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تفاقم أزمات أولمبياد ريو
لم تتوقف أزمات دورة األلعاب األولمبية عند موجة اإليقافات والغيابات، لتمتد إلى 

األزمات التنظيمية والمشاكل التي تسبب فيها عدم اكتمال أعمال البناء. ]28ـ29[

تنقل الدراما السورية 
صورة نمطية لعناصر 

المخابرات واألمن 
السوري، رغم الثورة 

التي بلغت عامها 
الخامس.
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انضّم إلينا لمهرجان مفعم با�بداع والمرح والتشويق مع مجموعة من المساحات 
المخصصة للفنون والعروض المباشرة والعروض التسويقية، با�ضافة إلى مدينة ترفيهية 

فريدة من نوعها. اختر ألوانك المفضلة وادعو جميع أفراد العائلة لتلّونوا صيفكم مع�!

qatarsummerfestival.qa #مهرجان_صيف_قطر
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توتر بين السيسي والكنيسة
ورقة الغضب المسيحي وأقباط المهجر

»طائرة الجوالن« تربك إسرائيلاغتيال محمد الفقيه... قصة جديدة من كتاب االنتفاضة

يحدث اآلن
مشكلة جديدة يواجهها النظام المصري مع تزايد انتقادات الكنيسة القبطية لما تعتبره تقاعسًا في حماية 
المسيحيين من حوادث العنف الطائفي، وسط حديث عن استغالل أقباط المهجر هذا الوضع للتحريض ضد 

النظام في الخارج
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محمد الفضيالت

هل تكفي كلمة »صادمة« لوصف 
نتائج امتحان الثانوية العامة 

)التوجيهي( في األردن التي أعلنت 
األحد املاضي؟ بالتأكيد هي غير 

كافية وقد بلغت نسبة النجاح 41.1 
في املائة. النسبة املتدنية جعل منها 
وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات 

وسامًا علقه على صدره، وسّوقها 
 على نجاحه في معركة »إعادة 

ً
دليال

الهيبة للتوجيهي« التي أعلنها قبل 
سنوات، وتمت ترجمتها بإجراءات 

صارمة لضبط الغش الذي استشرى 
وأصبحت تديره عصابات منظمة. 
كانت عالمات الزهو واضحة على 
وجه الوزير »العنيد« خالل املؤتمر 

الصحافي املخصص إلعالن النتائج، 
وهو يقدم قراءته الخاصة للنتائج 
التي يسهل قراءتها على أكثر من 

وجه. قرأها الوزير بعني الرضا 
 على تحسن واضح في 

ً
فكانت دليال

انضباط االمتحان وأداء الطلبة الذين 
ترسخت لديهم قناعة بأن الحق 

والعدل هما املعياران اللذان يحكمان 
عمل الوزارة. وبلغت السعادة ذروتها 
وهو يعلن َحصَد املدارس الحكومية 
املراكز السبعة األولى من األوائل في 

الفرعني األدبي والعلمي، ما أورده 
كمؤشر على تحسن نوعية التعليم 

في املدارس الحكومية، وقصد 
منه توجيه ضربة مؤملة للمدارس 

الخاصة التي يرى فيها غالبية أولياء 
األمور من املقتدرين طوق النجاح 

ألبنائهم، بعد أن سجل التعليم 
الحكومي تراجعًا ملحوظًا يصعب 
إنكاره. قراءة الوزير تقابلها قراءات 

متعددة للنتائج، فنسبة الرسوب 
للمتقدمني لالمتحان المست 60 
في املائة، وبإعادة احتساب نسبة 
الرسوب بعد األخذ بعني االعتبار 
استنكاف أكثر من 47 ألف طالب 
وطالبة عن تقديم االمتحان، فإن 

نسبة النجاح لن تتخطي عتبة 26 
في املائة، كما توثق الحملة الوطنية 
من أجل حقوق الطلبة »ذبحتونا«. 

كما فات الوزير، وهو يسدد ضربته 
للمدارس الخاصة، احتساب نسبة 

النجاح في املدارس الحكومية 
ومقارنتها بنسبتها في املدارس 

الخاصة، وهذا ليس دفاعًا عن 
املدارس الخاصة بقدر ما هو دفاع 

عن موضوعية الوزير التي خسرها 
ووظف النتائج لتحقيق انتصارات 

شخصية.
ال يمكن التقليل من دور الوزير 

في القضاء على ظاهرة الغش التي 
وصلت إلى مستويات خطرة. لكن 
يبقى النجاح في ضبط االمتحان 

غير كاٍف بعد أن كشف عن فشل 
تراكمي في العملية التعليمية 

سيؤدي إنكاره إلى مزيد من الفشل.

األردن... 
مصر: تحضيرات لتوسيع اقتصاد  الجيشإنكار الفشل

القاهرة ـ العربي الجديد

تــكــشــف مـــصـــادر حــكــومــيــة وســيــاســيــة مــطــلــعــة لــــ »الــعــربــي 
الجديد« عن أن سلسلة اللقاءات التي يجريها وزير الدفاع 
املـــصـــري، الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة صــدقــي صبحي 
ــا، أول مـــن أمـــس الــثــاثــاء،  مـــع الـــنـــواب، والـــتـــي عــقــد أحـــدهـ
فــي أحــد فــنــادق الــقــاهــرة بحضور 400 نــائــب »تــهــدف إلى 
الــبــرملــان وتهيئة األجـــواء لتمرير عــدد مــن مشاريع  إعـــداد 
الــقــوانــن الــتــي تــمــنــح الــجــيــش صــاحــيــات أكــبــر ومــســاحــة 
للدولة«.  الرسمي  االقتصادي  النشاط  في  للتحرك  أوســع 
ــاع لــلــشــؤون  ــ ــدفـ ــ ــادر أن مـــســـاعـــد وزيــــــر الـ ــ ــــصـ وتـــضـــيـــف املـ
القانونية والبرملانية، اللواء ممدوح شاهن، هو من أوصى 
الـــلـــقـــاءات، بالتنسيق مــع مــديــر مــكــتــب رئيس  بــعــقــد هـــذه 
الجمهورية عبدالفتاح السيسي، اللواء عباس كامل، نظرًا 
ملا الحظه خال الجلسات العامة واملغلقة بمجلس النواب 
ولــجــانــه الــداخــلــيــة مــن وقـــوف بــعــض الـــنـــواب ضــد األفــكــار 
األساسية ملشاريع القوانن التي يتقدم بها الجيش، وفي 
مــقــدمــتــهــا مــشــاريــع زيـــــادة املـــعـــاشـــات الــعــســكــريــة وإنــشــاء 
العسكري. ويبّرر شاهن  القضاء  تأمن ألعضاء  صندوق 

»تــيــار بــرملــانــي لــه عــاقــات  تــوصــيــتــه بــوجــود مــا وصــفــه بـــ
لسياسات  بمعارضتها  معروفة  وأجنبية  محلية  بجهات 
تأليب  ومحاولتها  املسلحة،  للقوات  وانتقاداتها  الــدولــة 
الــشــعــب عــلــى قــيــادة جــيــشــه«، بحسب أحـــد املـــصـــادر الــذي 
حضر اجتماعًا خاصًا جمع شاهن بعدد من نواب ائتاف 
»دعم مصر« املؤيد لسياسات السيسي، بعد إقرار مشروع 
قانون إنشاء صندوق مالي للقضاء العسكري. وتلفت هذه 
املــصــادر أن االعتراضات التي أبــداهــا بعض الــنــواب خال 
الفترة األخيرة على املشاريع الخاصة بالجيش أثارت قلق 
قد  السيسي  أن  إلى  القلق  الدفاع. ويعود  الرئاسة ووزارة 

وعد القيادة العامة للجيش بتمرير قرارات وقوانن خال 
أنشطة  بتوسيع  تسمح   ،2017-2016 الحالي  املــالــي  الــعــام 
الجيش االقتصادية بصورة أكبر من الوضع الحالي، بما 
من  وذلــك  القومي،  االقتصاد  فــي  الرئيسي  الفاعل  يجعله 
خال تقنن عمليات استيراده السلع والخدمات الضرورية 
مع  التموينية  السوق  تمويل  في  واملساهمة  والترفيهية، 
وزارتي التجارة والصناعة والتموين، مع منحه اإلعفاءات 

الضريبية والجمركية الازمة لذلك.
الجيش  الـــذي منح  السيسي  فــإن  ذاتــهــا،  للمصادر  ووفــقــًا 
قــبــل انــعــقــاد الــبــرملــان بــأشــهــر عـــدة حــق إنــشــاء شــركــات مع 
املجتمعات  وإدارة  وإنــشــاء  األراضـــي  لتجارة  املستثمرين 
العمرانية، بصدد إصــدار قــرارات جديدة تقنن الــدور الذي 
ــام بــه الــجــيــش عــلــى نــطــاق مــحــدود خـــال الــعــام الــحــالــي  قـ
لتزويد السوق املحلية بالسلع االستهاكية. وكان السوق 
التي تنتجها شركات  السلع  البداية على بيع  يقتصر في 
الجيش لــإنــتــاج الــحــيــوانــي والـــزراعـــي والــســمــكــي، وهناك 
مـــحـــاوالت حــالــيــًا لــتــحــويــل الــجــيــش إلــــى مــســتــورد وحــيــد 
أو يجب  بــدائــل محلية  لها  ليس  أخــرى  استهاكية  لسلع 
اســـتـــيـــرادهـــا لــســد احــتــيــاجــات الـــســـوق املــحــلــيــة. وتــوضــح 

السيسي ترسيخه  الــذي يريد  الجديد  الوضع  أن  املصادر 
السلع  أنـــواع  ملختلف  رئيسي  كمستورد  الجيش  بتدخل 
ــقــــوانــــن الــخــاصــة  يــتــطــلــب تـــغـــيـــيـــرًا جــــذريــــًا فــــي بـــعـــض الــ
اعتراض  إلى ضمان عدم  العسكرية، باإلضافة  باملؤسسة 
الـــنـــواب عــلــى مـــوازنـــة الــعــام املــالــي املــقــبــل الــتــي ستنعكس 
فــي ما  لــلــجــيــش، خــصــوصــًا  الــجــديــدة  عليها هـــذه األدوار 
من  واحـــدًا  رقمًا  اعتمادها  يتم  التي  بمخصصاته  يتعلق 

دون تفصيل.
وتؤكد بعض املعلومات أن هذا الوضع يرضي تمامًا قيادة 
الجيش عمومًا،  على  يـــدره  ملــا  نــظــرًا  العسكرية،  املــؤســســة 
أربــاح مالية عالية، ســواء بطريقة  والقيادة خصوصًا من 
مــبــاشــرة عــن طــريــق تعظيم مــــوارد ومــداخــيــل الــجــيــش من 
خـــال أنــشــطــتــه الــتــجــاريــة املــبــاشــرة، أو غــيــر مــبــاشــرة من 
خـــال ضــمــان ســريــة واســتــقــال اقــتــصــاد شــركــات الجيش 

باعتبارها تقدم دعمًا لاقتصاد القومي.
وانــتــشــرت شــائــعــات فــي األوســــاط الــســيــاســيــة واإلعــامــيــة 
خــــال الـــســـاعـــات املــاضــيــة عـــن احــتــمــال تــكــلــيــف الــســيــســي 
للجيش بالتدخل في عملية إنقاذ قيمة الجنيه املصري من 

التدهور املستمر مقابل الدوالر األميركي.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري بـــرئـــاســـة  ــنــــظــــام املـــــصـ ــه الــ ــ ــــواجـ يـ
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، أزمــــة داخــلــيــة 
ــدة  ــ ــلــــق بــــــارتــــــفــــــاع حـ ــتــــعــ جـــــــديـــــــدة تــ
االنتقادات من قبل املسيحين، على خلفية ما 
ــف االعــتــداءات 

ْ
يعتبرونه عجز الــدولــة عــن وق

ــرة املــــاضــــيــــة.  ــتــ ــفــ ــــال الــ ــ ــــررة عـــلـــيـــهـــم خـ ــكـ ــ ــتـ ــ املـ
حــاالت  خمس  نحو  املنيا  محافظة  وشــهــدت 
عنف طائفي، على مــدى شهرين، وهــو معدل 
 عن أن 

ً
مرتفع مقارنة بحوادث سابقة، فضا

ل 
ّ

جميعها وقعت في محافظة واحــدة. وتدخ
النظام الحالي من خال اتصاالت مع قيادات 
ــا بــابــا  ــلـــى رأســــهــ مــــن الــكــنــيــســة املـــصـــريـــة وعـ
اإلسكندرية وبطريرك الكنيسة األرثوذكسية، 
ــتــــواء حـــالـــة الـــغـــضـــب، بعد  ــــروس، الحــ ــواضـ ــ تـ
دعوات من أقباط املهجر إلى تنظيم تظاهرات 
ــام الــبــيــت األبـــيـــض فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة  ــ أمـ
ــداءات املــتــكــررة ضد  ــتـ األمــيــركــيــة، بسبب االعـ
املسيحين في مصر. وكان البابا تواضروس 
أبلغ أجهزة سيادية، تدخلت الحتواء املوقف، 
ــي أوســـــاط  أن هـــنـــاك حـــالـــة غـــضـــب كـــبـــيـــرة فــ
املسيحين جراء عدم اتخاذ إجراءات حاسمة 
ملــنــع تــكــرار تــلــك االعــــتــــداءات، ووقـــف جلسات 
الصلح العرفية التي ال تؤدي إلى حل حقيقي 

لألزمة .
وتقول مصادر أمنية، إن تواضروس وقيادات 
حوا إلى اقتراب فقدان السيطرة على 

ً
كنسية، مل

ــذه الــورقــة  ــاط، واســتــخــدمــوا هـ ــبـ الــشــبــاب األقـ

خــال االتــصــاالت مع جهات عليا في الدولة. 
»الــعــربــي  وتــضــيــف املــــصــــادر فـــي حــديــثــهــا لـــ
الجديد«، أن حديث القيادات الكنسية أغضب 
الـــجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة، ووصـــــل إلــــى الــســيــســي 
نفسه أن هناك نبرة تهديد من الكنيسة، علمًا 
بــأن الــقــيــادات القبطية كــانــت داعــمــة لــه بقوة 
فــي انــقــاب »30 يــونــيــو« وخـــال االنتخابات 

الرئاسية.
وكــان مجلس الــنــواب لجأ إلــى التدخل أيضًا 
الدولة  بن  القائم  التوتر  حــدة  من  للتخفيف 
ــد مـــن الــلــجــنــة  والــكــنــيــســة، وســــط تــشــكــيــل وفــ
الدينية في البرملان، ولقاء البابا تواضروس، 
االثنن املاضي، في محاولة المتصاص حالة 

الغضب. لكن هذا الوفد لم ينجح، كما فشلت 
أجهزة الدولة بإنهاء حالة التوتر وامتصاص 
الغضب لدى قيادات الكنيسة، بحسب مصادر 
برملانية فــي ائــتــاف »دعــم مــصــر«. وقــال بابا 
ــيـــة: »الــتــزمــنــا  ــنـ األقــــبــــاط لـــوفـــد الــلــجــنــة الـــديـ
الصمت بعد حرق كنائسنا عقب أحداث فض 
ــة، وكــنــا مـــدركـــن مــســلــمــن ومسيحين  ــعـ رابـ
جميعًا أننا نواجه عــدوًا، أمــا الــحــوادث التي 
أقــل حجمًا مما جــرى من  تــحــدث حاليًا فهي 
حــــرق الــكــنــائــس ولـــكـــن الــغــضــب فـــي أوســــاط 
بكل  »أرجــوكــم  بكثير«، مضيفًا:  أكبر  األقباط 

محبة وإخاص تصدوا لذلك«.
ــيــــة املــــقــــربــــة مــن  ــانــ ــبــــرملــ وتـــــؤكـــــد املــــــصــــــادر الــ

دوائــــر صــنــع الــقــرار عــلــى أن هــنــاك مــحــاوالت 
المــتــصــاص غــضــب الــكــنــيــســة، ولـــكـــن مــســألــة 
مـــمـــارســـة ضـــغـــوط والــتــصــعــيــد ضــــد الـــدولـــة 
والنظام أمر مرفوض، مشيرة إلى أن الكنيسة 
أبعد  معينة  مكاسب  على  للحصول  تضغط 
مـــن مــســألــة مــحــاســبــة املـــتـــورطـــن فـــي أحــــداث 
مـــجـــال إال تطبيق  ــه ال  الــطــائــفــي، ألنــ الــعــنــف 
القانون على كل من يرتكب جريمة. وتضيف 
ــادر ذاتـــهـــا أن الــكــنــيــســة تــضــغــط لــعــدم  املــــصــ
تمرير قانون بناء الكنائس إال بموافقة تامة 
عــلــيــه، وضـــمـــان تــنــفــيــذ رؤيــتــهــا دون إدخــــال 
تـــعـــديـــات كــبــيــرة عــلــيــه، حــيــنــمــا يــتــم عــرض 
مشروع الحكومة على البرملان. تجدر اإلشارة 
إلى أن البابا تواضروس طالب مجلس النواب 
بالشفافية، خال لقائه بوفد اللجنة الدينية، 
ملوحًا بإمكانية رفض الكنيسة لقانون بناء 
رفــض سيطرة جهة  على  ومــشــددًا  الكنائس، 

معينة على بناء الكنائس في مصر.
ــادر عـــلـــى أن مـــســـألـــة الــلــعــب  ــ ــــصـ ــدد املـ ــشــ وتــ
املهجر،  وأقــبــاط  املسيحي  الغضب  بورقتي 
أمر في غاية الخطورة، وأنه ال يجب التعامل 
ــذا يعتبر  لـــهـــذا املـــبـــدأ، ال ســيــمــا أن هــ وفـــقـــًا 
تــلــويــحــًا بــاســتــعــداء الــغــرب لــلــنــظــام الحالي 
ومــصــر. كــمــا تــلــفــت املـــصـــادر إلـــى أن حديث 
احتفال تخرج دفعة جديدة  السيسي خال 
من الكلية الحربية، األسبوع املاضي، والذي 
شدد فيه على املساواة بن جميع املواطنن، 
ومحاسبة كل من يخطئ، كان رسالة للداخل 
والــــخــــارج، بــعــد اتـــصـــاالت جـــهـــات ســيــاديــة 

حدثت  التي  التوتر  وحالة  كنسية  بقيادات 
خال الفترة املاضية.

في غضون ذلك، تقول النائب سوزي ناشد، إنه 
ال بد من تدخل الدولة بقوة لوقف االعتداءات 
املحاكمة بشكل  إلى  الجناة  املتكررة، وتقديم 
ســـريـــع لـــنـــزع فــتــيــل األزمـــــــة. وتــضــيــف نــاشــد 
»العربي الجديد« إن األقباط تنتابهم حالة  لـ

غضب شديدة من تكرار االعتداءات، ال سيما 
أن السكوت على ضياع الحقوق سابقًا أسفر 
عــن تــزايــد االنــتــهــاكــات. وتشير نــاشــد إلــى أن 
بــعــض الــعــائــات اضــطــرت إلـــى الــتــهــجــيــر من 
ـــر أخـــرى  ــع أسـ مــنــازلــهــا عــقــب انــــــدالع أزمـــــة مـ
مــســلــمــة، مــنــعــًا لــلــتــنــكــيــل بــهــا، وكــــل هــــذا كــان 
وتتابع  قولها.  حــد  على  الــدولــة،  برعاية  يتم 

ــة  ــ ــلـــول األزمـ ــد حـ ــ الـــبـــرملـــانـــيـــة املـــصـــريـــة أن أحـ
هــو إقــــرار الــبــرملــان بشكل عــاجــل قــانــون بناء 
الطائفي  العنف  حــوادث  أغلب  ألن  الكنائس، 
وادعــاء  املسيحين  عبادة  دور  نتجت بسبب 
بتحويل بعض املنازل لكنائس للصاة فيها.

وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود حــالــة عــنــف طائفي، 
ــذرت نـــاشـــد مــــن اســـتـــغـــال أقــــبــــاط املــهــجــر  ــ حــ

الــدولــة عــن نزع  والــغــرب مــا اعتبرته تقاعس 
فتيل األزمة، لزيادة الضغوط الخارجية على 
مصر في هذا امللف، وهو ما قد ينسحب على 

ملفات أخرى.
مــن جــانــبــه، يــقــول الخبير الــســيــاســي، محمد 
عــز، إن ملف األقــبــاط في مصر شائك جــدًا، ال 
سيما أن األجهزة السيادية واألمنية هي التي 
وليس جهات  امللف،  هــذا  مع  التعامل  تتولى 
ــرى مــثــل الــحــكــومــة أو الـــبـــرملـــان. ويضيف  أخــ
ــه ال  ـــ  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـ عـــز فـــي حــديــثــه لـ
احتقان حالية  للتشكيك بوجود حالة  مجال 
ي 

ّ
تفش عليها  يغلب  التي  املناطق  بعض  فــي 

مـــوروثـــات ثقافية وجــهــل، ولــكــن عــلــى الــدولــة 
التعامل بحكمة مع األمر ملنع تفاقمه. ويشير 
إلى أن امللف القبطي في مصر أمني وسياسي 
فــي األســــاس وهـــذا خــطــأ، فــا بــد مــن تطبيق 
املــواطــنــة بشكل كــامــل، وأن يــكــون الــكــل ســواء 
أمـــام الــقــانــون، وهــو أمــر مــن شــأنــه نــزع فتيل 
أي أزمــة، وعدم إعطاء فرصة للمتربصن من 
للحصول  للضغط  املهجر  أو  الــداخــل  أقــبــاط 

على مكاسب معينة.
ويكشف عز أن تصاعد الهجوم على السيسي 
والـــحـــديـــث عـــن دعــمــه فـــي »30 يـــونـــيـــو«، يــدل 
بـــوضـــوح عــلــى وجـــــود اتـــفـــاقـــات حـــدثـــت قبل 
االنقاب على الرئيس املعزول محمد مرسي، 
ال ســيــمــا مـــع عـــدم خــــروج مــصــدر رســمــي في 
الكنيسة لينفي أو يرفض ما ذكره أحد الكهنة 
املقيمن في الواليات املتحدة ويدعى مرقص 
للسيسي  األقباط  عزيز ميخائيل، حــول دعــم 

في االنقاب على مرسي. 
وكان الكاهن ميخائيل قال، في شريط مصور، 
تــكــرار حــوادث  ــام، تعليقًا على  أيـ قبل بضعة 
إن  املنيا،  فــي محافظة  األقــبــاط  تــجــاه  العنف 
»السيسي أســـوأ رئــيــس جــمــهــوريــة«، مضيفًا 
ــه، عــلــمــًا بــأنــهــم قــدمــوا  أن األقـــبـــاط خـــدعـــوا بــ
لـــه الـــدعـــم وســــانــــدوه بــكــل قــــوة فـــي اإلطـــاحـــة 
أنه كان  إلى  بالرئيس املعزول، مرسي. ولفت 
 :

ً
يساند السيسي ليصبح رئيسًا ملصر، قائا

»ال أنسى أني عملت له دعاية كثيرة في أحد 
برامجي بالتلفزيون«.

رام اهلل  ـ نائلة خليل

ــنـــي، مــحــمــد  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــاب الـ ــ ــشــ ــ اســـتـــشـــهـــد الــ
ــاف إلــــــى ســجــل  ــيـــضـ ــر أمـــــــس، لـ ــجـ ــه، فـ ــيـ ــقـ ــفـ الـ
الخريف  مــنــذ  املــســتــمــرة  الفلسطينية  الــهــّبــة 
املاضي، قصة »بطولة« جديدة. وقد اتهمته 
بتنفيذ عملية  اإلســرائــيــلــي  االحــتــال  قـــوات 
إطاق نار قتل فيها زعيم للمستوطنن هو 

صالح النعامي

ال يزال الجيش اإلسرائيلي يعيش تداعيات 
فشله فــي إســقــاط الــطــائــرة مــن دون طــيــار، 
ــواء الــســوريــة إلــى  ــ والـــتـــي تــســلــلــت مـــن األجــ
فــضــاء الـــجـــوالن املــحــتــل، فــي الــســابــع عشر 
من شهر يوليو/ تموز الجاري، واستمرت 
في التحليق ملدة 30 دقيقة. ويجري ساح 
مكثفة  تحقيقات  حاليًا  اإلســرائــيــلــي  الــجــو 
الـــتـــي حـــالـــت دون تمكن  ــبــــاب  ملــعــرفــة األســ
منظومة الدفاع ضد الصواريخ »باتريوت« 
ــيـــار، والــتــي  ــــدون طـ ــقـــاط الـــطـــائـــرة بـ مـــن إسـ

انسحبت دون أن تتعرض ألذى.
ونظرت الدوائر العسكرية واالستخباراتية 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة إلــــى هــــذا الـــتـــطـــور بــخــطــورة 
كــبــيــرة، على اعــتــبــار أن أحــد أهــم مرتكزات 
تقوم  اإلسرائيلية  الدفاعية  االستراتيجية 
ــــوال ألي  عــلــى عـــدم الــســمــاح بــحــال مــن األحـ
طــائــرة عــســكــريــة أجــنــبــيــة بــاخــتــراق املــجــال 
الجوي، ال سيما أن صغر مساحة فلسطن 
املحتلة ومحدودية سعة أجوائها يفاقم من 
خطورة االختراق ويمّكن الطيران »املعادي« 

من ضرب أهداف حساسة.

سمعة سالح الجو
ــــرت صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« قــبــل يــومــن،  وذكـ

قــرب مستوطنة عتينيئيل،  مــارك،  ميخائيل 
ثـــم طـــاردتـــه نــحــو شــهــر، لــكــنــه اســتــبــســل في 
ــتـــال أثـــنـــاء عــمــلــيــة دهـــم مــكــان  مــقــاومــة االحـ
اختبائه في بلدة صوريف بشمال محافظة 
الــخــلــيــل. وتـــصـــدى لــلــجــنــود اإلســرائــيــلــيــن 
وخــــاض مــعــهــم اشــتــبــاكــًا، مـــعـــروف الــنــتــائــج 
سلفًا، لكنه قّرر املقاومة حتى الرمق األخير. 
ــــل، كــــانــــت مــحــافــظــة  ــامـ ــ عـــلـــى مــــــــدار شـــهـــر كـ
الخليل تعيش على وقع ممارسات االحتال 
عن  بحثًا  مسبوقة،  غير  بــصــورة  الوحشية 
الــفــقــيــه الـــــذي بــــات املـــطـــلـــوب رقــــم واحـــــد في 
ــلـــن االحـــتـــال  الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وأعـ
ميخائيل  قــتــل  عملية  وراء  يــقــف  الــفــقــيــه  أن 
مــارك وجــرح زوجــتــه، مطلع الشهر الجاري، 
الخليل،  قرب مستوطنة مبنية على أراضــي 
الــتــفــافــي يستخدمه  وعــلــى مـــشـــارف طــريــق 
االحــتــال  قـــوات  الفقيه  وقـــاوم  املستوطنون. 
في اشتباك مسلح استمر سبع ساعات، حتى 
ــذه الــقــوات  اســتــشــهــاده، فــيــمــا اســتــخــدمــت هـ
»اإلنيرغا«،  املحمولة،  الطائرات والصواريخ 
والجرافات وكل أنواع األسلحة املمكنة، لهدم 
الفقيه  فيه  استحكم  طــبــقــات،  أربـــع  مــن  بيت 
لم تعرف هويتهما بعد، وتم  آخــران  واثنان 
اعتقالهما. وبدأت عملية الدهم ليل الثاثاء-
األربعاء عندما حاصرت قوات االحتال بيت 
الحيح في بلدة صوريف، الذي كان يقيم فيه 

الطائرة مّس بسمعة  الفشل في إسقاط  أن 
ســــاح الــجــو اإلســـرائـــيـــلـــي، والـــــذي اكــتــســب 
»شـــهـــرة كــبــيــرة« فـــي مــجــال إنـــجـــاز مــهــامــه 
املــيــدانــيــة. وأشــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن ما 
الجيش  أن  فــي  األمـــور تعقيدًا يتمثل  يزيد 
بــدون  الــطــائــرة  طابع  يعرف  ال  اإلسرائيلي 
طيار التي أطلقت، وال الجهة املسؤولة عن 
إطــاقــهــا وأهــدافــهــا. ونــقــلــت الصحيفة عن 
مــصــدر قــيــادي فــي ســاح الــجــو إقــــراره بأن 
»هذا الفشل املحرج« يأتي في أعقاب تمكن 
ــلـــي مــــن إســــقــــاط طـــائـــرة  ــيـ الـــجـــيـــش اإلســـرائـ
ســوريــة مــن طـــراز »ســوخــوي 24« قــبــل عــام 

فوق الهضبة املحتلة. 
أسئلة  عـــدة  هــنــاك  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 
تــطــرح بــشــأن الــجــهــة الــتــي يــمــكــن أن تكون 
مــســؤولــة عــن إطـــاق الــطــائــرة بـــدون طــيــار، 
مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون تابعة لجيش 
الـــنـــظـــام الــــســــوري وقــــــام بـــإطـــاقـــهـــا لــجــمــع 
املسلحة،  املعارضة  عناصر  عن  املعلومات 
ــي املـــنـــاطـــق الــــواقــــعــــة شـــرق  املـــتـــمـــركـــزيـــن فــ
»الحدود«، إذ يمكن أن تكون قد تسللت إلى 
أجــــواء الــجــوالن املــحــتــل عــن طــريــق الخطأ. 
ــى أن االســتــخــبــارات  ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــ
الطائرة  تــكــون  أن  تستبعد  ال  اإلسرائيلية 
الــروســي، والــذي يمكن  تابعة لساح الجو 
أن يكون قد أطلقها من أجل جمع معلومات 

الفقيه، وصرخ الجنود عبر مكبرات الصوت: 
ـــم نـــفـــســـك«، فــــرد عــلــيــهــم محمد 

ّ
»مــحــمــد ســـل

بالرصاص حتى مطلع الفجر ونفاد ذخيرته 
واغتياله. واحتجزت قوات االحتال جثمان 
الفقيه، وهدمت البيت الذي كان يختبئ فيه، 
واعــتــقــلــت صـــاحـــب املـــنـــزل وزوجـــتـــه واثــنــن 
تنفيذ  على  الفقيه  مــســاعــدة  بتهمة  آخــريــن، 
عــمــلــيــتــه. كـــذلـــك، قــــال زوج شــقــيــقــة الــفــقــيــه، 
وعائلية  جماعية  لعقوبات  »نخضع  خــالــد: 
وحشية، لقد اعتقلوا زوجتي، شقيقة محمد، 
وابـــنـــي، بــعــد يـــومـــن مـــن الــعــمــلــيــة، إذ أعــلــن 
ضـــبـــاط االحــــتــــال أن مــحــمــدا مــطــلــوب لــدى 

سلطات االحتال«.
نحو  الفقيه  عائلة  مــن  املعتقلن  عــدد  وبــلــغ 
ــقــــال غــالــبــيــتــهــم  ــتــ ــم اعــ ــ ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص، تـ
ــل املـــســـتـــوطـــن،  ــتـ ــــن عـــمـــلـــيـــة قـ ــد يــــومــــن مـ ــعـ بـ
ــزال أربـــعـــة مــنــهــم قــيــد االعـــتـــقـــال حتى  ــ وال يـ
وأضـــاف  وابــنــهــا.  محمد  شقيقة  منهم  اآلن، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اقــتــحــمــوا بيتي  خــالــد لـــ
وبـــيـــت عــائــلــة مــحــمــد عـــشـــرات املـــــــرات، وكــل 
ــال  ــفـ ــرة يـــخـــربـــون الـــبـــيـــت، ويـــرعـــبـــون األطـ ــ مـ
واملــســنــن بــالــكــاب الــبــولــيــســيــة املــتــوحــشــة، 
ويتوعدون  محمد  بحق  الشتائم  ويكيلون 
أمه املسنة أنهم سيقتلونه«. حتى أم محمد 
االعــتــقــال،  مــن  تسلم  لــم  السبعينية،  الفقيه، 
إذ استدعتها قــوات االحــتــال وتــم التحقيق 

ــــول الــــوجــــود الــعــســكــري  اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـ
اإلسرائيلي فوق الجوالن املحتل.

شبهة الهوية الروسية
وأعــــــــادت الــصــحــيــفــة لــــألذهــــان حــقــيــقــة أن 
القيادة السياسية والعسكرية اإلسرائيلية 
قـــررت فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط 2016 عــدم 
ــة طــائــرة روســيــة تــجــتــاز املــجــال  إســقــاط أيـ
الجوي اإلسرائيلي، وذلك ضمن استخاص 
الطائرة  تــداعــيــات إســقــاط تركيا  مــن  العبر 
مــن ردة فعل روسية  الــروســيــة ومــا تبعها 
ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــبــ ــاك رغــ ــ ــنـ ــ ــبــــة. وهـ غــــاضــ
اســتــنــفــاد الــطــاقــة الــكــامــنــة فــي الــتــعــاون مع 

االتحاد الروسي.
وأعــــــــــاد املــــعــــلــــق الــــعــــســــكــــري فـــــي صــحــيــفــة 
يـــشـــاي،  ــــن  بـ أحـــــــرنـــــــوت«، رون  »يــــديــــعــــوت 
ــدون طــيــار  ــ الــتــذكــيــر بـــأنـــه ســبــق لـــطـــائـــرة بـ
أن تمكنت عــام 2014 من  الله  تابعة لحزب 

مـــدار يوم  لــاحــتــال على  فــي معسكر  معها 
كامل، وتم أخذ عينات من الحمض النووي 
ــر بــشــكــل  ــعـ ــعـــاب والـــشـ ــلـ ــن الـ الــــخــــاص بـــهـــا مــ

قسري، كما يؤكد صهرها خالد.
وتــعــتــبــر عــمــلــيــة الــخــلــيــل الـــتـــي أســـفـــرت عن 
مستوطنة  قـــرب  للمستوطنن،  زعــيــم  مقتل 
ذريــع  إســرائــيــلــي  لفشل  تتويجًا  عتينيئيل، 
بالقضاء على الهّبة الفلسطينية، إذ استطاع 
ــتــــل املــســتــوطــن  ــفــــذون إطـــــــاق الــــنــــار وقــ ــنــ املــ
وجـــرح عــائــلــتــه. وفـــي حــن تــم اعــتــقــال رفيق 
الفقيه، األسير عمايرة بعد أيام من العملية، 
ــدار شهر  ــ اســتــمــرت مـــطـــاردة الــفــقــيــه عــلــى مـ
»دوار«  وبــلــدتــه  عائلته  فيه  خضعت  كــامــل، 
والبلدات والقرى املجاورة لها، لشتى أنواع 
الــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة مـــن حـــصـــار، وإغــــاق، 
وسحب تصاريح العمل، ومنع من السفر إلى 

خارج األراضي املحتلة.
وعــلــى عــكــس مـــا يـــرّوجـــه االحـــتـــال وبــعــض 
األصــوات املــأزومــة فلسطينيًا من أن منفذي 
ــاكـــل  الـــعـــمـــلـــيـــات يــــعــــانــــون مـــــن بــــعــــض املـــشـ
العائلية أو صغار بالسن، تدفعهم الحماسة 
قتل  املقاومة، جــاءت عملية  لتنفيذ عمليات 
االدعـــاءات، وتبقي  تلك  د كل 

ّ
لتفن املستوطن 

إســرائــيــل فــي حــيــرة مــن أمـــرهـــا، تــحــول دون 
ــول إلــــى مـــامـــح ومــــحــــددات واضــحــة  الــــوصــ

ملنفذي العمليات الفدائية املحتملن.

اختراق األجواء اإلسرائيلية، بعدما تسللت 
من فوق بحر غزة إلى منطقة النقب، مضيفًا 
ــم تــتــمــكــن من  أن املـــقـــاتـــات اإلســرائــيــلــيــة لـ
إسقاطها إال بعد إطاق عدة صواريخ. وفي 
تحليل نشره موقع الصحيفة أول من أمس 
الثاثاء، أشار بن يشاي إلى أن عدم إسقاط 
« ملــنــظــومــات الـــدفـــاع 

ً
الـــطـــائـــرة يــعــد »فـــشـــا

الــــجــــوي ومـــجـــمـــع الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة 
والجوية اإلسرائيلية، والذي يتوجب على 
ــذا الــفــشــل في  ــبـــاب هــ إدارتــــــه أن تـــشـــرح أسـ

إسقاط الطائرة بدون طيار.

االستعانة بالقبة الحديدية
واعـــتـــبـــر بـــن يـــشـــاي أن الــــحــــادث يــــدل على 
الــدفــاع  وجـــود »ثــغــرة« كبيرة فــي منظومة 
الــجــوي، مشيرًا إلــى أن هــذا التطور يفرض 
بمنظومة  االستعانة  االحتال  جيش  على 
»الــقــبــة الــحــديــديــة« فـــي إســـقـــاط الــطــائــرات 
بــــدون طـــيـــار، مـــع الــعــلــم أن بـــطـــاريـــات هــذه 
والــوســط،  الجنوب  فــي  منصوبة  املنظومة 
ولـــم يــتــم نصبها فــي الــشــمــال. وأوضــــح بن 
يشاي أن الجيش اإلسرائيلي يدرس حاليًا 
توظيف منظومة »العصا السحرية«، والتي 
تــم تــطــويــرهــا أخــيــرًا، بــالــتــعــاون مــع الهند، 
مــن أجــل الــتــصــدي لــلــطــائــرات الــتــي تخترق 

األجواء اإلسرائيلية.

تزايد حالة 
الغضب في 

أوساط أقباط 
مصر )إبراهيم 

يوسف/األنضول(

ضمان استقالل اقتصاد 
شركات الجيش باعتبارها تقدم 

دعمًا لالقتصاد القومي

االستخبارات اإلسرائيلية ال 
تستبعد أن تكون الطائرة 
تابعة لسالح الجو الروسي

فصل جديد من فصول 
االنتفاضة الفلسطينية 

ضد االحتالل اإلسرائيلي، 
كتبه أمس الشهيد الشاب 

محمد الفقيه

قوات االحتالل تحتجز جثمان الفقيه بعد تدمير منزله )وسام حشلمون/األناضول(

يقول الخبير السياسي، محمد عز، إن العالقة بين األنظمة الحاكمة في 
مصر والكنيسة القبطية كانت دائمًا متذبذبة، منذ حكم الرئيس الراحل 
الناصر. ويضيف أن هذه العالقة كانت تارًة على أفضل ما  جمال عبد 
يكون، وتارًة أخرى متوترة وسيئة للغاية. ويؤكد عز، في هذا السياق، 
ملف  مع  مصر  في  حاليًا  المعتمدة  التعامل  طريقة  وقف  يجب  أنه 
األقباط باعتباره ملفًا أمنيًا، ال سيما مع شعور بعض المسلمين بوجود 

امتيازات خاصة للمسيحيين والعكس.

عالقة غير مستقرة

تشير املصادر إلى أن وزير الدفاع املصري، صدقي 
صبحي )الصورة(، ومعه مدير املخابرات الحربية 

ومسؤولون بالهيئة الهندسية وفي هيئة الخدمة 
الوطنية املالكة للشركات املنتجة للسلع االستهالكية 

بالجيش تحدثوا عن »تدخل واسع للجيش في 
عمليات استيراد السلع والخامات لصالح الدولة«، 
في إطار »دعم اقتصاد الدولة« من دون توضيح 

طبيعة هذه السلع.

يتحدث مسؤولون عسكريون خالل اللقاء بني وزير 
الدفاع املصري القائد العام للقوات املسلحة صدقي 
صبحي والنواب، عما وصفوه بنجاحهم في تنفيذ 

1000 مشروع من إجمالي 1700 كلفهم الرئيس 
عبد الفتاح السيسي )الصورة( بتنفيذها منذ 

توليه منصبه ومنها مشاريع الطرق واالستزراع 
السمكي، باإلضافة إلى دعم تسليح الجيش 

املصري بأسلحة روسية وفرنسية وأميركية.

تدخل واسع 
في عمليات 

االستيراد 

تنفيذ 1000 
مشروع من 

أصل 1700
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الكويت: السجن 
14 عامًا لدشتي

ــات  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــة الـ ــمــ ــكــ ــحــ أصـــــــــــــــدرت مــ
الــكــويــتــيــة، أمــــس األربــــعــــاء، حكمًا 
ــة أشــهــر  ــتـ ــًا وسـ ــامـ بــالــســجــن 14 عـ
دشتي،  الحميد  عبد  النائب  بحق 
ــارج الــبــاد مــنــذ أربــعــة  املــوجــود خـ
ــه بــتــهــم  ــتــ ــل، إلدانــ ــ ــ أشـــهـــر عـــلـــى األقـ
اإلساءة إلى السعودية والبحرين. 
عامًا   11 بسجنه  املحكمة  وقــضــت 
للسعودية،  لــإســاءة  أشهر  وستة 
وثــاثــة أعــــوام فــي قضية اإلســـاءة 
ــمــــت إدانـــــــــة دشـــتـــي  لـــلـــبـــحـــريـــن. وتــ
بــــــتــــــهــــــديــــــد عــــــــــاقــــــــــات الــــــكــــــويــــــت 

الدبلوماسية مع اململكتن.
)فرانس برس(

»حماس« تنتقد 
بيان قمة نواكشوط

أعــربــت حــركــة املــقــاومــة اإلســامــيــة 
»حــــــمــــــاس«، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، عــن 
أســفــهــا ملـــا أســمــتــه »حـــالـــة الــتــردي 
الــعــربــي الـــرســـمـــي«، الــــذي عكسته 
قمة نــواكــشــوط الــعــربــيــة. وأشـــارت 
 الــبــيــان الــخــتــامــي 

ّ
الــحــركــة إلــــى أن

للقمة »ال يرقى إلى تلبية مصالح 
ــيــــنــــي واألمـــــــــة  ــلــــســــطــ ــفــ ــب الــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــــه كــــان على 

ّ
الــعــربــيــة«، مــعــتــبــرة أن

القمة أن تعّرف الكيان الصهيوني 
بأنه اإلرهاب الرئيسي في املنطقة، 
هــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــــاومــــة  املــ وأن 
املــــقــــاومــــة الـــشـــرعـــيـــة الــــتــــي يــجــب 
ــا، بــــــــــداًل مــــــن الــــخــــلــــط بــن  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ دعـ

املقاومة واإلرهاب.
)العربي الجديد(

السلطات اإلسرائيلية 
تهدم قرية العراقيب

ــرافــــات ســلــطــات  هـــدمـــت آلـــيـــات وجــ
االحــــــــتــــــــال اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، أمـــــس 
األربعاء، قرية العراقيب في النقب، 
للمرة األولى بعد املائة، وذلك بعد 
أسبوع من املواجهات مع األهالي. 
وكــانــت ســلــطــات االحـــتـــال أقــدمــت 
الهدم  آليات وجرافات  على سحب 
من القرية، بعد محاوالت لتجريف 
حــقــول الــقــريــة وتــحــريــش األراضـــي 
التابعة لها، والتي تبلغ مساحتها 
الحالية 1300 دونم، وسط معارضة 
شديدة من األهالي، ومواجهات تم 
خــالــهــا اعــتــقــال عـــدد مــن الــســكــان. 
غير أنها سرعان ما أمرت بمداهمة 

القرية وهدم بيوتها من جديد.
)العربي الجديد(

يعالون يعلن رفضه 
لحل الدولتين

ــلــــي  ــيــ ــرائــ  وزيـــــــــر األمـــــــــن اإلســ
ّ
شـــــــن

الــــــــســــــــابــــــــق، مــــــوشــــــيــــــه يـــــعـــــالـــــون 
األربعاء، هجومًا  )الصورة(، أمس 
ضــد حــل الــدولــتــن وضـــد السلطة 
ألــقــاه  خــطــاب  خـــال  الفلسطينية، 
ــــي مـــؤتـــمـــر جـــامـــعـــة بــــــار إيــــــان.  فـ
وزعـــم أن »كــل رغــبــة فــي االنفصال 
فهم  وهــــم،  هــي  الفلسطينين  عــن 
ــلـــقـــون بـــنـــا فــي  ــتـــعـ مـــرتـــبـــطـــون ومـ
االقتصاد واألمــن، وبــدون الجيش 
اإلسرائيلي لن تصمد سلطة فتح 
ــلــــه. لـــقـــد انــفــصــلــنــا عــن  فــــي رام الــ
غــزة ومــا زلــنــا نــزودهــا بالكهرباء 
ــالـــون إلـــــى حــل  ــعـ واملـــــــــاء«. ودعــــــا يـ
يقوم على ترتيبات إقليمية بدون 
من  إسرائيلي  انسحاب  أي  تنفيذ 

األراضي الفلسطينية.
)العربي الجديد(

مصر: تفجيران يوقعان 
أربعة قتلى في سيناء

ثاثة  وأصــيــب  قتل مجند مصري 
آخــرون، أمــس األربــعــاء، في تفجير 
كانت تمشط منطقة  أمنية  مدرعة 
ــاء. وقـــتـــل  ــنــ ــيــ ــــط ســ ــ الــــكــــونــــتــــا وسـ
ثاثة مصرين في انفجار غامض 
ــــي مـــديـــنـــة الــــعــــريــــش بــمــحــافــظــة  فـ
شــمــال ســيــنــاء. وقـــال شــهــود عيان 
ــد« إن طـــواقـــم  ــديــ ــجــ الــ »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
اإلســــعــــاف نــقــلــت ثـــــاث جـــثـــث مــن 
ــران جـــنـــوب  ــ ــمــ ــ ــســ ــ مـــنـــطـــقـــة حــــــي الــ

العريش إلى مستشفى املدينة.
)العربي الجديد(
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»داعش« يتبنى 
تفجير القامشلي

اإلســامــيــة«  »الـــدولـــة  تنظيم  تبنى 
)داعـــــش( تــفــجــيــر الــقــامــشــلــي، أمــس 
الــعــمــلــيــة  أن  مـــوضـــحـــًا  األربـــــــعـــــــاء، 
استهدفت تجمعًا ملقرات »الوحدات 
الــكــرديــة«، فــي حــن أفــــادت مــصــادر 
إعــامــيــة بـــأن عـــدد الــقــتــلــى بــلــغ 40 
 ونحو 150 جريحًا. ويوضح 

ً
قتيا

عضو املركز اإلعامي في »وحدات 
ــروز كـــوبـــانـــي،  ــيــ حـــمـــايـــة املــــــــــرأة«، نــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »االنــفــجــار  لـــ
ذ عبر شاحنة 

ّ
ف

ُ
كان ضخمًا جدًا، ون

مفخخة، وتسبب في دمار كبير في 
األبنية القريبة من جامع قاسمو«.

)العربي الجديد(

مساعدات أممية خالية 
من الحليب تدخل حمص

ــــط اإلعـــــــامـــــــي مــحــمــد  ــاشـ ــ ــنـ ــ قــــــــال الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــســبــاعــي، لـــ
ــة مــــســــاعــــدات أمـــمـــيـــة ضــّمــت  ــلـ ــافـ »قـ
تـــســـعـــًا وأربـــــعـــــن شــــاحــــنــــة، تــحــمــل 
مواد غذائية وأخرى صحية، دخلت 
إلــــــى مـــديـــنـــة تـــلـــبـــيـــســـة املـــحـــاصـــرة 
والـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة 
فـــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي، وســط 
 »املساعدات 

ّ
سورية«، مشيرًا إلى أن

واملكمات  األطفال  خلت من حليب 
ــة  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الــــــغــــــذائــــــيــــــة األخــــــــــــــــرى الـ

باألطفال«.
)العربي الجديد(

سجال حول موعد 
انتخابات الرئاسة اإليرانية

بــعــدمــا نــقــلــت الــــوكــــاالت الــرســمــيــة 
ــة خـــبـــرًا يــفــيــد بـــــأن لــجــنــة  ــيــ ــرانــ اإليــ
ــــور الــــتــــي تـــشـــرف  ــتـ ــ ــــدسـ صــــيــــانــــة الـ
ــيـــة فــي  ــابـ ــتـــخـ ــلـــى الـــعـــمـــلـــيـــات االنـ عـ
الـــبـــاد، وافـــقـــت عــلــى تــقــديــم مــوعــد 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بـــدورتـــهـــا  االنـ
الــثــانــيــة عــشــرة إلـــى 18 مــايــو/أيــار 
من العام املقبل، بعدما كانت مقررة 
في النصف األول من شهر يونيو/
حــــزيــــران مــــن الــــعــــام املـــقـــبـــل، عــــادت 
ــر، رغـــم نــقــل الــخــبــر على  ونــفــت األمــ
لـــســـان املـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا، عــبــاس 
ــادت الــلــجــنــة،  ــ ــ عــلــي كـــدخـــدايـــي. وأفـ
ــمـــي، أمــــس األربــــعــــاء،  فـــي بـــيـــان رسـ
بـــأن أعــضــاءهــا لـــم يـــجـــروا أي لــقــاء 

صحافي األربعاء.
)العربي الجديد(

الصدر يحيل أعضاء في 
تياره إلى »النزاهة«

ــــدري«  ــــصـ أحــــــــال زعــــيــــم »الــــتــــيــــار الـ
العراقي، مقتدى الصدر )الصورة(، 
أمس األربعاء، جميع أعضاء »كتلة 
األحرار« في تياره واملمثلة عنه في 
النزاهة«، داعيًا  البرملان إلى »هيئة 
إلى شمول إجراءات مكافحة الفساد 
جـــمـــيـــع املــــســــؤولــــن فــــي الــحــكــومــة 
والــبــرملــان. وأّكـــد أنــه كفيل بمعاقبة 
ــتـــورطـــن قــبــل إيـــقـــاع الــعــقــوبــات  املـ
القانونية بهم. وأوضح الصدر، في 
أنه تم تشكيل لجنة موسعة  بيان، 
املــهــمــة لكشف ذممهم  تــتــولــى هـــذه 

املالية، والتأكد من ثراء بعضهم.
)العربي الجديد(

... وسفير العراق 
بطهران يهاجم 

تظاهراته
 السفير العراقي في إيران، راجح 

ّ
شن

ــاء، هجومًا  ــعـ املـــوســـوي، أمـــس األربـ
التي  التظاهرات  غير مسبوق على 
ــار الــــصــــدري،  ــيـ ــتـ ــا زعـــيـــم الـ ــقـــودهـ يـ
ــال املــــوســــوي،  ــ مـــقـــتـــدى الــــصــــدر. وقــ
ــة »تــســنــيــم«  ــالــ ــع وكــ ــي مـــقـــابـــلـــة مــ فــ
ــة، إن »مــــا نــــراه فـــي بــغــداد  ــيـ ــرانـ اإليـ
مـــن تــظــاهــرات وتــجــمــعــات ال تعبر 
 
ّ
أن إلــى  ولفت  العراقين«.  إرادة  عن 
ــذه الـــتـــظـــاهـــرات هو  ــن يــتــزعــم هــ »مــ
أنصار  ولــه  زعيم سياسي معروف 
إلى  الفتًا  الحكومة«،  في  وممثلون 
أن »املــتــظــاهــريــن هــم الــذيــن جـــاؤوا 
ــذا الـــتـــيـــار  ــهــ ــعـــن لــ ــابـ ــتـ ــواب الـ ــنــ ــالــ بــ

السياسي«. 
)العربي الجديد(

رامي سويد

تــتــخــذ مــعــركــة حــلــب فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري 
مـــســـارًا مــخــتــلــفــًا حـــالـــيـــًا، بــعــد إحـــكـــام قـــوات 
الــنــظــام الــحــصــار عــلــيــهــا، ومــــن شــــأن إعـــان 
قوات النظام عن »تأمن ممر آمن للمسلحن 
واملدنين للخروج من شرق حلب«، أن يشرع 
األبــواب أمام معركة اجتياح ستكون عنيفة، 
بـــــدأت تــبــاشــيــرهــا تـــلـــوح مـــن خــــال تكثيف 
ــيــــران الـــروســـي  غـــــــارات قــــــوات الـــنـــظـــام والــــطــ
عــلــى أحــيــاء املــعــارضــة. وقـــد تــعــّرضــت قــوات 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة فـــي حــلــب خــــال األيــــام 
إلـــى نــكــســات كــثــيــرة، جعلتها في  األخـــيـــرة، 
ــحــَســد عــلــيــه، فبعد إكــمــال النظام 

ُ
ت وضـــع ال 

الــــســــوري الـــطـــوق حــــول مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا 
بمدينة حلب، فجر يوم الثاثاء، عملت قوات 
الــنــظــام أمـــس األربـــعـــاء، عــلــى وصـــل مناطق 
سيطرتها على طريق الكاستلو وفي منطقة 
املـــاح بــضــواحــي حــلــب الــشــمــالــيــة، بمناطق 
الــلــيــرمــون والــخــالــديــة  سيطرتها فــي أحــيــاء 
 إحكامها 

ّ
والبني زيد، شمال حلب. وفي ظل

الحصار على مناطق سيطرة املعارضة، في 
أحياء حلب الشرقية والجنوبية والشمالية، 
للمرة األولى، ذكرت قوات النظام أنه »حرصًا 
على حقن الدماء، نمنح كل من يحمل الساح 
فـــي أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة فــرصــة حقيقية، 
لــتــســويــة وضـــعـــه مـــن خــــال تــســلــيــم ســاحــه 
والبقاء في حلب، ملن يرغب أو تسليم ساحه 

ومغادرة املدينة«.
مدينة  مناطق  فــي  السيطرة  وتــبــدو خريطة 
حــلــب الــشــمــالــيــة، غــيــر مــســتــقــّرة، خــصــوصــًا 
املعارضة  قــوات  املواجهات بن  مع استمرار 
وقــوات النظام في منطقة الليرمون، شمالي 
ــوات الـــنـــظـــام إلـــــى بــســط  ــ ــ حــــلــــب، إذ تـــعـــمـــد قـ

بغداد ـ أحمد الجميلي

فوجئت األوســاط السياسية والشعبية في 
العراق بقرار الحكومة املحلية في محافظة 
بابل، القاضي بهدم منازل العوائل العراقية 
أفــرادهــا عنصر ينتمي  التي لديها من بن 
حــتــى  أو  مـــنـــاصـــر  أو  »داعـــــــــــش«  لـــتـــنـــظـــيـــم 
مــتــعــاطــف مـــع الــتــنــظــيــم فـــي املــحــافــظــة. كما 
تــبــايــنــت مـــواقـــف الــكــتــل الــســيــاســيــة مـــا بن 
مــؤيــد لــلــقــرار، وهـــم كــتــل الــتــحــالــف الوطني 
ــا بــن  ــ ــ ــات ومـ ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــادات املـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــم وقـ ــاكــ ــحــ الــ
مـــعـــارض لـــه بـــشـــدة، مــعــتــبــريــن أنـــه أســلــوب 
الــديــمــوغــرافــي  جــديــد مــن أســالــيــب التغيير 
ومليشيات  سياسية  جهات  مارسته  الــذي 
ــراق، اســتــهــدف مـــن خــالــه  ــعــ طــائــفــيــة فـــي الــ
بغداد  أطــراف  في  السنية  العربية  العشائر 
وشمال محافظة بابل وفي محافظة ديالى. 
بــابــل، حيدر  وقـــال رئــيــس مجلس محافظة 
جـــابـــر الـــزنـــبـــور، فـــي بـــيـــان لــــه، إن املــجــلــس 
صّوت على قانون »هدم منازل« من سّماهم 
»العوائل التي تأوي أفرادًا إرهابين بداعش 
مــعــهــم  مــتــعــاطــفــن  أو  لـــهـــم  مـــنـــاصـــريـــن  أو 
وتـــرحـــيـــل أســـرهـــم إلــــى خـــــارج املــحــافــظــة«، 
ــوا عــلــى  ــقـ ــفـ ــدًا أن »مــــســــؤولــــي بـــابـــل اتـ ــؤكــ مــ
كما  أمنية سريعة«.  بمعالجات  ذلــك  فــرض 
»إعدام  بـ العراقية والبرملان  الحكومة  طالب 
ــدانــــن بــــاإلرهــــاب فـــي الـــســـاحـــات الــعــامــة  املــ
للمجرمن«،  عبرة  ليكونوا  بابل  بمحافظة 

على حد تعبيره.
الجديد  بــابــل  قـــرار مجلس محافظة  ويــأتــي 
شمال  مناطق  على  األمنية  قبضته  إلحــكــام 
بابل، والتي تقطنها أغلبية عربية سنية في 
بلدات اإلسكندرية وجرف الصخر ومويلحة 
جنوب  كيلومترًا   60( والخضر  والبحيرات 

ــات  ــراجــ ســـيـــطـــرتـــهـــا بـــشـــكـــل نـــهـــائـــي عـــلـــى كــ
الــلــيــرمــون ومــول  الــلــيــرمــون ومنطقة معامل 
الــطــريــق  لــقــطــع  الـــلـــيـــرمـــون،  مــاركــتــنــا ودوار 
على قوات املعارضة، التي قد تفكر بمحاولة 
استرجاع ما خسرته شمالي حلب في األيام 

األخيرة.
ــى فـــي تــقــّدم 

ّ
ــرز أمــــس، تــجــل ــ لــكــن الــتــطــور األبـ

شّكل 
ُ
»قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي ت

قــــوات »حــمــايــة الــشــعــب« الـــكـــرديـــة عــمــودهــا 
ــقــــري، مــــن حــــي الـــشـــيـــخ مـــقـــصـــود، الــــذي  ــفــ الــ
تسيطر عليه شمال حلب، إلى منطقة السكن 
الــشــبــابــي شــمــااًل، الــتــي كــانــت تــحــت سيطرة 
املعارضة، قبل أن تصبح بيد القوات الكردية 
عــصــر أمـــس األربـــعـــاء، بــعــد اشــتــبــاك اســتــمــّر 
األمر  الطرفن.  بن  املنطقة  في  فقط  لدقائق 
الذي ُيرّجح وجود اتفاق غير معلن بينهما 
للقوات  الشبابي  السكن  على تسليم منطقة 
الكردية، لتجنب وقوعها خال األيام القليلة 

املقبلة بيد قوات النظام.
ويــلــفــت هــــذا الــتــطــور االنـــتـــبـــاه إلــــى احــتــمــال 
وجــود مخطط لدى قــوات املعارضة لتسليم 
مناطق السكن الشبابي والبني زيد وأجزاء 
مــن مــنــاطــق الــلــيــرمــون لــلــقــوات الــكــرديــة، في 
ــرة مــــمــــّرًا لــلــمــســاعــدات  ــيــ مـــقـــابـــل تـــأمـــن األخــ
اللوجستية واإلنسانية إلى مناطق سيطرة 
املــعــارضــة املــحــاصــرة فــي حــلــب. ويــدعــم هــذا 
الذي تعيشه  الكامل  العجز  السيناريو واقع 
قـــــوات املـــعـــارضـــة شـــمـــال حــلــب خــــال األيــــام 
ــادرة عــلــى الــتــصــدي  ــ ــم تــعــد قــ املـــاضـــيـــة، إذ لـ
لـــقـــوات الــنــظــام، عـــدا عـــن كــونــهــا غــيــر قـــادرة 
بــأي رد فعل مؤثر، تجاه تقدمه  القيام  على 

املستمر والكبير شمال حلب.
كــمــا أن الـــوضـــع املــعــقــد ملــنــطــقــة الــبــنــي زيـــد، 
وهـــي عــبــارة عــن حــي شــعــبــي كــبــيــر تسيطر 
عليه املــعــارضــة شــمــال حــلــب، يــدعــم احتمال 
قيام قوات املعارضة بتسليم املناطق للقوات 
الكردية. ذلك أن استمرار تقدم قــوات النظام 
سيطرتها  مع  بالتوازي  الليرمون،  بمنطقة 
ــع الــــكــــاســــتــــلــــو شـــــمـــــال طـــريـــق  ــمــ عــــلــــى مــــجــ
الــكــاســتــلــو، سيعني حــصــار حــي الــبــنــي زيــد 
الــذي تسيطر عليه املعارضة لوحده، بشكل 
ــاء حــلــب الــشــمــالــيــة  ــيـ ــن بـــاقـــي أحـ مــنــفــصــل عـ
. وهو 

ً
والشرقية والجنوبية املحاصرة أصا

ما سيجعل قوات املعارضة والسكان الباقن 
في هذا الحي في وضع كارثي.

