــعــة عــلــى عاتق 
مصر، وفقا التفاقية السالم مع إسرائيل إلى 
السعودية. الخطاب األول املرسل من شكري 

ســوى أهــلــهــا، والــذيــن يــعــانــون مــن إجـــراءات 
تفتيش دقيقة في كل رحلة سفر من مناطق 
الــخــروج  مهمة  مــا يصعب  وإلــيــهــا،  سكنهم 
الــلــتــني تعيشان  املــديــنــتــني  إلـــى  الـــدخـــول  أو 
تقييد  إلــى  إنسانية صعبة. وإضافة  ظروفا 
ــــن املــصــريــة،  ــــوات األمـ حـــركـــة الـــســـكـــان، فــــإن قـ
وخـــصـــوصـــا قـــــوات الــجــيــش املــنــتــشــرة على 
عــشــرات الــكــمــائــن فــي الــطــريــق مــن املدينتني 
وإلـــيـــهـــمـــا، تــــفــــرض تــــشــــديــــدات أمـــنـــيـــة عــلــى 
حــركــة الــبــضــائــع األســاســيــة لــحــيــاة الــســكــان، 
عــدا عــن منع عــشــرات األصــنــاف مــن الــدخــول 
إلـــى املــديــنــتــني، مــن دون إبــــداء أســبــاب ذلــك. 
املواطن جهاد عــودة، الذي يعمل مدرسا في 
مدينة  سكان  من  وهــو  اإلسماعيلية،  مدينة 
، كان في طريقه إلى زيارة 

ً
الشيخ زويد أصال

ــه فـــي املـــديـــنـــة، إال أنــــه فـــوجـــئ، صــبــاح  ــديـ والـ

تــم مناقشته مــع الــســلــطــات املــصــريــة أخــيــرًا، 
بما يسهل مهمتهم  بإمدادهم  والتي وعــدت 
في حماية الحدود، لكن من دون تنفيذ ذلك 
السياق،  وفــي  اآلن.  حتى  الــواقــع  أرض  على 
يقول الباحث في شؤون الحركات اإلسالمية، 
»العربي الجديد«،  ثابت العمور، في حديث لـ
، إال أنه كان 

ً
 ما حدث في رفح ليس سابقة

ّ
إن

هجوما ولــم يكن دفــاعــا، وهــذا تحول خطير 
جــــدًا، إذ فــي الــســابــق كـــان عــنــاصــر »داعــــش« 
بغزة يتحصنون في البيوت وبعض املناطق 
اعتقالهم  ملنع  مــحــاولــة منهم  فــي  الــزراعــيــة، 
 مــا جــرى 

ّ
مــن قــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة. غــيــر أن

 عنصر 
ّ
أمس الخميس في رفح، يتمثل في أن

»داعش« ذهب ليفجر نفسه.
انتقلوا  غــزة  سلفيي   

ّ
أن إلــى  العمور  ويلفت 

 مشكلتهم مع 
ّ
 أن

ً
من الدفاع للهجوم، خاصة

»حماس« واألجهزة األمنية لها خصوصية، 
 يقوم عناصر »داعش« بتفجير 

ّ
مستبعدًا أن

ــــاس، ألنــهــم  ــنـ ــ ســـــوق أو مـــكـــان عـــــام يـــضـــم الـ
حريصون »على ما لهم من حاضنة شعبية«. 
 تعامل »حماس« لم يختلف عن 

ّ
ويوضح أن

تعامل األنظمة العربية الرسمية مع الحالة، 
غـــزة وفلسطني.  الــرغــم مــن خصوصية  عــلــى 

ســلــمــان، ولــــي ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي )ولـــي 
العهد حاليا(، املوجه لرئيس مجلس الوزراء 
االلتزامات  إسماعيل، بشأن  املصري شريف 
الـــتـــي تــعــهــدت الــحــكــومــة الــســعــوديــة بشكل 
أحـــادي بــالــوفــاء بــهــا«. وأضـــاف »إنـــي أتطلع 
لــتــلــقــي قــبــول ســعــادتــكــم ملــضــمــون الــخــطــاب 
العربية  اململكة  من  اعترافا  باعتباره  املرفق 
السعودية والتزاما منها بالترتيبات القائمة 

مشادات بني املواطنني وقوات األمن، ما دفع 
األخـــيـــرة إلـــى إغــــالق الــكــمــني لــعــدة ســاعــات، 
ــارات إلـــــى طـــابـــور  ــيــ وإرجــــــــاع عـــــدد مــــن الــــســ
ــار، بــيــنــمــا تـــكـــرر املـــوقـــف عــلــى مـــدار  ــتـــظـ االنـ
األيام املاضية منذ بدء تطبيق القرار. يشار 
إلى أن كمني الريسة، السيئ السمعة، يضيق 
على أهالي سيناء حركتهم. ووفقا لشكاوى 
متعددة ألهالي املنطقة والعابرين بها، فإنه 
التي  التفتيشية  اتــه  بــإجــراء التعنت  يتعمد 
تــســتــمــر لــســاعــات، مـــا يــؤخــر املــواطــنــني عن 
قــضــاء مــصــالــحــهــم، وكــذلــك الــتــضــيــيــق على 
الــحــركــة الــتــجــاريــة مــن وإلــــى مـــدن محافظة 
ــمـــال ســـيـــنـــاء، طــيــلــة الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة.  شـ
ويـــتـــواصـــل انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عن 
كــافــة مناطق رفــح والــشــيــخ زويـــد منذ أكثر 
من 50 يوما على التوالي، من دون أي تحرك 

التحاق  ومــنــع  الجماعات  هــذه  اإلمـــداد على 
عــنــاصــرهــا بـــســـاحـــات الـــقـــتـــال فـــي الـــخـــارج. 
ويـــؤكـــد فـــي هـــذا الــســيــاق، أن حــركــة حــمــاس 
بـــاتـــت اآلن أمـــــام تـــحـــٍد كــبــيــر وخــطــيــر جـــدًا، 
 اإلحباط والفقر واليأس وتردي 

ّ
موضحا أن

األوضـــــــاع وتـــالشـــي أحـــــالم وآمــــــال الــشــبــاب 
لــتــزايــد  كــلــهــا أســبــاب حقيقية ومــوضــوعــيــة 
السلفية، وبالتالي من املهم تحسني الظروف 
 الفقر 

ّ
ر مــن أن

ّ
املــعــيــشــيــة، وفـــق قــولــه. ويـــحـــذ

ــعـــوز والــحــاجــة والـــتـــراخـــي األمـــنـــي كلها  والـ
»داعـــش«  لنمو  مناسبة  بيئة  تشكل  عــوامــل 
 تكون 

ّ
أن والــتــشــدد، وأن األولــويــة اآلن يجب 

بــأي طريقة كانت،  املعيشة  لتحسني ظــروف 
األشكال،  من  شكل  بــأي  الشباب  واستيعاب 
حد  على  فعلية،  بمقومات  األمـــن  تعزيز  ثــم 

تعبيره.
السياسي،  واملحلل  الكاتب  يــرى  جهته،  مــن 
رفـــح يحمل   حــــادث تفجير 

ّ
أن عــوكــل،  طـــالل 

مـــؤشـــرًا خــطــيــرًا لــلــغــايــة وال يــمــكــن اعــتــبــاره 
بدرجة  فهو مرتبط  فــرديــا وعرضيا،  حــادثــا 
أســــاســــيــــة بـــالـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي جـــــــرت بــني 
السلطات املصرية وحركة حماس في القطاع 
ــا جــــرى مـــن إجـــــــراءات أخـــيـــرًا، والـــتـــي من  ومــ
الــواضــح أنها ستلقى قــبــواًل ورضــى واسعا 
عوكل  ويضيف  املصرية.  السلطات  قبل  من 
»حماس«  أن  الجديد«  »العربي  لـ حديث  في 
ــراءات ملنع تسرب  اتخذت مجموعة من اإلجـ
املــقــاتــلــني والـــســـالح بـــني األراضــــــي املــصــريــة 
اإلعــداد  تم  الحادثة  أن  إلــى  والقطاع، مشيرًا 
لها وال يمكن بأي حال من األحوال تفسيرها 
ــق تــعــبــيــره.  ــ ــا مـــحـــاولـــة تـــســـلـــل، وفـ ــهـ عـــلـــى أنـ
األخيرة  الحادثة  أن  الواضح  إنــه من  ويقول 
ــود  ــن وجــ ــال اإلعـــــــالن عــ ــكــ ــن أشــ هــــي شـــكـــل مــ
جــمــاعــات متطرفة فــي الــقــطــاع املــحــاصــر من 
إســرائــيــل منذ 11 عــامــا، ويــبــدو أن »داعـــش« 
طاولت  التي  االعتقاالت  بعد  التصعيد  قــرر 

عناصره في الفترة املاضية.
والــحــادثــة األخــيــرة تعتبر رســالــة قــويــة وال 
يمكن بــأي حــال مــن األحــــوال اعــتــبــارهــا أمــرًا 
عاديا. ومن املرجح أن تكون بداية ملسار قد 
الـــحـــوادث والــتــفــجــيــرات،  املــزيــد مــن  يتخلله 
أن حركة حماس لن تصمت على  خصوصا 
ما جرى وستتخذ املزيد من اإلجراءات التي 
قد ينتج عنها تنفيذ اعتداءات جديدة، وفق 
ــرورة قــيــام حــركــة حماس  عــوكــل. ويــؤكــد ضــ
بـــمـــراجـــعـــة شـــامـــلـــة وقــــويــــة لـــكـــل الــجــمــاعــات 
واألطــراف التي تعمل في مجال الدعوة ومن 
ثم تتحول إلى السلوك العسكري، مع أهمية 
وحقيقي  كلي  بشكل  التعامل  طريقة  تغيير 
مــع هـــذه الــجــمــاعــات املــتــشــددة لــضــمــان عــدم 

.
ً
تكرارها مستقبال

إلـــى نــتــنــيــاهــو مــــؤرخ فـــي مـــايـــو/أيـــار 2016، 
وأحــاطــه فــيــه علما بـــأن »مــصــر والــســعــوديــة 
في  البحرية  الــحــدود  ترسيم  اتفاقية  وقعتا 
تبعات  ضــوء  وعلى   ،2016 إبريل/نيسان   8
هـــذه االتــفــاقــيــة، عــنــد دخــولــهــا حــيــز الــنــفــاذ، 
تيران  تيران وجزيرتي  فيما يخص مضيق 
وصــنــافــيــر، أرفـــق مــع هـــذا الــخــطــاب الـــذي تم 
بن  محمد  امللكي  السمو  صــاحــب  مــن  تلقيه 

األحــــد املـــاضـــي، بــحــديــث لــلــضــابــط املــســؤول 
السفر  رحلة  إكماله  بمنع  الريسة  كمني  عــن 
»العربي  صوب الشيخ زويد. ويقول عودة، لـ
الــجــديــد«، »اعـــتـــدت زيــــارة األهــــل فــي الشيخ 
ــــد مــــرة كـــل شـــهـــر، لــكــنــنــي تــفــاجــأت حني  زويـ
حــاولــت الــذهــاب إلــى مدينتي، بــأن الضابط 
إلى  العودة  السفر، وطلب مني  رفض إكمال 
اإلسماعيلية حيث أقيم حاليا بسبب عملي«. 

وأشار إلى أنه أجبر على 
تــغــيــيــر مـــحـــل إقـــامـــتـــه إلـــــى اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، 
والـــعـــمـــل فـــي مـــدرســـة خـــاصـــة، بــســبــب هــدم 
الجيش املصري ملنزله خالل حملة عسكرية 
أنه  مــؤكــدًا  عــامــني،  قبل  قريتهم  على  شنها 
ــدار الــيــومــني املــاضــيــني دخــول  حـــاول عــلــى مـ
قبل  مــن  بالرفض  قــوبــل  أن طلبه  إال  املدينة 
قوات تأمني كمني الريسة. وأحدث هذا القرار 

الــحــركــة   
ّ
فـــي أن الــخــطــأ يــتــمــثــل   

ّ
ويــعــتــبــر أن

تعاملت بشكل أمني ملنع نشاط هؤالء، الفتا 
إلـــى أن االعــتــقــاالت تــفــضــي اللــتــقــاء عناصر 
»داعــــــــش« وتــجــمــعــهــم وتــســهــيــل الـــتـــواصـــل 
في ما بينهم داخــل السجن، مما يــؤدي إلى 
خــروجــهــم الحــقــا بتعبئة أكــبــر وأخــطــر مما 

كانت قبل اعتقالهم، وفق رأيه.
غـــزة اآلن باتت   

ّ
أن األهــــم   

ّ
أن الــعــمــور   

ّ
ويــبــني

ساحة صــراع إقليمي وعــربــي وكــل األطــراف 
املشهد   

ّ
أن مــا يعني  غـــزة، وهـــذا  فــي  تتقاتل 

مـــرشـــح ملـــزيـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات، داعـــيـــا األمـــن 
فـــي غــــزة لــبــحــث طــــرق بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 
ــــرة، بــحــســب  ــاهـ ــ ــــظـ ــــع الـ ــــي مـ ــنـ ــ ــاطـــي األمـ ــعـ ــتـ الـ
 تــعــاطــي »حــمــاس« 

ّ
تــعــبــيــره. ويــشــيــر إلـــى أن

 يــكــون بــالــتــحــاور وبــقــطــع خــطــوط 
ّ
يــجــب أن

تــيــران وصــنــافــيــر«. وفي  بما يخص مضيق 
18 ديسمبر 2016 أرسل شكري إلى نتنياهو 
خــطــابــا آخــــر، قـــال فــيــه إنـــه »إلــحــاقــا بخطاب 
الــســعــوديــة الــســابــق، فـــإن مــصــر والــســعــوديــة 
تــعــتــزمــان تــوقــيــع االتــفــاقــيــة املــرفــقــة املعنية 
بــالــتــرتــيــبــات بـــني الــحــكــومــتــني بـــشـــأن مــهــام 
ــبـــني في  ــراقـ ــقـــوة مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات واملـ الـ
تــيــران وصنافير،  تــيــران وجــزيــرتــي  مضيق 
بتنفيذ  السعودية  تعهد  على  تنص  والــتــي 
جميع التزامات مصر، بما في ذلك املعاهدات 
ــق والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــ ــــالحـ ــــوالت واملـ ــــوكـ ــــروتـ ــبـ ــ والـ
األخرى بما يخص مضيق تيران وجزيرتي 

تيران وصنافير وخليج العقبة«. 
الــتــالــي، أرســـل نتنياهو خطابا  الــيــوم  وفــي 
إلـــى شــكــري، شـــّدد فــيــه عــلــى »أنـــه يــأخــذ في 
ــتــــزام مــصــر الـــثـــابـــت بــمــعــاهــدة  االعـــتـــبـــار، الــ
ــا، وبــــروتــــوكــــول الـــقـــوة  ــهـ ــقـ ــــالم، ومـــالحـ ــــسـ الـ
ــبــــني، وجــمــيــع  مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات واملــــراقــ
الــتــفــاهــمــات ذات الــصــلــة بـــني بــلــديــنــا، وكـــذا 
تنفيذ جميع  فيما يخص  السعودية  التزام 
ــاهـــدات  ــعـ ــزامــــات مـــصـــر بـــمـــا فــــي ذلـــــك املـ ــتــ الــ
ــــق والـــتـــرتـــيـــبـــات  ــــالحـ والــــبــــروتــــوكــــوالت واملـ
ــيــــران وجـــزيـــرتـــي  ــأن مــضــيــق تــ ــشـ األخـــــــرى بـ
تيران وصنافير وخليج العقبة«. وتابع »أقر 
بمضمون خطابكم والوثائق املضمنة طيه، 

بما في ذلك االتفاقيات املرفقة«.

حــكــومــي، أو مــن قــبــل قـــوات األمـــن املــســؤولــة 
عن املناطق، بصفتها مناطق عسكرية، لحل 
األزمة اإلنسانية املتراكمة. وبحسب مصادر 
طــبــيــة فــــي مــســتــشــفــى الـــعـــريـــش الــعــســكــري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فــــإن خــســائــر  تــحــدثــت لــــ
قــوات الجيش خالل أسبوع واحــد بلغت 12 
 و15 إصابة، بينهم ضباط في الجيش 

ً
قتيال

الخسائر  ارتفاعا في  وأمناء شرطة، وتمثل 
 بــاألســابــيــع 

ً
ــــدى األمــــــن مـــقـــارنـــة الـــبـــشـــريـــة لـ

الثالثة التي سبقتها. وأشارت إلى أن قوات 
األمـــــن تــعــمــدت عــــدم إصــــــدار أي مــعــلــومــات 
عـــن الــقــتــلــى، أو عـــددهـــم، حــتــى ال تــتــعــارض 
مــع الحديث اإلعــالمــي اإليجابي عــن هجوم 
جــنــوب الــعــريــش. وأكـــدت أن هــجــوم الجيش 
على جــنــوب الــعــريــش أســفــر عــن مقتل مــا ال 

يقل عن 10 ضباط ومجندين.

فرصة التغيير 
الضائعة

مــحــمــد الــحــســيــنــي. وبــلــغــت نــســبــة االقـــتـــراع 
املاضي،  الثالثاء  جــرت  التي  االنتخابات  فــي 
وأعلنت نتائجها النهائية مساء األربعاء، 31 
في املائة من مجموع من يحق لهم االنتخاب 
الذين بلغ عددهم 4 ماليني و109 آالف و423 
»املتدنية«، كما  النسبة  ناخبا وناخبة. حتى 
ـــوا الــدولــة 

ّ
وصـــف مــراقــبــون وســيــاســيــون حـــث

عّمان ـ محمد الفضيالت

ـــهـــر الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، فـــي وقــت 
ُ
ظ

كـــانـــت فـــيـــه االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
واملـــحـــلـــيـــة ومـــجـــالـــس املــحــافــظــات 
ختزل بضوضاء تتركز حول مراكز االقتراع، 

ُ
ت

أجــزاء  بتقطيع  منهمكا  بسام  الثالثيني  كــان 
سيارة داخل مستودع للسيارات التالفة يبعد 
فيه.  االقــتــراع املسجل  أمتار عن مركز  بضعة 
ُيـــدل الثالثيني بــصــوتــه فــي االنــتــخــابــات،  لــم 
 قــــراره بــتــســاؤل يمثل قــاســمــا مشتركا 

ً
مــعــلــال

ــمـــارســـة حــقــهــم  فــــي أوســـــــاط الـــعـــازفـــني عــــن مـ
الدستوري: »شو بدها تعمل إلنا االنتخابات؟ 
مــا راح يتغير علينا إشـــي«. قــال وهــو يشير 
بيده تجاه مركز االقتراع القريب: »هذا املركز 
اللي مسجل فيه، لكن ما راح انتخب... ألنه ما 

حد بطلع بأيده يعمل أشيء«.
بني 

َ
فقدان األمل وانعدام اإليمان بقدرة املنتخ

عــلــى الــتــغــيــيــر، مـــن األســــبــــاب الـــعـــديـــدة الــتــي 
ــيــــني لــلــعــزوف عـــن املـــشـــاركـــة في  تـــدفـــع األردنــ
االنــتــخــابــات، كما يــقــول مــديــر مــركــز »هــويــة«، 

كانت  ما  أسبابها بشكل عميق،  دراســة  على 
لتتحقق لوال قرار الهيئة املستقلة لالنتخاب، 
باالحتكام إلى »األشواط اإلضافية«، بتمديد 
الــعــاصــمــة والـــزرقـــاء  االقـــتـــراع فــي محافظتي 
)شمال شرق عّمان( لساعتني إضافيتني، وفي 
إضافية.  ســاعــة  اململكة(  )شــمــال  أربـــد  قصبة 
تــزويــر االنــتــخــابــات أو انــعــدام الــنــزاهــة، كانا 
عــزوف  ظــاهــرة  تفسير  فــي  رئيسيني  سببني 
األردنــيــني عــن االقــتــراع فــي الــســابــق، لكن تلك 
ــة كــبــيــرة مــنــذ أن  ــ ــّيــــدت إلــــى درجـ األســــبــــاب ُحــ
االحــتــجــاجــات  أوج  فـــي  عـــام 2011،  تــأســســت 
املطالبة باإلصالح، الهيئة املستقلة لالنتخاب 
ــنــــى بــــــــــــإدارة الــعــمــلــيــة  ــعــ ــ

ُ
كـــجـــهـــة مـــســـتـــقـــلـــة ت

االنتخابية واإلشراف عليها، وسجلت نجاحا 
في إدارة العمليات االنتخابية. يتفق مراقبون 
مع ما قاله املتحدث باسم الحكومة األردنية، 
ــي، بــــــأن »الـــتـــشـــكـــيـــك بـــنـــزاهـــة  ــنــ ــومــ مـــحـــمـــد املــ
ــلـــك قــنــاعــة  االنـــتـــخـــابـــات أصـــبـــح خـــلـــفـــنـــا«، وتـ
لكن  الشعبية،  املستويات  إلــى  تتسرب  بــدأت 
الناخب األردني وتحت تأثير العقل الباطني 
املـــأســـور بــســيــطــرة الــــدولــــة، اســتــبــدل عــبــارتــه 

ــة بــيــفــوز«  املـــشـــهـــورة »الـــلـــي بــدهــا إيــــاه الـــدولـ
بعبارة جديدة »مني ما يفوز راح يشتغل مثل 
مــا بــدهــا الـــدولـــة«، مــع مــالحــظــة أن مصطلح 
الدولة ارتبط في الوعي االنتخابي باألجهزة 

األمنية، وتحديدًا االستخبارات.
يــــوضــــح رئــــيــــس مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــي الــهــيــئــة 
»العربي  املستقلة لالنتخاب، خالد الكاللدة، لـ
الجديد«، تأثير النزاهة على سلوك الناخبني، 
: »احترام صوت الناخب وإرادتــه قضية 

ً
قائال

ــدًا، الــنــاخــب إذا تــيــقــن أن صــوتــه لن  مــهــمــة جــ
يــذهــب ُســــدى بــالــتــأكــيــد يــصــبــح غــالــيــا عليه 
نـــزاهـــة  أن  إال  االنــــتــــخــــابــــات«.  فــــي  ــارك  ــ ــشـ ــ ويـ
االنتخابات، ومشاركة كل األحزاب السياسية 

فيها، وبينها حزب »جبهة العمل اإلسالمي«، 
الذراع السياسي لجماعة »اإلخوان املسلمني« 
في األردن، بعد مقاطعته للبلديات منذ العام 
2007، عوامل لم تحدث فارقا ُيذكر على نسب 

االقتراع.

دور الفلسطينيين 
أتاحت االنتخابات مشاركة جزئية لألردنيني 
ــول فــلــســطــيــنــيــة مــــن املــقــيــمــني داخــــل  ــ مــــن أصــ
ُمــنــحــوا حــق التمثيل في  املــخــيــمــات، بــعــد أن 
مــجــالــس املــحــافــظــات الـــتـــي جــــرى انــتــخــابــهــا 
للمرة األولى في تاريخ اململكة بناًء على قانون 
»الالمركزية« الذي أقر في العام 2015. وبينما 

يــحــق تــاريــخــيــا لــلــمــقــيــمــني داخـــــل املــخــيــمــات 
الفلسطينية املشاركة في االنتخابات النيابية 
ترشحا واقتراعا، فإنهم ُيحرمون من انتخاب 
أعضاء اللجان املسؤولة عن تقديم الخدمات 
لـــهـــم، فـــي وقــــت ُيــمــنــح األردنــــيــــون مـــن أصـــول 
ــارج املــخــيــمــات  ــ فــلــســطــيــنــيــة مــــن املــقــيــمــني خــ
ــافــــة لــلــحــق بـــاملـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات  إضــ
النيابية ترشحا واقتراعا، الحق باملشاركة في 
وفي  واقــتــراعــا.  ترشيحا  البلدية  االنتخابات 
الــعــام 2011 ظــهــرت أصـــوات داخـــل املخيمات 
تــطــالــب بــانــتــخــاب لــجــان تــحــســني الــخــدمــات، 
ــد مــــن قــبــل  ــديـ ــرفـــض شـ ــل بـ ــوبـ لــكــنــه مــطــلــب قـ
السلطة، مــبــررة قــرارهــا »بــالــحــفــاظ على حق 

العودة ورفض التوطني«. ووفقا إلحصائيات 
الفلسطينيني  وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
نــحــو مليونني  األردن  فـــي  يــعــيــش  )أونـــــــروا(، 
و80 ألف الجئ فلسطيني يتمتعون بمواطنة 
كاملة، يقيم 17 في املائة منهم داخل املخيمات 
البالغ عددها 13 مخيما، عشرة منها رسمية 

وثالثة غير رسمية.
ــا حـــول  ــ ــعـ ــ ــــدت املـــخـــيـــمـــات نـــقـــاشـــا واسـ ــهـ ــ وشـ
املشاركة في مجالس املحافظات )الالمركزية( 
الذي حدد لها القانون مهام تنموية تبتعد عن 
الخدمات التي ستواصل البلديات االضطالع 
تساؤالت  النقاش  على  وسيطرت  بتقديمها. 
الالجئني،  بمستقبل قضية  تتصل  ومخاوف 

ــراك املــخــيــمــات فـــي مجالس  ــ ومـــا إذا كـــان إشـ
كشاهدة  ــروا،  األونــ إللــغــاء  مقدمة  املحافظات 
الــلــجــوء،  ومـــأســـاة  الفلسطينية  الــنــكــبــة  عــلــى 
تــمــهــيــدًا لــحــل نــهــائــي ُيــطــبــخ فــي دول الــقــرار. 
انبرى مسؤولون لتبديد تلك املخاوف،  فيما 
والحلول  »الالمركزية«  بني  ارتباط  أي  ونفي 
الــنــهــائــيــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــتــأكــيــد 
عــلــى الــتــمــســك بــبــقــاء األونـــــــروا. الحــقــا انتقل 
الــجــدل داخــل املخيمات ليتمحور حــول مدى 
من  للمخيمات  تتحقق  قــد  الــتــي  االســتــفــادة 
تقع  التي  املحافظات  فــي  التنموية  املــشــاريــع 
ضمن حدودها، خصوصا أن »فزاعة« الوطن 
تــرى أي تحسني على واقــع املخيمات  البديل 
 للتوطني والتنازل عن حق 

ً
أو سكانها مدخال

العودة.

مشاركة »اإلخوان« وجدل الفوز
ــمــــني«،  ــلــ حــــســــمــــت جــــمــــاعــــة »اإلخــــــــــــــــوان املــــســ
ــي االنـــتـــخـــابـــات  ــة فــ ــاركـ ــاملـــشـ ــا مـــبـــكـــرًا بـ ــرهــ أمــ
في  شاركت  التي  وهــي  والالمركزية،  البلدية 
أقــل من  قبل  التي جــرت  النيابية  االنتخابات 
عـــام، لتنهي بــذلــك مــقــاطــعــة كــّبــدتــهــا خسائر 

كبيرة على صعيد العالقة مع السلطة. 
وحــصــدت الــجــمــاعــة، عــبــر ذراعــهــا السياسي 
حــزب »جبهة العمل اإلســالمــي«، الــذي خاض 
االنتخابات بـ154 مرشحا بينهم 11 امرأة، 76 
مقعدًا بينها رئاسة ثالث بلديات، فيما توزعت 
ومجالس  البلدية  املجالس  بني  املقاعد  بقية 
إليها  تنظر  نتائج  الــالمــركــزيــة(.  املــحــافــظــات 
الــجــمــاعــة بــعــني الـــرضـــا فـــي الــعــلــن، فـــي وقــت 
عّبر 

ُ
يعتقد قياديون أنها نتائج متواضعة ال ت

عن الحجم الحقيقي للحركة. وفيما لم تشهد 

فــتــرة الــتــرشــح تـــجـــاذبـــات تـــذكـــر، عــلــى الــرغــم 
مـــن هـــواجـــس الــخــســارة الــتــي أقــلــقــت حــظــوظ 
املشاركة  أحيطت  اإلســالمــيــني،  منافسي  فــوز 
بجدل كبير بعد صدور النتائج، وهو الجدل 
السكر  أبــو  القيادي علي  بفوز  صر 

ُ
اخت الــذي 

الـــزرقـــاء، ثــانــي أكــبــر محافظة  بــرئــاســة بلدية 
ل 

ّ
لجهة الكثافة السكانية بعد العاصمة. ومث

أبو السكر عنوانا للهجوم، إذ ُوصف من قبل 
»الـــداعـــشـــي« واعـــتـــبـــروه داعــمــا  املـــعـــارضـــني بــــ
لإلرهاب، بعد أن استذكروا زيارته بيت عزاء 
أبو مصعب الزرقاوي عام 2006، وهي الزيارة 
الـــتـــي حــرمــتــه خــــوض االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
إثر  بحقه  ُسجل  جنائي  قيد  بسبب  السابقة 
ــارات كتبها  ــبـ الــتــعــزيــة املـــشـــهـــورة. وراجـــــت عـ
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على  يساريون 
على غرار »بلدية الزرقاء تسقط بيد داعش«. 

فـــي املــحــصــلــة انــتــهــت االنــتــخــابــات بــالــحــفــاظ 
التحالفات  فتسّيدت  تقاليدها،  رصــيــد  على 
ــابـــت  ــة املــــشــــهــــد، وغـ ــيـ ــقـ ــاطـ ــنـ ــة واملـ ــريـ ــائـ ــعـــشـ الـ
ــة لـــلـــقـــيـــاس  ــلــ ــابــ ــقــ ــة الــ ــيــ ــابــ ــخــ ــتــ الـــــبـــــرامـــــج االنــ
والـــتـــقـــيـــيـــم، وواصــــلــــت األحــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الحكومة  ما تسّوق  الخجولة. وفي  إطاللتها 
ــــى املــســيــرة  ــابـــات كــمــنــجــز ُيــــضــــاف إلـ ــتـــخـ االنـ
ــق طــمــوحــات كــبــيــرة على 

ّ
ــعــل

ُ
اإلصـــالحـــيـــة، وت

تــجــربــة الـــالمـــركـــزيـــة لــجــهــة انــعــكــاســهــا على 
ــاب بـــرملـــانـــي مــؤثــر  ــ مـــســـتـــويـــات الــتــنــمــيــة، أجــ
عــلــى مــســامــع وزيــــر ســيــاســي بــالــحــكــومــة عن 
ســؤال حول إمكانية أن تتعامل الحكومة مع 
مجالس املحافظات )الالمركزية( على محمل 
الـــجـــد، بــالــقــول »بــــس يـــأخـــذوا الـــبـــرملـــان على 
محمل الجد بــاألول...«، ما يجعل فقدان األمل 

ليس حكرًا على املستويات الشعبية.

إجراءات أمنية مشددة في غزة )سعيد خطيب/فرانس برس(

لم تتخط نسبة االقتراع 31 في المائة )العربي الجديد(

وّجه شكري خطابين إلى نتنياهو )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

التي  والمحلية  البلدية  االنتخابات  سّجلت 
عن  كبيرًا  عزوفًا  ــام،  أي قبل  األردن  شهدها 
المشاركة، إذ لم تتخَط نسبة االقتراع 31 في 
المائة، وهو ما يرّده مراقبون ألسباب عديدة، 
على  المنتَخبين  بقدرة  اإليمان  انعدام  أبرزها 
التغيير. لكن هذا البلد ال يزال بعيدًا عن االعتراف 

بهذه الحقيقة

قضية

أسباب عديدة للعزوف 
في االنتخابات األردنية

تصدرت المشهد 
التحالفات العشائرية 

والمناطقية 

مشاركة جزئية لألردنيين 
من أصول فلسطينية من 

سكان المخيمات

التفجير االنتحاري 
المفاجئ أثار موجة 

استنكار في الشارع الغّزي

تم تضمين المراسالت 
المصرية اإلسرائيلية 

حول أمن جزيرتي تيران 
وصنافير، في صميم 

اتفاقية تعيين الحدود 
البحرية بين القاهرة 

والرياض

تلقى الفلسطينيون 
وحركة حماس إنذارًا 

جديدًا من نوعه في 
غزة، مع تنفيذ تنظيم

»داعش« تفجيرًا انتحاريًا 
برفح أمس الخميس

بفقدان  العزوف  أسباب  ربط  عن  لالبتعاد  مراقبين  من  مسعى  في 
عاد  المنتخبة،  والمجالس  الدولة،  بمؤسسات  الثقة  األردنــي  الناخب 
للرواج تحليل يتصل بسلوك الناخبين 
من أصول فلسطينية، وهو تحليل 
والئهم  في  تشكيك  على  ينطوي 
أن  خصوصًا  للملكة،  وانتمائهم 
ــاء  ــزرق وال العاصمة  محافظات 
وأربد، حيث ثقلهم السكاني، ُتسجل 
االنتخابات،  في  مشاركة  نسب  أدنى 
وغيره  التحليل  يدعم  أن  دون  من 
أسباب  تفسر  الــتــي  التحليالت  مــن 

العزوف، بدراسة علمية.

تشكيك في الوالء 

»داعش« يضرب في غزة: مرحلة جديدة
تحليل

متابعة

تقرير
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تحذير من خطر ديون العراق
البصرة ــ علي الحسيني

حــذر أعضــاء في البرملــان العراقي 
ومختصون بالسوق العراقية من 
دخول العراق دائرة الخطر بسبب 
وارتفاعهــا  عليــه  املترتبــة  الديــون  تضاعــف 
خــال األشــهر القليلــة املاضيــة إلــى أكثــر مــن 
112 مليــار دوالر وبفوائــد كبيــرة لــن يكــون 
العــراق قــادرًا علــى التعامــل معهــا. وهــو مــا 
ســيخضع مقــدرات العــراق النفطية لســنوات 

طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.
فــي  العراقيــة  املاليــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 
البرملان العراقي رحيم الدراجي في تصريح 
عراقيــة  محليــة  تلفزيــون  محطــات  بثتــه 
الــى  ارتفعــت  العــراق  ديــون  »إن  األربعــاء، 
وأوضــح  دوالر«.  مليــون  و900  مليــارًا   112
اآلن  وإلــى   2003 عــام  منــذ  أنــه  الدراجــي 
وصلــت  كثيــرة  ديــون  العــراق  علــى  ترتبــت 

إلــى 112 مليــارًا و900 مليــون دوالر، بســبب 
السياسات الخاطئة للحكومات املتتالية«

التــي  الحكومــات  أن  الشــأن،  هــذا  فــي   وبــن 
درايــة  لديهــا  ليســت  الحكــم  دفــة  اســتلمت 
للبلــد  والنقديــة  املاليــة  السياســة  بــإدارة 
وكانــت املوازنــات الســابقة للعــراق موازنــات 
متضخمــة وتفتقــر إلى التدبير ولم تقم على 
أساس الدراسة والتخطيط، إنما قامت على 
أســاس ما يطلق عليه ملء الفراغات. وأشــار 
أعبــاء  ســتتحمل  القادمــة  األجيــال  أن  إلــى 
الديــون الحاليــة ومشــكلة العــراق تكمــن فــي 
أنــه لــم  ينتخــب حكومــة واعيــة وقــادرة علــى 
إدارة البلــد، بــل انتخب حكومــات قادرة على 

صناعة األحزاب«، حسب قوله.
اآلن  حتــى  العراقيــة  الحكومــة  وترفــض 
رســمي  بشــكل  الديــون  حجــم  عــن  اإلفصــاح 
وترفض األرقام الصادرة من منظمات دولية 
أو أعضــاء فــي البرملــان وتعتبرهــا تفتقر إلى 

الدقــة أو أن جــزءًا منهــا تــم ترحيلــه مــن حقبة 
النظام العراقي السابق قبل االحتال. و%67 
مــن إجمالي الديــون العراقية، ديون خارجية 
وتصل إلى 68 مليار دوالر و33% منها ديون 
داخليــة موزعــة بــن الشــركات االســتثمارية 
العاملــة بالعــراق. وتتصدر الواليات املتحدة 
الــدول  أعلــى  قائمــة  وبريطانيــا،  وفرنســا 
التــي تديــن العــراق، ثــم يأتي بعد هــذه الدول، 

صندوق النقد الدولي ومصارف عاملية.
النقــد  صنــدوق  إحصائيــات  وبحســب 
العراقيــة  املحليــة  اإليــرادات  فــإن  الدولــي، 
ديــون  وأن  دوالر،  مليــار   174 إلــى  تصــل 
العــراق تبلــغ 61% مــن إيراداتــه املحليــة. كمــا 
توقــع الصنــدوق، أن تصــل ديــون العــراق مــع 
نهايــة العــام الحالــي إلــى 120 مليــار دوالر، 
وأن تتجــاوز 130 مليــار دوالر في عام 2018. 
املاضيــن  العامــن  خــال  العــراق  وطــرح 
مــن  أكثــر  إلــى  بقيمــة تصــل  دوليــة  ســندات 

مليــاري دوالر وبفائــدة تبلــغ 6.7%. وســجل 
الســنوات  فــي  متتاليــا  ماليــا  عجــزًا  العــراق 
األربــع املاضيــة، بلــغ أعاها هذا العام بواقع 
21 مليــار دوالر بعــد االنخفــاض العاملــي فــي 
أسعار النفط الذي تزامن مع اجتياح تنظيم 
وبــدء  العــراق  وغــرب  شــمال  مــدن  »داعــش« 
الحــرب التي اســتهلكت أغلب مقــدرات الباد 
املاليــة، حيــث أنفــق العــراق أكثــر من 30% من 
موازناته الســنوية على شــراء الســاح ودفع 

أجور املقاتلن.
من جهتها قالت عضوة اللجنة االقتصادية 
فــي  البجــاري  نــوره  العراقــي  البرملــان  فــي 
حديث لـ »العربي الجديد«، إن »الديون التي 
أثقلــت العــراق أســبابها الفســاد املستشــري 
ضــد  الحــرب  العــراق  ودخــول  البــاد  فــي 
تنظيم داعش اإلرهابي يضاف إلى ذلك قيام 
املسؤولن واألحزاب التابعة لهم باالستياء 

على مشاريع ضمن صفقات فساد«.

القاهرة ــ جيهان عبدالغني

»العربــي  لـ املصريــة  املاليــة  وزارة  فــي  مســؤول  قــال 
مــن   %85 قرابــة  نفــذت  بــاده  حكومــة  إن  الجديــد«، 
والتــي  الدولــي،  النقــد  صنــدوق  أمــام  التزاماتهــا 
تتضمــن حزمــة إجــراءات تقشــفية تســتهدف تقليــص 
عجــز املوازنــة. واتفــق صندوق النقد على برنامج ملدة 
ثــاث ســنوات مــع مصــر فــي نوفمبــر/ تشــرين الثاني 
بلغــت  بقيمــة إجماليــة  عــن دفعتــن  وأفــرج  املاضــي، 
أربعة مليارات دوالر من قرض قيمته 12 مليار دوالر.
بموجــب  اقتصاديــة  برامــج  مصــر  حكومــة  ــذ 

ّ
وتنف

اتفــاق مــع صنــدوق النقد شــملت زيادة أســعار الطاقة 
والــدواء وتحريــر ســعر الصرف وإقــرار قوانن جديدة 
الدخــل  ضريبــة  قانــون  علــى  وتعديــات  لاســتثمار 
وأضــاف  املضافــة.  القيمــة  ضريبــة  قانــون  وإقــرار 
املســؤول أن الحكومــة ال تعتــزم اتخــاذ أيــة إجــراءات 
جديــدة تتعلــق برفــع أســعار أي مــن الســلع املدعومــة 
خــال العــام الجــاري، أو مطلــع العــام املقبــل على أبعد 
البتروليــة  املشــتقات  أســعار  مصــر  ورفعــت  تقديــر. 

والكهرباء والغاز ومياه الشرب، الشهر املاضي.
الفتــرة  خــال  تســعى  الحكومــة  أن  املســؤول  وتابــع 
بغــرض  األخيــرة  القــرارات  أثــر  المتصــاص  املقبلــة 

تحســن معيشــة املواطنن والعمل على إتاحة الســلع 
بأســعار مائمــة، إضافة إلى اتخــاذ قرارات اجتماعية 

تتعلق بدعم السلع التموينية والعاوات. 
ويشــكو ماين املصرين من أنهم قد ال يجدون قوت 
يومهــم بعــد زيادة أســعار الوقود للمــرة الثانية خال 
إلــى 50%، فــي يونيــو/  ثمانيــة أشــهر بنســبة تصــل 
حزيران املاضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية 
فــي مايــو/ أيــار، وأســعار تذاكر قطــارات مترو األنفاق 
الــذي يســتخدمه مايــن املصريــن، فــي مــارس/ آذار 
بنســبة 100%. وزادت أســعار الكهربــاء للمنــازل بــن 
18.2 و42.1%، ولاســتخدام التجــاري بــن 29 و%46 

بداية من أول أغســطس/ آب. ورفعت الحكومة أســعار 
الســكر واألرز فــي منظومــة الســلع التموينيــة بنحــو 

33% والزيت بنسبة %40.
وتنتظــر مصــر دفعــة ثالثــة مــن قــرض صنــدوق النقــد 
الدولــي مــن املتوقــع أال تصل قبل نهايــة العام الجاري 

بنحو ملياري دوالر.
وبفعــل اإلجــراءات الحكومية، قفزت معدالت التضخم 
الســنوي إلجمالــي الجمهوريــة فــي مصــر إلــى %34.2 
الرســمية،  األرقــام  وفــق  املاضــي،  تمــوز  يوليــو/  فــي 
لتســجل أعلــى معــدل منــذ عــام 1942، وفــق حســابات 

»العربي الجديد«.

مصر تنّفذ 85% من التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي

حرب اقتصادية مع الصين
 قال كبير الخبراء االستراتيجيني 
في إدارة الرئيس األميركي دونالد 

ترامب، إن الواليات املتحدة في 
حرب اقتصادية مع الصني، محذرًا 

من أن واشنطن تخسر املعركة، 
لكنها على وشك توجيه ضربة 

للصني بخصوص ممارسات 
تجارية تصفها بغير العادلة. وقال 

ستيف بانون ملوقع بروسبكت.
أورج اإللكتروني اإلخباري 
األميركي: »نحن في حرب 

اقتصادية مع الصني، هذا موجود 
في كل كتاباتهم، ال يخجلون 

من الحديث عما يفعلونه، أحدنا 
سيكون له الهيمنة في 25 أو 30 
عامًا وسيكونون هم إذا مضينا 
في هذا املسار«. وقالت املتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الصينية 

هوا تشون ينغ، إنها اطلعت 
على التقرير وأكدت على جوهر 
أن العالقة التجارية بني الصني 

والواليات املتحدة مفيدة للطرفني.

مستوى حرج الحتياطيات 
تونس األجنبية

 أظهرت بيانات رسمية أمس، أن 
تفاقم العجز التجاري أدى إلى 

مزيد من تآكل احتياطي تونس من 
العملة الصعبة الذي أصبح يغطي 
ما ال يزيد على واردات 90 يوما 
وهو أضعف مستوى في نحو 

ثالثة عقود. وقال البنك املركزي 
التونسي في موقعه على اإلنترنت 

إن احتياطي البالد تراجع الى 
11.597 مليار دينار )4.80 مليار 

دوالر( في 15 أغسطس/آب بعد 
أن كان يغطي واردات 118 يوما 

قبل عام. ومن املتوقع أن يبلغ عجز 
امليزانية بنهاية 2017، حوالي %5.9 

مقارنة مع توقعات سابقة عند 
5.4% بسبب استمرار هبوط قيمة 

الدينار التونسي وتراجع اإلنتاج 
وتفاقم العجز التجاري املستمر.

نمو الصادرات إلى تركيا %22 
قالت غازبروم التي تحتكر 

صادرات الغاز الروسي عبر 
خطوط األنابيب أمس، إنها زادت 
صادراتها إلى تركيا 22.4% في 

الفترة من أول يناير/كانون الثاني 
إلى 15 أغسطس/آب. وتركيا 

ثاني أكبر مشتر للغاز الطبيعي 
الروسي وفقا لبيانات غازبروم.

تراجع طلبات إعانة البطالة 
األميركية

تراجع عدد األميركيني املتقدمني 
بطلبات للحصول على إعانة 

البطالة مقتربا من أدنى مستوى 
في ستة أشهر األسبوع املاضي 

مما يشير إلى مزيد من تعزز 
سوق العمل مما قد يشجع 

مجلس االحتياطي االتحادي 
)البنك املركزي األميركي( على 
إعالن خطة للبدء في تقليص 

محفظة سنداته الضخمة. وقالت 
وزارة العمل األميركية أمس، إن 

عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة 
تراجع 12 ألفا إلى مستوى معدل 

في ضوء العوامل املوسمية بلغ 
232 ألفا لألسبوع املنتهي في 12 

أغسطس/آب.

أخبار

الذهب يلمع 
وسط خفوت 

الدوالر

ارتفــع الذهــب، أمــس الخميــس، مــع اســتمرار األداء الضعيــف للدوالر بعد صدور محضر اجتمــاع يوليو/ تموز ملجلس االحتياط االتحادي )البنك املركزي 
األميركــي(، والــذي تضمــن تلميحــات إلــى تأجيــل املزيــد مــن رفــع الفائــدة، فــي حــن ســجل الباديــوم مســتوى مرتفعــا جديــدًا فــي 16 عامــا. وفــي التعامات 
الصباحية في لندن، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4% إلى 1287.90 دوالرًا لألوقية )األونصة(، بعد أن صعد نحو واحد باملئة في اليوم السابق. وارتفعت 
عقــود الذهــب األميركيــة اآلجلــة تســليم ديســمبر/ كانــون األول إلــى 1293.70 دوالرًا لألوقيــة. وقــال دومينيــك شــنايدر، مــن »يو.بــي.اس« إلدارة الثــروات في 

هونغ كونغ: »إنها قصة الدوالر إلى جانب قلق السوق من التطورات الجيوسياسية.« وفي الصورة محل مجوهرات في مدريد، العاصمة اإلسبانية. 
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مخاوف على المؤسسات واألمن القومي

الشرخ يتعّمق في الداخل األميركي 

623 مجموعة معادية للحكومة

بانون عن المتطرفين: 
فاشلون وعلينا أن نساهم 

في سحقهم

واشنطن ـ فكتور شلهوب

الــذي  الدمــوي  االشــتباك  كشــف 
شارلوتســفيل  مدينــة  فــي  وقــع 
األميركية، عن احتقانات متراكمة 
فــي الداخــل األميركــي، تبدو مرشــحة للمزيد 
وتعــود  ضبطهــا،  ر 

ّ
تعــذ إذا  االنفجــار  مــن 

بداياتهــا إلــى مــا قبــل حكــم الرئيــس دونالــد 
مــن  بكثيــر  شــحنها  األخيــر  لكــن  ترامــب، 
الزخــم مــن خال خطابــه االنتخابي، ثم أثناء 
ذروة  الحــدث  مــن  موقفــه  ليشــّكل  رئاســته، 
الضــخ، حســب اإلدانــات التــي توالــت مــن كل 

اتجاه.
التابعــة  شارلوتســفيل  صدامــات  وأظهــرت 
لوالية فيرجينيا، وما أفرزته من اصطفافات، 
مدى اتساع وعمق الشرخ بن أقلية أميركية 
العنصــري  املاضــي  اســترجاع  علــى  تصــر 
املدفون، وأكثرية مصممة على تعميق دفنه. 
األولــى، وهــي خليط من النازين الجدد ومن 
جماعات أقصى اليمن اإليديولوجي املؤمن 
الرجــل األبيــض، شرســة وتســتقوي  بتفــوق 
باآلخريــن.  وتســاويها  تداريهــا  برئاســة 
والثانيــة، وهــي مزيج من الليبرالين ويســار 
الديمقراطيــن وامللونــن واألقليــات، تتحــرك 
ذلــك  آثــار  اجتثــاث  خطــن:  علــى  للتصــدي 
التاريــخ مــن خــال اقتــاع النصــب التذكارية 
وفــي  أميركيــة،  مــدن  ســاحات  مــن  لرمــوزه 
 حملــة ضد ترامــب بدعوى 

ّ
الوقــت نفســه شــن

وثمــة  العنصريــن.  صــف  إلــى  منحــاز  أنــه 
مــن هــذا الفريــق مــن بــدأ يدعــو صراحــة إلــى 
ضــرورة اقتــاع ترامــب مــن الرئاســة »لعــدم 
رفــض  أن  بعــد  املنصــب،  لهــذا  صاحيتــه« 
التنديــد بالعنصريــن البيــض ومــا تســببوا 
فــي شارلوتســفيل.  ســقوط ضحايــا  مــن  بــه 
التــي  املناخــات  مــا  إلــى حــد  يشــبه  انشــطار 
حربهــا  عشــية  املتحــدة  الواليــات  شــهدتها 
األهليــة فــي العــام 1860. الفــارق أن العبوديــة 
أمــا  والتفجيــر،  الخــاف  نقطــة  كانــت  آنــذاك 
اليوم فإن »اآلخر« هو املشكلة، حسب الفريق 
االنعزالــي الــذي يرفــض كل مختلــف عنــه فــي 

اللون أو العرق أو املعتقد.

انسحاب داعمي ترامب
الطرفــن،  بــن  املواجهــة  هــذه  جديــد  وفــي 
شــارك آالف األشــخاص فــي تظاهــرة بمدينــة 
علــى  احتجاجــا  األربعــاء،  شارلوتســفيل، 
املدينــة  شــهدتها  التــي  العنــف  أحــداث 
املتظاهــرون  وحمــل  املاضــي.  الســبت  يــوم 
بأيديهــم،  شــموعا  للعنصريــة  املناهضــون 
قــام  التــي  للممارســات  رفضهــم  عــن  تعبيــرًا 
بهــا أعضــاء الجماعــات العنصريــة البيضــاء 
املتظاهــرون  رّدد  كمــا  املتطرفــة.  واليمينيــة 
والعنصريــة  للعنــف  مناهضــة  هتافــات 
والتمييز، وأخرى تدعو للتصالح والتسامح 

بن الجميع.
فــي املقابــل، كان النصــب التــذكاري للرئيــس 
لنكولــن،  أبراهــام  عشــر،  الســادس  األميركــي 
فــي العاصمــة واشــنطن، يتعــرض، األربعــاء، 

اســتقاالتهم،  املذكــور  املجلــس  أعضــاء  مــن 
أعمــال  مــن  ترامــب  موقــف  علــى  احتجاجــا 

العنف والعنصرية.
هيئــة  فــي  العســكرية  القيــادات  فــإن  كذلــك 
عــادة،  غيــر  علــى  بيانــا  أصــدرت  األركان، 
اســتنكرت فيــه االنحيــاز، ودعت إلــى الوحدة. 
وتردد أن الضيق شــمل بعض املســؤولن في 
كبيــر موظفــي  بينهــم  األبيــض، ومــن  البيــت 
البيت األبيض الجنرال جون كيلي، »املســتاء 
ناهيــك  الرئيــس.  ممارســات  مــن  واملحبــط« 
بفيــض التنديــد الــذي نقلتــه وســائل اإلعــام 
بلديــة  رئيــس  إلــى  موجتــه  وصلــت  والــذي 
مدينة فينيكس في والية أريزونا، الذي طلب 
من ترامب صرف النظر عن تنظيم فعالية في 

املدينة إللقاء كلمة فيها.

رئاسة تفرّخ أزمات
علــى الرغــم مــن كل ذلــك، عــاد ترامــب لتأكيــد 
تمســكه بموقفــه املنحــاز، األمــر الــذي زاد مــن 
فــي صفــوف فريقــه،  التذمــر والســخط حتــى 
لكــن مــن دون اســتقاالت حتــى اآلن مــع أنهــا 
األيــام  فــي  شــاع  قــد  وكان  مســتبعدة.  غيــر 
االســتراتيجي  املستشــار  إقالــة  أن  األخيــرة 

للبيــت األبيــض ســتيفن بانــون باتــت قريبــة، 
بحجة أنه تسّبب بسقطات مكلفة للرئيس.

وفــي موقــف الفــت، لم يدافع بانون في مقابلة 
مــع موقــع »أميريكان بروســبكت«، عن ترامب 
تجــاه موجــة االنتقــادات التــي طاولته بســبب 

موقفه من أعمال العنف في شارلوتسفيل، بل 
تحــدث بانــون بــازدراء عــن الحركــة املناصــرة 
لنظرية تفوق العرق األبيض التي ســاهم في 
تعزيزهــا حــن كان فــي موقــع »برايتبــارت«. 
وقــال بانــون فــي املقابلــة: »القوميــة اإلثنيــة، 
إنهــم فاشــلون. هامشــيون. أعتقــد أن وســائل 
اإلعــام تعطيهــم أهمية أكثر مما يســتحقون، 
ســحقهم  ســحقهم،  فــي  نســاهم  أن  وعلينــا 
أكثــر«. وشــدد علــى أن »هــؤالء األشــخاص هم 

مجرد مجموعة من املهرجن«.
وتعانــي إدارة ترامــب مــن موجــة مــن اإلقــاالت 
مديــر  إقالــة  آخرهــا  كانــت  واالســتقاالت، 
أنطونــي  األبيــض  البيــت  فــي  االتصــاالت 
سكاراموتشــي، بعــد 10 أيــام مــن تعيينــه فــي 
منصبــه، فيمــا أعلن البيــت األبيض، األربعاء، 
تعين هوب هيكس مؤقتا مديرة التصاالته.
إن  للقــول  مراقبــن  تدفــع  التطــورات  هــذه 
املشــكلة ليســت فــي بانون وغيــره من موظفي 
وثمــة  أزمــات.  تفــّرخ  رئاســة  فــي  بــل  اإلدارة، 
وآثــاره  ذلــك  تداعيــات  مــن  مخــاوف حقيقيــة 
علــى  كمــا  املؤسســات،  عمــل  علــى  املؤذيــة 
»األمــن القومــي األميركي«، وفق تحذير مدير 
االســتخبارات املركزيــة الســابق جــون برينان 
الســابقن مثــل وزيــر  املســؤولن  مــن  وغيــره 

الدفاع ليون بانيتا.
وفــي ظــل هــذا التوتر تبدو واشــنطن وكأنها 
علــى موعــد مــع تطــورات هامــة بعــد النهايــة 
شــعور  فهنــاك  الصيــف.  إلجــازة  القريبــة 
لتقليــل  الســريع  التحــرك  بضــرورة  متزايــد 
ذلــك  أخطــر.  هــو  مــا  واســتدراك  الخســائر 
علــى  قدرتهــا  ــص 

ّ
»تتقل ترامــب  رئاســة  أن 

الحكــم ســاعة بعــد ســاعة«، بحســب تعبيــر 
شــبه  العاقــة  الداخــل  ففــي  املراقبــن.  أحــد 
والكونغــرس.  األبيــض  البيــت  بــن  مجّمــدة 
تعقيــد  مــن  الرئيــس  زاد  الخــارج  وفــي 
األزمــات، ومنهــا األزمــة مع كوريا الشــمالية، 
الروســية  التحقيقــات  كابــوس  إلــى  إضافــة 
فــي  حاضــرة  تبقــى  والتــي  واحتماالتهــا 
حســابات كافــة األطــراف، وبالــذات حســابات 

البيت األبيض ومواقف ترامب.

