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أرباح خيالية ليونايتد
أصبح مانشستر يونايتد األقوى اقتصاديًا في إنكلترا، بعد أن كشف عن أرباحه المالية 

في عام 2016؛ والتي وصلت إلى حوالى نصف مليار جنيه إسترليني. ]30ـ31[

طرابلس، لندن ـ العربي الجديد

التــي  التداعيــات  ملعرفــة  الليبيــون  يترقــب 
ه اللواء 

ّ
ســيفرضها »االنقالب النفطي« الذي نفذ

املتقاعد خليفة حفتر قبل أيام في منطقة الهالل 
النفطي، وسط استمرار حالة »اللوم الناعم« الذي 
يوجهه املجتمع الدولي لقائد جيش برملان طبرق، 
ربما تمهيدًا لصرف التمرد العسكري سياسيًا 
بمنصــب يتــواله الرجــل فــي حكومــة أو مجلــس 
سياسي جديدين. وبدت حكومة الوفاق الوطني 
املعتــرف بهــا دوليــًا حريصــة علــى الدفــع باتجاه 

التهدئة، إذ دعا رئيسها فائز السراج )الصورة(، 
أمــس األربعــاء، إلــى عقــد اجتمــاع بشــكل عاجــل 
للخــروج  حــل  لوضــع  الليبيــة،  األطــراف  يجمــع 
مــن أزمــة الهــالل النفطــي. وأشــار إلــى أّن »واجــب 
املجلــس الرئاســي هــو حقــن الدمــاء ودرء الفــن 
والحفــاظ علــى ممتلــكات وثــروات الليبيني«. كما 
أكد رفض املجلس الرئاسي ألي تدخل عسكري 
خارجــي بــني الليبيــني. وتقاطعــت دعــوة الســراج 
مارتــن  ليبيــا  إلــى  األممــي  املبعــوث  موقــف  مــع 
كوبلر، الذي طالب في إحاطته أمام مجلس األمن 
الدولــي ليــل الثالثاءـ األربعاء، بعقد حوار موســع 

بــني املجلــس الرئاســي وبرملــان طبــرق )املطعــون 
فــي شــرعيته مــن املحكمة الدســتورية(، للخروج 
مــن وضــع االنســداد السياســي. فــي املقابــل، بــدا 
طمأنــة  رســائل  بعــث  علــى  حريــص  حفتــر  أن 
للــدول األوروبيــة. وترجــم ذلــك فــي تصريحــات 
صحافيــة رد فيهــا علــى بيان االتحاد األوروبي 
الــذي أكــد أن البنيــة التحتيــة للطاقــة فــي ليبيــا 
يجــب أن تظــل تحــت ســيطرة حكومــة الوفــاق. 
واعتبــر أن »هــذه الــدول لديهــا مخــاوف ليســت 
فــي محلهــا علــى اإلطــالق«. وأضــاف »على هذه 
الدول أن تطمئن بأن هذه العملية ليست موجهة 

ضد مصالحها أو لها أي أهداف سياسية«. في 
غضــون ذلــك، وجــد رئيــس الــوزراء البريطانــي 
الســابق ديفيد كاميرون نفســه، أمــس األربعاء، 
لجنــة  تقريــر  صــدر  بعدمــا  جديــد  مــأزق  فــي 
الشــؤون الخارجيــة بالبرملــان البريطانــي الــذي 
فــي  البريطانــي  العســكري  »التدخــل  أّن  اعتبــر 
كاميــرون ضمــن  مــن  بأمــر  عــام 2011  ليبيــا 
حملــة اإلطاحــة بالعقيــد الليبــي الســابق، معمــر 
اســتخبارية  معلومــات  إلــى  اســتند  القذافــي، 
خاطئــة وعّجــل بانهيــار البلــد الواقــع في شــمال 

أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا.

ليبيا: السراج يدعو للحوار... وحفتر يطمئن أوروبا
الحدث
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فصائل  تخبّط  وسط  درعا،  في  وتحديدًا  السوري،  بالجنوب  النظام  قوات  م  تقدُّ
الدول  قبل  من  متعّمد  يحصل  ما  أن  اعتبار  إلى  كثيرين  يدفع  الجنوبية،  الجبهة 
المعارضة  »الموك«، إذ عملوا على تحجيم دور  السوري وغرفة  بالملف  المعنيّة 

إلطالة عمر النظام وتأمين مصالحهم

عدنان علي

ــرة  ــ ــيــ ــ األخــ ــورات  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ ــر  ــ ــّيـ ــ ــغـ ــ تـ ال 
ــــف  ــة فــــــــي مــــنــــطــــقــــة ريــ ــ ــلــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ الــ
السورية  الــحــدود  على  القنيطرة، 
ــع الـــعـــام  ــواقــ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـــتـــلـــة، مــــن الــ
لــلــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة. صــحــيــح أن مــنــطــقــة 
مــمــا يصطلح على  جـــزءًا  الــقــنــيــطــرة تشكل 
الــجــنــوبــيــة« )بــاإلضــافــة  تسميته »الــجــبــهــة 
إلـــى درعــــا والـــســـويـــداء وأريــافــهــمــا وصـــواًل 
لدمشق(،  الغربية  الغوطة  مــن  مناطق  إلــى 
الـــحـــاصـــة هــــنــــاك، بــن  ــبـــاكـــات  ــتـ إال أن االشـ
ــنـــظـــام الــــســــوري ومــلــيــشــيــاتــه مــــن جــهــة،  الـ
والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة املــســلــحــة مــــن جــهــة 
النصرة« سابقًا  ثانية، وخصوصًا »جبهة 
و»فــتــح الـــشـــام« الـــيـــوم، لــم تــصــل يــومــًا إلــى 
تهديد طريق دمشق، رغم أن مناطق واسعة 
من تلك املنطقة صارت خارجة عن سيطرة 
النظام. كما أن املناوشات األخيرة بن قوات 
ــام، بـــغـــارات  ــظـ ــنـ االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي والـ
تهدد موازين  لم  بوتيرة متقطعة،  وقصف 
الــحــدود في  من  القريبة  املنطقة  في  القوى 
الجوالن املحتل، رغم الدعاية املستمرة التي 
يـــحـــاول إعــــام الــنــظــام ومـــحـــوره االقــلــيــمــي 
ترويجها حول »دعم إسرائيل لإلرهابين« 
فــي تلك املنطقة، رغــم املــؤشــرات التي تفيد 
ــيــــب ال تـــــــزال تــــــرى فــــي الـــنـــظـــام  بــــــأن تــــل أبــ
الــســوري الــضــمــانــة »األقــــل ســــوءًا« للحدود 

الفلسطينية السورية.
حوالي  منذ  الجنوبية«  »الجبهة  وتعيش 
ــن الـــتـــدهـــور  ــام، حـــالـــة مــ ــ ــعـ ــ عـــــام ونـــصـــف الـ
النظام  والتخبط والفوضى، ما مّكن قوات 
من استعادة بعض املناطق التي خسرتها، 
قليلة.  أيــام  قبل  املهجورة  الكتيبة  وآخرها 
ــتـــطـــورات األســئــلــة حــــول ما  ــذه الـ وتــثــيــر هــ
ــمــــوم املــنــطــقــة  ُيـــخـــطـــط ملــحــافــظــة درعــــــا وعــ
ــواء مــن جــهــة الــنــظــام وخلفه  الــجــنــوبــيــة، سـ
إيران وروسيا أو من جانب القوى اإلقليمية 

املــــحــــســــوبــــة عــــلــــى خــــــط قــــــــوى املــــعــــارضــــة 
واملتمثلة بما يسمى غرفة »املوك«.

ــاء الــتــقــدم الــــذي أحـــرزتـــه قــــوات الــنــظــام  وجــ
الــدفــاع الوطني فــي ريــف درعــا  ومليشيات 
الكتيبة  الشمالي من خال سيطرتها على 
املهجورة شرق بلدة إبطع من دون مقاومة 
ذكر من قبل فصائل الجيش السوري الحر 

ُ
ت

املــشــغــولــة بــمــعــارك جــانــبــيــة أو مــواجــهــات 
ــة، وهــــو مـــا دعــــا بــعــض الــنــاشــطــن  ــيـ ــلـ داخـ
املحلين إلــى الــقــول إن »قـــوات الــنــظــام كان 
بــاســتــطــاعــتــهــا الــتــقــدم أكــثــر لــو أرادت ذلــك 
لكنها تــركــز حــالــيــًا كــمــا يــبــدو عــلــى تأمن 
طــريــق إمــــداد إضــافــي ملــواقــعــهــا فــي مدينة 
درعا. وتسعى لتحقيق ذلك من خال إحياء 
طــريــق درعـــا دمــشــق الــقــديــم عــبــر ربـــط مــدن 
وبـــلـــدات الــشــيــخ مــســكــن، وإبـــطـــع، وداعــــل، 
ــــواًل إلـــى الــجــمــرك الــقــديــم مع  وعــتــمــان وصـ
ربــمــا  الـــهـــدف   

ّ
أن نــاشــطــون  ورأى  األردن«. 

فــي تلك  املعبر  ــادة فتح نقطة  إعـ فــي  يكمن 
املنطقة بعد إغاق معبر نصيب الحدودي 
مع األردن إثر سيطرة قوات املعارضة عليه 

في إبريل/نيسان العام املاضي.
تكون  املــهــجــورة،  الكتيبة  على  وبسيطرتها 
املعارضة نحو  أبعدت فصائل  النظام  قــوات 
4 كيلومترات عن طريق دمشق درعا القديم. 
أبو  نبيل  الحر«  »الجيش  في  الضابط  يقول 
ــوات الــنــظــام تــســعــى إلـــى إبــعــاد  ــ عــبــدو إن »قـ
مقاتلي الجيش الحر عن ريف درعا الشمالي 
املـــوصـــول بــريــفــي دمــشــق والــقــنــيــطــرة، أو ما 
ــــوت« بــعــد الــتــقــدم  يــعــرف بمنطقة »مــثــلــث املـ
الكبير الـــذي أحــرزتــه فــصــائــل املــعــارضــة في 
وبــروز   ،2014 عــام  نهاية  الجنوبية  املنطقة 
وفك  الغربية  الغوطة  إلــى  وصولها  إمكانية 
ــا، إذ كـــانـــوا عــلــى بــعــد 30  ــ الــحــصــار عـــن داريــ
كيلومترا منها فقط، قبل أن يستعن النظام 
بمليشيات إيرانية مطلع عام 2015 استطاعت 
السيطرة على منطقة »املثلث« االستراتيجي 

الذي يربط أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة.

أضاف أبو عبدو أن غرفة »املوك« في األردن 
النظام من  استراتيجية  في نجاح  ساعدت 
خــــال تــوجــيــهــهــا فــصــائــل املـــعـــارضـــة لفتح 
معارك في عمق حوران وجنوبها مع قوات 
ــنـــظـــام، ثـــم الــضــغــط عــلــى هــــذه الــفــصــائــل  الـ
ملــحــاربــة الـــقـــوى املــبــايــعــة لــتــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلســامــيــة« )داعــــش( فــي حـــوض الــيــرمــوك، 
وإبعاد الفصائل عن منطقة املثلث. وأوضح 

إسطنبول ــ باسم دباغ

تتسارع التطورات في الشمال السوري، بما 
أثر بشكل كبير على توازن القوى املحلية في 
الــفــرات«  »درع  عملية  بعد  تــحــديــدًا  املنطقة، 
لدعم  التركية،  املسلحة  القوات  تها 

ّ
شن التي 

فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة املــعــتــدلــة، ومــا 
اتفاق أميركي روســي غير واضح  تاها من 
املـــعـــالـــم، حــظــي بـــدعـــم إقــلــيــمــي كـــامـــل، كــانــت 
تركيا أحد أكبر املتحمسن له، ليبدو التكهن 
للغاية  أمــرًا صعبًا  املستقبلية  التغيرات  في 
وسط غياب األجوبة عن العديد من األسئلة 
 

ّ
ــاق، فـــي ظــل ــفــ املـــحـــوريـــة حــــول مــســتــقــبــل االتــ
املــحــادثــات املــســتــمــرة بــن أنــقــرة وواشــنــطــن 
لاتفاق على الوجهة املقبلة لقوات املعارضة 

في »درع الفرات« وكيفية دعمها.
في هذا السياق، حققت تركيا جميع أهدافها 
الــقــومــي تقريبًا مــن عملية  ومــصــالــح أمــنــهــا 
»درع الفرات«، ويأتي على رأسها وضع حد 

أن الــــدور الــســلــبــي لــغــرفــة املــــوك لــم يقتصر 
عــلــى ذلــــك بـــل عــمــدت مــنــذ حـــوالـــي عــــام، أي 
بالتزامن مع بدء التدخل الروسي العسكري 
في سورية، إلى خفض مستوى الدعم ملعظم 
ضمن  وذلـــك  الجنوبية«،  »الجبهة  فصائل 
تفاهمات مع روسيا كما يبدو، كان األردن 
طــرفــًا رئــيــســيــًا فــيــهــا، مــقــابــل تــعــهــد روســيــا 
ــو تعهد  بـــعـــدم قــصــف جـــنـــوب ســــوريــــة. وهــ
أخلت به روسيا من خال مساندتها الجوية 
الكثيفة لقوات النظام أثناء سيطرتها على 

مدينة الشيخ مسكن مطلع العام املاضي.
اللواء املنشق محمد الحاج علي قال أنه عام 
الهدنة في فبراير/شباط،  إعــان  2016 ومــع 
النظام  قتال  الجنوبية عن  الفصائل  توقفت 
وبدأت قتااًل داخليًا في ما بينها تحت ذرائع 
عشائرية  وانــتــمــاءات  مختلفة  أيديولوجية 
ــأن مـــســـتـــقـــبـــل املـــنـــطـــقـــة  ــ ــشــ ــ ــة. وبــ ــيــ ــقــ ــاطــ ــنــ ومــ
الــجــنــوبــيــة فــي ظــل الـــصـــراع الـــدولـــي الــراهــن 
الــــحــــاج عـــلـــي أن هــنــاك  ــــول ســــوريــــة، رأى  حـ
خــطــة تتماشى مــع تــصــور مــؤســســة »رانـــد« 
في  الحل  سيناريو  وضعت  التي  األميركية 
الدائر  القتال  الذي يقوم على إيقاف  سورية 
في سورية بحسب الوضع القائم ليكون على 

عليها  يسيطر  التي  املناطق  التالي:  الشكل 
النظام تحت املظلة الروسية، واملناطق التي 
تسيطر عليها املعارضة السورية في الشمال 
)حلب وإدلب( تحت الوصاية التركية، وتكون 
منطقة الجنوب تحت الوصاية األردنية. في 
حن تكون منطقة شمال شرق سورية تحت 
سلطة حزب االتحاد الديمقراطي والوصاية 
عليها  يسيطر  التي  املناطق  أمــا  األميركية. 
»داعــــش« فستكون تــحــت الــوصــايــة الــدولــيــة 
بعد القضاء عليه. وأضــاف أن هــذه املناطق 
ستصبح كانتونات تشكل كونفدرالية، ومع 

مرور الزمن تكون سورية قد تقسمت. 
من جانبه، رأى العميد املنشق غازي العبود 
املوجود في محافظة درعا أن املجتمع الدولي 
الشأن  فــي  الــقــرار  الـــدول صاحبة  وخصوصًا 
الـــســـوري، وبــالــتــعــاون مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
ــاســـي فـــي مـــا يــخــص املنطقة  هــاجــســهــم األسـ
الــجــنــوبــيــة هـــو الــحــفــاظ عــلــى أمــــن إســرائــيــل 
ــا، وكـــل مــا يــحــدث فــي هـــذه املنطقة  وحـــدودهـ
الــهــدف،  الجنوبية ال يــخــرج عــن تحقيق هــذا 
ــــاف أن لـــدى إســرائــيــل  بــحــســب تــعــبــيــره. وأضـ
قناعة تامة بأن نظام الرئيس السوري بشار 
أمنها،  القادر على حماية  الوحيد  األســد هو 

الجناح  الديمقراطي،  االتحاد  لصعود حزب 
الـــســـوري لــلــعــمــال الــكــردســتــانــي، وحـــصـــاره 
ســيــاســيــًا، وقـــطـــع الــطــريــق عــلــى إقـــامـــة ممر 
ــا الــجــنــوبــيــة.  ــ ــــدودهـ لـــلـــكـــردســـتـــانـــي عـــلـــى حـ
كــمــا تــمــكــنــت تــركــيــا مـــن تــقــديــم بــديــل عملي 
بقوات  متمثل  الديمقراطي،  االتــحــاد  لــقــوات 
املــعــارضــة املــعــتــدلــة الــعــربــيــة والــتــركــمــانــيــة، 
ملحاربة تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.

أما األهم من هذا كله، فقد رافقت العملية في 
الكردستاني  سورية، عمليات عسكرية ضد 
ــــاف شـــرق تــركــيــا، وعــمــلــيــة سياسية  فـــي أريـ
ضـــد جــنــاحــه الــســيــاســي أي حـــزب الــشــعــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، تـــمـــثـــلـــت فـــــي عـــــــزل رؤســـــــاء 
موالن  وتعين  لنفوذه  الخاضعة  البلديات 
ألنــقــرة فيها، وســط صمٍت أوروبـــي وتعليق 

أميركي خجول.
كــان لكل هــذا دوٌر أســاســٌي فــي قلب مــوازيــن 
القوى على صعيد الصراع بن الكردستاني 
والــدولــة التركية، بـــدأت أولـــى مــظــاهــره، يوم 
اإلثـــنـــن، بــعــد الـــرســـالـــة الــتــي وجــهــهــا زعــيــم 
الكردستاني عبد الله أوجان من سجنه في 
إمــرالــي، عبر شقيقه محمد أوجــان،  جزيرة 
داعيًا إلى العودة إلى عملية السام، مشددًا 
على أن الحل رغم صعوبته ممكن خال ستة 
أشهر. وجاءت الرسالة في وقٍت ال تبدو فيها 
أوراق   

ّ
باألمر، في ظل التركية معنية  الدولة 

القوة التي باتت تمتلكها سواء للتعامل معه 
فــي ســوريــة وتــركــيــا، أو ملــواجــهــة الــضــغــوط 
ــة واألمـــيـــركـــيـــة املـــعـــهـــودة فـــي هــذا  ــ ــيـ ــ األوروبـ
الــشــأن، وكــذلــك فــي ظــل غــيــاب أي داعـــم قوي 

محتمل للحزب في مواجهة تركيا.
في هــذا الصدد، تحاول تركيا تقديم مدينة 
جــرابــلــس نــمــوذجــًا ملــا يمكن أن تــكــون عليه 
املــدن املــحــررة بيد »الجيش الــســوري الحر«، 
ــدام قــدراتــهــا  ــتـــخـ مـــن خــــال الــعــمــل عــلــى اسـ
لتقديم الخدمات فيها لألهالي. وتم وصلها 

لذلك فهي ال تمانع إضعافه، لكنها ال تسمح 
بانهياره. وعن دور غرفة »املوك« في درعا، قال 
إن املوك هي الداعم الوحيد لفصائل الجيش 
الـــحـــر فـــي املــحــافــظــة لــكــن ســيــاســتــهــا تــرتــبــط 
ــادة الـــدول  بــالــتــعــلــيــمــات الــتــي تــتــلــقــاهــا مـــن قــ
لــيــس هــنــاك تعطيل  أنــــه  لــهــا. ورأى  املــشــكــلــة 
يرتبط  ذلـــك  لــكــن  الــجــنــوبــيــة  للجبهة  متعمد 
الحل  »املـــوك« على  لــــ الــداعــمــة  الـــدول  بتعويل 
وخصوصًا  الجميع  يــرضــي  الـــذي  السياسي 
الــســوري، بحسب  الــدم  إسرائيل على حساب 
ــادة »الــجــيــش  ــ ــــول مـــســـؤولـــيـــة قــ تـــعـــبـــيـــره. وحــ
الــحــر« فــي درعــا عــن تــردي أوضـــاع املحافظة، 
قال العبود إن هناك تخبطًا عند بعض قادة 
الــجــيــش الـــحـــر بــســبــب الــضــغــوط الــخــارجــيــة 
 
ْ
لكن الــنــظــام،  الــجــبــهــات ضــد  لتجميد  عليهم 

ــلـــون أحـــــرار  ــاتـ ــقـ ــي املـــقـــابـــل هـــنـــاك قــــــادة ومـ فــ
ال يــقــبــلــون بـــذلـــك، وهـــــؤالء ال يــتــلــقــون الــدعــم 
مـــن املــــــوك«. وطـــالـــب بــتــوحــد جــمــيــع فــصــائــل 
الجيش الحر في تشكيل واحد، وتحت قيادة 
عسكرية محترفة بغية منع القوى الخارجية 
مــن التاعب بها مــن خــال دعــم هــذا الفصيل 
ــــواًل إلـــى تــصــحــيــح مــســار  ومــعــاقــبــة ذاك، وصـ

الثورة من جديد.

بشبكة الــكــهــربــاء واملــيــاه الــتــركــيــة، لــكــن ذلــك 
يصطدم حتى اآلن بغياب أي مشروع تركي 
املحررة حديثًا  املنطقة  املعالم إلدارة  واضح 
الــوطــنــي  االئـــتـــاف  مـــن »داعـــــــش«، إذ ال زال 
ــة الــســيــاســيــة  ــارضـ ــعـ وجـــمـــيـــع مـــؤســـســـات املـ

غائبن تقريبًا عن املشهد.
فـــي غــضــون ذلــــك، ال تــعــتــبــر أنـــقـــرة أمــــر دعــم 
مـــا تــســمــيــه واشــنــطــن »املـــعـــارضـــة الــســوريــة 
املعتدلة« للتحول إلى قوة حقيقية قادرة على 
مواجهة النظام السوري ووضع حد للنفوذ 
اإليــرانــي في ســوريــة، أمــرًا يخصها وحدها، 
بقدر ما هو مشروع مشترك يحتاج إلى دعم 
النفوذ  مــن  املنزعجة  اإلقليمية  الــقــوى  باقي 
اإليراني، كالسعودية، لتوحي تصريحات كل 

التركي مولود جاووش  من وزير الخارجية 
أوغـــلـــو ووزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي عـــادل 
الجبير، خــال زيـــارة األخــيــر إلــى أنــقــرة، قبل 
أيــام، بــأن الطرفن بصدد العمل على إعــادة 
إحياء املشروع القديم الجديد، بالتدخل في 
ســوريــة لــضــرب »داعــــش« فــي حــوض الــفــرات 
وقــطــع املــمــر اإليــرانــي املمتد مــن طــهــران إلى 

بغداد ودمشق انتهاء باملتوسط.
فــي هـــذا اإلطــــار، أكـــد جــــاووش أوغــلــو، فــي 8 
الصحافي  املــؤتــمــر  خــال  الــحــالــي،  سبتمبر 
املــشــتــرك، بــأنــه بــحــث مـــع الــجــبــيــر الــعــاقــات 
ــاء الـــعـــاقـــات إلــــى مــســتــوى  ــقــ الــثــنــائــيــة، وارتــ
أعــــلــــى، مــعــلــنــًا إنــــشــــاء الـــجـــانـــبـــن »مــجــلــســًا 
مختلفة  مــجــاالت  يشمل  مشتركًا«  تنسيقيًا 

 عن تأسيس 
ً
بينها االقتصاد والدفاع، فضا

ــل تـــعـــزيـــز الـــعـــاقـــات  ــ ــانـــي لــــجــــان مــــن أجــ ــمـ ثـ
الــثــنــائــيــة، وعـــن عــزمــهــمــا عــقــد أول اجــتــمــاع 

حول ذلك في تركيا، خال األشهر املقبلة.
أن هناك تطابقًا في  الجبير  أكــد  من جانبه، 
رؤية البلدين، إزاء العديد من القضايا سواء 
اليمن أو مواجهة  أو  الــعــراق  أو  فــي ســوريــة 
»اإلرهــــاب«، مشيرًا إلــى أنــه بحث مــع نظيره 
ــراق والــيــمــن  ــعــ ــة والــ الـــتـــركـــي أوضــــــاع ســـوريـ

وكيفية مواجهة اإلرهاب.
على الــرغــم مــن ذلـــك، يبقى أمــر توسيع درع 
الــــفــــرات، هـــو اآلخــــــر، بــحــاجــة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاقات دولية سواء مع واشنطن أو موسكو 
مع  ملحوظ  بشكل  عاقاتها  تحسنت  الــتــي 
أنقرة والرياض، األمر الذي بدا واضحًا خال 
االجــتــمــاعــات واالتــفــاقــيــات الــتــي عــقــدت على 
هامش قمة الدول العشرين في الصن، مطلع 

الشهر الحالي.
وفي وقٍت تبدو املعارضة املسلحة السورية 
مــحــاصــرة ســيــاســيــًا، بــعــد االتـــفـــاق الــروســي 
األمــيــركــي، فــي حلب وريــفــهــا الــغــربــي وإدلــب 
ــا، غير  ــهـ وريــــف حـــمـــاة، تــبــدو املـــعـــارضـــة ذاتـ
واضحة القيادة، في ريف حلب الشرقي، على 
املستوى العسكري، ومن دون غطاء سياسي، 
ــــط غـــيـــاب جــمــيــع مـــؤســـســـات املـــعـــارضـــة  وسـ

السورية السياسية عن املشهد.
كــمــا تــبــدو الــثــقــة مــعــدومــة بــإمــكــانــيــة نجاح 
االتـــفـــاق الـــروســـي األمــيــركــي والــحــفــاظ على 
 عــــن عـــــدم وضــــوح 

ً
هـــدنـــة األســـــبـــــوع، فـــضـــا

اآللــيــة الــتــي سيتم مــن خالها ضــرب جبهة 
كانت  إذا  ومــا  )النصرة سابقًا(،  الشام  فتح 
الجوية بعمليات برية،  الضربات  ستترافق 
سواء من قبل قوات النظام أو قوات االتحاد 
الديمقراطي أم ال، وما إذا كان سيتم توجيه 
ضـــربـــات لــفــصــائــل أخـــــرى مـــع فــتــح الـــشـــام، 
كجند األقــصــى، الــتــي يـــدور حــول ارتباطها 

أدوار »الموك« واألردن وإسرائيل 
التي أبعدت الخطر عن النظام السوري

)Getty/دعوات لتوحيد فصائل المعارضة في الجنوب )محمد أبازيد

االتفاق وضع فصائل المعارضة أمام خيارين أحالهما مّر )أمين سنسر/األناضول(

محمد الفضيالت

ربما بقي الجندي الياباني هيرو 
أونودا حتى وفاته في عام 2014 

فخورًا بما أقدم عليه، جنديًا رفض 
االعتراف بالهزيمة، وواصل حرب 
بالده حتى بعد أن أذاع اإلمبراطور 
خطاب االستسالم. وقد يكون مات 
ساخطًا على السنوات التي قضاها 

يقاتل أعداء تحولوا حلفاء، وهنا 
بالضرورة فإنه كان يعزي نفسه 

بوجوده في مكان معزول عن العالم 
وزمان كان اإلعالم أقل قدرة على 

الوصول.
أيا كانت هي املشاعر التي حملها 

أونودا عند موته فإن التاريخ لن 
يتجاوزه كأحد أساطير الحرب 
العاملية الثانية، فهو آخر جندي 

استسلم بعد نهاية الحرب، حيث 
ظل مختبئًا في أدغال الفيليبني 

حتى سنة 1974، حينما قرر تسليم 
نفسه للجيش الفيليبيني، خالل تلك 

السنوات رفض الجندي أن يصدق 
بأن الحرب انتهت سنة 1945 وأن 
جيش بالده هزم. لم يصدق على 
الرغم من املنشورات التي ألقتها 

بالده في األدغال التي كان يختبئ 
فيها، ورفض مجرد مناقشة األمر 

مع عائلته التي أرسلت إلى الفيليبني 
إلقناعه بالعودة.

أونودا واصل خالل تلك السنوات، 
وبأسلوب حرب العصابات، البحث 
عن أعداء اليابان لقتلهم، ويقال إنه 

قتل 30 فيليبينيًا اشتبه في أنهم من 
األعداء. وفي النهاية لم يقتنع الجندي 
بأن الحرب انتهت ويقرر العودة إلى 

باله، إال بعد أن أرسلت طوكيو قائدة 
السابق إلدراكها أن أونودا جندي ال 

يفكر سوى بتنفيذ األوامر فقط.
سنوات طويلة قضاها أونودا في 

األدغال يضبط حركته ويحدد 
سلوكه، ويقيم مواقفه من البشر 
الذين يتحركون حوله بناًء على 

قناعاته الخاطئة - يمكن تبريرها - 
وإخالصه العميق لجيش بالده، لكنه 
قطعًا وبعد نحو 30 عامًا من العزلة 

راجع طور قناعاته، بما يتناسب 
واملتغيرات التي أدركها بعد خروجه 

من األدغال.
اليوم في عصر املواصالت 

واالتصاالت تواصل جماعات 
وأحزاب وتنظيمات، وحتى أنظمة 

عربية عزلت عقولها وسجنتها 
عن سابق إصرار في أدغال 

قناعات طورتها موازين ومعادالت 
قوى انهارت أو تراجع دورها، أو 

أيديولوجيات أصبحت معزولة األثر 
والتأثير، وبذلك تواصل مقارعة 
أعدائها بأسلحة بدائية. لم تطور 

أدوات جديدة لتحقيق أهدافها النبيلة 
تستوعب متغيرات العصر، ليتها 

تخرج من األدغال.

تبدو تركيا الطرف األكثر 
استفادة من عملية 

»درع الفرات« محققة 
جملة من األهداف 

المتعلقة بضرب »العمال 
الكردستاني« وجناحه 

السوري، وتسعى 
لالستفادة من االتفاق 
األميركي الروسي بشأن 

الهدنة السورية

الدائم لتركيا بمكتب األمم المتحدة في جنيف السويسرية،  رد الممثل 
فردن جارقجي )الصورة(، أمس األربعاء، على مفوض األمم المتحدة 
ــن رعــد  لــحــقــوق اإلنـــســـان، زيـــد ب
قلقه،  عن  أعرب  والذي  الحسين، 
العمليات  حــيــال  ــاء،  ــالث ــث ال يـــوم 
في  تركيا  تجريها  الــتــي  األمنية 
إّن  بالقول  بالبالد،  متفرقة  أنحاء 
ضد  عملياتها  »ستواصل  ــالده  ب
حزم  بكل  اإلرهــابــيــة  المنظمات 
في ضوء مبادئ حقوق اإلنسان 
أجل  من  الدولية  والمسؤوليات 

حماية حقوق وحريات شعبها«.

مكافحة اإلرهاب مستمرة

كيري يقّر بأن االتفاق 
لن ينجح... وكارتر 

والعسكر األميركي 
معارضان لالتفاق

موسكو تعلن 
استعداد جيش النظام 

بدء االنسحاب من 
الكاستلو اليوم

عــلــى الــرغــم مــن إبـــاغ الــنــظــام فــي وقــت 
ــتـــحـــدة مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ســـابـــق األمــــــم املـ
دخول املساعدات بحسب دي ميستورا. 
تــحــمــل  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــشــــاحــــنــــات  تـــــــــزال  وال 
املساعدات من أغذية وألبسة تنتظر في 
الــطــرف الــســوري مــن معبر بــاب الهوى 
الحدودي الذي تسيطر عليه املعارضة 
تركيا. وفي  مع  الــحــدود  على  السورية 
ــه، قـــال املـــســـؤول اإلعــامــي  ــ الــســيــاق ذاتـ
فــي معبر بــاب الــهــوى الــحــدودي، عمار 
 »أربــــع 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـــزيـــر، لــــ

عـــــشـــــرة شــــاحــــنــــة تــــحــــمــــل مــــســــاعــــدات 
إنسانية مقدمة من دولة قطر، تجّمعت 
في ساحة معبر باب الهوى الحدودي«، 
للتوّجه  اإلذن  »تنتظر  ها 

ّ
أن إلى  مشيرًا 

نـــحـــو املـــنـــاطـــق املـــحـــاصـــرة فــــي مــديــنــة 
حلب«.

ويأتي تأخر دخول املساعدات إلى حلب 
ــم مـــن أن االتــــفــــاق األمــيــركــي  عــلــى الـــرغـ
ــي نــــص عـــلـــى دخـــولـــهـــا بــشــكــل  ــ ــــروسـ الـ
فوري مع بدء تطبيق الهدنة، لكن عدم 
تطبيق بند انسحاب القوات العسكرية 
الكاستيلو  طــريــق  مــن  للنظام  التابعة 
الذي تسيطر عليه قوات النظام شمال 
بعرقلة  الــســوري  للنظام  سمح  املدينة 
أن  ــك  ــ ذلـ ــى اآلن،  ــ إلـ املــــســــاعــــدات  دخــــــول 
ــام مـــــن طـــريـــق  ــظــ ــنــ ــاب قــــــــوات الــ ــحــ ــســ انــ
الكاستيلو الذي يفترض أن يتحول إلى 
املــســاعــدات تأخر  لــدخــول  ممر إنساني 
بانتظار حصول اتفاق أميركي روسي 

على آليات مراقبة للطريق.
ــر طــــريــــق  ــيــ ومـــــــــع عـــــــــدم وضـــــــــــوح مــــصــ
الوحيد  الطريق  بــات  الــذي  الكاستيلو 
املساعدات  إلدخـــال  استخدامه  املقترح 
ــة إلــى  ــعـــارضـ عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة املـ
حلب، بعد انتهاء الحديث عن استخدام 
طــريــق الــرامــوســة - خــان طــومــان، الــذي 
السورية  املــعــارضــة  كــان تحت سيطرة 
جنوب غرب حلب قبل أن تستعيد قوات 
الــنــظــام الـــســـوري الــســيــطــرة عــلــيــه، بــات 
مصير الهدنة السارية في سورية على 
املــحــك خصوصًا مــع اســتــمــرار حصول 

خروق لهذه الهدنة. 
وفـــي الــســيــاق، عــلــم »الــعــربــي الــجــديــد«، 
مــــن مــــصــــادر املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فــي 
حــلــب، أن هــنــاك مـــشـــاورات مــاراثــونــيــة 
جرت خال األيــام األخيرة بن املجلس 
املــحــلــي فـــي مــديــنــة حــلــب وبــــن مكتب 
ــة الــتــابــع  ــيـ ــانـ تــنــســيــق الــــشــــؤون اإلنـــسـ
لألمم املتحدة )االوتــشــا( كــان محورها 
للمناطق  الــواصــلــة  املــســاعــدات  طبيعة 

املحاصرة في املدينة. 
وقد عرضت األمم املتحدة إرسال مواد 
غــذائــيــة وألــبــســة، فــيــمــا طــالــب املجلس 
املــحــلــي بــشــمــول املـــســـاعـــدات لـــألدويـــة 
ــا طــالــب  ــمـ ــحــــن. كـ ــطــ ــات والــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ واملـ
املــجــلــس بـــدخـــول املـــســـاعـــدات مـــن دون 
ــوات الــنــظــام  ــ مــــرورهــــا عـــلـــى حــــواجــــز قــ
الــســوري، وهــو أمــر ال يمكن أن يحصل 
إال فــي حــال انسحاب قــوات النظام من 
املعارضة  وتطالب  الكاستيلو،  طــريــق 
السورية بفتح هذا الطريق أمام القوافل 
اإلغاثية دون أن يكون لقوات النظام أو 
روسيا أي رقابة أو إشراف على الطريق 
بحيث تشرف عليه بعثة مراقبة دولية.

العسكري  بالتعاون  املتعلق  الشق  فــي 
مــع روســـيـــا. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلـــى أن 
موقف أوباما حسم الخاف بن كارتر 
وكيري لصالح املوافقة على االتفاق مع 
الـــروس على الــرغــم مــن اســتــمــرار رفض 
أي  في مشاركة  األميركين  العسكرين 
فــي ظل  الـــروس  معلومات عسكرية مــع 

غياب الثقة بن الجانبن.
واســتــطــاعــت الــهــدنــة الــتــي دخــلــت حيز 
املــاضــي، أن  التنفيذ، مساء يــوم اإلثنن 
تــفــضــي إلـــى هــــدوء نــســبــي فـــي مختلف 
الجبهات، من دون أن تضع حدًا نهائيًا 
لـــلـــخـــروق. وبــيــنــمــا تــوقــفــت املــواجــهــات 
ــلــــت قــــوات  ــرة، واصــ ــبــــاشــ الـــعـــســـكـــريـــة املــ
األربعاء، خرقها  أمس  السوري،  النظام 

للهدنة. 
ــيـــة فــــي شــمــال  ــيـــدانـ وقــــالــــت مــــصــــادر مـ
»طيران  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سورية 
بالصواريخ  غــارة  شن  الحربي،  النظام 
التي  أطـــراف مدينة خــان شيخون  على 
تسيطر عليها املعارضة السورية وتقع 
بــأقــصــى ريـــف إدلـــب الــشــمــالــي، املتاخم 
لريف حماة الشمالي. كما أكدت املصادر 
أن »قوات النظام قصفت باملدفعية، ظهر 

أمس، حي الصاخور. 
كــمــا تــعــرضــت قـــريـــة املــرحــمــيــة جــنــوب 
ــٍف مــــمــــاثــــل، ُجـــــــــرح عــلــى  ــقــــصــ ــــب، لــ ــلـ ــ حـ
ــــل«، فيما  إثـــره شــخــص واحـــد عــلــى األقـ
 جـــوي قــريــة كفرناها 

ٌ
اســتــهــدف قــصــف

ــوازاة  بـــريـــف املــحــافــظــة الـــغـــربـــي. فـــي مـــ
ــــي مــن  ــركــ ــ ــيــ ــ املــــوقــــفــــن الــــــروســــــي واألمــ
االتـــفـــاق، حــافــظــت املــعــارضــة الــســوريــة 
عــلــى مــوقــفــهــا املــتــشــكــك مــن اســتــمــراره، 
وهو ما أشار إليه القيادي في املعارضة 
جـــــورج صـــبـــرا، الـــــذي أفـــــاد فـــي حــديــث 
أنــه ال يثق كثيرًا في  لوكالة »رويــتــرز« 
ــــول من  أن الــهــدنــة ســتــصــمــد لــفــتــرة أطـ

سابقتها.
مـــن جــهــتــه، أكــــد املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــى 
سورية، ستيفان دي ميستورا، أمس، أنه 
الهدنة  استمرار تطبيق  الرغم من  على 
في سورية إال أن بند وصول املساعدات 
إلى مناطق سيطرة املعارضة في حلب 
لم يطبق بعد، بسبب عــدم منح النظام 
السوري لألذونات الخطية التي اعتادت 
فرق األمم املتحدة الحصول عليها حن 
إدخالها قــوافــل املــســاعــدات إلــى مناطق 
تحاصرها قوات النظام السوري، وذلك 

رامي سويد

أظهرت تطورات، أمس األربعاء، تقاطع 
تــحــديــدًا  األمـــيـــركـــيـــة،  اإلدارة  مــصــالــح 
جـــانـــب  ــــى  ــ إلـ ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  عــــبــــر 
روســيــا والــنــظــام الـــســـوري، فــي الــدفــاع 
ــفـــاق األمـــيـــركـــي الـــروســـي الـــذي  عـــن االتـ
تـــم الــتــوصــل إلـــيـــه قــبــل أيـــــام. وتــتــزايــد 
بــإمــكــانــيــة اســـتـــمـــرار تطبيق  الــشــكــوك 
أخذًا  أهدافه  أو تحقيقه جميع  االتفاق 
ــتـــمـــرار الـــنـــظـــام فــي  ــبـــار اسـ ــتـ بــعــن االعـ
اإلنسانية  املــســاعــدات  إيــصــال  تعطيل 
إلـــــى املـــنـــاطـــق املــــحــــاصــــرة، خــصــوصــًا 
 عــــن اســـتـــمـــرار الـــخـــروق 

ً
حـــلـــب، فـــضـــا

لــلــهــدنــة وإن ســجــل تــراجــعــًا مــلــحــوظــًا 
ــيـــوم  ــــروق. وســــيــــكــــون الـ ــخــ ــ ــدد الــ ــ فــــي عــ
الـــخـــمـــيـــس، حـــاســـمـــًا لـــتـــحـــديـــد مــصــيــر 
ــكــــو عــن  ــــي أعـــــربـــــت مــــوســ ــتـ ــ الــــهــــدنــــة الـ
رغبتها بتمديدها لـ48 ساعة إضافية، 
إذ أعربت موسكو، على لسان متحدث 
القوات  أن  الــروســي، عن  الجيش  باسم 
ــة مــســتــعــدة لـــبـــدء االنـــســـحـــاب  الـــســـوريـ
مرحليًا من منطقة الكاستلو، في حلب، 
بـــــدءًا مـــن الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاحـــًا بــتــوقــيــت 
مماثل  انسحاب  مــع  بالتزامن  دمــشــق، 
ملــقــاتــلــي فــصــائــل املـــعـــارضـــة، لــلــســمــاح 
بــإدخــال املــســاعــدات االنسانية الــتــي ال 
لــلــتــوجــه مـــن معبر  تــنــتــظــر اإلذن  ــزال  تــ

باب الهوى الحدودي، إلى حلب.
األميركي، جون  الخارجية  وأخذ وزير 
كيري، على عاتقه مهمة الدفاع أميركيًا 
ــا تــضــمــنــه مــــن بـــنـــود،  ــ عــــن االتــــفــــاق ومـ
معتبرًا أنه من دونه كان العنف سيزيد 
بدرجة كبيرة وكان كثير من السورين 
ســيــذبــحــون أو يـــضـــطـــرون لـــلـــفـــرار من 
بــادهــم. ووفــقــًا لوكالة »رويــتــرز«، قال 
كيري في مقابلة مع برنامج »مورنينغ 
العامة  الوطنية  اإلذاعـــة  فــي  إيــديــشــن« 
ــاء عــلــى  ــقــ ــرة لــــإلبــ ــ ــيـ ــ ــا فــــرصــــة أخـ ــ ــهـ ــ »إنـ
ســوريــة مـــوحـــدة«. هـــذا الــدفــاع العلني 
عن االتفاق ال يبدو أنه يعكس قناعات 
كــــيــــري، بـــحـــســـب مــــا نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
»نــيــويــورك تــايــمــز«، الــتــي أشــــارت إلــى 
ــركــــي يــقــّر  ــيــ أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة األمــ
فــي الــجــلــســات الــخــاصــة مــع مساعديه 
واملـــقـــربـــن مــنــه أن اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
النار في سورية لن ينجح، لكنه يؤكد 
أنه مصمم على املحاولة، لكي ال يغادر 
هو وأوباما منصبيهما وقد فشا في 
التخفيف من حدة الحرب. كما أشارت 
اإلدارة  داخــل  الخافات  إلــى  الصحيفة 
ــات الــنــظــر  ــهـ األمـــيـــركـــيـــة وتــــضــــارب وجـ
ــر الــــدفــــاع األمـــيـــركـــي،  ــ بـــن كـــيـــري ووزيــ
أشتون كارتر، بشأن االتفاق خصوصًا 

التجويع يهّدد الهدنة السورية
يوم حاسم لمساعدات حلب... وخالف أميركي حول االتفاق

لم يمنع الصمود 
الحذر للهدنة السورية 

من تزايد الشكوك حيال 
مصيرها، نتيجة حرب 

التجويع التي يشنها 
النظام على حلب

»داعش« الكثير من إشارات االستفهام، أم  بـ
ال. مع ذلك، يبقى واضحًا أن االتفاق الروسي 
األمــيــركــي، وضــع قـــوات املــعــارضــة فــي حلب 
وإدلـــب وحــمــاة، أمـــام خــيــاريــن أحــاهــمــا مر: 
إمــا الــتــعــاون وتنفيذ االتــفــاق وضــرب »فتح 
ــارك عــلــى خــطــوط  ــعـ ــام« مــقــابــل وقــــف املـ الـــشـ
الديمقراطي،  واالتــحــاد  النظام  مــع  التماس 
بــمــا يــعــنــيــه ذلـــك مـــن إمــكــانــيــة تــمــزق جميع 
تشكيات املعارضة ويأتي على رأسها حركة 
أحرار الشام، أو رفض االتفاق، واالصطفاف 
إلى جانب »فتح الشام«، األمر الذي سيكون 
عملية انتحاٍر قد تؤدي إلى إنهاك املعارضة 

وصواًل للقضاء عليها.
عــلــى املــقــلــب اآلخــــر، فــي ريـــف حــلــب الــشــرقــي، 
تـــبـــدو قـــــوات املـــعـــارضـــة مـــشـــرذمـــة، مـــن دون 
وجود قيادة عسكرية موحدة حقيقية، قادرة 
على تكون جيش ســوري حر يقف على قدم 
املــســاواة مــع الــنــظــام، وفــي ظــل غــيــاب معظم 
الــضــبــاط املنشقن عــن الــنــظــام، ال يــبــدو بأن 
أو  واضــحــة  عسكرية  عقيدة  الفصائل  لــهــذه 
مـــشـــروع ســيــاســي واضــــــح، حــتــى اآلن، مما 
على  للجلوس  عليهم  أنــقــرة  اعــتــمــاَد  يجعل 
قـــدم املـــســـاواة مــع الــنــظــام فــي أي مــفــاوضــات 

 للكثير من املخاطر.
ً
مقبلة، عرضة

 لنجاح االتفاق 
َ

كما بات راسخًا بأن ال مجال
األمــيــركــي الـــروســـي، مــن دون الــدعــم التركي 
لــه، وذلــك بينما تجري أنقرة مفاوضات مع 
األمــيــركــيــن، لــلــحــصــول عــلــى دعـــم واشــنــطــن 
ــى مـــديـــنـــة الــــبــــاب، وكـــذلـــك  ــ ــتـــوجـــه إلـ بــغــيــة الـ
النــســحــاب قــــوات االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي من 
الذي  الرقة. األمر  منبج، وللتحضير لعملية 
تــضــعــه أنـــقـــرة عــلــى قــائــمــة أهـــدافـــهـــا، بينما 
تـــبـــدو واشـــنـــطـــن مــتــمــســكــة بـــقـــوات االتـــحـــاد 
الديمقراطي، وتحاول أن تجعل لها دورًا في 
املدعومة  القوات  مع  بالتعاون  الرقة  معركة 

من تركيا، األمر الذي ترفضه األخيرة.
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شمعون 
بيريز

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

كثيرة هي األوصاف التي أطلقت 
عــلــى شــمــعــون بــيــريــز والــنــعــوت 
السلبية التي ألحقت به منذ بدأ 
إســرائــيــل، وجــاءت  فــي  السياسية  حياته 
باألساس من رفاقه في حزب العمل. ولعل 
ــــف ســلــبــي حـــظـــي بــــه بــيــريــز،  ــر وصـ ــهـ أشـ
ــاة في  ــيـ الـــعـــالـــق حــالــيــا بـــن املـــــوت والـــحـ
أدخلته  دماغية  نتيجة سكتة  املستشفى 
هو  الــثــاثــاء،  مساء  منذ  الغيبوبة،  حالة 
ذلك الــذي أطلقه عليه خصمه اللدود في 
حزب العمل، ومنافسه على قيادة الحزب 
ألكثر من عقدين تقريبا، الجنرال إسحاق 
ــــن. فــفــي أول كـــتـــاب مـــذكـــرات وضــعــه  رابــ
رابــــن بــعــد حــكــومــتــه األولــــى وحــمــل اســم 
ــــن بــيــريــز أنــه  »دفـــتـــر خـــدمـــة« وصــــف رابـ
»دساس ال يكل«. والحقا أطلق عليه رفاق 
حزبه، على الرغم من انتخابهم له زعيما 
للحزب منذ عام 1977 ولغاية تمكن رابن 
مـــن الــتــغــلــب عــلــيــه ثــانــيــة عـــام 1992، إنــه 
الرجل الذي ال يعرف االنتصار أو »لوزر«. 
السياسة،  ثعلب  بلقب  بيريز  حظي  كما 
وقيل عنه »أعط بيريز مكتبا وسكرتيرة، 
 ذريـــا مــن وراء ظــهــرك«، 

ً
لــك مفاعا فيقيم 

في إشــارة لــدوره في إقامة املفاعل الذري 
في ديمونا.

ويــحــتــل شــمــعــون بــيــريــز حـــيـــزًا ومــكــانــة 
خاصة في السياسة اإلسرائيلية منذ بدأ 
الصهيونية،  الحركة  األولــى في  خطواته 
ــــون فــــي مـــقـــر قـــيـــادة  ــــوريـ مـــســـاعـــدًا لــــن غـ
مــرورًا  عــام 1947  فــي  الهاجناة  عصابات 
بتعينه مديرًا عاما لوزارة األمن عام 1953 
الحكومة  رئيس  منصب  وصــولــه  وحتى 
اإلسرائيلية عام 1984. ويعد بيريز أكثر 
شـــخـــص فــــي إســــرائــــيــــل ســـاهـــم فــــي بــنــاء 
ــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــة وتــحــديــد  ــ مــنــظــومــة األمــ
الــذريــة«، من  مبادئ ضبابية »سياستها 
ــدًا فـــي صــفــوف  ــ دون أن يــخــدم يــومــا واحـ

الجيش اإلسرائيلي.
وخـــافـــا لــلــوهــم الــقــائــم، بــفــعــل طـــول مــدة 
نــشــاطــه فـــي الــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة منذ 
مــرة عام  أول  الكنيست  فــي  نائبا  انتخب 
انتخابه  إلى حن  1959 وظل نائبا فيها 
رئيسا للدولة عام 2007، فإن بيريز لم يكن 
من جيل مؤسسي »إسرائيل«، بل كان من 
أبناء الجيل الثاني أسوة بموشيه ديان، 
ويغئال الـــون، وإســحــاق رابـــن، مــع فــارق 
أنه كان مهاجرًا إلى فلسطن، التي انتقل 
إلــيــهــا عـــام 1934 آتــيــا مــن بــولــنــدا، بينما 
كان الثاثة اآلخــرون من مواليدها، وهو 
ما منحهم الوصف الصهيوني الذي كان 
يطلق للمديح واإلشادة بصاحبه، صبار. 
وهــو وصــف مــســروق بطبيعة الــحــال من 

الفلسطينية،  الصبار  نبتة  ومن  العربية 
في محاولة لادعاء أن صاحبه له جذور 

تضرب في األرض وليس مهاجرًا.
وظلت هذه الحقيقة، إلى جانب عقدة عدم 
خــدمــتــه فــي جــيــش االحـــتـــال ومــشــاركــتــه 
فـــي حــــرب الــنــكــبــة والحـــقـــا فـــي الـــعـــدوان 
الــثــاثــي عــلــى مــصــر )عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
كان من مهندسي العدوان( وال في حرب 
يونيو/حزيران 1967، عقدة تازم بيريز 
طــيــلــة مــســيــرتــه الــســيــاســة، ال ســيــمــا أنــه 
ظل يشعر، وهكذا كان يعامل من النخب 
العسكرية الصاعدة، أنه ليس عضوًا في 
ــراالت الــجــيــش  ــنـ الــجــمــاعــة وفــــي نــــادي جـ
)outsider(. مع ذلك تمكن بيريز من فرض 
حضوره في السياسة وفي حزب العمل، 

بفعل رعاية ديفيد بن غوريون له.
القائم، عربيا  ومــرة أخــرى وخافا للوهم 
وعامليا، فقد كان بيريز، وليس رابن، هو 
صاحب املواقف املتشددة في داخــل حزب 
العمل. كان بيريز وهو الصقر، بينما كان 
ــع الـــحـــال صـــاحـــب املـــواقـــف  ــ ــــن فـــي واقـ رابـ
»الــحــمــائــمــيــة«. وقـــد تكشف ذلـــك أول مــرة 
عمليا في حكومة رابن األولى عام 1974، 
بــعــد أن تــغــلــب رابــــن عــلــى بــيــريــز فــي أول 
للحكومة  رئــيــســا  وعـــن  بينهما  منافسة 
خلفا لغولدا مئير، فيما عن رابن بيريز 
األول  ففي ديسمبر/كانون  للدفاع.  وزيــرًا 
مـــواجـــهـــة  أو  أزمـــــــة  أول  انـــدلـــعـــت   ،1974
ــــن حــــركــــة غـــوش  ــة رابـــــــن وبــ ــكـــومـ بــــن حـ
إيــمــونــيــم االســتــيــطــانــيــة، عــنــدمــا قـــام نفر 
من مستوطني غوش إيمونيم بمحاوالت 
فـــــي ســبــســطــيــا  ــنـــة  ــتـــوطـ مـــسـ أول  إقـــــامـــــة 
ــن نــابــلــس تــحــت مــســمــى ألـــون  الــقــريــبــة مـ
مــوريــه. وفيما سعى رابـــن ملــحــاولــة طرد 
بيريز  قـــام  فــقــد  وإخــراجــهــم،  املستوطنن 
املساعدات  بتقديم  لــأمــن،  وزيـــرًا  بصفته 
اللوجستية لهم. والحقا أسس أول تسوية 
مــعــهــم لــنــقــلــهــم »مـــؤقـــتـــا« إلــــى مــوقــع قــرب 
نابلس أطلق عليه معسكر كيدوميم الذي 
كــيــدومــيــم. وبعد  تــطــور الحــقــا ملستوطنة 
ذلك بأشهر قليلة، كان بيريز كوزير دفاع 
يــــزرع أول شــجــرة فـــي مــســتــوطــنــة عــوفــرا 
شمال رام الله. وقد تكرر وقوف بيريز إلى 
جــانــب حــركــة االســتــيــطــان واملــســتــوطــنــن 
ــا، عـــنـــدمـــا كـــان  ــامــ مـــــرة أخــــــرى بـــعـــد 29 عــ
وزيــــــــــرًا لـــلـــخـــارجـــيـــة فـــــي حــــكــــومــــة رابـــــن 
الــثــانــيــة، وغـــداة ارتــكــاب اإلرهــابــي بــاروخ 
غــولــدشــتــايــن مــذبــحــة الــحــرم اإلبــراهــيــمــي 
األيــام  تلك  في  بيريز  وأحبط  الخليل.  في 
مــحــاولــة رابــــن ونــيــتــه اســتــغــال املــذبــحــة 
ــراج جــمــيــع املــســتــوطــنــن مـــن الخليل  ــ إلخـ

ونقلهم إلى مستوطنة كريات أربع.
وفــيــمــا كــــان رابـــــن يـــؤيـــد حـــل الــتــســويــة 
ــون،  ــ ــق مــخــطــط يـــغـــئـــال ألـ ــ اإلقــلــيــمــيــة وفـ

الـــذي يعني تــقــاســم الــضــفــة الــغــربــيــة مع 
املخطط.  هـــذا  بــيــريــز  رفـــض  فــقــد  األردن، 
في املقابل أّيد مخطط التقاسم الوظيفي 
الـــذي وضــعــه موشيه ديـــان، وهـــدف إلى 
اإلبــقــاء على الــســيــادة اإلســرائــيــلــيــة على 
كــافــة أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. 
وهــي نفس األســس التي عــاد بيريز إلى 
محاولة تكريسها مــرة أخــرى عــام 1987 
فــي اتــفــاق لــنــدن مــع الــعــاهــل األردنــــي في 
ذلك الحن حسن بن طال. وهو االتفاق 
الـــذي لــم يــخــرج إلـــى حــيــز التنفيذ بفعل 
ــي حــكــومــة  ــه فــ ــاق شــمــيــر لــ ــحــ رفـــــض إســ
ــدة املـــشـــتـــركـــة بـــــن حــــــزب الــعــمــل  ــ ــوحــ ــ الــ

والليكود في تلك السنوات.
لــكــن بــيــريــز أخــــذ شــهــرتــه الــعــاملــيــة، بعد 
انـــــــدالع املـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة بــيــنــه وبـــن 
رابن، بالذات مع صعود الليكود للحكم 
بيريز  اســتــغــل  وقـــد  عـــام 1977.  مـــرة  أول 
ــنـــوات الــــــدور الــكــبــيــر الـــذي  فـــي تــلــك الـــسـ
ــة، في  ــيـ ــه مــنــظــمــة االشـــتـــراكـــيـــة الـــدولـ ــ أدتـ
السوفييتي  املعسكر  بن  الباردة  الحرب 
أحــزاب  ــأداة لضبط  كـ الــغــربــي،  واملعسكر 
الشيوعية،  فيها  بما  األوروبــيــة،  اليسار 
الدولية ضد  املنظمة  لضمان عدم تجند 
فترات  في  االحتال  إسرائيل وسياسات 

حكم الليكود.
وخــــال مــشــاركــتــه فـــي حــكــومــة الــوحــدة 
الوطنية األولــى مع إسحاق شمير، بن 
1984-1986، كان بيريز أكبر منظر ملقولة 
النير« من جهة، واملحذر من  »االحتال 
لــلــتــرويــج للخيار  الــديــمــغــرافــي  الــخــطــر 
األردنــي كما فهمه هو، مع وضع أسس 
مــا يسميه رئــيــس الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الـــحـــالـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، بــالــســام 
ــتـــصـــادي. فــقــد ســعــى بــيــريــز، وســط  االقـ
الــتــنــكــر لــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
إلـــى الــتــرويــج لــشــرق أوســــط يــقــوم على 

اســتــغــال املــــال الـــعـــربـــي، بـــأيـــدي الــعــقــل 
ــلـــي لــتــحــويــل مــنــطــقــة الـــشـــرق  ــيـ اإلســـرائـ
ــو مــــا طــــوره  ــ ــــى »جــــنــــة«. وهـ األوســـــــط إلـ
الحقا في مقولة الشرق األوسط الجديد 
ــنـــظـــومـــات ومــــؤتــــمــــرات  ــيـــس مـ مــــع تـــأسـ
تحت مسمى »حــوض املتوسط وشمال 
ــكــــريــــس هــــــذا املــصــطــلــح  ــا«، وتــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
فـــي مــواجــهــة مــصــطــلــح الـــوطـــن الــعــربــي 
ــف من 

ّ
والــعــالــم الــعــربــي. وكـــان بيريز كــث

حــديــثــه عــن الــتــقــاء الــعــقــل الــيــهــودي مع 
املال العربي، بما يعكس في واقع الحال 
ضد  الكولونيالية  االستعائية  نظرته 

العرب عموما.
كان  الــذي  بيريز،  إن  القائل  الوهم  يرتبط 
املــســؤول عــن مــذبــحــة قــانــا فــي لــبــنــان عــام 
1996 خـــال حــمــلــة عــنــاقــيــد الــغــضــب بعد 
اغتيال رابن عام 1995، هو »حمامة سام« 
فـــي كـــونـــه مـــن قــــاد فـــي إســـرائـــيـــل االتـــجـــاه 
ملفاوضات أوسلو ومن ثم اتفاق أوسلو مع 
منظمة التحرير، الذي كان يفترض فيه أن 
وأن  لخمس سنوات  مرحليا  اتفاقا  يكون 
اعتبر  وقــد  فلسطينية.  دولـــة  إلــى  يفضي 
أن  متعددة  تلفزيونية  لــقــاءات  فــي  بيريز 
اتــفــاق أوســلــو كــان انــتــصــارًا استراتيجيا 
إلســرائــيــل، خــصــوصــا عــلــى ضـــوء موافقة 
االعــتــراف  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
بحق إسرائيل في الوجود، واألهم من ذلك 
ــن إســرائــيــل مــن خــلــق وهـــم اقــتــراب  أنـــه مــكَّ
الحل في الوقت الــذي سرعت فيه حكومة 
رابـــن، ومـــرة أخـــرى بتأثير مــن بيريز من 
تــعــزيــز االســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
من  املستوطنن  عــدد  ارتــفــع  فقد  املحتلة. 
ألــف مستوطن قبل االتفاق إلى  نحو 150 
أكثر من 500 ألف شخص حاليا، عدا عن 
املستوطنن في القدس املحتلة ومحيطها.

مـــع فــشــل مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديــفــيــد عــام 
الثانية الحقا،  2000، وانــدالع االنتفاضة 
كــان حصل على جائزة  الـــذي  أيــد بيريز 
والرئيس  رابــن  مــع  للسام سوية  نوبل 
توقيع  بفعل  عرفات،  ياسر  الفلسطيني، 
اتــفــاق أوســلــو، مــواقــف إيــهــود بـــاراك كليا 
وانـــقـــلـــب عـــلـــى الـــرئـــيـــس، يـــاســـر عـــرفـــات، 
أنــه يؤيد اإلرهـــاب ويشجعه  متهما إيــاه 

وال يريد السام.
 عــلــى 

ً
ــل بـــيـــريـــز كــــونــــه حـــــاصـــــا ــغــ ــتــ واســ

ــن كــونــه  ــم مــ ــرغــ ــل، وعـــلـــى الــ ــوبــ ــزة نــ ــائــ جــ
فــي املــعــارضــة خـــال حــكــومــات نتنياهو 
دائما،  إسرائيل  عن  الــدفــاع  في  املختلفة، 
حتى عند اندالع انتفاضة البراق األولى 
في عهد نتنياهو عام 1998. وعلى الرغم 
مـــن دعـــايـــة الــلــيــكــود واتــهــامــه بــيــريــز أنــه 
سيعيد تقسيم القدس، إال أن األخير بذل 
بــاســتــمــرار جـــهـــودًا دبــلــومــاســيــة هــائــلــة، 
ــيــــض ودول  ــدى الـــبـــيـــت األبــ ــ خـــصـــوصـــا لـ
ــي ملــنــع إصـــــدار قــــرارات  ــ ــ ــاد األوروبـ االتـــحـ
دولــيــة تــديــن إســرائــيــل أو تــفــرض عليها 

عقوبات اقتصادية.
ــام 2005 اجــــتــــاز بـــيـــريـــز خــطــوط  ــ ــــي عـ وفـ
املـــعـــســـكـــرات فـــي إســـرائـــيـــل، تـــاركـــا حــزب 
لصالح  الــنــكــراء  هزيمته  أثــر  على  العمل 
الــحــزب، لينضم  عمير بيرتز فــي رئــاســة 
إلــــى الـــحـــزب الـــجـــديـــد الـــــذي أيـــــده أرئــيــل 
ــــى مـــنـــصـــبـــا وزاريــــــــــا فــي  ــولـ ــ شــــــــــارون، وتـ
حكومة شارون ونائبا لرئيس الحكومة، 
إلى حن انتخابه رئيسا للدولة عام 2007 
ــذي كـــان تغلب  خــلــفــا ملــوشــيــه كــتــســاف الــ
عليه في االنتخابات على رئاسة الدولة، 
لكن تم عزله من منصبه بعد تقديم الئحة 
اتــهــام بشبهة ارتــكــاب جــرائــم االغتصاب 

والتحرش الجنسي.

سياسة

التي  اإلسرائيلية  الشخصيات  أبرز  من  بيريز  شمعون  يعد 
رعاه  الذي  المهاجر  عدة.  خاطئة  أوهام  بهم  ارتبطت 
ديفيد بن غوريون مبكرًا، وأدى أدوارًا مختلفة بخدمة 
دولة االحتالل، تظهر جردة بقراراته ومواقفه أنه كان 

من أشد صقور السياسة اإلسرائيلية

وصف رابين بيريز أنه »دساس ال يكل« )األناضول(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

من املفترض أن يكون قد تم توقيع االتفاق، 
لــيــل أمـــس األربـــعـــاء، بــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل الــــذي بــمــوجــبــه تــقــدم واشــنــطــن 
لــدولــة االحــتــال بقيمة  مــســاعــدات عسكرية 
فــي  ــــوات،  ــنـ ــ سـ عـــشـــر  ملـــــدة  مـــلـــيـــار دوالر   38
الــرغــم مــن التوتر  دعــم قياسي جــديــد، على 
القائم بن شخصي باراك أوباما وبنيامن 
نتنياهو. وقالت وزارة الخارجية األميركية، 
فــي بــيــان مقتضب ســبــق الــتــوقــيــع الـــذي تم 
خـــال حــفــل رســمــي فــي مــقــر الــخــارجــيــة، إن 
»بــــروتــــوكــــول االتــــفــــاق يــشــكــل أكـــبـــر الـــتـــزام 
بتقديم مساعدة عسكرية ثنائية في تاريخ 
الواليات املتحدة«. ورفضت واشنطن تأكيد 
لكن   ،2028-2019 ملــرحــلــة  املــســاعــدات  قــيــمــة 
مسؤواًل إسرائيليا أكد رقم 38 مليار دوالر 
ــنـــوات، بــحــســب مـــا نــقــلــت عنه  عــلــى عــشــر سـ
الــصــحــف. وتــنــتــهــي مــهــلــة االتـــفـــاق املــعــمــول 
به حاليا عــام 2018، وينص على تقديم 30 
وأعلن  مليارًا إلسرائيل على عشر ســنــوات. 
ــــدى إســـرائـــيـــل،  ــات املـــتـــحـــدة لـ ــ ــــواليـ ســفــيــر الـ
دان شـــابـــيـــرو، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
يــوم األحــد املاضي، أن االتفاق الجديد يفي 

باالحتياجات األمنية إلسرائيل لغاية العام 
2029؛ وهو يشمل أكبر حجم من املساعدات 
الــتــي قــدمــتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة إلســرائــيــل 

على مر التاريخ. 
وتـــشـــمـــل املــــعــــونــــات األمــــيــــركــــيــــة الـــجـــديـــدة 
إلســـرائـــيـــل ألول مــــرة مـــســـاعـــدات فـــي مــجــال 

تــطــويــر مــنــظــومــة دفــاعــيــة ضــد الــصــواريــخ. 
وينص االتفاق الجديد على التزام إسرائيل 
األمــيــركــي لطلب  للكونغرس  الــتــوجــه  بــعــدم 
مزيد من املساعدات، من جهة، وتحديد ست 
إلســرائــيــل  فيها  يمكن  فــقــط  مقبلة  ســنــوات 
اســتــخــدام 40 فــي املــائــة مــن هــذه املــســاعــدات 

لـــــشـــــراء عــــتــــاد وأســــلــــحــــة مـــــن الـــصـــنـــاعـــات 
ــــود للجيش  الــعــســكــريــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، ووقــ
اإلسرائيلي. وبدأت املفاوضات بن إسرائيل 
املساعدات  املتحدة بشأن مذكرة  والــواليــات 
الـــثـــانـــي 2015، بعد  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 
مــمــاطــلــة مـــن قــبــل الــجــانــب اإلســـرائـــيـــلـــي، إذ 
بنيامن  اإلسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  رفــض 
املــفــاوضــات مباشرة  فــي  الــدخــول  نتنياهو، 
بعد االتفاق النووي مع إيران. وتأجل توقيع 
ت حكومة نتنياهو 

ّ
االتفاق مرات عدة إثر تعن

األميركية بعد  املــســاعــدة  فــي  لــزيــادة كبيرة 
ــول الــبــرنــامــج  ــ ســــريــــان االتــــفــــاق الــــدولــــي حـ
النووي اإليراني املبرم في 14 يوليو/ تموز 
2015 في فيينا بن طهران والــدول الكبرى. 
وتحدثت الصحافة اإلسرائيلية عن خمسة 
ــدى عــشــرة  ــام عــلــى مــ ــل عــ مـــلـــيـــارات دوالر كـ

أعوام بداًل من نحو ثاثة مليارات راهنا.
ــاول نــتــنــيــاهــو تـــأخـــيـــر املـــفـــاوضـــات  ــ كـــمـــا حــ
بانتظار ما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة 
األميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل، 
واملــخــاوف  األمنية  املؤسسة  أن ضــغــوط  إال 
من إدارة تتجه نحو تغيير سلم األولويات 
ملصلحة أجندة داخلية، اضطر نتنياهو إلى 

إطاق املفاوضات.