وعلى أســاس كل ما سبق، يبدو أن خيارات 
بمحاولة  حاليًا  منحصرة  تــبــدو  املــعــارضــة 

بـــغـــداد(. وقـــد شــهــدت هـــذه املــنــاطــق عمليات 
فــيــهــا مليشيات  عــســكــريــة واســـعـــة شـــاركـــت 
غالبية  بتهجير  وانــتــهــت  الــشــعــبــي  الــحــشــد 
ــئــــات مــن  ــنـــاطـــق واعـــتـــقـــال املــ ســـكـــان هـــــذه املـ

»داعش«. سكانها تحت ذريعة االنتماء لـ
يـــــرى رئـــيـــس لــجــنــة الـــهـــجـــرة فــــي الـــبـــرملـــان، 
ــة، رعـــد  ــيـ ــراقـ ــعـ ــقــــوى الـ الـــقـــيـــادي بــتــحــالــف الــ
الدهلكي، »أن قرار مجلس محافظة بابل هو 
قرار جائر وغير قانوني«، الفتًا إلى »أن القرار 
منها  يعاني  التي  النزوح  كارثة  من  سيزيد 
للدهلكي،  ووفــقــًا  حــالــيــًا«.  العراقين  مــايــن 
فــإن »أهــالــي مناطق العظيم ويــثــرب وجــرف 
إلــى ديارهم  الصخر لم يسمح لهم بالعودة 
بالرغم من تحريرها من تنظيم داعــش منذ 
عــام ونصف العام ولــم تعد مناطق عمليات 

عسكرية«.
الحراك  فــي جبهة  القيادي  يقول  مــن جهته، 
الله، إن »القرار يذكرنا  الشعبي، محمد عبد 
بــمــمــارســات االحــتــال اإلســرائــيــلــي ضــد أهل 
في  الــلــه،  عبد  ويــرى  الفلسطينين«.  األرض 
املقر  القانون   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ حديث 

فــضــفــاض وســيــســتــخــدم لــتــنــفــيــذ مـــزيـــد من 
ذريعة  تحت  الديموغرافي  التغيير  عمليات 

هذا القانون والحرب على اإلرهاب«.
ويـــذّكـــر بــأنــه »فـــي عـــام 2014، أصــــدر رئيس 

السكنية فــي هــذه املناطق. فــي هــذا السياق، 
ــعــــارض حسن  يــشــيــر الـــنـــاشـــط اإلعــــامــــي املــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الــحــلــبــي، فـــي حـــديـــث لــــ
ت 

ّ
للنظام شن تابعة  »طــائــرة حربية  أن  إلــى 

أمـــــس، غـــــارة جـــويـــة عــلــى مــبــنــى ســكــنــي في 
ــا أدى إلـــى  ــور، شـــــرق حـــلـــب مــ ــاخــ ــي الــــصــ حــ
مقتل سبعة مدنين وإصابة عشرين آخرين 
ت طائرة أخــرى غــارة جوية 

ّ
بجراح. كما شن

بــصــاروخ فــراغــي، مــوّجــه على مبنى سكني 
في حي السكري جنوب غــرب حلب، ما أدى 
إلى مقتل مدنين اثنن وجرح عشرة آخرين، 

جراح بعضهم خطيرة«.
وبــاإلضــافــة إلــى قصف حــي الــســكــري، يشير 
الحلبي إلى أن »طائرة حربية تابعة للنظام 
ت غارة جوية بصاروخ موّجه على مبنى 

ّ
شن

القصر وســط حلب،  فــي حــي بستان  سكني 
حيث أدى انفجار الصاروخ إلى أضرار مادية 
آخرين  واحـــد وإصــابــة  مــدنــي  كبيرة ومقتل 
ت طــائــرات الــنــظــام، غــارات 

ّ
بــجــراح«. كما شن

في محافظة بابل وبالتحديد في بلدة جرف 
الصخر شمال املحافظة. ويناشد السلماني، 
في بيان نشر على موقعه الرسمي، املجتمع 
ــيــــس بــعــثــة األمــــــم املـــتـــحـــدة فــي  الــــدولــــي ورئــ
العراق بالتدخل والضغط على الحكومة من 
إجــراء عمليات تغيير ديموغرافي  أجل منع 
واسعة في محافظات بابل وديالى وبغداد. 
الــنــازحــن  »إرجـــاع  بــــ كــمــا يــطــالــب السلماني 
منها عقب  نزحوا  والذين  البلدة،  أهالي  من 
ــقـــوات األمــنــيــة  ــارك الــتــي انــدلــعــت بـــن الـ ــعـ املـ
املـــدعـــومـــة بــمــلــيــشــيــا الـــحـــشـــد الــشــعــبــي مــن 
جهة وتنظيم داعــش من جهة أخــرى، والتي 
أســــفــــرت عــــن انـــســـحـــاب الــتــنــظــيــم وســيــطــرة 
املــلــيــشــيــات عــلــيــهــا«. ويــشــيــر الــســلــمــانــي إلــى 
ــتـــعـــداد نــاحــيــة  أن »جـــهـــات أمــنــيــة أكـــــدت اسـ
جـــرف الــصــخــر الســتــقــبــال الــنــازحــن، وعلى 
الرغم من ذلك هناك جهات سياسية معروفة 
منع  وراء  تــقــف  مــتــنــفــذة  مليشيات  وتــمــتــلــك 
مناطقهم«. وحول  إلى  العودة  من  النازحن 
مدى قانونية قرار هدم املنازل، يفيد الباحث 
والــخــبــيــر الــقــانــونــي بـــال خــلــيــل فـــي حــديــث 
»العربي الجديد« أن قرار مجلس محافظة  لـ
بابل هو قرار غير قانوني ومخالف للدستور 
في  القانونية  »التبعات  أن  ويؤكد  العراقي. 
فقط  الجريمة  فــاعــل  تشمل  الــقــوانــن  جميع 

دون أن تشمل عائلته«.
من جهته، يدين عضو املجلس العام لشيوخ 
ــراق، الــشــيــخ عــمــار الــســعــد، قــرار  ــعـ عــشــائــر الـ
مـــحـــافـــظـــة بــــابــــل، واصــــفــــًا إيـــــــاه فــــي حــديــث 
»الــجــائــر وال يتوافق  بـــ الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
والدينية  القانونية  واألعــــراف  الــقــوانــن  مــع 
ــريــــة«. ويـــطـــالـــب الـــســـعـــد مــجــلــس  ــائــ ــعــــشــ والــ
مــحــافــظــة بـــابـــل بــالــتــراجــع عـــن تــطــبــيــق هــذا 
محافظة  في  العربية  العشائر  داعيًا  الــقــرار، 
الحكومة  بابل وجنوب بغداد للضغط على 
إلبــطــال هــذا الــقــرار. وكــانــت ثــاث محافظات 
هـــي بــابــل وكـــربـــاء والــنــجــف قـــد أعــلــنــت عن 
ــا اإلداريـــــــــة  ــ ــــدودهــ ــادق حــــــول حــ ــ ــنـ ــ ــاء خـ ــ ــشـ ــ إنـ
ــار، مــعــلــلــة ذلــــك بــحــمــايــة  ــبــ مـــع مــحــافــظــة األنــ
محافظاتها من الهجمات املحتملة لعناصر 
تنظيم »داعش« التي قد تنطلق من محافظة 
ــار املـــحـــاذيـــة. وتـــــرى جـــهـــات ســيــاســيــة  ــبــ األنــ
معارضة في هذا اإلجراء أسلوبًا من أساليب 
إحداث تغيير ديمغرافي واقتطاع مساحات 
وأراٍض زراعية شاسعة من محافظة األنبار 
بحجة حماية األضرحة الدينية الشيعية في 

النجف وكرباء.

لتأمن  الكردية،  القوات  مع  التفاق  التوصل 
، عبر 

ّ
ــن لــلــمــواد اإلغــاثــيــة عــلــى األقـــــل مــمــر آمـ

وقف  بغية  الكردية،  القوات  سيطرة  مناطق 
تـــردي الــوضــع اإلنــســانــي، مــع خـــروج معظم 
ــدء ظــهــور آثـــار  املــســتــشــفــيــات عـــن الــعــمــل، وبــ
الحصار على هذه املناطق، لجهة فقدان بعض 
املـــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــاكــيــة مــن األســـواق 
الباقي منها. وبالتوازي مع  وارتفاع أسعار 
بمناطق  اإلنساني  الوضع  تدهور  استمرار 
سيطرة املــعــارضــة، واصــلــت طــائــرات النظام 
ــيـــاء  ــا عـــلـــى األحـ ــهـ ــاراتـ ــوري الـــحـــربـــيـــة غـ ــســ الــ

الوزراء العراقي، نوري املالكي، قرارًا بمكافأة 
مالية قدرها 5 ماين دينار )4 آالف دوالر( 
ملــن يقتل فــردًا فــي داعـــش، وصــار القتل على 
الهوية لكل من كــان بحاجة إلــى مــال، يذهب 
ويقتل شخصًا ويقول هو في داعش بل حتى 
من كان يكره شخصًا أو يريد أن يؤذيه يفعل 
ــر نــفــســه«، عــلــى حــد قــولــه. ويــطــالــب عبد  األمـ
تلك  لوقف  بالتدخل  حقوقية  منظمات  الله 
ابني  كــان  »لــو   

ً
التعسفية، متسائا القوانن 

خدع وصار في داعش ما ذنب أهله، إخوته 
وأخواته وأمه وأنا أو حتى أطفاله«. ويصف 
ي 

ّ
القرار بأنه موّجه للقضاء على املكون السن

في بابل الذين يزيد عددهم عن 40 في املائة 
من سكان املحافظة، على حد قوله.

ــي الـــســـيـــاق، يــتــهــم الـــنـــائـــب فــــي الـــبـــرملـــان  ــ وفـ
سياسية  جهات  السلماني،  أحمد  الــعــراقــي، 
متنفذة بأنها تنوي إجراء تغيير ديموغرافي 

الفردوس ومساكن  جوية أخــرى على أحياء 
هنانو واملــشــهــد واألنـــصـــاري وجــســر الحج، 
صباح أمس، ما أدى إلى مزيد من الدمار في 
هــذه األحــيــاء وســقــوط جــرحــى تــم اسعافهم 
إلى النقاط الطبية الباقية في حلب، بحسب 
مصادر الدفاع املدني في املدينة. أما في ريف 
الــنــظــام غاراتها  حلب فقد واصــلــت طــائــرات 
الــجــويــة عــلــى مــنــاطــق كــفــرحــمــرة وحــريــتــان 

شمال حلب، ودارة عزة وحور، غرب حلب.
ــرات الـــروســـيـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ

ّ
ــن ــن جـــهـــتـــهـــا، شــ ــ مـ

صــيــب 
ُ
وأ فيها 19 مدنيًا  ــتــل 

ُ
ق غـــارات كثيفة، 

ــا. ويــــصــــرح  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــلــــب وريـ الـــــعـــــشـــــرات، فـــــي حــ
»العربي  الناشط اإلعامي، محمد الحلبي، لـ
ذت 

ّ
 »طائرات حربية روسية نف

ّ
الجديد«، بأن

غارة بالصواريخ على سوق شعبي في حي 
الصاخور بمدينة حلب، ما أسفر عن وقوع 
وإصابة  ونــســاء،  أطفال  بينهم  قتلى،  عشرة 
متفاوتة،  بــجــراح  آخــريــن  عشر  نحو خمسة 

ِسعفوا إلى نقاط طبية قريبة«.
ُ
أ

خنادق التقسيم الطائفي

ــاألرض  ــ بـ الـــحـــفـــر  مــــن  دوالرًا(   15( ــدة  ــ ــواحـ ــ الـ
الــعــراقــيــة لــتــمــزقــهــا، بــحــســب مــصــادر محلية 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وتقع  وأمــنــيــة تــحــدثــت لـــ
التي تجاوزت حدود  الخنادق  تلك  على خط 

املحافظات األخرى واقتطعت أجزاء منها.
وأثــــــار بـــيـــان لــنــائــب رئـــيـــس مــجــلــس كـــربـــاء، 
علي املالكي، أول من أمس الثاثاء، أعلن فيه 
صــراحــة عــن الــبــدء بــمــشــروع خــنــدق إضــافــي 
جديد يهدف إلكــمــال عــزل كــربــاء عــن األنبار 
ــنـــع تــســلــل اإلرهـــابـــيـــن  ــفـــه »مـ بـــهـــدف مــــا وصـ
إلــــى املــحــافــظــة«. مـــخـــاوف عــراقــيــة جــديــة من 
تــلــك الــخــطــوة، خــصــوصــًا أنــهــا تــجــري علنًا، 
وكلها تحت ذريــعــة »الــحــرب على اإلرهــــاب«. 
وبحسب البيان، فإن الجيش وإدارة العتبتن 
األخــرى باشرت  املساندة  املقدستن والقوات 
بحفر الخندق على طول 70 كيلومترًا. وسيتم 
للبضائع  الــتــجــاري  للتبادل  ســاحــات  إنــشــاء 
ــراق«، فــي  ــعــ ــلــ ــة مــــن املــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة لــ ــيــ اآلتــ
إشــارة إلــى محافظة األنــبــار. ويضيف البيان 
أن »الــغــايــة مــن مــشــروع الــخــنــدق األمــنــي منع 
وصــــول املــســلــحــن والـــســـيـــارات املــفــخــخــة إلــى 
كــربــاء الــتــي تستقبل مــايــن الــزائــريــن على 
امتداد العام لزيارة األضرحة املقدسة«. ووفقًا 
 مــن بــغــداد، 

ً
لبيانات رسمية ســابــقــة، فــإن كــا

وبــابــل، وكـــربـــاء، وواســــط، وديـــالـــى، وصــاح 
الـــديـــن، وكــــركــــوك، وإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــعــراق 

باشرت بحفر تلك الخنادق.
وأعـــلـــنـــت بــــغــــداد رســـمـــيـــًا اســـتـــئـــنـــاف الــحــفــر 
بــخــنــدق الــعــاصــمــة بــمــشــاركــة قــيــادة عمليات 
بغداد وهيئة »الحشد الشعبي«، بحسب بيان 
رســـمـــي، جـــاء فــيــه أن »الــخــنــدق يــبــلــغ عــرضــه 
12 مترًا ونصف بعمق متر ونــصــف«. بينما 
ــتـــهـــاء من  أعــلــنــت كـــل مـــن كـــربـــاء وبـــابـــل االنـ
األنبار والفلوجة. كما بدأت  حفر خنادق مع 

عثمان المختار

عـــلـــى مـــــشـــــارف تـــســـع مـــحـــافـــظـــات 
الحفر  آالت  تستمر  كبيرة،  عراقية 
ــنــــادق، بـــســـرعـــة هــائــلــة،  بـــشـــق الــــخــ
ـــــه ســـبـــاق عــلــى تــنــفــيــذ خــارطــة 

ّ
فـــي مـــا بــــدا أن

داخلية جديدة لباد الرافدين. خنادق عميقة 
األنبار،  يتم حفرها بن محافظات  وعريضة 
ــالـــى، وصــــاح الــديــن،  ــغـــداد، وديـ ــربـــاء، وبـ وكـ
وبــابــل، وواســـط، ونــيــنــوى، وكــركــوك وغيرها 
في املحور الكردي على حدود إقليم كردستان 
ــعـــدى األمـــــر إلــى  ــراق، شــمــالــي الــــبــــاد. وتـ ــعــ الــ
الواحدة نفسها  حفر خنادق داخــل املحافظة 
حول مدن معينة تقطنها تشكيلة طائفية أو 
حفر في ذروة قوة 

ُ
عرقية معينة. خنادق لم ت

تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( وتهديده 
اليوم  لكن  لكل من بغداد، والنجف، وكرباء. 
التنظيم في أضعف مراحله تتم  ومــع دخــول 
عمليات الــحــفــر بــأقــوى صــورهــا، ومـــا يجعل 
أكــثــر ريــبــة وقلقًا مــن عمليات الحفر  الــشــارع 
 مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 

ّ
ــو أن تـــلـــك، هـ

وأحزاب سياسية تشرف عليها، وسط تغاٍض 
حكومي تام عن قسم من تلك الخنادق، وتأييد 
لبعضها، واعتراض على أخرى تقوم القوات 
الكردية »البشمركة« بقوة الساح الذي فرضه 
واقع ما بعد دخول »داعش«، بعمليات حفرها 

بن مناطقها واملناطق العربية املجاورة.
استقدمت من  آلــة حفر عماقة  ألــف   11 نحو 
شـــركـــات الــنــفــط الــعــامــلــة بــالــبــاد والــــــوزارات 
الخدمية مثل الري واملياه، والبلدية، والدفاع، 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــركـ ــ ــة، وشـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ ــة، والـ ــيــ ــلــ ــداخــ والــ
الـــخـــاص الــتــي وجـــد فــيــهــا أصــحــابــهــا فــرصــة 
لـــلـــخـــاص مــــن الـــبـــطـــالـــة. وتـــمـــنـــح كــــل حـــفـــارة 
للساعة  ألــف دينار  الخاص مبلغ 20  للقطاع 

األســبــوع،  هــذا  »الــحــشــد«،  مليشيات  فصائل 
ــنـــة الـــدجـــيـــل وبــلــد  ــــول مـــديـ بـــحـــفـــر خــــنــــدق حــ
بــمــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن عــمــقــه ثــاثــة أمــتــار 
الذي  الطريق  بمحاذاة  أمتار  ثاثة  وبعرض 
الفلوجة،  وفـــي  الــضــلــوعــيــة.  بمدينة  يربطها 
تستمر عمليات حفر الخنادق من جهة بغداد 
لعزلها تمامًا عن العاصمة. وفي مدينة جرف 
الصخر، شمالي بابل، والتي استعاد الجيش 
الــعــراقــي الــســيــطــرة عليها الــعــام املــاضــي من 
تــنــظــيــم داعـــــش، تـــم االنــتــهــاء مـــن حــفــر خــنــدق 

ُيسمى  ما  أشبه  إلــى  وحّولها  املدينة  حاصر 
»جزيرة معزولة«. بـ

بدوره، حّدد إقليم كردستان مناطق تقع تحت 
نفوذه حن عمد إلى إقامة خنادق فيها على 
املعترضة عليها بسبب  مــن األصـــوات  الــرغــم 
العراق،  لتقسيم  تمهيد  من عمليات  تخوفها 
مبينن أنها خنادق طائفية وقومية واضحة 
في حماية  الوسطى  للعصور  يعود  وتكتيك 
 هــذه الخنادق 

ّ
املـــدن. واعــتــبــر املــعــتــرضــون أن

غير مجدية إذا ما تم التسليم أن الغطاء املعلن 

وهــو »الــحــرب على اإلرهـــاب ومنع داعــش من 
التحرك أو التوغل باملدن هو السبب الحقيقي 

إلنشائها«.
وحـــاولـــت »الــعــربــي الــجــديــد« الــحــصــول على 
تـــصـــريـــح مــــن مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي إال أن املسؤولن املوجودين رفضوا 
الــحــديــث عـــن املــــوضــــوع، ومــــن بــيــنــهــم األمـــن 
العام ملجلس الوزراء العراقي، الدكتور مهدي 
الــعــاق. لكن مــســؤواًل عــراقــيــًا رفــيــع املستوى 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــخــنــادق التي  يــؤكــد لـــ

حفرت حول املدن أو التي يتم حفرها تخالف 
التي تنص  العراقي  الدستور  مــواد  عــددًا من 
 لكل مواطن الحق في اإلقامة والتنقل 

ّ
على أن

في أي مكان داخل العراق«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويــضــيــف املــــســــؤول لــــ
ــرى انــفــصــالــيــة عــرقــيــة  ــ »دوافــــــع طــائــفــيــة وأخــ
تقف وراء تلك الخنادق«، مبينًا أن »القائمن 
تــلــك وغالبيتهم من  الــخــنــادق  عــلــى مــشــاريــع 
مــلــيــشــيــات الــحــشــد وأحــــــزاب ديــنــيــة مــعــروفــة 
أراضي  بوالئها إليــران تمكنوا من استقطاع 

من محافظات أخرى ومدن ذات غالبية سنية 
وضموها إليهم مستغلن حالة انعدام األمن 
ذتها 

ّ
وغــيــاب الــحــكــومــة فــي تــلــك املــنــاطــق ونف

بقوة الساح«. 
الكيلومترات  ويتابع أن »كرباء سرقت آالف 
من صحراء األنبار الغنية بالفوسفات والغاز 
على طــول حــدودهــا املشتركة. وبــابــل سرقت 
أكثر من 8 آالف كيلومتر من عامرية الفلوجة. 
الدين  داخــل صــاح  تقع  التي  وبلد والدجيل 
سرقت أكثر من 40 بستانًا مجاورًا لها تابع 

فيما  إلــيــهــا.  وضمتها  والضلوعية  لــســامــراء 
العربية  والبلدات  القرى  من  البشمركة  نالت 
حــصــة كــبــيــرة بــأكــثــر مـــن 22 ألــــف كــيــلــومــتــر 
بغداد  وابتلعت  الــزراعــيــة.  الهكتارات  ومئات 
فعلت  وكــذلــك  بــهــا،  املحيطة  املحافظات  قــرى 
واإلسكندرية  الصخر  جــرف  مدينة  مــع  بابل 
الـــحـــلـــة ذات الــغــالــبــيــة  ــرات شـــمـــالـــي  ــيـ ــحـ ــبـ والـ

الطائفية املعروفة«، على حّد تعبيره.
ويـــبـــّن أن إقــلــيــم كــردســتــان هـــو اآلخــــر يحفر 
ــة ويــنــزل  خــنــدقــًا يـــبـــدأ مـــن ربــيــعــة مـــع ســـوريـ

وسليمان  طوزخورماتو  ثم  كــركــوك،  باتجاه 
بــيــك لــيــقــطــعــهــا عـــن مــحــافــظــة صــــاح الـــديـــن، 
مــؤكــدًا أن »عــــددًا كــبــيــرًا مــن املـــدن بـــات محدد 
إلــى خارطة  عدنا  ما  وإذا  بالخنادق.  املامح 
النخيب مع  تبدأ من  الخنادق سنجدها  تلك 
الحدود السعودية التي ابتلعت عبر الخندق 
مــع بابل،  الفلوجة  إلــى حـــدود عامرية  نـــزواًل 
وتــواصــل مــع بــغــداد لتلف إلـــى صـــاح الــديــن 
ثـــم كــــركــــوك، وهـــــذه حـــــدود لـــخـــارطـــة طــائــفــيــة 
تــحــاول املــلــيــشــيــات رســمــهــا لتقطيع أوصـــال 
الباد أو حصر املكون اآلخــر وتحجيمه بعد 
 الــطــريــقــة 

ّ
ــه. كــمــا أن ــيــ ســـرقـــة أجـــــزاء مـــن أراضــ

ذاتها يستخدمها األكراد في نينوى، وديالى، 
وصاح الدين، وكركوك«.

وعلى الرغم من دفاع أعضاء التحالف الوطني 
الخنادق كحماية  فكرة  املليشيات عن  وقــادة 
من تنظيم داعش، يرفضون خنادق كردستان 
الذي يعلن هو اآلخر أنها حماية من التنظيم. 
في هذا السياق، يقول القيادي بتحالف القوى 
»العربي الجديد« إن  العراقية رعد الدهلكي لـ
الـــعـــراق«.  الــخــنــادق خــطــوة إضــافــيــة لتقسيم 
ه »في حال كانت الخنادق حماية 

ّ
ويضيف أن

ضعف  على  وتــدل  بدائية  طريقة  فهي  أمنية 
لفصل  كانت  وإن  األمنية،  واألجــهــزة  الجيش 
مــحــافــظــة عــــن أخـــــــرى، فـــهـــي مـــرفـــوضـــة وهـــي 
خطوة أخرى نحو تقسيم الباد«. ويلفت إلى 
 »هذا ما بتنا نخاف منه وقرعنا قبل أيام 

ّ
أن

ناقوس الخطر من أن تكون خنادق املليشيات 
العراق  لتقسيم  حــدود  ترسيم  تلك  والجيش 

على أساس طائفي وعرقي«.
من جهته، يرى النائب العراقي طال الزوبعي 
للقرون  تــعــود  بــوســائــل   »األمـــن ال يتحقق 

ّ
أن

»الـــعـــربـــي  ــــول الــــزوبــــعــــي لــــ ــقـ ــ ــــى«. ويـ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
 »إصرار الحكومة على االستمرار 

ّ
الجديد« إن

النزاعات  زيــادة  إلــى  الخنادق سيؤدي  بحفر 
الــطــائــفــيــة والــعــرقــيــة، ويــجــعــل مــن الــعــراقــيــن 
ها ال 

ّ
 عن أن

ً
سجناء داخل هذه الخنادق، فضا

تسهم بتحقيق األمن«.

القتل جوعًا وعطشًا أقوى أسلحة النظام السوري )مصطفى سلطان/األناضول(

يدفع أهالي بابل ثمنًا مضاعفًا للحرب على »داعش« )علي محمد/األناضول(

تخالف عمليات حفر الخنادق الدستور العراقي )صباح عرار/فرانس برس(

تنّفذها  وأخرى  ومليشيات،  الجيش  بإشراف  عراقية،  محافظات  في  القائم  الخنادق  حفر 
الخريطة  أّن  باعتبار  العراقيين،  تخيف  اإلرهاب،  مكافحة  بذريعة  الكردية،  »البشمركة«  قوات 
الجغرافية لتلك المناطق بدءًا من األنبار، وكربالء، وبغداد، وديالى، وصالح الدين وصوًال إلى 

المحور الكردي على حدود إقليم كردستان، تدّل على أنّها خطة تهدف إلى تقسيم البالد 
طائفيًا وعرقيًا. خنادق تجعل العراقيين يعيشون في جزر معزولة، أو كانتونات تسيطر عليها 

المليشيات واألحزاب الموالية إليران، وسط غياب تام للحكومة
الغالف

تغيير ديمغرافي بحجة 
محاربة اإلرهاب في العراق

عمليات الحفر ُتنذر 
بزيادة النزاعات الطائفية 

والعرقية

تعارض الحكومة خنادق 
»البشمركة« وتتغاضى عن 

التي تحفرها المليشيات

قد تحاول المعارضة 
االتفاق مع القوات 

الكردية لتأمين ممّر آمن

قرار الهدم يشمل منازل 
عائالت »داعش« والمناصر 

أو حتى المتعاطف

باتت مدينة 
حلب، عاصمة الشمال 

السوري، تحت حصار 
قوات النظام، التي 

سيطرت على طريق 
الكاستلو، ممّهدة 

لمعركة اجتياح ضارية

تتوالى االنتقادات لقرار 
محافظة بابل العراقية 

بهدم منازل العوائل التي 
لديها من بين أفرادها 

عنصر ينتمي لتنظيم 
»داعش« أو مناصر أو 

حتى متعاطف

لـ »العربي الجديد« إن »هناك تيارًا  يقول المحلّل السياسي محمد أمين 
العراق  تقسيم  بأن  الشارع  إقناع  باتجاه  يدفع  العراق  داخل  سياسيًا 
الخيار  هــو  ألقــالــيــم  تحويله  أو 
الدامي«،  الصراع  إلنهاء  الوحيد 
ضعف  اســتــغــالل  أن  إلـــى  مــشــيــرًا 
والشمالية،  الغربية  المحافظات 
حاليًا، سياسيًا وأمنيًا وشعبيًا، فضًال 
وضمها  منها  أراض  سرقة  عن 
ُتعرف  باتت  ما  محافظات  إلــى 
ــزاب  واألح المليشيات  »معاقل  بـ 
ذاته  بحد  هو  ــران«،  إليـ الموالية 

معيب. 

استغالل الضعف األمني

خاص الحدث
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يرى القيادي في حزب »العدالة والتنمية« التركي، النائب هارون كاراكا 
أن »الشعب التركي فّوض إلى السلطات الرسمية تنظيف البالد«، معلنًا 
أن هدف السلطات إنهاء كل ذيول ما حصل في غضون ثالثة أشهر

عادل األحمدي

تــــتــــضــــارب األنــــــبــــــاء حـــــــول تــــمــــديــــد مـــتـــوقـــع 
ملــــشــــاورات الـــســـام الــيــمــنــيــة، الـــتـــي كــــان من 
املقرر أن تختتم جلساتها في الكويت، اليوم 
األيــام  الــذي أصابها  الجمود  الخميس، بعد 
اليمن،  إلى  األممي  املبعوث  املاضية، بغياب 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد. في غضون ذلك، 
فــي محافظات  املــيــدانــي  التصعيد  يــتــواصــل 
يمنية ومناطق حدودية مع السعودية، األمر 
السياسي  ــال بالحل  اآلمـ تــتــراجــع معه  الـــذي 
ويـــرفـــع مـــن احـــتـــمـــاالت الـــعـــودة إلــــى الــحــرب 
وأفــادت  مــجــددًا.  للهدنة،  السابقة  بوتيرتها 
مــصــادر مقربة مــن وفــد جماعة أنــصــار الله 
)الــحــوثــيــن( وحـــزب املــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  املــتــحــالــف مــعــهــا، لـ
التي ترعاها األمم املتحدة، وكان  املشاورات 

املــقــرر أن تنتهي الخميس، قــد ُيعلن عن  مــن 
تمديدها ألسبوع إضافي، جراء الجمود غير 
املعلن الذي دخلته في األيام املاضية، بسبب 
للمشاركة  الكويت  األمــمــي  املبعوث  مــغــادرة 
في القمة العربية التي انعقدت في العاصمة 
 عن أن الطرفن 

ً
املوريتانية نواكشوط، فضا

لم يحققا أي تقدم منذ استئناف املشاورات. 
ــق لـــوفـــد  ــ ــرافـ ــ ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــــح مــــصــــدر مـ ــ مـ
الحكومة املــفــاوض لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
ُيــبــلــغ، حتى األربــعــاء،  الــجــانــب الحكومي لــم 
ــار إلــى أن الوفد  عــن أي تمديد رســمــيــًا، وأشـ
للمحادثات  املــحــددة  بــاملــدة  يـــزال يتمسك  ال 
)أســـبـــوعـــن( وبــــــدأت فـــي الـــــــ16 مـــن يــولــيــو/
تــمــوز، وكـــان مــن املــقــرر أن تنتهي الخميس. 
وأشــار املصدر إلى أن تأخر املبعوث األممي 
في زيارته إلى موريتانيا، والتي أخذت منذ 
يــوم األحــد وحتى األربــعــاء، جعلت األسبوع 
يــــمــــّر دون اجـــتـــمـــاعـــات ونـــقـــاشـــات  الـــثـــانـــي 

حاسمة. 
وكــان ولد الشيخ أحمد، أعلن خال الجلسة 
االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــشـــاورات، مــنــتــصــف شــهــر 
ــمــــوز الــــــجــــــاري، أنــــهــــا ســتــســتــمــر  ــيــــو/تــ يــــولــ
ــبــــوعــــن، كـــســـقـــف زمــــنــــي لــلــمــتــفــاوضــن  ألســ
ــدة، الــتــي أكدتها  لــلــوصــول إلــى حــل، وهــي املـ
الكويت، وأعلنتها منذ أيام، عبر نائب وزير 
أنها  الــلــه،  الــجــار  خارجيتها، خالد سليمان 
منحت املشاركن 15 يومًا لحسم املشاورات، 
ــدة، فإنها  ومـــا لــم يــتــم الــحــســم خـــال هـــذه املــ
ستعتذر عن إكمال االستضافة. غير أنه ومع 

تجميد املحادثات على هامش القمة العربية، 
بات من املرجح أن يتم التمديد.

ــتــــي تــــرعــــاهــــا األمــــم  وكــــانــــت املــــفــــاوضــــات الــ
املــتــحــدة فــي الــكــويــت، انــطــلــقــت فــي الـــــ21 من 
الـ30  حتى  واستمرت  املاضي  أبريل/نيسان 
مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران، دون أن تــحــقــق خــال 
هــــذه املـــــدة أي تـــقـــدم عــمــلــي، وجـــــرى رفــعــهــا 
ألســبــوعــن مــع إجـــازة عيد الــفــطــر، غير أنها 
وبــعــد اســتــئــنــافــهــا، عــــادت إلـــى املــربــع األول، 
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــا عـــبـــر عـــنـــه املـ أو مــ
الــحــوثــيــن، رئــيــس وفـــد الــجــمــاعــة املــفــاوض، 
مــــحــــمــــد عـــــبـــــدالـــــســـــام، خــــــــال تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، أواخر األسبوع املاضي، بالقول إن 
»النقاشات عادت إلى ما وراء الصفر، وليس 
إلـــى الــصــفــر فــحــســب«. واقــتــصــرت الجلسات 
األمــمــي مع  للمبعوث  لــقــاءات منفصلة  على 

الوفدين، ولقاءات دبلوماسية متفرقة. 
ــل الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري  ــ ــواصـ ــ ــًا، تـ ــيــ ــيــــدانــ مــ
واصل  إذ  السياسي،  االنــســداد  مع  بالترافق 
الــحــوثــيــون وحــلــفــاؤهــم تــبــنــي هــجــمــات في 
مناطق سعودية على الحدود. وتحدثت قناة 
»املسيرة« التابعة للجماعة، عن تدمير عربة 
للقوات السعودية وقنص جندي في الخوبة 
ــازان )تــكــتــب  ــ ــة الــتــابــعــة ملــنــطــقــة جــ الـــحـــدوديـ
أيضًا جيزان(، وكذلك قنص جنود آخرين في 

الربوعة التابعة ملنطقة عسير.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مـــصـــادر ســـعـــوديـــة عن 
إصــابــة طــفــل مــقــيــم فــي جــــازان جــــراء سقوط 

طلقت من الجانب اليمني. 
ُ
قذائف أ

غــارات  التحالف  مقاتات  نفذت  املقابل،  فــي 
متفرقة في محافظة صعدة، معقل الحوثين، 
وقصفت بغارتن جويتن أهدافًا في منطقة 
مــــران الــتــابــعــة ملــديــريــة حـــيـــدان. كــمــا قصفت 
ــة الــــذي  ــرطـ ــشـ ــريــــن مــعــســكــر الـ ــارتـــن أخــ ــغـ بـ
الــجــمــاعــة، فــي مــديــنــة صــعــدة،  تسيطر عليه 
مـــركـــز املـــحـــافـــظـــة، الـــتـــي تــحــمــل ذات االســــم، 
وعسير  نجران  مناطق  مع  بحدود  وترتبط 
وجيزان من جهة السعودية. وكانت املناطق 
تفاهمات  إثــر  على  بهدنة  الــحــدوديــة دخلت 
ــرة بــــن الـــحـــوثـــيـــن والـــســـعـــوديـــة فــي  ــاشـ ــبـ مـ
مــارس/آذار املاضي، غير أن الهدنة بدت في 

حكم املنهار في األيام األخيرة. 
ــتـــدت الـــضـــربـــات الــجــويــة لــلــتــحــالــف إلــى  وامـ
منطقة حـــرض الــحــدوديــة، والــتــابــعــة إداريـــًا 
ملحافظة حجة غرب صعدة، في ظل تواصل 
االشتباكات املتقطعة بن االنقابين وقوات 
الــجــيــش الــيــمــنــي املــوالــيــة لــلــشــرعــيــة، والــتــي 
في  للتقدم  عسكرية  عملية  بـــدأت  قــد  كــانــت 
ــهـــات عــنــيــفــة سقط  حــــرض وخـــاضـــت مـــواجـ

خالها قتلى من الجانبن بالعشرات. 

وفــــي مــديــريــة ِنـــهـــم شــــرق صــنــعــاء، تــجــددت 
املــــواجــــهــــات والـــقـــصـــف املـــتـــبـــادل بــــن قــــوات 
الشرعية التي تسعى للتقدم من جهة مأرب 

صوب العاصمة وبن االنقابين. 
ــام  ــ ــلـــت فــــي األيـ ــًا لـــلـــمـــصـــادر، فـــقـــد وصـ ــقــ ووفــ
ــقـــوات الــجــيــش  األخـــيـــرة تـــعـــزيـــزات جـــديـــدة لـ
املــوالــيــة للشرعية إلــى مـــأرب، آتــيــة مــن جهة 
لقيادات  تلميحات  مع  بالتزامن  السعودية، 
الشرعية تشير إلى تحضيرات مستمرة  في 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي، اســـتـــعـــدادًا  يـ
للخيار العسكري، في حال فشلت املشاورات 

في الكويت.
أما في محافظة تعز، أغلقت قوات االنقابين، 
املــتــمــركــزة فــي مــنــاطــق غـــرب املــديــنــة، املنافذ 
ــــي املـــحـــافـــظـــة ومـــنـــعـــت عـــبـــور  ــيـــة فـ ــيـــسـ الـــرئـ
املواطنن من منطقة غراب في الجهة الغربية 
من دخول مناطق وسط املدينة التي تسيطر 
الشعبية«.  و«املقاومة  الشرعية  قوات  عليها 
ــورات بـــعـــدمـــا أعــلــنــت  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ وجـــــــــاءت هــــــذه الـ
ــوات الـــشـــرعـــيـــة و«املــــقــــاومــــة« عــــن تــحــقــيــق  ــ قــ
تــقــدم عــســكــري وصــفــتــه بــاالســتــراتــيــجــي في 
منطقة الــصــراري، التي تعد من أبــرز معاقل 

االنقابين في جبل صبر جنوب تعز.
 وفيما وجه تحالف االنقاب اتهامات لقوات 
الـــشـــرعـــيـــة و«املــــقــــاومــــة« بــتــنــفــيــذ »عــمــلــيــات 
الـــصـــراري، أكـــد املــتــحــدث باسم  تطهير« فــي 
قوات الشرعية في تعز، العميد ركن منصور 
الحماية  عــن  مسؤولة  الــقــوات  أن  الحساني، 

والدفاع عن أبناء القرية.

ــي الــــبــــدايــــة عــن  ــ ــا نـــتـــحـــدث فـ ــنــ ■  دعــ
املــوقــف املــشــتــرك مــع حـــزب »الــشــعــوب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«، وحــــــــــزب »الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري« ضــد االنــقــالب والــخــالف الــيــوم حــول 

حالة الطوارئ.
كنا نعيش فترة من التنافس السياسي، اآلن 
أي  طبيعية،  حالة  فــي  تركيا  تصبح  عندما 
نبذ حفنة من الخونة الذي تقّمصوا 

ُ
عندما ت

ــال جــانــبــًا، ويــتــّم  ـــحـ
ُ
شــخــصــيــات الــعــســكــر وت

تــخــلــيــص الـــدولـــة مـــن هــــؤالء قــبــل كـــل شـــيء، 
ألنــهــم تــغــلــغــلــوا فـــي الـــوطـــن مــثــل الــســرطــان، 
ــب شـــعـــورًا وطـــنـــيـــًا، حينها 

ّ
وهـــــذا مـــا يــتــطــل

ف 
ّ
سنعود للتنافس السياسي. وعندما تنظ

ــر خــال  الـــدولـــة، وهــدفــنــا أن نــنــهــي هـــذا األمــ
ثاثة أشهر، سنبقى أحزابًا سياسية مختلفة 
ولكل حزب من هذه األحــزاب رؤيــة يشرحها 
للناس والحزب السياسي الذي يجده الناس 
مناسبًا، ومتوافقًا مع أفكارهم، أو يثقون به، 
يمنحونه أصواتهم بعد أن تصبح تركيا في 
السياسي.  التنافس  ويــعــود  طبيعية،  حالة 

كل يعطي صوته ملن يريد.

■  ما معنى ذلك؟ هل هناك انتخابات بعد األشهر 
الثالثة؟

ال، ال يوجد اآلن دعــوة لانتخابات أو شيء 
كهذا. القصد أن التنافس السياسي سيستمر 
بعد عودة تركيا إلى حالتها الطبيعية، وكل 

حزب سياسي سيطرح فكره.

الثالثة كافية لعودة  أن فترة األشــهــر  تــرى  ■  هــل 
األمور إلى وضعها الطبيعي؟

إن شاء الله. نهدف إلى إنهاء هذا األمر خال 
ثاثة أشهر.

■  الهدف الرئيسي خالل األشهر الثالثة هو إعادة 
تصحيح  تقصد  هــل  العسكرية،  املؤسسة  هيكلة 

وضع الجيش؟
لــيــس مــطــروحــًا تشكيل جــيــش جــديــد البتة. 
ــيــــة تـــرتـــدي  هــــــؤالء مـــجـــرد مـــجـــمـــوعـــة إرهــــابــ
والغاية هي  الجيش.  داخــل  العسكرية  البزة 
تــنــظــيــف الــجــيــش مـــن هـــــؤالء، ولــكــن غالبية 

الجيش، وحتى كله، هم من الوطنين.
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بالنسبة إلينا هذا مجرد إعان املعلوم. قمنا 
األمــر معلوم من قبل.  املعلوم، ولكن  بإعان 
مــاذا كنا نفعل من قبل؟ كنا نعمل ما يمكن 
فــي إطــار دولــة الــقــانــون، ونــقــوم بالضروري 
ــة. عــنــدمــا يــطــالــبــنــا أصــدقــاؤنــا  ــدولـ ضــمــن الـ
وحلفاؤنا في الغرب بالدليل حول املحاولة 
االنقابية، نحن نقول اآلتي: إذا أردت الدليل، 
هناك قرابة 250 شهيدًا، هناك أكثر من 2500 
مـــصـــاب بــالــبــنــادق والـــدبـــابـــات والـــطـــائـــرات 
فــالــقــتــلــة   ،

ً
دلـــــيـــــا أردتــــــــم  إذا  أي  واملــــــدافــــــع. 

معروفون، ومعروف مع من يرتبطون. ليس 
لــــدى هــــذا الـــنـــوع مـــن املــنــظــمــات اإلرهـــابـــيـــة 
الـــروح الوطنية فــي تركيا  سجات وقــوائــم. 
تريد منا اآلتي: تريد معاقبة املذنبن مهما 

بلغ عددهم ألنهم أكلوا حق األمة.

■  كيف هذا، يبدو أن عدد املتورطني كبير؟
مــن  أي  الــــعــــالــــيــــة،  ــــب  ــرتـ ــ الـ ــن  ــ مـ اآلن  ــاك  ــنــ هــ
فوق(  فما  العميد  من  )الضباط  الجنراالت 

يتراوح عددهم بن 130 أو 140 جنرااًل.

■  كم عدد الجنراالت في الجيش التركي؟
بن 358 و360 جنرااًل، ولكن جيشنا ال يتشّكل 
مـــن 360 جــــنــــرااًل، هـــنـــاك عـــقـــداء ومـــقـــدمـــون، 
وكما تعلمون هناك مجلس الشورى األعلى 
العسكري، سيعقد، اليوم الخميس، وسيقوم 
هذا املجلس بإحالة عدد من هؤالء الضباط 
التقاعد كما يحدث في كل عــام، وكذلك  إلــى 

ينهي عمل من بلغوا السن القانونية.

■  الــشــعــب هــنــا أعــطــى تــفــويــضــًا إلـــى رجـــب طيب 
ــة والــتــنــمــيــة« لــلــدفــاع عن  ــعــدال أردوغــــــان، وحــــزب »ال
الديمقراطية فــي وجــه االنــقــالب، ولــكــن هــل يعتبر 
أم  إلــى ما ال نهاية،  التفويض مفتوحًا؟ يعني  هــذا 

هناك حدود؟
ــرت مــــن مـــجـــلـــس األمــــة  ــ ــوارئ مــ ــ ــطــ ــ ــة الــ ــالــ حــ
الــتــركــي الــكــبــيــر )الـــبـــرملـــان( ومــدتــهــا ثــاثــة 
أشهر، وفيما بعد إذا تبن أن هناك حاجة، 

يمكن تمديدها.

أن ُيسّبب هــذا ردة فعل عكسية  أال تخشون    ■
في الشارع؟

شعبنا منحنا صاحية من أجل أن ننظف 
هؤالء. نحن ال نستخدم صاحية ال تستند 
إلى الشعب. ليس هناك ضرورة ملضايقة أي 
بريء. أنتم ترون الناس عبر شاشة التلفزة 
فــي الــســاحــات، وعــلــى امــتــداد 81 محافظة، 
وحــوالــي ألــف ناحية. هــذا يعني أن شــروط 
ــم يـــغـــنـــون أغــنــيــات  ــ الـــحـــريـــة مـــســـتـــمـــرة، وهـ
الحرية، وهؤالء عندما يفعلون هذا، لديهم 
طلب من رئيس الجمهورية، من رجب طيب 
ــان، وهــذا الطلب هــو: معاقبة فاعلي  أردوغــ
هذا السوء، ومرتكبي هذه الخيانة، وعودة 
تركيا إلى طبيعتها في أقرب فرصة. بمعنى 

أنه ال ضرورة ألن يخاف أي بريء.

■ ولكن األرقام كبيرة.
ــوارئ ويــنــزل  ــطــ فـــي أي بــلــد تــعــلــن حـــالـــة الــ
ــــوارع؟ ال يـــوجـــد نــمــوذج  ــــشـ املـــايـــن إلــــى الـ

كهذا، وإن وجد أنتم قولوا لي ما هو؟

■ هؤالء ضد االنقالب.
ــــد هــــــذه املــــحــــاولــــة.  ــــاس ضـ ــنـ ــ ــد الـ ــم اتــــحــ ــعـ نـ

ــذا املــــثــــال، يـــوجـــد الــــيــــوم حــالــة  ــ لـــنـــضـــرب هـ
طــوارئ في فرنسا، هل يمكن أن نجد فيها 
أو في أميركا أو أملانيا شيئًا كهذا؟ الغالبية 
الساحقة من الشعب على رأي يتفق مع رأي 
الحكومة  رئــيــس  ورأي  الجمهورية  رئــيــس 

ورأي األحزاب السياسية.

■ اإلعالم الخارجي ومواقف الغرب ضد الخطوات 
التركية، كيف تنظرون إلى ذلك؟

نحن نعرف أن بعض الغربين يعملون على 
بث الوهن، ومنتبهون إلــى هــذا، وهناك من 
بــالــتــوازي مع  لــن تنجح  بـــأن تــركــيــا  يعتقد 
مــا يــبــث مــن وهـــن. أبــســط مــثــال، أصــدقــاؤنــا 
أن فتح  الغرب وأميركا يعرفون  جميعًا في 
الله غولن يقف وراء هذه املحاولة االنقابية. 

■ ما هو حق األمة؟
قبيل  األسئلة  وســرقــوا  امتحانًا،  دخلوا  لقد 
دخولهم االمتحان. أسسوا جماعة ليست من 
منهم.  ليسوا  ألنهم  أنــاســًا  وظلموا  الشعب، 
على سبيل املثال حاولوا عدم إدخال من ليس 
الجيش، فمن نجح في االمتحان،  إلــى  منهم 
لم يمنحه األطباء العسكريون التقرير الازم 
أنهم لم يدخلوا الجيش.  من أجل قبوله، أي 
بمعنى على الرغم من نجاحهم باالمتحانات 
الـــخـــاصـــة بــــدخــــول الـــجـــيـــش، مـــنـــعـــوهـــم مــن 
الدخول. مع العلم أنه من أجل أن يدخل املرء 
إلى الجيش ليكون ضابطًا أو صف ضابط، 
أنه  يفيد  طبي  تقرير  على  يحصل  أن  يجب 
كله  هــذا  العسكرية.  املستشفيات  مــن  سليم 
قيود  اآلن، وهــو دخــل  يعرفه  الشعب  أصبح 

املــحــاكــمــات، لــهــذا الــســبــب لــيــس هــنــاك أكــثــر 
الـــذي حصل  الــشــخــص  معاقبة  مــن  طبيعية 

على ما ال يستحقه من الدولة.

■ الجيش اآلن يخوض حربًا ضد إرهاب »العمال« 
الكردستاني وضد إرهاب تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعــش(، أليس هناك شعور بأن ما يحصل يمكن 

أن يؤثر على املؤسسة العسكرية؟
حــالــيــًا، ونحن  اإلرهــــاب مستمر  قتالنا ضــد 
الكردستاني وضد  العمال  نقاتل ضد حزب 
داعــش، وتركيا ستتجاوز هذه املحن، وهذه 
املــشــاكــل، يــجــب أال يقلق أحـــد مــن هـــذا األمـــر. 
ــيــــوم الــثــانــي  ــه فــــي الــ ــ ولــعــلــكــم تـــتـــابـــعـــون، أنـ
ــقـــاب، اســـتـــمـــرت الــعــمــلــيــات  أو الـــثـــالـــث لـــانـ
الكردستاني،  الــعــمــال  حــزب  ضــد  العسكرية 
وبعد اآلن ستكون الحرب ضد حزب العمال 

الكردستاني أكثر سهولة من السابق.