8
سياسة

بات دونالد ترامب رمزًا 
للمجموعات اليمينية 

المتطرفة في الواليات 
المتحدة، التي تلجأ 
إلى التسلح لحماية 

معتقداتها، ورغم 
ذلك فهي تنظر بريبة 

للحكومة الفيدرالية

تبدو االحتقانات في الســاحة األميركية مرشحة للتصعيد، مع الشرخ الكبير بين اليمينيين المتطرفين، ومناهضيهم، والذي عززته 
تصريحات دونالد ترامب، الذي تتقلّص قدرته على الحكم، وسط مخاوف من تداعيات على المؤسسات واألمن

)Getty/تظاهرات ضد اليمين المتطرف في نيويورك )درو أنجرير

مدينــة  التــي شــهدتها  العنــف  أعمــال  أعــادت 
الضــوء  تســليط  األميركيــة،  شارلوتســفيل 
فــي  املتطرفــة  اليمينيــة  املجموعــات  علــى 
الواليــات املتحــدة، املتباينة واملســلحة أحيانا 
ــى فكــرًا محافظــا مغاليــا، وأغلبها 

ّ
والتــي تتبن

معــاد لألجانــب وعنصــري. وأحصــى »املركــز 
 Southern( الخيــري«  الجنوبــي  القانونــي 
تكافــح  Poverty Law Center(، وهــي جمعيــة 
التطــرف، 623 مجموعــة معاديــة للحكومة في 
الواليات املتحدة، بينها 165 مليشــيا في عام 

.2016
مــن هــذه املليشــيات، »قــوة جورجيــا األمنيــة« 
ويجتمــع   ،2008 عــام  فــي  أنشــئت  التــي 
فــي  األســبوع  أعضاؤهــا خــال عطلــة نهايــة 
واليــة جورجيــا  فــي  منطقــة جاكســون  غابــة 
جنــوب الواليــات املتحــدة، حيــث يتــدرب نحــو 
القيــام  علــى  املليشــيا  فــي  عضــوًا  عشــرين 
بدوريــات فــي الغابة وإطــاق الرصاص الحي 

خال محاكاة اقتحام منزل.
يقــول كريــس هيل الــذي يقود هــذه املجموعة، 
هيــل  األخطــار«.  »كل  لــدرء  موجــودة  إنهــا 
يجمع أشــخاصا يدافعون عن القيم املحافظة 

إرثــه  علــى  الحريــص  األميركــي  الجنــوب  فــي 
الكونفدرالي واملدافع عن تفوق العرق األبيض 
واألقليــات  الســود  ضــد  العنصريــة  واألفــكار 
األخرى الدينية والعرقية. يبّدل هيل مابســه 
املدنيــة ويرتــدي مابــس عســكرية مموهة مع 
بــدء فعاليــات اإلجازة، التــي تتضمن التخييم 
وشوي اللحم وإطاق النار من بندقية نصف 
آليــة. يقــول هيل: »أنا مســتعد للحرب األهلية، 
للنزاعات األهلية، لهجوم نووي تشــنه كوريا 
الشــمالية أو روســيا، لهجوم أجنبي أو تشــنه 
الشــعب  إلــى  الســاح  وّجهــت  إذا  حكومتنــا 

بهدف نزع ساحه«.
ا  أمــا الزوجان روســتر وايفيــت ديماريا، فجاء
املجــاورة  الجنوبيــة  كاروالينــا  واليــة  مــن 
املموهــة  بمابســهما  تخييــم  ســيارة  فــي 
وأســلحتهما، لانضمــام إلــى املليشــيا. يقــول 
»أشــخاص  بــن  أنــه  يشــعر  إنــه هنــا  روســتر 
لديهم املعتقدات نفسها، ويؤمنون بالدستور 
وباملســيحية وبفعــل الخيــر وباألخــاق. هــذا 
مــا يجمعنــا. نحــن متفقون«. أمــا زوجته وهي 
املرأة الوحيدة التي تشارك في دورة التدريب 
إبــان  تقريبــا  ســنة  قبــل  قــررت  فقــد  الحاليــة، 
إلــى  الرئاســية االنضمــام  االنتخابــات  حملــة 

املليشيا.
ووجــد هــؤالء فــي الرئيــس األميركــي دونالــد 
أفــراد  ويقــوم  والرمــز.  البطــل  صــورة  ترامــب 
عــن  املدافعــة  التظاهــرات  بحمايــة  املليشــيا 
آرائهــم، وقــد ظهــروا خال تجمعــات انتخابية 
ضــد  ــل 

ّ
للتدخ اســتعدادًا  مســلحن  لترامــب 

الفوضى التي قد يثيرها املناهضون للفاشية. 
فــي  األســتاذة  تشــرح  املوضــوع،  هــذا  وعــن 
الجامعة األميركية كارول كاالغير أن »أعضاء 
املليشــيا ال يأتون من الطبقة الوســطى العليا. 
إنهم ينتمون عادة إلى طبقة العمال البيض«.
حركــة  املجموعــات،  هــذه  أفــراد  ُيشــّكل  وال 
متجانســة، وتتبايــن اهتماماتهــم مــن منطقــة 

إلــى أخــرى، لكنهــم يتشــاركون فــي شــعورهم 
وتشــكل  الفيدراليــة.  الحكومــة  تجــاه  بالريبــة 
معتقداتهــم خليطــا مــن الدفــاع عــن حقهــم فــي 
الدفــاع عــن آرائهــم وفي حمل الســاح والحرية 
وتقــول  النفــس.  عــن  والدفــاع  الشــخصية 
الواليــات  تاريــخ  إلــى  نظرنــا  »إذا  كاالغيــر: 
كانــت  املليشــيات  هــذه  أن  ســنرى  املتحــدة، 
موجــودة منــذ البدايــة. والســبب فــي ذلــك أنــه 
عندمــا وصــل النــاس إلــى هنــا، لــم تكــن هنــاك 
قــوات شــرطة أو جيــش، وهكــذا شــكل النــاس 
ولكــن  أنفســهم«.  لحمايــة  خاصــة  مليشــيات 
اليــوم، فــي ظل دولــة القانون وفي وجود قوات 
ومكتــب  الجمعيــات  تعتبــر  نظاميــة،  شــرطة 
حــركات  املليشــيات  الفيدرالــي  التحقيقــات 

متطرفة.
فــي  للحكومــة  مناهضــة  مليشــيات  وشــّكلت 
أعمــااًل  نفــذوا  ألشــخاص  حاضنــة  املاضــي 
تيموتــي  فّجــر   ،1995 ففــي  داخليــة.  إرهابيــة 
ماكفاي العضو الســابق في إحدى املليشــيات، 
مبنــى فيدراليــا فــي أوكاهومــا ســيتي، فقتــل 
168 شــخصا. وكان هدفــه إشــعال ثــورة ضــد 

الحكومة.
إذا  الــذي يرفــض اإلفصــاح عمــا  كريــس هيــل 
كان أحــد أفــراد مجموعتــه شــارك فــي تظاهــرة 
اليمــن املتطــرف فــي شارلوتســفيل، يقــول إنــه 
مجموعتــه  إلــى  املنتســبن  بعنايــة  يختــار 
مضيفــا  »الراديكاليــة«،  العناصــر  لتفــادي 
»إذا بــدرت منهــم إشــارات إلــى التطــرف، فإنهم 
يغادرون«. ولكن داخل مجموعته يتم التعبير 
عــن أفــكار متطرفــة بصراحــة. ويقــول الجنــدي 
الســابق تشــاندلر وولــف، إن اإلســام يســعى 
وإنــه  املتحــدة  الواليــات  علــى  الهيمنــة  إلــى 
»يضلــل النــاس«. ودفعــت كل هــذه األفــكار إلــى 
منظمــة  األمنيــة«  جورجيــا  »قــوة  تصنيــف 

متطرفة معادية لإلسام.
)فرانس برس(

إلــى اعتــداء، إذ ُكتبــت عليــه عبــارات متطرفــة، 
متطرفــة  عنصريــة  جماعــات  همــت 

ُ
وات

باملسؤولية عن ذلك.
القــى  العنصريــن  مــع  ترامــب  »تعاطــف« 
مختلفــة،  اتجاهــات  مــن  منــددة  ردودًا 
شــملت الكونغــرس ومنــه عــدد غيــر قليــل مــن 
الجمهوريــن، ولــو أن بعضهــم مــا زال يتهرب 
مــن اإلدانــة. كمــا شــملت مروحــة واســعة مــن 
كافــة الشــرائح والقطاعــات. عــدد مــن  رؤســاء 
مــن  يكونــوا  أن  املفتــرض  الكبــرى،  الشــركات 
أقــرب النــاس إلى ترامب، انســحبوا احتجاجا 
من املجلس االستشــاري الذي شــّكله للتداول 
الرئيــس  مــا حمــل  االقتصــاد، وهــو  بشــؤون 
علــى حــل املجلــس قبــل أن ينســحب الباقــون 
 8 قــّدم  املاضيــة،  القليلــة  األيــام  فخــال  منــه. 

متابعة

■ كان األولى بامللك سلمان آل سعود أن يوجه )مكرمته( إلى الحجاج من 
الدول اإلسامية الفقيرة بداًل من استغالها سياسيا في الصراع املكشوف 

مع قطر.

■ ونعم بالله، اآلن لو شخص سعودي يريد الذهاب إلى قطر هل 
تسمحون له، أو طيران يريد أن يحلق فوق سمائكم هل تسمحون له أو 

سفن تريد اإلبحار في بحركم

■ والء شعب قطر لحاكمه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وحاولوا تلعبوا 
في موضوع ثاني، الشعب والحكومة واحد، شعب قطر محد عزه غير 

حكومته

■ الحكومة القطرية أثبتت لشعبها من خال عملها الدؤوب وسياستها 
املرنة أنها حريصة أشد الحرص على حقوقه ومصالحة

■ #امللك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر.. كيف ندخل والعملة القطرية 
ممنوعة؟ وال توجد جهة رسميه نتعامل معها في حال حدوث أي طارئ؟ 

أين سوف يقيم الحجاج؟

■ #ماذا_يحدث_في_الجزائر عندما يحكمنا أشخاص ال نعرفهم فسيكون 
مصيرنا غير معروف... هنا الجزائر

■ نحن مع من يخدم الجزائر ال من يسرقها #كلنا_تبون

■ قلبي يمتلئ حسرة عليك يا وطني... كنا نأمل في أن نتطور يوما ما... 
لكن يبدو أن للقدر رأيا آخر #ماذا_يحدث_في_الجزاير

■ #ماذا_يحدث_في_الجزاير فوضى وقلة نظام وماكانش روح املسؤولية 
ولي يجي يخدم مصالحه الشخصية ويروح

■ #فدوى_سليمان يا وجه سورية الجميل كان يليق بك أن تفرحي برؤية 
الحرية والعدالة تنتصر، رحلِت وبقي حلمك السوري الجميل

■ أيقونة من أيقونات الثورة السورية... كانت ناشطة وفنانة وقبل كل ذلك 
كانت إنسانة

■ الفنانة #فدوى_سليمان غادرت الحياة من باريس... كم هو صباح مؤلم!

الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس، اإلعالم واتهمه بأنه أساء  انتقد 
تفسير تصريحاته حول أحداث شارلوتسفيل. وكتب على تويتر: »الناس 
يكتشفون درجة انعدام النزاهة في األخبار المزيفة. لقد أساؤوا بالكامل 
اليمينيون  كان  فيما  عيب!«.  والتعصب.  الكراهية  بشأن  قلته  ما  تفسير 
مؤسس  إنغلن،  أندرو  وكتب  ترامب.  بتصريحات  يشيدون  المتطرفون 
موقع »ديلي ستورمر« المؤيد للنازيين الجدد: »هذا الرجل يقوم بكل 

ما في وسعه لدعمنا وعلينا االصطفاف خلفه«.

ترامب يلوم اإلعالم 
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اقتصاد

تعرف الطروحات األولــيــة في ســوق األسهم 
الــركــود، فــي ظــل تراجع  السعودية حالة مــن 
اململكة  تعيشها  التي  االقتصادية  األوضــاع 
ــم تــشــهــد  ــ ــنـــفـــط. ولـ ــبـــوط أســــعــــار الـ بــســبــب هـ
ــة مــنــذ  ــيــ الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة طــــروحــــات أولــ
أول  تــتــرقــب  فــيــمــا  يــونــيــو/ حـــزيـــران 2016، 
طــرح لها خــال العام الحالي لشركة »زهــرة 
الـــواحـــة« بــعــد بـــدء االكــتــتــاب األحـــد املــاضــي، 
مقابل 3 طروحات أولية العام املاضي بقيمة 
وفــق  دوالر(،  مــلــيــون   747( ريــــال  مــلــيــار   2.8

مسح لوكالة »األناضول«.
وتــعــتــزم الــحــكــومــة الــســعــوديــة طـــرح 5% من 
أســهــم شــركــة أرامــكــو لــاكــتــتــاب الــعــام خــال 
2018، بهدف استخدام األموال املتحصلة من 

الطرح في تنويع االقتصاد.
وأرجـــــــع خــــبــــراء اقـــتـــصـــاد، فــــي أحــــاديــــث مــع 
»األنـــاضـــول«، غــيــاب االكــتــتــابــات عــن السوق 
أهمها  رئيسية،  أسباب  عــدة  إلــى  السعودية 
ضــعــف الـــســـيـــولـــة، واألوضــــــــاع االقــتــصــاديــة 
الناجمة عن هبوط أسعار النفط، الذي يعد 
 عن 

ً
مصدر الدخل الرئيسي في اململكة، فضا

السعودية،  وتعاني  األصـــول.  تقييم  تــراجــع 

ــدرة لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم، في  أكــبــر دولــــة ُمـــصـ
إيراداتها  الــراهــن من تراجع حــاد في  الوقت 
املــالــيــة، الــنــاتــجــة عـــن تـــراجـــع أســـعـــار النفط 
الخام عما كانت عليه عام 2014. وقال مازن 
شركة  لــدى  البحوث  إدارة  رئيس  السديري، 
االكتتابات من  إن »اختفاء  املالية،  الراجحي 
األسباب،  من  مجموعة  إلــى  يعود  البورصة 
أبرزها تراجع السيولة املتداولة في السنوات 
األخيرة في البورصة، لتحوم قرب 4 مليارات 
ريال حالًيا مقابل 6 مليارات في وقت سابق«.
وأضـــاف الــســديــري أن »الــوضــع االقــتــصــادي 
الــحــالــي يــعــد مـــن بـــن األســـبـــاب الــرئــيــســيــة، 
خـــصـــوًصـــا مـــع تـــوقـــف تـــوســـعـــات الــشــركــات 
الــقــروض، بالتالي فإن  وانــخــفــاض مــعــدالت 
الهدف األساسي الذي تسعى إليه الشركات 

من خال الطرح غير موجود حالًيا«.
ــل الــــــــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة  ــ وأضــــــــــاف: »فــــــي ظـ
الــحــالــيــة، فـــإن تقييم األصــــول أقـــل كــثــيــًرا من 
السابق، ومن ثم فالشركات التي تنوي طرح 
مــن أسهمها ستتعرض النخفاض في  جــزء 
تقييم أصولها، مقارنة بحال كونها في دورة 
ما  وهــو  نــمــًوا،  أو  ا 

ً
انتعاش أكــثــر  اقتصادية 

يدفع الشركات لتأجيل الطرح لحن تحّسن 
األوضـــاع«. من جهته، قال فضل البوعينن، 
ــتــــصــــادي والـــخـــبـــيـــر املــــالــــي، إن  ــاتـــب االقــ ــكـ الـ
مشجًعا  ليس  الحالي  االقتصادي  »الــوضــع 

للطروحات األولية في سوق األسهم«.
وأضاف البوعينن: »هناك عدة أمور، أولها 
األوضاع االقتصادية الحالية في ظل تراجع 
أســعــار النفط وأثــرهــا على االقــتــصــاد، كذلك 
الــرؤيــة بــشــأن مستقبل نشاط  عـــدم وضـــوح 
الشركات في ظل الهيكلة االقتصادية الحالية 
التي تطبقها الحكومة«. وبدأت شركة »زهرة 
العاملة في مجال تشييد  للتجارة«،  الواحة 
وإقــامــة وصــيــانــة املــصــانــع وإنــتــاج العبوات 
ــرح فــي  ــطــ ــوات الــ ــطــ الــبــاســتــيــكــيــة، أولــــــى خــ
ــد املــاضــي. ووفــق  الــبــورصــة الــســعــوديــة األحـ
حـــســـابـــات »األنــــــاضــــــول«، ســتــبــلــغ حــصــيــلــة 
مليون   61.2( ريـــال  مــلــيــون   229.5 االكــتــتــاب 
دوالر(، إذ سيتم طرح 4.5 ماين سهم بسعر 
 )13.6 دوالًرا للسهم(، وسيخصص 

ً
51 رياال

للمؤسسات  الطرح لألفراد، و%80  20% من 
املالية وصناديق االستثمار.

)العربي الجديد، األناضول(

تونس ــ فرح سليم

تستعد تونس لبيع قرابة 17 مؤسسة تمت 
زين  املخلوع  الرئيس  نــظــام  مــن  مصادرتها 
العابدين بن علي إثر الثورة، لتوفير موارد 
مالية ملوازنة العام املقبل. وقال مصدر مطلع 
إن عملية البيع التي ستجري بن ديسمبر/
كانون األول ويناير/كانون الثاني، تستهدف 
جمع مــا يقرب مــن  450 مليون ديــنــار )200 
مــالــيــة  مـــؤســـســـات  وتــشــمــل  دوالر(،  مــلــيــون 
وإعامية وأخرى تنشط في القطاع الخدمي. 
وتتولى جهات مختصة تنفيذ عملية البيع 
بما يمكن من املحافظة على هذه املؤسسات 

والــوظــائــف الــتــي تــوفــرهــا، فضا عــن توفير 
عائدات للدولة تتناسب مع الحجم الحقيقي 
لتمويل  مــوارد  توفير  ويعد  الشركات.  لهذه 
الــتــي تواجهها  أكــبــر التحديات  املــوازنــة مــن 
الذي  املــشــروع  أن  خاصة  الحالية،  الحكومة 
أكد تطورا  املالية حاليا  تشتغل عليه وزارة 
في املوازنة بنحو 3% مقارنة بالعام املاضي.
ويعتبر الخبير االقتصادي مراد الحطاب أن 
عائدات املؤسسات املصادرة ال تمثل إال القليل 
مقارنة باحتياجات املالية العمومية، مشيرا 
املــوازنــة يجب أن يعتمد على  إلــى أن تمويل 
أساسا  واملتمثلة  الحقيقية  النمو  محركات 
فــقــدت الكثير  الــتــي  فــي اســتــرجــاع القطاعات 
مــن إمــكــانــيــاتــهــا مــثــل الــصــنــاعــات الكميائية 
املــرتــبــطــة بــالــفــوســفــات وقــطــاع الــطــاقــة الــذي 

تشهد استثماراته تعطيات كبيرة.
»الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــحـــطـــاب فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الــدولــة ال ينبغي أن تــعــول على  الــجــديــد« أن 
ــيـــة مــســتــقــبــا لــلــتــقــلــيــص من  مــــواردهــــا الـــذاتـ
الــتــدايــن الــخــارجــي بــدفــع االســتــثــمــار املحلي 
والـــخـــارجـــي، مــشــيــرا إلـــى أن بــيــع املــؤســســات 
املــــصــــادرة يــجــب أن يــتــم عــلــى أســــس علمية 

تحقق املنفعة املالية للدولة. وتمثل املؤسسات 
ــائــــدة ســـابـــقـــا لــلــمــقــربــن مــن  ــادرة والــــعــ ــ ــــصـ املـ
ا  الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، جزء
بعد  تكتمل حلقاتها  لــم  تمويل  منظومة  مــن 

لتوفير ما يناهز 18 مليار دوالر.
واعتبر املستشار لدى رئيس الحكومة املكلف 
رضا  العمومية،  واملشاريع  البرامج  بمتابعة 
الربع  في  املحققة  النمو  نسبة  أن  السعيدي، 
الــثــانــي مــن الــعــام والــتــي اســتــقــرت فــي حــدود 
1.9% تبقى مهمة رغم التراجع مقارنة بالربع 
األول من العام، مشيرا إلى أن النسبة العامة 
للنمو في السنة بأكملها لن تقل عن 2.5% كما 
هو متوقع منذ إعداد املوازنة. وأشار السعيدي 

»العربي الجديد« إلى أن عائدات  في تصريح لـ
القطاعات املهمة في االقتصاد املحلي لم يتم 
احتسابها في نسبة النمو املسجلة في الربع 
الثاني، مؤكدا على أن نتائج القطاعات التي 
السياحي ستظهر  القطاع  غــرار  تعافت، على 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام. وأفـــاد املستشار 
لدى رئيس الحكومة املكلف بمتابعة البرامج 
واملــــشــــاريــــع الــعــمــومــيــة أن إيـــــــــرادات الــقــطــاع 
السياحي سترتفع بنحو 30%، ما يمّكن من 
بالرغم  الــدولــة  لخزينة  عــائــدات مهمة  توفير 
من تأثر هذه العائدات بتراجع سعر الصرف 
آفاق  إلى  مشيرا  األجنبية،  بالعمات  مقارنة 
واعدة للقطاع الزراعي، سيما إنتاج الحبوب 

والزيتون. 
ولم ينف السعيدي في تصريحه الصعوبات 
ــه الـــحـــكـــومـــة فــــي تـــوفـــيـــر مـــــوارد  ــواجــ الـــتـــي تــ
لتمويل ميزانية الــعــام الــقــادم فــي ظــل تعطل 
نسبي ملــحــرك االســتــثــمــار. وأضـــاف املــســؤول 
الــحــكــومــي فـــي ذات الــســيــاق، أن مــجــمــوعــات 
اقتصادية كبرى تحركت نحو تونس وأعربت 
رغبتها في االستثمار في القطاع الصناعي، 

سيما صناعة السيارات والطائرات.

تونس تبيع مؤسسات »بن علي« لتمويل الموازنةاألزمات ُتغيّب االكتتابات عن بورصة السعودية

يعاني اليمن ضائقة مالية 
بسبب الحرب وتوقف إنتاج 

وتصدير النفط

عدن ـ فاروق الكمالي

أكـــد رجـــال أعــمــال وخــبــراء اقتصاد 
يــمــنــيــون أن تـــعـــويـــم الــــريــــال يــهــدد 
بارتفاع األسعار للسلع املستوردة، 
الــســوداء، متوقعن تهاوي  الــســوق  وتــوســع 
وأن  قياسية  مستويات  إلــى  اليمنية  العملة 
يــتــراجــع إلـــى 500 ريـــال لــلــدوالر الــواحــد في 
ــلـــدوالر الــواحــد  غــضــون شــهــريــن، مـــن 215 لـ

بداية الحرب.
ــيـــى غــــمــــضــــان، املـــــديـــــر الــــعــــام  ويـــعـــتـــقـــد يـــحـ
ملــجــمــوعــة غــمــضــان الــتــجــاريــة، فـــي تصريح 
»العربي الجديد«، أن أسعار السلع سترتفع  لـ
الــصــرف، ألن سعر  لــم يرتفع سعر  لــو  حتى 
الدوالر الجمركي ارتفع من 250 رياال للدوالر 

إلى 370 رياال للدوالر منذ الثاثاء املاضي.
وكـــــــان تــــجــــار الــــــــــــواردات يـــدفـــعـــون الــــرســــوم 
للصرف  الرسمي  السعر  بموجب  الجمركية 
لــــــلــــــدوالر، وســـيـــدفـــعـــون حــالــيــا  ريـــــــاال   250
بــســعــر الـــصـــرف الـــحـــالـــي بــعــد قـــــرار تــعــويــم 
في  الــزيــادة  إضــافــة  وستتم  املحلية،  العملة 
الـــرســـوم عــلــى أســعــار الــســلــع. وقـــال مــســؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لـــ فــي الــجــمــارك اليمنية، 
املواطن  الــذي سيثقل كاهل  الحقيقي  »األثــر 
ــادة الـــرســـوم الجمركية  املــنــهــك أصـــا هــو زيــ
على السلع املستوردة من الخارج، فالجمارك 
تطبق السعر الرسمي للدوالر عند احتساب 
الرسم الجمركي على السلعة، وقرار التعويم 
سيرفع سعر الــدوالر من 250 ريــاال إلى 370 
ريــاال وربــمــا أكــثــر، والــفــارق الكبير سيدفعه 

التاجر ويحمله املستهلك«.
 وقرر البنك املركزي اليمني، الثاثاء املاضي، 
تــحــريــر ســعــر صــــرف الــــريــــال، بــحــيــث يــحــدد 
الــعــرض والطلب.  العملة وفــقــا آللــيــات  سعر 
ــــرف ســـتـــقـــوم عــلــى  ــــصـ وأكــــــــد أن ســـيـــاســـة الـ
التعويم وأن الــدولــة أو املــصــرف املــركــزي لن 
البنك  وأكـــد محافظ  تــحــديــدهــا.  فــي  يتدخا 
القعيطي، في وثيقة  اليمني منصر  املركزي 
اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد »، إلــغــاء 
ريــاال   250 الرسمي  الــصــرف  بسعر  التعامل 
لـــلـــدوالر الـــواحـــد. وحــــدد الــبــنــك ســعــر صــرف 
الــدوالر  الريال رسميًا عند 370 ريــااًل مقابل 

الواحد للشراء. 
ويعاني السوق املصرفي في اليمن من شح 
الــدوالر األميركي بشكل حــاد، إذ اختفى من 
املـــصـــارف وشـــركـــات ومـــحـــال الـــصـــرافـــة منذ 
ــاع  ــفـ مــطــلــع أغـــســـطـــس/ آب الـــحـــالـــي مــــع ارتـ
سعر الصرف إلى 372 للريال اليمني مقابل 
الــدوالر الواحد من 355 خال يوليو/ تموز 
املاضي. وأوضح نائب محافظ البنك املركزي 
اليمني عباس باشا، أول من أمــس، أنــه منذ 
مايو/ أيار 2016، ظل سعر الصرف الرسمي 
الذي تحدد إداريا بـ250 رياال يمنيا للدوالر 
األمـــيـــركـــي ســـعـــرا دفــتــريــا فـــي الــبــنــوك ليس 
إال، ولــم يكن له أثــر فاعل في عملية العرض 

والطلب للنقد األجنبي.
وقال باشا، في بيان: »استغلت بعض البنوك 
الــــفــــارق بــــن الـــســـعـــريـــن الـــرســـمـــي واملـــــــوازي 
لتعظيم منفعتها الخاصة لاستحواذ على 
فــارق سعر الــصــرف الناتج عــن ذلــك لصالح 
حساب املتاجرة والكسب السهل، كما نتجت 
ــات املـــخـــلـــة، وبــهــذا  ــارسـ ــمـ ــك بــعــض املـ ــن ذلــ عـ
كــان سعرا  بــأنــه  ذلــك  أن نطلق على  يمكننا 
وهميا في االقتصاد اليمني، وبالتالي قرار 
لوضع  هــو تصحيح  اليمني  املــركــزي  البنك 

قــائــم ولــيــس انــتــقــاال لــســيــاســة ســعــر صــرف 
ــدة«. وأوضـــــــح بـــاشـــا أن قــــــرار تــحــريــر  ــ ــديـ ــ جـ
أســـعـــار الـــصـــرف، ســيــســاهــم فـــي جـــذب املــنــح 
وغــيــرهــا مــن مــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي املتأتية 
مـــن الـــخـــارج، خــاصــة املــنــح الــتــي سيطلقها 
الــدولــي واملانحون اآلخـــرون، وأن هذا  البنك 
القرار يعد تمهيدا ألوضاع مناسبة إلطاق 

ومباشرة برنامج إعادة اإلعمار.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على 
املعروض  انخفاض  ظــل  فــي  األجنبي،  النقد 
الــنــقــدي بسبب الــركــود االقــتــصــادي وتوقف 
االستثمارات، فضا عن عجز البنك املركزي 
عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على 

جِد في تحقيق االستقرار النقدي.
ُ
آليات لم ت

ارتفاعًا تصاعديًا منذ بداية  الــدوالر  وشهد 
الحرب في اليمن، )مارس/ آذار 2015(، ليصل 
إلى 335 ريــاال للدوالر الواحد من 215 رياال 
للدوالر قبل الحرب، وبزيادة 65% منذ بداية 
الحرب، ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم 

مستويات الفقر.
وكـــــان الــبــنــك املــــركــــزي الــيــمــنــي قـــــرر، فـــي 21 
مارس/ آذار من العام املاضي، تخفيض سعر 
العملة املحلية إلى 250 ريااًل للدوالر للشراء 

و251 للبيع من 215 ريااًل.
ــارق رشــــيــــد، أســــتــــاذ املــــصــــارف  ــ ــ وأوضــــــــح طـ
بـــاملـــعـــهـــد الـــحـــكـــومـــي لـــلـــعـــلـــوم اإلداريــــــــــــة، أن 
الــقــرار سينعكس فــي ارتــفــاع أســعــار السلع 
املستوردة ورسوم الجامعات ومعاهد اللغة 
تتعامل  الــتــي  التجارية  واملــحــال  االنكليزية 

بالدوالر.
»العربي الجديد«: منذ عام 2014،  وقال رشيد لـ
عجز البنك املركزي بشكل تام عن التدخل في 
سوق الصرف وتغطية احتياجاته من العملة 
الصعبة، وتسبب نضوب االحتياطي اليمني 
من العمات األجنبية خال الحرب في توقف 
العملة الصعبة وعــن توفير  البنك عــن ضــخ 
دوالر(  ريـــاال/   250( املعلن  بالسعر  الــــدوالر 
الســتــيــراد املــــواد األســاســيــة، لــذلــك ينحصر 
أثـــر قـــرار تــعــويــم الــريــال فــي الــعــقــود املحلية 
فــقــط، مــثــل عــقــود اإليـــجـــارات بــن املــواطــنــن 
املــوثــقــة بــعــمــلــة الــــــدوالر والـــتـــي كــانــت تــدفــع 
ــوم  رســ ــك  ــذلــ وكــ دوالر،  ريـــــــاال/   250 بــســعــر 
معادلتها  ستتم  كلها  وغــيــرهــا،  الــجــامــعــات 
الــســوق. ويعاني  فــي  يــتــحــدد  الـــذي  بالسعر 
وتوقف  الــحــرب  بسبب  مالية  ضائقة  اليمن 

إنـــتـــاج وتــصــديــر الــنــفــط، وتـــوقـــف اإليـــــرادات 
استنزاف  مــع  املشكلة  وتفاقمت  الجمركية، 
جماعة الحوثين املسلحة ملا تبقى من موارد 
األمر  الحربي،  للمجهود  وتسخيرها  الباد 
الذي أدى إلى انخفاض وتراجع االحتياطي 

النقدي األجنبي في املركزي اليمني.
بجامعة  االقتصاد  أستاذ  اعتبر  من جانبه، 
عدن يوسف سعيد، أن قرار التعويم )التعويم 
الحر( لم يأت بناء على دراســة االحتياجات 
الكلي  الطلب  مــؤشــرات  وتــطــور  االقتصادية 
هذه  وفــق  األجنبية  للعملة  الكلي  والــعــرض 

االحتياجات. 
»العربي الجديد«: قرار املركزي  وقال سعيد لـ
خذ في الوقت الخطأ وفي بيئة اقتصادية 

ُ
ات

مــضــطــربــة واقــتــصــاد مــتــراجــع يــعــتــمــد على 
القلق  ارتفاع مستوى  عوامل خارجية. ومع 
وعدم اليقن، فإن من املحتمل أن يطلق القرار 
موجة جديدة من املضاربة في سعر الصرف 
وبــالــتــالــي مــوجــة جـــديـــدة مـــن تـــدهـــور سعر 

صرف الريال وليس العكس.
 ومن املتوقع أن ينعكس القرار موجة جديدة 

من ارتفاع أسعار املستهلك، وفق سعيد.
وجاء قرار تعويم الريال بعد فشل الحكومة 
في الحصول على وديعة نقدية من السعودية 
بملياري دوالر لدعم العملة املحلية وتعزيز 
موقف احتياطي النقد األجنبي. ورغم إعان 
اليمني في فبراير/ شباط املاضي،  الرئيس 
عـــن مــوافــقــة الــســعــوديــة الــتــي تــقــود تحالفًا 
مــارس  منذ  اليمن  فــي  الشرعية  لدعم  عربيًا 
لــم يحصل  لكن  الــوديــعــة،  تقديم  2015، على 

تقدم بعد مرور 6 أشهر.
وفيما يؤكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون 
ــرف ســيــتــرك  ــار الــــصــ ــعــ أن قــــــرار تـــحـــريـــر أســ
الــنــاس، يرى  تــداعــيــات خطيرة على معيشة 
آخــــــرون أنــــه قـــــرار مــهــم وخـــطـــوة فـــي طــريــق 
اإلصاح االقتصادي وحماية العملة املحلية.

وأكد الخبير املالي اليمني فكري عبد الواحد، 
ــه مــن الـــضـــروري أن  »الــعــربــي الــجــديــد«، أنـ لـــ
السوق،  مقاربًا لسعر  الرسمي  السعر  يكون 
بما ينهي استغال واحتكار واستفادة فئة 
السوق  بــن سعر  الكبير  الــفــارق  مــن  معينة 

والسعر الرسمي.
وقال عبد الواحد: »قرار تحرير الصرف مهم، 
هــكــذا خطوة،  العالم ستتخذ  فــي  دولـــة  وأي 
طــاملــا هــنــاك ضعف فــي صــادراتــهــا وتضخم 
وكــســاد فــي آن ونـــدرة فــي العمات الصعبة، 
ــاراة املـــضـــاربـــة املــرتــفــعــة في  ســـتـــحـــاول مــــجــ

أسعار الصرف بقدر ما تستطيع«.
ــح الــخــبــيــر املـــصـــرفـــي عــمــار  ــ مـــن جـــانـــبـــه، رّجـ
الحمادي، أن يؤدي قرار التعويم إلى ارتفاع 
ــــون املــــؤشــــرات  املـــســـتـــوى الــــعــــام لـــألســـعـــار كـ
تــبــن الــتــراجــع املــســتــمــر لــقــيــمــة الـــريـــال أمـــام 
عــدم توفر  األجنبية، خصوصًا مع  العمات 
احــتــيــاطــيــات نــقــد أجــنــبــي لــلــبــنــك املـــركـــزي، 
وعدم وصول أي ودائع أو دعم مباشر للبنك 
توقف تصدير وبيع  استمرار  وكــذا  املركزي 
النفط باعتباره مصدرا رئيسيا ملوارد البلد.
ــادي أن الــــســــوق املـــصـــرفـــي  ــمــ ــحــ وأوضــــــــح الــ
واملتعاملن فيه سيتأثرون - سلبًا وإيجابًا 
للعماء سحب  الــقــرار، حيث سيتاح  بهذا   -
الــصــعــبــة من  بالعملة  كــانــت  إذا  مــدخــراتــهــم 
أقل  السوق وليس بسعر  البنوك وفــق سعر 
ــان يـــحـــدث ســابــقــًا،  مـــن ســعــر الـــســـوق كــمــا كــ
بشراء  يرغبون  الــذيــن  العماء  سيجبر  كما 
ــة  ــدراســ لـــلـــعـــاج والــ الـــســـفـــر  ــراض  ــ ــ دوالر ألغـ
عــلــى شـــــراء الـــــــدوالر بــســعــر الـــســـوق والــــذي 
اليمني  الخبير  وأشـــار  مرتفعا.  ســعــرا  يعد 
إلــى أن قــرار التعويم قــد ينجح فــي أن يعيد 
للسوق املصرفي بشكل خاص واالقتصادي 
بشكل عــام عافيته فــي حــال كانت األوضــاع 
مستقرة، حيث تسهم هذه االستراتيجية في 
استقطاب االستثمارات األجنبية، كما تعيد 
الــثــقــة لــلــقــطــاع املــصــرفــي بــاســتــقــطــاب ودائـــع 
الـــدورة  وعـــودة  واألجــنــبــيــة  املحلية  بالعملة 

النقدية إلى طبيعتها.
ــنـــوك الــتــجــاريــة  ــبـ ــد الـ ــ وقــــــال مـــوظـــف فــــي أحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن الــبــنــوك وشــركــات  لـــ

ــدوالر،  الــصــرافــة اســتــنــفــدت مــخــزونــهــا مــن الــ
واضطرت إلخــراج نسخة قديمة إصــدار عام 

1996 حتى نفادها.
ــدت فـــي تــقــريــر  ــ ــانـــت وزارة الــتــخــطــيــط أكـ وكـ
العملة  تــدهــور  أنــه ال يمكن وقــف  أخير لها، 
املحلية من دون االستناد إلى وديعة دوالرية 
عاجلة تسمح للبنك املركزي بمواجهة ندرة 
املعروض والتعامل مع مطالب املستوردين. 

وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على 
املعروض  انخفاض  ظــل  فــي  األجنبي،  النقد 
الــنــقــدي بسبب الــركــود االقــتــصــادي وتوقف 
 عن عجز البنك املركزي 

ً
االستثمارات، فضا

عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على 
جِد في تحقيق االستقرار النقدي.

ُ
آليات لم ت

ــد املــتــعــامــلــن مـــع مــصــرف تــجــاري:  ــال أحـ وقــ
»مــنــذ أســبــوعــن أتـــــردد عــلــى الــبــنــك لسحب 
ويتحجج  دوالر،   1500 بقيمة  مالي  تحويل 
املوظف بأنه ال توجد سيولة نقدية بالدوالر، 
وعندما اتجهت إلى مدير البنك، أصدر أمرًا 
دوالر   200 بــواقــع  بالتقسيط  املبلغ  بــصــرف 

يوميًا«. 
وقـــــال مـــوظـــف فـــي مــكــتــب لــشــركــة ويــســتــرن 
يونيون لتحويل األموال بالعاصمة صنعاء، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »ال نــصــرف الــحــواالت 
دوالر،   300 عن  تزيد  التي  الخارجية  املالية 
بالعملة  التحويل  مقابل  بصرف  نقوم  لكن 

اليمنية بسعر صرف السوق املوازية«.
ويعاني اليمن من أزمــة حــادة في السيولة 
مـــن الــعــمــلــة املــحــلــيــة واجــهــتــهــا الــحــكــومــة 
بطباعة كميات من النقود الجديدة وصلت 
دفعات منها إلى العاصمة اليمنية املؤقتة 
عدن )جنوبي الباد( وتم طرحها للتداول، 
ــم يــســمــح الــتــحــالــف  لـــكـــن كـــمـــيـــات أخــــــرى لــ
الــعــربــي الــــذي يــســيــطــر عــلــى أجـــــواء الــيــمــن 
بــوصــولــهــا. واتــهــم مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
املاضي،  السبت  القعيطي،  منصر  اليمني 
خلية تابعة للتحالف العربي بإعاقة أعمال 
الــبــنــك. وأشـــــار إلــــى أن اإلعـــاقـــة شــمــلــت 13 
عدن  إلــى  نزولها  إلغاء تصاريح  تم  رحلة، 
وتــوريــدهــا إلــى خــزائــن البنك املــركــزي دون 

مبرر أو تفسير واضح.

تعويم الريال اليمني يهّدد بارتفاع كبير في األسعار

لن يقف قرار تحرير الريال اليمني عند حدود 
الجهاز المصرفي، إذ بدأت مؤشرات الغالء 
تتجلى في أسواق البلد الذي يعتمد على 

األساسية،  احتياجاته  أغلب  لتوفير  االستيراد 
الذي جاء  اإلجراء  أن  مراقبون  يتوقع  فيما 
على  الحصول  في  الحكومة  فشل  بعد 

وديعة نقدية من السعودية بملياري دوالر 
األجنبي،  النقد  احتياطي  موقف  لتعزيز 
يهدد بمزيد من نزيف قيمة العملة اليمنية 

ويضرب  جديدة  تاريخية  مستويات  إلى 
بلد  في  اقتصادية،  هشاشة  من  تبقى  ما 

هشمت مقدراته الحرب الدائرة

مجموعات اقتصادية 
كبرى تحركت نحو تونس 

بغرض االستثمار

مؤشرات
األسواق

تأمين
ري،  ســــويــــس  قــــالــــت 
أمـــس الــخــمــيــس، إنــهــا 
تـــقـــدر قــيــمــة خــســائــر 
الكوارث العاملية املؤمن عليها 
فــي  دوالر  ــيـــار  مـــلـ  23 عـــنـــد 
 ،2017 مــــن  األول  ــنـــصـــف  الـ
انخفاضا من 36 مليار دوالر 
ــام. وتــقــلــص إجــمــالــي  ــ قــبــل عـ
ــة مــن  ــاديـ ــتـــصـ الـــخـــســـائـــر االقـ
الــكــوارث إلــى 44 مليار دوالر 
فــي  دوالر  ــلـــيـــار  مـ  117 مــــن 
 2016 مـــــن  األول  ــــنــــصــــف  ال
ــــاض أعــــــــداد  ــفـ ــ ــخـ ــ ــة النـ ــجـ ــيـ ــتـ نـ
ــع حــدتــهــا،  ــ ــراجـ ــ الـــــحـــــوادث وتـ
حــســبــمــا أظــهــرتــه الــتــقــديــرات 

األولية.

وظائف 
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ ذكــــــــــــــرت صـ  
ســـــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــســـــــــكـــــــــا 
داجبالديت السويدية، 
أمـــــس، نــقــال عـــن مـــصـــادر لم 
تـــســـمـــهـــا داخــــــــل إريـــســـكـــون 
ــدات اتـــصـــاالت  ــعــ لــصــنــاعــة مــ
الشركة  أن  املحمولة،  الهواتف 
قد تستغني عن نحو 25 ألف 
ــويـــد فــي  مـــوظـــف خــــــارج الـــسـ
إطار برنامج لتوفير النفقات. 
يوليو/  في  إريكسون،  وقالت 
تــمــوز، إنــهــا ســتــســرع تدابير 
هامش  زيـــادة  هــدف  لتحقيق 
أربـــــــاح الــتــشــغــيــل األســـاســـي 
باملئة  البالغ ستة  لعام 2016، 
إلـــى مثليه، وإنــهــا تــهــدف إلــى 
الوصول بمعدل خفض الكلفة 
مليارات  عشرة  إلــى  السنوية 
كـــرونـــة ســـويـــديـــة عــلــى األقـــل 
بــحــلــول  دوالر(  مــلــيــار   1.2(
ــه  ــواجــ وتــ  .2018 مـــنـــتـــصـــف 
ــركـــة مـــنـــافـــســـة مـــتـــزايـــدة  ــشـ الـ
ونوكيا  الصينية  هـــواوي  مــن 
ــة وكـــــذلـــــك ضــعــف  ــديـ ــنـ ــلـ ــنـ ــفـ الـ
وانخفاض  الناشئة  األســـواق 
ــاق مـــن قــبــل الــشــركــات  ــفــ اإلنــ
ــــخــــدمــــات الـــهـــاتـــف  املـــشـــغـــلـــة ل
املحمول، بينما لن يبدأ الطلب 
لخدمات  القادمة  التقنية  على 

الجيل الخامس قبل سنوات.

النفط
اســــــتــــــقــــــرت أســـــعـــــار 
الــــنــــفــــط، أمـــــــــس، بــعــد 
بـــيـــانـــات  ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ أن 
أمــيــركــيــة تــراجــعــا كــبــيــرا في 
ــن مــع  ــكـ ــام لـ ــ ــــخـ مــــخــــزونــــات الـ
ــاج، لــيــصــل  ــ ــتــ ــ ــ زيــــــــادة فــــي اإلن
ــــواليــــات املــتــحــدة إلــى  إنـــتـــاج ال
ــي أكــثــر  أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــ
ــقــــر خـــام  ــتــ ــــن. واســ ــامـ ــ ــــن عـ مـ
 50.27 عند  تغير  دون  برنت 
الخام  ونـــزل  للبرميل،  دوالرا 
الــخــفــيــف خمسة  ــيـــركـــي  األمـ

سنتات إلى 46.73 دوالرا.
كان كال الخامن تراجع أكثر 
من واحــد باملئة يوم األربعاء. 
إدارة  ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــ ب وأظــــــــهــــــــرت 
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة 
تـــراجـــع مـــخـــزونـــات الـــواليـــات 
الخام نحو  النفط  املتحدة من 
13% عــن مــســتــويــات الـــذروة 
آذار  مــــــــارس/  فــــي  املـــســـجـــلـــة 
بــرمــيــل.  مــلــيــون   466.5 إلــــى 
مــمــا  أقـــــل  اآلن  واملــــخــــزونــــات 

كانت عليه في 2016.

سيارات
تـــــــــعـــــــــتـــــــــزم شـــــــركـــــــة 
ــام  ــتـــحـ هـــــيـــــونـــــداي، اقـ
ســــــــــــــوق املـــــــركـــــــبـــــــات 
الــكــهــربــائــيــة بــقــوة، مــن خــالل 
ــــالق ســيــارة  اســـتـــعـــدادهـــا إلطـ
قـــــــادرة عـــلـــى الـــســـيـــر ملــســافــة 
 )

ً
مــيــال  311( كــيــلــومــتــر   500

الــواحــدة. وتمتلك  في الشحنة 
ــوديـــال  ـــداي بـــالـــفـــعـــل مـ ــونـ ــيــ هــ
كــهــربــائــيــا فــي الـــســـوق، ولكن 
ــــل مــــن مـــوديـــالت  مـــســـتـــواه أقـ
ــانـــب  مـــنـــافـــســـيـــهـــا. وإلـــــــــى جـ
شركة كيا التابعة لها، تخطط 
 
ً
هــيــونــداي لــطــرح 31 مــوديــال
صــديــقــا لــلــبــيــئــة بــحــلــول عــام 
الــخــطــوة  هــــذه  وتـــأتـــي   ،2020
ــافـــســـة فــي  ــنـ ــط تــــزايــــد املـ ــ وســ
ــارات الــصــديــقــة  ــيــ ــــســ ــوق ال ــ سـ

للبيئة.

تتجه الحكومة التونسية 
إلى بيع نحو 17 مؤسسة 
مصاَدرة منذ عام 2011، 

إلى القطاع الخاص

متفرقات اقتصادية

)Getty( ركود يسيطر على السوق السعودية

قلة الدوالر ُتعّرض الريال اليمني لمضاربة واسعة )محمد حواس/فرانس برس(

البنك المركزي كان يترقب وديعة سعودية لدعم العملة )فرانس برس(

تحقيق

شهد الدوالر ارتفاعًا تصاعديًا منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 
نسبتها  بلغت  بزيادة  الحرب،  قبل  رياًال   215 من  رياًال   372 إلى  ليصل   ،2015
73% ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر. وكان البنك 
المركزي قد قرّر، في 21 مارس/آذار 2016، تخفيض سعر العملة المحلية 
عجز  ذلك،  ومع  رياًال.   215 من  للبيع  و251  للشراء  للدوالر  رياًال   250 إلى 
بين  السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر  المركزي عن 
إن  مراقبون  ويقول  الموازية.  السوق  في  ونظيره  للريال  الرسمي  السعر 
االستقرار  وغياب  للحرب  كمحصلة  تأتي  الريال  وانهيار  الدوالر  شّح  أزمات 

السياسي طويل األمد.

مسيرة هبوط
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C C

لندن ـ موسى مهدي

في أعقاب تبخر آمــال رفــع الحظر 
ــي عـــلـــى  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ االقـــــــتـــــــصـــــــادي األمـ
الــــســــودان، تــتــجــه الـــخـــرطـــوم نحو 
بـــكـــن لــلــحــصــول عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات جـــديـــدة 
ــتـــهـــاوي. ويــــرزح  إلنـــعـــاش اقــتــصــاد الـــبـــاد املـ
االقــــتــــصــــاد الــــســــودانــــي تـــحـــت قـــيـــود ارتـــفـــاع  
جنوني في معدل التضخم، وانهيار متواصل 
وتـــدهـــور مستمر  الــســودانــي،  الــجــنــيــه  لقيمة 
في امليزان التجاري، وسط ضعف الصادرات 

والحاجة املاسة لواردات بعمات صعبة.
لـ  اقتصاد  وحسب تصريحات سابقة لخبير 
الــجــديــد«، فــإن السبب الرئيسي في  »الــعــربــي 
هــذا الــتــدهــور االقــتــصــادي واملــالــي يــعــود إلى 
سوء إدارة مــوارد الباد والفساد الذي يعيق 
تدفق االستثمار األجنبي والخبرات اإلداريــة 

والتقنيات الحديثة في اإلنتاج. 
ــرقــــب الـــحـــكـــومـــة  ــتــ وســـــــط هـــــــذه الـــــــظـــــــروف، تــ
السودانية التي تعاني من الحظر االقتصادي 
وأزمة عمات صعبة باهتمام بالغ إلى الزيارة 
املرتقبة لنائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
ــي الـــخـــامـــس  ــ ــي لـــلـــخـــرطـــوم فـ ــ تـــشـــانـــغ قــــــاو لـ
ويأمل  الــجــاري.  أغسطس/آب  من  والعشرين 
ــادة  ــارة فــي زيـ ــزيـ الـــســـودان أن تــتــرجــم هـــذه الـ
أن  بعد  الــســودان،  في  الصينية  االستثمارات 
تــجــاوز الــبــلــدان أزمـــة الـــديـــون املــتــراكــمــة على 
املقدرة بحوالى 10 مليارات دوالر،  الخرطوم 
من جملة ديــون خارجية على السودان تقدر 

بحوالى 50 مليار دوالر. 
وكانت حكومة الرئيس عمر البشير تأمل في 
رفع الحظر األميركي عن السودان، حتى زيارة 
السعودية  للعاصمة  ترامب  دونــالــد  الرئيس 
ــود تــلــقــتــهــا مــــن قــــادة  ــ ــــاض، وحـــســـب وعــ ــريـ ــ الـ
ترامب  الرئيس  أن  ما حــدث  خليجين، ولكن 
مدد الحظر. كما قالت مصادر أميركية  لنشرة 
»ذي هيل« التي تعنى بشؤون الكونغرس في 
 من 

ً
واشنطن، إن ملف السودان لم يكن أصــا

بن اهتمامات  الرئيس ترامب، حن وقع على 
الوقت  ذلــك  لم يعن في  الحظر، حيث  تمديد 

وحتى اآلن مسؤواًل للشؤون األفريقية. 
وســـط هـــذه الـــظـــروف املــالــيــة الــضــاغــطــة على 
ــارة   ـــأن تــثــمــر زيــ ــرطـــوم، تـــتـــزايـــد اآلمــــــال بـ الـــخـ
تشانغ قاو لي خال الشهر الجاري للخرطوم 
ــزيـــد مــــن الــــــــــدوالرات فــــي شـــرايـــن  فــــي ضــــخ مـ
االقــتــصــاد الــســودانــي الـــذي يعاني مــن نقص 
حــاد فــي الــــدوالر. وكـــان الـــدوالر قــد ارتــفــع في 
الخرطوم إلى أكثر من 22 جنيهًا سودانيًا في 

السوق السوداء خال موسم الحج الجاري. 
ــظ الـــــــــســـــــــودان لــــلــــصــــن أنـــــــــه شــــريــــك  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ويـ
له في وقت  استراتيجي قدم مساعدات قيمة 
كان يتعرض فيه السودان لحصار اقتصادي 
ــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــل، ومـــــا تــــــزال الــ ــامــ شــ
السودان تأمل في تعزيز العاقات مع الصن 

في مختلف املجاالت.
فــي هــذا الــصــدد نسبت وكــالــة شينخوا شبه 
الـــرســـمـــيـــة الــصــيــنــيــة إلـــــى مـــســـاعـــد الــرئــيــس 
السودانى ومسؤول ملف العاقات السودانية 
الصينية، عــوض الــجــاز، قــولــه يــوم األربــعــاء: 
»عـــاقـــاتـــنـــا مــــع الــــصــــن تـــاريـــخـــيـــة وعــمــيــقــة 
واستراتيجية، هذه عاقة نموذجية نأمل أن 

تستمر كذلك وأن تنتقل إلى آفاق أرحب«.
وأضــــاف »حــقــقــنــا نــمــوذجــًا ملهمًا فــى مجال 
أن نجعل  إلــــى  نــتــجــه  الــنــفــط، واآلن  صــنــاعــة 
ــر لــتــجــربــة الــتــعــاون  ــة نــمــوذجــًا آخـ ــزراعـ مـــن الـ
الــرهــد  نــجــهــز اآلن لنجعل مــشــروع  الــنــفــطــي، 
الزراعي بوسط السودان عنوانًا للتعاون فى 

مجال الزراعة بن السودان والصن«.
وأردف »هناك مجاالت أخرى كثيرة يمكن أن 
ندخلها معًا، للسودان موارد زراعية ومعدنية 
ــة إلـــــى أن صــنــاعــة  ــافــ ــيـــة، إضــ وثـــــــروة حـــيـــوانـ
الغذاء واحــدة من القضايا التي تــؤرق العالم 
السودان  بن  الشراكة  تحقق  أن  ويمكن  اآلن، 

والصن نجاحات كبيرة في هذه املجاالت«.
ــثــــمــــارات الــــصــــن فــــي الــــســــودان  ــتــ وتــــقــــدر اســ
املاضي  الــعــام  دوالر حتى  مليار   15 بحوالى 
ــــى بها  ــك  حــســب تــصــريــحــات أدلـ ــ 2016. وذلــ
وزير االستثمار السوداني مدثر عبد الرحمن 
لصحف سودانية. وأشار الوزير عبد الرحمن 

ــيـــة إعـــــان إفـــاس  ــانـ تـــنـــاولـــت الــصــحــف األملـ
شــركــة الــطــيــران األملــانــيــة »ايـــر بـــرلـــن«، بعد 
ــاد » اإلمـــــاراتـــــي عــن  ــ ــحـ ــ ــيــــران »االتـ تـــوقـــف طــ
تقديم املزيد من التمويل لها بغضب شديد، 
عــدم وفاء  انتقدت صحيفة »شبيغل«  حيث 
مليركل.  بــوعــدهــم  أبــوظــبــي  فــي  املستثمرين 
وقالت إن خطوة أبوظبي »مثيرة للدهشة« 
أملانيا  الــعــاقــات بــن  وتشكل »خــطــرًا« على 

واإلمارات.
ــذه الـــخـــطـــوة يــمــكــن أن  ــ ــى أن هـ ــ وأشــــــــارت إلـ
ــات بــــن أملـــانـــيـــا  ــاقــ ــعــ ــر الــ ــم فــــي تــــوتــ ــاهـ تـــسـ
وأبــوظــبــي فــي الــســنــوات املــقــبــلــة«، كــمــا جــاء 
فـــي تــعــلــيــق لــصــحــيــفــة »شــبــيــغــل أون اليـــن« 

إلـــى أن هــنــالــك حــوالــى 126 شــركــة عــامــلــة في 
السودان. وكانت الصن قد وقعت مع السودان 
6 اتــفــاقــيــات اســتــثــمــاريــة فــي املــجــال الــزراعــي 
فـــي ســبــتــمــبــر/ ايـــلـــول املـــاضـــي. وتـــقـــدر قيمة 
االســتــثــمــارات بحوالى 60 مليون دوالر  هــذه 
بــن الــعــام الــجــاري وحــتــى الــعــام 2020. ومــن 
أولـــويـــات الــخــرطــوم فــي هـــذه املــرحــلــة تأهيل 
ــرة الـــــذي كــــان يــشــكــل عصب  ــزيـ مـــشـــروع الـــجـ
االقتصاد السوداني قبل اهماله وتفكيكه من 

قبل حكومة البشير. 
ــع املــــســــؤول الـــســـودانـــي عــــوض الـــجـــاز،  ــوقـ وتـ
يدخل  أن  الصينية،  للوكالة  تصريحاته  فــي 
الــــســــودان والـــصـــن فـــي شـــراكـــات جـــديـــدة في 
ــــات  ــال »هـــنـــاك دراسـ ــ مـــجـــال قـــطـــاع الــنــفــط، وقـ
جيولوجية تشير إلى امتاك السودان ملخزون 

مناطق متعددة،  فــي  والــغــاز  النفط  مــن  كبير 
ولــــيــــس هــــنــــاك مــــا يـــمـــنـــع مــــن إعــــــــادة تــجــربــة 
نفطية  مــشــروعــات  وإقــامــة  النفطي  الــتــعــاون 
تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى الــشــعــبــن الـــســـودانـــي 

والصيني«.
الــســودانــي تفاؤله بإمكانية  املــســؤول  وأبـــدى 
أن تضيف مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« نفسًا 
جــديــدًا لــلــعــاقــة بــن الـــســـودان والــصــن كــون 
ــــن الــــقــــارة  ــلـــقـــة وصــــــل بـ الــــــســــــودان يـــمـــثـــل حـ
املسؤول  واعتبر  العربية.  واملنطقة  األفريقية 
الدولة  نائب رئيس مجلس  زيــارة  السوداني 
ــلـــســـودان فـــي 25  الــصــيــنــي تــشــانــغ قــــاو لـــي لـ
أغـــســـطـــس/آب الــــجــــاري، تــأكــيــدًا عــلــى تــنــامــي 
العاقات بن السودان والصن، وإشــارة إلى 
الــبــلــديــن على  الــقــيــادة السياسية فــي  حـــرص 

لــت الــصــحــيــفــة: ملــــاذا اآلن؟  األملــانــيــة. وتــســاء
هذا السؤال ينبغي أن يطرح على املسؤولن 
فـــي طـــيـــران »االتـــــحـــــاد«، ألن األزمــــــة املــالــيــة 
منذ  كانت معروفة  األملانية  الطيران  لشركة 
زمـــن طـــويـــل. ولـــهـــذا الــســبــب ســافــر الــرئــيــس 
سبور  كارسنت  لوفتهانزا  لشركة  التنفيذي 
في أوائــل شهرمايو / أيــار رفقة املستشارة 
في محادثات  للبحث  أبوظبي  إلــى  األملانية 
مع الحكومة اإلماراتية عن حل لـ »اير برلن«. 

ولم يتم التوصل في البداية للحل. 
ــام أبـــوظـــبـــي وعـــــــدوا املــســتــشــارة  ــكـ ــكـــن حـ ولـ
ــــل إلــى  بــمــواصــلــة تــمــويــل الــشــركــة عــلــى األقـ
تــتــأثــر  كــــي ال  ــريـــف 2018، وذلــــــك  أواخـــــــر خـ
الحملة االنتخابية للمستشارة في منتصف 
الصيف بــأخــبــار إفـــاس ايــر بــرلــن.. فوقوع 
املصائب أفضل من انتظارها، على حد تعبير 
»شبيغل أون الين«. وهذا ما تعتقده حكومة 
الــســريــع عن  »ولــكــن تخليها  اآلن،  أبــوظــبــي 
»اير برلن« يمكن الثأر له. فمن سيقدم على 
 مع اإلمــارات، إن 

ً
التعامل التجاري مستقبا

نفسها؟«  للمستشارة  حتى  وعدها  أخلفت 
تضيف الصحيفة.

مـــن جــانــبــهــا ألــقــت صــحــيــفــة »زود دويــتــشــه 
ــلــــوم عـــلـــى شــركــة  ــزءًا مــــن الــ ــ تـــســـايـــتـــونـــغ« جــ
الــطــيــران اإلمـــاراتـــيـــة »االتــــحــــاد«: وقـــالـــت إن 
»مشكلة »اير برلن« األساسية  تكمن في أن 
االتــحــاد  لم تتبع أي استراتيجية واضحة، 
ــر بــــرلــــن« عـــلـــى الــتــركــيــز  ــ حـــيـــث أجــــبــــرت »ايــ
على املسافرين من فئة رجال األعمال، وهو 
املجال الذي تسيطر عليه لوفتهانزا وباقي 

الخطوط الجوية األخرى.
)العربي الجديد(

نــمــوذج كبير يشير إلــى فــائــدة هــذه العاقة، 
وأعني مشروع البترول السوداني الذي حقق 
فائدة كبيرة للسودان من خال رفد اقتصاده 
الــجــانــب الصيني  ــمـــوارد ضــخــمــة، كــمــا أن  بـ
استفاد كذلك من هذا املشروع«. وفي السياق 

ذاتــــه، بـــّن املــحــلــل الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
الــســودانــي السفير بــشــرى الــشــيــخ دفـــع الــلــه، 
ــة، وقــــــال »إن الـــشـــراكـــة  ــراكــ ــذه الــــشــ ــ أهـــمـــيـــة هـ
بـــن الــــســــودان والـــصـــن حــقــقــت عـــــددًا كــبــيــرًا 
مــن الــفــوائــد وأســهــمــت فــي إقــامــة الــكــثــيــر من 

مشروعات التنمية في السودان«.
ــل الـــصـــن  ــ ــواصـ ــ ــــي أن تـ ــن أمــــلــــه فـ ــ وأعـــــــــرب عـ
دعمها للسودان إلقامة مزيد من املشروعات 
إلى  اآلن  يحتاج  »الـــســـودان  وقـــال  التنموية، 
مــزيــد مـــن الـــدعـــم فـــي مــجــال الــبــنــى التحتية 

وخاصة خطوط السكك الحديدية«.
الرابع  أقاما في  أن الصن والسودان  ويذكر 
الــعــاقــات  ــرايـــر/ شـــبـــاط عــــام 1959،  ــبـ فـ مـــن 
الدبلوماسية بينهما، حيث دخلت العاقات 
بــن الــبــلــديــن فــي عــهــد جــديــد مــن الــتــبــادالت 

للتبادل  بروتوكول  أول  توقيع  وتــم  الــوديــة. 
عـــــــام 1962،  فـــــي  ــلــــديــــن  ــبــ الــ بـــــن  ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
واســتــمــر الــتــبــادل الــتــجــاري إلـــى أن احتلت 
األول  التجاري  الشريك  موقع  دولــيــًا  الصن 
لــلــســودان، بحجم تــبــادل اقــتــصــادي بــلــغ 10 
أضــعــاف الــتــبــادل الــســودانــي مــع كــافــة الــدول 
االقتصادية الكبرى، باملقابل احتل السودان 
املــرتــبــة الــثــالــثــة أفــريــقــيــًا، كــشــريــك اقــتــصــادي 

للصن.
ويعود لكل من الصن وماليزيا الفضل في 
انسحاب  بعد  السوداني  البترول  استخراج 
ــــن مــنــاطــق  ــفــــرون األمــــيــــركــــيــــة مـ ــيــ ــة شــ ــركــ شــ
التنقيب فــي الــجــنــوب الــغــربــي مــن الــســودان 
فـــي فـــتـــرة الــســبــعــيــنــات عــلــى عــهــد الــرئــيــس 

جعفر نميري.