بورتريه

بعد انتخابه رئيسًا 
للدولة، حظي 
شمعون بيريز، 

للمرة األولى على 
امتداد سيرته 

السياسية واألمنية 
بإسرائيل، بارتفاع 

أسهمه في 
أوساط الجمهور 
اإلسرائيلي وفقًا 

الستطالعات 
الرأي العامة، بعد 

أن كان يحظى 
دومًا بنسب تأييد 

متدنية في 
صفوف األوساط 
الشعبية، ال سيما 

بفعل التحريض 
الدائم عليه في 

عهد حكومة 
الليكود األولى 
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¶ بــاعــتــبــاركــم مــقــّرر الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة، هــل جــرى 
تمرير قانون العفو العام في البرملان عبر صفقة ما؟
ــفــــاق الــســيــاســي  قـــانـــون الــعــفــو جــــزء مـــن االتــ
الكتل  بني  عليه  املتفق  الحكومي  والبرنامج 
قــبــل تــشــكــيــل الــحــكــومــة عــــام 2014 الــحــالــيــة. 
والــنــســخــة الـــتـــي وصـــلـــت مـــن الــحــكــومــة عن 
القانون هزيلة. وشهد هذا املشروع مناقشات 
لــكــن باملجمل  الــقــانــونــيــة،  اللجنة  فــي  كــثــيــرة 
ــراج الــكــثــيــر من  ــ ال يــســاعــد الــقــانــون عــلــى إخـ
نرى  نحن  الــحــالــيــة.  الصيغة  وفــق  السجناء 
أنـــه لــيــس مــثــالــيــا، لــكــن إقـــــراره خــطــوة مهمة 
إلطالق سراح جزء من املعتقلني األبرياء من 
السجون. لكن ال توجد صفقة بمعنى الكلمة 
لتمرير قانون العفو العام ألنه أقر ودخل حيز 
التنفيذ، أما قانون هيئة »الحشد الشعبي«، 

فقد تم عرضه ولم يصوت عليه بعد.

¶ تشتكون دائمًا كما باقي القيادات التركمانية من 
التهميش، ما حقيقة ذلك؟

حكومة حيدر العبادي بل شخص العبادي 
نفسه مقّصر في رؤية األهمية االستراتيجية 

يتهم نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقي، حسن توران، في حوار مع »العربي الجديد« رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بتهميش دور التركمان في كل المجاالت خصوصًا السياسي واألمني
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لــلــتــركــمــان، ولـــوال هـــذا التقصير ملــا همشت 
الحكومة التركمان. وحتى عندما قرر إلغاء 
وزارات فإنه ألغى وزارة من حصة التركمان 
اليوم  وهي وزارة حقوق اإلنسان. الحكومة 
باتت خالية من أي وزير تركماني. الحكومة 
ــّيــــب وتـــتـــفـــنـــن فـــــي تــهــمــيــش  الــــعــــراقــــيــــة تــــغــ
وإضــعــاف الــتــركــمــان واملـــوضـــوع لــيــس فقط 
حقيبة وزارية سحبت منا، بل نحن نريد أن 
يكون لنا دور في مجلس الــوزراء؛ ألنه عند 
للتركمان؛  القرار يكون هناك غياب  صناعة 
وهـــذا مــرفــوض. ولـــو يعلم الــعــبــادي أهمية 
التركمان ألسند أكثر من حقيبة وزارية لهم.

¶ طالبتم مرارًا بتشكيل قوات عسكرية حكومية؟
تمثل  قــــوات  تشكيل  تستطع  لــم  الــحــكــومــة 
جميع مكونات الشعب العراقي، ولم تفسح 
قــوات لحماية  املجال للتركمان في تشكيل 
نــفــســهــا، كــمــا لـــم تـــطـــوع أبـــنـــاء املـــكـــون في 
صــفــوف قـــوات األمــــن، وهـــذا خــلــل سنعاني 
مــنــه بــعــد انــتــهــاء مــرحــلــة تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
أن تكون  نريد  )داعـــش(. ولهذا  اإلسالمية« 

أو  التركمانية  الــقــومــيــة  تحمي  قـــوة  هــنــاك 
أن يمثل التركمان بشكل صحيح في قوات 

األمن.

¶ ما هو تصوركم لكركوك ما بعد »داعش«؟
قضية كركوك تكمن في مشكلتني رئيسيتني: 
األولى غياب الحكومة في بغداد عنها بشكل 
األمـــنـــي،  أو  اإلداري،  املــشــهــد  ســـــواء  كـــامـــل، 
تــعــزز ذلــك بعد  أو االقــتــصــادي، أو النفطي. 
منها  كثيرة  مناطق  على  »داعـــش«  سيطرة 
قبل عامني. أما الثانية تكمن في تفرد حزب 
واحد بجميع قرارات املحافظة. وهذا الحزب 
ال يسمع أي رأي وال يشارك باقي املكونات 
فـــي إدارة املــحــافــظــة )فـــي إشـــــارة إلـــى حــزب 
االتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس 
الـــعـــراق الــســابــق جــــالل الــطــالــبــانــي(. وبــعــد 
مرض الرئيس وغيابه عن املشهد السياسي 
شـــاهـــدنـــا تـــفـــردًا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــــقــــرارات، 
ويجب على الحزب العودة للحوار واإلدارة 
املشتركة، ألن أي قــرار من غير موافقة باقي 

املكونات لن يمرر في بغداد.

¶ ماذا عن نزاعات األراضي الخاصة بالتركمان؟
تــعــتــبــر أراضـــــي الــتــركــمــان املــســجــلــة كــأمــالك 
كركوك،  فــي  الــعــراق  تركمان  بأسماء  خاصة 
والــتــي صــــودرت قــبــل عــقــود، إحـــدى املشاكل 
الــيــوم. نعمل  الــتــي ال تـــزال عالقة لغاية هــذا 
عــلــى إعــــــادة األراضـــــــي ألصــحــابــهــا. الــلــجــنــة 
القانونية في البرملان أنجزت التعديل األول 
إرســالــه  وتــم  امللكية  الــنــزاعــات  لقانون هيئة 
إلى رئاسة البرملان إلدراجه في جدول أعمال 

املجلس.

¶ ماذا عن مصير كركوك؟
موضوع كركوك واملناطق املتنازع عليها في 
الــعــراق تعتبر من امللفات  مناطق أخــرى من 
كركوك  مصير  تقرير  يمكن  وال  الــحــســاســة، 
الــجــمــيــع. مصير  ــوافـــق  تـ وغـــيـــرهـــا مـــن دون 
كــركــوك ســيــقــرره أهــلــهــا، وحــتــى قــــادة إقليم 
كــردســتــان الــعــراق يــؤكــدون عــلــى هـــذا األمـــر. 
كــانــت األمـــم املــتــحــدة فــي الــســنــوات السابقة 
تقاربات وحـــوارات بني  إيــجــاد  تقوم بمهمة 
القضايا،  الكثير مــن  كــركــوك حــول  مــكــونــات 
ومــنــهــا االســتــفــتــاء. عـــام 2009، كــتــبــت األمـــم 
املتحدة تقريرًا عن كركوك، ومنها االستفتاء 
ومـــســـح رأي كـــل مــكــونــات املــديــنــة مـــن عــرب 
وكرد وتركمان. وللحقيقة، فإن إدارة الرئيس 
األميركي باراك أوباما تحاول سحب نفسها 
من هذا امللف طيلة الفترة املاضية، ونأمل أن 

يكون لإلدارة الجديدة املقبلة دور في ذلك.

¶ كيف ترون عالقات العراق بدول الجوار؟
عالقات دول الجوار هامة في استقرار العراق، 
ويــجــب أن تــكــون مــتــوازنــة، وأفــضــل الحلول 
هو عقد اجتماعات دورية للعراق مع جميع 
الدول املجاورة ملتابعة جميع امللفات، ومنها 
األمني. نحتاج إلى إعادة نظر في السياسة 
الخارجية، وإيجاد آليات لجمع دول الجوار 
الــعــراق؛  استقرار  فــي  اجتماعات تساهم  فــي 

ألن مرحلة ما بعد داعش ستكون صعبة.

¶ كيف تصفون عالقتكم بالحكومة التركية؟
نــشــتــرك مــع األتـــــراك بــعــالقــات نــســب وثــقــافــة 
وتاريخ. ونحن مع الشرعية وضد االنقالب. 
هــنــاك حــديــث عـــن مــوافــقــة تــركــيــا عــلــى منح 
لــم أســمــع بهذه  الــعــراق  لــتــركــمــان  جنسيتها 
األنــــبــــاء. مـــعـــاهـــدة لــــــوزان عــــام 1924 أعــطــت 
ــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــحــ ــمــــان الـــــعـــــراق الــ تــــركــ
الجنسية الــتــركــيــة، لــكــن الــتــركــمــان بــقــوا في 

العراق ولم يذهبوا للحصول عليها.

تقرير

اليمن

حسن توران
العبادي يهمش دور التركمان 

سياسيًا وأمنيًا في العراق

مصير كركوك يقرره أهلها... 
وبتوافق الجميع

مقابلة
أجراها

علي الحسيني

لبنان: تيار المستقبل يخوض »معارك 
صغرى« ويؤجل مؤتمره التنظيمي

»اللجنة الثورية« تجدد خالفات االنقالبيين
صنعاء ــ العربي الجديد

ــهـــدت األســـابـــيـــع األخــــيــــرة فــــي الــيــمــن  شـ
تصاعدًا ملؤشرات الخالفات بني جماعة 
املؤتمر  وحــزب  )الحوثيني(،  الله  أنصار 
الــشــعــبــي الـــعـــام املــتــحــالــف مــعــهــا الـــذي 
عبدالله  علي  املــخــلــوع  الــرئــيــس  يتزعمه 
صــــالــــح. وتــــجــــدد الـــتـــبـــايـــن بــــني شــريــكــي 
ــودة »الـــلـــجـــنـــة الـــثـــوريـــة  ــ االنــــقــــالب مــــع عــ
الحوثي،  يــرأســهــا محمد  الــتــي  الــعــلــيــا«، 
ــة وإصــــــــــدار  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة بــــعــــض األنـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ملـ
في  باتت  أنها  من  الرغم  على  البيانات، 
حكم املنحلة ضمنيا عقب االتفاق األخير 
بني شريكي االنقالب، والذي انتقلت على 
ضوئه سلطة األمر الواقع إلى »املجلس 
ــاســــي« املـــــؤلـــــف بـــاملـــنـــاصـــفـــة بــني  ــيــ ــســ الــ
الــطــرفــني. وأوضـــحـــت مــصــادر سياسية 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن حـــزب  ـــ يــمــنــيــة لـ
صــالــح وفــريــقــا مــن الحوثيني مــقــرب من 
رئـــيـــس »املـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي«، صــالــح 
الصماد، أبديا انزعاجا أكثر من مرة في 
الفترة األخيرة من عودة مسمى »اللجنة 
الثورية« التي كانت بمثابة أعلى سلطة 
أمــر واقــع بموجب »اإلعــالن الدستوري« 
ــقــــالبــــي، الــــصــــادر عــــن الـــجـــمـــاعـــة فــي  االنــ
ــرايــــر/ شــــبــــاط 2015،  ــبــ فــ مــــن  ــادس  ــ ــسـ ــ الـ
وهو األمر الذي بات في حكم امللغى مع 
االتـــفـــاق الــــذي وقــعــه الــحــوثــيــون وحـــزب 
املؤتمر في 27 من يوليو/ تموز املاضي 
الــســيــاســي«  وتــضــمــن تشكيل »املــجــلــس 

إلدارة البالد.
العليا«،  الــثــوريــة  »اللجنة  رئــيــس  وكـــان 
مــحــمــد عـــلـــي الــــحــــوثــــي، ظـــهـــر بــأنــشــطــة 
قــنــاة  بتغطيتها  قــامــت  أخـــيـــرًا  مــفــاجــئــة 
املــســيــرة الــتــابــعــة لــلــجــمــاعــة، عــلــى غـــرار 
الــخــارجــيــة،  الحيمة  منطقة  إلـــى  زيــارتــه 
غرب صنعاء، ومشاركته في صالة العيد. 
كــمــا أن بــعــض املــــصــــادر الــحــوثــيــة غير 
الرسمية ذكرت أن محمد الحوثي تلقى، 
اتصااًل هاتفيا من  املاضي،  السبت  يــوم 
السفير الصيني لدى اليمن، تيان تشي، 

بيروت ـ نادر فوز

بزعامة  الــلــبــنــانــي،  املستقبل  تــيــار  ــأ  أرجـ
رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري، 
منتصف  مــن  الــعــام  التنظيمي  مــؤتــمــره 
إلــــى  ــبــــل  ــقــ املــ األول  تــــشــــريــــن  ــر/  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
الذي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  منتصف 
ــة الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي أعــلــن  يــلــيــه. الــــورشــ
انطلقت  التيار،  داخــل  الحريري  قيامها 
فـــــي يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران املــــــاضــــــي، لــكــن 

تشوبها الكثير من العراقيل.
ــاســـي فــي  ــيـ ــسـ ــتـــب الـ ــكـ ــو املـ يـــكـــتـــفـــي عـــضـ
»املــســتــقــبــل«، الــنــائــب الــســابــق مصطفى 
 
ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ بالقول  عــلــوش، 
ق 

ّ
»التأجيل تّم ألسباب لوجستية، وتتعل

االنتخابات  إجـــراء  كيفية  حــول  تحديدًا 
للتأجيل  أبــعــاد سياسية  وال  الــداخــلــيــة، 

رض علينا«.
ُ
الذي ف

مــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــشـــيـــر مــــصــــادر قـــيـــاديـــة 
 »الـــعـــمـــل قـــد أنــجــز 

ّ
مــســتــقــبــلــيــة إلــــى أن

بشكل تام حول الوثيقة السياسية التي 
لم يعد ينقصها سوى قراءة نهائية قبل 
تقديمها في املؤتمر«. ووفقا للمصادر 
الفعلي هــو في  »الــتــأخــيــر  فــإن  نفسها، 
النظام الداخلي وتحديد آلية االنتخاب 
وتحديد تمثيل املناطق واملؤتمرات في 
ووضــع  اللبنانية  املــنــاطــق  تنسيقيات 
ــة لـــتـــحـــديـــد حـــصـــص كــل  ــ ــــحـ ــة واضـ ــيــ آلــ
منطقة وعلى أي أساس يجب أن يحّدد 

عدد ممثليها«.
 تأجيل مؤتمر 

ّ
باختصار يمكن القول إن

املــســتــقــبــل يـــأتـــي نــتــيــجــة غـــيـــاب الــعــمــل 
الــتــنــظــيــمــي ألكــثــر مـــن خــمــســة أعـــــوام، إذ 
كـــان يــفــتــرض أن تــحــّدد قــيــادة املستقبل 
هـــذه اآللــيــات وتــرســم املــســار التنظيمي 
لــلــتــيــار بــعــد املــؤتــمــر الــتــأســيــســي الـــذي 
ُعقد في بيروت عام 2010. لكن مّرت سّت 
التنظيمية  والصيغة  اآلن  حتى  سنوات 

لتقديم التهاني بعيد األضحى )تواصل 
السفير أيضا مع قيادات الشرعية وقوى 

أخرى للتهنئة(.
ــــذه األنـــشـــطـــة لــلــحــوثــي عــلــى  ــاءت هـ ــ ــ وجـ
الــذي  السياسي«  أن »املجلس  الــرغــم مــن 
تــألــف باملناصفة بــني شــريــكــي االنــقــالب 
بـــات عــمــلــيــا واجـــهـــة الــســلــطــة االنــقــالبــيــة 
في صنعاء، وتسلم رئيسه، القيادي في 
الجماعة، صالح الصماد، السلطة بحفل 
منتصف  الجمهوري  القصر  في  رسمي 

أغسطس/ آب املنصرم.
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، بــــــــــدأت الــــخــــالفــــات 
والتباينات بني الحوثيني وحزب املؤتمر 
تــظــهــر تــدريــجــيــا عــلــى أكــثــر مـــن صعيد، 
ــائــــل اإلعـــــــالم الــتــابــعــة  إذ تــجــاهــلــت وســ
لــلــحــوثــيــني خــبــر صــــدور قــــرار »املــجــلــس 
وحــزب  الجماعة  وفــد  بدمج  السياسي« 
صالح املفاوض، واملتواجد في العاصمة 
مشاورات  اختتام  منذ  مسقط  الُعمانية 
سر بأنه عدم 

ُ
الكويت. وهو األمــر الــذي ف

الخاصة  الخطوة  على  الجماعة  موافقة 
بتوحيد وفد الشريكني.

السياسي«  »املجلس  اتفاق  كــان  وفيما 
ــة« و»اإلعـــــــالن  ــثــــوريــ ألـــغـــى »الـــلـــجـــنـــة الــ
الدستوري« الصادر عنها، بدليل عودة 
البرملان الذي قامت الجماعة بحله إلى 
االنــعــقــاد، يمثل حديث وســائــل اإلعــالم 
للجنة  أنــشــطــة  عــن  للحوثيني  الــتــابــعــة 
اختالفات  مــؤشــرًا على وجــود  الثورية 
تــحــت الـــطـــاولـــة مـــع حــــزب صــالــح الـــذي 
يـــدعـــم »املــجــلــس الــســيــاســي« ويـــشـــارك 

بنصف أعضائه.

ــر واضـــــــحـــــــة وتـــــحـــــتـــــاج إلـــــــــى شـــهـــر  ــ ــيـ ــ غـ
إضافي إلنجازها، وهــو ما يدفع بعض 
إلــى السؤال عن  التيار  املعارضني داخــل 
»املهمات التي كانت موكلة إلى مسؤولي 
وهل  املاضية،  السنوات  طــوال  املستقبل 
نجز 

ُ
لــم ت آلــيــة  فــتــرة شهر كفيلة بــوضــع 

خالل 72 شهرًا؟«.
وفي حال تّم إنجاز هذه اآلليات ووضعها 
 قــيــادة 

ّ
قــيــد الــتــنــفــيــذ، تــكــون الــخــالصــة أن

»املستقبل« لم تعمل طوال السنوات السّت 
األخيرة، وهو وما يمكن أن يبّرر النكسات 
التي  والسياسية  واالنتخابية  الشعبية 

تلحق بالتيار منذ ذلك الحني.
النكسات  فــي هــذه  األبـــرز  العنوان  ويعد 
ــا الـــتـــيـــار فــي  ــنـــي بـــهـ ــتــــي مـ ــارة الــ الــــخــــســ
طرابلس  مدينة  في  البلدية  االنتخابات 
)شــمــالــي لــبــنــان(، والــتــي ال تـــزال آثــارهــا 
مــســتــمــرة، تـــحـــديـــدًا فـــي مـــواجـــهـــة وزيـــر 
ــــرف ريــفــي.  الـــعـــدل املــســتــقــيــل، الـــلـــواء أشـ
الــــطــــرفــــني فــي   املــــعــــركــــة بــــني 

ّ
ويــــبــــدو أن

أبــعــادًا  خذ 
ّ
تت وبـــدأت  وتــيــرة متصاعدة، 

شخصية. ونعى ريفي قبل أيام مشروع 
»ســـعـــد   

ّ
أن إلــــــى  ــرًا  ــيـ مـــشـ ــــري،  ــــريـ ــــحـ الـ آل 

ـــة يــنــتــظــرون 
ّ
الـــحـــريـــري انـــتـــهـــى، والـــســـن

 الــتــواصــل 
ّ
حــريــري جـــديـــدًا«. كــمــا أكـــد أن

مقطوع بني الطرفني.
ــخــذ شــكــل الــصــراع 

ّ
بــــدأ هــــذا الـــصـــراع يــت

ــل الــطــائــفــة الــســنــيــة وقــيــاداتــهــا، في  داخــ
ــاء رّد الـــحـــريـــريـــني عـــلـــى ريـــفـــي،  ــ حــــني جـ
بــحــســب مـــا يـــقـــول مـــقـــّربـــون مـــن األخــيــر 

ومـــع عــيــد األضـــحـــى، ظــهــرت مسميات 
ــلـــى غـــــــرار الــتــهــانــي  ــيـــة أيــــضــــا، عـ خـــالفـ
املــقــدمــة لــزعــيــم أنـــصـــار الـــلـــه، عــبــداملــلــك 
ــــورة«.  ــثــ ــ ــد الــ ــ ــائـ ــ الــــحــــوثــــي، بـــوصـــفـــه »قـ
ويعكس هــذا األمـــر خلطا واضــحــا بني 
الــحــالــة الــتــي فــرضــهــا الــحــوثــيــون منذ 
ــر الــعــام  ــ ســيــطــرتــهــم عــلــى صــنــعــاء أواخـ
2014 وبـــني االتــفــاق الــســيــاســي األخــيــر 
الذي دخل بموجبه حزب صالح شريكا 

رسميا بسلطة االنقالب.
يــشــار إلــــى أن الــجــمــاعــة والـــحـــزب وقــعــا 
االتــفــاق فــي أواخـــر يوليو/ تــمــوز ونص 
عــلــى تشكيل »مــجــلــس ســيــاســي« إلدارة 
البالد. وتألف املجلس من عشرة أعضاء 
باملناصفة. وجرى اختيار رئيس املكتب 
الــســيــاســي لــجــمــاعــة الــحــوثــيــني، صــالــح 
الـــصـــمـــاد، رئــيــســا لــلــمــجــلــس. وبــمــوجــب 
االتــفــاق عــاد الــبــرملــان الـــذي يتمتع حزب 
ــه إلـــى  ــائــ ــن أعــــضــ ــ ــح بـــالـــغـــالـــبـــيـــة مـ ــالــ صــ
االنعقاد بعدما كان الحوثيون قد قاموا 
»اإلعـــــالن  ـــــالل مــــا عــــــرف بــــــ بـــحـــلـــه مــــن خـ

الدستوري« في فبرابر/ شباط 2015.
فـــي غــضــون ذلــــك، يــتــواصــل التصعيد 
ــلـــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات.  الـــعـــســـكـــري عـ
ونــــفــــذت مـــقـــاتـــالت الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
غارات جوية، أمس األربعاء، ضد أهداف 
الرئيس املخلوع في  للحوثيني وقــوات 

صنعاء ومحافظات أخرى. 
وأوضــحــت مصادر محلية في صنعاء 
»الــعــربــي  ــرى تــابــعــة لــلــحــوثــيــني، لـــ ــ وأخـ
ــفــــذ، أمــــس،  ــالـــف نــ ــتـــحـ الــــجــــديــــد«، أن الـ
غــارات عدة بمنطقة َصــِرف في مديرية 
بــنــي الـــحـــارث، شــمــال الــعــاصــمــة، حيث 
األمــن  التابعة لجهاز  املــقــرات  أحــد  يقع 
الــقــومــي )أحــــد فــرعــي االســـتـــخـــبـــارات(، 

ويسيطر عليه الحوثيون.
وفـــي مــديــريــة ِنــهــم، شـــرق صــنــعــاء، نفذ 
الـــتـــحـــالـــف ثــــــالث غـــــــــارات فـــــي مــنــطــقــة 
مــســورة، والــتــي تشهد مــواجــهــات شبه 
ــيــــني وقــــــوات  ــقــــالبــ ــــني االنــ مـــتـــواصـــلـــة بـ

الجيش اليمني املوالية للشرعية.

إعاقة  محاولة  عبر  الجديد«،  »العربي  لـ
إقامة مهرجانات طرابلس التي تحييها 
بلدية املدينة املحسوبة على ريفي. يؤكد 
 الفنان راغب عالمة، الذي أطلق 

ّ
هؤالء أن

لبعض  تعّرض  فني،  بحفل  املهرجانات 
الــضــغــوط والتـــصـــاالت مــن قــيــاديــني في 
»املــســتــقــبــل« لــالنــســحــاب مـــن املــهــرجــان 
وإفشاله، على الرغم من تأكيد مسؤولي 

 اتصاال لم يتّم في هذا اإلطار.
ّ
التيار أن

طرابلس  مهرجانات  إدارة   
ّ
أن العلم  مــع 

وّجهت دعوات إلى نواب التيار ووزرائه 
بي أي 

ّ
وإلى املسؤولني فيه، من دون أن يل

الدعوة، في مشهد عكس مقاطعة  منهم 
الـــذي شكل  الفني  الحفل  لــهــذا  سياسية 
حـــدثـــا اســتــثــنــائــيــا لـــكـــون اســــم طــرابــلــس 
ارتــــبــــط خـــــالل الـــعـــقـــد األخــــيــــر بــالــحــالــة 
واحتضان  حة 

ّ
املسل واملعارك  اإلسالمية 

 البعض كان يشّبه 
ّ
أن اإلسالميني، حتى 

»قندهار« في أفغانستان، ليأتي  املدينة بـ
املــهــرجــان ويعكس صـــورة مختلفة  هــذا 
تماما عن طرابلس وأهلها. وفي السياق، 
 »كـــل مـــا يــتــم الــحــديــث 

ّ
يــقــول عـــلـــوش، إن

عنه مــن ضــغــوط إلفــشــال املــهــرجــان غير 
صحيح وهو من تأليف اللواء ريفي ومن 
حــولــه، ونــحــن أســاســا نشجع أي نشاط 
مـــن هــــذا الــــنــــوع«. ويـــســـأل عــلــوش »ملــــاذا 
 ثمة 

ّ
يدعونا ريفي إلى املهرجان طاملا أن

خــالفــا مــعــنــا؟«، مــؤكــدًا أنـــه شخصيا لم 
 باألساس دعوة لحضور املهرجان.

ّ
يتلق

تــشــيــر املــعــركــة الــحــاصــلــة بــني املستقبل 
وريفي إلى املــأزق الــذي بات فيه تيار آل 
الحريري، وحجم املعارك التي يجّر نفسه 
إليها. فــإذا كــان خــوض معركة فــي وجه 
 
ّ
ريــفــي فــي طــرابــلــس أمـــرًا طبيعيا، إال أن

مستوى هــذا الــصــراع وأدواتـــه وأسلوب 
 التيار األزرق أصبح 

ّ
إدارته يشير إلى أن

يـــخـــوض مــــعــــارك صـــغـــرى كـــمـــا لــــو أنــهــا 
حروب وجودية. توران: غياب التركمان عن صناعة القرار مرفوض )العربي الجديد(

طهران ـ فرح الزمان شوقي

9 أشــهــر مــــرت عــلــى دخــــول اتــفــاق 
ــة  ــيـ ــداسـ إيــــــــــران الــــــنــــــووي مـــــع الـــسـ
في  العملي،  التنفيذ  حيز  الدولية 
البالد  تـــزال  الــثــانــي 2016، وال  يــنــايــر/كــانــون 
تنتظر رفع كافة العقوبات االقتصادية عنها 
بموجبه. وهو ما أثار قلق أوساط واسعة في 
الــداخــل وخلق جــداًل، بــدأت وتيرته تــزداد مع 
صــدور تصريحات عن مسؤولني في حكومة 
ــيــــس حـــســـن روحــــــانــــــي، حــــــول إمـــكـــانـــيـــة  الــــرئــ
املالي«  العمل  »مجموعة  إلــى  إيـــران  انضمام 
)Financial Action Task Force( بشكل رسمي 
قــد يسهل تطبيق  مــا  وقــبــول كافة مواثيقها، 
املالية عــن طــهــران. هذه  العقوبات  إلــغــاء  بند 
املجموعة الدولية املعروفة بمختصر »فاتف« 
)FATF(، تأسست في باريس عام 1989، وهي 
الجهة املعنية دوليا بالوقوف بوجه عمليات 
غــســيــل األمــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهـــــــــاب. وكـــانـــت 
قــد أزالـــت إيـــران مــن القائمة الــســوداء فــي آخر 
اجــتــمــاع لــهــا اســتــضــافــتــه كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة. 
أنها  بــاب  مــن  هــؤالء على استغاللها  ويعمل 
قد تضمن إلغاء العقوبات بكافة أشكالها، ال 
سيما تلك املالية التي تعطل اآلمال اإليرانية 

الكبرى.
الـــفـــتـــرة  الـــــداخـــــل خــــــالل  فــــي  ــعـــض  ــبـ الـ وروج 
املاضية إلى ضرورة اتخاذ خطوة االنضمام 
ــقــــة عـــلـــى مــواثــيــقــهــا فــي  لــلــمــجــمــوعــة واملــــوافــ
ــزال فــيــه بــعــض املـــصـــارف الــدولــيــة  ــ وقــــت ال تـ
الكبرى ترفض التعامل مع طهران، باإلضافة 
الستمرار وجود تعقيدات تعرقل التحويالت 
ــى الــبــالد.ويــســاهــم االنــضــمــام  املــالــيــة مـــن وإلــ
االستثمارات  جــذب  بتسهيل  املجموعة  لهذه 
األجنبية بشكل عملي، ال االكتفاء بالتفاوض 
مـــع الـــزبـــائـــن وتــوقــيــع عــقــود لـــم تــدخــل حتى 
الــلــحــظــة فــي مــرحــلــة الــتــطــبــيــق. وكـــل هـــذا هو 
ــاس، وســعــت  ــ ــ ــه، فـــي األسـ ــران لــ ــ ــا طــمــحــت إيــ مـ
النووي.  االتفاق  إلى تحقيقه باالستفادة من 
 آخــــر فـــي الـــداخـــل يــعــتــرض 

ٌ
ــــرف  هـــنـــاك طـ

ْ
لـــكـــن

املعادلة. فاألمر بات يقلق كثيرين،  على هذه 
املحافظني.  على  املحسوبني  أولــئــك  سيما  ال 
ويرى هؤالء أن املوافقة على خيار االنضمام 
لرقابة  مــجــال  فتح  يعني  املجموعة  تلك  إلــى 
أكبر على البالد وربما اختراقها أمنيا. هكذا 
دخلت إيران في دوامة سجال سياسي داخلي، 
يتمسك كل طرف فيه بمبرراته من أجل حسم 

القرار الرسمي ملصلحة وجهة نظره.
ــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة،  وقــــــال مـــســـاعـــد وزيــ
ــــووي، مــجــيــد تـــخـــت روانــــجــــي،  ــنـ ــ املــــفــــاوض الـ
فــي وقــت ســابــق إن املــصــادقــة على االنضمام 

ملجموعة »فاتف« واملوافقة على قراراتها، هي 
من صالحيات املجلس األعلى لألمن القومي 
الذي يدرس في الوقت الراهن املسألة، مؤكدًا 

أن الخارجية ستطبق أي قرار سيصدر عنه.
وقدم وزير االقتصاد اإليراني، علي طيب نيا، 
التلفزيون املحلي، توضيحات  خالل لقاء مع 
مــفــصــلــة مـــحـــاواًل تــبــديــد قــلــق املــتــخــوفــني من 
خيار كهذا في الداخل، وحتى املتخوفني خارج 
قرار  لتطبيق  بدورهم  الرافضون  وهم  البالد 
بالده  عن  واملصرفية  املالية  العقوبات  إلغاء 
بموجب االتفاق. وأشار إلى أن طهران ستعمل 
عــلــى إزالــــــة كـــل مـــصـــادر الــقــلــق الـــــذي يــنــتــاب 
األطراف الرئيسة في »مجموعة العمل املالي«، 
الوقت ذكر  واملتعلق بغسيل األمـــوال، وبــذات 
أن طهران لن ترضى بتعريف خاص لإلرهاب 

والذي تحدده األطراف األخرى.
وشــــرح طــيــب نــيــا آلـــيـــات الــعــمــل فـــي »فــاتــف« 
 إن الدول مقسمة في هذه املجموعة على 

ً
قائال

اإلجــراءات  األول من يطبق  أربعة مستويات، 
بشكلها الكامل، والثاني يضم من يطبقونها 
جزئيا، واملستوى الثالث ملن يختارون بنودًا 
دون أخــرى، واملستوى األخير يخص دواًل ال 
تتعاون بــاألســاس فــي مجال غسيل األمـــوال، 
كانت إيــران مصنفة ضمن هذه الفئة، إضافة 

إلى كوريا الشمالية«.
ودعا رئيس البنك املركزي اإليراني، ولي الله 
سيف، إلى عدم القلق من خيار االنضمام إلى 
 إنــهــا معنية بــاألســاس 

ً
تلك املــجــمــوعــة، قــائــال

أو  األمــــوال  الــخــبــرات ملكافحة غسيل  بــتــبــادل 
دعــم اإلرهـــاب، ومؤكدًا أنــه ال يتسنى ألي بلد 
وأمنية  ومصيرية  هــامــة  ملعلومات  يصل  أن 

تخص أي بلد آخر، كما ذكر.
كل هذا الكالم لم يكن كافيا بالنسبة لكثيرين. 
ولعل أبرزهم مستشار املرشد األعلى، رئيس 
مركز التحقيقات االستراتيجية التابع ملجمع 
تشخيص مصلحة النظام، علي أكبر واليتي، 
الذي رأى أن »مجموعة العمل املالي« ال تعود 
، معتبرًا أن املؤسسات 

ً
بالنفع على البالد أصال

الدولية تعمل على حرمان طهران من  املالية 
كل الفرص االقتصادية ومن اإلمكانات املالية. 

ودعا إلى عدم اتباع قوانني »فاتف«.
ولــلــحــرس الـــثـــوري كـــذلـــك تــخــوفــاتــه، وهــو 
الذي يشرف بشكل رئيس على دعم امللفات 
الــســيــاســيــة واألمــنــيــة فـــي الـــشـــرق األوســــط. 
وتوجد أسماء عديدة من املنتمني إلى هذا 
»الــحــرس« فــي قــوائــم الــعــقــوبــات األميركية 
بااللتفاف  سابقا  اتهموا  ممن  واألوروبــيــة 
وبدعم  األمـــوال  وبتبييض  العقوبات  على 
»اإلرهــاب«، وفق تعريفه الغربي، كما يقول 

هؤالء.
ــــوات الـــنـــواب الـــذيـــن بـــدأوا  بــرملــانــيــا، عــلــت أصـ
أجـــل دراســتــه قريبا  مــن  ملــشــروع  بالتحضير 

والتصويت عليه. وهو مشروع، إذا تم إقراره، 
سيلزم حكومة روحاني بأن تأخذ رأي البرملان 
أواًل قــبــل االنـــضـــمـــام إلــــى »مــجــمــوعــة الــعــمــل 
املـــالـــي«، بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح األمــن 
القومي حسب تعبيرهم. والنواب املعترضون 
يــــرون فـــي االنــضــمــام لــهــذه املــجــمــوعــة فــوائــد 
ــتـــصـــاديـــة، لـــكـــن بـــاملـــقـــابـــل ســيــصــبــح هــنــاك  اقـ
تضييق سياسي باستخدام تعاريف وقوانني 
»مجموعة العمل املالي« كذريعة للضغط على 
البالد مجددًا، قائلني إن هذا سيضر بمحور 
ــارة للدعم  املــقــاومــة بــالــدرجــة األولــــى، فــي إشــ
املــالــي الـــذي تؤمنه إيـــران لــعــدد مــن الفصائل 
فـــي اإلقـــلـــيـــم، والـــتـــي صــنــفــت فـــي وقــــت ســابــق 

كمنظمات إرهابية.
ووجــــــــه ســـتـــة نــــــــواب مـــــن مـــجـــلـــس الــــشــــورى 

اإلســــالمــــي، يــــوم الـــثـــالثـــاء، رســـالـــة لــلــرئــيــس 
ــبــــول الــحــكــومــة  ــاء فـــيـــهـــا أن قــ ــ ــي، جــ ــ ــانــ ــ روحــ
بــاالنــضــمــام لــلــمــجــمــوعــة ســتــكــون لـــه تبعات 
أمــنــيــة. ونـــوهـــوا إلـــى أن املــوافــقــة عــلــى األمـــر 
لــيــســت مــن صــالحــيــات وزارة االقــتــصــاد وال 
مجلس  وظائف  من  وإنما  نفسها،  الحكومة 
األمن القومي والبرملان. ورأى النواب أن هذه 
وستعتبر  املقاومة  محور  تــعــادي  املجموعة 
ــهــــران لـــحـــزب الـــلـــه ولـــحـــركـــة حــمــاس  ــم طــ ــ دعـ
يعني  ما  وهــو  ملعاييرها،  ومناقضا  مخالفا 

.
ً
استخدام امللف ضدها مستقبال

ــال عــضــو لجنة  وتــعــلــيــقــا عــلــى املــــوضــــوع، قــ
ــقـــومـــي والـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  األمــــــن الـ
»العربي  البرملان، حشمت الله فالحت بيشه، لـ
الجديد«، إنه »سيكون أمام الحكومة خياران؛ 

إما أن تحمل امللف للبرملان طوعا للمصادقة 
دراســة  الحالة  بهذه  وستتم  كمشروع،  عليه 
الــتــفــاصــيــل وشــــروط االنــضــمــام وأي الــبــنــود 
ــر  ــ ــا األمـ ــاملــ ــتــــي ســـيـــتـــم املــــوافــــقــــة عـــلـــيـــهـــا طــ الــ
اخــتــيــاري؛ وإمــــا أن تــصــادق الــحــكــومــة عليه 
بنفسها، وهو ما سيجرها إلى مشكالت مع 

البرملان«.
ــال املــحــلــل الــســيــاســي، حــســن هــانــي زاده،  وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن البعض فــي الــداخــل  لـــ
يرى أن تلك »املجموعة« املتخصصة بمكافحة 
غــســيــل األمـــــــــوال تـــرتـــبـــط بـــالـــغـــرب وخـــاصـــة 
بالواليات املتحدة األميركية، ويتخوفون من 
من  األمــــوال  انــتــقــال  عــلــى عمليات  التجسس 
وإلــى إيــران، وهو ما يصب لصالح إسرائيل 

وأميركا حسب تعبيره.

تنازل التوقيع حتمي للتخلص من العقوبات

تشهد إيران سجاًال بين من يؤيد انضمامها إلى مجموعة 
غسيل  بمكافحة  المتخصصة  )فاتف(  المالي  العمل 
األموال وتمويل اإلرهاب، ومن يخشى أن تتمخض عن 
خيار كهذا قيود على دعم طهران لحلفائها اإلقليميين

ظهر محمد
الحوثي  بأنشطة 

مفاجئة أخيرًا

تأجيل المؤتمر نتيجة 
غياب العمل التنظيمي 
ألكثر من خمسة أعوام

قضية

إيران 
مشغولة 
بـ»فاتف«

نواب يحاولون إلزام 
روحاني بأخذ رأي 

البرلمان قبل أي قرار

علي أكبر واليتي 
يدعو إلى عدم اتباع 

قوانين »فاتف«

أعلن الحريري انطالق الورشة التنظيمية في يونيو الماضي )حسين بيضون(

العقود مع شركات أجنبية لم تطبق بعد )ستيفان دوساكوتان/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

650 جنديًا ألمانيًا 
لمكافحة »داعش« بحريًا

مــنــحــت الــحــكــومــة األملـــانـــيـــة، أمــس 
األربــعــاء، الــضــوء األخــضــر إلرســال 
لــــالنــــضــــمــــام  ــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ جـ  650 ــــو  ــــحـ نـ
ــــى مــهــمــة جــــديــــدة لــحــلــف شــمــال  إلـ
األطــلــســي ملــكــافــحــة تــهــريــب تنظيم 
ــة« )داعـــــــــش(  ــ ــيــ ــ ــــالمــ »الـــــــدولـــــــة اإلســ
لــــلــــســــالح فــــــي الــــبــــحــــر املــــتــــوســــط. 
وســتــســتــمــر مـــشـــاركـــة أملـــانـــيـــا فــي 
ــلــــســــي« حـــتـــى نــهــايــة  عــمــلــيــة »األطــ
من  الــــطــــوارئ  حـــــاالت  وفــــي   .2017
املمكن أن تزيد برلني عدد جنودها 
املشاركني في العملية بشكل مؤقت.
)رويترز(

بوادر انقسام جديدة 
في »نداء تونس«

ـــق بــــــــوادر انـــقـــســـام  ــ تــــلــــوح فــــي األفــ
ــة لــــحــــزب »نــــــداء  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــلـــة الـ ــتـ الـــكـ
تــونــس«، مــع الحديث عــن احتمال 
اســـــتـــــبـــــعـــــاد رئـــــيـــــســـــهـــــا، ســــفــــيــــان 
ــال، وانــــتــــخــــاب بــــديــــل عـــنـــه،  ــ ــوبــ ــ طــ
ــــالق الــــــــــدورة الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــطـ ــ ــع انـ ــ مـ
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  املقبلة 
»الـــنـــداء«  2016. وكــشــفــت مــصــادر 
ــد«، عـــن وجـــود  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
عـــريـــضـــة نـــيـــابـــيـــة تـــطـــالـــب بــإقــالــة 
كتبرير لسحب  واتــخــذت  طــوبــال، 
الــثــقــة مــنــه، لــكــن الــســبــب الحقيقي 
يتمثل برغبة حافظ قائد السبسي 
)الصورة(، نجل الرئيس التونسي، 

باستبعاده، وفق املصادر.
)العربي الجديد(

2016... عام السالم 
القبرصي؟

أعــلــن مــبــعــوث األمــــني الــعــام لألمم 
ــلــــف مـــتـــابـــعـــة مــلــف  املــــتــــحــــدة املــــكــ
الـــصـــراع الــقــبــرصــي، إيــســن بــارث 
آيــــدي، أمـــس األربـــعـــاء، أن »تــقــدمــا 
كبيرًا« أحرز في محادثات السالم 
ــادفـــة إلنـــهـــاء تــقــســيــم قــبــرص،  ــهـ الـ
ــرام اتــفــاق  ــإبـ مـــع تــعــهــد الــطــرفــني بـ
ــــد فـــي بـــيـــان وقــعــه  هــــذا الـــعـــام. وأكـ
كـــل مـــن زعـــيـــم الـــقـــبـــارصـــة األتـــــراك 
ــم  ــ ــيــ ــ ــــي، وزعــ ــجــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ مــــصــــطــــفــــى أكــ
الـــقـــبـــارصـــة الـــيـــونـــانـــيـــني نــيــكــوس 
الـــرجـــلـــني  أن  أنــــســــتــــاســــيــــاديــــس، 
»يــلــتــزمــان بــمــواصــلــة جــهــودهــمــا 
ــر املــقــبــلــة  ــ ــهـ ــ ــــي األشـ وتـــكـــثـــيـــفـــهـــا فـ
بهدف التوصل إلى تسوية شاملة 

خالل 2016«.
)رويترز(

»أمل والزيتونة«... 
تستعدان لالنطالق 

إلى غزة
ــدادات النـــطـــالق  أنــــجــــزت االســـــتـــــعـــ
رحــلــة بــحــريــة نــســائــيــة مـــن ميناء 
بــرشــلــونــة إلــــى غــــزة تــحــت شــعــار 
ــن الــــقــــطــــاع، مــع  ــ رفــــــع الــــحــــصــــار عـ
وصول جميع املشاركات وأعضاء 
الحملة  هــذه  على  املشرفة  اللجنة 
الــتــضــامــنــيــة، أمـــس األربــــعــــاء، إلــى 
ــر  نــقــطــة االنـــــطـــــالق. ويــتــعــلــق األمــ
اســمــي  عــلــيــهــمــا  أطــلــق  بسفينتني 
أمــــل والـــزيـــتـــونـــة. وقـــالـــت الــنــاطــقــة 
سندس  الحملة،  بــاســم  اإلعــالمــيــة 
فروانة، إن »السفن سلمية وهدفها 
إنهاء الحصار غير القانوني وغير 

األخالقي عن غزة«.
)العربي الجديد(

»روسيا تتنصل من 
مسؤولياتها تجاه 
الالجئين السوريين«

اتــهــمــت مــنــظــمــة »هــيــومــن رايــتــس 
ــا ال تــفــي  ــهـ ــأنـ ووتــــــــش« روســــيــــا بـ
ــاه الـــالجـــئـــني  ــ ــجـ ــ ــا تـ ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
ــراء الـــنـــزاع الـــســـوري،  ـــشـــرديـــن جــ

ُ
امل

واصفة ما تقدمه بأنه يكاد يكون 
ال ُيـــذكـــر فـــي الـــوقـــت الــــذي يــتــورط 
جيشها بشكل كبير في هذا النزاع. 
وأشارت املنظمة، في تقرير صادر 
عنها، أمس األربعاء، إلى القصور 
في  اللجوء  نظام طلب  فــي  الكبير 
روسيا، والــذي يمنع أغلب طالبي 
الــلــجــوء الــســوريــني الــذيــن وصــلــوا 
لــألراضــي الــروســيــة مــن الحصول 
الــتــي يستحقونها  الــحــمــايــة  عــلــى 

بموجب القانون الدولي.
)العربي الجديد(



الصراع الرئاسي وإيران يؤخران االتفاق

أفغانستان: مصالحة الحكومة وحكمتيار

طريق عودة ساركوزي لإلليزيه

دخول الحزب اإلسالمي 
إلى الحياة السياسية يهدد 

نفوذ جبهة الشمال

كابول ـ صبغة اهلل صابر

كــلــمــا عـــــاد الـــحـــديـــث عــــن الـــحـــزب 
ــه قـــلـــب الـــديـــن  ــمـ ــيـ اإلســــامــــي وزعـ
ــادر إلــــــــى أذهــــــــان  ــ ــبــ ــ حـــكـــمـــتـــيـــار تــ
األفغان ويات الحروب األهلية الدامية التي 
الــقــوات  هزيمة  بعيد  أفــغــانــســتــان،  شهدتها 
لها  املوالية  الحكومة  وانهيار  السوفياتية، 
الــحــزب  الــقــرن املــاضــي. كـــان  فــي ثمانينيات 
الــحــروب. لكن على الضفة  أطـــراف تلك  أحــد 
األخـــرى، بــات معروفًا أن الــطــرف الثاني هو 
بعد   2001 منذ  األفغانية  الحكومة  من  جــزء 
سقوط حكومة »طالبان«. وال يزال هؤالء في 
التنفيذي  الرئيس  كمنصب  سيادية  مــراكــز 
الـــــذي يــشــغــلــه عــبــد الـــلـــه عــبــد الـــلـــه، ووزارة 
الخارجية التي يشغلها صاح الدين رباني 
نــجــل الــرئــيــس األســبــق بــرهــان الــديــن ربــانــي 

أكبر املعارضني لحكمتيار آنذاك.
لذا، فإن املعادلة التي يطرحها البعض هي أن 
الحزب اإلسامي وقائده قلب الدين حكمتيار 
الــذي يوشك على توقيع اتفاقية الصلح مع 
الــحــكــومــة األفــغــانــيــة، ارتــكــب جــرائــم الــحــرب 
وال مسوغ إلدخاله في املنظومة السياسية، 
بــد مــن ماحقته قانونيًا. هــي معادلة  بــل ال 
ناقضتها القوات الدولية واألميركية بإدخال 
األفغانية  الحكومات  الــحــروب في  تلك  قــادة 

املتعاقبة منذ سقوط »طالبان«.
عــلــى مـــدى الــعــامــني املــاضــيــني، ُبــذلــت جهود 
حـــثـــيـــثـــة لـــــجـــــذب الــــــحــــــزب اإلســـــــامـــــــي إلــــى 
ا من النظام السياسي  الحكومة، ليكون جزء
بــــدل حــمــل الـــســـاح، وكــــان رائـــدهـــا الــرئــيــس 
ــــرف غـــنـــي. بــعــدمــا فــشــلــت تلك  األفـــغـــانـــي أشـ
ــرًا، أن ثــمــارهــا  ــيــ الـــجـــهـــود مـــــــرارًا، يـــبـــدو، أخــ
نــضــجــت. وكــــان مــن املــتــوقــع تــوقــيــع اتفاقية 
الجمعة  يوم  والحزب،  الحكومة  بني  الصلح 
املــاضــي، وقــبــل عيد األضــحــى، لتكون هدية 
العيد للشعب األفغاني، كما بات القياديون 
فــي الــحــزب والــحــكــومــة يـــكـــررون. لــكــن فــجــأة، 
ّجـــــل الــتــوقــيــع 

ُ
ومـــن دون أي ســبــب واضـــــح، أ

في وقت كان الجميع يترقب ما حل بعملية 
الــصــلــح بـــني الـــحـــزب اإلســــامــــي، أحــــد أكــبــر 
األحزاب الجهادية املناوئة للوجود األجنبي 

في أفغانستان.
ــد، أصـــدر الــحــزب بيانًا  قبل العيد بــيــوم واحـ
منسوبًا لقائده حكمتيار يتحدث فيه الرجل 
حول الكثير من مجريات البلد، ولكن بأسلوب 
هادئ مرن، صّب جل اهتمامه على املصالحة، 
داعـــيـــًا إلـــى جــهــود مــشــتــركــة لــتــقــويــة الــنــظــام 
ونبذ العنف. كما أكــد في جــزء من البيان أن 
الحزب توصل إلى اتفاقية مع الحكومة، وكان 
التوقيع عليها وشيكًا، إال أن الحكومة أرجأت 

ذلك بسبب الخافات الداخلية.
ح الرئيس األفغاني أشرف غني إلى 

ّ
بدوره، مل

ذلك بعد أداء صاة العيد، وأشهر سيفه في 
املصالحة  إلفــشــال  العقبات  يخلق  مــن  وجــه 
األفـــغـــانـــيـــة، الـــتـــي وصــفــهــا بــالــحــل الــوحــيــد 
أكثر من ثاثة  التي استمرت  األزمــة  لحلحة 
عــقــود مــن الــزمــن فــي اعــتــقــاده. تــوعــد الــرجــل 

ــاد  ــعــ ــــي يـــــحـــــاولـــــون إبــ ــانــ ــ ــن ربــ ــ ــديــ ــ صـــــــاح الــ
الحكومة، ومــن املسار  الحزب اإلســامــي من 

السياسي في الباد.
أمــا سبب هــذه املــحــاوالت إلبــعــاده مــعــروف، 
الــحــزب والجمعية  الــعــداء الطويل بــني  وهــو 
 يــقــودهــا بــرهــان الــديــن 

ّ
اإلســامــيــة الــتــي ظـــل

ربـــانـــي حــتــى ســـقـــوط »طــــالــــبــــان«، إذ وقــفــت 
الحزب اإلسامي  أما  الحكومة  الجمعية مع 
اختار مناوأة األجانب، وأعلن الكفاح املسلح 
واألفغانية.  والدولية  األميركية  القوات  ضد 
بيد أن ذلك العداء ليس السبب الوحيد، بل إن 
املعارضني للمصالحة بني الحزب والحكومة 
يــخــشــون مـــن تــقــويــض نـــفـــوذهـــم الــعــســكــري 
والـــســـيـــاســـي داخـــــل الــحــكــومــة واملـــؤســـســـات 
الــعــســكــريــة، ال ســيــمــا أن الـــحـــزب مــتــغــلــل في 
صفوف الحكومة، وإن كان على مستوى أقل. 
فــدخــول الــقــيــادة سينظم هــــؤالء مــن جــديــد، 
وسيجعل منها قوة تساند الرئيس األفغاني 
منه  تخشى  مــا  وهــو  للفساد،  محاربته  فــي 
التي  اإلســامــيــة  الجمعية  أو  الشمال  جبهة 
يــمــثــلــهــا فـــي الــحــكــومــة عــبــد الـــلـــه عــبــد الــلــه. 
ــؤالء مــــن أن الـــرئـــيـــس األفـــغـــانـــي،  ــ يــخــشــى هــ
ــيــــدخــــل الـــــحـــــزب فـــــي املـــــســـــار الـــســـيـــاســـي  ســ

 أقــــدم على 
ً
ليستعني بــه ضــدهــم. وهـــو فــعــا

خــطــوات كثيرة أدت إلــى تــدهــور نفوذ وقــوة 
عبد الله عبد الله وأنصاره.

يــعــتــبــر  كـــــابـــــول  إلـــــــى  الـــــحـــــزب  دخـــــــــول  إذا، 
تــهــديــدًا مــبــاشــرًا لتلك الــجــبــهــة الــتــي تعاني 

مـــن تــصــدعــات داخــلــيــة حـــــادة، وتــفــتــقــر إلــى 
ــك،  ــة إلــــى ذلـ ــافـ ــادة تـــوحـــد صــفــوفــهــم. إضـ ــيـ قـ
املــصــالــحــة مــع الــحــزب ستشجع الــكــثــيــر من 
املنظومة  إلــى  الــدخــول  قــيــادات طالبان على 
السياسية، وهو ما عّبر عنه القيادي السابق 
في الحركة املــا معتصم أغــا جــان، في بيان 
، إن قيادات 

ً
له، بمناسبة عيد األضحى قائا

الوساطة  يتواصلون معه ألجــل  في طالبان 
بينهم وبني الحكومة األفغانية.

العوامل  الــصــدد، ال يمكن تجاهل  فــي هــذا 
من  الكثير  أفشلت  التي  فــإيــران  الخارجية. 
وعــارضــت  األفــغــانــيــة،  الحكومة  مخططات 
بعض  عبر  داخــلــيــًا  سياساتها  مــن  الكثير 
مؤيديها، هي نفسها لن ترضى باملصالحة 
بــني الــحــزب والــحــكــومــة، كـــون الــحــزب أحــد 
ــبـــاد، وهــي  األحــــــزاب املــمــثــلــة لــلــســنــة فـــي الـ
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ ــحــــرب مـ ــي بـــقـــائـــه بــ ــ ــرغــــب فـ تــ
ــران تمكنت من  األفــغــانــيــة. ومــعــروف أن إيــ
إفشال كثير من سياسات الرئيس األفغاني 
مــن خــال بعض قـــادة جبهة الــشــمــال. على 
لم يتمكن عــدد من املرشحني  املثال،  سبيل 
ــن الـــحـــصـــول على  ملــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع مـ
ــبـــرملـــان، ذلــــك ألن الـــقـــيـــادي في  الــثــقــة مـــن الـ
الجبهة عطاء نور وهو أحد املقربني إليران 
كــان يــوزع مبالغ ضخمة حصل عليها من 
مسؤولون  ادعـــى  كما  اإليــرانــيــة،  السلطات 

في الحكومة ووسائل إعام مختلفة.
كما أجبرت السلطات اإليرانية حكمتيار على 
الخروج من الباد، بعدما لجأ إليها إثر دخول 
القوات األميركية إلى أفغانستان. وحكمتيار 
ذكر في كتاباته أن السلطات اإليرانية كانت 
تنوي اغتياله بالتنسيق مع األميركيني، كما 
فعلت مع املا أختر منصور بعدما خرج من 
أفغانستان  ودخـــل  الطريق  غير  لكنه  إيـــران، 
مــن خــال الــجــبــال، وأفــشــل املخطط اإليــرانــي. 
من هنا، فإن إيران لن ترضى بدخول الحزب 
اإلسامي إلى املنظومة السياسية، ما سيؤثر 
مــبــاشــرة عــلــى نــفــوذ األحــــــزاب الــشــيــعــيــة في 
الوضع  على  تأثيره  إلــى  إضافة  أفغانستان، 

األمني في الباد.
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سياسة

اختار الرئيس الفرنسي 
السابق، نيكوال ساركوزي، 

محاولة العودة للقصر 
الرئاسي عام 2017 عبر 
إقناع المواطنين، أنه 

الرئيس القادر على 
مكافحة اإلرهاب الذي 

تواجهه فرنسا

يعزو مراقبون أفغان األسباب التي تعرقل االتفاق بين الحكومة األفغانية والحزب اإلسالمي إلى العداءات القديمة بين الحزب 
وشخصيات سياسية مثل الرئيس التنفيذي عبداهلل عبداهلل، فضًال عن إيران، في ظل إصرار الرئيس األفغاني على إتمامه

توّعد الرئيس أشرف غني بكشف القناع عن المعرقلين )هارون صابون/األناضول(

باريس ـ عبداإلله الصالحي

يــبــدو أن الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق، زعيم 
املـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة، نـــيـــكـــوال ســــاركــــوزي، 
مصممًا على أن يجعل من موضوع »محاربة 
اإلرهاب« حجر الزاوية في حملته االنتخابية 
وحـــلـــبـــة مــــبــــارزة ضــــد خــصــمــه االشـــتـــراكـــي، 
هوالند.  فرانسوا  الحالي  الفرنسي  الرئيس 
ــام األخـــيـــرة، عبر  ــاركـــوزي، فــي األيــ وكــثــف سـ
تناول  مــن  الصحافية،  وحـــواراتـــه  خطاباته 
ــار يهمل  مــوضــوع اإلرهـــــاب إلـــى حــد أنـــه صـ
الــحــديــث عـــن مــواضــيــع أخــــرى كــانــت تحتل 
الصدارة في اهتمامات اليمني املحافظ مثل 

االقتصاد ومحاربة البطالة والضرائب.
تكييف  فــرنــســا  عــلــى  أن  ســـاركـــوزي  ويعتبر 
اإلرهابية  التهديدات  مــع  القضائي  الجهاز 
ــتـــور  ــــى تـــعـــديـــل فــــي الـــدسـ ــك إلــ ــ ــو أدى ذلــ ــ ولــ
ــبـــادئ الــديــمــقــراطــيــة  والــتــضــحــيــة بــبــعــض املـ
وبالحريات الفردية وتغيير جوهري ملفهوم 
»دولة القانون«. وهذا الكام يتناقض تمامًا 
مع دعــوة هوالند إلــى »محاربة اإلرهــاب في 
الــقــانــون مــن دون التضحية بــاألســس  ــة  دولـ

األخير  خطابه  فــي  جــاء  كما  الديمقراطية«، 
حول »الديمقراطية في مواجهة اإلرهاب«.

وال يكف الرئيس السابق عن تقديم االقتراحات 
في ما يخص محاربة اإلرهــاب منتقدًا بشدة 

عجز هوالند والحكومة االشتراكية
ــن االعــــــتــــــداءات  ــ ــيـــني مـ ــفـــرنـــسـ ــن حـــمـــايـــة الـ ــ عـ
أنه لن  اإلرهابية. وصــرح، األسبوع املاضي، 
الــعــجــز«. وقــال  »يــكــون مطلقًا رئيسًا يجسد 
في تجمع أمام أنصاره إن »فرنسوا هوالند 
فـــصـــاعـــدًا هــي  اآلن  ــن  مــ ــتــــه  أولــــويــ أن  يـــؤكـــد 
دولــة القانون، أمــا أنــا فــإن أولويتي هي أمن 
الفرنسيني. أريد أن أكون رئيسًا للجمهورية 

يحمي الفرنسيني ويدافع عن فرنسا«.
وضــاعــف، يــوم اإلثــنــني املــاضــي، مــن هجومه 
عــلــى هـــوالنـــد فـــي خـــطـــاب ذي نـــبـــرة حــربــيــة 
مــتــوعــدًا بــشــن حـــرب شــامــلــة عــلــى اإلرهـــــاب، 
)داعــش(  »الــدولــة اإلسامية«  واصفًا تنظيم 
بــالــطــاعــون األســــود. وقـــال »مـــن أجـــل حماية 
ــّد مـــن حــريــة  ــ  أُحـ

ْ
حــريــة الــفــرنــســيــني يــجــب أن

اإلرهابيني. إنهم يريدون إبادتنا وال مناص 
لـــنـــا مــــن خـــــوض الــــحــــرب الـــشـــامـــلـــة ضـــدهـــم. 
أجـــدادنـــا حـــاربـــوا الــطــاعــون واآلن نــحــن في 
ــاعــــون األســــــــود الـــــــذي يــمــثــلــه  ــطــ مـــواجـــهـــة الــ
ــاع الــفــرنــســيــني  ــ ــنـ ــ لـــــون عـــلـــم »داعــــــــــش«. وإلقـ
باستمرار  ســاركــوزي  يشهر  الــخــطــاب،  بهذا 
تجربته كرئيس دولــة ووزيــر داخلية سابق 

وخبرته الطويلة في الشؤون األمنية.
بــمــوازاة الــحــرب ضــد اإلرهـــاب، وحتى يكون 
أكــــثــــر انـــســـجـــامـــًا مــــع نـــفـــســـه فــــي مـــحـــاوالتـــه 
اســـتـــمـــالـــة نـــاخـــبـــي الـــيـــمـــني املـــتـــطـــرف، يــركــز 
ساركوزي على »اإلرهاب اإلسامي« وينتقد 
بــشــدة كــل مــا لــه صلة بــاإلســام. فباإلضافة 
إلى مطالبته باالعتقال الوقائي لكل املشتبه 
بهم بالتشدد اإلسامي من دون املــرور عبر 
»البوركيني«  بقوة عن حظر  يدافع  القضاء، 
)لــبــاس الــبــحــر لــلــمــســلــمــات(. ويــطــالــب بمنع 

الــحــجــاب فــي الــجــامــعــات، وإلـــغـــاء قــانــون لــّم 
الشمل لدى املهاجرين، وحتى حظر وجبات 
الطعام البديلة لتلك التي تحتوي على لحم 
ــــح »لــــن أكـــون  الــخــنــزيــر فـــي املـــــــدارس. وأوضــ
مرشح التسويات وإخفاء الحقائق وأنصاف 
نريد مظاهر  ال  الهجرة، نحن  الحلول حــول 
فــي بادنا.  تــدل على ديــانــة  انتماء خارجية 

أنا أدافع عن نمط عيش الفرنسيني«.
ــــرب  ــد ضـ ــ ــريــ ــ يــ ســـــــــاركـــــــــوزي  أن  والــــــــــواقــــــــــع، 
عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحـــــــــد، ألن مـــوضـــوع 
اإلرهـــاب لــن يميزه فقط عــن خصمه هوالند 
مــبــارزة ثنائية في رئاسيات 2017،  أفــق  في 
ــًا، عـــلـــى الـــتـــمـــيـــز عــن  ــ ــــضـ ــــل ســــيــــســــاعــــده، أيـ بـ
اليمينية  املــعــارضــة  فـــي صــفــوف  مــنــافــســيــه 
ــم لــــانــــتــــخــــابــــات  ــهــ ــفــــســ الــــــذيــــــن رشــــــحــــــوا أنــ
التمهيدية في حزب »الجمهوريون األحرار«، 
خصوصًا أالن جوبيه، الذي يحظى بشعبية 
جــيــدة فــي اســتــطــاعــات الــــرأي الــتــي تعطيه 
ــذا، فــــإن األخــيــر  ــهـ ــــوزي. لـ ــاركـ ــ تــفــوقــًا عــلــى سـ
اليمينيني  املرشحني  بقية  عــن  التميز  يريد 
موعد  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول   21 أفــق  فــي 
انـــطـــاق الــحــمــلــة رســمــيــًا لــهــذه االنــتــخــابــات 
لليمني، في 20 و27 نوفمبر/  املسبوقة  غير 

تشرين الثاني املقبل. 
وإذا كــان خــيــار ســاركــوزي لــهــذه الشعارات 
قد يمنحه فرصة للتفوق على خصومه في 
صــفــوف الــيــمــني، فـــإن الــخــطــر الـــذي يتهدده 
يتمثل في متاعبه املتكررة مع القضاء. فقد 
الــعــام، أخــيــرًا، محاكمته رفقة  ــاء  طلب االدعـ
13 متهمًا آخــريــن فــي قضية تــجــاوز سقف 
التمويل املسموح به في الحملة االنتخابية 
عـــام 2012. وفـــي حـــال قـــرر قــضــاة التحقيق 
إحالة القضية إلى املحكمة قبل االنتخابات 
ــوريــــون  ــهــ ــمــ ــجــ ــي حـــــــزب »الــ ــ الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــ
األحــــرار«، فــإن ذلــك يــهــدد طموحه بالعودة 

إلى قصر اإلليزيه.

بكشف القناع عــن هـــؤالء، مــشــددًا فــي الوقت 
نفسه أن املصالحة ال محالة ستنجح، »شاء 

من شاء وأبى من أبى«.
كانت  كلها  الرسمية  ــارات  اإليــحــاءات واإلشــ
تؤكد أن الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، 
منافس رئيس الجمهورية أثناء االنتخابات 
الــرئــاســيــة عـــام 2013، هــو املــنــاهــض لــدخــول 
السياسية.  العملية  إلـــى  اإلســـامـــي  الــحــزب 

وهو ما أكده مصدر مقرب من 
الرئاسية األفغانية خال حديثه مع »العربي 
 إن »عبد الله عــارض بعض 

ً
الــجــديــد«، قــائــا

ــواد االتــفــاقــيــة، بــعــد تـــوافـــق الــطــرفــني على  مــ
الله  العيد«. وأوضــح أن عبد  توقيعها قبيل 
الجمعية  أو  الــشــمــال  مـــن جــبــهــة  ــاره  وأنــــصــ
اإلســـامـــيـــة الــتــي يــقــودهــا وزيــــر الــخــارجــيــة 

تقرير

■  حلمت إني بحارب في #فلسطني.. كل أحامنا كبيرة واملسؤولني في 
أوطاننا صغار

■  االحتال يعتقل فتاة وأربعة من أقربائها على حاجز الجلمة فى جنني، 
لم يعد في #فلسطني أحرار، كلنا محتجزون ومعتقلون، وشهداء، متى 

يتحرك العالم؟

■  الخارجية الروسية: االتفاقية التي تم التوصل إليها مع الواليات 
املتحدة حول #سورية تطوي صفحة أحد أصعب فصول الحوار بني 

موسكو وواشنطن

■  هل تسمع #األسايش أصوات األحشاء الخاوية؟ #املليشيات_ الكردية 
ت، أنقذوا #سورية

ّ
تجّوع السوريني أينما حل

■  قوات النظام تقصف باملدفعية بلدة أم ولد ومحيط تل #الشيخ_ حسني 
بريف #درعا، أطعموا #الهدنة لصناعها علهم يشبعون

■  طريق #القدس ال تمر من #حلب وال من أي بلد أو منطقة عربية، 
صححوا مساركم الشعب العربي وعي وبيعرف وحشيتكم، هنا #سورية 

و#فلسطني و#العراق و#اليمن و#لبنان

■  مليشيات الحوثي تعدم مواطنًا داخل منزله بحزم العدين في #إب ال 
فرق بينهم وبني #داعش

■  قبائل يمنية في البيضاء تطرد عناصر من تنظيم #القاعدة #اليمن 

■  عبر منسق الشؤون اإلنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، عن 
االنزعاج الشديد إزاء استمرار الهجمات على املدنيني والبنية التحتية في 

 التعبير يفك ضيقتنا وينهي #الحرب
ً
#اليمن. فعا

■  أنا شايف أنو لو #مصر فتحت باب الهجرة مش هناقي اللي يقفل 
الباب ورانا

■  باجتماع مجلس األمن بخصوص #ليبيا مصر وروسيا والصني 
منعوا املجلس من إصدار قرار ضد الجيش الليبي رغم إصرار كوبلر 

مندوب األمم املتحدة، #الثاثي_ املرح على أنقاض الحروب.