■ ملاذا؟
داخــل  يعملون  الــذيــن  اإلرهــابــيــن  ألن حفنة 
لصالح  يعملوا  لــم  املنطقة  تلك  فــي  الجيش 
ــــؤالء يــبــذلــون  تــركــيــا، بـــل ضـــدهـــا، لـــو كــــان هـ
جهودهم بالتفكير للقتال ضد حزب العمال 
الكردستاني وضد داعش لتحققت نجاحات 
أكــبــر، ولكنهم كــانــوا يــفــكــرون بــأمــور أخــرى. 
بــمــعــنــى لـــو كـــانـــت حــفــنــة اإلرهـــابـــيـــن الــذيــن 
العمال  حــزب  بمكافحة  يفكرون  الجيش  في 
بالتخطيط  التفكير  مــن  بـــداًل  الــكــردســتــانــي 

لانقاب لحققوا نجاحات أكبر.

■ ماذا كان مخطط االنقالبيني لو نجحوا؟
هذه األمور تظهر تدريجيًا من خال إفاداتهم. 
تبّن أنهم كانوا سيقومون بعمليات تصفية. 
قتل من دون محاكمات، وهناك أسماء كانت 
ســتــحــظــى بــأولــويــة الــتــصــفــيــة. هــنــاك قائمة 
ــد ذلـــك  ــعـ تــصــفــيــات تـــضـــم 250 شـــخـــصـــًا. وبـ
للتحقيقات،  الناس سيخضعون  هناك آالف 
والــنــفــي، والــســيــطــرة عــلــى الـــدولـــة، وبــنــاؤهــا 
يـــريـــدون. كـــانـــوا سيقتلون  الــتــي  بــالــطــريــقــة 
الفندق  فــي  لــو وجــــدوه  رئــيــس جمهوريتنا 
ــد أن عــمــلــيــات  ــؤكــ الــــــذي كـــــان يــقــيــم فـــيـــه. املــ
الــتــصــفــيــة لــن تــكــون وفـــق أطـــر قــانــونــيــة، أي 
أنــه لــن تكون هناك محاكمات في  أن املــؤكــد 
عمليات التصفية. لقد ذهبوا باملروحية إلى 
مــكــان إقــامــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ومــشــطــوا 
ــانـــوا  املــــكــــان بـــالـــرصـــاص بـــهـــدف الـــقـــتـــل. وكـ

سيقتلون اآلخرين وسط الفوضى.
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طلب ليبي وشيك بقوات أجنبية

عمليات التطهير لم تنته

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

بعد الضجيج الذي أحدثه مقتل ثاثة ضباط فرنسين، منذ أكثر من عشرة أيام، 
في الشرق الليبي، إلى جانب قوات اللواء خليفة حفتر، تكشف مصادر ليبية مقّربة 
من وزارة خارجية حكومة الوفاق، عن »استعداد الحكومة لإعان عن اشتراك قوات 
وإنه  ليبيا«،  في  اإلرهابية  املجموعات  ضد  القتالية  العمليات  في  أجنبية  جوية 
ل دول أجنبية وتصّرفها داخل 

ّ
لطاملا أعرب املجلس الرئاسي عن »انزعاجه من تدخ

األراضي الليبية من دون علمه، أو وجود تنسيق مسبق معه«. في هذا اإلطار، تنّوه 
الليبي  لــ«العربي الجديد«، إلى أن »املباحثات ال تزال جارية بن الجانب  املصادر 
أن  وإيطاليا وبريطانيا«. وتضيف  املتحدة  والــواليــات  فرنسا  ومندوبن عن دول 
»آخر تلك املباحثات، جمعت مسؤولي املجلس الرئاسي بمساعد وزير الخارجية 
األميركي، أنتوني بلينكن، خال زيارته، يوم اإلثنن، الجزائر«. كما تشير املصادر 
الليبي،  الجانب  قــوات جوية أجنبية، جــاء مــن  إلــى أن »طلب اإلعـــان عــن مشاركة 
بعد سلسلة من االنتقادات تعّرضت لها في اآلونــة األخيرة، بعد إعان فرنسا عن 
وجودها شرق الباد، ومقتل ثاثة من جنودها في عملية عسكرية لم يكشف عن 
بأن  طالب  الليبي  »الجانب  فــإن  املــصــادر  وبحسب  اآلن«.  حتى  رسميًا  تفاصيلها 
يكون اإلعــان بناء على اتفاق مكتوب مع رؤســاء أركــان القوات الجوية لدى الدول 
الــتــي تـــردد أن لديها قـــوات خــاصــة على األراضـــي الليبية. على أن يناقش  األربـــع، 
الجانب الليبي تفاصيل فنية والتنسيق في شكل غرفة موّحدة، لقيادة العمليات 

الجوية وأن تكون األهداف بإحداثياتها، محددة من الجانب الليبي«.
وتلفت املصادر إلى أن »دواًل مثل إيطاليا وفرنسا، طالبت بوجود جسم عسكري 
مــوّحــد قبل الــحــديــث عــن اتــفــاق مشترك فــي هــذا الــجــانــب«. كما دعــت إيطاليا إلى 
املسارعة في اإلعان عن »الحرس الرئاسي« املعلن عن تشكيله من املجلس الرئاسي 
في وقت سابق، كـ«نواة أولى لجيش ليبي موّحد«. كما احتّج مسؤولو الدول األربع 
أن »مصالحها املوجودة داخل أراٍض ليبية ال تقع تحت سيطرة الرئاسي، تجبرها 

على التعامل مع أي قوة عسكرية، مثل الجيش التابع للبرملان لتأمن مصالحها«.
الــدفــاع اإليطالية، روبيرتا بينوتي، خال  بــدورهــا، نقلت وكالة »آكــي« عن وزيــرة 
اإليطالية  »الحكومة  أن  الــثــاثــاء،  يــوم  اإليــطــالــي،  البرملان  أمــام  لها  جلسة استماع 
تعمل على تكثيف دعمها للمجلس الرئاسي، ليكون نشطًا بشكل أكبر، خصوصًا 
فــي الــجــانــب الــعــســكــري، ألنــنــا نــعــّول كــثــيــرًا عــلــى قـــرب إعــانــه عــن تشكيل الــحــرس 

الرئاسي كأساس أول للجيش«.
أن  من جانبه، اعتبر بلينكن أن »أي عمليات قتالية تجريها دول في ليبيا، يجب 
انتهاء زيارته،  الوفاق«. وذكر خال مؤتمر صحافي، عقب  تكون بموافقة حكومة 
يوم اإلثنن للجزائر، أنه »ما زلنا نرّجح دعم العمل السياسي على دعم أي أعمال 
على  الـــرّد  علينا  فيجب  معونة عسكرية،  الــوفــاق  إذا طلبت حكومة  لكن  عسكرية، 
طلبها من منطلق دعمنا لها«. وأضاف أن »الواليات املتحدة وأصدقاءها معنيون 
بالتحديات األمنية، ال سيما املتعلق منها بتنظيم الدولة اإلسامية )داعش( الذي 
أصــبــح يــرّكــز وجـــوده فــي ليبيا اآلن، بعد ســوريــة والـــعـــراق، وهــو مــا ُيــعــّد هاجسًا 
للجميع في املنطقة«. بدوره، أكد املبعوث الخاص لألمم املتحدة إلى ليبيا، مارتن 
 األزمات 

ّ
كوبلر، أن »ليبيا بحاجة إلى جيش موّحد ومؤسسات وطنية موّحدة لحل

السياسية واألمنية التي تعصف بالدولة منذ سنوات«.
الثاثاء، أن  وأضــاف في تصريحات ملوقع اإلذاعــة األملانية »دويتشه فيله«، مساء 
»هناك جانبًا إيجابيًا بوجود املجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتوحيد 
املصرف املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط تحت إدارة املجلس الرئاسي، فالجميع 
ــاٍف لــحــل األزمــــات السياسية  لــكــن ذلـــك غــيــر كـ الـــصـــادرات النفطية،  لــزيــادة  يسعى 

واألمنية دون جيش موحد وإعادة بناء مؤسسات الدولة الرسمية«.

إسطنبول ـ العربي الجديد

تتكشف الحقائق، تدريجيًا، عن محاولة االنقاب في تركيا، في الوقت الذي تتواصل 
فيه اإلجراءات األمنية واالعتقاالت التي تطاول املشتبه بضلوعهم في هذه العملية 
التي تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بقيادة فتح الله غولن بالتخطيط لها. 
وحــذر رئيس الــوزراء التركي، علي يلدرم، أمس األربعاء، في حديث لقناة »سكاي 
نيوز« البريطانية، من »احتمال إطاق حملة اعتقاالت جديدة«، موضحًا أن عمليات 
»التحقيق   

ّ
أن بعد«. وأضــاف  تنته  »لــم  الفاشل  االنــقــاب  بعد  نفذت  التي  التطهير 

الذي  الشخصي  الطلب  يلدرم  يــزال يوجد أشخاص ماحقون. وجــدد  مستمر وال 
قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان لنظيره األميركي باراك أوباما بتسليم 
السلطات األميركية فتح الله غولن إلى أنقرة. وأّكد يلدرم أننا »ال ننوي إطاقًا قطع 
العاقات مع أميركا، لكننا نشدد على أننا مصرون وقلنا ذلك لإدارة األميركية«. 
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، كــشــف الــســفــيــر الــتــركــي فـــي الـــدوحـــة أحــمــد ديـــمـــيـــروك، أمــس 
األربعاء، عن عزل أربعة سفراء أتراك لعاقتهم بحركة »الخدمة«. وأوضح ديميروك، 
في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة القطرية، أن السفراء األربعة الذين تم عزلهم، 
ال يعملون حاليًا في أي من السفارات التركية وال يمثلون تركيا لدى أي دولة. ونفى 
السفير التركي وجــود مؤسسات لحركة »الخدمة«، ســواء تعليمية أو خدمية، في 
للسلطات  الــحــازم  باملوقف  مشيدًا  الست،  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أو  قطر 
القطرية من هذه الجماعة. ولفت إلى ترّكز جماعة غولن في بعض دول شرق آسيا 
وعدد من الدول األفريقية، مبينًا أنهم قدموا معلومات للسلطات القطرية عن طبيعة 

هذه املؤسسات وطبيعة عملها.
وفي أول لقاء له مع صحافين أجانب منذ ليلة االنقاب، كشف وزير الطاقة التركي، 
براءات البيرق، أمس األربعاء، عن أن املجلس العسكري التركي األعلى كان يخطط 
غولن،  الله  فتح  بالداعية  املرتبطن  الضباط  لطرد جميع  لاجتماع  الصيف  هــذا 
وكانت ستمتد إلى السلطة القضائية وغيرها من املؤسسات، قبل االنقاب الفاشل 
في 15 يوليو/تموز الحالي. وأضــاف البيرق، وهو صهر أردوغــان، أن وحــدات من 
الجيش أرادت التحرك ضد الحكومة عندما علمت أنها ستتعرض لحملة تطهير. 
وأضاف أنه »تم رصد هؤالء األشخاص وسلمت القوائم املتعلقة بهم إلى الوزارات 
املعنية«. ولفت إلى أنه »بعدما أدرك االنقابيون أن األمــور تسير في هذا االتجاه، 
اتــخــذوا خطوتهم )االنــقــاب( فــي اللحظات األخــيــرة«. وقــال إن قسمًا صغيرًا فقط 
من الجيش دعم االنقاب، إال أن شخصيات موالية لغولن نجحت في التغلغل بن 
»إذا تحدثنا  ــه 

ّ
أن إلــى  الجيش بأعداد كبيرة. وأشــار  العالية واملتوسطة في  الرتب 

بشكل خاص على مستوى الجنراالت، فسنفهم مدى املشكلة«. 
وفي بيان مفّصل لعدد املشاركن في العملية، قالت رئاسة األركــان التركية إن »8 
آالف و651 عسكريًا شاركوا في املحاولة االنقابية الفاشلة، التي قام بها عناصر 
منظمة فتح الله غولن اإلرهابية، بينهم ألف و676 من الجنود وضباط الصف، وألف 
و214 من طلبة املدارس العسكرية«، مؤكدة أن هذا العدد يعادل 1.5 في املائة من عدد 
القوات املسلحة التي رفضت أغلبيتها الساحقة املحاولة االنقابية. وأوضح بيان 
صادر عن املكتب اإلعامي لرئاسة األركان، أمس األربعاء، أن االنقابين استخدموا 
35 طائرة حربية تابعة للقوات املسلحة، بينها 24 هجومية، و37 مروحية، بينها 
ثمانية هجومية، و246 آلية مدرعة، بينها 74 دبابة، إلى جانب 3 سفن، مبينة أن 

االنقابين استخدموا 3 آالف و992 ساحا خفيفا.

يستمر التصعيد 
الميداني في أبرز جبهات 

المواجهات في اليمن، 
وخصوصًا على الحدود 

مع السعودية، فيما 
تتضارب األنباء حول 

تمديد مشاورات الكويت

كاراكا: ليس 
مطروحًا تشكيل 

جيش جديد 
)العربي الجديد(

في  ضــابــطــًا  ــم  ــده أح يصبح  لــكــي 
الجيش التركي، فهو يدخل إلى ثانوية 
خاص  امــتــحــان  بموجب  عسكرية 
االنقالبيين  أحد  واعترف  جدًا.  صعب 
احتضنته  غولن  اهلل  فتح  جماعة  بأن 
منذ كان في مرحلة التعليم األساسي، 
في  القبول  امتحان  أسئلة  وأعطته 
من  يــوم  قبل  العسكرية  الــثــانــويــة 
موعد االمتحان. وتضيف التحقيقات 
جماعة  مع  المتعاونين  األطباء  أن 
ــددًا من  ــوا يــحــرمــون عـ ــان غــولــن ك
الجيش،  إلى  الدخول  من  المتقدمين 
طبيًا  تقريرًا  منحهم  عدم  خالل  من 

بأنهم سليمون.

تسريب امتحانات 
وحرمان الشهادة 

الصحية
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يواصل تحالف االنقالب 
تبني هجمات بمناطق 

سعودية حدودية

قوات »الرئاسي« في معارك سرت ضد »داعش« )حازم تركية/األناضول(

  شرق
      غرب

»التحالف الدولي« 
يحقق بمجزرة منبج

ــحــــدث بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف  ــتــ أعــــلــــن املــ
الــــدولــــي ملـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »الــــدولــــة 
ــيـــة« )داعـــــــش(، الــكــولــونــيــل  اإلســـامـ
ــــس غــــــارفــــــر، أمـــــــس األربــــــعــــــاء،  ــريـ ــ كـ
عـــــن »فــــتــــح تـــحـــقـــيـــق رســـــمـــــي، بــعــد 
مدنين  عن سقوط ضحايا  تقارير 
األســــــبــــــوع املــــــاضــــــي، بــــالــــقــــرب مــن 
منبج فــي شمال ســوريــة«. وأضــاف 
العسكرين  »املـــســـؤولـــن  أن  غـــارفـــر 
فـــي الــتــحــالــف نـــاقـــشـــوا املــعــلــومــات 
ــي  الــــــداخــــــلــــــيــــــة والــــــخــــــارجــــــيــــــة الــــتــ
بحوزتهم، واستنتجوا أن لديهم ما 
مصداقية  ذات  معلومات  مــن  يكفي 
ــدد الــضــحــايــا املـــدنـــيـــن من  ــول عــ حــ
أجـــل فــتــح تــحــقــيــق«. وقـــد ســقــط 56 
 في منبج في 19 يوليو/ تموز 

ً
قتيا

الحالي، جراء غارات التحالف.
)فرانس برس(

بابا الفاتيكان: 
ال حرب دينية

ــورة(،  الـــبـــابـــا فــرنــســيــس )الــــصــ رأى 
»ســــلــــســــلــــة  أن  األربـــــــــــعـــــــــــاء،  أمــــــــــس 
الهجمات األخيرة ومنها قتل كاهن 
ــلـــى أن الـــعـــالـــم  فــــي فـــرنـــســـا، تـــــدل عـ
ــاف الــبــابــا  ــ ــ ــرب«. وأضـ ــ ــ فــــي حـــالـــة حـ
أنــــه »ال يــتــحــدث عـــن حــــرب ديــنــيــة، 
شعوب  عليها  تهيمن  حــرب  لكنها 
ومــصــالــح اقـــتـــصـــاديـــة«. وتـــابـــع في 
تعليقات موجزة للصحافين خال 
ــنـــدا، لـــرعـــايـــة »أيــــام  ســـفـــره إلــــى بـــولـ
التي  »الكلمة  أن  العاملية«،  الشبيبة 
األمــن، لكن  انعدام  تتكرر كثيرًا هي 

الكلمة الحقيقية هي الحرب«.
)رويترز(

تفجير في ألمانيا... 
والشرطة تنفي

وقع تفجير، أمس األربعاء، بالقرب 
من مركز الستقبال الاجئن بوالية 
ــــادت  بـــافـــاريـــا، جــنــوبــي أملـــانـــيـــا. وأفـ
القناة األولى في التلفزيون األملاني 
بالقرب  تفجيرها  تــم  »حــقــيــبــة  بـــأن 
من مركز الستقبال الاجئن ببلدة 
تـــســـيـــرنـــدورف فـــي واليـــــة بـــافـــاريـــا، 
جــنــوبــي أملـــانـــيـــا«. ونــقــلــت صحيفة 
»بــيــلــد« األملــانــيــة، عــن شــهــود عيان 
»شــاهــدوا  أنهم  التفجير،  موقع  مــن 
هــــــــــــــــروب أشــــــــــخــــــــــاص عـــــــــــــدة عــــقــــب 
الشرطة  »نــفــت«  بــدورهــا  التفجير«. 

األملانية وقوع تفجير.
)األناضول(

أوباما لحزبه: كونوا 
قلقين من ترامب

ــاراك  ــ ــ ــــي بـ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس األمـ ــرئــ أعــــلــــن الــ
أوبــامــا، أمــس األربــعــاء، أنــه »يتعّن 
ــار الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي  عــلــى أنـــصـ
مـــواصـــلـــة الـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق حــيــال 
ترامب،  دونــالــد  الجمهوري  املرشح 
ــاء فــــــرز األصــــــــوات  ــهــ ــتــ ــــن انــ إلــــــى حـ
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي 8 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل«. 
ــع قـــنـــاة  ــ وأضـــــــــاف خــــــال مـــقـــابـــلـــة مـ
مــخــاطــر  »أحـــــــد  أن  ســـــــي«،  بــــي  »أن 
الناس  أن  هــو  هــذه،  انتخابات مثل 
ال تــدرك حجم التحدي بشكل جدي 
ويــبــقــون فـــي مــنــازلــهــم مـــا ســيــؤدي 

بالتالي إلى شيء مختلف«.
)فرانس برس(

روسيا: ال نتدخل 
باالنتخابات األميركية

نفت روسيا، أمس األربعاء، التدخل 
ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ فــــي حــمــلــة االنـ
األميركية، وذلك ردًا على تصريحات 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي بــــــاراك أوبـــامـــا، 
والــــــــــذي لـــــم يـــســـتـــبـــعـــد فـــــي مــقــابــلــة 
صحافية، احتمال »محاولة موسكو 
الــتــأثــيــر عــلــى االنـــتـــخـــابـــات لــصــالــح 
ترامب«.  دونالد  الجمهوري  املرشح 
وقــــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن 
ــورة( إن  ــ ــــصـ ديـــمـــتـــري بــيــســكــوف )الـ
»الرئيس فاديمير بوتن، قال مرات 
عدة، إن روسيا لم تتدخل أبــدًا، ولن 
الداخلية لدولة  الشؤون  تتدخل في 
ما، تحديدًا في العملية االنتخابية«.
)فرانس برس(



دعم ساندرز ال يرقى إلى التحالف

كلينتون تدخل 
التاريخ األميركي

حكومة ماي بال وزير للسوريين

استنجاد بالقضاء ألجل الالجئين

كلينتون تعطي 
ساندرز كل ما يريد سوى 

تقاسم القيادة

فيالدلفيا ـ جو معكرون

دخلــت هيــاري كلينتــون التاريــخ 
امــرأة  أول  باعتبارهــا  األميركــي 
تنال رسميًا ترشيح حزب أميركي 
فــي  عامــة،  رئاســية  انتخابــات  فــي  رئيســي 
الحــزب  تنــوع  يعكــس  مســبوق  غيــر  إنجــاز 
الشــعبية  كلينتــون  وقــوة  الديمقراطــي، 
كمرشــحة، وإرث آل كلينتــون السياســي منــذ 
بدايــة تســعينيات القــرن املاضــي. لكــن عمليــة 
التصويت على ترشيحها في اليوم الثاني من 
املؤتمــر الوطنــي للديمقراطيني فــي فيادلفيا 
ترك تساؤالت حول مدى تماسك هذه الوحدة 
التي لم ترق إلى تحالف بني هياري كلينتون 
التمهيديــة  االنتخابــات  خــال  ومنافســها 
الســيناتور بيرنــي ســاندرز. أعطــت كلينتــون 
لســاندرز كل مــا يريــد ســوى تقاســم القيــادة 
األبــواب  لــه  فتحــت  الحــزب.  فــي  والســلطة 
تصويــت  وقواعــد  الحــزب  برنامــج  لتعديــل 
املندوبــني الكبــار فــي االنتخابــات التمهيديــة، 
لكــن ال شــراكة تشــبه تلــك التــي حصلت بني آل 
كلينتــون وآل أوبامــا. تركــت حملــة كلينتــون 
الســاحة لســاندرز ومؤيديه خال اليوم األول 
تصــرف  عكــس  علــى  املؤتمــر.  مــن  والثانــي 
املرشــح الرئاســي الجمهــوري دونالــد ترامــب 
حصــل  كــروز،  تيــد  الســيناتور  منافســه  مــع 
خســارته  مــن  مشــرف  خــروج  علــى  ســاندرز 

كلمــة الرئيــس باراك أوباما الذي تمكن خال 
واليته من الجمع بني دعم املؤسسة الحزبية 
لــم تنجــح  والقاعــدة اليســارية، وهــي مهمــة 
أوبامــا  بعــد.  فيهــا  الديمقراطيــة  املرشــحة 
هيــاري  مــن  ويريــد  السياســي  بإرثــه  يفكــر 
كلينتون أن تكون رئيســة تســتكمل مشروعه 

السياســي، وهــو يشــارك فــي فيادلفيــا بــكل 
الذيــن  كلينتــون«  لـــ«آل  الجميــل  ليــرد  ثقلــه 
دعموه خال رئاسته وساعدوه على ضمان 

وحدة الحزب.
كام  مبطــن  بشــكل  انتقــد  والــذي  أوبامــا، 
ساندرز عن »الثورة السياسية« التي يقودها، 
يــرى أن الســيناتور اليســاري وعــد مناصريــه 
أكثــر ممــا يمكــن تقديمــه. الرئيــس األميركــي 
أنــه   2008 عــام  فــي  أعلــن  والــذي  الحالــي، 
يخوض معركة ضد »سلطة األمر الواقع« في 
الحــزب الديمقراطــي، أي آل كلينتــون، يســتعد 
اآلن لتسليم زعامة الحزب لهياري كلينتون. 
علــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن حاجة كلينتــون إلى 
التــي  املقبلــة  الثاثــة  األشــهر  خــال  ســاندرز 

العامــة  الرئاســية  االنتخابــات  موعــد  تســبق 
ســتبقى أكبــر مــن حاجتهــا إلــى أوبامــا. يمثــل 
والقاعــدة  االعتراضيــة  الحركــة  اآلن  ســاندرز 
 علــى 

ً
الشــعبية فــي الحــزب، ولــن يكــون ســها

فــي  الحــزب  قيــادة  الديمقراطيــة  املرشــحة 
هــذه املرحلــة االنتقاليــة بــدون حــد أدنــى مــن 
دعم ســاندرز. وســيبقى الســيناتور اليســاري 
يراقــب أداءهــا حتــى في حال فازت بالرئاســة، 
إذا  لانتقــاد  جاهــزًا  األرجــح  علــى  وســيكون 
ابتعدت عن السياسات الليبرالية أو قررت أن 
تحكــم مــن الوســط. وال تبدو مشــكلة كلينتون 
مــع القاعــدة اليســارية عابــرة، وعلــى الحــزب 
الديمقراطــي أن يتأقلــم مــع هــذا االنفصــام فــي 

السنوات املقبلة.
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سياسة

تمكنت المرشحة 
الديمقراطية، هيالري 

كلينتون، من تكريس 
نفسها كأول امرأة 

تنال رسميًا ترشيح حزب 
أميركي رئيسي في 

انتخابات رئاسية عامة

ماي من المتحمسين لضرورة ضبط الحدود )فرانس برس(

يعاني طالبو اللجوء من سوء المعاملة في المخيمات )رجب صقر/األناضول(

)Getty( تواجه كلينتون تحدي الحفاظ على تماسك الحزب

لندن ـ نواف التميمي

لــم يكــن املتعاطفــون مــع قضايــا الاجئــني، 
مــن املتحمســني لتولــي تيريــزا مــاي رئاســة 
الحكومة في بريطانيا، ال ســيما أن ســجلها 
الداخليــة خــال الســنوات  علــى رأس وزارة 
املاضيــة ال يشــير إال إلــى توجهــات ســلبية 
تجــاه الاجئــني، بــل إنهــا كانــت ترفــض أي 
سياســات حكوميــة مرنــة لقبــول الاجئــني 

السوريني، وحتى األطفال منهم.
فــي هــذا الســياق، تزايدت مخــاوف منظمات 
اإلنســانية  والهيئــات  اإلنســان  حقــوق 
الناشــطة فــي إغاثــة الاجئــني، بعــد ســاعات 
قليلــة مــن تولــي الرئيســة الجديــدة ملهامها، 
إذ عمدت »بصمت« إلى إلغاء منصب »وزير 
اســتحدثه،  والــذي  الســوريني«،  الاجئــني 
كاميــرون،  ديفيــد  الســابق،  الــوزراء  رئيــس 
زيارتــه  خــال  عنــه  وأعلــن  املاضــي،  العــام 
لبنــان.  فــي  الســوريني  لاجئــني  مخيمــًا 
كمــا عــنّي فــي هــذا اإلطــار، النائــب ريتشــارد 
الخارجيــة  لوزيــر  مســاعدًا  هارينغتــون 
تنســيق  عــن  ومســؤواًل  الاجئــني،  لشــؤون 
مــا  إيــواء  إلعــادة  الحكومــة،  داخــل  العمــل 
يصــل إلــى نحــو 20 ألــف الجــئ ســوري فــي 
تنســيق  مســؤولية  مه 

ّ
ســل كمــا  بريطانيــا، 

املســاعدة الحكومية لاجئني الســوريني في 
املنطقــة. وكان هارينغتــون مــن بني الرؤوس 
الجديــدة  الــوزراء  رئيســة  أبعدتهــا  التــي 
ملنصــب  أحالتــه  إذ  الحكومــة،  مقــّر  عــن 
علــى  والتقاعــد،  العمــل  وزارة  فــي  إداري 

تعلقــة بملــف الاجئــني 
ُ
أســاس أن مهامــه امل

الداخليــة،  وزارة  إلــى  ســتحال  الســوريني 
فــي صلــب  الاجئــني  دخــل قضايــا 

ُ
ت والتــي 

وإعاميــون  سياســيون  ووصــف  عملهــا. 

وحقوقيــون بريطانيــون قــرار إلغــاء منصب 
بـ«املخــزي  الســوريني«،  الاجئــني  »وزيــر 
»الليبرالــي  الحــزب  زعيــم  واعتبــر  تمامــًا«. 
القــرار  »هــذا  أن  فــارون،  تيــم  الديمقراطــي«، 
وال  تقــول  مــاي  تيريــزا  حكومــة  أن  ُيظهــر 
تفعــل، عندمــا يتعلــق األمــر بنهج سياســات 
أكثر تعاطفًا مع أزمة الاجئني«. أما النائبة 
عــن حــزب املحافظــني، هايــدي آلــن، فوصفــت 
بالنســبة  عظيمــة  غيــر  بـ«بدايــة  الخطــوة 
ملــاي، ألنــه ســيكون مــن العــار خســارة العمل 
الــدؤوب الــذي حققــه املحافظــون«.  وبينمــا 
أكثــر  الديمقراطــي«  »الليبرالــي  زعيــم  ظهــر 
تشــاؤمًا مــن إمكانيــة املزيــد مــن السياســات 
تشددة للحكومة الجديدة تجاه الاجئني، 

ُ
امل

الاجئــني   
ّ
أن أظهــر  األخيــر  »القــرار  فـــإن 

التــي  تلــك  مــن  أســوأ  قــد يعاملــون بطريقــة 
عوملــوا بهــا تحــت قيــادة كاميــرون. ويبــدو 
اآلخريــن  املايــني  ومصيــر  مصيرهــم   

ّ
أن

مــاي«.  قيــادة  تحــت  أســوأ،  حتــى  ســيكون 
 

ّ
بــدوره، أكــد وزيــر الداخلية في حكومة الظل
العماليــة، أنــدي بورنهــام، أن »إلغاء منصب 
شــّكنا  يبرهــن  الســوريني،  الاجئــني  وزيــر 
الدائــم فــي التــزام تيريزا مــاي بمعالجة أزمة 
الاجئــني، ألن قضيــة بهــذا الحجــم تحتــاج 
رئيســة  اعتبــرت  كمــا  متفــّرغ«.  وزيــر  إلــى 
فــي حــزب »العمــل«،  العمــل لاجئــني  فريــق 
النائبة إيفيت كوبر، أن »إلغاء منصب وزير 
الاجئــني الســوريني، ســيجعل مــن الصعــب 
اإليفــاء بالتعّهــدات التــي قطعتهــا بريطانيا 
الصــراع  مــن  الفاريــن  الاجئــني  ملســاعدة 
الاجئــني،  األطفــال  تحديــدًا  واالضطهــاد، 
املعّرضــني أكثــر مــن غيرهــم ملخاطــر االتجار 
واالســتغال والعبوديــة«. لكــن كوبر لم تكن 
ذلــك  هارينغتــون،  إبعــاد  بقــرار  متفاجئــة 
اســتقبال  الســابق  فــي  عارضــت  مــاي  ألن 
3000 مــن األطفــال الاجئــني. ومهما حاولت 
قــرار  عــن  الدفــاع  البريطانيــة  الســلطات 
مــاي واعتبــار أن منصــب وزيــر »الاجئــني 
فــي  »وزيــرًا  وأن  مؤقتــًا،  كان  الســوريني« 
العمــل علــى  فــي  الداخليــة سيســتمر  وزارة 
مســاعدة النازحــني«، إال أنــه فــي العــودة إلى 
ســجل تيريــزا مــاي، تبــدو مخــاوف البعــض 
من تراجع دور بريطانيا في ملف الاجئني 
عامة، والسوريني خصوصًا، ُمبررة. فلطاملا 
الهجــرة  مــاي سياســة صارمــة ضــد  ــت 

ّ
تبن

كانــت  عندمــا  جاهــرت  وقــد  والاجئــني، 
 للداخليــة بــأن »الهجــرة تعرقــل بنيــة 

ً
وزيــرة

املجتمع وتماسكه«، واعتبرت أن »الاجئني 
تســببوا فــي طــرد الكثيــر مــن البريطانيــني 
مــن ســوق العمــل وتحويلهــم الــى عاطلــني«. 
وطاملــا كانــت مــاي مــن املتحمســني لضرورة 
الهجــرة،  قوانــني  وإصــاح  الحــدود،  ضبــط 
ولــم تتــوان عــن اتخــاذ أي إجــراء يــردع للحد 
مــن تدفــق املهاجريــن إلــى بريطانيــا، وهــو 
مــا يدفــع الكثيــر إلــى القلق تجاه سياســتها 

املستقبلية كرئيسة وزراء.

بســبب  أســتراليا  علــى  الضغــوط  تتزايــد 
إخفــاء  بمحاولــة  إليهــا  املوجهــة  االتهامــات 
اللجــوء.  طالبــي  بحــق  املرتكبــة  االنتهــاكات 
أمــس  إلــى القضــاء،  ولجــأ أطبــاء أســتراليون 
إنــه  قالــوا  قانــون  علــى  لاحتجــاج  األربعــاء، 
يمنــع الذيــن يعملــون فــي مخيمــات يحتجــز 
مــا  عــن  التحــدث  مــن  اللجــوء،  طالبــو  فيهــا 
يجــري فيهــا، فــي محاولــة للتكتــم علــى حجــم 
املخيمــات.  داخــل  ترتكــب  التــي  االنتهــاكات 
عــن  ومدافعــون  ومحامــون  أطبــاء  وينــدد 
حقــوق اإلنســان، منــذ فتــرة طويلــة، بالظروف 
أن  مؤكديــن  املخيمــات،  هــذه  فــي  املعيشــية 
النتهــاكات  يتعرضــون  املهاجريــن  بعــض 
نفســية.  مشــاكل  مــن  يعانــون  أو  جنســية 
وكان مهاجــرون نظمــوا تظاهــرات فــي مراكــز 
التــي  املعاملــة  بســوء  للتنديــد  احتجازهــم 

يقولون إنهم يتعرضون لها.
وتتصدى البحرية األسترالية بشكل منهجي 
الذيــن  ويوضــع  الســّريني.  املهاجريــن  لســفن 
فــي  شــواطئها  إلــى  الوصــول  مــن  يتمكنــون 
بابــوا  فــي  مانــوس  فــي  احتجــاز  مخيمــات 
الجزيــرة  نــاورو،  وفــي  الجديــدة،  غينيــا 
وجزيــرة  الهــادئ  املحيــط  فــي  الصغيــرة 
كريســتماس فــي املحيــط الهنــدي، طــوال فترة 
أن  مــن  الرغــم  وعلــى  اللجــوء.  ملفــات  دراســة 
كانبيــرا  لهــم  تســمح  ال  قانونيــة،  طلباتهــم 
باإلقامــة فــي أســتراليا. كمــا فرضــت الحكومة 
املحافظــة فــي 2015 قوانــني حول الســّر املهني 
تطّبــق علــى كل الذيــن يعملــون لصالــح وزارة 
الهجــرة مــن حــراس وطواقــم طبيــة وعاملــني 
أي  كشــف  هــؤالء  لــكل  يحــق  وال  إنســانيني. 
عملهــم  خــال  عليهــا  يحصلــون  معلومــات 
مــن  فاتارفــود،  بــاري  وقالــت  املخيمــات.  فــي 
التــي  الاجئــني«،  أجــل  مــن  »أطبــاء  منظمــة 
املحكمــة  أمــام  املرفوعــة  الدعــوى  وراء  تقــف 
إن  أســترالية(،  هيئــة قضائيــة  )أعلــى  العليــا 

»أي شــخص يتحــدث عــن الظــروف، أيــا تكــن، 
بالســجن  يعاقــب  أن  يمكــن  املراكــز  هــذه  فــي 
ملــدة قــد تصــل إلــى ســنتني«. ورأت املنظمــة أن 
السياســي  االتصــال  حريــة  ينتهــك  القانــون 
وأوضحــت  للدســتور.  مخالفــًا  يعتبــر  لذلــك 
تفــرض  املهنيــة  األخاقيــات  أن  فاتارفــود 
علــى األطبــاء اإلبــاغ عــن كل التجــاوزات التــي 
يتعــرض لهــا مرضاهــم، لكنهــم يعاقبــون إذا 
فعلوا هذا في مخيمات الاجئني. وكان املقرر 
فــي  واملهاجريــن  اإلنســان  لحقــوق  الخــاص 
األمم املتحدة، فرنسوا كريبو، أرجأ زيارة إلى 
أســتراليا فــي 2015 بعــد إصــدار القانــون. مــن 
جهتهــا، بــررت الحكومــة األســترالية قانونها 
فــي  العمليــات  لســير  الحســاس«  بـ«الطابــع 
مراكــز االحتجــاز، علــى حــد قولهــا. وأشــارت 
إلــى أنهــا ال تمنــع الذيــن يشــعرون بالقلق من 
التحــدث عــن مخاوفهــم. كمــا تدافــع أســتراليا 
عــن سياســتها بالقــول إن »سياســة الهجــرة 
التــي تتبعهــا تســمح بإنقــاذ أرواح عبــر منــع 
الراغبــني فــي الهجــرة مــن القيام بهــذه الرحلة 
إعــان  ويأتــي  قولهــا.  حــد  علــى  الخطيــرة«، 
األطباء اللجوء إلى القضاء بعد يوم من دعوة 
رئيــس الــوزراء األســترالي، مالكــوم تيرنبــول، 
فــي  عــال«  فتــح تحقيــق »علــى مســتوى  إلــى 
إساءة معاملة أحداث في أحد سجون الباد، 
 التلفزيــون املحلــي لقطــات 

ّ
وذلــك بعــد أن بــث

اللقطــات  وأظهــرت  بـ«الصادمــة«.  وصفــت 
فتيانًا تتراوح أعمارهم بني 14 و17 عامًا يتم 
رشهم بالغاز املدمع في زنازينهم، ويربطون 
فــي مقاعــد مــع وضــع أغطيــة علــى رؤوســهم، 
الحــراس،  أيــدي  علــى  للضــرب  ويتعرضــون 
إلــى  غارديــان«  »ذي  دفــع صحيفــة  مــا  وهــو 
وفضيحــة  االنتهــاكات  هــذه  بــني  املقارنــة 
االنتهــاكات في ســجني أبــو غريب في العراق 

وغوانتنامو قبل سنوات.
)فرانس برس، العربي الجديد(

انتهت مهمة ريتشارد هارينغتون 
كوزير متخصص لشؤون الالجئين 
أشهر   10 نحو  بعد  الــســوريــيــن، 
رئيس  قــبــل  ــن  م تعيينه،  عــلــى 
ديفيد  السابق،  البريطاني  الــوزراء 
كــامــيــرون. وكــان كــامــيــرون قد 
بعد  حينه،  في  هارينغتون  عيّن 
منطقة  في  سوريًا  مخيّمًا  زيارته 
تــربــل )الــبــقــاع ـ لــبــنــان( ومـــدارس 
سبتمبر/ في  السوريين،  لتعليم 
حينه  في  معلنًا  الماضي،  أيلول 
الجئ   7500 ستستقبل  »لندن  أن 
السنوات  فــي  لبنان،  مــن  ــوري  س

الخمس المقبلة«.

ريتشارد 
هارينغتون

فــي االنتخابــات التمهيديــة. فــي املقابل، وكما 
فعلــت كلينتــون قبلــه فــي عــام 2008 لتكريــس 
زعامــة أوبامــا، أعلــن ســاندرز بنفســه تأييــده 
الديمقراطــي  الحــزب  عــن  كلينتــون  لترشــيح 
وخــرج بهــدوء مــن القاعــة بــدون أي إفــراط فــي 
التعبيــر عــن هــذا الدعــم. غايتــه كانــت ضمــان 
أن  والتأكــد  الحــزب  وحــدة  مــن  األدنــى  الحــد 

ترامب لن يصل إلى البيت األبيض.
الحزبيــة  املؤسســة  إلــى  بالنســبة  ســاندرز 
حالــة طارئــة ومســتقلة دخلــت علــى التنظيــم 
الديمقراطــي. كان هــذا األمــر واضحًا في اللغة 
التــي اعتمدتهــا املؤسســة الحزبيــة ضــده فــي 
موقــع  ســربها  التــي  اإللكترونيــة  الرســائل 

»ويكيليكس«.
أصــوات  جلــب  مــن  ســاندرز  تمكــن  بالفعــل 
جديــدة إلــى الحــزب الديمقراطــي. كريســتينا، 
أنهــا  نفســها  عــن  تعــّرف  لســاندرز،  املؤيــدة 
متظاهــرة قبــل أن تكــون مندوبــة، فهي تقضي 
وقتها بني الشارع وقاعات املؤتمر. تقول إنها 
قــرأت هــذا األســبوع ألول مــرة برنامــج الحزب 
الديمقراطــي وأحبــت اللغــة التــي اســتخدمها. 
كمــا تؤكــد أنهــا ليســت غاضبــة مــن تصــرف 
إذا  بعــد  تعــرف  ال  لكنهــا  الحزبيــة  املؤسســة 
مــا كانــت ســتدلي بصوتهــا فــي االنتخابــات 
فــي  لوجودهــا  الوحيــد  فالدافــع  العامــة، 

فيادلفيا هو ساندرز.
أدخلهــا  والتــي  الجديــدة،  الشــريحة  هــذه 
ســاندرز إلــى الحــزب، هواجســها اقتصاديــة 
كل  أيضــًا  ترفــض  لكنهــا  األولــى،  بالدرجــة 
العالــم،  حــول  األميركــي  التدخــل  أشــكال 
وبالتالــي تتقاطــع مــع مواقــف ترامــب. هــذه 
الشريحة بالذات، والتي عّبر عنها نحو 200 
بعــد  القاعــة  مــن  خرجــوا  لســاندرز  منــدوب 
ترشــيح هيــاري كلينتــون رســميًا للتظاهــر 
األرجــح  علــى  اإلعامــي، ســتبقى  املركــز  فــي 
 8 فــي  العامــة  االنتخابــات  يــوم  املنــزل  فــي 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي املقبــل ولــن تصوت 
ال لكلينتــون وال لترامــب. أمــا الخطــاب الــذي 
كان منتظرًا في اليوم الثالث من املؤتمر فهو 

أستراليابريطانيا
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الجزائر: غضب ضد قانون التقاعد
الجزائر ـ حمزة كحال

صــادق مجلــس الــوزراء الجزائــري، الــذي ترأســه 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مســاء أمس األول، 
على مشروع قانون التقاعد، ما أثار غضبًا شعبيًا 
وصل إلى حد تهديدات نقابية باإلضراب والتظاهر في حالة 
عدم االســتجابة ملطالبها. وأرجعت الحكومة إقرار تعديات 
في قانون التقاعد، إلى ضرورة إقامة »عدالة اجتماعية« بني 
األجيــال، مــن خــال إطالــة عمــر الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد 
والصناديــق املتفرعــة منــه، وذلــك للحفــاظ علــى التوازنــات 
املاليــة املهــددة بفعــل تزايــد عــدد طلبات الذهاب إلــى التقاعد 
بمختلــف أنواعــه، والتــي تترجــم مخــاوف العمــال مــن إفاس 
التــي تعصــف باالقتصــاد.   األزمــة  اشــتداد  بعــد  املؤسســات 
ويشــترط القانــون الجديــد، الــذي ســيدخل حيــز التنفيــذ، في 
يناير/كانــون الثانــي عــام 2017، إلــزام الوصــول إلــى ســن 60 
ســنة بالنســبة للرجــال و55 ســنة للمــرأة علــى األقــل، من أجل 
االســتفادة مــن التقاعــد، فــي حــني يمكــن للعامــل أن يضيــف 
يســتفيد  ولكــي  العمــل.  بموافقــة صاحــب  أخــرى  5 ســنوات 

العامــل مــن التقاعــد قبــل الســن املحــدد، يشــترط القانــون أن 
ينتمــي املســتفيد إلــى فئــة »األعمــال الشــاقة« حســب القوائــم 
التي ستعد سلفًا، حيث أحالت تنظيمها إلى قانون سُيطرح 
الحقــا، ويرجــع عــدم الفصل في القائمــة إلى التخوف من ردة 
فعل النقابات التي هددت بالدخول في إضرابات مفتوحة في 
حال عدم توسيعها. وهّددت 14 نقابة مستقلة بالدخول في 
احتجاجات وإضرابات حاشــدة رفضا للقانون، مع توقعات 
بانضمام مزيد من النقابات إليها. وفي نفس السياق، يقول 
رئيــس النقابــة الوطنية ملمارســي الصحــة العمومية، إلياس 
مرابــط، إن نقابتــه »اتصلــت بنقابــات أخرى مــن أجل التوحد 
بالعــدول  الجزائريــة  الحكومــة  ملطالبــة  احتجــاج،  وتنظيــم 
عــن هــذا اإلجــراء، ألنــه يعــد تراجعا عن املكاســب التي حققها 
العامل«. من جانبه، أكد املكلف باإلعام في املجلس الوطني 
للتربيــة،  الثاثــي  للقطــاع  التدريــس  ملســتخدمي  املســتقل 
مســعود بوديبــة، أن اتخــاذ قــرارات بعجالة في تعديل قانون 
التقاعــد مــن دون استشــارة الشــركاء االجتماعيــني، بمثابــة 

دفع القطاعات املعنية نحو التصعيد في الفترة املقبلة.
عّبــر  األزمــة، حيــث  خــط  علــى  السياســية  األحــزاب  ودخلــت 

العديــد مــن أحــزاب املعارضــة عــن رفضهــا للقانــون الجديــد، 
وسط التزام أحزاب السلطة الصمت املطبق حول املوضوع.

لويــزة  اليســاري،  العمــال  لحــزب  العامــة  األمينــة  وهاجمــت 
حنون، الحكومة واتهمتها بمحاولة »املساس بحق مكتسب 

لتغطية فشلها في تسيير شؤون الباد«.
وتعتمــد الجزائــر علــى نظام تقاعد ُوضع ســنة 1997، يقترح 
عليــه  أبقــت  األول  التقاعــد،  علــى  اإلحالــة  مــن  أنــواع  ثاثــة 
مــع  60 ســنة،  علــى ســن  االعتمــاد  أي  الجزائريــة،  الحكومــة 
العمــل ملــدة 15 ســنة علــى األقــل، وتــم إلغــاء االثنــني اآلخريــن، 
حيث يتعلق النوع الثاني من التقاعد باستيفاء العامل مدة 
عمل ال تقل عن 32 سنة مع التأمني، والنوع الثالث يتمثل في 
التقاعــد النســبي الــذي يشــترط بلوغ 50 ســنة علــى األقل، مع 
توفر على األقل 20 ســنة من العمل بدفع اشــتراكات الضمان 
االجتماعي، مع إمكانية تخفيض مدة السن من فترة النشاط 

بالنسبة إلى العمال اإلناث بـ5 سنوات.
وحســب مصادر، يتوقع أن ُيمرر الرئيس الجزائري مشــروع 
قانــون التقاعــد مــن دون عرضه على البرملان، وهي صاحية 

يمنحها الدستور الجزائري.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

مســتويات  إلــى  قفزاتهــا  األميركيــة  العملــة  واصلــت 
بلــغ  حيــث  بالســودان،  الســوداء  الســوق  فــي  قياســية 
الــدوالر،  مقابــل  جنيهــًا   15.15 أمــس،  الــدوالر،  ســعر 
وتوقــع  شــهر.  ملــدة  جنيهــًا   14 حــول  اســتقر  أن  بعــد 
ظــل  فــي  الجنيــه  تهــاوي  اســتمرار  اقتصــاد  خبــراء 
شــح العمــات األجنبيــة ليصــل إلــى 20 جنيهــا خــال 
أسبوعني في حال استمر الطلب املرتفع، في حني يبلغ 
ســعره الرســمي 6.40 جنيهــات، حســب تجــار بالســوق 
عملــة،  تاجــر  وأوضــح  الجديــد«.  »العربــي  لـ الســوداء 

»العربــي الجديــد«، أن الطلــب علــى  رفــض ذكــر اســمه، لـ
الدوالر من الشــركات املســتوردة رفع ســعره في الســوق 
الســوداني  املركــزي  فــي ظــل قيــود للمصــرف  املــوازي، 
العمــات  أســعار  شــهدت  كمــا  املســتوردين.  علــى 
، وبلغ ســعر 

ً
األخــرى بالســوق الســوداء ارتفاعــًا مماثــا

جنيهــًا   16.5 واليــورو  جنيهــات   4 الســعودى  الريــال 
االقتصــادي  الخبيــر  وقــال  جنيهــا.   20 واإلســترليني 
»العربــي الجديــد«، إذا اســتمر الوضــع  محمــد النايــر، لـ
بهــذا الشــكل ســتتدهور قيمــة العملــة املحليــة ويلجــأ 
الــدوالر مخزنــًا للقيمــة  اتخــاذ  إلــى  غالبيــة املواطنــني 
فــي ظــل عــدم  العملــة املحليــة غيــر مرغوبــة،  وتصبــح 

اكتــراث املصــرف املركــزي لألمر. وكانت وزارة املالية قد 
حــررت األســبوع املاضــي ســلعتي الغازولــني واملــازوت 
للمصانع الســودانية على أن تقوم املصانع باســتيراد 
الســلعة ذاتيــا، مــا جعــل أصحــاب املصانــع يحصلــون 
على الدوالر من السوق السوداء، وساهم ذلك في مزيد 
العملــة  وتواجــه  العمــات.  ســوق  علــى  الضغــوط  مــن 
انفصــال  منــذ  ومتواليــًا  ســريعًا  تدهــورا  الســودانية 
جنــوب الســودان فــي 2011 وفقــدان عائــدات النفــط، إلى 

جانب العجز في املوازنة وارتفاع التضخم. 
ويعانــي الســودان مــن خلــل وعجز في امليــزان التجاري 
حيث شهد العجز التجاري )الفارق بني واردات الدولة 

وصادراتهــا( زيــادة كبيرة، ما يشــكل ضغطا متواصا 
علــى ســعر صــرف الجنيــه ويــؤدي النخفــاض مســتمر 
لقيمتــه أمــام الدوالر. وحســب آخــر إحصائية حكومية، 
دوالر  مليــارات  ثاثــة  تبلــغ  الســودان  صــادرات  فــإن 
فــي  بعجــز  واردات،  دوالرات  مليــار   9 مقابــل  ســنويًا، 

امليزان التجاري يصل إلى 6 مليارات دوالر.
وسجلت أسعار الدوالر في السوق السوداء عدة قفزات 
منذ شهر أبريل/ نيسان املاضي، وحتى يوليو/ تموز 
الجاري، ولم تفلح املحاوالت الحكومية في وقف نزيف 
العملــة املحليــة، مــا فاقــم األزمــات املعيشــية للمواطنني 

في ظل ارتفاع قياسي ألسعار السلع والخدمات.

الدوالر يقفز إلى أكثر من 15 جنيهًا في السودان

إقبال قطري 
على السياحة 

في تركيا

قــال الســفير التركــي فــي 
قطر، أحمد ديميروك، إن 
أعــداد الســياح القطريني 
يفضلــون  الذيــن 
تركيــا  فــي  الســياحة 
رغــم  مؤخــرًا،  ازدادت 
حــول  املغرضــة  الدعايــة 
بــاده  فــي  االســتقرار 
مــن قبــل  بعــض وســائل 

اإلعام الدولية.
وأضــاف الســفير التركــي 
في مؤتمر صحفي عقده 
القطريــة  بالعاصمــة 
الدوحــة، أمس، أن الكثير 
مــن القطريــني غيــروا مــن 
الســياحية  وجهاتهــم 
ليذهبوا إلى تركيا كنوع 
والتضامــن،  الدعــم  مــن 
بعــد املحاولــة االنقابيــة 
شــهدتها  التــي  الفاشــلة 
الشــهر  منتصــف  تركيــا 

الجاري. 
الســياح  عــدد  وبلــغ 
زاروا  اللذيــن  القطريــني، 
وفــق   ،2015 عــام  تركيــا 
الخطــوط  عــام  مديــر 
فــي  التركيــة  الجويــة 
كورشــاد  محمــد  قطــر، 
جايماز، 140 ألف سائح. 
التركــي،  الســفير  ونفــى 
االســتثمارات  تأثــر 
بــاده،  فــي  القطريــة 
باألحــداث األخيرة وقال: 
القطريــني  األشــقاء  »إن 
يفضلــون  زالــوا  مــا 
تركيــا  فــي  االســتثمار 
ولــم تتأثــر االســتثمارات 
البلديــن  بــني  املشــتركة 

بالتطورات األخيرة«. 
)Getty(

اليمن يبيع 3 ماليين برميل من النفط
قالت الحكومة اليمنية، أمس، إنها أبرمت صفقة لبيع 
ثالثة ماليين برميل من النفط الخام المجمد في خزانات 
شرقي  )جنوب  حضرموت  بمحافظة  الضبة  ميناء 
العام  ونصف  عام  منذ  تصديره  تعثر  والذي  البالد(، 
بسبب الحرب. ونقلت وكالة األنباء اليمنية الرسمية، عن 
إجراءات  أن  اليمنية،  النفط  وزارة  في  مسؤول  مصدر 
عالية  درجة  وعلى  وسليم  قانوني  بشكل  تمت  البيع 
من الشفافية، وفقا آللية بيع النفط الخام المتبعة في 
لجنة تسويق النفط الخام. وأوضح المصدر، أنه تمت 
شركة  اختيار  وتم  عالمية،  نفطية  شركة   29 دعوة 

جلينكور السويسرية، المقدمة ألفضل األسعار.

تسارع االقتصاد البريطاني قبل الخروج
تسارع  البريطاني  االقتصاد  أن  أمس،  بيانات،  أظهرت 
الثالثة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا  في الشهور 
اإلنتاج  في  زيادة  أكبر  من  بدعم  األوروبي،  االتحاد  من 
على  يذكر  تغيّر  يطرأ  ولم   .1999 عام  منذ  الصناعي 
في  قليلون  وتوقع  البيانات،  هذه  بسبب  اإلسترليني 
األسواق المالية استمرار وتيرة النمو خالل النصف الثاني 
إن  االقتصاديين  الخبراء  معظم  قال  حيث  العام،  من 
االقتصاد يواجه خطر الركود بعد الخروج من االتحاد 
الناتج  إن  الوطنية،  اإلحصاءات  مكتب  وقال  األوروبي. 
إذ  الثاني،  الربع  في  التوقعات  فاق  اإلجمالي  المحلي 

حقق نموا بنسبة %0.6.