متوقعًا  كـــان  كــمــا  البريطانية  الــتــجــزئــة  مبيعات  تــبــاطــأت 
في يوليو/تموز بعد أداء قوي في الربع الثاني في الوقت 
الــــذي يــخــفــض فــيــه املــســتــهــلــكــون مــشــتــريــات مــعــظــم السلع 
الطلب  تــراجــع  املــخــاوف بشأن  بخاف األغــذيــة، مما يعزز 
لندن،  فــي  الوطنية  اإلحــصــاءات  وقــال مكتب  االستهاكي. 
إن أحجام مبيعات التجزئة زادت 0.3% على أساس شهري 
في يوليو/تموز بارتفاع طفيف عن توقعات االقتصادين 
في استطاع أجرته رويترز لزيادة 0.2% ودون تغيير عن 
تــم تعديلها  التي  يــونــيــو/حــزيــران  املسجلة لشهر  الــقــراءة 

بالخفض.
يوليو/ الثاثة حتى  األشهر  في  املبيعات  نمو  وانخفض 
تموز، والذي يحد من تقلبات البيانات الشهرية، إلى %0.6 
ــع ســنــوي  ــو أقــــوى أداء ربـ مـــن 1.5% فـــي الـــربـــع الــثــانــي وهـ
ارتـــفـــاع التضخم  الــثــالــث مـــن 2016. ويــقــلــص  الـــربـــع  مــنــذ 
العام،  هــذا  البريطانين  املستهلكن  إلنــفــاق  املــتــاح  الــدخــل 
األول  الــربــع  فــي  التجزئة  فــي تسجيل مبيعات  مما تسبب 

من العام ألضعف أداء منذ 2010 في الوقت الــذي دفع فيه 
انخفاض الجنيه االسترليني بعد تصويت »بريكست« في 

العام املاضي تكلفة الواردات لارتفاع.
وباملقارنة على أساس سنوي فإن نمو أحجام املبيعات هو 

األبطأ منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013 عند %1.8.
إلــى 1.3% من  املبيعات على أســـاس ســنــوي  وتــبــاطــأ نمو 
القراءة املعدلة البالغة 2.8% في الشهر السابق ومقارنة مع 
التوقعات البالغة 1.4%. وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية 
إن أحجام املشتريات ملعظم فئات السلع باستثناء األغذية 

انخفضت في يوليو/ تموز.
ــاث املــســتــهــلــكــن  وأظــــهــــرت أرقــــــام مـــن شـــركـــة نــيــلــســن ألبـــحـ
صــدرت في وقــت سابق أمــس الخميس أن أعلى نسبة من 
الربع  فــي  اإلنــفــاق  عــامــن ســعــوا لخفض  فــي  البريطانين 
بنسًا   91 مستوى  االسترليني  وتخطى   .2017 مــن  الثاني 

لليورو بعد إعان بيانات مبيعات التجزئة.
)رويترز(

السودان 
والصين

غضب ألماني على أبوظبي 
لعدم وفائها تجاه »اير برلين«

)Getty( مهندسون صينيون في حقل نفط سوداني

)Getty( محل خضر وفاكهة في مدينة بيرمنغهام

متسّوقون في متاجر إكسفورد ستريت )كريس راتكليف/ فرانس برس(

)Getty( مارة في شارع برومتون رود بحي ويستمنستر )Getty( إقبال على اليورو في محال الصرافة
االتحاد لم تكن لديها استراتيجية تجاه اير برلين 

)Getty(

)Getty( الكونغرس كان صارمًا مع ترامب في عقوبات روسيا

الديون الصينية 
على السودان 10 مليارات 

دوالر من إجمالي 
الدين الخارجي

من  يعزز  بما  النظر  وجهات  تبادل  استمرار 
العاقات املشتركة.

مــن جــانــبــه، رأى الــدكــتــور علي يــوســف املدير 
العربية  الصداقة  جمعيات  لرابطة  التنفيذي 
ــدى أذرع جــامــعــة الـــدول  الــصــيــنــيــة، وهـــي إحــ
تمثل  الــصــن  أن  الــخــرطــوم،  ومقرها  العربية 

»الشريك األهم« للسودان خارجيًا.
فــي تصريح لوكالة شينخوا:  يــوســف،  وقــال 
»فـــي تــقــديــري أن الــصــن هـــي الــشــريــك األهـــم 
فــي عــاقــات الــســودان مــع الــخــارج، وحتى لو 
العقوبات  األميركية  املتحدة  الواليات  رفعت 
عن السودان، فإن ذلك لن يغير من معادلة أن 
الــصــن هــي أهــم شــريــك اقــتــصــادي للسودان، 
لديها  الصينية  والــقــيــادة  الصن  أن  وأعتقد 
التزام قوي تجاه الــســودان«. وأضــاف »لدينا 

الخرطوم تتّجه إلى بكين للحصول على 
استثمارات بعد تمديد الحظر

أفــاد ممثل روســيــا الــدائــم لــدى االتحاد 
األوروبـــــــي، فــاديــمــيــر تــشــيــجــوف، بــأن 
بــــعــــض مــــشــــاريــــع الــــطــــاقــــة بـــمـــشـــاركـــة 
ــدرج بــقــائــمــة  ــ ــم تـ الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة لـ
الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة بــفــضــل جــهــود 
الدبلوماسي  االتــحــاد األوروبــــي. وقـــال 
ــع راديـــــــو  ــ الــــــروســــــي خـــــــال مـــقـــابـــلـــة مــ
ــيـــك«، بـــثـــت أمـــــس الــخــمــيــس،  ــنـ ــوتـ ــبـ »سـ
ــوم«، إن  ــ ــيــ ــ ــ ونـــقـــلـــهـــا مــــوقــــع »روســـــيـــــا ال
واشنطن عدلت الصيغة األولية ملشروع 
القانون بعد معارضة االتحاد األوروبي 
حدة  »بتخفيف  بروكسل  ونجحت  لــه، 

بعض البنود« في مشروع القانون.
وخال حديثه أعطى تشيجوف مثالن 
بروكسل  نجحت  التي  التعديات  على 
ــدى مــــواد  ــ ــ ــال إن إحـ ــ ــ فــــي إدخــــالــــهــــا، وقـ
مــشــروع الــقــانــون، والــتــي كــانــت تعتبر 
األكـــثـــر حــســاســيــة بــالــنــســبــة لــروســيــا، 
كــــانــــت تــــخــــص خــــطــــوط أنــــابــــيــــب نــقــل 

ــا، والصيغة  ــ الــغــاز الــروســي إلـــى أوروبـ
األولـــيـــة ملـــشـــروع الــقــانــون كــانــت تنص 
عــلــى أنـــه »يــجــب« عــلــى الــرئــيــس تــرامــب 
ــات، لــيــتــم تــغــيــيــر الــكــلــمــة  ــوبـ ــقـ فــــرض عـ
ب 

َ
ا إلى »يمكن«. وفي مطلع أغسطس/ 

الجاري، وقع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على مشروع قانون بشأن فرض 
عقوبات جديدة ضد روسيا. والقانون 
يجيز للرئيس األميركي فرض عقوبات 
ــه يــحــظــر عــلــيــه إلـــغـــاء  ــ جــــديــــدة، كـــمـــا أنـ
مـــوافـــقـــة  دون  املــــفــــروضــــة  ــقــــوبــــات  ــعــ الــ

الكونغرس.
ــون اســـــتـــــيـــــاء االتـــــحـــــاد  ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ وأثــــــــــــار ال
األوروبـــــــي، عــنــدهــا وصــفــت الــخــارجــيــة 
األملـــانـــيـــة الــعــقــوبــات بــغــيــر الــقــانــونــيــة، 
ــــى أن هـــدفـــهـــا هــــو مــســاعــدة  مـــشـــيـــرة إلـ
شـــركـــات الـــغـــاز األمــيــركــيــة عــلــى دخـــول 

سوق الطاقة األوروبية.
)العربي الجديد(

وســـط االضـــطـــراب األمــيــركــي وتخبط 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ ســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس دونــ
الــــدوالر، فيما يتجه  يــتــواصــل ضعف 
توفر  الــتــي  ــا  أوروبــ نحو  املستثمرون 
ــرُص فــيــهــا ربــحــيــة أكـــبـــر، وهــــو ما  ــفـ الـ
أثــــر عــلــى الــــــــدوالر. وحـــســـب رويـــتـــرز، 
الــيــورو أمــس الخميس متجهًا  ارتــفــع 
ــلـــى مــســتــويــاتــه فــــي عــامــن  ــــوب أعـ صـ
ونـــــصـــــف مــــقــــابــــل الــــــــــــــــدوالر، والــــــــذي 
ــه مــــــن قــــبــــل فــــــي وقــــــــت ســـابـــق  ــلــ ســــجــ
هــــذا الــشــهــر بــفــعــل مـــراهـــنـــات عــلــى أن 
سيعكفون  الـــيـــورو  منطقة  مــســؤولــي 
عــلــى تــصــفــيــة تــدريــجــيــة لــبــرنــامــجــهــم 
اع 

ّ
التحفيزي الضخم، بينما يبدو صن

السياسات األميركيون متخوفن على 
نحو متزايد.

ــاع مــجــلــس  ــمــ ــتــ ــرت وقـــــائـــــع اجــ ــ ــهــ ــ وأظــ
االحــتــيــاط االتـــحـــادي )الــبــنــك املــركــزي 

األميركي( يومي 25 و26 يوليو/تموز 
دعوة بعض األعضاء إلى وقف زيادات 
ــفــــائــــدة لـــحـــن الـــتـــأكـــد مــــن أن  ســـعـــر الــ
تراجع التضخم مؤقت، لكنها أشارت 
أيضًا إلى استعداد املجلس للبدء في 
 4.2 البالغة  سنداته  محفظة  تقليص 
العملة  وارتــفــعــت  دوالر.  تــريــلــيــونــات 
إلى  ارتفاعًا طفيفًا  األوروبية املوحدة 
1.1763 دوالر في املعامات املبكرة في 
لــنــدن مــقــتــربــة مــن ذروتـــهـــا فــي عامن 
التي  دوالر   1.1910 الــبــالــغــة  ونــصــف 
ــــت ســابــق  ســـبـــق أن ســجــلــتــهــا فــــي وقـ
هـــذا الــشــهــر. وتـــراجـــع مــؤشــر الــــدوالر 
الــــــذي يــقــيــس قـــوتـــه مـــقـــابـــل ســـلـــة مــن 
ست عمات رئيسية إلى 93.50 لينزل 
عــن أعــلــى مــســتــوى فــي ثــاثــة أسابيع 

94.145 املسجل يوم األربعاء.
)رويترز، العربي الجديد(

أوروبا تخفف العقوبات 
األميركية على روسيا

اليورو يستفيد من تخبط 
سياسات ترامب

مال وسياسة

تتجه الخرطوم بعد تبخر آمال رفع الحظر األميركي نحو بكين للحصول 
على العملة الصعبة. ومن المتوقع أن يزور نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني تشانغ قاو لي السودان في 25 أغسطس/آب الجاري. ولدى 

بكين استثمارات تقدر بحوالي 15 مليار دوالر في السودان

التقى وزير الدولة السوداني في وزارة الخارجية السودانية حامد ممتاز، 
جه  ليان  لي  الخرطوم    لدى  الصيني  السفير  األربعاء،  صباح  بمكتبه 
األنباء  وكالة  وحسب  )الــصــورة(. 
اللقاء  جــاء  ــا«،  »ســون السودانية 
أجل  من  والتشاور  التفاكر  بهدف 
نائب رئيس  لزيارة،  التنسيق والترتيب 
أوه  جان  الصيني  الدولة  مجلس 
لي إلى الخرطوم. وقد أكد اللقاء 
الزيارة ستساهم في تعزيز  على أن 
بين  والتعاون  العالقات  ــع  ودف
المحافل  في  والتنسيق  البلدين 

الدولية.

تعزيز التعاون

االقتصاد في صور

تباطؤ المبيعات في المتاجر البريطانية 
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حيّان جابر

يبدو أن سورية مقدمة على مرحلة جديدة 
مـــا بــعــد الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي التـــفـــاق خفض 
التصعيد، على الرغم من انتهاكات النظام 
الــــســــوري الـــعـــديـــدة فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق، إذ 
ــيــــوم هــــو مــســار  ــاغـــي الــ ــام الـــطـ ــعــ ــار الــ املــــســ
تكريس االتــفــاق عمليًا، بــدايــة مــن االتــفــاق 
الجنوب،  الروسي األميركي األردنــي حــول 
مـــرورًا بــالــرعــايــة املــصــريــة التــفــاقــي حمص 
والغوطة الشرقية، وليس انتهاًء بالحديث 
الدائر اليوم بشأن إمكانات تطبيق االتفاق 
الــواضــح نجاح  إدلـــب ومحيطها. فمن  فــي 
روسيا في فرض هيمنتها ونفوذها على 
إقليميًا ودولــيــًا، ما شكل  السورية  املسألة 
ــة الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي تــســتــنــد إلــيــهــا  ــيــ األرضــ
تشهد  والــتــي  الحالية،  املتفرقة  االتــفــاقــات 
الــســوريــن عـــن االتـــفـــاق،  تــكــريــســًا لتحييد 
وتــحــيــيــد إرادتــــهــــم ورؤيـــتـــهـــم، مــعــارضــن 
كـــانـــوا أم مـــوالـــن. وعــلــيــه، يــمــكــن الــحــديــث 
نجاح  على  الــســوري  التأثير  هامشية  عــن 
االتـــفـــاق أو فــشــلــه، لــصــالــح فــاعــلــيــة مطلقة 

للدورين اإلقليمي والدولي.
وتعزى هامشية الــدور السوري إلى جملة 
املجتمع  تفتيت  العوامل، في مقدمتها  من 
السوري نتيجة سياسة التهجير والتشريد 
املمارسة منذ بداية الثورة، ونتيجة جذرية 
معسكري  بــن  الشعبية  االستقطاب  حالة 
الــنــظــام واملــعــارضــة، والــتــي طمست أهمية 

عوني بالل

يصيبني تلّبٌك وجدانيٌّ حاّد، كلما صادفُت 
عبارة »ُمحَدثو نعمة«، إذ ال يبدو املصطلح 
عدائيًا للثروة واكتناز الفرد لها بقدِر عدائه 
لحداثة الحصول عليها، وكأن الثراء يكون 
حميدًا بقدِر ما يكون قديمًا، ولكأن رجَسه 
ــاٌت تــســقــط بــالــتــقــادم.  ــ ــه آفــ ـ

َ
ــت ه وغـــوايـ ــرَّ ــ وشــ

ــًا، فــاملــصــطــلــح  لـــيـــس هــــــذا مـــفـــاجـــئـــًا تــــمــــامــ
ــراء، وإنــــمــــا اخــتــرعــه  ــقــ  لــــم يــســبــكــه فــ

ً
ــا ــ أصــ

أثرياُء للتشهير بمن يحاولون مزاحمتهم 
الثراء،  بفحش  طعنًا  ال  املخملي؛  بناديهم 
ــعــًا عـــن مــراكــمــة املـــــال، وإنـــمـــا على 

ّ
وال تــرف

ــارًا لـــهـــمـــا، ومــنــعــًا  ــكــ ــتــ الـــعـــكـــس تـــمـــامـــًا، احــ
النــتــســاب أعــضــاَء جـــدد عــبــر الــســخــريــة من 
الطارئ.  لثرائهم  ــواكــِب 

ُ
امل كّي، 

َ
سل

َ
امل فقرهم 

أثــريــاء  ألهمت  الــتــي  الطبقية  التفاهة  لكن 
ــقـــرن الـــثـــامـــن عــشــر الخـــتـــراع  فــرنــســا فـــي الـ
بـــالـــضـــرورة من  املــصــطــلــح ال تمنعنا  هـــذا 
ــمَّ وأعــمــق مــمــا أراد  أن نــجــد فــيــه مــعــنــًى أعــ
بتناقضات  مرتبطًا  معنًى  مــخــتــرعــوه؛  لــه 
اإلنسان، وهو يلج مجااًل جديدًا لم يخبره 
سابقًا، وفكاهيِة سلوِكه وهو يخلط قديمًا 
 االنتساَب 

ُ
ته مع جديٍد يتوّسل

َ
يريد مفارق

 مــن الــثــانــي، وال قــادٌر 
ٌ
إلــيــه، فــا هــو متمّكن

على َمحو األول. 
ــٍم جديد يقتحمه اإلنــســان، أو 

َ
أمــام أيِّ عــال

فكرٍة حديثٍة يهتدي لها، ال سبيل للنضج 
من دون شيٍء من مراهقة. إن حداثة عهدنا 
م عبور جسٍر صعٍب ال نبدو 

ّ
بأي جديد تحت

نتلّمس  ونحن  للضحك،  مثيرين  إال  عليه 
والتمّكن.  النضج  إلى  عتمِته  عبر  طريقنا 
ول مسيُرنا 

ُ
ونتفاوت في ما بيننا بكم َيط

ــذا الــجــســر، وبـــكـــم نـــبـــدو ســاذجــن  عــلــى هــ
وخبرته  تركيبته  بحسب   

ٌّ
كــل وفــكــاهــيــن، 

ــه الــشــخــصــي. بــهــذا املــعــنــى، وفـــوق  ــائـ وذكـ
كُمحَدثي  نــتــصــّرف جميعنا  الــجــســر،  هــذا 
تــجــربــة، كلما اجــتــرأنــا على فــكــرة جــديــدة. 
وِمــن بن آالف األفــكــار التي تمأل فضاءنا 
الــعــام، راكــمــت »الــحــداثــة«، فــي بــادنــا على 
حَدثن، 

ُ
 من امل

ً
وجه الخصوص، عددًا هائا

كثيٌر منهم مثقفون وفنانون وصحافيون 
وأيُّ مسّمًى  عــام،  رأي  وقـــادة  وسياسيون 

نزار كريكش

الحصار،  ليبيا  فــي  درنـــة  مدينة  تعاني 
منذ أكثر من أسبوعن، فقد تمركزت في 
مجموعات  والغربية  الشرقية  مداخلها 
مــســلــحــة تــتــبــع الـــجـــنـــرال خــلــيــفــة حــفــتــر، 
إثــــر إســـقـــاط مــجــلــس شـــــورى مــجــاهــدي 
درنة طائرة تابعة له، ولقي فيها الطيار 
الــلــيــبــي عـــادل الــجــهــانــي مــصــرعــه، وبعد 
رفـــض املــجــلــس تــســلــيــم جــثــمــان الــطــيــار، 
حاصرت تلك املجموعات املدينة، ومنعت 
الغذاء والدواء عن أهلها. وعلى الرغم من 
املدينة  وأعــيــان  املــحــلــي  املــجــلــس  تسليم 
بعد ذلــك الجثمان، إال أن الحصار يبدو 
أنه سيستمر، وله سياقات أخرى جعلت 
ــال نــشــوب  ــمـ ــتـ ــزايـــد مــــن احـ ــتـ املــــخــــاوف تـ
صـــــراع داٍم كـــالـــذي حــــدث فـــي بــنــغــازي، 
فهل سيتكّرر نموذج بنغازي في مدينة 
ــا هــي الــســيــاقــات االجــتــمــاعــيــة  درنــــة؟ ومـ
املتشابهة واملختلفة بن املدينتن؟ كيف 
يــمــكــن إلشـــــراك املــدنــيــن فـــي الــصــراعــات 
العنف  لــتــجــذر  سببًا  يــكــون  أن  املسلحة 
ــي املـــجـــتـــمـــع؟ كـــيـــف تــســتــغــل األطــــــراف  فــ
السياسية هذا الصراع؟ وكيف واجه أهل 

املدينة ذلك الحصار؟ وما دالالت ذلك؟ 
السرديات  وتشكلت  املــشــاهــد،  تعاظمت 
في  الــكــرامــة  عملية  بــدايــة  منذ  الجهوية 
إمــكــانــيــة  ــارت  ــ ــام 2014، وصــ عــ بـــنـــغـــازي 
يستعيذ  كابوسًا  بنغازي  نموذج  تكرار 
مــنــه الــجــمــيــع، ألن املــخــيــال الــجــامــع ربــط 
املقيتة للجثث، وهــي ملقاة  الــصــور  بــن 
فـــي مــكــبــات الــقــمــامــة وعــمــلــيــة الـــكـــرامـــة، 
ــوم تــخــتــلــط فيها  ــل يــ وأن املـــديـــنـــة فـــي كـ
الدعاة  أبنائها من  الطعام بأشاء  بقايا 
واملشايخ واملتعلمن، في سياٍق بعيد عن 
طبيعة الصراع السياسي، وعن كل معاني 
 عــن عــشــرات املــشــاهــد 

ً
اإلنــســانــيــة، فــضــا

املسجلة املألوفة لعمليات تصفيٍة تشبه 
التي يقوم بها تنظيم الدولة اإلسامية، 
جديدها ما نشرته أغلب وسائل اإلعام 
ألحــــد مــعــاونــي الـــجـــنـــرال خــلــيــفــة حــفــتــر، 
ــلـــي، والــــذي  وهــــو الــــرائــــد مــحــمــود الـــورفـ
صدرت بحقه مذكرة توقيف من محكمة 

الجنايات الدولية قبل أيام. 
اســتــخــدام املــدنــيــن فــي الــصــراع املسلح، 
فـــي ظـــل الــبــطــالــة املــتــفــشــيــة فـــي مجتمع 
فتي كاملجتمع الليبي )60٪ من املجتمع 
الليبي من الشباب( يعني أنك تشعل نارًا 
داخـــل هـــذا املــجــتــمــع، وهـــذا مــا تــجــده في 
واالنــتــقــام  التشفي  عــن  الحكايا  عــشــرات 
ــيـــران، وبــــن املــنــاطــق  بـــن األشـــقـــاء والـــجـ
املــخــتــلــفــة، واســـتـــهـــداف قــبــائــل وأصــــول 
داخــــل املــديــنــة تــحــول مــعــه الـــصـــراع إلــى 
سياق اجتماعي خطير، تحول بعد ذلك 
ــــى عــنــف  ــراع ســـيـــاســـي إلـ ــ الـــعـــنـــف مــــن صــ
جمعي ال تزال بنغازي تعاني منه، وربما 

ستظل في هذه املعاناة عقودًا أطول.
بــأنــهــا قد  كــتــائــب مسلحة تشعر  وجـــود 
أنـــجـــزت إنـــجـــازًا عــظــيــمــًا بــالــقــضــاء على 
مجلس شــورى بــنــغــازي، على الــرغــم من 
استمرار الصراع، والسردية التي تحاول 
ــي أن  ــ الـــقـــنـــوات اإلعـــامـــيـــة ســــردهــــا، وهـ
الكتائب خلصت بنغازي من شبح  هــذه 
أنه  تشعر  الكتائب  هــذه  اإلرهــــاب، جعل 
يجب أن يكون لها الصولة والجولة في 
الليبي، وألن الجنرال حفتر أعاد  الشرق 
األجــهــزة األمــنــيــة الــســابــقــة لــنــظــام معمر 
قرناده،  السجون كسجن  القذافي، وفتح 
وقـــد تــحــدثــت عـــدة تــقــاريــر حــقــوقــيــة عن 
الــقــمــع والــتــعــذيــب داخــــل هـــذه الــســجــون، 
الكتائب تشعر بأنها جــزٌء من  فــإن هــذه 
الــســلــطــة، ولــهــا الــحــق فــي االســتــمــرار في 

سمير حمدي

ــر اإلمـــــــاراتـــــــي فــي  ــيـ ــفـ عــــنــــدمــــا تــــحــــدث الـــسـ
واشنطن، يوسف العتيبة، عن استراتيجيا 
نظام دولــتــه، ومــن تحالف معها، حــول ما 
سّماه السعي إلى رؤية شرق أوسط جديد 
في العشرية املقبلة، تحكمه أنظمة علمانية 
الخطاب  أن  كــان واضــحــًا  قــويــة ومستقرة، 
في ظاهره محاولة لتقديم رؤيــة سياسية 
تـــرضـــي الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــنـــافـــذة والــقــلــقــة 
 
ً
ة بشأن مصالحها في املنطقة، غير أن قراء
املعني، وربطه  الشخص  ملا طرحه  متأنية 
ــداث الـــجـــاريـــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، يــحــيــل  ــ ــاألحـ ــ بـ
إلــــى نـــقـــاط أســاســيــة بـــن الـــســـطـــور، حـــاول 
ــاٍل مـــن الــتــعــمــيــة  ــكــ صــاحــبــهــا مـــمـــارســـة أشــ
عليها، بمحاولة تمرير مغالطاٍت متعّددة 

لذهن الجمهور املتلقي. 
ليست علمانية األنظمة في املنطقة العربية 
وتـــدرك  مستحدثًا.  مطلبًا  أو  جــديــدًا،  أمـــرًا 
الــغــربــيــة أن غالبية  ــات  الــــدراســ كـــل مـــراكـــز 
السفير  بحديث  املعنية  العربية  األنــظــمــة 
إنــمــا هــي، فــي جــوهــرهــا، دول علمانية من 
جهة الــواقــع واملــمــارســة، وإن لــم تعلن هذا 
املبدأ واضحًا في دساتيرها، وهي علمانية 
مـــشـــّوهـــة، إن صـــح الــتــعــبــيــر، بــمــعــنــى أنــهــا 
توظف الخطاب الديني إلضفاء املشروعية 
ممارساتها  ولتبرير  حكمها،  أنظمة  على 
الوحيد  الــنــظــام  املــنــغــلــقــة، وأن  الــســيــاســيــة 
 
ً
في دول الحصار الذي يعلن تبنيه صراحة
الـــشـــريـــعـــة، ويـــعـــتـــبـــرهـــا أســــاســــًا لــشــرعــيــة 
الــــحــــكــــم، ومـــــصـــــدرًا لـــلـــتـــشـــريـــع، هــــو نــظــام 
اململكة السعودية، فهل كان يقصد السفير 
معها؟  يتحالف  التي  الدولة  هــذه  بكلماته 
وهــل هــو بــصــدد تقديم صــّك بـــراءة مــن كل 
الــتــوجــهــات اإلســامــيــة بــنــوٍع مــن الــتــوريــة 
بنية  الــســيــاســي سيغير  املــســتــقــبــل  أن  مــن 
الدينية نحو  أي نظاٍم يعلن تبنيه الهوية 
رؤيٍة علمانيٍة على الطريقة العربية، حيث 
يــتــواشــج االســتــبــداد السياسي مــع أشــكــاٍل 
من االنغاق الديني؟ يتغاضى السفير، من 
جهة أخـــرى، عــن مسألٍة أســاســيــٍة، يعلمها 
كل مراقب موضوعي، وهي أن أزمــة الدول 
الُعتيبة  يعتقده  مــا  إلــى  تــعــود  ال  العربية 
بقدر  عــدمــهــا،  مــن  العلمانية  تبنيها  حــول 
االستبدادية  بطبيعتها  أساسًا  يرتبط  ما 
الــرأي  تستبعد  التي  الفردية  وسياساتها 
الـــعـــام الــشــعــبــي مـــن املــســاهــمــة فـــي الـــقـــرار 
السياسي الذي يخص بلدانها، فأزماٌت من 
وحالة  الــهــويــة  وصــراعــات  الطائفية  قبيل 
التذمر الشعبي التي تشهدها دول املنطقة، 
بما فيها دول التحالف التي يزعم الحديث 
بــاســمــهــا، إنــمــا تـــعـــود، فـــي جــوهــرهــا، إلــى 
غــيــاب ســيــاســاٍت فــعــلــيــٍة تــعــّبــر عــن اإلرادة 

العمل السياسي التحريضي واالستقطابي 
اجتماعية  انــتــزاع شــرائــح  الـــذي يستهدف 
جزء  كــان  الثورية،  الحركة  لصالح  جديدة 
منها وما يزال يرفض االصطفاف في أي من 
متعذرًا  الــســائــديــن،  االجتماعين  القطبن 
بــالــحــرب الـــدولـــيـــة الــحــاصــلــة، وبــضــبــابــيــة 
سياسة املعارضة، لنصبح أمام واقع يقوم 
على إلغاء جزء كبير من املجتمع السوري، 
بـــداًل مــن الــعــمــل عــلــى استقطابه وتــأطــيــره 
ضمن بنى وبرامج ثورية تلبي احتياجات 
الـــســـوريـــن وآمـــالـــهـــم فـــي مــجــتــمــع تــســوده 
ــاواة الــســيــاســيــة  ــ ــسـ ــ الـــعـــدالـــة والـــحـــريـــة واملـ

واالقتصادية واالجتماعية.
كما أدى اعتماد كل من النظام واملعارضة 
الكامل  والتسليم  الــخــارجــيــة،  الــقــوى  على 
الــيــوم،  الــســوريــة  إلــى تهميش اإلرادة  لــهــا، 
ــام عــــن مــواجــهــة  ــنـــظـ فـــاملـــعـــلـــوم أن عـــجـــز الـ
الــثــورة دفــعــه إلــى املــســارعــة فــي االستعانة 
بــالــخــارج، عبر تــدخــل حــزب الــلــه والــحــرس 
الـــثـــوري اإليـــرانـــي ســـرًا، ومـــن ثــم علنًا بعد 
اللبنانية  الطائفية  املليشيات  زيــادة حجم 
والعراقية واألفغانية ودورها، وصواًل إلى 
الدور الروسي العسكري العلني واملباشر، 
ــــن الـــحـــكـــومـــتـــن،  ــنــــي عـــلـــى اتـــــفـــــاٍق بـ ــبــ واملــ
ــة، يــشــرعــن االحـــتـــال  ــة والــــســــوريــ ــيـ الـــروسـ
ــقــــًا ملــــا تــــم اإلعــــــــان عـــنـــه مــن  الـــــروســـــي، وفــ
بــنــود االتــفــاق. وكــمــا يــقــال شعبيًا، فــإن ما 
خــفــي أعــظــم. وفـــي املــقــابــل، بــنــت املــعــارضــة 
الــــســــوريــــة جــــل ســيــاســتــهــا عـــلـــى تــحــجــيــم 

وخـــصـــوصـــًا فــــي املـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عــن 
سيطرة النظام، وفقًا لنصوص االتفاقات 
نفسها التي تنص على تنظيم حركة السلع 
والضرورية  والطبية  الغذائية  التجارية 
وإعـــادة  الطبيعية  الــحــيــاة  ــادة  إعـ لعملية 
اإلعمار من املناطق املتفق عليها وإليها، 
هذه  تجاهل  وبسهولة،  نلمس،  أننا  غير 
االتفاقات آمااًل كثيرة طبيعية وسياسية 
لــلــســوريــن، مــثــل تجاهلها مــلــف األســـرى 
الــنــظــام،  املــدنــيــن فــي ســجــون  واملعتقلن 
املعارضة، وحصرها  القوى  ولدى بعض 
فقط بعمليات تقوم على تبادل املعتقلن 
واألســـــــــرى، مــــن دون الـــعـــمـــل جـــديـــًا عــلــى 
 عن 

ً
حــل هــذا املــلــف، وبشكل كــامــل. فــضــا

إهمالها املقصود في محاسبة املسؤولن 

عــن جميع االنــتــهــاكــات بــحــق الــســوريــن، 
املسؤول  النظام  من معسكر  أكانو  ســواء 
غالبية  عــن  وأخاقيًا  وسياسيًا  قانونيًا 
الــجــرائــم املــرتــكــبــة فـــي ســـوريـــة أخـــيـــرًا، أو 
ــة،  ــعـــارضـ مــــن أطـــــــراف مــحــســوبــة عـــلـــى املـ
مــا يشكل عائقًا  الــعــســكــريــة،  وخــصــوصــًا 
كـــبـــيـــرًا أمـــــــام تـــحـــقـــيـــق الـــــوفـــــاق الـــوطـــنـــي 
الـــســـوري فــي مــقــبــل األيـــــام، كــمــا تتجاهل 
ـــة الــــدولــــيــــة جــــوهــــر الــقــضــيــة  ــــيــ هــــــذه اآللـ
الـــســـوريـــة الـــرئـــيـــســـي، أي بـــحـــث الــشــعــب 
السوري عن إقامة حكم وطني، يعبر عن 
طموحات )وغايات( جميع السورين، من 
دون تمييز على أسس عرقية أو إثنية أو 
القريب  املستقبل  طائفية، وبما يكفل في 
بــنــاء هــيــاكــل ومــؤســســات لـــدولـــة الــعــدالــة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة واالجـ ــيـــاسـ واملـــــــســـــــاواة الـــسـ

واالقتصادية املنشودة شعبيًا.
من الجلي أن الغرض الحقيقي من االتفاق 
ــكـــريـــس االحـــــتـــــال الــــروســــي  ــلـــى تـ ــقــــوم عـ يــ
ــبـــه الــــحــــاكــــم واملــــديــــر  ــيـ ــنـــصـ ــة، وتـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ لـ
الــــوحــــيــــد لــــهــــا، وملــــصــــالــــح ســــائــــر الــــقــــوى 
الدولية واإلقليمية املحتلة لبعض املناطق 
ــــن صـــــدامـــــات هـــذه  ــا يـــحـــد مـ ــ ــة، مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
في  البدء  لصالح  الغايات،  مختلفة  القوى 
عملية قطف ثمار التدخل أو الصراع على 
ســـوريـــة، وخــصــوصــًا اقــتــصــاديــًا، بــذريــعــة 
إعادة اإلعمار التي سوف تشكل أولى ثمار 
 
ً
فضا الـــســـوري،  للملف  الــروســيــة  اإلدارة 

ــتـــال فـــي تــنــفــيــذ بعض  عـــن بـــدء قـــوى االحـ

الـــتـــي ال تتطلب  مــشــاريــعــهــا االقـــتـــصـــاديـــة 
بــنــيــة تــحــتــيــة مــتــطــورة وواضـــحـــة املــعــالــم، 
في  املــشــاريــع  هــذه  لبدء  الحاجة  لتنحصر 
فقط،  العسكري  التصعيد  مناطق  خفض 
مـــثـــل عــمــلــيــات تــــوريــــد الـــبـــضـــائـــع بــاتــجــاه 
املناطق السورية، وعمليات نهب الخيرات 

الطبيعية.
لكن، وعلى الرغم من أن االتفاق هو عملية 
تنظيم روسية ملختلف قوى االحتال على 
األرض السورية، إال أنه ال يلغي احتماالت 
تــصــارعــهــا الحـــقـــًا عــنــد أي مــتــغــيــر دولــــي، 
ــتـــال أو  طــمــعــًا فـــي زيـــــادة حــصــة هــــذا االحـ
الــدولــيــة  الـــحـــاجـــة  يــعــكــس  ــفـــاق  فـــاالتـ ذاك، 
لجني ثــمــار الـــصـــراع أكــثــر مــن أنـــه يعكس 
ــذه الـــقـــوى أو تــلــك. بــيــنــمــا وعــلــى  هــزيــمــة هـ
بد  ال  الــســوريــة،  الوطنية  املصلحة  صعيد 
مـــن مــحــاولــة الــبــنــاء، ومــنــذ الـــيـــوم، آللــيــات 
املواجهة الشعبية لقوى االحتال املتعّددة 
االنخراط  رفــض  على  والقائمة  واملختلفة، 
في صالح أيٍّ من األطراف املحتلة لسورية 
عــنــد أي صــــدام مــتــوقــع بينها الحــقــًا، كما 
ــارة إلـــى زيــــادة املــعــوقــات التي  ــ تــجــدر اإلشـ
الـــثـــوريـــة  ــة  ــركــ ــحــ الــ تـــحـــقـــيـــق  تــــحــــول دون 
ــا الــوطــنــيــة املـــنـــشـــودة،  الـــســـوريـــة ألهـــدافـــهـ
 إلى الصدام مع 

ً
نتيجة اضطرارها مستقبا

مخلفات االتفاق االحتالية التي أصبحت 
قــــــوًى وســـلـــطـــات اســـتـــبـــداديـــة ومـــافـــيـــويـــة 

متعّددة تستنزف السورين.
)كاتب فلسطيني(

نخبويٍّ َعِطٍر يخطر ببال املرء. وأصبحت 
 بالدراسة، 

ً
ظاهرة »ُمحدثي الحداثة« َحِرّية

ألنــهــا لــم تعد مــؤشــرًا على مــراهــقــٍة فكرية 
مـــؤقـــتـــٍة يـــمـــر بـــهـــا مــــن اكـــتـــشـــفـــوا الـــحـــداثـــة 
ــٍة دائــمــة  ــالـ ــا تـــحـــّولـــت إلــــى حـ ــمـ أخــــيــــرًا، وإنـ
يــفــشــل أصــحــابــهــا فـــي تـــجـــاوز ســذاجــتــهــم 
األولـــــى حــيــالــهــا، لــيــصــبــح الـــعـــبـــوُر صــوب 
النضج تــأّبــدًا فــي املــراهــقــة. هـــؤالء َيــبــدون 
طوال الوقت وكأنهم اكتشفوا الحداثة في 
الدقائق الخمس األخيرة، حتى لو عايشوا 
ــقـــف الـــســـمـــاء  الـــفـــكـــرة عـــــقـــــودًا، وثـــقـــبـــوا سـ
ـــرون فــيــهــا ويــســفــســطــون عنها 

ّ
وهــــم ُيـــنـــظ

املزمنة،  مراهقتهم   
ُ
وآيـــة بــهــا.  وُيــتــاجــرون 

قــبــل أيِّ شــــيٍء آخــــر، هـــي الــحــمــاســة ألكــثــر 
وإرهافًا   

ً
وتفصيا تقّدمًا  الحداثة  مظاهر 

الغربي، مصحوبة بعمًى تام  في سياقها 
تــجــاه ركــائــز الــحــداثــة الــازمــة فــي السياق 

الذي يعيشونه. 
كم هو الفٌت أن ترى شخصًا يطرح قضية 
الــحــاجــة لـــــدورات مــيــاه خــاصــة بــأصــحــاب 
ــنـــدر فــي  ــرانـــســـجـ ــتـ ــنـــس الــــثــــالــــث أو الـ الـــجـ
ب على قمع الــقــوات 

ّ
بــادنــا، ثــم تــجــده يعق

فــي مجتمعه  مــدنــيــة  ملــجــمــوعــات  املسلحة 
بعبارة »الجيش خط أحمر«. كم هو غريٌب 
ــًا عـــن قــيــم حــداثــيــة  ــاعـ أن يــجــاهــد املـــــرء دفـ
تتعلق بالبيئة، كرفض استخدام األكياس 
الورقية  الحواضن  وترويج  الباستيكية، 
 صديقًا للبيئة والكوكب، 

ً
والكرتونية بديا

ثــم يكتب دفــاعــًا عــن إمــطــار مـــدن ببراميل 
ــِدث واحـــُدهـــا  ــحــ ــ مـــحـــشـــّوة بــالــديــنــامــيــت ُي
الــذي  الباستيك  كــل  مــا يفوق  التلوث  مــن 
 تلك 

ٌ
رآه املــذكــور بحياته. كــم هــي مــدهــشــة

 
ُ
اإلعـــامـــيـــة الــفــاتــنــة الــتــي تــنــضــُح الــحــريــة
والتمكن من مابسها الشفيفة، ويصعُب 
تمييزها عن أي امــرأة غربية، لكنها ما أن 
 في 

ُ
العتمة بالكام، حتى تعمَّ  تفتح فمها 

األرجــاء، وهي تلعن الجئن، أو تسخر من 
فقراء أو تزدري جنسيات. 

ِمــن أيــن يــأتــي اإلنــســان بالصفاقة، ليكتب 
هــجــومــًا عــلــى الــتــحــيــزات الــجــنــســيــة للغة 
الــعــربــيــة فــي تـــاء الــتــأنــيــث ونــــون الــنــســوة، 
ــوَدع 

ُ
ت بلده، عندما  ببنت  يبدو شامتًا  ثم 

انتهاٍك جسديٍّ  لكل  فيها   
ُ

تتعرض  
ً
زنزانة

خــرق الــقــانــون، ألن هــذا هــو السبيل إلى 
األمن.

ــيـــاق بـــــدأ حـــصـــار املـــديـــنـــة،  ــذا الـــسـ فــــي هـــ
ومــظــاهــر الــحــصــار كــثــيــرة، الـــطـــرق شبه 
ــواق الخضار  خالية مــن الــســيــارات، وأسـ
صار  والتضخم  تمامًا،  أقفلت  واللحوم 
أضعافًا مضاعفة، كما أن املحات تعاني 
ــكــــســــاد، ولـــــم تــــدخــــل األمـــــــــوال إلـــى  مــــن الــ
املصارف العاملة في املدينة، وغاز الطهو 
قد نفذ تمامًا من املحطات داخل املدينة، 
ــار بـــاهـــظـــة مــن  ــعــ ــأســ ويـــمـــكـــن شـــــــــراؤه بــ
املناطق التي تحاصر درنــة، مثل منطقة 
عن ماره في الشرق ومنطقة مرتوبة في 
الغرب. يشتد الحصار على املستشفيات 

التي تحتاج إمدادًا دائمًا. 
ــل املــديــنــة،  ــزداد عــلــى أهــ ــ ــدأ الــحــصــار يــ بــ
وحـــذر املــجــلــس املــحــلــي لــلــمــديــنــة، مـــرات، 
ــّدد املــجــلــس  ــ مـــن اســـتـــمـــرار الـــحـــصـــار، ونــ
الــرئــاســي بــالــحــصــار، وطـــالـــب بتجنيب 
ــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة،  ــــات الـ املـــدنـــيـــن ويـ
ووعـــــــد بـــــإرســـــال املــــســــاعــــدات فــــي أقــــرب 
وقت، إال أن شيئًا من ذلك لم يحدث، كما 
ــمـــي كــانــت  أن تــصــريــحــات املـــبـــعـــوث األمـ
الرغم  تــجــاه درنـــة. وعــلــى  خجولة تمامًا 
ــة تــابــعــة  ــيـ ــنــــوات إعـــامـ مــــن مــــحــــاوالت قــ
لــعــمــلــيــة الـــكـــرامـــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا خليفة 
حــفــتــر إلـــقـــاء الــتــبــعــة عــلــى الــكــتــائــب غير 
تـــؤكـــد أن  املــعــلــومــات  املــنــضــبــطــة، إال أن 
أوامــــر صــــادرة بــاســتــمــرار الــحــصــار على 
نـــزاع داخلي  إحـــداث  املــديــنــة، وبمحاولة 
يسهل عملية اقتحامها. ولم يكن مفاجئًا 
أن يـــقـــاوم أهــــل املــديــنــة الــحــصــار بــطــرق 
مــبــتــكــرة، فــقــد عــرفــت درنــــة عــبــر الــتــاريــخ 
ــذيـــــن يـــنـــحـــدر جــــــزء كــبــيــر  بـــســـكـــانـــهـــا الـــ
 للعلم 

ً
منهم مــن األنــدلــس، وكــانــت مــنــارة

واملعرفة عبر تاريخها. لذا كانت مقاومة 
الحصار نموذجًا للكفاح الاعنيف الذي 
املقاتلون  املدينة، فقد أحجم  أهل  به  قام 
ــن تـــكـــرار  ــم، خـــوفـــًا مــ ــهـ ــرانـ ــيـ ــن قـــتـــال جـ عــ
الــصــراع املــدمــر الـــذي حــدث فــي بنغازي، 
الــجــوار. وحتى ال تنجر  وحفظًا لحقوق 
املدينة إلى العنف، اتفق املجلس املحلي 
املدنية  واألعيان واملقاتلون واملؤسسات 
عــلــى الــســبــل الــســلــمــيــة لـــرفـــع الــحــصــار، 
ــم إلـــى  ــهــ ــواتــ ــلـــى إيــــصــــال أصــ وعـــمـــلـــوا عـ
املنظمات الدولية، وبدأت مظاهر الكفاح 

تتنوع بشكل مثير. 
نـــظـــرًا لـــغـــيـــاب وقــــــود الــــســــيــــارات، قــامــت 
ــرة حــــــاشــــــدة اســـتـــعـــمـــلـــت فــيــهــا  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ مـ
الــدراجــات جابت شـــوارع درنـــة، وضجت 
بـــهـــا صـــفـــحـــات الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
وكــانــت رســالــة واضــحــة بــأن أهــل املدينة 
مــســتــمــرون فـــي الــحــيــاة عــلــى الـــرغـــم من 
الـــحـــصـــار. وزع املـــــزارعـــــون فــــي املــديــنــة 

العامة وتحترم الخيارات الشعبية.
أما ما يخفيه الخطاب الذي يحاول السفير 
ــه بـــاعـــتـــبـــاره من  ــذكــــور تــبــنــيــه وتـــرويـــجـ املــ
بــنــات أفـــكـــاره وإبــداعــاتــه الــســيــاســيــة، فهو 
أن هذا التصور هو في األســاس ما طرحه 
األوســط  »الشرق  كتابه  في  بيريز  شيمون 
فيه  ويــعــبــر   ،)1993 فـــي  )صـــــدر  الـــجـــديـــد« 
عـــن املــــخــــاوف نــفــســهــا الـــتـــي تـــحـــدث عنها 
ــــرورة مــحــاربــة  الــســفــيــر، وتــتــلــخــص فـــي ضـ
اإلسامية من  السياسية األصولية  القوى 
أنــظــمــة عــربــيــة ذات قابلية  جــهــة، وظـــهـــور 
ما  لبناء  الصهيوني  الــكــيــان  مــع  للتعاون 
أفكار  الجديد. وألن  األوســط  الشرق  سماه 
بـــيـــريـــز حــيــنــهــا لــــم تـــجـــد الــــصــــدى الــكــافــي 
لـــدى الــجــمــهــور الــعــربــي، فــيــبــدو أن أنظمة 
عــربــيــة معينة ســارعــت إلـــى اســتــعــادة هــذا 
ويؤيد  وفكرًا.  ممارسة  وترويجه  الخطاب 
هـــذا الــطــرح تــســارع خــطــوات الــتــقــارب بن 
دول حـــصـــار قـــطـــر والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
بــشــكــل مــثــيــر لــلــريــبــة، بـــدايـــة مـــن االشـــتـــراك 
فـــي شــيــطــنــة كـــل أشـــكـــال املـــقـــاومـــة، ومــــرورًا 
بمحاصرة قطر بوصفها دولة داعمة لقوى 
الصهيوني،  للمشروع  املناهضة  الــتــحــّرر 
ووصـــــواًل إلـــى الــحــديــث عــن أنــظــمــة عربية 
قوية مستقّرة، بمعنى أنظمة حاكمة قادرة 
الــتــي تخدم  الخفية  األجــنــدات  تمرير  على 
مــصــالــح الــصــهــايــنــة فــي املــنــطــقــة. وبــنــظــرٍة 
الــجــاريــة، يمكن  ســريــعــٍة لترتيب األحــــداث 
أن ناحظ القلق املشترك والسعي املتماثل 
بن دولة السفير العتيبة ودولة الصهاينة 
مـــن الــربــيــع الـــعـــربـــي، ومـــحـــاولـــة إجــهــاضــه 
قــبــل أن يــشــتــد عـــــوده. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
نرى أن دول الحصار ومن تابعها اتخذت 
املقاومة،  خطواٍت ملزيد من التضييق على 
بــدايــة مــن تدمير األنــفــاق على حــدود غــزة، 
ومـــن ثــم وصـــم املــقــاومــة بــوصــف اإلرهــــاب، 
ــيــــرًا حـــصـــار قـــطـــر، واملـــطـــالـــبـــة بــإغــاق  وأخــ
الــتــي تشكل هاجسًا مؤرقًا  الــجــزيــرة  قــنــاة 
لدول التحالف الجديد. ثم ألم يبادر الكيان 
الصهيوني إلى إغاق مكتب قناة الجزيرة 
فـــي الـــقـــدس، مـــبـــّررًا قـــــراره بــاســتــنــاده إلــى 
الجزيرة  »إغــاق دول عربية سنية مكاتب 
لديها وحظر عملها«. إن فكرة شرق أوسط 
 ال هــويــة لــهــا، 

ٌ
جــديــد تــهــيــمــن عــلــيــه أنــظــمــة

وتـــخـــدم ســيــاســات االحـــتـــال الــصــهــيــونــي، 
هـــي جــوهــر الـــطـــرح الــــذي يــقــدمــه العتيبة، 
وخصوصًا أن فكرة العلمنة ال تعني شيئًا 
من الناحية الواقعية، بقدر ما هي محاولة 
إلضـــفـــاء هـــالـــٍة مـــن الــتــبــريــر اإليــديــولــوجــي 
الفاقدة أي معنى ملنح التحالف الصهيوني 
التشكل، بعيدًا عن  فــرصــة  الــقــادم  الــعــربــي 

عوائق التاريخ.
)كاتب تونسي(

ــثـــوري الــشــعــبــي، عــلــى الـــرغـــم من  ــّون الـ ــكـ املـ
مركزية دوره وفاعليته وقدرته على ضرب 
عبر  واألمــنــيــة،  السياسية  النظام  حصون 
جــمــيــع األشــــكــــال االحــتــجــاجــيــة والـــثـــوريـــة 
الــســوري،  الشعب  وطــّورهــا  ابتدعها  الــتــي 
الثورة،  األولــى من  وخصوصًا في األشهر 
والتي عجزت القوى املحتلة لسورية اليوم 
لصالح  تحجيمه  كليًا،  عليها  القضاء  عن 
الــخــارج  ســيــاســة التبعية والــتــعــويــل عــلــى 
التي بنيت على أوهام نقل الحكم والسلطة 
لــصــالــح املــعــارضــة الــســوريــة، عــبــر التدخل 
العسكري الدولي. لتتحول املسألة السورية 
وفقًا لسياسة وممارسة النظام اإلجرامية، 
ووفقًا لسياسة املعارضة إلى صراع دولي 
حول سورية وعليها، مباشر وغير مباشر 
مطلقة  املسلحة،  والكتائب  املليشيات  عبر 
الــتــبــعــيــة لــلــداعــمــن واملـــمـــولـــن، مـــا فــرض 
تهميش قــوى الــثــورة وكــامــل قــوى الشعب 
لعبٍة دولية  إلى  لتتحول سورية  السوري، 
اعــتــبــار  أي  دون  ــن  مــ األيـــــــــدي،  تـــتـــقـــاذفـــهـــا 
الـــســـوريـــة وملصلحة  الــوطــنــيــة  لــلــمــصــلــحــة 

السورين كذلك.
لــــذا، وعــلــى الــرغــم مــن ســقــف الــطــمــوحــات 
ــــات،  ــاقـ ــ ــفـ ــ لــــهــــذا االتــــــفــــــاق أو االتـ ــي  ــالــ ــعــ الــ
وخـــصـــوصـــًا عــلــى صــعــيــد تــقــلــيــص حــدة 
ــيـــوم  ــلـــى ســــوريــــة الـ الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري عـ
عــلــى صعيد  أو  وإجـــرامـــيـــتـــه ودمـــويـــتـــه، 
تحّسٍن ولو طفيف في إزالة املعوقات أمام 
حركة السلع الضرورية لحياة السورين، 

يمكن تخّيله، ألنها عّبرت عن رأٍي سياسيٍّ 
ــرء  ــّدى املــ ــتـــصـ ــالـــف. كـــيـــف يــمــكــن أن يـ مـــخـ
ــقـــانـــون يــمــنــع اإلفــــطــــار عــلــنــًا بـــرمـــضـــان،  لـ
 عــن بنيٍة قــانــونــيــٍة بأسرها 

ً
ويــبــدو غــافــا

تــجــّرم الــحــديــث علنًا )وســــّرًا( فــي أي شأن 
عــاٍم ذي قيمة، ليس فــي رمــضــان وحسب، 
ــوٍم مـــن كـــل شــهــٍر مـــن كـــل عـــاٍم  بـــل فـــي كـــل يــ
ــؤالء إال كمن  مـــن كــامــل الـــدهـــر. ال يــبــدو هــ
يــلــبــس ربـــطـــة عــنــق فـــاخـــرة بـــالـــتـــزامـــن مع 
بــيــجــامــة نـــوم مــزركــشــة وصـــنـــدل مطاطي 
ــراف. ولــربــمــا لــو اقــتــصــر األمــر  ــ ق األطـ

ّ
مــمــز

ــــا اســتــلــزم األمـــر 
َ
عــلــى الــبــشــاعــة وحـــدهـــا مل

رها 
ّ
يوف الــتــي  فالكوميديا  كــثــيــرًا،  التفاتًا 

ُمـــحـــَدثـــو الـــحـــداثـــة هـــــؤالء قـــد تــشــفــع لــهــم، 
موصوفٍة  جرائَم  سلسلة  يرتكبون  لكنهم 
فيما يفعلون، أســوأهــا على اإلطــاق أنهم 
الــحــداثــة،  قيم  عــن  رديــئــة   

ً
ُيشيعون سمعة

رخيصة  تجميل  مساحيق  وُيــصــّورونــهــا 
لقية ُمــريــعــة. مــســار الــحــداثــة 

َ
لــبــشــاعــات خ

يفضي دومًا إلى أسئلة تتعلق بالحريات 
وقضايا  الــنــســويــة،  واملــســألــة  الشخصية، 
املــثــلــيــة، وحــمــايــة الــبــيــئــة، لكنه لــم ينطلق 
تاريخيًا منها. املسيرة الطويلة التي قادت 
الــغــرب إلـــى مــا هــو عليه الــيــوم، بتدرجها 
ــا يــســتــوجــب الــتــأمــل  وتــســلــســلــهــا، هــــي مــ
ويستحق الدراسة، وليس الشكل الخاص 
تلك  بعد  الغربي  املجتمع  لــه  أفضى  الــذي 

الرحلة الشاقة.
)كاتب من األردن(

الــخــضــروات والــفــواكــه مــجــانــًا عــلــى أهــل 
املجتمع خطًا  وفـــرت مؤسسات  املــديــنــة. 
الطارئة لتوفير  هاتفيًا ساخنًا للحاالت 
ــارات يــمــكــنــهــا أن تـــوصـــل املـــرضـــى  ــ ــيـ ــ سـ
فــي املدينة  أطــبــاء  قــام  إلــى املستشفيات. 
بـــالـــعـــاج املـــجـــانـــي لــلــمــرضــى، وأعــلــنــوا 
الحصار.  فــتــرة  طـــوال  أنــه سيظل مجانًا 
اتصل أهل املدينة في طرابلس والخارج 
عديدة  تصريحات  ونــشــرت  باملنظمات، 
من منظمات محلية، ومؤسسة التضامن 

املعنية بحقوق اإلنسان في جنيف. 
مـــا الــــذي ســيــســتــفــيــده خــلــيــفــة حــفــتــر من 
حصار مدينة درنة؟ وهل سيتكّرر نموذج 
الــصــراع  إن  الــقــول  بــنــغــازي فيها؟ يمكن 
الذي بدأ تحت شعار محاربة اإلرهاب في 
بــنــغــازي، وامــتــد إلــى إشـــراك املدنين في 
الحرب بن األطــراف املتصارعة، قد فتح 
الــبــاب أمــام ســرديــاٍت جهويٍة وقبليٍة قد 
أججت صــراعــاٍت محلية جهوية ضيقة، 
السياسية  للحلول  استجابتها  يصعب 
املركزية، وأنه على الرغم من ظهور حفتر 
أنــه يصعب  إال  الشرقية،  للمنطقة  قــائــدًا 
الحل  مفاتيح  كــل  يملك  بــأنــه  الــتــصــديــق 
في املنطقة، لذا فإن اإلشكال في ترويض 
تلك الكتائب أكثر من حسم معركة درنة، 
وأن الطريق أمام الجنرال حفتر للظهور 
داعــمــًا لــاســتــقــرار فــي املــحــافــل الــدولــيــة، 
ــرار فــــي ســيــنــاريــو  ــمــ ــتــ ــه االســ ــتـ ــاولـ ومـــحـ
الــعــنــف بـــن الــحــاشــيــة املــحــيــطــة بـــه في 
بالتناقضات،  مــلــيء  طــريــق  ليبيا  شـــرق 
وسينتهي حتمًا إلى صراع مدمر يخسر 

فيه الجميع. 
سيستمر الــصــراع في شــرق ليبيا ما لم 
بوجود  الكبرى  للِفرية  إدراك  هناك  يكن 
قــــوات نــظــامــيــة فــي املــنــطــقــة، وأنــــه إذا ما 
حـــدث ودخــــل حــفــتــر مــديــنــة درنــــة، فإننا 
أمـــــام صـــــراع طـــويـــل آخــــر قـــد يــنــشــأ عنه 
ــر، لــكــن الـــصـــراع ســيــمــتــد، هــذه  نــــزوح آخــ
املــرة، إلى مناطق محيطة بدرنة، كالقبة 
والــبــيــضــاء ومــرتــوبــة وطــبــرق. وسيفتح 
في  متطرفة  لجماعات  كبيرًا  هــذا مجااًل 
الــظــهــور، وربــمــا يكون هــذا هــو املقصود 
ــي الـــــصـــــراع، عـــبـــر إيـــجـــاد  ــرار فــ ــمـ ــتـ لـــاسـ
الـــســـرديـــة املـــنـــاســـبـــة الـــتـــي يــســتــمــر بــهــا 
لليبيا  الــبــاد، حاميًا  فــي شــرق  الجنرال 
ــاب،  ــاب، وفــارســًا ملــحــاربــة اإلرهـ مــن اإلرهــ
نيابة عن قــوى دولية تصر على تجاوز 
ــــن واألمـــــم املــتــحــدة،  قــــــرارات مــجــلــس األمـ
الجنرال  يمتلكها  التي  السيطرة  بحجة 
حفتر على املنطقة الشرقية. وعدم إدراك 
الليبية، والخوض فيها  تعقيدات األزمة 
مــــن دون فـــهـــم طــبــيــعــة لــيــبــيــا جــغــرافــيــًا 
وتــاريــخــيــًا، ســـيـــؤول بــفــشــل كــبــيــر لــألمــم 
املتحدة وللمبعوث الجديد غّسان سامة 
الــذي يبدو أنه ال يملك أي مقاربٍة يمكن 
أن تحدث نقلة للمشهد املعقد في األزمة 

الليبية.
)كاتب ليبي(

خفض التصعيد دوليًا ال سوريًا

ُمحَدثو حداثة

هل يكرّر حفتر أخطاءه في درنة؟

بيريز والعتيبة... شرق 
أوسط جديد

من الواضح نجاح 
روسيا في فرض 

هيمنتها على 
المسألة السورية

المسيرة الطويلة 
التي قادت الغرب إلى 

ما هو عليه، هي ما 
يستوجب التأمل

إذا دخل حفتر درنة 
فإننا أمام صراع 

طويل آخر قد ينشأ 
عنه نزوح آخر

آراء

بشير البكر

يتحّمل اإلخوان املسلمون قسطا أساسيا من مسؤولية الفشل الذي وصلت إليه 
أنهم تصّدروا  الرئيسي، ويعتبر  القسم  بل هناك من يحّملهم  السورية،  الثورة 

الواجهة، من دون أن يرتقوا إلى مقام الثورة باعتبارها مشروعا تاريخيا.
وحني يجري التطّرق إلى موقف »اإلخوان« اليوم، يتم التوقف عند ثالث محطات 
مفصلية. تتمثل األولى في الرهان عليهم في بداية الثورة لتشكيل قطب إسالمي 
اإلسالمية  الجيوب  بـــدأت  حــني  و2012،   2011 عــامــي  فــي  معتدل، وخصوصا 

األصولية بالتشكل، والتي تطورت الحقا إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة.
التطّرف  الطريق على  كــان األمــل معقودا على اإلخـــوان املسلمني من أجــل قطع 
السورية بسرعة، ويعّبر عن نفسه  الساحة  الذي أخذ يستشري في  األصولي 
من خالل تشكيل كتائب إسالمية مسلحة، األمر الذي سمح ألطراف خارجية 
بالتسلل إلى الثورة من األبواب الخلفية. وسبب هذا الرهان أن »اإلخــوان« كانوا 
أنفسهم  وقــّدمــوا  املــأســاويــة،  الثمانينات  لتجربة   

ً
أجــروا مراجعة قد  الــثــورة  قبل 

بــالــتــعــّدديــة واالنــتــقــال  الــديــمــوقــراطــيــة، وتــؤمــن  إلــى  حــركــة تنبذ العنف وتحتكم 
السياسي السلمي.