الجهاد  قــادة  أحد  حكمتيار  الدين  قلب  اإلسالمي  الحزب  زعيم  كان 
للسوفيات.   الموالية  الشيوعية  الحكومة  ضد  السالح  حملوا  الذين 
الداخلية  الخالفات  استفحلت  كابول،  إلى  »المجاهدين«  دخول  ومع 
الحزب  أطرافها  أحد  كان  دامية،  حروب  إلى  أدى  ما  المجاهدين  بين 
اإلسالمي، والتي انتهت بظهور »طالبان« وسيطرتها على كابول عام 
1995. ومنذ ذلك الحين، يُعد الحزب اإلسالمي أحد األحزاب القتالية ضد 

القوات األميركية واألفغانية.

الحزب اإلسالمي بأدوار متعددة
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شكوك حول استئناف تصدير النفط الليبي
طرابلس ــ العربي الجديد

ثـــــار غـــمـــوض شـــديـــد حـــــول مـــدى 
قــــدرة املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
في ليبيا على استئناف صادرات 
ــفـــط، فــــي ظــــل ســـيـــطـــرة قــــوات  ــنـ ــبــــاد مــــن الـ الــ
والــذي  حفتر،  خليفة  املتقاعد  لــلــواء  موالية 
يتخذ من شرق الباد قاعدة له، على موانئ 

النفط بمنطقة الهال النفطي.
الوطنية،  املؤسسة  أعلنت  الــذي  الوقت  وفــي 
والـــتـــي تــتــخــذ مـــن طـــرابـــلـــس مـــقـــرًا لــهــا أنــهــا 
ــورًا« الســتــئــنــاف صــــادرات  ــ ســتــبــدأ الــعــمــل »فـ
النفط من املوانئ، شكك آخــرون في إمكانية 
تحقق ذلك في ظل سيطرة حفتر على موانئ 
وقــال مصطفى  ليبيا.  بشرق  النفط  تصدير 
بيان صدر  فــي  املؤسسة،  الــلــه، رئيس  صنع 
الــثــاثــاء: »إن اإلنــتــاج قــد يزيد إلــى 600 ألف 
برميل يوميًا من نحو 290 ألف برميل يوميًا 
في غضون شهر«، معربًا عن أمله في »بداية 

ــديـــدة«. ودانــــت الـــواليـــات املــتــحــدة  مــرحــلــة جـ
وخمس دول أوروبية اإلثنني املاضي، سيطرة 
إنها ســوف تطبق  قائلة  املــوانــئ  حفتر على 
قـــرارًا ملجلس األمـــن الــدولــي ضــد الــصــادرات 
»غير القانونية« خارج سلطة هذه الحكومة، 
وطالبت الدول الست قوات حفتر باالنسحاب 
فورًا من منطقة الهال النفطي التي استولت 
عليها. وحسب محللني وخبراء نفط، تسود 
استئناف  كيفية  حـــول  الــغــمــوض  مــن  حــالــة 
مــؤســســة الــنــفــط عــمــلــيــات الــتــصــديــر فــي ظل 
ســيــطــرة قـــوات حــفــتــر، املـــعـــروف بمعارضته 
ــاق الـــوطـــنـــي املـــدعـــومـــة دولــيــًا  حــكــومــة الــــوفــ
الــســراج، على مــوانــئ رئيسية  فــايــز  برئاسة 
ــال رئيس  لتصدير الــنــفــط بــشــرق الــبــاد. وقـ
الـــذي يسيطر على  النفطية  املــنــشــآت  حــرس 
ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا إن رئيس 
املؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله 
زار املــيــنــاء أمـــس، وإنـــه سيسعى لــرفــع حالة 
القوة القاهرة هناك. وتأتي زيارة صنع الله 

بعد أيام من سيطرة قوات حفتر على ميناء 
أخـــرى من  نفطية  مــوانــئ  وثــاثــة  الزويتينة 
قـــوات مــوالــيــة للحكومة املــدعــومــة مــن األمــم 
املتحدة في طرابلس. ورحــب بيان املؤسسة 
الوطنية للنفط الصادر أمس األول، بتعهدات 
الجيش الوطني الليبي ورئيس برملان شرق 
تحت  املـــوانـــئ  بــوضــع  لحفتر  املـــوالـــي  ليبيا 
ســيــطــرة املـــؤســـســـة. وأضـــــاف صــنــع الــلــه في 
البيان: »بــدأت الفرق الفنية فعليًا في تقييم 
األضرار، وما يجب القيام به لرفع حالة القوة 
القاهرة الستئناف الصادرات في أسرع وقت 
ممكن«، ولكن في املقابل لم يصدر أي تعليق 
النفطية  التطورات  على  السراج  من حكومة 

األخيرة.
املوالية  الحكومة  تمكن  أن  محللون  ويــؤكــد 
لحفتر غير املعترف بها، من السيطرة بشكل 
كامل على املنطقة النفطية، قد يحرم حكومة 
الـــوفـــاق املـــدعـــومـــة دولـــيـــًا مـــن أهــــم مـــواردهـــا 
املــالــيــة، فـــي وقـــت كــانــت فــيــه هـــذه الــحــكــومــة 

تستعد لاستفادة من عوائد النفط للحد من 
أزمتها املالية املتفاقمة. 

للنفط  مــخــزون  أكــبــر  على  ليبيا  وتستحوذ 
في أفريقيا، وتعتمد على إيراداته في تمويل 
أكثر من 95% من خزانة الدولة، وتمول منها 
الحكوميني،  املوظفني  رواتــب  رئيسي  بشكل 
ــم الــســلــع األســـاســـيـــة والــــوقــــود،  ونـــفـــقـــات دعــ
وكـــذلـــك عــــددًا مـــن الــخــدمــات الــرئــيــســيــة مثل 
ــعـــاج املـــجـــانـــي فـــي املــســتــشــفــيــات. وقــالــت  الـ
الــوفــاق، في وقــت سابق، إنها كانت  حكومة 
تجهز ميناءي السدرة وراس النوف، اللذين 
ألــف  نــحــو 600  الــتــصــديــريــة  تــبــلــغ طاقتهما 
ــا لــــم تــتــمــكــن مــن  ــوم، إال أنـــهـ ــيــ بـــرمـــيـــل فــــي الــ
اســتــئــنــاف الــتــصــديــر مــن هـــذه املـــوانـــئ حتى 
القذافي عام  اآلن. وعقب سقوط نظام معمر 
ــــورة شــعــبــيــة، دخـــلـــت لــيــبــيــا في  ــر ثـ 2011 إثــ
يتم  أن  قبل  السياسي،  االنقسام  مــن  مرحلة 
االتــفــاق عــلــى حــكــومــة الــوفــاق الــوطــنــي التي 

تسلمت مهامها منذ نحو أربعة أشهر.

أربيل ـ العربي الجديد

أعلنت شركة نفط الشمال الحكومية العراقية، أمس، 
توقف الضخ عبر أنابيب التصدير من حقول كركوك 
إلـــى مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي ألســبــاب فــنــيــة، وتوقعت 

استئناف التصدير، اليوم، بعد إصاح الخلل.
وقـــالـــت مـــصـــادر بـــالـــشـــركـــة، أمـــــس، إن خـــط األنــابــيــب 
العراقي الــذي يضخ مــا بــني 90 و150 ألــف برميل من 
الــنــفــط يــومــيــًا مــن حــقــل قــريــب مــن كــركــوك إلـــى امليناء 
الـــتـــركـــي عــبــر كـــردســـتـــان، تـــوقـــف عـــن الـــعـــمـــل، صــبــاح 
اإلثــنــني، بسبب عطل فني. وأضــافــت املــصــادر أن فرق 

الصيانة تعمل من أجل إصاح خط األنابيب املتوقع 
أن يــســتــأنــف الــعــمــلــيــات خـــال 24 ســـاعـــة. ولـــم تــحــدد 
املـــصـــادر طــبــيــعــة الــعــطــل الــفــنــي واكــتــفــت بــالــقــول إن 
العطل، الــذي حــدث في خط األنابيب الــقــادم من حقل 
الــدبــس على بعد 45 كيلومترًا شمال غرب  مــن  قريب 
كركوك، تسبب في تسرب نفطي. وقال مسؤول الرقابة 
فـــي شــركــة نــفــط الــشــمــال والـــتـــي تــديــر حــقــول املنطقة 
الخام  النفط  »تصدير  إن  الجبوري،  طــارق  الشمالية، 
ــد حــقــول مــحــافــظــة كـــركـــوك تــوقــف بسبب  ــار أحـ مـــن آبــ
مــشــاكــل فــنــيــة«.  وأوضــــح الــجــبــوري. فــي تصريحات 
ــار ضـــمـــن حـــقـــل جـــمـــبـــور فــي  ــ ــــاث آبــ صـــحـــافـــيـــة، أن »ثــ

كــركــوك تــوقــف اســتــخــراج الــنــفــط الــخــام مــنــهــا بسبب 
مــشــاكــل فــنــيــة«. وأضــــاف »تــلــك املــشــاكــل تــحــدث بشكل 
دوري، وهذه هي املرة الثانية التي تحصل فيها هذه 
النوعية من املشاكل في آبار النفط باملنطقةw. وتوقع 
الشمال  نفط  لشركة  التابعة  الفنية  الــفــرق  تتمكن  أن 
الــيــوم، ليعاد استئناف ضخ  الخلل، فجر  من إصــاح 
أن معدل صــادرات  يذكر  التصدير.  أنــبــوب  فــي  النفط 
الــنــفــط مـــن حـــقـــول كـــركـــوك يـــقـــدر بــــ 150 ألــــف بــرمــيــل 
إقليم  أنبوب  تركيا عبر  إلــى  يوميًا يجري تصديرها 
كردستان العراق ـ تركيا. وكان حزب االتحاد الوطني 
الكردستاني برئاسة، جال الطالباني، قد هدد بمنع 

تصدير النفط من حقول كركوك عبر كردستان، وسعى 
الحزب بدعم من رئيس الوزراء السابق، نوري املالكي، 
إلى تحويل وجهة التصدير إلى إيران بداًل عن تركيا 
ملـــا ســيــعــود مـــن مــكــاســب مــالــيــة عــلــى الـــحـــزب وإيــــران 
وأيــضــًا ملــحــاولــة تقليل الــتــعــامــل مــع تــركــيــا. وأظــهــرت 
رســـالـــة، وجــهــتــهــا هــيــرو إبــراهــيــم عقيلة الــطــالــبــانــي، 
األســبــوع املــاضــي، إلــى رئيس الـــوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، تطالبه فيها بوقف إرسال النفط إلى تركيا 
اإلقليم  أن  بذريعة  كــردســتــان،  إقليم  أنابيب  عبر خــط 
النفط وال  ال يطبق معايير شفافة بالنسبة إليـــرادات 

يقدم أّي مبالغ إلدارة محافظة كركوك.

توقف ضخ النفط العراقي لموانئ تركية بسبب عطل

نيجيريا ترفض رفع أسعار 
البنزين

قالت مصادر إن الرئيس النيجيري 
محمد بخاري، أخطر وزير النفط 
ورئيس مؤسسة النفط الوطنية، 

عندما استدعاهما إلى منزله 
األسبوع املاضي بأن بالده لن ترفع 

أسعار البنزين. وعزز وزير النفط 
إيمانويل إيبي كاتشيكو، ورئيس 

مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية 
مايكانتي بارو، والحكومة بأكملها 

الجهود الرامية إلى املحافظة على 
تدفق الوقود إلى البالد من دون 

تكرار زيادة األسعار التي حدثت 
في مايو/ أيار واملخاطرة بحدوث 

اضطرابات مدنية. وقبل االجتماع 
بقليل، قال رؤساء سابقون 

للمؤسسة إنه ربما تكون هناك 
حاجة ملثل تلك الزيادة في األسعار. 

وكان من شأن تخفيض كبير في 
قيمة العملة املحلية أن جعل بيع 
البنزين بالسعر الذي وضعت له 

الحكومة سقفا غير مربح حسبما 
يقول مسوقون. كما أن أشهرا 

من االضطرابات في منطقة دلتا 
النيجر تسببت في انخفاض إنتاج 

نيجيريا من الخام.

بطاريات غير صالحة بجواالت 
سامسونغ الصين

قالت هيئة صينية معنية بمراقبة 
الجودة أمس، إن وحدة شركة 

سامسونغ لإللكترونيات في البالد 
ستستدعي ألفا و858 جهازا 

من طراز غاالكسي نوت 7 بعد 
اكتشاف عرضة البطاريات املزود 

بها الهاتف لالشتعال. وأوقفت 
سامسونغ في البداية مبيعات 

غاالكسي نوت 7 هذا الشهر في 
عشر أسواق من بينها كوريا 

الجنوبية والواليات املتحدة، لكن 
ليس في الصني إذ قالت الشركة 
إن الطراز الذي يباع هناك مزود 

ببطارية من موّرد مختلف. وقالت 
اإلدارة العامة ملراقبة الجودة 

والفحص والحجر على موقعها 
على اإلنترنت إن جزءا من الهواتف 

املستدعاة بيع في الصني عبر املوقع 
الرسمي لسامسونغ قبل إطالق 

الهاتف في األول من سبتمبر/ أيلول 
ضمن برنامج الختبار الجهاز. 
وحثت سامسونغ، أكبر شركة 

إلنتاج الهواتف الذكية في العالم، 
مستخدمي غاالكسي نوت 7 على 

إعادة األجهزة التي اشتروها.

تصاعد الخالف بين شركات 
الطيران األميركة

تصاعد خالف بني شركات طيران 
أميركية بشأن الشركة التي تمتلك 

حق نقل موظفي الحكومة في 
مسارات معينة حيث اتهم الرئيس 
التنفيذي لشركة طيران جيت بلو 

منافسيه بالنفاق الحتجاجهم 
على حصول شركته على حق نقل 
املوظفني. واختلفت كبرى شركات 

الطيران األميركية بشأن عقد 
لنقل املوظفني االتحاديني لشراء  

 رحالت بني نيويورك وميالنو في 
عام 2017 من شركة جيت بلو 

التي تسوق للرحالت لكن تديرها 
حصريا شريكتها في الرمز شركة 

طيران اإلمارات.

أخبار

تراجع إفالس 
الشركات 

األلمانية

أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء االتحادي صدرت، أمس، أن عدد الشركات األملانية التى تقدمت بطلبات إلشهار إفاسها واصل التراجع في النصف األول 
من العام بعد تسجيل مستوى قياسي من االنخفاض في 2015 مع مرور أكبر اقتصاد في أوروبــا بفترة طويلة من التحسن. وقالت البيانات إن عدد 
الشركات التى سجلت نفسها مفلسة انخفض بنسبة 5% إلى نحو 11 ألف شركة مقارنة مع األشهر الستة األولى من العام املاضي. وأكدت أن مجموع 
املطالبات املحتملة من قبل الدائنني للشركات املفلسة زاد إلى املثلني تقريبا عند 16.5 مليار يورو )18.5 مليار دوالر( نظرًا لوجود عدد من الشركات 
الكبرى بني املتقدمني بطلبات إفاس. وانخفض عدد حاالت إفاس األفراد أيضا بما يقرب من 3% إلى 39 ألفا و228 شخصا. ونما االقتصاد األملاني 

بنسبة 0.7% في الربع األول وبنسبة 0.4% في الربع الثاني. 

اقتصاد
الخميس 15 سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

)Getty/مايكل جوتشالك(
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غزة - يوسف أبو وطفة

عبد  الفلسطيني  الــشــاب  يستغل 
الله صالح من مدينة غزة، أيام عيد 
األضحى، في العمل من أجل توفير 
ــوال لــه وألســرتــه املــكــونــة مــن ستة  بــعــض األمــ
أفراد، عبر أرجوحة قام بصناعتها ووضعها 
فـــي إحـــــدى الـــســـاحـــات أمـــــام مــنــزلــه بــاملــديــنــة 
لألطفال الذين يقبلون على األلعاب ووسائل 
الــتــرفــيــه. ويــتــبــادل صــالــح وشــقــيــقــه األصــغــر 
ناصر العمل على األرجوحة التي يمتلكانها 
منذ عدة سنوات، خالل ساعات النهار واملساء 
طــيــلــة أيـــــام عــيــد األضــــحــــى، مـــن أجــــل إنــجــاز 
الزيارات العائلية الرسمية على األقارب رفقة 
والـــدهـــم والـــخـــروج بــرفــقــة األصـــدقـــاء لبضعة 
ساعات للترفيه عن أنفسهم. وتشكل األعياد 
اإلسالمية واإلجازات الرسمية موسمًا لخلق 
فــــرص عــمــل مــؤقــتــة أمـــــام الـــشـــبـــاب الــغــزيــن 
إسرائيليًا  املــحــاصــر  الــقــطــاع  فــي  الخريجن 
مــنــذ عــشــر ســنــوات فــي ظــل ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الفقر والبطالة واعتماد شريحة واسعة من 
املقدمة من  السكان على املساعدات اإلغاثية 

املنظمات الدولية.
ويقول صالح لـ »العربي الجديد« إن موسم 

األعياد يشكل فرصة له وللعديد من الشباب 
العاطلن عن العمل في القطاع لكسب بعض 
األموال وتغطية احتياجات أسرهم، والعمل 
على توفيرها في ظل انعدام فرص الحصول 
على الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص.

 االنــقــســام 
ّ
ويـــوضـــح الـــشـــاب الــعــشــريــنــي، أن

أمام  الباب  الحكومة  الفلسطيني وعدم فتح 
الــخــريــجــن لــلــتــوظــيــف مــنــذ أكــثــر مــن عامن 
دفــع الــشــبــاب للبحث عــن بــدائــل والــعــمــل في 
مـــجـــاالت غــيــر تــخــصــصــهــم مـــن أجــــل تــأمــن 
احــتــيــاجــاتــهــم وعــوائــلــهــم فـــي ظـــل الـــظـــروف 

االقتصادية املتردية التي يعيشها القطاع.
ــاء الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــــصــ وبـــحـــســـب مــــركــــز اإلحــ
فــإن أربــعــة شــبــاب مــن بــن كــل 10 شــبــاب في 
الربع  البطالة خالل  فلسطن ضمن صفوف 
بــيــانــات  ــارت  ــ أشــ فــقــد  ــام 2016،  عــ مـــن  األول 
إلــى أن 41% من  الــجــاري  الــربــع األول للعام 
اقتصاديًا  نشيطون  سنة   )29-15( الــشــبــاب 
في فلسطن، بواقع 40% في الضفة الغربية، 
و42% في قطاع غزة. وينتشر في شوارع غزة 
املختلفة العشرات من الشباب والفتية الذين 
يعملون خالل أيام عيد األضحى في مجاالت 
إلى  باإلضافة  األطفال  ألعاب  كبيع  مختلفة 
الـــوســـائـــل الــتــرفــيــهــيــة كـــالـــســـيـــارات صــغــيــرة 
 
ً
النارية، فضال والــدراجــات  والخيول  الحجم 
عـــن بــعــض الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يــعــمــلــون بشكل 
في عيد  اللحوم  في مجال شــواء  استثنائي 
األضحى. أما الشاب محمد الحلو فيقف أمام 

طلبات  إنــجــاز  عــلــى  بالعمل  منهمكًا  مــنــزلــه 
للسكان  األضــاحــي  بلحوم  الخاصة  الــشــواء 
وتجهيزها  بفرمها  القيام  بعد  منطقته  في 
 أيـــام 

ً
ــع الـــبـــهـــارات والـــتـــوابـــل، مــســتــغــال ووضــ

عــيــد األضـــحـــى فـــي الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر جــزء 
ومساعدة  للجامعة  املــالــيــة  احتياجاته  مــن 
عــائــلــتــه. ويــبــن الــحــلــو لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
أن عــيــدي الــفــطــر واألضــحــى وشــهــر رمــضــان 
للكثير  الــــرزق  لكسب  مــمــيــزة  مــواســم  تشكل 
مـــن الـــشـــبـــاب، وال ســيــمــا طــــالب الــجــامــعــات 
لم يتمكنوا من الحصول  الذين  والخريجن 
ــائـــف خــــالل الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  عــلــى أي وظـ
الغزي  الشاب  ويشير  البطالة.  تفشي  بفعل 
إلــــى أن الـــشـــواء يــمــثــل مـــصـــدرًا جــيــدًا لــلــرزق 
خالل أيام عيد األضحى حيث تتوجه الكثير 
من األسر الغزية نحو شّي اللحوم املوجودة 
لــديــهــا مــقــابــل دفــــع مــبــلــغ 10 شـــواكـــل )2.7 
دوالر( لكل كيلو من اللحوم. ويضيف الحلو 
 حجم اإلقبال من قبل الغزين على املحال 

ّ
أن

أيــام عيد األضحى  املخصصة للشواء خالل 
يشهد ارتفاعًا كبيرًا خصوصًا في ظل رغبة 
الكثيرين من املواطنن بالتخلص من اللحوم 
التيار  انقطاع  خشية تعرضها للتلف بفعل 
الكهربائي واستمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ووفــقــًا إلحــصــائــيــات الــحــمــلــة الــعــاملــيــة لكسر 
حصار غزة، فإن نحو 18 ألف عاطل من العمل، 
إلى  العامة باإلضافة  الثانوية  هم من حملة 
وأكثر  املتوسطة  الشهادة  حملة  مــن  ألفًا   36
البكالوريوس  مــن حملة شــهــادة  ألفًا   65 مــن 
الجامعية، عــدا عن أكثر من 600 غــزي عاطل 
ــــن حـــمـــلـــة درجـــــــة املـــاجـــســـتـــيـــر،  ــل مـ ــمـ ــعـ ــــن الـ مـ

والعشرات من حملة الدكتوراه في القطاع. 
أمــا الــشــاب عبد الــلــه حــرب فلم تمنعه إجــازة 
عيد األضحى من العمل على كسب املزيد من 
 مهارته في 

ً
الرزق واملال له ولعائلته، مستغال

ذبح األضاحي التي اكتسبها من عمله بأحد 

الجزائر ــ حمزة كحال

مجّددًا  الوقود  أسعار  لرفع  الجزائر  تتأهب 
الثاني املقبل بعدما قررت  في يناير/كانون 
حكومة عبد املــالــك ســـالل، مــراجــعــة الــرســوم 

املفروضة على هذه املادة، للعام الثاني. 
املالية  قــانــون  مــن  النهائية  الــورقــة  وحــمــلــت 
ــتـــي عـــرضـــت عـــلـــى طـــاولـــة  لــلــســنــة املــقــبــلــة الـ
ــبــــوع املــاضــي  الــحــكــومــة لــلــنــقــاش مــنــذ األســ
وحــصــلــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عــلــى نسخة 
منها، مقترحا تقدمت به وزارة املالية يقضي 
برفع »رسم املواد النفطية » بـ 3 دينارات، ولم 
االقــتــراح  اآلن. وبموجب هــذا  يبت فيه حتى 
»البنزين  نـــوع  مــن  الــوقــود  أســعــار  سترتفع 
املمتاز« إلى 34.42 دينارًا )0.31 دوالر( للتر 
الواحد، و34.02 دينارا )0.30 دوالر( للبنزين 
 0.17( دينارًا  الرصاص، و19.76  الخالي من 

دوالر( للديزل.
وفــــي حــــال اعـــتـــمـــاد االقــــتــــراح مـــن الــحــكــومــة 
ــزائـــريـــن، ســتــكــون هــــذه هي  والـــبـــرملـــان الـــجـ
الزيادة للعام الثاني على التوالي، حيث كان 
القرار السابق لرفع أسعار الوقود في يناير/ 

كانون األول املاضي. وفي تعليق حول هذه 
الــخــطــوة، قــال الخبير فــي الــطــاقــة واألســتــاذ 
ــتــــرول، ســلــيــمــان  ــبــ ــلــ ــري لــ ــ ـــزائـ ـــجــ ــهـــد الــ ــعـ ــاملـ بـ
بــلــعــزوق، إن املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــتــمــثــل في 
الــقــرارات التي ترسم بطريقة إداريـــة عبر  أن 
مجلس الــــوزراء أو مــرســوم رئــاســي ال تضع 

في الحسبان متغيرات السوق النفطية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــاف بــلــعــزوق، لـــ وأضـ
»أســـعـــار الــنــقــل ســتــكــون هـــي أول مـــن يتأثر 
بهذه الــزيــادات، كما رأينا مطلع هــذه السنة 
بــعــدمــا اعــتــمــدت الـــزيـــادات الــســابــقــة ارتفعت 
تــرتــفــع  بــــ 10%، ويــنــتــظــر ان  الــنــقــل  أســـعـــار 
أســعــار الخدمات أيــضــا«. لكنه أكــد أن »هــذه 
األسعار حتى بعد الزيادة ستبقى منخفضة 

مــقــارنــة بــاألســعــار املــعــتــمــدة فــي دول كثيرة 
ألنها مدعومة من طرف الدولة«.

ويــســتــبــعــد بــلــعــزوق أن تـــؤثـــر هــــذه الـــزيـــادة 
ــنـــي لـــلـــوقـــود،  عـــلـــى حـــجـــم االســـتـــهـــالك الـــوطـ
الشركة  الــتــي نشرتها  األرقـــام  »أثبتت  وقـــال 
ــع املــنــتــجــات  ــ ــوزيـ ــ الــــجــــزائــــريــــة لـــتـــســـويـــق وتـ
النفطية »نفطال« املختصة في إنتاج الوقود 
أن االســتــهــالك قــد ارتــفــع هــذه السنة مقارنة 

بالسنة املاضية، رغم رفع أسعار النفط«.
وكــانــت نفطال قــد كشفت مــؤخــرا، فــي تقرير 
لــجــمــيــع  ــي  ــالــ ــمــ اإلجــ ــهــــالك  ــتــ االســ أن  دوري 
أصـــنـــاف الـــوقـــود شــهــد زيـــــادة خــــالل الــفــتــرة 
املــمــتــدة مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلــى شهر 
ــايـــو/أيـــار 2016، حــيــث ســجــل االســتــهــالك  مـ
الـــوطـــنـــي ارتـــفـــاعـــا طــفــيــفــا بــلــغ نــحــو 5.681 
ــادة 0.3% مـــقـــارنـــة بــنــفــس  ــزيــ مـــاليـــن طــــن بــ
ــتــــي ســجــلــت  ــام املــــاضــــي والــ ــعــ ــتـــرة مــــن الــ ــفـ الـ
ــن، وذلــــك  ــ مـــاليـــن طـ بـــلـــغ 5.679  اســـتـــهـــالكـــا 
بفعل ارتــفــاع اســتــهــالك الــوقــود الــخــالــي من 
الرصاص بنسبة 11%، والديزل بنسبة %2 
بن فترتي املقارنة، من 3.997 مالين طن إلى 

4.042 مالين طن.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــال املــــغــــاربــــة، تــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ــال األعـ ــ ــ يــنــتــظــر رجـ
مطالبهم، في سياق انطالق حملة االنتخابات 
أكتوبر/ مــن  السابع  فــي  املــقــررة  التشريعية 
األعمال،  رجــال  املقبل. ويتطلع  األول  تشرين 
حـــســـب مـــصـــدر مـــنـــهـــم، إلـــــى الـــحـــصـــول عــلــى 
وعود حزبية وحكومية باالستجابة للعديد 
الضريبة  من مطالبهم، وال سيما ما يخص 
تصاعديًا.  طابعًا  تأخذ  التي  الشركات  على 
ويسعى االتحاد العام ملقاوالت املغرب كذلك، 
للدفاع عن تبني ضريبة خاصة باملجموعات 
ــفــــادي خــضــوع  ــد تــ ــريـ االقـــتـــصـــاديـــة، حـــيـــث يـ
كــل فـــرع مــن فــــروع املــجــمــوعــات االقــتــصــاديــة 
الــخــاصــة لــلــضــريــبــة بــصــفــة مــنــعــزلــة، أي أن 
الـــهـــدف مـــن هـــذا املــطــلــب يــتــمــثــل فـــي تجميع 

الضريبة كي تصيب املجموعة ال فروعها.
ويهدف االتحاد العام ملقاوالت املغرب، حسب 
مصدر مــن رجــال األعــمــال، إلــى إرســـاء إعفاء 
محدود في الزمن من الضريبة على الشركات 
لفائدة الفاعلن في قطاع الصناعة، شريطة 
استثمارات  إنــجــاز  عاتقهم  على  يــأخــذوا  أن 
ــاد  ــل. وســيــتــبــنــى االتـــحـ ــمـ ــــرص عـ وتـــوفـــيـــر فـ
املطلب الرامي إلى استحداث ضريبة خضراء 
لفائدة السيارات النظيفة. ما يعني إعفاء هذا 

النوع من السيارات من مصاريف االستيراد 
االتحاد  وتوصل  السيارات.  على  والضريبة 
الــــعــــام ملــــقــــاوالت املــــغــــرب بــمــطــالــب مــخــتــلــف 
الفيدراليات القطاعية املنضوية تحت لوائه، 
لها،  تركيب  بعملية  يقوم  أن  يفترض  حيث 
حتى تعبر في جزء كبير منها عن انتظارات 
رجال األعمال املغاربة. ويريد رجال األعمال 
تــقــلــيــص مــســاحــة االقـــتـــصـــاد غــيــر الــرســمــي. 

ويــنــتــظــر أن تــعــبــر األحــــــزاب الــســيــاســيــة في 
لالنتخابات  برامجها  عن  الجاري  األسبوع 
انــتــظــارات  ستستحضر  والـــتـــي  الــتــشــريــعــة، 
رجـــــــــال األعــــــــمــــــــال. وبـــــــــــادر حــــــــزب األصـــــالـــــة 
واملعاصرة، إلى إدماج الضريبة التصاعدية 

في برنامجه الذي كشف عنه قبل أيام.
ــمـــال إلـــى الــحــصــول على  ويـــرمـــي رجــــال األعـ
وعــــــــود والـــــــتـــــــزام مـــــن األحـــــــــــزاب فـــــي ســـيـــاق 
االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة، عــلــمــًا أن خــبــيــرًا مثل 
»العربي  االقتصادي، نجيب أقصبي يؤكد، لـ
الجديد«، أن رجال األعمال حصلوا في عهد 
حــكــومــة عــبــد اإللــــه بــنــكــيــران عــلــى هـــدايـــا لم 
وهو  السابقة،  الحكومات  عهد  في  ينالوها 
رأي يدعمه االقتصادي محمد الشيكر، الذي 
يعتبر أن رجــال األعــمــال يضغطون من أجل 
الحصول مكاسب أكثر في عهد هذه الحكومة 

التي يقول بأنها مغرقة في الليبرالية.
وكانت رئيسة االتحاد العام ملقاوالت املغرب، 
ــر نــظــم  ــمـ ــؤتـ ــــي مـ ــح، نـــبـــهـــت فـ ــالـ ــنـــصـ ــم بـ ــريــ مــ
بالصخيرات حول سبل االرتقاء إلى مصاف 
البلدان الصاعدة، إلى غياب العدالة الجبائية، 
على اعتبار أن 10 شركات فقط توفر 25% من 
إيرادات الضريبة على الشركات، بينما تأتي 
الــدخــل من  إيــــرادات الضريبة على  75% مــن 

األجراء، حسب اإلحصائيات الرسمية.

موسم رزق للعاطلين

)Getty( جانب من االنتخابات السابقة

الجزائر تتأهب لرفع أسعار الوقود مجّددًا

رجال األعمال يسعون لحصد مكاسب باالنتخابات

عيد األضحى يوفر فرص 
عمل مؤقتة لشباب غزة

مخاوف من حظر روسي وأميركي لمنتجات زراعية

يشكل عيد األضحى 
موسمًا لخلق فرص 

عمل مؤقتة أمام 
شباب غزة العاطلين في 

القطاع المحاصر إسرائيليًا 
منذ نحو عشر سنوات

طاقة مال وناس

المغرب

30
الصادرات  إيرادات  تراجعت 
مليار   30 نحو  من  المصرية 
ــدالع  ان قبل  سنويًا  دوالر 
الـــثـــورة الــمــصــريــة مــنــذ 5 
ــوات إلـــى أقـــل مــن 20  ســن
حاليًا،  سنويا  دوالر  مليار 
حسب اإلحصائيات الرسمية.

تحقيق

األضاحي والمؤسسات 
اإلغاثية تنعشان 
مبيعات الجزارين

3 مليارات دوالر حجم 
التبادل التجاري مع 

موسكو

مخاوف من خسائر 
فادحة للمصدرين بسبب 

الحظر

ارتفاع استهالك 
البنزين والديزل رغم 

زيادة األسعار

القاهرة ـ محمد توفيق

قــــــــــــال مــــــــــــصــــــــــــّدرون مـــــصـــــريـــــون 
ــي الـــــــجـــــــديـــــــد«، إنــــهــــم  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ ل
ســـيـــتـــقـــدمـــون بــــمــــذكــــرة ملــجــلــس 
التي  البالغة  للتحذير مــن األضـــرار  الـــوزراء 
الروسي  التهديد  جــراء  القطاع  على  ستقع 
بــحــظــر مــنــتــجــات زراعــــيــــة مـــصـــريـــة بــســبــب 
منع مصر دخول قمح روسي مصاب بفطر 
اإلرجـــــوت، وحــــذروا مــن أن تــحــذو واشنطن 
نفس طريق موسكو، حيث من املتوقع تكرار 

أزمة قمح أخرى مع أميركا.
وهددت الهيئة املعنية بمراقبة سالمة الغذاء 
أمـــــس األول، بــحــظــر اســـتـــيـــراد  فــــي روســــيــــا 
لنزاع  فــي تصعيد  املــوالــح مــن مصر  بعض 
تــجــاري بــســبــب تــأخــر الــقــاهــرة فــي املــوافــقــة 

على شحنات من القمح الروسي.
ــغـــوط عــلــى  ــن الـــضـ ــل مــ ــاكـ ــشـ ــد هـــــذه املـ ــزيــ وتــ
إيراداتها  التي تراجعت  الصادرات املصرية 
قبل   2010 عــــام  دوالر  مــلــيــار   30 نــحــو  مـــن 
اندالع الثورة املصرية إلى أقل من 20 مليار 
دوالر ســنــويــًا حــالــيــًا، حــســب اإلحــصــائــيــات 

الرسمية.
وفــــــــي هــــــــذا اإلطـــــــــــــار، أكــــــــد عــــضــــو املـــجـــلـــس 
التصديري للحاصالت الزراعية، وأحد كبار 
مصدر املحاصيل الزراعية، مجدي علي، في 
أمريكا  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ تصريحات 
ــــدول املـــــوردة لــلــقــمــح ســتــأخــذ موقفًا  وكـــل الـ
مضادًا مثل روسيا، خاصة أن مصر رفضت 
3 مراكب قمح أميركية، وبالتالي من املتوقع 
أن تصعد أميركا لتكون على خطى روسيا 

بحظر عدة منتجات زراعية مصرية. 
ــادرات الــزراعــيــة  وأضــــــاف، أن مـــن أهــــم الــــصــ
والريحان  الــكــراويــة  محاصيل  هــي  ألميركا 

والبطاطس والفراولة.
ــيـــا ســتــنــفــذ تــهــديــدهــا بــوقــف  ــد أن روسـ ــ وأكـ
حالة  في  لها  املصرية  الزراعية  الحاصالت 
إصـــــرار الــجــانــب املـــصـــري عــلــى عــــدم دخـــول 
ــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى فــطــر  ــي الــ ــروســ الـــقـــمـــح الــ

اإلرجوت. 
وأوضــــح أن مــصــدري الــحــاصــالت الــزراعــيــة 
الــصــنــاعــة  وزارة  إلـــــى  مــــذكــــرة  ســـيـــرفـــعـــون 

الـــوزراء لشرح األخطار  والــتــجــارة ومجلس 
الناجمة عن خسارة السوق الروسي.

ــــري  ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــب عـــــضـــــو املـــــجـــــلـــــس الـ ــ ــسـ ــ ــ وحـ
الــزراعــيــة فــإنــه فــي حــالــة تنفيذ  للحاصالت 
ــا لـــهـــذا الـــتـــهـــديـــد ســـيـــتـــضـــرر جــمــيــع  ــيــ روســ
مــصــدري الــحــاصــالت الــزراعــيــة، وستخسر 
مــصــر مــــــوردًا كــبــيــرًا مـــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
ــابــــة فـــي الــقــمــح  مــشــيــرًا إلــــى أن نــســبــة اإلصــ
وهــي خمسة  العاملية  للمعدالت  وفقًا  تسير 
الـــدول، وال توجد  في األلــف وتقبلها جميع 
مواصفة في العالم تقر نسبة صفر في املائة.

ملــاذا تصر مصر علي رفض  وتــســاءل علي، 
العاملية  للمواصفات  أنه مطابق  القمح رغم 
املعترف بها، وأوضح أن روسيا تعد الدولة 
األولى عامليًا في استيراد البرتقال من مصر، 

والثالثة في استيراد البصل والبطالطس.
وأكد أن حجم صادرات مصر من البطاطس 
سنويًا 400 ألف طن، منها 200 ألف طن إلى 
وأوروبـــا.  الخليج  إلــى دول  والباقي  روسيا 
ــم الــــــــصــــــــادرات املــــصــــريــــة مــن  ــــل حــــجــ ــــصـ ويـ
الحاصالت الزراعية إلى روسيا ما بن 600 

إلــى 650 ألــف طــن بقيمة 310 مــاليــن دوالر 
وفقًا إلحصائيات وزارة التجارة املصرية.

الحاصالت  تصدير  وقــف  أن  علي  وأضـــاف 
الزراعية كارثة كبيرة على املصدرين، خاصة 
أن روسيا من أكبر األســواق التي تستوعب 
جميع الــحــاصــالت الــزراعــيــة املــصــريــة وفــى 

مقدمتها البطاطس والبرتقال والبصل.

ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة 
الداخلية عدم استالم أي شحنات قمح سواء 
من روسيا أو غيرها من الدول مصابة بفطر 

اإلرجوت.
وفي املقابل، قال الخبير الزراعي ومستشار 
ــــادر نــــور الـــديـــن،  وزارة الــتــمــويــن األســـبـــق نـ
إن دخــــول الــقــمــح املـــصـــاب ســيــدمــر الـــزراعـــة 
املصرية. وأضاف في تصريحات خاصة، أن 
مصر مازالت حتى اآلن خالية من هذا الفطر 
بــدخــول قمح مصاب  فكيف نسمح  الــضــار، 
يؤدي بعد ذلك لتدمير محاصيلنا الزراعية؟

وحــول ضغوط روســيــا وأميركا على مصر 
لــقــبــول الــقــمــح املــــصــــاب، وتـــضـــرر مــصــدري 
الدين »يجب  نــور  قــال  الزراعية،  الحاصالت 
عـــلـــى مـــصـــر رفـــــض تـــلـــك األقــــمــــاح املـــصـــابـــة، 
والــــبــــحــــث عـــــن أســــــــــواق جـــــديـــــدة لــتــصــديــر 
الحاصالت الزراعية، ولكن ليس من املنطقي 
ــر املــحــصــول  لــكــي أشــجــع الـــصـــادرات أن أضـ
باإلضافة  القمح  مثل  مهمة  لسلعة  املحلي 

إلى خطره على صحة اإلنسان«.
وتسعى موسكو إلجراء محادثات مع مصر، 

وأكبر  العالم  فــي  للقمح  مستورد  بلد  أكــبــر 
الــروســي، نظرًا ألن القاهرة لم  مشتر للقمح 
الــروســي  القمح  مــن  واردات  أي  تــوافــق على 
املتعلقة  التنظيمية  القواعد  شــددت  أن  منذ 
بــفــطــر اإلرجــــــــوت الــــــذي يــصــيــب الـــقـــمـــح فــي 

أواخر أغسطس/آب.
ــوالــــح  ــــن املــ ــل شـــحـــن كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ ــبــ وقــ
املـــصـــريـــة إلــــى روســـيـــا قـــالـــت هــيــئــة ســالمــة 
ــة فـــي بـــيـــان إنـــهـــا قــلــقــة من  ــيـ ــذاء الـــروسـ ــغــ الــ
»مخالفات  على  املصرية  اإلمــــدادات  انــطــواء 
مــمــنــهــجــة لــلــمــتــطــلــبــات الـــدولـــيـــة واملــتــعــلــقــة 

بالصحة النباتية«.
وبـــلـــغ حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن مصر 
وروســيــا أكــثــر مــن 5 مــلــيــارات دوالر خــالل 
عام 2015، بتراجع 25.37% عن عام 2014، 
فــــي حــــن أشـــــــار الـــجـــانـــب الـــــروســـــي خـــالل 
ــــى نــيــتــه الــعــمــل  زيــــارتــــه الـــحـــالـــيـــة ملـــصـــر إلـ
 على زيــادة حجم التبادل التجاري إلــى 10 

مليارات دوالر.
ــيــــة  ــلــــع الـــــزراعـــــيـــــة والــــغــــذائــ وتــــتــــصــــدر الــــســ
الــــصــــادرات املــصــريــة إلــــى روســـيـــا، حــيــث ال 
يسمح املناخ في روسيا بزراعة عدد كبير من 

السلع الغذائية التي تقوم مصر بإنتاجها.
ــم الــســلــع الــزراعــيــة الــتــي تــصــدرهــا  ومـــن أهـ
مــصــر إلــــى روســـيـــا الـــبـــطـــاطـــس، والــبــصــل، 
ــال،  ــقــ ــرتــ ــبــ ــل الــ ــثــ ــه الـــحـــمـــضـــيـــة مــ ــ ــواكــ ــ ــفــ ــ ــ وال
والــلــيــمــون، بــاإلضــافــة إلــى الــرمــان، والــثــوم، 

والفراولة، والعنب.
تقوم  لالستعالمات،  العامة  الهيئة  وحسب 
مــصــر بــتــصــديــر مــنــتــجــات أخـــــرى لــروســيــا 
منها السجاد، وأغطية اللوحات، والصحف 

من اللدائن، وبعض املنتجات القطنية.
ولــــم تــكــشــف روســـيـــا عـــن قــائــمــة املــنــتــجــات 
التي قد تحظرها، ولم تصدر على الفور أي 

تعليقات من وزارة الزراعة املصرية.
وحــــول املــوقــف الــرســمــي ملــصــر، قـــال مصدر 
ــارة الـــداخـــلـــيـــة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــــــــوزارة الـــتـــمـــويـــن والـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن وزارتــــــه كـــانـــت قد  لــــ
 5 استيراد قمح مصاب بنسبة  وافقت علي 
فــي األلــــف، لــكــن وزارة الـــزراعـــة رفــضــت هــذه 
الــشــحــنــات، وحــدثــت عليها ضــجــة إعــالمــيــًا، 
رغم أنها نسبة غير مضرة. وأضاف املصدر، 
الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن مجلس الوزراء 
املــصــري هــو الــذي بيده اآلن رفــض أو قبول 

األقماح املصابة باإلرجوت.
ويشار الى أن عددًا من دول االتحاد األوروبي 
وروسيا أوقف في سنوات ماضية استيراد 
الــبــطــاطــس الحــتــوائــهــا عــلــى الــعــفــن الــبــنــي، 
ومـــؤخـــرًا أوقــفــت أمــيــركــا اســتــيــراد الــفــراولــة 
املصرية ألنها تسبب فيروس الكبد الوبائي.

ونـــشـــرت الــتــقــاريــر أن الــســلــطــات األمــيــركــيــة 
ــفــــراولــــة املـــصـــريـــة مــــن األســـــــواق،  ســحــبــت الــ
ــوا فــــــراولــــــة مـــصـــريـــة  ــ ــاولـ ــ ــنـ ــ وطــــالــــبــــت مـــــن تـ
بــالــتــوجــه لــتــنــاول املــصــل املـــضـــاد لــفــيــروس 

الكبد الوبائي.
ــتــــحــــدة، أكــــبــــر شــريــك  وتـــعـــتـــبـــر الـــــواليـــــات املــ
اقـــــــتـــــــصـــــــادي ملـــــصـــــر مـــــنـــــذ أواخـــــــــــــــر حـــقـــبـــة 
الــســبــعــيــنــيــات، حـــيـــث تــحــتــل مـــصـــر املــرتــبــة 
الـــ52 في قائمة أهم شركاء الواليات املتحدة 
التجارين، وبلغ حجم التبادل التجاري بن 
الــبــلــديــن 8 مــلــيــارات دوالر ســنــويــًا، مــوزعــة 
بن 6 مليارات دوالر صادرات أميركا ملصر، 
ألميركا،  مصرية  ــادرات  صــ دوالر  ومــلــيــاري 
ا للهيئة العامة لالستعالمات الحكومية.

ً
وفق نزيف الصادرات 

المصرية

تصاعدت األزمات التي تحاصر الصادرات الزراعية المصرية في الفترات األخيرة، ما يهّدد بخسائر 
فادحة لهذا القطاع، فبعد أن هّددت روسيا بحظر منتجات زراعية مصرية، يتخوف مصدرون 

من تكرار أزمة القمح مع أميركا، وبالتالي يواصل قطاع الصادرات نزيف اإليرادات
صوامع الحبوب تحت رقابة الجيش

محمد  الــلــواء  الجديد،  املصري  الداخلية  والتجارة  التموين  وزيــر  قــال 
الشيخ، إنه بصدد مخاطبة رئيس الوزراء لوضع صوامع الحبوب التي 
القطاع  ملطاحن  منها  للصرف  فنية  لجان  جانب  من  معاينتها  تمت 
للقوات  الهندسية  والهيئة  اإلداريــــة  الــرقــابــة  مــن  إشـــراف  تحت  الــعــام، 
املسلحة، وذلك لتعزيز عمليات الطحن وأرصدة القمح بتلك املطاحن. 
وقام وزير التموين، أمس، بزيارة تفقدية للشركة القابضة للصوامع، 
التقى خاللها قيادات الشركة ملتابعة خطط تطوير منظومة التخزين 
ومعرفة الوضع الحالي للصوامع التى تحت التحفظ من جانب النيابة 

املتحفظ عليها ومدى  والكميات  بها،  العجز  تواجدها ومــدى  وأماكن 
تأثيرها فى حركة الطحن. وأوضح الشيخ، في بيان صحافي أمس، أن 
الــوزارة لديها صوامع حديثة بـ20 محافظة اآلن، وجرى االتفاق على 
إنشاء 10 صوامع بالتعاون مع برنامج املبادلة اإليطالية بسعة 200 
ألف طن، باإلضافة إلى 14 صومعة بتمويل سعودي بسعة 420 ألف 
القمح  طــن، وصــوامــع أخــرى بتمويل إمــاراتــي. وكانت عمليات توريد 
شهدت عمليات فساد وتوريد وهمية كبيرة، ومازالت الجهات الرقابية 

تحقق في وقائعها.

السنوات، عبر ذبح  اللحوم خــالل  بيع  محال 
األضاحي الخاصة باملواطنن الغزين. ويقول 
حـــرب لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن عــيــد األضــحــى 
يعتبر موسمًا مميزًا للجزارين الغزين لكسب 
ــن الــــــرزق مـــن خــــالل ذبــــح األضـــاحـــي  ــد مـ ــزيـ املـ

اإلغاثية  واملؤسسات  املضّحن  من  للعشرات 
األضــاحــي وتوزيعها على  بــشــراء  تقوم  التي 
الــعــائــالت الــفــقــيــرة فــي الــقــطــاع. ويــوضــح أنــه 
بالذبح  الخاصة  املــعــدات  تجهيز  على  يعمل 
وتــقــطــيــع الــلــحــوم الــخــاصــة بــاألضــاحــي قبل 

أيــام من عيد األضحى استعدادًا لجولة  عــدة 
التي تستمر لعدة ساعات،  العمل  طويلة من 
خــصــوصــًا فــي أول يـــوم، حــن يقبل الــغــزّيــون 
على ذبح أضاحيهم ثم يتوجهون لتوزيعها 

على أقاربهم وبعض الفقراء.

العيد يساهم في 
حل بطالة شباب غزة 
مؤقتًا )عبد الحكيم 
أبو رياش(

النزاع 
التجاري 
يضر 
بصادرات 
منتجات 
زراعية 
في مصر 
)محمد 
الشاهد/
فرانس برس(
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موسى مهدي

في الثمانينيات من القرن املاضي، 
عشت في أميركا ملدة ثالث سنوات 
فــــي نـــيـــويـــورك وشـــيـــكـــاغـــو وزرت 
الــعــديــد مــن الـــواليـــات األمــيــركــيــة. وقــتــهــا كــان 
املــجــتــمــع األمـــيـــركـــي يــنــعــم بـــنـــوع مـــن الـــرخـــاء 
النسبي وكانت الحياة سهلة والعيش رغيدا 
وكـــل شـــيء رخــيــصــا، مــقــارنــة بــالــدخــول حتى 
املتدنية منها، ولكن رغم كل ذلك كان املجتمع 
بشكل  وطبقيًا  عنصريًا  منقسما  األمــيــركــي 
 ،

ً
حاد يصعب معه التصالح. في نيويورك مثال

كان السود يعيشون في أحياء منعزلة، هارلم 
ــوداء مــشــبــعــة بــــروح »مــالــكــوم  ــ ، غــابــة سـ

ً
مـــثـــال

أكس«، ال تستطيع الشرطة البيضاء دخولها، 
وكذلك الحال في منطقة »فالت بوش« في حي 

بــروكــلــن، حــيــث ولـــد وعـــاش املــالكــم املشهور 
مايك تايسون. 

وفـــي حـــي »كــيــنــغــز هـــاي واي« فـــي بــروكــلــن، 
يعيش البيض، فهو حي مقصور السكن فيه 
على اإليطالين وبعض الجنسيات األوروبية، 

ــــي بـــرونـــكـــس مـــقـــصـــور الـــســـكـــن فـــيـــه عــلــى  وحـ
حاملي الجنسية اإلسبانية. وقال لي مرة أحد 
األصــدقــاء مــن األميركين إن »أمــيــركــا ليست 
الــتــي تكونها  الــــدول  بــمــفــهــوم  دولــــة طبيعية 
قومية، وإنما هي دولة قامت على موجات من 
الهجرة البيضاء التي أبادت أهلها األصلين، 
السود  واستعبدت  بالقوة  األرض  تملكت  ثم 
لــبــنــاء الـــثـــروة دون كــلــف تــذكــر، وهـــي ال تــزال 
على  الــثــروة  فــي خلق  تعتمد  إقطاعية  دولـــة 
تملك األرض واستغالل العمالة الرخيصة من 
الــذيــن يعملون مــا بــن 12 إلــى 14  املهاجرين 

ساعة من أجل أجر قليل«.
ــيـــة  ــقـ ــبـ الـــــــيـــــــوم ومـــــــــع تـــــــزايـــــــد الـــــــــفـــــــــوارق الـــطـ
أعقاب  فــي  الفقر  نسبة  وتــزايــد  واالجتماعية 
أزمة املال التي ضربت أميركا في العام 2007، 
يتحول الغنب االجتماعي من السكون والهدوء 
النسبي تدريجيًا، إلى صــراع دام في الشارع 
األمــيــركــي بــن البيض والــســود وبــن الفقراء 
واألغنياء. ويفتح املرشح الجمهوري دونالد 
ترامب كل هذه الجراح املتقيحة ويحولها إلى 
جيش جــرار من األنصار لحملته االنتخابية 
االتفاقات  ووأد  املهاجرين  نبذ  على  القائمة 
الــتــجــاريــة ومــعــاقــبــة الــبــضــائــع الــصــيــنــيــة من 
أجل توفير الوظائف للعمال في أميركا. ورغم 
أن هذه الدعوة ينظر لها في جوهرها دعوة 
سلبية ومتناقضة، ولكنها تستجيب للعديد 
من الفقراء وذوي الدخل املحدود في أميركا. 
وتشير بيانات وزارة اإلسكان األميركية التي 
أيـــه«، وهي  يــوإس  »بوفرتي  منظمة  نشرتها 
أن  إلى  الفقراء،  عنى بشؤون 

ُ
ت منظمة خيرية 

سباق 
البيت األبيض

إغالق المصانع 
في ديترويت 

وإفالس المدن 
يخدم ترامب 

)Getty(

يوظف المرشح الجمهوري دونالد ترامب المتناقضات والغبن الطبقي 
قد  وخطير  سلبي  سالح  الغبن  هذا  أن  ورغم  لصالحه.  والعنصري 
يهدد تماسك أميركا كدولة، إال أن فتح هذا الجرح المتقيح يكسبه 

الكثير من األنصار وسط الطبقات الفقيرة، خاصة من البيض

أميركا تطبق مبدأ 
الرأسمالية على الفقراء 
والشيوعية على األثرياء

الصادرات الزراعية 
األميركية للصين 

ارتفعت من مليارين 
إلى 20 مليار دوالر

وسط رفض غربي من 
قبل المصارف لتمويل 

انشطتها التجارية

الغبن الطبقي 
والفقر يتحالفان 
مع دونالد ترامب

ارتفع الجنيه اإلسترليني أمس األربعاء، مدعومًا ببيانات أظهرت مرونة سوق 
التصويت لصالح خــروج بريطانيا من  البريطانية في مواجهة تبعات  العمل 
عضوية االتــحــاد األوروبــــي. وبــلــغ مــعــدل البطالة فــي األشــهــر الــثــالثــة املنتهية 
في يوليو/تموز 4.9% من دون تغير يذكر عن األشهر الثالثة التي انتهت في 
ألفًا، حسبما ذكر  ارتفع عدد من يعملون بواقع 174  يونيو/حزيران، في حن 
إلى  اإلسترليني  الجنيه  ارتــفــع  رويــتــرز  وحــســب  الوطنية.  اإلحــصــاءات  مكتب 
1.3222 دوالر، بزيادة بلغت 0.25% في تعامالت أمس مقابل 1.3200 قبل نشر 
البيانات. وانخفض اليورو 0.2% الى 84.85 بنسًا. وسجل الجنيه اإلسترليني 
أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.3445 دوالر قبل أسبوع، بزيادة بلغت 
خمسة باملائة فوق أدنى مستوى في 30 عامًا. يذكر أن اإلسترليني استفاد من 
زيادة السياح وانتعاش التسوق في املتاجر البريطانية خالل صيف هذا العام.

وسط مخاوف روسية من رفع الفائدة األميركية أعلن نائب وزير املالية الروسي، 
مكسيم أوريشكن، أن رفع مجلس االحتياط الفدرالي )املركزي األميركي( أسعار 
وأن روسيا  الــروســي،  االقتصاد  تداعيات خطيرة على  إلــى  لن يفضي  الفائدة 
مستعدة ملــواجــهــة هــذا الــخــطــر. وقـــال أوريــشــكــيــنــن، أمـــس، متحدثًا فــي املؤتمر 
السنوي الثاني عشر لوكالة »فيتش« الدولية للتصنيف االئتماني، والذي يعقد 
في موسكو: »بالنسبة لروسيا، فإن رفع سعر الفائدة األميركية بالتأكيد خطر. 
لكن، باملقارنة مع معظم البلدان النامية في العالم، نحن مستعدون لهذا الخطر، 
وربما أفضل من الجميع. وذلك بسبب أن السياسية االقتصادية الروسية خالل 
العامن املاضين كانت تهدف إلى تكييف االقتصاد وجعله متماشيًا مع الواقع 
الذي يمر به«.  وتساءل أوريشكن: »ما هي البلدان النامية التي يجب أن تخشى، 
في الدرجة األولى، من رفع أسعار الفائدة األميركية؟«، وقال »هي تلك الدول التي 
الــدول التي  لديها عجز مرتفع في الحساب الجاري، وفي الدرجة الثانية، تلك 

لديها مشاكل ومخاطر هجرة رؤوس األموال مثل الصن«. 

الـــدول األعــضــاء فــي االتــحــاد بالحد من  ألــزمــت الهيئات التنظيمية األوروبــيــة 
نــيــوز« عن  ــام 2030. ونــقــلــت »يــــورو  الــطــاقــة بنسبة 30% بــحــلــول عـ اســتــهــالك 
انبعاثات  من  الحد  االستراتيجية  هــذه  من  الغاية  أن  بريطانية  إعــالم  وسائل 
استخدام  كفاءة  20%، وتحسن  بنسبة  الــحــراري  لالحتباس  املسببة  الــغــازات 
 عن إنتاج 20% من مصادر الطاقة املتجددة. ووفقًا 

ً
الطاقة بنسبة 20%، فضال

للمفوضية األوروبية، فإن نحو 40% من استهالك الطاقة في االتحاد األوروبي 
هي في املباني، لذلك يركز املشروع الجديد على تحسن كفاءة استخدام الطاقة 
مواقف  في  الكهربائية  للسيارات  محطات  تخصيص  يقترح  كما  املباني،  في 
السيارات وفرض رسوم على البطاقات الذكية عند مداخل املباني. ومن املتوقع 
أن ترفض السلطات والبرملان األوروبي هذا املشروع، وأن يحدد استهالك الطاقة 

عند 40% بحلول عام 2030.

أخبار في صور

تحسن سعر صرف اإلسترليني 

مخاوف روسية 
من رفع الفائدة األميركية 

خفض استهالك الكهرباء في أوروبا

)Getty( مزارع الذرة األميركية تضررت من الدعم الصيني)Getty( بائع خضروات في موسكو

لندن ـ العربي الجديد

ــروب الـــتـــجـــاريـــة بــــن أمــيــركــا  ــحــ تـــتـــواصـــل الــ
والصن، فعقب حرب الصلب تدور اآلن حرب 
جـــديـــدة وهــــي حــــرب الـــدعـــم الــــزراعــــي، حيث 
تقدمت إدارة الرئيس، باراك أوباما، بشكوى 
ــد الـــصـــن فـــي مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــاملــيــة  ضـ
الـــزائـــد« لإلنتاج  الــحــكــومــي  بسبب »دعــمــهــا 
املــحــلــي مـــن الــحــبــوب، وذلــــك وفــقــًا ملـــا أعلنه 

املمثل التجاري األميركي مايكل فرومان. 
وقـــال مكتب فـــرومـــان، إن دعـــم الــصــن لــلــذرة 
والقمح واألرز في عام 2015 قدر بقرابة 100 
مــلــيــار دوالر فـــوق املــســتــويــات الــتــي التزمت 
بــهــا بــكــن عــنــدمــا انــضــمــت ملنظمة الــتــجــارة 
العاملية عام 2001. وأضاف املكتب، في بيان، 
أن هــذا دفــع أسعار الحبوب الصينية »فوق 
حكومية  »حوافز  وخلق  السوق«  مستويات 
لــزيــادة  الصينين  لــلــمــزارعــن  اصــطــنــاعــيــة« 
اإلنــتــاج األمـــر الـــذي أثــر على قـــدرة املــزارعــن 
األميركين على املنافسة في العالم. وأعربت 
وزارة التجارة الصينية عن أسفها إزاء هذه 
الـــشـــكـــوى، مــتــعــهــدة بــتــبــنــي إجـــــــراءات تتفق 
مــع بــروتــوكــوالت تــســويــة الــنــزاعــات ملنظمة 
التجارة العاملية وحماية املصالح الصينية.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة شينخوا 
الصينية، إن الجانب الصيني سيلتزم بتوفير 
الــدعــم الــحــكــومــي لــلــقــطــاع الـــزراعـــي فــي ضــوء 
قواعد منظمة التجارة العاملية وتعزيز النظام 
التجاري الزراعي. وتأتي الشكوى، التي تعتبر 

موسكو ـ العربي الجديد

لزيادة  إلى روسيا  اإليرانية  الحكومة  تتجه 
ــا الـــتـــجـــاريـــة، بـــعـــد فـــشـــل االتـــفـــاق  ــبـــادالتـــهـ تـ
ــة فــــي إنـــعـــاش  ــيـ ــغـــربـ الـــــنـــــووي مــــع الــــــــدول الـ

اقتصادها كما كانت تأمل. 
وفي هذا الصدد، أعلن السفير اإليراني لدى 
أن موسكو وطهران  روسيا، مهدي سنائي، 
أصبحتا في املرحلة النهائية من املباحثات 
حــول إنــشــاء »ممر جمركي أخــضــر« بينهما 

لتصدير املنتجات الزراعية اإليرانية.
وجــاء في بيان للسفير اإليــرانــي قــرأه ممثل 
الــســفــارة عــلــى املــشــاركــن فـــي مــؤتــمــر رجـــال 
ــول الــتــســويــق والـــفـــرص  األعــــمــــال الـــثـــانـــي حــ
التجارية لقطاع األعمال اإليراني في روسيا، 
أمــــس: »فـــي الــنــصــف األول مـــن الـــعـــام 2016، 
ارتــفــع حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن روســيــا 
وإيــــران بنسبة 67%، وهـــذا يبعث األمـــل في 
أن الــعــمــلــيــة ســتــســتــمــر فـــي املــســتــقــبــل... من 

بـــن الــنــتــائــج الــتــي تـــم تحقيقها يــمــكــن ذكــر 
لرجال  الكبيرة  التجارية  االمــتــيــازات  تقديم 
أعــمــال الــبــلــديــن«. وأضـــاف السفير اإليــرانــي: 
أخضر  ممر جمركي  إنشاء  اتفاقية  أن  »كما 
لها  اإليــرانــيــة ســيــكــون  الــزراعــيــة  للمنتجات 
مــســتــقــبــل مـــشـــرق لــتــصــديــر هــــذه املــنــتــجــات. 
أصبح البلدان حاليًا في املرحلة النهائية من 
املباحثات التي تهدف لتحقيق هذا الهدف«.

وُيذكر أن التعاون بن موسكو وطهران، أخذ 
االقتصادية  الــعــالقــات  تعميق  نحو  يتجه 
والــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن، عــلــى خلفية رفــع 
الــقــســم األكــبــر مــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة التي 

فرضت ضد إيران سابقًا بسبب برنامجها 
ــر الــتــجــارة  الـــنـــووي. مــن جــانــبــه، صـــرح وزيـ
والــــزراعــــة اإليــــرانــــي، عــلــي أكــبــر مــهــرفــرض، 
السلمون  استيراد سمك  تعتزم  بــالده  بــأن 
الروسي. وقال الوزير اإليراني بهذا الشأن: 
»بــعــض األســـمـــاك، مــثــل ســمــك الــســلــمــون، ال 
تــوجــد فـــي بــلــدنــا، وحــصــلــنــا عــلــى رخــصــة 
الستيراد هذا النوع من األسماك من روسيا 
وأعــتــقــد أنــنــا ســنــطــور اســتــيــراد املـــأكـــوالت 

البحرية«. 
وأضاف: »نعتزم استيراد الكثير من املأكوالت 
البحرية واألســمــاك والــروبــيــان )الــقــريــدس(، 
ــادة الـــصـــادرات  ــزيـ وغــيــرهــا بــنــســبــة 100% لـ
البحرية، بما في ذلك من  من هذه املنتجات 
روسيا«. ويذكر أن البلدين يخططان لزيادة 
1.5 مليار دوالر  التجاري من  التبادل  حجم 
في العام املاضي 2015، الى 10 مليارات دوالر 
حتى عام 2020. وذلــك حسب تعليقات ادلى 
بها رئيس مجلس األعمال الروسي اإليراني 
الروسية،  والصناعة  التجارة  لغرفة  التابع 

فيكتور ميلينكوف في موسكو. 
وأكــــد مــيــلــيــنــكــوف، حــســب روســيــا الـــيـــوم، أن 
أوال  » ينص  البلدين:  بــن  التجاري  االتــفــاق 
املرتبطة  املشاكل  إنهاء  وقبل كل شــيء على 
بــالــقــيــود عــلــى نــشــاط الــقــطــاع املــصــرفــي في 
إيــــــران، وعـــلـــى تــصــديــر الــبــضــائــع االيــرانــيــة 
الرئيسية والنفط الخام واملنتجات املكررة«.

ــران  إيـ الـــروســـي أن تتمكن  املـــســـؤول  وتــوقــع 
واملتوسطة،  الصغيرة  الــشــركــات  تنمية  مــن 
وأن روسيا عملت باستمرار خالل السنوات 
الــســابــقــة عــلــى إقـــامـــة اتـــصـــاالت مـــع شــركــات 
ــة. ويـــتـــنـــاول االتــــفــــاق تــصــديــر إيــــران  ــيـ ــرانـ إيـ
املــكــســرات والــفــواكــه والــخــضــروات االيــرانــيــة 
ــــى روســــيــــا، كـــمـــا يـــتـــنـــاول تـــصـــديـــر اآلالت  الـ
واملـــعـــدات، واالبــتــكــارات فــي مــجــال التعدين، 
ــا الــــى إيـــــــران. تــواجــه  ــن روســـيـ والـــســـيـــاحـــة مـ
إيران معضلة رفض النظام املصرفي الغربي 

التعامل مع مؤسساتها املالية.