تعديل وزاري لدفع االقتصاد في إندونيسيا
أمس،  ويدودو،  جوكو  اإلندونيسي،  الرئيس  أجرى 
من  عدد  تغيير  شمل  حكومته،  على  جزئًيا  تعديًلا 
الوزراء ذوي االرتباط المباشر باقتصاد البالد، في محاولة 

منه لدفع عجلة التنمية االقتصادية المتعثرة.
»التعديل  إن  صحافي،  مؤتمر  في  ويدودو،  وقال 
في  الوطني،  االقتصاد  تعزيز  بغية  جاء  الوزاري 
على  التغلب  عن  فضًلا  العالمية،  التحديات  مواجهة 
وتوفير  االقتصادية،  المساواة  وعدم  الفقر،  مشاكل 
التحرك  العمل«. وأضاف »يجب علينا  المزيد من فرص 
المدى  على  الشعب  رفاهية  تحسين  بغية  سريًعا، 

القريب وكذلك البعيد«.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

قبل نحو شهر تقريبًا، خرج 
علينا وزير في الحكومة املصرية، 

لم تكشف وكالة رويترز عن 
 إن بالده بدأت 

ً
هويته، قائال

التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي، من خالل البنك املركزي، 

القتراض 5 مليارات دوالر. بعدها 
بدقائق خرج محافظ البنك، طارق 

عامر، لينفي هذه التصريحات 
ويؤكد، بشكل قاطع، أن مصر 

لم تطلب أي برامج مساعدات أو 
قروض من صندوق النقد. كما 

خرجت علينا الحكومة أكثر من 
مرة لتنفي أيضًا، وبشكل قاطع 
أيضًا، تقدمها بطلب للحصول 

على قروض من الصندوق، رغم 
أنني أكدت، أكثر من مرة، أن 

الحكومة تفاوض الصندوق سرًا 
للحصول على قرض ضخم 

ينقذها من ورطة العجز املالي 
الحالي وأزمة الدوالر التي تكاد 

تعصف بها. اآلن، أعلنت الحكومة 
أنها طلبت بالفعل قروضًا 

خارجية بقيمة 21 مليار دوالر، 
منها 12 مليار من صندوق النقد.

وعقب اإلعالن، راحت أطراف 
حكومية ووسائل إعالم محسوبة 

عليها تؤكد أن هذه القروض 
ستنقذ االقتصاد من الغرق، 
وستقضي على أزمة الدوالر 

واالرتفاعات املتالحقة في 
األسعار، وترفع معدل النمو، 

وتحّد من البطالة. 
وهذا كالم غير دقيق، ألنه ال 

يوجد اقتصاد قومي يقوم على 
القروض، وقبلها على املنح 

واملساعدات الخليجية.
إذا تصورت أي حكومة أن 

االقتراض هو الحل األمثل ملعالجة 
أزماتها فهي مخطئة تمامًا، وإذا 

تصورت أنه يمكن االقتراض 
بال شروط قاسية فهي واهمة، 

أو أن اقتراض 12 مليارا من 
الصندوق هو الحل املثالي ألزمة 

الدوالر، فيجب أن تراجع مواقفها، 
ألن األزمة قد تطول مع تعطل 

األنشطة االقتصادية املدّرة للنقد 
األجنبي.

وإذا تصورت أن اقتراض 9 
مليارات من بنوك ومؤسسات 

دولية مثل البنك الدولي هو الحل 
لسد عجز املوازنة والفجوة 

التمويلية للدولة، فيجب أن تدرس 
تجارب الدول، خاصة تلك التي 
أعلنت إفالسها كاألرجنتني، أو 

كادت أن تعلن كاليونان وقبرص.
وإذا تصورت أن بيع مزيد من 
شركات القطاع العام والبنوك 

التابعة للدولة هو الطريق السريع 
للحصول على موارد دوالرية، 
فيجب أن تدرس جيدًا تجربة 

مصر في الخصخصة وكيف 
 على العمالة وأفرزت 

ً
كانت وباال

مشاكل اجتماعية واقتصادية ال 
نزال نعاني منها.  حل مشاكل 

االقتصاد املصري يكمن في 
زيادة اإلنتاج ال غير، واإلنتاج 

يعني عودة النشاط االقتصادي، 
إعادة تشغيل نحو 5 آالف 

مصنع أغلق أبوابه، إعادة الحياة 
لقطاع السياحة الذي يعمل به 

10 ماليني مصري، تهيئة املناخ 
أمام عودة االستثمارات والقضاء 
على املعوقات، وفي مقدمتها عدم 

االستقرار السياسي. 

القروض
ليست حًال
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

ــار اإلعــــالن عــن لــجــوء الحكومة  أثــ
املصرية إلى صندوق النقد الدولي 
لــلــمــســاهــمــة بــالــحــصــة األكـــبـــر في 
مراقبني  مــخــاوف  اقــتــصــادي،  برنامج  تمويل 
بشأن ارتفاع مديونية مصر الخارجية، والتي 
قـــد تــصــل إلــــى حـــــدود يــصــعــب مــعــه االلـــتـــزام 
العملة املحلية  بالسداد في ظل تهاوي قيمة 
ــرات الــتــي  ــؤشــ ــم املــ ــــام الـــــــدوالر وتــــراجــــع أهــ أمـ
تعكس أداء االقتصاد. وقال وزير املالية عمرو 
مساء  تلفزيونية  تصريحات  فــي  الــجــارحــي، 
الحكومة تستهدف تمويل  إن  أمــس،  مــن  أول 
برنامجها االقتصادي بنحو 21 مليار دوالر 
على ثالث سنوات، من بينهم 12 مليار دوالر 

من صندوق النقد الدولي.
وهـــذه هــي أكــبــر قيمة لــقــرض تــتــفــاوض عليه 
ــــان  ــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي. وكـ ــنـ ــ ــــع صـ مـــصـــر مـ
الصندوق قد عرض على مصر في مايو/ أيار 
2011 إبان حكومة عصام شرف، قرضا بقيمة 
3.8 مليارات دوالر، لكن األخير رفض الدخول 
ــــى أن أعــــاد  فــــي مـــفـــاوضـــات مــــن األســــــــاس، إلـ
رئــيــس الحكومة الــالحــقــة، كــمــال الــجــنــزوري، 
ــات مع  ــفـــاوضـ املـ فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2012،  فـــي 
الــصــنــدوق بــشــأن قــرض بالقيمة ذاتــهــا التي 
تم عرضها على سلفه شرف، لكن املفاوضات 
ــنــــزوري االنـــصـــيـــاع  ــــض الــــجــ تـــعـــثـــرت بـــعـــد رفـ
الشتراطات فرضها الصندوق مقابل القرض.

وفي النصف األخير من عام 2012، بدأ رئيس 
الــحــكــومــة وقــتــهــا، هــشــام قــنــديــل، مــفــاوضــات 
مع الصندوق على قرض بقيمة 4.8 مليارات 
نــتــيــجــة  ــا  أيـــضـ املـــبـــاحـــثـــات  وتـــعـــثـــرت  دوالر، 
تمسك الصندوق بتطبيق برنامج اقتصادي 
إصالحي اعترض قنديل على بعض مالمحه. 
شريف  يترأسها  التي  الحالية  الحكومة  أمــا 
إســمــاعــيــل، فــقــد نــفــت فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد بــشــأن  ــــى صــ نــيــتــهــا الـــتـــوجـــه إلـ
قرض، ما أثار دهشة كثير من املراقبني الذين 

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــاربــــون  ــهــ ــيـــون الــ ــنـ ــمـ ــيـ وجــــــد املـــســـتـــثـــمـــرون الـ
ــًا الســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم فــي  ــنـ ــــالذًا آمـ مــــن الــــحــــرب مــ
ســلــطــنــة عــمــان املــــجــــاورة، والـــتـــي تــســعــى إلــى 
مــن خــالل سياسة  األجنبي  االستثمار  جــذب 
واملــزايــا  الحوافز  مــن  الكثير  تقدم  تشجيعية 
ــام، فــيــمــا تــخــصــص املــنــطــقــة الــحــرة  ــ بــشــكــل عـ
بـــاملـــزيـــونـــة الســـتـــثـــمـــارات الــيــمــنــيــني بــنــســبــة 
100%. وأعلنت الغرفة التجارية في العاصمة 
صـــنـــعـــاء، األحـــــد املــــاضــــي، أن رئـــيـــس الــغــرفــة 
حــســن الــكــبــوس حــضــر بــرفــقــة وزيـــر الــتــجــارة 
والصناعة العماني حفل وضع حجر األساس 
املــزيــونــة السياحي قبل  ملــشــروع فندق بــوابــة 
املجموعة  بتشييده  ستقوم  والـــذي  أســبــوع، 
العمانية اليمنية خالل الفترة القليلة القادمة.

استيقظوا عــلــى نــبــأ املــفــاوضــات عــلــى قــرض 
القاهرة  أن يصل  املــتــوقــع  كــهــذه. ومــن  بقيمة 
غــدًا )الــجــمــعــة( وفــد مــن بعثة صــنــدوق النقد 
القرض  الحكومة على  للتفاوض مع  الدولي، 
املــزمــع، ملــواجــهــة الــشــح الــشــديــد الـــذي تــواجــه 
مصر خالل الثالثة أشهر األخيرة في العملة 
ــــالج عـــجـــز املــــوازنــــة  ــة عــ ــهــ ــواجــ ــة، وملــ ــبـ ــعـ الـــصـ
اتفاق  إنجاز  للدولة. وتأمل مصر في  العامة 
مــع الــصــنــدوق على قــرض بـــ 12 مليار دوالر 
حّصله على أربع دفعات بواقع ثالثة مليارات 

دوالر سنويًا.
وقال الخبير االقتصادي الدكتور فاروق عبد 
الــخــالــق إن قــرض الــصــنــدوق الــدولــي مرهون 
باتخاذ الحكومة املصرية عدة قــرارات، منها 
ــم، مــشــيــرًا إلــى  زيــــــادة الـــضـــرائـــب ورفـــــع الــــدعــ
أن قــبــول مــصــر بـــشـــروط الـــصـــنـــدوق ســيــدمــر 
إذ  بالشعب،  كثيرًا  ويــضــر  املحلي  االقــتــصــاد 
يفضي إلــى حالة من عــدم االستقرار، وزيــادة 
 عـــن الــــزيــــادة في 

ً
كــبــيــرة فـــي األســــعــــار، فــضــال

مــؤشــرات الــديــن الــعــام الــخــارجــي والــداخــلــي، 
ــيـــات عــلــى  وبـــالـــتـــالـــي ارتــــفــــاع أعــــبــــاء املـــديـــونـ
كاهل الشعب. ويقترب الدين الخارجي ملصر 
البنك  بــيــانــات  وفـــق  مــلــيــار دوالر،  مــن 53.44 
املــركــزي، وهــو رقــم بــات مرشحًا لــلــزيــادة إلى 

ــة، إن الـــكـــبـــوس الـــتـــقـــى وزيــــر  ــرفــ ــغــ وقــــالــــت الــ
التجارة والصناعة في سلطنة عمان وبحث 
مــعــه خـــطـــوات تــمــتــني الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
واالستثمارية بني اليمن وسلطة عمان، وأكد 
له حرص ورغبة املستثمرين ورجال األعمال 
بها  والدفع  العالقات  هــذه  بتطوير  اليمنيني 
الــوزيــر  أن  الكاملة. وأوضــحــت  الــشــراكــة  نحو 

الــحــكــومــة  أنــــجــــزت  ــال  ــ حـ دوالر  مـــلـــيـــار   74.4
ويــرى  دوالر.  مــلــيــار   21 القـــتـــراض  مساعيها 
الــخــالــق أن االقــــتــــراض وســيــلــة لتأخير  عــبــد 
عـــالج األزمــــة الــتــي تــتــفــاقــم مــع مــــرور الــوقــت، 
مشيرًا  املــتــعــاقــبــة،  الــحــكــومــات  وستتحملها 
الــشــروط املجحفة  لــن يتحمل  أن الشعب  إلــى 
لـــلـــقـــروض ومـــــا يـــرتـــبـــط بـــهـــا مــــن زيــــــــادة فــي 

األسعار وإلغاء الدعم.
ــهـــوض بــــمــــواردهــــا  ــنـ ــالـ ــة بـ ــومـ ــكـ ــحـ ــــب الـ ــالـ ــ وطـ
ــة الـــســـيـــاديـــة كــالــســيــاحــة وقـــنـــاة  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
السويس، وجذب استثمارات أجنبية جديدة، 
وتــحــســني مــنــاخ اإلنـــتـــاج لـــزيـــادة الـــصـــادرات، 

والبحث عن سبل جديدة للخروج من األزمة.
وتــراجــعــت أســعــار الــــدوالر بــالــســوق الــســوداء 
التفاوض على  املصرية  الحكومة  إعــالن  بعد 
قــــرض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتــــراوح 
سعر الدوالر بني 12.7 و12.75 للشراء، و12.9 
نـــاصـــر حــمــاد  ــال  ــ لــلــبــيــع. وقـ و12.95 جــنــيــهــًا 
الصرافة بمنطقة وسط  إحــدى شركات  مدير 
القاهرة، لـ »العربي الجديد«، إن الدوالر تراجع 
الخناق  بعد تضييق  السوداء  بالسوق  أمس 
على شركات الصرافة وغلق 6 شركات صرافة 
باإلسكندرية، وزيادة الحمالت التفتيشية من 
املــركــزي ومــبــاحــث األمــــوال الــعــامــة، واإلعـــالن 
النقد بشأن  عن مباحثات مصر مع صندوق 

قرض ضخم.
ــل ارتــفــاعــه  ــان الـــــدوالر األمــيــركــي قـــد واصــ وكــ
ــام الــجــنــيــه املـــصـــري لــيــصــل أول مـــن أمــس  ــ أمـ
الــســوداء، فيما  إلــى 13.25 جنيها في السوق 
ثبت البنك املركزي سعر صرف الدوالر مقابل 
الــجــنــيــه عــنــد مــســتــوى 8.7301 جــنــيــهــات في 

عطائه الدوري أول من أمس.
ــع املــحــلــل املــالــي محسن عـــادل الــقــفــزات  وأرجــ
ــمـــرار  ــتـ ــى اسـ ــ ــة لــــصــــرف الـــــــــــدوالر، إلــ ــريـ ــعـ الـــسـ
املـــضـــاربـــات الــعــنــيــفــة فـــي الـــســـوق، الفــتــا إلــى 
ــقــــوم بــهــا  ــــي كــــــان يــ ــــاضـ ــــي املـ أن املــــضــــاربــــة فـ
تــجــار الــعــمــلــة، وحــالــيــًا دخـــل فــيــهــا أشــخــاص 
أمــا املتعاملون  الــــدوالر.  كثيرون مــن حــائــزي 
ــاع سعر  ــفـ ــوا ارتـ بــســوق الـــصـــرافـــة فــقــد أرجـــعـ
إلــى لجوء بعض املستوردين  الـــدوالر  صــرف 
واملستثمرين لتخزين مبالغ كبيرة منه، على 

خلفية تداول أنباء عن ارتفاع سعره.
وعن تداعيات أزمــة سعر صرف الــدوالر على 
الـــزيـــادات الــجــنــونــيــة فــي أســعــار الــســلــع، قــال 
رئيس شعبة املستوردين في الغرفة التجارية 
أحــمــد شــيــحــة، إن أســـعـــار الــســلــع املــســتــوردة 
قـــفـــزت بــنــحــو 17% خــــالل األســــبــــوع األخـــيـــر، 
ــــدوالر في  بــعــدمــا زادت الــفــجــوة بـــني ســعــر الــ

السوق الرسمية واملوازية عن %42.

الــعــمــانــي رحـــب بــاملــســتــثــمــريــن الــيــمــنــيــني في 
ــدا لـــهـــم أن  ــؤكــ ــرة بـــاملـــزيـــونـــة، مــ املــنــطــقــة الــــحــ
الــحــكــومــة الــعــمــانــيــة عــمــلــت عــلــى اســتــحــداث 
حــزمــة مـــن الـــحـــوافـــز والــتــســهــيــالت لتشجيع 
ــيـــل عــمــلــيــة  ــهـ املـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــيـــمـــنـــيـــني وتـــسـ
االســتــثــمــار لــهــم. وقــــررت حــكــومــة عــمــان منح 
الــحــوافــز،  مــن  الــعــديــد  اليمنيني  املستثمرين 
من  باملنطقة  العاملة  الشركات  إعــفــاء  ومنها 
ضــريــبــة الـــدخـــل ومـــن تــقــديــم إقــــــرارات الــدخــل 
الدخل،  ضريبة  قانون  في  عليها  املنصوص 
والــســمــاح بــاســتــيــراد الــبــضــائــع إلـــى املنطقة 
بـــدون تــصــريــح اســتــيــراد، واإلعـــفـــاء مــن شــرط 
الحد األدنــى لــرأس املــال املستثمر املنصوص 
عــلــيــه فـــي قـــانـــون الــشــركــات الــتــجــاريــة أو أي 
قــــانــــون آخــــــر. كـــمـــا تــســمــح الــســلــطــنــة لــلــقــوى 
الــحــرة  املنطقة  فــي  بالعمل  اليمنية  الــعــامــلــة 

تأشيرات  على  الحصـول  دون  مــن  باملزيونة 
دخـــــول أو إقـــــــامـــة دائـــمـــة بــالــســلــطــنــة.  وتــقــع 
ــاملــــزيــــونــــة جـــنـــوبـــي غـــرب  ــرة بــ ــ ــحـ ــ ــقـــة الـ ــنـــطـ املـ
ــبــــريــــة مــع  ــان، عـــلـــى الـــــحـــــدود الــ ــ ــمـ ــ ســـلـــطـــنـــة عـ
اليمن وتبعد مسافة 14 كم عن مدينة شحن 
الــيــمــنــيــة بــمــحــافــظــة املــــهــــرة )جـــنـــوبـــي شـــرق 
الــيــمــن(  ونــشــرت الــغــرفــة الــتــجــاريــة بصنعاء 
التواصل  مــمــواًل على موقع  ترويجيًا  إعــالنــا 
االجــتــمــاعــي فــيــســبــوك، يــؤكــد املـــزايـــا املــقــدمــة 
بهدف  اليمني،  لالستثمار  عمان  من حكومة 
الغرفة  ووزعـــت  اليمنيني.  املستثمرين  جــذب 
االستثمار  ملــزايــا  يــروج  أعضائها  على  بيانًا 
بــاملــزيــونــة. واعتبر أستاذ  الــحــرة  املنطقة  فــي 
االقــــتــــصــــاد بــجــامــعــة عــــــدن، يـــوســـف ســعــيــد، 
أن الــحــرب فــي الــيــمــن مــثــلــت فــرصــة لسلطنة 
الهارب  اليمني  االستثمار  اجتذاب  في  عمان 
الجديد«:  »العربي  لـ  الحرب. وقــال سعيد  من 
هــنــاك اســتــثــمــارات يمنية هــاجــرت إلـــى دبــي 
وماليزيا وتركيا، ولكن بقيت األموال اليمنية 
املهاجرة بفعل الحرب تبحث عن بلد أو بلدان 
وهنا  لالستثمار،  جــاذبــة  فرصًا  توفر  أخــرى 
املفضلة  الوجهة  عــمــان،  سلطنة  شكلت  ربما 
السلطنة  اتخذت  أن  بعد  اليمني،  للمستثمر 
العديد من اإلجراءات لجذبه، مستغلة فرصة 
الحرب الجارية في اليمن.لكن سعيد يرى أن 
»املزيونة« في سلطنة  الحرة  املنطقة  ازدهــار 
عــمــان ســيــكــون عــلــى حــســاب تـــراجـــع املنطقة 
الـــحـــرة بــمــديــنــة عــــدن الــيــمــنــيــة. وأوضــــــح أن 
االستثمار ال يزال متوقفًا تمامًا في العاصمة 
املؤقتة لليمن عدن، رغم مرور نحو عام على 
تحرير املدينة بسبب انعدام االستقرار األمني 

وغياب البيئة املناسبة لقيام االستثمارات.
وكانت وزارة التجارة والصناعة العمانية، قد 
نظمت في مايو/أيار املاضي، امللتقى العماني 
– الـــيـــمـــنـــي لـــبـــحـــث تـــشـــجـــيـــع االســــتــــثــــمــــارات 
البلدين وبمشاركة  الداخلية والخارجية بني 
ــال الـــيـــمـــنـــيـــني. مــن  ــ ــمـ ــ ــال األعـ ــ ــ واســــعــــة مــــن رجـ
جــانــبــه، أكـــد رئــيــس غــرفــة تــجــارة حضرموت 
اليمنية عمر عبدالرحمن باجرش، أن الفرصة 

العاملية  االقتصادية  الظروف  مواتية في ظل 
السلطنة،  فــي  الــيــمــنــي  ــال  املــ الســتــثــمــار رأس 
اقتصادية  بمقومات  تمتاز  آمنة  بيئة  كونها 
جاذبة لرواد األعمال. وأدت الحرب في اليمن 
إلــى تــوقــف االســتــثــمــار ســـواء فــي املــشــروعــات 
كــان يجري  التي  واألجنبية  املحلية  الخاصة 
تــنــفــيــذهــا أو تــلــك املـــشـــروعـــات الــتــي كــــان من 
املــتــوقــع الــبــدء فــيــهــا. ودفــعــت الــحــرب غالبية 
رجـــال األعــمــال فــي اليمن إلــى الــهــروب خــارج 
بــلــدهــم بــعــد ركــــود حــركــة الــتــجــارة واألعــمــال 
منذ سيطرة الحوثيني على العاصمة اليمنية 
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة فـ
واملشاريع  لألعمال  الكلي  التوقف  ثــم   ،2014
مــنــذ بـــدء حـــروب الــحــوثــي الــداخــلــيــة وعملية 
مـــــــــارس/أذار 2015. واعــتــبــر  الـــحـــزم  عــاصــفــة 
تــقــريــر صــــادر عــن وكــالــة تنمية املــنــشــآت في 
نــقــلــوا  األعــــمــــال  مــــن رجــــــال  أن %73  ــمـــن،  ــيـ الـ
أعمالهم وتجارتهم للخارج. وأن هذا اإلجراء 
سيؤدي إلى فجوة اقتصادية في البلد، وهي 
مــن املــخــاطــر الــتــي ستدمر االقــتــصــاد اليمني 
ــر الــتــقــريــر، أن 19% مــن أصــحــاب  بــرمــتــه. وذكـ
املنشآت خططوا لالنتقال إلى دولة اإلمــارات 
 %17 اختار  بينما  فيها،  االستثمار  لسهولة 
لــوجــود فــروع  إلــى السعودية  منهم االنــتــقــال 
لديهم فيها، باإلضافة لوجود أهل وأصدقاء. 
ــة بـــــ 10% لــســهــولــة  ــثـ ــالـ ــا ثـ ــيـــزيـ ــالـ وجــــــــاءت مـ
التأشيرة، ثم إثيوبيا 9% وعمان وتركيا %7 
لسهولة االستثمار والتأشيرة، وجاءت األردن 
والصومال والصني وإندونيسيا وغانا ودول 
أخـــــرى بــنــســبــة 5% ضــمــن اخـــتـــيـــارات رجـــال 

األعمال الذين يرغبون باالنتقال إليها.
ويعتبر أصحاب األعمال في قطاع الخدمات 
حسب نتائج التقرير، األكثر تفكيرًا بالخروج 
مـــن الــيــمــن بــســبــب األحــــــــداث، بــنــســبــة 45 %، 
الدولة األولــى بالنسبة لهم.  وتمثل اإلمـــارات 
ثم تجار الجملة والتجزئة 34%، واختيارهم 
األول السعودية، بينما أقل القطاعات تفكيرًا 
بنقل أعمالهم هم القطاع الصناعي اإلنتاجي 

بنسبة %27.

الرباط ـ مصطفى قماس

فــتــح املــغــرب مــلــف تــوفــيــر الــتــأمــني الــصــحــي لغير املــأجــوريــن 
وأصـــحـــاب املـــهـــن الـــحـــرة، وهــــي الــفــئــات الـــتـــي ال تــتــوفــر على 
الــتــأمــني الــصــحــي إلـــى اآلن، كــونــهــا غــيــر منتظمة فــي أي من 

شركات القطاع العام أو الخاص.
أول من  التشغيل والــشــؤون االجتماعية، مساء  وذهــب وزيــر 
أمس الثالثاء، خالل ندوة بالبرملان، إلى أن املغرب يتطلع إلى 

تحقيق نسبة تغطية صحية في حدود 90% بحلول 2020.
وأوضح خالل الندوة التي خصصت لـ »التغطية االجتماعية 
نــحــو توفير  الــحــكــومــة تتجه  أن  الــحــرة واملــســتــقــلــني«،  للمهن 
أصحاب  مــن  شخص  مــاليــني   5.68 لنحو  الصحية  التغطية 
املهن الــحــرة وذويــهــم. وصـــادق مجلس الحكومة أخــيــرا على 
لفائدة أصحاب  الصحي،  بالتأمني  الخاص  القانون  مشروع 
املــهــن الــحــرة وغــيــر املنتظمني فــي عــمــل دائــــم، كــي يــحــول إلــى 
البرملان من أجل البت فيه. ويــراد من مشروع القانون توفير 
املهن  وأصــحــاب  املستقلني  العمال  لفائدة  الصحية  التغطية 
ــاء، واملــهــنــدســني، واملــحــامــني، والــصــيــادلــة،  ــبـ الــحــرة مــثــل األطـ
النقل  قطاع  في  والعاملني  التقليديني،  والصناع  والفالحني، 

الذين يتوفرون على بطاقة مهنية، واملقاولني الذاتيني.
ويريد املشروع توسيع التأمني الصحي إلى الفئات اجتماعي، 
يتجاوز تعدادها ثالثة ماليني نسمة، ما سيساعد على نقل 

نسبة التأمني الصحي من 30% حاليا إلى %60.
وبدأت لجنة القطاعات االجتماعية بالغرفة الثانية بمجلس 
الصحية  التغطية  مــشــروع  األربـــعـــاء، مناقشة  أمــس  الــنــواب، 

الخاص بالعمال املستقلني واملهن الحرة.
وينتظر أن يشرع في إجــراء مباحثات على مستوى مختلف 
املــهــن الــتــي يــشــمــلــهــا مـــشـــروع الـــقـــانـــون، عــلــى اعــتــبــار أن كل 
مــهــنــة لــهــا خــصــوصــيــتــهــا وتــســتــدعــي مــعــامــلــة خـــاصـــة على 
الوصول  بعد  يشرع  أن  ويرتقب  الصحية.  التغطية  مستوى 
إلــــى تـــوافـــقـــات مـــع مــخــتــلــف املـــهـــن، إلــــى تــحــديــد االشـــتـــراكـــات 

الصحة، حيث يفترض إصدار  التأمني على  واملساهمات في 
التشغيل والشؤون االجتماعي  مرسوم تطبيقي. وكان وزير 
مــّيــز، فــي مناسبة ســابــقــة، بــني أصــحــاب املــهــن الـــذي يمكنهم 
املساهمة بـ 30 دوالرًا في الشهر من أجل االستفادة من التأمني 
الصحي، وبني مهنيني آخرين مثل أولئك الذين ينشطون في 
أن  علما  املساهمة،  تلك  توفير  يمكنهم  ال  الـــذي  النقل  قــطــاع 
عددهم يناهز 400 ألف. وبدا وزير الصحة، الحسني الوردي، 
ــنـــدوة الــتــي عــقــدت أول مـــن أمـــس الـــثـــالثـــاء، منشغال  خـــالل الـ
الصحية  التغطية  نظام  تمويل  تــوازن  أكثر بضرورة ضمان 
خاصة  املستقلني،  والــعــمــال  الــحــرة  املهن  بأصحاب  الخاصة 
أن املساهمات ستكون على أساس جزافي، حسب طبيعة كل 
أن  للتخطيط  السامية  املندوبية  بيانات  من  ويتجلى  مهنة. 
78.5% من العمال النشيطني ال يتوفرون على تغطية صحية، 
وهي نسبة تصل إلى 93% في القرى و64.4% في املدن. وهو 
ما يشير إلى أنهم غير مؤهلني لالستفادة من معاش التقاعد. 
فعدد  االجتماعية،  التغطية  نسبة  رفــع  إلــى  املــغــرب  ويسعى 
الذين يستفيدون في القطاع الخاص من التغطية االجتماعية 
عــبــر الــصــنــدوق الــوطــنــي لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي، يــصــل إلـــى 3 
ماليني أجير، علما أن عدد العمال النشطني في املغرب يصل 
إلى حوالي 11 مليون عامل، حسب بيانات املندوبية السامية 
الصحة  وزارة  توفرها  رسمية  بيانات  وبحسب  للتخطيط. 
املغربية، فإن نظام املساعدة الطبية، يهم 8.7 ماليني مغربي، 
أي 28% من السكان، حيث مّكن هذا النظام املوجه للفقراء من 
تحمل سادس عملية لزرع الكبد في منتصف يونيو/حزيران 
املاضي. وكان وزير الصحة املغربي، الحسني الوردي، قد أكد 
الــشــروع في  إلــى  الحكومة تتطلع  أن  فــي تصريحات سابقة، 

تعميم التأمني الصحي على جميع سكان اململكة.
تغطية  مــن  سيستفيدون  الجامعيني  الطلبة  أن  على  وشـــدد 
الــذي سيقوم الصندوق  النظام  صحية مجانية، ذلــك أن هــذا 
الــوطــنــي لــلــضــمــان االجــتــمــاعــي بــتــدبــيــره، ســيــشــمــل الــطــلــبــة 

املغاربة واألجانب على حد سواء. 

االرتباك سيد المشهد
اللجوء للمقامرة مع صندوق النقد

»بنما« وتهريب أموال النفطاالستثمارات اليمنية تجد مالذًا في سلطنة عمان

)Getty( اشتراطات صندوق النقد تفضي إلى زيادة أعباء المعيشة على المواطنين)مستشفى في الحسيمة شمال المغرب )فرانس برس

مصنع أقمشة في صنعاء )فرانس برس(

مشروع تأمين صحي للمهن الحرة

قالت الحكومة المصرية 
إنها بدأت مفاوضات 

مع صندوق النقد 
ومقرضين دوليين آخرين، 

لتمويل برنامج اقتصادي 
بقيمة 21 مليار دوالر

اتهام لبناني بالتآمر لتوزيع 
عمالت أميركية مزيفة

قالت وزارة العدل األميركية إن محكمة 
اتحادية في بروكلني بنيويورك وجهت 

االتهام لرجل لبناني بالقيام بدور قيادي 
في مخطط لتوزيع عمالت أميركية مزيفة. 
وألقي القبض على لؤي إبراهيم حسني في 
ماليزيا عام 2014 وجرى تسليمه للواليات 

املتحدة األسبوع املاضي. وقالت الوزارة 
في بيان صحافي مساء أول من أمس، إن 

أول ظهور للرجل أمام محكمة أميركية 
كان يوم الجمعة. وأضاف البيان، أن حسني 

أبلغ ضباطا سريني بأنه يمكنه التصرف 
فيما يصل إلى 800 مليون دوالر مزيف 
معروضة للبيع لعمالء في إيران ومناطق 

أخرى.

الفائض التجاري لقطر 
ينكمش %44

أعلنت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء 
القطرية أمس، البيانات التجارية التالية 

لشهر يونيو/حزيران، والتي تظهر انكماش 
الفائض في امليزان التجاري بني قطر والعالم 

بنحو 44.4% على أساس سنوي؛ بسبب 
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط. 

وتراجعت صادرات الغازات البترولية وأنواع 
الغاز األخرى 29.3% إلى 10.26 مليارات 
ريال )2.82 مليار دوالر(. وقطر هي أكبر 

مصدر للغاز املسال في العالم، وتصدر 
منتجاتها إلى دول في أوروبا وآسيا.

ُعمان تقترب من استخدام 
الطاقة الشمسية في 

حقول النفط
قالت شركة »غالس بوينت سوالر« 

الناشطة في مجال االستخالص املعزز 
للنفط باستخدام الطاقة الشمسية، إنها 

تعمل على بناء مرايا في الصحراء الُعمانية 
لتحويل الطاقة الشمسية إلى بخار.

وسيحل البخار مكان الغاز الطبيعي 
املستخدم باستخراج النفط. وهذا ما 

يخفف من نفقات االستخراج، كون الغاز 
الطبيعي مرتفع األسعار فضال عن أن 

استخدامه في استخراج النفط يضر 
بالبيئة. وسيعمل املشروع على إنتاج 6 

آالف طن من البخار يوميًا باستخدام 
الطاقة الشمسية. وترّجح شركة »غالس 

بوينت سوالر«، أنها ستوقف بهذا املشروع 
إنتاج 300 ألف طن من ثاني أكسيد 

الكربون سنويًا. ويتوقع أن يبدأ املشروع 
الشمسي بإنتاج البخار عام 2017.

اليابان تدرس طرح سندات 
ألجل 50 عامًا ألول مرة

ذكرت تقارير صحافية أن اليابان تدرس 
طرح سندات خزانة ألجل 50 عامًا للمرة 
األولى على اإلطالق، لتصبح أطول فترة 

استحقاق لديون حكومية في البالد منذ 
فترة مابعد الحرب العاملية الثانية. ونقلت 

صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
مصادر على صلة باألمر، اليوم األربعاء، 

أن الحكومة اليابانية قد تعلن بشكل 
رسمي نيتها طرح السندات ألجل 50 عامًا 
في إطار إعالن حزمة التحفيز االقتصادي 
املرتقبة في األيام املقبلة. وتوقعت املصادر 
إمكانية طرح السندات الحكومية ألجل 50 

عامًا في العام املالي الحالي والذي ينتهي 
في مارس/آذار 2017. وتسعى الحكومة 
اليابانية لالستفادة من التراجع القياسي 

ملعدل العائد على الديون مع الفوائد املتدنية 
نتيجة سياسة التحفيز النقدي لبنك 

اليابان.

»بوينغ« تحصل على طلبية 
بقيمة 5.5 مليارات دوالر

حصلت الشركة األميركية »بوينغ« على 
طلب لشراء 25 طائرة »737 ماكس« من 

الخطوط الجوية املاليزية، مع سعي شركة 
الطيران لتوسعة أسطولها للمرة األولى منذ 

الحادثني اللذين تعرضت لهما عام 2014، 
مما دفع الحكومة للسيطرة على الشركة.

وأوضحت شركة الطيران في بيان لها أمس 
األربعاء، أن االتفاق تصل قيمته إلى 5.5 
مليارات دوالر، ويشمل خيارًا لشراء 25 

طائرة إضافية، ومن املقرر أن تبدأ »بوينغ« 
التسليم في 2019. وفي وقت سابق هذا 

الشهر، عينت الخطوط املاليزية بيتر بيلو، 
كرئيس تنفيذي لها والذي أوضح أن شراء 

الطائرات قد يساعد في خفض تكاليف 
التشغيل بحوالى 15%. وقد تساعد 
اإلضافة الجديدة ألسطول الطائرات، 

الشركة على املنافسة مع عدد كبير من 
شركات الطيران االقتصادي في املنطقة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

21
عمرو  المالية  ــر  وزيـ قــال 
تصريحات  في  الجارحي، 
الحكومة  إن  تلفزيونية، 
تستهدف تمويل برنامجها 
مليار   21 بنحو  االقتصادي 
سنوات،  ثــالث  على  دوالر 
من بينها 12 مليار دوالر من 

صندوق النقد الدولي

الجزائر ـ حمزة كحال

ال تـــزال تــســريــبــات مــا ُيــعــرف بـــ »أوراق 
بــنــمــا« تــكــشــف فـــي كـــل مــــرة عـــن تـــورط 
جزائريني في عمليات تهريب وتبيض 
لألموال عبر مكتب »موساك فونسيكا« 
فـــي بــنــمــا، أكــثــرهــم مــقــربــون مـــن دوائــــر 
ــبــــالد. الـــجـــديـــد هــــذه املـــرة  الــحــكــم فـــي الــ
في  الفرنسية  »لوموند«  يومية  كشفته 
عــددهــا الــصــادر أول مــن أمــس الثالثاء، 
فقد نــشــرت وثــائــق تثبت تـــورط أسماء 
جـــزائـــريـــة فـــي عــمــلــيــات إنـــشـــاء شــركــات 
فريد  مقدمتهم  فــي  وهمية،  »أوفــشــور« 
بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية األسبق 
مــحــمــد بـــجـــاوي، وخـــلـــدون خــلــيــل، ابــن 
ــر الـــطـــاقـــة األســــبــــق شــكــيــب خــلــيــل،  ــ وزيــ
املــتــابــعــان مــن طـــرف الــقــضــاء اإليــطــالــي 
بـــتـــهـــمـــة قــــبــــول رشــــــــوة مـــــن أجـــــــل مــنــح 
مــشــاريــع للشركة اإليــطــالــيــة »ســايــبــام« 
النفطية. وأشارت التسريبات الجديدة، 
أيضا، إلى تورط صاحب أكبر ثروة في 
ــراب،  الـــجـــزائـــر، رجـــل األعـــمـــال أســعــد ربــ
مــالــك مجمع »ســيــفــيــتــال« االقــتــصــادي. 
وتــفــيــد الــيــومــيــة الــفــرنــســيــة أن الــشــركــة 
الــتــي أســســهــا بـــجـــاوي، بــرفــقــة خــلــدون 
ــيـــل، وبـــمـــســـاعـــدة مـــكـــتـــب املـــحـــامـــاة  ــلـ خـ
»موساك فونسيكا« كانت لتسيير ثروة 

تقدر بـ 15 مليون دوالر. 
ــة  ــركــ ــشــ الــ أن  »لـــــــومـــــــونـــــــد«  وأضــــــــافــــــــت 
»Collingdal Consultants Inc«، املسجلة 
بـــــاســـــم فـــــريـــــد بـــــــجـــــــاوي، تـــــحـــــوز عــلــى 
عـــقـــارات فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة بقيمة 
فــي  شـــقـــق   3 مــنــهــا  دوالر،  مـــلـــيـــون   50
وهي  مانهاتن،  في  وشقتان  نيويورك، 
أمـــــالك مــحــل تــحــقــيــق مـــن طــــرف مكتب 
آي«.  بـــي  »إف  الـــفـــيـــدرالـــي  الــتــحــقــيــقــات 
»لوموند«،  السياق، تضيف  نفس  وفي 
ــه فــريــد  بـ ــام  قــ الـــــذي  الـــوســـيـــط  أن »دور 
بــــجــــاوي فــــي تــبــيــض األمــــــــــوال، فــرضــه 

وزير الطاقة األسبق شكيب خليل على 
الــشــركــة الــنــفــطــيــة اإليــطــالــيــة ســايــبــام«.  
»القضاة  أن  الفرنسية  اليومية  وأكـــدت 
ــي الــــجــــزائــــر تـــوصـــلـــوا إلـــــى اكــتــشــاف  فــ
تــحــويــالت مــالــيــة مــشــبــوهــة اســتــفــادت 
منها، نجاة عرفات، زوجة شكيب خليل، 

إبان مزاولة زوجها لنشاطه الوزاري. 
كـــــانـــــت يــــومــــيــــة »نــــــيــــــويــــــورك تــــايــــمــــز« 
األمــيــركــيــة قــد نــشــرت فــي عــددهــا ليوم 
االثنني املاضي، تحقيقا يؤكد أن مكتب 
املحاماة »فونسيكا« أنشأ 12 من أصل 
17 شركة أوفشور، لصالح فريد بجاوي، 
ــة االســــتــــشــــارات املــــحــــدودة  ــركـ مــنــهــا شـ
لتحويل  استعملت  الــتــي  »كــولــنــدايــل«، 
15 مليون دوالر لصالح شركاء وعائلة 
ــر الـــطـــاقـــة األســــبــــق شــكــيــب خــلــيــل.  ــ وزيــ
وحسب الجريدة األميركية، فإن بجاوي 
ــاء  ــفـ ــقـــدة إلخـ ــعـ مـــتـــهـــم بـــنـــســـج شـــبـــكـــة مـ
أمـــوالـــه، وضــعــهــا فــي 16 حــســابــا بنكيا 
موزعة بني الجزائر ودبي وهونغ كونغ 
وسويسرا،  وسنغافورة  ولندن  ولبنان 
وقــــد تــعــرضــت بــعــض مــمــتــلــكــات فــريــد 
بــجــاوي فــي كــنــدا وفــرنــســا لــلــمــصــادرة، 
لفنانني مثل  منها يخت فخم ولوحات 
ــــول.  وفي  ســلــفــادور دالـــي، وأنـــدي وارهـ
حلقة جديدة من حلقات تهريب األموال 
الضريبية«،  »الجنات  عبر  الجزائر  من 
كـــشـــفـــت »لــــومــــونــــد« أن رجـــــل األعــــمــــال 
الـــجـــزائـــري أســـعـــد ربــــــراب، قـــد اســتــعــان 
بـــخـــدمـــات »مــــوســــاك فــونــســيــكــا« ســنــة 
1991 من أجل فتح شركة وهمية اسمها 
مــقــرهــا   ،»Dicoma Entreprises Ltd«
»الــــجــــزر الــــعــــذراء« الــبــريــطــانــيــة، كــانــت 
سير الحقيبة املالية التي يحوز عليها 

ُ
ت

قدر 
ُ
رجل األعمال صاحب الثروة التي ت

بأكثر من 3 مليارات دوالر، واملوضوعة 
 .»UBS بــــنــــوك ســـويـــســـرا ــاد  ــ ــحـ ــ فــــي »اتـ
ـــ »أوراق  لـ ــى  ــ ــانـــت الــتــســريــبــات األولــ وكـ
أبريل/نيسان  مطلع  كشفت  قــد  بنما« 

ســابــقــني  وزراء  أســـمـــاء  ورود  املـــاضـــي، 
ــاء مــقــربــة مـــن محيط  ــمــ وحـــالـــيـــني وأســ
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 
عــن طريق  أمـــوال  تبييض  فــي عمليات 
بنما،  في  »مــوســاك مونسيكا«  خدمات 
واملناجم  الصناعة  وزيـــر  مقدمتها  فــي 
الــحــالــي عــبــد الــســالم بـــوشـــوارب، الــذي 
في  شركة  امتالكه  بنما«  »أوراق  أكــدت 
 ،»Royal Arrival Corp« بنما تحت اسم
متخصصة في نقل السلع بني الجزائر 
وتركيا وبريطانيا، أسسها سنة 2014. 
كما كشف املوقع اإللكتروني اإلخباري 
»لـــو دســــك«، الـــذي شـــارك فــي تحقيقات 
صحافية بشأن »أوراق بنما«، منتصف 
مايو/أيار املاضي، عن ورود اسم نجلة 
الحالي، عبد  الــجــزائــري  الـــوزراء  رئيس 
املالك سالل، في التسريبات، حيث نشر 
املوقع وثائق تثبت ورود اسم ريم سالل 
في »أوراق بنما« باعتبارها املستفيدة 
اقــتــصــاديــا مــن شــركــة أوفـــشـــور اسمها 
 ،»Teampart Capital Holdings Ltd«
ذات رأسمال يقدر بنحو 50 ألف دوالر.   
وفي مايو املاضي، تم الكشف عن دفعة 
ثانية من 22 جزائريًا، وردت أسماؤهم 
أشـــخـــاص  مــنــهــم  ــا«،  ــمـ ــنـ بـ »أوراق  فــــي 
طبيعيون ومعنويون )شركات( أسسوا 
شركات في مــالذات ضريبية بوساطة 
للخدمات  فونسيكا«  »مــوســاك  شــركــة 
القانونية.  وتصّدر هذه القائمة »بنك 
مساهمًا  بصفته  الــخــارجــي«،  الجزائر 
 Algérien Saudi Leasing« شــركــة  فــي 
ومسجلة  تـــونـــس،  فـــي  ومــقــّرهــا   ،»Ltd
في الجزر العذراء البريطانية. وضمت 
أقــارب مسؤولني  أسماء  أيضًا  القائمة 
جزائريني سابقني، في مقدمتهم نجاة 
ــات خـــلـــيـــل، زوجــــــة وزيــــــر الــطــاقــة  ــرفــ عــ

الجزائري األسبق، شكيب خليل.

تقارير عربية

مصر

الجزائرأسواق

المغرب

73 % من رجال األعمال 
اليمنيين نقلوا أعمالهم 

وتجارتهم للخارج

انــخــفــضــت أســعــار الــذهــب خــالل 
تــداوالت أمــس، مع ارتفاع الــدوالر 
األمــيــركــي وأســـــواق األســـهـــم، مع 
ترقب قرارات السياسة النقدية في 
الواليات املتحدة واليابان. وترقب 
املستثمرون أمس إعالن مجلس 
ــــرار  االحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي، قـ
توقعات  النقدية، وسط  السياسة 
بتثبيت معدل الفائدة دون تغيير، 
واملخاوف  التضخم  تباطؤ  بفعل 
ــــدوالر  الـــخـــارجـــيـــة. كــمــا ســجــل الـ
األميركي ارتفاعات ملحوظة أمام 
الــيــابــانــي، عــقــب تصريحات  الـــني 
لرئيس الوزراء شينزو آبي، حول 
تــحــفــيــزيــة حكومية  ضـــخ حــزمــة 
في األيام املقبلة، ومع ترقب قرار 
الــســيــاســة الــنــقــديــة لــبــنــك الــيــابــان 
سعر  وهبط  املقبل.  الجمعة  يــوم 
بنسبة  لــلــذهــب  ــفــوري  ال التسليم 
دوالرا   1318.7 إلــــــــى   %0.1
لألوقية. كما تراجع سعر العقود 
بحوالى  األصــفــر  للمعدن  اآلجــلــة 
0.2% ليصل إلى 1318.4 دوالرا 

لألوقية.

الذهب 
بانتظار قرارات 

مهمة
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1213
اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

تــشــهــد املــــصــــارف اإلســـالمـــيـــة في 
ــونـــس تـــوســـعـــًا مــلــحــوظــًا خـــالل  تـ
الــفــتــرة األخـــيـــرة، ســــواء مــن حيث 
ــروع املــصــرفــيــة  ــفــ ــــدد الــ حـــجـــم الـــنـــشـــاط أو عـ
التي غزت معظم املحافظات، بعد أن اقتصر 
ــنـــوات عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة ومــــدن  نــشــاطــهــا لـــسـ

اقتصادية كبرى.
ورغم أن الصيرفة اإلسالمية ال تزال تتحسس 
طريقها بتونس، في ظل اعتراض العديد من 
األطــراف السياسية التي اعتبرت تقنني هذا 
الــنــشــاط املــالــي »أخـــونـــة« نــاعــمــة لالقتصاد، 
إال أن هــــذا املـــجـــال تـــجـــاوز هــــذه االنـــتـــقـــادات 
إقـــبـــااًل كــبــيــرًا، ال سيما مــن مواطنني  والقـــى 
وأصحاب أعمال أبقوا أموالهم خارج الدورة 
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــة وضـ ــرمــ ــة بـــســـبـــب حــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ

املصارف التقليدية من وجهة نظرهم.
وتستعد السوق املصرفية التونسية لدخول 
ــد )الـــــوفـــــاق( لــيــعــزز  ــديـ مـــصـــرف إســــالمــــي جـ
إمـــكـــانـــات الــصــيــرفــة اإلســـالمـــيـــة فـــي الـــبـــالد، 
ليصل بــذلــك عـــدد املـــصـــارف اإلســالمــيــة إلــى 
ثــالثــة مـــن إجــمــالــي 22 مــصــرفــا فـــي تــونــس، 
وهــي الــزيــتــونــة والــبــركــة بــاإلضــافــة للوفاق، 
إلــى جــانــب 3 شــركــات فــي الــتــامــني التكافلي 
تكافل(،  األمانة  تكافل،  الزيتونة  )التكافلية، 
لإليجار  الدولية  العربية  الشركة  عن  فضال 
املالي لتدخل بذلك الخدمات اإلسالمية بقوة 
إلى أهم مكونات القطاع املصرفي في البالد.

وشــهــد الـــبـــرملـــان الــتــونــســي فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املـــاضـــي، جـــدال واســـعـــا، بــعــد املــصــادقــة على 
قــانــون املــصــارف الــذي نظم تشريعيا وألول 
مرة في تاريخ البالد الصيرفة اإلسالمية وهو 
مــا مــّكــن معظم املــصــارف التجارية مــن فتح 
واعــتــمــاد هذا  اإلســالمــيــة  للصيرفة  شبابيك 
تقدمها.  التي  املنتجات  حزمة  ضمن  املنتج 
على  االقــتــصــادي  بالشأن  املهتمون  ويــشــدد 
اآلثار اإليجابية لتقنني الصيرفة اإلسالمية 
هذا  توفير  أن  معتبرين  مجالها،  وتــوســيــع 
املنتج املالي في مختلف املصارف سيساعد 
عــلــى الـــرفـــع مـــن حــجــم املــــدخــــرات وإمــكــانــات 

تمويل االقتصاد.
األطـــــــــــراف  أن  االقــــــتــــــصــــــاد  ــراء  ــ ــ ــبـ ــ ــ خـ ويـــــــــــرى 
ــتـــي  ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ املــــعــــارضــــة لـــلـــصـــيـــرفـــة اإلسـ
صوتت ضد القانون ال تستند إلى تبريرات 
الصراع  موقفها  يعكس  ما  بقدر  اقتصادية 
األيديولوجي والسياسي الذي تعيشه البالد 

بني املشروعني اإلسالمي والعلماني.
ابراهم، في  الهادي بن  البرملان  ويــرى عضو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــصــيــرفــة  حــديــثــه لــــ
ــاق واســعــة  ــ ــمــكــن مـــن فــتــح آفـ

ُ
اإلســـالمـــيـــة ســت

ــام تــــونــــس، كـــمـــا ســـتـــســـاهـــم فــــي تــحــقــيــق  ــ ــ أمـ
فوائد كبيرة على غرار ما حصل في ماليزيا 
تــأخــر في  تقنينها  أن  مــعــتــبــرا  وبــريــطــانــيــا، 
الـــوقـــت الـــــذي كــــان يــفــتــرض أن تــســعــى فيه 
الدولة إلى إيجاد كل الحلول املمكنة ملساعدة 

االقتصاد على الخروج من عنق الزجاجة.  
وحـــســـب مــحــلــلــني مــالــيــني، أصـــبـــح الــتــمــويــل 
اإلسالمي ملجأ للمستثمرين بما يمثله من 
تقليل عامل املخاطرة في ظل املــأزق الحالي 
الذي  االقتصادية  واألزمـــة  العاملي  لالئتمان 
تــعــيــشــهــا مـــعـــظـــم الــــــــــدول، حـــيـــث تــعــاظــمــت 
ودائعها وزادت منشآتها وتبنت العديد من 

املصارف التقليدية تقنياتها االستثمارية.
)أكبر  الزيتونة  الــعــام ملصرف  املــديــر  وأشـــار 
مصرف إسالمي في تونس(، توفيق األشهب، 
إلى أن تقنني هذا النوع من الصيرفة سيفتح 
مـــجـــاالت واســـعـــة لــالقــتــصــاد مــشــيــرًا إلـــى أن 
قبل  مــن  رغــبــة ملحة  أثبتت وجـــود  التجربة 
املــعــرضــني عــلــى الــتــعــامــل مـــع املـــصـــارف في 
إيجاد بديل يسمح لهم بتمويل مشاريعهم 

وفق األحكام اإلسالمية.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ ــــب، فـ ــهــ ــ وقــــــــال األشــ
التجارية من  املــصــارف  إن تمكني  الــجــديــد«، 
القانون  وفــق  اإلســالمــيــة  املنتجات  تسويق 
حتما  التقليدية  املــصــارف  سيمكن  الــجــديــد 
مـــن الــعــمــل عــلــى تــحــســني هــــذا الــصــنــف من 
الــخــدمــات والــتــعــريــف بــه عــلــى نــطــاق أوســع 
ــزء مـــن الـــســـوق، ما  بــهــدف املــحــافــظــة عــلــى جـ

آبي،  الياباني شينزو  الـــوزراء  رئيس  أعلن 
عــن خطة  أمـــس،  فــي تصريحات صحافية، 
انـــعـــاش كــبــيــرة تــبــلــغ قيمتها أكــثــر مـــن 28 
ثالث  لدعم  دوالر(  مليار   266( يــن  ترليون 
اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم. وقــيــمــة الــخــطــة الــتــي 
أعلنها رئيس رئيس الوزراء، تشمل النفقات 
املـــيـــزانـــيـــة إلــــى جـــانـــب ســلــف الســتــثــمــارات 

املجموعات التعاونية واملؤسسات.
وذكــــرت وكــالــة األنـــبـــاء الــيــابــانــيــة »جيجي 
بـــــرس«، أن آبــــي، لـــم يــكــشــف تــفــاصــيــل هــذه 
أنــهــا تشمل  إلــى  بــاإلشــارة  الخطة، مكتفيا 

نفقات الحكومة البالغة 13 ترليون ين.
وكــان رئيس الـــوزراء، وعــد عند عودته إلى 

اإلسالمية  باملالية  الرقي  من  حتمًا  سيمكن 
وتحسني أدائها، حسب تعبيره.