الــوقــوف أمــام مهمة احــتــواء موجات التطّرف والشرذمة  ــوان«  ربما حــاول »اإلخـ
اإلسالمية، ولكن معاينة دقيقة ملجريات املوقف في ذروة التشكيالت اإلسالمية 
العسكرية في عام 2013، والتي تجاوزت مائة، ال توحي بذلك، بل هناك من يعتبر 
ووالدة  السورية،  الساحة  لفلتان  مولدا  الضبابية شكلت  »اإلخـــوان«  مواقف  أن 
عام  مطلع  في  الحرب  أمــراء  ظاهرة  وبــدايــة  إسالمية،  تحت مسمياٍت  الدكاكني 

2013 تحت راية اإلسالم.
ــبـــادرة لــلــوقــوف فــي وجـــه الطفح  ــوان املــســلــمــني املـ ــ عــلــى الــعــمــوم، كـــان عــلــى اإلخـ
األصولي، ليس من أجل املصلحة الوطنية فقط، بل من أجل تمييز أنفسهم عن 
املوجة األصولية العارمة، ال سيما وأن هناك من حسب الكتائب والرايات السوداء 
لـ »اإلخــوان«، ولديهم  الفكرية  على اإلســالم، وأن أصحابها تأثروا باألطروحات 

املرجعيات نفسها.
تتمثل املحطة الثانية في الدور الذي لعبه اإلخوان املسلمون على صعيد حرف 
بوصلة الثورة، فهم وضعوا ثقلهم، منذ األسابيع األولــى، من أجل صبغ الثورة 
بصبغٍة إسالمية، وتجلى ذلك من خالل إطالق أسماء الجمع، فبعد أن كان الحراك 
ز على الحرية والسلمية واملدنية، جاءت مسميات »اإلخوان« إسالمية الطابع، 

ّ
يرك

وقد لعبت بعض وسائل اإلعالم، مثل قناة الجزيرة، دورا في ترويج هذه املسألة. 
وأدى هذا التوجه إلى تهميش األلوان األخرى في الثورة، حتى اختفت التعّددية 
بالتدريج. وقد ترافق ذلك مع تصدر »اإلخــوان« املشهد السياسي، ولعبوا الدور 
نوا من حيازة نسبٍة عاليٍة 

ّ
األساسي في تشكيل أول مجلس وطني سوري، وتمك

السياسية على األرض داخل  الحركة  من مقاعد املجلس ال تتناسب مع حجم 
سورية، وظهر في صورٍة واضحٍة أن لعبتهم الرئيسية تدور من حول السلطة. 
ولذا، دخلوا لعبة التحالفات والكواليس، بما فيها من تسوياٍت ومساوماٍت، أدت 

إلى نتائج عكسية وضارة على الثورة.
املحطة الثالثة هي القيام بوقفة ومراجعة ملسيرة أعوام الثورة، من أجل املساهمة 
 
ً
في وقف قاطرة التدهور التي تزداد سرعتها كل يوم. وتكتسي املراجعة أهمية

من عدة اعتبارات. األول ذاتي في ما يخص تصليب موقفهم باعتبارهم حركة 
سياسية، بما يفيد العملية الديموقراطية، وإعادة بناء صف وطني في وجه النظام 
واالحتاللني اإليراني والروسي. والثاني على صعيد وضع الفصائل اإلسالمية 
التي بدأت تأكل بعضها وزاد ضررها، وتحولت إلى وباٍل على السوريني، كما هو 
حاصل اليوم في إدلب التي تؤكد املؤشرات أن مصيرا أسود ينتظرها، بسبب 

أن جبهة النصرة تختطفها.
ليس قيام اإلخوان املسلمني باملراجعة تمرينا سياسيا يتطلبه التكتيك املرحلي، 
في فترة التراجع الكبير، وإنما هو حق للسوريني عليهم، يتعّدى السياسة إلى 

األخالق، وال يسقط بالتقادم.

نصري حجاج

هذا رثاٌء لرجل أحببناه وأحّبنا. رثاٌء ملراتب الحّب البهية، وسمو معانيه، حني ال يغيب 
في الغياب، وال فيما يصيبه من خدوش وجروح في معتركات الزمن املتقلب. رثاء 
فلسطيني لجان شمعون، اللبناني الذي كان حضوره بيننا، ومعنا وإلى جانبنا وفي 
 لنا في العتمة نحو كّوة الصفاء والضوء، ويدًا تمتد إلى بؤسنا، لتربت 

ً
قلوبنا، دليال

على وحدته وشجنه، وحاجته إلى املحبة. كان جان شمعون اآلتي إلى محبتنا، كما 
 معنا، 

ّ
يأتي املسيح ببهائه إلى الرجل األعمى، أو األبرص، ليقول لنا أنا معكم. وظل

 عنا، كما لم يتخل 
ّ

 املسيح مع املصابني في أرواحهم وأجسادهم، ولم يتخل
ّ

كما ظل
املسيح عن اإلنسان. وقف جان شمعون مع الفلسطينيني بفكره وفعله، وصنع أفالمًا 
تشبه الفلسطينيني كما تشبهه. أفالمه كأفالم الفلسطينيني في املرحلة التي عمل 
معهم في مؤسسة السينما الفلسطينية، حتى أنك وأنت تشاهدها ال يأتي في بالك 
ارتفاع منسوب  في  أنفسنا، حتى  رأينا  كما  رآنــا  فهو  فلسطينيًا،  ليس  املخرج  أن 
الوطنية، وربما املبالغة فيها، ورأى فينا مقاومني وضحايا، كما كانت رؤيتنا دائمًا 
ألنفسنا. وتماهى في أفالمه مع جراحنا، كأنه واحد منا، من أهل البيت، وليس مراقبًا 
من الخارج، كما رأى إلينا  آخرون، انطالقًا من رؤيتهم الخاصة، وأفكارهم الوطنية 
والفكرية والسياسية السائدة في بالدهم. صنع جان شمعون أفالمه ببساطة ووضوح، 
وأحيانًا ببراءة الفلسطيني في رؤيته لذاته. ربما هذا من أسباب محبة الفلسطينيني 
له، واعتباره ابنًا باّرًا للجماعة الكسيرة. حني كنا نسمع صوت جان شمعون عبر 
األثير في برنامجه »قول الله بعدنا طيبني« مع زياد الرحباني، كانت قلوبنا ترتعش 
 لهذا الصوت اآلتي من عمق الجبل املتماهي مع أحاسيس الناس في اللحظات 

ً
محبة

الصعبة من الحرب األهلية. صوته يعلق في الذهن، ويجعلك تحّس بأنه على وشك 
أن يطلق ضحكته الصاخبة في كل لحظة. هذا رثاء لجان شمعون، وليس غوصًا في 
أفالمه. رثاٌء للمسيحي الذي الزم الجرح الفلسطيني إلى نهاية دربه، ونهاية التوهج 
ته وضياعه وهزيمته، كما على املسيحي أن يكون. كان  

ّ
في دربنا، وانكساره وتشت

 في جحيم الحرب 
ً
اللبنانيون املسيحيون املثقفون الذين انحازوا إلى الفلسطينيني قلة

األهلية، وكان الفلسطينيون يقّدرونهم أيما تقدير، فقد كانوا شهادة عدالٍة لقضيتهم، 
وتطهرًا مما ُحشروا فيه في أتون الحرب األهلية اللبنانية، والتنازع املرير بني الطوائف 
الذي لم ينجح الفلسطينيون في أن يكونوا ال خارج الحشر، وال خارج التنازع، بل 
صاروا في لحظٍة ما جزءًا منه. وكان هؤالء، ومنهم جان شمعون، الذين سكنوا في 
بيروت الغربية في ذروة التنازع األهلي، والذبح على الهوية الدينية والطائفية، يعطون 
لبيروت الغربية وجهها الكامل، وهويتها غير الناقصة. وكان الفلسطينيون، مؤسسات 
اللبنانيني  إلى هؤالء  يرون  والوطنية،  التنظيمية  العصبية  سياسية ومثقفني خارج 
ميزانًا ألرواحهم، وسببًا إلنقاذها من األتون القاتل وامللتهب، وغوثًا لها من السقوط 
املريع. نعم، كنا نفرح بهؤالء، ونحبهم، ونلتقي بهم بكل الشوق واألنس واملودة نتحدث، 
ويسري بيننا أمان وسالم، وطموح في أن نرى عاملنا غير هذا العالم تالف العقل. قبل 
أربع سنوات، كانت آخر لقاء لي مع جان شمعون في بيته، وبيت شريكته في الحياة، 
املخرجة الفلسطينية مي املصري. وكان قد دخل في منعرجاٍت بعيدة عن العالم الذي 
يجمعنا. كان املرض قد شق طريقه إلى ذاكرته، وراح يعبث بها، وكأن املرض يريده 
أن يسافر بعيدًا عن هذا الواقع املتفّسخ واملهزوم الذي نعيش فيه اليوم، لكن املرض لم 
يستطع أن يهزم ضحكته، وال أن يخدش إيقاعاتها املتعّددة التي حني تسمعها تحّس 
بجبال تهتز من صخورها الدفينة. ضحكة فالح ربما، أو ربما ضحكة عاشٍق للحياة، 

املستأنس بمعرفته بها، وتطويعها، لكي تبقى حياة بريئة وحنونة.

خليل العناني

ال تزال أميركا تعيش علي صفيح ساخن، منذ فوز دونالد ترامب بالرئاسة قبل 
الجديدة  املالمح  أحد  التوتر واالستقطاب يمثالن  يــزال  حوالي عشرة شهور. وال 
السياسية واإليديولوجية  والتباينات  الخالفات  أميركا، على خلفية  للسياسة في 
فيها  واستخدم  الشارع،  إلى  أخيرا  انتقلت  والتي  ترامب ومعارضيه،  بني مؤيدي 

العنف، ووقع فيها قتلى وجرحى.
أو  الجدد  والنازيني  املتطّرف  اليمني  أعضاء  مئات من  تظاهر  أسبوع،  قبل حوالي 
املتطرفني البيض كما تسميهم امليديا األميركية في إحدى مدن والية فيرجينيا، 
من أجل إحياء ذكرى رموز أميركية كانت تدافع عن العبودية، وعن بقاء االنقسام 
اليساريني  النشطاء  مــن  لهم مجموعة  تــصــّدى  وقــد  الــبــالد وجنوبها.  بــني شمال 
الرافضني ملنطق اليمني املتطّرف، بل ورفضوا تظاهراتهم من األساس، ما أدى إلى 
املدنيني والشرطة  النتيجة سقوط ضحايا من  الطرفني، فكانت  العنف بني  انــدالع 
األميركية. وكان سقوط الشابة هيزر هياي بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع 
بني املتطّرفني البيض وخصومهم. وزاد من حدة الحادثة عدم إدانة ترامب ما حدث 
الجدد. ولكن  املتطرف والنازيني  اليمني  إال بعد يومني من وقوعه، وقد دان بشدة 
بعدها بساعات قليلة، خرج بتصريح آخر أشعل الغضب في نفوس كثيرين، حني 
الم الطرفني )املتطّرفني البيض وخصومهم( وحّملهم مسؤولية العنف الذي حدث 
املتطّرف مــن دمــاء  اليمني  املــاضــي. وهــو هنا يقوم ليس فقط بتبرئة  السبت  يــوم 
هيزر، ولكنه أيضا يساوي بني القاتل والضحية، األمر الذي أثار ضجة كبيرة ال 

تزال تداعياتها سارية.
املتطّرفني  أنصاره من  املنتصف، حتى ال ُيغضب  العصا من  حــاول ترامب مسك 
العنصرية وكراهية اآلخر.  البيض، لكنه فشل. فقد بدا وكأنه منحاز ملنطقهم في 
وهو أمٌر، وإن كان من أحد خصائص ترامب، وتشهد بذلك تسريباته الكثيرة. وعلى 
مدار اليومني األخيرين، انتشرت عمليات حرق األعالم الكونفدرالية، وإسقاط تماثيل 
رموزها، سرًا وعالنية، وذلك كما حدث في واليات كارولينا الشمالية أو ميرالند، 

ر األميركان بالتاريخ املشني للعبودية ولالنقسام بني الشمال والجنوب.
ّ
ألنها تذك

هذا جانب من أميركا التي ال نعرفها، وبــدأت تكشف عن أحد وجوهها القبيحة، 
وهو االنقسام واالستقطاب العنصري، بعد أن ظن كثيرون أن البالد دفنت إرثها 
العبودي الشائن، ومضت نحو ترسيخ املساواة بني البشر املقيمني على أرضها. 
بخطابه  تــرامــب  لها  يــوفــره  الـــذي  السياسي  الغطاء  مــن  املــتــطــّرف  اليمني  يستفيد 
العنصري املعادي، سواء لليسار أو للمهاجرين. وهو الذي قام بتعيني اثنني من كبار 
ري اليمني املتطّرف في البيت األبيض، وهما مستشاراه ستيف بانون وستيف 

ّ
منظ

الذي  والنازية  املتطّرف  اليمني  لدى عناصر  والثقة  بالقوة  يوفر شعورًا  ما  ميللر، 
يشعرون بأن الوقت قد حان لتنفيذ مخططهم بالتخلص من األجانب، والوقوف في 

وجه محاوالت اليسار والتقدميني ترسيخ املساواة في الواليات املتحدة.
االنتخابية  قاعدته  أجل دعم  املتطّرف من  اليمني  استخدام  ترامب عن  يتوقف  لن 
 به إلى حد بعيد. ولكن خطورة ذلك 

ً
داخل دوائر الواليات املحافظة التي تبدو مقتنعة

، خصوصا في ظل امتالك أميركيني كثيرين السالح، 
ً
على السلم األهلي تبدو كبيرة

ما يعني إمكانية اندالع مناوشات جديدة. بل ذهب بعضهم بعيدًا بالقول إن أميركا 
على شفا حرب أهلية جديدة حول مسألة االختالف العنصري وشعور املتطّرفني 

البيض بأن بالدهم تضيع من بني أيديهم لصالح املهاجرين.
مــن مشكالت  الــفــاريــن  باعتبارها ملجأ  الــعــالــم،  الــتــي عرفها  أمــيــركــا  ليست  هــذه 
الكراهية والخوف والعنصرية، والحاملني بمستقبل أفضل لهم وألسرهم. وأصبحت 

كما سّماها ترامب، ولكن في سياق آخر، »دولة عاملثالثية«.

»اإلخوان« والثورة السورية جان شمعون الذي أحبه 
الفلسطينيون

أميركا التي ال يعرفها أحد
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ال أحــد يختلــف فــي أن حركــة املقاومــة 
اإلســامية، حمــاس، تحظــى باحتــرام 
العالــي،  وتقديرهــا  اإلســامية  األمــة 
ومواقفهــا املعلنــة على صعيد القضية 
الواحــدة توافــق التوّجهــات التي تطابق 
ومرجعيتهــا  املســلمة،  األمــة  ثوابــت 
التــي  الجوهريــة  القيــم  أّن  العليــا، كمــا 
تتمســك بها نابعة من الوحدة العميقة 
التــي تســود عنــد أحرار العالــم وتمثيل 

الشعوب الحّرة.
فعــل  ردة  جــاءت  التــي  الحركــة  هــذه 
اإلحتــال  صلــف  ملواجهــة  طبيعيــة 
واقعــي  نتــاج  الصهيونــي  والعــدوان 
لحالــة الغضــب الشــعبي الــذي يجتــاح 
كلهــا،  الفلســطينية  األوســاط  غليانــه 
ومــن خلفهــا هيجــان الشــعور العربــي 
مــع  املطلــوب  التعاطــي  إّن  إذ  املوحــد، 
جيش اإلحتال اإلسرائيلي هو تنويع 
رحــى الحــرب وخطــط املواجهة، بهدف 
إلحــاق األذى بكيانــه الغاصــب ودفعــه 
إلــى الرحيــل حــدا أدنــى للحصول على 
الحقــوق املشــروعة، واســتعادة األرض 
الثمــن  فاتــورة  علــت  مهمــا  املنهوبــة، 
والكلفــة الباهظــة، وهــذا حــق مشــروع 

كفلتــه لهــم الشــرائع الســماوية وجميع 
القوانــن والدســاتير املعمــول بهــا فــي 

أنحــاء العالم أجمع.
الذيــن  ممــن  جلدتهــا  أبنــاء  أّن  غيــر 
وصفهــم اللــه بأشــد كفــرًا ونفاقــا هــم 
إلــى تجريمهــا وإبعادهــا  مــن يدعــون 
 الى تصفية 

ً
عن حلبة الصراع، وصوال

وتقديــم  املقــاوم  كيانهــا  مــن  القضيــة 
للعــدو عجــز هــو عــن  خدمــة مجانيــة 
انتزاعهــا وإلحــاق الهزيمــة بها، واملريع 
تهــم حمــاس باإلرهــاب، ممــن 

ُ
هنــا أن ت

بقائهــا  علــى  الحفــاظ  بهــم  يفتــرض 
وتقديــم الدعــم لهــا، باعتبارهــا حركــة 
تحــّرر وطنــي، نلتقــي معهــا بمشــروع 

اإلنتصــار وإنهاء الصراع.
اململكــة  تســاوم  ال  أن  نتمنــى  ــا 

ّ
كن

العربيــة الســعودية علــى هــذه املبــادئ 
األساســية لألمــة، لكنهــا علــى ما يبدو 
ال  الــذي  التاريخــي  بالخطــأ  واقعــة 
يغتفر، ومصّرة على إلحاق  الخسارة 
في كل شيء، حتى ولو كانت النتيجة 
وحقوقهــا  األمــة  بثوابــت  التفريــط 

العادلة.
فوزي الحقب )اليمن(

دفعتني إلى الكتابة بعد انقطاعي أشهر عّدة أحداث 
جــرت فــي األيــام القليلة املاضيــة، أولها الجريمة التي 
وقعــت بحــق رجــال القبعــات البيضــاء فــي محافظــة 
إدلــب، والطريقــة الوحشــية التــي قتلوا فيهــا. وثانيها 
املعــارض،  الســوري  اإلئتــاف  أعضــاء  أحــد  عــودة 
محمــد بســام امللــك، إلــى حضــن الوطــن، واعتبــاره، 
األســد  الــذي مارســه  القتــل  مــن  أعــوام  بعــد ســبعة 
وأعوانــه، كل مــا جــرى فــي ســورية مجــّرد مؤامــرة 
علــى وحــدة الشــعب الســوري. والثالــث تصريحــات 
رئيــس الحكومــة الســورية املؤقتــة، جــواد أبــو حطب، 
لصحيفــة ينــي شــفق التركيــة، إنــه يرحــب بدخــول 
الجيــش التركــي لألراضــي الســورية، ويطلــب أن ال 
تتخلى تركيا عن إدلب، وأّن شعب إدلب يقاوم الغزو 
الخارجــي مــن روســيا والواليــات املتحــدة األميركيــة 
بقدر اســتطاعته، وأن الجيش التركي يعتبر مصدر 
أمــن لنــا وفــي حــال قدومــه إلــى منطقتنــا، فالشــعب 

سيحتضنه من دون تردد.
السياســة،  مــا ســبق، يطــرح تســاؤالت عّمــا تكــون 
..السياســة  السياســي.  عليــه  يكــون  أن  يجــب  ومــا 
فــن الحــوار لكســب الدعــم لتوجهــات مــا، فالسياســة 
لعبــة خطيــرة يتقنهــا أعــداد قليلة من البشــر، واملثال 
علــى  تســيطران  سياســتان  الجميــع،  أمــام  واضــح 
العالم أجمع، ونعني سياســة أميركا وروســيا، وذلك 
ليس لقوتهما أو امتاكهما فقط الساح النووي، بل 

إلتقانهم الســيطرة على عقول شــعوبهم. أما الرجل 
السياســي، كمــا ورد فــي كتــب ومراجــع عديدة، فهو 
الــذي يشــارك فــي التأثيــر علــى الجمهــور مــن خــال 
التأثيــر علــى صنــع القــرار السياســي، أو الشــخص 
الــذي يؤثــر علــى الطريقــة التــي تحكــم املجتمــع، مــن 
خال فهم الســلطة السياســية وديناميــات الجماعة، 
إذ عليــه أن يكــون مؤهــا تأهيــا كامــا، لكــي يديــر 
جماعة من الناس، وإال انعكس ضعفه في السياسة 
على تلك الجماعة، والتي قد تكون عواقبها وخيمة.

ســبعة أعــوام مــّرت علــى الثــورة الســورية التــي كان 
هدفهــا األول واألخيــر إســقاط نظــام الفســاد والظلم 
وإعــادة العدالــة والحريــة إلــى الشــعب الســوري الــذي 
طــال اســتعباده منــذ تولي عائلة األســد الحكم فيها. 
 ذريعًا تعّرضت 

ً
ولكــن، بعــد تلك األعوام، نجد فشــا

له الثورة على الساحة السياسية الدولية، وذلك لعدم 
كفــاءة مــا يســّمونها املعارضــة الخارجيــة، والذيــن 
الــدول الكبــرى بشــأن إنهــاء حالــة  باتــوا يحــاورون 
هم لــم يتمكنوا 

ّ
الظلــم والقهــر للشــعب الســوري، إال أن

نهــم مــن املضــي قدمــًا 
ّ
مــن كســب نقطــة واحــدة، تمك

العكــس، باتــوا  بــل علــى  الــدول،  تلــك  والتأثيــر علــى 
مســّمياتهم،  وزادت  ويســارًا،  يمينــًا  مشــرذمن 
يتوافقــوا  أن  منهــم  تريــد  الــدول  تلــك  وأصبحــت 
علــى رؤيــة واحــدة، ليحــاوروا فيهــا نظــام األســد فــي 
هــذا  ســبب  مــا  إليهــا.  يدعــون  الذيــن  االجتماعــات 

الفشل السياسي من رجاالت سياسة الثورة؟
بــكل بســاطة، طمعهــم بالحكــم فــي ســورية، وقبــل 
أن يســقط الحكــم القائــم. ومــن جهــة أخــرى، كونهــم 
ليســوا ممــن يتقنــون السياســة، فبينمــا كان بشــار 
واإلذاعــات  والتلفزيونــات  الصحــف  يدعــو  األســد 
العاملية إلى إجراء مقابات صحفية معه ليثبت لهم 
أّن هنــاك مؤامــرة، ســيطرت علــى معارضتنا شــهوة 

الحكم والخافات.
ال ألوم رئيس وزراء الحكومة املؤقتة، كونه لم يعرف 
أســاليب السياســة. ولكــن مــا أريــده أن يعلمــه أّن أمن 
الثــورة الســورية مــن أمــن تركيــا، وخصوصــا بعــد 
تحذير أحد سياسي األتراك حكومة باده، وكشفه 
عــن املؤامــرة فــي إدلــب، مــا يعنــي أّن علــى املعارضــة 
الســورية أن تــدرك أنهــا ليســت فــي حاجــة اســتجداء 
فالشــعب  قــوة،  وبــا  شــحاذون  وكأننــا  األتــراك، 
أبنــاؤه  وخســر  التضحيــات،  قــّدم  مــن  الســوري 
مقابــل هدف أســمى، أي العيــش بكرامة وحرية، لكن 
معارضتــه التــي تمثلــه أمــام العالــم اســتهانت بقــدرة 
هذا الشعب الكبير املعطاء وحولتهم إلى متسولن.

إذا كان نظام األسد جلب القوات الروسية واملليشيات 
اإليرانية واللبنانية والعراقية إلى ســورية، ليحافظوا 
على حكمه، فهل من املعقول أن تجلب لنا املعارضة 

قوات رديفة، وإن إختلفت األهداف؟
أحمد سلوم )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

مــا بــن تهديــدات الرئيــس األميركــي، دونالد 
ســتواجه  بأنهــا  الشــمالية،  لكوريــا  ترامــب، 
إن  قــط«  العالــم  يرهمــا  لــم  وغضبــا  »نــارا 
اســتمر رئيســها، كيم جونج أون، في توجيه 
تهديــداٍت إلــى الواليــات املتحــدة، وتهديــدات 
باليســتية  صواريــخ  أربعــة  إطــاق  األخيــر 
صــوب جزيــرة غــوام األميركيــة غــرب املحيــط 
اســتفزازاته،  فــي  ترامــب  اســتمر  إن  الهــادئ، 
مــا بينهمــا تجــد حقيقــة القانــون الذي يحكم 
العالم اليوم، إنه قانون القوة، والقوة فحسب. 
طبعــا، ال ينبغــي هنــا أن نســقط فــي حبائــل 
الَوْهــِم، لناحيــة املقارنــة بــن قــدرات الواليات 
وإمكاناتهمــا،  الشــمالية  وكوريــا  املتحــدة 
حيــث أنــه ال مجــال أبــدا للمقارنــة بــن الدولــة 
األعظم عســكريا واألقوى اقتصاديا وواحدة 
الــدول وأكثرهــا عزلــة، بــل ال تــكاد  مــن أفقــر 
مساحتها الجغرافية تضاهي والية أميركية 
متوســطة الحجــم. ولكــن املقارنــة الســابقة ال 
تعكس حقيقة املشــهد كله، فكوريا الشــمالية 
تتمتع بقدراٍت عسكرية عالية، ومنها نووية 
وصاروخيــة، وثّمــة شــكوك أنهــا قــد تمّكنــت 
مــن تصنيــع رؤوس حربيــة نوويــة صغيــرة، 
باليســتية  صواريــخ  علــى  تحميلهــا  يمكــن 
فــي  األميركيــة  الجــزر  ضــرب  علــى  قــادرة 
األخطــر  وغــوام.  كهــاواي  الهــادئ،  املحيــط 
كوريــا  بــأن  تفيــد  العســكرية  التقديــرات  أن 
تحميــل  علــى  القــدرة  ســتملك  الشــمالية 
صواريــخ بــرؤوس نوويــة قــادرة علــى ضــرب 

سيف الدين عبد الفتاح

يزور عبد الفتاح السيســي رواندا، ويســتقبله 
فيهــا رئيســها. ويــزور فــي عاصمتهــا النصــب 
الجماعيــة  باإلبــادة  يتعلــق  الــذي  التــذكاري 
اإلبــادة،  تلــك  لضحايــا  رمــزا  يعتبــر  الــذي 
وهــم نحــو مليــون مــن البشــر أو أزيــد حســب 
تقديــرات متفاوتــة. أصــر هــذا املســتبد املنقلــب 
 فــي ســجل هــذه الزيــارة، 

ً
علــى أن يكتــب كلمــة

وكتــب كامــا يعــرب فيه عن أســفه، ويحبذ فيه 
التعايــش املشــترك، ويديــن فيــه القتل والحض 
علــى الكراهيــة. ورد ذلــك كلــه فيمــا كتبــه، لكنــه 
فــي الحقيقــة ينســى أمــرا مهما أنــه في األجواء 
رابعــة  ميــدان  بمذبحــة  تتعلــق  التــي  نفســها 
العدويــة فــي ذكراهــا الرابعــة، ونســي أنــه فــي 
املذبحــة،  هــذه  ارتكبــوا  الذيــن  هــؤالء  مقدمــة 
ى 

ّ
ضمــن عمليــات صناعــة الكراهيــة التــي غــذ

اتــه وأكاذيبــه، وجعــل  بهــا إعــام إفكــه بافتراء
هــذه البيئــة وســطا مواتيــا من تفويــٍض اقترن 
املحتمــل.  اإلرهــاب  ســيواجه  أنــه  بتلويحــه 
يقــوم  خطيــرة  مقدمــات  كأنــه  كلــه  ذلــك  بــدا 
ملجزرتــه  للتمهيــد  وصحبــه،  السيســي  بهــا 
ســابقاتها  فــي  وأخواتهــا  رابعــة  ميــدان  فــي 

والحقاتها.
لــم  املقالــة،  هــذه  أعنــون  أن  حاولــت  حينمــا 
إال  السيســي  يفعلــه  مــا  يصــف  عنوانــا  أجــد 
حــاالت  مــن   

ً
واحــدة تعنــي  فهــي  »البجاحــة«، 

بشــكل  األمــور  وقلــب  الفاضحــة،  املغالطــة 
وممــّررا  النــاس،  بعقــول  مســتخفا  صريــح، 
كامــا هــو عكس املــراد ونقيض الواقــع، ولكنه 
يصــّدره بــا أدنــى اعتبار للمعقــول أو املقبول، 

شــواطئ  علــى  الواقعــة  األميركيــة  الواليــات 
الهادئ الغربية، وتحديدا والية كاليفورنيا. 
فالواليــات  القصيــد،  بيــت  هــو  ســبق  مــا 
املتحــدة قــادرة علــى ســحق كوريــا الشــمالية 
تمامــا، لكــن األخيــرة قــادرة علــى إيقــاع أذى 
كبيــر بأميــركا وحلفائهــا، وتحديــدا كوريــا 
الجنوبية واليابان. لذلك، ال تســتغرب وأنت 
تتابع الطرفن املتنابزين، وهما يحاوالن أن 
ينــزال عــن شــجرة التصعيــد التــي تســلقاها، 
فحســابات الواقــع أكثر تعقيــدا من عنتريات 
ترامــب وكيــم، فترامــب الــذي أشــار إلــى كيــم 
إذا  أو  واحــد...  بتهديــد  تفــوه  »إذا  بقولــه: 
فعــل أي شــيء فيمــا يخص غــوام أو أي مكان 
حليــف  أو  األميركيــة،  األراضــي  يتبــع  آخــر 
ألميركا، فسيندم حقا وسيندم سريعا«، هو 
نفســه الــذي قــال، بعــد تراجــع كيــم عن إطاق 
جونــج  كيــم  »أخــذ  غــوام:  نحــو  الصواريــخ 
أون قــرارا حكيمــا جــدا ومعقــوال.. كان ممكنا 
مقبــول«.  وغيــر  كارثيــا  البديــل  يكــون  أن 
وكيــم الــذي كان يرعــد ويزبــد فــي تهديداتــه 
»لألحمــق ترامــب« هو نفســه الــذي انتهى به 
األمــر إلــى القول: »إذا اســتمر األميركيون في 
الخطــورة بشــأن  البالغــة  املتهــورة  أفعالهــم 
شــبه الجزيــرة الكوريــة، واملناطــق املجــاورة 
لهــا، واختبــار ضبــط النفــس لــدى جمهورية 
)كوريــا  الديمقراطيــة  الشــعبية  كوريــا 
قــرارا  األخيــرة  تتخــذ  فســوف  الشــمالية(، 
مهمــا، مثلمــا أعلنت بالفعل«. املفارقة األكبر 
أن ثّمــة تقاريــر تؤكــد أن الطرفــن يخوضــان 
محادثــاٍت ديبلوماســية عبــر قنــواٍت خلفيــة 

 »زوال الحياء من وجه الشخص 
ً
فالبجاحة لغة

عليهــم  والضحــك  النــاس  وخــداع  البجيــح«، 
بالطهر والنبل، فإذا كان هذا تعريف البجاحة 
السيســي،  كتبــه  مــا  ُيســمى  أن  يمكــن  فمــاذا 
الضحايــا  لســقوط  أســفه  عــن  أعــرب  »حيــث 
األبريــاء، مؤكــدا أهميــة التعايش املشــترك بن 
مختلف أطياف البشر، وبحيث يكون التعاون 
بــن  الســائدة  اللغــة  هــو  والســام  والحــوار 
مختلــف شــعوب العالــم، معربــا عــن تمنياتــه 
وأن  البشــعة،  األعمــال  هــذه  مثــل  تتكــّرر  بــأال 
يعــم الســام كل بقــاع العالــم«. وكتب السيســي 
باألســى  يشــعر  إنــه  الزائريــن  عــزاء  دفتــر  فــي 
عندمــا يتذّكــر أبطــال املذبحــة الجماعيــة ضــد 
»التوســتي« وضحاياها، وأردف: »نشدد على 
قدســية الروح البشرية، وعدم جواز انتهاكها، 
ينبغــي أن نعيــش فــي وئــام، وندعــم بعضنــا 
بعضــا ونركــز علــى الحــوار الســلمي«. ومضى 
الفظائــع  هــذه  مثــل  تحــدث  أال  »نأمــل  يقــول: 
الجماعية مجددا، وأن يسود السام في أرجاء 
العالــم«.        دعنــا إذا نحلــل بعــض مــا قــال 
وكتــب مــن كام فــي ميــزان مجــزرة رابعــة التــي 
ارتكبهــا، وقتــل فيهــا مــن قتــل بــدم بــارد، حتــى 
ولــم  الوصــف،  فــي   

ّ
نتجــن لــم  أننــا  لنــا  يتبــّن 

نتعســف فــي الــكام، ولكنهــا الحقيقــة الكبــرى 
التــي تجعــل مــن هــذا القاتــل محــاوال أن يغطي 
هــذا الفعــل املشــؤوم الذي قــاده تحت نظره في 
ظــل رئيــٍس مؤقــٍت لــم يحكــم، وإنمــا الــذي كان 
يحكم هو السيســي من وراء الســتار، وفي ظل 
رئيــٍس للــوزراء، هــو حــازم الببــاوي، يقــال إنه 
درس القانون واالقتصاد، ونزيد صفة أخرى، 
فمــاذا  ليبرالــي،  أنــه  بعضهــم  عليــه  يضفيهــا 

نشــوب حــرب فــي املنطقــة، وهو مــا دفع آالف 
املتظاهرين في العاصمة الكورية الجنوبية، 

سيول، إلى الهتاف: »ترامب.. اخرس«.
األزمــة  فــي  األحــداث  ســياق  قــارن  اآلن، 
مــن  طبعــا  الشــمالية،  الكوريــة  األميركيــة- 
دون اســتبعاد أن تتطــور إلــى حــرٍب قــد تقــع 
جــّراء حســابات خاطئــة مــن أي طــرف.. قــارن 
ذلــك بمــا وقــع مــع العــراق عــام 2003، عندمــا 
البلــد  ذلــك  االبــن  بــوش  جــورج  إدارة  غــزت 
بزعــم امتاكــه »أســلحة دمار شــامل«. شــنت 
الواليات املتحدة، ومعها بريطانيا، حينها، 
عدوانهمــا علــى العراق، متحديتن القوانن 
ولكــن  معــروف.  هــذا  الدوليــة.  والقــرارات 
املتحــدة  الواليــات  تيقنــت  لــو  هــل  الســؤال: 
وبريطانيــا، حينئــذ، أن نظــام صــدام حســن 
ا 

َّ
ــن

َ
ش أكانــا  شــامل«،  دمــار  »أســلحة  يملــك 

أننــا نعــرف  الحقيقــة  العــدوان عليــه فعــا؟ 

ضمــن  التعامــل  فــي  النظــام  هــذا  فجــور  عــن 
استراتيجية الترويع والتفزيع.

مــن مــارس ذلــك هــو الــذي يتحــّدث عــن األســف 
واألســى والحــزن ملــا حــدث مــن إبــادة جماعية، 
خروجا على قواعد التعايش املشترك، والعمل 
فــي ظــل حــاٍل من الكراهية، أقــول فماذا إذا فعل 
هو إال أنه ارتكب تلك املجزرة بساحه، متورطا 
فيها، وبمشــاركة الشــرطة والجيش في مشهد 
ترويعي بامتياز، لم تر مصر من قبل له مثيا، 
بحيــث يقتــل هــذا العدد في عدد من الســاعات، 
أيــن هــو مــن التعايش املشــترك، وقــد بث كل ما 
يتعلــق بتخويــن فصيــل عمــل فــي ظلــه، بــل أنه 
فــي حقيقــة األمــر عــن وزيــرا للدفــاع فــي أثنــاء 
فتــرة حكــم الرئيــس الــذي ينتمــي إلــى اإلخوان 
املســلمن، مــاذا فعــل هــذا الرجــل فــي صناعــة 
كراهيــٍة كبيئــة اصطنعهــا، حتــى يمــارس قتا 
وترويعا في ظل تفويض اقتنصه ملواجهة ما 
أسماه إرهابا محتما. إن مقارنة تلك املفردات 
ال تعبــر فــي حقيقــة األمــر عــن معنــى البجاحــة 
فــي قلــب األمــور، والحديــث عــن كام بأريحيــة 

اإلجابــة علــى هــذا الســؤال أيضــا، خصوصا 
بعــد أن ثبــت أن إدارة بــوش وحكومــة تونــي 
تلــك  العــراق  امتــاك  مزاعــم  فبــركا  بليــر 
األســلحة. ولــو علمــا أنه يملكها، أو اشــتبها 
في ذلك، لربما ما وقع العدوان، ولكنا رأينا 
الــذي نــراه فــي التعاطــي مــع  التــرّدد نفســه 

كوريا الشمالية اليوم.
إنــه قــدر الضعفــاء قليلــي الحيلــة والقــدرات 
»القوانن الدولية«  العسكرية أن يتمّسحوا بـ
تحمــي  لــن  لكنهــا  الدوليــة«،  و»القــرارات 
أحــدا، كمــا أنهــا لــم تحــم العراق وغيــره، كما 
فــي حالــة الفلســطينين علــى مــدى العقــود 
املعادلــة،  فهمــوا  مــن  أمــا  املاضيــة.  الســبعة 
أن  ويبــدو  وباكســتان،  الشــمالية  ككوريــا 
أكثــر  فإنهــم  خطاهمــا،  علــى  تســير  إيــران 
تحصينــا مــن عــدوان األقويــاء، مــع التأكيــد، 
مــرة أخــرى، أن هــذا ال يعنــي انتفــاء إمكانيــة 
وقــوع حــرٍب بينهــم، ولكنــه يحــّد منهــا ومن 
مداهــا. ثّمــة تــوازن رعــب وردع نــووي بــن 
وثّمــة  والصــن،  وروســيا  كأميــركا  الكبــار، 
ككوريــا  قــوة،  األقــل  يقيمهــا  صلبــة  دروع 
الشمالية، وثّمة من ليس لهم قوة ذاتية، وال 
ظهير وال ســند، كالعرب اليوم. ولذلك، تجد 
جدراننــا مــن أقــل الجــدران ارتفاعــا، وهــو ما 
يســمح لــكل طامــع أن يتســلقها ويقفــز إلــى 
داخــل الــدار لينهــب ويغتصــب كيــف يشــاء. 
فكيف يكون الحال إن علمنا أن في الدار من 
هــو متواطــئ مــع العــدو الخارجــي، لتمكينه 

من األعراض والحرمات فيها؟ 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

منتهــكا  كان  بــل  املقصــود،  بضــد  والعمــل 
ومســتخفا بالروح اإلنســانية في شبه »بروفة 
هــذا  كامــه  اقتــرن  جماعيــة.  إبــادة  ملجــزرة   «
تقريبــا بالتاريــخ نفســه، فقــد ارتكــب مجزرتــه 
فــي 14 أغســطس/ آب 2013، وهــو يتحدث هذا 
الحديث في رواندا في 15 أغسطس 2017. ماذا 
يريــد بهــذا الخطــاب العجيــب إال أن يتباجــح 
بكلمــاٍت هــو منتهكهــا، ويمــارس أفعــاال تقتــل 
تلــك الكلمــات، وتئدهــا في مهدهــا، ويقوم بكل 
مــا مــن شــأنه العمــل فــي مســاحات الضــد لهــا، 
قدســية  علــى  »نشــّدد  كلماتــه  ضمــن  فيكتــب 
أي  انتهاكهــا«،  جــواز  وعــدم  البشــرية،  الــروح 
تفنــن  وقــد  اإلنســانية،  للــروح  تلــك  قدســيٍة 
بإزهاقهــا بفنــون القتــل واالختطــاف القســري 
تصــدر  وإعدامــات  الجســدية،  والتصفيــة 
بالجملــة مــن منظومــة قضائيــٍة تابعــة تســهم 

في مشاهد الظلم الفادحة والفاضحة. 
الــكام  فائــض  مــن  ومنافقــا  كاذبــا  ويقــول 
»ينبغــي أن نعيــش فــي وئــام، وندعــم بعضنــا 
بعضــا ونركــز علــى الحــوار الســلمي، نأمــل أال 
تحــدث مثــل هــذه الفظائــع الجماعيــة مجــّددا، 
وأن يسود السام في أرجاء العالم، فماذا فعل 
بشــعبه إال أن فّرقــه وبــث الكراهيــة بــن فئاتــه، 
غيــر مكترٍث بنشــر روح العــداء والبغضاء بن 
 
ً
رأيتــم بجاحــة هــل  الواحــد.  الشــعب  مكونــات 

أكثــر مــن ذلــك، وهل رأيتم أنن الكلمات حينما 
يكتبهــا، فيقلبهــا ويئــد صــدق املعانــي فيهــا، 
وتكذبــه »رابعــة« وأخواتهــا، لتقول لــه افتريت 
وكذبــت، تأســف ألرواح األبريــاء وأنــت قاتلهــا! 

إنها البجاحة بعينها.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

لنزع فتيل التوتر بينهما، وتجنيب املنطقة 
حربــا نوويــة مدمرة. ووجدنــا ترامب، حامل 
العصــا الغليظــة، يقــول: »مــا مــن أحــد يحــب 
الحلــول الســلمية أكثــر مــن الرئيــس ترامب«. 
إن  أو  الحــق،  ال  القــوة  شــريعة  هــي  إذن، 
شــئت فهــي شــريعة الغــاب، أيــن يحســب كل 
حيــوان مســتوى الخطر الذي ســيترتب على 
عليهــا.  ينقــض  بفريســٍة  الظفــر  محاولتــه 
ســتعني  أميــركا  مــع  حربــا  أن  كيــم  يــدرك 
نهايــة نظامــه، وتدميــر بلــده تدميــرا فظيعا. 
ولكنــه يــدرك أيضــا أنــه مــن دون قــوة رادعــة 
قادرة على إدماء مقلة الســبع األميركي، فإن 
مخططــات إســقاطه، بمــا في ذلك العســكرية، 
عكــف  ولذلــك  يضبطهــا.  كابحــا  تجــد  لــن 
الترســانة  تعزيــز  علــى  وجــده  أبيــه  نظــام 
الســاح  إلــى  وصــوال  لدولتهــم،  العســكرية 
النــووي. واليــوم، فــي قبضــة نظــام كيم قرابة 
130 ألــف مواطــن أميركــي يقيمون في كوريا 
ألــف جنــدي أميركــي  الجنوبيــة، وقرابــة 30 
آخريــن منتشــرين في املنطقــة الحدودية بن 
الكوريتن، فضا عن وقوع 170 ألف مواطن 
أميركــي و12000 جنــدي آخريــن، فــي مرمــى 
صواريــخ كوريــا الشــمالية فــي جزيــرة غــوام 
األميركية. هذا كله في كفة، وقدرة نظام كيم 
علــى حــرق اليابــان وكوريــا الجنوبيــة، حتى 
بصواريــخ وقذائــف تقليديــة، بســبب القــرب 
الجغرافــي، فــي كفــٍة أخــرى. وهذا هــو بالذات 
مــا دفــع رئيــس كوريــا الجنوبيــة، مــون جيه، 
إلــى مطالبــة ترامــب بتخفيــف حــّدة التوتــر 
معارضتــه  معلنــا  الشــمالية،  كوريــا  مــع 

الثاثــي،  الوصــف  صاحــب  الرجــل  هــذا  فعــل 
ومعتنــق  القانــون  ورجــل  السياســي  الرجــل 
الليبراليــة، فقــد اتخــذ قرارا فــي مجلس وزرائه 
العدويــة،  فــي ميــدان رابعــة  بفــض االعتصــام 
علــى الشــاكلة التــي رآهــا الجميــع، وخــرج مــن 
نائبــا  كان  آخــر،  قانــون  أســتاذ  املجلــس  هــذا 
لرئيــس الــوزراء، إضافــة إلــى حقيبــة التعليــم 
العالــي، يدبــج هــذا األمــر الــذي يعتبــر جماعــة 
املشــهد  وبــدا  إرهابيــة،  املســلمن  اإلخــوان 
خطيــرا بقيــام السيســي بإخراجــه ودعمــه، بــل 
والتخطيــط لــه فيمــا رأينــاه فــي الرابــع عشــر 
بصــوت   .2013 العــام  مــن  آب  أغســطس/  مــن 
شــرطي،  أو  عســكري،  متحــدث  بــدأ  جهــوري، 
ليعلــن  املرتبــة،  الفــض  عمليــة  عــن  يتحــدث 
ببجاحة افتتاح فض االعتصامن في ميداني 
رابعة والنهضة، وكأنه االحتفال أو املهرجان، 
مصطحبــا جمعيــاٍت مــن حقــوق اإلنســان كمــا 
قــال، ومؤكــدا أن الفــض ســينقل علــى شاشــات 
الفضائيــات املصريــة. هكذا كان اإلعان، وكان 
الفض الذي تراوح بن استخدام كل األساليب 
مــن الضــرب بالرصــاص الحــي والقنــص، ومن 
حــرق الخيــام، ومــن اســتخدام الجرافات، مهما 
كانت تحمل من جثث للبشــر، ليعبر بذلك عن 
شــكٍل مريــع يقــع ضمن إرهاب ســلطة االنقاب 
واألمر الواقع، في التعامل مع مجزرة حقيقية، 
ســميت زورا وبهتانــا بالفــض. وبــدأت األمــور 
هــذا  علــى  الفــض  أن  يعلــن  حينمــا  تتكشــف، 
النحــو كان ضــرورة وأن وزيــر الداخليــة آنذاك، 
محمــد إبراهيــم، رفــض فضــا متدّرجــا. أيا كان 
األمر، حدثت املجزرة، وسبقتها مذابح أخرى، 
ومعهــا فــض آخــر فــي ميــدان النهضــة، ليعبــر 
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

فــي  الغربــي  الشــمال  مناطــق  عــرف 
ُ
ت

 
ّ

كل فــي  بالتخلــف  القــدم  منــذ  باكســتان 
مناطــق  مــع  باملقارنــة  الحيــاة  مجــاالت 
أخرى من الباد. سكانها فقراء في الجملة مقارنة 
بسكان األقاليم األخرى الذين يعيشون في رفاهية 
إلــى حــد مــا، وال يماثلهــم فــي الفقــر إاّل أهل املناطق 

القبلية املحاذية لهم.
في اآلونة األخيرة عندما تعالت األصوات الرسمية 
وغيــر الرســمية ألجل انضمــام املناطق القبلية إلى 
 ،

ً
إقليم خيبر بختونخوا أو جعلها إقليما مســتقا

تسلطت األضواء على الوضع السيئ الذي تعيشه 
معظــم مناطــق الشــمال الغربــي في جميــع مجاالت 

الحياة، وحاجتها إلى اهتمام حكومي كبير.
باإلضافــة إلــى عــدم اهتمــام الحكومــات املتعاقبــة 
مركــزًا  أضحــت  التــي  الحساســة  املناطــق  بتلــك 
ــي العنــف فــي باكســتان، والتــي تعــد حاليــا 

ّ
لتفش

مركــز نفــوذ الجماعــات املســلحة، تعتبــر العــادات 
واملوقــع  التســلح  هنــاك ومظاهــر  املتبعــة  القبليــة 
ــف تلــك املناطــق، ال 

ّ
الجغرافــي مــن أهــم أســباب تخل

سيما في التعليم واألمن.
 الحكومــة الباكســتانية الحاليــة 

ّ
يعتقــد قبليــون أن

كســابقاتها لــم تعمــل كثيــرًا لتلــك املناطــق ولــم تــِف 
الــذي  التعليــم  مجــال  فــي  خصوصــا  بوعودهــا، 

بــات مــن أكثــر املجــاالت تضــررًا إزاء الوضع األمني 
 سياساتها ألحقت وما زالت  أضرارًا 

ّ
الراهن، بل إن

كبيــرة بهــذا القطاع. من أحدث سياســات الحكومة 
 املــدارس التــي يكــون عــدد التاميــذ فيها 

ّ
إغــاق كل

، ســواء فــي منطقــة القبائــل أو باقي مناطق 
ً
ضئيــا

الشمال الغربي، بحجة وقف الهدر.
تبعــا لهــذه السياســة، أغلقــت الحكومــة 49 مدرســة 
حكوميــة فــي األيــام األخيرة في مديرية تشارســده 
بشــاور  ومدينــة  القبليــة  املناطــق  بــن  الواقعــة 
 عــدد 

ّ
عاصمــة إقليــم خيبــر بختونخــوا بذريعــة أن

 إدارة 
ّ
التاميــذ فيهــا أقــل مــن الحــّد املطلــوب، وأن

التعليــم املحليــة قــررت ذلــك بســبب عــدم الخــروج 
بنتائج جيدة من املدارس.

فــي هــذا الخصــوص، يقــول جمــدر خــان، وهــو أحد 
هــذا  جــدًا  »أســتغرب  تشارســده:  منطقــة  ســكان 
ــه يمثل 

ّ
ــه غيــر منطقــي فقــط بــل ألن

ّ
القــرار، ليــس ألن

 أكثــر 
ً
تاعبــا بقطــاع التعليــم الــذي يســتدعي عمــا

 ليــس فــي إغــاق املــدارس بــل فــي اتبــاع 
ّ

فيــه. الحــل
يشــير  التاميــذ«.  تســتقطب  أن  شــأنها  مــن  طــرق 
الوضــع،   

ّ
تحــل لــن  اآلنيــة  الخطــط   

ّ
أن إلــى  خــان 

خصوصا مع ما يشهده قطاع التعليم من تدهور، 
 األمر في حاجة ماسة إلى خطط بديلة طويلة 

ّ
وأن

 
ّ

املــدى بموجبهــا تمــأل املــدارس بالتاميــذ قبــل كل
شيء. ويتساءل خان: »ملاذا ال تعمل الحكومة على 
حســن الوضع كــي يأتي أطفال هذه 

ُ
إقنــاع اآلبــاء وت

املناطــق إلــى املــدارس وكــي يســاهموا في مســتقبل 
املنطقــة علــى الخصــوص؟  البــاد، وفــي مســتقبل 
مــن دون ذلــك ستســتمر مظاهــر التســلح وســيبقى 

مستقبلنا مظلما«.
لــم تتحــدث الســلطات عــن الخطط البديلــة لتاميذ 
مــدارس  إلــى  بالذهــاب  أمرهــم  عــدا  املــدارس،  تلــك 
 ندرة املدارس هناك 

ّ
أخرى قريبة من مناطقهم، لكن

يقــول  أخــرى.  أزمــة  فــي  وآباءهــم  التاميــذ  توقــع 
التلميــذ ســنوبر، وهــو من مدرســة أغلقــت: »نواجه 
مدرســتنا،  الســلطات  إغــاق  بعــد  كبيــرة  مشــكلة 
إلــى حّينــا بعيــدة جــدًا، ونصــل  فاملدرســة األقــرب 
إليها بعد ســاعة من املشــي«. ال يخشــى اآلباء تعب 
أبنائهــم للوصــول إلــى تلــك املــدارس البعيــدة، بــل 
احتمــال أن يــؤدي ذلــك إلــى حرمانهــم مــن التعليــم 

شيئا فشيئا.
علــى صعيــد متصــل، جــاء فــي بيــان الحكومة الذي 
املغلقــة  املــدارس  فــي  املدّرســن   

ّ
أن اإلغــاق،  يبــرر 

 الغموض 
ّ
سيجري تعيينهم في مدارس أخرى، لكن

في العملية يقلقهم. يقول ولي زار خان أحد هؤالء 
املدرســن: »ال نعــرف أيــن ســيجري تعييننــا ومتــى 
شــبه  الحكوميــة  الدوائــر  فــي  الشــفافية   

ّ
ألن ذلــك، 

نــا ال نعــرف إلــى اآلن آليــة التعامــل 
ّ
معدومــة، وألن

مــع مدّرســي املــدارس التي أغلقــت«. يعرب خان عن 
خشــيته إزاء مســتقبله ويخشــى أن تقول له اإلدارة 
املعنيــة فــي يــوم مــن األيــام أن ال ضــرورة لهــم، وهو 

مــا يحــدث دائمــا في باكســتان، وقد ســبق لكثيرين 
اللجوء إلى املحاكم كي يحصلوا على حقهم.

ليس هذا فحسب بل كذلك يخشى هؤالء املدرسون 
إلــى  باإلضافــة  نائيــة،  مناطــق  فــي  تعيينهــم  مــن 
قلقهــم مــن ضياع مســتقبل تاميذهم املؤثر بدوره 

سلبا على مستقبل املنطقة.
وفــي  القبليــة  املناطــق  فــي  التعليــم  قطــاع  يشــهد 
بعــد   

ً
متواصــا تدهــورًا  الغربــي  الشــمال  مناطــق 

إدخــال تلــك املناطــق فــي حرب، وتوّســع رقعة نفوذ 
عشــرات  بدورهــم  دمــروا  الذيــن  فيهــا  املســلحن 

املدارس، باإلضافة إلى ما دمرته الحرب.

مجتمع
ها أنقذت نحو 600 مهاجر كانوا يحاولون عبور البحر 

ّ
أعلنت خدمة اإلنقاذ البحري اإلسبانية أن

األبيض املتوسط انطاقا من املغرب، األمر الذي جعل األول من أمس أحد أكثر أيام هذا العام التي 
 أكثر من تسعة آالف مهاجر وصلوا إلى إسبانيا عن 

ّ
شهدت توافد مهاجرين. تجدر اإلشارة إلى أن

ي الذي ُســّجل فــي العام املاضي. 
َ
طريــق البحــر هــذا العــام، جــرى إنقاذهــم. والرقــم هو أكثر من ضعف

 عام، فيما 
ّ

ويحاول عشرات آالف املهاجرين العبور من أفريقيا إلى أوروبا في قوارب تهريب في كل
)أسوشييتد برس( يلقى آالف منهم حتفهم غرقا خال رحاتهم تلك.  

تجاوز عدد الاجئن الهاربن من املعارك في جنوب السودان، املليون في أوغندا املجاورة، بحسب 
مــا أعلنــت أمــس الخميــس املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الاجئــن، موّجهة نداًء جديدًا 
 »كمّيــة املســاعدة التــي 

ّ
إلــى املجموعــة الدوليــة لتقديــم املســاعدة. وأوضحــت املفوضيــة فــي بيــان أن

نســتطيع توزيعهــا تتضــاءل يوميــا مــع توافــد الاجئــن بــاآلالف«، وتتحّدث عن حاجتهــا إلى 674 
 خمس 

ّ
ها تعّبر عن أســفها ألن

ّ
مليــون دوالر أميركــي هــذه الســنة ملســاعدة الاجئــن فــي أوغندا. لكن

)فرانس برس( هذا املبلغ فقط تأّمن حتى اآلن.  