رقــم 14 إلدارة أوبــامــا ضد الصن في منظمة 
ــتـــجـــارة الـــعـــاملـــيـــة، فـــي وقــــت تـــصـــاعـــدت فيه  الـ
الحمالت  فــي  املــنــاوئ للتجارة  الخطاب  حــدة 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة الـــجـــاريـــة. وتـــريـــد إدارة 
ــًا فـــي تنفيذ  ــارمـ أوبــــامــــا أن تــظــهــر مــوقــفــًا صـ
ــيـــات الـــتـــجـــاريـــة فــــي مـــحـــاولـــة لــحــشــد  ــاقـ ــفـ االتـ
الباسيفيك  دعــم املشرعن إلقـــرار شــراكــة عبر 
التجارية في وقــت الحــق من هــذا الــعــام. وقال 
ــا، يــــوم الـــثـــالثـــاء، فـــي بـــيـــان إن »تنفيذ  ــامــ أوبــ
القواعد القائمة ليس كافيًا.. األهم هو االنتهاء 

من اتفاق الشراكة عبر الباسيفيك سريعًا«. 
بــيــد أن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، بـــول ريـــان، 
قال األسبوع املاضي، إن اتفاق الشراكة عبر 
الــبــاســيــفــيــك لــيــس مــدعــومــًا بـــعـــدد كــــاف من 
الناخبن لتمريره في الكونغرس هذا العام، 
مشيرًا إلى ضرورة قيام إدارة أوباما بتعديل 

االتفاق للحصول على موافقة الكونغرس.
ويــــعــــارض املـــرشـــحـــان الــرئــيــســيــان لــلــرئــاســة 
والديمقراطية،  تــرامــب،  دونــالــد  الــجــمــهــوري، 
هيالري كلينتون، االتفاق الذي يضم 12 دولة، 
الكونغرس.  في  تمريره  يزيد من صعوبة  ما 
وقال خبراء، إن صانعي السياسات الصينين 
واألميركين بحاجة إلى التركيز على الصورة 
فرص  عن  والبحث  الثنائية  للعالقات  األكبر 
في  واالقــتــصــادي  التجاري  التعاون  لتعميق 

منطقة آسيا الباسيفيك.
في هــذا الــصــدد، قــال وانــغ هــوي يــاو، رئيس 
مـــركـــز الـــصـــن والـــعـــوملـــة، أحــــد مـــراكـــز الــفــكــر 

املاضي في حديث حول  الصينية، األسبوع 
البلدين  إن  الــصــيــنــيــة-األمــيــركــيــة،  الــعــالقــات 
ــة اتــفــاقــيــة تــجــاريــة أشمل  بــحــاجــة إلـــى دراســ
والــشــراكــة  الباسيفيك  عــبــر  الــشــراكــة  تغطي 
االقتصادية الشاملة اإلقليمية، وهي اتفاقية 
تــجــارة حــرة كبرى أخــرى فــي آســيــا، مــن أجل 
آســيــا- منطقة  اقــتــصــادات  كــافــة  تستفيد  أن 
ــو، كــبــيــر  ــ ــغ نـ ــونـ ــغ يـ ــونـ الــبــاســيــفــيــك. وقــــــال لـ
املــفــاوضــن الــصــيــنــيــن الــســابــق فـــي مسيرة 
االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، في نفس 
الــصــن للمنظمة حقق  انــضــمــام  الــصــدد، إن 
لـــلـــواليـــات املــتــحــدة فـــوائـــد كــبــيــرة والســيــمــا 
ــي. وأصــبــحــت الــصــن أكــبــر  ــزراعــ قــطــاعــهــا الــ
سوق لتصدير املنتجات الزراعية األميركية، 
ما أدى إلى خلق 160 ألف وظيفة على األقل 
فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وفـــقـــًا لــقــولــه، داعــيــًا 
إلــى مواصلة  العالم  فــي  األكــبــر  االقتصادين 

توسيع التعاون في التجارة واالستثمار. 
وارتفع حجم صــادرات الواليات املتحدة من 
السلع الزراعية إلى الصن من ملياري دوالر 
الـــزراعـــة  لـــوزيـــر  إلــــى 20 مــلــيــار دوالر، وفــقــًا 

األميركي توم فيلساك.
ــبـــق أن  ــة الـــصـــيـــنـــيـــة سـ ــكـــومـ الـــحـ ويــــذكــــر أن 
أميركا، حينما رفعت  إجـــراءات ضد  اتخذت 
الــصــيــنــيــة  الـــصـــلـــب  واردات  عـــلـــى  رســـومـــهـــا 
بنسبة فــاقــت 500%. وهـــو مــا اعــتــبــر خــبــراء 
اقتصاد أنه بذرة أولية لبوادر حرب تجارية 
بن الصن وأميركا بشأن صــادرات الحديد 
أميركا رسومًا  البارد، حيث فرضت  الصلب 
ثم  الصلب  واردات  على   ،%256 بلغ معدلها 
إلــى أكثر مــن 522%. وقابلت  الــرســوم  رفعت 
الصن القرار األميركي بغضب شديد وقالت، 
واردات مسطحات  على  املرتفعة  الرسوم  إن 
الصلب املدرفلة الباردة املصدرة إلى أميركا 
تتنافى مع قوانن منظمة التجارة العاملية. 

القرار األميركي عقب احتجاج خمس  وجــاء 
لــوزارة  أميركية في صناعة الصلب  شركات 

التجارة األميركية.

إيران تتجه لروسيا إلنعاش التجارةحرب زراعية بين واشنطن وبكين

هنالك حوالى نصف مليون في أميركا بدون 
مــأوى، يعيشون حياة التشرد ويسكنون في 
خيام أو بيوت متنقلة في الغابات والحدائق. 
ــذا الـــرقـــم ال يــشــمــل الــشــبــاب فـــقـــط، ولــكــنــه  ــ وهـ
يشمل كذلك العائالت. كما تشير أرقام املنظمة 
الخيرية إلى أن هنالك حوالى 1.6 مليون طفل 

أميركا، تحصل نسبة 0.1% من  الــعــام. وفــي 
عدد السكان على 6.0% من الدخل األميركي، 
أي ما يعادل 23 مليون دوالر، فيما ال يفوق 
مــتــوســط الـــدخـــل لــحــوالــى 90% مـــن الــســكــان 
39 ألـــف دوالر فـــي الـــعـــام. ومــتــوســط الــدخــل 
لــلــمــواطــن األمــيــركــي يضعه فــي الــتــرتــيــب 27 

مشرد، ينامون في العراء أو في الطرقات. 
كمية  أن  إلــى  األميركية  البيانات  تشير  كما 
األموال التي دفعتها شركات »وول ستريت«، 
الــعــام املــاضــي تعادل  كــحــوافــز ملوظفيها فــي 
ضعف قيمة األجور التي حصل عليها جميع 
الــعــمــال مــن ذوي الــدخــل املــنــخــفــض فــي ذلــك 

عامليًا. وذلك رغم الثروة املتراكمة في أميركا.  
ــرامــــب يـــوظـــف هـــــذه املــتــنــاقــضــات  دونــــالــــد تــ
لصالحه، في وقــت يتم فيه تسويق هيالري 
كــلــيــنــتــون عــلــى أســــاس أنــهــا مــرشــحــة »وول 

ستريت«. 
ومــــع تـــزايـــد الـــفـــقـــر، تــــــزداد الــنــقــمــة الــشــعــبــيــة 

ضــد الــعــوملــة وهيمنة الــشــركــات الــكــبــرى على 
االقـــتـــصـــاد، ويـــوظـــف املـــرشـــح دونـــالـــد تــرامــب 
هــــذه الــنــقــمــة فـــي هــــذه الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. 
وول ستريت«،  »احتلوا  أنصار حركة  وحتى 
الــتــي تــهــدد الــحــركــة التجارية فــي ســوق املــال 
األميركية، تخدم دونالد ترامب الذي يواصل 

مهاجمة شركات سوق املال األميركية. 
والسياسي  االقتصادي  األداء  تتهم  فالحركة 
ــــادئ  ــبـ ــ ــه يـــتـــنـــاقـــض مـــــع املـ ــ ــأنـ ــ فـــــي أمــــيــــركــــا بـ
الصدد   هــذا  وفــي  والرأسمالية.  الديمقراطية 
يرى العاِلم األميركي هاري بــراون، أحد كبار 
املــنــاصــريــن لــلــحــركــة، إن أمــيــركــا ليست دولــة 
ديمقراطية، ولكنها جمهورية تحكم سريًا من 
قبل مجموعة من أصحاب املصالح. ويقول في 
األميركية  اإلعــالم  أجهزة  نقلتها  تصريحات 
حـــول تــصــرف الــكــونــغــرس حــيــال أزمــــة الــديــن 
العام التي تمر بها أميركا: »في الديمقراطية 
الــحــقــيــقــيــة يــأمــر الــشــعــب الــكــونــغــرس بــإلــغــاء 
اإلعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة عــلــى األثـــريـــاء وإلــغــاء 
خطط إنقاذ البنوك بداًل من رفع سقف الدين«. 
اإلدارات  أداء  مــــن  شـــعـــبـــي  غـــضـــب  وهـــنـــالـــك 
األمـــيـــركـــيـــة املــتــعــاقــبــة عــلــى الــبــيــت األبـــيـــض، 
إلــى  املنخفض  الــدخــل  الــفــقــراء وذوو  ويــنــظــر 
ــداد لــهــا.  ــتـ ــامـ املـــرشـــحـــة هـــيـــالري كــيــلــنــتــون كـ
أن  األميركي،  الشارع  قبل  العام من  والتقييم 
الــعــام بسخاء  املــــال  تــنــفــق  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
إلنــقــاذ شــركــات »وول ســتــريــت«، خــالفــا ملبدأ 
العاطلن  للمواطنن  وتــقــول  الــحــرة،  الــســوق 
ــوا عـــن عــمــل في  ــثـ ــوا وابـــحـ ــبــ مـــن الـــعـــمـــل: اذهــ
السوق الحرة، ألن مبدأنا قائم على أن الدولة 
الشركات  وإنــمــا  للمواطن،  الوظائف  توفر  ال 
الــوظــائــف. وهــي بهذا املنطق  التي توفر  هــي 
تطبق املــبــدأ الــرأســمــالــي عــلــى الــشــعــب، حيث 
تطالبه بــالــذهــاب لــلــســوق، وهــو مــا لــم تفعله 
مع الشركات، حينما تعرضت لإلفالس، حيث 

دفعت لها مئات املليارات.
ــذا الـــواقـــع يــتــســابــق كـــل مـــن املــرشــح  وســــط هــ
ــة  ــحــ ــرشــ ــــب واملــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ الــــجــــمــــهــــوري دونـ
البيت  عــلــى  كلينتون  هــيــالري  الــديــمــقــراطــيــة 
األبــيــض فــي االنــتــخــابــات الــتــي ســتــجــرى في 
نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي لـــتـــحـــدد مــصــيــر 
املقبلة.  األربـــع  للسنوات  األمــيــركــيــة  الــرئــاســة 
ورغــم أن هيالري كلنتون لديها فرص أوسع 
للفوز بهذه االنتخابات ولكن هنالك مخاوف 
ــرامــــب ســيــكــســب،  حــقــيــقــيــة مــــن أن دونــــالــــد تــ
الفارق  آخــر استفتاء تقلص  أنــه في  وخاصة 
بن دونالد ترامب وكلينتون إلى 3 نقاط من 

7 نقاط في األسبوع املاضي. 

من بين 40 مليون أميركي وأميركية صوتوا لدونالد ترامب في االنتخابات 
األولية، وجدت دراسة أميركية، أن معظمهم من البيض الذين يعانون 
من الفقر أو قلة الدخل أو لديهم 
مشاكل اجتماعية. وحينما يهاجم 
النافتا  اتفاقية  تــرامــب  ــد  ــال دون
واتفاقات التجارة العالمية والصين 
التي  الكبرى  والشركات  والعولمة 
فإنه  عمومًا،  الــخــارج  فــي  تنتج 
العمال  أصــوات  كسب  يستهدف 
الذين  المحدود  الدخل  ذوي  من 
أغلقت  أو  وظائفهم  فــقــدوا 

مصانعهم.

40 مليون ناخب

مال وسياسة

تدور حرب تجارية جديدة 
بين واشنطن وبكين بشأن 
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بحوالى 100 مليار دوالر 
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نبيل الخوري

يــكــاد يــكــون »حــفــظ مــــاء الـــوجـــه« الــقــاســم 
األميركي،  الرئيسني  الوحيد بني  املشترك 
باراك أوباما، والروسي، فالديمير بوتني، 
عــنــدمــا  الـــــســـــوري.  ــراع  ــ ــــصـ الـ إدارة  خـــــالل 
تـــم تــفــكــيــك تــرســانــة األســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
الــســوريــة فــي مقابل تــراجــع واشــنــطــن عن 
ــســــوري، رضــي  تــوجــيــه ضـــربـــة لــلــنــظــام الــ
ــا بــمــكــســٍب قــدمــه لـــه بـــوتـــني، وأتــــاح  ــامـ أوبـ
ــاء الــــوجــــه فــــي مـــقـــابـــل تــخــلــيــه  ــ لــــه حـــفـــظ مـ
فــي حال  الــعــســكــري،  بالتدخل  عــن تعهده 
ــار األســــــد الـــخـــطـــوط الــحــمــر،  ــشـ تــــجــــاوز بـ

ومنها استخدام الكيماوي.
بـــوتـــني  لـــيـــعـــامـــل  أوبــــــامــــــا  ثـــــم جـــــــاء دور 
ــقــــة الــضــمــنــيــة عــلــى  بـــاملـــثـــل، فــبــعــد املــــوافــ
الــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي فـــي ســوريــة 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015، أتـــت الــرعــايــة 
األميركية – الروسية اتفاق وقف العمليات 
 
ً
دليال  ،2016 شباط  فبراير/  في  القتالية، 
ــك. هـــذا االتـــفـــاق الــــذي ســـرعـــان ما  عــلــى ذلــ
ــاط بــمــبــاحــثــاٍت  ــ ــحـ ــ ــنــــظــــام، واملـ انـــتـــهـــكـــه الــ
مــســتــمــرٍة، وبــتــرتــيــبــاٍت أمـــنـــيـــٍة وتــنــســيــق 
واشنطن  بــني  معلومات  وتــبــادل  مشترك، 
ــلـــف الــــســــوري، ســاهــم  ومـــوســـكـــو حــــول املـ
ــن مــتــداخــلــني. األول شــكــلــي،  ــ بــلــعــب دوريــ
يــتــمــثــل بــمــســاعــدة بـــوتـــني عــلــى الــتــظــاهــر 
بأن حربه في سورية في سبتمبر /أيلول 

محمد أحمد بنّيس

ــراع الـــحـــزبـــي  ــ ــــصـ تـــثـــيـــر مـــحـــاولـــة حـــصـــر الـ
فـــي املـــغـــرب بـــني حــزبــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
اإلسالمي واألصالة واملعاصرة القريب من 
الــســلــطــة عـــدة أســئــلــٍة، بــشــأن الـــنـــزوع نحو 
إعادة تحديد األدوار والوظائف وتوزيعها 
السياسي، وذلـــك وفــق ميزان  الحقل  داخـــل 
القوى الذي أفرزته مرحلة ما بعد انتكاسة 
الربيع العربي، وهو وضٌع يبدو أن ال مكان 
تشكيالتها  بمختلف  اليسار،  ألحـــزاب  فيه 

اإلصالحية والراديكالية.
ويــمــكــن الـــقـــول إن الـــرغـــبـــة فـــي بـــنـــاء حــالــة 
اســتــقــطــاب ثــنــائــي بــني قــوتــني سياسيتني، 
الــعــدالــة  إســالمــيــة مــحــافــظــة يمثلها حـــزب 
والتنمية، و)حداثية!( يمثلها حزب األصالة 
واملعاصرة، تعّبر عما استجد من رهاناٍت 
تتعلق بإدارة الصراع السياسي في املغرب، 
 عــن الــتــحــوالت التي 

ً
والــتــي ال تــبــدو بــعــيــدة

عرفها الــيــســار اإلصــالحــي )حـــزب االتــحــاد 
االشتراكي للقوات الشعبية تحديدًا( خالل 
ــتــــي أفـــضـــت إلـــى  ــن، والــ ــريــ ــيــ الـــعـــقـــديـــن األخــ
غير  بشكل  والسياسي  التنظيمي  تراجعه 
باملشاركة في حكوماٍت  مسبوق، واكتفائه 
ــزاٍب، طــاملــا نــعــتــهــا بأنها  ــ ــ ائــتــالفــيــٍة مـــع أحـ
صــنــيــعــة الــســلــطــة. هـــذا الــتــراجــع نــاتــج عن 
عجز هذا اليسار عن إنجاز مراجعاٍت فكريٍة 
وسياسيٍة جريئة لخطابه وأدائه. وإذا كان 
ال يختلف كثيرًا عن باقي مكونات اليسار 
الـــعـــربـــي، فــيــمــا يــخــص إخــفــاقــه فـــي الــقــيــام 
بمراجعات شاملة بعد الزلزال الذي أحدثه 
سقوط املعسكر الشرقي، قبل أكثر من ربع 
قــرن، فــإن الــشــروط الداخلية زادت من حّدة 
االنشقاقات  بعد  خصوصًا  اإلخـــفـــاق،  هـــذا 
الــتــي عــرفــهــا االتـــحـــاد االشــتــراكــي )أبــرزهــا 
النقابي عام 2001(، وعدم  الجناح  انشقاق 
املختلفة على سقٍف  اليسار  أحــزاب  توافق 
مــعــنٍي لـــإصـــالح الـــدســـتـــوري والــســيــاســي، 
اإليديولوجية،  مرجعياتها  تباين  بسبب 
أزمة  وتفاقم  التاريخية،  الزعامات  ورحيل 
إغفال  الداخلية، هذا من دون  الديمقراطية 
التي  والقيمية  السوسيولوجية  التحوالت 
أســهــمــت فـــي تــحــويــل الـــيـــســـار اإلصـــالحـــي 
إلى مورٍد رئيسيٍّ لتزويد السلطة بالنخب 

عادل سليمان

مـــع نــهــايــات الـــعـــام 2010، ومــطــلــع الــعــام 
العربى  العالم  أرجـــاء  فــي  اندلعت   ،2011
 من الثورات، واالنتفاضات، 

ٌ
 عارمة

ٌ
موجة

ــة، بــــــــدأت فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــــات الـــشـ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ واالحـ
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مـــنـــهـــا الــــشــــرارة  تــــونــــس الــ
األولـــــى فـــي الــثــامــن عــشــر مـــن ديــســمــبــر/ 
الشاب  إشــعــال  عقب   ،2010 األول  كــانــون 
ــار فــــي نــفــســه فــي  ــنــ مــحــمــد بـــوعـــزيـــزي الــ
اليوم السابق، احتجاجًا على إهانته من 
شرطية تونسية، صرخت فيه بالفرنسية 
الكلمة  »ارحــــل«،  تعني  الــتــي   »Dégagé›«
التي صــارت شعارًا ترفعه كل الجماهير 
األيــام  في  العربية،  الساحات  في  الثائرة 
ــة لـــثـــوراتـــهـــا الـــتـــي أخـــذت  ــعـ األولــــــى الـــرائـ
اســم »الربيع الــعــربــي«، ذلــك الربيع الــذي 
انتقلت نسماته بسرعة من ربوع تونس 
الــخــضــراء إلـــى مــصــر املــحــروســة، فــي 25 
اليمن  الثاني 2011، وإلــى  يناير/ كانون 
السعيد في 11 فبراير/ شباط، ثم اتجهت 
إلـــى ليبيا فــى 17 فــبــرايــر، ووصــلــت تلك 
الــنــســمــات إلــــى ســـوريـــة فـــي 15 مــــارس/ 
ــاح عــاتــيــة.  آذار، بــعــد أن تــحــولــت إلـــى ريــ
في البداية، لم يقتصر األمر على األقطار 
ــتــــي كـــــان بــيــنــهــا  الـــعـــربـــيـــة الـــخـــمـــســـة، والــ
ُمــشــتــرك أســـاســـي، هـــو خــضــوعــهــا لنظم 
حكم سلطوية، شمولية، ترتكز جذورها 
على انقالبات عسكرية/ ثورية، وتستند 
فـــي اســتــمــرارهــا إلــــى نــهــج أمـــنـــي، وُبــنــى 
الفساد.  عميقة  وبــيــروقــراطــيــة  سياسية 
العربي، بقدر  الربيع  ريــاح  امتدت  ولكن، 
مــتــفــاوٍت مــن الــقــوة، إلــى مجموعة أخــرى 
من األقطار العربية، لعل أبرزها البحرين 
ُعــمــان، وكلها  واملــغــرب وسلطنة  واألردن 
ــيـــة، ونجحت  أمــيــريــة، وراثـ مــلــكــيــة/  دول 
ــعــــاب تـــحـــركـــات  ــيــ ــتــ ــم فـــــي اســ ــنــــظــ ــلــــك الــ تــ
الجماهير املنتفضة، بوسائل مختلفة ما 
بني الترغيب املــادي، والترهيب املعنوي، 
ــك بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــطــريــن آخـــريـــن من  ذلــ
ذوي النظم الشمولية والطابع العسكري 
األمــنــي، هما الجزائر والــســودان، وأيضًا 
تمّكن الــنــظــام فــي كــل منهما مــن احــتــواء 
ــرًا، كــمــا  ــّكــ ــبــ الـــتـــحـــركـــات الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــ
حاولت بعض التيارات في العراق اللحاق 
بركب ثورات الربيع العربي، لكنها فشلت 
في ظل حالة االضطراب التي تعم العراق، 

منذ الغزو األميركي في عام 2003.
استمر الربيع العربي، فى الدول الخمس 
ــى، تــونــس ومــصــر والــيــمــن وليبيا  ــ األولــ
وســـــوريـــــة، ولــــكــــل مـــنـــهـــا دور مــــؤثــــر فــي 
الجيوسياسي، مصر وسورية  محيطها 
قـــلـــب املــــشــــرق الــــعــــربــــي، تــــونــــس ولــيــبــيــا 
نماذج للمغرب العربي، اليمن وأهميتها 
بالنسبة للخليج ودول مجلس التعاون، 
وأصبحت الدول الخمس أيقونة ما أطلقنا 
عليها »ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي«، والــتــي 
تباينت  واحـــد، حيث  لــم تسر على نسق 
مـــســـاراتـــهـــا. ولـــكـــن، كــــان بــيــنــهــا مــشــتــرك 
رئيسي، هو تحول مساراتها من ثــوراٍت 
للنظم،  الــشــامــل  التغيير  تنشد  شعبيٍة، 
وبـــنـــاء نــظــم حــكــم مـــدنـــيـــة، ديــمــقــراطــيــة، 
حديثة، تعلو فيها إرادة الشعب على كل 
إرادة، إلى حركات للمعارضة السياسية، 
منها ما هو مسلح، ومنها ما هو سلمي، 
ومــنــهــا مـــن يــعــمــل فـــي الــــداخــــل، بــشــروط 
ـــظـــم املــســتــنــســخــة، ومــنــهــا مـــن يعمل 

ُ
الـــن

خـــــارج بـــــالده مـــن دون تــأثــيــر فـــعـــال، أو 
أهداف ملموسة.

الــذي نحاول اإلجابة عليه  السؤال  ولعل 

املاضي لم تفشل. الثاني، جوهري، يتمثل 
بمراعاة السياسة الروسية التي يرضيها 
محكومًا  مــســارًا  الـــصـــراع  إدارة  تسلك  أن 
ــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــيـ ــنـ ــمـ بــــتــــفــــاهــــمــــاٍت ضـ
التباينات املعلنة بني موسكو وواشنطن. 
وليست أسباب التنازل األميركي – الغربي 
 بــقــدر مــا هــي اســتــراتــيــجــيــة. فبعدما 

ً
آنــيــة

تجاوز الغربيون فكرة التعامل مع النفوذ 
والــوجــود الــروســيــني فــي الــشــرق األوســط، 
بــوصــفــهــمــا تـــهـــديـــدًا أمــنــيــًا اســتــراتــيــجــيــًا 
ــــؤالء  ــمــــاح بــــــه، بــــــات هـ يـــنـــبـــغـــي عــــــدم الــــســ
ينظرون إلى التعاون )الجزئي( مع الروس 
هدفهم  أمــا  منها.  بــد  ال   

ً
وسيلة باعتباره 

»تقليص  بـ املساهمة  على  يقتصر  فــبــات 
ــة، ولــيــس الــتــوصــل  الـــفـــوضـــى« فـــي ســـوريـ
إلـــى حــل جــــذري، يــوقــف نــهــائــيــًا الــصــراع، 
وهو يمّر بالضرورة برحيل األسد. ويدرك 
الضمنية  للتفاهمات  أن  طبعًا  الغربيون 
مع الــروس أثمانًا عــدة، منها التوقف عن 
اعتبار رحيل األسد شرطًا مسبقًا ألي حل 
سياسي. هل كان بوتني يتمنى الحصول 
ــك فــــي املــــــدى املـــنـــظـــور؟  ــ ــر مــــن ذلـ ــثـ عـــلـــى أكـ
هــذا الــســؤال مــشــروٌع، ألن فــكــرة »تقليص 
عن  التخلي  بالضرورة،  تعني،  الفوضى« 
والقبول  الــســوري،  النظام  أولــويــة إسقاط 
بـــدوره على األرض فــي مــا تسمى الحرب 
ــاب«. هــذا مــا تــكــّرس الــيــوم من  على »اإلرهــ
خالل االتفاق الروسي – األميركي، أخيرًا، 

ــيـــني  ــراء، وأمــــــــام حـــلـــفـــائـــهـــا الـــدولـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ والـ
واإلقليميني؟

ــًا تكن األجــوبــة، ال يمكن ملصير سورية  أّيً
ــًا بـــاتـــفـــاقـــاٍت  وشــعــبــهــا أن يــبــقــى مـــرهـــونـ
ــيء،  ــل شــ ــــي، قـــبـــل كــ ــراعـ ــ ــة، تـ ــشــ هـــزيـــلـــة وهــ
مصالح الدول العظمى، وتسمح، بالدرجة 
الــرئــيــس أو  ــورة هـــذا  األولـــــى، بتلميع صــ
ذاك، وال تضمن وضع حد نهائي للصراع 
السوري، وملجازر األسد، ألنها غير مبنيٍة 
ــــس مـــتـــيـــنـــة، وال تـــلـــقـــى مـــوافـــقـــة  ــلـــى أســ عـ
جميع األطراف املعنية بالصراع، ال سيما 

املعارضة السورية.
ــد مــفــاتــيــح  ــاء الــــوجــــه« أحــ يــمــثــل »حـــفـــظ مــ

ــداء خالل  الــخــصــوم واألعــ بــني  التفاهمات 
الدولية. مبدأ  إدارة األزمــات على الساحة 
ال بد منه للحؤول دون تصعيد التوتر في 
املتحدة،  والــواليــات  روسيا  بني  العالقات 
ــــي حــقــبــة  ــا كــــــان يـــحـــصـــل فـ ــ عـــلـــى غــــــــرار مـ
الــبــاردة. لكن اتفاقات وقــف إطالق  الحرب 
النار والهدن في سورية، برعاية أميركية 
– روســــيــــة، تـــحـــت مــظــلــة األمــــــم املـــتـــحـــدة، 
واملــــبــــاحــــثــــات املـــتـــقـــدمـــة حــــــول االنـــتـــقـــال 
ــــوات الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــي  ــــطـ ــــخـ ــاســـي والـ ــيـ الـــسـ
تــلــوح فـــي األفـــــق، لــيــســت ســــوى تــرتــيــبــات 
وخطوات عملية محدودة جدًا، وال تبشر 
بــالــوصــول إلــى انــفــراج. فــأي اتــفــاٍق لوقف 
إطــالق النار لن ينجح، ما لم يكن مقرونًا 
ــٍة لـــحـــل ســـيـــاســـي يـــعـــالـــج أســـبـــاب  ــ ــرؤيــ ــ بــ
عوارضها  بمعالجة  يكتفي  وال  املشكلة، 
لــهــذا االتـــفـــاق أن  قــــّدر  نــتــائــجــهــا. وإذا  أو 
ــزئـــي فــي  يـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق انــــفــــراج جـ
الــوضــع الــســوري، فــإنــه لــن يـــؤدي تلقائيًا 
إلــى إيــجــاد مــخــرج لــأزمــة، ألن الخالفات 
ــزال كـــثـــيـــرة ومـــعـــقـــدة،  ــ والـــتـــنـــاقـــضـــات ال تــ
بــني موسكو وواشــنــطــن. وهي  خصوصًا 
 يعيق إمكانية اتفاق الطرفني 

ً
تشكل عامال

على توفير ضماناٍت دوليٍة فعليٍة، لوقف 
نــهــائــي لــالقــتــتــال الــعــســكــري. إذًا ال تـــزال 
الــســوري بعيدة  لــلــصــراع  الــدولــيــة  اإلدارة 
كل البعد عن تسويٍة تضع حدًا له، وتعالج 
الحــقــًا نــتــائــجــه. نــاهــيــك عــن مــســافــة األلــف 

التفكير في  الجميع عن  التي تفصل  ميل 
الــدروس التي يجب استخالصها من هذا 
الــصــراع على املــدى البعيد، كي ال يتجّدد 

 أخرى.
ً
مرة

ــاء فــي  ــ ـ
ّ
ــن ــ عــــــدم الـــــوصـــــول إلــــــى مـــســـتـــوى بـ

إدارة الصراع الــســوري، وإلــى ما هو أكثر 
ـــة، بــعــد مــفــاوضــاٍت 

ّ
مـــن اتـــفـــاق هـــدنـــة هـــش

طــويــلــٍة جـــدًا بـــني كــيــري والفــــــروف، وبــعــد 
كـــل االهـــتـــمـــام اإلعـــالمـــي الــــذي حــظــيــت به 
هذه املفاوضات، يذّكر بذلك القول املأثور: 
»تمخض الجبل فولد فــأرًا« )إال إذا كانت 
هــنــاك قطبة مخفية واتــفــاقــات ســريــة بني 

موسكو وواشنطن؟(.
ــن الــحــرب  الـــتـــي نــجــمــت عـ إدارة األزمـــــــات 
الباردة أو تأثرت بها، اتسمت، في حاالٍت 
كثيرة، باكتفاء موسكو وواشنطن بحلوٍل 
جــزئــيــة، بــتــســويــاٍت هــشــة، أو بــتــرتــيــبــاٍت 
كــانــت تــوفــر لــكــل مــنــهــمــا مــخــرجــًا مشرفًا 
انتصار  أن  الوجه، طاملا  مــاء  يحفظ لهما 
إحداهما على اآلخــر كان مستبعدًا. كانت 
ــزال تــنــاســب،  ــ الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة وال تـ
ولن  لــم  لكنها  العظميني،  الدولتني  ربــمــا، 
تحقق استقرارًا وسالمًا دائمني في العالم.
ــانـــت وتـــعـــانـــي مــن  ــدة عـ ــ دول وشــــعــــوب عـ
نــتــائــج تـــصـــرٍف كـــهـــذا، يــســتــبــعــد معالجة 
األسباب العميقة لأزمات. من املؤسف أن 
يتكّرر هذا التصرف اليوم في أثناء إدارة 

الصراع السوري.

املشاركة في  قـــراره  الجديدة، ال سيما بعد 
حكومة إدريس جطو عام 2002، على الرغم 
من ›‹االنقالب على املنهجية الديمقراطية‹‹ 
الذي مثله تعيني األخير على رأس الحكومة 
نفسها، كما جاء في البيان الشهير لالتحاد 

االشتراكي.
زيـــادة على ذلـــك، لــم يستوعب هــذا اليسار 
الــعــالــم، بعد  فــي  السياسي  الفكر  تــحــوالت 
نــهــايــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، والـــــذي بــــات أكــثــر 
انــفــتــاحــًا عــلــى قــضــايــا جـــديـــدة. ولــعــل ذلــك 
جــعــلــه عـــاجـــزًا عـــن الــتــفــاعــل بــإيــجــابــيــٍة مع 
مـــحـــطـــاٍت داخـــلـــيـــٍة مــفــصــلــيــٍة مــثــل الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة، واملــســألــة االجــتــمــاعــيــة، وتفاقم 
املديونية الخارجية، وترّدي التعليم، وفوز 
اإلسالميني في االنتخابات التشريعية في 
2011 واملــحــلــيــة فــي 2015. فــي ضـــوء ذلــك، 
 لخياٍر ثالث، ال يقتصر 

ً
تبدو الحاجة ملحة

على استعارة خطاٍب عام وفضفاض حول 
الديمقراطية والحداثة والعقالنية، بل يعمل 
على اختبار مدى نجاعة هذه املفاهيم في 
ضوء السياق املجتمعي املغربي. وبالتالي، 
بلورة رؤيٍة يساريٍة أكثر فهمًا لهذا السياق 
الــــذي يــظــل عــلــى صــلــٍة بــكــل مـــا يــحــدث في 
الحديثة؛  االتـــصـــاالت  ثـــورة  الــعــالــم بفضل 
ــٍق ال يقتصر على  حــاجــة تـــنـــدرج ضــمــن أفــ
بل  السياسية،  والــهــويــة  املرجعية  قضايا 
إدارة الصراع السياسي  تتعّداه إلى كيفية 
ــي، انـــــطـــــالقـــــًا مــــمــــا تـــطـــرحـــه  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
املتغيرات املجتمعية من إكراهاٍت متباينة. 
ذلــك كله يمر عبر مــداخــل مــتــعــّددة، أبرزها 
الــتــفــكــيــُر فـــي تــجــســيــر الـــهـــوة بـــني الــيــســار 
أهم  محور  شكلت  التي  الوسطى  والطبقة 
الــتــحــوالت الــســوســيــولــوجــيــة الــتــي عرفها 
املجتمع خالل العقود األخيرة. فهذه الطبقة 
ـــلـــت، بـــكـــل شـــرائـــحـــهـــا، الــحــاضــنــة 

َّ
ــتـــي مـــث الـ

ــذا الـــيـــســـار،  ــهــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة لــ
السياسي  الخطاب  على  إقــبــااًل  أكثر  باتت 
اإلسالمي، واستهالكًا لرؤيته في السياسة 
 عـــن أن 

ً
ــذا فـــضـــال ــاع والـــثـــقـــافـــة، هــ ــمـ ــتـ واالجـ

مــنــظــومــتــهــا الــقــيــمــيــة تــعــّرضــت لــتــأثــيــراٍت 
عميقة انعكست في مختلف أشكال الوعي 
والسلوك، األمر الذي يجعلنا إزاَء قطاعاٍت 
واســعــٍة من املجتمع تعيش حالة تسييس 
جديدة من خارج الحقل الحزبي التقليدي، 

هو كيف حــدث هــذا التحول في مسارات 
تلك الثورات الشعبية التي كانت واعدة، 
بداياتها،  في  طموحاتها،  سقف  وارتفع 
إلـــى عــنــان الــســمــاء؟ الحقيقة املـــؤكـــدة أن 
كـــل تــلــك الـــثـــورات انــطــلــقــت تــلــقــائــيــة، إثــر 
حــــوادث مــعــيــنــة، لــعــبــت دور الــقــشــة التي 
قصمت ظهر البعير، حيث كان الكيل قد 
طفح بالجماهير، مثل واقعة البوعزيزي 
في تونس، وخالد سعيد في مصر، وما 
أن خرجت طالئع املواطنني إلى الشوارع 
ــقـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر،  ــتـــى تـــدفـ ــن، حـ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ واملـ
وتـــالحـــمـــت، بــشــكــل عـــفـــوي. وخــــالل أيــــام، 
تــبــلــورت مــطــالــب الــجــمــاهــيــر فـــي مطلب 
واحــــد هـــو رحــيــل رأس الــنــظــام، وتــوحــد 

شعارها في كلمة واحدة هي »ارحل«.
في تلك اللحظات التاريخية، واملبّكرة من 
عمر ثورات الربيع العربى، أدركت القوى 
الكامنة داخل كل نظام، على اختالف تلك 
النظم، أن عليها التحّرك السريع، للتعامل 
ــو »الـــشـــعـــب«، قــبــل أن  ــك املـــــارد، وهـ مـــع ذلـ
أن  قــواه، بعد  يستيقظ تمامًا، ويستكمل 
أحـــدث شــرخــًا فــى جـــدار الــخــوف والقهر، 
ــك الـــجـــدار  فـــال بـــد مـــن مــنــعــه مـــن كــســر ذلــ
وهــدمــه، بــل البــد مــن ترميم ذلــك الــجــدار، 

وإعادته أشّد إحكامًا، ومنعة. 
ذلك التحرك املضاد، والذي تم االصطالح 
ــادة، كـــان  ــ ــــضـ عـــلـــى تــســمــيــتــه بـــالـــثـــورة املـ
يتطلب، إلى جانب القوى الداخلية، دعمًا 
إقليميًا وتأييدًا دوليًا. وفي حقيقة األمر، 
وجــــدت كــل مــن تــلــك الــقــوى مــن يدعمها، 
مصالح  ذات  مختلفة  إقليمية  قـــوى  مــن 
ــواًل/ تـــأيـــيـــدًا من  ــبــ مــتــبــايــنــة، ووجــــــدت قــ
بــعــض الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 

تأمني مصالحها.
ومــــع تـــطـــور حـــركـــة الــجــمــاهــيــر الــثــوريــة 
وتــصــاعــدهــا الــســريــع، بـــدأت قــوى الــثــورة 
ــلـــيـــة اإلحـــــــتـــــــواء الــعــمــيــقــة  املــــــضــــــادة عـــمـ
لــلــطــمــوحــات الـــثـــوريـــة لــتــلــك الــجــمــاهــيــر، 
ــاء  مــن خـــالل إيــهــامــهــا بــدعــمــهــا، بــل واّدعــ
حــمــايــتــهــا، لــتــحــقــيــق أهــــــداٍف ذات بــريــق 
ثـــوري، تــرّكــزت حــول رحيل رأس النظام. 
حـــــدث ذلـــــك فــــي تـــونـــس ومـــصـــر ولــيــبــيــا 
واليمن، بأشكال وسيناريوهات مختلفة، 
تراوحت ما بني الهروب، في حالة بن علي 
فــي تــونــس، إلــى التخلي عــن السلطة في 
حالة حسني مبارك في مصر، والقتل في 
املدعومة  والــحــوارات  والتفاهمات  ليبيا، 
إقليميا في اليمن. وكانت الحالة الوحيدة 
الــتــي أخـــذت مــســارًا مختلفًا هــي ســوريــة، 
حيث نجح نظام األسد في استدراج قوى 

الثورة إلى صراع مسلح.  
العربى  الــربــيــع  تــصــّورت جماهير  هــكــذا 
أنــهــا حــقــقــت انـــتـــصـــارات  تــاريــخــيــة، وأن 
األمــور ستسير وفق ما تريد، وانتابتها 
أن نسميها حــالــة االســتــرخــاء  يــمــكــن  مـــا 
ــة،  ــارقـ ــفـ ــوري. وعـــنـــد تـــلـــك الــلــحــظــة الـ ــ ــثـ ــ الـ
انتقلت قــوى الــثــورة املــضــادة بسرعة من 
مــرحــلــة االحـــتـــواء إلـــى مــرحــلــة استنساٍخ 
الجماهير  ضــدهــا  تــحــرّكــت  الــتــي  للنظم 
ــن بـــعـــد »الـــتـــحـــســـيـــنـــات«،  ــكــ ــــرة. ولــ ــائـ ــ ــثـ ــ الـ
مــــع مـــحـــاولـــة إضــــفــــاء الـــشـــرعـــيـــة عــلــيــهــا 
عــبــر حـــركـــات جــمــاهــيــريــة مـــدبـــرة جــيــدًا، 
اٍت وانتخابات، وذلك كله تحت  واستفتاء
ــيـــطـــرٍة محكمة  غـــطـــاء أمـــنـــي كــثــيــف، وسـ
ــة الــعــمــيــقــة«، صاحبة  مـــن أجـــهـــزة »الـــدولـ
ــم الــحــكــم  ــنـــســـاخ نـــظـ ــتـ املـــصـــلـــحـــة فــــي اسـ

الشمولي  وشرعنتها.
ــة لـــحـــالـــٍة  ــوريــ ــثــ تــــعــــّرضــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الــ
مــن الــتــمــزق الــداخــلــي فــي ظــل الضبابية 
ــلـــى األجـــــــواء  املـــمـــنـــهـــجـــة الــــتــــي خـــيـــمـــت عـ

حول الهدنة في سورية. هذا االتفاق الذي 
ولـــد )مــيــتــًا؟( بــعــد مــبــاحــثــات دبلوماسية 
ــة بـــــني وزيـــــــــري خـــارجـــيـــة  ــلــ ــويــ شــــاقــــة وطــ
ــات املــــتــــحــــدة، ســيــرغــي  ــ ــ ــواليـ ــ ــ ــا والـ ــ ــيـ ــ روسـ
الفـــــروف وجــــون كـــيـــري، فـــي جــنــيــف، فتح 
الــبــاب أمــام مــزيــٍد مــن التنسيق العسكري 
سورية.  في  البلدين  بني  واالستخباراتي 
هــكــذا إذًا يــكــون أوبـــامـــا قــد أعــطــى نظيره 
تكفي،  بها،  ُيستهان  ال  مكاسب  الــروســي 

بالحد األدنى، لحفظ ماء وجه بوتني.
ــا فـــي املــقــابــل؟  لــكــن مـــــاذا ســيــجــنــي أوبــــامــ
للرئيس  بوتني  سيقدمه  تنازل  ثّمة  وهــل 
 
ً
، صــدقــيــة

ً
األمـــيـــركـــي، لــيــعــطــي، ولـــو شـــكـــال

ــدم الـــتـــدخـــل في  لــعــقــيــدتــه املــتــمــثــلــة فـــي عــ
الـــصـــراع الـــســـوري واالنـــكـــفـــاء الــتــدريــجــي 
ــــط؟ هـــل يبحث  عـــن مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســ
 عـــن تـــحـــّول مـــا فـــي ســوريــة 

ً
ــا فـــعـــال ــامــ أوبــ

يعطي دبلوماسيته نجاحًا ولو محدودًا، 
بوجه الحملة التي يتعّرض لها، وال سيما 
فــي الـــغـــرب، وتــتــهــمــه بــاإلخــفــاق، وتحّمله 
الدبلوماسية  مسؤولية ضعف، بل مــوت، 
األميركية، نتيجة تقاعس إدارته وترددها 
فـــي شــــأن املـــســـألـــة الـــســـوريـــة؟ لـــذلـــك، ثــّمــة 
تــســاؤل آخــر مــبــّرر، يتمثل بمعرفة مــا إذا 
كانت اإلدارة األميركية توافق على رعاية 
املتتالية مــع موسكو، مــن دون  االتــفــاقــات 
بها 

ّ
اشتراطها الحصول على مكسٍب يجن

اد 
ّ
اإلحراج أمام خصومها املحليني، والنق

وخصوصًا مع الـتأثير البالغ الذي صارت 
تلعبه وسائط االتصال الحديثة.

خــســر الــيــســار اإلصـــالحـــي مــعــركــة إصـــالح 
الــداخــل، ألســبــاٍب قد  النظام السياسي مــن 
يطول الخوض فيها، لكن أبرزها كان عدم 
زّجه قضايا املجتمع ومشكالته في جدليات 
الــصــراع الــســيــاســي، ضــمــن رؤيـــة سياسيٍة 
مــتــســقــٍة ومـــتـــوازنـــٍة ال تــفــصــل بـــني تحديث 
مؤسسات الدولة، وتحديث بنيات املجتمع 
التعليم والطبقة  عبر مداخل بنيويٍة، مثل 
الــوســطــى وحــقــوق املـــرأة واملجتمع املــدنــي. 
أمـــا بالنسبة ألحــــزاب الــيــســار الــراديــكــالــي، 
فــهــي وإن كـــانـــت أكـــثـــر تــقــدمــًا فـــي طــرحــهــا 
قضية اإلصالح الدستوري والسياسي، كما 
االشتراكي  اليسار  لحزب  بالنسبة  الــشــأن 
املوحد الذي يطالب بملكيٍة برملانيٍة، يسود 
تــأرجــحــهــا  أن  إال  يـــحـــكـــم،  وال  املـــلـــك  فــيــهــا 
بــني املــشــاركــة وعــدمــهــا فــي االســتــحــقــاقــات 
االنتخابية يعكس تخبطًا فكريًا وسياسيًا 
وعجزًا عن التفاعل مع املستجّدات الداخلية 
ــًا فــــي مــــا يــتــعــلــق  والــــخــــارجــــيــــة، خـــصـــوصـ
بــاتــســاع مــســاحــات الــتــطــّرف الــديــنــي داخــل 
املجتمع، وتحول اإلسالم السياسي املعتدل 
إلـــى رقـــم أســـاســـي فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، 
ــراءات مــتــطــّرفــة مـــضـــادة لــلــدولــة  ــ وتــشــكــل قــ
والخارجية،  الداخلية  ــا  ــ وأدوارهـ الوطنية 
ومستقبل الــقــرار االقــتــصــادي الــوطــنــي في 
ظـــل ســـطـــوة مــؤســســات الــتــمــويــل الـــدولـــي، 

وتغّول الرأسمالية الجديدة.
)كاتب مغربي(

الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، وعــمــلــيــات 
التضليل الــواســعــة الــتــي قـــام بــهــا إعــالم 
ــواقـــف  الــســلــطــة الــــجــــديــــدة، وتــــضــــارب املـ
النخب.  تــشــرذم  مــع  والــدولــيــة  اإلقليمية 
فـــي ظـــل تــلــك الـــظـــروف شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، 
اخــتــلــطــت األمــــــــور، واضـــطـــربـــت الــــرؤيــــة، 
ــقـــدت املــصــطــلــحــات مـــدلـــولـــهـــا، مــثــل ..  وفـ
والكرامة  والحرية  والديمقراطية  الثورة 
اإلنــســان والــعــدالــة االجتماعية،  وحــقــوق 
مراحل خطة  األخــيــرة من  املرحلة  فبدأت 
ــي تـــحـــويـــل قـــوى  ــ ــادة، وهــ ــ ــــضــ الـــــثـــــورة املــ
الــثــورة الشعبية إلــى تــيــارات »معارضة« 
ســيــاســيــة هــيــكــلــيــة، تــســعــى إلــــى تحسني 
شــــروط الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة، مـــن خــالل 
إجــــراء إصـــالحـــات شكلية عــلــى الــنــظــام/ 
ــروف املــعــيــشــة  ــ الـــرجـــيـــم، مــثــل تــحــســني ظـ
داخل السجون واملعتقالت، أو اإلفراج عن 
بعض املعتقلني سياسيًا، أو إقالة بعض 
كبار املسؤولني إلى غير ذلك من املطالب 
ــتــــي عــــاشــــت عــلــيــهــا مــــعــــارضــــة الــنــظــم  الــ

الشمولية عقودًا طويلة.  
 تــلــك كــانــت خــطــة قـــوى الـــثـــورة املــضــادة، 
والـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا قــطــعــت شـــوطـــًا ليس 
قصيرًا في تحقيق مراحلها، حتى اقتربت 
مـــن املـــرحـــلـــة األخــــيــــرة، مــرحــلــة االنــتــقــال 
ــورة الــشــعــبــيــة غـــيـــر املــنــضــبــطــة  ــ ــثـ ــ مــــن الـ
ــــى املـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة املــنــضــبــطــة،  إلـ
أو  »الــثــورة«  وأسبغت على نفسها صفة 
الثورة الثانية التي صححت مسار ثورة 

الجماهير األولى.
على الجانب اآلخــر، يبدو أن الشعوب لم 
تبتلع ذلــك الطعم، وهــو ما يفسر حاالت 
االضطراب، والقلق والترقب، السائدة في 
دول الربيع العربي، على تباين حاالتها 
ــّدع املــجــتــمــعــي، ســيــاســيــًا  ــتـــصـ مــــا بــــني الـ
واقــتــصــاديــًا، والـــصـــراع املــســلــح مختلف 
ــن املــــعــــارضــــة املــســلــحــة فــى  املــــســــتــــوى، مــ
متعّدد  سورية وتدخل عسكري خارجي 
ما بني مؤيد للنظام، مثل روسيا وإيران، 
أو معارض له، مثل تركيا، إلى جماعات 
أصولية مسلحة، تدير عمليات ذات طابع 
ــرع داعــــش تــحــت مسمى  ــابـــي، مــثــل فـ إرهـ
ــة ســيــنــاء فـــي مـــصـــر، أو انــقــســامــات   ــ واليـ
مسلحة كالتي تجري في ليبيا، أو تحول 
األمـــر إلـــى صـــراع إقليمى مــســلــح، كحالة 
اليمن، أو عمليات إرهابية متفرقة كحالة 

تونس.
ــل ســتــفــيــق  ــ ــقــــى الــــــســــــؤال األهـــــــــــم: هــ ــبــ ويــ
وتستكمل  توازنها،  وتستعيد  الشعوب، 
ثــــوراتــــهــــا، أم ســيــتــطــلــب األمـــــــر انـــتـــظـــار 
 

ً
جيل جــديــد أكــثــر عــزمــًا وإصــــرارًا وقــبــوال

للتحديات؟
)كاتب مصري(      

»حفظ ماء الوجه«... قاسم مشترك بين  أوباما وبوتين

المغرب: الحاجة إلى الخيار الثالث

الربيع العربي من ثورات شعبية 
إلى معارضة سياسية

ال يمكن لمصير 
سورية وشعبها 
أن يبقى مرهونًا 
باتفاقاٍت هزيلة 

وهشة

يبدو اليسار 
المغربي مدعوًا إلى 

إعادة بناء عالقته 
بالمجتمع

هل ستفيق 
الشعوب، وتستعيد 
توازنها، وتستكمل 

ثوراتها، أم سيتطلب 
األمر انتظار جيل 

جديد أكثر عزمًا؟

آراء

سالمة كيلة

قاد انهيار االشتراكية إلى ميل البيروقراطية الحاكمة إلى »نهب« االقتصاد الذي كان 
الدعم  وكــان  البيروقراطية.  تلك  لتصرف  لكنه كان يخضع  العامة،  امللكية  في حكم 
دولة عاملثالثية،  إلى  إلى تحويلها  يهدف  الرأسمالي في روسيا  للتغيير  اإلمبريالي 
النظام. وهذا  م مافيا في 

ُّ
من خالل تدمير صناعاتها وتهديم جيشها، ودعــم تحك

ما ظهر فترة حكم بوريس يلتسني، وأفضى إلى دمار صناعي، وتركيز على قطاع 
النفط/ الغاز، واستيالء تلك املافيا على الصناعات وشركات الدولة، خصوصًا النفط.

لكن تطور روسيا لم يكن يسمح بانتصار هذا امليل التدميري الذي يفرض التحاقها 
 عظمى موازية، وتمتلك قدرات الرد. 

ً
باإلمبريالية املهيمنة، أي أميركا، بعد أن كانت قوة

لهذا، تحركت قطاعات من داخل السلطة، لكي تفرض مسارًا آخر يعيد روسيا كقوة 
عظمى. هذا ما بدأ مع سيطرة فالديمير بوتني على السلطة، وعمله على إعادة ترتيب 
العالقة بني املافيا التي نهبت االقتصاد السوفيتي والدولة. وهي املرحلة التي جعلت 
الجيش  إعــادة بناء  الداخلي، حيث كان يجب  الوضع  ز على 

ّ
الروسي يترك االهتمام 

واالقتصاد وتثبيت بنية السلطة الدكتاتورية.
األزمة املالية التي حدثت سنة 2008، وطاولت أميركا، ودفعتها إلى بناء إستراتيجية 
جــديــدة، كــانــت املــدخــل النــتــقــال روســيــا إلــى »الــهــجــوم«، فقد تــدخــلــت، فــي جورجيا، 
الشيشان  الحرب ضد  الجنوبية سنة 2008، وخاضت  أوستينيا  لفرض استقالل 
أن نجح  أوكرانيا، بعد  النظام في  في أغسطس/ آب سنة 2009. وعملت على دعــم 
الحزب املؤيد لها في االنتخابات بعد الثورة البرتقالية سنة 2005. وكانت أوكرانيا 
 لها، ألنها ممر خط أنابيب الغاز إلى أوروبا، وهو شريانها املالي األساسي. كما 

ً
مهمة

سعت إلى تشكيل تكتل عاملي، تمثل في اإلسهام في بناء تحالف البريكس، كتحالف 
اقتصادي مع الصني والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وأيضًا تحالف أمني ضمن 
معاهدة شنغهاي. وفي ذلك كله، كانت تميل إلى التفاهم مع أوروبا، وتشكيل تحالف 

دولي يقوي من تعاملها مع أميركا، في ظل حرصها على تطوير العالقة معها.
، لــيــس ألمــيــركــا فــقــط بــل لــروســيــا كــذلــك، حــيــث أنها 

ً
كــانــت الـــثـــورات الــعــربــيــة مــربــكــة

املصرية، ومجمل  الثورة  لهذا، كانت ضد  العاملي.  انتشارها  توجست منها خشية 
الثورات. وعلى الرغم من أنها لم تعارض تدخل حلف األطلسي )الناتو( في ليبيا، إال 
أنها اعتبرت أن »الغرب« قد »ضحك« عليها. لهذا، استغلت نشوب الثورة السورية، 
رة، وهي في ذلك كانت تتحالف مع الصني.  لكي تحاول فرض نفسها قوة عاملية مقرِّ
فأصبح الفيتو الروسي/ الصيني في مجلس األمن الداللة على بدء مرحلة جديدة، 

 إلى التدخل العسكري املباشر.
ً
مطّورة ذلك إلى دعم كامل للنظام السوري، وصوال

 التراجع األميركي، وعلى الرغم من الصراع في أوكرانيا 
ّ

كان التقدم الروسي يستغل
وحولها بني الطرفني، عملت روسيا على إظهار ميلها اإلمبريالي في سورية، وهي 
لم تعد في جــدول االهتمام األميركي، فقد ظهر أن روسيا تريد شبه  التي  املنطقة 
وكذلك  املتوسط،  البحر  إلــى  املتجهة  لبحريتها  بحرية  قاعدة  كونها  الــقــرم،  جزيرة 
تريد السيطرة على نصف أوكرانيا الروسي، وهو ما قامت به. وأدى ذلك إلى ارتباك 
ــا التي دافــعــت عــن كيان أوكــرانــيــا، بعد أن أطــاحــت الــثــورة حزب  عالقاتها مــع أوروبـ
 أو 

ً
روسيا. تنطلق روسيا، إذن، لكي تفرض تموضعها العاملي قوة أساسية، موازية

حتى متفوقة على أميركا. ربما في ذلك مبالغة إمبريالية، لكن ما يظهر واضحًا أن 
روسيا تعود إلى أن تصبح قوة عاملية أساسية. وأنها تسعى إلى مّد سيطرتها على 
مناطق خارج حدود االتحاد السوفيتي، وأن تفتح أسواقًا لسلعها التي ال تعدو أن 
تكون هي السالح، وأن توظف الرأسمال املتراكم لدى مافياتها في مشاريع في الدول 
باتت  السياق، حيث  هــذا  السيطرة عليها. ومثال سورية واضــح في  التي تستطيع 
تحظى بسيطرٍة على النفط والغاز، وعلى مشاريع كثيرة، وتتهيأ لكي تحصل على 

حصتها من »إعادة اإلعمار«.
يفرض ذلك كله البحث في طبيعة روسيا وبمنظورها للسيطرة العاملية.

أحمد عمر

كان ذلك قبل عصر الطوائف الحالي، ولو كنت شاعرًا، لحننت إلى الطلل البالي في 
 بشعار الشعراء الجاهليني الجدعان. وجدت مسيحيني أفاضل 

ً
العصر الحالي، أسوة

يرون انتقاصًا في تسميتهم بالنصارى، ألنها قديمة، أو ألن التسمية تتبناها فرق 
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 مسيحيًا يشكو 
ً
الطائي.. النصراني( في »العربي الجديد« )2016/9/9(، وجدت زميال

لي، إّبان بثِّ مسلسل الزير سالم، من أن صناع املسلسل متآمرون كونيًا، ويخفون 
ى لو حمل الزير سالم صليبًا على صدره كأنه بابا الفاتيكان، 

ّ
دين الزير، وكان يتمن

الشكوى،  رتني 
ّ
ذك الدكتاتورية.  دولــة  في  ظلمًا  تشكو  وكبيرة،  فالطوائف، صغيرة 

بقصٍة متداولٍة بني أمة أهل السنة والجماعة الذين قسمهم اإلمام بوتني بسكني إلى 
التراث  كتب  فــي  مشهورة  القصة  الفيسبوك.  صفحات  على  ومــاتــريــديــة،  أشــاعــرة 
سبت إلى عمر بن 

ُ
املنذر )قصة يومي السعد والنحس(، وقد ن النعمان بن  وبطلها 

الخطاب وهو في غنى عنها.
إليه  العبسي، وهو أســود، اشتاق  الثالثة األشهر هم عنترة بن شــداد  العرب  أبطال 
الرسول عليه الصالة والسالم عندما قال: ما وصف لي أعرابي قط فأحببت أن أراه 
إال عنترة. والسموأل هو الذي ضربت فيه العرب املثل بالوفاء، وهو من قوم موسى، 
أن  قــوم عيسى. كما  الطائي، وهــو من  والــبــذل هو حاتم  السماحة  والثالث بطل في 
اإللحاح على كردية صالح الدين بدأ مع عصر القوميات، وقد أزف هذا التباهي على 
صفحات الكرد املحدثني، بعد نشوء »الكانتونات«، على الضمور، فلهم أبطال جدد 
ر فيه وزير عراقي 

ّ
اآلن. وملحمد الغزالي خطبة مشهورة يتحّدث فيها عن مؤتمر، حذ

الداعية من ذكر قومية صالح الدين. ووجدت مخرجًا سوريًا معروفًا، مبهورًا بنيل 
أوباما الكيني األسود البشرة رئاسة أميركا، فقلت له والرماح نواهل من دمي: أوباما 
 ملشكالت 

ً
موظف كبير بدرجة طاووس أحيانًا، وبطة أحيانًا، وقد جاء تنصيبه حال

ومواءمات، والديمقراطية األميركية هي إحدى أسوأ ديمقراطية في العالم، وأن بالل 
األرض عند  فــي  بيت  أكــرم  ن فوقها، وهــي 

ّ
وأذ الــســوداء  الكعبة  الحبشي داس على 

أسود  بألف وخمسمائة سنة، وحكم  األبيض  البيت  أوباما  يــرى  أن  قبل  املسلمني، 
نوجور 

ُ
أ ولــدّي اإلخشيد:   عن 

ً
نيابة الُحكم في مصر،  ــؤون 

ُ
أبــو املسك كافور ش هو 

ا اشتراه اإلخشيد ِبثمانية عشر ديناًرا، وجعلُه  ا حبشًيّ
ً
وعلّي. وكان كافور مملوك

ا مات علّي، انفرد كافور بالُحكم، ونشط إلى توسيع رقعة إمارته، 
َّ
خادمه الخاص. ومل

ة عنه. وقد استطاع  اسيَّ ة، ورضى الِخالفة العبَّ ع الدولة الحمدانيَّ
ُ

ُمستفيًدا من تضعض
كافور أن يصمد أمام هجمات الفاطميني القادمني من إفريقية. وأمضى كافور في 
، اثنتني وعشرين ســنــة، مــن أصــل 34 سنة مــن حــيــاة الــدولــة 

ً
ــة  وأصــال

ً
الــُحــكــم، نيابة

ها. يا أخا الليبرالية والكاميرا.
ّ
ل
ُ
ة ك اإلخشيديَّ

وقد احتفت األخبار باستضافة بابا الفاتيكان اثني عشر سوريًا، ركع بعضهم عند 
قدمه باكيًا متضرعًا، وهم أفراد ثالث عائالت. ورأيت أن رئيس األورغواي، موخيكا، 
املوصوف باألفقر من بني زعماء العالم؛ لكونه ال يحتفظ سوى بـ 10% من مرتبه 
الشهري )12 ألفًا و500 دوالر(، ويتبّرع بالباقي للجمعيات الخيرية، قد استضاف 
في بيته الصيفي مئة يتيم سوري. إال أنني أجد بطوالت العرب في الجاهلية، املروءة، 
وهي عمدة األخالق، وهي ال تعد وال تحصى، تذهل العاقل وتحزن الثاكل، منها أن 
عقبة بن معيط، دعاه الرسول عليه الصالة والسالم إلى طعام، فقال: ما أنا بالذي آكل 
من طعامك، حتى تشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله. فقال: أطعم يا »ابن أخي«، 
وَصَبأ بضعة أيام من أجل الخبز وامللح. حاتم اسم تغلب فيه ريح العروبة على طعم 
الطائفة، أما السموأل فهو تصحيف وتعريُب صموئيل. وقد وجدت في األردن أسماء 
ملسيحيني، مثل عبد املجيد وأسامة ومصطفى، فطاش صوابي، علمًا أن بني املسلمني 

كثيرين من يحمل أسماء لورانس ودانيال ويوشع ويعقوب وإلياس وعيسى.

بدر الراشد

عندما يكتب وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف لصحيفة نيويورك تايمز، 
كما فعل قبل يومني، ضمن أجــواء إحياء األميركيني ذكــرى أحــداث »11 سبتمبر«، 
ــر خــارجــيــة جــمــهــوريــة إيــــران اإلســالمــيــة، أو بــاســم »الــثــورة  ال يكتب بــاعــتــبــاره وزيـ
اإلسالمية« في إيران، والتي يفترض أنها الحاكم الرئيسي في طهران منذ 1979، بل 
يكتب بالضبط ما يريد الجمهور األميركي سماعه. يكاد أن يكون ما كتبه ظريف، 
أخيرًا، مجرد صدى ألفكار الرئيس األميركي، باراك أوباما، في حواره الشهير مع 
دبلوماسية، هذا مفهوم بني حلفاء، يشتركون في  ناحية  أتالنتك. من  ذا  صحيفة 
األيديولوجيا نفسها، ووجهات النظر حول األحداث. لكن، في حالة عالقة إيران مع 
املقال نفسه، أن  انتقده في  »الشيطان األكــبــر«، فــإن ما يكتبه ظريف ال يتجاوز ما 
تكون املقالة جزءًا من »حملة عالقات عامة« لتلميع إيران، ودعمها أكثر املليشيات 

 في العراق وسورية، وذلك بمهاجمة السعودية، والوهابية. 
ً
الطائفية دموية

ربما كان الحديث عن »التمييز ضد املرأة« الغائب الوحيد عن مقالة ظريف الذي لم 
يترك بابًا ملغازلة »الشيطان األكبر« إال وطرقه. فتحّدث عن أهمية قيام تعاون دولي 
ضد الوهابية، ألنها »تستأصل األقليات« و»تضيق على السنة« و»تنشر التطّرف«، 
نتج »طالبان« و»الدولة اإلسالمية« و»تمارس اإلرهاب« في بروكسيل وباريس..إلخ. 

ُ
وت

بل تحدث عن إزاحة صدام حسني، باعتباره حدثًا ُيحتفى به، على الرغم من اّدعاء 
إيران أنها ضد االحتالل األميركي للعراق. 

ومن املهم هنا، لظريف، التذكير بالتراجيديا األميركية، وأحداث سبتمبر، في املقالة 
التي بدأها بحديث عن شركات العالقات العامة التي تستخدم الـ »بترودوالر« لتلميع 
لم يكتب  إلــخ. وفــي ذلــك،   ... النصرة والجماعات اإلرهابية األخــرى  الوهابية وجبهة 
الغربية،  الدوائر اإلعالمية واألكاديمية  الوزير اإليراني إال ما هو سائد إعالميا في 
الــنــاس. ومــن هنا، تأتي  الــدارجــة بني  النظر  ومــن السهل جــدًا إعالميا تعزيز وجهة 
مشكلة مواجهة الخطاب اإليراني، عمومًا، فالسائد في مقاربة إيران إعالميا الحديث 
عن قشور السياسات اإليرانية، داخليًا وخارجيًا، من دون التطرق إلى اإلشكاليات 
املــثــال، موضوع  ُيــذكــر، على سبيل  إيـــران،  الحقيقية مــع طــهــران. فعند الحديث عــن 
الطموحات النووية اإليرانية، أو التمييز ضد املرأة، أو فرض سماٍت دينية على املجال 
التباين بني  الوجود )وهنا  الله ودعواتها ملسح إسرائيل من  أو دعمها حزب  العام، 
إيران أحمدي نجاد، وإيران حسن روحاني، على الرغم من أنهما تحت ظالل املرشد 
ذاته(.  أما االختالف الحقيقي حول السياسة اإليرانية فال يكاد أن يتطّرق إليه أحد 
في العالم. أي نشرها الطائفية واملليشيات في املنطقة، وتدميرها العراق وحكمه على 
أسس طائفي، عبر أحزاٍب دينيٍة موالية لها، وجلبها املليشيات من دول عدة، ملساندة 

األسد ونظامه، وجرائمه. باإلضافة إلى سياساتها القمعية في الداخل. 
إيــران ارتكابها في املنطقة أحــدًا في أوروبــا والواليات  التي تدعم  ال تشغل املجازر 
املتحدة التي ال ترى املنطقة إال بمنظور محاربة اإلرهاب، ذلك الذي يستهدف »العالم 
الحر«، ويتمثل، منذ تسعينيات القرن املاضي، بـ »التشّدد السني«، أما اإلرهاب الذي 
يطهر مدنًا وبلدات عراقية وسورية، ويمارس التغيير الديمغرافي في دمشق وبغداد، 

فال أهمية له، فبغداد ليست بروكسيل، ودمشق ليست باريس.  
الــدولــة اإلسالمية،  أكثر من تنظيم  يــرى فيها  املنطقة، ال  أوبــامــا عن  عندما يتحّدث 
واستهداف اإليزيديني، وزحف »داعــش« إلى أربيل، والــذي كان إيذانًا ببدء عمليات 
التحالف الدولي ملحاربة تنظيم الدولة، تحت قيادة الواليات املتحدة منذ 2014.  لذا 
جاء تعليق أوباما على ما تفعله إيران في املنطقة، من باب »تقاسم حسن الجوار«، ال 
على أساس إخراج إيران من العراق وسورية، ووقف تمّددها إلى اليمن، فتمّدد إيران 
في املنطقة، ودعمها مليشيات طائفية، ودكتاتورًا مستبدًا، ومجازر طائفية، ال يعد 
ضمن ما ُيصنف أميركيا »إرهابًا«. أمام هذا كله، ال ينبغي التعويل على أحد ملواجهة 
يواجهه  فما  األبيض،  البيت  في  التغيير  انتظار  املنطقة، وال حتى  إيــران في  جرائم 

العرب هو مصيرهم وحدهم، وعليهم وحدهم مواجهته. 