الزيتونة على  الــعــام ملصرف  املــديــر  وشــدد 
أهمية توسع نشاط املصارف اإلسالمية في 
االقتصادي، مشيرًا  الظرف  تونس في هذا 
إلــــى أن تــوســيــع قـــاعـــدة الـــنـــشـــاط ســيــكــون 
سيرتفع  حيث  عمومًا  لالقتصاد  إيجابيًا 
سقف املنافسة، مما سيكون له األثر الجيد 
على العمالء )شركات، ومستثمرين(، مؤكدا 
في السياق ذاتــه أن املصارف اإلسالمية لم 
العكس  على  بــل  التقليدية  إلقــصــاء  تــوجــد 
ــيـــر اإلمـــكـــانـــيـــة  ــبـــر تـــوفـ لـــلـــتـــكـــامـــل، وذلـــــــك عـ
باستطاعتهم  يــكــن  لـــم  عــمــالء  الســتــقــطــاب 
تفعيل إدخاراتهم في إطار النظام التقليدي. 
ــأن املـــصـــارف اإلســالمــيــة  ــاد األشـــهـــب بــ ــ وأفــ

مكنت مــن استقطاب مــا بــني 10 و20% من 
التونسيني غير املتعاملني مع املصارف أو 
املعرضني عنها ألسباب دينية، الفتا إلى أن 
شريحة مهمة من التجار وأصحاب األعمال 
تــرفــض الــتــعــامــل مـــع املـــصـــارف، مـــا يجعل 

مدخراتهم خارج الدورة االقتصادية.
واعـــتـــبـــر األشـــهـــب أن بـــقـــاء األمـــــــوال خـــارج 
الـــــــــدورة االقــــتــــصــــاديــــة خــــســــارة كـــبـــيـــرة، ال 
إلــى كل  املحلي يحتاج  االقتصاد  أن  سيما 
إمــكــانــاتــه لــتــمــويــل املــشــاريــع وخــلــق فــرص 
شغل جــديــدة وهــو مــا يجعل مــن الصيرفة 
نحو  على  تستحوذ  باتت  التي  اإلسالمية 
ـــن الـــنـــشـــاط املـــصـــرفـــي عـــمـــومـــا أحـــد  3% مـ
الــبــدائــل املــهــمــة وفـــق قــولــه. ويــجــمــع خــبــراء 
ــاد عــلــى أن الـــعـــامـــل الــســيــاســي من  ــتـــصـ االقـ

السلطة في نهاية 2012 بمكافحة التضخم 
وإعادة القوة إلى االقتصاد الياباني. وهو 
يــأمــل بــإعــالن خطته إعــطــاء دفــعــة للنشاط 

االقتصادي.
ووعد آبي، غداة فوز تحالفه في انتخابات 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي الـــعـــاشـــر مـــن تــمــوز/

ــــاش االقـــتـــصـــاد  ــعـ ــ ــيــــو، بـــــــإجـــــــراءات إلنـ يــــولــ
تشمل استثمارات كبيرة للمناطق من اجل 
مساعدة آبــاء االطــفــال والــطــالب واملــزارعــني 

وتطوير البنى التحتية.
املؤسسات  حماية  فــي  الحكومة  تأمل  كما 
والـــشـــركـــات مـــن الــتــقــلــبــات الـــدولـــيـــة بينما 
ادى قرار البريطانيني الخروج من االتحاد 
ــــى ارتــــفــــاع مـــتـــزايـــد فــــي ســعــر  االوروبـــــــــي الـ
الــني الــذي يعد مـــالذا، مــا يضر باالقتصاد 

الياباني ومجموعات التصدير الكبرى.
وســجــلــت بـــورصـــة طــوكــيــو ارتــفــاعــا كبيرا 
مـــع تـــراجـــع ســعــر الـــني بــعــد إعــــالن آبـــي عن 
خطته. وربح مؤشر نيكاي ألسهم الشركات 
الكبرى 1,72 % )281,78 نقطة( ليرتفع الى 
من  جــلــســات  ثــــالث  بــعــد  نــقــطــة   16664,82

االنخفاض.
 %1.1 نطاقا  األوســـع  توبكس  مــؤشــر  وزاد 
فــي حــني صعد مؤشر  نقطة   1321.67 إلــى 
إلى   %1.2 بنسبة   400 جيه.بي.إكس-نيكي 

11887.23 نقطة.
وفـــي ســـوق الـــصـــرف، ارتـــفـــع ســعــر الــــدوالر 
إلـــى 106,54 يــنــا واقــتــرب مــن 106 يــن عند 
اإلغــالق، مقابل 104,40 ين، أمس األول. أما 
سعر اليورو بلغ، أمس، 116 ينا أي بزيادة 

ين واحد عما كان عليه، أمس األول.
)فرانس برس(

املرخص لها بممارسة الصيرفة اإلسالمية.
ــانــــون لـــكـــل مـــؤســـســـة مــالــيــة  ــقــ كـــمـــا ســـمـــح الــ
اإلسالمية  الصيرفة  بممارسة  لها  مرخص 
مـــع إحـــــداث هــيــئــة مــراقــبــة مــطــابــقــة ملــعــايــيــر 
الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة، ومــنــح الــقــانــون لهذه 
الهيئة النظر في مدى توافق أنشطة املصرف 
أو املـــؤســـســـة املـــالـــيـــة مـــع مـــبـــادئ ومــعــايــيــر 

قراراتها  تكون  أن  اإلسالمية، على  الصيرفة 
ملزمة بالنسبة للمصرف أو املؤسسة املالية.
الحطاب،  مـــراد  االقــتــصــادي  الخبير  ويفسر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اإلقــبــال عــلــى منتجات  لـــ
وخـــدمـــات الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة فـــي الــعــالــم، 
وبصفة خاصة في البلدان اإلسالمية، ومنذ 
بــضــع ســنــوات فــي املــغــرب الــعــربــي وتــونــس، 
ــنــــاس عـــلـــى الــتــقــيــد  بـــحـــرص شـــريـــحـــة مــــن الــ
املالية  بتعاليم اإلســالم في مجال املعامالت 
وسعي متخصصني ماليني لتبيان اختالفها 
عن التقليدية، خصوصا في أوروبــا، إضافة 
إلى توفر سيولة كبيرة لدى عدد من البلدان 

اإلسالمية، ال سيما في بلدان الخليج.
ويــــشــــيــــر الــــحــــطــــاب إلـــــــى أن تــــضــــاعــــف رقــــم 
مــعــامــالت مــؤســســات الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة 

ثــالثــني مــرة بــني سنتي 1985 و2010 يجعل 
ــرًا  ــاق تـــطـــورهـــا أمـ ــ مـــن مــســألــة اســـتـــشـــراف آفـ
يؤكد سيرها في نسق تصاعدي رغم وجود 
أن تحد من نموها  عــدة عوائق من املحتمل 
وعلى رأسها العامل السياسي على غرار ما 

يحصل في تونس.  
ومالي  نقدي  محيط  فــي  التعايش  ويحتاج 
واحــــد بـــني مــؤســســات الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة 
والــتــقــلــيــديــة واملـــنـــشـــآت الــعــامــلــة فـــي مــجــال 
ــق الــحــطــاب،  الــتــأمــني وشـــركـــات الــتــكــافــل، وفـ
إلى ضبط إطار تنظيمي محكم يؤسس على 
السماح بفتح نوافذ إسالمية وتوحيد أنماط 
التقيد بمعايير  أهــمــيــة  عــلــى  الــرقــابــة، وأكـــد 
املنافسة الشريفة بني كافة األطراف، وهو ما 

حّدده قانون املصارف الجديد.

عنّي رئيس املفوضية األوروبية جان كلود يونكر، أمس، 
بريطانيا  مــع  املــفــاوضــات  عــن  مــســؤواًل  بارنييه  ميشال 
حـــول خــروجــهــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وصــــرح يونكر 
ــا مـــســـرور ألن صــديــقــي مــيــشــال  ــ فـــي بـــيـــان صــحــافــي، »أنـ
أنه  موضحًا  الصعبة«،  املهمة  هــذه  تــولــي  قبل  بارنييه، 
الشاق«.  العمل  هــذا  لتولي  يريد »سياسيًا متمرسًا  كــان 
»أنــا واثــق بأنه سيكون على مستوى هذا  وتابع يونكر 
التحدي الجديد وسيساعدنا على تطوير شراكة جديدة 
مـــع بــريــطــانــيــا بــعــد خــروجــهــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي«. 
-2010( املالية  لشؤون  سابق  أوروبـــي  مفوض  وبارنييه 

 ،)2005-2004( الفرنسية  للخارجية  ووزيــر سابق   )2014
كما أنــه شغل منصب نائب رئيس املفوضية األوروبــيــة. 
لقيادة  يونكر  ثقة  »تشرفني  تغريدة  في  بارنييه  وكتب 
املفاوضات مع بريطانيا«. ويفترض أن يتولى مهامه في 

أكتوبر/تشرين األول.
لندن  مع  وقيادتها  املفاوضات  إعــداد  بارنييه  وسيكلف 

املــادة 50 من معاهدة لشبونة )2009( والتي لم  بموجب 
تــســتــخــدم أبـــدًا بــعــد وتــحــدد شـــروط خـــروج أي دولـــة من 
االتــحــاد. بموجب هــذا اإلجــــراء املــعــقــد، يتعني على لندن 
اإلعــــالن رســمــيــًا لــبــروكــســل عــن رغــبــتــهــا فــي الــرحــيــل عن 
االتحاد، بعدها سيكون أمام الطرفني مهلة عامني إلتمام 
القادة  وأعـــرب  تمديدها(.  على  اتفقا  إذا  )إال  املــفــاوضــات 
األوروبيون عن األمل في أن تسرع لندن في إعالن نيتها 
الجديدة  البريطانية  الـــوزراء  أن رئيسة  إال  الــخــروج،  فــي 
تريزا ماي صرحت أنها لن تقوم بذلك »قبل نهاية العام«. 
من جانب آخر، استقرت ثقة املستهلكني بالواليات املتحدة 
دون تغير يذكر في يوليو/ تموز، غير متأثرة بالتصويت 
لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والذي هز 
بــورد،  وقــالــت مؤسسة كونفرانس  العاملية.  املــال  أســـواق 
إن مؤشرها لثقة املستهلكني بلغ 97.3 هذا الشهر بعدما 

سجل 97.4 في يونيو/حزيران. 
)فرانس برس(

الصيرفة اإلسالمية 
تغزو تونس

حزمة حوافز ضخمة 
إلنعاش االقتصاد اليابابي

المصارف اإلسالمية تجذب نسبة كبيرة من المدخرات )فرانس برس(

تعيين ميشال بارنييه مسؤوًال عن المفاوضات مع بريطانيا )فرانس برس(

)Getty( بريكست يكبّد االقتصاد األوروبي خسائر فادحة

)Getty( استقرار أسواق أميركا رغم الخروج البريطاني 266 مليار دوالر إلنعاش االقتصاد )Getty(تفاقم أزمة الكهرباء في العراق )فرانس برس(

التكامل يساهم في تحسين االقتصاد األفريقي )فرانس برس(

السوق يتأّهب الستقبال 
مصرف إسالمي جديد 

وتوسعات في التقليدية

الصيرفة  لنجاح  املحددة  الرئيسية  العوامل 
اإلسالمية أو ضمورها.

وبــالــرغــم مـــن مــنــاخ االســتــقــطــاب الــســيــاســي 
الــــذي تعيشه تــونــس مــنــذ ســنــوات واصــلــت 
املــؤســســات الــنــاشــطــة فــي املــجــال تحسسها 
ــا فـــرض  ــ ــــد مـ الــــطــــريــــق واســــتــــطــــاعــــت إلــــــى حـ
واستقطاب  التونسي  املجتمع  في  وجودها 
نسبة كبيرة من املودعني، لتصبح من تقاليد 

الصيرفة في تونس في السنوات املقبلة.
وفــي مــايــو/ أيــار املــاضــي، أقــر مجلس نــواب 
بـــأغـــلـــبـــيـــة 115 صـــوتـــا  ــونـــســـي  ــتـ الـ ــعـــب  ــشـ الـ
املــركــزي مهمة  للبنك  قــانــون يمنح  مــشــروع 
الــرقــابــة على املــصــارف واملــؤســســات املالية، 
ــتـــراخـــيـــص بــهــا،  وتــنــظــيــم عــمــلــيــة ســـحـــب الـ
املالية  املــؤســســة  وإنــشــاء هيئة مــراقــبــة على 

اجتازت االنتقادات 
وجذبت مدخرات وعمالء

اخـــتـــطـــف قـــــــرار إصـــــــــدار جـــــــواز الــســفــر 
األفريقي املوّحد األضواء، خالل الدورة 
لــرؤســاء دول وحكومات  الـــ 27  العادية 
االتحاد األفريقي في روانــدا، الذي عقد 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــاعــتــبــاره سيؤشر 
 أفريقيا تتقّدم 

ّ
في حال تنفيذه على أن

بخطوات ثابتة نحو الوحدة والتكامل، 
ــــوا عــن  ــربـ ــ ــراء اقـــتـــصـــاد أعـ ــبــ غـــيـــر أن خــ
تشككهم في إمكانية تفعيل هذا القرار 
درامـــــان  املـــالـــي  الـــبـــاحـــث  األرض.  عــلــى 
 »مــــبــــادرة 

ّ
الســــانــــا تـــــــــراوري، اعـــتـــبـــر أن

الـــجـــواز املـــوحـــد تـــكـــّرس تــفــعــيــل عملية 
الــتــكــامــل األفـــريـــقـــي، مـــن خــــالل تــعــزيــز 
ـــل األشــــخــــاص والـــبـــضـــائـــع، 

ّ
ــة تـــنـــق ــريـ حـ

وستكون أحد رموز االندماج والتكامل 
بني بلدان القارة«. 

األفريقي في  االتــحــاد  وتــأمــل مفوضية 
تسليم وثيقة السفر األفريقية للراغبني 

في الحصول عليها بحلول عام 2020. 

ويــــــرى الـــبـــاحـــث أن جــــــواز الـــســـفـــر هـــذا 
يــعــد »نــقــلــة حــقــيــقــيــة«، عــلــى اعــتــبــار أن 
ــل 54  ــ 13 دولــــــة أفـــريـــقـــيـــة فـــقـــط مــــن أصـ
بــالــدخــول  األفـــارقـــة  للمسافرين  تسمح 
ــــى أراضـــيـــهـــا مــــن دون الـــحـــاجـــة إلـــى  إلـ
رئيس  قــال  ومــن جانبه،  تأشيرة سفر. 
وزراء مــالــي الــســابــق، مــوســى مــــارا، إن 
ــة بــــني الــــــدول  ــاديــ ــتــــصــ »الــــعــــالقــــات االقــ
بـــني 5% و20% من  تـــتـــراوح  األفــريــقــيــة 
ــدول، وهـــذا  ــ ــبـــادالت الــ إجــمــالــي حــجــم مـ
األمر غير عادي. يجب أن تمتد )النسبة( 
إلى نحو 50% على غــرار آسيا أو %70 

مثل أوروبا«.
غير أن خبراء آخرين، من بينهم  أستاذ 
أبيدجان،  فــي  املــغــرب  بجامعة  القانون 
جوفري كواو جوليان، أبــدوا خشيتهم 
من أن إصدار جواز محدود االستخدام 

قد يجعل منه »غير مجٍد«. 
)األناضول(

بغداد ـ العربي الجديد

أوقفت وزارة الطاقة اإليرانية إمدادات 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة إلـــى الـــعـــراق عبر 
خــطــي اســـتـــيـــراد الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
و)كرخة/عمارة(،  )خرمشهر/بصرة( 
والــبــالــغــة مــا يــقــارب 8000 مــيــغــاوات، 
إلــــى  مـــــا أدى  إنـــــــــــذار،  بــــــــدون ســــابــــق 
انخفاض الــتــرددات وتــوقــف عــدد من 
محطات اإلنتاج في محافظة البصرة 
ــــوب الـــــــعـــــــراق( بـــفـــعـــل اشـــتـــغـــال  ــنــ ــ )جــ

منظومة الحماية الذاتية.
وحسب بيان صحافي، أمس، حصلت 
الــجــديــد«، على نسخة منه،  »الــعــربــي 
ــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي، قاسم  وجـــه وزيـ
الــــــفــــــهــــــداوي، بــــاســــتــــنــــفــــار املـــحـــطـــات 
الهندسية والفنية في مديريات النقل 

واإلنـــتـــاج فـــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
ملعالجة الخلل وإعادة تشغيل وحدات 

اإلنتاج خالل ثالث ساعات.
العراقية  الكهرباء  وزارة  ناشدت  كما 
الطاقة  اســتــهــالك  بترشيد  املــواطــنــني 
الــكــهــربــائــيــة قـــدر املــســتــطــاع مـــن أجــل 
ضــمــان اســتــمــراريــة تــزويــد املــواطــنــني 
ــر، بــــهــــدف الــتــخــفــيــف  ــ ــثـ ــ ــات أكـ ــاعــ ــســ بــ
ــة انــقــطــاعــات الــكــهــربــاء  ــ ــدة أزمـ مـــن حــ
املـــتـــكـــررة. وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة من 
ــيـــام وزارة  ــم قـ ــ ــــي رغـ ــرانـ ــ الـــجـــانـــب اإليـ
الكهرباء العراقية قبل شهرين بسداد 
مــلــيــون دوالر، من  بـــ 100  يــقــدر  مبلغ 
ــون مــســتــحــقــة إليـــــــران تــبــلــغ  ــ ــل ديــ ــ أصـ
الحكومة  وكــانــت  دوالر.  مــلــيــون   700
العراقية قد منحت إيران كفالة مالية 

عن هذه الديون.  

جواز السفر األفريقي... 
خطوة للتكامل االقتصادي

إيران توقف إمدادات 
الكهرباء عن العراق

مال وسياسة

المصارف اإلسالمية إقباًال ملحوظًا في تونس، بعد أن نجحت  القت 
في تجاوز االنتقادات األيديولوجية من قبل تيارات سياسية، وبدأت تثبت 
أقدامها في السوق المصرفي وتجذب مزيدًا من العمالء، حسب 

مصرفيين وخبراء اقتصاد، لـ»العربي الجديد«

3 مصارف  المصرفي، عبر  القطاع  التونسية فاعلة في  الدولة  تزال  ال 
وإصالحات  هيكلة  ــادة  إع إلــى   2014 سنة  منذ  تخضع  حكومية، 
حسب  تطويرها،  بهدف  كبرى 
المصارف  وتعد  رسمية.  تقارير 
المالي  القطاع  الحكومية عصب 
من   %40 قرابة  على  تحتكم  إذ 
حجم تداوالت االقتصاد، وتشارك 
التمويل  قيمة  مــن   %23 بنسبة 
 22 تونس  في  ويوجد  اإلجمالي، 
مصرفًا، منهم 3 مصارف إسالمية 
هذه  على  كبير  إقــبــال  ظــل  فــي 

النوعية من المصارف.

3 مصارف حكومية

االقتصاد في صور

خطوات جديدة لإلسراع بخروج بريطانيا
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سمير الزبن

على الــرغــم مــن أن الــثــورات تأتي مفاجئة 
وطـــارئـــة ومــبــاغــتــة ألنــظــمــة الــحــكــم، وهــذه 
ــدى أهـــم ســمــاتــهــا، فــلــيــس هــنــاك ثـــورة  إحــ
الــفــراغ، مهما بــدت كأنها طارئة  تقوم في 
ــــل مـــوضـــوعـــيـــة،  ــــوامـ ــاك عـ ــنــ ومــــفــــاجــــئــــة. هــ
وأخــــرى ذاتــيــة، تجعل الــثــورة تــنــدلــع. وال 
شك في أن هناك تحّركات كبيرة أو صغيرة 
تسبق الثورة، تشكل تمرينًا أوليًا للثورة. 
وأماكن التمرين هذه هي التي يتم اختبار 
ــكـــون املـــــيـــــدان الــرئــيــســي  ــتـ صـــاحـــيـــتـــهـــا لـ
املكان،  اكتشاف مثل هــذا  للثورة، وال يتم 
املصادفة  وبمحض  التمرين،  بهذا  ســوى 
أيضًا، في لحظٍة يتاقى فيها املوضوعي 
تمامًا.  الحاكمة  السلطة  ليشل  والـــذاتـــي، 
وعلى الرغم من عدم املعرفة املسبقة بمكان 
الثورة، إال أنه يجب أن يتسم بمواصفاٍت 

تجعله يلعب هذا الدور.
لـــذلـــك، ارتــبــطــت الــــثــــورات بــأمــاكــن كــانــت 
ساحة رئيسية لها. ولكن، ما ماهية هذا 
االرتباط، وهل هو رمزي أم هناك عوامل 
الثورات ترتبط بهذه  موضوعية جعلت 
األماكن، بوصفها أماكن طبيعية لها، ال 
يصلح غيرها للقيام بالدور نفسه، وما 

الذي يمّيز هذه األماكن عن غيرها؟
إذا أخــذنــا الــنــمــوذج املــصــري لــلــثــورة في 
مــيــدان الــتــحــريــر، نــرى عــوامــل موضوعية 

كمال عبد اللطيف

ســبــق لـــلـــراحـــل مــحــمــد أركــــــون أن ســّجــل 
، فـــــي دراســـــــــة نــشــرهــا 

ً
ــة ــمــ ــهــ مـــاحـــظـــة مــ

ــــدود  حـ ــــوع  ــــوضـ مـ ــــي  فـ  ،1984 ــة  ــنـ سـ ــــي  فـ
املنظور  فــي  والتقليد  الوضعية  الــنــزعــة 
تجربة  بــدراســة  فيها  اعتنى  اإلســامــي، 
مصطفى كمال أتاتورك، وتساءل، وقتها، 
عــــن عـــــدم اهـــتـــمـــام الـــثـــقـــافـــة الــســيــاســيــة 
العربية بالتجربة التي قام بها أتاتورك، 
وإعانه  والخافة،  السلطنة  إلغائه  عند 
الــجــمــهــوريــة، ثـــم إلـــغـــائـــه مــنــصــب شيخ 
واملــــــــدارس  الـــشـــريـــعـــة  ووزارة  اإلســــــــام 
ــه 

ِّ
الــديــنــيــة واملــحــاكــم الــشــرعــيــة، وكـــذا َحــل

الطرق الصوفية وإغاقه األضرحة. 
ــيــــوم جــــوانــــب مــــن اآلثـــــــار الــتــي  ــعـــرف الــ نـ
القرن  بت عن خيارته املذكورة طوال 

َّ
ترت

جوانب  نلمس  كما  تركيا،  في  العشرين 
مـــن هــــذه اآلثـــــــار، ومــــا تـــاهـــا فـــي بعض 
املجتمعات العربية وفي الفكر النهضوي، 
َرأ نص علي عبد الرازق 

ْ
حيث يمكن أن ُيق

»اإلســام وأصــول الُحْكم« )1925( ضمن 
في  املذكور  الحدث  مارسه  الــذي  التأثير 
الفكر السياسي العربي، إاّل أن ما حصل 
في تركيا منذ تسعينيات القرن املاضي 
يمكن أن ُيفهم في إطار املكاسب الكمالية 
ــــت، وأصـــبـــحـــت جـــــــزءًا مــن 

َ
ــــخ الــــتــــي تــــرسَّ

تركيا،  في  واملجتمعي  الثقافي  النسيج 
إلــى مزيٍد من العناية بكل  وهــو يدعونا 
تحكمنا  مجتمٍع  في  الجارية  الت  التحوُّ

 مشتركة.
ٌ
ُه ِقَيٌم وثقافة

َ
ل
ْ
ِمث

ل 
ُّ
أنــه ال يمكن أن نكتفي في تعق أتصور 

االنــــقــــاب الـــحـــاصـــل فـــي تــركــيــا لــيــلــة 15 
يــــولــــيــــو/ تــــمــــوز املــــــاضــــــي، بــــمــــا حــصــل 
ويحصل فيها في السنوات األخيرة، بل 
وأكبر،  أعمق  بسياقاٍت  ــه 

َ
ــْرِبــط

َ
ن أن  يجب 

الحاضر  فــي  نتائجها  ــَســاِئــل 
ُ
ت ســيــاقــات 

واملستقبل التركيني، خصوصًا وأن أغلب 
املكتوب  اإلعـــام  فــي  الجارية  التعليقات 
ع املنحاز سلبًا 

ُ
واملرئي تميل إلى التموق

أو إيــجــابــيــًا، ومـــن دون عــنــايــة بــاألبــعــاد 
ويجري.  جــرى  بما  املتصلة  والسياقات 
ـــــْصـــــل َحــــــــــَدث االنــــــقــــــاب عــن 

َ
ــكـــن ف ــمـ ال يـ

دة  الــعــربــي، وهــي متعدِّ الربيع  تــداعــيــات 

نزار بدران

لـــم يــعــد الــتــاريــخ الــحــدثــي الــقــصــيــر األمـــد، 
 لفهم 

ً
وأســمــيــه مـــجـــازًا الـــســـريـــع، مــرجــعــيــة

تطور املجتمعات واألمــم، التاريخ الحدثي 
املـــدارس، حول  هو ما تعلمناه صغارًا في 
األحداث، كبيرها أو صغيرها، التي حدثت 
هــنــا أو هــنــاك، وكــأنــهــا أّســســت ملــا بعدها، 
األمــد،  الطويل  التاريخ  قبلها.  ما  أنهت  أو 
ــطـــيء، هــــو اآلن،  ــبـ أو مــــا أســـمـــيـــه مــــجــــازًا الـ
ــقــــرن املـــاضـــي،  ــفــــه، مــنــتــصــف الــ ــنـــذ وصــ ومـ
املجتمعات،  تطور  لفهم  املــؤرخــني،  وسيلة 
التاريخ  للتنبؤ بمستقبلها، هو  ومحاولة 

اليومي، املستمر بني األحداث.
لتقريب الصورة، نقول إن املجتمع يتطور 
تموجات  عميق،  نهٍر  مجرى  مثل  ويتغّير 
الـــســـطـــح، هــــو الـــتـــاريـــخ الـــســـريـــع الــحــدثــي 
التغيرات  الحقيقة يعكس  املرئي، لكنه في 
الــجــاريــة بــاســتــمــرار، وغــيــر املــلــحــوظــة في 
أعــمــاق النهر. لــذلــك، يــدرس املــؤرخــون هذا 
التاريخ املستمر، في حني تقلص االعتماد 

على التاريخ الحدثي بشكل كبير.
ذكر الفرنسي فرنان بروديل )1985-1902(، 
مــؤســس هــــذا الــتــصــور الــجــامــع لــلــتــاريــخ، 
إن أصـــعـــب شــــيء عــلــيــه، حـــني وضــــع هــذه 
وكان  األربعينيات،  في  الجديدة،  النظرية 
أملانيا  فــي  ســنــوات  خمس  سجينًا  حينها 
النازية، هو كيفية التركيز على هذا التاريخ 
السريع،  التاريخ  في  الغرق  وعــدم  البطيء 
ــان هــــو نـــفـــســـه، يــعــيــش قـــمـــة هـــذا  ــ بــيــنــمــا كـ
التاريخ األخير، أي الحرب العاملية الثانية، 
كــان كسجني  ومآسيها وكــوارثــهــا، والـــذي 
أحد ضحاياها. هذا ما نواجهه حاليًا، في 
أحــداث  نــرى مجرى  عندما  العربي،  عاملنا 
هــــذا الـــتـــاريـــخ الـــســـريـــع الـــظـــاهـــري، والــــذي 
التاريخ الحقيقي  ُيبعد عنا فهم  ببشاعته 
البطيء،  االجتماعي  تطّورها  وهــو  لألمة، 
ـــرجـــم فقط 

ُ
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــني، والـــــذي ت

فــي مــوجــات الــربــيــع الــعــربــي، وردود فعل 
األنظمة وداعميها وعنفهم الامحدود. من 
اليمن  أو  أحـــداث ســوريــة  أن نفهم  الصعب 
إن تقوقعنا في  وتـــونـــس،  ولــيــبــيــا  ومــصــر 
إطــــار األحــــــداث الـــدامـــيـــة الـــجـــاريـــة وغــــارات 
طـــائـــرات أنــظــمــة الــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، على 

الرغم من فظاعتها.
تمركز تاريخنا البطيء هذا، بشكل أساسي، 
عند القرن األخير، على فشل الدولة الوطنية 
لتحقيق أي شيء ُيذكر. منها: فشل الدولة 
ــــي تــحــقــيــق رفــــاهــــيــــة املــــواطــــن  ــة فـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
وحـــريـــتـــه، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــســـلـــطـــة، أو 
االنــتــقــال إلــى الــدولــة املــدنــيــة الديمقراطية، 
ووضع أسس الحكم الرشيد. فشل األنظمة 
أو  الغنية بالبترول  العربية بكل أشكالها، 
الفقيرة، ببناء اقتصاد إنتاجي، يهدف إلى 
إيجاد فرص عمل للمواطن وتفشي البطالة. 
االقتصادي  املــجــال  فــي  ستشري 

ُ
امل الفساد 

ونهب ثروات األوطان، لصالح أقلية حاكمة. 
استمرارية األنظمة بالتضييق على حرية 
الــدول العربية  الحركة للناس، داخــل إطــار 
بــاّدعــاء األســبــاب األمــنــيــة، مــا يحّد مــن أفق 
املــــواطــــن بـــوجـــود ظـــــروف أفـــضـــل لــحــيــاتــه، 
عــلــى امـــتـــداد الــســاحــة الــعــربــيــة. عـــدم توفر 
الظلم  عن  للتعبير  ديمقراطي،  متنفس  أي 
الديني  الفكر  بتمجيد  الــواقــع، واالستمرار 
 لــكــبــح أي مــعــارضــة. 

ً
الـــقـــومـــي، وســـيـــلـــة أو 

ــن مــســتــقــبــل الــــبــــاد والـــعـــبـــاد ملصلحة  ــ رهـ
األنــظــمــة الــفــئــويــة الــضــيــقــة. تــدمــيــر البنية 
الــتــقــلــيــديــة، عــن طــريــق اســتــخــدام  التحتية 
ــة فـــوضـــويـــة،  ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـات إعـــمـــاريـــة وزراعـ
بـــنـــاء عــلــى املــحــســوبــيــات واملـــصـــالـــح. بــنــاء 
سياسات خارجية وتحالفات، مبنية على 
مــبــدأ مصلحة األنــظــمــة، ولــيــس بــنــاًء على 

إيمان القويفلي

كــــل شـــــيء وصـــــل إلـــــى »تــــويــــتــــر«، الـــنـــاس 
واملؤسسات والــوزارات واإلعام واألفكار، 
ــدٍر مــن  ــقــ  أغــلــبــهــم وصـــــل مــــتــــأخــــرًا، بــ

ّ
لـــكـــن

ــدار فـــصـــٍل  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــوات واألفــــــــكــــــــار، وبـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
كــامــل مــن املــنــاخ الــســيــاســي. هـــذا الــدخــول 
الـــجـــمـــاعـــي، واالعـــــتـــــراف عـــالـــي املــســتــوى 
بمساحة معّينة للتعبير عن الرأي، يكون 
مــؤشــرًا على فقدان  السعودية،  فــي   ،

ً
عـــادة

ــذه املـــســـاحـــة طــابــعــهــا الـــعـــفـــوي، وتــآكــل  هــ
ِصــدقــيــتــهــا وقـــدرتـــهـــا عــلــى عــكــس صــــورٍة 
كمساحة  وانتهاءها  حقيقية،  اجتماعيٍة 
بصورة  سابقًا  حــدث  كما  للتعبير.  حـــّرة 
رة ومتواضعة )مقارنة بتويتر( في 

ّ
ُمصغ

عصرها  أفــل  التي  اإللكترونية  املنتديات 
ــــدار 

ُ
فـــي لــحــظــة تــحــولــهــا إلــــى مـــســـاحـــاٍت ت

بـــصـــورة ُمـــوّجـــهـــة، ويــعــتــرف بــهــا اإلعــــام 
السعودي، وينقل عنها، ويشتبك معها. 

يشير هــذا االعــتــراف الرسمي إلــى أن هذه 
 لــلــهــيــمــنــة 

ً
ــة ــبـــحـــت خــــاضــــعــ املــــســــاحــــة أصـ

والـــتـــوجـــيـــه، والــتــعــبــيــر عــــن الـــــــرأي فــيــهــا 
ــقــــة نــفــســهــا  ــانــ ــــروط الــــخــ ــشـ ــ ــالـ ــ مــــشــــمــــول بـ
الـــتـــي تــقــع تــحــتــهــا الـــفـــضـــاءات اإلعــامــيــة 
التقليدية. وصل »تويتر« إلى هذه النقطة، 
لكنه تجاوزها. فهو القناة األساسية التي 
ستخدم في صناعة 

ُ
تصنع، أو تساهم، أو ت

أغلب األحداث اإلعامية، وهو أيضًا القناة 
التي تستخدمها وسائل اإلعام التقليدية 
وتضخيمه  املصنوع  الخبر   

ّ
ضــخ إلعـــادة 

ـــر«. ومـــــن خــصــائــص  ـــويــــتـ ابـــــتـــــداءًا فــــي »تـ
ــول هـــذه، أنــهــا تــقــتــات دعائيًا  مــرحــلــة األفــ
عــلــى مـــيـــزات »تـــويـــتـــر« الــتــي عــمــلــت بــجــّد 
واألخبار  األحـــداث  تقتات  تخريبها،  على 
لحق 

ُ
الـُمصطنعة على صدقية »تويتر«، وت

الشخصيات املزيفة نفسها بمناخ التنّوع 
مّيزه يومًا ما. وصل 

ُ
والحرية التي كانت ت

لكنه تجاوزها  النقطة،  إلى هذه  »تويتر« 
تقتات  الــتــي  التشبيح  دخـــول مرحلة  إلــى 

على بقايا مرحلة التثوير. 
 في هذه األيــام املقوالت 

َ
صُدق

َ
ال يمكن أن ت

اعــتــادت على وصــف »تويتر«  التي  العامة 
بصوت املواطن والرأي العام ومرآة املجتمع 
ــراك االجـــتـــمـــاعـــي، ربـــمـــا كــان  وصـــانـــع الــــحــ
خارجٍة  مــحــّددٍة  لحظات  فــي  سابقًا،  كذلك 
اليوم.  ليس  لكن،  والتوجيه.  السيطرة  عن 
بــامــتــيــاز،  تشبيحية  أداة  »تــويــتــر«  الـــيـــوم 
ونموذج لنجاح السلطات االجتماعية في 

عديدة لعبت دورا في تفجير هذه الثورة، 
وهـــي ولــيــدة الــســيــاســات الــتــي اعتمدتها 
ســلــطــة الــرئــيــس حــســنــي مــبــارك فــي إدارة 
ــة.  ــلـ ــتـــواصـ ــات اإلفـــــقـــــار املـ ــاســ ــيــ مـــصـــر وســ
كثير.  كــاٌم  املوضوعية  العوامل  في  يقال 
الحاضن  التحرير  كــان ميدان  ملــاذا  ولكن، 
الطبيعي لهذه الثورة التي أطاحت مبارك؟

الثورة ال يقوم بها الناشطون فقط، وإن 
كــانــوا هــم الــجــزء الــظــاهــر مــنــهــا. الــثــورة 
ــا مــــايــــني الــــنــــاس املــجــهــولــني  ــقــــوم بـــهـ يــ
الـــذيـــن ال نـــرى صـــورهـــم، والـــذيـــن عملوا 
 السلطات القمعية 

ّ
بكل شجاعة على شل

في كل مكان، هــؤالء هم الذين يصنعون 
الحدث الضخم الذي اسمه »ثورة«. إنها 
في واحــٍد من تعريفاتها تخلي الجموع 
عــــن الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة، وكــــســــر حــاجــز 
الـــخـــوف اتــجــاهــهــا، وإن كـــان هـــذا يــبــدأه 
، حتى يستقطب 

ً
قلة، لكنه ال يصبح ثورة

املــايــني بــأفــعــال إيــجــابــيــة أو سلبية في 
تأييد الثورة، وفي مواجهة السلطة.

يــشــرح آصـــف بــيــات فـــي كــتــابــه »الــحــيــاة 
ســـيـــاســـة ـ كـــيـــف يـــغـــيـــر بـــســـطـــاء الـــنـــاس 
الشرق األوسط« الخصائص االجتماعية 
التي يجب أن تملكها »شوارع الغضب«. 
فــهــي أواًل، خــلــيــط مـــن املـــامـــح املــكــانــيــة 
اٍت  االجــتــمــاعــيــة الـــعـــديـــدة، تــشــكــل فـــضـــاء
يمكن أن تتجمع فيها الحشود املتحرّكة 
بسرعٍة ويسر، قبل أن تجبر على التفّرق. 

ومحطات نقل الركاب، وشكل هذا املكان 
موقعًا نموذجيا للثوار.

نعم، شكل ميدان التحرير وسط القاهرة 
فقط  ليس  للثورة،  املثالي  املكان  نموذج 
بيات  الــتــي يشرحها  املــواصــفــات  بسبب 
ــــوارع الـــغـــضـــب«، بـــل هـــنـــاك شــعــور  »شـ ـــ ــ لـ
ــان )املـــكـــان  ــكـ مـــصـــري شــعــبــي بــمــلــكــيــة املـ
العام(، وقد جاء هذا الحس من االرتباط 
»مــجــمــع الــتــحــريــر« تــحــديــدًا،  املـــصـــري بـــ
على قدر اإلذالل الذي تعّرضت له جموع 
املصريني في هذا املكان، بقدر ما أحدثوا 

ألــفــة مــع املــكــان، فــفــي وقـــٍت يــشــرف فندق 
ســمــيــر أمــيــس الــفــخــم عــلــى املــجــمــع، فهو 
الــذي يشّكل  النيل  يتجاور مع كورنيش 
مكان املتع املتواضعة للفقراء القاهريني، 
ــاقــــضــــات الـــقـــاهـــريـــة  ــنــ ــتــ إنـــــــه تـــــجـــــاور املــ
لــه حصة  أن  املــصــري  وتناقضها. يشعر 
الثاني، فاملصري  بيته  امليادين، هي  في 
ــان« بـــبـــســـاطـــة يـــفـــتـــرش مـــيـــدان  ــبــ ــلــ ــغــ »الــ
العالقة  انــتــظــار معاماته  فــي  الــتــحــريــر، 
في مجمع التحرير. فعندما احتل الثوار 
ميدان التحرير، كان واحد من شعاراتهم 
الــدالــة »إحــنــا مــش حنمشي.. هــو يمشي 
)مــــبــــارك(«. ولـــم يــكــن الــشــعــار يــحــيــل إلــى 
ملكية املــيــدان فقط، بل أيضا إلــى ملكية 
مصر، بوصفها تعود إلى الشباب الذي 
ــيـــدان. فــاجــأت الــجــمــوع  صــنــعــوا ثــــورة املـ
امليدان   

ّ
أن تحتل لم تتوقع  التي  السلطة 

 
ً
مطمئنة كــانــت  الضخمة،  ــداد  األعــ بــهــذه 

إلـــى قـــوة وزارة الــداخــلــيــة ومــخــابــراتــهــا 
وأمــنــهــا املـــركـــزي. هـــذا االطــمــئــنــان الـــذي 
ــحـــّرٍك يــمــاثــل الــتــحــركــات  اعــتــبــر أن كـــل تـ
ــد  ــان أحـ ــة كــــفــــايــــة، كــــ ــركـ املـــتـــواضـــعـــة لـــحـ
ــاب الــتــي ســهــلــت احـــتـــال املـــيـــدان،  ــبـ األسـ
فهذه األعداد لم تتوقعها وزارة الداخلية 

وأجهزة األمن. 
ــان الــتــعــبــيــر  ــكـ ــيــــدان الـــتـــحـــريـــر مـ شـــكـــل مــ
ــذي  ــ ــان الـــتـــغـــيـــيـــر الـ ــ ــكـ ــ ــغــــضــــب، ومـ ــن الــ ــ عـ
استعصى طــويــا فــي مــصــر. ولــكــن، بعد 

ثــورة 25 يناير في مصر، أصبح للمكان 
داللـــة رمــزيــة كــبــيــرة، ولــم يعد هــو نفسه 
الــــذي كـــان قــبــل الـــثـــورة. لـــذلـــك، كـــان على 
االنــقــاب الــعــســكــري عــلــى الـــثـــورة، وعلى 
 

ّ
حكم جماعة اإلخوان املسلمني، أن يحتل

بالحشود هناك، على  يأتي  وأن  امليدان، 
ــورة ثــانــيــة، تعطي االنــقــاب  اعــتــبــارهــا ثـ
شرعية امليدان، حتى لو كان انقابًا على 
النظام  الوقت، يتعامل  الــثــورة. منذ ذلــك 
التحرير بحساسية  مــيــدان  مــع  املــصــري 
مــفــرطــة، وهــنــاك قـــرار واضـــح عــلــى أعلى 
فيه.  تجمٍع  ألي  السماح  بعدم  مستوى، 
لـــذلـــك، يــتــعــامــل الـــنـــظـــام بـــجـــديـــٍة ورعــــٍب 
ــى الــتــظــاهــر فـــي مــيــدان  ــوٍة إلــ ــ مـــع أي دعــ
الـــذي يدعو  الــطــرف  كــان  التحرير، مهما 
إليها متواضعًا، نجده يحشد قواٍت غير 

مسبوقة في امليدان ومحيطه. 
إذا كان النظام املصري يعتقد أن حصاره 
الصارم ميدان التحرير قادر على حصار 
الثورة يكون واهمًا، فليس ميدان التحرير 
من صنع الثورة، الثوار هم من صنعوها. 
في  املناسب  مكانها  التحرير  ميدان  كــان 
عـــام 2011، ولــكــن عــلــى الــنــظــام أن  يــدرك 
لــذلــك،  بعضها.  تستنسخ  ال  الـــثـــورات  أن 
عــلــيــه أن يــبــحــث عـــن الــتــهــديــد هــــذه املـــرة 
خارج ميدان التحرير. في النهاية، الثورة 

يصنعها الثوار، وال تصنعها امليادين.
)كاتب فلسطيني(

ومـــتـــنـــاقـــضـــة، كـــمـــا ال يــمــكــن فــصــلــه عــن 
عاقة واشنطن بتركيا، وعن دور تركيا 
ــلــــســــي، ومــشــكــلــة  ــلـــف شــــمــــال األطــ فــــي حـ
ــريــن واالتــــحــــاد األوروبــــــــي، كــمــا ال  املــهــجَّ
لتركيا  اإلقليمي  الــدور  عن  يمكن فصله 
بــأوروبــا وبالعالم  ــدة 

َّ
ــَعــق

ُ
امل في عاقاتها 

العربي، وال يمكن فصله عن كل ما وقع 
ويقع في سورية والعراق، وكذا من دون 
د االثني بمختلف  نسيان إشكاالت التعدُّ
وهنا  أيــضــًا،  فصله  يمكن  وال  تبعاتها، 
مربط الفرس، عن اإلســام السياسي في 

السلطة والديمقراطية.
رة 

ِّ
تجد مختلف السياقات والعوامل املؤط

ـــا حــصــل ويحصل 
َ
بــصــورة أو بــأخــرى مِل

اليوم في تركيا، لها صدًى في التفاعات 
الــتــي كــانــت وراء حــصــول االنـــقـــاب، كما 
نجد لها تبعاٍت أخرى أيضًا، في األبعاد 
التي أصبح عليها الوضع في تركيا بعد 

مباشرة عملية توقيف االنقاب.
بــــالــــدور  املــقــتــنــعــني   

ّ
مــــن حـــــق كـــــان  وإذا 

الـــذي مــارســه حـــزب أردوغـــــان فــي تقوية 
مــكــانــة تــركــيــا وتــعــزيــزهــا فــي االقــتــصــاد 
من  فــإن  التركي،  املجتمع  في  والسياسة 
ون على بعض ما جرى 

ُ
ظ

َّ
َحف

َ
 الذين َيت

ّ
حق

ويجري في تركيا في السنوات األخيرة، 
مــن مــواقــف وســلــوكــات تــنــزع نــحــو نــوٍع 
من الهيمنة أن يتحفظوا على الخيارات 
الٍت تــرســم  ــواقـــف الــكــاشــفــة عـــن تـــحـــوُّ واملـ
نني، الديني  مامح خلط سافرٍة بني املكوِّ
والــســيــاســي، فــي املــجــال الــعــام، ذلــك أننا 
عن  يكشف  االنـــقـــاب  أن حــصــول  نعتقد 
كما  مرتبط  دة، بعضها  ُمــَحــدَّ تناقضاٍت 
وبعضها  الداخلية،  باألوضاع  حنا 

َّ
وض

ــر املـــعـــطـــيـــات  ــيـ ــأثـ ــل تـــحـــت تـ اآلخـــــــر حـــصـ
ــدولـــيـــة فـــي عـــالـــم مــتــغــيــر،  اإلقــلــيــمــيــة والـ
األمر الذي يدعو إلى التفكير بهدوء في 
كل هــذا الــذي جــرى ويجري اليوم، حيث 
تتواصل ردود الفعل داخل تركيا بكثيٍر 
من العنف، واملعلوم أن حكومات األغلبية 
في األنظمة الديمقراطية ال تمنح نفسها 
اعٍة أمام باقي 

َّ
ِلها إلى فز مواصفاٍت تحوُّ

نات املجتمع. مكوِّ
تحاول  كثيرة  تعليقاٍت  فــي  ذلــك  ــَبــنيَّ 

َ
ــت

َ
ن

فــهــم مــا جـــرى فــي تــركــيــا لــيــلــة االنــقــاب، 

مصلحة الــشــعــوب )اســتــثــمــارات مــالــيــة أو 
تـــنـــازالت عـــن الــســيــادة أحــيــانــًا، والتطبيع 
عدم  مواجهتها(.  في  والفشل  إسرائيل  مع 
الــتــمــّكــن مــن إقــامــة أي تجمع جــهــوي فعال 
الــعــربــي، كــاتــحــاد املغرب  ملصلحة املــواطــن 
العربي )1989(، والــذي لم يتمّكن حتى من 
الـــدول الخمس األعضاء،  الــحــدود بني  فتح 
 )1981( الــخــلــيــجــي  الــــتــــعــــاون  مــجــلــس  أو 
والــــذي لــم تــتــرجــم أفــعــالــه إال فــي الــنــواحــي 
األمــنــيــة تــقــريــبــًا. والــفــشــل الـــذريـــع لجامعة 
أهــدافــهــا  لتحقيق   )1945( الــعــربــيــة  الــــدول 
املعلنة عند تأسيسها. االستمرار بالتنابذ 
والـــتـــبـــاعـــد وتـــكـــريـــس الـــتـــجـــزئـــة )انـــفـــصـــال 

جنوب السودان(.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــطـــور املــجــتــمــع خــال 
األربعني سنة األخــيــرة، نحو انتشار كبير 
لــلــتــعــلــيــم، وإيـــجـــاد طــبــقــة وســطــى واســعــة، 
أو  قــادرة على الحصول على وظائف  غير 
فرص عمل، وذلك نتيجة ما تم ذكره سابقًا، 
وتطور املجتمع املدني ومطالبه. من ناحية 
ــــرأة والــعــائــلــة،  ــــرى، الــتــغــيــيــر فـــي دور املـ أخـ
وظهور مفهوم املساواة بني الرجل واملــرأة 
ــة والـــعـــمـــل. وتــــراجــــع الــتــطــور  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـ
الديمغرافي بشكل كبير، حيث االنخفاض 
الــدول  في  العام لإلنجاب  باملعدل  املستمر 
ــوازى ذلـــك كــلــه مـــع مــوجــة  ــ الــعــربــيــة. وقـــد تـ
االتحاد  بعد سقوط  واســعــة،  عاملية  تحّرر 
ــيـــة  ــدول األوروبـ ــ الــســوفــيــيــتــي، وحـــصـــول الـ
السابقة على حريتها،  الشيوعية  الشرقية 
وكــــذلــــك الـــتـــطـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــواضــــح 
الـــواســـع فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة وإفــريــقــيــا 
لــــم تــبــق  ــرق آســــيــــا.  ــ ــنــــوب شــ فــــي جــ ودول 
منطقة فــي الــعــالــم، كــمــا الــحــال فــي بــادنــا 
التخلف  مــن  املستوى  بهذا  ترتع  العربية، 
ومــنــع الــحــريــات.  مــن ناحية أخـــرى، تطور 
العالم  العاملي، والــذي فتح  التواصل  نظام 
ــام الــشــبــاب الــعــربــي الــــذي لــم يــعــد يقبل  أمــ
الرعية،  املــواطــن  قــبــول دور  فــي  أن يستمر 
املــطــلــوب مــنــه الــســمــع والــطــاعــة للسلطان، 
كـــمـــا فـــعـــل اآلبــــــــاء مــــن قــــبــــل، وهـــــو الــــتــــّواق 
للحصول على حريته، مثل اآلخرين. ليس 
هـــذا تــوصــيــفــًا حــصــريــًا، وإنــمــا نــقــاط على 
مــؤرخــيــنــا ودارســــــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة 
ــة، مــع  ــ ــ الـــبـــحـــث فــيــهــا وتــحــلــيــلــهــا، ألن األمـ
السريع  بتاريخه  العربي  الربيع  انطاقة 
الــــذي تــــّوج كــل هـــذه املــتــغــيــرات بتاريخها 
البطيء، بــدأت على الــرغــم مــن كــل مــا نــرى؛ 
 الــدخــول فــي عالم الحداثة 

ً
تــحــاول جــاهــدة

التي ابتعدت عنه منذ حوالي عشرة قرون، 
العربية  األمـــة  العقل ودخــلــت  غــّيــب  عندما 
وآخــر  والتقوقع،  الجهل  عالم  واإلســامــيــة 

العقانيني كان ابن رشد.
لــألســف، ال نــكــاد نجد فــي مــا ينشر حاليًا 
شيئًا ُيذكر في دراسة التاريخ طويل األمد 
البطيء لألمة، والذي هو التاريخ الحقيقي 
التي يجب  النقدية  الــدراســات  الفعال. هذه 
أن تـــرّكـــز عــلــى تـــاريـــخ األزمـــــــات والــتــرهــل 
تلك  خصوصًا  وحلوله،  وأسبابه  املستمر 

تــجــيــيــر الــطــاقــة الــهــائــلــة لــلــتــقــنــيــة، لصالح 
مزيٍد من التوجيه والعسف والبروباغاندا 
وتـــزيـــيـــف الــــتــــصــــورات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــا 
الجهود  تقتات  أنفسهم.  الناس عن  يعرفه 
التشبيحية عمليًا، ال مجازيًا، على أرشيف 
م، 

ّ
 مكارثّي منظ

ٌ
الربيع العربي، فهناك عمل

به  تقوم  يبدو تطّوعيًا وتلقائيًا،  كــان   
ْ
وإن

جــمــاعــة مــن »الــوطــنــّيــني«، ملــاحــقــة األفــــراد 
ومــحــاســبــتــهــم عــلــى أعــمــالــهــم بــأثــر رجعي 
ــعــــام 2011،  ــى الــ ــ ــود إلـ ــعـ ــغــــريــــداٍت تـ عـــلـــى تــ
على  السيطرة  بعد  التالي،  الهدف  وكأنما 
الحاضر، هي السيطرة على املاضي، ودفع 
مــن محو  حــالــٍة جماعيٍة  إلــى  املستخدمني 
ــرة. لـــكـــن، بينما  ــ ــذاكـ ــ ــار الـ ــكــ األرشــــيــــف، وإنــ
نــغــرق نــحــن، فــي هـــذه األيــــام، فــي قــــاذورات 
التطوعية،  األعمال  الجديد من  النمط  هذا 
ــي الـــتـــغـــريـــدات  ــ ــّوع بـــالـــتـــنـــبـــيـــش فـ ــتــــطــ ــالــ كــ
الــقــديــمــة، والــتــطــوع بــالــهــشــتــقــة، والــتــطــوع 
بــالــتــحــريــض، والــتــطــوع بــنــشــر املــعــلــومــات 
ــاكــــن عملهم  لـــألشـــخـــاص وأمــ الــشــخــصــيــة 
وأسماء أفراد عائلتهم، جدير بنا أن نتذّكر 
كــيــف أســهــمــت عــنــاويــن الـــعـــدالـــة والــحــريــة 
الفساد  الــعــام والــحــرب على  املـــال  وحماية 
الظلم، في لحظاٍت معينٍة سابقة  وُمدافعة 
في التمهيد إلحداث مثل هذا املناخ. وكيف 
أسهمت بعض تقنيات الحشد والتصعيد 
ــاٍم، مــن أجــل  عــلــى »تــويــتــر« وإيــجــاد رأي عــ
هدٍف نبيل، في ابتكار ُجملة من املمارسات 
الساقطة أخاقيًا وتسويغها، كتمّدد النقد، 
 
ً
 وعـــائـــلـــيـــة

ً
ــاول مــــســــاحــــاٍت شـــخـــصـــيـــة ــطـ ــيـ لـ

فــي حــيــاة األفـــــراد، واإليـــهـــام بـــأن تحريض 
ختلف 

ُ
السلطة على بعض أصحاب اآلراء امل

عــلــيــهــا، أو حــتــى الــقــبــيــحــة، عــمــل شــريــف 
األرزاق  بــقــطــع  االقـــتـــصـــاص  وأن  ونــــزيــــه، 
التافهني  املغّردين  من  االنتقام  وأن  عدالة، 

بالنيابة عن كبار املجرمني، انتصار. 
غــــايــــات نــبــيــلــة كـــثـــيـــرة لــــم تـــتـــحـــقـــق، لــكــن 
ـــســـتـــخـــدم 

ُ
الــــوســــائــــل الــــفــــاســــدة بـــقـــيـــت لـــت

الحـــقـــًا، ضـــّد الــجــمــيــع. فـــي الـــبـــدايـــة، كــانــت 
آالف  إعطاء  ي، 

ّ
التشظ هي  »تويتر«  نعمة 

األصــــــوات لــلــمــحــرومــني مـــن الـــصـــوت، فا 
تـــعـــود مـــراكـــز الـــقـــوى تــعــلــم مـــن أيــــن تــهــّب 
عليها الحرية والنقد. ثم فهمت الجبهات 
املــقــابــلــة هـــذه الــنــعــمــة واّدعـــتـــهـــا لنفسها، 
وصرنا ال نعرف بالتحديد من أي مصدٍر 
يــأتــي القمع: مــن سلطٍة مــحــّددة، أم ألــوف 

األقزام األشباح؟
)كاتبة سعودية(

ــن أهـــمـــيـــة رمـــزيـــة  ــ ــاكــ ــ ــًا، لــــهــــذه األمــ ــيــ ــانــ ثــ
تاريخيًا، إما ذكريات للتمرد أو للنصر، 
حــــال مـــيـــدان الــتــحــريــر فـــي الـــقـــاهـــرة، في 
ضوء مواقع قوة الدولة ورموزها. ثالثًا، 
النقل وسيارات  بوصفها أماكن شبكات 
األجــــرة ومــحــطــات املـــتـــرو، والــتــي تسهل 
وصول املشاركني املتحركني. وهي أماكن 
تــتــمــيــز عـــن األحـــيـــاء املــهــمــشــة واملــكــتــظــة 
ــتـــجـــاج في  بـــالـــســـكـــان، حــيــث يـــكـــون االحـ
هـــــــذه األمــــــاكــــــن مــــــحــــــدودًا ومــــحــــصــــورًا. 
ــا شـــــــوارع الـــغـــضـــب فــيــجــب أن تــكــون  ــ أمـ
، ومركزية الوصول إليها سهلة 

ً
مفتوحة

ومعروفة من الجميع. رابعًا، تحتاج هذه 
األمــاكــن خــاصــيــة املــرونــة بــدرجــٍة كبيرٍة 
اتــهــا  ــن األهــــمــــيــــة، حـــيـــث تـــكـــون فــضــاء مــ
أن  للمتظاهرين  يمكن  لــلــمــنــاورة،   

ً
قابلة

ــة، فـــضـــاء يــمــكــن أن  ــرطـ يـــهـــربـــوا مـــن الـــشـ
يكون مفتوحًا ومحاطًا بحواري ضيقة، 
إليها  يلجا  أن  ومــنــازل يمكن  ومــحــات، 
الـــثـــوار. وأخـــيـــرًا، فـــإن لـــشـــوارع الــغــضــب، 
ــنــــظــــر عـــــن إطــــــارهــــــا املـــــــــادي،  ــــرف الــ ــــصـ بـ
اجــتــمــاعــيــاتــهــا الـــخـــاصـــة، فــفــيــهــا يظهر 
الــتــضــامــن، ويــمــتــد االحــتــجــاج، وتنتشر 
ــال الــلــحــظــي  ــن املــــجــ ــلـــومـــات أبـــعـــد مــ املـــعـ
الـــحـــالـــي. إن مــوقــعــا كـــمـــيـــدان الــتــحــريــر، 
مــقــّرات  فــي محيطه، على  والـــذي يشمل، 
متعّددة للصحافة ومحطات التلفزيون، 
والفنادق األجنبية، وسياح وصحافيني، 

ومــا تاها مــن أحـــداث، فهل يمكن القول 
إن االنقاب هو نتيجة صــراٍع بني حزب 
الذي  الصوفي  والتيار  والتنمية  العدالة 
ــن؟ أم أن بــعــض  ــولــ الـــلـــه غــ فـــتـــح  ــوده  ــقــ يــ
التركي،  املجتمع  عرفها  التي  التحوالت 
ص 

ُّ
التخل تـــروم  األخــيــريــن،  العقدين  فــي 

بالتمهيد  الــكــمــالــي،  املـــشـــروع  روح  مـــن 
لبدايات تجاُوز النظام الرئاسي والعودة 

إلى السلطنة؟
جيب على مثل هذا السؤال، 

ُ
يصعب أن ن

النتائج  مــوضــوع  فــي  التفكير  دون  مــن 
املتعلقة بما يقرب من قرٍن على القطيعة 
الخافة  نظام  مــع  أتــاتــورك  أعلنها  التي 
ة من تاريٍخ  ــَمــدَّ

َ
ــْســت

ُ
امل وأصــولــه ومفرداته 

الت التي صنعت من  قديم. كما أن التحوُّ
ِدي  َعدُّ

َ
تركيا نموذجًا في التنمية بنظام ت

ِفل أدوار كل ما 
ْ
غ

ُ
ديمقراطي، ال يمكن أن ت

سبق في تأسيس مجتمع جديد. صحيٌح 
ــأويــــات  ــغــــوط ُصـــــــور تـــوظـــيـــف تــ أن ضــ
عـــديـــدة ومــتــنــاقــضــة لـــإلســـام وشــرائــعــه 
اِح 

َ
ز

ُْ
ُيمكن أن تسمح، من جديد، بعودة امل

ر أن  واملــقــطــوع مــعــه مــنــذ عـــقـــود. نــتــصــوَّ
فهمًا هــادئــًا ملــا جــرى ويــجــري الــيــوم في 
ب عدم إغفال ما ذكرنا، مثلما 

َّ
تركيا يتطل

ما  التي  التداعيات  إلــى  االنتباه  ب 
َّ
يتطل

تزال تدفع بعضهم إلى التساؤل: هل بدأ 
االنقاب في تركيا أم انتهى؟

)أكاديمي مغربي(

بتركيبتنا  املرتبطة  الداخلية  التناقضات 
وبتاريخنا، وليس فقط العوامل الخارجية 
واالســـتـــعـــمـــار، والـــــذي نــعــلــق عــلــيــهــا دائــمــًا 
كما  األمــد،  طويل  التاريخ  يعتبر  مآسينا. 
فهو يحتاج من  العلوم،  أم  بــروديــل،  يقول 
أجـــل فهمه مــعــرفــة كــل نــواحــي الــحــيــاة من 
الـــعـــلـــوم والـــجـــغـــرافـــيـــا إلــــى عــلــم االجــتــمــاع 

واالقتصاد، وليس فقط األحداث.
ــل،  ــذا الــتــاريــخ عــلــى األقـ يــجــب أن يــــدرس هـ
مــنــذ نــشــأة الــدولــة الــوطــنــيــة الــعــربــيــة، بعد 
تعد  لــم   .)1918( العثمانية  الخافة  إنــهــاء 
من  الوطني  بالتحّرر  الوهمية  نجاحاتها 
االستعمار خال األربعينات والخمسينات 
 لتبرير استمرارها، أو التغطية على 

ً
كافية

الــنــواحــي. وعنفها  كــل  فــي  الـــذريـــع  فشلها 
السريع  بتاريخنا  حاليًا  املــمــارس  املــفــرط 
هـــو دلـــيـــل هــــذا الـــفـــشـــل، واقــــتــــراب الــنــهــايــة 
رؤية  منها، حسب  مفّر  ال  والتي  املنتظرة، 
البطيء وحتميته. وهــذا ما حدث  التاريخ 
ويــحــدث مــع كــل األنــظــمــة والــــدول الفاشلة 
عبر العالم، منذ مئات السنني، مهما كانت 
ــان ابـــن خــلــدون أول من   وجـــبـــارة، وكـ

ً
قــويــة

استنتج ذلك في دراسته تاريخ األمم. 
عدم فهم الترابط العضوي بني التاريخني، 
البطيء والسريع، واختصار الربيع العربي 
بظواهره، وخصوصًا العنيفة املرتبطة برد 
األنظمة، هو كمن يريد أن يدرس البحر فقط 
مــن خـــال أمــواجــه املــرئــيــة عــلــى الــشــواطــئ، 
العميقة  الــتــيــارات  إلـــى  االلــتــفــات  مــن دون 
الجبارة داخله، ما يؤدي إلى انتشار نظرية 
الربيع، في  بانفجار هــذا  الغربية  املــؤامــرة 
محاولٍة لفهم ما يحدث، عندما ال نستطيع 
أن نرى التطور البطيء للتاريخ الحقيقي، 
والــــــــــذي، لــــشــــّدة بـــطـــئـــه وتـــــطـــــوره عـــشـــرات 
ــذلـــك، على  الـــســـنـــني، ال يــمــكــن مــاحــظــتــه. لـ
املؤرخني واألكاديميني، البدء بالتنقيب عن 
هــذا الــتــاريــخ، وعــدم الــوقــوف عند التاريخ 
العلمية  البحوث  انتهاء  السريع.  الحدثي 
والتي  الغربية،  الجامعات  فــي  الــشــرق  عــن 
املفكرين املسلمني،  كانت ساحة تفاعل مع 
فـــي الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، كــمــا حــــدث بني 
جمال الدين األفغاني )1838-1897( واملفكر 
الــفــرنــســي إيــرنــســت ريـــنـــان، حــــول مــفــهــوم 
ــيـــة، أو عـــن الــعــلــمــانــيــة  الـــحـــضـــارة اإلســـامـ
تم   .)1905-1849( عبده   الشيخ محمد  مع 
العرب في  الخلط عند  التوقف بسبب  هذا 
مرحلة الحقة بني االستشراق واالستعمار.