مليون الجئ من جنوب السودان إلى أوغنداإنقاذ 600 مهاجر في المياه اإلقليمية اإلسبانية

بدأت  التي  غرب(  )شمال  تشارسده  منطقة  في 
الباكستانية منها تطبيق خطة إغالق  الحكومة 
تفجير  المتمردين  للمسلحين  سبق  الــمــدارس، 
عشرات المدارس بذريعة أنّها مخصصة للبنات، أو 
أنّها حكومية. وبذلك، فإّن معظم مدارس البنات 
أو  كلي  بشكل  دمرت  إما  المنطقة  في  الرئيسية 

تضررت جزئيًا في السنوات األخيرة.

تفجير مدارس البنات

مســك الفتــاة اليمنّيــة بحبــال 
ُ
ــن ت

َ
بيَديهــا الصغيرت

تلــك الخيمــة، وهــي تنتظــر حّصــة عائلتهــا من تلك 
ان 

ّ
ع على سك املساعدات اإلنسانّية التي كانت توزَّ

مخّيــم النازحــن ذاك، الواقــع فــي إحــدى ضواحــي 
صنعاء.

غــدًا، فــي التاســع عشــر مــن أغســطس/ آب، ُيحتفل 
باليوم العاملي للعمل اإلنساني وشعاره لهذا العام 

»املدنيون ليسوا هدفًا«. ويرمي هذا اليوم مذ أطلق 
فــي عــام 2008 إلــى اإلشــادة بالعاملــن فــي مجــال 
اإلغاثــة الذيــن يجازفون بحياتهــم لتأمن الخدمات 
ُيــراد مــن هــذا  اإلنســانية إلــى محتاجيهــا. كذلــك، 
اليــوم حشــد الدعــم للمتضرريــن مــن األزمــات فــي 
كل أنحاء العالم. وتلك اليمنية الصغيرة من هؤالء 
املدنين املتضررين من الصراع في بادها والذين 

»ليســوا هدفــًا« مثلمــا يشــّدد القائمــون علــى هــذا 
اليوم.

أّن  اليــوم  هــذا  علــى  القائمــون  يوضــح  باملناســبة، 
»الصراعات تتسبب بخسائر فادحة على معايش 
 أنحــاء العالم. فيجــد ماين املدنين 

ّ
النــاس فــي كل

االختبــاء  علــى  ومجَبريــن  محاَصريــن  أنفســهم 
يــد.  أّي  فيهــا  لهــم  ليســت  التــي  الحــروب  بســبب 

د  شــرَّ
ُ
وُيصــار إلــى إخــراج األطفــال مــن املدارس وت

األســر وتتمــّزق املجتمعــات، فيمــا ال يأتــي العالــم 
بمــا يكفــي لوقــف معانــاة هــؤالء«. يضيــف هــؤالء 
ه في الوقت نفسه، »يجد 

ّ
القائمون على هذا اليوم أن

العاملــون فــي مجال الصحــة واإلغاثة عمومًا، وهم 
الذيــن يجازفون بأنفســهم لرعايــة املتضررين من 

العنف، عرضة أكثر فأكثر لاستهداف«.

)محمد حويس/ فرانس برس(
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ضبط مخالفي أنظمة اإلقامة والعمل وترحيلهم 

خالل تسعين يومًا. من بين هؤالء عدد كبير من 
السودانيين

رصاص عشوائي في أفراح فلسطين
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مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

»وطـــــن بـــا مـــخـــالـــف« شـــعـــار رفــعــتــه 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة بــهــدف 
إنهاء الوجود غير الشرعي لألجانب 
على أراضيها، أتى وقعه شديدًا على نحو 51 
ألــف ســودانــي عاشوا في الباد بطريقة غير 
شرعية لسنوات. ثّمة أشخاص من هــؤالء لم 
يزوروا السودان طوال عشرين عامًا، لُيجَبروا 
بعدها على العودة قسرًا ومواجهة صعوبات 

الحياة املعيشية هناك.
مــحــمــد )40 عــامــًا( وصـــل إلـــى الــســعــوديــة في 
بعد  العمرة.  عــام 2006، عندما قصدها ألداء 
ف والبحث عن عمل لتحسني 

ّ
ذلك، قّرر التخل

وضــعــه ووضـــع عــائــلــتــه. وتــراكــمــت الــســنــوات 
لتصل إلى نحو 11 عامًا، لم يسَع خالها إلى 
ح له ظروف عمل مناسبة 

َ
ت

ُ
تقنني وضعه ولم ت

ه »على الرغم من الرعب 
ّ
لذلك. ويقّر محمد بأن

الــذي عشته طيلة السنوات الفائتة خوفًا من 
ني لم أكن 

ّ
ضبطي وترحيلي إلى السودان، فإن

 ظروفي األسرية 
ّ
أملك خيارًا آخر، ال سّيما أن

ــا فــي الــخــامــســة عــشــرة من  ووفــــاة والــــدي وأنــ
عمري جعلتني أتحّمل املسؤولية باكرًا وأترك 
مقاعد الــدراســة وأعــمــل فــي أشــغــال هامشية، 
إلى أن نجحت في الدخول إلى السعودية من 
خــال العمرة والعمل فيها وإرســال املــال إلى 

أسرتي في السودان«.
ــي الـــــــســـــــودان يـــخـــيـــف مـــحـــمـــد،  ــ ــل فــ ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ املـ
ــوال ســـنـــوات  ــ ــــنــــي لــــم أنـــجـــح طــ

ّ
خـــصـــوصـــًا »أن

غــربــتــي فــي تــأمــني مــا يــســنــدنــي عــنــد عــودتــي 
الــبــاد. كــذلــك ال أتــقــن أّي مهنة يمكن أن  إلـــى 
 كل األشغال التي 

ّ
تدّر املال علّي، ال سّيما وأن

 دخلها 
ّ
مارستها في السعودية هامشية. لكن

كــــان يــعــيــنــنــي وأســــرتــــي فـــا أضـــطـــر إلــــى مــّد 
ــنــي عدت 

ّ
 »مــا يؤملني هــو أن

ّ
الــيــد«. يضيف أن

كما ذهــبــت، مــن دون أن أملك أّي شــيء، ألبــدأ 
في السودان من نقطة الصفر. وأنا أعلم جيدًا 
لــن يكفيني دخله  الــيــوم  بــه  أقـــوم  أّي عمل   

ّ
أن

الوتيرة املتسارعة في  إلى  ملّدة أسبوع، نظرًا 
ارتفاع األسعار وصعوبة الحياة في السودان 

ة املردود«.
ّ
وقل

الــــــقــــــرارات  اضــــطــــرتــــه  عـــــامـــــًا(   45( ــلــــه  عــــبــــدالــ
إلى  الصغيرة  عائلته  إرســـال  إلــى  السعودية 
الـــســـودان، عــلــى أن يبقى هــو هــنــاك ويــحــاول 
ــن حــــني إلـــــى آخـــــر )مــــــــّرة ســـنـــوّيـــة(  ــــودة مــ ــعـ ــ الـ
وزوجته.  الثاث  صغيراته  مع  وقتًا  ليقضي 
ــدى  ــول: »عـــمـــلـــت ســـائـــقـــًا خـــاصـــًا لـــــدى إحــ ــقــ يــ
ــــي لــــــّم شــمــل  األســـــــر الــــســــعــــوديــــة ونـــجـــحـــت فـ
ــمــا بــصــورة غير شرعية نــظــرًا إلى 

ّ
أســرتــي إن

ني وخوفًا من 
ّ
الرسوم السعودية العالية. لكن

 إلى 
ّ
العقوبات التي أعلن عنها، قررت إعادتهن

الباد والعودة إلى السكن الجماعي«.
ــه يــــخــــتــــصــــران حـــــــال آالف  ــلــ ــدالــ ــبــ ــمـــد وعــ مـــحـ

ــع املــجــتــمــع  ــن بــيــنــهــا الــتــأقــلــم مـ الـــعـــائـــديـــن، مـ
الـــذي اختلف عــن املــاضــي والتكّيف  املــعــاصــر 
والتعايش معه. وقد يقود ذلك إلى تعقيدات 
االنــدمــاج، ال سّيما  اجتماعية وشــعــور بعدم 
فــي املــراحــل األولــــى، خــصــوصــًا بالنسبة إلــى 
 
ً
الذين انقطعوا عن زيارة الباد لفترات، فضا

عـــن تــغــّيــر املـــنـــاخ ووســـائـــل الـــراحـــة ورفــاهــيــة 
العيش«. 

بالقلق  الشعور  »احــتــمــال   
ّ
أن إلــى  بله  ويلفت 

الــنــوم والتركيز  والــتــوتــر واإلصــابــة بمشاكل 
أّول مرحلة من  في  ل  سجَّ

ُ
ت االنتباه،  ومشاكل 

املستقبل  في  التفكير  إلــى  باإلضافة  الــعــودة، 
وطرق االستقرار. وهو ما يتسبب في إجهاد 
جسدي وذهني، األمر الذي يؤدي إلى ظهور 
املــوجــودة. وإذا  تلك  أمـــراض مختفية وتفاقم 
ــقـــد يــــصــــاب املـــتـــضـــررون  ــال، فـ ــ ــحـ ــ تـــفـــاقـــمـــت الـ

بأمراض جديدة«. 
ـــط الــعــائــديــن  ويــــرّجــــح بـــلـــه أن »تــنــتــشــر وســ
وامللل  والضجر  واالكتئاب  الكآبة  من  حــاالت 
مــن الــحــيــاة الــجــديــدة، بــالــتــزامــن مــع رغبتهم 
فــي االغــتــراب مــّرة أخـــرى. كذلك مــن املمكن أن 
تــتــفــاقــم الـــخـــافـــات األســــريــــة أو تــتــجــدد تلك 
القديمة، األمر الذي يقود إلى خلل في النسيج 

االجتماعي«.

بادر الشاب حمودي جبالي 
إلى مناشدة الجميع عدم 

إطالق النار في حفل زفافه

ثّمة مشاكل سوف تواجه 
العائدين، من بينها التأقلم 

مع المجتمع المعاصر

ــقــــهــــم الـــــــقـــــــرارات  الـــــســـــودانـــــيـــــني الــــــذيــــــن تــــرهــ
االقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة األخــــيــــرة الــقــاضــيــة 
بـــفـــرض رســـــوم عــلــى الــــوافــــديــــن، تـــبـــدأ بــمــائــة 
ريــــال ســـعـــودي هـــذا الـــعـــام لــتــتــضــاعــف الــعــام 
املقبل وتصل إلى مائتي ريال وهكذا دواليك 
حتى الوصول إلى نهاية الخطة االقتصادية 
مليون ســودانــي في  فيقف نحو  الــســعــوديــة. 
ــــى الـــبـــاد  الـــســـعـــوديـــة حــــائــــرًا بــــني الــــعــــودة إلـ
ــــذي هــــربــــوا مـــنـــه نــظــرًا  ومـــواجـــهـــة املـــصـــيـــر الــ
الباد  تعيشها  التي  االقتصادية  األزمـــة  إلــى 
وترّدي الخدمات، وبني التجاوب مع القرارات 
الــســعــوديــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأثــيــر رســومــهــا 
 بـــيـــانـــات جـــهـــاز املــغــتــربــني 

ّ
عــلــيــهــم. ُيـــذكـــر أن

 عـــدد الــســودانــيــني 
ّ
الــســودانــيــني تشير إلـــى أن

املــهــاجــريــن وصـــل إلـــى نــحــو خــمــســة مــايــني، 
 عن مليون ســودانــي في 

ّ
من بينهم ما ال يقل

السعودية.
فــي الــســيــاق، أعــلــنــت الــحــكــومــة فــي الــخــرطــوم 
عـــــن حــــزمــــة إجـــــــــــــراءات لـــلـــتـــعـــاطـــي مـــــع مــلــف 
والتعامل  السعودية  من  العائدين  املغتربني 
له من تبعات  الجديد ملا  الــطــارئ  الوضع  مع 
ــف 

ّ
أل وقــد  وسياسية.  واجتماعية  اقتصادية 

مجلس الــوزراء السوداني لجنة من الــوزارات 
ــة والـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــالـ ــن بــيــنــهــا املـ املـــخـــتـــصـــة، مــ
 عن املؤسسات املعنية ذات 

ً
والداخلية، فضا

الــصــلــة ملتابعة مــلــف الــعــائــديــن. وعــمــدت إلــى 
استحداث فريق طوارئ في املطارات واملوانئ 
الستقبال هؤالء، واالتصال بالجهات املانحة 
فــرص  تــوفــيــر  فــي  للمساهمة  ودولــيــًا  محليًا 
لألعمال والصناعات الصغيرة للعائدين على 

املدى املتوسط.
ــاز املـــغـــتـــربـــني  ــهـ ــجـ ــام لـ ــ ــعـ ــ وقــــــد أّكـــــــد األمـــــــني الـ
 الــبــاد 

ّ
الــســودانــيــني، كــــرار الــتــهــامــي، عــلــى أن

قادرة على استيعاب املستجدات التي تتعلق 
الــســعــوديــة، الفــتــًا إلــى خبرات  بالعائدين مــن 
الباد املتراكمة في معالجة الظروف الطارئة 
لــلــعــودة الــطــوعــيــة أو الــقــســريــة لــرعــايــاهــا من 
الــخــارج. وأشــار إلــى إجـــراءات اتخذت إليجاد 
ــن لــــهــــؤالء، إلــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مع  حـــواضـ
املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة لــلــهــجــرة بـــهـــدف االهــتــمــام 
 ثــّمــة شــراكــات 

ّ
بــالــحــاالت الــحــرجــة. أضـــاف أن

أقيمت الستيعاب التاميذ العائدين.
ويتخّوف متخصصون في علم االجتماع من 
التأثيرات السلبية لعودة املغتربني الفجائية، 
الــذيــن ســوف يضطرون إلــى مواجهة ظــروف 
 األمــر قد 

ّ
رون من أن

ّ
اقتصادية قاسية. ويــحــذ

يفرز جملة من السلبيات تصل إلى حد ارتفاع 
مـــعـــدالت الـــطـــاق وســــط الـــعـــائـــديـــن، وظــهــور 
 عن 

ً
حــاالت إدمـــان للهروب مــن الــواقــع، فضا

زيــادة حّدة التوتر والخافات ألتفه األسباب 
كنوع من التعويض.

ــاذ الــصــحــة  ــ ــتـ ــ ويــــــرى الـــبـــاحـــث الـــنـــفـــســـي وأسـ
 »الـــعـــودة مــن االغــتــراب 

ّ
النفسية عــلــي بــلــه أن

اختبارًا  ذاتها  في حّد  ل 
ّ
تمث بصورة فجائية 

نــفــســيــًا كــبــيــرًا، ال ســّيــمــا بــعــد بــقــائــه مغتربًا 
لفترات طويلة وجرى ترحيله في ظروف غير 
طبيعية وخال فترة زمنية بسيطة. من شأن 
 يتسبب في ضغوط نفسية، مع غياب 

ّ
ذلك أن

االنتظام في العودة واكتمال الترتيبات«. 
»الضغوط  عــن  الجديد«  لـ«العربي  ويتحّدث 
االقـــتـــصـــاديـــة الــكــثــيــفــة ومـــشـــاكـــل الــســكــن في 
الباد، األمر الذي قد يقود إلى احتكاك وارتفاع 
وتيرة النقاشات، وصواًل إلى االنفصال. يأتي 
ــة للتاميذ  ذلــــك إلــــى جـــانـــب مــشــاكــل الــــدراســ
ــوا دراســــتــــهــــم هـــنـــاك  ــعـ ــطـ ــــن قـ ــــذيـ والـــــطـــــاب الـ
وانتقلوا من منهج إلى آخر. بالتالي قد يصل 
األمـــر إلــى حــّد اإلعــاقــات األكــاديــمــيــة والتأخر 

الدراسي ومشاكل في التأقلم األكاديمي«. 
 »ثـــّمـــة مــشــاكــل ســـوف تــواجــه 

ّ
يــضــيــف بــلــه أن

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد
السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

على الرغم من حضور السيف 
والرقص به في الزفات 

الفلسطينية، فإّن إطالق 
الرصاص يطغى على األجواء 

ولو أنّه يسقط ضحايا

حيفا ـ ناهد درباس

ــة فـــــي أفــــــــــراح الــــداخــــل  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ إطــــــــاق الـــــعـــــيـــــارات الـ
الفلسطيني املحتل تقليد معروف تتوارثه األجيال، 
شأن مناطق فلسطينية وعربية أخرى. هو مرادف 
وجهًا  الــعــادة  لهذه   

ّ
لكن تفاخرًا،  بالسيف  للرقص 

النارية  الــعــيــارات   
ّ
أن أكــثــر سلبية، خصوصًا  آخــر 

تطلق عشوائيًا، ما يشكل خطرًا على حياة األبرياء 
من السكان واملارة، وتهديدًا للممتلكات.

عــدد مــن الــبــلــدات العربية فــي الــداخــل الفلسطيني 
املحتل عــام 1948، بــدأ فــي مــنــاشــدة األهــالــي لعدم 
اســتــعــمــال الــســاح فــي حــفــات الــزفــاف لخطورته. 
إطــاق عيارات  األخــيــرة حادثة  الفترة  فقد شهدت 
نارية في حفل زفــاف أدى إلى مقتل السيدة نادية 
الجنوبي،  املــثــلــث  فــي  الطيبة  بــرانــســي مــن مــديــنــة 
خال جلوسها في حديقة بيتها. وقبل عام أيضًا 
قــتــل شــخــص آخــــر فـــي املــديــنــة بــالــطــريــقــة نفسها. 
الشهر املاضي بالذات، أصيب شاب من مدينة رهط 
بالنقب بــرصــاصــة طائشة فــي يــده وهــو فــي بيته 

أيضًا.
فــي هــذا اإلطــــار، بـــادر الــشــاب حــمــودي جبالي )25 
زفافه  الطيبة حيث سيعقد حفل  عامًا( من مدينة 
ــوم الــجــمــعــة 18 أغـــســـطـــس/ آب، إلــــى مــنــاشــدة  ــيـ الـ
الجميع عدم إطاق النار في هذا الحفل. وأرفق ذلك 
في نص دعوة زفافه: »الرجاء ممنوع إطاق النار« 
وهـــي الـــدعـــوة الــتــي وزعــهــا عــلــى مــئــات مــن أقــاربــه 

وأصدقائه.
القت هذه الخطوة النادرة تأييدًا واسعًا من أهالي 
املدينة وتهنئة على املبادرة املسؤولة. وفي حديث 
»السبب يعود  يقول:  تلك،  مع جبالي عن مبادرته 
إذ شــهــدت مناطقنا  الــتــي نعيشها،  األوضــــاع  الـــى 
وفـــاة ســيــدة وهــي فــي بيتها. بــاتــت ظــاهــرة إطــاق 
الـــرصـــاص فـــي األعـــــراس تــشــكــل خــطــرًا كــبــيــرًا على 
 من األنسب أن يكون 

ّ
أن حياة الجميع، لذلك رأيــت 

تنبيهي من خال بطاقات الدعوة إلى الزفاف، عدا 
ذلـــك ومطالبتي لهم  فــي  إلـــى كثيرين  تــحــدثــي  عــن 
بــعــدم اســتــخــدام الـــســـاح. بـــدأت بنفسي مــن خــال 
على  املجتمع حفاظًا  لتوعية  بــالــذات  زفــافــي  حفل 

سامة الجميع«.
الــظــاهــرة املنتشرة فــي فلسطني الداخل  حــول هــذه 
ــا، يـــقـــول الـــبـــاحـــث املـــحـــاضـــر فــــي الــعــلــوم  ــيــــرهــ وغــ
االجــتــمــاعــيــة الــدكــتــور عــزيــز حـــيـــدر: »ســلــوكــيــاتــنــا 
 الــظــواهــر 

ّ
انــفــعــالــيــة، هــــذا جــــزء ال يــتــجــزأ مـــن كــــل

العنف والقتل وحــوادث  املجتمع مثل  السلبية في 
الطرقات. بالنسبة لقضية إطاق العيارات النارية 

في األفراح، ال يشذ سلوكنا عن ذلك االنفعال الذي 
الظاهرة مــوجــودة أيضًا  . هــذه 

ّ
كــكــل يميز املجتمع 

فــي الــــدول الــعــربــيــة، ولــيــســت مــحــصــورة بــاألفــراح 
فقط، بل تمتد إلى الجنازات هناك«. 

يــعــرفــون كيفية   كــثــيــريــن ال 
ّ
أن إلــــى  يــشــيــر حـــيـــدر 

التصرف في املواقف االنفعالية، وهم بذلك يتبعون 
السلوك املعتمد ال سيما في التجمعات. كذلك، ليس 
كـــاٍف بما يمكن أن تسببه هذه  الــنــاس وعــي  لــدى 
العيارات النارية من خطر وضرر لآلخرين اآلمنني، 
ــتــــداء مـــن اإلزعـــــــاج وصــــــواًل إلــــى خــطــر اإلصـــابـــة  ابــ
 هذا السلوك هو نفسه في 

ّ
واملوت. يضيف حيدر أن

حوادث الطرقات فالشخص يقود سيارته وال يهتم 
بحياته أو بحياة اآلخــريــن: »هــذه عــادة فيها نوع 
من التفاخر وإظهار القوة. البارود بداًل من السيف 
التفاخر  الــشــرقــيــة اســتــبــدال ألداة  املــجــتــمــعــات  فــي 

فقط، أما التفاخر فهو نفسه«.
ــدل عــلــى مــســتــوى  ــذه الـــظـــاهـــرة تــ  هــ

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

: »نحن مجتمع غير عقاني في هذه 
ّ

املجتمع ككل

نا مجتمع غير فاعل بل منفعل 
ّ
األمــور ما يعني أن

في جميع عاداته. التقليد متوارث كغيره من األمور 
ثقافة  في  في مجتمعنا خصوصًا  تتغير  لم  التي 
التظاهر والتفاخر. حتى كلمات أغاني األفــراح لم 
تتغير، فما زلنا نسمع األغاني التي تمّجد الساح. 
هناك من يغلق شارعًا عامًا في بلدة من أجل حفل 
ــه يتبع 

ّ
ــــذا تـــصـــرف غــيــر مــعــقــول، لــكــن الــــزفــــاف، وهـ

سلوك التفاخر نفسه، مع عدم أخذ إمكانية إزعاج 
اآلخرين بعني االعتبار«.

مديرة  إغبارية،  فتحية  الحاجة  تقول  من جهتها، 
قــســم الــخــدمــات االجــتــمــاعــيــة فــي مــديــنــة أم الفحم: 
»تــقــلــصــت هـــذه الــظــاهــرة بــشــكــل الفـــت فــي األشــهــر 
توعية  حــمــات  وغــيــرنــا  تنظيمنا  بــعــد  األخـــيـــرة، 
النار في األفـــراح، وشرحنا  اجتماعية ضد إطــاق 
ــلـــى الــــوضــــع الــــعــــام وكــيــفــيــة  ــيـــاتـــهـــا عـ ــــول تـــداعـ حــ
تــأثــيــرهــا فــي األجـــيـــال الــشــابــة. وبــالــفــعــل، أجمعت 
 املـــؤســـســـات والــجــمــعــيــات مـــع مــكــتــب الــشــؤون 

ّ
كــــل

االجتماعية والقيادات املحلية ورجال الدين وأئمة 
املساجد على تأييد الحمات. ويبدو الفرق واضحًا 
هذا العام عن األعوام السابقة في تقلص الظاهرة«.
تــضــيــف: »يــمــكــن تفسير إطـــاق الــنــار فــي األفــــراح، 
ه مظهر 

ّ
لكن بــالــحــدث،  الفرحة  إظــهــار  فــي  بالرغبة 

التي  الــنــاريــة  لــلــمــفــرقــعــات  ســلــبــي، حــتــى بالنسبة 
آخــريــن يطلقون   

ّ
فــإن كــذلــك،  املفتني.  حّرمها بعض 

رأيهم رديف  فالعنف في  ليثبتوا وجــودهــم،  النار 
لــلــقــوة. هـــو إثـــبـــات خــاطــئ لـــلـــذات فــهــو يــأتــي على 

حساب اآلخر«.

الصدمات األولىتحقيق
هذه تبعات عودة السودانيين من السعودية

جلسات شاي لالستجمام في السنـغال

المشروب الشعبي األّول 
ر في  في السنغال يحضَّ

كّل األوقات والظروف

خديجة الطيب

ــد مـــن أبـــرز  تـــنـــاول الـــشـــاي فـــي الــســنــغــال واحــ
الطقوس اليومية التي يحرص عليها سّكان 
الباد، إذ يجمع أفراد العائلة الذين يكّرمون 
به ضيفهم ويعّبرون له من خاله عن الحب 
والــتــقــديــر. يــأتــي ذلـــك فـــي جــلــســات مــســامــرة 
ومؤانسة لتمضية الوقت وتفقد أحوال األهل.
والشاي الذي ُيَعّد املشروب الشعبي األّول في 
والظروف  األوقـــات   

ّ
كــل في  ر 

َّ
السنغال، يحض

ــد الــــفــــطــــور صـــبـــاحـــًا  ــ ــوائــ ــ ــلــــى مــ ــــــع عــ
َ

ويــــــوض
وبعد  مساًء  وكذلك  القيلولة  بعد  ويستهلك 
الشاي  السنغاليون  ويتناول  العشاء.  وجبة 
خال العمل وفي جلسات املقاهي واجتماعات 
األصدقاء والعائلة في البيت. وعلى الرغم من 
إعــداد الشاي تفرض نفسها على   شــروط 

ّ
أن

 الــســنــغــالــيــني تــمــكــنــوا من 
ّ
ــإن ــره، فــ

ّ
مـــن يــحــض

تكييف جلسة الشاي لتتوافق وكل الظروف. 
في اإلدارات ومكاتب العمل على سبيل املثال، 
يحرص عّمال املقاهي على إعداد الشاي وفق 
أصــولــه وتــقــديــم كــؤوســه عــلــى أوان تقليدية 

مزّينة بوريقات النعناع.
وال يـــفـــارق كـــأس الـــشـــاي حــتــى املــتــجــّول في 
ــبـــاحـــث عــــن وســـيـــلـــة نـــقـــل، إذ  األســــــــواق أو الـ
يعرض الباعة الكؤوس التي تمتاز بنكهتها 
الخاصة على قارعة الطرقات مستفيدين من 
حاجة املتجّولني وأصحاب املحات التجارية 
والــســائــقــني إلـــى تــنــاول الــشــاي الــثــقــيــل الــذي 

صهم من وجع الرأس.
ّ
يمنحهم الطاقة ويخل

ــــي الـــســـنـــغـــال  ــاي فـ ــ ــشـ ــ وتـــحـــتـــفـــظ جـــلـــســـات الـ
األدوات  ما يخّص  في  بخصوصيتها ســواء 
القديمة أو النكهة األفريقية املميزة أو طريقة 
ــقـــدم ولــم  ــم تــتــغــّيــر مــنــذ الـ الــتــحــضــيــر الـــتـــي لـ
تتبعها  راحــت  التي  الحديثة  بالطرق  تتأثر 
ــعـــوب األخــــــــرى. وتـــكـــثـــر تـــلـــك الــجــلــســات  الـــشـ
فــي املــجــتــمــع الــســنــغــالــي إذ يحلو احــتــســاؤه 
ــة وســــط الــعــائــلــة  ــئـ فـــي أجـــــواء حــمــيــمــّيــة ودافـ
واألصــدقــاء. وعلى الرغم من اختاف عــادات 
بينها  املشترك  القاسم   

ّ
فــإن السنغال،  قبائل 

ــاي كـــخـــطـــوة أولــــى  ــشــ ــو تـــقـــديـــم الــ جــمــيــعــًا هــ
لتكريم الضيف.

رفض  يمكن  ال  السنغالية،  التقاليد  بحسب 
ــلـــســـة شــــــــاي، إذ تــــهــــدف تــلــك  دعــــــــوة إلـــــــى جـ
الـــدعـــوة إلـــى اجــتــمــاع الــنــاس فيسهل تــبــادل 
األحـــاديـــث بــني الــجــمــيــع وإصــــاح ذات البني 
ــلـــك الـــجـــلـــســـات تــكــون  بــــني املـــتـــخـــاصـــمـــني. وتـ
مريحة تستوعب جميع الحاضرين وتعكس 
خصوصية الحياة األفريقية البسيطة واللّمة 

العائلية. 
 »الــشــاي 

ّ
يــقــول عــبــده بــاكــيــه وهـــو عــامــل، إن

ــنـــغـــال ولــيــس  الـــسـ فــــي  املـــــشـــــروب األول  هــــو 
التي  القهوة. وهــو يتمّيز بطقوسه ودالالتــه 
ــرم وحــســن  ــ ــكـ ــ ــتــــواصــــل والـ تـــعـــكـــس حــــــــرارة الــ

إلى  ُيــصــار  الــشــاي  الضيافة. فخال جلسات 
اإلحــاطــة بــاألحــوال االجتماعية وإلـــى تــداول 
 »الــســنــغــالــيــني 

ّ
أن يــضــيــف  آخـــــر األخــــــبــــــار«. 

ــلــون ارتـــشـــاف الـــشـــاي بــطــريــقــة خــاصــة 
ّ

يــفــض
تــجــعــلــهــم يــســتــمــتــعــون بــــه، وذلـــــك مـــن خــال 
إصدار أصوات بالفم والتقاط فنجان الشاي 
على  يحرصون  كذلك  اليمنى.  اليد  بأصابع 
 والــســمــك الــدســمــة 

ّ
تــنــاولــه بــعــد وجــبــة األرز

كـــوســـيـــلـــة لــتــنــظــيــف الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي مــن 
كمّية الدسم التي تناولوها«. ويشير إلى أن 
ــــه طــقــس يــومــي، فهو 

ّ
»شــــرب الــشــاي وبــمــا أن

أفضل طريقة لتمضية الوقت نظرًا إلى طول 
ـــــه مـــن أصــــول الــضــيــافــة 

ّ
مــــّدة تــحــضــيــره. وألن

فــي الــثــقــافــة الــســنــغــالــيــة، يــهــتــّم ســكــان الــبــاد 
تحضيره  وأدوات  الـــشـــاي  بــجــلــســات  كــثــيــرا 

ويسارعون إلى اقتناء املتمّيز منها«.
له  السنغاليني  الــشــاي عشق  أوانـــي  وتعكس 
الرغم  على  الضيافة.  حسن  على  وحــرصــهــم 
من االختاف والتفاوت من مكان إلى اآلخر، 
 تلك األوانــــي ومـــواد الــشــاي مــوّحــدة بني 

ّ
فـــإن

 املــنــاطــق مـــع اخـــتـــاف بــســيــط فـــي كيفية 
ّ

كــــل
إعداده ومّدة غليه واستخدام أوراق النعناع 
والــصــمــغ الــعــربــي الــــذي يــضــيــف إلــيــه رغـــوة 

ومذاقًا.
ويختلف الشاي السنغالي عن الشاي العربي 
كثيرًا، إذ هو ثقيل ومّر ال يستسيغه املرء في 
البداية. وتحضيره يكون بغلي املاء والشاي 
املــاء  كمية  بحسب  تختلف  الــزمــن  مــن  لفترة 
والشاي وحجم اإلبريق، لُيضاف السّكر إليه 
في النهاية وكذلك وريقات النعناع أو الصمغ 
أن  قبل  لفترة  الـــذوق. ويترك  العربي بحسب 

كـــؤوس صغيرة  فــي  للتقديم  يصبح جــاهــزًا 
يــقــبــلــون  الــســنــغــالــيــني ال   

ّ
ُيـــذكـــر أن الـــحـــجـــم. 

الــتــنــازل عــن تلك الطريقة فــي إعـــداد الــشــاي، 
إذ يرونها ضرورية الستخراج الطعم القوي 
ــنــــوه واملـــحـــافـــظـــة عــلــى خــصــائــص  الـــــذي أدمــ
الـــشـــاي وفــــوائــــده. وهـــم يــشــربــونــه بــكــثــرة إذ 

يعّدونه نقيًا وخاليًا من املواد الضارة.
وعلى الرغم من تعاظم سلطة الشاي وتغلغل 
ثــقــافــتــه فــــي املــجــتــمــع الــســنــغــالــي وتـــأثـــيـــره 
املــتــزايــد فــي حــيــاة الــنــاس وطــريــقــة عيشهم، 
 ظهوره كان مرّحبًا به ال 

ّ
 ذلك ال يعني أن

ّ
فإن

الناس حول  اختلف  الريف، حيث  في  سّيما 
جواز تناوله. فثّمة من ُيعّده ُمحّرمًا بدعوى 
واملـــال باإلضافة  للوقت  مــن تضييع  فيه  مــا 

إلى اختاط الناس فيه. 
ــــــه فــــي بــــدايــــة ظــهــور 

ّ
ــى أن ــ تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ

القبائل  رؤســـاء  تناوله على  اقتصر  الــشــاي، 
وعلّية القوم، قبل أن ينتقل سحر الشاي إلى 
الــجــمــيــع مــع انــتــشــاره وازدهـــــار تــجــارتــه في 

غرب أفريقيا.

الطاب حول  من  كثير  بينما يستعد 
العالم الفتتاح عامهم الجامعي األول، 
ــاك مــــن يـــحـــاولـــون الــتــســجــيــل فــي  ــنـ هـ
األميركية  املتحدة  الــواليــات  جامعات 
بــلــدانــنــا  تعطيها  الــتــي  للقيمة  نــظــرًا 
األميركية  للشهادة  وغيرها  العربية 
التي  األمــيــركــيــة  وللتجربة  جــهــة،  مــن 
مــن جهة  الــطــالــب  أن يخوضها  يمكن 
أخرى. إحدى العقبات األساسية عادة 
مـــا تــكــون جــهــل الـــطـــاب بــالــجــامــعــات 
ــا وقــوانــيــنــهــا  ــهــ األمـــيـــركـــيـــة وشــــروطــ
ومـــنـــاهـــجـــهـــا وأســـالـــيـــبـــهـــا الـــتـــربـــويـــة 

املختلفة.
فـــي هــــذا اإلطــــــار، عــــرض مـــوقـــع مجلة 
»ريـــــــدرز دايـــجـــســـت« قــائــمــة بــأصــعــب 
 واليـــــة مـــن الـــواليـــات 

ّ
جــامــعــة فـــي كــــل

األميركية كاآلتي:
الــجــامــعــة املسيحية  آالبـــامـــا،  جــامــعــة 
ــانــــســــاس،  فــــي أريــــــزونــــــا، جـــامـــعـــة آركــ
مــعــهــد كــالــيــفــورنــيــا لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــدج، جــامــعــة  ــولــ جـــامـــعـــة كـــــولـــــورادو كــ
جــورج  جامعة  كونيكتيكت،  فــي  ييل 
العاصمة، جامعة  واشنطن  في  تــاون 
إيــمــوري  فــلــوريــدا، جامعة  ميامي فــي 
يونغ  بريغهام  جــورجــيــا، جامعة  فــي 
فــــي هـــــــــاواي، جـــامـــعـــة نـــــــورث ويــســت 
نــازاريــن في آيــداهــو، جامعة شيكاغو 
نــورثــويــســتــرن فــي إيــلــيــنــوي، جامعة 
غرينيل  إنديانا، جامعة  في  نــوتــردام 
كـــولـــدج فـــي آيــــــوا، جــامــعــة ســتــيــرلــنــغ 
كولدج في كنساس، جامعة بيريا في 

لويزيانا،  في  توالنا  كنتاكي، جامعة 
جامعة بودوين في ماين، جامعة جون 
هوبكنز في مارياند، جامعة هارفارد 
في ماساشوستس، جامعة ميشيغان 
أوف آن آربور، جامعة كارلتون كولدج 
ميسيسيبي  جــامــعــة  مينيسوتا،  فــي 
فالي ستايت، جامعة »واشنطن سان 
لويس« في ميسوري، جامعة »كارول 
كولدج« في مونتانا، جامعة »يونيون 
كولدج« في نبراسكا، جامعة دارتموث 
كـــولـــدج فـــي نــيــو هــامــبــشــيــر، جــامــعــة 
بــريــنــســتــون فــــي نـــيـــوجـــرســـي، مــعــهــد 
نيومكسيكو للتعدين والتكنولوجيا، 
ــيــــويــــورك،  ــــي نــ جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فـ
جــامــعــة ديــــوك فـــي نــــورث كـــارواليـــنـــا، 
جامعة جيمستاون في نورث داكوتا، 
جــامــعــة كينيون كــولــدج فــي أوهــايــو، 
جامعة تولسا في أوكاهوما، جامعة 
ــــون، جــامــعــة  ــغــ ــ ــولــــدج فــــي أوريــ ريـــــد كــ
بــنــســلــفــانــيــا، جــامــعــة بـــــراون فـــي رود 
فــي ســاوث  آيــانــد، جامعة كليمسون 
ــا فــي  ــانـ ــتـ كــــارواليــــنــــا، جـــامـــعـــة أوغـــسـ
ساوث داكوتا، جامعة فاندربيلت في 
رايــس في تكساس،  تينيسي، جامعة 
جـــامـــعـــة بـــريـــغـــهـــام يـــونـــغ فــــي يـــوتـــاه، 
ــبـــوري فــــي فــيــرمــونــت،  ــيـــدلـ جـــامـــعـــة مـ
جامعة واشنطن أند لي في فرجينيا، 
واشنطن،  في  كولدج  ويتمان  جامعة 
جامعة كونكورد في ويست فرجينيا، 

وأخيرًا جامعة ويسكونسن.
)عصام سحمراني(

أصعب جامعات الواليات 
المتحدة

رلى المصري

أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته أول من أمس عددًا من املــواد في 
ة باألخالق واآلداب 

ّ
قانون العقوبات اللبناني في بابه السابع »الجرائم املخل

العامة« لعل أبرزها إلغاء املادة 522 )في فصل االغتصاب( والتي كانت 
تـــزّوج من  تــنــّص على أن املغتصب يمكنه اإلفـــالت مــن العقاب فــي حــال 
أساسها  من   522 املــادة  ألغيت  للقانون،  الجديدة  الصيغة  في  ضحيته. 
وبات أي فعل استغالل او إكراه أو إجبار أو التهديد على الجماع أو على 
»أمر مناٍف للحشمة« أمرًا ُيعاقب عليه القانون بالحبس وباألشغال الشاقة 

بحسب املواد 503 و504 و506 و507 من قانون العقوبات اللبناني. 
املــواد  بــإلــغــاء  وتــونــس  األردن  بنساء   

ً
ــوة أسـ لبنان  نــســاء  تحتفل  وبينما 

املــشــابــهــة الــخــاصــة بــالــتــزويــج مــن املــغــتــصــب، اشــتــعــلــت مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي في لبنان باآلراء واملواقف املتضاربة حول ما إذا كانت املادة 
تفعيل  إلعــادة  آخــر   

ً
مدخال ل 

ّ
تشك القانوني،  التعديل  طاولها  التي   ،505

ــادة 505 مــوضــوع »املــجــامــعــة« مــع قــاصــر ودرجــة  ــادة 522. تــتــنــاول املـ املـ
العقوبة بالغرامة والحبس إذا كان/ت القاصر مميزًا )أي بني 15 و18 عامًا( 
أو غير ممّيز )تحت سن الـــ15 عامًا(. ملن يقرأ النص في صيغته املعّدلة 
ألول وهلة قد يظن أن املادة 522 تعود مجددًا، حيث يمكن تعليق العقوبة 
بالحبس أو بالغرامة »إذا عقد زواج صحيح بني من جامع قاصرًا وبني 
القاصر«. كما يأخذ املعارضون للتعديل الحالي أنه يشّرع الزواج املبكر 
)الــزواج من قاصر( تحت عني وأنــف قانون وضعي مدني بينما قوانني 

األحوال الشخصية الدينية تنص صراحة حول هذا األمر.
ثمة ثالث نقاط أساسية في هذا السياق يجدر تسليط الضوء عليها: 

ــادة 522( وبـــني الجماع  ــح بــني االغــتــصــاب )بــحــســب املــ الــفــرق واضـ  :
ً
اوال

الــطــرفــني، والــذي  املـــادة 505( والـــذي يقتضي مــوافــقــة ورضـــى  )بحسب 
اختلط األمر فيه على كل من عارض املادة 505. ثانيًا: االلتفاف القانوني 
على قوانني األحوال الشخصية فيما خص الزواج من القاصرات. فإذا عقد 
ر« مع القاصر سيكون 

ّ
– وال البد – الزواج الصحيح، فإن هذا »الزواج املبك

خاضعًا وبشكل حثيث للمتابعة القضائية واالجتماعية )وذلك باالستناد 
يأخذ  اجتماعي/ة  تقرير مساعد/ة  إلى  إلى حكم قضائي مدني يستند 
باالعتبار الظروف النفسية واالجتماعية للقاصر(. وثالثًا: إدخال القضاء 
املدني ألول مرة في البت بشؤون الزواج وتنظيمه وفسخه ومالحقة من 

يقوم به تحت ذرائع مختلفة.  
أو  مبكرًا  تزويجهن  يتم  الــالتــي  الفتيات  بإمكان  كــان  إذا  الــســؤال  يبقى 
املــادة،  لهذه  الجديد  النص  من  لالستفادة  املدني  للقضاء  اللجوء  قسريًا 
بحيث يصبح مصيرهن رهن املتابعة القضائية والقانونية واالجتماعية. 
وهل يمكن أن يعني ذلك، بحسب روحية التشريع، أن الزواج تحت عمر 18 

هو زواج غير طبيعي يستوجب املتابعة القضائية؟ 
)ناشطة نسوية(

هل تحّد المادة 505 من الزواج 
المبكر في لبنان؟

تاء

بملف  االهتمام  »ضرورة  على  بله  علي  النفسية  الصحة  أستاذ  يشّدد 
التنمية  عجلة  دفع  في  منهم  واالستفادة  السعودية  من  العائدين 
لهم.  والنفسي  االجتماعي  الدعم  تقديم  جانب  إلى  السودان،  في 
وإتاحة  التعقيد  وعدم  القوية  اإلرادة  توّفر  حال  في  ممكن  واألمر 
إيجابية  طاقة  فتكون  والــدراســة.  واإلقامة  العمل  في  لهم  فرص 

تساعد المغترب والمجتمع المحلي على حّد سواء«.

الطاقة اإليجابية ضرورة

المستقبل يخيفهم )إبراهيم حميد/ فرانس برس(

هل كانت دراستهم صعبة؟ )بل ويشتر/ فرانس برس(

الرصاص يغلب الرقص بالسيف )عباس موماني/ فرانس برس(
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)Getty( للشاي طقوس مختلفة



قضايا

توفيق الجند

قد يكون الحشد التاريخي الذي 
ــر الــشــعــبــي  ــمـ يـــنـــوي حـــــزب املـــؤتـ
 24 اليمن تنظيمه، في  العام في 
الجاري، بمناسبة مرور  آب  من أغسطس/ 
35 عــامــا عــلــى تــأســيــســه، بــدايــة فــك بــراغــي 
آخــــر تــحــالــف أقـــامـــه عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
خــــال أربـــعـــة عـــقـــود لـــه فـــي رئـــاســـة الـــبـــاد، 
و35 عاما في رئاسة هذا الحزب الذي مثل 
إطارا إلقامة تحالفاٍت كثيرة اشتهر صالح 
بمهارته في تركيبها وتفكيكها، وجديدها 
ــن مـــع جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه  ــراهــ تــحــالــفــه الــ

)الحوثيني(. 
يــبــدو مــن الــتــذمــر الـــذي يــبــديــه الــحــوثــيــون، 
في أثناء مرحلة اإلعــداد ملؤتمر الحزب، أن 
الــحــشــد املــنــتــظــر ســيــكــون رســـالـــة مـــن علي 
عبدالله صالح، عبر حزبه، إلى حلفائه في 
الداخل من جماعة الحوثيني، أكثر من كونه 
رسالة إلى خصومه في الداخل أو الخارج، 
باعتبارهما  مــعــهــم،  تحالفه  شــهــد  أن  بــعــد 
فــي صنعاء، فتورا  أمــر واقــع  ثنائي سلطة 
ــل، أقــــل وصــــف لها  ــائـ ــادل رسـ ــبـ واضـــحـــا وتـ
أنها مؤشرات عــدم الرضا من الطرفني عن 
وإن   ،2015 مــنــذ  املــعــلــن  تحالفهما  طبيعة 
كـــان قـــد بـــدأ تــنــســيــقــا خــجــوال إثـــر انــشــقــاق 
الــجــنــرال عــلــي مــحــســن األحــمــر عــن صــالــح، 
إبــان  الــســاحــات الشبابية  إلـــى  وانــضــمــامــه 
آذار 2011،  اليمنية، في 21 مــارس/  الثورة 
باعتباره خصما للطرفني، بعد ثاثة عقود 
بــني محسن وصالح،  الوثيق  التحالف  مــن 

والذي بلغ مستوى الشراكة.  
يــبــدأ صــالــح تــحــالــفــاتــه بــالــتــمــاهــي مـــع أي 
طرف آخر، يؤمن بوجود مصلحٍة مشتركة 
معه، إلى درجٍة يصعب التمييز فيها بينه 
ــاراٍت خــاصــة  ــســ ــّون مــ ــكـ ــم يـ وبــــني حــلــيــفــه، ثـ
للتمايز التدريجي مع حليفه، حتى يتحول 
خصما واضحا في نهاية املطاف. ويحرص 
صالح على أن يكون مصدرا للفعل، والطرف 
األقــــوى فــي أي تــحــالــف داخـــلـــي، بــاعــتــبــاره 
صــاحــب الــســلــطــة األعـــلـــى. وال يــحــرص، في 
املقابل، على إظهار هــذه امليزة أمــام اآلخــر، 
كــمــا ظــهــر ذلـــك جــلــيــا فــي جــمــيــع تحالفاته 
تقريبا منذ بداية حكمه شمال اليمن في 17 

يوليو/ تموز 1978.
باستثناء دائرته املقّربة التي تشكل قاعدة 
حكمه الصلبة، لم يعرف علي عبدالله صالح 
خاض  ما  بقدر  االستراتيجية،  التحالفات 
مــتــوالــيــة، يخرج  تكتيكية  تــحــالــفــات  غــمــار 
منها بمرونة، كما حدث بينه وبني التجمع 
اليمني لإلصاح )تحالف مرّكب من قيادات 
ــال أعـــمـــال( ابـــتـــداء من  ــ قــبــلــيــة وديــنــيــة ورجـ
1997، أو بعنف ودماء كما حدث بينه وبني 
الحزب االشتراكي اليمني في حرب صيف 
إطــار رسمي  مــا يكون هناك  1994. وغالبا 
الشعبي  املــؤتــمــر  وهــو  املعلنة،  لتحالفاته 
الــعــام املساعد للمؤتمر،  الــعــام، لكن األمــني 
ياسر العواضي، أكد قبل سنوات أن صالح 
لم يحكم بحزبه، وإنما بتحالٍف غير رسمي 
مكون من ثاثة أشخاص، صالح ومحسن 
وشيخ قبيلة حاشد الراحل عبدالله األحمر 
الـــذي تــوفــي فــي عــام 2007 )بــعــد أشــهــر من 
ــاؤه إلــى  ــنــ حـــديـــث الــــعــــواضــــي(، وتـــحـــول أبــ
خصوم أقوياء لصالح، استمدوا قوتهم في 
واالمــتــيــازات  واملـــال  القبيلة  مــن  مناهضته 
لهم ولوالدهم  التي منحها صالح  الكبيرة 
خال ثاثة عقود من التحالف بني »الرئيس 
مال  إمبراطوريات  إلــى  حولتهم  والشيخ«، 

ونفوذ غير مسبوقة في اليمن.
أما الجنرال علي محسن األحمر فقد تأخر 
حتى مارس/ آذار 2011، ليتحول إلى خصم 
معلن لصالح، بعد سنوات من النزاع الكامن 
الـــــذي ســعــى فــيــه إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى قــوتــه 
وحضوره ذراعــا يمنيا لصالح طــوال فترة 
أحمد  وكـــان تصعيد صــالــح نجله  حــكــمــه، 
تشكيات  )أكبر  الجمهوري  للحرس  قائدا 
الرجل  ليصبح  وإعـــداده  اليمني(،  الجيش 
ــد أوصــــــــل عـــدة  ــ قـ ــده  ــعــ بــ الـــيـــمـــن  ــي  ــ فـ األول 
إلــى محسن، فصعود أحمد  رسائل سلبية 
كــان خصما مباشرا مــن رصــيــده مــن القوة 
والنفوذ. ويرى الجنرال محسن نفسه أحد 
أوصلت علي عبدالله صالح  التي  األيـــادي 
اختياره مرشحا  السلطة، حيث جــرى  إلــى 
لـــرجـــال الــجــيــش، قــبــل أن يــنــتــخــبــه مجلس 
الــشــعــب الــتــأســيــســي فــي 17 يــولــيــو/ تموز 
1978، كما ذكــر محسن، وهــو أيضا الرجل 
ــــذي قــمــع أول انـــقـــاب ضـــد صـــالـــح، قـــاده  الـ
الــنــاصــريــون بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن تــولــيــه 
الحكم، وأصبح يمارس صاحياٍت موازية 
لــصــاحــيــات الــرئــيــس، نــتــيــجــة تــولــيــه، إلــى 
جانب نخبة من العسكريني املنحدرين من 
أسرة ومنطقة صالح، شكلوا قاعدة حكمه 
الــصــلــبــة )عــلــي مــحــســن، مــحــمــد إســمــاعــيــل، 
صــالــح الــضــنــني، عــبــدالــلــه الــقــاضــي، أحــمــد 
ــر مـــحـــمـــد عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــبـ ــ ــقـــه األكـ ــيـ ــقـ فــــــــرج، وشـ
الشقيقني علي صالح  صالح، وأخــواه غير 
أحــمــد علي،  الجمهوري قبل  الــحــرس  قــائــد 
ومــحــمــد صــالــح قــائــد الــدفــاع الــجــوي حتى 
أبــرز وحــدات الجيش  2012(، وذلــك بقيادة 
العامة للدولة من خارج  السياسات  ورسم 
مؤسساتها، وكان ذلك أول وأطــول تحالف 

غير معلن لصالح في فترة حكمه، ولم يرغب 
قــيــدا عــلــى مــمــارســاتــه السلطوية،  يــظــل  أن 
بــعــد وصـــول أبــنــائــه وأبــنــاء عمومتهم إلــى 

مراكز تسمح لهم بإدارة اللعبة منفردين.
لم يبق من التحالف األول لصالح حاليا غير 
إخــوتــه غير األشــقــاء وأبــنــاء شقيقه األكبر 
مــحــمــد عــبــدالــلــه صـــالـــح، وكـــــان االنــشــقــاق 
األكبر الذي هز سلطته في 2011 تفكك هذا 
الــتــحــالــف املــســكــوت عــنــه بــاعــتــبــاره قــاعــدة 
صلبة لحكمه أكثر ربما من خروج الشباب 
وأحــــــزاب املـــعـــارضـــة إلــــى الـــســـاحـــات، وكـــان 
البردوني  عبدالله  األشهر  اليمني  الشاعر 
أن ينهار تحالف سنحان محدثا  قد توقع 

كارثة على الشعب:
أخـــاف على/  إذ  الشعب منهم  أخــشــى على 

سنحان من نفسه من بعض سنحانا
ـــك الــتــحــالــف هـــو حــقــل األلــــغــــام الـــــذي لم  ذلـ
يستطع علي عبدالله صالح تجاوزه بسام، 
ألنه نشأ في أضعف حاالته )صالح( رئيسا 
أي من  )وتأثير(  فنفوذ  بــدايــات حكمه،  في 
القيادات العسكرية أعاه أو الشيخ األحمر، 
كان يفوق نفوذ أحزاب مجتمعة وتأثيرها، 
أو نفوذ أي حكومة في عهده. وعندما بدأ 
صالح يشق الطريق لنجله إلى السلطة كان 
هؤالء يرون ذلك تجاوزا منه ملبدأ الشراكة 
ــاول صــالــح  ــ والـــحـــكـــم الــجــمــاعــي بــيــنــهــم. حـ
تــوريــط محسن، وهــو األقـــوى بــني تشكيلة 
رجال سنحان حول صالح، في ست حروب 
مـــع حــركــة الــحــوثــيــني فـــي صــعــدة )2004 - 
2010(، ألنه القائد العسكري للمنطقة التي 
تــتــبــعــهــا صـــعـــدة، لــكــن مــحــســن نــفــذ بجلده 
منها بصعوبة، وكانت آخر حرٍب يخوضها 

تحت مظلة صالح.
لـــم يــكــن هـــذا الــتــحــالــف غــيــر املــعــلــن يسمح 
لــلــتــحــالــفــات املـــعـــلـــنـــة بــــني صـــالـــح وحـــزبـــه 
الــعــام( مــع أحـــزاب وقــوى  )املؤتمر الشعبي 
ــان يعبر عن  أخـــرى أن تــتــجــاوز نــفــوذه، وكـ
مواقفه عبر كيانات حزبية، أو في اللقاءات 
املــغــلــقــة. وحـــني تــحــالــف صــالــح مــع الــحــزب 
ــادة توحيد  إعـ اليمني، وأعــلــنــا  االشــتــراكــي 

الشطرين اليمنيني )الشمال والجنوب( في 
مايو/ أيــار 1990، أوعــز صالح إلــى الشيخ 
ــر تــشــكــيــل حــــزب ســيــاســي،  ــمـ عــبــدالــلــه األحـ
يجد  عندما  )االشــتــراكــي(  حليفه  يناهض 
ــراض عـــلـــيـــه،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــًة فـــــي االعـ ــوبــ ــعــ صــــالــــح صــ
بــاعــتــبــاره شــريــكــا فـــي الــســلــطــة والـــوحـــدة. 
ولـــم يــجــد الــشــيــخ األحـــمـــر حــرجــا مـــن نشر 
هــــذا االتـــفـــاق الــــذي تــمــت، بــمــوجــبــه، والدة 
ثاني أكبر حزب في اليمن )التجمع اليمني 
ــذا الـــحـــزب، إلـــى جانب  لـــإلصـــاح(، فــكــان هـ
النافذين وقيادات مؤتمرية  رجال سنحان 
مـــحـــدودة لــلــغــايــة، هــم مــن يــوجــهــون إيــقــاع 
ــام بــالــحــزب  ــعــ ــر الــشــعــبــي الــ ــمـ عـــاقـــة املـــؤتـ
التي  بالطريقة  ويضبطونها،  االشــتــراكــي، 
ُعــرى  لتفكك   ،1994 حـــرب صــيــف  إلـــى  أدت 
التحالف بني »املؤتمر« و»االشتراكي« الذي 

صنع الوحدة، بل وُعرى الوحدة ذاتها.
االشتراكي  الــحــزب  مــع  تحالفه  تفكيك  بعد 
بتلك الطريقة، استأنف علي عبدالله صالح 
تحالفه الذي لم ينقطع، بل تراجع ظاهريا 
االنتقالية  الــفــتــرة  فــي  الثانية  الــدرجــة  إلــى 
)تحالف املؤتمر واالشتراكي(، وهو تحالفه 
التي شكلت  والقبلية  القوى اإلسامية  مع 
حزب اإلصاح )1990(. وإذا كان »املؤتمر«/ 
ــــي«/ عــلــي  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــالـــح تـــحـــالـــف مــــع »االشـ صـ
ســالــم الــبــيــض بــاعــتــبــارهــمــا شــركــاء إعــان 
الــــوحــــدة، فــــإن صـــالـــح تــحــالــف مـــع الــشــيــخ 
عبدالله األحمر، تحت مظلة حزبي املؤتمر 
واإلصــــاح، شريكي حــرٍب أدت إلــى إقصاء 
شــريــك الــــوحــــدة، وثـــالـــث أكــبــر قــــوة حــزبــيــة 
فـــي الــبــلــد )الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي(. واســتــمــر 
بشروط  ومكاسبه  باستحقاقاته  التحالف 
ــان الـــتـــحـــالـــف بــــني صــالــح  ــر«، وكـــــ ــ ــمـ ــ ــــؤتـ »املـ
واألحمر أقوى وأقدم من تحالف حزبيهما 
)املــؤتــمــر واإلصـــــــاح(، لــكــن أهــمــيــة األحــمــر 
تـــراجـــعـــت، بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــدود 
مـــع الـــســـعـــوديـــة، بــاعــتــبــار الــشــيــخ األحــمــر 
وأحــــد مهندسي  الــيــمــن  فــي  أبــــرز حلفائها 

االتفاقية )2000-1995(. 
ــإلــــغــــاء صـــالـــح نـــظـــام الــتــعــلــيــم املــــــوازي  وبــ
ــد الـــديـــنـــيـــة/  ــاهــ ــعــ ــامـــي )املــ ــنـــظـ لــلــتــعــلــيــم الـ
الــعــلــمــيــة( كــســر الــعــصــا بينه وبـــني األحــمــر 
وحــــزب اإلصــــاح الــــذي كــانــت تــلــك املــعــاهــد 
أبرز موارده البشرية من الشباب العقائدي.
العام  الشعبي  املؤتمر  تفّرد صالح وحــزب 
بالسلطة كليا منذ 1997، باستثناء رئاسة 
البرملان فقد منحها صالح بالتزكية للشيخ 
األحمر حتى وفاته، على الرغم من أنها من 
األغلبية،  حـــزب  بــاعــتــبــاره  املــؤتــمــر  نصيب 
التحالفات،  صناعة  تعلمت  املعارضة  لكن 
وأصبحت أحزاب اللقاء املشترك منذ العام 
اليمن،  عرفها  حزبية  معارضة  أكبر   2003
انتخابات  وقابلها صالح وجها لوجه في 
ألول  لــيــعــجــز   ،2006 ــام  ــعــ الــ فــــي  الــــرئــــاســــة 
مـــرة مــنــذ تــولــيــه الــســلــطــة عــن بــنــاء تحالف 
ســـيـــاســـي، أو قـــبـــلـــي، يــضــمــن لــــه اســـتـــمـــرار 
احتكار السلطة من دون مخاطر، خصوصا 
وأنه فشل في معالجة األزمات املركبة على 
صعيد االقتصاد، وفي إنهاء مشكلة صعدة 
 مرٍض للقضية 

ّ
مع الحوثيني، أو إيجاد حل

الجنوبية التي تصاعدت بقوة. بهذا الثقل، 
قــابــل عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح الــربــيــع اليمني 
فــي عـــام 2011 الــــذي انــطــلــق بــعــد عـــام على 
إيقاف آخر حرب له مع الحوثيني )الجولة 
ا كــبــيــرا من  ــزء الـــســـادســـة(، وخــســر فــيــهــا جــ
ــالـــســـعـــوديـــة، لـــشـــّكـــهـــا فــــي دعــمــه  عـــاقـــتـــه بـ
بــالــســاح، حــني شاركته  الحوثيني ضــدهــا 
فــي الــحــرب الــســادســة ضــدهــم. وألن صالح 
ز عاقته بقطر، فقد زار أمير قطر 

ّ
أيضا عز

صنعاء،  خليفة  بن  حمد  الشيخ  )السابق( 
وأعــــــاد الـــحـــيـــاة إلــــى اتــفــاقــيــة الــــدوحــــة بني 
صــالــح والــحــوثــيــني، والــتــي تــمــت بوساطة 
أزمــة بينه وبني  أعقد  بالتزامن مع  قطرية، 
أحزاب اللقاء املشترك، وبعضهم من حلفاء 
صالح السابقني، فقرر أن يمارس السياسة 

بالقفز إلى املربع الذي ال يتوقعه أحد.
تحالف صالح مع الحوثيني بشكل صامت، 
تـــحـــالـــٍف  ــام  ــيــ قــ أحــــــد  يـــتـــوقـــع  أن  دون  ــــن  مـ
بـــــني خـــصـــمـــني خــــاضــــا ســـــت حــــــــروب ضــد 
بينهما،  املــشــتــرك  الــخــصــم  لــكــن  بعضهما، 
أي الجنرال علي محسن، الخصم العسكري 
للحوثيني وصالح، والخصم األيديولوجي 
اتهمها صالح  التي  الــقــوة  كــان  للحوثيني، 
بالتحالف  اليمني،  الربيع  وراء  بــالــوقــوف 
مع قطر )حزب اإلصاح(، ما جعل تحالفهم 
الـــــذي تـــم إعـــانـــه عــلــى األرض فـــي مــعــارك 
صنعاء  حتى  حاشد  مــن  الحوثي  التوسع 
ثم جاء  )-2014 2015( ممكنا،  فتعز وعــدن 
بقيادة  العسكري،  العربي  التحالف  تدخل 
تحالفهما  ليمنح  الــيــمــن،  فــي  الــســعــوديــة، 
صيغًة مختلفة، وأكثر قبوال شعبيا بحكم 

طبيعة العاقة بني اليمن والسعودية.
ــفــــه مــع  ــالــ تــــــــــــدّرج صـــــالـــــح فــــــي إعــــــــــان تــــحــ
الحوثيني، بعد تدخل التحالف، في لقاءين 
إنـــه يــشــارك  قـــال فــي أحــدهــمــا  تلفزيونيني، 
الـــحـــوثـــيـــني فـــقـــط الــــحــــرب ضــــد االنـــفـــصـــال 
)بعد فرار الرئيس عبد ربه منصور هادي 
إلــى عـــدن(. وفــي اآلخـــر، إنــه يشاركهم فقط 
الــحــرب فــي الــحــدود مــع الــســعــوديــة، وليس 
ــــل. وكـــمـــا تــــدرج  ــــداخـ ــــروب الـ شـــريـــكـــا فــــي حــ
ــــان الــتــحــالــف مــعــهــم، ربـــمـــا يــتــدرج  فـــي إعـ
فــي فكفكته حــالــيــا، خــصــوصــا وقـــد تــبــادل 
وهّدد  محدودة،  إعامية  هجماٍت  الطرفان 
الحكومة  باالنسحاب من  مــرة  صالح ألول 
تعديل  فــي  اســتــمــروا  إن  بينهما،  املشتركة 
السبعني  حشد  ليأتي  التعليمية،  املناهج 
املــرتــقــب إعــــادة اعــتــبــار واســتــقــالــيــة لحزب 
مع  تماهى  أن  بعد  الــعــام،  الشعبي  املؤتمر 
الحوثيني، ودفعهم إلى الواجهة منذ 2014.