عبد الحكيم حيدر

على صفحتي في »فيسبوك« من ثالث سنوات كاملة، وتحديدًا في يوم 9 سبتمبر/ 
أيلول 2013، كتبت اآلتي تحت عنوان التأسيس للضغينة: )امللك الذي يبدأ بالضغينة 
سينتهي حتمًا بها، والسلطة التي تبدأ بنشر الخوف ستنتهي به، والطالب الذي يبدأ 
عامه الدراسي، وعنده إحساس بأن األمن الذي له حق الضبطية القضائية عليه، من 
خلفه، لن يفكر في معمل وال اسبينوزا وال سقراط، ولكن سيفكر في حيلة لالنتقام. 
هل األيام تعيد مصر إلى ظلمة الستينيات؟ الحظ أن الحكم ال يفّرق بني من رقص 
ذاتها،  العشيرة  دم  على  تقام حتى  قسوتها  في  فالعروش  أولــهــا،  من  أنغامه  على 
واأليام قادمة(. اآلن، وبعد مرور ثالث سنوات، ال أظن أن نتائج ما نعيشه في مصر 
قد خرجت، ال في كثير وال قليل، عن جمع حنظل ذلك التأسيس للضغينة، والذي 
تم في بداية هذه السنوات الثالث، وإن كان اإلعداد له قد تم بعد ثورة يناير مباشرة. 
 
ً
وتعال معي نتأمل الحال، ونرى ثمرات الحنظل. بدأوا بنحت كلمة )الخرفان(، مقابال
)اإلخوان(، وهللت الصحافة باالسم الجديد، فكتب على حوائط مصر كلها،  نفسيًا لـ
أما حرق مقرات »اإلخوان املسلمني«، فاستمر من دمياط إلى أسوان، وكانت ذروته 
عيسي  وإبراهيم  )بسبابه(  عكاشة  وأطلقوا  الثانية،  ثم  األولــى  االتحادية  وقفة  في 
)بشواكيشه ومساميره ومناشيره وفردة استنب من الكاوتش القديم وكتبوا عليها: 

االستنب(، حتى تبلورت الضغائن بأغنية: )همه شعب واحنا شعب(.
إلــخ، وكــان من  وتوالت املذابح من املنصة وميدان رابعة ورمسيس واحــد واتــنــني.. 
الــشــعــب والـــشـــورى، ثم  آثـــار الضغينة ســجــن 176 عــضــوًا مــن أعــضــاء مجلسي 
مــصــادرة املــتــاجــر واملــــدارس واملستشفيات، حتى وصــل األمـــر إلــى إنــهــاء خدمة 
أو  بالسجن  أساتذتها، ســواء  ربع  الجامعات من  وتقريبا خلت  أساتذة جامعات، 
الهرب إلى تركيا، فأي ضغينٍة لجماعة يستمر مسلسلها هكذا؟ عالوة على القتل 
البطيء واملمنهج في املستشفيات والسجون، أو في أثناء القبض على الفاّرين، كما 
حدث مع تسعة من العناصر في )مدينة 6 أكتوبر(، منهم أعضاء بمجلس الشعب 
وأساتذة جامعات، فهل انتهى التأسيس للضغينة عند هذا الحد؟ لم ينته، فجاءوا 
بفصيٍل من املنشقني عن اإلخوان )ثروت الخرباوي وكمال الهلباوي ومختار نوح 
وسامح عيد وعبد الجليل الشرنوبي(، وجعلوهم نجومًا لفضائيات رجال األعمال. 
روه إلى االتحاد السوفييتي، 

ّ
وكتب الخرباوي املسلسالت واألغاني اإلذاعية، وسف

ــرام«، وســامــح عيد  »األهــ فــي  الجليل  اإلنــســان، وعبد  فــي حقوق  الهلباوي  وعّينوا 
وزعوه )على مخابز إبراهيم عيسي املتعّددة(، فأي ضغينة تكلف أصحابها كل 
تلك الغرائم، والباقي من زبائن »اإلخــوان« من الشباب غير املشهور وغير املفّوه، 

كّونوا لهم )الجبهة الوسطية(.
أما أهل السلف من كارهي »اإلخوان«، فيكفي أسامة القوصي الذي يريد أن يحشر 
مع يسرا وليلي علوى يوم الحشر، وال يحشر مع »اإلخوان«، فقد وصلت الضغائن 
إلى يوم الحشر أيضا. ولو دخلنا إلى الشيخ محمد سعيد رسالن وياسر برهامي، 
فالضغائن املمّولة تحتاج مجلدات، وظل املسلسل حتى وصل إلى وضع )إسفني( 
الضغينة بني األزهــر نفسه ووزارة األوقــاف، أي ما بني الشيخ أحمد الطيب ووزير 
األوقاف )بملعوب الخطبة املكتوبة(، لوال تراجع الوزير أخيرا، فإذا بالضغينة تنتقل 
إلى الشيشان، في مؤتمر غروزني، وخصمهم للسلفية في السعودية، أي محاولة 

استزراع الضغينة بني السنة والسنة. 
من الحضور شيخ األزهر واملفتي الرسمي واملفتي )من تحت الترابيزة( علي جمعة، 
صاحب مقولة »اضرب في املليان«، فأي عبٍث بعد ذلك الستزراع الضغينة ومنهجتها 
في صلب الدين، بل في صلب املذهب الواحد؟ وهنا رّدت السعودية على السيسي 
ونظامه بمئات من الرسائل الغاضبة. وال سبيل أمام صانع الضغائن سوى الهروب 
إلى األمام أو افتتاح »مصنع للملوحة« في العامرية، أو إحياء مشروع األلف سيارة 
لبيع الخضار، وخصوصًا بعدما صارت األسعار رخيصة جدًا، بما فيها العقارات 

التي صارت بتراب الفلوس في املحروسة مصر.

التمّدد اإلمبريالي لروسيا إلى ديار حاتم الطائي

ظريف يغازل »الشيطان األكبر« السيسي والتأسيس للضغينة
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ــم يــقــتــلــون األدبــــــــــاء«، صــرخــة  ــهــ »إنــ
في  محسن  محمد  الــكــاتــب  أطلقها 
كـــتـــابـــه بـــهـــذا االســــــــم، وهـــــو يــرصــد 
إلى  األدب  مــجــال  الناشرين  تحويل 
سوق طاحنة للكتاب الناشئني، حني 
املــشــاهــيــر،  بــكــتــابــة  يــهــتــمــون إال  ال 
يــنــشــرونــهــا ويـــعـــيـــدون طــبــعــهــا، أمــا 
ــهــم فــي حاجة 

ّ
املــؤلــفــون الــشــبــاب فــإن

إلى فرصة للنشر ربما تسنح وقد ال 
تسنح. وفي سياق ذلك أيضًا، يشير 
الذين  النقاد  من  إلــى طبقاٍت  الِكتاب 
يهملونهم  عــنــدمــا  ــاء،  ــ ــ األدب يــقــتــلــون 
ويــتــجــاهــلــونــهــم فـــي بـــدايـــة حــيــاتــهــم، 
تحقيق  بعد  أخــرى  مــرة  ويقتلونهم 

الشهرة عندما يجاملونهم.
الكتاب، وجدت  أتأّمل فكرة هذا  وأنا 
مـــا يــمــاثــلــهــا يــنــطــبــق عــلــى أكــثــر من 
املعاصر  الثقافي  في مشهدنا  حال 
ــــذي يــتــعــّرض فــيــه األدب ملــا يشبه  ال
لثقافٍة  الترسيخ  يتم  حني  االغتيال، 
حدث 

ُ
تمتهن البحث عن الكلمة التي ت

ــبـــني  والـــالعـ األدب  ــــني  بـ  
ً
ــرة ــ ــاهـ ــ ــــصـ ُمـ

أي  عــن  إذ  الــحــيــاة وقــيــمــهــا؛  بمعنى 
 

ِّ
َصــــف وراء  األديـــــــب  يــبــحــث  شـــــيء 

الحروف،  ملداعبة  والتجّرد  الكلمات، 
الكلم،  للبحث عن شــوارد  واالنقطاع 
الــلــفــظ، وبــنــاء القصيد، إن  واخــتــيــار 
لم يصدر في إبداعه عن رؤيــة فنيٍة 

ــســٍة بــانــيــة ال هـــادمـــة، شــاهــدة  مــؤسِّ
 

ُ
ــْحــِرف

َ
ت غــائــبــة، ال  عــلــى لحظتها، ال 

الحقائق، وال تظفر إال بالحق؟ 
ــب وقــتــه  ــ ــِإذا اســتــهــلــك األديـ ــذا، فـــ ــهـ ولـ
البحث عــن نقطة  فــي  إيــاه  مستنفذًا 
الحظوة والتساكن  ضــوء في دوائــر 
فإنما  اآلدمية،  بالكرامة  العابثني  مع 
إلـــى  األدب  تـــجـــر  حـــــــروف  إنــــتــــاجــــه 
والــذوق  واملعنى  الحس  في  الحتوف 
والـــرســـالـــة. ولـــلـــه در الــنــاقــد األريــــب 
ــَدُر  ــ

َ
إدريــــس الــزمــرانــي، حــني قـــال: »ق

الــكــاتــب أن يــجــوع مــن أجـــل أن تكبر 
الكاتب  قــدر  الشمس..  تحت  كلماته 
أن  أجــل  أن يجوع ويعاني مــن  الحق 
تشبع كلماته، وأن ُيحاصر من أجل 
أن تنعتق أفــكــاره وأحــالمــه مــن ربق 

املهانة وذل الوقوف على األبواب«.
إنهم يغتالون األدب، حني يؤسسون 
الــنــشــر املــفــتــوح بــال ضــوابــط  لثقافة 
ــقـــي، يـــلـــوذ  ــيـ ــقـ مـــؤســـســـة إلبـــــــــداع حـ
وأدواتها.  اإلبداعية  الصناعة  بآليات 
ــة  ـ ــيَّ ِعـ ــدَّ ــنــتــيــجــة تـــكـــاثـــر الـــكـــتـــابـــة الـ وال
ــر، »حـــتـــى أوشـــك  ــطـ كــالــفــطــر بــعــد املـ
كـــالمـــنـــا أن يــصــبــح شــــعــــرا، وحــتــى 
خــشــيــنــا أن يــمــســي كـــل مـــن يحمل 
قــلــمــا.. شــاعــرا، بـــدون وجـــل وخــوف 
ــل الــفــوضــى  ــوامـ ــذه عـ ــ مـــحـــاســـب. وهـ
السائدة في وسطنا األدبي«، بتعبير 

الــنــاقــد املــغــربــي مــحــمــد بـــن الــعــبــاس 
القباج.

أن  النشاط األدبـــي، وقبل  فــإّن  ولهذا 
املفتوح، ال  الزمان  به بني يدي  ى 

َ
ق

ْ
ُيل

بد فيه من َرِوية وإعادة نظر وإحكام 
وعمق؛ إذ من صالح الثقافة اإلبداعية 
دور   

ً
أوال فــيــهــا  املـــبـــدع  يــتــقــّمــص  أن 

الناقد بحثًا في قيمها الفتية، وحال 
سيرورتها  فــي  وتبلورها  نشوئها، 
الــتــكــويــنــيــة إلـــى حـــني خــروجــهــا إلــى 

ة. 
ّ
قي في أبهى حل

ّ
املتل

نا ال نريد من مساحة 
ّ
نقول هذا، ألن

ــى عــنــه بعد 
ّ
املــتــخــل أو  ــغــتــال 

ُ
امل األدب 

أن  ومتلقيه  مبدعيه  ِقــبــل  مــن  فــتــرة 
األدبــي  الــتــاريــخ  يحدثنا  فلم  تتسع. 
عن خجل املبدع الكبير زهير بن أبي 
سلمى من معاودة النظر في شعره 

قبل إخراجه.
نريد لنظرية زهير في الخلق واإلبداع 
أن يكون لها شأن، كما نريد لحركة 
الــنــقــد الـــجـــاد أن تــأخــذ مــكــانــهــا في 
ب حركة النشر وتوجيهها نحو 

ّ
تعق

جودة املكتوب. ألّن ذلك في تصّوري 
من صميم مصلحة الثقافة اإلبداعية 
أن  ينبغي  وطــنــيــة  تــعــّد قضية  الــتــي 
نــضــع فــيــهــا صــــورة الــبــلــد الــثــقــافــيــة 

والعلمية فوق كل اعتبار.
عبد الغني العجان )المغرب(

ِلَم يا عيُد – في بلدي- لم تُعد سعيدا؟
هُو، 

ّ
ِلَم يا عيُد.. لم يُعد فيك ُيفرحني الل

وال الثوب الجديد؟
ِلَم يا عيُد.. أضحى ِهاللك ُيفزعني..

خيفني..
ُ
وذكراك ت

، أو شَبحًا تــراءى من 
ً
ــوال

ُ
فغدوَت لي غ

بعيد. 
■ ■ ■ ■

في املاضي القريب، كان اليمنيون، مثل 
ينتظرون  الــلــه،  باقي خلق  مــن  غيرهم 
وبخاصة  كبيرة،  وبلهفة  العيد بشوق 
ــارك، وهـــو»الـــعـــيـــد  ــ ــبـ ــ عـــيـــد األضــــحــــى املـ
الـــكـــبـــيـــر«، إذ  كـــــان مـــنـــاســـبـــة مــهــمــة، 
يجتمع فيها الناس، ويلتقي األصدقاء 
واألحـــبـــاب مــن كــل مــكــان، وتــــزداد فيه 
إلى  املــدن  والتنقالت من  السفر  حركة 
ــه كــان يشكل موسمًا 

ّ
أن األريـــاف، كما 

مهمًا إلقامة األعراس وحفالت الزفاف. 
الفرحة  عناصر  ُيشكل  كله  ذلــك  كــان 
الكبرى لدى األطفال الذين كانت تمتلئ 
ما  أو  بالعيدية،  الصغيرة  َمَحافظهم 
ُيـــســـّمـــى فـــي مــنــاطــق شـــمـــال الــشــمــال 
اليمني بـ »الِجَعالة«، فيتمكنون بها من 
شراء كل ما من شأنه إدخال السعادة 
والفرحة إلى قلوبهم الصغيرة والبريئة، 
مـــن حـــلـــوى وألـــعـــاب نـــاريـــة وخــالفــهــا، 
أهــم عوامل  تلك، هــي  وكــانــت فرحتهم 

الفرحة لدى الكبار.

ــيــوم فقد  كـــان ذلـــك فــي املـــاضـــي، أمـــا ال
لــــت، بــفــضــل  تـــغـــّيـــرت األحـــــــــوال وتــــبــــدَّ
ســيــاســات اإلفـــقـــار الــجــمــاعــي للشعب 
ــــذي كــانــت تــمــارســه الــحــكــومــات   ال

ً
أوال

العقدين  طــوال  البائد  للنظام  املتعاقبة 
مستنقع  في  البلد  وبدخول  املاضيني، 
الــحــرب الــلــعــيــنــة، مــنــذ مــا يــقــارب الــعــام 
التي  الــحــرب  الــعــام ثانيًا، تلك  ونــصــف 
ــق عــلــى  ــ ــ ال تــــبــــدو لـــهـــا نـــهـــايـــة فــــي األفـ
املـــدى الــقــريــب، ويــشــكــل األطــفــال أولــى 
ضحاياها، ليس في القتل وحده، ولكن 
فــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم، وفـــي الــخــدمــات 
العامة عمومًا ، بل وفي أبسط حقوقهم 
باللهو واملرح، واالبتهاج بالعيد كباقي 

األطفال في العالم.
فـــي »الـــعـــيـــد الــكــبــيــر« يــهــتــم الــيــمــنــيــون 
كــثــيــرًا بـــشـــراء األضــحــيــة مـــن منطلق 
ديني، حتى أّن كثيرين منهم يسمونها 
»فريضة«، مع أنها ليست كذلك، وإنما 
هي سنة مؤكدة للقادرين عليها فقط، 
حــســب فــهــمــي املــتــواضــع، لــكــن قطاعًا 
املسألة  هذه  يولي  اليمنيني  من  واسعًا 
اهتمامًا شديدًا، إلى الحد الذي يجعلهم 
يقترضون املال، ألجل شراء األضحية، 
يضاف  وعبئًا   

ً
ثقيال همًا  غــدت  حتى 

إلى أعبائهم الكثيرة.
قــبــل أشــهــر مـــعـــدودات، حــصــل انهيار 
شديد للريال اليمني في مقابل العمالت 

األجــنــبــيــة، مــا أدى إلــى كــارثــٍة حقيقية 
الــيــمــنــيــني، فــارتــفــعــت  زادت مـــن أعـــبـــاء 
ــار الـــســـلـــع واملـــــــــواد الــــضــــروريــــة،  ــعــ أســ
وتــكــالــيــف الــنــقــل واملـــــواصـــــالت، وكــل 
شيء له عالقة بحياة اإلنسان اليمني، 
وبشكل جنوني لم يسبق له مثيل. وفي 
مقابل ذلــك، لم تقم الحكومة بــأّي دور 
ُيذكر في هذا اإلطار، والعيب ليس فيها 
على أّي حال، لكنه يكمن فينا على ما 
يبدو، إذ كيف نرجو خيرًا من حكومة 
»عرجاء عــوراء«، تعمل من املنفى، وال 

صلة لها بالوطن أساسًا.
العيد..  اليمنيني في هذا  ال جديد على 
ــن ســـيـــأتـــي الــــجــــديــــد..؟ وذات  ــ ــن أيـ ــ ومـ
ــوا  ــانـ ــــن كـ ــذيـ ــ ــراق الـ ــ ــ ـ ــسُّ ــ ــ ــلــــصــــوص والـ ــ ال
ــيــوم  يــســرقــونــه بــــاألمــــس، يــــوجــــدون ال
فــي الـــريـــاض وفـــي الــكــويــت وفـــي دبــي، 
ــلـــى دمـــــائـــــه، ويـــتـــاجـــرون  ــاتـــون عـ ــتـ ــقـ يـ
بـــجـــراحـــه بـــاســـم الــشــرعــيــة املـــزعـــومـــة، 
لــيــل نــهــار عــلــى تــقــاســم حتى  يعملون 
العالم  ُيرسلها  التي  الغذائية  املعونات 
إلــيــه، حــاولــوا مـــراٍت إجــهــاض مشروع 
ــة الــحــقــيــقــيــة، لــكــنــهــم فــشــلــوا،  ــاومـ ــقـ املـ
ــل الـــوطـــن وخــارجــه  ألّن الــشــرفــاء داخــ
لهم  وسيبقىون  باملرصاد،  لهم  كانوا 
أمــرًا كان  الله  باملرصاد، حتى يقضي 

.
ً
مفعوال

حبيب العزي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

سلطان العامر

ــّوت، فــــي الـــتـــاســـع مــــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول  ــ ــ صـ
الـــجـــاري، أعــضــاء مجلس الـــنـــّواب األمــيــركــي 
باإلجماع على تمرير مشروع قانون يحمل 
اســم »الــعــدالــة ضــد داعــمــي اإلرهــــاب«، والــذي 
ــواد املــتــعــلــقــة  ــ ــ ــــى تـــعـــديـــل بـــعـــض املـ يـــهـــدف إلـ
بالحصانة السيادية للدول األجنبية، بحيث 
يــســمــح لــلــمــواطــنــني األمـــيـــركـــيـــني بــمــقــاضــاة 
ــٍة فــي قــضــايــا تتعلق بــدعــم اإلرهـــاب  أي دولــ
ينتظر  فهو  بعد،  الــقــانــون  يقّر  لــم  وتمويله. 
مــوافــقــة الــبــيــت األبــيــض، لــكــن حــجــم التأييد 
لـــه فـــي الــكــونــغــرس يــشــيــر إلـــى أنـــه حــتــى لو 
الكونغرس  فــإن  نقضه،  األبــيــض  البيت  قــرر 
يستطيع حشد أغلبية ساحقة لتمريره مرة 
أخـــــرى. مـــا يــثــيــر الــســخــريــة أن الــكــونــغــرس، 
باسم محاربة اإلرهاب، حقق، وبعد 15 سنة، 
قام  التي  للعمليات  الرئيسية  األهـــداف  أحــد 
القاعدة في نيويورك وواشنطن  بها تنظيم 

في 11 سبتمبر 2001.
حتى نستوعب حجم السخرية في املوضوع، 
يحسن، أواًل، فهم أهداف القاعدة من هجمات 
»11 ســبــتــمــبــر«. الــقــاعــدة تــنــظــيــم تــشــّكــل من 
مجموعة من الجهاديني العرب املشاركني في 
حرب أفغانستان في عام 1988. في البداية، لم 
تكن للتنظيم أهداف واستراتيجية واضحة، 
لــكــن مــجــمــوعــة مــن األحـــــداث )حــــرب الخليج 
قواعد  استضافة  إلــى  الخليج  دول  وتــوجــه 

معين الطاهر

 القضية 
ّ
قد ال تكون هناك مبالغة في القول ن

الــفــلــســطــيــنــيــة تـــقـــف اآلن عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــرق 
الدفع  مختلفة  أطـــراف  تــحــاول  حيث  صعبة، 
بها باتجاه إضعافها، وصواًل إلى تصفيتها، 
التي  الهائلة  الــتــنــازالت  حجم  مــن   

ً
مستفيدة

توقيعها  منذ  الفلسطينية  الــقــيــادة  قدمتها 
على اتفاق أوسلو في سبتمبر/ أيلول 1993، 
ــتـــراجـــع واالنـــقـــســـام والـــحـــروب  ومــــن حـــالـــة الـ
األهلية والثورات املضادة في العالم العربي، 
ومن سعي بعض األطراف العربية نحو سام 
دافئ مع العدو الصهيوني وتطبيع للعاقات 
 للسام العربي 

ّ
معه، والتوافق مع العدو بأن

ــة عـــلـــى مــــحــــاوالت حــل  ــ ــويـ ــ ــلـــي األولـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الــذي سيسمح  هــو  بــل  الفلسطينية،  القضية 
ــذٍة يـــمـــكـــن اإلطــــــــال مـــنـــهـــا الحـــقـــًا،  ــ ــافـ ــ بـــفـــتـــح نـ
 في 

ً
الكيان عضوًا فاعا وبعد أن تغدو دولــة 

املنطقة العربية، على إيجاد حل ما ملشكات 
ما  بــاالعــتــبــار  ا 

ً
ــذ ــ أخـ الــقــائــمــة،  الفلسطينيني 

ــه االحـــــتـــــال مــــن أمـــــــٍر واقــــــــٍع بــتــوســيــع  فــــرضــ
االستيطان في األرض الفلسطينية املحتلة.

واملفاهيم  املصطلحات  فــي  كبير  تغيير  ثّمة 
ــا مــنــهــا فــي الــســابــق، 

ً
املـــتـــداولـــة، خــبــرنــا بــعــض

ــــي  مــثــل كــيــف تــحــولــت  فــلــســطــني إلــــى األراضـ
الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، ومــديــنــة الـــقـــدس إلــى 
الــقــدس الــشــريــف، أي املسجد األقــصــى، وحق 
ــعــــودة إلــــى إيـــجـــاد حـــل ملــشــكــلــة الــاجــئــني،  الــ
والــــــدولــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــتـــي 

أميركية عسكرية لحماية نفسها من هجوم 
مماثل للغزو العراقي للكويت، عملية »إعادة 
ــــل« األمــيــركــيــة فـــي الـــصـــومـــال، وغــيــرهــا(  األمـ
العسكري  الـــوجـــود  يعتبر  التنظيم  جــعــلــت 
ــرة الــعــربــيــة احـــتـــاال،  ــزيـ ــركـــي فـــي الـــجـ ــيـ األمـ
املتحدة، وذلك  الواليات  الجهاد ضد  ويعلن 
في اإلعان الذي أطلقه زعيم التنظيم أسامة 

بن الدن عام 1996. 
بدأ التنظيم تنفيذ أهدافه عبر عملياٍت ضد 
املــصــالــح األمــيــركــيــة هــنــا وهـــنـــاك )كتفجير 
الــســفــارتــني فـــي نـــيـــروبـــي ودار الـــســـام عــام 
 11« عملية  هــي  ــّم  األهــ العملّية  لــكــن   ،)1998
ســبــتــمــبــر«. لــكــن قــبــل الــحــديــث عــنــهــا، ال بد 
مــن تــوضــيــح نــقــاط مــهــمــة حـــول »الــعــمــلــيــات 
، بسبب التوظيف 

ً
اإلرهابية« واملجهولة عادة

اليومي ملصطلح )اإلرهاب( وشيطنته، وربطه 
ــــزع أي بــعــد ســيــاســي  بــالــديــن والـــثـــقـــافـــة، ونـ
عــنــه. أول نــقــطــة أنـــه فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
رسالة،  بوصفها  اإلرهابية«  »العملية  فهم 

ُ
ت

أي أن الــهــدف مــنــهــا لــيــس الــقــتــل والــتــدمــيــر، 
التدمير والــقــتــل بشكل  بــل يتم اخــتــيــار هــذا 
رمــزي من أجــل إيصال رسالٍة محددة. يقول 
جينكينز أحــد أهــم املتخصصني فــي دراســة 
ة 

ّ
الــحــركــات اإلرهــابــيــة »يــريــد اإلرهــابــيــون قل

منهم  الساحقة  والغالبية  موتى،  الناس  من 
يشاهدونهم ويسمعونهم«. 

إذا كان العمل اإلرهابي رمزيًا في املقام األول، 
فحتى نفهم أحــداث »11 سبتمبر« علينا أن 

ــــل األديــــــــــان بـــعـــد تــصــفــيــة  تـــتـــعـــايـــش فـــيـــهـــا كـ
الكيان الصهيوني إلى سلطة فلسطينية في 
جديدة  مفاهيم  ثــّمــة  واآلن  والــقــطــاع.  الضفة 
ــا ضـــمـــن الــلــغــة  ــ ــهـ ــ ــى إدراجـ ــ يـــجـــري الـــســـعـــي إلـ
إلى  لتحويلها  تمهيًدا  املــتــداولــة،  السياسية 
 الــســام 

ّ
أمـــر واقـــع مــقــبــول بـــه. األول الــقــول إن

الــعــربــي اإلســرائــيــلــي هــو مــا يــجــب أن يسبق 
أي تقدم - ولــو محدود - على صعيد السام 
 االســتــيــطــان 

ّ
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــني. والــثــانــي أن

ــــر مـــشـــروع،  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة املــحــتــلــة أمـ
 
ّ
وإن بــاريــس،  في  ا 

ً
بيوت الفرنسيني  بناء  مثل 

عــلــى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــقــبــل وجـــود 
بــوجــود  إســرائــيــل  تقبل  املــســتــوطــنــني، مثلما 
ــا الــثــالــث فهو  نــحــو مــلــيــونــي عــربــي فــيــهــا. أّمــ
املــشــروعــة  الــوطــنــيــة  الــحــقــوق  تعبير  تغييب 
ــر هــو  ــ ــى تــعــبــيــر آخـ ــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلـ
املصلحة الفلسطينية، في بعض التصريحات 
العربية، وثّمة فارق واضح بني الحق الثابت 

واملصلحة، ال يخفى على أحد.
سبب هذا التخّوف هو ما شهدناه وسمعناه، 
ــع األخـــــــيـــــــرة، مـــــن تـــصـــريـــحـــات  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي األسـ
صهيونية حــول االســتــيــطــان، وتــحــّرك عربي 
رباعي )األردن ومصر واإلمارات والسعودية( 
من  تــبــدأ  فلسطينية  مصالحة  تحقيق  نحو 
وتنتهي  حــمــاس،  لتشمل  وتمتد  فتح،  داخــل 
الفلسطينية،  املصلحة  يضمن   

ّ
حــل بتحقيق 

بعد أن تكون إسرائيل قد قبلت بالصلح مع 
الــعــرب وتحقيق ســام دافـــئ معهم، على حد 
تعبير الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي.

ــــول الـــســـعـــوديـــة بـــعـــد »11 ســبــتــمــبــر« فــي  حـ
فهذه  وغــيــرهــا.  واألدب  واملسلسات  األفـــام 
الــهــجــمــات فــتــحــت نــافــذة ملــجــمــوعــة متنوعة 
األطياف )صهاينة، معادين لشركات النفط، 
ــارات، وغــيــرهــم(  ــبـ ــخـ ــتـ ــاريـــني، عـــمـــاء اسـ يـــسـ
للضغط من أجل تغيير السياسة األميركية 
تــجــاه الــســعــوديــة. ضــمــن هــــذا الـــخـــطـــاب، تم 
تشكيل صورة عامة للسعودية بلدًا متخلفًا، 
النساء…إلخ. حتى  يستعبد  دينيا،  متطرفًا 
املدافعون عن العاقة األميركية - السعودية 
فـــي أمــيــركــا )مـــن شـــركـــات نــفــط، ومــســؤولــني 
ــم( يـــقـــوم دفـــاعـــهـــم على  ــيـــرهـ حــكــومــيــني، وغـ
اململكة،  السلبية عن  الصورة  استخدام هذه 
لــتــقــديــم الـــحـــكـــومـــة بـــأنـــهـــا الــــاعــــب الــوحــيــد 
الــعــقــانــي، واإلصـــاحـــي، والــــذي، على الرغم 
مما فيه من مشكات، إال أنه أفضل املوجود.

ــدأت جــهــات عـــديـــدة )أســـر  مــنــذ عـــام 2002، بــ
الـــضـــحـــايـــا، شـــركـــات الـــتـــأمـــني الـــتـــي تــكــّبــدت 

شــرعــنــة حــصــار الــنــظــام املـــصـــري عــلــى قــطــاع 
ــمـــاس لـــشـــروط  ــة حـ ــركـ ــــذعــــن حـ

ُ
غــــــزة، إذا لــــم ت

أمــــام خطة  أو تستسلم  املــرتــقــبــة،  املــصــالــحــة 
السام العربية اإلسرائيلية.

العربي  التدخل   
ّ
أن سبق  مــا  مخاطر  تتعّدى 

ــلـــغ حـــــــًدا غــيــر  ــذا االتـــــجـــــاه بـ ــ الــــرســــمــــي فــــي هــ
مسبوق، على الرغم من وجــود حــاالٍت دائمٍة 
ومستمرٍة ملثل هذا التدخل على مدى القضية 
ــــواه ونـــتـــائـــجـــه  ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــخـــتـــلـــف فـ
باختاف  اإليــجــابــيــة،  أو  السلبية  وتــأثــيــراتــه 
ظــروفــه وأطـــرافـــه، ذلـــك أنـــه يــأتــي ضــمــن حــالــٍة 
من التفاهم على الحد األدنى من مبادئ الحل 
الــعــدو، وقــد يحظى بمباركة قــوى دولية  مــع 
منه  املتوقعة  األولـــى  النتيجة   

ّ
لــكــن مــتــعــددة. 

ــاءت عــلــى عــكــس مـــا يــتــمــنــى واضـــعـــو هــذا  ــ جـ
السيناريو، فاالتفاق، وكما اتضح بني طرفي 
الـــصـــراع، عــبــاس ودحــــان، بـــات غــيــر متوقع، 

خــســائــر كــثــيــرة، مــكــاتــب مـــحـــامـــاة، وغــيــرهــا 
ــن الـــجـــهـــات( بـــالـــدفـــع بـــاتـــجـــاه رفــــع دعـــوى  مـ
الـــســـعـــوديـــة، إال أن املــحــكــمــة  تــعــويــض ضـــد 
أســقــطــتــهــا بــحــجــة الــحــصــانــة الــســيــاديــة، ثم 
سقطت مرة أخرى في عام 2008. ومن هنا، 

ُ
أ

بدأت هذه الجهات بالضغط على املرشحني 
للدفع باتجاه تعديل القانون، وألن القضية 
الــحــادي  يـــوم  بــمــا يمثله  حــّســاســة ومتعلقة 
مــن فاجعٍة  أيــلــول 2001  مــن سبتمبر/  عشر 
فــــي الــــتــــصــــور الـــشـــعـــبـــي األمــــيــــركــــي، فــإنــهــا 
تــحــّولــت إلـــى كــنــز رمــــزي، يمكن توظيفه من 
املــرشــحــني لــلــفــوز بــاالنــتــخــابــات. لــهــذا، ليس 
مـــّرر فيها هذا  الــتــي  السنة  تــكــون  أن  عجيبًا 
القانون هي سنة االنتخابات، فبعد شهرين، 
يـــتـــم الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى كــــل أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــنـــواب وثــلــث مــجــلــس الــشــيــوخ، ولــيــس من 
مصلحة أيٍّ منهم أن يظهر بأنه ال يقف مع 
ضحايا »11 سبتمبر«، خصوصا وأن صورة 
الــســعــوديــة بـــدأت تــتــعــّرض لــهــجــوم أكــثــر مع 

الربط املتكّرر بينها وبني انتشار اإلرهاب.
الــذي من  الشرعي  املــبــّرر  الديمقراطية  كانت 
ــاء املــدنــيــني  ــاح تــنــظــيــم الــقــاعــدة دمــ خــالــه أبــ
ــيــــني الـــــذيـــــن اســـتـــهـــدفـــهـــم فـــــي تــلــك  ــركــ ــيــ األمــ
األحــداث من أجل ضرب العاقات السعودية 
- األميركية، إال أن ما يثير السخرية أن هذا 
الــهــدف احــتــاج لــهــذه الــديــمــقــراطــيــة نفسها، 

حتى يتحقق ولو جزئيًا.
)كاتب سعودي(

ــبــــاس يـــســـعـــى جـــهـــده  ــود عــ ــمـ والــــرئــــيــــس مـــحـ
ــى إلــغــائــه،   إلــ

ً
ــوال ــ إلــــى إعـــاقـــتـــه وتــأجــيــلــه وصــ

الــرغــم من  وال ينبغي تــوقــع عكس ذلـــك، على 
الضغوط الهائلة عليه، والتي قد تنتهي، إذا 
نــجــحــت، بــاعــتــزالــه الــحــيــاة الــســيــاســيــة رغــًمــا 
ــنـــه، فــــي تــــكــــرار مـــمـــجـــوج ملــــا تــــم ســـابـــقـــًا مــع  عـ

الرئيس ياسر عرفات.
فــي تغليب هذا  األكــبــر سيكون  الخطر  ولــكــن 
الــصــراع على أي قضايا أخـــرى، وثــّمــة خوف 
كبير من أن يسعى طرفاه )دحــان وعباس(، 
عــبــر تــقــديــم أوراق اعــتــمــادهــمــا إلـــى األطــــراف 
الــصــهــيــونــي،  الــعــدو  املـــؤثـــرة، وفـــي طليعتها 
إلى تقديم تنازالٍت غير مسبوقة، أو الصمت 
اٍت قائمة أو قادمة، من أجل تعزيز  عن إجـــراء
والتنافس  مــقــبــواًل،  طــرفــًا  منهما  كــل  أهليتة 
مـــع الـــطـــرف اآلخـــــر، مـــن أجــــل نــيــل هــــذه الــثــقــة 
بقيادٍة  والجماهير،  الشعب  ثقة  عــن  البديلة 
قادرة على الوقوف أمام األطماع الصهيونية، 

وإنجاز املشروع الوطني الفلسطيني.
قــالــه أنــطــونــيــو  حــســبــنــا هــنــا أن نستعير مـــا 
الــقــديــم   

ّ
 األزمـــــة »تــكــمــن فـــي أن

ّ
جـــرامـــشـــي، إن

يحتضر، والــجــديــد لــم يــولــد بــعــد، وفـــي هــذه 
الــفــتــرة مــن الـــخـــواء، تــنــشــأ مــجــمــوعــة ضخمة 
ــراض املــرضــيــة«. ونــضــيــف عــلــى هــذا  ــ مــن األعـ
ــا نـــشـــهـــده عـــلـــى الــســاحــتــني   مــ

ّ
االقــــتــــبــــاس إن

ا من هذه  الفلسطينية والعربية ليس إال جزًء
الجديد  يولد  أن  بانتظار  املرضية،  األعــراض 

القادم حتًما.
)كاتب فلسطيني(

موجهة  العمليات  لها.  الرمزي  املعنى  نفهم 
ــتـــجـــارة الـــعـــاملـــيـــة، رمــــز عظمة  ضـــد أبــــــراج الـ
االقــتــصــاد األمــيــركــي، ومــبــنــى وزارة الــدفــاع 
الــقــّوة العسكرية األمــيــركــيــة،  األمــيــركــي رمـــز 
والهجمة األخيرة الفاشلة يرجح أنها كانت 
ــيــــض، رمــــز الـــقـــّوة  مــتــجــهــة نــحــو الــبــيــت األبــ
الــســيــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة. لـــكـــن هـــنـــاك جــانــب 
ق باملنفذين. فكلهم من دول 

ّ
رمزي آخر متعل

تعتبرها القاعدة حليفة ألميركا )السعودية، 
مصر، اإلمارات..(، لكن الغالبية الساحقة من 
االختيار  ليس  الــســعــوديــة.  مــن  هــم  املنفذين 
هنا عشوائيًا، بل هو أحد األجزاء الرئيسية 
ــرب الــــعــــاقــــة الـــســـعـــوديـــة  ــ مــــن الــــرســــالــــة: ضــ
سعوديني  بمواطنني  الــدفــع  عبر  األميركية، 

لتنفيذ هذه الهجمات على أميركا.
في العامني اللذين أعقبا الضربات، أصيبت 
ة كبيرة، 

ّ
العاقات األميركية - السعودية بهز

إال أنـــه تــم تــجــاوزهــا، لــكــن الــطــريــقــة الــتــي تم 
ة مـــّهـــدت الــطــريــق إلــــى أن 

ّ
تـــجـــاوز هــــذه الـــهـــز

يحقق الكونغرس هدف القاعدة، بعد خمسة 
عــشــر عـــامـــًا مـــن الــهــجــمــات. يــمــكــن تلخيص 
هـــــذه الـــطـــريـــقـــة بـــــأن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
حـــرصـــت عـــلـــى تـــأمـــني عــاقــتــهــا بــالــحــكــومــة 
األمــيــركــيــة مــع تــجــاهــل للخطابات واألفــكــار 
بـــدأت تنتشر في  الــتــي  الشعبية  والــحــركــات 
أوســـاط الشعب األمــيــركــي. فــي رسالته لنيل 
اإلنكليزي، طارق  األدب  درجــة، رصــد أستاذ 
األميركي  الخطاب  في  التحّول  هــذا  الحيدر، 

قــطــًعــا ال اعـــتـــراض مـــن حــيــث املـــبـــدأ عــلــى أي 
أو  رأب صــدع،  يستهدف  عربي حميد  تدخل 
تحقيق مصالحة، أو إنجاز تقدم نحو الوحدة 
 تسلسل األحــــداث يــشــي بما 

ّ
والــتــحــريــر، لــكــن

عربًيا  املــرجــوة  فاملصالحة  كله.  ذلــك  يخالف 
في داخل »فتح« تستهدف ترتيب األوضاع ملا 
بعد الرئيس محمود عباس، ضمن حسابات 
مــــحــــور عــــربــــي مـــــحـــــدد، ورؤيــــــتــــــه لــلــمــنــطــقــة 
وتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا، وســـبـــل الــــســــام فـــيـــهـــا، ودور 
إســرائــيــل فــي أحــداثــهــا املــرتــقــبــة، على اعتبار 
 ثــّمــة تــغــيــيــرًا أســاســيــًا فــي االســتــراتــيــجــيــة 

ّ
أن

الــعــربــيــة بــاتــجــاه عـــدم اعــتــبــار الــتــنــاقــض مع 
العدو الصهيوني الخطر الرئيس الذي يواجه 
أمتنا، واستبداله بتناقضاٍت وأخطار أخرى، 
قد يكون التوسع اإليراني في املنطقة أحدها.

لهذا، لم تهدف املصالحة الفتحاوية املرجوة 
عربًيا إلى السعي إلى إطاق مروان البرغوثي 
األســيــر فــي ســجــون االحــتــال، أو العمل على 
إعـــادة االعــتــبــار آلالف الــكــوادر الــذيــن ُهمشوا 
حــيــلــوا عــلــى الــتــقــاعــد، وإنـــّمـــا هــدفــت إلــى 

ُ
أو أ

ــادة محمد دحـــان إلـــى صفوف  الــتــوصــل إلعــ
املفصول منها، وحــّددت نهاية  الحركة، وهو 
الــعــام مــوعــًدا لــعــودتــه إلـــى رام الــلــه، متوعدة 
ــــي هـــذه  ــل بــــالــــتــــزامــــاتــــه فـ ــخــ ــ ــــرف الــــــــذي ُي ــطـ ــ الـ
ــع املـــعـــونـــات  ــطـ ــم خــصــمــه وقـ املـــصـــالـــحـــة بـــدعـ
عـــنـــه، تـــمـــاًمـــا كــمــا تـــوعـــدت طـــرفـــي االنــقــســام 
الفتحاوي(  البيت  ترتيب  )بعد  الفلسطيني 
تعتبره  من  بالوقوف ضد  اإلرادة  لهذه  ا 

ً
وفق

سيتم  أخـــرى،  وبلغة  أي  للمصالحة،   
ً

معرِقا

الكونغرس يحقق غرض القاعدة

تحديات أمام القضية الفلسطينية

صورة السعودية بدأت 
تتعّرض لهجوم أكثر 

مع الربط المتكّرر بينها 
وبين انتشار اإلرهاب

تغيير أساسي في 
االستراتيجية العربية 

باتجاه عدم اعتبار 
التناقض مع العدو 

الصهيوني الخطر

نائب رئيس التحرير  بشير البكر  ¶  المدير الفني  إميل منعم  ¶  
مدير التحرير  حسام كنفاني  ¶  سكرتير التحرير  حكيم عنكر  ¶  
السياسة  أرنست خوري  ¶  االقتصاد   مصطفى عبد السالم  
الرأي     ¶ ليال حداد   ¶  منوعات   نجوان درويش   الثقافة     ¶
الرياضة     ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع       ¶ البياري   معن 
محمد عبد العظيم  ¶  الرئيس التنفيذي  عبد الرحمن الشيال  

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

الخميس 15  سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

األفغانيات يستفدن من نهضة ثقافية

من أجل 
األوزون

17

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ازداد اهتمام الحكومة األفغانية واملجتمع 
الدولي أخيرًا بنساء أفغانستان، ال سيما 
الشؤون التعليمية. في هذا اإلطار، تشير 
مع  بالتنسيق  تعمل  ها 

ّ
أن إلى  األميركية  السفارة 

الــحــكــومــة األفــغــانــيــة لــجــذب أكــبــر عـــدد مــمــكــن من 
السفارة األميركية  الجامعات. وتؤكد  إلى  النساء 
أنها تعمل على إتاحة فرصة التعليم العالي لنحو 
900 شابة أفغانية، من بينهن 720 ملرحلة اإلجازة 
السفير  نــائــب  املــاجــســتــيــر، بحسب  ملــرحــلــة  و180 
 هذه 

ّ
إلــى أن الــذي يشير  األميركي ميتشل ريــنــار، 

فــي جامعات  بــالــدراســة  للشابات  املــنــح ستسمح 
البلدان املجاورة، كالهند وغيرها.

تأتي املساعدة األميركية في مجال تعليم النساء، 
فــي إطـــار مــشــروع أطــلــق عـــام 2014، يــضــّم بــرامــج 
العامني  خــال  فيها  العمل  جــرى  كثيرة  تعليمية 

املاضيني.
وبحسب بيان السفارة األميركية، يتوقع أن يوفر 
نــهــايــة عــام  التعليمية حــتــى  الــخــدمــات  املـــشـــروع 
2018. وتستفيد منه 75 ألف امرأة أفغانية تقريبًا 

داخل الباد وخارجها.
ــيــــا«، الــتــي  فـــي هــــذا اإلطــــــار، أعــلــنــت مــؤســســة »آســ

 املؤسسات تعمل 
ّ
تعنى بتعليم املرأة األفغانية، أن

وضع  وتطوير  لتحسني  املــشــروع  مــع  بالتنسيق 
أفــغــانــســتــان، وهــي تعتزم أن  التعليمي فــي  املـــرأة 
توفر فرصة التعليم ملئات النساء هذا العام. يؤكد 
التغيير   

ّ
أن أحــمــدزاي،  الله  عبد  املؤسسة،  رئيس 

 من 
ّ

إال يــتــّم  أن  الــبــاد ال يمكن  فــي هـــذه  الحقيقي 
خال تعليم املرأة وإعطائها حقوقها.

ــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ألفــغــانــســتــان  مــن جــهــتــه، أكـ
 االستقرار في الباد أمر غير 

ّ
عبد الله عبد الله، أن

وأي خطوة  املقبل،  الجيل  تثقيف  دون  مــن  ممكن 
فــي هـــذا الــصــدد تــقــدرهــا الــحــكــومــة، مــشــيــدًا بــدور 

املؤسسة والسفارة األميركية في هذا الشأن.
ومن أجل الوصول إلى الهدف نفسه وتوفير فرصة 
األفغانيات،  النساء  من  ممكن  عدد  التعليم ألكبر 
أنــشــئــت مــؤســســة نــســائــيــة خــاصــة تــدعــى »مــــورا« 
تعمل فــي مــجــال تعليم املـــرأة األفــغــانــيــة، بـــدءًا من 
إلى  باإلضافة  الجامعي،  االبتدائي حتى  التعليم 

برامج محو األمية.
في  مهمند،  فريده  العالي،  التعليم  وزيــرة  وقالت 
 لـــدى الــــوزارة 

ّ
مــنــاســبــة إطــــاق هـــذه املــؤســســة، إن

التعليم  ــرأة، خصوصًا  املــ تعليم  مــجــال  فــي  خطة 
ــراء تــغــيــيــرات جــذريــة  الــجــامــعــي، مــشــددة عــلــى إجــ
في نظام الجامعات، ال سيما الجامعات الخاصة، 

ــهــا فــي حــاجــة إلــى الكثير مــن الــتــطــويــر، كما 
ّ
إذ إن

وصفت.
بدوره، قال رئيس مؤسسة »مورا« لتعليم النساء، 
لــدى املؤسسة برامج كثيرة   

ّ
إن أمــيــري،  الله  عزيز 

لتعليم الــنــســاء فــي املـــجـــاالت املــخــتــلــفــة، بــــدءًا من 
والثانويات  بــاملــدارس  مـــرورًا  لألطفال  الحضانة 

وانتهاًء بالتعليم العالي. 
 هذه البرامج ستمنح املرأة األفغانية في 

ّ
أضاف أن

 املؤسسة يمكن 
ّ
املستقبل دورًا كبيرًا، الفتًا إلى أن

لـــ12 ألف تلميذة وطالبة،  أن توفر فرصة التعليم 
النائية  لـــ960 تلميذة وطالبة من األماكن  ومــأوى 

والريفية.
وبــالــرغــم مــن الكثير مــن االنــتــقــادات املــوجــهــة إلى 
التعليم فــي ما  إلـــى وزارة  الــحــكــومــة وبــالــتــحــديــد 
الـــوزارة  تــقــول  الــنــســاء خــصــوصــًا،  يتعلق بتعليم 
ها أطلقت حملة شاملة في جميع أقاليم الباد 

ّ
إن

لتحسني حال املرأة تعليميًا، ومحو األمية لديهن.
وقال املسؤول في الــوزارة، سردار محمد رحيمي، 
 نــســبــة املــثــقــفــني واملــتــعــلــمــني فـــي أفــغــانــســتــان 

ّ
إن

ــــوزارة تسعى مــن خــال تطبيق  ضعيفة جـــدًا، والـ
بــرامــجــهــا إلـــى رفـــع هـــذه الــنــســبــة، خــصــوصــًا لــدى 
الــنــســاء، وبــاألخــص مــع وقــوعــهــن ضحية ألحــوال 
ــال، بــاإلضــافــة إلــى  ــرجـ الـــبـــاد الــســيــئــة أكــثــر مـــن الـ

ــراف املــتــبــعــة عــلــى حياتهن  ــ تــأثــيــر الـــعـــادات واألعــ
عمومًا، وعلى تعليمهن على وجه الخصوص.

 أفغانستان في حاجة إلى خطوات 
ّ
كما أضاف أن

ــرأة،  جــديــة وعــاجــلــة لــتــطــويــر وتــحــســني تــعــلــيــم املــ
التماسك وتــدشــني مشاريع  مــشــددًا على ضـــرورة 
أكـــثـــر، تــســاهــم فــيــهــا الــحــكــومــة وجــمــيــع أطــيــاف 
الشعب األفغاني في هذا املجال، معلقًا: »بالتعليم 

يمكننا املضي قدمًا نحو التغيير املنشود«.

مجتمع
 حج هذا العام لم يشهد أّي تهديدات 

ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية عبر بعثتها إلى السعودية أن

غ حتى اليوم )أمــس(، عن تفشي 
ّ
صحية جسيمة أو حــوادث تثير القلق. وقالت في بيان: »لم ُيبل

أي مرض بني جموع الحجاج الذين يقترب عددهم من مليونني احتشدوا إلى األماكن املقدسة«.
الحد من  ــراءات  إجـ مــن  العديد  نــفــذت، بمشاركتها،  السعودية   وزارة الصحة 

ّ
أن كــذلــك، أوضــحــت 

املخاطر على الصحة العامة. وأشــارت إلى انخفاض في حــاالت اإلصابة والوفيات الناجمة عن 
)األناضول( األنفلونزا املوسمية مقارنة بموسم الحج املاضي. 

 تدخني التبغ يلحق أضرارًا بالغة بالقلب ويزيد من حاالت 
ّ
رت دراسة أميركية حديثة من أن

ّ
حذ

ه ُيضعف جدار القلب ويحّد من قدرته على ضخ الدم 
ّ
اإلصابة بأمراض األوعية الدموية، وذلك ألن

 »اإلقاع عن التدخني 
ّ
كفاية. وأوضح الباحثون في كلية الطب في جامعة هارفارد األميركية، أن

 دراسات سابقة كانت قد 
ّ
يعّد أحد األساليب الرئيسية للوقاية من أمراض القلب«. وأشاروا إلى أن

 األبحاث لم تكتشف اآللية التي تسّبب هذا الضرر. 
ّ
ت تسّبب التدخني بقصور في القلب، لكن

ّ
بين

)األناضول( وقد نشرت الدراسة أمس، في دورية »الدورة الدموية«. 

التدخين يحّد من قدرة القلب على ضّخ الدممنظمة الصحة العالمية: ال تفّشٍ ألمراض في الحج

األفــغــانــي،  الجمهورية  رئــيــس  زوجـــة  أكـــدت 
لتعليم  »مــورا«  مؤسسة  إطــالق  أّن  غني،  روال 
المرأة  النساء إنجاز كبير في ما يتعلق بمستقبل 
يواصلن  البالد  فتيات  إّن  غني،  وقالت  األفغانية. 
الدراسة في أصعب األحوال، وال بّد من االهتمام 
بهن وتطوير حالتهن التعليمية واالستفادة من 
أّي فرصة متاحة لتثقيفهن، وأّي مبادرة كالتي 

قامت بها مؤسسة »مورا«.

اغتنام الفرص

الهرم األكبر في الجيزة  يكاد ال يظهر 
القاهرة  املصرية  العاصمة  بالقرب من 
التي  في الصورة. األدخنة واالنبعاثات 
الكبرى  املـــدن  مــن  كثير  ســمــاء  تغطي 
ــاهـــرة  ــقـ ــن بــيــنــهــا الـ ــ ــم، ومــ ــ ــال ــعــ ــ ــول ال ــ حــ
ومحيطها، تخلق غيومًا سوداء دائمة. 
التلوث يعاني منه املواطنون يوميًا على 
املـــدى الــقــصــيــر والــبــعــيــد. لــكــّن السماء 
أيضًا تعاني، خصوصًا طبقة  نفسها 
أن تحمي  بــهــا  يــفــتــرض  الــتــي  األوزون 
كوكبنا من الهجوم الخارجي للشمس، 
إيــذائــهــا بتلك  بــالــذات فــي  فنمعن نحن 

االنبعاثات، من دون أّي رادع.
ــدًا الــجــمــعــة، فــي الـــســـادس عــشــر من  غـ
األمــم  تحتفل   ،2016 أيــلــول  سبتمبر/ 
الـــدولـــي لحفظ طبقة  ــيــوم  »ال بـــ املــتــحــدة 
الجمعية  أطلقت   ،1994 عــام  األوزون«. 
 بتاريخ 

ً
العامة هذا اليوم الدولي احتفاال

ــوكـــول مــونــتــريــال  ــروتـ ــتــوقــيــع عــلــى بـ ال
األوزون  لطبقة  املستنفدة  املــواد  بشأن 
إلى االحتفال  الــدول  عام 1987. دعيت 
املتالئمة  األنــشــطــة  لتعزيز  الــيــوم  بــهــذا 
مــع مــقــاصــد الــبــروتــوكــول والــتــعــديــالت 
املدخلة عليه. فطبقة األوزون هي غالف 
غـــازي هــش يحمي كــوكــب األرض من 
اإلشـــعـــاعـــات الــشــمــســيــة الـــضـــارة مما 

يساعد على حفظ الحياة.
املــواد  اســتــخــدام  مــن  التخلص  يساعد 
للرقابة  الخاضعة  لــأوزون  املستنفدة 
ومـــا يــنــجــم عـــن ذلـــك مـــن تــخــفــيــضــات، 
خــدمــة  األوزون  طــبــقــة  حــمــايــة  فـــي  ال 
فحسب،  املقبلة  واألجــيــال  الجيل  لــهــذا 
املبذولة  الجهود  فــي  أيضًا  يساهم  بــل 
على صعيد العالم ملعالجة تغير املناخ، 
وتوفير الحماية لصحة اإلنسان والنظم 

اإليكولوجية.
أجلنا  مــن  مــطــلــوب،  األوزون  اســـتـــرداد 

نحن بالذات.

الخميس 15 سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

)كريس بورونكلو/فرانس برس(



قبيل العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 29 من 
الجاري في العراق، تعرض »العربي الجديد« واقع 

التعليم في البالد وهواجس المعنيين

صّحة تعز اليمنية تحت الحصار

1819
مجتمع

بغداد ـ ميمونة الباسل

ــّيـــن عــن  ــّدة تــفــصــل الـــعـــراقـ ــ ــام عــ ــ أيــ
ــد الـــــذي  ــديــ ــجــ ــعـــــام الــــــدراســــــي الــ الـــ
ــــع فــــي 29 

ّ
يــنــطــلــق بــحــســب املــــتــــوق

سبتمبر/ أيلول الجاري. ليست تلك أفضل 
أيام بالنسبة إلى مالين العوائل العراقية، 
إذ تتكّرر معاناة كل عام مع هموم تجهيز 
ب على 

ّ
أبنائها للدراسة. وذلــك مع ما يترت

ذلك من أعباء مالية، باإلضافة إلى التفكير 
بــتــأمــن مــدرســة ذات مــســتــوى جــّيــد، تكون 
قريبة من املنزل حتى ال ينشغل بال األهالي 
أكثر حول أمن أوالدهم، ال سيما مع انتشار 

حوادث االختطاف في بغداد هذه األيام.
بــــاســــم وزارة  ــيـــة  الـــرســـمـ ــتـــحـــدثـــة  املـ ــقــــول  تــ
التربية العراقية، هديل العامري، لـ »العربي 
 تسعة مالين تلميذ كانوا قد 

ّ
الجديد«، إن

املــاضــي، ستة  العام  بــاملــدارس في  التحقوا 
مالين منهم في املرحلة االبتدائية وثالثة 
مالين في املتوسطة واإلعدادية. ومثلهم أو 
أكثر سوف ينتظمون في املدارس العراقية 
العراق   احتياجات 

ّ
أن الــعــام«. تضيف،  هــذا 

وفقًا  مــدرســة،  ألــف  تبلغ عشرين  للمدارس 
الرقعة  وامتداد  املتوقعة  السكانية  للكثافة 
نا لم 

ّ
الجغرافية خالل السنوات املقبلة. لكن

نبلغ هذا العدد بعد«.
 »املـــدارس في 

ّ
إلــى ذلــك، توضح العامري أن

املناطق املحررة مدّمرة، وتعود مهّمة إعادة 
إعمارها إلى صندوق إعادة إعمار املناطق 
في  التربية«،  وزارة  على  وليس  املــتــضــررة 
مــعــرفــتــهــا بمستقبل تلك  عـــدم  إلـــى  ــارة  ــ إشـ

املدارس في تلك املدن.
ــصــل، تفيد مــصــادر حكومية 

ّ
فــي ســيــاق مــت

 نحو 
ّ
عــراقــيــة وتــقــاريــر ملنظمات دولــيــة، أن

ــة آالف مــدرســة هــي خـــارج الخدمة هذا 
ّ
ســت

الــعــام، بسبب املــعــارك الــدائــرة شمال البالد 
ــتــــخــــدام الـــنـــازحـــن املــــــدارس  وغـــربـــهـــا واســ
كـــمـــأوى لــهــم. وتـــؤّكـــد املـــصـــادر لــــ »الــعــربــي 
 »الــحــكــومــة تــعــمــل عــلــى إقــنــاع 

ّ
الــجــديــد« أن

ــم املـــتـــحـــدة بــتــوفــيــر كـــرفـــانـــات وبــيــوت  األمـــ
تة خالل 

ّ
جاهزة الستخدامها كمدارس مؤق

األيام املقبلة«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رئـــيـــس »شـــبـــكـــة أجـــيـــال 
 »نحو 

ّ
الـــســـالم« الــعــراقــيــة، خــالــد عــبــيــد، إن

ألـــف طــفــل خــســروا تعليمهم  مــلــيــون و400 
ــظـــرًا لـــوجـــودهـــم فــي  ــام املــــاضــــي، نـ ــعــ فــــي الــ
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش أو فــي 
مــخــيــمــات الـــنـــازحـــن«. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »عــقــدنــا اجــتــمــاعــات مــكــثــفــة مع 
رئيس الــوزراء وبعثة األمــم املتحدة بهدف 
ــادة مــن يمكن إعــادتــه مــن الــتــالمــيــذ إلــى  إعــ
ـــة. ونـــأمـــل أن نــنــجــح بــذلــك،  ــدراسـ مــقــاعــد الــ
 
ً
وجــيــال تعليمية  كـــارثـــة  يــعــنــي  الــفــشــل   

ّ
ألن

حــاد في إعــداد املــدّرســن ال سيما من ذوي 
ــهـــدف إكــمــال  االخـــتـــصـــاصـــات الــعــلــمــيــة. وبـ
الــنــصــاب الــتــعــلــيــمــي وســــّد الــنــقــص، يعمل 

املدّرس في أكثر من مدرسة«.
إلى ذلك، يشكو تالميذ لـ »العربي الجديد« 
ــة غـــرف الـــدراســـة الــتــي ال تتسع لهم، 

ّ
مــن قــل

ـــر وصـــول 
ّ

ومـــن الــعــطــل الـــطـــارئـــة، ومـــن تـــأخ
عبدالله  األحــيــان.  من  كثير  في  القرطاسية 
ابتدائي،  الخامس  الصف  فــي  نــازح  تلميذ 
ــام  ـــه »بسبب قلة املــــدارس واالزدحــ

ّ
يــقــول إن

ر منها، ينحصر دوامنا 
ّ
الحاصل في املتوف

فــــي ثــــالثــــة أيـــــــام أســـبـــوعـــيـــًا. وهـــــــذا يــجــعــل 
ا ال يرغبون في الدراسة«. 

ّ
كثيرين من

ــيــــســــاء وهـــــــي تـــلـــمـــيـــذة فـــــي الـــصـــف  أّمــــــــا مــ
املناهج   »تغيير 

ّ
إن فتقول  السادس علمي، 

والـــخـــطـــط خــــالل الــفــصــل الــــدراســــي كــثــيــرًا 
ـــت تـــركـــيـــزهـــم. 

ّ
 مــــا ُيــــربــــك الـــتـــالمـــيـــذ ويـــشـــت

 نــقــص املــــدّرســــن ال ســيــمــا في 
ّ
ــإن ــ كـــذلـــك، فـ

ــيـــة وعــــــــدم تــمــكــن  ــلـــمـ االخــــتــــصــــاصــــات الـــعـ
ــرا سلبًا  ــ

ّ
كــثــيــريــن مــن املــنــاهــج الــجــديــدة، أث

على معّدالت التالميذ«.

المفاوضات مستمرة 
للسماح بإدخال المستلزمات 

الصحية األساسية

مليون و400 ألف خسروا 
تعليمهم العام الماضي، 

لوجودهم في مناطق 
داعش أو مخيمات النزوح

أمّيًا وآخر في الشوارع«. ويتحّدث الباحث 
الــتــربــوي، نبيل الــزركــوشــي، عــن »املعّوقات 
التي تواجه الكوادر التعليمية التي تعاني 
التي  التعيينات  بسبب  العديد،  في  نقصًا 
تــصــدرهــا وزارة الــتــربــيــة مــن دون الــرجــوع 
ــهــا ال تغطي 

ّ
إلـــى املـــديـــريـــات. بــالــتــالــي، فــإن

ــر الـــفـــعـــلـــيـــة فـــــي االخــــتــــصــــاصــــات  ــ ــــواغـ ــــشـ الـ
الــعــلــمــيــة كـــالـــريـــاضـــيـــات والـــفـــيـــزيـــاء وعــلــم 
ــة 

ّ
األحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء، بــاإلضــافــة إلـــى الــلــغ

اإلنــكــلــيــزيــة والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة«. يــضــيــف لـ 
 »الـــــــــوزارة تــفــرض 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

مختبرة  غير  جــديــدة  تربوية  أنظمة  كذلك 
سابقًا، على الواقع التربوي، وال تعود إلى 
التنفيذ(،  )أدوات  العالقة  الــكــوادر من ذوي 
ــن تلك  لـــأخـــذ بـــآرائـــهـــم ومــقــتــرحــاتــهــم. ومــ
األنــظــمــة، نــظــام الــفــصــول الــدراســيــة ونــظــام 
في  لسنا  »نحن  ويــشــّدد:  التعليم«.  تنويع 
ــقـــدر بــحــاجــتــنــا  ــــذه األمـــــــور بـ ــــى هـ ــة إلـ حـــاجـ
إلى  متطّورة،  ومناهج  مدرسية  أبنية  إلــى 
ــدّرســــن«. ويشير  جــانــب تــطــويــر مـــهـــارة املــ
إلــى »ضــرورة األخــذ بعن االعتبار، إصــدار 
القديم  نظام تربوي شامل بداًل من النظام 
الــــصــــادر فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
ــودًا تــــتــــعــــارض مــع  ــ ــنــ ــ والـــــــــــذي يـــتـــضـــّمـــن بــ
الدستور العراقي الحالي وال تالئم التطّور 
الــكــبــيــر الـــذي يــشــهــده املــجــتــمــع مــع انتشار 

وسائل وأساليب جديدة للحياة«.
ــبــــوري مــــــــدّرس فــــي إحـــــــدى قـــرى  عـــمـــر الــــجــ
ــر 

ّ
مــحــافــظــة ديـــالـــى، يــتــحــّدث عــن »عــــدم تــوف

ــلـــتـــدريـــس وال مــخــتــبــرات  مــــبــــان مـــالئـــمـــة لـ
واملــبــانــي  للمعلوماتية.  أخـــرى  وال  علمية 
املتهالكة التي شّيدت في ثمانينيات القرن 
تها( 

ّ
ُدّمــر عدد كبير منها )على قل املاضي، 

من جــّراء العمليات اإلرهابية، فيما يتزايد 
عــدد التالميذ. وقــد دفــع ذلــك وزارة التربية 
بــقــرارهــا دمج  للترقيع،  اعتماد حــلــول  إلــى 
ـــن فـــي مــبــنــى واحـــــد مع 

َ
املـــــــدارس كـــل اثـــنـــت

ــائــــي«. يــضــيــف لـــ  دواَمــــــــن صـــبـــاحـــي ومــــســ
»العربي الــجــديــد«: »قــد نجد ثــالث مــدارس 
فــي مبنى واحـــد، وبــهــذا يشمل الـــدوام فقط 
 األهالي 

ّ
ثالثة دروس يوميًا«. ويشير إلى أن

في بعض املناطق، عمدوا إلى بناء مدارس 
عــلــى نــفــقــتــهــم الــخــاصــة أو أعــــــادوا تــأهــيــل 
أخرى كانت قد أحيلت بقرارات سابقة إلى 
 ذلــك ينعكس 

ّ
 »كـــل

ّ
الــهــدم«. ويــشــّدد على أن

خصوصًا  التعليمي،  املــســتــوى  على  سلبًا 
ــثـــر مــــن خــمــســن تــلــمــيــذًا فــي  ــــنــــا نـــجـــد أكـ

ّ
أن

الــصــف الـــواحـــد، ومــنــهــم مــن يــجــلــس أرضــًا 
العطل  كثرة   

ّ
فــإن كذلك،  مقاعد.  ر 

ّ
توف لعدم 

الـــدوام  ـــرت كثيرًا على سير 
ّ
أث واملــنــاســبــات 

بالطريقة الصحيحة، وعلى عدم استكمال 
املنهج املقّرر«.