ــان مــنــتــظــرًا أن ُيــتــيــح تـــوقـــف الــــدراســــات  كــ
الــشــرقــيــة فــي الــغــرب إلـــى تــطــور هـــذا العلم 
لكن  العربية،  األقطار  أي  بــاد املصدر،  في 
بدل بالبحوث الدينية، 

ُ
ذلك لم يحدث، واست

الــتــي ال تستعمل  الــغــيــبــي  الــطــابــع  أو ذات 
وسائل البحث العلمي الحديث، إال ما ندر.

ــات الـــشـــرقـــيـــة حـــالـــيـــًا فــــي جــامــعــة  ــ ــدراســ ــ الــ
الـــــســـــوربـــــون فـــــي بـــــاريـــــس مــــكــــون بــســيــط 
وثانوي، من دراســة تاريخ الشرق ولغاته، 
ولم تعد مكونًا أساسيًا، وليس لها أي ُبعد 
استكشافي، أو تفاعلي كما كان سابقًا، على 
الــرغــم مــن مــحــاوالت إصــاحــيــني مسلمني، 
ــــي أوروبــــــــــا تـــغـــيـــيـــر ذلــــــــك، مــثــل  مـــقـــيـــمـــني فـ
هشام  »السوربون«  في  الجامعي  األستاذ 
جعيط، واملفكر محمد أركــون، وعياض بن 
ــــرورة البحث  عـــاشـــور. مـــن هــنــا، تــشــكــل ضـ
الــعــلــمــي فــي مــعــطــيــات تــاريــخ األمــــة طويل 
ــه لن  ــرز املـــهـــام الـــراهـــنـــة، ومـــن دونــ ــد أبــ األمــ
يـــكـــون مــمــكــنــًا فـــهـــم الــــحــــاضــــر، أو إيـــجـــاد 
ما  وذلــك  للمستقبل،  الواقعية  الــتــصــورات 
قد يعيد الحلقة املفقودة بني الزحف العارم 
للجماهير نحو حياة جديدة حرة وكريمة 
ــيـــادة هـــــذا الـــحـــراك  ــقـ ــر الـــــضـــــروري لـ ــكـ ــفـ والـ
والدفع إلى إنجاحه بأقل الخسائر املمكنة. 
)كاتب عربي مقيم في باريس(

ميدان التحرير صانع أم مصنوع في الثـورة المصرية؟

ماذا يحدث في تركيا؟

في الترابط بين ظواهر التاريخ 

»تويتر« من التثوير 
إلى التشبيح

يتعامل النظام 
المصري مع ميدان 

التحرير بحساسية 
مفرطة، وهناك 

قرار بعدم السماح 
ألي تجمعٍ فيه

تداعيات ما تزال 
تدفع بعضهم 

إلى التساؤل: هل 
بدأ االنقالب في 
تركيا أم انتهى؟

التاريخ طويل 
األمد البطيء 

لألمة هو التاريخ 
الحقيقي الفعال

آراء

معن البياري

الحرفّية  الخيال، وكثيٍر من  الفرنسي، كسافييه بوفوا، إلى قليٍل من  احتاج املخرج 
السينمائية، في إنجاز شريطه »آلهة ورجــال« الذي حاز السعفة الذهبية في »كان« 
العام 2010، ذلك أنه فيلٌم عن قتل سبعة رهباٍن في قريٍة في غرب الجزائر، في 1996، 
، وجاء الفيلم على حياتهم 

ً
بعد خطفهم إلى غابٍة، ثم العثور على رؤوسهم مقطوعة

وخدمتهم أهل تلك القرية. لكّن أّي مخرج قد يتولى إنجاز فيلم سينمائي عن ذبح 
الكاهن الكاثوليكي الفرنسي، جاك هامل )84 عامًا( بالسكني، في كنيسٍة في بلدة 
املرّوعة  الجريمة  تفاصيل  أن  ولــو  كثير،  خياٍل  إلــى  فرنسا، سيحتاج  غــرب  شمال 
فيها،  رهــائــن  خمسة  واحتجازهم  الكنيسة،  القاتلني  اقتحام  فــي   ،

ً
معلومة صــارت 

وإصابة راهبة منهم، تــرّدد، أمــس، أنها »بني الحياة واملــوت«، قبل أن تنهي الشرطة 
اللذْين قالت عصابة داعش، تاليًا، إنهما  الواقعة، بتحرير الكنيسة وقتل اإلرهابّيني 
»جنديان« فيها. ومبعث هذه الحاجة أن فيلمًا مثل هذا لن يكون موفقًا وعالي القيمة، 
إذا لم يتجه إلى ما كان في ذينك الدماغنْي في رأسي املجرمنْي في أثناء ذبح شيٍخ 
 بصالٍت محّبٍة 

ٌ
رت لصاحب »آلهة ورجال« معرفة

ّ
ثمانيني، متنّسك لعبادة ربه. توف

املسلمني  الجزائرية،  القرية  تلك  ناس  مع  السبعة  الفرنسيون  الرهبان  أولئك  أقامها 
األب  فيلم عن  إنجاز  وّد  ما  إذا  كــفــاءٍة  ذي  ملخرٍج  وتتوفر  املتواضع.  العيش  وذوي 
ها كانت 

َ
الذبيح في البلدة الفرنسية معرفة أن الكنيسة التي استهدف القاتالن رهبان

قد تبّرعت بأرٍض أقيم عليها مسجد البلدة. 
ولكن، إذا كان في شناعة أحدث جرائم »داعش« )وغيرها( في فرنسا )وأوروبــا( 
، مضاّدة تمامًا للذي كان في دماغْي عادل 

ً
 بديعة

ً
ما قد ُيغري السينما، فإن مأثرة

الفرنسية،  الكنيسة  في  والترويع  والخطف  الذبح  ارتكبا  اللذْين  وزميله،  كرميش 
أول من أمس، اعتنت بها السينما أيضًا. واإلشــارة هنا إلى »رجال أحــرار«، الفيلم 
الذي صنعه املغربي إسماعيل فروخي، عن منح مؤسس مسجد باريس وإمامه، 
يهودًا كثيرين  بن غبريت،  قــّدور  الشيخ  الجزائري  النازي فرنسا،  االحتالل  إّبــان 
وثائق مختومة منه تعتبرهم مسلمني، فحماهم من جّرهم إلى املحرقة، وساعد في 
تأمني هروب بعضهم من األملان وحكومة فيشي العميلة. ال تحتمل أفهاُم كثيرين 
أمرًا  واملسلمة،  العربية  عــدد في بالدنا  الداعشي، في مطارح بال  الهوى  من ذوي 
والنطق باسم إســالٍم يخّصهم وحدهم.  املولعون بتكفير غيرهم،  هــذا، وهــم  مثل 
ليس في وسع هؤالء، وأشباحهم، أن يعرفوا أن نصرانّية األب مانويل مسلم هي 
ا دعا أهل غزة، في غضون العدوان 

ّ
املثال، وليس ما يشيعونه من ظالٍم مرذول، مل

اإلسرائيلي صيف 2014، إلى أن يرفعوا آذان الصلوات الخمس من الكنائس التي 
لجأ إلى إحداها كثيرون من حي الشجاعية. 

إتيان دو  التي حــّزت عنق األب جــاك هامل في كنيسته، هناك في سانت  ني 
ّ
السك

 75( درولــوغــت  فرانز  الهولندي،  األب  قتلت  التي  الرصاصة  نفسها  هي  روفرييه، 
عامًا(، هناك في دير يسوعّي في حمص )إبريل 2014(. وهو الذي كان يقيم بني 
السوريني منذ أكثر من خمسني عامًا. وألن القتلة في الجريمتني طائفيون مسلمون، 
في  طائفيٍة  فــي غضون جائحٍة  ــّداد،  حـ مهنا  يوسف  األب  قاتل  مــن ساللة  فإنهم 
العام 1860 في دمشق. وقد ذكــرت األخبار أن ذلك القاتل صاح إن ضحيته إمام 
ــرى، هل هذا ُمــراد املأفونني في سورية 

ُ
النصارى، »فــإذا قتلناه قتلناهم جميعًا«. ت

والعراق وغيرهما، من ناس »داعش« ونظرائهم؟ هل أقدم املجرمون من هؤالء الذين 
غّيبوا اليسوعي الجليل، األب باولو، قبل أكثر من ثالثة أعوام، من أجل هذا الغرض؟ 
سرطاٌن مرّوع وفظيع، إذن، أن ينشر أولئك، ومتعاطفون معهم، سخفهم هذا، ألن 
املسيحيني في املشرق العربي هم ملح األرض فيه، هم مواطنوه األوائل. وليس من 
خيال السينما أن ُيقال، هنا، إن دم األب جاك هامل الذي سال في كنيسته، بجريمة 
أن  طاملا  أوطاننا،  في  بدمنا   

ٌ
مــوصــول الديانة،  املسلم  األصــل  العربي  قاتله،  ني 

ّ
سك

هم السود في بطاحنا. 
َ
املجرم منسوٌب إلينا، ويرفع ناٌس من طينته بيارق

أحمد عمر

في الليلة الكبيرة، يا عمي، والعالم نايمة في السبانخ، في ليلة محاولة قلب إسطنبول 
تبحث  والدبابات  السماء،  شــوارع  مالئة  والطائرات  بيزنطة،  إلى عصمة  وإعادتها 
القول  إلــى شــرق وغــرب وبينهما كامخ، وقــع  البوسفور  عّمن تحنو عليه، وتقطع 

وِر األصغر. ونفخ النافخون في الصُّ
وبــعــد نــصــف دزيــنــة مــن الــســاعــات األومــيــغــا، انــقــلــبــت فــضــائــيــات الــكــيــان املـــوازي 
حجرين  ضاربة  وكأنها  فظهرت  أعقابها،  على  واإلسرائيلي  والعربي  األميركي 
بانجو، فالكيان املوازي العربي واألوروبي واألميركي واإلسرائيلي، شبه املنحرف، 
متساوي األضالع، كان للشعب »باملرصاِد«، وعلى بوط رجل واحد، هو: فتح الله 
لربيع  املــضــاّدة  نيوز«  »السماء  أن اضطرت فضائيات  كــان  ثم  اب. 

ّ
الــجــذ السيسي 

ترفع شعار«  أو  السماء،  إلــى  النسب  تّدعي  التي  الفضائيات  أكثر  ومــا  الشعوب، 
الحقيقة« و»الواقع كما هو«.. فحذفت تغريدتها الفاسقة: هروب السلطان إلى أملانيا. 
وكذا فعل السفير األميركي في أنقرة الذي وصف االنقالب »باالنتفاضة«، وذاك 
اللسان  ت 

ّ
بــزال الفضائيات  ُهًبا. وفاضت 

ُ
َوش ِديًدا 

َ
َحَرًسا ش السماء  ْت 

َ
ُمِلئ أن  بعد 

االنقالب، وتلك  املذيعة تأسف على فشل  السياسية، فهذه  الرغبات  على صابون 
الــذيــن كــانــوا ذاهــبــني ألداء  تبكي وتلطم على اعتقال دراويـــش االنــقــالب املــولــويــني 
يا عني  كــان »كاميرا خفية«.  االنقالب  البوسفور، وأن  فــوق جسر  رقصة مولوية 
خالتك. لنأخذ علًما بأّن أردوغــان سلطان، ويحبُّ فن اإلخــراج السينمائي، ويريد 
الشامخني  الشرفاء،  القضاة  الــدراويــش، ويستهدف  الــذي قصفه  البرملان  تهميش 
مــنــهــم.. ثــم بعد أن وقــع الــقــول على أكــثــرهــم، وانــتــصــر الـــدم على الــســيــف، تناقلت 
السلطان،  بها  يقوم  »مــجــزرٍة« قضائية وجامعية،  أخبار  نيوز  السماء  فضائيات 
ناسني مئتني من الضحايا، سالت دماؤهم، وأبدت خوفها على األتراك الذين يريد 
السلطان املنتخب أن يستبّد بهم، »فالدكتاتورية الديمقراطية« أخطر من االنقالب، 

كما قال أحد »فكهاء« الكيان املوازي العربي! وربُّ الكعبة وواشنطن هذا ما قاله. 
أهالي  ت  عــزَّ والديمقراطية،  للبيئِة   

ً
أو صديقة حليفة  دولــة  أّن  اآلن،  حتى  نسمع،  لم 

 
ً
 أو عربية

ً
 عاملية

ً
 له، ولم نَر فضائية

ً
الضحايا األبرياء، أو زارت الحليف التركي مواساة

التركي، إال من رحم ربــي. بطوالت  ، أو شبه منحرفة، تنقل بطوالت الشعب 
ً
موازية

الشعب العربي في مصر وسورية كانت أكبر، وهم يعلمون، لكن الجيش غير الجيش، 
واألمير غير األمير، فنعَم الجيش جيش القسطنطينية، ونعم األمير أميرها.

وتبنّي لنا أّن ثمة كيانًا موازيًا عربيًا وارتوازيًا، شبه منحرف، منهمك في كيد األسئلة 
ثــورة، والفاشل مؤامرة، وزغــردي يا انشراح،  الناجح  املوازية االرتــوازيــة، فاالنقالب 
وعّيطي يا عطيات، وكل املتوازيني االرتوازيني ينشدون نشيدًا واحدًا لجورج وسّوف، 
 ،

ً
وهو أّن أردوغان سلطان، ويريُد أن يستبّد ويذبح أشجار حديقة غيزي ذبحًا حالال

وقد حانت الفرصة، بعد كشف فيلم كاميرا االنقالب الخفية املازح.
أفرج السلطان عن مئات الجنود املغّرر بهم، حتى إّن املفصولني سينالون التقاعد، 
ولم نسمع عن موت ضباٍط في عربة ترحيالت، وال موت تحت التعذيب. هناك خطأ 
مطبعي واحد، هو أّن القطة سرقت أذن قائد االنقالب أكني أوزتورك. العالم املتحضر 
»األيـــدول«  للداعية  حريرية  وبضمانات  خمس،  نجومها  عــادلــٍة،  بمحاكمٍة  يطالب 
العسكر.  عــادة في عقيدة  أميركا خيانة  اإلقامة في  والشرق.  الغرب  املحبوب في 

لكن، لكل قاعدة استثناء.
يريد العالم »الحر« سلطانًا كامل األوصاف، وفيلسوفًا لألطباء، يفهم في النسبية 
ــذرة، والــلــوغــاريــتــمــات، ويــفــوز 99% بــاملــائــة كما فــي بــالد الــدومــيــنــو. أمــا نسبة  ــ وال
خمسني باملائة زائد واحد فغير مسموٍح بها إال في الغرب. الشرق شرق والغرب 
تركيا  البوسفور.  االنقالب جسر  ولهذا قطع  يلتقيان.  متوازيان وال  غــرب، وهما 
استثناء، وإسرائيل كذلك. والغرب يريد االستثناء اإلسرائيلي، »واحد فقط بجانب 

السائق« الغربي األناني، »السيلفي«.

سالمة كيلة

باتت كل األقاويل تدور حول »فك ارتباط« جبهة النصرة بتنظيم القاعدة، وكل 
األحــالم تــدور حــول وهــم أن يــؤدي ذلــك إلــى انتصار الــثــورة. وقبل اإلشـــارة إلى 
الــوهــم، يمكن اإلشـــارة إلــى من يريد وقــف قصف املدنيني، بحجة وجــود جبهة 
النصرة التي هي فرع تنظيم القاعدة في سورية، املعتبر دوليًا تنظيمًا إرهابيًا. 
على أمل أن يؤدي فك االرتباط هذا إلى إنهاء الحجة التي يتذّرع بها كل من النظام 
، الى قصف جبهة النصرة، 

ً
وروسيا، على الرغم من أن هذه الذريعة لم تؤِد، لحظة

بل جرى قصف املدنيني، والجيش الحر، بمعنى أن جبهة النصرة ذريعة ليس إال، 
ومن ثم لن يعدم كالهما إيجاد ذرائع أخرى، في حال قبلتا بفك االرتباط، وهو 

أمر خارج التوقع.
ليست األمـــور بــهــذه الــســذاجــة والسطحية. لــكــن، هــنــاك مــن يعتقد جــازمــًا أن هذه 
الخطوة سوف »تعّزز الثورة«، وتؤدي إلى االنتصار، حيث يتخيل جبهة النصرة 
ر، والجيش الزاحف نحو إسقاط النظام، لوال هذا االرتباط بتنظيم  في صورة املحرِّ
القاعدة الذي يجعله في مواجهة العالم، وليس النظام فقط، ومن ثم سيكون قادرًا 
على النصر في حال تحّرر من »الحرب العاملية« ضده. وهذا وهٌم ربما أسوأ من 
املفرط  العجز  أنه مسكون بحالة من   وسذاجة، وربما 

ً
أكثر سطحية لكنه  سابقه، 

التي تفرض عليه تخيل »النصرة« جيشًا جرارًا قادرًا على النصر.
هـــذه أوهــــام عــامــة ومــعــّمــمــة، وتــشــي بــعــجــٍز عــمــيــق، بـــات يسكن قــطــاعــًا كــبــيــرًا من 
املــعــارضــة )وربــمــا أقـــول كــلــهــا(. فهل كــانــت مشكلة »الــنــصــرة« أنــهــا فــرع لتنظيم 
القاعدة؟ وملــاذا هي فرٌع إذا لم تكن تتلّبس كل أفكار هذا التنظيم؟ وبالتالي، ماذا 
، أو »إسالمية معتدلة«؟ أو سوف 

ً
 ديمقراطية

ً
يغّير فك ارتباطها؟ هل ستصبح جبهة

تحمل روح جيفارا، وبطوالت الجيش األحمر السوفييتي؟ أو هل ستتخلص من 
ش فيها؟ أو حتى تطلق املعتقلني من 

ّ
عناصر املخابرات السورية والعاملية التي تعش

 عن قضم الكتائب املسلحة التي توضع تحت يافطة الجيش 
ّ

الثوار لديها؟ أو تكف
الحر، بعد أن قضمت عشراٍت منه؟ أو توقف تطبيق أحكامها الوهابية، وشريعتها 

املستمدة من أكثر لحظات التاريخ العربي تأخرًا وانهيارًا؟
هل مشكلة جبهة النصرة في أنها فرع لتنظيم القاعدة املرفوضة دوليًا، أو في ذلك 
الــدولــي؟ ال أظــن أن مشكلة جبهة  كله، بغض النظر عن تلك العالقة، وعــن املوقف 
النصرة هي في عالقتها بتنظيم القاعدة، حيث قبل تناول موقف »القوى العظمى« 
املمارسات  هــذه  ألن  وجـــدت،  منذ  األرض،  على  ممارساتها  مالحظة  يجب  منها 
، بشكل واضح، على مسار تخريبي للثورة، نجحت، في جزٍء كبيٍر منه، ومن 

ّ
تدل

ثــم فــي إعــطــاء تــبــريــراٍت للقوى الــدولــيــة، لكي تقف ضــد الــثــورة، وحتى مــع النظام. 
بالتالي، حتى وإن أزيلت مبّررات املوقف الدولي لن تتغّير ممارسات الجبهة التي 

هي اإلسهام في تدمير الثورة.
التي دفعت قطاعات من الشعب السوري لكي يتظاهر ضدها،  هذه املمارسات 
ويطالب بخروجها، وهو األمر املستمر في معّرة النعمان، منذ اعتدت على الفرقة 
13. وحدث، في مناطق أخرى عديدة. يظهر ذلك كله الرفض الشعبي لها، واعتبار 
 من 

ٌ
أنها ضد الثورة، ويجب أن تخرج. في موقٍف معاكٍس لكل ما تقول به أطياف

الثورة  الحاصل بني  املعارضة، ومن قيادتها. وربما يؤكد ذلك مدى االنفصال 
التي تقاتل على األرض وَمْن يدعي تمثيلها، ويؤكد أن هذه املعارضة ال تتلمس 
والذي  »النصرة« عليه،  الــذي تشكله  الخطر  الشعب، وال  التي يعيشها  الظروف 
يتلمسه هو. وبالتالي أنها تنطلق من تكتيكاٍت ترتبط بمصالح خاصة، تفرضها 

»الدول املمولة«.
بمعنى أن هذه املعارضة ليست مع الشعب، بل مع الدول املمولة، وتخضع لسياساتها 
من جهة. ومن جهٍة أخرى، تقبع في الخارج منتظرة من ُيسقط النظام لكي تعود 

منتصرة. في هذه األجواء، ينتج ما هو أسوأ ما ظهر منذ اندالع الثورة.
»النصرة« هي »داعش« موضوعة في »حضن الثورة«. 

إنه دمنا في كنيسة فرنسية السلطان وطائر الوقواق

»القاعدة« و»النصرة«
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أّي انقالب نجح في تركيا؟ مهن محرمة

16

أربــع  الحديــث،  فــي تركيــا طــوال تاريخهــا  ــذت 
ِّ
ف

ُ
ن

انقالبــات عســكرّية، أعــوام 1960 و1971 و1980 
و1997، وكانــت املحاولــة األخيــرة بيضــاء فاشــلة، 
فيمــا وقفــت محاولــة 2007 عنــد حــّد الكواليــس. 
 مّرة تحت شعار واحد 

ّ
ذ في كل

َّ
ف

َ
وكان االنقالب ُين

وذريعة واحدة، هي »حماية مبادئ الَعلمانية« التي 
تشــكل الدعامة األساســية للبالد، وكان ينجح في 
ر القراءة الســريعة 

ّ
 مّرة في بلوغ أهدافه. وتســط

ّ
كل

لهــذا التاريــخ االنقالبــي منــذ البدايــة مجموعــة مــن 
املعطيات املهّمة التي تلفت أّي انتباه: 

ذت عســكرّية، وللعســكر 
ِّ
ف

ُ
 االنقالبات التي ن

ّ
- كل

فيهــا اليــد الطولــى. ولــم يســّجل التاريــخ انقالبــا 
سياســّيا أو اجتماعّيا بشــكل من األشكال. وهذا 
مــا يجعــل مــن مؤسســة العســكر تقتحــم املجــال 
املعادلــة  فــي  صعبــا  رقمــا  وتصبــح  السياســي، 

السياسّية التركّية.
- بــدأت االنقالبــات العســكرّية تاريخّيا  في العقد 
الذي بدأت فيه أمصار الشرق األوسط التي كانت 
َي بـ«الدولــة  تابعــة للســلطة العثمانّيــة بنــاَء مــا ُســمِّ
الحديثــة«، وفــي هــذا توجيــه مــن الســلطة التركّيــة، 
باعتبارها سلطة تاريخّية، الختيارات بناء الدول 

نحو االختيار العلمانّي.
 االنقالبــات العســكرّية كانــت على حكومات 

ّ
- كل

واحــدة  حكومــة  بينهــا  مــن  تكــن  ولــم  بــة، 
َ
منتخ

غاصبة أو انقالبّية. وهذا دليل على أّن االنقالبات 
 مّرة على اإلرادة الشعبّية، وليس على 

ّ
تقع في كل

طــرف سياســّي معــّن، وإْن كان هنــاك حضــور 
ب عليه.

َ
للطرف اإلسالمّي كطرٍف حاكم منقل

»حمايــة  حــّد  عنــد  االنقالبــات  أهــداف  تقــف  ال   -

مبــادئ الَعلمانّيــة«، بوصفهــا اختيــارًا أتاتوركّيــا. 
بــل تتجــاوزه إلــى صــّد أي نظــام حاكــم مــن شــأنه 
العــودة بنظــام حكم تركيا إلى ما قبل األتاتوركّية، 
آخــر  تاريخّيــا،  تعتبــر،  تركيــا  وأّن  خصوصــا 
تمثيــل ومقــّر وعاصمــة لســلطان دولــة املســلمن، 
ل، في حــّد ذاتها، محاولة 

ّ
فــأّي محاولــٍة للعــودة تمث

انقالبّيــة علــى »املبــادئ الَعلمانيــة« للدولــة التركيــة 
الحديثــة. إذن، هنــاك شــبه إجمــاع محلــّي ودولــّي 
التــي  االنقالبّيــة  العســكرّية  املحاولــة  فشــل  علــى 
ــذت عشــّية الجمعــة 15 يوليــو/ يوليــو الجــاري. 

ِّ
ف

ُ
ن

ولكــن الُحكــم علــى املحاولــة ال ينتهــي عنــد اإلقــرار 
بفشلها، كحدث تركّي معزول عن األحداث الدائرة 
في املنطقة والعالم. من شــأن قراءة فشــل املحاولة 
االنقالبّيــة العســكرية فــي ســياق مــا ســبقها ومــا 
 
ً
حايثهــا ومــا تبعهــا مــن أحــداث أن يقــّر صراحــة
بــأّن انقالبــا مــا قــد نجــَح. لنقــّر، ابتــداًء، بــأّن عامــل 
 رئيســا فــي إفشــال 

ً
اإلرادة الشــعبّية ُيعتبــر عامــال

املحاولــة العســكرّية االنقالبّيــة، إلــى جانــب عوامــل 
أخــرى عديــدة. فــال يمكــن، إذن، عــزل هــذه املحاولة 
عــن موجــة االنقالبــات املختلفــة شــكال علــى إرادة 
الشــعوب فــي التحــّرر مــن الطغيــان أو فــي اختيــار 
مــن يحكمهــا. فمــا يقــوم بــه النظــام الســورّي منــذ 
 واحدًا من أشكال االنقالب 

ّ
خمس سنوات ليس إال

مــن  التحــّرر  فــي  الشــعوب  إرادة  علــى  الدمــوّي 
االستبداد. وما حدث في مصر منذ ثالث سنوات 
هو انقالب عسكرّي على إرادة الشعب في اختيار 
امــه. ومــا يــدور فــي اليمــن والعــراق وليبيــا هــو 

ّ
حك

انقالب على إرادة الشعوب، وإن اختلفت األشكال. 
ربيع رحومة )تونس(

أذكــر تمامــا تلــك الحقيبة الزرقــاء الكبيرة التي 
كنــت أمألهــا بمئــات مــن طلبــات التوظيــف في 
مقــر عملــي، مضطــرًا في حــاالت قليلة للعودة 
إليها للبحث عن األنســب، ويبقى الباقون طي 
الحقيبة، بانتظار فرصة تكفيهم شــّر السؤال 
طــرق  عــن  واالبتعــاد  واالســتغالل  والحاجــة 

واحٍد من أبواب املهن املحّرمة.
وضع الصراع في ظل الثورة نهاية ملهن كانت 
مصــدر رزق، بينمــا فتــح أبوابــا ملهــٍن جديــدة، 
وجــد فيهــا كثيــرون طــوق نجــاة فــي ظــل مــا 
يعانونه، فاتجه بعضهم مجبرين إلى االنتماء 
مناطقهــم،  فــي  العاملــة  املســلحة  للفصائــل 
وتــكاد  العمــل،  لفــرص  مصــدر  أكبــر  كونهــا 
تكون الشــاغر الوحيد، أما من حالفهم حســن 
الطالــع، فاتجهــوا نحو أعمال الزراعة، أو بعض 
األعمــال الحــرة البســيطة، ومنهم من ضحكت 
له الحياة، فوجد فرصته لدى إحدى املنظمات 

اإلغاثية واإلنسانية.
ومــع وجــود عشــوائية وضبابيــة فــي املشــهد، 
لجــأ آخــرون إلــى ممارســة مــا كانــت تســّمى 
متخطــن  محّرمــة،  مهنــا  أو  محظــورة،  مهنــا 
بذلــك حاجــز الخشــية الــذي إمــا هــم أنفســهم 
اجتماعيــة  أو  دينيــة  هالــة  مــا  يومــا  رســموه 
القانــون رســمه  أّن  أو  تضبــط ســير عملهــم، 
لهــم، وأجبرهــم علــى عدم التخطــي على حدود 

الفاسدين.
بشــتى  املعانــاة  مــن  الخــالص  ســبيل  فــي 
أحــد  أن  تعــد تفاجــأ، حــن تجــد  لــم  أنواعهــا، 
جيرانك أو أصدقائك أو حتى فرد من عائلتك 

يمــارس بعــض تلــك املهــن، ففــي إحــدى بلــدات 
ريــف دمشــق طرقــت براميــل النظــام الســوري 
منــزل ومتجــر الشــاب )أ.ع(، مــا وضــع نهايــة 
فــكان  لــه،  يخطــط  كان  ملســتقبل  مأســاوية 
تجــارة  فــي  محــدود،  بشــكل  ولــو  االنخــراط، 
الســتمرار  الســبيل  األثريــة  القطــع  بعــض 
كتابــة  حــن  إلــى  يديــه،  بــن  مقتنيــا  حياتــه، 
هــذه األســطر، أحــد القطــع األثريــة العائــدة إلــى 
العهــد الفرعونــي، ســاعيا إلــى تقييــم حالتهــا 
ليعرضهــا هنــا وهنــاك، عســاه يجــد مشــتريا 
يهبــط مــن الســماء، حتــى ال تستشــعره قرون 
تفترســها  أو  الغنيمــة  فتشــاركه  الفصائــل، 
وتفترسه. أما ) أ.ج( العامل في مهنة الخراطة 
الوحيــد  واملعيــل  الشــمالي،  حلــب  ريــف  مــن 
فــي ظــل هــذه الظــروف ألســرته املهّجــرة داخل 
ســورية، كانــت فــي حوزتــه 100 قطعــة ذهبيــة 
عائــدة للعهــد العثمانــي، وحالتهــا جيــدة، وهــو 
يســعى جاهدًا إلى إيجاد مشــتٍر لها بالتعاون 
 
ً
مــع شــريكه، وإخــراج العملــة مــن ســورية، آمال
أن يجــد ســوقا أكبــر لبيعهــا حيــث تضيــع فــي 
لبيــع  وكان  واألثــر.  اآلثــار  الكبيــرة  األســواق 
األسلحة وشرائها شأن آخر في جبل الزاوية، 
فالشــاب )ع. ب( يمــارس خلســة تلــك التجــارة، 
فات 

ّ
فبعضهم مســروق، وبعض آخر من مخل

 تــدر عليــه 
ً
الفصائــل املندثــرة، ليتخذهــا مهنــة

مئــات الــدوالرات حينــا، وتودعه الســجن حينا 
آخر إثر ســرقته كالشــنكوف روســي الصنع 
مــن إحــدى مســتودعات فصيلــه، وبعــد التوبة 
الفصــل،  هــي  كانــت  هــاون  قذائــف  بــاع ســت 

ففصل من الفصيل. ليست هذه اآلفات )املهن 
املحرمــة( محصــورة باملناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة الجيــش األســدي، فللعاصمة دمشــق 
فالعمــالت  ولهــا خصوصيتهــا،  يميزهــا،  مــا 
العامــة  بــن  اآلن  تتــداول  أصبحــت  الصعبــة 
بشكل كبير وغير مسبوق، لتخرج من نطاق 
تجارهــا وموظفيهــم املعهودين، نتيجة انهيار 
الليــرة الســورية، وظهــور فــوارق بيــع وشــراء 
بــن العملتــن، علــى الرغــم مــن التدقيــق األمني 
والقانونــي مــن النظــام، كونهــا تجــارة يقتصر 
ومــع  أزالمهــم.  مــن  الفاســدين  علــى  تداولهــا 
اضمحالل العنصر البشري لدى قوى النظام، 
لاللتحــاق  باالحتيــاط  لوائــح  األخيــر  أصــدر 
الشــباب  بعــض  دفــع  مــا  األســدي،  بالجيــش 
الجــوار، وقــد زاد قــرار  إلــى دول  التّوجــه  إلــى 
الســورين  الالجئــن  التأشــيرات علــى  فــرض 
فــي تركيــا ولبنــان مــن صعوبة اللجــوء، فأدى 
بكثافــة،  البشــر  تهريــب  مهنــة  تنشــيط  إلــى 
التركــي  الجانــب  مــن محــاوالت  الرغــم  وعلــى 
التضييــق علــى الالجئــن غيــر الشــرعين، إال 
أّن عمليــات التهريــب لــم تتوقــف، علــى الرغــم 
مــن تســجيل حــاالت قنــص بحــق الســورين 
التركيــة،  الحــدود  علــى  العنــف  مــن  الفاريــن 
مأســاة  اســتغلوا  الذيــن  ننســى  أن  دون  مــن 
الشــعب، فامتهنــوا تهريــب الســورين إلــى مــا 
وراء البحــار، إضافــة إلــى مهن مــن نوع إخراج 
املعتقلــن مــن املعتقــل، فــي مقابــل وارد مــادي 

معن، يحّدد حسب ملف املعتقل.
باسل الحمادة )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

وليد البني

عــدد  وازديــاد  املأســاوي،  الســوري  الوضــع 
التدميــر،  وتيــرة  وارتفــاع  اليومــي،  القتلــى 
وتنوع أساليب القتل الوحشي،  أحوال تشير 
علــى  القادريــن  الرئيســيني  الطرفــني  أن  إلــى 
فرض الحل، ووضع نهايٍة للحرب  الســورية، 

لم يتوصال إلى اتفاٍق لتقاسم املصالح بعد.
ل الثورة الســورية  ال يخفــى علــى أحٍد أن تحوُّ
عائلــة  طغيــان  ضــد   

ً
ســلمية اندلعــت  التــي 

املافيــا  األســد وفســادها واســتبدادها، وكــذا 
األمنيــة االقتصاديــة التــي تقودهــا إلــى حرٍب 
طاحنــٍة، تــكاد تــودي بســورية وشــعبها، كان 
متناقضــة،  ودوليــة  إقليميــة  مصالــح  نتــاج 
وليس نتاج رغبة الشعب السوري في الدمار 
واملــوت، علــى الرغــم ممــا تتحملــه املعارضــة 
الســورية مــن مســؤوليٍة عّمــا حصــل نتيجــة 
الخبــرة  وافتقادهــا  السياســية،  ســذاجتها 
الكافية ملواجهة قضيٍة بهذا العمق والتعقيد.   
الطرفان الرئيســيان في الصراع على ســورية 
اليوم هما، من دون منازع، روسيا والواليات 
روســيا  تخــوض  حيــث  األميركيــة،  املتحــدة 
بشــكل  الســورية  الحــرب  اإليرانــي  وحليفهــا 
مباشــر، ضمــن تحالــف عســكري يضــم إيــران 
الطائفيــة  واملليشــيات  الثــوري  وحرســها 
اللبنانيــة والعراقيــة واألفغانيــة التابعــة لها، 
افتقــاد  )نتيجــة  األرض  علــى  تقاتــل  قــواٍت 
شــعبيًا  ودعمــًا   

ً
بريــة قــواٍت  األســد  مافيــا 

حلمي األسمر

كيــف تخلقــت عقليــة املؤامــرة؟ بــل هــل هنــاك 
واملســلمني  خصوصــًا،  العــرب  علــى  مؤامــرة 
مشــجٍب  إليجــاد  محــاوالٌت  أنهــا  أم  عمومــًا، 
لتعليق فشلنا كأمة عليه؟ بني يدي محطتان، 
من املمكن أن نتكئ عليهما، لإلجابة على هذه 
األســئلة، أواًل. وثانيــًا، لفهــم كيفيــة معالجــة 

االنتكاسة الكبرى التي تعيشها أمتنا.
أول املحطتــني، مؤتمــر كامبــل بانرمــان، عقــد 
في لندن عام 1905، واستمرت جلساته حتى 
املحافظــني  حــزب  مــن  ســريٍة  بدعــوة   ،1907
البريطانــي، يهــدف إلــى إيجــاد آليــة تحافــظ 
الــدول االســتعمارية ومكاســبها  علــى تفــوق 
إلــى أطــول أمــد ممكــن. قّدمــت فكــرة املشــروع 
فــي ذلــك  الحاكــم  البريطانــي  لحــزب األحــرار 
آنــذاك:  االســتعمارية  الــدول  وضــم  الوقــت، 
بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، 
التاريــخ  علمــاء  كبــار  جانــب  إلــى  إيطاليــا، 
واالجتمــاع واالقتصاد والزراعــة والجغرافيا 
والبتــرول. فــي نهاية املؤتمر، خرجوا بوثيقة 
إلــى  نســبة  كامبــل«  »وثيقــة  ســموها  ســرية 
رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل 
التــي  األخطــار  املؤتمــر  اســتعرض  بانرمــان. 
قــد تنطلــق مــن تلــك املســتعمرات، فاســتبعد 
األقصــى  والشــرق  الهنــد  فــي  األخطــار  قيــام 
واملحيــط  األطلســي  واملحيــط  وأفريقيــا 
الهادي، نظرًا النشــغالها باملشــكالت، الدينية 

كافيــًا(، وروســيا التي تقــّدم التغطية الجوية، 
بينمــا تحــاول الواليــات املتحــدة التحّكــم فــي 
موازيــن القــوى بــني الحلف اإليراني الروســي 
وقــوات املعارضة املســلحة الكثيرة واملتعّددة 
الــوالءات، مــن خــالل التحّكــم فــي تســليح هذه 
القوات وتمويلها، عبر حلفائها في املنطقة.  
أصبــح واضحــًا للجميــع مــدى تضــاؤل دور 
الحــرب،  هــذه  فــي  الطرفــني  فــي  الســوريني 
وقفهــا،  أو  اســتمرارها  فــي  القــرار،  وانتقــال 
حيــث  واألميركــي،  الروســي  الجانبــني،  إلــى 
أصبحت املحادثات واملشاورات حول سورية 
تجــري بينهمــا، بالتشــاور مع حلفــاء دوليني 
مــن دون أي وجــوٍد  لــكل منهمــا،  وإقليميــني 
للســوريني، ســواء مــن نظــام مافيــا األســد أو 
مــن املعارضــة، تلك املحادثات التي يبدو أنها 
مفاوضــاٌت حــول ملفــاٍت متعــّددة، عالقــة بــني 
الطرفني، تشكل سورية أحدها، وليست امللف 
الوحيد. ومع ذلك، ســيتطلب أي حل سياســي 
فــي ســورية، بالضرورة، توافقــًا دوليًا، طرفاه 
الرئيســيان همــا الواليــات املتحــدة وروســيا، 
مــن  الرغــم  علــى  قريبــًا،  يبــدو  ال  الــذي  األمــر 
فــاإلدارة  بينهمــا،  املتكــّررة  االجتماعــات 
اســتعدادًا  حقائبهــا  تحــزم  التــي  األميركيــة 
ل 

ّ
للرحيل ليست في عجلة من أمرها، بل تفض

القادمــة،  اإلدارة  إلــى  هــو،  كمــا  امللــف،  نقــل 
عســكريًا  األمــور  أن  الــروس  يعتقــد  بينمــا 
تســير ملصلحتهــم ومصلحــة حلفائهــم، علــى 
مــع   

ٍّ
إلــى حــل التوصــل  مــن تفضيلهــم  الرغــم 

والعنصرية والطائفية، وبالتالي، ُبعدها عن 
العالــم »املتمــّدن«. باعتبــار أن مصــدر الخطــر 
الحقيقي على الدول االستعمارية إنما يكمن 
فــي املناطــق العربيــة مــن الدولــة العثمانيــة، 
 
ً
يقظــة شــعوبها  أظهــرت  أن  بعــد  ســيما  وال 
 ووعيًا قوميًا ضد التدخل األجنبي 

ً
سياســية

أن  املؤتمــر  رأى  وقــد  اليهوديــة.  والهجــرة 
عوامــل  مــن  تأتــي  العربــي  الشــعب  خطــورة 
عــّدة يملكهــا: وحــدة التاريخ واللغــة والثقافة 
والهــدف واآلمــال وتزايــد الســكان... ولــم ينس 
املؤتمــر أيضــًا عوامــل التقــدم العلمــي والفني 
والثقافــي. لهــذا، رأى املؤتمــر ضــرورة العمــل 
على اســتمرار وضع املنطقة العربية متأخرًا، 
واالنقســام  والتجزئــة  التفــّكك  إيجــاد  وعلــى 
للــدول  تابعــة  مصطنعــة  دويــالٍت  وإنشــاء 
األوروبيــة، وخاضعــة لســيطرتها. ولذا أّكدوا 
العربيــة  املنطقــة  مــن  األفريقــي  الجــزء  فصــل 
عــن جزئهــا اآلســيوي، وضرورة إقامــة الدولة 
العازلة، عدّوة لشعب املنطقة وصديقة للدول 

األوروبية. وهكذا قامت إسرائيل.
تقــرأه  أن  يمكــن  مــا  أطــرف  الثانيــة  املحطــة 
عــن »الكتاتيــب«، وســبب منعهــا مــن بالدنــا، 
والســخرية منها، وتصويرها باعتبارها من 
مظاهر التخلف. ويبدو أن حّمى الحديث عن 
»تطوير« املناهج املدرسية في غير بلد عربي 
فــي أيامنــا ليــس بعيــدًا عــن قصــة الكتاتيــب، 
فثّمــة مــن يريــد أن يجــّرد مناهجنــا من البقية 
والحضاريــة،  الثقافيــة  هويتنــا  مــن  الباقيــة 

»البعــث«  العــدد، وليــس  الحاكمــة واملحــدودة 
غيــر  جــدًا  كثيريــن  ســوريني  ســيجعل  حزبــًا( 
اليائســني  بعــض  وســيجعل  مطمئنــني، 
 الستغالل التنظيمات 

ً
والخائفني منهم عرضة

الــدول  وبعــض  الطائفــي،  والفكــر  التكفيريــة 
التــي ال مصلحــة لهــا في اســتقرار ســورية، وال 

في دمقرطة  نظامها السياسي. 
الحــول  فاقــدة  السياســية  املعارضــة  ثانيــًا، 
تكــون  أن  املمكــن  غيــر  مــن  أنــه  كمــا  والقــوة، 
املعارضــة املســلحة ذات الصبغــة اإلســالمية، 
املتشــرذمة واملصطدمــة فيمــا بينهــا أحيانــًا، 
 مقبواًل ال سوريًا وال إقليميًا وال دوليًا، 

ً
بديال

 ملافيــا األســد 
ً
واإلصــرار علــى طرحهــا بديــال

لن يؤدي إلى تســهيل رحيل مافيا األســد عن 
رقــاب الســوريني، بســبب انعــدام ثقــة شــريحة 

واسعة جدًا من السوريني بها.
لذلــك كلــه، البــد مــن مرحٍلــة انتقاليــٍة تقودهــا 
مجموعــة حياديــة )مجلــس عســكري مؤقــت، 

العقــل والــذكاء، حيــث إن عــدد كلمــات القــرآن، 
حســب تفســير ابن كثير، ســبعة وسبعون ألفًا 
وأربعمائــة وتســع وثالثون. فخلــص اإلنكليز 
والفرنســيون مــن الدراســة إلــى أن ســبب قــوة 
وكتاتيــب  القــرآن  هــي  الجبــارة  املســلم  الفــرد 
تحفيظه، فألغت فرنسا الكتاتيب في أفريقيا، 
وجميــع املــدارس التــي تحــت ســيطرتها مثــل 
لبنان وســورية، وإن بقي بعضها في ســورية 
اإلنكليــز  أمــا  ملدارســها.  املحتــل  بــه  قاومــت 
ففّكروا بشكل مختلف، فقد قالوا إن املصريني 
هم من »اخترعوا« الدين قبل امليالد، وإن قلنا 
القــرآن،  وتحفيــظ  ــاب 

ّ
الكت ســنلغي  إننــا  لهــم 

فلــن نســتطيع الوقوف أمامهــم، ومن ثم قاموا 
األغنيــاء،  ألوالد  أجنبيــة  مــدارس  بتأســيس 
لكــن لــن يتــم فيهــا تدريــس املنهــج اإلنكليــزي، 
بــل يجــب أن يكــون أضعــف بكثيــر، لتكون لغة 

حكومة تكنوقراط......إلخ(  قادرة على طمأنة 
جميع السوريني على مصيرهم ومستقبلهم، 
دوليــة،  ومســاندة  شــعبي  بدعــم  وتحظــى 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  توحيــد  مــن  تمّكنهــا 
الســوريني ضد القوى الرافضة للديمقراطية، 
ســواء كانــت هــذه هــي قــوى االســتبداد ملافيــا 
محليــة  تنظيمــات  أو  وداعميهــا،  األســد 
بالهيمنــة  راغبــة  إقليميــة  قــوى  أو  متطرفــة 
فــرض  إلــى  الســعي  مــن خــالل  علــى ســورية، 

نظام سياسي يناسبها. 
انتقاليــة بضمانــاٍت دوليــٍة تقنــع  إن مرحلــة 
السوريني بأنها مؤقتة فعال، وأنها ستنتهي 
باملــدى املتوســط )حــد أقصــى ثــالث ســنوات( 
بانتخابــات حــّرة تمّكنهــم مــن اختيــار شــكل 
يضمــن  الــذي  السياســي  ونظامهــم  دولتهــم 
دون  مــن  والواجبــات،  بالحقــوق  مســاواتهم 
أي تمييــز علــى أســاس الديــن أو الطائفــة أو 
لســورية  إنقــاذًا  ســتكون  العرقــي،  االنتمــاء 
مــع   

ً
ومتصالحــة  

ً
ومســتقرة  

ً
موحــدة دولــة 

املعتــرف  الدوليــة  حدودهــا  ضمــن  جيرانهــا 
الســوريني  أغلبيــة  برضــى  وســتحظى  بهــا، 
التكفيريــة،  التنظيمــات  ضــد  وتوحدهــم  
الدوليــة  الحملــة  مــن   

ً
فاعــال وتجعلهــم جــزءًا 

ملكافحة اإلرهاب. أي حلول مطروحة ال تؤدي 
إلــى هــذه النتيجــة لــن تكــون أكثــر مــن إطالــٍة 
ملأســاة الســوريني، وتعميــق للتهديــد املوّجــه 

إلى وحدة سورية واستقرار املنطقة.
)كاتب سوري(

يســتطيع  ال  وحتــى  فقــط.  لألســياد  األســياد 
الطفــل العربــي التوغــل فــي العلــوم واملعرفــة، 
بريطانيــا  للغــة  تحصيلــه  ضعــف  بســبب 
والغرب. وبعد ذلك، أنشــأوا املدارس الحديثة، 
وكان عمر الطفل فيها من 6 سنوات. وبالتالي، 
فــي  تحصيــل  فتــرة  أهــم  الطفــل  مــن  ضاعــت 
حياتــه، وهــي من تاريخ والدته إلى 7 ســنوات 
تقريبــًا. وبالتالــي، نجــح اإلنكليــز فــي إضاعــة 
فترة تحصيل الطفل العربي اللغوية، وعندما 
يذهب الطفل إلى املدرســة في عمر 6 ســنوات، 
يجــد كلمــات باللغــة العربيــة الفصيحة، وهذا 
غيــر مــا تعلمــه فــي البيــت مــن كلمــاٍت عاميــة 
مختلفة تمامًا عن املدرسة، فيجد الطفل اللغة 
التحصيــل،  وصعبــة  عليــه،  غريبــة  العربيــة 
الصغــر.  منــذ  لغتــه  بغــض  مرحلــة  ويبــدأ 
وبالتالــي، لــن يتحّدث العربية بطالقة. وهكذا 
ضاعــت منــه أكثــر مــن 77000 كلمــة فــي عمــر 
مبّكــر جــدًا. وفــي املحصلــة، ردمــوا الهــوة التي 
كانت بني حصيلة الطفلني، الغربي والشــرقي 
 16000 اللغويــة  الغربــي  الطفــل  )حصيلــة 
كلمــة، وهــو فــي عمــر ثــالث ســنوات. فــي حــني 
أن الطفــل العربــي محصــور في اللغة العامية، 
ومحصلتهــا 3000 كلمــة فقــط، أي أن الفــارق 
بني حصيلة الطفلني، الغربي والعربي 13000 

كلمة ملصلحة الطفل الغربي (.
ونعود إلى السؤال الذي بدأنا منه: هل هناك 

مؤامرة على أمتنا؟ والجواب لكم.
)كاتب من األردن(

هــذه اإلدارة، وليــس مــع خليفتهــا، خوفــًا مــن 
التــوّرط تدريجيــًا بحــرب بريــة أيضــًا بشــكل 

يذّكر بالتورط السوفييتي في أفغانستان.
 سريع ينقذ 

ٍّ
صاحب املصلحة الوحيد في حل

مصيــره ومصير وطنه هو الشــعب الســوري، 
كافيــة،  أوراقــًا  يملــك  ال  األســف،  مــع  لكنــه، 
تجعله قادرًا على تسريع عملية التوصل إلى 
 كهذا. لكن، ما الذي على الســوريني فعله، 

ٍّ
حل

لكي يسهموا في حل ينهي مأساتهم؟
البــدء،  الســوريني  الوطنيــني  جميــع  علــى 
وطنهــم  لحــال  واقعيــة  بدراســة  وبســرعة، 
وقضيتهــم، واختيــار أفضــل الحلــول املمكنــة 
)أو أقلهــا ســوءًا(، والعمــل على محاولة إقناع 
أكبــر  ثــم محاولــة جمــع  بهــا،  أواًل،  أنفســهم، 
عدد من الســوريني، علــى اختالف انتماءاتهم 
السياســية والدينيــة والقوميــة حولهــا، ومــن 
مــع  حولهــا  والتفــاوض  بطرحهــا  البــدء  ثــم 
القــوى الدوليــة الرئيســية )روســيا والواليات 
املتحــدة( وحشــد مــا أمكــن مــن دعــم شــعبي و 
أمــران  هنــاك  بجدواهــا.  إلقناعهمــا  إقليمــي 
أساســيان علــى الوطنيــني الســوريني أخذهمــا 
باالعتبــار عنــد التفكيــر فــي أي حــل، هما: أواًل، 
ليس ممكنًا إنجاز حل سياســي قابل للتنفيذ 
زمنــي  جــدول  وضــع  دون  مــن  ســورية،  فــي 
مضمون التنفيذ، لرحيل بشــار األســد واملافيا 
األمنيــة االقتصاديــة التــي يقودهــا، فبعــد كل 
مــا ارتكبــت هــذه املافيــا مــن جرائــم، فــإن مجرد  
بقائها في الحياة السياسية )املقصود املافيا 

بحجة القضاء على »التطّرف« و«الدعوشة!«.
السؤال هنا: ملاذا منعوا الكتاتيب، و«مّدنوا« 
األولــى  الكتاتيــب  مهمــة  أن  علمــًا  التعليــم؟ 
العربيــة،  اللغــة  وتعليــم  القــرآن  تحفيــظ 
والجــواب غريــب بعــض الشــيء، ومــرة أخرى، 
نلجــأ إلــى »الغــرب« ملعرفــة الحقيقــة، ونســأله 

عما إذا تعّرضنا للمؤامرة أيضًا )!(.
وجــدت الجــواب فــي فيلــم فيديــو علــى موقــع 
يوتيوب، وهو جزء ملقابلة مع املصرية سهير 
الســكري، ُبثــت مــن قنــاة النيــل الثقافيــة، العام 
https:// /للتوثيــق الفيديــو  )رابــط  املاضــي، 
www.youtube.com/watch?v=I2eIMLKZ-
كتــاب  فــي  ورد  عمــا  فيــه  وتتحــدث   ،)FI
يقــول  والــذي  لجيســني،  الثــوري«  »اإلســالم 
فيــه إن اإلنجليــز والفرنســيني، عندمــا انهارت 
أنجــزوا  الخالفــة، وورثوهــا كمحتلــني،  دولــة 
مشــتركني دراســة عــن ســبب قــوة الفرد املســلم 
الجّبــارة التــي جعلت املســلمني يغــزون العالم 
مــن املحيــط األطلنطــي إلــى فيينــا وضواحــي 
باريس إلى الهند وأدغال أفريقيا، فوجدوا أن 
الطفل املسلم من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات 
وبعــد  القــرآن،  ويحفــظ  الُكتــاب  إلــى  يذهــب 
أن يحفــظ القــرآن مــن 6 إلــى 7 ســنوات يــدرس 
ألفيــة ابــن مالــك وهــي ألــف بيــت شــعر، وفيهــا 
اآلن  إذًا  الفصحــى.  العربيــة  اللغــة  قواعــد  كل 
لدينــا طفــل عمــره 7 ســنوات، وهــذه محصلته 
بالنســبة  عاديــًا  ليــس  طفــل  فهــو  اللغويــة، 
جبــار  ســوبر  طفــل  هــو  بــل  الغربــي،  للطفــل 

دور السوريين في الحل

هل هناك مؤامرة على العرب؟

ليس ممكنًا إنجاز حل 
سياسي قابل للتنفيذ، 
من دون جدول زمني 

لرحيل بشار األسد

رأى »مؤتمر كامبل« 
في لندن عام 1905 
ضرورة العمل على 

استمرار وضع المنطقة 
العربية متأخرًا

نائــب رئيس التحرير  بشــير البكر  ¶  المدير الفنــي  إميل منعم  ¶  
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ازرع شجرة حتى يرقص غيرك في ظلّها

جنوب 
السودان 
يُغتصب

17

تورنغن ـ يارا وهبي

شــهدت أملانيــا فــي الفتــرة األخيــرة حركــة 
إلــى  تحديــدًا  هدفــت  كبيــرة،  تطوعيــة 
دعــم الالجئــني الســوريني فــي البــالد. وقــد 
شرت أخبار كثيرة وتقارير صحافية مختلفة في 

ُ
ن

ــت تســجيالت فيديــو تبــرز الوجــه الحســن 
َّ
حــني ُبث

للمواطن األملاني.
اللغــة  فــي  لتقديــم دروس مجانيــة  تبــّرع  البعــض 
األملانيــة، وبعــض آخــر فتــح منزلــه أمــام الالجئــني 
الخاصــة  حياتــه  وشــاركهم  الزمــن  مــن  لفتــرة 
راح  كذلــك،  وأســئلتهم.  الجيــران  نظــرات  متحديــًا 
عون الطعام 

ّ
أملــان بمبــادرات فردية يطبخــون ويوز

فيمــا  اإلســالمية،  العــادات  مراعــني  هــؤالء،  علــى 
ل مواطنون آخرون بثمن بطاقات الســفر حتى 

ّ
تكف

تتمكــن عائــالت ســورّية مــن لــّم شــمل أفرادهــا فــي 
أملانيا.