الــذي  بالقدر  تحالفاته  على  حــافــظ صــالــح 
يخدم أهدافه، وفي الوقت نفسه، كان يربي 
القوة التي يمكنها أن تقف ضد حلفائه عند 
الحزب  مع  تحالف  فقد  افتراق مصالحهم، 
ــم حـــزب الــتــجــمــع اليمني  االشـــتـــراكـــي، ودعــ
لإلصاح ضده، ثم تحالف مع األخير ودعم 
الحوثيني ضده، ولم تتضح بعد القوة التي 
يــراهــن عليها لــتــقــف ضــد الــحــوثــيــني، وقــد 
الذي  الــعــام(  الشعبي  )املؤتمر  تكون حزبه 

يحضر لحشده املقبل بشكل غير مسبوق.
)كاتب يمني(

تكتيكات أربعة عقود والخروج الناجح بمرونة

صالح... تحالفات متبدلة في اليمن

يحرص صالح على أن 
يكون مصدرًا للفعل، 
والطرف األقوى في 

أي تحالف داخلي

حافظ صالح على 
تحالفاته بالقدر 

الذي يخدم أهدافه، 
وفي الوقت نفسه، 

كان يربي القوة التي 
يمكنها أن تقف ضد 

حلفائه عند افتراق 
مصالحهم

يبدأ تحالفاته 
بالتماهي مع أي 
طرف آخر، يؤمن 

بمصلحٍة مشتركة 
معه، إلى درجٍة 

يصعب التمييز فيها 
بينه وبين حليفه

اتصف الرئيس اليمني السابق، علي عبداهلل صالح، والحليف في االنقالب الراهن مع الحوثيين في الحرب الدائرة في بالده ضد 
الشــرعية، بتنوع تحالفاته العســكرية والحزبية والقبلية طــوال 35 عامًا في حكمه اليمن. توفر المطالعة التالية اســتعراضًا 

وافيًا لهذه التحالفات

)Getty( 2011 محتجون يحملون مجسما للرئيس المخلوع صالح في مظاهرات صنعاء، 3 مارس

والشيخ  صالح  عبداهلل  علي  السابق،  اليمني  الرئيس  بين  التحالف  كان 
عبداهلل األحمر، أقوى وأقدم من تحالف حزبيهما )المؤتمر الشعبي 
بعد  تراجعت،  األحمر  أهمية  لكن  لإلصالح(،  اليمني  والتجمع  العام 
توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية، باعتبار الشيخ األحمر أبرز حلفاء 
)1995-2000(. وبإلغاء  االتفاقية  اليمن وأحد مهندسي  المملكة في 
الدينية/  )المعاهد  النظامي  للتعليم  الموازي  التعليم  نظام  صالح 
الذي كانت تلك  األحمر وحزب اإلصالح  بينه وبين  العصا  العلمية( كسر 

المعاهد أبرز موارده البشرية من الشباب العقائدي.

التحالف مع الشيخ األحمر
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بروباغندا دول الحصار المفضوحة لتسييس الحج
الدوحة ـ العربي الجديد

الســتغال  الحصــار  دول  تعــود  ُمجــددًا، 
ألهدافهــا  املســلمني  عنــد  الحــّج  فريضــة 
حججهــا   

ّ
ُكل باتــت  وقــت  فــي  السياســّية، 

دولــة  ضــّد  اســتخدمتها  التــي  وذرائعهــا 
 لكذبهــا وفبركتهــا، تحديــدًا 

ً
قطــر مفضوحــة

بعدما باتت أسطوانة »اإلرهاب« مشروخة. 
واإلمــارات  والبحريــن  الســعودية  وكانــت 
ومصــر قــد قطعــت عاقاتهــا الدبلوماســية 
مع قطر فجر يوم 5 يونيو/حزيران املاضي، 
كمــا فرضــت عليهــا حصــارًا بحريــا وجويــا، 
ومنعــت هــذه الــدول رعاياهــا من الســفر إلى 
قطر، كما طردت القطريني من بادها. وأتى 
األنبــاء  وكالــة  اإلمــارات  قرصنــة  بعــد  ذلــك 
ألميــر  وفبركــة تصريحــات  »قنــا«  القطرّيــة 
قطــر، الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، فجــر 
دول  اســتخدمتها  املاضــي،  أيار/مايــو   24
الحصــار لتبريــر هجومهــا علــى دولــة قطــر، 

وتحريضها، وصواًل إلى قطع العاقات. 
محاولــة  املــّرة،  هــذه  الحصــار  دول  جديــد 
املســلمني  علــى  الحــّج  فريضــة  تصويــر 
كمكُرمة سعودّية، يستطيع امللك السعودي، 
إعطاءهــا  الشــريفني،  الحرمــني  وهــو خــادم 
للقطريني كهبة خيرّية ومنعها عليهم متى 
احتاجت البروباغندا دفعا سياسيا جديدًا. 
 خطــوة الســماح للقطريــني 

ّ
فبالرغــم مــن أن

الغــرض   
ّ
أن إال  إيجابّيــة،  عتبــر 

ُ
ت بالحــّج 

السياســي منهــا كان واضحــا عبــر الحملــة 
اإلعامّية التي قامت بها دول الحصار.

وكانــت وكالــة األنبــاء الســعودية )واس( قــد 
 امللك سلمان بن عبد العزيز قد أمر 

ّ
أعلنت أن

بفتح معبر ســلوى الحدودي البري لدخول 
الحجاج القطريني إلى األراضي الســعودية، 
 
ّ
ومن دون التصاريح اإللكترونية. وقالت إن

»امللــك وّجــه بنقــل جميــع الحجــاج القطريني 
من مطار امللك فهد الدولي في الدمام ومطار 
األحســاء الدولــي، وإرســال طائــرات خاصــة 
مطــار  إلــى  الســعودية  للخطــوط  تابعــة 
الدوحة لنقل جميع الحجاج القطريني على 

نفقته الخاصة«.
اإلعامّيــة  األذرع  أطلقــت  ذلــك،  فــور 
واإللكترونّية حملتها االستغالّية سياسيا 
عبــر وســم  املســلمني،  علــى  الحــّج  لفريضــة 
»#امللك_سلمان_يســتضيف_حجاج_قطر« 
الــذي ســارعت األذرع لدفعــه لألكثــر تــداواًل 
عامليا، وعبر سلسلة من املقاالت الصحافّية 

االستعراضّية.
كمــا حاولــت قنــاة »العربّيــة« ومعها صحف 
الحصــار،  لــدول  تابعــة  إلكترونّيــة  ومواقــع 
الــزج بعبداللــه بــن علــي آل ثانــي، ومحاولــة 
ــه بديــل ســعودي - إماراتي 

ّ
تصويــره علــى أن

وإظهــاره  القطرّيــة،  الشــرعّية  للحكومــة 
القطريــني  أمــام  الحــّج  بــاب  لفتــح  كوســيط 
بعد استغال الفريضة وتسييسها من قبل 

السعودّية.
معــروف  غيــر  علــي  بــن  عبداللــه   

ّ
أن وبمــا 

للشــعب الخليجــي، دفــع إعام دول الحصار 
هوّيــة  حــول  وتغريــداٍت  مطّولــة  بمقــاالت 
آل ثانــي،  »الوســيط« وانحــداره مــن ســالة 
قبــواًل داخــل  والتركيــز علــى تعبيــر »يلقــى 
ضــّد  للتحريــض  محاولــة  فــي  األســرة«، 

الحكومة الشرعّية القطرّية وأميرها.
ُهنــا، ارتكــب إعــام دول الحصــار خطيئتــني 
القطريــني  مــع  بالتعامــل  لتــا 

ّ
تمث بارزتــني، 

هــم يحّجــون إلــى الســعودية وليــس إلــى 
ّ
كأن

وضــع  علــى  والتغطيــة  الحــرام،  اللــه  بيــت 
عرقل الحّج. باإلضافة إلى محاولة 

ُ
شروط ت

قطــر  ضــّد  الحصــار  دول  تآمــر  تغليــف 
وشــعبها بـــ »مكرمــات وعطايــا«، واســتغال 
الحــج، عبــر منح التســهيات ليــس لحكومة 
قطــر الرســمية ومؤسســات الحــج، بــل لفــرع 
واضحــة جديــدة  فــي محاولــة  األســرة،  مــن 
لخلــق  سياســية  كأداة  الحــج  الســتغال 
معارضــة قطريــة وبدائــل وهميــة للحكومــة 
 

ّ
ُكل فشــلت  بعدمــا  الشــرعية،  القطريــة 

املحاوالت السابقة.
علــى  ســريعا  جــاء  الشــعبي  القطــري  الــرّد 
الحصــار وأذرعهــا اإلعامّيــة  فبــركات دول 

واإللكترونّيــة ومناوراتها السياســّية. فغّرد 
»#بيعتي_لتميــم«،  عبــر وســمي  القطرّيــون 
الشــيخ  قطــر  ألميــر  الــوالء  عبــره  مجدديــن 
تميــم بــن حمــد آل ثانــي، و»#ال_حج_بــدون_

 الحــّج 
ّ
رفع_الحصــار« والــذي أّكــدوا عبــره أن

ة من أحد.
ّ
ليس من

 امللــك ســلمان هــو خــادم 
ّ
وأكــد القطريــون أن

الحرمني الشــريفني وليس ملكهما، رافضني 
تسييس فريضة الحج واستغالها بالشكل 
يــد  للــّي  فعلــه  الحصــار  دول  حــاول 

ُ
ت الــذي 

واملدينــة  كّرمــة 
ُ
امل مّكــة   

ّ
أن بُحكــم  القطريــني، 

املنّورة تقعان ضمن األراضي السعودّية. 
اإلعــام  محاولــة   

ّ
أن القطرّيــون  واعتبــر 

كأشــخاص  القطريــني  تصويــر  الســعودي 
الحــج  تكاليــف  تحّمــل  يســتطيعون  ال 
ــه مكرمــة مــن 

ّ
والتعاطــي الســعودي معــه كأن

امللــك للمواطنــني القطريــني مرفوض قطعيا. 
الحجــاج  أمــن  عــن  املغــردون  تســاءل  كمــا 
ــه مــن 

ّ
القطريــني فــي حــال ذهبــوا، مؤّكديــن أن

دون حمايــة الســفارة القطرّيــة والحكومــة ال 

أمــان للحجــاج خصوصا والقطريني عموما 
في أي مكان.

ة 
ّ
وقــال مبــارك زايــد »نعــم وبقــوة وال نبي من

#ال_حج_بدون_رفع_الحصــار«.  حــد  مــن 
وكتــب الصحافــي جابــر الحرمــي »أهــل قطر 
ليســوا بحاجــة إلــى مــن يتكفــل بحجهم كما 
لم يكونوا بحاجة إلى من يغيثهم من مركز 
امللك ســلمان لإلغاثة.. الحج لبيت الله ليس 

مكرمة من أحد«. 
بحاجــة  ليــس  »الحــج  املفتــاح  هنــد  وقالــت 
قطــر  وحجــاج  باملوافقــة  إذن  أو  لوســاطة 
ة الستضافتهم 

ّ
ليسوا بحاجة لشفقة وال من

دام عزك يا تميم #امللك_سلمان_يستضيف_
حجاج_قطر #بيعتي_لتميم«.

تميــم،  األميــر  صــور  القطريــون  نشــر  كمــا 
مــع شــعارات تميــم املجــد، وتعليقــات تؤّكــد 
بيعتهــم لــه. وكتب أحــد املغردين »#بيعتي_
الحصــار«.  دول  يــا  غيرهــا  والعبــوا  لتميــم 
وقــال عبداللــه القطــري »حيــاة بدون الشــيخ 
تميــم مــا أتخيــل ربــي يحفظــه ... الحمدللــه 
الشــيخ  وقائدنــا  أميرنــا  ألن  مــرة  مليــون 

تميم«.
وغــّرد ســعد طليحان »أهــل قطر دون الوطن 
حصــن ورعــد كل القبايــل تتحــد.. برجالهــا 
ويبقــى  وعــد  العليــا  ديــرة   .. وتبقــى  نفنــى 

تميم املجد ذخر عيالها«.
وكتــب حســاب آخــر »كل مــا ذكرت أن ســموك 
قطــر  دولــة  مــن  أنــي  اللــه  أحمــد  أميــر  لــي 
املعاضيــد  ســعود  وقــال  #بيعتي_لتميــم«. 
»لــه علينــا الــوالء ونعيــد تكــراره #بيعتــي_

لتميم«. 
وفــي نفــس اإلطــار، أعربــت اللجنــة الوطنيــة 
ارتياحهــا  عــن  قطــر  فــي  اإلنســان  لحقــوق 
املنفــذ  بفتــح  الســعودية  الســلطات  لقــرار 
البري والخط الجوي املباشــر لحجاج دولة 
قطــر، واعتبرتــه خطــوة نحــو إزالــة العراقيل 
والصعوبــات التــي واجهــت إجــراءات الحــج 
 
ّ
لهــذا العــام، مشــيرة فــي الوقــت عينــه إلــى أن

القرار »غامض«. 
يمكــن  الحــج »ال   مســألة 

ّ
أن اللجنــة  وأكــدت 

وســاطات  أو  حســابات  أليــة  إخضاعهــا 
ما هي حق أصيل 

ّ
سياسية أو شخصية، وإن

واالتفاقيــات  املواثيــق  كافــة  عليــه  نصــت 
والشــريعة  اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 

اإلسامية السمحاء«.
وهــذه ليســت محاولــة دول الحصــار األولــى 
لتســييس الحج. فقد ســعت أذرع الســعودّية 
إلــى فبركــة  املاضــي  الشــهر  منــذ  اإلعامّيــة 
التعجيزّيــة  اإلجــراءات  لتمويــه  أكاذيــب 
املعتمريــن  ضــّد  الســعودية  فرضتهــا  التــي 
 قطر هي 

ّ
والحجــاج القطريــني، واإليحاء بأن

َمــن منعــت مواطنيها من أداء فريضة الحج، 
ة  الحــج وإســاء لفريضــة  ُيعــّد تسييســا  مــا 
لها عبر اســتغالها الضغط السياســي على 
دولة قطر من خال التضييق على الحجاج، 

وعرقلة ترتيبات زيارتهم ألداء الفريضة.
الحصــار،  دول  إعــام  يذكــره  لــم  مــا   

ّ
لكــن

التــي  التعجيزّيــة  الشــروط  إطــار  وفــي  ــه 
ّ
أن

فرضتهــا الســعودّية التــي يحــاول إعامهــا 
للقطريــني  األخيــرة  ســمحت  تمويههــا، 
بالدخول إلى أراضيها عبر منفذين جويني 
علــى  القــرارات  هــذه  تنطبــق  حيــث  فقــط، 
قطــر  خــارج  املقيمــني  القطريــني  املواطنــني 
الدوحــة،  إلــى  العــودة  الذيــن تتعــني عليهــم 
ومــن ثــم الدخــول إلــى األراضــي الســعودية 
املنفذيــن  عبــر  الدينيــة  الشــعائر  ألداء 
العزيــز  عبــد  امللــك  مطــار  وهمــا  املحدديــن، 
الدولــي بجــدة )غــرب(، ومطــار األمير محمد 

بن عبد العزيز باملدينة املنورة )غرب(.
القطريــة  العمــرة  حمــات  تعّرضــت  كمــا 
خــال شــهر رمضــان املاضــي إلــى انتهــاكات 
مشــابهة، إذ تّمــت مخاطبــة املعتمريــن عبــر 
علــى  وإجبارهــم  الســعودية،  الســلطات 
القطريــة،  الخطــوط  عبــر  قطــر  إلــى  العــودة 
املطــار  مغــادرة  مــن  بدورهــا  منعــت  والتــي 
التالــي«،  اليــوم  فــي  إال  قطــر  إلــى  والعــودة 
باإلضافة إلى إجبار مواطنني قطريني على 
التــي يقيمــون فيهــا ألداء  الفنــادق  مغــادرة 

عمرة رمضان.

أكد القطريون أّن 
الحج لبيت اهلل ليس 

مكرمة من أحد

بات تسييس الحج ورقًة تستخدمها دول الحصار كلّما فشلت مناوراتها السياسيّة واإلعالميّة للتحريض ضّد قطر، 
فحّولت فريضة المسلمين إلى مكرمة، رفضها القطريّون، مؤّكدين وقوفهم إلى جانب حكومتهم وأميرهم

خصوصــا  الحصــار،  لــدول  اإللكترونّيــة  األذرع  حاولــت 
العربــي  التضامــن  اإلماراتّيــة والســعودّية منهــا، تصويــر 
لتســييس  القطــري  والرفــض  قطــر،  دولــة  مــع  الشــعبي 
الحــّج أو إبعــاد حكومتهــم الشــرعّية عــن موقعهــا الحامــي 
ه رفض للوحدة 

ّ
للحجاج خصوصا والقطريني عموما، كأن

»إنهاء الخالف«. الخليجّية، واملبادرات الرامية لـ
فبعــد ردود الفعــل العربّيــة الواضحة علــى مواقع التواصل، 
ــدت أّن الحــج يجــب أن يكــون بعيــدًا عــن الخالفــات 

ّ
والتــي أك

والدوافــع السياســّية، والرفــض القاطــع الســتغالل فريضــة 
ُملــٌك  هــا 

ّ
أن علــى  وتصويرهــا  املســلمني  جميــع  تخــّص 

للســعودّية، دأبــت األذرع اإللكترونّيــة علــى توجيــه إهانــات 
»صيــاح  بـ قطــر  عــن  دفاعهــم  وتوصيــف  عــرب  ملغّرديــن 

املرتزقة«.
هنــا، كان الــرّد الشــعبي القطــري واضحــا، لجهة أّن الرفض 
مــا ملــا تــراه دول الحصــار 

ّ
ليــس للمبــادرات السياســّية، وإن

مــكارم. وقالــت األكاديميــة القطريــة هنــد املفتــاح »الحجــاج 
قطريــون ومــن يمثلنــا #تميم_املجــد ورجالــه. مكــة شــأن 
يخــص جميــع املســلمني وال تحتــاج ملكرمــة وال إذن لنقاش 

امللــك ســلمان ولكننــا  كــرم  نــرد  »لــن   
ً
شــؤونه!«، مضيفــة

تمنينــا اســتجابته لوســاطة الكويــت وإنهــاء حصــار قطــر 
الفاجر ال عرض ضيافته وطائراته لحجاجنا«. 

وتساءلت »أي مكرمة لبيت الله الحرام وحجاجه وهو ملك 
منــذ  دولــة محاصــرة  لحجــاج  تســهيالت  وأي  املســلمني! 
شــهرين وال ســفارة لهــا! قطــر وشــعبها صفــا واحــدًا مــع 

قائدها«.
القطريــة  للمؤسســة  التنفيــذي  الرئيــس  رّد  جانبــه،  مــن 
الحصــار  بــن حمــد، علــى زّج دول  لإلعــالم، عبدالرحمــن 
ه بديل 

ّ
بعبدالله بن علي آل ثاني، ومحاولة تصويره على أن

ســعودي - إماراتــي للحكومــة الشــرعّية القطرّيــة، وإظهاره 
القطريــني بعــد اســتغالل  أمــام  الحــّج  بــاب  لفتــح  كوســيط 
الفريضــة وتسييســها مــن قبــل الســعودّية. وقــال بن حمد 
»زيارة خالي الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني إلى السعودية 
 بعــض األمــور املتعلقــة بممتلكاتــه 

ّ
كانــت فقــط بهــدف حــل

الشــخصية فــي حائــل، وعندمــا تطــرق ملوضــوع عراقيــل 
الحــج، وجدوهــا فرصــة أن يخرجوا من هذا املأزق، وحولوا 

األمر إلى قبول وساطة«.

األذرع اإللكترونيّة

MEDIA
منوعات

»إرهاب 
العربية«

لندن ـ العربي الجديد

ــت قنــاة »العربّيــة« تقريرًا تلفزيونيــا يدعو إلى 
ّ
بث

إســقاط طائــرات الخطــوط الجوّيــة القطرّية، وقتل 
ا نــّص عليه القانون 

ّ
املدنيــني، عبــر ما ســمته »حق

الدولي«. وعلى الرغم من مرور أيام على التقرير، 
إال أّن الصحافة العاملّية تستمّر بنشر إدانات له، 
ه تهديد ســعودّي واضح للمدنيني 

ّ
علــى اعتبــار أن

وتلويح بقصفهم، ألّن القناة مملوكة للســعودية. 
وقالــت »العربّيــة« فــي تقريرهــا التحريضي الذي 
اعتمــد، بصريــا، علــى رســوم للطيــران القطــري، 
تحــت عنــوان »لفهم الحظر علــى الخطوط الجوية 
القطريــة«: »قــرار الــدول الداعيــة ملكافحــة اإلرهاب 
يمنــع  جويــا  حظــرًا  تضّمــن  قطــر،  بمقاطعــة 
ووفقــا  أجوائهــا.  عبــور  مــن  القطريــة  الطائــرات 
أي  علــى  تحظــر  التــي  فللدولــة  الدولــي،  للقانــون 

طيــران العبــور فوقهــا، الحــق فــي التعامــل مــع أي 
طائرة تدخل أجواءها«. 

إعالميــا  غضبــا  »العربيــة«،  تقريــر  وأثــار 
وإلكترونيــا، فاتهمهــا املغردون باإلرهاب. وقالت 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية إّن تقرير القناة 
»تقشــعر لــه األبــدان« حيــث تحــذر مــن إمكانيــة 
ضربــة صاروخيــة لطائــرة ركاب قطريــة مدنيــة 
برســوم  ذلــك  محــاكاة  مــع  الجــوي،  املجــال  فــي 

بمثابــة  التقريــر  أّن  ورأت  للضربــة.  متحركــة 
ركاب  طائــرات  بإســقاط  الســعودية  مــن  تهديــد 
مدنيــة قطريــة فــي حــال حلقــت فــوق أراضيهــا. 
من جهتها، كتبت مجلة »نيوزويك«: »الســعودية 
تســقط طائــرة قطرّيــة عبــر قصفهــا فــي تحذيــر 
ته »العربية« 

ّ
 أيضا إلى أّن ما بث

ً
رسومي«، مشيرة

ُيعّد تحذيرًا سعوديا حول ما ستفعله السلطات 
في حال عبرت طائرة قطرّية فوق أجوائها.
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الرغم من أن جويرية لم تحصل على اللقب، 
إال أن شهرتها جاءت عندما غنت في إحدى 
جــــوالت الــبــرنــامــج أغــنــيــة »قــــال جــانــي بعد 
وانتشرت  سعيد،  سميرة  للفنانة  يــومــن« 
التواصل  مواقع  على  كبير  أغنيتها بشكل 
االجتماعي، واستطاعت جويرية أن تحطم 
ــم الــقــيــاســي بـــعـــدد املـــشـــاهـــدات، حيث  ــرقـ الـ
حققت األغنية أكثر من 86 مليون مشاهدة 

على موقع »يوتيوب«.

مامادوا
ظهر   ،2007 عام  مواليد  من  مصري  طفل 
مــن   ،2011 عـــام  الــشــاشــة  عــلــى  مـــرة  ألول 
حمادة  بجانب  دولــت«،  »أمــن  فيلم  خــال 
ــن عــــــــادل. ومــــنــــذ ظــــهــــوره  ــريــ ــيــ هــــــال وشــ
إلـــيـــه  األضــــــــواء  مـــــامـــــادوا  ــطـــف  خـ األول، 
يتلقى  نجمًا  وبات  وعفويته،  دمه  بخفة 
وأصبح  سنويًا،  جديدة  ألعمال  عروضًا 
املــرشــح األول فــي كــل عــمــل يــحــتــوي على 

نور عويتي

مـــــشـــــاركـــــة األطـــــفـــــال  تـــعـــتـــبـــر  ال 
ــــام  ــة واألفـ ــيـ فـــي األعــــمــــال الـــدرامـ
ــة أمــــــــــــرًا جــــــديــــــدًا،  ــيــ ــائــ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
تغلب  الــتــي  الــعــربــيــة،  والـــدرامـــا  فالسينما 
عــلــيــهــا الــنــزعــة الــواقــعــيــة، تــتــطــلــب حــضــور 
األطـــفـــال عــلــى الــشــاشــة لـــضـــرورات درامــيــة. 
وكثيرًا ما كانت املشاهد التي يشارك فيها 
 بسياق األداء، ويحاول 

ً
األطفال تشكل خلا

املــخــرجــون أن يــحــدوهــا ويــخــتــصــروا منها 
ــدر اإلمــــكــــان. ولـــكـــن فـــي األعـــــــوام األخـــيـــرة  قــ
تحول بعض هؤالء األطفال لنجوم، يحظون 
بجماهيرية عالية، وساعد على ذلك برامج 
األطفال،  على  تعتمد  التي  الواقع  تلفزيون 
وكــذلــك مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومن 
أشــهــر األطـــفـــال الـــعـــرب الــنــجــوم فـــي الــوقــت 

الحالي:

جويرية حمدي
طفلة مصرية من مواليد عام 2006، ظهرت 
ألول مــرة على الــشــاشــات الــعــام الفائت من 
خــــال بـــرنـــامـــج »ذا فـــويـــس كــــيــــدز«، وعــلــى 

ُتحّضر لطيفة 
التونسية أللبوم يتضّمن 

اثنتي عشرة أغنية

يتحول الطفل إلى 
نجم عربي شهير بين 

عشية وضحاها

اسُتخرج معجون 
األسنان من الملح الصخري 

ونبات النعنع

2223
منوعات

شارك  التي  األعمال  ومن  طفل،  شخصية 
»راجل وست ستات«. كوم  بها سيت 

إيمان بشيه
طفلة أردنية من مواليد عام 2009، ظهرت ألول 
مرة على الشاشة هذا العام من خال برنامج 
»آراب غـــوت تــالــنــت« فـــي مــوســمــه الــخــامــس، 
ــنــــوات أن تــحــصــد  واســـتـــطـــاعـــت ابـــنـــة الـــــــ8 ســ
الجمهور  أبــهــرت  بعدما  البرنامج  فــي  اللقب 

بموهبتها في غناء األوبرا رغم صغر سنها. 
إن املوهبة املميزة التي تمتلكها بشيه، دفعت 
اململكة األردنية لتكريمها، حيث منحها امللك 
عبد الله بن الحسن امليدالية الذهبية للملك 

عبد الله الثاني بن الحسن للتفوق.

جنا عمرو
عــام 2005، ظهرت  مــوالــيــد  مــن  طفلة مصرية 
ألول مـــرة عــلــى الــشــاشــة عـــام 2009 مــن خــال 
ــار«، وحــــصــــدت لــقــبــه  ــ ــغـ ــ بـــرنـــامـــج »ســــتــــار صـ
حينها، وتم تتويجها من قبل نانسي عجرم، 
أغنيتها  غنت  التي  جنا،  بـــأداء  أعجبت  التي 
ــــام 2011، رشــحــهــا  ــــي عـ ــران«. وفـ ــيــ الــــجــ ــن  ــ »ابــ
ــرج أكــــــرم فـــريـــد لــبــطــولــة فــيــلــم »ســـامـــي  املــــخــ
أوكــســيــد الــكــربــون«، إلــى جــانــب الــفــنــان هاني 
األدوار على جنا،  تتالت  رمـــزي، ومــن بعدها 
لــيــكــون فــي رصــيــدهــا أكــثــر مــن عــمــل ســنــويــًا، 
ومن األعمال التي شاركت بها »كلبي دليلي«.

جان خليفة
عــــام 2004، كسب  مـــوالـــيـــد  مـــن  طــفــل ســـــوري 
شـــهـــرتـــه عـــربـــيـــًا مــــن خـــــال مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــائــــل مــن  ــدد هــ ــ ــيـــث شـــــــارك عــ ــاعــــي، حـ ــمــ ــتــ االجــ
برنامج  في  لجان  األداء  تجربة  املستخدمن 
حيث  الهولندية،  بنسخته  كيدز«  فويس  »ذا 
اســتــطــاع جــــان أن يــبــهــر لــجــنــة الــتــحــكــيــم من 
خـــال أدائـــــه ألغــنــيــة »شـــايـــن اليـــك دايــمــونــد« 
مع  الكثير  وتعاطف  ريــانــا،  العاملية  للمغنية 
قصة نجاح جان وكفاحه في اجتياز تجارب 
األداء بنجاح، رغم مرور ست أشهر فقط على 
وصــولــه إلــى هــولــنــدا، بعد املــخــاطــرة بحياته 

في رحات البحر للوصول إلى أوروبا.

غنى بو حمدان
طفلة ســوريــة مــن مــوالــيــد عـــام 2007، ظهرت 
ــرة عـــلـــى الـــشـــاشـــة الــــعــــام الـــفـــائـــت مــن  ــ ألول مـ
أثناء  كيندز«، وبكت  فويز  »ذا  برنامج  خــال 
تأديتها ألغنية »عطونا الطفولة« في مرحلة 
الــتــحــكــيــم  لــجــنــة  وتـــرجـــمـــت  األداء،  ــارب  ــجــ تــ
بــكــائــهــا بـــاألســـبـــاب الــســيــاســيــة واإلنــســانــيــة 
الــتــي تــشــهــدهــا ســـوريـــة، لتصبح غــنــى خــال 
أيام أشهر طفلة سورية على مواقع التواصل 
ــل عـــدد مــشــاهــدات أغنية  االجــتــمــاعــي، ووصــ
»عطونا الطفولة » بصوتها، إلى ما يزيد عن 
85 مــلــيــون مــشــاهــدة عــلــى مــوقــع »يــوتــيــوب«، 
لم  أنها  إال  الكبيرة  الرغم من شهرتها  وعلى 

تحصد لقب البرنامج.

دينا سعيد
مـــوالـــيـــد 2009، شـــاركـــت  مــــن  طــفــلــة مـــصـــريـــة 
ظـــهـــورهـــا  ان  إال  اإلعــــــانــــــات،  مــــن  ــديـــد  ــعـ ــالـ بـ
الفائت من خال مسلسل  العام  الرسمي كان 
»القيصر« إلى جانب الفنان يوسف الشريف، 
واستطاعت دينا أن تجذب لها املشاهدين من 
ــراءة مــامــحــهــا وهــدوئــهــا، مــمــا جعل  خـــال بــ
يــوســف الــشــريــف يــرشــح اســمــهــا لــتــكــون معه 
في أعماله، فجسدت دورا رئيسيا في مسلسل 
ــــال املـــوســـم  ــــرض خــ ــاب« الـــــــذي عــ ــ ــهـ ــ ــفــــر دلـ »كــ

الرمضاني الفائت. 

حال الترك
طفلة بحرينية من مواليد عام 2002، ظهرت 
ــام 2009، في  عــ فـــي  الــشــاشــة  ــرة عــلــى  مــ ألول 
بــرنــامــج »ســتــار صــغــار«، إال أنــهــا لــم تــنــل أي 
شهرة أو شعبية حينها، لتعاود الظهور مرة 
أخرى عام 2011  من خال برنامج »آراب غوت 
تالنت«، ومن هنا بدأت شهرة حا عربيًا، رغم 
بعدها  وشــاركــت  اللقب.  على  عــدم حصولها 
في العديد من املسرحيات الخاصة باألطفال، 
العديد من  األدغـــال«، وأطلقت  أشهرها »زيــن 
ــانـــي بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الــنــجــوم، أمــثــال  األغـ

أسيل عمران ومشاعل ودنيا بطمة.

لبنى سالم

نــعــى الـــســـورّيـــون الــفــنــانــة الـــســـورّيـــة فـــدوى 
ســـلـــيـــمـــان، صــــبــــاح أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، بــعــد 
إثر  الفرنسية باريس،  العاصمة  وفاتها في 

معاناتها من مرض عضال.
ــه الــظــلــم،  ــ ــدوى ســلــيــمــان فــــي وجـ ــ ووقــــفــــت فــ
ــة مــنــذ  ــ ــ ــورّي ــ ــســ ــ ــورة الــ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــّمــــت إلـــــــى الـ ــانــــضــ فــ
ــي الــــعــــديــــد مــن  ــ ــا، وشــــــاركــــــت فــ ــهــ ــتــ ــطــــاقــ انــ
املظاهرات السلمية بمدينة حمص، وهو ما 

ر.
ُ
انون سورّيون ُكث

ّ
لم يفعله فن

ــــن نـــظـــام الــرئــيــس  وبـــعـــد تـــهـــديـــد أجــــهــــزة أمـ
إلــى مغادرة  السوري بشار األســد، اضطرت 

سورية عام 2012. 
وســلــيــمــان )47 عـــامـــًا( تــخــرجــت مـــن املــعــهــد 
ــي دمـــشـــق،  ــ ــنـــون املـــســـرحـــيـــة فـ ــفـ ــلـ ــي لـ ــالــ ــعــ الــ
وشــاركــت في العديد من األعــمــال املسرحية 

والسينمائية والدوباج واملسلسات.
التواصل  على وسائل  السوريون  واستذكر 
ــنـــاصـــرة  االجـــتـــمـــاعـــي مــــواقــــف ســـلـــيـــمـــان املـ
للثورة الــســوريــة، ووقــوفــهــا فــي وجــه الظلم 
الـــذي تــعــرض لــه الــســوريــون وتعبيرها عن 

محمود عيد. من ناحية ثانية، يخوض مروان 
مرة  التلفزيوني ألول  التقديم  خــوري تجربة 
ببرنامج »طرب مع مروان« الذي من املقرر أن 
»الــعــربــي«، قريبًا بعد بدء  ُيــعــرض على قناة 
صور 

ُ
تصوير حلقاته التي تتخطى 25 حلقة ت

من  خــوري مجموعة  لبنان، ويستضيف  فــي 
نجوم الغناء في العالم العربي.

ديانا حداد
أطــلــقــت الــفــنــانــة ديــانــا حــــداد فــيــديــو كليب 
ــة  ــمـ ــايـ ــلـــت عـــــنـــــوان »نـ ــمـ ــيــــة جـــــديـــــدة حـ ــنــ أغــ
بالعسل« ألحان طال. وفي بيان صحافي، 
الجديد،  »الكليب«  تفاصيل  حــداد  شرحت 
 »3D« إخــراجــيــة بتقنية  يتميز  إنــه  وقــالــت 
ثــاثــيــة األبـــعـــاد، وبــاإلمــكــان مــشــاهــدتــه في 
حـــال تـــوفـــره عــبــر جــهــاز الــتــلــفــزيــون أو أي 
املنفردة  أغنيتها  فــي  حــداد  أخـــرى.  وسيلة 
ألغنية  األولـــى  للمرة   3d تقنية  استخدمت 
الــشــاعــر أحمد  الــبــيــضــاء، كتبها  بــالــلــهــجــة 
علوي، توزيع اللبناني عمر صباغ وإخراج 
نهلة الفهد. واعتبرت حداد أن تعاونها مع 
للموسيقار في  طال يعتبر تحديا جديدًا 
األغنية االقرب إلى اللهجة اللبنانية بعدما 

اعتاد طال التلحن الخليجي لوقت.

كريستين أبيض

أمــــام مــوجــة اإلصــــــدارات الــغــنــائــيــة الكاملة 
ــســــوق بــن  ــي الــ ــافـــس فــ ــنـ ــتـ »ألــــبــــومــــات« والـ
»الكبار« كأصالة نصري وملحم زين ووائل 
كــفــوري ومــؤخــرًا عــمــرو ديـــاب، تجدنا أمــام 
ــفـــردة، والــتــي  ــنـ مــجــمــوعــة مـــن األغـــنـــيـــات املـ
ربما لم يتمكن أصحابها من إعداد وتقديم 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن األغـــنـــيـــات فـــي ألــبــوم 
واحــــــــد، بـــســـبـــب انـــشـــغـــالـــهـــم فــــي نـــشـــاطـــات 

الصيف املتعددة واملهرجانات.
أغنيتها  يومن  قبل  أطلقت  إليسا  الفنانة 
الـــقـــديـــمـــة »أنــــــا مـــجـــنـــونـــة« بـــعـــد أن طــلــبــت 
ــادة تـــوزيـــهـــا مــــن جـــديـــد لــتــتــمــاشــى مــع  ــ ــ إعـ
حــفــات الــصــيــف، وقــالــت إنــهــا ملست نجاح 
إذ يطالبها  املــســرح،  هــذه األغنية مــن على 

الجمهور بغنائها في كل مناسبة.
التوزيع الغنائي الجديد، لم يقف إلى  لكن 
جانب نجاح األغنية. فكثيرون على مواقع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــويــتــر وفــيــســبــوك 
ــا أغــنــيــتــهــا  ــيـــسـ ــوا ملـــــــاذا أعــــــــادت إلـ لــ ــاء ــســ تــ
ــادة تـــوزيـــع املــوســيــقــى،  ــ ــاذا إعـ ــ الــقــديــمــة، وملـ
البومها  على  مضى  اليسا  وأن  خصوصا 
أكــثــر مـــن عـــام ونـــصـــف، وبــامــكــانــهــا اطـــاق 
في  الفني  والــنــشــاط  تتزامن  جــديــدة  اغنية 

الصيف.

مروان خوري
ــــوري أغــنــيــة جــديــدة  ــروان خـ ــ أطـــلـــق الـــفـــنـــان مــ
استحسانًا  نالت  وقــد  »مــرقــت سنة«  بعنوان 
لدى املتابعن، بعد أن كان متوقًعا إطاقها في 
وقت سابق في بداية السنة الحالية. واألغنية 
وألحان وتوزيع  كلمات يوسف سليمان،  من 

معارضتها للنظام السوري وهو مالم يجرؤ 
غيرها من الفنانن السورين على فعله.

ونــــعــــاهــــا الــــفــــنــــان الـــــســـــوري فـــــــارس الــحــلــو 
»فــدوى  والبطلة  والصديقة  »الزميلة   

ً
قــائــا

سليمان«. ننعي إليكم وفاة الفنانة السورية 
إثر  الحقيقة  رؤيــة  على  العالم  أجبرت  التي 
مــــرض عـــضـــال. الـــرحـــمـــة والــــســــام لــروحــهــا 

الثائرة«.
قطيفان  الكريم  عبد  الــســوري  الفنان  وكتب 
أمـــراء  يــا وطـــن. ال يعرفها  »الــبــقــيــة بحياتك 
ـــون، وال مـــن تــســيــدوا  ــرب..وال الـــطـــائـــفـــيُّ ــ ــحـ ــ الـ
يعرفها  كان  العظيمة...فقط  السورين  ثورة 
مـــن كــــان يــتــرنــم ويــشــمــخ بـــتـــرّدد صــرخــتــهــا 
بدها حرّية  الــســاروت: سورية  مع  العظيمة 
فدوى سليمان وداعًا... وسنبقى نفخر بك«.

وشــارك آخــرون صــورًا وفيديوهات أشعلت 
ــــدوى مـــظـــاهـــرات مــطــالــبــة بــإســقــاط  فــيــهــا فــ
ــثـــورة  ــة الـ ــيــــل األســــــد فــــي بــــدايــ ــنـــظـــام ورحــ الـ

السورية.
بـــدوره اعتبر عمر قـــدور »كــل مــوت لسوري 
قبل رحــيــل بــشــار حــزنــه مــضــاعــف، كــل موت 
ــة حـــزنـــه مــضــاعــف،  ــوريــ ــســــوري خــــــارج ســ لــ
العالم كله يعرف أين السرطان لكن ال يريد 

عاجه، وداعًا فدوى سليمان«.
وكــتــب فـــاروق »فـــدوى خــان سليمان وداعـــًا، 
الله  الــطــمــوح،  قــبــل أن تكتمل زوايــــا  رحــلــت 

يرحمك«.
ــرأة  ــ ــل فــكــتــبــت »فــــــــدوى ســـلـــيـــمـــان املــ ــ ــا أمــ ــ أمــ
الحرة  وإرادتــهــا  بحريتها  القوية  الــســوريــة 
التي لطاملا وقفت أمام السورين والسوريات 
بصرختها وسلميتها لحرية وطنها. فدوى 
ستبقن في ذاكرتنا كما أردت أن تكوني، ولن 
تــغــادر ذاكــرتــي صــورتــك وصــوتــك مــع صور 

الــنــســاء الــشــابــات وأصــواتــهــن املــبــدعــة التي 
صــدحــت فــي ســوق مــدحــت بــاشــا املغلق في 
بداية الثورة، عندما غنينا مجتمعات أغنية 
ملارسيل خليفة وختمناها  وأغنية  موطني 
ــــوري أمـــــــام املــــــــارة بـــالـــســـوق  ــسـ ــ بــالــنــشــيــد الـ
لهم  لنقول  ملنتصفه،  تقريبًا  نمشي  ونــحــن 
أن تكون حرة  نحن ســوريــات نريد لسورية 

بصرختنا وكلمتنا وكلنا يد واحدة، سورية 
سلمية للسورين والسوريات هكذا نريدها، 
لــكــن هــجــوم شــرطــة ســاروجــة علينا جعلنا 

نهرب ونتفرق آنذاك«.
وقــال محمد محمد »التقيت فــدوى سليمان 
مرة واحــدة في باريس، شعرُت حينها أنها 
لم تكن بخير، حالها كحال الثورة، مريض، 

ــتــــب حــافــظ   ُمــــنــــهــــك. لــــروحــــك الــــرحــــمــــة«. وكــ
»فــدوى سليمان.. عشِت حرة بكبرياء الذين 
أكثر حرية  وبـــروح أصبحت  بالحق..  آمــنــوا 
ــــذي تـــهـــدمـــت فــيــه  ــــذا الـــعـــالـــم الــ بـــعـــيـــدًا عــــن هـ
القيم.. وداعــًا ملن كافحت لتزرع »األمــل« في 
قلوب السورين.. لروحك الرحمة.. ستذكرك 

سورية الحرة كثيرًا«.

أغنية لطيفة قبل األلبوم
ــة لــطــيــفــة الـــتـــونـــســـيـــة عــبــر  ــانـ ــنـ ــفـ نــــشــــرت الـ
فيديو  مقطع  »تويتر«  الخاصة  صفحتها 
قصيرا ظهرت خاله وهي تسجل جزءًا من 
الــجــديــدة، واملــقــرر طــرحــهــا ضمن  أغنيتها 

ألبومها الجديد.
وتــســتــعــد الــفــنــانــة لــطــيــفــة الــتــونــســيــة لــطــرح 
أغسطس  آب/  نهاية شهر  الجديد،  ألبومها 
الحالي، ويحتوي األلبوم على اثنتي عشرة 
عها عدٌد من أبرز الشعراء وامللحنن 

ّ
أغنية، وق

في مصر والوطن العربي، وتقدم فيه لطيفة 
أغنيات بمختلف األلوان واللهجات املصرية 

والتونسية واللبنانية واملغربية.

ليا مخول
الفرنسية  اللبنانّية  الــبــوب  ُمغنية  أطلقت 
ــول، والــــتــــي شــــاركــــت فــــي بــرنــامــج  ــ

ّ
لـــيـــا مــــخ

»ســتــار أكــاديــمــي 10« بــالــتــعــاون مــع شركة 
أغــنــيــتــهــا   »Universal Music MENA«

.»Paradise« نفردة الجديدة
ُ
امل

يأتي هذا العمل املوسيقي لُيثبت عاقة ليا 
مــخــول بعد تــعــاون مــع الــشــركــة نفسها في 
 .»All I Know« نيسان 2017 من خال أغنية
باألغنية  الــجــديــدة  أغنيتها  لــيــا  ووصــفــت 
ليست   »Paradise«  

ّ
أن وأضــافــت  الصيفّية، 

فــقــط أغــنــيــة تــحــمــل مــوســيــقــى جــمــيــلــة بل 
تعكس هدفي في نشر اإليجابّية من خال 
 
ّ
املوسيقى التي أقّدمها إلى العالم ألثبت أن

الحّب هو دائمًا األقوى«.
 األغــنــيــة ُســّجــلــت فــي لــبــنــان وهــي 

ّ
ُيــذكــر أن

رامــي عيد،  نّجار، وألحان  من كلمات أمن 
Diakar واإلنتاج املوسيقي لرامي  وتوزيع 

عيد.

فدوى سليمان... وداعًا أيتها الحرةاألغنية المنفردة تغلب ألبومًا كامًال؟
رحلت الفنانة السورية 
فدوى سليمان أمس 

في العاصمة الفرنسية 
باريس، ما خلّف حزنًا بين 

السوريين الذين نعوها 
مستذكرين مواقفها

محمد كريم

تكن  ولــم  كثيرًا،  بمظهرهم  القدماء،  الفراعنة  اهتم 
املعابد واملعالم العظيمة واآلثــار القديمة هي فقط 
كل ما أنتجته قريحة املصرين القدماء، لكن اخترع 
نعتبرها  ربما  التي  األشــيــاء  من  الكثير  املصريون 
الــيــوم بسيطة، وإن كــانــت تلك االخــتــراعــات ال تقل 
عظمة عن املعالم العماقة التي بقيت آلالف السنن، 
إذ كانت اختراعات دالة على التطور والتحضر غير 

العادي في زمانهم القديم.
وتكشف الوثائق من برديات ونقوش كيف اخترع 
التجميل  والحبر ومستحضرات  الــورق  املصريون 
وفرشاة األسنان ومعجون األسنان، باإلضافة إلى 
ذلك، حققوا تقدما في كل مجال تقريبا من املعرفة 
تخمير  إلــى  البسيطة،  املنزلية  السلع  تصنيع  مــن 
الــبــيــرة والــهــنــدســة والـــبـــنـــاء، والــــزراعــــة والــهــنــدســة 

املعمارية والطب وعلم الفلك والفن واألدب.
كان اختراع فرش األسنان ومعجون األسنان بسبب 
اإلصابات من الحصى والرمال التي وجدت طريقها 
إلى الخبز والخضروات في الوجبات اليومية. ولعل 
الصورة املعروضة في العصر الحديث في األعمال 
الــســيــنــمــائــيــة واألفــــــام عـــن املــصــريــن الـــقـــدمـــاء مع 
إلى  قد تكون صحيحة  استثنائية،  أسنان بيضاء 
حد ما؛ فقد كانت مشاكل طب األسنان شائعة في 

مصر القديمة، وكان عدد غير قليل منهم ال يتمتع 
على  الــقــدرة  وعــدم  الفقر  بسبب  بيضاء  بابتسامة 
تحمل أجر األطباء في ذلك العصر. كان طب األسنان 
كر للتعامل مع الصعوبات ومشكات أسنان 

ُ
قد ابت

الحكام، وكان التقدم موازيا لتقدم بنفس املعدل في 
مجاالت أخرى من الطب.

كان معجون األسنان مصنوعا من امللح الصخري 
والنعناع و بتات زهرة السوسن املجففة والفلفل، 
وفــقــا لــوصــفــة اكتشفت مــن الــقــرن الــرابــع املــيــادي، 
والــتــي حــاول أطــبــاء األســنــان فــي عــام 2003م إعــادة 
ــدوا أنــهــا فــعــالــة جـــدا )عــلــى الــرغــم  ــ تــجــريــبــهــا، ووجـ
مــن أنــهــا جعلت الــلــثــة تــنــزف فــي بــعــض الــحــاالت(. 
باستخدام  للفقراء  قديمة  أخــرى  وصفة  واقترحت 
مخلفات الثور املجففة املطحونة واملخلوطة برماد 
ــان وتــطــهــيــرهــا، وكــانــت  ــنــ األفـــــــران لــتــبــيــيــض األســ
ــار تـــعـــد مــــصــــدرا لــطــاقــة  ــ ــقـ ــ ــران واالبـ ــيـ ــثـ مــخــلــفــات الـ

الــقــدمــاء، وقــد اعتقدوا أن  االحــتــراق عند املصرين 
لها فوائد عاجية متعددة.

ــم تــكــن مـــقـــصـــورة على  ــذه الـــوصـــفـــات وغـــيـــرهـــا لـ هــ
تــؤرق  بــاعــتــبــارهــا مشكلة  فــقــط  األســـنـــان  تبييض 
املــصــريــن الـــقـــدمـــاء، لــكــن كــانــت رائـــحـــة الــفــم أيــضــا 
تمثل لهم هاجسا مؤملا، ولذا لن يقتصر األمر على 
النعناع وحده لتحسن رائحة التنفس، ولذا ابتكر 
الــفــراعــنــة أقــراصــًا مــن الــتــوابــل مثل الــقــرفــة واللبان 
األبيض  العسل  خليط  فــي  تسخينها  يجري  التي 
والعسل األســود املصنوع من قصب السكر، والتي 
أصــبــحــت أول مــعــطــر لــلــفــم ولـــرائـــحـــة الــتــنــفــس في 
املستخرجة  األصــبــاغ  املـــرأة  استعملت  كما  العالم. 
مــن قــشــر الـــرمـــان، والــكــركــم؛ لصبغ الــشــعــر باللون 
األصفر والــوردي، أما اللون البني القريب من لون 
الشعر املصري الطبيعي، فقد استخرجوه من نبات 
البسيطة  املــرايــا املحمولة  املــيــمــوزا. وكـــان اخــتــراع 
التي انتشرت أيضا في العصور الحديثة، من أهم 
القدماء بمظهرهم  املصرين  اهتمام  الــدالالت على 
بالنقوش والجواهر  املرايا تزين  الشخصي. كانت 
وتماثيل املقدسات. ويمتلكها الرجال والنساء على 
حــد ســــواء، وكــانــت مــرايــا الــحــائــط املــزخــرفــة أيضا 
ا مهما من قصور الطبقة العليا ومنازل الطبقة  جزء
املتوسطة أيضًا. إذ كانوا يعتنون دائمًا بصورتهم 

الذاتية ونظافتهم الشخصية.

صغار العرب تذوقوا الشهرة

ُعرفت فدوى سليمان بمواقفها المؤيدة للثورة السورية )فيسبوك(

اهتم الفراعنة 
بالشكل واألصباغ 
وصنعوا المرايا 
)Getty(

ليا مخول تصدر ثاني أغنياتها باإلنكليزية )ميديوم(

)Getty( أطفال ذا فويس دفعوا الشركة إلنتاج موسم ثان قريبًا

شغلت النجومية على مدار سنوات اهتمام األطفال في العالم العربي، مؤخرًا بدأت محطات 
تلفزيونية كبرى تُعول على مشاركة األطفال في برامج فنّية، طمعًا في مزيد من الجمهور

نجوم أطفال 

اختراعات الفراعنة للعناية بالصحة

فنون وكوكتيل
فن

تجميل

رحيلإصدارات

طفلة سورية من مواليد 
عام 2002، ظهرت ألول 

مرة على الشاشة عام 
2015، من خالل فيلم 
»فانية وتتبدد«، إال أن 
شهرتها جاءت مع 

مسلسل »الندم« للمخرج 
الليث حجو، بسبب أدائها 

المقنع، وأتاح ذلك 
أمامها الفرصة للمشاركة 
بأعمال أخرى، حيث شاركت 

بمسلسل »الرابوص« 
ومسلسل »فوضى«، 

الذي دفعت الظروف إلى 
تأجيل عرضه للموسم 

الرمضاني القادم.

سارة عواد

الجمعة 18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1082  السنة الثالثة
Friday 18 August 2017

الجمعة 18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1082  السنة الثالثة
Friday 18 August 2017



الكريم  عبد  املغربية  املــقــاومــة  رمــز  تحرير 
يــوم 1 يونيو 1947 عندما كانت  الخطابي 
الــبــاخــرة الــتــي تــقــلــه مـــن مــنــفــاه فـــي جــزيــرة 
ــــى فـــرنـــســـا، مــتــوقــفــة فــــي بـــور  الريـــنـــيـــون إلـ
سعيد. وبالفعل جرى افتكاكه، بعد مناورة 
ناجحة قامت بها الحركة الوطنية املغربية 
مسنودة بالنخبة في القاهرة. وربما يكون 
الكريم غالب  إنجاز ملموس لعبد  أول  هذا 
ــغـــرب الـــعـــربـــي، الـــذي  ورفــــاقــــه فـــي مــكــتــب املـ
أبعد  مستوى  إلــى  فيه  التنسيق  سيتطّور 

بعد ذلك.
لــكــن مــتــطــلــبــات الــنــضــال الـــوطـــنـــي، وبــدايــة 
ــل االســـتـــقـــالل، رفــقــة الــزعــيــم  املــعــركــة مـــن أجـ
عالل الفاسي، ستدفعه إلى العودة للوطن، 
سنة 1948 ليباشر العمل السياسي املقرون 

بالعمل الثقافي من الداخل.