 »األوضـــــــاع األمــنــيــة 
ّ
ويــتــابــع الـــجـــبـــوري أن

التي شهدتها املحافظة في األعــوام الثالثة 
األخيرة وما رافقها من نزوح، كانت لها األثر 
الــســلــبــي عــلــى املــســتــوى الــعــلــمــي للتالميذ، 
ــيـــرة. وقـــد نتج  خــصــوصــًا فــي املـــراحـــل األخـ
عن ذلك ترك الدراسة أو االلتحاق بمدارس 
ي نسب 

ّ
النازحن، األمــر الــذي أّدى إلــى تدن

ـــه »مــنــذ عــام 2003 
ّ
الــنــجــاح«. ويشير إلــى أن

وحــتــى يــومــنــا هـــذا، تفاقمت املــشــاكــل التي 
ن 

َ
املرحلت فــي  خصوصًا  بالتعليم،  تتعلق 

االبتدائية واإلعــداديــة. وذلــك بسبب نقص 

تعاني تعز من ترّدي 
األوضاع الصحية 

فيها، على خلفية 
النقص في المساعدات 

والمستلزمات الطبية

تعز ـ العربي الجديد

تــتــزايــد الــخــســائــر الــبــشــريــة بــن املــدنــيــن مــن جـــّراء 
الــحــرب األكــثــر الــتــهــابــًا الــتــي تــضــرب محافظة تعز 
اليمنية )وســــط( مــنــذ 18 شــهــرًا. وتــتــفــاقــم املــأســاة 
نــتــيــجــة تـــعـــّرض عــاصــمــة املـــحـــافـــظـــة، مــديــنــة تــعــز، 
لقصف صاروخي ومدفعي عشوائي على شوارعها 
إلـــى جــانــب حــصــار شــبــه محكم عــمــل عــلــى توسيع 
دائرة األضــرار البشرية مع بلوغ الحاالت الصحية 
 اإلشــــارة تــجــدر إلى 

ّ
هــنــاك مــراحــل أكــثــر حــرجــًا. لــكــن

املاضية،  القليلة  األســابــيــع  خــالل  ملست  املنطقة   
ّ
أن

استجابة إنسانية وإن محدودة.
فـــي ريــــف تــعــز، تــعــّد قــريــة الــشــقــب مـــن أكــثــر الــقــرى 
تـــضـــررًا مـــن الـــحـــصـــار، ويــعــيــش ســكــانــهــا أوضــاعــًا 
صحية وإنسانية صعبة بسبب القتال الدائر الذي 
يعّوق دخول أّي لوازم صحية أو معيشية إليها منذ 

أشهر عّدة، إال من خالل طرقات فرعية وعرة.
تستمر األوساط الصحية واإلغاثية في املدينة في 
اإلنسانية  املنظمات  إلــى  استغاثة  بيانات  توجيه 
على  بالعمل  تطالبها  الــدولــي،  واملجتمع  الــدولــيــة 
كــســر طـــوق الــحــصــار إلدخـــــال املــــؤن واملــســتــلــزمــات 
 تــقــريــرًا ملنظمة 

ّ
ــــأرواح. ُيــذكــر أن الــطــبــيــة املــنــقــذة لــ

 مدينة تعز في حاجة 
ّ
الصحة العاملية أشار إلى أن

إلــى األدويـــة التي مــن شأنها أن تحدث فرقًا  ماسة 
تقديم  مــن  املدينة  مستشفيات  تمكن  فــي  إيجابيًا 
خصوصًا  املحاصرين،  ألبنائها  العالجية  الخدمة 
الجرحى من النساء واألطفال من جّراء القصف على 

األحياء السكنية.
الدكتور  اإلنسانية  اإلغــاثــة  ائتالف  رئيس  يوضح 
ــتـــــالف قــــــّدر حــاجــة  ــ  االئـ

ّ
ــم شـــمـــســـان أن ــريـ ــكـ عـــبـــد الـ

املــحــافــظــة إلـــى أكــثــر مــن 82 مــلــيــون دوالر أميركي 
شــهــريــًا، لــالســتــجــابــة إلـــى االحــتــيــاجــات الصحية 
واألنـــشـــطـــة الــبــيــئــيــة املــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الـــعـــامـــة. 
تحتاج  »املحافظة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ  يضيف 

إلى خدمات املياه والكهرباء التي ما زالت مقطوعة 
ــة، والـــتـــي أفـــضـــت إلــــى مــشــاكــل صحية  ــنـ ــديـ فـــي املـ
إضافية. وذلك من أجل ضمان إيقاف التدهور الذي 
 عن وجود 

ً
يطاول حياة السكان في املحافظة، فضال

ــــالزم لتشغيل أجــهــزة  نــقــص فـــي تــوفــيــر الـــوقـــود الـ
املستشفيات التي تفتقر إلى الكهرباء«.

ل عدم الكشف 
ّ

في السياق، يقول مصدر إغاثي فض
 »املــنــظــمــات 

ّ
ــد«، إن ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ عـــن هــويــتــه لــــ

مــســتــمــّرة فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع أطــــــراف الـــصـــراع، 
الصحية  املستلزمات  بــإدخــال  لها  السماح  بهدف 
غــلــق 

ُ
ــى مــســتــشــفــيــات املـــديـــنـــة الـــتـــي أ األســـاســـيـــة إلــ

 شروطًا وضعت للتجاوب«. يضيف: 
ّ
معظمها. لكن

ــــواد طبية  »اشـــتـــرط الــحــوثــيــون تــســلــيــم شــحــنــة مـ
مــقــّدمــة مـــن إحــــدى املــنــظــمــات الــدولــيــة إلـــى مكتب 
الصحة العامة في املحافظة لتوزيعها على املرافق 
عـــهـــا على 

ّ
 املــكــتــب وز

ّ
الــصــحــيــة الــعــامــة فــيــهــا. لــكــن

املرافق الخاضعة لسيطرة الحوثين فقط من دون 
االلتزام باالتفاق«.

إلى ذلك، لم تتمكن املنظمات من إدخال املساعدات 
مناطق  إلــى  املفتوح،  الوحيد  الطريق  عبر  الطبية 
الــجــنــوب ومــديــنــة عـــدن بــعــد انــســحــاب الــحــوثــيــن 
ها لجأت إلى إدخالها عبر 

ّ
منها بسبب األلغام. لكن

طرقات ريفية شديدة الوعورة على ظهور الدواب. 
الــشــحــنــات مـــحـــدودة وال تستجيب   هـــذه 

ّ
أن ُيــذكــر 

ــات الـــضـــخـــمـــة فــــي املــــديــــنــــة ومـــنـــاطـــق  ــاجـ ــيـ ــتـ لـــالحـ
الصحي  الــدعــم  فــرص  انخفضت  كــذلــك،  املحافظة. 
إغاثة  اختطاف ثالثة موظفي  أثر  للمحافظة على 
فـــي املــديــنــة وكـــذلـــك ثـــالث مــركــبــات تــابــعــة ملنظمة 

رعاية األطفال البريطانية )أنقذوا األطفال(.

وبعد املستجدات األخيرة على الجبهات الجنوبية 
والـــغـــربـــيـــة لــلــمــديــنــة، قـــــررت املــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة 
التدخل بطريقة غير مباشرة اعتمادًا على الخبرات 
ائتالف  تمّكن  املاضية،  األسابيع  وخــالل  املحلية. 
الــذي يضّم 60 منظمة  فــي تعز  اإلغــاثــة اإلنسانية 
محلية، من إدخال خمس شحنات ملساعدات طبية 
طــارئــة انــطــالقــًا مــن الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن. يأتي 
ذلك على خلفية معرفة االئتالف للقرى والطرقات 
الــبــديــلــة وقــبــولــه املــخــاطــر الــتــي تــنــطــوي عــلــى نقل 

املساعدات الصحية عبر طرق فرعية صعبة.
وقـــد نــجــحــت هـــذه الــشــحــنــات فــي إعــــادة فــتــح عــدد 
مـــن املــســتــشــفــيــات الــتــي أغــلــقــت قــبــل أشــهــر بسبب 
فــــقــــدان عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن عـــنـــاصـــر الـــتـــشـــغـــيـــل، مــثــل 
الطبية. وتلك  للكهرباء واألدويــة واملعدات  الوقود 
املساعدات شملت مضادات حيوية ومسكنات آالم 
ــاألمـــراض الــداخــلــيــة،  ــة خــاصــة بــاألطــفــال وبـ ــ وأدويـ
باإلضافة إلى مستلزمات طبية وجراحية مختلفة. 
الوقود لتشغيل كهرباء  االئتالف وصــول  ويتوقع 

املستشفيات خالل الشهر الجاري.
ــة تــــعــــز مـــــن تــــجــــاهــــل املــــراصــــد  ــافـــظـ ــي مـــحـ ــانــ ــعــ وتــ
اإلعـــالمـــيـــة والــحــقــوقــيــة الــعــاملــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
ـــهـــا تـــعـــّد أكـــثـــر املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة املــتــضــررة 

ّ
أن

إنسانيًا، منذ مارس/ آذار 2015. فالحرب أّدت إلى 
وتبرر  طويلة.  ألشهر  مستشفياتها  معظم  إغــالق 
املنظمات الدولية واألممية بمعظمها، عجزها عن 
السماح  وعــدم  فيها  األمــن  بانعدام  املحافظة  دعــم 

لها بدخول معظم مناطقها.
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هكذا يقضي متقاعدو الجزائر   وقتهم

يُستكثر على من هم 
في الستين أن يشتغلوا 

سنوات أخرى في مجاالت 
يحسنونها

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

مليون   2.6 الجزائر  فــي  املتقاعدين  عــدد  بلغ 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2015، من  لــغــايــة  مــتــقــاعــد 
ــي الـــــداخـــــل، وال ســيــمــا  ــات مــخــتــلــفــة فــ ــاعـ ــطـ قـ
ــة، وكــــذلــــك مــن  ــحــ ــيـــش والـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــ الـــجـ
الخارج، وخصوصًا من فرنسا حيث للعمالة 
الواقع  تاريخ طويل. ويفرض هذا  الجزائرية 
جملة من األسئلة، منها: هل وضعت الحكومة 
ومنظمات املجتمع املدني آليات خارج التكفل 

املادي خاصة بشريحة املتقاعدين؟
في اليوم نفسه الــذي تقاعد فيه، بعد ثالثن 
محمد  املترجم  كتب  التعليم،  سلك  فــي  عــامــًا 
بوطغان على صفحته على موقع »فيسبوك« 
ــاذا ســأفــعــل  ــ ــــرى مـ لــلــتــواصــل االجـــتـــمـــاعـــي: »تـ
يــعــّبــر عــن حــيــرة املتقاعد  بــعــد اآلن؟«. ســـؤال 
ــزائــــري الـــجـــديـــد، الــــــذي يـــجـــد نــفــســه فــي  الــــجــ
مواجهة فراغ كبير بعدما كان وقته مشغواًل 
النظر   

ّ
بغض معّينة،  وظيفة  إلــى  باالنتساب 

عن مدى جدية العامل الجزائري في التزاماته 
ــه 

ّ
املــهــنــيــة، إذ تــشــيــر بــعــض الـــدراســـات إلـــى أن

أصـــل ثماني  مــن  فــقــط  ــن 
َ
يعمل فعليًا ســاعــت

ساعات.
»العربي الجديد«،  يبرر بوطغان تساؤله ذاك لـ
بخوفه من الوقوع في »مخالب وحش الفراغ«، 
 خلو الــفــضــاء الــجــزائــري مــن سياسة 

ّ
فــي ظــل

حكومية ومدنية تهدف إلى فتح آفاق جديدة 
في وجه املحالن إلى التقاعد. يقول: »قانون 
عامًا،  بستن  القانونية   

ّ
السن يحدد  التقاعد 

مــا عــدا شريحة أبــنــاء شــهــداء ثـــورة التحرير 
ومـــجـــاهـــديـــهـــا الـــتـــي تــســتــفــيــد مــــن تــخــفــيــض 
 دقيقة من 

ّ
سبع سنوات إلى خمس، وهي سن

 
ّ
الناحية النفسية، بل تكاد تكون شبيهة بسن
ال  املتقاعدين  نــقــابــات   

ّ
أن العلم  مــع  الطفولة، 

ترّكز إال على الجانب املادي واملطالبة بزيادة 
املعاشات«.

بــاســتــثــنــاء مــتــقــاعــدي الــجــيــش والــقــطــاعــات 
األمنية املختلفة وبعض الشركات االقتصادية 
ــبــــرى، مـــثـــل شــــركــــة الـــبـــتـــرول  ــكــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
األخــرى  القطاعات  متقاعدو  يجد  ال  والــغــاز، 
ل بأوقات فراغهم أو 

ّ
أّي نواد أو فضاءات تتكف

بعطلهم أو بمواهبهم وهواياتهم، األمر الذي 
يذّكرنا بالعبارة الجزائرية املشهورة »موتى 

قاعدون«.
ــة الـــســـكـــك  ــ ــركـ ــ ــــم حــــســــن مـــتـــقـــاعـــد مـــــن شـ ــعـ ــ الـ
 
ّ
إن الــقــول  »يمكننا  إلــيــه،  بالنسبة  الحديدية. 
الــتــقــاعــد فـــي الـــجـــزائـــر يــعــنــي املــــوت املــعــنــوي 
الــذي يسبق املــوت الجسدي. هو ما يمكن أن 
نــســّمــيــه الــبــث الــتــجــريــبــي لــلــمــوت«. ويــشــرح: 
»بـــات املــتــقــاعــد يــذهــب إلـــى الــحــج أو الــعــمــرة، 
ــن، 

ّ
ــف ضــمــن شــريــحــة املــســن

ّ
ثـــم يــعــود لــيــصــن

املــعــروضــة في  الــقــديــمــة  التحفة  ويــلــعــب دور 
لكن  يــأخــذوا معها صــــورة،  أن  الــبــيــت. يمكن 

العم  بــهــا«. يــضــيــف  يــهــتــم  أو  ال أحـــد يكلمها 
 لــقــب الــشــيــخ أو الـــحـــاج مــكــان 

ّ
حــســن: »يـــحـــل

لقب الطبيب أو املهندس أو املعلم أو السائق، 
واملهنية  العلمية  الخبرات  نسى 

ُ
ت وبالتراكم 

لــلــمــتــقــاعــد، وتــصــبــح يــومــيــاتــه مــلــخــصــة في 
ه 

ّ
العبارة الشهيرة من البيت إلى الجامع. كأن

انتقام مبرمج من ماضيه املهني واإلنساني«. 
ويسأل: »ملاذا ال نستفيد من خبرات هؤالء؟ أنا 
، قضيت خمسة وثالثن عامًا في قطاع 

ً
مثال

السكك الحديدية، ولم يحدث أن استشارتني 
املؤسسة في أمر بعد تقاعدي«.

إيــزة  الحميد  عبد  الكاتب  يقول  السياق،  فــي 
التقاعد  إلــى   ثّمة خبرات ينبغي أال تحال 

ّ
إن

إلى  محتاجون  عمليًا  ــنــا 
ّ
إن »إذ  إجــرائــيــًا،  إال 

خبراتها ورصيدها في التعاطي مع الواقع«. 
ويسأل على سبيل املثال: »هل من املنطق أن 
أربــعــن عامًا في  يملك خبرة  ُينسى شخص 
املحاسبة املالية؟ قبل سنوات عمدت الحكومة 
إلى تشغيل هؤالء كمستشارين، حتى ينقلوا 
ما  لكن سرعان  الجديد.  الجيل  إلــى  خبرتهم 

تخلت عن اإلجراء«.
ــقـــاعـــدون يــســتــغــلــون تـــقـــاعـــدهـــم فــي  ــتـ ثـــّمـــة مـ
التجارات، مثلما فعل مفتاح  مباشرة إحــدى 
ش. وهو مهندس مدني. يقول: »لم أستوعب 
مشاكل  نشبت  وقــد  تــقــاعــدي،  بعد  يومياتي 
ــك. يـــتـــعـــّودون عــلــيــك خـــارج  أســـريـــة بــســبــب ذلــ
البيت نهارًا، فال يتحملون وجودك فيه طيلة 
الشهر والعام. لذا، طلبت رخصة سيارة أجرة 
للوقاية من شرور الفراغ«. يضيف: »كثيرون 
ني 

ّ
أن الذين يتعاملون معي على  الزبائن  هم 

يبدون  هم 
ّ
لكن العلمي،  األفــق  مــحــدود  سائق 

في  مــهــنــدس  أنــنــي  يكتشفون  حــن  دهشتهم 
األساس«.

إلى ذلك، يعمد متقاعدون آخرون إلى االلتحاق 
بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي مـــجـــال تــخــصــصــهــم. 
ــة حــكــومــيــة،  ــان مـــديـــر مـــدرسـ عــبــد الـــرحـــمـــن كــ
ــة خـــاصـــة بــعــد  ــه عـــلـــى مــــدرســ ــاتـ عـــــرض خـــدمـ
الرئاسة  أفهم كيف يتولى  تقاعده. يقول: »ال 
والحكومة والوزارة أشخاص بلغوا الثمانن، 
املناصب تقتضي قوة   تلك 

ّ
أن الرغم من  على 

فــكــريــة وجــســديــة، وُيــســتــكــثــر عــلــى أشــخــاص 
فــي الــســتــن ومـــا فــوقــهــا بــقــلــيــل، أن يشتغلوا 
ــــرى فــــي مــــجــــاالت يــحــســنــونــهــا«.  ســــنــــوات أخــ
فــي حــق هــؤالء  ترتكب  إلــى تعسفات  ويشير 
ــنــا 

ّ
مــن قــبــل الــقــطــاع الــخــاص، »هـــم يــدركــون أن

متقاعدون وفــي حــاجــة إلــى عــمــل، إمــا هروبًا 
 
ّ
مــن الــفــراغ وإمـــا طلبًا ملــدخــول إضــافــي، إذ إن

هم 
ّ
لكن جـــدًا.  الــجــزائــري هزيلة  املتقاعد  أجـــرة 

ال يقبلون تشغيلنا إال بنصف الراتب وربما 
. نحن نهرب من غول الفراغ، فنقع ضحايا 

ّ
أقل

البتزاز القطاع الخاص«.

النفسي باتا  النفسي والعالج  الطّب 
العالم،  أساسين حول  اختصاصن 
بل ينافسان في بعض األحيان الطب 
عدد  ويتزايد  عملهما.  في  العضوي 
العالم.  دول  من  كثير  في  املختصن 
األمــر بحسب منظمة  فــي  املميز   

ّ
لكن

الـــــــدول األكـــثـــر   
ّ
الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة أن

حـــاجـــة ملــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــالج 
الــتــي ينخفض فيها  واملــتــابــعــة، هــي 
عــــــدد املـــخـــتـــصـــن إلــــــى أقــــصــــى حـــد، 
الــتــي تشهد صــراعــات  الـــدول  ومنها 

وحروبًا، أو الخارجة منها.
موقعها  عبر  الــدولــيــة  املنظمة  تقول 
ــد إجــــرائــــهــــا مـــســـحـــًا لـــ  ــعـ الــــرســــمــــي بـ
املــنــخــفــضــة  ــدان  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ بــــلــــدًا مـــــن   58
ــل، بـــهـــدف تــقــديــر  واملـــتـــوســـطـــة الــــدخــ
واملمرضن  النفسين،  األطــبــاء  عــدد 
ومـــقـــدمـــي الـــرعـــايـــة الــنــفــســيــة ملجمل 
 
ّ
ــدان مـــحـــل الـــــدراســـــة، إن ــلـ ســـكـــان الـــبـ
جميع البلدان املنخفضة الدخل و59 
في املائة من البلدان املتوسطة الدخل 
التي شملها البحث، كان لديها عدد 
بكثير  أقــل  النفسين  املختصن  مــن 
من العدد املطلوب لتقديم املجموعة 
ــة مـــــن تـــــدخـــــالت الـــصـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ األسـ
الــنــفــســيــة. وتــحــتــاج الـــــدول 58 الــتــي 
مجموعها،  فــي  العينة،  فــي  اختيرت 
ــادة الـــعـــدد اإلجــمــالــي للقوى  ــ إلـــى زيـ
الــعــامــلــة لــديــهــا فـــي مـــجـــال الــصــحــة 
مــن  ألـــــفـــــًا   239 ــدار  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ بـ الـــنـــفـــســـيـــة 

املختصن الذين يعملون بدوام كامل 
للتصدي لهذا النقص الحالي.

ــى املــــشــــاكــــل  ــ ــلـ ــ رّكـــــــــــز الـــــبـــــاحـــــثـــــون عـ
منظمة  أولتها  الــتــي  اآلتــيــة  الثماني 
ــة وهــــي:  ــ ــويــ ــ ــيـــة األولــ الـــصـــحـــة الـــعـــاملـ
هــــانــــات، 

ُ
االكـــتـــئـــاب، والـــفـــصـــام، والــــذ

ــــرف،  ــخـ ــ واالنـــــتـــــحـــــار، والــــــصــــــرع، والـ
لتعاطي  املــصــاحــبــة  ــرابـــات  واالضـــطـ
الكحوليات واألدويــة غير املشروعة، 
واالضطرابات النفسية لدى األطفال.

 دولة صغيرة وغنية 
ّ
في املقابل، فإن

ــارة مــونــاكــو الــواقــعــة  للغاية مــثــل إمــ
أكبر عــدد من  فــي قلب فرنسا، تضم 
ــة الـــنـــفـــســـيـــة عــلــى  مــخــتــصــي الـــصـــحـ
مستوى العالم بحسب عدد السكان. 
يشير تقرير منظمة الصحة العاملية 
الـــــــذي يــنــقــلــه مــــوقــــع »ســتــاتــيــســتــا« 
 اإلمـــــــــارة تــضــم 

ّ
إلـــــى أن اإلحــــصــــائــــي 

من   1000  
ّ

لـــكـــل نــفــســيــًا  مــخــتــصــًا   41
السكان.

 مــن النرويج 
ً ّ
هــذه النسبة تــفــوق كـــال

 ،)20.3( وبــلــجــيــكــا  ــاأللــــف(،  بــ  29.7(
 ،)14.6( وبريطانيا   ،)20.1( وهولندا 
وفرنسا واليونان )14.1(، والواليات 
 ،)11.1( وروســــيــــا   ،)12.4( املـــتـــحـــدة 
 ،)9.2( وأستراليا   ،)10.9( وإيطاليا 
الـــبـــرازيـــل فال  أمــــا   .)8.1( وإســبــانــيــا 
تتجاوز النسبة فيها )4.5 في األلف(، 

وتركيا )1.5(، والهند )0.3(.
)العربي الجديد(

خريطة الصحة النفسية 
حول العالم

غسان رمضان الجرادي

ها عدو 
ّ
أثناء هجرتها وكأن الطيور  األخبار كثيرة عن مجازر في حق 

 عبور ربيعي وخريفي. يتباهى ذلك الذي يدعي 
ّ

يجب الثأر منه في كل
أنه صياد، أنه اصطاد عددًا كبيرًا من الطيور من هذا النوع أو ذاك، وذلك 

بإغراق سيارته بطيور ميتة من أنواع عديدة.
يتباهى في التقاط صور معها، وهو يتخيل نفسه بطل األبطال في رمي 
الطيور والعصافير الصغيرة التي ال يتجاوز حجمها حجم خرطوشة 
البندقية التي يستخدمها في أعماله الخارقة. ولكثرة ما يعرضه هؤالء 
على حساباتهم في مواقع التواصل، فإّن الصور التي ينشرونها باتت 
 محّب ومراقب ودارس للطيور في أوروبــا الغربية. بات 

ّ
في متناول كل

هؤالء ينظرون إلينا نظرة غريبة، خصوصًا عندما نذهب إليهم لحضور 
مؤتمر يتعلق باملحافظة على الطيور، فكأنهم يقولون في أنفسهم: »ماذا 

يفعل قتلة الطيور هؤالء بيننا«؟.
 

ّ
ه كتب علينا تشغيل نفس اإلسطوانة في عرض دورنــا في كل

ّ
يبدو أن

بــد لنا مــن ابتكار أحـــداث تنظف سجلنا مــن هذه  اجتماع. فقد كــان ال 
النقاط السوداء في حقنا. عملنا، باإلضافة إلى التحرك لتطبيق القانون 
ونشر الوعي بني الناس، على سياسة إظهار ما ينتج عن جهود املحافظة 

على الطيور في املحميات واملناطق الهامة للطيور والحمى.
ففي حمى قرية الفاكهة بني العني ورأس بعلبك )شرق لبنان( أدى ذلك 
إلى عودة الكروان الذي كان قد اعتبر منقرضًا في البالد منذ عام 1983، 
وإلى تكاثر طائر الكرج بأعداد جيدة فأصبح ُيشاَهد في رفوف كبيرة لم 
يسبق لها مثيل في لبنان. كذلك، عاد الصقر الحر املهدد، أيضًا، بخطر 
االنــقــراض إلــى الحمى بعد طــول غــيــاب، بينما جــاءت الــدرســة الرمادية 
النادرة املهددة بخطر االنقراض على املستوى العاملي لتحاول التعشيش 

في ربوع حمى الفاكهة.
هذا اإلنجاز سبقه إنجاز آخر في منطقة عنجر/ كفرزبد، حيث يفّرخ 
السوري  النعار  العاملي وهو  املستوى  باالنقراض على  آخر مهدد  نوع 
يفّرخ  كما  الــســواء.  على  املحلية  والسلطة  األهالي  بحماية  الــذي يحظى 
غراب الليل الذي كان قد توقف عن التفريخ في لبنان منذ عام 2005، 
ويفّرخ إلى جانبه 29 نوعًا آخر من الطيور على مساحة هكتار واحد، 

وهو أمر نادر الحدوث في العالم.
أما في محمية جزر النخل الطبيعية فقد عاد طائر النورس األودويني 
املــهــدد بعد غــيــاب عــن لبنان دام أكــثــر مــن 44 عــامــًا. وفــي محمية أرز 
الشوف للمدى الحيوي بات األرز يأوي 3 أنواع من الصقور باإلضافة 
إلى صقر العوسق الذي كان يتفرد بتمثيل فصيلة الصقور وحده في 
العقاب  واطمأن  املحمية،  في  السوري  النعار  تكاثر  ازداد  كما  املحمية، 
آكل الحّيات وعشش فيها. وفي عني زبدة أصبح الحجل اللبناني يتكاثر 

بأعداد وفيرة.
)اختصاصي في علم الطيور البرّية(

صيد عشوائي ومبادرات فّعالة

إيكولوجيا

كشفت وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي في العراق أّن عدد المدارس 
االبتدائية وصل إلى عشرة آالف و779 مدرسة، بما في ذلك الحكومية 
المدارس  نسبة  أّمــا   .2015-2014 الــدراســي  للعام  والدينية  واألهلية 
منذ  يعاني  العراق  أّن  يُذكر  المائة.  في   52 فبلغت  منها،  المختلطة 
ثمانينيات القرن الماضي من قلّة المدارس، ما يجعل أكثرها يتبنى نظام 

الدواَمين أو الدوامات الثالثة، من دون أن ُتحّل المشكلة.

أكثر من دوام واحد

عشرة ماليين تلميذ إلى المدارس قريبًا )أحمد الربيعي/فرانس برس(

كثيرون ال يحظون بعالج نفسي )آديك بيري/ فرانس برس(

ال بّد من إدخال مساعدات طبية كافية )عبد الناصر الصديق/ األناضول(
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كيف يقضي وقته؟ )إسماعيل مالكي(



MEDIA
منوعات

20
قضايا

شكلّت الثورة 
السورية فرصة 
نادرة لألكراد 
للحصول على 
حقوقهم التي 
كانوا يطالبون 
بها في سورية، 
إال أن الطموح 
القومي الذرائعي 
سعى إلى أبعد 
من ذلك، فاصطدم 
بتوازنات القوى 
اإلقليمية والدولية

تركيز الخطط بعد القبول 
األميركي والروسي للحكم ذاتي

الديني والقومي في اإلسالم السياسي بكردستان

األكراد في سورية

األحالم والواقع

فاطمة ياسين

الــخــاصــة، منذ  لــألكــراد نكستهم 
ــم مـــهـــنـــدســـا االنــــــتــــــداب،  ــهــ ــرمــ حــ
ــكـــس  ــايـ ــــي مـــــــــــارك سـ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــبـ ــ الـ
والفرنسي فرانسوا بيكو، من حق الحصول 
الـــخـــاصـــة، ضــمــن تقسيمات  عــلــى دولــتــهــم 
املنطقة التي أجريت قبل توزيع نفوذ دول 

االنتداب األوروبي على الوطن العربي. 
سورية  شمالي  منطقة  أن  األكـــراد  وَيعتبر 
التي تضم مدن القامشلي وعفرين وصواًل 
إلـــى الــبــحــر املــتــوســط، ذات أكــثــريــة كــرديــة، 
ازداد  ذاتــيــًا.  أن يديروها  وعليه، من حقهم 
رسوخ حلم األكراد بإدارتهم الخاصة، حني 
ــنــت  تــشــكــلــت كـــردســـتـــان الــــعــــراق، عــنــدمــا أمَّ
الواليات املتحدة األميركية ألكراد العراق ما 
يشبه الحكم الذاتي بعد حرب  الخليج، ما 
لبث هذا الحكم أن تحول فيدرالية خالصة 

بعد حرب العراق، وسقوط صدام حسني.
عاش األكــراد السوريون في ظل حكم حزب 
الــبــعــث مــثــل بــاقــي األقــلــيــات واألكــثــريــة في 
سورية، تحت ظروف االضطهاد واإلهمال، 
ــة كـــانـــت لها  ــكـــرديـ لــكــن مــنــطــقــة الــكــثــافــة الـ
مـــشـــكـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة، بـــعـــضـــهـــا مــرتــبــط 
السكان.  بــأصــول  واآلخـــر  املنطقة،  بطبيعة 
كانت العقبات األساسية ألكراد سورية هي 
الحصول على الجنسية وإمكانية ممارسة 
اللغة، أو إنشاء جمعيات خاصة بهم للدعم 

والتثقيف. 
ــة الــــكــــرديــــة فــي  ــغـ ــلـ ــد كــــــان اســــتــــخــــدام الـ ــقـ فـ
يستدعي  ممنوعًا  أمـــرًا  الــعــامــة  الــقــطــاعــات 
األســد سورية  العقاب. وخــال حكم حافظ 
ثــاثــة عــقــود، مـــرت فــتــرات لــم ُيــســمــح فيها 
للعائات باستخدام أسماء كردية في أثناء 
تسجيل مواليد الكرد، وتغيرت أسماء قرى 

كردية، وتحولت عربية بقراٍر من الدولة. 
ــــث« يــــدهــــا عــلــى  ــعـ ــ ــبـ ــ وضــــعــــت حــــكــــومــــة »الـ
ــي تـــتـــمـــيـــز بــهــا  ــتــ املـــحـــاصـــيـــل الـــحـــيـــويـــة الــ
منطقة الحسكة، كالقمح والقطن والشعير، 
وأصــبــح البيع يتم مــن الــفــاح إلــى الــدولــة، 
ــار يــخــضــع لعمليات  أو عــن طــريــقــهــا، وصــ
استغاٍل مجحفة من الحكومة وموظفيها، 
 لبيع هذه املنتجات 

ٌ
ُد سعٌر منخفض فُيَحدَّ

للحكومة، باملقارنة مع سعر السوق، وُمنع 
املــــــزارع مـــن الــبــيــع فـــي األســــــواق الــخــاصــة. 
وقـــد جعلت هـــذه املــشــكــلــة، مــع شــح املـــوارد 
العقد  فــي  التي عانت منها ســوريــة  املائية 
األخير، نتيجة قلة الهطول املطري، فاحي 
املنطقة يعتمدون على استجرار مياه اآلبار 
الجوفية، وأدى ارتفاع أسعار مادة املازوت 
إلــى ثاثة أضــعــاف، عــام 2010، إلــى تدهور 

األكــبــر  فــالــعــدد  األســـاســـيـــة،  للمشكلة   
ً
حـــا

مــــن األكـــــــــراد لـــيـــســـوا مــســجــلــني فــــي قـــوائـــم 
الدولة، وهؤالء ُيعرفون باملكتومني، وهناك 
ــول أصـــولـــهـــم، فــيــمــا إذا  ــ ــكــــوٌك تـــحـــوم حـ شــ
إلى سورية  أنهم قدموا  أو  كانوا سوريني، 
مــن الــعــراق أو تــركــيــا، وأقـــامـــوا بشكل غير 
املسجلني  لــألكــراد  بالنسبة  فــيــهــا.  نــظــامــي 
لم يستجب  الحاصلني على هويات،  وغير 
ــة لــتــســويــة  كـــثـــيـــرون مــنــهــم لــــدعــــوات الــــدولــ
األوراق في ذلك الوقت، ألن جرح االنتفاضة، 
ومــا تبعها مــن أحـــداث دامــيــة، كــان ال يــزال 
 
ً
طــريــًا، وبــقــيــت الــحــالــة الـــا قــانــونــيــة قائمة

بالنسبة لكثيرين هناك.  
السورية بأصابع أطفال  الثورة  حني بدأت 
ــزٌء مــن األكــــراد فــي الــثــورة  درعــــا، انــخــرط جـ
واملـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة، لــكــن الــقــســم األكــبــر 
منهم اتخذ الحياد، وكــان لهم في خيارهم 

ــرارًا في  ــ هـــذا أســـبـــاٌب عـــديـــدة، يـــرّددونـــهـــا مـ
الــكــرديــة.  غير  الــجــمــاعــات  مــع  اجتماعاتهم 
مع ذلك، برزت أسماء كردية مؤثرة، دعمت 
القتل في دمشق، أهمها  الحراك ضد نظام 
مشعل تــمــو الـــذي يــرجــح أن الــنــظــام ســارع 
إلى قتله بمساعدة مليشيات حزب العمال 
الكردستاني )بي كي كي( هناك، حيث كان 
لها وجود كبير، قبل أن تطغى قوات سورية 
االتحاد  يــي دي( وحــزب  )بــي  الديمقراطية 
املــعــروف  املسلح  مــع جناحه  الــديــمــقــراطــي، 
ــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب، عـــلـــى الـــوجـــود  بــــوحــ

املليشياوي في مناطق الشمال الكردية.  
وبعد مقتل شخصية مؤثرة كردية معتدلة، 
ــو، وانـــتـــشـــار الــفــوضــى  ــمـ بــحــجــم مــشــعــل تـ
والساح، قويت الحركات التي أسلفنا عنها 
)بي يي دي و بي كي كي( التي استفادت من 
حالة عداء العالم لتنظيم داعش اإلرهابي، 
األميركية  املــتــحــدة  الـــواليـــات  مــن  فحصلت 
على دعم مــادي وجــوي لقتال هذا التنظيم 
ــره عــن مــديــنــة عــني الــعــرب )كــوبــانــي(.  ودحــ
وبعد انتصار األكراد في هذه املدينة، وعلى 
 عن بكرة أبيها، 

ً
الرغم من أنها ُحررت مهدمة

)قــوات سورية  إال أن مليشيا صالح مسلم 
بــالــنــفــس،  ثــقــة  ازدادت  قـــد  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة( 
ــــي الـــعـــرب في  وحـــاولـــت الــتــمــّدد عــلــى أراضـ
املنطقة الشمالية، وحصلت حوادث تهجير 
بمناصرة  الحركة  اتهمتها  عربية  لعوائل 

داعش.
وقد رأى األكــراد، بعد الحصول على الدعم 
األميركي والقبول الروسي، أن الوقت قد حان 
لتركيز خططهم في املفاوضات على هدف 
الحصول على حكم ذاتي معترف به دوليًا. 
وعلى الرغم من أن هناك مغالطات جغرافية 
وتاريخية كبيرة في رواياتهم، وعلى الرغم 
مــن وجــود أعـــداد كبيرة مــن السكان العرب 
واآلشوريني واألرمن والسريان في الشمال 
الـــســـوري، إال أن  األكـــــراد يـــصـــّرون عــلــى أن 
منطقتهم الكردية امتداد سورية من أقصى 
الشمال الشرقي إلى أقصى الشمال الغربي، 

أي حتى الوصول إلى املتوسط. 
واجـــــه نـــــزوع األكـــــــراد هــــذا عـــقـــبـــاٍت كــثــيــرة، 
أهـــمـــهـــا ســـيـــطـــرة »داعـــــــــش« عـــلـــى مـــــدن فــي 
شــمــال ســـوريـــة، واتـــخـــاذهـــا الـــرقـــة عاصمة 
لها، باإلضافة إلى املشكلة مع نظام دمشق، 
التقدم  الكردية  املليشيات  لو حاولت  فيما 
غــرب عفرين بــاتــجــاه املــتــوســط. لــذلــك، أجل 
األكراد تحقيق حلمهم املفرط في الضخامة 
ــٍة ذات مــــوارد زراعــيــة ونفطية  بــإنــشــاء دولــ
ــر، وقـــــــــّرروا تــركــيــز  ــبـــحـ ــة عـــلـــى الـ مــــع إطــــالــ
آفــا«  »روج  أقاليم  على  لاستحواذ  الجهد 
القامشلي بعفرين، ممتدة فوق  التي تصل 

أراضي أعزاز ومنبج وجرابلس.
رفض األتراك بصرامة تشكيل هذا الكانتون 
الكردي املتماسك، ملا يشكله ذلــك من خطر 
الــجــنــوبــيــة، بسبب سيطرة  عــلــى حـــدودهـــا 
ــدادًا لـــحـــزب الــعــمــال  ــ ــتـ ــ مــلــيــشــيــا، تــعــتــبــر امـ
تركيا  لــدى  إرهابيًا  املصنف  الكردستاني، 
مــراٍت  التركية  املدفعية  وتــدخــلــت  والــغــرب. 
ملــنــع تشكيل هـــذا الــكــانــتــون، كـــان آخـــر هــذه 
وأكثرها جاء ووضوحًا عملية  التدخات 
تطهير جرابلس، في أغسطس/ آب املاضي، 
زت الـــوجـــود الــتــركــي فـــي املــســافــة 

ّ
الــتــي عـــــز

السورية، وجاء  الكردية  املدن  الفاصلة بني 
دعــــم الـــغـــرب تــركــيــا، هــــذه املـــــرة، عـــن طــريــق 
تــغــطــيــة حــلــف األطـــلـــســـي )الـــنـــاتـــو( عملية 
 واضحة موجهة للكرد أنه 

ً
جرابلس رسالة

ال يمكنهم تحقيق هدفهم في وصل أقاليم 
»روج آفا«. 

املـــفـــروض على  الــعــســكــري  التكتيك  ويــقــوم 
اآلن  الديمقراطية«  سورية  »قــوات  مليشيا 
ــفــــرات، وهــي  عــلــى االنـــســـحـــاب إلــــى شــــرق الــ
ــراد مؤقتًا،  األكــ لها  الــتــي سيذعن  الــخــطــوة 
حــتــى تــنــجــلــي الـــصـــورة الـــراهـــنـــة، بــانــتــظــار 
ــفــــاوضــــات ســـيـــذهـــب إلـــيـــهـــا زعــــيــــم حـــزب  مــ
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـــــكـــــردي(، صــالــح  االتــــحــ
 في توسيع حدود 

ً
 معه رغبة

ً
مسلم، حاما

حكمه الذاتي ما أمكن.

ــارت تــكــلــفــة إنــتــاجــه  حــالــة املـــــزارع الــــذي صــ
املحاصيل أعلى من سعرها املفروض عليه. 
هنا، يفيد التذكير بأن مشاريع مد مياه من 
الــفــرات أو دجلة إلــى أراضـــي القامشلي قد 
ِجلت مرارًا، بسبب خافاٍت كانت قائمة مع 

ُ
أ

القضية حتى  هــذه  أهملت  ثــم  تركيا، ومــن 
بــعــد الــتــقــارب الـــســـوري الــتــركــي الــــذي أخــذ 
شكل وفاق تام عام 2009. وربما كان اإلهمال 
أو ربما  األســد،  مقصودًا من حكومة نظام 
ــــراك الــبــدء بــمــشــاريــع سيستفيد  رفـــض األتـ
بالضرورة  املرتبطون  ســوريــة  أكـــراد  منها 
مــع أكـــراد تركيا الــذيــن ينضوي عــدد منهم 
في الحزب اإلرهابي )العمال الكردستاني( 
أو املتعاطف معه. وقد جعلت هذه األسباب 
نسبة كبيرة من شباب القامشلي يختارون 
الهجرة إلى الخارج للعمل أو الدراسة، ومن 
ثــم االســتــقــرار هــنــاك، ومنهم مــن انتقل إلى 

السوري، كدمشق  الداخل  الكبرى في  املــدن 
كالخياطة،  يدوية  مهن  في  ليعمل  وحلب، 
أو في املطاعم واملقاهي ومحات األراكيل. 

ــد ُمــــِنــــَع األكــــــــراد مــــن تــشــكــيــل جــمــعــيــات  ــ وقـ
ــر الـــذي كـــان مسموحًا به  خــاصــة بــهــم، األمـ
كالشركس  األخــــرى،  واإلثــنــيــات  للقوميات 
ــم يــســمــح لــهــم بــمــزاولــة العمل  واألرمــــــن. ولـ
أكـــرادًا، وحــني حصلت  السياسي بوصفهم 
آذار 2004  مــارس/  القامشلي في  انتفاضة 
الـــتـــي قــتــل فــيــهــا عـــــدٌد مـــن األكـــــــراد ورجــــال 
األمــــن، وســيــق لــاعــتــقــال قــرابــة ألـــف كـــردي، 
بدأت الحكومة في دمشق تستشعر الحاجة 

لتسوية أمورهم. 
في عام 2005، أي بعد سنة من االنتفاضة، 
ــراد املسجلون فــي قــوائــم الــدولــة،  دعــي األكــ
ممن ال يملكون هوياٍت سورية، إلى تقديم 
لم يقدم  ذلــك  لكن  طلباٍت للحصول عليها، 

متظاهرون أكراد في القامشلي يرفعون صورة ألوجالن في ذكرى القبض عليه  14فبراير 2016 )فرانس برس(

خورشيد دلي

ال يمكن الــنــظــر إلـــى تــاريــخ الــحــركــة الــكــرديــة 
من دون النظر إلى الدور الذي قام به مشايخ 
الــــديــــن، مـــثـــل الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود الــحــفــيــد فــي 
كردستان العراق في الحرب العاملية األولى، 
الــعــراق(  تحتل  )كــانــت  بريطانيا  نفته  حيث 
ــه مــمــلــكــة كـــردســـتـــان،  إلــــى الـــهـــنـــد، إثــــر إعـــانـ
ــيــــخ ســـعـــيـــد بـــــيـــــران الــــــــذي قــــــاد ثـــــورة  ــشــ والــ
إســامــيــة بــبــعــد قــومــي ضــد إلــغــاء مصطفى 
كـــمـــال أتــــاتــــورك الـــخـــافـــة اإلســـامـــيـــة، عقب 
إعانه الجمهورية التركية عام 1923. وعلى 
ــدور لــعــلــمــاء الـــديـــن، إال أن  ــ الـــرغـــم مـــن هـــذا الـ
اإلسام السياسي، بشقيه السني والشيعي، 
فــي كــردســتــان، يعد حــديــث الــنــشــأة، وتحمل 
تجربته أسئلة كثيرة عن كيفية التوفيق بني 

البعدين، الديني والقومي.     
ــــود جـــــــــذور الـــــحـــــركـــــات اإلســـــامـــــيـــــة فــي  ــعـ ــ تـ
الخمسينيات  مطلع  إلــى  الــعــراق  كــردســتــان 
مــن الــقــرن املــاضــي، وظــهــرت امـــتـــدادًا لحركة 
بأفكار  متأثرة  فــي مصر،  املسلمني  االخـــوان 
حسن البنا، ولم تتجسد في تنظيم سياسي، 
إال في نهاية السبعينيات مع الشيخ عثمان 
عبد الــعــزيــز الـــذي أســس الــحــركــة اإلسامية 
فــي كــردســتــان عــام 1978. وانــتــشــرت حركات 
اإلسام السياسي في إقليم كردستان بشكل 
أســـاســـي فـــي الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات، 
ــثـــورة  مـــتـــأثـــرة بــحــدثــني أســـاســـيـــني: قـــيـــام )الـ
ــران عـــام 1979 الــتــي كــان  ــ اإلســـامـــيـــة( فـــي إيـ
بــروز حركات إسامية  الــدور األكبر في  لها 
انــشــقــت  أو والدة حـــركـــات جـــديـــدة  جـــديـــدة، 
ــبـــل أن تــتــحــول  عــــن الـــحـــركـــة اإلســــامــــيــــة، قـ

إقــامــة دولـــة إســامــيــة واملــمــارســة السياسية 
ــــات،  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الـــــتـــــي تـــــقـــــوم عــــلــــى خــــــــوض االنـ
واملشاركة في الحياة السياسية والعامة في 

إقليم كردستان العراق.
ــة الـــحـــركـــة  ــريــــطــ فـــــي اإلجـــــــمـــــــال، تـــتـــشـــكـــل خــ
اإلســامــيــة فــي كــردســتــان مــن مــجــمــوعــة من 
األحزاب والقوى التي تبحث عن موقٍع ثابت 
التي  الحزبية  السياسية  الخريطة  فــي  لها 
تتنافس بقوة على املشهد السياسي، ولعل 

من أهم هذه األحزاب والتيارات: 
كردستان  فــي  اإلســامــيــة  الجماعة  تــيــار   -1
العراق، بزعامة املا علي بابير، وهو انشق 
عن الحركة اإلسامية، بعد تفاقم الخافات 
بــيــنــه وبـــني مــرشــد الــحــركــة اإلســامــيــة املــا 
عـــلـــي عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــــــذي تـــســـلـــم الـــحـــركـــة، 
ــز،  ــزيـ ــعـ ــد الـ ــبـ ــمـــان عـ ــثـ ــعـــد وفـــــــاة شــقــيــقــه عـ بـ
وقـــد انــتــشــرت الــجــمــاعــة بشكل أســاســي في 
ــريـــف الــجــبــلــي، وتــتــمــيــز بـــوجـــود تـــيـــارات  الـ
من  الــرغــم  وعلى  بداخلها.  عــديــدة  سياسية 
اعــتــمــادهــا مــفــهــوم الـــجـــهـــاد والــــشــــورى، إال 
السياسية  العملية  في  بقوة  انخرطت  أنها 
ــة فــــــي الـــــســـــنـــــوات األخــــــيــــــرة.                                                                                              ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واالنـ

األخيرة إلى االتحاد اإلسامي الكردستاني. 
العراق  كردستان  إلقليم  العملي  واالنفصال 
اإلقليم  تجربة  ووالدة   ،1991 عــام  املركز  عن 
فــي ظــل مــنــاخ ســيــاســي، بــرز فيه دور حركة 
طــالــبــان، وغــيــرهــا مــن الــحــركــات الــتــي كانت 
لــهــا تــأثــيــر فـــي والدة حـــركـــات إســامــيــة في 
مناطق مختلفة من العالم اإلسامي، بينها 
كــردســتــان، وقـــد اتــســمــت الــحــركــات األخــيــرة 
تنظيم  فــكــان  العنف،  ومــمــارســة  بالجهادية 
عصبة األنصار، بزعامة املا كريكار، وحزب 
الــلــه بــزعــامــة أدهـــم الــبــارزانــي، وغيرهما من 
الــحــركــات اإلســامــيــة املــتــشــددة التي اتخذت 
ــران، والسيما  مــن املــنــاطــق الــحــدوديــة مــع إيــ
حلبجة ورانية وقلعة دزه معاقل لها، ودخلت 
ــزاب األســـاســـيـــة،  ــ ــ ــــوي مـــع األحـ ــدام دمـ ــ فـــي صـ
والســـيـــمـــا االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي، 
الطالباني عام 1993، ومن ثم  بزعامة جال 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، بزعامة 

مسعود البرزاني.
وقـــــــد لــــجــــأت هـــــــذه األحـــــــــــزاب إلـــــــى تـــصـــويـــر 
العنف  انتهجت  الــتــي  اإلســامــيــة  الــحــركــات 
أنـــهـــا عــلــى صــلــة بــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة وحــركــة 
طــالــبــان، حتى أن الــواليــات املــتــحــدة قصفت 
ــا،  ــارهـ ــن أنـــصـ ــرات مــ مـــواقـــعـــهـــا وقـــتـــلـــت عــــشــ
وحــوكــم زعــيــم تنظيم عصبة األنــصــار، املا 
كــريــكــار، فــي الــنــرويــج بوصفه إرهــابــيــًا على 
ــــد ظـــهـــرت هـــذه  صـــلـــة بــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، وقـ
التجربة الصدامية قبل الحركات اإلسامية 
التي نادت بإقامة دولة إسامية تجربة با 
أفق سياسي في كردستان، ولعل هذا ما دفع 
مراجعة تجربتها،  إلى  الحركات الحقًا  هذه 
العقيدي إلى  ومحاولة املواءمة بني سعيها 

الـــذي يشغل منصب  2- االتــحــاد اإلســامــي 
أمينه العام صاح الدين محمد بهاء الدين، 
وهو يعتبر الفرع الكردي لإلخوان املسلمني 
ــام 1994، ويعد  ــعـــراق، وقـــد تــأســس عـ فــي الـ
بعد  كــردســتــان،  فــي  الــرابــع  التنظيم  عمليًا 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي وحـــزب 
ــة  االتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي وحـــركـ
 بني الحركات 

ً
التغيير، ويعتبر األكثر شعبية

اإلسامية في كردستان العراق. 
ــار اإلســــــــام بـــزعـــامـــة املـــا  3- جـــمـــاعـــة أنــــصــ
الــديــن فــرج،  كــريــكــار، واســمــه الحقيقي نجم 
ويكنى أبو سيد القطب، وتأسست عام 2001 
واصطدمت  العنف،  البدايات  في  وانتهجت 
ــيـــمـــا االتـــحـــاد  ــكــــرديــــة، والسـ مــــع األحــــــــزاب الــ

الوطني الكردستاني. 
األســاســيــة،  التنظيمات  هـــذه  إلـــى جــانــب   -4
ثـــّمـــة مــجــمــوعــة مـــن الــتــنــظــيــمــات الــصــغــيــرة 
الـــتـــي تــعــتــمــد الــعــنــف والـــســـريـــة فـــي عــمــلــهــا، 
والتوحيد  اإلســام  تنظيم جند  أبرزها  لعل 
 عن خايا لداعش، 

ً
وحماس اإلسامي، فضا

وغــالــبــًا مــا تــكــفــر هـــذه الــتــنــظــيــمــات األحــــزاب 
الكردية الكبرى، وتتهمها باإللحاد والعمالة 

ألميركا.         

البعد القومي                                                             
كـــان الفــتــًا قــبــل فــتــرة إعــــان الــزعــيــم الــســابــق 
لاتحاد اإلسامي الكردستاني، محمد فرج، 
إنه يعمل من أجل إقامة دولة كردية مستقلة، 
مطالبًا بــحــل املــشــكــات بــني بــغــداد وأربــيــل. 
وقــد جــاء هــذا اإلعــان في سياق سياسيٍّ له 
عــاقــة بــاالنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــتــي جــرت، 
قت الحركة اإلسامية نتائج جيدة 

ّ
حيث حق

فـــي هــــذه االنـــتـــخـــابـــات، حـــفـــزت مـــن مــشــاركــة 
الــحــركــة اإلســـامـــيـــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
العامة في الباد من خال أوسع مشاركة في 

الحكومة. 
القومي  الــجــدل  إشكالية  إلــى  النظر  ويمكن 
والديني لدى الحركة اإلسامية في كردستان 
ــتــــني : الـــتـــطـــور الــكــبــيــر فـــي خــطــاب  مـــن زاويــ
االنتصار لانتماء  الحركة اإلسامية لجهة 
الــقــومــي والــوطــنــي الــكــرديــني، بــالــتــوافــق مع 
البعد الــديــنــي، ويظهر هــذا األمـــر أكــثــر كلما 
صعد الخاف بني أربيل وبغداد إلى السطح، 
الكردي  التطلع  انسجامًا مع صعود  وكذلك 

نحو االستقال.
كــردســتــان. وهنا،  فــي  الحكم  تحديد طبيعة 
يــبــرز تــمــســك الــحــركــة بــالــشــريــعــة اإلســامــيــة 
في  وإمــكــانــيــة تطبيقها  لــلــدســتــور،  أســـاســـًا 
كـــردســـتـــان، وقـــد تــفــجــر هـــذا األمــــر جــلــيــًا في 
مــنــاقــشــات الــبــرملــان الـــكـــردي لــدســتــور إقليم 
األحـــزاب اإلسامية  كردستان، حيث أصــّرت 
ــابـــق، فـــي ظل  عــلــى الــتــمــســك بــمــطــلــبــهــا الـــسـ
بدستور  الكبرى  األساسية  األحـــزاب  تمسك 

علماني.
ــن مـــــــدى الـــــتـــــداخـــــل بــني  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــغـــــض الــ ــ وبـ
ـــي خــطــاب  ـــي، فـ ـــومـ ــقـ ــن، الـــديـــنـــي والــ ــديـ ــعـ ــبـ الـ
الــــحــــركــــة اإلســــامــــيــــة الـــكـــردســـتـــانـــيـــة، ثـــّمـــة 
محاولة للتوفيق بني البعدين، وفقًا ملعادلٍة 
ســيــاســيــٍة كــّرســتــهــا تــجــربــة إقــلــيــم كــردســتــان 
في الحكم، وهي تجربة تقوم على استيعاب 
الــحــركــة اإلســامــيــة، انــطــاقــًا مــن انتهاجها 
خطابًا معتداًل يتيح لإلقليم تطوره وتحقيق 

تطلعاته. 
)كاتب سوري(

محاولة للتوفيق 
بين البعدين الديني 

والقومي في خطاب 
الحركة اإلسالمية

الخميس 15  سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

21

MEDIA

أدوات لمحتوى أقوى على مواقع التواصل

حصار غزة يحول بين أبو عمرة وجوائزه الدولية

حمزة الترباوي

التواصل حاسمًا  مــواقــع  مــع  التعامل  صــار 
فــي نــجــاح الكثير مــن املــهــن. وغـــدا عــلــى كل 
الــتــرويــج لصورته وتوسيع  إتــقــان  شخص 
في  التسويق  وبــنــي  اإلنــتــرنــت.  عبر  تأثيره 
مواقع التواصل االجتماعي على »التسويق 
بــاملــحــتــوى«. أي أن املــحــتــوى هــو األهـــم، لذا 
يجب اختيار املحتوى األقــوى واألقــدر على 

جذب أكبر عدد من الجمهور. 
 
ً
يقدم موقع »سوشال ميديا تــوداي« قائمة

ــر  مــســيِّ ــل  كــ يــحــتــاجــهــا  الـــتـــي  األدوات  ــن  مــ
حساب على مواقع التواصل، وذلك لضمان 
تأثير أوسع عن طريق إيجاد ونشر وبناء 
مــحــتــوى أقــــــوى. وهـــــذه عــيــنــة مـــن األدوات 
التي تستخدمها أهــم املــؤســســات فــي ذلــك، 
والــتــدقــيــق  لــلــتــحــلــيــل  أدوات  بـــني  وتـــــــراوح 
توزيع  في  مفيدة  وثالثة  للمقارنة  وأخــرى 
املهام بني املحررين. كما توفر هذه األدوات 
إمـــكـــانـــيـــة إشــــــــراك الـــجـــمـــهـــور فــــي صــنــاعــة 
محتوى جماعي يجعله أغنى وأثرى وأكثر 

أصالة واختافًا.
بالوصول  األداة  هــذه  لكم  تسمح   :Scoop.it
إدخـــال  يكفي  إذ   .

ً
تــفــاعــا األكــثــر  للمحتوى 

كــلــمــات مــفــتــاحــيــة أو مــوضــوعــات عــامــة أو 
ــادر مــفــضــلــة لــتــحــصــلــوا عـــلـــى قــائــمــة  مــــصــ
مــن املــصــادر املــرتــبــة وفــق قــوة نــشــرهــا. كما 
العنوان املشهور مرفوقًا بالرابط  يقدم لكم 
والــوســوم والــكــاتــب، مــع قــدرة على نشرتها 
على مختلف منصات التواصل االجتماعي. 
ــــدرة عـــلـــى نــشــر  ــقـ ــ ــة إلـــــى الـ ــافــ وكـــــل هـــــذا إضــ
املحتوى عبر البريد، وتصميم رسالة تتكون 
من عدة أجزاء إلرسالها دفعة واحدة، وذلك 
هذه  ستكون  شهرية.  أو  أسبوعية  بوتيرة 
الــخــدمــة مــفــيــدة لــلــمــواقــع الــتــي تعتمد على 
لــلــتــوســع. فيمكن ملدير  الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 
املــحــتــوى أن يجمع املــحــتــوى األفــضــل على 
موقع أو املواقع األخرى ويرسلها في رسالة 
واحـــــدة. ولـــن يتطلب مــنــه ذلـــك وقــتــًا أطــوال 
التصميمات  الكثير من  إلــى  ألنــه ال يحتاج 

املعقدة كما هي الطريقة اليدوية. 
كل  املـــوقـــع  هـــذا  يــجــمــع   :RebelMouse.com
التواصل  مــواقــع  على  حساباتكم  محتوى 
في لوحة تحكم واحدة. يساعدكم ذلك على 

اختيار املحتوى األفضل من غيره.
إلى  يومي  بشكل  املحتوى  صانع  ويحتاج 

تغريد

الــعــثــور عــلــى مــصــادر اهــتــمــام مــتــنــوعــة. لــذا 
يلجأ ليلقي نظرة على الجيران واملنافسني. 
لكن هــذه املــواقــع كثيرة جـــًدا، كما أن تطور 
استراتيجيات التسويق صارت تفرض على 
على  مختلفة  محتويات  تضع  أن  املنصات 
املنصة. لــذا هــذا املــوقــع ســوف يــكــون مفيًدا 

لجمع كل هذه املحتوى في مكان واحد. 

مـــحـــتـــوى  املـــــوقـــــع  هـــــــذا  يـــــحـــــّول   :Paper.li
ــــى مــوقــع  ــتـــي تــتــابــعــونــهــا إلـ الـــحـــســـابـــات الـ
إخــبــاري مــنــظــم. فــتــرون أمــاكــن مختلفة مع 
وتبويبات.  أعــمــدة  إلــى  مقسمة  املحتويات 
حسابكم  عبر  كــذلــك  الطريقة  بــهــذه  وتظهر 
على »تويتر« مع تحديثات مستمرة. وبهذه 
الطريقة يكون لكل شخص موقعه اإلخباري 

الــخــاص، مــن دون أن يحتاج إلــى كتابة أي 
شــيء، مــا عــدا افتتاحية خــاصــة. ويمكن أن 
تساعدكم هذه الطريقة في تعزيزة صورتكم 
عــــلــــى اإلنـــــتـــــرنـــــت. فـــتـــصـــنـــعـــون الئــــحــــة مــن 
حسابات معينة تكون متخصصة في مجال 
مـــا يــهــمــكــم، ثـــم تــنــشــئــون الـــواجـــهـــة ليظهر 
املحتوى من هذه املصادر فقط. ومع الوقت 
إلـــى أن كــل مــا يهمهم  ــزوار  ــ الـ ســـوف ينتبه 
مـــوجـــود فـــي مـــصـــدر واحـــــد هـــو حــســابــكــم، 

فتصبحون املرجع مع مرور الوقت. 
Storify.com: يقدم هذا املوقع خدمات قريبة 
من »سكوب إت« لكنه أكثر فعالية وتوسعًا. 
إذ ال يــكــتــفــي بــمــقــارنــة روابـــــط املــــواقــــع، بل 
ــــط  يــمــتــلــك الــــقــــدرة عـــلـــى املـــقـــارنـــة بــــني روابـ
و»إنستاغرام«  »تمبلر«  ومنشورات  املواقع 
األداة  هــــــذه  لـــكـــم  و»فــــيــــســــبــــوك«. وتـــســـمـــح 
ـــا مـــن املـــنـــشـــورات 

ً
بــتــكــويــن قــصــص انـــطـــاق

املــنــتــشــرة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، والــتــدقــيــق فيها 
تعملوا  أن  يمكنكم  كــمــا  بــيــنــهــا.  واملـــقـــارنـــة 
ــن املـــحـــرريـــن،  ــم فـــريـــق مـ بــشــكــل جــمــاعــي ضـ

ا من القصة. فيضيف كل طرف جزًء
القوائم،  فــي  متخصصني  كنتم  إذا   :List.ly
فيجب أن تكونوا ضمن هذا املوقع. إذ يسمح 
لكم بتصميم مقاالت بشكل جماعي، وفتح 
إبداعية  تجربة  يجعلها  مــا  حولها،  نقاش 
غنية. ويعمل هذا املوقع على الشكل التالي: 
يـــقـــوم مـــســـتـــخـــدم بـــإضـــافـــة قـــائـــمـــة جـــديـــدة 
ه  بــعــنــوان مــوضــوع جــديــد ويــدعــو أصــدقــاء
بدوره  إغنائها، فيضيف  في  املساهمة  إلى 
الصور والعناوين إلى الائحة، ثم يصوت 
املــســتــخــدمــون اآلخـــــرون ويــتــفــاعــلــون معها 

بالتعليقات والنشر والتفضيات. 
االجتماعية  الشبكة  لهذه  يمكن   :Pinterest
ابــتــكــار محتوى جديد.  فــي  تــكــون فعالة  أن 
أمــام األصدقاء  التحكم  إذ يكفي فتح لوحة 
واملــتــابــعــني بحيث تــكــون لــديــهــم اإلمــكــانــيــة 

للتفاعل مع املحتوى واملشاركة في بنائه.
الــحــصــول على محتوى غني  إلــى  وإضــافــة 
بــاالعــتــمــاد عــلــى هـــذه املــنــصــة، يــمــكــن كذلك 
اســتــخــدامــهــا فـــي جــنــي األربــــــاح، إذ تسمح 
بــنــتــريــســت بـــأن تــكــون الــصــور قــابــلــة للنقر 
وتأخذ املتابع إلى موقعكم. وهكذا يمكنكم 
تــوفــروا صــوًرا ملنتجاتكم مع املعلومات  أن 
إلــى  وينتقلون  عليها  فــيــنــقــرون  واألســـعـــار 
أو أي منصة يدفعون فيها مقابل  موقعكم 

الحصول على املنتج.

تساعد »بينتريست« 
على الترويج لصور 

المنتجات وجني األرباح

لم يتمكن أبو عمرة 
من السفر الستالم جائزته 

للمرة الثانية

غزة ــ عالء الحلو

املــصــور الصحافي  قــلــب  إلـــى  الــيــأس  تسلل 
مدينة  مــن  عــمــرة،  أبـــو  أشـــرف  الفلسطيني، 
دير البلح وسط قطاع غزة، لعدم تمكنه من 
السفر، للمرة الثانية على التوالي، الستام 
الـــتـــي تنظمها  ــزة »أنــــدريــــه ســتــيــنــني«  ــائـ جـ
ــيـــة املــخــتــصــة بــاملــصــوريــن  ــالـــة الـــروسـ الـــوكـ
يحضر  ولــم  »روســيــا سيغودينا«.  الشباب 
أبـــو عــمــرة مــهــرجــان تــوزيــع الــجــوائــز الــذي 
اليونسكو  لشؤون  الروسية  اللجنة  ترعاه 
في روسيا بتاريخ 30 أغسطس/ آب 2016، 
وافتتحه املدير العام لوكالة األنباء الدولية 
كيسيلوف،  ديمتري  سيغودنيا«،  »روســيــا 
وشــارك فيه نحو سبعة آالف مصور شاب 
مــن 70 دولـــة. وكـــان املــصــور الــحــاصــل على 
ــارك هــذا  ــ ــة، شـ ــيــ عــــدة جـــوائـــز مــحــلــيــة ودولــ
الــعــام بــصــورة فــي زاويـــة املــحــور اإلخــبــاري 
»تــــوب نـــيـــوز«، وتــظــهــر والــــد الــطــفــلــة رهــف 
املصاب، وهــو يودعها  )4 سنوات(  حسان 
خـــال جــنــازتــهــا فــي مــشــهــد مــؤثــر. وكــانــت 
حسان استشهدت مــع والــدتــهــا فــي قصف 

على حي الزيتون شرق مدينة غزة.
ــربـــي الـــجـــديـــد«  ــعـ »الـ ـــ ــرة لـ ــمـ ــو عـ ــ وصـــــــّرح أبـ
بـــأن »صــــورة رهـــف أحــدثــت ضــجــة كــبــيــرة، 
ــى مـــعـــظـــم  ــ ــلـ ــ وانــــــتــــــشــــــرت بــــشــــكــــل قـــــــــوي عـ
الــصــحــف ووكــــــاالت األنـــبـــاء الــعــاملــيــة، كما 
نــشــرت بشكل كبير عــلــى صــفــحــات مــواقــع 
التواصل االجتماعي، مما نبهه إلى قوتها 
وأهميتها، وأهمية املشاركة فيها بمسابقة 
دولــيــة، مــن أجــل إيــصــال الــصــورة، وإحــداث 
ــع أطـــفـــال فلسطني،  الــتــأثــيــر، إذ تــظــهــر واقــ
وأضــاف:  براءتهم«.  وتقتل  يقتلون،  الذين 
ــــي املـــســـابـــقـــة بــفــئــة  ــلـــمـــشـــاركـــة فـ ــــت لـ ــدمـ ــ »قـ
املــحــور اإلخـــبـــاري، إلــى جــانــب سبعة آالف 

العالم،  مــصــور مــن 71 دولـــة على مستوى 
الوطن  فــاز منهم ثاثة على مستوى  وقــد 
الــعــربــي. حــصــلــت أنـــا عــلــى املـــركـــز الــثــانــي، 
بينما حاز على املركز األول والثالث زماء 
مــن ســوريــة ومــصــر«. وفـــور تــواصــل إدارة 
املسابقة مع أبو عمرة إلعامه بخبر فوزه 
ودعـــوتـــه لــلــحــضــور إلـــى روســـيـــا واســتــام 
الــجــائــزة، أرســـل املــصــور مــنــاشــدة مباشرة 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  إلــى 

ووزارة  الفلسطينيني،  الصحافيني  ونقيب 
اإلعــام، قــال فيها إنــه »فــاز بجائزة دولية، 
في  فلسطني  يمثل  كــي  الــخــروج  عليه  وأن 
هــذا املحفل الهام الــذي يــرأس لجنته كبار 

املصورين على مستوى العالم«.
وأضــــاف أن نــقــابــة الــصــحــافــيــني تــواصــلــت 
ــاٍر من  ــــازم جــ مــعــه، وأخــبــرتــه أن الــعــمــل الـ
أجل تأمني سفره، وطلبوا منه نص الدعوة 
ها. 