الذيــن  املواطنــني  هــؤالء  مــن  بوتســكا،  اســتريد 
ة تقتــرب 

ّ
انــة مســن

ّ
برهنــوا عــن عطــاء الفــت. هــي فن

مــن الثمانــني وتقطــن فــي مقاطعــة تورنغــن، وســط 
 خطوة أتت بها. 

ّ
البالد، وقد ساندها زوجها في كل

 عــن فتــح أبــواب منزلهــا الكبيــر لالجئني، 
َ
لــم تتــوان

ومرسمها للفنانني السوريني، فيما نظمت حفالت 

موســيقية عزف فيها ســوريون وراح ريعها إليهم. 
كذلك، هي عضو مؤسس لجمعية »نوح« األملانية، 

التي تساعد السوريني خارج حدود أملانيا.
ر بوتسكا بابًا في أملانيا إال طرقته، وحاولت 

ّ
لم توف

تأمني ثمن حقائب مدرســية لســتمائة طفل ســوري 
الجــئ فــي لبنــان. إلــى ذلــك، ابتكرت وســائل جديدة 
مهاراتهــا  مــن  مســتفيدة  األملانيــة  اللغــة  لتعليــم 
موقــع  علــى  صفحــة  وأنشــأت  ســابقة،  كمدّرســة 
»فيســبوك« وراحت تبحث عن الالجئني الســوريني 
والعراقيني في منطقتها. من ثّم، راحت ترســل لهم 
يوميًا دروسًا أملانية من منهاجها الخاص. أيضًا، 
عالجت آالم األطفال السوريني الهاربني من الحرب 

باأللوان والورق.
ســوريني  ســفر  نفقــات  تحّملــت  أخــرى،  جهــة  مــن 
هنــا،  شــمل  لــّم  علــى  الحصــول  فــي  نجحــوا 
واســتقبلت آخرين في مطار برلني وأوصلتهم إلى 
 ولم تبِغ أّي شــهرة، فيما 

ّ
منازلهــم. عملــت فــي الظــل

صرخــت فــي وجــه الذيــن عارضوهــا وأخافوها من 
الســوريني، وقالــت لهــم: »أنــا زرت ســورية. أنتــم ال 

تعرفون هذا الشعب. أنا عرفته«.
في املقابل، لم يخذلها أحد من الذين قّدمت لهم يد 
»العربي الجديد«: »أهتّم  العون. وتقول بوتســكا، لـ
بأطفال الالجئني خصوصًا. لن يســعفني ما تبقى 

مــن العمــر ألراهــم شــبابًا، لكــن مثلمــا يقــول املثــل 
ها«. 

ّ
األملاني: ازرع شجرة حتى يرقص غيرك في ظل

ت بوتسكا ترشيحها لجائزة أفضل 
ّ
هكذا، اســتحق
مواطن أملاني.

فــي ســنة 2003 وبعدمــا كشــفت إحصاءات رســمية 
يتطّوعــون  أملانــي  مواطــن  مليــون   31  

ّ
أن عــن 

اجتماعيــًا فــي أملانيا، أطلقــت جائزة أفضل مواطن 
أملانــي تحــت عنوان »لي، لنا، لجميعنا«. والجائزة 
هــا تحمــل دعــوة إلــى الحيــاة، تكــّرم 

ّ
التــي يبــدو كأن

التــي  والجمعيــات  واملؤسســات  األفــراد  ســنويًا 
عنــى بالعمــل التطّوعــي. ويبلــغ إجمالــي الجائــزة 

ُ
ت

440 ألف يورو.
قضّيــة  تبــرز  أن  قبــل  الســابقة،  الســنوات  وفــي 
البيئــة  قضايــا  شــغلت  والالجئــني،  املهاجريــن 
وتكافــؤ الفــرص والتعليم املواطنني األملان. وكانوا 
َعــّد 

ُ
ت  2016  -  2015  

ّ
وألن ســبيلها.  فــي  يتطّوعــون 

ــص جائــزة  خصَّ
ُ
ســنة اللجــوء األولــى فــي أملانيــا، ت

 
ً
عمــال قــّدم  أملانــي  اليــوم ألفضــل  األملانــي  املواطــن 
تطوعيًا استثنائيًا ملصلحة الالجئني السوريني. 

أبــرز  مــن  التطّوعــي  العمــل   
ّ
أن إلــى  تجــدر اإلشــارة 

مظاهــر الحيــاة االجتماعيــة فــي أملانيــا. علــى الرغم 
مــن فردّيــة األشــخاص وانشــغالهم فــي مــا يخّصهم 
هــم يظهــرون تكاتفــًا 

ّ
فــي األوضــاع الطبيعيــة، إال أن

أو  مــا  محقــة  بقضّيــة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  كبيــرًا 
بمشــكلة تعنــي املجتمــع بكاملــه. وقــد ذهــب بعــض 
 الجيل الثاني 

ّ
املحللــني السياســيني إلى التنبــؤ بأن

من الالجئني السوريني لن يعانوا من مشكلة كبيرة 
 األملــان كانــوًا أكثــر قربــًا وتعاونــًا 

ّ
فــي التطــّرف، ألن

معهم باملقارنة مع غيرهم من الشعوب األوروبية.

مجتمع
 األمــم املتحــدة ســترفع إلــى أقصــى مســتوى حالــة الطــوارئ 

ّ
أعلنــت منظمــة »أطبــاء بــال حــدود« أن

اإلنســانية فــي شــمال شــرق نيجيريــا حيــث يعيــش أكثــر مــن نصــف مليــون شــخص فــي أوضــاع 
 الوضع يستدعي 

ّ
إنسانية كارثية. واعتبر املدير العام للمنظمة، فرع سويسرا، برونو جوشوم، أن

»حالــة طارئــة قصــوى« كمــا هــو الحــال فــي ســورية والعــراق واليمــن فــي الوقــت الراهــن. وأضــاف: 
»لجهة الوضع الطبي، نواجه حاليًا أسوأ أوضاع في العالم«. كما دعا إلى فتح خط عاجل لضمان 
)فرانس برس( نقل املواد الغذائية وتوزيعها في املدن والبلدات املتأثرة. 

أعلــن مســؤولون حكوميــون أن الفيضانــات واالنزالقــات األرضيــة الناجمــة عــن األمطــار املوســمية 
في النيبال أودت بحياة 54 شخصًا خالل اليومني املاضيني. وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية، 
يــاداف براســاد كويــراال، إن مــا ال يقــل عــن 20 شــخصًا عــّدوا في عداد املفقودين. ونــزح املئات بعدما 
فاضت مياه األنهر وغمرت املنازل، مشيرًا إلى أن الوضع يعّد خطيرًا في ثماني مناطق. واستخدم 
فيمــا  الســبل،  بهــم  تقطعــت  الذيــن  األشــخاص  إلنقــاذ  املطاطيــة  القــوارب  واملتطوعــون  الجنــود 
)أسوشييتد برس(  خدمت املروحيات إلسقاط املواد الغذائية. 

ُ
است

فيضانات النيبال تقتل 54 شخصًاشمال شرق نيجيريا يعيش »أسوأ وضع طبي«

لصالح  األلمان  بها  يأتي  التي  المبادرات  تتنّوع 
ومنها  إيجابيًا،  صدى  يلقى  ما  منها  الالجئين. 
حزب  مــن  شميدت،  ــوزي  س »غــريــبــًا«.  يـُـعــّد  مــا 
الالجئين،  ــم  دع مجال  فــي  وناشطة  الخضر 
تخبر: »ظننا أّن إنشاء حديقة صغيرة يزرع فيها 
مشروع  األزهار،  أو  والفاكهة  الخضار  الالجئون 
من  تفاعًال  يلَق  لــم  ذلــك  لكّن  ومفيد.  ــع  رائ
أهميّة  من  انطلقنا  قد  كنّا  نحن  السوريين.  قبل 

الحدائق والزراعة المنزلية لنا كألمان«.

مبادرات »غريبة«

كشــف شــهود عيان لوكالة »أسوشــييتد 
حكومــة  جنــود  اغتصــاب  عــن  بــرس« 
جنــوب الســودان عشــرات نســاء وفتيات 
أمــام  املاضــي،  األســبوع  النويــر  قبيلــة 
كــّن  واللواتــي  املتحــدة،  لألمــم  معســكر 
قــد لجــأن إليــه للحمايــة إثر تجــدد القتال، 
وقــد قتلــت اثنتــان متأثرتــن بجراحهمــا. 
طت جرائم االغتصاب في العاصمة 

ّ
وسل

جوبا الضوء على مشــكلتن أساســيتن 
فــي البــالد التــي مّزقتهــا الحــرب األهليــة، 
أســاس  علــى  القائــم  العنــف  هــي  األولــى 
حفــظ  قــوات  تخــاذل  والثانيــة  العــرق، 
الســالم التابعــة لألمم املتحــدة في حماية 

املدنين.
اعتــداء  إن  للوكالــة  عيــان  شــهود  وقــال 
واحــدًا وقــع علــى مــرأى مــن جنــود قــوات 

حفظ السالم. وأوضح شاهد آخر
أنه في 17 الشــهر الجاري، عمد جندّيان 
حان إلــى ســحب إمــرأة كانــت علــى 

ّ
مســل

مقربــة مــن البوابــة الغربية ملعســكر األمم 
حفــظ  قــوات  جنــود  كان  فيمــا  املتحــدة، 
الســالم مــن املشــاة وآخــرون فــي ســيارة 
مدرعــة يشــاهدون مــا يحصــل. أضــاف: 
»كانوا يرونها. الجميع رأوها. املرأة كانت 
تصــرخ بشــدة وتتعــارك وتبكــي. لكــن لم 
يكــن هنــاك أي مســاعدة. كانــت تصــرخ 

طلبا للمساعدة«.
من جهتها، لم تنف املتحّدثة باسم قوات 
حفــظ الســالم، شــانتال بيرســود، وقــوع 
مــن  املعســكر،  قــرب  اغتصــاب  حــوادث 
دون الــرد علــى ســبب عــدم تحــّرك قــوات 
االغتصــاب.  حــاالت  ملنــع  الســالم  حفــظ 

واكتفت بالقول إنها »تنظر في األمر«.
لــم يتضــح بعد عــدد عمليــات االغتصاب 
التــي وقعــت أمــام معســكر األمــم املتحدة. 
قابلــت  الوكالــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
أكثر من 12 شــاهدًا وآخرين تحّدثوا مع 

الضحايا.
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)ألبير فران/ فرانس برس(



إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

ر 
ّ

بعدما أمضى 35 عامًا بني بيع الثلج ونقل الخضار في أسواق باكستان، يتحض
الاجئ األفغاني رحيم الدين للعودة مع أسرته وإخوته إلى أفغانستان، بعدما 

أرغمت السلطات الباكستانية الاجئني على ذلك.
الــيــوم مــع زوجــتــه وأوالده التسعة فــي منزل مــن الطني في  يعيش رحيم الــديــن 
إحدى قرى مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة الباكستانية إسام آباد، ويقول: 
»أفكر في ترميم املنزل املدّمر في قريتي في مديرية إمام صاحب في إقليم قندوز 

)شمال( باإلضافة إلى تدبير عمل في الباد التي تعاني من أزمة أمنية حادة«.
 الاجئني 

ّ
في الصباح الباكر، اعتاد الخروج إلى سوق الخضر حيث يعمل جل

األفغان. هناك، يبقى حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر أو حتى العصر أحيانًا، 
فينقل الخضر من الحافات إلى املحات ويكسب نحو 500 روبية باكستانية 
إلــى بيته  السوق، يهرع  انتهائه من  أميركية( فقط. بعد  )نحو خمسة دوالرات 
 قريب ويعّبئ عربته 

ّ
 عمله اآلخــر. فيتوّجه إلى محل

ّ
ما ليستهل

ّ
إن ال ليستريح 

بالثلج، ثم يعرضه للبيع بعدما يقطعه باملنشار. هكذا، يربح 500 روبية أخرى. 
 الجهود التي يأتي بها ال تكفيه لتأمني ما يحتاج إليه. ويقول: »أعمل 

ّ
 كل

ّ
لكن

ني لألسف 
ّ
 ما في وسعي ألؤّمــن لقمة عيش أوالدي. لكن

ّ
طيلة النهار وأبــذل كل

 ما يحتاجون إليه بسبب الغاء وكثرة املصاريف«.
ّ

الشديد، ال أستطيع توفير كل
الـــذي يسكنه  إيــجــار للمنزل  الــديــن جـــزءًا كبيرًا مــّمــا يربحه كــبــدل  ينفق رحــيــم 
ى له إال القليل جدًا الذي 

َّ
باإلضافة إلى رسوم الغاز والكهرباء. بالتالي، ال يتبق

ال يسمح له بإرسال بناته الثمانية وابنه البكر إلى املدرسة. فلذلك اضطر ابنه 
على مساعدته في عمله.

 رحيم الدين ال يرغب في العودة 
ّ
 ما يواجهه في باكستان، إال أن

ّ
على الرغم من كل

القرية مدّمر  فــي  أفغانستان مفقود ومنزلنا  فــي   »األمـــن 
ّ
إن بـــاده، ويــقــول  إلــى 

 السلطات الباكستانية 
ّ
 البقاء هنا أفضل«. لكن

ّ
لــذا، فــإن وفــرص العمل ضئيلة. 

بدأت بترحيل الاجئني األفغان. وتهيؤًا لذلك، راح يبيع أثاث منزله، فيما يأمل 
أن تكون العودة إيجابية على وضعه املعيشي ويتمّكن من تعليم أوالده حتى 

يحقق حلمه وحلم زوجته.
 »الاجئني األفغان مهما 

ّ
من جهته، يلفت نور الدين وهو أخوه األصغر، إلى أن

بقوا في باكستان، ال بّد من أن يعودوا في نهاية املطاف إلى بادهم«. لذا، هو 
 العيش يصعب خــال فصل 

ّ
ل الــعــودة بــاكــرًا وخــال الصيف الــجــاري، ألن

ّ
يفض

الشتاء في بعض مناطق أفغانستان، إذا لم تكن ثّمة استعدادات خاصة.

هذا  الجزائرية  البحور  على  المصطافين  عدد  في  تراجع  ُسّجل 
أسعار  انهيار  منذ  المعتمد  التقّشف  يعكس  ما  وهو  الموسم، 

البترول. بعدما كان الجزائريون يقصدون شواطئ الخارج، صاروا 
عاجزين عن االستجمام على شواطئهم

بيروت تختنق بشرفات األغنياء

1819
مجتمع

الجزائر ــ عبد الرزاق بوكبة

ــبــــوك«  ــيــــســ مــــــذ دخــــــــل مـــــوقـــــع »فــ
ــام  ــاء الــــــجــــــزائــــــري فــــــي عــ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
املــثــلــى  ــة  ــهـ الـــواجـ أصـــبـــح   ،2010
الستعراض صور الحياة اليومية، ال سيما 
الــحــمــيــمــة مــنــهــا، مـــن قــبــيــل صــــور املــطــبــخ 
ــــون. وذلـــــــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــيــل  ــالـ ــ ــــصـ والـ
البيت  ــرار  أسـ ظ على 

ّ
التحف إلــى  الــجــزائــري 

واألسرة والعمارة. ولهذا التحّول، سياقات 
أخرى ُيناقش فيها.

البحر صيفًا،  امللتقطة على شاطئ  الصور 
أو  اللعب  أو  االسترخاء  أو  السباحة  خــال 
ــدارة الــصــور  ــ تـــنـــاول الــطــعــام، تــأتــي فـــي صـ
حسابات  على  الــجــزائــريــون  يحّملها  الــتــي 
فيسبوك الخاصة بهم. وغالبًا ما تستقطب 
ــي ما 

َ
مـــن اإلعـــجـــابـــات والــتــعــلــيــقــات ضــعــف

تحصل عليه الصور األخرى.
االجتماعي  التباهي  يلعب  الــبــاب،  هــذا  في 
األخـــــــرى.  عــــن  تــخــتــلــف  ــورة  ــ ــــصــ والــ دوره، 
فـــالـــصـــورة املــلــتــقــطــة عــلــى شـــاطـــئ »رفـــيـــع« 
ــبــــاد، من  يــقــصــده الـــنـــجـــوم وعـــلـــّيـــة أهــــل الــ
وإعاميني،  ورياضيني  وفنانني  سياسيني 
ـــي زرالـــــــدة فـــي الــعــاصــمــة 

َ
مـــن قــبــيــل شـــاطـــئ

ومــرســى بــن مــهــيــدي فــي تــلــمــســان، أو تلك 

امللتقطة على شاطئ أجنبي، غير تلك التي 
ــلــتــقــط عــلــى شـــاطـــئ »مـــتـــواضـــع« يــقــصــده 

ُ
ت

الجمال، من  كــان ساحر  ولــو  الفقراء، حتى 
ــــرق الــعــاصــمــة  قــبــيــل شــــواطــــئ قــــورصــــو شـ
وتيشي في بجاية وسيدي عبد العزيز في 

جيجل.

ستة ماليين مصطاف 
ــــي الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس األخــــــيــــــرة، كـــانـــت  فـ
مايني  ستة   

ّ
أن إلــى  تشير  السياحة  وزارة 

مــصــطــاف مـــوجـــودون فــي الــلــحــظــة نفسها 
املمتّد على مسافة  الساحلي  الشريط  على 
ــك خـــال الــفــتــرة الــتــي  1500 كــيــلــومــتــر. وذلــ
تـــلـــي شـــهـــر رمــــضــــان ولـــغـــايـــة نـــهـــايـــة شــهــر 
أغـــســـطـــس/آب، أي قــبــل أيــــام مـــن اســتــعــادة 

الحياة العملية والعودة إلى املدرسة.
لــلــمــصــطــاف الــــجــــزائــــري عـــــــادات وطـــقـــوس 
ــا ذهـــابـــه إلــــى الــبــحــر  ــّددهـ وتـــرتـــيـــبـــات، يـــحـ
بمفرده أو مع مجموعة، من الرفاق أو األهل. 
وفـــي حـــال كـــان لــه أقــــارب فــي الــنــقــطــة التي 
يقصدها، فإنه يلجأ إليهم، أما في حال كان 
األمــــر غــيــر ذلــــك، فــهــو يــعــمــد إلـــى استئجار 
أو سرير  أو خيمة  أو بيت  فــي فندق  غرفة 

ه يبيت ببساطة في العراء.
ّ
في نزل، أو أن

تضيق الطرقات املؤدية إلى املدن الساحلية 

الفطر، وقبل أيام من بداية شهر أغسطس/ 
خاليًا  اليوم  الجزائري  الشاطئ  يظهر  آب، 
نفسها  الفترة  مع  باملقارنة  املصطافني  من 
خـــال الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة. ويــبــدو 

ذلك مبّررًا.

شمسية وطاولة
شواطئ  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ رحلة  فــي 
أربع محافظات هي تيزي وزو وبومرداس 
ها 

ّ
أن الحظنا  وتيبازة،  العاصمة  والجزائر 

الشتاء.  عــادة خــال فصل  تكون  بما  أشبه 
والشمسيات  والــكــراســي  الــطــاوالت  »معظم 
للتأجير،  املخصصة  واأللــعــاب  واألحصنة 
 التجارية، 

ّ
وكذلك املطاعم واملقاهي واملحال

ــا يـــقـــول لطفي   عــلــى ذلــــــك«، بــحــســب مـ
ّ

تـــــدل
وهــــم أحــــد الــشــبــاب املــشــرفــني عــلــى تــأجــيــر 
ــــو )40  ــــورصـ ــئ قـ ــاطــ الـــشـــمـــســـيـــات عـــلـــى شــ
 »العائات 

ّ
أن إلى  كيلومترًا شرقًا(. ويشير 

التي كانت تصل إلى الشاطئ بعد منتصف 
الــنــهــار فـــي املـــواســـم الــســابــقــة، كــانــت تجد 
صـــعـــوبـــة فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى شــمــســيــة أو 
طــاولــة مــع كــــراس، بــل كــانــت تــجــد صعوبة 
فيها،  تستقّر  بقعة  على  الــعــثــور  فــي  حتى 

نظرًا لكثافة املصطافني«.
ر، 

ّ
هذا الوضع الذي يمكن وصفه بغير املبش

يتساهلون  تلك  البحر  لـــوازم  مالكي  جعل 
فــي األســعــار بعكس مــا كــانــت عليه األمــور 
ض 

ّ
في السابق. وفي إحــدى املــحــاوالت، خف

شاب يؤّجر مراكب بحرية صغيرة التعرفة 
مــــن 500 ديــــنــــار جـــــزائـــــري )نــــحــــو خــمــســة 
دينار   200 إلــى  الــواحــدة  للساعة  دوالرات( 
)نحو دوالَرين(. يقول: »بتنا نعمل بمنطق 

 نصف السعر خير من الركود«.
ّ
أن

ــك، فــــي مـــديـــنـــة املــــديــــة الــــتــــي تــبــعــد  ــ ــ إلـــــى ذلـ
عـــن الــســاحــل مــائــة كــيــلــومــتــر، يــجــلــس عــدد 
 جــــدار ويــلــعــبــون ورق 

ّ
مــن الــشــبــاب فــي ظـــل

الشّدة. »ألن يكون املشهد أروع لو كان ذلك 
جميعهم  يبتسمون  الــبــحــر؟«.  شاطئ  على 
 
ّ
ــى أن بــســخــريــة، فـــي حـــني يــشــيــر ســـامـــي إلــ

ــر لــيــس  ــبـــحـ اإلحـــــســـــاس بـــالـــحـــرمـــان مــــن الـ
بحرارة  إذ هي جبلّية  منطقته،  في  شائعًا 
معتدلة. السؤال عن الحرمان بالنسبة إليه، 
يجدر في املناطق التي تقارب فيها الحرارة 
50 درجـــة مــئــويــة. يــضــيــف: »مـــا زلـــت أتــابــع 
وأجــد  البتة،  أعــمــل  وال  الجامعية  دراســتــي 
حرجًا في طلب املال من أبي كي أذهب إلى 
تــتــراكــم عليه  الــديــون   

ّ
أن الــبــحــر، خصوصًا 

منذ شهر رمضان وأيام عيد الفطر«. 
مــن جــهــتــه، يــقــول صــديــق لــه مــن املجموعة 
نفسها: »حتى إن أبقى لنا رمضان والعيد 
شــيــئــًا، فــالــوجــهــة الــســلــيــمــة إلنـــفـــاقـــه فيها 
العام  هــي كبش عيد األضــحــى ومصاريف 
الـــدراســـي الــجــديــد الـــذي ينطلق بــعــد شهر 
ــذا الــعــام   »الــتــقــشــف هــ

ّ
تــقــريــبــًا«. يــتــابــع أن

 شـــــيء ولـــيـــس فـــقـــط مــصــاريــف 
ّ

يــشــمــل كـــــل
العطلة الصيفية في البحر«.

عملت مؤسسات 
الدولة وأجهزتها على 

تقليص المساحات العامة 
في العاصمة اللبنانية 

 ،
ً
في موسم االصطياف. طريق بجاية مثا

ســــواء مـــن املـــدخـــل الــشــرقــي الــــذي يربطها 
الغربيني  مدخليها  من  أو  جيجل،  بمدينة 
ي البويرة وتيزي 

َ
ين يربطانها بمدينت

َ
اللذ

عليه  تــتــجــاوز  أن  لــلــمــركــبــة  يــمــكــن  ال  وزو، 
سرعة 40 كيلومترًا في الساعة إال في حاالت 
نـــادرة. آالف املركبات تــزدحــم هــنــاك، وافــدة 
من املحافظات الثماني واألربعني. بعضها 
أفــــرادًا، وبعضها  أو   أســـرًا 

ّ
تــقــل خصوصية 

 مصطافني أصدقاء أو فرقًا من 
ّ

عمومية تقل
جمعيات وروابط ونوادي األحياء ونقابات 

السياحية  الحركة  هــذه  املختلفة.  األســـاك 
كثيرة،  عــوامــل  فرضتها  الكبيرة  الداخلية 
مــنــهــا إغــــاق الـــحـــدود مــع املــغــرب مــنــذ عــام 
التأشيرة على  فــرض  إلــى  1994، باإلضافة 
الجزائريني الراغبني في التوجه إلى أّي من 
دول الــضــفــة الــشــمــالــيــة لــلــمــتــوســط، وكــذلــك 
تــدهــور األوضــــاع األمــنــيــة فــي تــونــس. وقــد 
ــفــت الــحــركــة الــســيــاحــيــة حــركــة تــجــاريــة 

ّ
خــل

االثنتي  الــســاحــلــيــة  املــحــافــظــات  فــي  نشطة 
عشرة، خصوصًا خال الطفرة البترولية ما 
بني عاَمي 2004 و2014 حني كان الجزائري 

ال يعّد النقود حني ُيخرجها من جيبه. 
في رّد على سؤال »ما السّر في ندرة صور 
املــصــطــافــني الــجــزائــريــني فــي فيسبوك هــذا 
املوقع  على  التعليقات  فــتــراوحــت  الــعــام؟«، 
 مــعــظــمــهــا 

ّ
ــة. لـــكـــن ــديــ ــجــ بــــني الـــســـخـــريـــة والــ

صـــّب فــي اتــجــاه التقشف املــالــي الـــذي كــان 
فـــي مــقــّدمــة اإلجــــــــراءات الـــتـــي واجـــهـــت بها 
إلى ما دون  النفط  انهيار برميل  الحكومة 
ال  الـــجـــزائـــر  أن  عــلــمــًا  أمـــيـــركـــيـــًا،  دوالرًا   50

تصّدر إال 20 في املائة من البترول.
انتهاء شهر رمضان واالحتفال بعيد  بعد 

علّق كثيرون على 
مقتل الكاهن جاك 

هامل ذبحًا في عملية 
احتجاز رهائن نفذها 
متطرفان في كنيسة 

في سانت إتيان دو 
روفريه )شمال غرب 
فرنسا(، والتي تبناها 

تنظيم »داعش«. 
وقال أحدهم إنه 
»كان ينوي التوجه 

إلى سورية لمناهضة 
اإلرهاب، وقد شارك 
في تقديم وجبات 

اإلفطار لمسلمي 
منطقته في رمضان 

الماضي«. وتساءل 
آخر: »من يقتل التسامح 
والمحبة؟«. وأشار أحد 
الناشطين إلى أن هذه 

»الكنيسة كانت قد 
تبرعت بقطعة أرض 

لبناء مسجد 
عليها«.

ما هي المساحات 
العامة؟ يبدو هذا 

السؤال »الساذج« أكثر 
من ضروري في 

مدينة مثل بيروت، مع 
انعدامها أمام الناس

بيروت ـ زياد توبة

بيروت  في  العامة  املساحة  مفهوم  خذ 
ّ
يت ال 

الــدالالت املتداولة نفسها في مدٍن أخرى من 
بع تخطيطًا وتنظيمًا 

ّ
العالم. في املدن التي تت

يستحوذ  الــنــاس،  احتياجات  يــراعــي  مدنيًا 
املفهوم على دالالت وأبعاد اجتماعية وبيئية 
هت  تشوَّ التي  بيروت  مدينتنا  في  وثقافية. 
فــيــهــا املــفــاهــيــم واملــخــطــطــات الــتــنــظــيــمــيــة، ال 
تبقية 

ُ
امل العامة  املساحات  فيها  هت  تشوَّ بل 

بــعــد عملية إعــــادة اإلعـــمـــار، أصــبــح املــفــهــوم 
تتهالك  اإلصــطــاح مفرغًا من مضامينه.  أو 
الــقــيــم عــلــى جــنــب تــهــالــك املــفــاهــيــم لتسقط 
األبــــعــــاد االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــبـــيـــئـــيـــة املــرتــبــطــة 
بمفهوم املساحة العامة. بيروت التي أقامت 
حربها األهلية، خرجت إلى تسوية سياسية 
الليبرالية  املــقــاربــات  أجــل حكم يستعير  مــن 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة لــلــنــهــوض بــمــديــنــة وقــعــت 
االقتتال  واجهت  عندما  مــّرة  مّرتني:  ضحّية 
ّيبت املقاربات البديلة 

ُ
األهلي ومّرة عندما غ

تستبعد  مقاربات  ِمدت 
ُ
واعت اإلعمار  إلعــادة 

ذهنية  لحساب  الناس  في طرحها مصلحة 
الــــربــــح، فـــقـــط الــــربــــح. راحــــــت عــمــلــيــة إعـــــادة 
ــربـــح ضــاربــة  اإلعــــمــــار إلــــى أقـــصـــى حـــــدود الـ
ــــل احــــتــــيــــاجــــات الـــنـــاس  ــعــــرض الــــحــــائــــط كـ بــ

املتصلة بمعيوشهم االجتماعي والبيئي.
عــمــلــت مـــؤســـســـات الــــدولــــة وأجــهــزتــهــا على 
تــــارة عــبــر بناء  الــعــامــة،  تقليص املــســاحــات 
ملكيتها  تــعــود  أراٍض  على  العامة  مرافقها 
لــلــدولــة، وطـــــورًا عــبــر إفــــات تــنــامــي الــســوق 
تــخــطــيــطــي  ــل  تــــدخــ أّي  دون  ــــن  مـ الــــعــــقــــاري 
يــــهــــدف إلـــــى الــــحــــد مــــن عـــشـــوائـــيـــتـــه. خــضــع 
مـــفـــهـــوم املـــســـاحـــة الـــعـــامـــة لــتــلــك الــتــحــديــات 
ه االمــتــداد الطبيعي 

ّ
إلــى درجــة بــدا فيها كأن

الــنــقــاش فـــي مـــا بـــني املــســتــثــمــريــن أنــفــســهــم، 
ومـــا بــني املــســتــثــمــريــن والــســلــطــة السياسية 
ـــه فــي أغــلــب األحــيــان 

ّ
الــحــاكــمــة، ناهيك عــن أن

التركيبة  مــن  أساسيًا  جــزءًا  املستثمر  يكون 

أصبحت  لقد  العقاريني.  املستثمرين  لــورش 
املــســاحــات الــعــامــة بــمــثــابــة شــرفــات لألبنية 
ــداول املـــســـتـــثـــمـــرون وزبــائــنــهــم  ــتــ الـــفـــخـــمـــة. يــ
ه قيمة تأجيرية 

ّ
أن « على 

ّ
فكرة »املنظر املطل

مضافة لسعر العقار. يرفع املستثمرون ثمن 
املتر املرّبع لعقاراتهم بحسب إطالة العقار. 
على  بمنظر  ع 

ّ
تتمت الــتــي  السكنية  فالشقة 

حديقة عامة أو حرج أو على شاطئ بحري 
بمواصفات  ملدينة  خيالية  شبه  أســعــار  لها 
 هـــذه املــســاحــة الــعــامــة، القيمة 

ّ
بـــيـــروت. لــكــن

املــضــافــة لــلــعــقــار، تــوّجــه تــحــديــات ألصــحــاب 
ــارات. فــــهــــؤالء، »مـــــرتـــــادو« املـــســـاحـــات  ــقــ ــعــ الــ
ــقــــاري يــحــســب  ــــوق عــ ــــبء عـــلـــى سـ الـــعـــامـــة، عـ
ـــِتـــح 

ُ
ــا ف ــة. وســــرعــــان مــ ــاإلطــــالــ ســـعـــر املـــتـــر بــ

املستثمر  دور  فيلعب  الــحــاكــمــة،  السياسية 
وتوجيه  بيع  لعملية  ــشــرِعــن 

ُ
وامل ــص 

ّ
واملــرخ

هذا  املدينة.  في  العامة  املساحات  استخدام 
الــنــوع مــن شبكات املصالح عـــادة مــا يقارب 
املــــســــاحــــات الـــعـــامـــة وفـــقـــًا ملـــنـــظـــوره الــقــائــم 
ــابـــات الــــربــــح. فــــا يــبــالــي  عـــلـــى أقـــصـــى حـــسـ
انزعاجه  يبدي  ما  بقدر  الناس  باحتياجات 
من الناس وعاقاتهم باملساحة العامة التي 

ف شرفة.
ّ
صن

ُ
ت

ــقـــول مـــســـاحـــة عــــامــــة، ال نــقــصــد مــا  عـــنـــدمـــا نـ
املساحة  تلك  نقصد  بل  العقار،  تّجار  يفهمه 
العامة  املساحة  املدينة.  التي يرتادها سكان 
للتاقي  مــجــااًل حيويًا  أو  الــتــي تشكل حــّيــزًا 
والــــتــــواصــــل والـــتـــفـــاعـــل فــــي مــــا بــــني ســكــان 

ــزءًا من  ــ ــدن. هــــذه املــســاحــة الـــتـــي تــشــّكــل جـ ــ املــ
حــيــاة الــنــاس الــذيــن يــراكــمــون فيها ذاكرتهم 
مدينتهم.  إلى  باالنتماء  شعورهم  زون 

ّ
ويعز

ــلـــك املـــســـاحـــات  ــًا فــــي تـ ــيـ ــقـ ـــصـــل الــــنــــاس أفـ
ّ
ــت يـ

ويـــتـــداولـــون قــضــايــاهــم. وتــعــزيــز املــســاحــات 
اجتماعيًا،  دورًا  يلعبان  وحمايتها،  العامة 
في حني يفاقم تقليصها واستابها لصالح 
املختلفة  األزمـــات  وغيرهم،  األغنياء  عــقــارات 
في مدننا. حرج بيروت، على سبيل املثال ال 
ــني 

َ
ص هــذا الــتــصــادم بــني رؤيــت

ّ
الــحــصــر، يلخ

ني ملفهوم املساحة العامة. ثّمة من 
َ
أو مقاربت

ن ساعات ارتياده 
ِّ
يريد أن يرفع أسواره ويقن

تحت حجٍج واهــيــة، وثّمة )الــنــاس( من يريد 
 في حّيز 

ً
تلك املساحة التي كانت ُمدرجة أصا

بشكل  ويعزله  املخطط  يأتي  أن  قبل  أحيائه 
مثلث عن محيطه باستحداث طرقات معّبدة. 
كان الحرج امتداد لحّي طريق الجديدة، وكان 
لــه مــوعــدًا دائــمــًا على الــروزنــامــة االجتماعية 

ألهالي املنطقة: هذا حرج العيد!
ــداد  ــتــ ــة الـــبـــيـــضـــاء وامــ ــلـ ــرمـ ــذلــــك، شـــاطـــئ الـ كــ
أنظار   

ّ
محط هما  لبيروت  البحرية  الواجهة 

ــار. وتــشــهــد  ــقــ ــعــ املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي مــــجــــال الــ
ــات بــالــجــمــلــة عــلــيــهــا بــغــيــة  ــّديـ ــعـ ــة تـ ــهـ الـــواجـ
تقليص املــســاحــات الــعــامــة. هــاجــس الــنــاس 
يــقــصــدون شــواطــئ مدينتهم حاضر  الــذيــن 
على الــــدوام لــدى أربـــاب الــعــقــارات الشاهقة، 
س 

ّ
تلك العقارات التي تمنع املدينة من التنف

بسبب منع تبادل التيارات الهوائية الساخنة 
والــبــاردة فــوق فضاء الحّيز املشترك لسكان 
الداخل. وما كان أمام تلك الشبكة املتعاضدة 
 ما يلزم من مؤسسات الدولة 

ّ
إال تسخير كل

ــن أجـــــل تــقــلــيــص تـــلـــك املــــســــاحــــات الــعــامــة  مــ
أعـــمـــالـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي  إلـــــى ورش  وضـــّمـــهـــا 

تقليص حجم استخدامها من ِقبل الناس.
بداًل من أن يحيا الناس في مدينة تقّدم لهم 
هم يموتون في 

ّ
، فإن

ّ
العامة كحق مساحاتها 

مدينة إثر مشاكل فردية وقتل مقصود بسبب 
أفضلية املــرور، أو يموتون برصاص الحزن 
ــاج والـــشـــمـــاتـــة والــــربــــح والـــخـــســـارة  ــهـ ــتـ واالبـ
ــار.. أو حـــتـــى يـــمـــوتـــون اخــتــنــاقــًا  ــ ــــصـ ــتـ ــ واالنـ
بــــروائــــح مـــصـــدرهـــا تــلــك املـــســـاحـــات الــعــامــة 
مدينتهم  تحاصر  مطامر  إلــى  تحّولت  التي 
مــن الجنوب والــشــمــال. الــنــاس فــي مدينتهم 
يدفعون حياتهم ثمن العاقة الزبائنية التي 

فرضتها السلطة الحاكمة.

تحقيق

فسبكة

شواطئ خالية
الجزائريون يتقّشفون ويهجرون بحرهم

أطفال مغاربة يعملون صيفًا لمتابعة تعليمهم

لقمة  ألؤّمن  وسعي  في  ما  كّل  وأبذل  النهار  طيلة  أعمل 
عيش أوالدي، لكنّني ال أستطيع توفير كّل ما يحتاجون إليه

قصة الجئ

200
دينار جزائري هي تعرفة 

استئجار مركب بحري 
صغير في هذا الموسم، 

بعدما كان 500 في 
المواسم السابقة

رحيم الدين 
يستعد للعودة إلى أفغانستان

 األطفال الذين يخرجون 
للعمل في فصل الصيف 
»مجبرون وليسوا أبطاًال«

الرباط ــ حسن األشرف

يــجــوبــون الــشــاطــئ أحــيــانــًا، أو يقفون قرب 
شارات املرور على النواصي. يعمل بعضهم 
الــحــدادة، فيما يضع  في محال النجارة أو 
آخــــــرون ســلــعــهــم الــصــغــيــرة عــلــي عـــربـــات، 
ويجّرونها طوال النهار في الشوارع بحثًا 
عن زبائن محتملني. هؤالء أطفال قاصرون 
عب 

ّ
لل إليهم، ال مجال  بالنسبة  املغرب.  في 

في فصل الصيف. هم مجبرون على العمل 
لــتــوفــيــر مــصــاريــف الـــدراســـة فـــي الــخــريــف. 
املناديل  األطــفــال بيع  اخــتــار بعض هـــؤالء 
ــجــات 

ّ
ــل بــيــع املــثــل

ّ
الـــورقـــّيـــة، ومــنــهــم مــن فــض

وكــل مــا قــد يحتاجه الــنــاس لــدى ارتيادهم 
الـــشـــواطـــئ، فــيــمــا يــعــمــل آخـــــرون مــنــهــم في 
ــيـــع الـــخـــضـــار  الــــحــــرف الــــيــــدويــــة، أو فــــي بـ

والفاكهة. 
تــعــّد ظــاهــرة عمالة األطــفــال فــي املــغــرب في 

ــة، وغـــالـــبـــًا مــــا تــكــون  ــاديــ فـــصـــل الـــصـــيـــف عــ
ألســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة. مـــا إن يــنــتــهــي الــعــام 
ى يسعى أطفال ينتمون إلى 

ّ
الــدراســي، حت

أســر فقيرة أو مــحــدودة الــدخــل إلــى العمل 
في مجاالت مختلفة، بهدف مساعدة أهلهم 
ماديًا، وحرصًا منهم على إكمال دراستهم.

يجد هــؤالء األطفال أنفسهم مجبرين على 
ومستلزماتها  الـــدراســـة  مــصــاريــف  تــوفــيــر 
ــدراســـي الــــذي يــبــدأ في  قــبــل بـــدايـــة الـــعـــام الـ
إلى  يسعون  املــقــبــل.  سبتمبر/أيلول  شهر 
مساعدة عائاتهم وتخفيف األعباء املالية 
عن كاهلها. من جهٍة أخرى، قد يكون هناك 
أسباب أخرى لذلك، من بينها غياب األب أو 

وفاته أو مرضه.
إنه  السياق، يقول زكريا )15 عامًا(،  في هذا 
يــبــيــع املــثــلــجــات والــقــبــعــات الــصــيــفــيــة على 
»العربي الجديد« أنه  شاطئ الرباط. يشرح لـ
يضطر للعمل نتيجة أوضاع أسرته الفقيرة 
الـــتـــي تــقــطــن فـــي أحــــد الـــبـــيـــوت الــقــصــديــريــة 
فــي منطقة عــكــراش فــي ضــواحــي العاصمة. 
ه يساعد 

ّ
يوضح أنه ال يجني مااًل كثيرًا، لكن

والده الذي يعاني من الربو. كذلك، يساهم في 
توفير جزء من مصاريف الدراسة، خصوصًا 
الكتب، مشيرًا إلى أنه ال ينوي شراء مابس 
جــديــدة بــمــنــاســبــة الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد، 

كونه يعجز عن توفير ثمنها.
الـــوجـــدي )16 عــامــًا( قــصــة مشابهة  لــحــمــو 
الــتــفــاصــيــل بني  اختلفت  ولـــو  زكــريــا  لقصة 
 حـــمـــو مـــســـاعـــدًا لـــنـــّجـــار 

ُ
الـــقـــصـــتـــني. يـــعـــمـــل

ه في ضواحي الرباط. يقول 
ّ
محترف في محل

»العربي الجديد« إنه في كل صيف، يعمل  لـ
 النجارة والنقش على الخشب، وقد 

ّ
في محل

استطاع اكتساب العديد من املهارات. 
يشير إلى أنه يتقاضى أجره في نهاية كل 
أســبــوع، وقــد بــدأ العمل مباشرة فــي بداية 
شهر يونيو/حزيران املاضي. بعدما ظهرت 
نتائج االمتحانات الثانوية، وعرف أنه من 

التاميذ الناجحني لم يضّيع وقتًا. 
يــوضــح أنــــه لـــن يــتــوقــف عـــن الــعــمــل إال في 
فصل الخريف، وذلك بهدف »جمع أكبر قدر 
يــؤكــد. يتابع  املــــال«، بحسب مــا  ممكن مــن 
أنــه يــحــاول مــن خــال عمله تحقيق أهــداف 
لتدّبر  الفقيرة  أهمها مساعدة أسرته  عدة، 
إلى  أال يضطر  دراســتــه، ومنها  مــصــاريــف 
طلب املال من عائلته وأن يعتمد على نفسه، 

ــهــــارات حــرفــيــة  بـــاإلضـــافـــة إلــــى اكـــتـــســـاب مــ
في  للنجارة  محل  فتح  على  قـــادرًا  تجعله 
املــســتــقــبــل، فــي حـــال لــم يتمكن مــن متابعة 

دراسته في األيام املقبلة.
من جهته، يوضح الناشط في مجال حقوق 
»العربي  لـ بوفتيس،  العزيز  عبد  األطــفــال، 
الجديد«، أن القانون املغربي يمنع تشغيل 
األطفال الذين هم دون سن الـ18 عامًا، الفتًا 
إلى أن عمالة األطفال تعّد ظاهرة اجتماعية 
تطرح تساؤالت كثيرة حــول مصير هؤالء 
الذين يخرجون  األطفال  أن  يتابع  األطفال. 
للعمل في فصل الصيف »مجبرون وليسوا 
أبطااًل«، مشيرًا إلى أن ما من طفل يحّب أن 
أقرانه  فيه  الــذي يستمتع  الوقت  في  يعمل 
الطفل  أن  بوفتيس  ويــرى  الصيف.  بإجازة 
ــي فـــصـــل الــصــيــف  الــــــذي يــضــطــر لــلــعــمــل فــ
ــادة مــــا يــكــون  بــســبــب الـــفـــقـــر والــــحــــاجــــة، عــــ

معرضًا ملخاطر كثيرة.
كـــذلـــك، يــوضــح بــوفــتــيــس أن حــاجــة الطفل 
الفقير إلى النقود من أجل مساعدة أسرته 
ــًا إلـــــى الــقــبــول  ــانـ ــيـ ــد تـــدفـــعـــه أحـ الـــفـــقـــيـــرة قــ
بالتحّرش الجنسي، أو استغاله ماديًا من 

قبل الذين يعمل معهم.
ــادرًا عــلــى إتـــمـــام تعليمه  ــ  أن يــكــون قـ

ُ
يـــأمـــل

الجامعي، خصوصًا أن أحامه كثيرة. لكن 
العمل  بــات يحب ويتقن  الــوقــت نفسه،  فــي 

الحرفي.
االجتماعية  الــبــاحــثــة  تــوضــح  جهتها،  مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ابــتــســام الــعــوفــيــر، لـــ
فــي فصل  العمل  إلــى  الفقير يضطر  الطفل 
الصيف لتوفير املال ومساعدة عائلته التي 
تــجــبــره عــلــى الــعــمــل أحــيــانــًا »عــلــمــًا أن هــذا 
الوضع غير قانوني وغير الئق اجتماعيًا أو 
نفسيًا«. وتشرح أن »مكان الطفل الحقيقي 
عب 

ّ
لل يــكــون الصيف  املــدرســة، على أن  هــو 

في  للعمل  وليس  الذاتية،  القدرات  وتنمية 
مهن موسمية«.

ــــشــــدد الـــبـــاحـــثـــة عـــلـــى أن الــتــخــلــص مــن 
ُ
وت

ــة األطـــــفـــــال الــــقــــاصــــريــــن فــي  ــالـ ــمـ ــــرة عـ ــــاهـ ظـ
الكتب  تأمني  في  املساعدة  بهدف  الصيف، 
ب مــن الــدولــة 

ّ
واملــابــس فــي الــخــريــف، يتطل

التفكير فــي عــواقــب عمل األطــفــال، وإرســاء 
ســـيـــاســـات عـــامـــة وتـــنـــمـــويـــة، تــتــيــح لــألســر 
املحتاجة مواجهة الفقر، وبالتالي تحسني 

مستواها االقتصادي واالجتماعي.
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قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

بعد املحاولة االنقالبية الفاشلة 
في تركيا، في الخامس عشر من 
يــولــيــو/ تــمــوز 2016، بـــرز تــوتــٌر 
وأطلق  التركية،   - األميركية  الــعــالقــات  فــي 
بعض املسؤولني األتــراك اتهاماٍت مباشرًة 
مــوجــهــًة إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة بالضلوع 
فــي محاولة االنــقــالب، أو على األقـــل تمّني 
نجاحها، األمر الذي نفته اإلدارة األميركية 
 املحاولة 

ّ
تمامًا. ويعتقد خبراء أميركيون أن

 الــعــالقــات بني 
ّ

االنــقــالبــيــة كــشــفــت جــلــيــًا أن
 

ّ
ــرٍق، وأن ــ ــ ــــى مـــفـــتـــرق طـ ــلـــت إلـ الـــبـــلـــديـــن وصـ

مـــا حــصــل قـــد يــعــيــد تــعــريــف الـــعـــالقـــة بني 
الـــحـــلـــيـــفـــني الـــعـــضـــويـــن فـــــي حـــلـــف شـــمـــال 

األطلسي )الناتو(.
التركي،  الرئيس  محاولة  مــن  الــرغــم  وعلى 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، الــتــقــلــيــل مـــن حـــّدة 
هـــــذا الـــتـــوتـــر عـــبـــر الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــعــالقــة 
وبأنها  البلدين،  تربط  التي  اإلستراتيجية 
فإّنه  العواطف،  املصالح، وليس  تقوم على 
الواليات  أنه مصرٌّ على مطلبه تسليم  أكد 
املتحدة رجــل الدين التركي املــعــارض، فتح 
ــلـــه غــــولــــن، املـــقـــيـــم فــــي بــنــســلــفــانــيــا، عــلــى  الـ
 جماعة الخدمة التي يقودها هي 

ّ
أساس أن

 الــواليــات 
ّ

الــتــي تــقــف وراء املــحــاولــة، إال أن
ــرّدًدا فــي املــوضــوع. وتتهم  املتحدة تبدي تـ
مــواٍز«  »كــيــاٍن  أنقرة جماعة غولن بتشكيل 
ــزة الـــــدولـــــة، بـــهـــدف الــســيــطــرة  ــهــ داخــــــل أجــ
عــلــيــهــا، وهـــو مـــا تــنــفــيــه الــجــمــاعــة. وتــبــدي 
إزاء محاولة  أيــضــًا قلقًا  املــتــحــدة  الــواليــات 
من  االنقالبية،  املــحــاولــة  توظيف  أردوغــــان 
ــادة صــوغ أسس  أجــل تعزيز سلطاته، وإعـ
توجهه  ذلــك  فــي  بما  الــتــركــيــة،  الجمهورية 
نحو إعادة هيكلة املؤسسة العسكرية التي 

تتمّتع واشنطن بعالقاٍت متمّيزٍة معها.
التركي ليس   - التوتر األميركي   

ّ
أن والواقع 

ولــيــد املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، بــل هــو حصيلة 
أبرزها  الطرفني،  بني  الخالفات  من  سنواٍت 
ــفـــي حــني  ــوري، فـ ــ ــســ ــ ــلــــف الــ ــامـــل مــــع املــ ــعـ ــتـ الـ
إستراتيجيتها  املتحدة  الــواليــات  حــصــرت 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــم الـ ــيـ ــنـــظـ ــة تـ ــاربــ ــحــ ــمــ ــة بــ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فــ
اإلســالمــيــة )داعــــش(، على أســـاس أنــه ُيمثل 
ــن اإلقــلــيــم والـــعـــالـــم، مع  ــــرز ألمـ الــتــهــديــد األبـ
 الطرف عن ممارسات النظام السوري 

ّ
غض

ا وتـــهـــديـــًدا ألمـــن اإلقــلــيــم  ــــوًء الــتــي ال تــقــل سـ
النظام أصل  هــذا  تعّد  تركيا  والعالم، ظلت 
السياسة  أنــه، بسبب  تركيا  وتــرى  املشكلة. 
ــاد املــلــف الــكــردي  األمــيــركــيــة فــي ســـوريـــة، عـ
إلـــى الــتــفــّجــر، بــعــد فــشــل عملية الــســالم مع 
حزب العمال الكردستاني، كما غدت مدنها 
عرضًة لهجمات »داعـــش«. في حني توترت 
إحدى  إسقاطها  بعد  روسيا،  مع  عالقاتها 

مقاتالتها أواخر السنة املاضية. 
بتخلي  شـــعـــورهـــا  تــركــيــا  اســـتـــيـــاء  مـــن  وزاد 
الـــواليـــات املــتــحــدة و»الـــنـــاتـــو« عــنــهــا، وتــزايــد 
مراهنة الواليات املتحدة على القوى الكردية 
املسلحة في سورية، وتقديم الدعم لها. وفضاًل 
عــن ذلـــك، جــاء املــوقــف األمــيــركــي امللتبس من 
التوتر  ليجعل  الفاشلة،  االنقالبية  املــحــاولــة 

في العالقة بني الطرفني يبلغ ذروته.  