أبجديات الفعل النضالي
الــتــي ســتــضــع بصمتها على  الــقــاهــرة،  فــي 
ــم أبـــجـــديـــات الــفــعــل الــنــضــالــي، 

ّ
روحـــــه، تــعــل

ـــــّور إمــكــانــيــاتــه الــثــقــافــيــة واملــهــنــيــة في  وطـ

الفترة  تلك  فــي  مصاحبًا  الصحافة،  مجال 
عــددًا مــن األعـــالم وعلى رأســهــم طــه حسني، 
الــذي سيترك فيه أثــرًا عظيمًا. نتحدث هنا 
عن فترة أواسط األربعينيات، حيث الساحة 
ــّج  بــالــســجــال،  الــثــقــافــيــة فـــي الـــقـــاهـــرة تـــضـ

وينعكس صداها في صحافة ذلك الوقت.
هذا هو عبد الكريم غالب من حيث النشوء 
والــتــكــويــن، مــع محطات شخصية فــي تلك 
املــرحــلــة، أهــمــهــا اعــتــقــالــه ثـــالث مــــرات إبــان 
االستعمار الفرنسي، أوالها كان ال يزال في 
15 مــن عــمــره. وكــأن كــل الوقائع فــي حياته 
إلى  تدفعه  كانت  محيطه  وفــي  الشخصية 
الــنــضــوج املــبــّكــر وااللـــتـــزام بــقــضــايــا عموم 

الشعب وسواد الناس. 
أكبر في أعماله  ى هــذا بشكل 

ّ
ربما سيتجل

الــروائــيــة  فــي نصوصه  األدبــيــة، خصوصًا 
ــم عــلــّي« و»شـــروخ 

ّ
»دفــنــا املـــاضـــي« و»املــعــل

في املــرايــا«. لكن مهنة الصحافة كانت هي 
مهنته األساس، في وقت لم تكن فيه فوارق 
كثيرة في مغرب االستقالل وما بعده، بني 
أو  اإلعــالمــيــة،  واملــمــارســة  السياسي  العمل 
على األقل لم يكن مسموحًا بهذا الترف في 
أوساط النخب الثقافية التي ولدت مجبرة 
على حمل رايــة االلتزام بقضايا الجماهير 
معها  والــنــزول  عنها،  والتعبير  العريضة 

إلى امليدان.

بداية أدبية متأخرة
يعترف عبد الكريم غالب أنه على املستوى 
، قــيــاســًا إلــى 

ً
األدبــــي قــد يــكــون تــأخــر قــلــيــال

ــه، فــهــو لم  الــتــجــارب الــتــي كــانــت مــجــايــلــة لـ
ينشر أول رواية له »سبعة أبواب« إال وهو 
ــر وقــتــًا  ــ ــعــــني، واســـتـــغـــرق األمـ فـــي ســـن األربــ
آخـــر قــبــل أن يــصــدر روايــتــه »املــعــلــم عــلــي«، 
ثم »دفنا املــاضــي« ثم كــّرت سبحة مساحة 
الـــســـرد لــيــصــدر 12 نــصــًا روائـــيـــًا كــــان أهــم 
أي روايـــتـــه  فـــي ســنــة 1994،  فــيــهــا  عـــنـــوان 

»شروخ في املرايا«.
عــلــى مــســتــوى اإلنـــتـــاج الــقــصــصــي، أصـــدر 
حوالى 10 مجموعات قصصية أول عنوان 

فيها مجموعة »مات قرير العني«.
لكاتب غزير  بالنسبة  التراكم  كم  من حيث 
ــتـــاج ومــتــنــوع االهــتــمــامــات، يــكــتــب في  اإلنـ
الــتــاريــخ الــســيــاســي، وفـــي االجــتــمــاع، وفــي 
الــتــجــربــة الــبــرملــانــيــة والــدســتــوريــة، ومــديــر 

حكيم عنكر

اختصر عبد الكريم غالب، الكاتب 
املــغــربــي الـــراحـــل اإلثــنــني املــاضــي، 
والذي امتد به العمر إلى 98 عامًا، 
حياته في الكتابة، عاشها بها وفيها ومن 

خاللها.
ــفــت 

ّ
عــلــى مــســافــة هــــذا املـــســـار الـــطـــويـــل تــأل

فـــي ســنــة 1919، في  ــود  ــولــ املــ حـــيـــاتـــه، هـــو 
مدينة فاس، حيث عاش هناك بداية شبابه 
دارسًا في »القرويني«، قبل أن يغادرها وهو 
ابن 17 عامًا إلى مصر، لاللتحاق بجامعة 
القاهرة، قسم اللغة العربية ويتخّرج منها، 
ويدّرس هناك فترة من الزمن. منخرطًا في 
أنشطة  وفــي  زخمها  بكل  القاهرية  املرحلة 
وهناك  الوطني،  التحرر  وحــركــات  الــطــالب 
أيضًا تعّرف على الزعيم التونسي الحبيب 
بــورقــيــبــة، وربــطــتــه بـــه صــــالت قـــويـــة، كما 
سيؤسس رفقته وآخرين من الجزائر مكتب 
االستقالل  حركات  ملساندة  العربي  املغرب 
الــوطــنــي. هـــذا املــكــتــب هـــو الــــذي عــمــل على 

عبد الكريم غالب

وجــد  ينهض  املــغــربــي[  ]األدب  بـــدا  حينما 
كــثــيــرا مـــن الـــوســـائـــل الـــتـــي جــعــلــت تــطــوره 
أقــل خسارة أو هو  سريعا، وجعلت تعثره 

تعثر لم يعد به إلى الوراء خطوات.
مــن ذلــك أن اللغة العربية فــي املــغــرب ظلت 
سليمة على األقل في جوهرها، فلم تدخلها 
ركاكة  قيمتها  ولــم تحط من  اللفظ،  عجمة 
ــت – عــلــى تخلف 

ّ
فـــي األســـلـــوب، وإنـــمـــا ظــل

التعليم وانــصــراف عن األدب – سليمة  في 
فــي ظروفها  النقاء  يكون  مــا  كأحسن  نقية 
التعليم من  وبيئتها وحياتها وما يتيحه 

غناء أو نصاعة.
بــدأ ينهض في  ومــن ذلــك أن األدب حينما 
املغرب كانت هناك سوابق من نهضته في 
املـــشـــرق. يترسمها ويــســيــر عــلــى مــنــوالــهــا، 
املشرق  فــي  العربية  املطبعة  هــنــاك  وكــانــت 
تغذي النهضة الثقافية في املغرب بنماذج 
الشعراء  دواويـــن  القديم:  العربي  األدب  من 
ومـــحـــاضـــرات األدبـــــــاء ودراســــــــات وتـــاريـــخ 
األدب الــعــربــي ونـــمـــاذج مــن شــعــر الــفــحــول 
ونثر املمتازين ممن كشفتهم املطبعة لفكر 

الناشئني واألدباء واملتأدبني.
وكــذلــك لــم ينصرف املــتــعــاطــون لـــأدب إلى 
البحث والكشف، ولكنهم انصرفوا فقط إلى 
فــي كتب ومجالت  السهلة  امليسرة  الــقــراءة 
مــطــبــوعــة طــبــعــا أنــيــقــا نظيفا مــشــكــوال في 

كثير من األحيان. 
وهكذا بدأ األدب املغربي يأخذ طريقه نحو 

عبد الكريم غلّاب 
مئة عام من الحياة

صحافي وروائي ومؤرخ وفاعل في الحركة الوطنية المغربية ورجل سياسة غادر 
عالمنا بعد حياة وتجربة امتدتا على مساحة قرن تقريبًا. توالي إصداراته ومركزيته  

في المشهد الثقافي فترة طويلة، وحضوره كفاعل فيه، منحه ريادة ربما لم تتأت 
لغيره. ومع ذلك، لم يجعله منجزه األدبي مصدر إغراء لألجيال الجديدة

حينما بدأ ينهض في 
المغرب كانت هناك 

سوابق من نهضته في 
المشرق. يترسمها ويسير 

على منوالها، وكانت 
هناك المطبعة العربية 

في المشرق تغّذي 
النهضة الثقافية

في نهضة األدب المغربي ومسالكه الوعرة

أخالقي في فهم وظيفة الكتابة 
و»غشيم« في الحب

مّرت أعماله المتأخرة 
وسط تجاهل نقدي 
من التيارات الجديدة

ينتمي لنخبة وجدت 
نفسها مجبرة على 

النزول إلى الميدان

الكريم  عبد  ــراحــل  ال كتب  ــرار  إقـ لعّل 
في  الــدراســة  مــقــرّرات  ضمن  غــالب 
السلك الثانوي في المغرب، وخصوصًا 
علّي«  و»الــمــعــلـّـم  الــمــاضــي«  »دفــنــا 
ضمن  نّمطه  عقود،  أربعة  من  ألكثر 
ينتمي  الــذي  التقليدي،  الكاتب  وسم 
لها  تجد  تعد  لم  قديمة  »دقة«  إلى 
المغربي  الثقافي  المشهد  في  صيتًا 
العنيف، المهيمن عليه من قبل كتّاب 
القطائع  مقوالت  تزدهر  حيث  اليسار، 
قطعًا  وهو  آالمها.  بكل  المعرفية 

تنميط في غير مكانه.

تنميط في غير مكانه

2425
ثقافة

ممدوح عزام

النثر سمعة سيئة،  أكسبوا  الــذيــن  هــم  الشعراء  كــان  إذا  فيما  متأكدًا  لسُت 
فهناك من راح يقرن هذه املفردة بالرداءة، أو بالزمن الرديء، على نحو ما فعل 
: »هذا زمان النثر يا حبيبتي«. 

ً
نزار قباني حني خاطب الحبيبة املجهولة قائال

ومن غير املعروف زمن والدة هذه االستعارة التي تحتقر النثر، أو تضعه في 
قفص االتهام بالتفاهة والضحالة. وهي استعارة مبتذلة في الحقيقة، وربما 
كانت تشير إلى نوع من التعالي عن الكتابة الجديدة التي باتت تتابع حياة 
الناس اليومية، وتسّجل الوقائع التي تخصهم، والهموم التي تشغلهم. بينما 

تحتفظ للشعر باملقاصد النبيلة والجمال والسمو والرفعة والغزل. 
ومن غير املستبعد أن يكون من أطلق تسمية قصيدة النثر قد قصد عدم 
التسامح مع هذا النوع الشعري الجديد الذي كسر قواعد النظم والوزن في 
قر املصطلح نسبيًا، فيما 

ُ
أ القصيدة العربية، فألصق به كلمة »النثر«. وقد 

بعد، بفعل االستخدام، ال القبول أو التصديق على املنجز الشعري.  
البطولة  الشعر حيث  عالم  من  االنتقال  في  إلــى سرفانتس  الفضل  ويعود 
واملــلــوك واألســاطــيــر، وحيث تخوض الشخصيات صــراعــات ال يذكر فيها 
اليومي، إلى عالم النثر، حني أرسل بطله دون كيخوته إلى أمكنة يتحدث فيها 
البشر عن ألم األسنان، وأوجاع الظهر، في الحياة اليومية، كما يقول كونديرا. 

وقد يكون هذا التبدل هو أساس الهجاء الذي يوجهه أنصار الشعر للنثر. 
ولكن النثر العربي هو الذي قاد حركات التجديد في الثقافة العربية، وذلك 
حــني بــدأ فــي نحت واشــتــقــاق املــفــردات الــجــديــدة، ال إلضافتها إلــى املعجم 
مواجهة  في  املستجدة  اليومية  الناس  احتياجات  عن  للتعبير  بل  وحسب، 
تعّبر عن  أو  تبحث،  أن  املــفــردات حاولت  هــذه  املعاصرة. وبعض  التطّورات 
الــذي يمكن أن تكون وصلت إليه الحقوق والحريات في بالد العرب.  املــدى 
الذي  ذاتــه هو  الشدياق  فــارس  أن يكون أحمد  وليس من قبيل املصادفات 
والجامعة  والجريدة  النواب  واالنتخاب ومجلس  التمثيل  مثل  كلمات  وضع 
والجواز واملنتدى والتآلف »الهارموني« في لغة النثر العربية. ومنذ أيام هذا 
التي  املقلقة  املعاني  املــعــارك حــول  الــعــرب يخوضون  يــزال  الــحــر، ال  الكاتب 
تشير إليها كل مفردة من هذه املفردات، فالنحت في اللغة هنا ليس مجّرد 
الجديدة على املعجم  عمل تقني وحسب، بل هو اقتراح ملا تضيفه املفردة 
والحياة العربيني من معان. وبعض تلك املفردات تغدو مشبوهة، ويخوض 

الطغاة الحروب ضدها.  
ــفـــردات أن يــكــون ذريــعــة التــخــاذ املــواقــف،  ويــمــكــن لــالســتــرســال فــي ذم املـ
»الحرية« باتت اليوم في مأزق. إذ يعمل أعداء الثورات العربية على وأد املعنى  فـ
الذي تشير إليه في وعي الناس الذين انتفضوا من أجل أن ينعموا بظاللها. 
اليومية كمفردة  الحياة  الذين يعيدون إنتاج املعنى في  الناشطون  ويالحق 
الناس  التي يتبادل  . حيث يحظر االجتماع في تلك األماكن 

ً
»املنتدى« مثال

»االنتخاب«.  كمفردة  لها،  األصلي  املعنى  امتصاص  يجري  أو  اآلراء،  فيها 
تنقل أشخاصًا  أو  مـــزّور،  إلــى مهزلة تصويت  االقــتــراع  فتتحول صناديق 
التصفيق، كما  الشعب، ويقتصر دورهــم على  »تمثيل«  لـ للكفاءة  يفتقرون 

هو حال مجالس النواب في العالم العربي.

مفردات مشبوهة

رحيل

فعاليات

املغربية  اليوميات  أقــدم  »العلم«  لصحيفة 
وأشهرها، وله بها زاوية يومية اسمها »مع 
الشعب«.. من حيث كم املنتج الروائي، يبدو 
متناسبًا مع مساره ككاتب وكسياسي، بل 
قد يبرز سؤال: كيف كان يجد الوقت لفعل 

كل ذلك؟
فــتــوالــي إصــــداراتــــه ومــركــزيــتــه فـــي املشهد 
الــثــقــافــي فـــتـــرة طــويــلــة، وحـــضـــوره كــفــاعــل 
فيه، منحه ريــادة ربما لم تتأت لغيره، من 
اب مروا سراعًا، أو لم تسعفهم سياقات 

ّ
كت

 في 
ً
اجتماعية وحياتية على املكوث طويال

املشهد. 
ومع ذلــك، لم يجعله منجزه األدبــي مصدر 
إغــــراء لــأجــيــال الــجــديــدة الــتــي وفـــدت على 
الساحة األدبية، خصوصًا في التسعينيات، 
حتى أنه كان مفاجئًا أن يستمر في إصدار 
كــتــبــه فـــي زمـــن ظــهــرت فــيــه إبـــــداالت كثيرة 
ــاه هـــــــادرة تـــحـــت الـــجـــســـور، وال  ــيـ ومــــــرت مـ
والثمانينيات  السبعينيات  سنوات  سيما 

وحرائقها.
فـــي حــــني، ظـــهـــرت أشـــكـــال كــتــابــيــة جـــديـــدة، 

الــنــور، فــي ظـــروف مــيــســرة أو أقـــل صعوبة 
ــاء فــي املشرق  على األقــل مما واجــهــت األدبـ
ومــمــا صـــرفـــوا جـــهـــودا وأعــــمــــارا لتذليلها 

واالنتصار على عقباتها.
والحق أن األدبــاء في املغرب استفادوا من 
الظروف املشجعة هذه فبرز األدب املغربي 
في العقد الثاني والثالث من هذا القرن في 
حالة تدعو إلى التفاؤل: شعر مستقيم اللغة 
النفس، ولكنه تقليدي في  واألسلوب قوي 
املضمون يتطلع إلى مثله األعلى من خالل 
شــعــر املــتــنــبــي أو أبـــي نــــواس أو مـــن خــالل 
شعر الــبــارودي وشــوقــي. ونثر متحرر من 
محدود  ولكنه  واملــحــســنــات،  السجع  قــيــود 
ــدودة واملـــجـــال  ــحــ األفـــــق ســجــني الــثــقــافــة املــ

الضيق.
وبدأ األدب طريقه في مسالك وعرة لم تقف 

في طريق األدب في املشرق.
وأولى العقبات كانت الحرية، الحرية التي 
الــفــكــر فــي املــغــرب نتيجة للحرية  افــتــقــدهــا 
السياسي  امليدان  في  املغرب  افتقدها  التي 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــحـــالـــي. ولـــعـــل املــغــرب 
يضرب أروع مثل في اتصال الحرية بالفكر، 
وفي قيمة الحرية كمتنفس لــأدب ومجال 
السياسية  الظروف  الزدهــاره ويقظته. فإن 
التي عاشها املغرب طوال نصف قرن كانت 
الفكر  متنفسات  كــل  تخنق  خناقة  بمثابة 

واألدب.
)مقطع من مقال بعنوان »مالمح األدب العربي 
الحديث باملغرب« تضمنه كتاب »في الثقافة 
واألدب«، الدار البيضاء، 1964(

وأسماء وافــدة إلــى مجّرة اإلبــداع مسكونة 
بهاجس التجاوز، وكسر الجاهز، والخروج 
على  أحيانًا  والنقمة  بــل  الكالسيكي،  على 
التي  والنخب  الــســائــدة  السياسية  الطبقة 

تسبح في مجّرتها.
ــرة وكـــأنـــهـــا لــم  ــأخـ ــتـ ــّرت أعـــمـــالـــه املـ ــ هـــكـــذا مــ
تــكــن، وســط تجاهل نــقــدي، زكــتــه الــتــيــارات 
الــتــي كــانــت تحبل بــهــا الجامعة  الــحــداثــيــة 
الــذي كــان يتوّجه أكثر  النقد  املغربية. هــذا 

إلى االحتفاء باألعمال التجريبية.

وظيفية الكتابة 
في جواب عن سؤال، ملاذا تأخر في الولوج 
إلـــى املــشــهــد الـــروائـــي املــغــربــي، يــــرّد غــالب، 
مبتسمًا: ربما كان سن األربعني هو  مرحلة 

النضج.
الكتابة عنده  تلك، ستجعل  النضج  مرحلة 
وظيفية أكثر، وسندًا رمزيًا لخطاب وليست 
مجرد تسلية أو بوح ذاتــي، حتى أنه يقول 
املتقشف  النسائية  الشخوص  حضور  عــن 
ــه، بـــأن ذلـــك يــرتــبــط عــنــده بفهم  ــاتــ فـــي روايــ

يوحي  وكــأنــه  ووظيفتها.  للكتابة  أخــالقــي 
ما،  مسؤولية  ثقل  كاهله  على  يحمل  بــأنــه 
تــربــى عليها فــي حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي، 
وبعد ذلك من خالل املهام التي أسندت إليه 
إّبـــان االســتــقــالل، كــوزيــر وسفير ونــائــب في 
البرملان وعضو في أكاديمية اململكة املغربية 
ورئــيــس اتــحــاد كتاب املــغــرب لفترة طويلة، 
املــغــاربــة، وغــيــرهــا من  ونــقــيــب الصحافيني 
لــم تجعل منه روائــيــًا متفرغًا،  الــتــي  املــهــام، 
كما جعلت من أعماله األدبية تنتمي تلقائيًا 
ــة، ضــمــن مــنــظــور  ــ ــروايـ ــ إلــــى كــالســيــكــيــات الـ
متحفظ، يتحرك في نطاق رقابة ذاتية حادة 
ال كشف فيها للذات وال ألسرارها وال وجود 
الحال في  فيها للهوامش الضاجة كما هو 
أعمال محمد شكري ومحمد زفزاف ومحمد 
برادة، والتي كانت تدشن ألدب آخر ال شأن 

لعبد الكريم غالب به.
حتى أنه أجــاب بحياء ذات مرة عن عالقته 
ــاملـــرأة وبــالــحــب ومــــدى انــعــكــاس ذلـــك في  بـ
أعماله، بأن أعماله خالية من كل ذلك، يقول 

عن نفسه: »ربما كنت غشيمًا«.

إطاللة
تصويب

عــاد عبد الكريم غــالب وأصــدر 
فــي عــام 2006 روايـــة »لــم ندفن 
يــرّد على عمله  املاضي«، وكأنه 
السابق »دفنا املاضي« )1966(. 
ــو بــالــفــعــل مــــــاٍض يـــجـــب أال  ــ وهـ
ــرى ســـريـــعـــًا وعــلــى  ــثــ ــ يـــــــوارى ال
بــل يمحص ويغربل من  عــجــل، 
أجل حاضر شفاف ومستقبل 

بال عقد وال جروح.
كـــان غـــالب واعــيــًا تــمــام الــوعــي، 
بــأهــمــيــة املــصــالــحــات لــالنــتــقــال 
إلــى شــيء آخــر، وبالتالي ســواء 
ــيـــومـــي لــلــظــواهــر  فــــي رصــــــده الـ
االجتماعية من خالل زاويته »مع 
الثقافي  حديثه  فــي  أو  الشعب« 
األسبوعي في »حديث األربعاء« 
أو من خالل إعادة كتابته لتاريخ 
املغرب، وفي نصوصه السردية 
التخييلية، كان محكومًا بالرغبة 
في تحقيق مغرب جديد، خارج 
املتأخر، متطلع إلى  من ماضيه 

مستقبل أكثر عدالة وكرامة.
ــخــــي عـــــنـــــده، ال  ــاريــ ــتــ ــ الـــــحـــــدث ال
يــكــتــســي أهــمــيــتــه فـــي حـــد ذاتـــه، 
بل في ما يسفر عنه من نتائج 
وأوضــاع جديدة، كما هو الحال 
الذين  املــقــاومــة  لــرجــال  بالنسبة 
تــحــولــوا مـــن أشـــخـــاص عــاديــني 

إلى حملة مشاريع تغيير.
ولــــــن يـــتـــحـــقـــق ذلــــــك كـــمـــا يـــرى 
ــدة فــي  ــ ــديـ ــ صــــاحــــب »قـــــــــــراءة جـ
تاريخ املغرب العربي«، إال بقراءة 
لــلــتــاريــخ، حتى ال تتكرر  جــّيــدة 
الفرص،  وتفّوت  املاضي  أخطاء 
الشباب  حركة  أن  اعتبر  ولــذلــك 
في 20 فبراير حركة مشروعة، 
يــجــب أن تــســتــقــر عــلــى مــطــالــب 
وبرنامج ليمّر املغرب إلى شيء 
آخــــر، مــغــرب الــكــرامــة والــحــريــة 
و»التعادلية االجتماعية« املنبثقة 

من فكر عالل الفاسي.
حكيم...

الدورة 53 من أولى العقبات كانت الحرية باهارتي 2.. في قصر األوهام، تختتم غدًا  الهندي  الباليه  بعرض 
بوليوود من خالل  العمل يستدعي عوالم  الدولي في تونس.  مهرجان قرطاج 
التي  ابنتها  وتدعو  فرنسا  في  تعيش  سابقة  هندية  سينمائية  نجمة  لقصة  سرده 

تربّت على الذوق الغربي إلى إعادة اكتشاف فن »صناعة األوهام« في الشرق.

يقام اليوم في صالون هالل الثقافي في مدينة الفيوم المصرية، لقاء بعنوان دور 
الصالونات الثقافية فى مصر. ينطلق اللقاء من محاضرة يلقيها الباحث المصري 
عمار علي حسن عن تاريخ الصالونات الثقافية في مصر، يليها نقاش مفتوح، من 
بين المشاركين فيه: عبد الكريم عبد الحميد، ومحمد حسني إبراهيم، وعبد الجليل 

الشرنوبي، عبد الناصر هالل.

في  التشكيلية  للفنون  األول  الدولي  الزبير  بيت  ملتقى  غد  يوم  حتى  يتواصل 
مسقط. يتضّمن الملتقى معرضًا فوتوغرافيًا حول العمارة الُعمانية، ويشارك فيه 
الفنانون: حسين عبيد ومازن المعمري من عمان، وهنادي الدرويش من قطر، 
وعبد الوهاب عبدالمحسن من مصر، وعلي رضا من العراق، وباكر بن فرج من 

تونس، ورامز مراد من أذربيجان،  وإيلينا شابوفالوفا من روسيا.

الشاعرة  القصة  شعار  تحت  الشاعرة  للقصة  العربي  المؤتمر  غــدًا  ينطلق 
الثقافي  الحسين  مركز  ليومين في  العربي، ويتواصل  اإلبداع  ومعادلة تجديد 
وعادل  نصيف  ومحمد  )الصورة(  البستاني  بشرى  المشاركين:  بين  من  عّمان.  في 
العالي من العراق، وعبد الكريم العنزي من الكويت، ومصطفى عمار من مصر، 

وسليمة مسعودي من الجزائر.
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لم ندفن 
الماضي

عبد الكريم غلّاب

مشهد في محيط 
مدينة فاس 
)كوزمو كوندينا(



علوم وتكنولوجيا
26

شبكة درونز
لتوصيل البضائع 

كشــفت شــركة أمازون في شهر مارس/
آذار الماضي عن نموذج أولي لطائرات 
بدون طيار يمكن استخدامها لتوصيل 
الطرود، وتعمل الشــركة األميركية منذ 
فترة على اختبار طائراتها، إذ نجحت 
فــي توصيــل طلــب ألحــد عمالئهــا فــي 
المملكة المتحدة، بعد رحلة استغرقت 
13 دقيقــة فقــط من مخزن البضائع إلى 

باب منزل الزبون.

عــن  أمــازون  أعلنــت  الصــدد  هــذا  وفــي 
مشــروع جديد يهدف إلى إنشــاء شبكة 
تحتوي على طائرات بدون طيار ذكية، 
توصيــل  علــى  وقــادرة  القيــادة،  ذاتيــة 
حالــة  فــي  نفســها  وإصــالح  البضائــع 

تعرضها لعطب.
تطويــر  علــى  المشــروع  يقتصــر  وال 
يشــمل  بــل  طيــار،  بــدون  الطائــرات 
مخازن للبضائع تحتوي على تقنيات 
ســبيل  علــى  يمكــن  حيــث  جديــدة، 
المثــال، فتــح أبــواب المخــازن بطريقــة 
أتوماتيكيــة وهبــوط الطائــرات بشــكل 

عمودي لحمل بضاعة معينة.
وعلــى الرغــم مــن الجهــود المتواصلــة 
مــن طــرف شــركة أمــازون، إال أن مجــال 
توصيل البضائع باستخدام الطائرات 
بــدون طيــار اليــزال يواجــه العديــد مــن 
التحديات والتي يعتبر من بين أبرزها 
غيــاب قوانيــن تنظيمية، باإلضافة إلى 
الــذي  األمــر  البطاريــات،  نفــاذ  ســرعة 
يصعــب علــى الطائــرات قطــع مســافات 
إنشــاء  إلــى  أمــازون  وتطمــح  طويلــة. 
شــبكة درونــز ذكيــة ومخــازن متحركــة 
بهــدف تقليــص مــدة تســليم البضائــع 

على المسافات القصيرة.

»إنتل« تلحق بمجال
السيارات ذاتية القيادة 

بــدأت شــركات التقنيــة العالميــة تهتــم 
الســيارات ذاتيــة  بشــكل جــدي بمجــال 
القيــادة، حيــث لــم تعــد غوغــل الشــركة 
تطويــر  علــى  تعمــل  التــي  الوحيــدة 
واختبــار الســيارات ذاتيــة القيــادة، بــل 
مثــل  الشــركات،  مــن  العديــد  اتجهــت 
آبــل، إلــى تســخير تقنياتهــا فــي مجــال 
أنظمــة خاصــة  لتطويــر  التكنولوجيــا 

بالمركبات الذكية.
األميركيــة  إنتــل  شــركة  أن  ويبــدو 
قــررت االلتحــاق بالركــب، حيــث أعلنــت 
تصنيــع  فــي  المتخصصــة  الشــركة 
ســوف  أنهــا  والمعالجــات،  الرقاقــات 
تبنــي أســطواًل يتكــون مــن 100 ســيارة 
الختبــار تكنولوجيــا القيــادة الذاتيــة، 
شــركات  منافســة  إلــى  إنتــل  وتطمــح 
مثــل »إنفيديــا« التي تعمــل على توفير 
 computer( تقنيــات الرؤية الحاســوبية
vision( لتمكيــن الســيارات مــن التعــرف 

على األشياء وتجاوز المطبات.
علــى  تعمــل  أنهــا  الشــركة  وأشــارت 

الرابــع،  المســتوى  مــن  نظــام  تطويــر 
وهــو مــا يعنــي أنه أقل بمســتوى واحد 
مــن أن تكون الســيارات مســتقلة بشــكل 
كامل، حيث ُيمكن للسيارة التعامل مع 

ظروف القيادة بشكل تلقائي.
األميركييــن  أن  االحصائيــات  وتشــير 
الســنة  فــي  ســاعة  مليــار   75 يقضــون 
هــذه  اســتغالل  ويمكــن  القيــادة  أثنــاء 
اإلنتاجيــة وربــح  زيــادة  فــي  الســاعات 
مــا يقــارب 507 مليــارات دوالر في حالة 
استخدام السيارات ذاتية القيادة. وفي 
هــذا الصــدد، تخطــط شــركة إنتــل إلــى 
اســتثمار 250 مليــون دوالر علــى مــدى 
تطويــر  بهــدف  المقبلتيــن  الســنتين 
ذاتيــة  بالســيارات  التحكــم  تقنيــات 

القيادة. 

البرمجيات الخبيثة تدخل الحمض النووي

معهــد  مــن  باحثــون  يعمــل 
علــى  للتكنولوجيــا  ماساتشوســتس 
تحليــل  علــى  قــادر  ذكــي  جهــاز  تطويــر 
باالعتمــاد  اإلنســان  لــدى  النــوم  مراحــل 
علــى موجــات راديــو شــبيهة بالتــي يتــم 
إنتاجها باستخدام موزعات الواي-فاي.
وأشــار الباحثــون أن 50 مليــون أميركــي 
يعانــون مــن اضطرابــات النــوم، ويمكــن 
مســاعدة  األجهــزة  مــن  النــوع  لهــذا 
ســواء  حــد  علــى  واألطبــاء  املســتخدمني 

على تحديد وعالج االضطرابات.
يعمــل  بكونــه  الجديــد  الجهــاز  ويتميــز 
بشكل السلكي ووفق ترددات منخفضة، 
اســتخدامها  يتــم  التــي  الطــرق  عكــس 
اضطرابــات  تحليــل  عمليــة  فــي  حاليــا 
النــوم والتــي تعتمد على خوذات خاصة 

.)EEG( بتخطيط أمواج الدماغ
علــوم  مختبــر  فــي  الباحثــون  وتعــاون 
مــع  اإلصطناعــي  والــذكاء  الحاســوب 
باحثــني مــن مستشــفى ماساتشوســتس 
اســتخدام  تــم  حيــث  الجهــاز،  لتطويــر 
نفــس التقنيــة، فــي وقــت ســابق، لتحديد 
أحاســيس اإلنســان، كما طــور الباحثون 
خوارزميــات تعتمــد علــى تقنيات التعلم 

املراحــل  تحديــد  علــى  قــادرة  العميــق 
الثالث للنوم.

خضــع  األوليــة  التجــارب  وخــالل 
النمــو،  تحليــل  لعمليــة  متطوعــا   25
املراحــل  تحديــد  الجهــاز  واســتطاع 
املئــة، وهــي  فــي  الثــالث بدقــة بلغــت 80 
دقــة تعــادل النتائــج التــي يتــم التوصــل 
إليها باستخدام خوذات تخطيط أمواج 
الدماغ. ويطمح الباحثون إلى استخدام 
التقنيــة لدراســة الطريقــة التــي يؤثر بها 

مرض الباركنسون على النمو.

تمّكــن فريــق علمــي مــن مختبــرات أبحــاث الجيــش األميركــي مــن تطويــر مســحوق 
كيميائــي يمتلــك القــدرة علــى توليــد الطاقــة الكهربائية بكفــاءة عالية، وأشــار الفريق 

ولد للطاقة تّمت عن طريق الصدفة.
ُ
الباحث أن عملية اختراع املسحوق امل

وســوف ُيغنــي هــذا االختــراع الجنــود عــن حمــل بطاريــات ضخمــة أثنــاء العمليــات 
العســكرية، حيث يتيح املســحوق إعادة شــحن املعدات العســكرية أو تشــغيلها بشــكل 

مباشر بالطاقة الكهربائية.
ويتمثــل الغــرض األولــي للبحــث فــي ابتكار بطاريات ذات حجــم صغير ووزن خفيف، 
إال أن الباحثــني اكتشــفوا عــن طريــق الصدفــة أن املســحوق الــذي يحتــوي علــى مــادة 
األملنيوم، يمكنه إنتاج طاقة عالية عند اتصاله باملاء، فبعد ثواٍن من خلط املســحوق 
مع كمية صغيرة من املاء، يتم إنتاج قدر كبير من الهيدروجني، الذي يمكن استخدامه 
مــن  واحــدًا  كيلوغرامــا  أن  الباحــث،  الفريــق  وأشــار  الكهربائيــة.  الطاقــة  توليــد  فــي 
مسحوق األملنيوم يمكنه إنتاج 220 كيلوواطا من الطاقة في ثالث دقائق فقط، وهي 
طاقــة كافيــة لتشــغيل العديــد مــن املعدات الكهربائية، كما أن عمليــة إنتاج الطاقة تتم 
دون اســتخدام أي محفزات أخرى. وخالل التجارب األولية تم تشــغيل دبابة صغيرة 
الحجم يتم التحكم بها باستخدام موجات الراديو، ويخطط الباحثون إلى مضاعفة 

نتجة لكي تكون كافية لتشغيل معدات أكبر.
ُ
كمية الطاقة امل

ويمكــن اســتخدام املســحوق فــي عــدة تطبيقــات، مثل شــحن بطاريات الطائــرات بدون 
طيار والروبوتات وغيرها من األجهزة الكهربائية، من خالل إذابة أجزاء من هيكلها 

الخاص، وعند انتهاء املهمة يتم تدمير الجهاز الكهربائي بشكل ذاتي.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي يحلل نوم اإلنسان

مسحوق لتوليد الطاقة الكهربائية

أحمد ماء العينين

فــي ظــل التطــور املهــول للبيانــات 
الشــركات  بــدأت  الرقميــة، 
التكنولوجيــات  فــي  املتخصصــة 
الحديثة بالتوجه إلى تطوير تقنيات تخزين 
جديــدة، إذ تعــول شــركة مايكروســوفت علــى 
النــووي )DNA( كبديــل مســتقبلي  الحمــض 
ونجحــت  التقليديــة.  التخزيــن  ألقــراص 
الشــركة بالفعــل فــي تخزيــن 200 ميغابايــت 
من البيانات في سلسلة حمض نووي، حيث 
علــى  التخزيــن  تقنيــات  أن  الباحثــون  يــرى 
الحمــض النــووي قــد تكــون مــن بــني الحلــول 
الناجعــة ملواكبــة ضخامــة املحتــوى الرقمــي 

الذي يتم إنتاجه بشكل يومي.
وعنــد الحديــث عــن البيانــات، مــن الطبيعــي 
فيروســات  تطويــر  القراصنــة  يحــاول  أن 

تواجه تقنية تخزين 
البيانات في الحمض 

النووي تحديات 
تكنولوجية، آخرها 

إمكانية دمج برمجيات 
ضارة

تقنيــات  مــع  تتوافــق  ضــارة  وبرمجيــات 
باحثــون  أكــده  مــا  الحديثــة، وهــذا  التخزيــن 
إلــى  توصلــوا  حيــث  واشــنطن،  جامعــة  مــن 
أجهــزة  الختــراق  اســتخدامها  يمكــن  طريقــة 
خبيثــة  برمجيــات  باســتعمال  الحواســيب 

مخزنة ضمن الحمض النووي.
بحثيــة  ورقــة  الباحــث  الفريــق  نشــر  وقــد 
يشرحون من خاللها طريقة دمج البرمجيات 
الخبيثــة فــي جــزيء وراثي، بحيث يمكنها أن 
فــي  يتــم اســتخدامها  التــي  تصيــب األنظمــة 

عملية تحليل الحمض النووي.
وأشــار العلمــاء إلــى أنــه يمكــن اســتعمال هذه 
فــي  الحواســيب  شــبكة  الســتهداف  الطريقــة 
واملرافــق  الطبيــة  واملختبــرات  الجامعــات 
البحثيــة، وذلــك عن طريق إضافة البرمجيات 

الضارة إلى عينات الدم واللعاب.
وخــالل التجــارب األوليــة، نجح الباحثون في 
عملية دمج البرمجيات الخبيثة في الحمض 
النووي، وهو األمر الذي دفعهم إلى التحذير 
باســتخدام  القراصنــة  قيــام  إمكانيــة  مــن 
هــذه الطــرق الختــراق الحواســيب والتالعــب 

باألنظمة وعينات الحمض النووي.
هــذه  اســتعمال  يتــم  لــم  أنــه  املرجــح  ومــن 
األســاليب فــي عمليــات االختــراق حتى اآلن، 
إال أن الثغــرات األمنيــة املوجــودة فــي برامــج 
معالجة وتحليل الحمض النووي املفتوحة 
القيــام  القراصنــة  علــى  تســهل  قــد  املصــدر 
اتخــاذ  ضــرورة  يســتدعي  مــا  بالعمليــة، 

شــبكات  أمــن  لتعزيــز  اســتباقية  خطــوات 
الحواســيب فــي املختبــرات واملرافــق الطبية. 
وقــد عــرض الخبــراء نتائــج البحث في ندوة 
خاصــة بالحمايــة الرقميــة تــم تنظيمهــا من 
مدينــة  فــي  “أوســينيكس”،  جمعيــة  طــرف 
فانكوفــر الكنديــة. ويأتــي هــذا اإلعــالن بعــد 

أسابيع قليلة من نجاح باحثني، من جامعة 
 )GIF( هافــارد، فــي تخزيــن صــورة متحركــة
حيــث  لبكتيريــا،  النــووي  الحمــض  علــى 
الباحثــني لتطويــر تقنيــات  تســتمر جهــود 
جديــدة تتيــح تخزيــن البيانات في الحمض 

النووي.

هشام حدانة

صمــم فريــق دولــي جهــازا اســتطاع التعــرف 
علــى الصــوت بفضــل مكــون يحاكــي الدمــاغ 
البشري. ويعتبر االكتشاف سابقة في مجال 
اســتطاعات  فبعدمــا  االصطناعــي.  الــذكاء 
علــى   GO لعبــة  فــي  الفــوز  الخوارزميــات 
اآللــة  أصبحــت  الــذي  الوقــت  وفــي  اإلنســان، 
وتترجــم  الصــور،  علــى  تمامــا  تتعــرف 
القيــادة،  ذاتيــة  الســيارة  النصــوص، وتقــود 
عــرض فريــق دولــي في مجلــة Nature التطور 
الجديد. فبنســبة نجاح تفوق 99.6%، تعرف 
الجهاز املبتكر على األرقام العشرة والتي تم 

النطــق بهــا بعشــرة أصوات مختلفــة. ويكمن 
توصــل  التــي  الطريقــة  فــي  الجديــد  التقــدم 
بحثيــة  وحــدة  مــن  الباحثــون  هــؤالء  إليهــا 
الوطنــي  واملعهــد  CNRS-تاليــس،  مشــتركة 
)اليابــان(  املتقدمــة  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
والتكنولوجيــا  للمعاييــر  الوطنــي  واملعهــد 
لــم  حيــث  األميركيــة(،  املتحــدة  )الواليــات 
تقليديــة،  كمبيوتــر  أجهــزة  يســتخدموا 
العــد  ومنطــق  الترانزســتورات  أســاس  علــى 
الثنائي، ولكن عنصر نانومتري يقلد سلوك 

الخاليا العصبية البيولوجية.
وقــال فرانك هوبنســتيدت مــن معهد كورانت 
في نيويورك، »إن اإلنجاز يعتبر ثورة مماثلة 

لتلــك التــي كانــت قبــل ســتني عامــا، عندما تم 
استبدال األنابيب املفرغة بالترانزستورات«.

عــن  عبــارة  هــو  املســتقبلي  النظــام  هــذا 
أسطوانة صغيرة مصنوعة من ثالث طبقات 
والبــورون  الحديــد  معــدن  علــى  )تحتــوي 
وتحتــوي  كبوصلــة،  تعمــل  واملغنيســيوم(. 
علــى تدويــر ممغنــط ُيســرع أو ُيبطــأ اعتمادًا 
علــى تــردد اإلثــارة الكهربائيــة الــواردة إليــه، 
التــي تنشــر نبضــة  مثــل الخاليــة العصبيــة 
كهربائيــة، وتبــدأ مــن عتبــة معينــة. كمــا أن 
طريقــة عملــه ليســت خطيــة، حيــث أن اتســاع 
االهتزازات يمكن أن يكون أكبر ليتناسب مع 

التحفيز.  

دمج خاليا عصبية اصطناعية في كمبيوتر

)Getty( نجح باحثون في دمج برمجيات خبيثة أثناء نسخ الحمض النووي

تحتــدم املنافســة بــني شــركة إنتــل وشــركة AMD فــي مجــال صناعة املعالجــات الرقميــة الذكية، 
فبعــد مــرور أشــهر مــن قيــام إنتــل باإلعــالن عــن معالــج I9 الــذي يحتــوي علــى 10 نــوًى ويتميــز 
بســرعة عاليــة أثنــاء معالجــة البيانــات، كشــفت AMD عــن معالــج جديــد موّجــه للحواســيب 
. وصرحت الشركة أن وحدة املعالجة املركزية التي أطلق 

ً
املكتبية القوية ويحتوي على 16 نواة

عليها اســم 1950X Ryzen Threadripper تعتبر األســرع في العالم، حيث يصل ترددها إلى 3.4 
غيغاهيرتــز. وحســب منصــة االختبــار Cinebench يعتبــر معالــج AMD أفضــل مــن معالــج إنتل 

بنسبة 38 في املئة، في حني يبلغ ثمنه 1000 دوالر تقريبا وهو نفس ثمن معالجات إنتل.
وإلى ذلك تســتعد شــركة إنتل إلى الكشــف عن جيل جديد من املعالجات تحتوي على 18 نواة، 

ومن املرتقب أن يصل ثمنها 2000 دوالر.

AMD أسرع معالج من شركة
يحتوي على 16 نواة
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الجمعة 18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1082  السنة الثالثة
Friday 18 August 2017

27

رياضة

تعود الحياة 
مجددًا إلى 
خارطة أوروبا 
الكروية، فبعد 
انطالق الدوري 
الفرنسي 
واإلنكليزي 
والهولندي، 
يتحضر عشاق 
كرة القدم 
الفتتاح الدوري 
اإلسباني الذي 
يبدأ اليوم 
بمباراتي 
فالنسيا ونظيره 
الس بالماس 
وليغانيس 
بمواجهة 
أالفيش، في 
المقابل يستهل 
بطل الدوري 
األلماني بايرن 
ميونخ رحلته 
في الدفاع عن 
اللقب بمواجهة 
باير ليفركوزن 
في الجولة 
األولى.

بايرن ميونخ يسعى للحفاظ على لقب الدوري األلماني )باتريك ستوالرز/فرانس برس(

عودة المنافسة

أعطى املدير الفني لفريق أرسنال، أرسني فينغر، 
الضوء األخضر لرحيل املهاجم اإلسباني، 

لوكاس بيريز، عن صفوف الفريق قبل انتهاء 
موسم االنتقاالت الصيفية في 31 أغسطس/

آب الجاري. وكان لوكاس )28 عاما( قد انضم 
إلى صفوف »الغانرز« املوسم املاضي قادما من 
ديبورتيفو الكورونيا مقابل 17.1 مليون جنيه 
إسترليني، وهو الذي لم ينجح في إقناع فينغر 

بإمكانياته خالل موسم مخيب لآلمال.

أكد دييغو كوستا مهاجم تشلسي رغبته في 
الرحيل قبل انتهاء سوق االنتقاالت الصيفي 

والعودة إلى أتلتيكو مدريد. وقال الالعب 
اإلسباني-البرازيلي في بيان إنه قرر »وجهته 

املقبلة« وإن »الوضع مع تشلسي« سيتم إصالحه 
عندما يعود إلى إسبانيا. وقال كوستا »قررت 

وجهتي املقبلة. يجب أن أعود إلى أتلتيكو مدريد 
املوسم املقبل، يبدو أن هناك مأزق وتشيسي ال 

يرغب في اإلفراج عني«.

أكد الالعب الدولي الغاني كيفن برنس بواتينغ 
أنه قرر الرحيل عن الس باملاس اإلسباني ألنه 

أراد إعطاء األولوية لعائلته، التي تقيم في 
إيطاليا، في قرار مفاجئ وغير منتظر أفصح عنه 

الالعب خالل مؤتمر صحافي. وقال بواتينغ إن 
اليوم »صعب جدًا« بالنسبة له وإنه يفتقد عائلته 

للغاية وإن القرار »ال يتعلق بكرة القدم«، ولكن 
»بواتينغ األب«، ألنه يريد البقاء بالقرب من  بـ

نجله وزوجته، ميليسا ساتا.

فينغر يعطي 
الضوء األخضر لرحيل 

المهاجم بيريز

كوستا: أريد الرحيل 
عن تشلسي ووجهتي 

أتلتيكو مدريد

بواتينغ يشرح أسباب 
رحيله عن فريق  

الس بالماس
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الغموض يسيطر على 
مصير مبابي المطلوب 

من العديد من األندية

لويس فرنانديز مديرًا ألكاديمية ناشئي الباريسي
الفرنسي- السابق،  أعلن نادي باريس سان جيرمان تعيني العبه ومدربه 

اإلســبــانــي لــويــس فــرنــانــديــز، مــديــرًا ريــاضــيــا ألكــاديــمــيــة الناشئني للفريق. 
األولــى بني عامي  الفرنسي مرتني  العاصمة  نــادي  وتولى فرنانديز تدريب 
1994 و1996 والثانية بني 2000 و2003. وكان فرنانديز قائد الفريق حني 
فاز بالدوري الفرنسي في موسم 1985-1986، بينما كان مدربه حني توج 
بكأس الكؤوس األوروبية عام 1996 على حساب رابيد فيينا، ما دفع النادي 
رياضي  كمدير  الجديد  منصبه  وفــي  للفريق.  تاريخيا«  »رمـــزًا  العــتــبــاره 
ألكاديمية الناشئني، سيتولى الالعب السابق )57 عاما( مهمة إقناع الالعبني 
وكانت صحيفة  جــي.  إس  بي  مع  لهم  احترافي  عقد  أول  ليوقعوا  الشباب 
)ليكيب( قد تحدثت أواخر يوليو/تموز املاضي عن تعيني فرنانديز املحتمل 
أنتيرو هنريك،  البرتغالي  للنادي،  الرياضي  املدير  أنها كانت فكرة  وذكرت 
بهدف تجنب توقيع املواهب الشابة لصالح أندية أجنبية بداًل من البقاء في 

فرنسا.

رويج: باكا العب عظيم
صّرح رئيس نادي فياريال اإلسباني، فرناندو رويج، بأن املهاجم الكولومبي 
كارلوس باكا »العب عظيم« وأن »القائمة باتت مكتملة« بالتعاقد معه. وأكد 
وكذلك  جيدة،  صفقة  »باكا  تصريحاته:  في  الصفراء«  »الغواصات  رئيس 
أننا نمتلك فريقا  األهــم هو  القائمة.  الذين نمتلكهم في  اآلخــرون  الالعبون 
جيدًا قادرًا على املنافسة«. وأضاف رويج بأن التعاقد مع املهاجم الكولومبي 
الـــذي رحــل لصفوف فناربخشة  جــاء لتعويض غــيــاب روبــرتــو ســولــدادو، 
األمثل  الحل  باكا هو  أن  التعاقد مع مهاجم ورأينا  التركي، »كــان ينقصنا 
لهذا املركز، ألنه يمتلك طموحات كبيرة ونتمنى أن يكون جاهزًا ألول مباراة 
في الليغا«. وحول إغالق القائمة، أكد رويج بأنهم سيغلقونها بتواجد هذه 
امتالك قائمة جيدة،  »املنافسة«. وتابع: »هدفنا كان  القادرة على  العناصر 
فريق جيد، وكان علينا التحرك بعد رحيل سولدادو. هذا ما فعلناه، فكرتنا 
هــي امــتــالك فريق قــادر على املنافسة«. وحسبما صــرح رويـــج، فــإن إدارة 
يمتلكون مستقباًل كبيرًا  القائمة على »العبني شباب  بهذه  النادي راهنت 

والهدف هو أن يندمجوا سويا هنا ويصبحوا العبني كبارًا«.
وكان نادي فياريال قد أعلن عن وصول املهاجم الكولومبي كارلوس باكا 
لصفوفه معارًا من إيه سي ميالن اإليطالي، مع إمكانية شرائه نهاية هذا 
النادي  بــني صفوف  املاضيني  املوسمني  عــامــا(   29( باكا  املــوســم. وقضى 

اإليطالي الذي انتقل إليه قادما من إشبيلية مقابل 30 مليون يورو.

فرانسيس تيافوي يتغلب على زفيريف

فجر األميركي الشاب فرانسيس تيافوي كبرى مفاجآت بطولة سينسيناتي 
األميركية املفتوحة لتنس األساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بعدما أقصى األملاني 
ألسكندر زفيريف، املرشح الرابع للقب، اليوم من الدور الثاني بالبطولة بتغلبه 
عليه بمجموعتني لواحدة بواقع 4-6 و6-3 و6-4. واحتاج الالعب الشاب 19 
الـــ83 عامليا، لساعة و56 دقيقة من أجل اإلطاحة باملصنف  عاما، املصنف 

السابع عامليا والتأهل للدور الثالث بالبطولة.

إيقاف رئيس نادي سبورتنغ لشبونة ستة أشهر
نادي  إيقاف رئيس  القدم  لكرة  البرتغالي  باالتحاد  االنضباط  لجنة  قررت 
بالبصق  إدانــتــه  بعد  أشهر  ستة  كارفاليو،  دي  برونو  لشبونة،  سبورتنغ 
على رئيس نــاٍد منافس داخــل ملعب )جــوزيــه ألــفــاالدي( ووفــقــا ملــا ذكرته 
الصحافة املحلية، ترى اللجنة أن تصرف كارفاليو، الذي نفى تهمة البصق 
اإللكترونية في وجه منافسه، »أضر  أنه فقط نفث دخــان سيجارته  وأكــد 
الذي تم إيقافه أيضا.  بشرف وسمعة« كارلوس بينيا رئيس نادي أروكــا 
وقعت األحداث بعد انتهاء مباراة الفريقني في السادس من نوفمبر/تشرين 

الثاني املاضي.

شــــّدد الــبــرتــغــالــي لـــيـــونـــاردو غـــارديـــم، مـــدرب 
مــونــاكــو بــطــل الــــدوري الــفــرنــســي لــكــرة الــقــدم، 
ــنـــادي لـــم يــعــاقــب مــهــاجــمــه الــشــاب  عــلــى أن الـ
لكن  أندية كبرى،  املطلوب من  كيليان مبابي 
يبقيه على مقاعد البدالء في املباريات بهدف 
)18 عامًا(  املوهوب  الالعب  »حمايته«. وبقي 
احتياطيًا في مباراة فريقه  ضد ديجون )4-
الكروي  املوسم  من  الثانية  املرحلة  ضمن   )1
له  أنــه عقاب  فــي خطوة فسرت على  الجديد، 
في ظل اهتمام أندية بارزة به، السيما باريس 
ســـان جــرمــان الــفــرنــســي. إال ان غـــارديـــم شــدد 

على »أننا ال نعاقب العبينا أبدًا«.
وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة »هــــذه 
الكلمة غير واردة في قاموسنا. يمكن أن نقول 
+حماية+ عندما تحصل كل هذه األمور حول 
شـــاب فـــي الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عـــمـــره، تصبح 
مسؤوليتنا حمايته«. وفي التصريحات التي 
الــدوري  لناديه في  الثالثة  املــبــاراة  قبل  تأتي 
أكــد غارديم  الجمعة،  اليوم  ضد مضيفه متز 
ــام ديــجــون  ــــراك مــبــابــي أمــ ــدم إشـ مـــجـــددًا أن عـ
كــان »قـــرارًا من الــنــادي«. وأضــاف »هــذا يعني 

ســجــل نــابــولــي هــدفــًا مــن ركــلــة جـــزاء مثيرة 
لــلــجــدل لــيــهــزم نــيــس 2-0 فـــي ذهــــاب الـــدور 
األخير لتصفيات دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــبـــاراة شــهــدت طـــرد العــبــن من  الـــقـــدم فـــي مـ

الفريق الفرنسي.
السابق من  أوروبــا  واستفاد سيلتيك بطل 
على   0-5 أستانة  ليسحق  عكسين  هــدفــن 
أرضـــــه. وعــــدل أوملــبــيــاكــوس تـــأخـــره بــهــدف 
إلـــى انــتــصــار 2-1 عــلــى ريــيــكــا بــهــدف قــاتــل 
اليكسيس  الدقيقة األخيرة سجله جاك  في 

روماو في مواجهة أخرى.
وخسرت األندية اإليطالية في هذا الدور في 
يبدو  نابولي  لكن  املاضية،  الثالثة  املواسم 
فـــي مــوقــف جــيــد إلنـــهـــاء تــلــك املــســيــرة بعد 
لــم يلعب مطلقا في  الـــذي  فـــوزه على نيس 
دور املجموعات، وغاب عنه املهاجم ماريو 
بالوتيلي بسبب إصابة في عضالت الفخذ 
الخلفية. ووضع دريس ميرتنز نابولي في 
املقدمة في الدقيقة 13 عندما انطلق ليقابل 

)ان القرار هو( مني، من )نائب رئيس النادي 
الـــروســـي( فـــاديـــم )فــاســيــلــيــيــف(، ومـــن املــديــر 
الرياضي )انطونيو كوردون(«، معتبرًا أن ذلك 

هدفه »حماية املجموعة، الالعب، والنادي«.
وأوضــح املــدرب الــذي قــاد موناكو في موسم 
لقبه األول في بطولة فرنسا  الى   2017-2016
منذ عــام 2000، ان مبابي »ليس حاضرًا مئة 
بــاملــئــة لــيــس فــي أفــضــل حــاالتــه. هـــذا طبيعي 

لشاب في الـ 18«.
وأضــاف متوجهًا بابتسامة إلى الصحافين 
»حتى أنتم، إذا عرضت عليكم صحيفة جديدة 
عقدًا تحصلون بموجبه على راتب يوازي 15 
ضــعــفــًا مــا تــحــصــلــون عــلــيــه، لــن تتمكنوا من 

التركيز أثناء كتابة مقاالتكم«.
ــمـــوض مـــســـيـــطـــرًا عـــلـــى مــصــيــر  ــغـ وال يــــــزال الـ
مــبــابــي املــرتــبــط بعقد حــتــى حــزيــران/يــونــيــو 
2019، ورفـــض تــمــديــده بــعــدمــا ســاهــم بشكل 
كبير املوسم املاضي في قيادة فريقه إلى لقب 
الــدوري، علمًا أن موناكو يبدو مصممًا على 
ــراءات  ــ عــــدم بــيــع مــهــاجــمــه حــتــى فـــي ظـــل اإلغــ
املالية. وردًا على االستفسارات املتكررة حول 

تمريرة ماريك هامشيك في الزاوية البعيدة.
ونــفــذ جــورجــيــنــيــو ركــلــة جــــزاء بــنــجــاح في 
ــن كــريــســتــوف  الــدقــيــقــة 70 بــعــد مــخــالــفــة مـ
ــنــــز رغــــــــم أن اإلعــــــــــادة  ــيــــرتــ جــــالــــيــــه ضــــــد مــ
الخطأ حدث خارج  أن  أظهرت  التلفزيونية 

منطقة الجزاء.
املــبــاراة بتسعة العبن بعدما  وأنهى نيس 
حمراء  بطاقة  على  كــوزيــلــو  فينسن  حصل 
ــقـــة 79 بـــســـبـــب تــدخــل  ــيـ مــــبــــاشــــرة فــــي الـــدقـ
طــرد  بينما  جينسكي،  بــيــوتــر  عــلــى  عنيف 
الثاني  اإلنـــذار  على  لحصوله  بليا  الحسن 

لالحتجاج.
ولـــعـــب نــابــولــي بــأســلــوبــه الــســلــس املــعــتــاد 
ــدر أركــــاديــــوش مــيــلــيــك فـــرصـــة إضــافــة  ــ وأهــ
بــاملــرور من  هــدف ثالث عندما سمح للكرة 
أمــامــه. وسجل  تحت قدمه واملــرمــى مفتوح 
الفرنسي وسام بن يدر هدفًا متأخرًا ليمنح 
إشبيلية الفوز 2-1 على مضيفه إسطنبول 
باشاك شهر التركي بعدما دون هدفا رائعا 
لفريقه في مرمى باشاك، خالل املباراة التي 
ــــاب دور تــحــديــد  جــمــعــت الــفــريــقــن، فـــي ذهـ
أبطال  دوري  ملسابقة  للمجموعات  املتأهل 

أوروبا لكرة القدم.
األصل،  التونسي  الفرنسي،  الالعب  وتمكن 
ــــن تـــســـجـــيـــل أحــــــد أجـــمـــل  ــــن يــــــدر مـ وســـــــام بـ
ــات الــــــدور الــتــمــهــيــدي  ــاريـ ــبـ األهـــــــداف فـــي مـ
للمسابقة، حينما حول الكرة بطريقة فنية 
رائـــعـــة فـــي شــبــاك فــريــق بـــاشـــاك شــهــيــر في 
املباراة التي جرت على استاد »ستن ايمك« 

املهاجم الذي سجل 15 هدفًا ملوناكو خالل 27 
مباراة في الدوري املوسم املاضي، قال غارديم 
العديد من االسئلة«،  للصحافين »تطرحون 
مضيفًا »أحمي الالعبن الذين هم في حاجة 
الــى حماية. فلسفة موناكو هي أن يلعب من 
ومتوافرين  باملئة،  مئة  بنسبة  جــاهــزون  هــم 

بشكل كامل لصالح املجموعة«.
ــي حـــــال عـــــدم مــشــاركــتــه  ــه مـــبـــابـــي، فــ ــ ــــواجـ ويـ
عدم  احتمال  الــتــوالــي،  على  الثانية  للمباراة 
املنتخب  الــى تشكيلة  االســتــدعــاء  نيل فرصة 
املــدرب ديدييه ديشان،  الفرنسي الذي يقوده 

في املباراة ضد هولندا في 31 آب/أغسطس.
وعــلــق غـــارديـــم عــلــى ذلـــك بــالــقــول »تجمعني 
عالقة وثيقة بديدييه ديشان. نتحدث بشكل 
دائم. يعرف أنني أحاول القيام باألفضل لكل 
العبينا تحدثت إليه هــذا األســبــوع، إال أن ما 

تداولنا به يبقى خاصًا«.
ولـــم يستبعد غـــارديـــم بــشــكــل كــامــل احــتــمــال 
انــتــقــال مــبــابــي، مـــؤكـــدًا أنـــه يــكــرر دائـــمـــًا »إنـــه 
يجب أن نتأقلم. الذين يبقون سيكونون دائمًا 
األهم. الهدف هو أن نعرف كيف نلعب بطريقة 

جيدة مع الالعبن الذين يبقون«.
وأضاف »هذه ذهنية عمل. أنا ال أذرف الدموع 
ــدًا عــلــى املـــغـــادريـــن«. ورأى أن الــنــشــاط في  أبــ
سوق االنتقاالت »هو 20 باملئة بهدف تعزيز 
صفوف الفريق، و80 في املئة من أجل إضعاف 
الخصم. هذه استراتيجية. لم يتبق سوى 15 

يومًا، وبعدها ينتهي هذا األمر«.
)فرانس برس(

معقل الفريق التركي. وسجل الالعب البالغ 
الثاني  العمر )27( عاما هدف إشبيلية  من 
ــفـــريـــق األنـــدلـــســـي االنـــتـــصـــار  الــــــذي مـــنـــح الـ
الــثــمــن فـــي مــوقــعــة الــــذهــــاب، حــيــنــمــا حــول 
 84 الدقيقة  فــي  قــدمــه  بكعب  للشباك  الــكــرة 
الــلــقــاء، ليعلن تقدم فريقه 2-1 في  مــن زمــن 
النتيجة قبل أن يقبض على االنتصار قبيل 

موقعة الرد املقررة في 22 الشهر الحالي.
وأحــــــرز ســيــلــتــيــك خــمــســة أهــــــداف رغــــم أنــه 

ســــدد ثــــالث مـــــرات فــقــط عــلــى املـــرمـــى وفــقــًا 
ــي لــكــرة الــقــدم.  الحــصــاءات االتــحــاد األوروبــ
توم  تمريرة  بوستنيكوف  يفجيني  وحــّول 
روجــيــتــش الــعــرضــيــة إلـــى شــبــاك فــريــقــه في 
الكرة  31 ووضــع سكوت سينكلير  الدقيقة 
بعيدا عن متناول الحارس الكسندر موكن 
لــيــمــنــح ســيــلــتــيــك الـــتـــقـــدم 2-صـــفـــر بــنــهــايــة 
الشوط األول. وهز سينكلير الشباك مجددا 
في الدقيقة 60 بعد أن أشار الحكم باستمرار 

الــلــعــب عــلــى نــحــو مــفــاجــئ عــقــب اصـــطـــدام 
العبن بالرأس قرب منتصف امللعب.