ّ
كل ــــراءات  اإلجـ الــازمــة إلتــمــام  واألوراق 

وإذ إنه كان من املقرر أن يسافر أبو عمرة 
بتاريخ 27 أغسطس/آب لحضور االحتفال، 
ــك الــتــاريــخ بــعــدم تـــواصـــل أي  ُصــــدم فـــي ذلـ
جــهــة مــعــه، عـــدم اإليــفــاء بـــأي وعــــود، وعــدم 
وجــود تنسيق لسفره، مما ساهم بضياع 

الجائزة منه للمرة الثانية.
وتشابهت ظروف ضياع الجائزة في املرة 
ــرة األولـــــــى، عــنــدمــا  ــ ــروف املـ ــ الــثــانــيــة مـــع ظـ
شارك العام املاضي بصورة ألربعة حجاج 
على جبل عرفة، خال أدائهم مناسك الحج 
في اململكة العربية السعودية، وفاز حينها 
باملركز الثالث، لكنه لم يتمكن من الخروج 
مـــن غـــزة الســـتـــام جــائــزتــه، نــتــيــجــة إغـــاق 
ــك الــوقــت  ــه نـــاشـــد فـــي ذلــ ــال إنــ ــ املـــعـــابـــر. وقـ
نقابة الصحافيني والتجمعات الصحافية 
ووزارة اإلعــــام عــبــر وســائــل اإلعــــام، لكن 
ــه كــان  ــم أنــ لـــم تــتــواصــل أي جــهــة مـــعـــه، رغــ
الفائز الوحيد من منطقة الشرق األوســط، 
مـــوضـــحـــًا أن املــــهــــرجــــان عـــقـــد حــيــنــهــا فــي 
العاصمة الروسية موسكو، وحضره آالف 
الــصــحــافــيــني مــن حـــول الــعــالــم. وال تنتهي 
معاناة املصّور مع املعابر عند حرمانه من 
اســتــام جــوائــزه الــدولــيــة فحسب، بــل ُحــرم 
من قبل من الخروج من أجل املتابعة الطبية 
بــعــد تقطع  لعملية زرع عــصــب فــي مــصــر، 
وترين من يده، نتيجة طلق ناري أصيب به 

خال تغطية جنازة أحد الشهداء.
رغــــم كـــل هــــذا، عــنــد ســــؤال أبــــو عــمــرة »هــل 
ســتــشــارك بــعــد اآلن فـــي مــســابــقــات دولــيــة 
فــي ظــل عــدم قــدرتــك على الــخــروج مــن غزة 
ــا؟«، أجـــــــاب املــــصــــور حـــاســـمـــًا:  ــهــ ــامــ ــتــ الســ
»ســأشــارك فــي أي مسابقة دولــيــة مــن أجل 
تمثيل بــلــدي، وإيـــصـــال صـــوت املــقــهــوريــن 
فيه، على الرغم من ثقتي بأنني لن أستلم 

تلك الجائزة في حال فزت«.

)Image Source( تساعد األدوات في إيجاد المحتوى وصناعته

أبو عمرة صور جنازة الشهيدة رهف حسان )العربي الجديد(

تسمح بعض المنصات والمواقع بإيجاد محتوى يتطابق مع ما تبحثون عنه، والترويج له بجودة عالية، ما يُمّكن مسيري الصفحات 
من ترويج صورتهم وتوسيع تأثيرهم. نستعرض هنا بعض تلك األدوات التي تساعد في جذب جمهور ونشر محتوى أقوى

الخميس 15 سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

على وسم #السوبر_اإلماراتي، 
تحدث مغردون مصريون خالل 

المباراة بين فريقي األهلي والجزيرة 
التي أقيمت في استاد الدفاع 

الجوي، مذبحة »الدفاع الجوي« 
التي قتل فيها 20 مشجعًا زملكاويًا 

خنقًا في قفص حديد، وقارنوا 
تعامل الداخلية مع الجهتين.

عبّر ناشطون فلسطينيون عن 
سخطهم تجاه »اتفاقية أوسلو« 

التي صادفت الذكرى الثالثة 
والعشرون لتوقيعها يوم الثالثاء 

الماضي. وأسموها »عيد ميالد 
أوسلو«، معبرين عن رفضهم 

لمضمون االتفاقية وما آلت إليه األمور 
بعدها، كما هاجموا مؤيديها.

بعد استضافة قناة »أم بي سي« 
ألستاذ الفقه المقارن في جامعة 
األزهر المصري أحمد كريمة الذي 

شّن سابقًا هجومًا على العلماء 
السعوديين، أطلق ناشطون وسم 

#MBC_تستضيف_احمد_كريمة، 
هاجموا من خالله القناة واستضافة 

كريمة »بعد إهانته للسعودية«.

انتشر وسم iOS10# على مواقع 
التواصل بعد أن أطلقت شركة 

»آبل« التحديث الجديد لنظامها 
على أجهزة مستخدميها حول 

العالم. وعبر مستخدمون عن 
معاناتهم مع التحديث، مفضلين 

اإلصدار السابق، فيما أثنى آخرون 
على ميزات اإلصدار الجديد.



الجمهورية  لــرئــاســة  املــرشــح  ــة  زوجـ فرنجية 
»إهدنيات«.  فتنظم  فرنجية،  النائب سليمان 
ودخــلــت أخــيــرًا الــنــائــب بــهــيــة الــحــريــري على 
 مطالبة بتنظيم مهرجان ملدينة صيدا 

ّ
الخط

العدل  وزيـــر  عقيلة  فعلت  وكــذلــك  الجنوبية، 
اللبناني املستقيل سليمة ريفي التي تنشغل 
»طرابلس  بــإحــيــاء مهرجانات  األســبــوع  هــذا 

حياة«. 
القضية ال تقتصر على املنافسة بني الزوجات، 

بــل تصل أحــيــانــا إلــى املــبــارزة فــي استضافة 
أو إقــنــاع فــنــان فــي الــحــلــول ضــيــفــا عــلــى هــذا 

املهرجان، أو ذاك في محاولة استعراضية.

راغب عالمة والسياسة
عــامــة جمهوره  راغـــب  اللبناني  الــفــنــان  وّدع 
يـــوم اإلثــنــني الــفــائــت بــعــدمــا افــتــتــح مــهــرجــان 
»طـــرابـــلـــس حــــيــــاة«. وقــــــال راغــــــب عـــامـــة فــي 
تـــصـــريـــح مــقــتــضــب إنـــــه »مـــــا فـــكـــر يـــومـــا بـــأن 

بيروت ـ ربيع فران

لبنان  مهرجانات  صبغ 
ُ
ت مــجــددًا، 

الـــغـــنـــائـــيـــة والـــفـــنـــيـــة بــالــســيــاســة، 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ ومـــــــــجـــــــــددًا تــــــتــــــداخــــــل املـ
الــســيــاســيــة فــي لــعــبــة الــغــنــاء وتــقــاســم نجاح 
من  مجموعة  وبــني  أنفسهم  السياسيني  بــني 
الــفــنــانــني، فــي مــحــاولــة إلبــــراز أوجــــه السلطة 

والنفوذ.
من املعروف، أن زوجات السياسيني في لبنان 
منذ  الفنية  املــهــرجــانــات  يحتكرن  أو   

ّ
ينظمن

سنوات طويلة، فعقيلة رئيس مجلس النواب 
نبيه بــري، رنــده، تنظم مهرجانات صــور في 
الـــجـــنـــوب، وكـــذلـــك نــــورا عــقــيــلــة الـــوزيـــر ولــيــد 
السنوي،  الدين  جنباط، تقدم مهرجان بيت 
ــوزراء الــحــالــي ملى  ــ واتـــخـــذت عقيلة رئــيــس الــ
تمام سام من واجهة بيروت البحرية مكانا 
ملــهــرجــان ســنــوي بــدأتــه هـــذا الــعــام وستكمل 
ــذلـــك فــعــلــت ســتــريــدا  ــه لـــســـنـــوات مــقــبــلــة، وكـ بـ
الــقــوات اللبنانية  جعجع زوجــة رئيس حــزب 
ــــذي  الـ ــــي مــــهــــرجــــان األرز  فـ ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع  
منذ  اللبنانية  املــهــرجــانــات  لــخــارطــة  أعــادتــه 
عـــام، بعد خمسني عــامــا مــن توقفه. أمــا ريما 

يرمز مهرجان 
»هولي« إلى تحقيق 

المساواة بين البشر
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الــتــي تليق  فــي طــرابــلــس  األحـــــداث ستنتهي 
بها الحياة، لكنه اليوم جاء ليثبت أن املدينة 

تستحق الفرح«.
مـــهـــرجـــان طــــرابــــلــــس، انـــطـــلـــق لـــلـــمـــرة األولـــــى 
عقيلة  تولتها  سياسية  بمباركة  الــعــام،  هــذا 
اللبناني أشـــرف ريــفــي، سليمة،  الــعــدل  وزيـــر 
واخـــتـــارت إحــيــاء ثـــاث لــيــال غــنــائــيــة  لــراغــب 

عامة وعاصي الحاني وكاظم الساهر. 
لــيــلــة االفـــتـــتـــاح لـــم تــقــتــصــر عــلــى غـــنـــاء راغـــب 

عامة وال الحضور السياسي للمهرجان، بل 
شكلت مــحــط تــجــاذب إعـــامـــي، بــعــد تسريب 
خبر قلب املــشــهــد، يــقــول إن اتــصــااًل ورد إلى 
الفنان راغــب عامة مــن طــرف رئيس الـــوزراء 
على  يحثه  الحريري  سعد  األســبــق  اللبناني 
عــدم املشاركة فــي املــهــرجــان، وحـــّول املناسبة 
إلــى تــراشــق سياسي بــني النفي والــجــزم بأن 
ــة.  ــاركـ الـــحـــريـــري طـــلـــب مــــن عـــامـــة عـــــدم املـــشـ
ــــب عـــامـــة ومـــديـــر أعــمــالــه  شــقــيــق الــفــنــان راغـ
خــضــر عــامــة، نــفــى فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، تــلــقــي أي اتــصــال مــن مــكــتــب سعد 
الــحــريــري لــعــدم الــغــنــاء فـــي طــرابــلــس، ودفـــع 
الفنان راغب عامة إلى نفي ذلك عبر صفحته 
الخاصة على موقع »تويتر«. وفي وقت حاول 
 
ّ
منظمو املــهــرجــان الــقــول بـــأن الــحــيــاة والــفــن

إلــى طرابلس بعد سنوات من  والغناء عــادت 
الــتــقــاتــل الــداخــلــي بـــني مــحــوريــن األول تــابــع 
سياسيا للنظام السوري، وآخر لقوى لبنانية 
معارضة لنظام األسد، لكن إنهاء هذا الصراع 
قبل عامني، وفوز الوزير ريفي ودعمه ملجلس 
أيــار/ مايو املاضي شكل  بلدية طرابلس في 
حالة جديدة، من النظرة لواقع املدينة وإحياء 
النشاطات الثقافية والفنية، في وقت تتقاسم 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي لــبــنــان املــهــرجــانــات 
اللبنانية، كواقع مفروض على اللبنانيني كل 

حسب مصالحه، وجدول املحسوبيات.
 لكن ما حصل مع راغب عامة قبل أيام شكل 
ــــرف ســـيـــاســـي بــالــضــغــط  ــيـــام طـ ســـابـــقـــة فــــي قـ
عــلــى فــنــان ملــنــعــه مــن الــغــنــاء لــطــرف سياسي 
نـــدد نــاشــطــون على  آخـــر يختلف مــعــه، فيما 
ــبــــوك« بـــاملـــعـــلـــومـــات الـــتـــي  ــيــــســ صـــفـــحـــات »فــ
آخــرون  وعلق  اإللكترونية،  املــواقــع  تناقلتها 
 مـــع الـــفـــنـــان راغـــب 

ً
بــــأن لـــو حــصــل ذلــــك فـــعـــا

عامة فإن حزب الله اللبناني سيطالب الفنان 
عــاصــي الــحــانــي بــعــدم الــغــنــاء فــي املــهــرجــان، 
الــحــراك  بــأن  وكــذلــك كتب آخـــرون مستهزئني 
الــشــعــبــي فــي الـــعـــراق ســيــطــالــب الــفــنــان كاظم 
الساهر بعدم املشاركة في مهرجان طرابلس 
تتعارض  التي  لألسباب  املقبل  الجمعة  يــوم 

مع وجهة نظر القائمني على املهرجان.
مــهــرجــان طــرابــلــس كـــان مــحــاولــة للعبور من 
األحــداث، أو االتهامات التي صبغت عاصمة 
الــشــمــال فــي لــبــنــان، ومــحــاولــة إلــبــاســهــا ثــوب 
التطرف الديني، طوال الفترة السابقة، والقول 

إنها مصدر لإلرهاب.
ــكـــن جــــنــــوبــــا، تــســتــعــّد  ــه، لـ ــفـــسـ فــــي اإلطــــــــار نـ
ــى من  ــــدورة األولــ مــديــنــة صــيــدا الســتــقــبــال الـ
ــن خـــــال حـــفـــات غــنــائــيــة  مـــهـــرجـــانـــاتـــهـــا، مــ
التي  »التطرف«  ثــوب وصبغة  عنها  ينفض 
ــن اإلعـــــــام واألطـــــــراف  حــــــاول أيـــضـــا قـــســـم مــ
الــســيــاســيــة إلــصــاقــهــا بـــهـــا. يـــبـــدأ املــهــرجــان 
يـــوم غـــد ويــنــتــهــي فـــي الــخــامــس والــعــشــريــن 
من الحالي بيوم األلــوان. وينطلق املهرجان 
وســــط تـــهـــديـــدات تــطــالــب بــإلــغــاء املــهــرجــان، 
شر على 

ُ
بحسب بيان صدر الشهر الفائت، ن

صــفــحــات الــســوشــيــال مــيــديــا، وتــبــنــتــه جهة 
مجهولة، لكن ذلك لم يثن الفنانني املشاركني 
نانسي عجرم واملوسيقي غي مانوكيان عن 
االلتزام والغناء في هذه املهرجانات، فالفنانة 
بعد  مستهدفة  برت 

ُ
اعت التي  عجرم  نانسي 

الــبــيــان واملــطــالــبــة بــإلــغــائــه، دعــت جمهورها 
إلى ماقاتها في صيدا. وقالت في اتصال مع 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــهــدف مــن املهرجان 
هــو تغليب الــغــنــاء والــفــن والــفــنــون الجميلة 
على لغة الحرب واإلرهـــاب، وهــذا ما نحاول 
ــاه  ــه، واالتـــجـ ــرة كــفــنــانــني الـــقـــيـــام بــ فـــي كـــل مــ
إلـــى مــســاحــة مــن الــفــرح بــعــيــدًا عــن الــقــتــل أو 
اإلرهاب والتهديدات التي تفاجئنا يوما بعد 
ليلة  يــوم«، وتمنت نانسي عجرم أن تحشد 
الحالي  سبتمبر/أيلول  مــن  عشر  الــســادس 
أكبر عدد من الناس للغناء والفرح بعيدًا عن 

أي تجاذبات سياسية.

A

القاهرة ـ محمد كريم

مــع اقــتــراب نهاية مــوســم الــحــج، ودنـــو موعد 
عــودة الحجاج من ريــف مصر والصعيد إلى 
ذات  تشكيلية شعبية  تنشط حركة  ديــارهــم، 
ســمــات مـــوروثـــة. ويــعــد الـــرســـم الــديــنــي على 
والكلمات،  بالصور  املنازل  وتزيني  الــجــدران، 
مـــن أبــــرز األنــشــطــة الــشــعــبــيــة املــرتــبــطــة بــهــذه 
إلى  الرحلة  عــن  تعّبر  لوحة  فرسم  الشعيرة، 
األماكن املقدسة على واجهات الجدران بمثابة 
 بأن صاحب الدار 

ٌ
تكريم للبيت وأهله، وإعان

قد قام بتأدية شعيرة الحج التي لم تكن تقوم 
بها حتى وقــت قــريــب ســوى صــفــوة املجتمع 

الريفي والشعبي. 
فنان شعبي  العملية  بهذه  يقوم  الــعــادة،  فــي 
مــغــمــور، وربــمــا غير مــحــتــرف، ويــكــون موعد 
إتــمــام الــلــوحــة قبل وصـــول الــحــاج إلــى بيته، 
وهي رسوم على بساطتها وعفويتها، تكون 
محملة بالرموز الدينية والوظائف الجمالية، 
ومـــن أشــهــر رمـــوزهـــا: رســـم الــكــعــبــة واملسجد 
الــنــبــوي، ورســــم وســائــل الــنــقــل واملـــواصـــات، 
مثل اإلبــل والــبــواخــر والــقــطــارات والــطــائــرات، 

كما  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  علم  تحمل 
تحمل مناطيد أخرى أعام باقي الدول. 

مهرجان »سونغكران«
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــعــدد وكـــثـــرة املــهــرجــانــات 
»سونغكران«  مهرجان  أن  إال  تــايــانــد،  فــي 
أو عــيــد املـــاء فــي رأس الــســنــة الــتــايــانــديــة، 
هو املهرجان األبرز واألشهر فيها. وتعني 
كلمة »سونغكران« في اللغة السنسكريتية 
القديمة، دخول الشمس في منطقة البروج 
وابــــــتــــــداء االعــــــتــــــدال الـــربـــيـــعـــي واألعـــــيـــــاد، 
ــديـــدة. ويــحــب  ــــان عـــن بـــدايـــة ســنــة جـ واإلعــ
الشعب هذا املهرجان ألنه غير مكلف، كما 
والــســرور. ويبدأ  للفرح  أنــه مناسبة جيدة 
هــذا املــهــرجــان فــي يــوم 13 أبــريــل/ نيسان، 
ويـــســـتـــمـــر ثـــاثـــة أيــــــــام. ويـــســـمـــي بــعــضــهــم 
ويرسم  »الــفــيــل«.  مهرجان  باسم  املهرجان 
ــم وأجـــســـاد  ــادهـ الـــتـــايـــانـــديـــون عــلــى أجـــسـ
الفيلة  فترشقهم  باملياه،  ويلعبون  الفيلة، 
باملياه من خراطيمها. ويعتقد التايانديون 
املياه كفيلة بتطهيرهم من خطايا   هذه 

ّ
أن

العام املاضي. 

مهرجان »هولي«
ويسمى أيضا بمهرجان األلوان، وهو أحد 

نور عويتي

الخاصة  االحــتــفــالــيــة  لــكــل حــضــارة طقوسها 
بــهــا، والــتــي تستقطب الــســيــاح حـــول الــعــالــم، 
وتــبــهــر الـــغـــربـــاء بــخــصــوصــيــة مــهــرجــانــاتــهــا 

وفرادتها وجماليتها، ومن أغربها:

مهرجان المصابيح
هــو واحــــد مــن أكــثــر املــهــرجــانــات شعبية في 
ــنـــة شــيــانــغ  ــالـــتـــحـــديـــد فــــي مـــديـ ــد، وبـ ــايــــانــ تــ
وتحديدًا  القمر،  اكتمال  ليلة  فــي  ُيعقد  مــاي. 
فـــي الــشــهــر الــثــانــي عــشــر مـــن الــســنــة الــقــمــريــة 
الديانة  بمعتقدات  مرتبط  وهــو  التاياندية، 
الــبــوذيــة الــتــي يــؤمــن بــهــا ســكــان تــايــلــنــد. في 
ــان املـــهـــرجـــان مــخــصــصــا لــلــســكــان  ــبـــدايـــة، كــ الـ
أقامت  للسياح،  املحليني، ولكن بسبب جذبه 
الــبــلــدة مــهــرجــانــا إضــافــيــا لــلــســيــاح، ومــوعــده 
يكون بعد أسبوع من مهرجان سكان البلدة. 
تنقسم  املــهــرجــان  فــي  الرئيسية  والــفــعــالــيــات 
ــى قــســمــني، إذ يــشــعــل بــعــضــهــم املــصــابــيــح  إلــ
ويــضــعــهــا عــلــى ســطــح الــبــحــر، لــتــنــيــر الــفــراغ 
الــــواســــع حــتــى تــنــطــفــئ شــعــلــتــهــا، وبــعــضــهــم 

اآلخر يشعل املصابيح ويطيرها في السماء.

مهرجان »البوكيرك«
الدولي للمناطيد

الساخنة،  الهواء  لبالونات  وهــو عيد سنوي 
يــقــام بــمــديــنــة بــوركــيــرك الــتــي تــقــع فــي واليــة 
نيو مكسيكو في الواليات املتحدة األميركية. 
األول  أكتوبر/ تشرين  أوائــل شهر  في  ويقام 
من كل سنة. وهو أكبر مهرجان للمناطيد في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم، إذ يــشــارك فيه كــل سنة ما 
املناطيد  هــذه  وبعض  منطاد،   500 عــن  يزيد 

إلى جانب بعض النصوص املرتبطة بالحج، 
ســواء اآليــات القرآنية أو األحــاديــث املنسوبة 
للرسول حول فضل زيارة قبره وعظمة بعض 

األماكن. 
وقـــد لــفــتــت جـــداريـــات الــحــج املــســتــشــرقــني في 
لني،  وليم  إدوارد  املستشرق  ذكــر  مبكر.  وقــت 
)1801-1876(، في كتابه »املصريون املحدثون: 
 :

ً
عــــاداتــــهــــم وشـــمـــائـــلـــهـــم« الــــجــــداريــــات قـــائـــا

ــادة أن يــزيــن مــدخــل بــيــت الـــحـــاج قبل  ــعــ »والــ
طلى 

ُ
وت الباب،  فُيصَبغ  أكثر،  أو  بيوم  قدومه 

واجهة البيت بالغراء والكلس على التعاقب، 
عريضة  أفقية  بخطوط  مشابهة،  بطريقة  أو 

باألحمر واألبيض، إذا كانت من اآلجر«.
كــمــا يــعــد الــكــتــاب املــصــّور »رســـومـــات الــحــج« 
)Hajj Painlings(، للكاتب األميركي آفون نيل، 
وزميلته املصورة الفوتوغرافية، آن باركر، من 
أهم الكتب التوثيقية لفن الجداريات الشعبية 
الخاصة بشعيرة الحج، خاصة أن املواد التي 
لإلزالة  قابلة  تكون  اللوحات  تلك  بها  ــرَســم 

ُ
ت

والـــضـــيـــاع بــعــد عــــدة ســـنـــوات بــســبــب عــوامــل 
ـــفـــان حــوالــى 

ِّ
الــتــعــريــة وغـــيـــرهـــا. وقــضــى املـــؤل

عشرة أعوام كاملة في جمع الصور، وتحرير 
مــادة الكتاب الــذي نشر ألول مــرة سنة 1995 
في نسخته اإلنكليزية، قبل أن يصدر مترجما 

عن »املركز القومي للترجمة«.
»إننا  للكتاب:  فــي تصديرها  بــاركــر  آن  تقول 
ســنــجــد مــنــاظــر مـــتـــعـــددة تــعــّبــر عـــن املــعــتــقــد 
رت  ــتــــي صــــــوَّ ــيــــوت الــ ــبــ ــــاب الــ ــــحـ ــنــــي ألصـ الــــديــ
عـــلـــى جـــدرانـــهـــا جــــوانــــب مـــتـــعـــددة مــــن حــيــاة 
تعبر  ذاتــهــا  الــحــج  مناظر  أن  كما  أصحابها. 
عــن االحــتــفــاء والــســعــادة بإتمام هــذا الــواجــب 
الــديــنــي«. وتــضــيــف بــاركــر أنـــه عــنــدمــا يذهب 
يــعــود فيجد  املــصــريــني للحج،  املسلمني  أحــد 

بيته قــد زيــن بــرســومــات تــصــور املــعــالــم التي 
شــاهــدهــا فــي رحــلــتــه. وهـــي تــفــســر انــبــهــارهــا 
الشديد برسومات الحج في مصر بما تحمله 
من مهارة إبداعية وتنوع جميل، ســواء أكان 
ذلك في املجتمعات الريفية على ضفاف النيل 
أو في الدلتا أو على شاطئ البحر األحمر أو 

فــي داخــل سيناء. وتــقــول: »لقد شــد انتباهي 
أول األمر منظر منزٍل رأيته عبر نافذة القطار 
ــاء ســـفـــري مـــن الـــقـــاهـــرة إلــى  ــنـ ــي أثـ الـــســـريـــع فـ
أســوان. فقد أثــار هذا املنظر إعجابي الشديد 
بــهــذا الــفــن الــبــســيــط. وحــيــنــمــا عــرفــت الــدافــع 
ــات، لــــم أســتــطــع  ــومــ ــــذه الــــرســ الــــقــــوي خـــلـــف هـ

مقاومة طموحي في أن أقدم للعالم الخارجي 
مــا اعــتــقــدتــه فــي قـــوة تعبير هـــذه الــرســومــات 
الــعــادي والــتــاريــخــي، عــاوة  ذات الطابع غير 
أن  إلــى  الشعبي«. مشيرة  الفن  قــدم هــذا  على 
هذه الرسومات هي في الواقع محاولة لتذكر 

رحلة الحج وتوثيق التجربة عبر الرسم.

املهرجانات الشعبية الهندوسية، ويحتفى 
فيه بحلول فصل الربيع. وهو يقام بالهند، 
وبالدول األخرى التي تنتشر فيها الديانة 
الــهــنــدوســيــة مــثــل بــنــغــاديــش وســريــانــكــا. 
اكتمال  يــوم  الشتاء  نهاية فصل  في  ويقام 
ــام آلخــــر،  ــ ــقـــمـــر، ويــخــتــلــف مــــوعــــده مــــن عـ الـ
ويستمر االحتفال يومني. ويعتقد معتنقو 
الديانة الهندوسية أن األلوان التي يرشقون 
بــهــا بــعــضــهــم بــعــضــا تــجــعــلــهــم مــتــســاويــن، 
بالفقير،  الغني  ملــســاواة  االحــتــفــال  فيهدف 
والرجل باملرأة. وسمي املهرجان بمهرجان 
القديمة  الهندوسية  املعتقدات  األلــوان، ألن 
تــقــول إنـــه عــلــى الـــنـــاس أن يــلــطــخــوا وجـــوه 
بــعــضــهــم بــعــضــا بــاملــســاحــيــق املــلــونــة، وأن 

يرموا املياه املعطرة على األرض. 

مهرجان الموتى
يتم االحتفال بمهرجان املوتى في اليومني 
تشرين  نوفمبر/  شهر  مــن  والــثــانــي  األول 
الثاني في املكسيك. وتعود جذور االحتفال 
الوسطى والجنوبية  أميركا  إلى حضارات 
ــكـــان  مــــثــــل حـــــضـــــارة »املـــــــايـــــــا«. وكــــــــان الـــسـ
الــاتــيــنــيــة يحتفظون  األصــلــيــون ألمــيــركــا 
بــجــمــاجــم أجــــدادهــــم، ويــبــرزونــهــا فـــي هــذه 
وقــــام سكان  ذكـــراهـــم.  لتخليد  االحــتــفــالــيــة 
املكسيك بتطوير الفكرة، فهم يحتفلون في 
بتنظيف  فيقومون  بطريقتهم،  الــيــوم  هــذا 
ــــون بـــعـــدهـــا  ــــومـ ــقـ ــ ــنــــهــــا، ويـ ــيــ املــــقــــابــــر وتــــزيــ
ــفـــال والــــرقــــص فــــي املــــقــــابــــر، ألنــهــم  ــتـ بـــاالحـ
يعتقدون أن أرواح املوتى تعود إلى األرض 
في هذين اليومني، وبذلك فهم يحتفلون مع 
مــوتــاهــم دون حـــزن أو خـــوف، كــي ال تصل 

إليهم األرواح الشريرة. 

جداريات الحج... إبداع شعبي عريقمهرجانات غريبة حول العالم
جداريات الحج هي رسوم 
بسيطة وعفوية، تكون 

محّملة بالرموز الدينية، 
وتهدف إلى توثيق 

تجربة السفر إلى الحج 
من أجل الذكرى

عمر بقبوق

تعتبر  والــتــي  بـــيـــروت،  اللبنانية  الــعــاصــمــة  مــن 
املـــديـــنـــة الـــعـــربـــيـــة األكــــثــــر اســـتـــيـــعـــابـــا لــاجــئــني 
ــــي  الـــســـوريـــني، انــطــلــق املــســلــســل الــــدرامــــي اإلذاعـ
الــســوري »حــي املــطــار« في بداية الشهر الحالي. 
املسلسل هو األّول من نوعه بالنسبة للسوريني 
املــقــيــمــني فـــي لـــبـــنـــان، وهــــو مـــن إنـــتـــاج »بــــي بي 
ســي مــيــديــا بــردوكــشــن«، وبــالــتــعــاون مــع شركة 
»ابــن بطوطة«، وبدعم مالي من  املحلية  اإلنتاج 
ــــعــــَرض مـــن الــعــمــل ثــاث  االتـــحـــاد األوروبــــــــي. وُي
حلقات أسبوعيا على راديــو »بي بي سي«، كما 
ــرة بــعــد عــرضــهــا عــلــى شبكة 

ّ
 الــحــلــقــات مــتــوف

ّ
أن

اإلنترنت، وتحديدًا على موقع »ساوند كاود«. 
املسلسل من بطولة أروى عمرين ونضال حمادي 
ونــاصــر مــرقــبــي وجــمــال ســلــوم وشــــادي مقرش 
وغيرهم من املمثلني السوريني، ومن تأليف باب 
 

ٌ
شحادات وعدد من الكتاب السوريني، ويحّرره كل

من هــوزان عكو وعــاء الرشيدي. وفــي الحلقات 
األولى للمسلسل الذي لم يحدد عدد حلقاته في 
اإلعان بعد، بدا املسلسل رتيبا للغاية، ويعاني 
مــن الــعــديــد مــن املــشــاكــل عــلــى املــســتــوى التقني، 

وفي املحتوى أيضا، وأبرزها:

اإليقاع البطيء
عــلــى الــرغــم مــن أن مـــدة الــحــلــقــة ال تــتــجــاوز ربــع 

ســـاعـــة، إال أنـــك تــشــعــر بــبــطء اإليـــقـــاع وثــقــلــه في 
هــــذه املــــدة الــقــصــيــرة. فــاملــســلــســل يــعــانــي بشكل 
ــداث، لــدرجــٍة تجعلَك تشعر  واضـــح مــن فقر األحــ
أن الحلقات الثاث األولى هي حلقة واحدة فقط 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة الــســوريــة.  مــن مــســلــســات الـــدرامـ
وتقتصر األحــداث في هذه الحلقات على خاف 
ــــع أحــــــد عــنــاصــر  ــــي الــــحــــي مـ ــاحــــب املـــقـــهـــى فـ صــ
الجيش املوجودين على الحاجز، وعلى محاولة 
املنطقة،  إلــى  املطلوبني  أحــد  الكهربجي إلدخـــال 
وهي أحداث فقيرة جدًا بالنسبة ملسلسل إذاعي 

يعتمد في توليد أحداثه على الحوار فقط.

غياب العناصر الجمالية
إن أفــضــل جـــزء مــن الــحــلــقــة، هــو الــثــوانــي األولـــى 
لطيفة  شرقية  بموسيقى  الحلقة  تبدأ  إذ  منها، 
املوسيقى  تختفي  ذلــك  وبــعــد  للمسلسل،  تمّهد 
باستماعك  الباقية  ساعة  الربع  لتمضي  تماما، 
ــن الــجــمــالــّيــة  لـــلـــحـــوار الـــبـــطـــيء، والــــــذي يــخــلــو مـ

بــــدوره. وال يــحــتــوي الــحــوار عــلــى الــشــعــريــة، وال 
يمتلك روح الدعابة، وليس قاسيا بالحد الكافي 
العتباره واقعيا. ولكن األســوأ من ذلــك كله، هو 
املسلسل  فــي  تستمع  إذ  الضعيف،  املمثلني  أداء 
ألصــــوات مـــهـــزوزة، تــبــالــغ فــي األداء دون إقــنــاع، 

وتفتعل األحداث دون أن تعايشها.

ال جديد في كل ما يقال
إن األحداث التي يتطرق لها املسلسل، واللغة التي 
تتحدث بها الشخصيات، من املمكن أن تمر على 
أي مشكلة، وهي  تثير  أن  دون  السورية  الرقابة 
التلفزيونية  للمسلسات  بــعــيــد  لــحــد  مــشــابــهــة 
الــتــي أنــتــجــت فـــي ســـوريـــة فـــي الــســنــوات الــثــاث 
األخيرة. وذلك يجعلنا نتساءل عن أهمية تقديم 
مسلسل إذاعـــي عــن الــداخــل الــســوري للسوريني 

املوجودين بلبنان. 
السوريني  لم يلّمح ملشاكل  أن املسلسل  في حني 
في لبنان سوى بمقطع  واحد في الحلقة الرابعة، 
الــحــيــاة في  إلــى صعوبة  املمثلني  أحــد  إذ يشير 
لبنان، وصعوبة الحصول على إقامة، وهي أمور 
عامة جدًا، وال تحتاج للتحّدث عنها للجوء إلى 

تلميحات غير مباشرة. 
وملنتجيه،  للمسلسل  يحسب  املــقــابــل،  فــي  ولكن 
الــســوريــني مساحة خــاصــة بهم على  أنــه يعطي 
الثورة  بــدايــة  منذ  التي همشتهم  لبنان  إذاعـــات 

السورية.

الحياة تعود إلى طرابلس وصيدا

)Getty( لفتت جداريات الحج المستشرقين في وقت مبكر

الالجئون في 
لبنان )حسن 
)Getty/الجرّاح

)Getty( يعد مهرجان المصابيح من أكثر الفعاليات شعبية في تايالند

مشاركة عالمة في مهرجان طرابلس فتحت سجاًال سياسيًا )العربي الجديد(

اللبنانيتين بالتطرف و»اإلرهاب«، ها هما  بعد سنوات طويلة من صبغ مدينتي طرابلس وصيدا 
المدينتان الساحليتان تطلقان فعاليات مهرجانين غنائيين وسط تجاذبات سياسية

الفّن منتصرًا

»حي المطار«... فقر أحداث

فنون وكوكتيل
قضية

دراما

رسمتقاليد

يتقاضى الفنانون على 
المهرجانات في لبنان بين 

خمسين وسبعين ألف 
دوالر عن الحفل الواحد، 
وفق المعلومات فإن 

الرعاية التجارية للمهرجان 
خصوصًا البلديات التابعة 

لمكان المهرجان، 
والمصارف هي التي 
تغطي تكاليف هذه 

الحفالت وذلك من باب 
استغالل الدعاية التي 
تتوالها وسائل إعالم 

عديدة للمهرجان 
نفسه، ويتولى عدد من 
المتعهدين االتفاق مع 
الفنانين على المشاركة 

واألجر المالي.

الرعاية التجارية 
تغطي التكاليف
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بــــدءًا من  طــنــجــة  مــديــنــة  الــتــي ستحتضنها 
اليوم لتتواصل على مدار ثالثة أيام مقبلة.

يــعــيــد مــبــحــث عــــــودة الــــســــرد أو الـــحـــكـــي أو 
الـــــروي إلــــى املـــســـرح طــــرح الـــتـــســـاؤالت الــتــي 
كانت تطفو بني الحني واآلخر حول ضرورة 
وجود السرد في املسرح وجدوى دور الراوي 
فــيــه. هـــذه الـــدعـــوة الــتــي أصــبــحــت موضوعًا 
مــهــمــًا بــعــد اســـتـــقـــرار بــريــشــت عــلــى مــفــهــوم 
املــســرح املــلــحــمــي الــــذي يعتمد أســاســًا على 
ــــذي أصـــبـــح أقـــوى  الــــروايــــة، وهــــو االتـــجـــاه الـ
وأكثر حضورًا بعد تزايد االهتمام باملوروث 
دائمًا  الــــراوي  كــان  حيث  للشعوب  الحكائي 
يـــشـــّكـــل حــلــقــة مــهــمــة فـــيـــه، مـــثـــال عـــلـــى ذلـــك 
العربي  الشعبي  املــســرح  فــي  القص  أساليب 
وفن الحكواتي. زاد من حضور ورواج السرد 
فــي املـــســـرح، تــالشــي الـــحـــدود بــني األجــنــاس 
األدبية، فأصبح يعتد بدوره في خلق الفرجة 
والتواصل مع الجمهور بعيدًا عن النظر إليه 

كفاعل في الدراما فقط.
ــادة النظر فــي عــالقــة السرد  الــحــاجــة إلــى إعـ
إلــى طــرح إشكاالت  باملسرح دعــت املنظمني 
ــــي هــــــذه الــــــــــدورة يــمــكــن  أمــــــــام املــــشــــاركــــني فـ
إجمالها في عّدة محاور: »املنعطف السردي 
في املسرح املعاصر: أية عالقة؟« و»جماليات 
ــرة« و»مـــظـــاهـــر  ــاصــ ــعــ الـــفـــرجـــة الــــســــرديــــة املــ
تسريد األحداث الواقعية في املسرح« وكذلك 
ــة: جـــدلـــيـــة الــجــســد  ــ ــرديـ ــ ــرقـــــص كـــآلـــيـــة سـ ــ »الـ
الـــنـــاطـــق والــــنــــص املــــتــــحــــّرك«، إضــــافــــة إلـــى 
»الــحــكــي الــجــريــح: شــهــادات ســنــوات الجمر 
والـــرصـــاص فـــي املـــســـرح املـــغـــربـــي«، وأيــضــًا 

»املـــحـــكـــي الــــذاتــــي واملـــحـــكـــي الـــجـــمـــاعـــي فــي 
املــســرح« وليس أخــيــرًا »عـــودة فنون الحكي 
املعاصرة«،  املسرحية  املمارسة  في  العربي 
القديم:  العربي  »السرد  وهناك محور حــول 

من التراث إلى النص إلى العرض«.  
ــــى املــــشــــاركــــني، فـــهـــم كـــثـــر ومـــن  بــالــنــســبــة إلـ
ــاٌب 

ّ
خــلــفــيــات مختلفة أكــاديــمــيــة وفــنــيــة، كــت

ومــمــثــلــون وبــاحــثــون ومــخــرجــون وقــّيــمــون 
على مسارح من دول عربية وأفريقية ومن 
أوروبــا وأيضًا أميركا. هؤالء سيتقاسمون 
كل  مثل  خلفهم،  ليتركوا  السابقة  املــحــاور 
دورة تــراكــمــًا مــعــرفــيــًا جــديــدًا يــنــضــاف إلــى 

مكتبة »طنجة إلى الفنون املشهدية«. 
يتعلق األمر بكل من: حسن يوسفي وسعيد 
كريمي ومحمد سيف وإيلني أستون وعبد 
وإيمان  بيرلسن  وكيزيا  اإلدريــســي  الرحيم 
محمد سعيد التونسي والعياشي الحبوش 
وباربارا  وكريستينا شموتز  فلويد  وفــران 
ــــي وكــــاثــــريــــن  ــيـ ــ ــــونـ أوريــــــــــل وأالبـــــــــــــودي أوجـ
هينيسي وســالــم كــويــنــدي وكــمــال خــالدي 
الزيتوني  وبــوســرحــان  العلى  أبــو  ومحمد 
وهــشــام بلهاشمي ومــــروة مــهــدي  وكـــودي 
تليالني  وأحــســن  الخطيب  ومــحــمــد  بــولــن 
ــراب  ــ ــــالل أعـ ــيـــف الـــهـــمـــدانـــي ومـــحـــمـــد جـ وسـ
ورشيد دواني وعصام يوسفي وعمر فرتات 
وعز  كاتزوسكي  وبيير  برتان  ومــارجــوري 
الدين بونيت وأناستازيا ريموندو وكودي 

طنجة ـ سليمان الحقيوي

منذ أكثر من عقد ابتكر »مهرجان 
مجااًل  املشهدية«  للفنون  طنجة 
ــلـــمـــي حـــول  مـــــوازيـــــًا لـــلـــبـــحـــث الـــعـ
املــســرح، حيث كانت كل دورة تطرح  قضايا 
ق بأسئلة وتطّورات 

ّ
موضوعًا للنقاش يتعل

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة واألدائـ ــديــ ــهــ ــشــ ــــروض املــ ــ ــعـ ــ ــ ــال الـ ــ ــكــ ــ أشــ
واملسرحية.

عـــلـــى ذات الـــنـــهـــج، يـــقـــتـــرح »املــــركــــز الـــدولـــي 
مة للمهرجان 

ّ
لدراسات الفرجة«، الجهة املنظ

ــه الــثــانــيــة عـــشـــرة، مـــوضـــوعـــًا آخــر  ــ فـــي دورتــ
يــســعــى إلــــى املـــزيـــد مـــن الــبــحــث فـــي دهــالــيــز 
الــتــي يقيمها مــع فنون  املــســرح والــعــالقــات 
أخرى مجاورة له وعودة فنون الحكي، وهذه 
األخــيــرة هــي املــحــورالــجــامــع ألعــمــال الـــدورة 

برلين ـ منى كريم

ــراءات األدب الــعــربــي في  ــ ــّصــصــت أولــــى قــ
ُ

خ
ــهــــرجــــان بــــرلــــني لــــــــأدب« )مـــــن 7 إلـــــى 17  »مــ
أيلول/ سبتمبر الجاري( هذا العام لكاتبني 
سودانيني هما استيال قاتيانو وعبد العزيز 
بركة ساكن. ينتمي االثنان إلى الجيل نفسه 
اب السودانيني الذين عاشوا تجربة 

ّ
من الكت

ــام، قــــادمــــني مــن  ــقــــســ ــــزوح واالنــ ــنـ ــ الــــحــــرب والـ
الهامش ومدفوعني في اتجاهه مرة أخرى. 

ــــي الـــنـــمـــســـا مـــنـــذ ســـنـــوات  ــن فـ ــاكــ اســـتـــقـــر ســ
رجمت رواياته إلى األملانية، بينما وجدت 

ُ
وت

ــّردت  ــ قــاتــيــانــو نــفــســهــا فـــي جـــوبـــا بــعــدمــا ُجـ
الجديد«  »البلد  إلــى  بــعــدت 

ُ
وأ من جنسيتها 

وطفليها.  زوجـــهـــا  دون  الــــســــودان(  )جـــنـــوب 
قـــد أصــــــدرت مــجــمــوعــتــهــا  فـــي 2004، كـــانـــت 
األولـــى »زهـــور ذابــلــة« التي تستحضر فيها 

قصصًا حميمية والذعة من بيوت النازحني 
إلـــى الــخــرطــوم لــكــنــهــا لـــم تــتــخــّيــل أنــهــا بعد 
الثانية  مجموعتها  ستصدر  ســنــوات  عشر 
»الــعــودة« التي تحكي فيها عن الــنــزوح مرة 

أخرى ولكن في االتجاه املعاكس.
ــم تـــســـتـــطـــع قـــاتـــيـــانـــو حــــضــــور أمــســيــتــهــا  ــ لـ
فـــي بــرلــني وســـمـــاع قــصــتــهــا »أقـــتـــل نــفــســي... 
ــق ســاكــن على 

ّ
ــقــرأ بــاألملــانــيــة. عــل

ُ
وأحــتــفــي« ت

منع زميلته من السفر بأن ما حدث مثال آخر 
على التضييق املتعمد للسلطات السودانية 

على املبدعني. 
اتــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــقــاتــيــانــو بعد 
ــبــــاب مــنــعــهــا  األمـــســـيـــة لــالســتــفــســار عــــن أســ
مــن الــســفــر فــقــالــت إنــهــم فــاجــأوهــا فــي مطار 
ــيـــرة خــــــروج« منها  الـــخـــرطـــوم بــطــلــب »تـــأشـ
بـــحـــجـــة وجــــــــود قـــــانـــــون جــــديــــد لـــلـــجـــنـــوب-

سودانيني.
ــاء بـــهـــذه الـــحـــادثـــة  ــ ـــق حـــالـــة اإلقـــــصـ

ّ
ال تـــتـــعـــل

فحسب، بل تطاول حياتها اليومية وكتابتها 
اإلبداعية. في 2013، استلت قاتيانو نفسها 

جرح النص 
وتعديل العرض

ُمنعت الكاتبة السودانية 
من السفر لحضور 

الفعالية التي خّصصت 
لها في »مهرجان برلين 
لألدب« حيث باتت تعتبر 

أجنبية في بلدها بعد 
انفصال جنوب السودان

مع انطالقته اليوم، 
يقترح المهرجان بحثًا في 
دهاليز المسرح والعالقات 

التي يقيمها مع فنون 
أخرى، ويستكشف مع 

مسرحيين من الشرق 
والغرب معنى عودة 

فنون الحكي

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

استيال قاتيانو من الهامش وإليه مرة أخرى

طنجة للفنون المشهدية افتتاح موسم األسئلة

عودة فنون الحكي 
هو المحورالجامع 

ألعمال الدورة الجديدة

بعد انفصال جنوب 
السودان، تقيم في 

وطنها بحقائب 
معدة للرحيل

أكثر ما يشغلني 
طوفان الكراهية 
في العالم العربي

يأتي المشاركون من 
خلفيات مختلفة، 

أكاديمية وفنية وتقنية
القليلة  التظاهرات  من  المشهدية«  للفنون  »طنجة  مهرجان  يعّد 
التي ال تنظر إلى المحاضرات والمحاور المعرفية كفعاليات ُمكّملة 
على  بــل  الــمــقــّدمــة،  للعروض 
الــعــروض كما  تــبــدو  الــعــكــس 
هامش  على  واقــعــة  أنــهــا  ــو  ل
المحاضرات واألبحاث التي يحاول 
أن يجعل منها المهرجاُن مكتبة 
مسرحية تضّم دراساٍت أكاديمية 
وأوراقـــــًا ُقـــّدمـــت عــلــى مــدار 
مكتبة  وهي  السابقة،  السنوات 
ضرورية إذ تفتقر لمثلها الساحة 

المسرحية العربية.

مكتبة مسرحية

2425
ثقافة

متابعة

إضاءة

 وقفة

فعاليات

جيهرين  وهــايــك  كوزيتا  وجولييت  بــولــن 
وخميسة عالوي ومارغوري كانتر ومحمد 
الــعــزيــز وكـــرمـــة ســـامـــي وحــلــيــمــة الــبــخــاري 
ومحمد زهير وفادي فوكيه وأنتوني دافيد 
وســعــيــد مــنــطــاق ومــيــمــون الـــــداودي ويــالــي 
أزاكــــــــوري وتــــوريــــا خـــنـــوز وابـــتـــســـام جــديــر 
الرياني  أسعد  ويونس  بوبكري  الله  وعبد 

وأنس العاقل وآخرين.
تقديم مجموعة  فــي  املــهــرجــان  كذلك يسهم 
مـــن الــبــاحــثــني الـــشـــبـــاب فـــي مـــجـــال الــفــنــون 
املشهدية، حيث ستعرف الدورة حضور 12 
أكاديميًا يشاركون للمرة األولى، من بينهم 
ــال الــعــلــوي  والــخــلــفــاوي  ــ طــــارق الـــربـــح وآمـ

 من هول التغريبة الجديدة بمحاوالت 
ً
قليال

كـــتـــابـــيـــة مــــن بــيــنــهــا مــــقــــال »بــــعــــد مــــا بــقــيــت 
الــذي تحكي فيه عن جــواز سفرها  أجنبية« 
الـــــذي صــــار مــخــتــلــفــًا عـــن جـــــــوازات طفليها 
وتــأشــيــرات الــدخــول وتــذاكــر الــطــائــرات التي 
ُســّيــرت لتطير فــوق حــدود مختلقة وطابور 
األجانب الذي يفصلها عن ابنيها في مطار 
الخرطوم. تدّون قاتيانو هذا الزخم العنيف 
من التفاصيل بروح صامدة وتتساءل »كيف 
ــان فـــي وطـــنـــه وحــقــائــبــه مــعــّدة  يــقــيــم اإلنــــســ
للرحيل، فمنذ االنفصال وأنا أسكن الحقائب 
وأمــــر بـــاملـــطـــارات عـــدة مــــرات فـــي الــســنــة بني 

وطنني ما زاال في قلبي وطنًا واحدًا«. 
ـــقـــرأ قــصــة قــاتــيــانــو بنصها 

ُ
فـــي بـــرلـــني، لـــم ت

حّرم عليها 
ُ
األصلي، كما لو أن اللغة العربية ت

مـــــرارًا. تــعــلــق الــكــاتــبــة لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»يؤسفني ذلك، إال أن نصوصي متوفرة ولن 
العربية.  الــلــغــة  مــن  أحـــد حــرمــانــي  يستطيع 
فالعربية لغة جميلة أستطيع التعامل معها 
بسهولة وأثق في أنها حتى اآلن قادرة على 
حــمــل مــكــنــونــي الــثــقــافــي األفـــريـــقـــي«. وكــانــت 
الكاتبة قد تطرقت ملوضوع ارتباطها باللغة 
فعاليات  ضمن  قدمتها  شهادة  في  العربية 
»جـــائـــزة الــطــيــب صــالــح« قــبــل عــامــني لتقول 
الـــتـــي تــضــيــف  الـــنـــص  الـــلـــغـــة »هـــــي روح  إن 
ــص 

ّ
الـــحـــيـــاة إلـــيـــه وهــــي الـــتـــي تــمــّيــز وتــشــخ

ال  األول«.  انطباعها  تعطى  وحــتــى  إبــداعــنــا 
تــريــد قــاتــيــانــو الـــخـــروج مــن الــعــربــيــة كــمــا ال 
تريد الرحيل عن الخرطوم التي ُولــدت فيها 

وأبعدت عنها لتعود حبيسة إليها اليوم. 

ــدا ورجـــــــاء  ــنــ ــيــ ــد الــــعــــظــــيــــم هــ ــ ــبـ ــ ــدة وعـ ــيــ ــلــ خــ
الــخــلــوفــي، زكـــيـــان بــنــعــمــار ورائـــــد بلبشير 
خــضــراوي وجــــواد رضــوانــي وســوســن مال 
ولــوكــاش هيرمان  أوزكـــان  حسني وسيرين 
ــــري ســـوجـــي  ــنـ ــ ــــك أوبـــــــركـــــــروم وهـ ــدريـ ــ ــريـ ــ وفـ

وجوليا شايد.
وإن كــــان اكـــتـــظـــاظ الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــظـــري من 
ندوات ومحاضرات وورش، يجعلنا ننسى 
أن هناك عروضًا مشاركة، ال سّيما  للحظة 
وأن أيام املهرجان قصيرة ومزدحمة، إال أن 
أنشطة  الـــذي يتضمن  الفني  املــحــور  هــنــاك 
فــنــيــة مــــوازيــــة ولــكــنــهــا تـــرتـــبـــط بــمــوضــوع 
عــروض مسرحية ومعارض  الـــدورة؛ هناك 
وعـــــــروض ســيــنــمــائــيــة وثـــائـــقـــيـــة وتـــواقـــيـــع 
لفائدة  كتب، كما تقام ثالث ورش تدريبية 
االرتــجــال  والـــهـــواة، مثل »ورشـــة  املحترفني 
ــتــــي يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــبـــاحـــث  ــكــــي« الــ والــــحــ
ــا الــبــاحــث  املـــســـرحـــي رشـــيـــد أمـــحـــجـــور. أمـــ
فاضل سوداني فيشرف على »ورشة املسرح 
النمساويان  الــفــنــانــان  الــبــصــري«. ويــشــرف 
ــلـــى ورشــــة  ــــني عـ نــــكــــار حـــســـيـــب وشــــمــــال أمــ

مختبر »الليش«.
بــالــعــروض، فيتيح »طنجة  ق 

ّ
وفــي مــا يتعل

ــزيـــد عــن  ــة«، تـــقـــديـــم مــــا يـ ــهـــديـ لــلــفــنــون املـــشـ
عــشــرة عـــروض فــرجــويــة مفتوحة بحضور 
فنانني من املغرب ومصر والجزائر وأملانيا 
والنمسا وإسبانيا وإيران وفرنسا والعراق.

تصويب

دارا عبد اهلل

بــعــيــدًا عـــن الــتــعــمــيــم، ولـــكـــن، ثــّمــة 
 نمطّية يكاد أي سوري )أو 

ٌ
صورة

مــن منطقتنا(  ــادم  قـ أي شــخــص 
العام أن ُيحشر  ُمشتِغل بالشأن 
فــي إطــارهــا هنا فــي الــغــرب. قبل 
ــت مــــعــــي ســـيـــدة  ـــلــ ــواصـ فـــــتـــــرة، تــ
تعمل في »بيت الثقافات العاملي« 
ي 

ّ
من وطلبت  أقــيــم.  حيث  ببرلني، 

املشاركة في ندوة »ثقافية« حول 
فيها  سيحضر  السوري،  الشأن 
ــه 

ّ
وزيـــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي، إذ أن

يــريــد أن يــعــرف مـــاذا يــجــري في 
سورية على حد قولها، وأن يلتقى 
بمثقفني سوريني. رفضت الدعوة 
وزيــر  إّن  لها  وقلت  بالطبع،  فــورًا 
يسمعني.  أن  يجب  ال  الخارجية 
هــنــالــك قـــوى ســيــاســّيــة معارضة 
وواضحة، يستطيع أن يستسفر 
ــــوزيــــر. كــمــا أنــــه مـــن غير  مــنــهــا ال
املنطقي أال يعرف وزير خارجية 
دولـــة مــثــل أملــانــيــا، تمتلك أجــهــزة 
استخبارات ضخمة، ماذا يجري 
فــي ســوريــة بعد خمس ســنــوات، 
هـــو بــالــتــأكــيــد يــعــرف مـــا يــجــري، 
للمساهمة  يفعل  أن  يجب  ومـــاذا 
في إيقاف هذه املهزلة املمتّدة منذ 
العديد  أّن  علمًا  ســنــوات،  خــمــس 
من اجتماعات املعارضة تعقد في 
مدينة ميونخ. االهتمام »الثقافي« 
بـــــأنـــــاس خـــــارجـــــني مـــــن أزمـــــــات 
ســيــاســي  فـــعـــل  دون  ــّيـــة  ســـيـــاسـ
املنزوع  »الثقافي«  والدعم  واضح، 
من أية طاقة سياسية، هو أمر ال 
لــه. مسرحة األلــم السوري  داعــي 
فــي أمــســيــات »ثــقــافــيــة« أصبحت 
أمــــرًا ال يـــطـــاق. مـــن ال يــعــرف ما 
يـــجـــري فـــي ســـوريـــة مــنــذ خمس 
اليوم. من  سنوات لن يعرف بعد 
عدم  أفــضــل  الشخصي،  موقعي 
املــشــاركــة فــي كــل فعالية تتصل 
بهذه السياسات، للحفاظ على ما 

تبقى من الكرامة.

شجون سودانية ومطارات مغلقة

مع وليد الشيخ

يتواصل معرض لست مريضًا، لكني على قيد الحياة للفنان اللبناني هيغ ايفازيان 
ديسمبر.  األول/  كانون   30 حتى  ويستمر  بيروت،  في  زملر  صفير  »غاليري  في 
لترجمة  محاولة  فيديو  وفن  الحي  واألداء  الرسم  من  المعرض  أعمال  تعكس 

التاريخ االجتماعي عبر تطّور األدوات المستخدمة في العيش.

يعـرض فـي السـابعة والنصـف مـن مسـاء اليـوم الفيلـم الوثائقـي الفرنسـي غـدًا 
)2015( لـ سـيريل ديون وميالني لوران، في المركز الثقافي الفرنسـي في تونس 
تتـراوح  وكيـف  المسـتقبل،  حـول  العلمـاء  يعلنـه  مـا  يتنـاول  العمـل  العاصمـة. 
والتربيـة  الزراعـة  مجـاالت  فـي  قصـوى  تشـاؤمية  أو  تفاؤليـة  بيـن  مقوالتهـم 

والطاقـة. والحوكمـة 

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
المسرحية  بعرض  المقبل  الثالثاء  مساء  من  الثامنة  عند  والتجريبي  المعاصر 
الصينية عاصفة الرعد )الصورة( على مسرح بئر يوسف في القلعة في القاهرة، 
وتتواصل الفعاليات حتى 30 من الشهر الجاري، بمشاركة 30 عرضًا من 15 بلدًا؛ من 

بينها: إيطاليا والسويد وبولندا ومولدافيا وأرمينيا وتشيلي والمكسيك.

تقرأ الكاتبة األردنية جميلة عمايرة مختارات من مجموعتها القصصية حرب لم 
تقع عند السادسة والنصف من مساء األربعاء المقبل في مؤسسة عبد الحميد 
قصص  تتمحور  ملكاوي.  موفق  الشاعر  وسيقّدمها  عّمان،  في  شومان، 

المجموعة )دار »الشروق« األردنية( حول عالقة النساء بعنف الحرب وخساراتها.

ثقافة ـ العربي الجديد

¶ ما الذي يشغلك هذه األيام؟ 
لــيــس ادعـــــاًء بـــاملـــرة، أكــثــر مـــا يشغلني 
طوفان الكراهية في العالم العربي، على 
مستوى األفراد والجماعات، ثمة عدوى 
هائلة ضربت العالم العربي. أنتظر أن 
أننا نعيش  الطوفان. أحس  أرى نهاية 
ــاريـــخ  ــتـ ــــي الـ ــه فـ ــنـ ــــي زمــــــن ســـيـــكـــتـــب عـ فـ
لذا  عظمى.  انحطاط  مرحلة  باعتباره 
أنا دائم االنتظار ليوم غد، أنتظره دون 
أن أســتــعــد الســتــقــبــالــه بـــأي شـــيء. لكن 

لدي ثقة به. 

¶ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

مجموعة شعرية » أنــدم كل مــرة«، لدي 
اآلن مــجــمــوعــة مــن الــقــصــائــد وكــتــابــات 
أخــرى. أكتب بشكل متقطع، لكني أفّكر 

دائمًا في الكتابة. 

¶ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
 يــنــتــابــنــي 

ً
بـــصـــراحـــة، كــلــمــا أنـــهـــي عـــمـــال

إحـــســـاس غـــريـــب، أن ال مــعــنــى لــكــل ذلـــك. 
ــم بــكــثــيــر مـــن الــشــعــر.  وأن األنـــســـولـــني أهــ
ببساطة  باستمرار،  للكتابة  أعــود  لكني 
إلــيــهــا. أحيانًا  أعـــود  أال  ألنــي ال أستطيع 
أحــب بعض ما أكتب، قصائد ونصوصًا 
معّينة. بشكل عام غير راض، وعلى فكرة 
هـــذا لــيــس تــواضــعــًا بــاملــرة. أحـــب أن أفكر 
أنــــي ســأكــتــب شــيــئــًا مــخــتــلــفــًا عـــن كـــل ما 

كتبته.

¶ لو قّيض لك البدء من جديد، أّي مسار كنت 
ستختار؟

حلم كل إنسان، أن ُيمنح فرصة ثانية، 
التفكير  يمكن  لــذا  ق، 

ّ
يتحق ال  هــذا  لكن 

فــقــط بـــه كــحــلــم. يـــبـــدو أنـــنـــي ســأخــتــار 
نفس املسار، مع بعض التغييرات عند 
الــتــقــاطــعــات. الــخــيــار الــوحــيــد الــــذي ال 

نحصل عليه، هو الفرصة الثانية. 

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ¶ ما هو 
العالم؟ 

أريد أن يفرغ العالم العربي من بدائيته 
العالقة  )كأسئلة  األولــيــة  األسئلة  ومــن 
مع املرأة، الديمقراطية، حرية االعتقاد(، 
وأن يــذهــب إلـــى األســئــلــة الــكــونــيــة، وأن 

يمسك بيد الحرية وال يفلتها أبدًا.

¶ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملــاذا 
هي بالذات؟ 

¶ ماذا تقرأ اآلن؟ 
ــراءة »هـــوس  ــ ــدأت فـــي قــ ــ ــيـــوم بـ مـــســـاء الـ
أواًل  لـــســـبـــبـــني  لـــزوســـكـــيـــنـــد.  ــمــــق«  ــعــ الــ
تماشيًا مع ذائقة »مهيب« الذي أوصى 
بذلك. وثانيًا كي أستطيع اإلجابة على 
هذا السؤال دون إحساس بالخزي. ألن 
األسبوع املاضي كــان جافًا، لم أقــرأ أي 

كتاب.

¶ ماذا تسمع اآلن، وهل تقترح تجربة غنائية أو 
موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟ 

هذه األيام أستمع على اليوتيوب لـ »ناي 
اســمــهــا  فلسطينية  ولــفــرقــة  بـــرغـــوثـــي«. 
»بالعكس«، يتقلب املــزاج في اليوم أكثر 
استمعت  الذائقة.  تتغّير  مــرة، ومعه  من 
 خالل يومني هذا األسبوع بواسطة 

ً
مثال

ت 
ّ
اليوتيوب لـ »والء الجندي« عندما غن

»مضناك جفاه مرقده« في أحد البرامج. 

بطاقة
مواليد مخيم الدهيشة/ بيت لحم 1968. صدر 
»الضحك  )شــعــر، 1999(،  لــه: »حيث ال شجر« 
املــصــاطــب« )شـــعـــر، 2003( »أن  مـــتـــروك عــلــى 
تكون صغيرًا وال تصّدق ذلك« )شعر، 2007( 
ر بأشياء صغيرة« )رواية، 2012(، 

ّ
»العجوز يفك

»أندم كل مرة« )شعر، 2015(

ــم شخصيات املــاضــي، أحــب أن 
ّ
عــظ

ُ
أ ال 

ـــن أن  ــع حــقــب تـــاريـــخـــيـــة. أظـ أتـــعـــامـــل مـ
ــبـــاره مـــاضـــيـــًا وصــلــنــا  ــتـ الــــتــــاريــــخ بـــاعـ
لــكــن كــنــت أحــب  مقلوبًا فــي كثير مــنــه. 
لـــو أرى شـــاعـــرًا قــديــمــًا أهــمــلــتــه الــكــتــب 
 ،

ً
ونسيه الوراقون،  نكاية بأفكاره مثال

أحب لو أسمع منه حكايته.

بــالــك أو كــتــاب تعود  ¶ صــديــق يخطر عــلــى 
إليه دائمًا؟ 

أفّكر باألصدقاء الذين رحلوا، وأحاول 
اآلن  ــــوا  ــانـ ــ كـ ــــو  لـ حـــيـــاتـــهـــم  ــّيــــل  أتــــخــ أن 
موجودين. أما الكتب، فال يوجد كتاب 
ة  بــالــتــحــديــد، لــكــن أعــــود أحــيــانــًا لــقــراء
روايــــــات أمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة، وأحــيــانــًا 
ــرا لــلــمــتــعــة،  ــديــ ــونــ ــيــــالن كــ ــات مــ ــ ــروايــ ــ لــ
وديستويفسكي لبعض ليالي الشتاء.

الخميس 15 سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

الخميس 15  سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

دعم »ثقافي«

شاطئ طنجة، هنري ماتيس )زيت على قماش، 60 × 73 سم، 1912(

)تصوير: عالء مفارجة(

غابت الكاتبة وحضرت صورتها )العربي الجديد(
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سيلفي

العيدية في أميركا

سورية: استغالل 
الهدنة

ضحكات غزة

مالهي العراق

تكون صالة العيد في العادة فرصة للقاء العديد من املواطنني، والذين قد تمنع 
املشاغل اليومية من اجتماعهم لفترات طويلة. هؤالء األطفال وجدوا في صالة 
للذكرى.  لتبقى  وأخـــذ صـــورة  للتجمع،  فــرصــة  الهندية  جــامــو  مدينة  فــي  العيد 

)Getty/نيتني كانتورا(

األعــيــاد، وال سيما  كــل  فــي  بالنسبة لأطفال  األســاســي  الطقس  هــي  »العيدية« 
اإلسالمية. في هذه املناسبة يقوم األطفال بتهنئة األقارب وتلقي أموال في مقابل 
ذلك. هذا الطقس ال يختلف من بلد إلى آخر، حتى في الواليات املتحدة األميركية، 
حــيــث يــعــرض هـــذا الــطــفــل غــلــتــه مــن دوالرات الــعــيــديــة فــي شــيــكــاغــو. )بيلجني 

ساسماز/األناضول(

ــيــــد األضـــــحـــــى هــــذا  تـــــزامـــــن عــ
ــة فــي  ــدنـ ــهـ ــع إعــــــالن الـ ــام مــ ــعــ ــ ال
ــا اســـتـــغـــلـــه  ــ ســــــوريــــــة، وهـــــــو مــ
األطفال للخروج إلى الساحات 
ومـــحـــاولـــة اســـتـــثـــمـــار لــحــظــات 
الهدوء واقتناص بعض الفرح. 
وهـــــــذا مــــا نـــــــراه فــــي الــــصــــورة 
فــــــي الـــــغـــــوطـــــة، حــــيــــث ســــــارع 
مــواطــنــون إلـــى نــصــب مظاهر 
لــلــعــيــد، ومــنــهــا األراجـــيـــح الــتــي 
اســتــوعــبــت عـــشـــرات األطـــفـــال. 
)عامر املهيباني/فرانس برس(

رغم الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة، إال أن العيد كان مساحة لضحكات األطفال الذين وجدوا في الساحات العامة 
ما يدفعم إلى اللعب والفرح. هذا ما كان على شاطئ غزة الذي تحول إلى ساحة تجمع لكل من أراد الهروب من الهم 

)Getty/اليوم والبحث عن ضحكة له وألبنائه. )مجدي فتحي

خالل موسم األعياد، تنشط الحركة في مدن املالهي املخصصة أللعاب األطفال، والتي تستقطب عددًا كبيرًا من الزوار 
في هذه الفترات من السنة. األطفال هم الرواد األساسيون في هذه املالهي، وهذا ما هو حاصل في العراق، حيث يسعى 

هؤالء إلى الهرب من البؤس األمني واالقتصادي بتسجيل لحظات بهجة. )حيدر محمد علي/فرانس برس(

مناسبة
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تم انتخاب 
السلوفيني 
ألكسندر 
تشيفرين 
رئيسا لالتحاد 
األوروبي لكرة 
القدم، وذلك 
خالل الجمعية 
العمومية غير 
العادية لالتحاد 
األوروبي، 
لخالفة الفرنسي 
ميشيل بالتيني 
الذي تم إيقافه.
وكانت 
المنافسة قوية 
بين رئيس االتحاد 
السلوفيني لكرة 
القدم، تشيفرين 
)48( عاما، 
والهولندي 
مايكل فان براخ 
داخل الكواليس.

)Getty/تشيفرين يقود سفينة االتحاد األوروبي لكرة القدم )ميلوس بيكانسكي

»يويفا« في عهدة تشيفرين

أكد الفرنسي ميشال باتيني، الرئيس املوقوف 
لاتحاد األوروبي لكرة القدم، أنه »مرتاح الضمير« 

في خطاب وداعه خال الجمعية العمومية 
االستثنائية في أثينا واملخصصة النتخاب خلف 

له. وأضاف أسطورة الكرة الفرنسية: »أنا متأكد 
من أني لم أرتكب أي غلطة، وسأواصل معركتي 
القانونية«. وتابع: »وداعًا وشكرًا )...( أصدقائي 

في كرة القدم إلى اللقاء«، ُمنهيًا كلمته بصوت 
مرتجف قبل املغادرة تحت تصفيق.

كشف وكيل أعمال النجم البرازيلي نيمار، أن 
نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عرض على 

مهاجم برشلونة اإلسباني عقدًا براتب 40 مليون 
يورو صافيًا سنويًا مقابل االنضمام لصفوفه.

وقال واجنير ريبيرو، في تصريحات لقناة 
)إسنب برازيل( إن مالك البي إس جي، القطري 

ناصر الخليفي، اجتمع بنيمار ووالده هذا 
الصيف في إيبيزا، للتفاوض بخصوص انتقاله 

للفريق الفرنسي.