ــهــــدف الـــرابـــع  وســـجـــل جــيــمــس فــــورســــت الــ
ــــول إيـــجـــور شــيــتــوف الـــكـــرة إلــــى مــرمــى  وحـ
فــريــقــه بــالــخــطــأ ليضيف الــهــدف الــخــامــس. 
الـــجـــديـــد إدواردو  ــه  مـــدربـ ومـــنـــح إشــبــيــلــيــة 
الرسمية  مــبــاراتــه  فــي  فــــوزا ثمينا  بــريــســو 
عندما  األندلسي،  الفريق  قيادة  في  األولــى 
ــــدر تـــمـــريـــرة خـــيـــســـوس نـــافـــاس  ــــول بــــن يـ حـ
العرضية إلى الشباك قبل ست دقائق على 
النهاية. وقال املدرب األرجنتيني »منافسنا 
فريق خططي. إذا سمحت له بامتالك الكرة 
سيجعل األمور صعبة عليك. في لقاء اإلياب 
نحتاج إلى التحكم بشكل أكبر في املباراة«.

ــــذي وضــــع املــوســم  ــام ريــيــكــا، الـ ــ ــا زال أمـ ومــ
املــاضــي حــدا لفوز دينامو زغــرب بــالــدوري 
الكرواتي 11 مرة متتالية، فرصة في التأهل 
لدور املجموعات ألول مرة بعد خسارته 1-2 

أمام اوملبياكوس.
وســـجـــل املــهــاجــم الـــبـــرازيـــلـــي هــيــبــر الــهــدف 
األول لــريــيــكــا فــي الــدقــيــقــة 42 لــكــن فــاديــس 
أودجيدجا عادل النتيجة للفريق اليوناني، 
ثــم سجل رومـــاو هــدف الــفــوز بضربة رأس 
بــعــد طـــرد لــيــونــارد جــوتــا الــظــهــيــر األيــســر 
ــــذار  لــلــفــريــق الـــكـــرواتـــي لــحــصــولــه عــلــى اإلنـ
الــثــانــي. وستقام مــبــاراة الــعــودة فــي استاد 
ريــيــكــا الــصــغــيــر الــــذي تــبــلــغ ســعــتــه أقـــل من 

تسعة آالف متفرج.
)رويترز(

نابولي ينتصر ويقترب من التأهل لدور المجموعاتموناكو لم يعاقب مبابي ويحاول »حمايته«
غارديم رفض ما أشيع 

بأن موناكو عاقب مبابي 
لكنه أوضح بأن النادي 

يحاول حمايته

قطع نابولي شوطًا 
كبيرًا في التأهل لدور 

المجموعات في 
تصفيات دوري 

أبطال أوروبا

مبابي مجهول المستقبل هل يبقى أم يرحل؟ )فيليب ديسمازيس/فرانس برس(

ميسي لم يسجل على غير العادة )غابريل بويس/فرانس برس(

)Getty/ريال مدريد تّوج بجدارة بلقب السوبر )غونزالو أرويو مورينو

من مواجهة نابولي والفريق الفرنسي )كارلو هيرمان/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

محمد السعو

أكد ريال مدريد استحقاقه التتويج 
ببطولة كأس السوبر، بعدما كرر 
فوزه على غريمه التقليدي. وكانت 
مباراة الذهاب األحد املاضي قد انتهت بفوز 
امللكي بثالثة أهداف مقابل واحد على ملعب 
»الكامب نو« معقل غريمهم التقليدي، ليتّوج 
بنتيجة  املواجهتن  بإجمالي  امللكي  الفريق 
باعتباره  مكانته  عـــززت  نتيجة  وهــي   )1-5(

القوة املسيطرة الجديدة في إسبانيا.
وقــدم ريــال مــدريــد درســًا كــرويــًا أنيقًا، ليظفر 
بـــجـــدارة ويضيفه  املــوســم  فــي  بــالــلــقــب األول 
لخزائنه بعد اللقب الذي أحرزه بكأس السوبر 

كالسيكو 
بنكهة »مدريد«

الريال القوة المسيطرة في إسبانيا

على  مدريد  ريال  دّونه  الذي  االنتصار  يكن  لم 
غريمه التقليدي برشلونة عاديًا، بل كان اكتساحًا 
بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظهر الفريق 
الملكي بثوب الفريق الذي ال يقهر وقدم أداء 

ممتعًا في الكالسيكو

متابعة

األوروبي، في الوقت الذي ظهر فيه برشلونة 
بأداء متواضع للغاية فشل في مجاراة غريمه 
التقليدي، ليسقط كما سقط ذهابًا على أرضه 
بثناء كبير،  الــريــال  الــذي قدمه  األداء  وحظي 
خاصة أنه لعب بدون أبرز العبيه كريستيانو 
ــــدو الـــغـــائـــب عــــن الــكــالســيــكــو لــعــقــوبــة  ــالـ ــ رونـ

افتقاده،  اإليقاف، ولم يظهر أي عالمات على 
إضافة إلى غياب غاريث بيل وإيسكو ألسباب 

فنية وفقًا ملا انتقاه املدرب زيدان.
وكـــان أداء بــرشــلــونــة بــائــســًا وســيــتــرك أمــام 
التي  الفجوات  من  الكثير  فالفيردي  املــدرب 
يحتاج إلى سدها قبل انطالق الــدوري، أما 
مدريد فقد بدأ من النقطة التي انتهى عندها 
املزيد من األلقاب  املــاضــي، وأضــاف  املوسم 
إلــــى خــزانــتــه لــيــوجــه ضـــربـــة قـــويـــة لــلــفــريــق 
الكتالوني وسط أجواء مثيرة عاشها عشاق 
ريـــال مــدريــد. فــي املــقــابــل، فشل البالوغرانا 
ينفرد  التي  البطولة  لقب  على  الحفاظ  فــي 

بالرقم القياسي في الفوز بها »12 لقبا«.
ــة لــضــيــفــه  ــــد فــــرصــ ــــدريـ ــتــــرك ريـــــــال مـ ولــــــم يــ
الــكــتــالــونــي وبــاغــتــه مــنــذ الـــدقـــائـــق األولــــى 
ــارات« أطـــلـــقـــه مـــاركـــو  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــر لـ ــ ــابـ ــ ــهــــدف »عـ بــ
من  أعــطــى  الــرابــعــة،  الدقيقة  فــي  أسينسيو 
خالله عنوانا واضح املعالم بأنه يريد إنهاء 
هدفًا  بنزيمة  يسجل  أن  قبل  مبكرا  املهمة 
ثــانــيــًا فــي الــشــوط األول. واعــتــمــد أصــحــاب 
من  مــا  نــوعــًا  مفاجئة  تشكيلة  على  األرض 
ــافـــاس عـــن املـــرمـــى،  ــدان إذ ذاد نـ ــ ــدرب زيــ ــ املــ
واســـتـــعـــان بــالــربــاعــي مــارســيــلــو، رامــــوس، 
ــد فــــي الـــوســـط  ــ ــواجـ ــ فـــــــــاران، كــــارفــــاخــــال وتـ
كــوفــاســيــتــش، مــودريــتــش، كــــروس لتدعيم 
ــيـــو، لـــوكـــاس  ــنـــسـ ــيـ ــثــــالثــــي أسـ ــات الــ ــركــ تــــحــ
فاسكيز، بنزيمة. من جهته وضع فالفيردي 
مـــاســـكـــيـــرانـــو فـــــي الـــقـــلـــب الــــدفــــاعــــي أمـــــام 
مــرمــى شتيغن وتــواجــد فــي الــدفــاع بيكيه 
وأومــتــيــتــي أيـــضـــًا، فــيــمــا اعــتــمــد بــرشــلــونــة 
على الخماسي ألبا وسيرجي روبرتو ومن 
خلف  وغوميز  وبوسكيتس  راكيتيتش  ثم 

املهاجمن ميسي وسواريز.
وشّكلت موقعة الكالسيكو التي جمعت بن 
الغريمن التقليدين ريال مدريد وبرشلونة 
أكبر  فرحة كبيرة لصاحب األرض وصدمة 
التتويج  مــدريــد  ريـــال  واستحق  للضيوف، 
بــلــقــب الــســوبــر بـــجـــدارة بــعــدمــا ظــهــر بثوب 
»الــبــطــل« عــكــس بــرشــلــونــة الـــذي تـــاه كثيرا، 
وســـجـــل هـــزيـــمـــة مــســتــحــقــة فــــي ســجــلــه مــع 
ليتفوق   2018/2017 الجديد  املــوســم  بــدايــة 
املدرب زين الدين زيدان على نظيره أرنستو 

فالفيردي بكل جدارة.
ونــجــح أســـطـــورة الــكــرة الــفــرنــســيــة الــســابــق، 
زيـــن الــديــن زيــــدان مــن الــتــفــوق بــشــكــل الفــت 
الفوز  من جديد على نظيره فالفيردي بعد 
ذهــابــًا، وأشــــارت لــغــة األرقــــام إلـــى أن زيـــدان 
خاض كمدرب للريال 9 مسابقات تنافسية 

اللقب هو العاشر في 
تاريخ نادي ريال مدريد 

وزيدان يتفّوق

صراع الكالسيكو كان من طرف واحد )جافير سوريانو/فرانس برس(

مــنــذ أن أصـــبـــح مـــدربـــا لــلــمــيــريــنــغــي، فــفــاز 
بــســبــعــة ألـــقـــاب مــنــهــا وهــــو رقــــم ال يــصــدق 
بــنــســبــة بــنــجــاح بــلــغــت 77.7٪ وفــقــا ملــوقــع 

»إسكواكا« لإلحصاءات.
ــدان ريـــال مــدريــد مــنــذ تــولــيــه دفته  وقـــاد زيــ
ــاراة، حــقــق الـــفـــوز فـــي 68  ــبـ الــفــنــيــة فـــي 90 مـ
ــاريـــات فــقــط وهــــو رقــم  ــبـ مــنــهــا وخـــســـر 7 مـ
مذهل ألسطورة الكرة الفرنسية على الرغم 

من حداثة عهده بتدريب ريال مدريد.
ــقــــاب: الـــــــــدوري اإلســـبـــانـــي  ــألــ وتــــــوج زيــــــزو بــ
»الليغا« املوسم املاضي ولقبي دوري األبطال 
)2015-2016 و2016-2017( ومثلهما في كأس 
السوبر األوروبــي )2016 و2017( ومونديال 

إذ ســــّدد صــــوب شــبــاك مانشستر  املـــرمـــى؛ 
يـــونـــايـــتـــد اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي نـــهـــائـــي الــســوبــر 
األوروبي، وكذلك أمام يوفنتوس في نهائي 
دوري أبطال أوروبا 4 تسديدات، فيما سجل 
هـــدفـــا فـــي يــوفــنــتــوس وفــــي بــرشــلــونــة في 
مــبــاراتــي الــذهــاب واإليــــاب، فيما لــم يسجل 
فــي شــبــاك الــيــونــايــتــد وســجــل 3 أهــــداف في 
هدفه  بعد  مدريد  لريال  النهائية  املباريات 

الصاروخي في برشلونة.
وســـجـــل نــجــم خـــط الـــوســـط األملــــانــــي تــونــي 
كروس رقما جديدا بعد مشاركته مع الريال 
في السوبر اإلسباني، حيث وصل للمباراة 
رقم 150 بقميص امليرينغي منذ رحيله من 

األنــديــة )2016(. ووضـــع ريـــال مــدريــد اللقب 
العاشر بكأس السوبر اإلسباني في تاريخه 
ــا الــغــائــبــة  ــهـ ــكـــأس ذاتـ فـــي خـــزائـــنـــه مــعــيــدًا الـ
ــان نجم ريــال  ــ عــن خــزائــنــه منذ عــام 2012.وكـ
مدريد، ماركو أسينسيو، متألقا بشكل الفت 
ولم يكتف بتسجيل هدف رائــع وصاروخي 
في شباك برشلونة، بل سجل أسرع هدف في 
منذ  فــقــط(  الــرابــعــة  الدقيقة  )فــي  الكالسيكو 
بنزيمة  كريم  هــدف  2011، متفوقا على  عــام 
الــذي سجله في كالسيكو 2011 وفقا ملوقع 

»أوبتا« لإلحصائيات.
من  تمكن  أسينسيو  أن  ذاتـــه  املــوقــع  وذكـــر 
تسجيل 3 أهداف في آخر 4 تسديدات صوب 

صفوف بايرن ميونخ، في الوقت الذي احتل 
األملان  الالعبن  قائمة  الرابع في  املركز  فيه 
الـــذيـــن يــصــلــون لــهــذا الـــعـــدد مـــن املــبــاريــات 
خلف كل من أولي شتيليكه )308( مباريات 
مـــبـــاراة   )161( خـــضـــيـــرة  ســـامـــي  والـــثـــانـــي 

والثالث مسعود أوزيل )159( مباراة.
مــــن جــهــتــه ســـجـــل بـــرشـــلـــونـــة رقـــمـــًا كــارثــيــًا 
مدريد؛  ريــال  يــد  على  السقوط  بعد  للغاية 
أن  لإلحصاءات  »إسكواكا«  موقع  إذ كشف 
بــرشــلــونــة يفشل ألول مـــرة مــنــذ 25 مــبــاراة 
في التسجيل في شباك ريال مدريد غريمه 
األزلـــــي، كــمــا فــشــل مــيــســي نــجــم الــفــريــق في 
التسجيل في مرمى ريال مدريد في مسابقة 

كأس السوبر اإلسباني التي يعتبر هدافها 
املـــرة األولــى  أنــهــا  التاريخي ألول مـــرة. كما 
أي  في تسجيل  برشلونة  فيها  يفشل  التي 
هدف في الكالسيكو منذ نهائي كأس امللك 
التسجيل  2011 مثلما توقفت سلسلته في 
ــال فـــي 24 مــــبــــاراة ضـــد ريـــال  بــطــبــيــعــة الـــحـ
مـــدريـــد الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي وبـــطـــل مــســابــقــة 

السوبر األوروبي.
وكــان العــب برشلونة جــوردي ألبا قد لعب 
فــريــق برشلونة  مــبــاراتــه رقــم 200 بقميص 
أســـاســـيـــًا وفـــقـــا ملـــوقـــع بــرشــلــونــة الــرســمــي، 
بــعــدمــا ظــهــر فـــي مــوقــعــة الــكــالســيــكــو الــتــي 

خسرها برشلونة في البرنابيو.
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حسين غازي

آسيا  لبنان بطولة  ودع منتخب 
إيـــــران.  أمـــــام   80-70 بـــالـــخـــســـارة 
الــــربــــع األول  الــلــبــنــانــيــون  وبــــــدأ 
بــشــكــل جـــيـــد حــــن ســـجـــل فــــــادي الــخــطــيــب 
ثالث نقاط، لكن بعد ذلك استطاع املنتخب 
اإليــرانــي أن يأخذ زمــام املــبــادرة وتــقــدم في 
الــالعــب  سجلها  نقطة   13 بفضل  النتيجة 
محمد جمشيدي الذي كان مميزًا من خارج 
القوس، وفقد أصحاب األرض الكرة في أكثر 
قادرين  كانوا  أنهم  من  بالرغم  من مناسبة 
على الخروج متفوقن، إال أن النتيجة كانت 
12-18، ومن أهم األسباب التي ساهمت في 
عدم تقدم اللبنانين هي نسبة نجاحهم في 

الثالثيات التي بلغت 2 من أصل 8.
ــانـــي نـــجـــح املــنــتــخــب  ــثـ ــع الـ ــربــ ــة الــ ــدايــ ــع بــ مــ
اإليـــــرانـــــي فــــي تــســجــيــل نــقــطــتــن، وأضـــــاع 
املنتخب اللبناني أكثر من فرصة للتسجيل 
على الرغم من استحواذه على الكرة إال أن 
الــحــظ لــم يــكــن إلـــى جــانــبــه مــن تــحــت السلة 
وكــذلــك مــن خـــارج الــقــوس ال سيما الالعب 
علي مزهر الذي لم يكن موفقًا، فأقدم املدرب 
رامــونــاس بــوتــاتــاس على إخــراجــه وإعـــادة 
وائــــــل عـــرقـــجـــي ثـــانـــيـــة إلـــــى أرض املــلــعــب، 

لبنان يوّدع 
بطولة آسيا

أرضه  السلة، والتي يستضيفها على  لبنان بطولة آسيا لكرة  غادر منتخب 
إيران  منتخب  أمام  خسر  حين  وذلك  المقبل،  آب  أغسطس/   20 يوم  حتى 
بالرغم من الدعم الجماهيري الكبير في ربع النهائي. من جانب آخر أقصى 

منتخب كوريا الجنوبية نظيره الفيليبيني من البطولة

3031
رياضة

تقرير

واستطاع األخير أن يعيد بالده إلى السكة 
متتالية،  نقاط  أربــع  بتسجيله  الصحيحة 
النقاط،  بعدها تناوب الطرفان على إهــدار 
مع العلم أن سوء الطالع بقي مالزمًا ألبناء 
الــــقــــوس، فــيــمــا ســاهــمــت  األرز مــــن خــــــارج 

الثالثيات في إبقاء إيران متعادلة 19-19.
فـــي الـــربـــع الــثــالــث دخــــل املــنــتــخــب مــحــاواًل 
العودة لكنه لم يسجل أي نقطة بعد مرور 
أربع دقائق، لكن بعدها انتفض بشكل غير 
مــتــوقــع عــبــر الــقــائــد الــخــطــيــب الــــذي قــّلــص 
الفارق إلى سبع نقاط لتصبح النتيجة 36-

لــم يستمر إذ استطاع  الــزخــم  43، لكن هــذا 
الــخــصــم أن يــعــوض تـــأخـــره أكــثــر مـــن سلة 
وذلك  »الريباوند«  عامل  مستغاًل  متتالية، 
الذي  إهـــدادي  قائده حامد  على  باالعتماد 
ارتدادها  الكرة عند  كان مميزًا في متابعة 
الــربــع  هـــذا  لينتهي  الهجومية  الــحــالــة  فــي 

بنتيجة 13-19. حاولت الجماهير اللبنانية 
دفع منتخب بالدها إلى األمام ولكن األمور 
لـــم تــســر بــالــشــكــل املـــطـــلـــوب، ال ســيــمــا على 
الصعيد الدفاعي، إذ استطاع منتخب إيران 
استغالل طول قامة العبيه إلبقاء النتيجة 
متقاربة إذ انتهى الربع األخير بنتيجة 26-

24، وكان الالعب جامشيدي أفضل مسجٍل 
ــبـــاراة بــرصــيــد 24 نــقــطــة وهــــذا األمــر  فــي املـ
عينه تكرر مع العب املنتخب اللبناني وائل 
الــذي أحــرز ذات العدد من النقاط،  عرقجي 
أما العمالق إهدادي فأحرز 23 نقطة بينما 

اكتفى الخطيب بـ18 نقطة فقط.
ــبــــاب خــــســــارة مــنــتــخــب األرز هــو  ــن أســ ــ ومـ
ارتــد  التي  الثالثية  الــرمــيــات  اعــتــمــاده على 
معظمها إذ نجح في 6 من 24، وكان حينها 
العــبــو إيـــران جــاهــزيــن على الــريــبــاونــد، مع 
الــعــلــم أن الــفــريــق وجـــد صــعــوبــة كــبــيــرة في 

االختراق واللعب تحت السلة.
بنظيره  الجنوبي  الكوري  املنتخب  وأطــاح 
بامتياز  جماهيرية  مباراة  في  الفيليبيني 
من قبل األخير الذي يمتلك جالية كبيرة في 

البلد املضيف.
وانتهى الربع األول بنتيجة 18-26 لصالح 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، لــكــن الــربــع الــثــانــي جــاء 
تنافسيًا للغاية، وذلك بعدما تألق الطرفان 
عــلــى الــصــعــيــد الــهــجــومــي، إال أن املــشــكــلــة 
بتسجيلهما  كبير  بشكل  بـــرزت  الــدفــاعــيــة 
انــتــهــاء الــشــوط األول،  31 مــقــابــل 31، ومـــع 
الفيليبن  كــانــت  الـــثـــانـــي،  الـــربـــع  وانـــطـــالق 
تمني الــنــفــس فــي مــتــابــعــة تــقــديــم مستوى 
طيب ومعادلة الكفة، لكن رجال املدرب جاي 
التقدم  واستطاعوا  املوعد  في  كانوا  هــور، 
13-29 لــيــتــســع الـــفـــارق بــشــكــل مــلــحــوظ قل 
بــدايــة الــربــع األخــيــر، الـــذي جـــاءت نتيجته 
-32 بنتيجة  الفائز  الفريق  ملصلحة  أيضًا 

.24
وتمّيز املنتخب الكوري في هذه املباراة على 
الكرة  تــدويــر  خــالل  مــن  الجماعي  الصعيد 
ــات وعـــدم االستعجال  األوقــ مــن  الكثير  فــي 
انعكس  األمــر  السلة، وهــذا  للتسديد تحت 
بشكل إيجابي على شكل املواجهة، خاصة 
أن النقاط توزعت على أكثر من اسم، فكان 
ــون« أفـــضـــل مــســجــل فــي  ــكــ ــب »أو ســ الــــالعــ
بــــالده بــرصــيــد 22 نــقــطــة وهـــو ذات رصيد 
روميو تيرنسي الذي يعتبر الرقم واحد في 
منتخب الفيليبن وصاحب الفضل الكبير 
فـــي تـــصـــدره بـــــالده لــلــمــجــمــوعــة وتــأهــلــهــا 

مباشرة إلى ربع النهائي.
ــن العـــــب آخـــــر فــــي صــفــوف  ــق أكـــثـــر مــ ــألــ وتــ
ــرار الـــالعـــب كيم  ــ املــنــتــخــب الـــكـــوري عــلــى غـ
سانيونغ الــذي أحــرز 21 نقطة فيما سجل 
وتــجــاوز  نقطة،   14 سيونغيون  لــي  زميله 
عــــدة العـــبـــن آخـــريـــن حـــاجـــز الــعــشــر نــقــاط. 
فــي املــقــابــل ولـــدى الــطــرف الــخــاســر، ســادت 
الفردية في األداء، ولم ينجح سوى روميو 

ثالثيات منتخب لبنان 
كانت قليلة للغاية 

في المباراة

فيورنتينا يضم األرجنتيني سيميوني
جيوفاني  األرجنتيني  املهاجم  مع  رسميًا  تعاقده  عن  اإليطالي  فيورنتينا  نــادي  أعلن 
سيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد اإلسباني دييغو سيميوني، لخمسة مواسم قادمة 

حتى 30 يونيو/ حزيران 2022 قادمًا من جنوى.
»التشولو«، لعب من قبل في صفوف  لـ األكبر  النجل  الشاب )22 عامًا(،  املهاجم  وكــان 
ريفر بليت وبنفيلد األرجنتينيني، قبل أن يبدأ رحلته في القارة العجوز عبر بوابة جنوى 

اإليطالي موسم )2016-17(، حيث خاض معه 31 مباراة سجل خاللها 12 هدفًا.

خيسي يريد مساعدة ستوك سيتي
أعرب الجناح اإلسباني خيسي رودريغيز، آخر 
اإلنــكــلــيــزي، عــن شكره  صفقات ســتــوك سيتي 
ــادي »عــلــى هــــذه الــفــرصــة الــعــظــيــمــة«،  ــنـ الـ إلدارة 
مؤكدًا أنه يثق في تقديم أفضل ما لديه خالل هذا 
املوسم. وكــان نــادي وســط إنكلترا قد أعلن عن 
إتمام التعاقد رسميا مع خيسي رودريغيز، 24 
عامًا، ملوسم على سبيل اإلعارة من باريس سان 
بعدما  له  تصريح  أول  وفــي  الفرنسي.  جيرمان 
أصبح العبًا في صفوف »البوترز«، أكد خيسي 
أنه لم تتح له »فرصة كبيرة مثل هذه«، في الوقت 
الذي أبدى فيه استعداده التام للظهور ألول مرة 
مع الفريق األسبوع املقبل أمام أرسنال في الجولة 
الثانية بالدوري اإلنكليزي »البريمييرليغ«. وقال 
العب ريال مدريد اإلسباني سابقًا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي على اإلنترنت: 
»أنا سعيٌد للغاية بتواجدي هنا. البريمييرليغ فرصة عظيمة بالنسبة لي، وتحد جديد. لم 
تتح لي فرصة مثل هذه من قبل، ولهذا فأنا سعيد جدًا ألنني سأتمكن من إظهار قدراتي 
الحقيقية. سأبذل قصارى جهدي ملساعدة الفريق«. وأضاف »أعتقد أننا نمتلك الالعبني 
القادرين على تحقيق األهداف املرجوه من أجل إسعاد جماهير ستوك سيتي«. وبهذا 
االنتقال، يترك خيسي صفوف النادي الباريسي بعد موسم محبط للغاية تحت قيادة 

مواطنه أوناي إيمري لم يظهر خالله سوى في 14 مباراة وسجل هدفني.

ماتويدي يبدأ مغامرة جديدة في يوفنتوس
ماتويدي  بليز  الفرنسي  الــوســط  العــب  انــضــم 
النقاب  لصفوف يوفنتوس، لكن لم يتم كشف 
بعد عن تفاصيل العقد بني العب باريس سان 
جيرمان الفرنسي سابقا و»البيانكونيري«، إال 
أن بعض وسائل اإلعالم أشارت إلى أن الصفقة 
النادي  أقــل من 25 مليون يــورو طلبها  تكلفت 
الباريسي. وكان ماتويدي )30 عامًا(، قد انتقل 
»بـــي إس جـــي« فــي صــيــف 2011  لــصــفــوف الــــ
الــدولــي كلود  النجم  اعــتــزال  أجــل تعويض  مــن 
اللحظة  الفريق منذ تلك  ماكيليلي، وخاض مع 
295 مباراة سجل خاللها 33 هدفا. وشارك الالعب الدولي خالل تلك الفترة في تتويج 
الفريق الباريسي بلقب »الليج آ« أربعة مواسم متتالية )2012-2016(، والكأس آخر 
ثالثة مواسم، وكأس الرابطة أربع مرات )2013-2017(، وكأس السوبر خمس مرات 

.)2017-2013(

... ونيوكاسل يضم خوسيلو
أعلن نادي نيوكاسل اإلنكليزي عن ضم املهاجم اإلسباني خوسيلو من ستوك سيتي 

لثالثة مواسم مقبلة، مقابل خمسة ماليني جنيه إسترليني )5.5 ماليني يورو(.
وكان الالعب، البالغ 27 عامًا والذي لعب في السابق مع عدة أندية من بينها ريال مدريد 
وسيلتا فيغو، قد لعب املوسم املاضي في صفوف ديبورتيفو الكورونيا اإلسباني على 
سبيل اإلعــارة. وفي تصريحات نقلها موقع نادي نيوكاسل، قال خوسيلو »أنا سعيد 
التعرف على زمالئي  للبدء وأود  أتــوق  إلى ناد كبير.  لتوقيعي على عقد انضمام  جدًا 

وعلى املدينة واملدينة الرياضية وامللعب والجماهير«.

لجنة االستئناف ترفض تخفيض عقوبة رونالدو
ريال  املقدم من  الطعن  القدم  لكرة  اإلسباني  لالتحاد  التابعة  االستئناف  لجنة  رفضت 
مــدريــد فــي عــقــوبــة اإليــقــاف لخمس مــبــاريــات املــفــروضــة مــن جــانــب أحـــد قــضــاة لجنة 
املسابقات على كريستيانو رونالدو، عقب طرده ودفعه للحكم في ذهاب كأس السوبر 
اإلسباني أمام برشلونة على ملعب كامب نو. وأشار االتحاد اإلسباني لكرة القدم على 
موقعه اإللكتروني إلى رفض طعن امللكي، الذي كان يطمح إللغاء البطاقة الصفراء الثانية 

التي أشهرها الحكم ملا اعتبره ادعاء من »صاروخ ماديرا« للحصول على ركلة جزاء.
احتمالية  لتضاؤل  نظرًا  الثانية،  الصفراء  البطاقة  على  طعنه  في  امللكي  الــنــادي  وركــز 
املــفــروضــة بسبب دفع  مــبــاريــات،  اإليــقــاف ألربـــع  أن تخفض لجنة االســتــئــنــاف عقوبة 
مباريات  عن  كريستيانو  وسيغيب  الثانية.  البطاقة  على  اعتراضًا  للحكم  كريستيانو 

ديبورتيفو وفالنسيا وليفانتي وريال سوسييداد في الليغا.

الــقــرار، معربا عن  اتــخــاذه هــذا  ألونسو، دعمه لالعب بعد 
آماله في أن يعود يوما ما إلى صفوف الفريق اإلسباني، 
وأشـــار إلــى أن الــفــريــق لــن يبحث عــن بــديــل لــه فــي موسم 
من  العديد  لديه  الفريق  أن  وخــاصــة  الصيفية،  االنــتــقــاالت 

البدائل في هذا املركز.
اإليطالية، ولكن  بواتينغ في مدينة ميالنو  وتتواجد عائلة 
التقارير األولية ربطت اسمه بفريق إينتراخت األملاني، دون 
الذي عقده  الالعب في املؤتمر الصحافي  أي تأكيدات من 
الفريق  أن مــدد عقده مع  للحديث عن أسباب رحيله، بعد 

اإلسباني في مايو/ أيار املاضي لثالثة مواسم.
بـــدأ بــواتــيــنــغ مــســيــرتــه الــكــرويــة فـــي فــريــق هــيــرتــا بــرلــني، 
الــــ18، ووصــل للعب  الــذي ظل معه من سن السابعة حتى 
أن ينتقل عام  األملــانــي، قبل  الـــدوري  فــي  الفريق األول  مــع 
2007 إلى توتنهام اإلنكليزي، ولعب معه لعام واحد وأحرز 

هدفا وحيدا في 25 مباراة، ولعب أيضا لفريقي بروسيا 
دورتموند وبورتسموث.

وكــانــت مسيرة الــالعــب األنــجــح مــع ميالن اإليــطــالــي، الــذي 
خــاض معه 100 مــبــاراة وأحـــرز 17 هــدفــا، قبل أن ينتقل 
إلى شالكة ملوسمني، ويعود بعدها إلى »الروسونيري« من 
جديد في رحلة قصيرة، وينتقل منه إلى الس باملاس، الذي 

خاض معه 28 مباراة املوسم املاضي وأحرز 10 أهداف.
يحمل  أنــه  رغــم  الــغــانــي،  للمنتخب  اللعب  بواتينغ  واخــتــار 
الــجــنــســيــة األملــانــيــة، ويــلــعــب شقيقه جــيــروم بــواتــيــنــغ في 
صفوف منتخب »املاكينات«، وشارك مع »النجوم السوداء« 
في بطولتي كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا و2014 
بالبرازيل، ولكن مسيرته مع املنتخب لم تكن طويلة، إذ لم 
يشارك مع الفريق األول سوى في 15 مباراة في الفترة ما 

بني 2010 و2014، وأحرز هدفني فقط.

حسام أسامة

شهدت األيام األخيرة مفاجأة غير سارة لفريق الس باملاس، 
بعدما قّرر نجمه الغاني، كيفن برنس بواتينغ، الرحيل عن 
أن  قبل  وذلــك ألســبــاب شخصية،  مفاجئ،  بشكل  الفريق 
بعد  األملــانــي،  فرانكفورت  إينتراخت  بفريق  اسمه  يرتبط 
عام واحد قضاه في صفوف الفريق اإلسباني، وقدم معه 

أداء مميزا، وأصبح أحد الوجوه األساسية في تشكيلته.
وشدد بواتينغ على أن رحيله ليس له أي عالقة بكرة القدم، 
وأنه كان سعيدا للغاية في صفوف الفريق اإلسباني، وكان 
بأنه  اتخذه  الــذي  الــقــرار  يعتبره جــزءا من عائلته، واصفا 
»ليس قرارا رياضيا كرويا، ولكنه قرار أبوي«، بسبب رغبة 

العب الوسط الغاني في العيش بالقرب من عائلته.
ومن جانبه، أكد رئيس الس باملاس، ميغيل أنخل راميزير 

بواتينغ كيفن برنس 

على هامش الحدث

اتخذ بواتينغ قرارًا 
مفاجئًا بالرحيل 
عن الس بالماس 

اإلسباني، من أجل 
عائلته، وسط 

توقعات بعودته 
إلى الدوري 

األلماني

المنتخب اللبناني 
كان يطمح 
لتحقيق اللقب 
لكنه فشل في 
ذلك )حسين 
بيضون(

حامل لقب الدوري اإلسبان

الخسارة وبدت  اللبنانية من مجمع نهاد نوفل بعد  الجماهير  خرجت 
على  قدرته  وعــدم  المنتخب  أداء  بسبب  االستياء  عالمات  عليها 
بشكل  الفريق  مستوى  كثيرون  وانتقد  إيــران،  منتخب  حاجز  تخطي 
التفكك  عالمات  ظهرت  حيث  الجماعية،  الناحية  من  وتحديدًا  عام 
بين الالعبين، وكان المشجعون اللبنانيون قد وقفوا إلى جانب الالعبين 
حتى النفس األخير، وهم الذين كانوا يمنون النفس في تحقيق اللقب 

اآلسيوي األول في تاريخهم.

خيبة أمل جماهيرية

وجه رياضي

في تخطي حاجز الـ15 نقطة، وهذا األمر من 
النهائية.  اللقاء  نتيجة  على  أّثــر  شــك  دون 
وكان عامل الرميات الثالثية مهمًا في هذه 
املواجهة، إذ سجل منتخب كوريا الجنوبية 
16 من أصــل 21 أي أن نسبة نجاحه بلغت 
 11 الفيليبيني  املنتخب  سجل  فيما   %76
محاولة من أصل 25. وصّرح املدرب الكوري 

بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، بــعــدهــا تمكنا من 
توسيع الــفــارق في وقــت مبكر، وهــذا األمر 
أريحية لالعبن  الضغط عنا، وأعطى  رفــع 
الـــذيـــن عـــرفـــوا كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع املـــبـــاراة 

بالطريقة املثلى«.
ــــذه الــقــمــة  ــانـــي أفـــضـــل مــســجــل فــــي هـ ــا ثـ ــ أمـ
الـــكـــبـــيـــرة كـــيـــم ســـونـــيـــونـــغ فــــصــــرح قــــائــــاًل: 

املـــبـــاراة: »صّبت  بعد  هــور  جــاي  الجنوبي 
مــجــريــات الــلــقــاء فــي صــالــحــنــا، نجحنا في 
ــاراة، ولــــم يكن  ــ ــبـ ــ الــســيــطــرة عــلــى أجــــــواء املـ
املنتخب الفيليبيني في يومه املعتاد ربما، 
لكن هــذا ال يعني أنــنــا لــم نكن األفــضــل في 
اللعب  الفوز، حاولنا  نستحق  لم  أو  اللقاء 
األمــر  هــذا  واستغللنا  ضعفهم،  نقاط  على 

»تأثروا بشكل كبير بسبب هبوط مستوى 
ــب األبــــــــرز فــي  ــو الــــــذي يــعــتــبــر الــــالعــ ــيــ رومــ
عانى  وبغيابه  الحقيقي،  واملــحــرك  الفريق 
املنتخب الفيليبيني، خاصة أنه توقف عن 
التسجيل«، كما أكد أن الدور القادم سيكون 
صعبًا أمام املنتخب اللبناني الذي كان قد 

هزمه في دور املجموعات.

أكدت تقارير صحافية إنكليزية رغبة فريق إنكليزي في إخضاع العداء الجامايكي، 
أوسني بولت، لفترة اختبار تمهيدا لضمه في حالة تقديمه أداء مقبوال، وذلك بعد اعتزاله 
ألعاب القوى، بنهاية منافسات بطولة العالم في لندن الشهر الجاري. وأعلن بن روبنسون 
الدرجة األولــى اإلنكليزي، ويتذيل  الذي يلعب في دوري  ألبيون،  رئيس نادي بورتون 
الترتيب بعد ثالث جوالت من بداية البطولة، عدم استبعاده لضم النجم الجامايكي إذا 

اجتاز فترة االختبار، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة »صن« البريطانية.

صورة في خبر

بولت وكرة القدم

الجمعة 18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1082  السنة الثالثة
Friday 18 August 2017

الجمعة 18  أغسطس/ آب  2017 م  26 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1082  السنة الثالثة
Friday 18 August 2017



32

مجموعة من اللبنانيين استوحت فكرة »حيط الخير« الموجودة في أكثر من مدينة في العالم، ونقلتها إلى بيروت. تلك الفكرة 
ما لبثت أن انتقلت بالعدوى إلى مدينتي طرابلس الشمالية وصور الجنوبية

»حيط الخير«
تجربة إنسانية تحتضنها جدران بيروت

سهى أبو شقرا

فــــكــــرة تـــحـــويـــل حــــائــــط فــــي أحـــد 
شــــــــــــوارع بــــــيــــــروت إلــــــــى »حـــيـــط 
مــا ال  الــنــاس  ق عليه 

ّ
الخير« يعل

ليست  منه حاجتهم،  ويــأخــذون  يلزمهم، 
ابتكارًا بقدر ما هي تجديد ملبدأ التبادل 
والشعور باآلخر والعطاء من دون وسيط.

فكرة  استوحت  اللبنانيني  مــن  مجموعة 
»حـــيـــط الـــخـــيـــر« املــــوجــــودة فـــي أكـــثـــر من 
مــديــنــة فــي الــعــالــم، ونقلتها إلـــى بــيــروت. 
تــلــك الــفــكــرة الــتــي انــتــشــر صــداهــا شــمــااًل 
وجـــنـــوبـــا فـــصـــار لــهــا مــثــيــل فـــي مــديــنــتــي 
ــــور الــجــنــوبــيــة،  طــرابــلــس الــشــمــالــيــة وصـ
أخــرى  مجموعات  شكلوا  أشــخــاص  عبر 
أحـــبـــوا جــعــل الـــجـــدران الــعــامــة مــســاحــات 
لــأخــذ والــعــطــاء، والــتــبــادل غــيــر املباشر 

بني الناس.
يــريــد أفـــــراد املــجــمــوعــة الــتــي زاد عــددهــا 
أن تبقى أسماؤهم  إلــى نحو 25 شخصا 
»العربي  مجهولة. ويقول أحد املبادرين لـ
الجديد« الذي عّرف عن نفسه بأنه )ح.ش( 
أن مجموعتهم التي تضم أفــرادًا من عمر 
متنوعة  باختصاصات  عــامــا   60 إلــى   25

جمعتهم 
املبادرة وسعوا معا إلى إنجاحها. 

وبــــادروا فــي الــبــدايــة بــاالتــصــال بمحافظ 
بــيــروت الــقــاضــي زيـــاد شــبــيــب، وبــرئــيــس 
املوافقات،  ألخــذ  عيتاني،  جمال  بلديتها 
الترخيص  وكــان لهم ذلــك وحصلوا على 
الــحــائــط وتلوينه  ترتيب  لهم  أتـــاح  الـــذي 
ووضــــــــع لــــوغــــو »حــــيــــط الــــخــــيــــر« عـــلـــيـــه، 
وإعـــــــداده لــيــصــبــح جـــاهـــزًا الســتــقــبــال ما 
يستغني عنه الناس من مالبس وأحذية 
ولوازم، وإبقاء املكان مرتبا ونظيفا حتى 
وما  يريد  مــا  اختيار  مــن  املحتاج  يتمكن 

يناسبه.
بعد  تقريبا  انتهت  مهمتهم  أن  ويــوضــح 
إعــــداد الــحــائــط وتــجــهــيــزه، فــصــار مكانا 
بفعل  ورغبتهم  الــنــاس  لعفوية  خاضعا 
 على طريقته، فمن يضع كيس 

ّ
الخير كل

ــــراض عــلــى عــجــل، يــأتــي آخــر  مــالبــس وأغـ
الكيس  فــيــفــرغ  طــلــب  أو  تكليف  دون  مــن 
ويرتب محتواه حتى يراه املارة. ومن كان 
محتاجا لقطعة مالبس أو حذاء ولم يجد 
ما يناسبه يأتي بعده من يعيد تعليقها 

وطّيها وترتيبها.
ُبعد سير  عن  املجموعة  أفــراد  يستكشف 
بـــدون تدخل  الــخــيــر«،  العمل عند »حــيــط 
مـــبـــاشـــر، لــكــن تــبــقــى مــتــابــعــة الــعــمــل مــن 
ــد شــــروط  ــ ــا أحــ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، خـــصـــوصـ
إزعــاج  بــأي  أال يتسبب  استمرار املشروع 
ــة فــوضــى. ويــخــبــرنــا  لــســكــان الـــشـــارع وأيــ
ــان من  كــ ــذي  ــ الـ الــخــيــر  حـــائـــط  أن  )ح.ش( 
السوديكو في  املشروع في منطقة  ضمن 
ــيـــروت تـــوقـــف اآلن بــعــد فــشــل الــتــجــربــة  بـ
هناك ألنه تعرض للتخريب أكثر من مرة.

ويــشــيــر إلــــى أن الــتــجــربــة الــنــاجــحــة فــي 
شارع عبد العزيز في بيروت هي بمثابة 
قابلية  ومــدى  ولآلخرين،  للنفس  اختبار 
الناس واستعدادهم لفعل الخير. ويعتبر 
أن ما اختبروه، حتى اآلن، يثبت أن محبي 

هوامش

مبادرون يسعون لتشجيع فعل الخير )فيسبوك(

ـــة، وإن كـــانـــت األجـــــواء 
ّ
الــخــيــر لــيــســوا قـــل

العامة في البلد ال توحي بذلك.
وعـــن األســـبـــاب الــتــي تــســاعــد عــلــى نجاح 
هــــذا الـــنـــوع مـــن املــــبــــادرات، يـــقـــول: »نــحــن 
لسنا مؤسسة، والناس لم تعد تثق كثيرًا 
بــاملــؤســســات الــخــيــريــة، ألنــهــم ال يعرفون 
إذا كانت تبرعاتهم تذهب ملن يستحقها، 
الخير مكان واضــح يضعون  ولكن حيط 
وسيط،  بـــدون  عليه  بأنفسهم  أغــراضــهــم 
وهـــــذا لـــه مــنــفــعــة مــــزدوجــــة األولــــــى أنــهــم 
ــدام  ــ ــخـ ــتـــ ــنــــون مـــــبـــــدأ إعــــــــــــادة االســـ ــمــ يــــضــ
والـــتـــدويـــر بــــدل رمــــي األغــــــراض وتــلــفــهــا، 
ويـــشـــعـــرون بـــفـــرح ضــمــنــي كــبــيــر عــنــدمــا 

يتمكنون من مساعدة الغير«.
ويــعــتــبــر أنـــه مـــن الــصــعــب عــلــى كــثــيــر من 
ــــروف املــعــيــشــيــة  ــظـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــني وســـــط الـ
ــتـــي ال  الـــبـــائـــســـة الـــتـــبـــرع مــــن رواتـــبـــهـــم الـ
لذلك  غــالــبــا،  الشهر  نهاية  حتى  تكفيهم 
ــم غــيــر  ــدعــ ــادرات الــ ــ ــبــ ــ ــع ومــ ــاريـ ــشـ تــكــثــر مـ
املادي من طعام وأثاث ومالبس وغيرها، 
فــيــقــدم الــــراغــــب بــفــعــل الــخــيــر مـــن جــهــده 
الـــذي يتقنه، فنرى  املــجــال  ووقــتــه حسب 
ونسمع عمن يعّد الطعام ويقدم الوجبات 
لـــلـــمـــحـــتـــاجـــني، أو يـــتـــطـــوع فــــي مـــجـــاالت 

مــتــعــددة لــخــدمــة الـــنـــاس، وحـــيـــط الــخــيــر 
أحدها«.

ــز عـــلـــى نـــاحـــيـــة تــســتــحــق اإلشــــــارة  ــركــ ويــ
إلــيــهــا، وهـــي أن الــعــطــاء وفــعــل الــخــيــر ال 
املادية،  الناس  بإمكانيات  مطلقا  يرتبط 
ــــدرك أكـــثـــر ِمــــن املــكــتــفــي  بـــل إن املــحــتــاج يـ
ــه، لـــذلـــك تــأتــي  ــر ويــشــعــر بــ ــ ــاجـــات اآلخـ حـ
أغــلــب املـــوجـــودات مــن أشــخــاص ال يظهر 

عليهم الغنى املادي.
ويــخــبــرنــا أنــهــم الــتــقــوا أشــخــاصــا أخـــذوا 
بعض حاجاتهم من »حيط الخير« لكنهم 
أعادوها عندما اكتشفوا أنها ال تناسبهم 
في الشكل ربما أو املقاس، وعند سؤالهم 
عن األمر أكدوا أنها ال بد أن تفيد غيرهم. 
ومن الناس من أخذ شيئا وعاد بعد أيام 
 أشــيــاء لــم يــعــد يــريــدهــا ويتركها 

ً
حــامــال

آلخرين.
ويلفت إلى أن فئة من الناس ال ترغب في 
املجاهرة بعملها في هذا املجال، تريد أن 
تعطي بدون انتظار املقابل، بهدوء وبدون 
ضــجــة، تــفــضــل أن تــبــقــى مــجــهــولــة. لــذلــك 
»حــيــط الــخــيــر« مــكــان مــفــتــوح عــلــى مــدار 
الساعة بدون رقيب، ملن يعطي ومن يأخذ، 
فــيــخــتــار اإلنـــســـان الـــوقـــت الــــذي يــنــاســبــه 

للمشاركة بدون أي إحراج. ويؤكد )ح.ش( 
أن فعل الخير ليس حكرًا على أناس دون 
مجبولة  الناس  روح  أن  ويعتبر  غيرهم، 
عــلــى الــخــيــر، ولــكــن بعضهم يــحــتــاج إلــى 
مــن يــحــرك هـــذا الــجــانــب داخــلــهــم. ويــقــول 
»أحيانا تحركنا كلمة أو صورة أو مقطع 
فيديو أو ربورتاج من أي مكان في العالم، 
موجودة  إنسانية  أحاسيس  فينا  يوقظ 

لدينا باألساس«.
ــرغـــب بــفــعــل  ــنــــاس تـ ــد أن أكـــثـــريـــة الــ ويـــجـ
ــن أيــن  الــخــيــر، لــكــنــهــا ال تـــعـــرف كــيــف ومــ
ــادرات لــتــســّهــل تسيير  ــبــ تـــبـــدأ، فــتــأتــي املــ
بأبسط  والــعــطــاء  الــتــبــادل واألخــــذ  دورة 
تعقيد  بــدون  ومباشرة  املمكنة  الوسائل 
وال وســـطـــاء، مــثــل الــشــعــار املــكــتــوب على 
ــــارع عــبــد الــعــزيــز،  »حـــيـــط الــخــيــر« فـــي شـ

وهو »خلينا ناخذ ونعطي«.
جــدران الخير التي تحيي مبدأ املقايضة 
ــا بــــني الــــنــــاس، ســـبـــق لـــهـــا أن  إلـــــى حـــــّد مــ
ــة وهـــنـــديـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ انــــتــــشــــرت فـــــي مـــــــدن إيـ
ــيـــة وفــــــي دبــــــي وغـــــــــزة. وهـــي  ــتـــانـ وبـــاكـــسـ
حيطان مثل املرايا تعكس نبض الشوارع 
ــزء مــــن هـــذا  ــ ــيــــاة نـــاســـهـــا، والـــخـــيـــر جـ وحــ

النبض والحياة.

يريد أفراد املجموعة 
التي زاد عددها إلى 
نحو 25 شخصًا 
أن تبقى أسماؤهم 

مجهولة.

■ ■ ■
مهمة املجموعة انتهت 

تقريبًا بعد إعداد 
الحائط وتجهيزه، 

فصار مكانًا خاضعًا 
لعفوية الناس ورغبتهم 
 على 

ّ
بفعل الخير كل
طريقته.

■ ■ ■
من الصعب على كثير 
من اللبنانيني وسط 
الظروف املعيشية 
البائسة التبرع من 

رواتبهم التي ال تكفيهم 
حتى نهاية الشهر 

غالبًا.

باختصار

معن البياري

أتّم الروائي املصري، صنع الله إبراهيم، قبل أيام، عامه 
الثمانني، فطرأت مناسبة، في أوساط ثقافية وإعالمية 
مـــجـــّددا على  مــصــريــة وعــربــيــة، لتحيته، ولـــإضـــاءة 
تجربته في الكتابة والحياة، وتبنّي جديده ومشاريعه، 
وللحق، يستحق  لقاء صحافي.  ومحاورته في غير 
املهّمة في  إليه، ملكانته  االنتباه  املعروف دوام  الكاتب 
املدّونة الروائية العربية، وتنّوع مناخات نتاجه الغزير، 
واملثير، وإْن في البال إن بعضنا قد ال يستطيب املزاج 
النثرّية  تستهويهم  مــن  وال سيما  أعماله،  فــي  الــعــام 
في  التأنق  إلى  وينجذبون  الشعرية،  باللغة  حة 

ّ
املوش

العبارة واملفردة، فيما كتابات صاحبنا، في عمومها، 
 تماما لهذا كله، بل إن كثيرا منها تبدو احتفاًء 

ٌ
معادية

الباردة.  بالركاكة، وبالتعبيرات الحيادّية، واألوصاف 
ولهذا السبب، تداخلت في روايات له، منها »بيروت.. 
أرشيفية صحافية مع سرده  بيروت« و»ذات«، مادة 
الـــخـــاص، فـــتـــوازيـــا فـــي تــركــيــب مــبــنــًى روائــــــي، أظــنــه 
الله طــاف فــي موضوعات  كــان الفــتــا. على أن صنع 
نصوصه على فضاءاٍت وتجارب وفيرة، كان مفاجئا 
في  أجــواء  عن  والقبعة«  »العمامة  روايته  كتابته  منه 
ــبــال أن  غــضــون حــمــلــة نــابــولــيــون فــي مــصــر، وفـــي ال

وأميركا  وبيروت  وموسكو  وبرلني  ُعمان  في  ظفار 
لــه، كــان فيها وفيا  وغيرها كانت »ســاحــات« أعــمــاٍل 
»تلك  الــذي طبع منجزه، منذ  العام  الــســردي  إليقاعه 
 كتبها 

ً
ــة ــداره أخــيــرا روايــ الــرائــحــة« )1966( إلــى إصــ

»اللجنة«  بـ مــرورا   ،»67« واسمها  عاما  قبل خمسني 
و»برلني  و»التلصص«  و»وردة«  أغسطس«  و»نجمة 

69« و»شرف« وغيرها.  
املــقــابــالُت الصحافية مع   جــدا 

ٌ
أنــهــا قليلة مــن أســـٍف 

حاوره في هذه الشؤون، في 
ُ
صنع الله إبراهيم التي ت

 
ُ

تنصرف مــا  وغالبا  املحضة.  األدبــيــة  املشاغل  هــذه 
آرائـــه السياسية، ومــواقــفــه فــي محطاٍت مــحــّددٍة  إلــى 
، وال 

ً
يــراهــا، هو شخصيا، مثيرة التي ال  في سيرته 

« منها في رواياته وقصصه. 
ٌ

»نتف ، وتحضر 
ً
مهمة

الــعــام 2003، فــي حفل تكريمه  فــي   كلمته 
ٌ
وشــهــيــرة

بجائزٍة مجزيٍة في مؤتمر ثقافي عربي عريض في 
القاهرة، وأمام وزير الثقافة املصري، فاروق حسني، 
 
ً
وإعالنه رفضه تسلم الجائزة، وكانت الكلمة مرافعة

ومعلوٌم  مــصــر.  فــي  الحاكمة  السلطة  ضــد   
ً
شجاعة

أيضا أنه، إّبان كان في الثانية والعشرين من عمره، 
ســجــنــه نــظــام جــمــال عــبــد الــنــاصــر، خــمــس ســنــوات، 
 خــاصــة فــي حــيــاتــه، مــا انــفــّك الحقا 

ً
فاختبر تــجــربــة

يــوضــح أنــهــا الــتــي صــنــعــت مــنــه كــاتــبــا. وفـــي أحـــدث 

الله  ــام، جـــّدد صنع  أيـ مــعــه، قبل  تلفزيونية  مــحــاورٍة 
الراحل  الزعيم  عهد  إن  وقــال  الناصر،  عبد  »مــديــح« 
هو األفضل في مصر، ففي ذلك الوقت »كانت مصر 
البناء واملقاومة  الطريق الصحيح، طريق  تسير على 
والكرامة«. وفي مقابلٍة صحافيٍة أخرى معه، جاء على 
الرواية التي يكتبها حاليا، وكان قد تحّدث عنها مراٍت 
 
ً
يــراه شخصية الــذي  الناصر  سابقة، وهــي عــن عبد 

الله  الطراز األول. وال ُيغفل هنا أن صنع   من 
ً
درامية

الــذي حبسه  الوحيد  املــصــري  الكاتب  ليس  إبــراهــيــم 
عبد الناصر، فيما يمحضه إعجابا )وإنصافا؟(، فقد 
سمع صاحب هذه الكلمات من عبد الرحمن األبنودي 

ما  اللي  من  أحسن  ا 
ّ
اللي سجن »طلع  بالعامية  قوله 

اش«.
ّ
سجن

الله  السياسية لصنع  بـــاآلراء  كثيرًا  اكــتــراثــًا  أولــي  ال 
إبراهيم، ذلك أنها غالبًا ما تكون انطباعاٍت مسترسلة 
وعـــامـــة. واملـــعـــروف أنـــه ذو تــكــويــن يـــســـاري، منحاز 
تمامًا  ومعاٍد  الشعوب،  وحريات  االجتماعية  للعدالة 
األسباب،  ولهذه  الدكتاتوريات.  ويرفض  إلسرائيل، 
 ناقدًا له وناقمًا 

ً
لم أكن أعــّد للعشرة وأنــا أكتب مقاال

ه إّبان مشاركته في مطالبات عبد الفتاح 
ُ
عليه، نشرت

ح للرئاسة، في 2013. وها هو اآلن 
ّ

السيسي بالترش
 ضده، 

ٌ
يطلب من املذكور الرحيل قبل أن تندلع ثــورة

الجديد )مع جيزيل  التلفزيوني  ويتحّدث في حــواره 
ــأٍس وإحـــبـــاٍط فـــي الـــشـــارع املــصــري.  ــوري( عـــن يــ ــ خـ
الــحــوار أن عـــداء صنع  ومــن غــريــب مــا اشتمل عليه 
التزّيد في  إلــى  أخــذه  املسلمني  لــإخــوان  إبراهيم  الله 
إنهم  قــولــه  فــي  مــصــر،  رئاستهم  عــام  على  التشنيع 
أرادوا تحويل مصر إلى دولة ظالمية وهابية متخلفة. 
ــرنــي، فــي تلويحة املــحــّبــة هــذه إلــى صنع الله 

ّ
... أتــذك

إبراهيم، أقف قبل اثنني وثالثني عامًا في أحد طوابق 
عمارٍة في ضاحية مصر الجديدة في القاهرة، أتحّزر 
أّي شــقــٍة هــي شقته، وكــنــت على  بيني وبــني نفسي 
موعٍد معه فيها، فخمنت أنها التي عليها رسٌم لعلم 

فلسطني.. وهو ما كان.

في »ثمانين« صنع اهلل إبراهيم

وأخيرًا

تبدو روايات كثيرة 
لصنع اهلل إبراهيم احتفاًء 

بالركاكة، وبالتعبيرات الحياديّة، 
واألوصاف الباردة
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