قال رئيس االتحاد الهولندي فان براخ )68 عامًا( 
الذي كان مرشحًا لرئاسة فيفا عام 2015 قبل أن 

ينسحب: »الخسارة ليست جميلة لكني أشكر 
الجميع على استقبالي بحفاوة خال حملتي، 
وخوض النقاشات مع زمائي. الكسندر وأنا 

نملك أهدافًا مماثلة ونبحث عن اتحاد أوروبي 
مختلف أفضل. لكن الديمقراطية قالت كلمتها 

اليوم. أطلب منكم الوقوف وراء الكسندر. إذا أراد 
مساعدتي أنا موجود دومًا«.

ميشال بالتيني: 
وداعًا وشكرًا 

أصدقائي

وكيل أعمال 
نيمار يكشف حقيقة 

لقاء إيبيزا

براخ يهنئ 
منافسه على الفوز 

برئاسة »يويفا«
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األهلي استفاد 
من الطرد المبكر في 

صفوف الجزيرة

رئيس االتحاد المكسيكي يؤكد 
دعمه للكولومبي أوسوريو 

أكــد رئــيــس االتــحــاد املكسيكي لــكــرة الــقــدم، ديسيو دي مــاريــا، دعــمــه ملــدرب 
املــنــتــخــب الــوطــنــي، الــكــولــومــبــي خــــوان كـــارلـــوس أوســـوريـــو، مــطــالــبــا منتقديه 

باالنتظار حتى نهاية تصفيات املونديال لتقييمه بشكل كامل.
الخامسة  املرحلة  العشر من  الجوالت  نهاية  أنــه مع  ثقته في  وأكــد دي ماريا 
واألخيرة من التصفيات املؤهلة ملونديال روسيا »سيشعر الجميع بالرضا« 

على نتائج منتخب »التري« بقيادة املدرب الكولومبي.
أمام  نظيفة  املنتخب بسباعية  أوسوريو عقب سقوط  اآلراء حول  وانقسمت 
يونيو/ فــي  أقيمت  التي  أميركا  كوبا  ببطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  فــي  تشيلي 

املنتخب من أصل  له مع  الوحيدة  الخسارة  أنها  املاضي، وذلــك رغــم  حزيران 
16 مــبــاراة )فــاز في 13 وتــعــادل في اثنتني(. وأضــاف »الــيــوم خــوان كارلوس 

أوسوريو هو األفضل لقيادة املنتخب الوطني وتحقيق األهداف«.

تجريد الروسية ماريا أباكوموفا 
من فضية بكين 2008 بسبب المنشطات

ماريا  الــروســيــة  مــن  الفضية  املــيــدالــيــة  الــدولــيــة سحب  األوملــبــيــة  اللجنة  أعلنت 
أباكوموفا والتي حصلت عليها في منافسات رمي الرمح بأوملبياد بكني 2008 
بسبب املنشطات، باإلضافة لسحب ميداليات من ثالثة رياضيني روس آخرين 

لنفس السبب.
العينات املحفوظة منذ دورة بكني  اللجنة في بيانها أن إعــادة تحليل  وأكــدت 
لعقار )تورينابول( املحظور واملشتق  أباكوموفا  أثبتت تعاطي  أعــوام،  قبل 8 
إعادة  اكتشافه عند  تم  الــذي  العقار  التستوستيرون، وهو نفس  من هرمون 
تحليل عينات ثالثة رياضيني روس آخرين، وهم: إنجا أبيتوفا )سادسة سباق 
10 آالف متر(، ودينيس أليكسييف )الـــ23 في سباقات 400م( بــدورة بكني، 
والدراجة إيكاترينا جنيدينكو )الثامنة في سباقات كيرين( بدورة لندن 2012.

نادال: سعيد بتمثيل إسبانيا
أعرب رافائيل نادال عن فخره بتمثيل منتخب إسبانيا مطلع األسبوع الجاري 

أمام الهند ضمن منافسات كأس ديفيز للتنس مؤكدا أنه »سعيد« بذلك.
آخر  املنتخب في  بعد غيابه عن  الهند،  اإلسباني في  الفريق  نــادال  وسيقود 
مباراة له شهر يوليو/تموز املاضي أمام رومانيا، في حني شارك في الفوز على 

الدنمارك العام املاضي. وأوضح نادال أن أجندة املنافسات تتيح له املشاركة مع 
املنتخب اإلسباني وهو أمر »خاص« بالنسبة له دائما أن يدافع عن علم بلده. 
وقال إن »الجميع لديه أجندته الشخصية، ففي بعض األحيان يكون ذلك ممكنا 
وفي أحيان أخرى ال، كما أن ذلك يعتمد على الحالة الصحية، وهي األهم، واآلن 
نعم يمكننا تمثيل بالدنا ونحن سعداء، وفي كل مرة يكون األمر ممكنا، فله 

طابعه الخاص«.

الجمل يغيب عن قمة النجم ومازيمبي
لعملية  الجمل،  عمار  الساحلي  النجم  وقائد  التونسي،  الدولي  املدافع  خضع 

جراحية على مستوى الركبة، بعد أن عاودته اآلالم.
وحسب الجهاز الطبي، فإن عمار الجمل سيركن مبدئًيا إلى الراحة التامة ملدة 
15 يوًما، وهو ما سيجعله يتخلف السبت القادم عن تشكيلة النجم الساحلي 
التي ستواجه مازيمبي الكونغولي في إطار ذهاب الدور نصف النهائي لكأس 
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم، وحتى مشاركته في لقاء اإلياب لهذا املوعد 

اإلفريقي تبدو مستبعدة.

القاهرة ـ العربي الجديد

للمرة الرابعة في تاريخه، حصل نادي أهلي 
دبــي على بطولة كــأس »الــســوبــر اإلمــاراتــي« 
بفوزه على الجزيرة بهدفني مقابل هدف، في 
املباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي 
الحكم  وأدارهـــا  القاهرة،  املصرية  بالعاصمة 
اإلمارتي عادل النقبي. وسبق للفرسان الفوز 
ــوام 2008 و2013  ــ أعــ ــرات  ــ مـ ثــــاث  بــالــبــطــولــة 
و2014، فيما خسر فخر أبو ظبي للمرة الثالثة 
فــي نسخة 2011  إذ خسر  فيها،  الــتــي شـــارك 
أمـــام الـــوحـــدة وفـــي نسخة 2012 أمـــام الــعــني. 
األهـــلـــي بمحترفيه  وســاهــمــت خــبــرة العــبــي 
ومــدربــه الــرومــانــي كــوزمــني فــي حسم املــبــاراة 
بسهولة، وأحرز الهدفني البرازيلي رود ريغو 
لينا في الدقيقتني 42 و68 )ركلة جزاء(، فيما 
الجزيرة  البرازيلي تياغو نيفيز هدف  سجل 
ــة مــــن الـــوقـــت  ــعــ ــرابــ ــة الــ ــقـ ــيـ ــدقـ الــــوحــــيــــد فــــي الـ
املحتسب بــدل الضائع. واملــبــاراة التي جاءت 
أقل من املستوى املتوقع، هي األولى التي تقام 
خارج حدود دولة اإلمارات في مسابقة محلية 

رياض الترك

تضرب املنشطات في هذه األيام كل الرياضات 
تقريبا خــصــوصــا تــلــك األوملــبــيــة. ويــتــم خــرق 
كل القوانني التي ُتحظر استعمال هذه املواد 
األلــعــاب  دورة  لكن  األشــكــال.  بكافة  املمنوعة 
املنشطات  الباراملبية كشفت نوعا جديدًا من 
ــعــــض الــــريــــاضــــيــــني املـــعـــوقـــني  يـــســـتـــعـــمـــلـــه بــ

.»Boosting« واملعروف بـ
االحتياجات  الرياضيون ذوي  هــؤالء  ُيشارك 
الــخــاصــة فــي املــنــافــســات الــريــاضــيــة املختلفة 
ــا. يـــعـــانـــون مــن  ــنـــهـ ــة مـ ــيــ ــبــ وخـــصـــوصـــا األوملــ
إصابات مزمنة في النخاع الشوكي أو أجزاء 
من الجسد تمنعهم من الحركة بشكل سليم. 
فــيــقــوم هــــؤالء بـــإيـــذاء الــنــفــس عــبــر اســتــعــمــال 
قوته  الجسم  اســتــعــادة  بغية  مـــواد محظورة 

في املنافسات.
وهناك الكثير من الطرق القاسية التي يمكن 
بغية  املــعــوقــون  الــريــاضــيــون  يستعملها  أن 
الـــوصـــول إلـــى أفــضــل الــنــتــائــج. إذ إن الجسد 
املــشــلــول مـــن األســـفـــل مـــثـــًا، يــجــعــل األعــضــاء 

الــجــديــد فـــي 16 سبتمبر/  املـــوســـم  بــــدء  قــبــل 
أيلول الجاري. ودخلها األهلي كبطل للدوري 
بفارق 29 نقطة عن الجزيرة الذي جاء سابعا، 
مــرتــني 1/4 و1/2 والــجــزيــرة  أمـــامـــه  وخــســر 
كبطل للكأس؛ والذي أقصى األهلي من نصف 
النهائي بالفوز عليه 2/3. واستضافت دولة 
اإلمـــارات مــبــاراة كــأس السوبر املصري 2015 
ألول مرة خارج األراضــي املصرية، والتي فاز 

فيها األهلي على الزمالك 2/3. 
وأقــيــمــت املـــبـــاراة فــي ظــل حــضــور جماهيري 
القارية  املباريات  ألف متفرج( مثل   30( كبير 
من  بــالــرغــم  املــصــريــة،  ــة  واألنـــديـ للمنتخبات 
إقـــامـــة مــعــظــم مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم فـــي مصر 
بــــدون جــمــاهــيــر مــنــذ مــذبــحــة بــورســعــيــد عــام 
مــشــجــعــا   72 ضــحــيــتــهــا  راح  ــي  ــتــ والــ  ،2012
أهاويا على استاد بورسعيد بعد مباراة بني 

األهلي واملصري في الدوري املحلي.
ــرات الــفــوز  ويــحــتــل الــعــني املــقــدمــة فـــي عـــدد مــ
بــبــطــولــة الــســوبــر بــاملــســمــى الــقــديــم والــجــديــد 
الــتــي بــــدأت عـــام 1989وحـــصـــل عليها خمس 
مرات مقابل أربع ألهلي دبي ومرتني للوحدة 

السفلية ال تعمل وخارج نطاق الخدمة تماما. 
ومــــن هــــذه الـــطـــرق الــقــاســيــة مــنــع الـــبـــول من 
الخروج بشكل سليم خال اختبار املنشطات 
بسبب ما ُيعرف بالقسطرة البولية، وطريقة 
أخــرى هــي لــف أسفل القدمني بشريط الصق 
بشكل قاس ألن الرياضي ال يشعر باأللم من 

األسفل بسبب شلله.
الصاعقات  أيضا   »Boosting« الـ  ومن وسائل 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو حـــتـــى ثـــنـــي الــخــصــيــتــني أو 
ــة إلــــى كــســر أصـــبـــع الــقــدم  ــافـ شــدهــمــا بـــاإلضـ
الـــكـــبـــيـــر. وذلــــــك لــتــســهــيــل عــمــلــيــة اســتــعــمــال 

املنشطات قبل خوض املنافسات الرياضية.
»لقد اكتشفوا أساليب لتسريع األدرينالني في 
الجسد من خــال استعمال طــرق ال يشعرون 
بــــاأللــــم عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى الــجــســد 
بسبب اإلعــاقــة، وكــل هــذا بغية ارتــفــاع معدل 
أداء  القلب وبالتالي  الــدمــاء وضــربــات  تــدفــق 
أفضل«. هذا ما قاله أوليفير رابني، مدير مركز 
العلوم في الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
 »Boosting« الدفع  فــإن طــرق  لذلك   .»WADA«
ُتــحــفــز هـــؤالء الــريــاضــيــني مــن أجـــل الحصول 
على قــوة أكبر خــال الحركة وتحقيق نتائج 
رائـــعـــة. ووفـــقـــا الخـــتـــبـــارات ريــاضــيــة أجــريــت 
على عدد من الخبراء والرياضيني، كشفت أن 
الرياضي من 5  طريقة »Boosting« ترفع قوة 
إلــى 15%. ويشير الدكتور رابــني إلــى أن عدد 
الجرعات التي يتعرض لها الرياضي إن كان 
مــبــاشــر على  تــؤثــر بشكل  مــعــوقــا  أو  طبيعيا 

األداء ومدى فعاليتها خال املنافسات.

ــرة واحــــدة  لـــإمـــارات والــشــارقــة  والــنــصــر، ومـ
ــبـــاراة حــمــاســيــة مــن فريق  والــشــعــب. بــــدأت املـ
اللعب،  مــجــريــات  الـــذي سيطر على  الــجــزيــرة 
وشن العديد من الهجمات، ولكنها لم تشكل 
خطورة حقيقية على املرمى، في الوقت الذي 
اعــتــمــد فــيــه األهـــلـــي عــلــى الــتــركــيــز الــدفــاعــي 
والــتــي أسفرت  القلب،  مــن  املــرتــدة  والهجمات 
في الدقيقة 32 عن كرة أمامية انتهت بإعاقة 
ــد، ومـــن  ــ ــ ــالـــم راشـ ــــرد سـ أحـــمـــد خــلــيــل لــيــتــم طـ
محمد  سجل   43 الدقيقة  وفــي  أخـــرى  هجمة 
فــوزي خطأ في مرماه من تسديدة البرازيلي 
ــمـــريـــرة أحـــمـــد خــلــيــل  ــو لــيــنــا بـــعـــد تـ ــ ــغـ ــ رودريـ
مــن الــعــمــق لــتــكــون هـــدف األهــلــي األول، وهــي 

النتيجة التي انتهى بها الشوط األول.
وبـــدأ الــشــوط الــثــانــي هــادئــا، وظــلــت سيطرة 
الجزيرة، ولكن با فاعلية، وانحصرت الكرة 
املــلــعــب دون إيجابية  لــفــتــرات طــويــلــة وســـط 
تم  ربــع ساعة  وبعد  قليا،  إال  املرميني  على 
ــلــــي بــســبــب  ــــب األهــ ــــردان العـ ــفـ ــ ــــرد حــمــيــد الـ طـ
ــرة مــشــتــركــة، ولـــعـــب الــفــريــقــان  الــعــنــف فـــي كــ
بــعــشــرة العــبــني، وزاد الــحــمــاس فــي صفوف 
فــريــق الــجــزيــرة، وهــاجــم بحثا عــن الــتــعــادل، 
وفي الدقيقة 68 سجل رودريغو لينا الهدف 
الثاني من ركلة جزاء احتسبها الحكم نتيجة 
وســددهــا  حسني  لوليد  جمعة  فـــارس  عرقلة 
الــنــجــم الــبــرازيــلــي عــلــى يــمــني الـــحـــارس، وفــي 
الــدقــيــقــة الـــرابـــعـــة مـــن الـــوقـــت املــحــتــســب بــدل 
الــضــائــع نــجــح الــبــرازيــلــي تــيــاغــو نــيــفــيــز في 

تسجيل هدف الجزيرة الوحيد.

خطر على العقل والقلب
ــات الـــخـــطـــيـــرة خــــــال عــمــلــيــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ هــــــذه املـ
فــي  خـــلـــل  عــنــهــا  يــنــتــج  ــي  ــتــ والــ  »Boosting«
االنــعــكــاســات املــفــاجــئــة عــلــى الــجــســد، ُتسجل 
دكتور  ويقول  الرياضيني.  على  كبيرا  خطرا 

الــفــريــق الــفــرنــســي فـــي ريـــو 2016 فــريــديــريــك 
إن  الطبية  الــدراســات  فــي إحــدى  روساكيويز 
التدفق  على  سلبا  تــؤثــر   »Boosting« عملية 

السليم للدماء في الجسد.
وال يــمــكــن الــتــحــكــم بــعــد ذلـــك فــي ضــغــط الــدم 

والدوران السليم على كل األعضاء، األمر الذي 
البشري  الدماغ  قد يتسبب بخطر كبير على 
مفاجئة  قلبية  جلطة  عنه  ينتُج  قــد  حتى  أو 

تؤدي إلى الوفاة مباشرًة.
ــاءات واألرقــــــــام فـــي األلـــعـــاب  ــ ــــصـ وتــشــيــر اإلحـ
الباراملبية ريــو 2016 إلــى أنــه من بني حوالي 
4,500 ريـــاضـــي مـــشـــارك فـــي األحــــــداث، هــنــاك 
الــريــاضــيــني يستعملون هــذه  قــلــيــل مــن  عـــدد 

التقنيات املحظورة وغير الصحية. 
وكشفت دراسة أجراها أطباء من »AMA« أي 
 2007 أعـــوام  بــني  األميركية  الطبية  الجمعية 
من  أن ستة  رياضيا،   99 على حوالى  و2009 

.»Boosting« بني الـ 99 استعملوا تقنية
الــبــاراملــبــيــة بــكــني 2009، تم  ــاب  ــعـ وخــــال األلـ
إجـــراء فــحــوصــات على 37 ريــاضــيــا، ليتضح 
أن ضــغــط الــــدم لــديــهــم يــتــجــاوز مــعــدل )180 
mmhg( امُلحدد، وهذا االختبار يكشف إن كان 
االنعكاسات  في  في حالة من خلل  الرياضي 
الجسدية أم ال، وهو األمر الذي طبق أيضا في 

لندن 2012.
الباراملبية  لأللعاب  املنظمة  اللجنة  وأشــارت 
فــي ريــو إلــى أنــهــا تــجــري فــحــوصــات للكشف 
الــحــاالت املخالفة  على احتمال وجــود بعض 
التي يقوم بها الرياضيون ذوو االحتياجات 
الخاصة باستعمال هذه األساليب املحظورة 
ــــي أصـــبـــحـــت تـــــــــوازي املـــنـــشـــطـــات الـــتـــي  ــتـ ــ والـ
ــــزل أقـــســـى  ــنـ ــ ُيـــحـــرمـــهـــا االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي ويـ
الــعــقــوبــات بــحــق املــرتــكــبــني خـــال املــنــافــســات 

والبطوالت الرياضية املختلفة.

المنشطات في األلعاب البارالمبية: تقنية »Boosting«»األهلي« سوبر اإلمارات للمرة الرابعة في تاريخه
حقق األهلي لقب 

السوبر اإلماراتي، بعد 
الفوز على الجزيرة 

بهدفين مقابل واحد

أساليب جديدة يستعملها 
الرياضيون في األلعاب 

البارالمبية ُتعرف بـ 
»Boosting«

جانب من تتويج األهلي )محمد الشهيد/فرانس برس(

)Getty( كافاني أحرز أحد أسرع أهداف البطولة

)Getty( كيميتش يواصل التألق مع بايرن

هذه األساليب من المنشطات يستعملها كثيرًا 
)Getty( سائقو الدراجات

تمنح هذه المنشطات قوة للجسد في 
)Getty( المنافسات

مباريـات
      األسبـوع

منافسات  مــن  األول  الــيــوم  شــهــد 
دور  مــــــــــن  األولــــــــــــــــــــى  الــــــــجــــــــولــــــــة 
املجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
أكثر مــن رقــم قياسي، وبــدايــة قوية  تحقيق 
لــفــرق الــقــمــة فـــي الــــدوريــــات، وهـــو مـــا ينبئ 
ــم الــــجــــاري على  بــمــنــافــســة قـــويـــة فـــي املـــوسـ

الصعيد املحلي والقاري.

برشلونة وسيلتك
وكان برشلونة الفريق األبرز في هذا الدوري 
ــفـــوز عــلــى ضــيــفــه ســيــلــتــك بــســبــاعــيــة  بــعــد الـ
بالكامل،  عليها  سيطر  مــبــاراة  فــي  نظيفة، 
أي ردة  فــي تقديم  الــضــيــوف  وفــشــل خالها 
فعل على الهجوم الكتالوني الكاسح بقيادة 

دوري 
أبطال أوروبا

إبهار برسا وتألق بايرن

ليونيل ميسي ونيمار ولويس سواريز  الثالثي  قاد 
كما  سلتيك،  سحق  إلى  اإلسباني  برشلونة  فريق 
الوافد الجديد روستوف درسا  بايرن ميونخ  لقن 
بخماسية، فيما انتهت قمة سان جيرمان وأرسنال 

بالتعادل 1-1

تقرير

الــثــاثــي الــاتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي ولــويــس 
سواريز ونيمار دا سيلفا.

وحــقــق الــبــرســا أكــثــر مــن رقـــم قــيــاســي خــال 
ــاراة، إذ واصــــل عـــادتـــه بــعــدم  ــبــ مــنــافــســات املــ
الـــخـــســـارة فـــي مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
منذ عــام 1997، ونجح في تحقيق أكبر فوز 

بينما  بالتشامبيونز،  مشاركاته  تاريخ  في 
االسكتلندي  للفريق  األكــبــر  الــهــزيــمــة  كــانــت 

على الصعيد القاري أيضا.
وأحــرز برشلونة خال مشاركاته في دوري 
األبطال 20 هدفا من ضربات حرة مباشرة، 
التقليدي  الثاني خلف غريمه  املركز  ليحتل 

ريال مدريد الذي أحرز 23 هدفا حتى اآلن.
وفــي نفس اإلطـــار عــاد العــب الــوســط املتألق 
أندريس إنييستا إلحراز األهــداف في دوري 
األبــطــال بعد غــيــاب دام أربـــع ســنــوات، حيث 
كـــان آخـــر هـــدف لـــه فـــي الــبــطــولــة أيــضــا أمـــام 

سيلتك في الكامب نو عام 2012.
أما ميسي فكان من أبرز العبي »برسا« هذا 
املـــوســـم بــعــدمــا أحــــرز ثــاثــة أهـــــداف وصــنــع 
الــهــدف  إلـــى  الــثــالــث لزميله ســـواريـــز، ليصل 
رقم 50 في مسيرته القارية مع »برسا« بدور 
مجموعات البطولة، متفوقا على البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو بـــفـــارق هــــدف، وعــلــى 
ــثـــر مــن  ــرغــــوث« أكـ ــبــ ــبـــح »الــ ــــر أصـ صــعــيــد آخـ
سجل »هاتريك« في »التشامبيونز« برصيد 
ألفريدو دي  6، متفوقا على أساطير بحجم 

ستيفانو وبوشكاش.
ووصـــــف لـــويـــس إنـــريـــكـــي مـــــدرب بــرشــلــونــة 
بـ«الليلة الرائعة« الفوز العريض الذي حققه 
فريقه على سيلتك، مشيدا باملستوى الكبير 
ــــذي قـــدمـــه العـــبـــوه عــلــى جــمــيــع الــنــواحــي.  الـ
إنــريــكــي خــال مؤتمر صحافي عقب  وأبـــرز 
أداء سلسا  قــدمــوا  أن العبيه  املــبــاراة  انتهاء 
الفريق  للغاية على  الصعب  من  كــان  للغاية 
األسكتلندي معه أن يجاري البرسا في أولى 
األبطال  الثالثة من دوري  املجموعة  جــوالت 
األوروبــي. وأكد املــدرب »نفذ الاعبون أمورا 
األهـــداف،  هــو  الدليل  كثيرة على نحو جيد. 
الساسة، الفاعلية، والحيوية. كانوا رائعني 
ــم يــتــراجــع مــســتــواهــم.  فــي الــضــغــط كــذلــك ولـ
كــانــت ليلة رائــعــة شــهــدت رقــمــا قياسيا من 
األهـــــــــداف بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــريـــق فــــي مـــواجـــهـــة 
ــة«. كــمــا أثــنــى إنــريــكــي عــلــى عـــدد من  ــيـ أوروبـ
العــبــيــه ســـواء مــن املــخــضــرمــني مــثــل ليونيل 
ــــدريـــــس إنــيــيــســتــا أو الــصــفــقــات  مــيــســي وأنـ

الجديدة مثل أومتيتي وأندريه غوميش.
ــر، أصــبــح  ــيـ ــبـ ــكـ ــار الـ ــتــــصــ ــم مــــن االنــ ــرغــ ــالــ وبــ
برشلونة مهددا بالتعرض لعقوبات جديدة 
ــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا(،  مــن االتــحــاد األوروبــ
وذلك بعدما رفعت الجماهير عددا كبيرا من 
أمام  البرسا  أعام كتالونيا، خال مواجهة 
مخالفا  يعد  مــا  وهــو  االسكتلندي،  سيلتك 
لقوانني املؤسسة الكروية القارية. وفي حالة 

برشلونة حقق أكبر 
فوز له في تاريخ دوري 

أبطال أوروبا

)Getty( ميسي حقق رقمًا قياسيًا

الرابعة  العقوبة  هــي  هــذه  إقــرارهــا ستكون 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة بــســبــب أعــــــام كــتــالــونــيــة، 
الفريق لعقوبات مالية،  وهو ما قد يعرض 
نو،  الكامب  ملــدرجــات ملعب  وإغـــاق جزئي 
خاصة أن االتــحــاد األوروبـــي قــد حــذر إدارة 
لــألمــر، خاصة  الجماهير  تــكــرار  مــن  البرسا 
ــــول أعـــام  ــــود أي نــيــة ملــنــع دخـ ــدم وجـ مـــع عــ

اإلقليم مع الجماهير.
ويرفض االتحاد األوروبي إظهار أي شعارات 
سياسية داخل مدرجات املاعب املستضيفة 
أوروبــــا، وهــو نفس  أبــطــال  ملنافسات دوري 
األمر الذي أقرته املحكمة الرياضية الدولية، 

كـــافـــانـــي ثـــالـــث أســـــرع األهـــــــداف االفــتــتــاحــيــة 
للبطولة الــقــاريــة، فــي الــثــانــيــة الـــــ45 مــن عمر 
اللقاء، ليتفوق عليه فقط األملاني أندي مولر 
والــبــرازيــلــي ألــكــســانــدر بــاتــو، وعــلــى صعيد 
ــام، يــأتــي  ــ ــرع أهـــــــداف الـــبـــطـــولـــة بــشــكــل عــ ــ أســ

الاعب األوروغوياني في املركز العاشر.
ــان جــيــرمــان  ــال بــلــيــز مـــاتـــويـــدي العــــب ســ ــ وقـ
ــاراة فـــي مــلــعــبــنــا كــنــا نفضل  ــبــ »بــالــنــســبــة ملــ
النقاط الثاث خاصة أننا لعبنا بشكل أفضل. 
لعبنا بشكل جيد«. ومن  لكن  أهــدرنــا فرصا 
جانبه صرح لوران كوسيلني مدافع أرسنال 
هنا  إلــى  لكن جئنا  النقطة جيدة  أن  »أعتقد 

والتي لجأ إليها البرسا، بعد اعتراضه على 
عقوبة يويفا.

ــة عــلــى مـــدار املــوســم املــاضــي،  وتــكــررت األزمــ
على  برشلونة  التي خاضها  املباريات  وكــل 
مــلــعــبــه، وفــشــلــت عــقــوبــات يــويــفــا فــي إيــقــاف 
األزمــة، وهــو ما قد يعرض البرسا ملزيد من 

العقوبات طوال منافسات البطولة القارية.

سان جيرمان وأرسنال
وفــي مــبــاراة باريس ســان جيرمان الفرنسي 
بالتعادل  انتهت  والتي  اإلنكليزي،  وأرسنال 
إديـــنـــســـون  ــهـــاجـــم  املـ اإليـــجـــابـــي 1-1، ســـجـــل 

بــطــمــوح الــفــوز بــالــنــقــاط الــثــاث. لــكــن عندما 
نبدأ بهذه الطريقة يكون اللعب صعبا«.

بايرن ميونخ وروستوف
أمــام  بدايته سهلة  فكانت  بــايــرن ميونخ  أمــا 
ــاز بــخــمــاســيــة  ــ ــــي، حـــيـــث فـ ــــروسـ روســــتــــوف الـ
ــفـــوز فـــي أول  نــظــيــفــة، لــيــنــجــح فـــي تــحــقــيــق الـ
مباراة له بـ13 مشاركة متتالية على الصعيد 

القاري، وهو رقم قياسي بالنسبة له.
رائع  بشكل  كيميتش  يوشوا  الصاعد  وظهر 
خال املباراة، بعدما نجح في تسجيل هدفني 
فــي افــتــتــاح مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة، في 

املجموعة الرابعة. ونجح العب منتخب أملانيا 
الــشــاب فــي إضــافــة هدفني فــي الــشــوط الثاني 
بعدما افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل 
مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة 28، بــيــنــمــا كــان 
الثاني عن طريق توماس مولر هدفا  الهدف 
قبل نهاية الشوط األول ليحكم سيطرته على 
املباراة بشكل كامل. وواصل كيميش بهدفيه 
خال ثماني دقائق وتيرة التألق بعدما سجل 
قبل أيام هدفه األول في الدوري األملاني، كما 
أحــرز هدفه الــدولــي األول مع أملانيا في وقت 

سابق هذا الشهر بتصفيات كأس العالم.
)العربي الجديد(
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لندن ـ العربي الجديد

مـــــن أن مــانــشــســتــر  الـــــرغـــــم  ــلــــى  عــ
ــــى دوري  ــتـــأهـــل إلــ ــتـــد لــــم يـ ــايـ يـــونـ
أبــطــال أوروبـــا هــذا املــوســم، وعلى 
الالعبني  لشراء  طائلة  مبالغ  دفعه  من  الرغم 
بغية تدعيم الفريق، إال أن أرباحه املالية لعام 
515,3 مليون  إلــى نحو  املــالــي وصــلــت   2016

جنيه إسترليني.
فــي تاريخ  األعــلــى  الكبير  الــرقــم  وُيعتبر هــذا 
»الشياطني  نـــادي  ليصبح  إنــكــلــيــزي،  نــاد  أي 
الُحمر« أول فريق إنكليزي ُيحقق هذه األرباح 
املبلغ  هــذا  يرتفع  أن  املــتــوقــع  ومــن  الضخمة. 
أكثر في عام 2017 إلى نحو 540 مليون جنيه 

إسترليني.
ــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــلــقــب كــأس  عــنــدمــا فـ
االتــحــاد اإلنكليزي فــي املــوســم املــاضــي، وّقــع 
الــفــريــق 14 عقد رعــايــة، كما ارتــفــعــت حصته 
مــن الــرعــايــة الدعائية بــاإلضــافــة إلــى الــزيــادة 
فـــي األربـــــــاح مـــن املـــبـــاريـــات وعــــائــــدات الــنــقــل 

التلفزيوني.
يونايتد  ملانشستر  املــالــيــة  الــجــردة  وكــشــفــت 
ــاح الــفــريــق فــي عـــام 2016 وصــلــت إلــى  أن أربــ
نحو 515,3 مليون جنيه إسترليني، ليصبح 
الـــذي يكسر حاجز  األول  اإلنــكــلــيــزي  الــفــريــق 

أرباح خيالية 
ليونايتد

عن  كشف  أن  بعد  إنكلترا،  في  اقتصاديًا  األقوى  يونايتد  مانشستر  أصبح 
المالية في عام 2016؛ والتي وصلت إلى حوالى نصف مليار جنيه  أرباحه 
إسترليني. وكل هذه األرقام من دون مشاركة النادي اإلنكليزي في موسم 

2016 - 2017 ببطولة دوري أبطال أوروبا التي تجمع أغنى األندية

3031
رياضة

تقرير

الــنــصــف مــلــيــار كــأربــاح صــافــيــة. ليقترب من 
ــذي وصــــلــــت نــســبــة  ــ ــ ــانــــي الـ ــبــ بـــرشـــلـــونـــة اإلســ
يـــــورو )570  إلــــى نــحــو 679 مــلــيــون  ــه  أربــــاحــ

مليون جنيه إسترليني(.
املــــالــــي 2016 يــؤكــد  الــــعــــام  ــا تـــحـــقـــق مــــن  ــ »مــ
مـــدى االهــتــمــام بــالــقــوة االقــتــصــاديــة لــلــنــادي 
اإلنــكــلــيــزي، والــفــريــق يسعى جــاهــدًا لتحقيق 
أرباح مالية أكبر في عام 2017 حتى من دون 
ــا«،  ــ املــشــاركــة فــي بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ
يقول الرئيس التنفيذي ملجلس إدارة النادي إد 
االقتصادية  القوة  وودوورد. ويضيف: »هذه 
جعلتنا قادرين على تدعيم الفريق بعناصر 
ــديـــدة، والــتــجــديــد فـــي كـــل مــنــشــآت الــنــادي  جـ
وإدارته، وكل هذا بغية املنافسة على الكؤوس 

والبطوالت في السنوات القادمة«.
البريطانية  يعتقد ُمحلل قناة »بي بي سي« 
الوضع  تحليل  في  امُلختص  ستون،  سيمون 

االقتصادي لكل فريق في عالم كرة القدم، أن 
أربـــاح مانشستر يونايتد  فــي  الــزيــادة  نسبة 
وصلت إلى نحو 36,3% أي نحو 268,3 مليون 

جنيه إسترليني في عام واحد.
هـــذه الـــزيـــادة تــجــعــل مـــن »يــونــايــتــد« األقـــوى 
اقتصاديًا في »البريمييرليغ« متفوقًا على كل 
اإلسباني  برشلونة  ينافس  وأصــبــح  األنــديــة 
الذي حقق أرباحًا ماليًا ضخمة في السنوات 
ــدا عــن األخــــذ بــعــني االعــتــبــار  ــذا عـ ــرة. هـ ــيـ األخـ
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة مــقــابــل 

عملة »يورو«.
إلــى ذلــك أن مانشستر يونايتد نجح  ُيضاف 
على  الـــحـــصـــول  فـــي   2016-2015 مـــوســـم  فـــي 
صفقة ضخمة مــع شــركــة »أديــــــداس«، والــتــي 
النادي  تاريخ  في  نجاحًا  األكثر  من  اعتبرت 

اإلنكليزي حتى اآلن منذ التأسيس.
التعاقد مع »أديــداس« جعل شركات كبيرة 
تــرعــى الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي أيــضــًا فـــي نفس 
الوقت، األمر الذي جعل مانشستر يونايتد 
يربح أموااًل أكثر من الرعاية فقط. وال يمكن 
بها  يتمتع  الــتــي  الــكــبــيــرة  الشعبية  إغــفــال 
خصوصًا  الــعــالــم،  فــي  يونايتد  مانشستر 
ــقـــارة الــتــي جـــاءت  ــقـــارة اآلســـيـــويـــة، الـ فـــي الـ

منها معظم شركات الرعاية.
حقق مانشستر يونايتد نحو 268,3 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مـــن الــرعــايــة الــتــجــاريــة، 
من   %36,3 أي  مــلــيــونــًا   71,4 نــحــو  بـــزيـــادة 
املالية  أربــاح  املقابل فإن  العام السابق. في 
حوالى  إلــى  وصــلــت  التلفزيوني  النقل  مــن 

140,4 مليون جنيه إسترليني.
ــة األربـــــــــــــــاح مـــــــن الـــنـــقـــل  ــبــ ــســ وارتــــــفــــــعــــــت نــ
مليون   32,7 أي   %30,4 نــحــو  التلفزيوني 
الــســابــق.  بــالــعــام  مــقــارنــة  إسترليني  جنيه 
ويشير النادي هنا إلى أن هذه األربــاح من 
النقل تعود ملشاركة الفريق في دوري أبطال 

أوروبا املوسم املاضي.
الــعــائــدات املالية مــن املباريات  فــي حــني أن 
مــــاليــــني جــنــيــه   106,6 نـــحـــو  ــــى  إلــ ــلــــت  وصــ
أي  مليونا؛   16 حــوالــي  بــزيــادة  إسترليني 
 .2015  -  2014 مــوســم  مـــن   %17,7 حـــوالـــي 
وهـــذا يــعــود أيــضــًا إلــى املــشــاركــة فــي دوري 
أبطال أوروبــا، باإلضافة إلى الطريق نحو 

لقب كأس االتحاد اإلنكليزي.
ــــي الـــكـــبـــيـــر فــي  ــالـ ــ ــتــــطــــور املـ ــُيــــســــاهــــم الــ وســ
»البريمييرليغ« بارتفاع اإليرادات أكثر في 
ارتــفــاع  مــع  مــوســم 2016-2017، خــصــوصــًا 
ــاق فــــي الــــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي والـــضـــخ  ــفــ اإلنــ
املالي الكبير الذي يأتي من صفقة الرعاية 

التلفزيونية والدعائية.
في املقابل يتوقع بعض الخبراء الرياضيني 
أن تنخفض اإليــرادات املالية في هذا العام 
بسبب عدم مشاركة مانشستر يونايتد في 
بطولة دوري أبطال أوروبــا. لكن وجود كم 
هائل من النجوم في »الشياطني الُحمر« لن 
يكون عائقًا أمام جذب املال والرعاية بشكل 

G G

أرباح مانشستر 
يونايتد تخطت النصف 

مليار دوالر

االتحاد اإلنكليزي يتهم هيوز مدرب ستوك بسوء التصرف
اتهم االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مارك هيوز، مدرب ستوك سيتي، بسوء التصرف 
توتنهام هوتسبير  أمــام  بهزيمة فريقه 4-صفر  انتهت  التي  املــبــاراة  بعد طــرده خــال 
الشوط  فــي  هــيــوز  املــاضــي. وطـــرد  السبت  يــوم  املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  فــي  اللندني 
األول بسبب احتجاجاته على قــرارات حكم املباراة بعد رفع البطاقة الصفراء في وجه 
اإلنكليزي  االتحاد  وقــال  للعرقلة.  التعرض  ادعائه  بسبب  إرناوتوفيتش  ماركو  العبه 
لكرة القدم، في بيان عبر موقعه الرسمي على االنترنت: »حسب اإلدعاءات، فإن تصرفه 
)هيوز( في الدقيقة 34 أو نحو ذلك يرقي ملستوى سوء التصرف«. وأكد أنه يمكن لهيوز 
الرد على االتهام حتى الساعة 1800 بالتوقيت الصيفي لبريطانيا يوم الجمعة املقبل. 
ويحتل ستوك سيتي املركز 20 واألخير بني فرق الدوري االنكليزي وسيسعى لتحقيق 

فوزه األول هذا املوسم يوم األحد املقبل عندما يحل ضيفا على كريستال باالس.

بولت في سباقين ببطولة العالم 2017؟
تـــرك الــعــداء الشهير يــوســني بــولــت الــبــاب 
ــام إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــ مــفــتــوحــا أمــ
العالم  بطولة  في  متر  و200  مئة  سباقي 
ــه ســيــركــز  ــ ــال إنـ ــ ــبـــل، إذ قـ ــقـ ــام املـ ــعــ ــ فــــي ال
إرثه وإنجازاته  أكبر على حماية  بصورة 
وليس على تحطيم أرقامه العاملية. وأعلن 
أنه ينوي املشاركة فقط  الجاميكي  العداء 
في  العالم  بطولة  فــي  متر  مئة  فــي سباق 
لندن، مضيفا أن مدربه لديه خطط أخرى. 
هي  »هــذه  جاميكا  لتلفزيون  بولت  وقــال 
الخطة، لكن ما يزال علّي التشاور بشأنها 
ــاف »)غــلــني مــيــلــز( ما  مــع مـــدربـــي«. وأضــ
ــارك فـــي الــســبــاقــني،  ــ ــزال يــريــدنــي أن أشـ يــ
املــشــاركــة فقط  أود  بــأنــنــي  لكني أخــبــرتــه 
املوسم  بداية  لــذا في  في سباق مئة متر، 
سنقرر ما الذي )سنركز عليه( لكن هذا 

هو ما أفكر فيه«.

هزيمة الرسون وفوز أوساكا في بطولة اليابان للتنس
ودعت السويدية يوهانا الرسون، املصنفة الرابعة، منافسات بطولة اليابان املفتوحة 
للتنس للسيدات، أمس األربعاء. ففي الدور الثاني للبطولة املقامة في العاصمة طوكيو، 
فازت األميركية فارفارا ليبتشنكو على الرسون بمجموعتني مقابل مجموعة واحدة 
وبواقع 6-2 و3-6 و6-4. وفي الدور الثاني أيضا، فازت التشيكية كاترينا سينياكوفا 
يانا سيبيلوفا  السلوفاكية  لويزا تشيريكو 6-4 و5-7 و7-6، وفــازت  األميركية  على 

على العبة كوريا الجنوبية جانغ سو-جيونغ 6-3 و1-6.

االتحاد األلماني يتهم بيكنباور
االتحاد  رئيس  غــريــنــدل،  رايــنــهــارد  انتقد 
التي حصل  الطريقة  الــقــدم،  لكرة  األملــانــي 
ــانـــي فــرانــز  بــهــا أســـطـــورة كـــرة الـــقـــدم األملـ
من  باملايني  مالية  مبالغ  على  بيكنباور 
العالم  قبل جهة راعية على هامش كــأس 
امللقب  بيكنباور،  بأملانيا. وحصل   2006
يــورو  مايني   5.5 على  »القيصر«،  باسم 
)6.17 مايني دوالر( نظير عمله كرئيس 
قبل  مــن  وذلــك  للمونديال،  املنظمة  للجنة 
مؤسسة »أودسيت« للمراهنات التي كانت 

راعية ملونديال 2006.

فينغر سعيد بنقطة باريس
التعافي من بداية  املــدرب أرســني فينغر بصمود ومــرونــة فريقه إرســنــال بعد  أشــاد 
سيئة والتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان في املجموعة األولى لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم. وقال فينغر للصحافيني »لم نبدأ املباراة بشكل جيد... وكان يمكن اهتزاز 
شباكنا بهدف آخر في عدة مناسبات لكننا بقينا في املباراة ذهنيا. وقدمنا أداء قويا 
أن باريس سان جيرمان كان سيئا في  الثاني«. وأضــاف »استفدنا من  الشوط  في 
الشوط الثاني. كنا نغرق في الشوط األول، عندما تبدأ بشكل سيئ أمام فريق لديه 
هذه اإلمكانات إذا لم تملك الخبرة فيمكن القضاء عليك. لكننا لم نتوتر. أظهرنا مرونة 

وذلك بسبب الخبرة«.

بينها لقب سباق فرنسا فــي عــام 1995. وفــي عــام 1996 
فـــي خصيتيه وأســــس جمعية  الــســرطــان  بــمــرض  أصــيــب 
أرمــســتــرونــغ ملــســاعــدة املــصــابــني بـــاملـــرض. فــي عـــام 1998 
أصبح واحدا من أفضل سائقي الدراجات الهوائية في العالم 

وبدأ يحصد األلقاب ويوقع عقود الرعاية الدعائية.
تعاطيه  إلــى  تشير  كثيرة  التهامات  أرمسترونغ  وتــعــرض 
املنشطات منذ أن فاز بلقب سباق فرنسا عام 1999. في عام 
2012 بدأت منظمة مكافحة املنشطات األميركية تحقيقا مع 
وانتهى  السباقات،  في  املنشطات  تناوله  حول  أرمسترونغ 
الــتــحــقــيــق بــنــهــايــة مــســيــرة الــســائــق بــســبــب اتــهــامــه رسميًا 
األميركي  السائق  يطلب  ولم  املحظورة.  املنشطات  بتعاطيه 
عــام 2013 ظهر  فــي  العكس  على  بــل  للقرار  استئناف  أي 
أرمسترونغ في مقابلة تلفزيونية واعترف بأن بعض هذه 
ألــقــاب وإنــجــازات  االتــهــامــات كــان صحيحًا. وعــلــى صعيد 

أرمسترونغ فقد حقق لقب سباق فرنسا مرتني أعوام 1993، 
1995. وحقق لقب سباق لوكسمبورغ في عام 1998 ولقب 
بطولة  لقب  عــام 1996. كما وحقق  فــي  بــونــت«  »دو  بطولة 
العالم في عام 1993 ولقب »ناشيونال رود ريس« في عام 
1993، باإلضافة إلى لقب »كاسيكا دي سان سيبستيان« 
في عام 1995، ولقب سباق »فليش والــون« في عام 1996، 
ولقب تروفيو اليغيغا في عام 1993. وفي األلعاب األوملبية 
لم يحصد أرمسترونغ أي ميدالية، بينما حقق ذهبية بطولة 
أوسلو 2013 للسائقني املحترفني. وعلى صعيد الفرق التي 
مثلها أرمسترونغ، كان في موتوروال من عام 1992 حتى 
فــي عــام 1997، ومــن عام  ثــم مثل فريق كوفيديس   ،1996
1998 حتى 2005 مثل فريق بوستال سيرفيس األميركي، 
ثم مثل فريق أستانا في عام 2009، قبل أن يلعب مواسمه 

األخيرة مع فريق راديو شاك من عام 2010 حتى 2011.

رياض الترك

ــد أشــهــر سائقي  يعتبر األمــيــركــي النـــس أرمــســتــرونــغ أحـ
ُتــوج بلقب  الــذي  الــدراجــات الهوائية في العالم، وهــو السائق 
العالم فــي عــام 1993، وفــاز سبع مــرات متتالية فــي أشهر 
الــســبــاقــات »ســبــاق فــرنــســا الــكــبــيــر«، لــكــن االتـــحـــاد الــدولــي 
ثبوت  لقب عام 2012 بسبب  الهوائية حرمه من  للدراجات 

تعاطيه للمنشطات. 
في  16 سنة  ـــ  ال بعمر  الرياضية  أرمــســتــرونــغ مسيرته  بــدأ 
عام 1990. في عام 1992 بدأ مسيرته كمحترف مع فريق 
»موتوروال« وحقق إنجازات كبيرة بني أعوام 1993 و1996 
من بينها لقب العالم في سباق »سان سيبستيان« 1993. 
ثم ُتوج أرمسترونغ بسباق »تور دو بو« عام 1995 وحقق 
القارة األوروبــيــة بعد ذلــك من  سلسلة من االنتصارات في 

النس أرمستـرونغ

على هامش الحدث

نقدم اليوم في 
فقرة وجه رياضي 
أحد أفضل سائقي 
الدراجات الهوائية 

في العالم، النس 
أرمسترونغ

مانشستر يونايتد 
يملك شعبية 
كبيرة حول 
)Getty( العالم

مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المدرب  بقيادة  اليوم  يونايتد  مانشستر  يبدأ 
األولــى  الجولة  فــي  األوروبـــي  الـــدوري  بطولة  فــي  جــديــدة  تجربة 
فينوورد  فريق  مع  الُحمر«  »الشياطين  فريق  ويلعب  البطولة.  من 
الهولندي خارج القواعد. وعلى النادي اإلنكليزي الخروج بأفضل نتيجة 
»ديربي«  في  الخسارة  بعد  الالعبين  معنويات  رفع  أجل  من  ممكنة 
أفضل  سيكون  والفوز   ،)1  -  2( »سيتي«  أمام  الماضي  السبت  مانشستر 

بداية للفريق على الصعيد األوروبي في هذا الموسم.

البداية األوروبية

وجه رياضي

الكثير من  مستمر. وكــان »يونايتد« خسر 
إيراداته في عام 2014 و2015 بسبب رحيل 
املدرب الشهير أليكسر فيرغيسون وحضور 
لــم يعرف كيف  الــذي  املـــدرب ديفيد مويس 
ــفـــريـــق الـــكـــبـــيـــر، فـــتـــدهـــورت  ــع الـ يــتــعــامــل مــ
النتائج وأصبح مانشستر في حالة سيئة 

وربما الفوز بلقب كأس االتحاد اإلنكليزي 
بــقــيــادة املــــدرب الــهــولــنــدي لــويــس فـــان غــال 

أعاد بعض األمل لرعاة الفريق.
يونايتد  مانشستر  يصل  أن  املتوقع  ومــن 
إلـــى الــقــمــة لناحية األربــــاح املــالــيــة فــي حل 
ــادة الــفــريــق  ــ ــــدرب مــوريــنــيــو مـــن إعـ نــجــح املـ

وبعيدا كل البعد عن أندية املقدمة املنافسة 
عــلــى األلـــقـــاب. هـــذا األمـــر أثـــر بشكل سلبي 
على األرباح املالية للنادي اإلنكليزي الذي 
 2016-2015 موسم  فــي  لكنه  الكثير،  خسر 
يبدو في موقف جيد بعد أن عوض كل هذه 
الخسارة التي حصلت برحيل فيرغيسون. 

إلى الواجهة من جديد، واألهــم التأهل إلى 
دوري أبطال أوروبا في موسم 2017 - 2018 
لكيال يخسر الفريق الكثير من األمــوال في 
عدم املشاركة في أقوى البطوالت األوروبية 
للمرة الثانية تواليًا، وهو أمر ال ترضى به 

جماهير »الشياطني الُحمر«.

دخل النجم البرازيلي نيمار تاريخ دوري األبطال من أوسع األبواب بعد أن ساهم بشكل 
أهــداف نظيفة في  كبير في فوز برشلونة اإلسباني على سلتيك اإلسكتلندي بسبعة 
ملعب »الكامب نو« ضمن منافسات الجولة من األولــى من دوري أبطال أوروبــا. ونجح 
البرازيلي نيمار في صناعة التاريخ وتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة دوري أبطال 
أوروبا، وذلك بعد أن صنع أربعة أهداف وسجل واحدًا في 90 دقيقة فقط، لُيصبح أول 
العب في تاريخ البطولة األوروبية ُيحقق هذا اإلنجاز. وصنع نيمار أربعة أهداف لليونيل 

ميسي ولويس سواريز وأندريس إينييستا.

صورة في خبر

للمرة األولى في دوري األبطال
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العيد في اإلسكندرية
فرحة تغلفها األزمات المعيشية

اإلسكندرية ـ محمد محسن

رغـــم الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة الــتــي 
يــعــانــي مــنــهــا غــالــبــيــة املــصــريــن؛ 
ــــرص أبـــــنـــــاء اإلســــكــــنــــدريــــة فــي  ــ حـ
التجمعات،  أماكن  إلــى  الخروج  على  العيد 
وخـــاصـــة مــيــاديــن مــحــطــة الـــرمـــل واملــنــشــيــة 
وتناولت  املدينة،  بوسط  املساجد  ومــيــدان 
العديد من العائالت طعام الغذاء واألكالت 
ــتــــشــــرت  ــــق، وانــ ــدائــ ــ ــحــ ــ ــة وســـــــط الــ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
العامة، خاصة في  امليادين  »املراجيح« في 

األحياء الشعبية.
الخاصة  واملنتجعات  الــفــنــادق  واستقبلت 
واألندية الشاطئية زوار املدينة، وازدحمت 
ــق  ــ ــدائـ ــ ــة الـــــحـــــيـــــوان بــــالــــنــــزهــــة، وحـ ــقــ ــديــ حــ

مظاهر العيد في اإلسكندرية )إبراهيم رمضان/األناضول(

D

ــنـــن من  ــتـــزه بـــــآالف املـــواطـ ــنـ الــــشــــالالت واملـ
أبــنــاء اإلســكــنــدريــة واملــحــافــظــات املــجــاورة، 
فيما فضل البعض القيام برحالت باملراكب 
الــشــراعــيــة، وتــحــول طــريــق الــكــورنــيــش إلــى 

مكان لتسابق الخيول.
وجـــابـــت وســـائـــل مـــواصـــالت ســيــاحــيــة في 
الــشــوارع، لتصبح فسحة إجبارية في عيد 
ــرام اإلســكــنــدريــة،  ــان تــ األضـــحـــي؛ بــعــد أن كـ
أصــبــح  حـــيـــث  مـــتـــفـــردا،  ــر،  ــ ــفـ ــ واألصـ األزرق 
األتـــوبـــيـــس الــســيــاحــي الــــذي يــعــرف بـــ«أبــو 
دورين« أحد هذه الوسائل التي راجت على 

كورنيش اإلسكندرية.
وشــهــدت حــركــة تــأجــيــر الـــقـــوارب الصغيرة 
انتعاشا كبيرا خالل إجــازة عيد األضحى، 
حيث انتشر بمنطقة بحرى، تأجير القوارب 

التي تسع شخصا أو شخصن،  الصغيرة 
ويـــقـــوم هـــو بــالــتــجــديــف لــلــتــحــرك بــالــقــارب 

الصغير داخل البحر.
عــلــى طـــريـــق الــكــورنــيــش الــرئــيــســي تجمع 
عدد من األسر قبل بدء الزحام الذي تشهده 
املدينة خالل اإلجازات واألعياد، في انتظار 
مرور األتوبيس »أبو دوريــن«، الستخدامه 
في رحلة الذهاب والعودة واملرور على خط 

الكورنيش والتقاط الصور التذكارية.
ــم زيـــــادة أســـعـــار تــعــريــفــة الـــركـــوب من  ــ ورغـ
3 جــنــيــهــات إلــــى 7 جــنــيــهــات، بــعــد إعــــادة 
تشغيل األتوبيس في شهر يونيو/حزيران 
استخدامه  اعتبروا  األهالي  أن  إال  املاضي، 
لــقــضــاء يــــوم مـــع أســـرهـــم فــســحــة مــنــاســبــة، 

خاصة مع الصعود للطابق املكشوف منه.

فــيــمــا يــعــتــبــر عــبــد الـــعـــزيـــز مــحــمــد، ســائــق 
»كــاريــتــه« على كــورنــيــش اإلســكــنــدريــة منذ 
عشرين سنة، أن السياح وأهالي املحافظات 
فقط  ليس  اإلسكندرية  يفضلون  املــجــاورة 
ــتـــمـــتـــاع بــجــوهــا  ــاهـــدة عـــاملـــهـــا او االسـ ملـــشـ
فــي فــصــل الــصــيــف، وإنــمــا »عــشــان يركبوا 
رزق  مــــصــــدر  ودا  ــه،  ــتــ ــاريــ ــكــ والــ الـــحـــنـــطـــور 
لينا«. وأضاف: »مهنتنا مظلومة، رغم أننا 
بتوفير وسيلة مواصالت وال نحمل  نقوم 
ــم ذلــــك ال يــوجــد  ــ الــحــكــومــة أي أعـــبـــاء، ورغـ
أدنى اهتمام وال نقابة وال معاشات، إال أني 

عمري ما فكرت أغيرها«.
ويـــقـــول عــلــى عــبــد الـــرحـــمـــن، ســـائـــق الـــتـــرام 
الــســيــاحــي »الــطــفــطــف«، إن هــــذه الــوســيــلــة 
لــم يمر عليها ســوى عامن فقط أدت  التي 
إلـــى تــســهــيــل عــمــلــيــة الــســيــر فـــي املــحــافــظــة، 
الــتــرامــن  »الــنــاس كلها كــانــت تعتمد عــلــى 
السياح،  حتى  التنقل،  في  واألصفر  األزرق 
مما يؤدي إلى زحام في املواصالت العامة، 

أما اآلن فأصبح للسياح ترام خاص بهم«.
وبات واضحًا زيادة عدد القادمن والزائرين 
املحافظات  مــن  اإلســكــنــدريــة  محافظة  إلـــى 
املجاورة فيما يعرف برحالت اليوم الواحد 
وتحديدا منطقة الشواطئ املنتشرة بطول 
الــكــورنــيــش، حيث تــقــوم عــدد مــن الشركات 
السياحية والنقابات واألندية والجمعيات 
بتنظيم  املــحــافــظــات،  فــي مختلف  األهــلــيــة 
ــا  ــــدت لــهــا رواجــ تــلــك الـــرحـــالت بــعــد أن وجـ

ملحوظا من قبل املواطنن.
وتحول زحام سيارات وأتوبيسات الرحالت 
السياحية وأمتعة املصطافن والزوار أمام 
ــــى مــشــهــد يــومــي  ــاح إلـ ــبـ الـــشـــواطـــئ كــــل صـ
محافظة  من  شلبي،  محمد  ويقول  متكرر، 
البحيرة: »أحرص أنا وأصدقائي على دعوة 
أهلنا والجيران لالشتراك في الرحالت إلى 
شــــواطــــئ املـــحـــافـــظـــات الـــســـاحـــلـــيـــة، خــاصــة 
اإلســكــنــدريــة الــتــي تــتــمــتــع بــجــو وشــواطــئ 
أن  ــاف  مـــحـــدودة. وأضــ مــتــمــيــزة، وتكلفتها 
ــــرحـــــالت أصـــبـــحـــت بـــديـــال مــنــاســبــا  هـــــذه الـ
ــر الــتــي تــريــد االســتــمــتــاع  لــلــعــديــد مـــن األســ
أن  مــؤكــدا  التكاليف،  بــأقــل  الصيف  بفصل 
غــالء األســعــار فــي املــصــايــف كــان سببا في 

اتجاه العائالت إلى رحالت اليوم الواحد.
ويرى عبد العزيز حمودة، بائع على شاطئ 
الــشــاطــبــي، أن رحــــالت الـــيـــوم ســاهــمــت في 
إنعاش املدينة وزيادة حركة البيع، وتسهم 
أغلب  أن  خاصة  البطالة،  على  القضاء  فــي 
الــبــائــعــن يــعــتــمــدون عــلــى شــهــور الصيف 
ــل إضـــافـــي  ــ ــم وتـــكـــويـــن دخــ ــ ــهــ ــ لـــكـــســـب أرزاقــ

يساعدهم باقي العام في مواجهة الغالء.
وارتـــفـــع عــــدد حــــاالت الــتــحــرش فـــي مــديــنــة 
ــة، إلـــــى 24 حــــالــــة فــــي مــنــطــقــة  ــدريــ ــنــ ــكــ اإلســ
مــحــطــة الـــرمـــل، وســـط املــديــنــة فــي أول أيــام 
عيد األضحى، حيث تمكنت حملة مكافحة 
التحرش من ضبط 2 حالة تحرش جسدي 
و22 حـــــاالت تـــحـــرش لــفــظــي، خــــالل تــأمــن 

محيط منطقة السينمات.
فــيــمــا نــظــم عـــدد مـــن الــفــتــيــات والــنــاشــطــات 
أمــان«،  حملة تحت شعار »عايزين الشارع 
وذلك بالتزامن مع عيد األضحى وتعّرضهن 
عــدد من  للمضايقات والــتــحــرش، ونــشــرت 
الــنــاشــطــات صــورهــن وهـــن يحملن الفــتــات 

باسم الحملة.

جابت وسائل 
مواصالت سياحية 
في الشوارع، لتصبح 
فسحة إجبارية في 

عيد األضحى.

■ ■ ■
بات واضحًا زيادة عدد 
القادمني والزائرين إلى 
محافظة اإلسكندرية 
من املحافظات املجاورة.

■ ■ ■
ارتفع عدد حاالت 
التحرش في مدينة 
اإلسكندرية، إلى 24 

حالة في منطقة محطة 
الرمل.

■ ■ ■
نظم عدد من الفتيات 

والناشطات حملة تحت 
شعار »عايزين الشارع 

أمان«.

باختصار

شهدت شواطئ وحدائق ومتنزهات اإلسكندرية شمالي مصر، إقباال ملحوظا في اليوم الثاني من عيد األضحي، مقارنة باليوم 
األول، وغلب الجو العائلي على معدالت اإلشغال في فنادق المدينة من جانب المصطافين القادمين من المحافظات

هوامش

سعدية مفرح

فــي أحــــدث حــلــقــات بــرنــامــج »ســاعــة خــلــيــجــيــة« الــذي 
السعودية  اإلعالمية  كــارلــو  مونت  إذاعـــة  على  تقدمه 
الجديد  املــديــر  الضيف  كــان  الــحــمــود،  إيــمــان  املتألقة، 
والروائي  األكاديمي  باريس،  في  العربي  العالم  ملعهد 
السعودي معجب الزهراني، وكانت الساعة الخليجية 
 بأسئلة الثقافة العربية في راهٍن مثقٍل بظالل 

ً
مفعمة

التطرف الذي يحلو لبعضهم، بقصد أو بغير قصد، 
أن يصفه باإلسالمي، نظرًا للهوية الدينية التي يختبئ 

خلفها من يقدم عليه عادة!
وقــد أثـــار الــحــوار الــثــري الـــذي شــاركــُت، فــي دقائقه 
األخيرة، بمداخلٍة حول دور املثقف في توجيه الرأي 
بــاإلدارة  أتــفــاءل خيرًا  الــعــام، نقاطًا عديدة جعلتني 
العريقة،  الفرنسية  العربية  املؤسسة  لهذه  الجديدة 
عــديــدة، جعلتها  أخــيــرًا، من مشكالٍت  والتي عانت، 
تنزوي كثيرًا في مشهد حي ومتفاعل بني الثقافتني 
اختيار مثقٍف  أن  والفرنسية! فال شك في  العربية 
مـــعـــروٍف فــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة والــســعــوديــة والــوطــن 
الـــعـــربـــي، وبــخــلــفــيــة إبـــداعـــيـــة ومــعــرفــيــة وأكــاديــمــيــة 
مميزة، مثل الدكتور معجب الزهراني، ليكون مديرًا 

ــروف الــدقــيــقــة الــتــي تــمــّر بها  لــلــمــعــهــد فـــي ظـــل الـــظـ
تحديدًا  اإلســالمــي  بالدين  املرتبطة  العربية  الثقافة 
أمــام مؤسسة املعهد،  في فرنسا يعد تحّديًا كبيرًا 
، لكنها 

ٌ
 ثقيلة

ٌ
وأمام الرجل نفسه. صحيح أنها مهمة

، بالنظر إلى طبيعة االختيار اآلتي 
ً
ليست مستحيلة

مـــن الــســعــوديــة، بــكــل ثــقــلــهــا الــحــضــاري والــثــقــافــي 
واملعرفي الديني في العالم اإلسالمي، على الرغم من 
أنــه ليس االختيار األول مــن نــوعــه، لكنه، هــذه املــرة، 
تــحــّد إضــافــي،  ــذا  الــراهــنــة! وهــ ــاء بخصوصيته  جـ
ليس  يعمل،  أن  الزهراني  معجب  من  نأمل  يجعلنا 
اإلسالمية  واملعرفية  الثقافية  الصورة  تجميل  على 
 على تعريف 

ً
أوال بل  لدى جمهور فرنسا وحسب، 

هذا الجمهور بما خفي من تلك الثقافة، تحت غبار 
فــي حمأة  واملضطرمة  املغرضة  اإلعــالمــيــة  املــعــارك 

التطّرف والتطّرف املضاد! 
املــعــهــد عــن بعض  ــم أن تتخلى مــؤســســة 

ّ
ــذا يــحــت وهــ

صورتها التقليدية الخاصة والضيقة في دائرٍة ثقافية 
العربي  الــعــاملــي  املــعــهــد  إلـــى  نــظــرنــا  صــغــيــرة، فلطاملا 
مــن ثالثة عقود،  أكثر  قبل  إنشائه  بــاريــس، منذ  فــي 
بالثقافة  غالبًا  تهتم  ال   

ً
نخبوية  

ً
مــؤســســة بــاعــتــبــاره 

الجماهيرية الفاعلة في تكوين الرأي العام وتوجيهه، 

في  الفرنكفونية  بالثقافة  الحصري  اهتمامها  إن  ثم 
بهذا  مــن إحساسنا  الــعــرب ضــاعــف  املثقفني  وســط 
العذر  كل  للمعهد  كــان  وإذا  الضيق.  النخبوي  الــواقــع 
 من بني الفرنكفونيني العرب، 

ً
في اختيار قياداته عادة

بالثقافة  يهتم  مــعــهــٍد  إدارة  عــلــى  األقــــدر  بــاعــتــبــارهــم 
بطريقٍة  مشعًا  الفرنسية،  العاصمة  وســط  العربية 
العذر ال ينطبق على  دائريٍة منداحٍة حولها، فإن هذا 
ــــرى، وال فــي اخــتــيــاره أســمــاء  اهــتــمــامــات املــعــهــد األخـ
فـــي تفعيل  بــعــيــنــهــا ضــيــوفــًا أو مــســاهــمــني  عــربــيــة 
ــدر أن يــلــقــى املــثــقــفــون، من  ــ ــراك املــعــهــد. كـــان األجـ حــ
غــيــر الــفــرنــكــفــونــيــني، اهــتــمــامــًا أوســــع مــن املــعــهــد في 
أحــد  ألنـــه  املختلفة،  وأنــشــطــتــه  ومــطــبــوعــاتــه  فعالياته 

الفرنسي  الــجــمــهــور  إلـــى  لــلــوصــول  القليلة  قــنــواتــهــم 
الذي ال يستطيعون الوصول إليه بجهودهم الفردية، 
يفعل  كما  الخاصة،  وإبداعاتهم  كتاباتهم  على  اتكاًء 

زمالؤهم الفرنكفونيون.
من   

ً
بـــدال الــتــي  السياسة  هــذه  لتغيير  إذن،  األوان،  آن 

املتاحة  ممكناته  بــكــل  املــعــهــد  وتسخير  ترسيخها، 
 من متحٍف ومكتبٍة ومجلِة قنطرة 

ً
واملأكولة مستقبال

وغيرها، إلحداث ثورٍة ثقافيٍة وإعالميٍة كبيرٍة وفاعلٍة 
قادرٍة على مخاطبة الجمهور الفرنسي بلغته، ووفقا 

ملعاييره ومفاهيمه في الحياة املعاصرة أيضا!
وألن العقبة الكأداء التي ما انفّك يشكو منها كل من 
مر على املعهد من رؤســاء فرنسيني ومديرين عرب 
هي فقر امليزانية، بالنظر إلى عدم وفاء الدول العربية 
بالتزاماتها  فــرنــســا،  إلــى  إضــافــة  للمعهد،  املــؤســســة 
حل  على  الجديدة  اإلدارة  تقدم  أن  األمــل  فكل  املالية، 
هـــذه املــشــكــلــة جـــذريـــًا، عــبــر إقــنــاع الــبــلــدان الخليجية 
مقابل  كــافــة،  املــعــهــد  تكاليف  بتحمل   ،

ً
مــثــال املــعــنــيــة، 

امتيازاٍت كثيرة يمكن أن تخدم سياسات هذه البلدان 
على الصعيد الثقافي في فرنسا وأوروبــا كلها.. ولم 
ال؟ فاستثمار كهذا مضمون النجاح، وخالل سنوات 

قليلة فقط... نأمل وننتظر.

مهمة ثقيلة... غير مستحيلة

وأخيرًا

كان األجدر أن يلقى المثقفون، 
من غير الفرنكفونيين، اهتمامًا 

أوسع من المعهد

الخميس 15  سبتمبر/ أيلول  2016 م  14 ذو الحجة 1437 هـ  ¶  العدد 745  السنة الثالثة
Thursday 15 September 2016

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00