ارتباك أميركي واتهامات تركية
ــاك األمـــيـــركـــي فـــي الــتــعــامــل مع  ــبــ ــان االرتــ كــ
املــحــاولــة االنــقــالبــيــة فــي ســاعــاتــهــا األولـــى 
تــنــّصــل  فــعــل عــلــيــهــا،  رّد  فــفــي أول  جـــلـــًيـــا؛ 
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي، جــــون كــيــري،  ــ وزيـ
مـــن إدانـــتـــهـــا، واكــتــفــى بــالــتــعــبــيــر عـــن أمــلــه 
ــســــالم، ووجــــــود ســلــطــة تــديــر  بـــالـــهـــدوء والــ
ــم تـــدن اإلدارة األمــيــركــيــة  شــــؤون الــبــلــد. ولـ
فشلها،  اتــضــاح  بــعــد  إال  ــقـــالب،  االنـ عملية 
فقد عقد الرئيس باراك أوباما اجتماعًا مع 
فــريــقــه لــأمــن الــقــومــي فــي الــبــيــت األبــيــض، 
صباح اليوم التالي، وانضم إليه كيري عبر 
تجديد  على  واتفقوا  موسكو،  مــن  الهاتف 
الدعم للحكومة التركية »املدنية واملنتخبة 
ديمقراطًيا«؛ ثم اتصل بعدها كيري بنظيره 
التركي، مولود جاويش أوغلو، ليؤكد دعم 
كما  التركية.  للحكومة  »املطلق«  واشنطن 
املــوقــف األميركي دعـــوًة، حــّث فيها  تضّمن 
أوباما كل األطــراف في األزمــة التركية على 
النفس  القانون وضبط  إطــار  التصّرف في 
أفــعــاٍل  الــدمــاء، وأي  العنف وســفــك  وتجّنب 
تؤدي إلى انعدام االستقرار. كما ذّكر أنقرة 
بضرورة استمرار التعاون معها في الحرب 

على اإلرهاب. 
ز هــــذا املـــوقـــف شـــكـــوك بــعــض الــجــهــات 

ّ
عـــــز

املتحدة  للواليات  محتمٍل  بــدوٍر  تركيا  في 
فــي املــحــاولــة االنــقــالبــيــة، فــقــد اعــتــبــر وزيــر 
 الواليات املتحدة »دّبرت« 

ّ
العمل التركي أن

أتـــراٌك كثيرون  أثــار  محاولة االنــقــالب. كما 
األميركية  القوات  تساؤالٍت حول عدم منع 
املتمركزة في قاعدة إنجرليك الجوية إقالع 
أف  لطائرات  الجو  تزويد وقــود في  طائرة 
16 الــتــي شـــاركـــت فـــي املـــحـــاولـــة. وقــــد نفت 

اإلدارة األمــيــركــيــة هـــذه االتــهــامــات تــمــامــًا، 
بني  التحالف  بعالقات  تضّر  أنها  معتبرة 
أوبـــامـــا منح  إدارة  رفـــضـــت  كــمــا  الــبــلــديــن. 
الــلــجــوء الــســيــاســي لــقــائــد قــاعــدة إنجرليك 
الــتــركــي الــــذي ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه، الحــقــًا، 

لدوره في التخطيط لالنقالب العسكري.

تحذيرات أميركية
وعــلــى الـــرغـــم مـــن إعــــالن وزيــــر الــخــارجــيــة، 
جون كيري، عن دعم بالده اإلجــراءات التي 
تتخذها الحكومة التركية لتقديم املتورطني 
فــي املــحــاولــة االنــقــالبــيــة إلــى الــقــضــاء، فإنه 
حّذر، في الوقت نفسه، »من عواقب التمادي 
في هذا األمر«، وذلك في إشارٍة إلى مساعي 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي تــطــهــيــر الــجــيــش، 
الحريات اإلعالمية  التضييق على  ومزاعم 
واألكاديمية واملجتمع املدني. ووصل األمر 
إلى تلويح كيري بإعادة النظر في عالقات 
تركيا بحلف شمال األطلسي )الناتو(، على 
الــحــلــف »مــتــطــلــبــات فيما  لــــدى   

ّ
أن ــــاس  أسـ

يتعلق بالديمقراطية«، وعّبر عن أمله في أن 
يقوم »الناتو: بقياس ما يجري )في تركيا( 
»بــعــنــايــة فـــائـــقـــة«. وقــــد شـــاركـــت مــســؤولــة 
العالقات الخارجية في االتحاد األوروبــي، 
ــا مــــوغــــيــــريــــنــــي، فــــــي مــــمــــارســــة  ــكــ ــيــــديــــريــ فــ
الضغوط على تركيا، في مؤتمر صحافي، 
تــمــوز في  يــولــيــو/  يــوم 18  جمعها بكيري 
إعـــادة عقوبة   محاولة 

ّ
إن فقالت  بــروكــســل، 

اإلعـــــــدام ملــعــاقــبــة املــتــهــمــني بــالــضــلــوع في 
االنقالب يمكن أن يؤّدي إلى استبعاد طلب 
تركيا بــاالنــضــمــام إلــى االتــحــاد األوروبــــي. 
 االنـــتـــقـــادات 

ّ
ــأن ــ ــلـــو بـ وقــــد رّد جـــاويـــش أوغـ

املوجهة من دول أخرى بشأن تعامل تركيا 
إلى  يرقى  االنــقــالب  بتدبيرهم  املشتبه  مــع 

التي سعت  الفاشلة  املحاولة  مستوى دعم 
إلطاحة الحكومة.

حسابات أميركية معقدة
ــة املــســلــمــة الـــوحـــيـــدة في  تــعــّد تــركــيــا الـــدولـ
ــو(، وهـــي  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي )الـ حـ
الــواليــات  بعد  فيه،  أكبر جيش  ثاني  تملك 
املتحدة  والواليات  الحلف  ويملك  املتحدة، 
مــنــشــآت عــســكــريــة عـــديـــدة عــلــى أراضــيــهــا، 
وتستخدم  وأزمــيــر.  إنجرليك  قاعدتي  مثل 
قــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي قـــاعـــدة إنــجــرلــيــك 
الدولة   هجماٍت جويٍة على تنظيم 

ّ
في شن

 فيها 
ّ

اإلسالمية )داعش( في سورية، كما أن
تخدم  األميركية،  للمخابرات  تابعة  قاعدة 
فيها نشاطها في سورية، ومنظومة إنذار 
الصاروخي  الــدفــاع  منظومة  تخص  مبّكر 
األوروبــــــيــــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــلـــف. أمـــــا أزمـــيـــر 
البرية  الــقــوات  قــيــادة  فــإنــهــا تحتضن مــقــر 
 حدوث أي شرٍخ في 

ّ
لحلف الناتو. لذا، فإن

العالقات الغربية مع تركيا، أو حتى حدوث 
قالقل وعدم استقرار فيها، سوف يؤثر في 
قــــدرات الــحــلــف عــلــى الــتــعــامــل مــع تحديات 
ــــي املـــنـــطـــقـــة،  ــدة فـ ــ ــديـ ــ ــيــــة عـ ــنــ ســـيـــاســـيـــة وأمــ
وكذلك في توازنات منطقة الشرق األوسط، 
فضاًل عن تداعيات ذلك املحتملة على أمن 
أوروبا نفسها، بما في ذلك تدفق الالجئني 

السوريني نحو حدودها. 
ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ وبــــــســــــبــــــب حــــــجــــــم تـــــــركـــــــيـــــــا، ومـ
ــا مـــــع ســــوريــــة  ــ ــ ــدودهـ ــ ــ ــيــــجــــي وحـ ــراتــ ــتــ اإلســ
 الواليات املتحدة تحتاج إليها 

ّ
والعراق، فإن

في حربها على »داعش«، وفي موازنة التمّدد 
اإليـــرانـــي والـــروســـي فــي املــنــطــقــة. وتخشى 
أردوغـــان  أن يسفر جهد  املتحدة  الــواليــات 
فـــي تــطــهــيــر الــجــيــش الــتــركــي، بــمــا فـــي ذلــك 
حرمان  عن  الكبار،  الضباط  عشرات  فصل 
املــؤســســة الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة مــن نــظــراء 
أتراك اعتاد القادة العسكريون األميركيون 
املتعلقة  القضايا  في  معهم  التواصل  على 
ــقــــومــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــبــيــعــات  بــــاألمــــن الــ
األسلحة والتدريبات العسكرية، فضاًل عن 
محاربة »داعش«. وكانت الحكومة التركية 
السماح  فــي صيف 2015، على  وافــقــت،  قــد 
لطائرات التحالف الدولي باستخدام قاعدة 
إنجرليك الجوية، بعد سنواٍت من الرفض، 
ــاح لــلــتــحــالــف الــــدولــــي تحقيق  ــ ــا أتـ ــو مـ وهــ
إنجازاٍت مهمة في حربه على هذا التنظيم. 
 

ّ
كما ال تخفي اإلدارة األميركية قلقها من أن
التركية  العسكرية  املؤسسة  داخــل  الــشــرخ 
ــا قد  ــهـ ــاعـ ومــــحــــاوالت إعــــــادة تــرتــيــب أوضـ
ــــدود الــجــنــوبــيــة  ــــحـ ــن ضـــبـــط الـ يــشــغــلــهــا عــ
مـــع ســـوريـــة، مـــا يــســمــح »لـــداعـــش« بــإعــادة 
املقاتلني  من  مزيٍد  واستقطاب  نفسه،  بناء 
ــــات املـــتـــحـــدة تــجــد  ــــواليـ ــكـــن الـ ــــب. ولـ ــانـ ــ األجـ

صــعــوبــًة، حاليًا، فــي املــوازنــة بــني حاجتها 
اإلســتــراتــيــجــيــة إلـــى تــركــيــا ومـــا تعتبر أنــه 
 فــيــه مــن الــحــكــومــة التركية 

ٌ
 فــعــٍل مــبــالــغ

ُّ
رد

مــحــســوبــني  تـــعـــتـــبـــرهـــم  مــــن  ــة  ــقـ مـــالحـ إزاء 
الجيش  مؤسسات  في  غولن،  جماعة  على 
ــيـــم واإلعـــــــــالم،  ــلـ ــعـ ــتـ واألمـــــــــن والــــقــــضــــاء والـ
ــة األخـــــرى.  ــدولــ وغـــيـــرهـــا مـــن مـــؤســـســـات الــ
الواليات املتحدة نفسها  ومع ذلــك، ستجد 
مضطرًة إلى التعاون مع تركيا، مهما كانت 
حصيلة الــحــمــلــة الــتــي تــقــودهــا الــحــكــومــة، 
كما  الــدولــة من خصومها،  أجهزة  لتطهير 
وسائل  يملكون  ال  وحلفاءها  واشنطن   

ّ
أن

ضــغــط فــعــالــٍة لثني الــرئــيــس أردوغـــــان عن 
االستمرار في جهده للقضاء على نفوذ ما 

يسميه »الكيان املوازي«. 

اتجاهات العالقة مستقبًلا
والواليات  تركيا  التوتر بني  يؤثر تصاعد 
الفاشلة،  االنقالبية  املــحــاولــة  إثــر  املــتــحــدة، 
في جهد محاربة »داعش«، كما أنه قد يعّقد 
اتــفــاٍق مع  إلــى  جهد واشنطن فــي التوصل 
روسيا في سورية، بشأن التنسيق األمني 
بــيــنــهــمــا، فـــضـــاًل عـــن إيـــجـــاد حــــٍل لــلــصــراع 
 تــركــيــا املــتــشــّكــكــة فـــي نــيــات 

ّ
هـــنـــاك. كــمــا أن

تندفع نحو  قــد  املتحدة تجاهها  الــواليــات 
ــيـــا، خصوصًا  عـــالقـــات أكــثــر قــــوًة مـــع روسـ
بــعــد أن تـــجـــاوز الـــطـــرفـــان مــســألــة إســقــاط 
ــة فــــي الــســنــة  ــيــ ــائــــرة الـــحـــربـــيـــة الــــروســ الــــطــ
املــاضــيــة. وســــوف يــمــثــل هـــذا األمــــر ضــربــًة 
ما  التي  أوبــامــا  الرئيس  إدارة  قــويــًة لجهد 
الشرق  الحلفاء في  فتئت تخسر مزيًدا من 
األوســـط. وال يعني ذلــك نهاية العالقة بني 
الطرفني، فهذه العالقة قائمة ومستمرة منذ 
بــدايــة الــحــرب الـــبـــاردة، ســـواء تحت إدارات 
أنظمٍة  تحت  أو  جمهورية،  أو  ديمقراطية 
مدنيٍة أو عسكرية في تركيا، وقد تجاوزت 
تركيا  فموقع  الــســابــق.  فــي  كبيرة  تــوتــرات 
اإلســتــراتــيــجــي، وأوضـــــاع الـــشـــرق األوســـط 
ــن تــركــيــا  ــة، تــجــعــل مــ ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واألمــ
تركيا   

ّ
أن كما  أميركيًا.  عنه  ال غنى  شريكًا 

مع  تحالفها  عــن  الــتــخــلــي  وارد  فــي  ليست 
الواليات املتحدة وعضويتها في »الناتو«؛ 
عقيدتها  جوهر  تشّكل  التي  العالقة  وهــي 
إعطاء  الدفاعية، فضاًل عن مساهمتها في 
ولكن،  والدولية.  اإلقليمية  مكانتها  تركيا 
التحالفية  العالقة   هذه 

ّ
أن من املؤكد أيضًا 

قــد تـــضـــّررت، بــشــكــل كــبــيــر، ولـــن تــعــود إلــى 
مــا كــانــت عليه فــي املــاضــي، عــلــى األقـــل في 
فتركيا  والتنمية؛  العدالة  حــزب  حكم  عهد 
ســوف تتجه نحو مــزيــٍد مــن االستقالل في 
سياستها الخارجية، وفي إقامة عالقاٍت مع 
األميركي  »للحليف«  يروقون  ال  قد  شركاء 

املتخّبط في سياساته.

كشفت المحاولة 
االنقالبية وصول 

العالقات بين تركيا 
والواليات المتحدة 

إلى مفترق طرٍق

تبدي أميركا قلقًا 
إزاء محاولة أردوغان 

توظيف المحاولة 
االنقالبية لصوغ أسس 

الجمهورية
 

ستجد أميركا نفسها 
مضطرًة للتعاون مع 

تركيا، مهما كانت 
حصيلة الحملة التي 

تقودها الحكومة

التذبــذب األميركــي بعد محاولة االنقالب التركية الفاشــلة، أعطى مؤشــرات إلى حجم التوتر الكامن فــي العالقات األميركية 
التركية. يدرس المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسيات، في »تقدير الموقف« التالي، االحتماالت الممكنة لهذه العالقة

)Getty( 2016 أوباما وأردوغان في البيت األبيض على هامش قمة األمن النووي في 31 مارس

سورية  مع  وحدودها  اإلستراتيجي  وموقعها  تركيا،  حجم  بسبب 
والعراق، فإّن أميركا تحتاج إليها في حربها على تنظيم الدولة اإلسالمية 
كما  المنطقة.  في  والروسي  اإليراني  التمّدد  موازنة  وفي  )داعش(. 
تخشى أميركا أن يسفر جهد أردوغان في تطهير الجيش التركي، بما 
في ذلك فصل عشرات الضباط الكبار، عن حرمان المؤسسة العسكرية 
األميركية من نظراء أتراك اعتاد القادة العسكريون األميركيون التواصل 
القومي، بما في ذلك مبيعات  باألمن  المتعلّقة  القضايا  معهم في 

األسلحة والتدريبات العسكرية، فضًال عن محاربة تنظيم الدولة.

أميركا بحاجة لتركيا
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التوتر حصيلة سنوات من الخالفات
ـ األميركية  العالقات التركيةـ 

بعد محاولة االنقالب الفاشلة
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MEDIA

الصحافة الفرنسية:
»جمهورية مذبوحة« في حرب مفتوحة

تمرّد الصورة السوريّة... وندمها

باريس ـ أحمد عيساوي

تصّدرت صورة األب جاك هارمل الصفحات 
اليــوم  صبيحــة  الفرنســية  للجرائــد  األولــى 
التالــي للجريمــة اإلرهابيــة التــي وقعــت فــي 
كنيســة سانت-اتيان-دو روڤاري قرب مدينة 
اهــا تنظيــم داعــش 

ّ
روان )Rouen( والتــي تبن

ته وكالة أعماق التابعة للتنظيم. 
ّ
في بيان بث

وإذا كانــت الصدمــة هــي الحالــة األولــى التي 
 التحليــالت 

ّ
طغــت علــى كالم الصحافــة، فــإن

للكنيســة  الرمــزي  االســتهداف  علــى  رّكــزت 
منفــذي  أحــد  مســيرة  وعلــى  الكاثوليكيــة، 

االعتداء الذي تّم الكشف عن هويته.
»لــو  اســتخدمت  األولــى،  صفحتهــا  علــى 
فيغــارو« كمــا صحيفــة مدينــة نيــس املحلية 
البرابــرة«  »اغتالــه  عبــارة  )نيس-ماتــان( 
مرفقــة بصــورة األب جــاك هارمــل، فــي حــني 
اختارت »ال ديبيش« وضع صورة للكنيســة 
مــع خلفيــة ســوداء، ذّيلتهــا بعبــارة »داعــش 
»الرعــب«  عبــارات  وبــني  الكنيســة«.  يضــرب 
و«باســم من ؟« و«فرنســا في مواجهة األلم«، 
الصحافــة  حاولــت  املخجــل«،  و«التدنيــس 
 
ّ
لكــن بعنايــة  كلماتهــا  تختــار  أن  الفرنســية 

الخبــر  تغطيــة  فــي  ســاد  واضحــًا  تخّبطــًا 
إلــى  اإلعــالم  وســائل  انقســمت  إذ  العاجــل، 
إلــى  اإلشــارة  فــي  األول  يتــرّدد  لــم  قســمني: 
ذبــح األب هارمــل، فــي حــني اســتخدم الثانــي 
عبــارة »قتــل« أو »اغتيــال«.  »لــو بوان« كانت 
»ذبــح  عــن  أعلنــت  التــي  األولــى  الصحيفــة 
الكاهــن في الكنيســة بعــد احتجاز 5 رهائن« 
وحصل ذلك في تمام الســاعة الحادية عشــر 
وثماني عشرة دقيقة. ثالث دقائق بعد خبر 
»لو بوان«، كتبت »اإلكسبرس« على موقعها 
ني«. 

ّ
اإللكتروني »تّم ذبح الكاهن وأحد املصل

»لومونــد«،  صحــف  التزمــت  املقابــل  فــي 
»ليبراسيون« و«لوباريزيان« وأغلب املواقع 
فاســتخدمت  الخبــر  بمهنيــة  اإللكترونيــة 
األب  و«اغتيــال«  و«مــوت«  »قتــل«  كلمــات 
هارمــل، بانتظــار تأكيــد الشــرطة ملالبســات 
رئيســي  مــن  كل  وتصريــح  الجريمــة 
الداخليــة.  ووزيــر  والحكومــة  الجمهوريــة 
كل  ــت 

ّ
تبن فقــد  حصــل  الــذي  األمــر  وهــو 

الصحــف واملواقــع اإللكترونيــة عبــارة »ذبــح 
األب هارمل« بعد ظهر أمس، الكلمة التي كان 

منوعات
التقاط 
النفايات

هناء مرتضى

بالنظــر إلــى بحــر الشــمال، مــن املمكــن رؤية كائن 
غريــب يتألــف مــن سلســلة طويلــة وضخمــة مــن 
البراميــل املطاطيــة، هــو فــي الواقــع جــزء مــن خطة 

جريئة لسحب النفايات البالستيكية من البحر.
 »Boomy McBoomface« مشــروع  ضمــن 
الهولنــدي، يجــري اليوم اختبار حاجز عائم يمتد 

علــى مســافة 100 متــر فــي بحــر الشــمال ضمــن 
مخطط بيئي ملعالجة أزمة النفايات البالســتيكية 

في املحيطات، ال سيما املحيط الهادئ.
النفايــات  مــن  طــن  ألــف   244 األقــل  علــى  هنــاك 
إن  حتــى  املحيطــات،  فــي  العائمــة  البالســتيكية 
طــن  9 ماليــن  أن  إلــى  تشــير  التقديــرات  بعــض 
مــن هــذه النفايــات قــد صبــت فــي املحيطــات منــذ 
الســبعينيات. ولعــل أخطــر مثــال على هــذه األزمة 

التــي  البالســتيك  مــن  الواســعة  الدوامــة  البيئيــة، 
تنتشــر فــي منتصــف املحيــط الهــادئ، وهــي اآلن 
»تنظيــف  قبــل مؤسســة  مــن  املســتهدفة  النقطــة 
فــي  املشــروع ومقرهــا  علــى  القائمــة  املحيطــات« 
دلفــت فــي هولنــدا. انطلــق هــذا املشــروع مــن فكرة 
لشــاب ُيدعــى بويــان ســالت )21 عامــا(، هو اليوم 
الرئيــس التنفيــذي للمؤسســة، هدفهــا اســتغالل 
التيــارات املائيــة فــي املحيــط لدفــع النفايــات نحــو 

مســتطيلة  عوامــات  مــن  املؤلــف  العائــم  الحاجــز 
وشــباك يمكنهــا حبــس النفايــات، بحيــث يســهل 
جمعهــا. وقــد تــم تثبيــت النمــوذج األولــي في بحر 
الســاحل  مــن  كيلومتــرًا   23 بعــد  علــى  الشــمال 
ملــدة  فعاليتــه  اختبــار  يتــم  أن  علــى  الهولنــدي، 
عــام، لرؤيــة مــدى كفاءتــه وقدرتــه علــى مواجهــة 
العواصــف والعوامــل الطبيعيــة. علمــا أنه مصنوع 

من املطاط والبوليستر والقماش.

 على مســامع الفرنســيني الذين 
ً
وقعهــا ثقيال

وّدعــوا باألمــس 84 ضحيــة فــي نيــس قضــوا 
نشــرت  املــارة.   مئــات  مــرأى  علــى  »دهســًا« 
»لومونــد« صبــاح اليــوم محاضــر التحقيــق 
ذي االعتداء، وهو 

ّ
الخاصــة بقضية أحــد منف

شــاب يبلــغ 19 عامــًا، اســمه عــادل كرميــش، 
فــي  الجهاديــني  إلــى  االنضمــام  حــاول 
ســورية مرتــني فــي العــام املاضي وتــّم إيقافه 
والتحقيق معه ليعاد إطالق ســراحه ويبقى 

تحت املراقبة القضائية.  وكشفت »لوموند« 
 عــادل كرميــش ســلك طريقــًا جهاديــًا منــذ 

ّ
أن

مــارس 2015، شــهرين علــى اعتــداء شــارلي 
إيبــدو، وتــّم تجنيــده وهــو لــم يبلــغ الثامنــة 
عشــر عبر شــبكة اإلنترنت. وتنقل الصحيفة 
عــن النائــب العام فرانســوا مولينز قوله »في 
فــي  رفاقــه  الحــظ  املاضــي  العــام  مــن  مايــو 
ــع عــن حضــور 

ّ
الثانويــة غيابــه بشــكل متقط

الــدروس اليوميــة. حــاول كرميــش الوصــول 

إلــى ســورية عبــر أملانيا وسويســرا ثم تركيا 
وتركيــا  أملانيــا  فــي  األمنيــة  األجهــزة  لكــن 
ليقضــي  فرنســا  إلــى  إعادتــه  وتــّم  رصدتــه 

عشرة أشهر في السجن«. 
وبحســب املحاضــر التي نشــرتها »لوموند« 
 الشــاب كرميــش »تعــّرض لحالــة اكتئاب 

ّ
فــإن

إلــى محاولــة  بــه األمــر  فــي الســجن ووصــل 
االنتحــار وعّبــر مرارًا عــن رغبته في الخروج 
مــن الســجن ملالقــاة رفاقــه مجــددًا ومتابعــة 
أكتوبــر  فــي  والــزواج«.  الدراســية  حياتــه 
مــن العــام نفســه قــّرر االّدعــاء إيــكال القضــاة 
شــخصية  دراســة  علــى  يرتكــز  بتحقيــق 
النفســية  الجوانــب  ويتنــاول  كرميــش 
القضــاء  توّصــل  للشــاب.  واالجتماعيــة 
الســجن  مــن  كرميــش  خــروج  إمكانيــة  إلــى 
علــى  األخيــرة  الجلســات  فــي  إصــراره  بعــد 
مســلم  أنــا  متطرفــًا،  »لســت  عبــارة  تــرداد 
والتســامح«  اإلخــاء  قيــم  علــى  تربــى  عــادي 
وبعــد إعالنــه عــن رغبتــه بالعمــل فــي مجــال 
بإيمــان  مدعومــًا  الســيكولوجية  املتابعــة 
ص من »تجربة 

ّ
أهلــه بــه وبقدرته علــى التخل

املاضــي«.  فــي حــوار أجرتــه »لومونــد« مــع 
عّبــر  ســاركوزي،  نيكــوال  األســبق  الرئيــس 
عــن أســفه الشــديد ملــا حصل ودعــا إلى »عدم 
الرحمــة مــع اإلرهــاب اإلســالمي«. من جهتها 
ماريــون  الوطنيــة  الجبهــة  عضــو  دعــت 
لوبــان إلــى االنضمــام إلــى القوات العســكرية 
االحتياطيــة كواجــب وطنــي تفرضــه الحــرب 
الرئيــس  التــي وصفهــا  الحــرب  داعــش.  مــع 
الفرنســي هوالنــد بالـــ »طويلــة« والـ«متعبة« 
فــي تصريحــه عقب الجريمــة. حمالت اإلدانة 
اإلســالمية لالعتداء اإلرهابي كانت واســعة، 
باســم  متحّدثــًا  بوبكــر  دليــل  عنهــا  عّبــر 
فــي  اإلســالمية  والطائفــة  باريــس  مســاجد 
البــالد أن يرفضــوا  اإلليزيــه »علــى مســلمي 
ــه 

ّ
ألن الجمهوريــة  مبــادئ  يطــاول  عمــل  أي 

وحرياتهــم  حيواتهــم  وأخيــرًا  أواًل  يطــاول 
كبيبــاش،  أنــور  قــال  بــدوره  وحقوقهــم«. 
رئيس املجلس الفرنسي للطائفة اإلسالمية 
»إنــّه عمــل بربــري مــدان، هدفــه خلــق أرضيــة 
القــول  وشــّدد  دينيــة«  أهليــة  لحــرب  آهلــة 
علــى مســلمي فرنســا »كل مــن يعتــدي علــى 
علــى  يعتــدي  فإنــه  يهــودي،  أو  مســيحي 

اإلنسانية جمعاء،«. 

نشرت الصحف 
تفاصيل عن المسار 

»الجهادي« لمرتكب 
الجريمة

تماهت المواالة في 
سورية مع رأس النظام 
السوري بشكل هوسي

نوار جابر

الســورية  للثــورة  األولــى  الســنوات  فــي 
تماهت املواالة في سورية مع رأس النظام 
صــور  انتشــرت  هوســي.  بشــكل  الســوري 
بشــار األســد في كل مكان، واحتلت صوره 
الــذات  عــن  العامــة  التعريفــات  املختلفــة 
الســورية املواليــة. فصــور بشــار أصبحــت 
الشــخصي،  الفــردي  االنتمــاء  علــى  داللــة 
وتماٍه مع القائد الذي يعظمه اإلعالم العام 
مــن جهــة، وُيقدســه إلــى حــٍد كبيــر االنتماء 

العصبوي الطائفي من جهة أخرى.
اإلعالم يدفع األســد إلى مرتبة األســطورة، 
يجعلــه  الطائفيــة  بالعصبــة  والشــعور 

 وحيدًا للخالص.
ً
منقذًا وأمال

فــي تواتــر األيــام، وانتقــال الصــراع الثوري 
نتــزع 

ُ
فــي ســورية إلــى طابعــه املســلح، لــم ت

الوجــود  ريــادة  مــن  األســد  بشــار  صــورة 
كان  املوالــني،  مــن  القتلــى  ألهالــي  البدئــي 
االنتمــاء  وضــرورة  أشــده  علــى  التماهــي 
االبــن  قيمــة  حجــب  إلــى  املوالــني  تدفــع 
التــي  التضحيــة  بقيمــة  والدفــع  املقتــول، 
وضــع 

ُ
فــدى فــال ت

ُ
دمــت مــن أجــل القائــد امل

ُ
ق

صــورة الشــهيد بــل صــورة األســد. مــن هنا 
نجحــت قنــاة الدنيا إضافة إلــى التلفزيون 
بإجبــار  أعــوام  مــدار ثالثــة  علــى  الرســمي 
تمجيــد  علــى  باإلقــرار  القتلــى  أهالــي 
العظمــى  القيمــة  علــى  والتوكيــد  األســد 
مــن  فقيدهــم  بتضحيــة  اجتنوهــا  التــي 
أجــل األســد. وال بــد أن نتحــدث عــن القيمــة 
املعنويــة التنافســية بــني العائــالت املوالية 
العلويــة فــي الســنوات الثــالث األولــى علــى 
تقديم األضحيات باألبناء من أجل النظام 
والعائلــة الحاكمــة. هنا في الجانب املوالي 
العلــوي تحديــدًا، تــدور الشــهادة بمعناهــا 

الســلفية  بالتنظيمــات  أســوة  الدينــي 
هــو  الوحيــد  الفــارق  فــي ســورية،  املقاتلــة 
األهالــي  كان  التــي  االجتماعيــة  الداللــة 
ُيريــدون امتالكهــا فــي التماهــي مع األســد، 
فالتضحية من أجل القائد صنعت أوهامًا 
بأنه ستجعل األهالي في مرتبة اجتماعية 
أعلــى، أو أنهــا ســتحصل علــى تقديــر كبير 

من النظام أو مؤسسات الدولة.
ُكل هــذا قــد اختفــى في الســنتني األخيرتني 

يعــد  فلــم  والحــرب،  الثــورة  عمــر  مــن 
التلفزيــون الســوري أو القنــوات اإلعالميــة 
حتــى  وال  الفرديــة،  الجنــازات  تغطــي 
الجماعيــة، فأصبــح املــوت واجبــًا للجميــع 
دون أي فخــر. مــن هنــا بــرز تمــرد الصــورة 
الجمعيــة.  القائــد  صــورة  علــى  الفرديــة، 
بــدءًا مــن الــذوات املواليــة علــى الصفحــات 
العامــة  بالشــوارع  انتهــاٍء  االجتماعيــة 
الشــعبية  واألحيــاء  الخاصــة  والبيــوت 

الســاحل  فــي  يعــد  لــم  القتلــى.  وأهالــي 
العلويــون يدفعــون بصــورة القائد بجانب 
العامــة  معياريتــه  األســد  فقــد  قتيلهــم، 
االنتمــاء  تحــول  فقــد  لالنتمــاء،  كضــرورة 
الخاصــة،  الفرديــة  الحالــة  إلــى  اإلشــهاري 
للشــباب،  املؤملــة  والخســارة  الذاتــي  األلــم 
نقذة 

ُ
على حساب الشخصية األسطورية امل

ضحى من أجلها. صورة العسكري قتيل 
ُ
امل

البيت أو قتلى البيت فقط )بعض العائالت 
فقــدت أكثــر مــن ثالثــة عســاكر فــي الحــرب( 
ســتثمر بــه مــن 

ُ
فقــط، دون الُبعــد الغائــي امل

ِقبــل النظــام. فلــم يعــد أحــد يضــع صــورة 
جانــب  إلــى  الحاكمــة  العائلــة  أفــراد  أحــد 
، بــل يضع صــورة القتيل 

ً
ابنــه القتيــل مثــال

يوضــع  وبالــكاد  كبيــرة،  بصــورة  واســمه 
العلــم الســوري. هناك تمــرد بالصورة على 
ضــرورة املــوت وغايتــه ورمــزه الطغيانــي. 
وفــي الســنة األخيــرة يلجــأ الكثــر إلــى نــزع 
فــي  املقتــول  العســكري  يــد  مــن  الســالح 
الصــورة، وكأنــه نــدم داخلــي علــى تمجيــد 
الحــرب، بعــد التمــرد علــى رمزها أي بشــار 

األسد ونظامه.
األســد  صــورة  فقــدت  األيــام  تواتــر  فــي 
أحقيتها في الوجود اليومي، على حساب 
الســورية  للعائــالت  العميــق  الوجــود 
املواليــة، فقــد األبنــاء املفتــوح بــال توقــف، 
علــى  يقلــون  الناجــني  بــأن  اعتقــادًا  أثــار 
حســاب الرمــز الــذي بــات شــنيعًا وُمزاحــًا. 
رعايــة  إلــى  األمنيــة  املنظمــة  هنــا  تلجــأ 
عليــه،  تعتــرض  وال  اإلشــهاري  التمــرد 
مــن بــاب االكتفــاء بحيــازة النظــام لإلعــالم 
طــرف  علــى  والســيطرة  والخــاص،  العــام 
انتاجاتــه املوجهــة نحــو الخــارج، أمــا فــي 
العمق فالنظام فقد قوته الرمزية، وداللته 

الغائية. 

ما بعد الجريمة )شارلي تريبالو/فرانس برس(

كانت صورته تحتل الشوارع )لؤي بشارة/فرانس برس(

جريمــة ذبــح الكاهن جاك هارمل في فرنســا تحّولــت إلى العنوان شــبه الوحيد للصحافة الفرنســية نظرًا إلى هول الجريمة البشــعة، 
وتداعياتها على المجتمع الفرنسي بعد سلسلة من االعمال االرهابية في االشهر األخيرة 
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القيم  من  النابعة  اآللية  للميكانيكية  حتمية 
ــذا الــتــنــمــيــط والــتــكــرار  ــادئ الــثــابــتــة. وهــ ــبـ واملـ
املــخــابــرات لشخصية  حــول شخصية عنصر 
ــا الــســوريــة، قــــادرة على  كــومــيــديــة فــي الـــدرامـ
بعث االبتسامة في قلوب الجماهير املستترة 
خلف الشاشة. وخير مثال على ذلك، مسلسل 
ــام الــولــدنــة«، الـــذي يــحــاول أن يــقــدم نمط  »أيــ
املخابرات بصيغتني، عنصر املخابرات الغبي 
يــاخــور،  بــاســم  ــــذي أدى دوره  الــتــقــلــيــدي، والـ

والذي يستطيع أن يحل أي قضية عن طريق 
الحديث،  املخابرات  والقمع، وعنصر  الضرب 
الذي أدى دوره دريد لحام، والذي ال ينفذ أي 
فعل وال يلجأ للعنف قبل أن تأتي التوجيهات.
وبعد أن نجحت الثورة السورية سنة 2011، 
بإلغاء قانون الطوارئ، الذي استبدله النظام 
بعد أشهر معدودة بقانون مكافحة اإلرهاب، 
املطابق للقانون القديم، وبعد أن شعر النظام 
فــكــري جــديــد، أوكــل  بــأنــه يحتاج لبناء نسق 

عمر بقبوق

ــيـــس الـــســـوري  مـــنـــذ أن تــقــلــد الـــرئـ
الــراحــل حافظ األســد زمــام الحكم، 
وحالة الطوارئ سارية في البالد، 
ــلــــم، وفـــــي مــنــاطــق  فــــي فــــتــــرات الــــحــــرب والــــســ
النزاعات واألمن. وقانون الطوارئ هذا يبيح 
للسلطات الحاكمة وأجهزتها االستخباراتية 
لـــنـــص  الــــــــعــــــــودة  دون  ــــرف  ــــصـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ الــــــحــــــق 
الــقــانــون، واالعــتــقــال دون تــبــريــر، فــكــل جهاز 
اســتــخــبــاراتــي ســــوري هـــو ســلــطــة تشريعية 
وتنفيذية وقضائية في الوقت ذاته، مما أدى 
لــتــولــد ثــقــافــة الـــخـــوف فـــي الـــشـــارع الـــســـوري، 
وتــضــيــيــق أفــــق الــفــكــر والـــفـــن. وانــعــكــس ذلــك 
فنيا، من خالل تشكل صورة نمطية لعناصر 
املخابرات في املسلسالت السورية، وارتبطت 
الشخصية بمالمح خارجية كالنظارات  هذه 
السوداء، والبذل الرسمية، واألحذية السوداء، 
ـــة، وأحـــيـــانـــا الــلــهــجــة الــســاحــلــيــة. 

ّ
وكـــاســـة املـــت

النمطية على شكل  انعكست الصورة  وكذلك 
تــصــور  الـــســـوريـــة  الـــــدرامـــــا  أن  حـــيـــث  األداء، 
عــنــاصــر املـــخـــابـــرات بـــصـــورة وحــشــيــة وآلــيــة، 
كــــضــــرورة  إدراك،  دون  ــنـــف  ــعـ الـ ــارســــون  ــمــ يــ

منافسة بين محطتين 
ُتوقع بين المنتجين 

وكتّاب المسلسالت
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لـــلـــدرامـــا الـــســـوريـــة بــعــضــا مـــن مـــهـــام اإلعــــالم 
ــا الـــســـوريـــة كسر  ــدرامــ الـــرســـمـــي، فـــحـــاولـــت الــ
بعدة  السورية  للمخابرات  النمطية  الصورة 

وسائل، وهي:

إقحام شخصية الضابط النموذجي
برزت بعد سنة 2011 في الدراما التلفزيونية 
تنتمي  جــديــدة  مــالمــح لشخصية  الــســوريــة، 
للمخابرات السورية، وهي شخصية الضابط 

الــنــمــوذجــي. لــتــقــدم املــســلــســالت، الــتــي تعطي 
مساحة درامية لعناصر املخابرات، خليطا بني 
وبني  املضحكة،  التقليدية  النمطية  الــصــورة 
بمصلحة  املنشغلة  املثالية  الــجــادة  الــنــمــاذج 
الوطن، وذلــك من أجل تحسني صــورة أجهزة 
الدولة وتشذيب مفهوم الوطنية. وذلك بدوره 
على مستوى الدراما التلفزيونية بشكل عام، 
فــازدادت مساحة الحوارات الوطنية، التي لم 
ملتابعيها،  جـــذب  عــنــصــر  تــشــكــل  أن  تــســتــطــع 
مثل مسلسل »أحمر« الذي أثرت فيه الحوارات 
الــوطــنــيــة بـــني الــضــبــاط الــشــرفــاء عــلــى إيــقــاع 
الــحــبــكــة الــبــولــيــســيــة، واألســـــــوأ مـــن ذلـــــك، أن 
الشخصية الجديدة لم تستطع كسر الصورة 
الــنــمــطــيــة الـــراســـخـــة بــعــقــل املــتــلــقــي، بـــل بــدت 
كــاســتــثــنــاء يــشــذ عــن الــقــاعــدة دون أن يمتلك 
الـــقـــدرة عــلــى تغيير الـــداللـــة الــراســخــة لــرجــال 

الدولة في الدراما وعلى أرض الواقع.

تبرير جرائم النظام باألخطاء الفردية
ــان رجــــــال الــــدولــــة يـــتـــصـــرفـــون فــي  ــ بـــعـــد أن كـ
الدراما السورية بميكانيكية بحتة، وينفذون 
األوامر دون أن يكونوا مسؤولني عن األضرار 
ــن أفـــعـــالـــهـــم، تــتــغــيــر الــتــوجــيــهــات  املــتــرتــبــة عـ
للكتاب هذه الفترة، لتعطي شخصيات رجال 
الــدولــة وأجــهــزة االســتــخــبــارات مساحة أكبر، 
لــيــجــعــلــوهــا شــمــاعــة يــعــلــقــون عــلــيــهــا أخــطــاء 
النظام وجــرائــمــه. هــذا بالضبط مــا حــدث في 
فـــي جــزئــه  الـــخـــاصـــرة«  مــســلــســل »والدة مـــن 
الـــثـــانـــي، حــيــث أعـــــــادوا تــمــثــيــل قــصــة انــــدالع 
ــداث درعـــــا، وحــمــلــوا املــســؤولــيــة  ــ ــثـــورة وأحــ الـ
 لضابط صغير في أحد فروع املخابرات 

ً
كاملة

الشعب  احتجاجات  مــع  تعامل  إذ  باملنطقة، 
بــطــريــقــة وحـــشـــيـــة، وتــســبــب بـــعـــدد كــبــيــر من 
لم  التي  الشخصية  مبادرته  بسبب  الجرائم، 

ترضى عنها القيادات العليا في الدولة. 

تغييب مشاهد التعذيب في السجون
املسلسالت  عـــدد  ازداد  األخـــيـــرة  املـــواســـم  فــي 
املجرمني،  الرئيسية على  التي تقوم حبكتها 
وحـــاولـــت هـــذه املــســلــســالت أن تــظــهــر أجــهــزة 
الدولة بصورة متمدنة، حيث يحاول الضباط 
ــأكــــدوا مــــن أي  ــتــ ــر« أن يــ ــ ــمـ ــ فــــي مــســلــســل »أحـ
التعذيب،  أو  االعتقال  على  اإلقـــدام  قبل  دليل 
يغيب  الضباب«  »عابرو  فإن مسلسل  وكذلك 
مــشــاهــد االعــتــقــال والــتــعــذيــب، رغـــم أنـــه يركز 
ــهــــار وحـــشـــيـــة املـــجـــرم  طــيــلــة الــــوقــــت عـــلـــى إظــ
حــاالت  وبـــررت  املختطفني.  تعذيب  وأساليب 
الشخصية،  الــعــصــابــات  بــخــالفــات  االخــتــفــاء 
بــعــد أن كــانــت حــــاالت االخـــتـــفـــاء فـــي املــاضــي 
تعني الوقوع بأيدي السلطات األمنية. وعلى 
الرغم من كل هذه املحاوالت الحثيثة إلظهار 
الصورة املتحضرة ألجهزة الدولة، إال أن ذلك 
لــم يــحــدث بــســبــب ارتـــبـــاط الـــصـــورة النمطية 
بــعــقــلــيــة املــمــثــلــني الــــذيــــن اخــتــلــفــت أدوارهـــــــم 
ــم«. ورغــــم أن الــنــظــام  ــتـ ــريـ وحـــافـــظـــوا عــلــى »الـ
أهمية مسيرة اإلصــالح  أن يؤكد على  حــاول 
الناجحة لهرمه عندما ألغي قانون الطوارئ، 
لــم تتم ترجمته فنيا، ولم  الــحــدث  أن هــذا  إال 
الــواقــع. وتبقى  إنكار  الــدرامــا  اع 

ّ
يستطع صن

التجربة الــدرامــيــة الــوحــيــدة الــتــي حــاولــت أن 
تــتــنــاول مــوضــوع »قـــانـــون الـــطـــوارئ« بشكل 
درامـــــي جــــاد، هـــي تــجــربــة »ضــيــعــة ضــايــعــة« 
العمل حالة  فريق  انتقد  الثاني، حيث  الجزء 
الذعر املتمثلة بالعيش تحت قانون الطوارئ، 
في حلقة »زمور خطر«، التي يترك فيها هرم 
السلطة في الضيعة زمور الخطر يصدح في 
ــوٍم عــمــيــق، وتــتــعــاقــب  كـــل مـــكـــان، ويــغــط فـــي نــ
الـــفـــصـــول وأبــــطــــال الــضــيــعــة مـــحـــشـــورون في 
الكنبايات  طقم  بجلب  يــفــكــرون  الــجــاج«  »إن 
الوضع سيستمر  بأن  إلى ملجأهم إليمانهم 
. ولكن هذه التجربة تعود لفترة ما قبل 

ً
طويال

الثورة، وتحديدًا لسنة 2010.

بيروت ـ العربي الجديد

أحـــيـــا الـــفـــنـــان املـــغـــربـــي ســعــد ملـــجـــرد حفلة 
ــيـــروت« أول من  ــاد بـ ــيـ ضــمــن فــعــالــيــات »أعـ
أمس الثالثاء على واجهة بيروت البحرية، 
مـــن 2000 شــخــص، حـــضـــروا ملتابعة  أكــثــر 
حــفــل الــفــنــان الــــذي بــلــغ مــجــمــوع مــشــاهــدة 
أغنياته على موقع »يوتيوب« أكثر من 300 
مــلــيــون مــتــابــع، الــرقــم ربــمــا يحمل البعض 
املغربي  الشاب  أو متابعة هــذا  إلــى مراقبة 
الــذي بــدأ حياته العملية في الغناء، ضمن 
ــــل  2007 ووصـ ــار«  ــ ــتـ ــ سـ ــــر  ــــوبـ »سـ بــــرنــــامــــج 
إلـــى نــهــائــيــات أول بــرنــامــج واقـــعـــي ُيعنى 

باملواهب.
عــشــر ســنــوات، بــعــد »ســوبــر ســتــار« مهدت 
ــــوالدة أول مـــطـــرب مــغــربــي يــحــظــى بــهــذه  لــ
بنمط  أو  بالغرب  االستعانة  دون  الشهرة، 
معني من الغناء »كــالــراي« الــذي منح عددًا 
ــرب الـــعـــربـــي نــجــاحــا  ــغــ ــي املــ ــن املـــغـــنـــني فــ مــ
وشــهــرة جــيــدة، لــم يستغل ملــجــرد أســلــوب 
»الــــــــراي« وال اتـــجـــه إلــــى أوروبـــــــا كــمــا فعل 

بعمل  مــجــددًا  الــلــه  رزق  تكليف  إلـــى   LBCI
جديد ُعرض هذا العام بعنوان »مش أنا«.

حقق »مش أنا« نسبة متابعة عالية، حتى 
رمـــضـــان،  شـــهـــر  مــنــتــصــف   ،LBCI أعـــلـــنـــت 
فوزه باملرتبة األولى بني املسلسالت األكثر 
مشاهدة، بحسب إحصاءات تجريها شركة 

»ايبسوس«.
ــم يـــثـــن املـــحـــطـــة الــلــبــنــانــيــة عــن  ـــك لــ لـــكـــن ذلــ
 لبنانيا ثانيا 

ً
االعتراف أيضا بأن مسلسال

الــرمــضــانــيــة لشاشتها  الــبــاقــة  كـــان ضــمــن 
»ويــــن كــنــتــي«، تــألــيــف كــلــوديــا مــرشــلــيــان، 
 فـــي املــرتــبــة 

ّ
وإخـــــــراج ســمــيــر حــبــشــي، حــــل

وقــالــت  نتائجها،   LBCI وتــابــعــت  الــثــانــيــة. 
الــســوري  املسلسل  منحت  اإلحـــصـــاءات  إن 
الــــبــــنــــات 3«  الــــــحــــــارة 8« و«طــــــــــوق  »بـــــــــاب 
مسلسل   

ّ
وحـــل والــرابــعــة.  الثالثة  املرتبتني 

»مــش أنـــا« فــي املــرتــبــة األولـــى بـــــ15.6% من 
نــســبــة املــشــاهــدة فـــي الــدقــيــقــة، ومـــا ُيــعــادل 
60%، ومــســلــســل »ويــــن كــنــتــي« فــي املــرتــبــة 
املشاهدة  نسبة  من   %13.6 بنسبة  الثانية 
ُيــــعــــادل 57%، تــلــيــهــمــا  ــا  ــ الـــدقـــيـــقـــة، ومـ فــــي 
أعمال البيئة الشامّية مع الجزء الثامن من 
الثالثة،  املرتبة  الــحــارة« في  »بــاب  مسلسل 
الدقيقة،  فــي  املــشــاهــدة  نسبة  مــن  و%10.8 

ربيع فران

بعد مرور حوالي شهر على انتهاء السباق 
ــلـــســـالت  الــــرمــــضــــانــــي لـــجـــهـــة عـــــــرض املـــسـ
الـــعـــربـــيـــة، بـــــدأت فـــي لــبــنــان بــــــوادر مــعــركــة 
ـــاب 

ّ
حــقــيــقــيــة بــــني بـــعـــض املـــنـــتـــجـــني والـــكـــت

واملـــحـــطـــات نــفــســهــا، فـــي وقــــت يـــحـــاول كل 
الخاصة، من خالل  طرف تغليب مصالحه 
اإلشادة بنوعية العمل، وليس ذلك فقط، بل 

اإلقرار بأنه حقق املراتب األولى.
 LBCI ــازت ــ مــســلــســالن ومــحــطــة واحـــــــدة: فـ
بــعــرض عــدة أعــمــال لبنانية، ولــم تفلح أي 
محطة لبنانية في استقطاب جمهور يجمع 
عــلــى مــســلــســل آخـــــر، رغــــم عــــرض الــقــنــوات 
والــســوريــة  اللبنانية  املسلسالت  مــن  عـــددا 
واملــصــريــة، فــي الــوقــت الـــذي تــتــصــاعــد فيه 
نسبة املشاهدة للدراما اللبنانية في شهر 

رمضان عاما بعد عام.
حــيــث   ،2015 رمــــضــــان  إلــــــى  ــعــــود  نــ ــا  ــنــ وهــ
اســـتـــحـــوذت الـــكـــاتـــبـــة واملـــمـــثـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
كارين رزق الله على اهتمام اللبنانيني، في 
األولـــى  املـــرة  «. وكــانــت 

ّ
»قــلــبــي دق مسلسل 

التي تخرج فيها رزق الله عن ثنائية دامت 
ــا املــمــثــل  ــنــــوات مــــع زوجــــهــ ــر مــــن 10 ســ ــثـ أكـ
ــادي شــــربــــل، فــــي مــجــمــوعــة مــــن األعـــمـــال  ــ فــ
التلفزيونية، غّيرت رزق الله من الكوميدي 
ــمـــاعـــي الــخــفــيــف،  ــتـ إلـــــى الـــرومـــانـــســـي االجـ
 »

ّ
دق »قلبي  الجدّية  تجاربها  أولــى  فكانت 

يــورغــو شلهوب،  إلــى جانب  مــن بطولتها، 
يحسم  أن  استطاع  لكنه  متواضع،  بإنتاج 
ــام  ــافـــســـة، ويـــحـــتـــل مـــرتـــبـــة مــتــقــدمــة أمــ ــنـ املـ
األعمال اللبنانية التي تتنافس مع »دراما« 
مصرية وســوريــة تحديدًا، األمــر الــذي دفع 

الــجــزائــري الــشــاب خــالــد وزمــــالؤه، بــل عمد 
في  ولحنا  كتابة  باملغاربة  االستعانة  إلــى 
لبنان  في  نجاحها  أظهرت  أغنيات خفيفة 
واألردن، قبل أن تحتل مساحة جيدة أيضا 
عـــلـــى الــــخــــارطــــة الـــغـــنـــائـــيـــة لــــــدول الــخــلــيــج 
يــعــززهــا ُســبــل الــتــعــاون بــني املــغــرب وهــذه 
الــدول عن طريق امللحنني والشعراء، الذين 
نذكر  مغربية  بــأصــوات  دائــمــا  يستعينون 
منها الفنانة املغربية الراحلة رجاء بلمليح، 
والفنانة أسماء ملنور التي اتخذت من دبي 

مقرًا إلقامتها بشكل دائم.
في حفل يــوم الثالثاء املــاضــي، غنى ملجرد 
بطريقة مبتكرة، معتمدًا على أدائه البسيط، 
وفـــرقـــة مــوســيــقــيــة تــبــنــت أغــنــيــاتــه بطريقة 
ملثل  الضروري  اإليقاع  مغربية مزجت بني 
هذه املناسبات، وبني التقنيات اإللكترونية، 
التي تصبغ معظم األغنيات العربية اليوم، 

ال بل أصبحت جزءًا منها.
الطرفني  بــني  التناغم  كيفية  واضــحــا  ظهر 
لم  املــســرح،  املوسيقية على  والــفــرقــة  ملجرد 
بل  املغربية  األغنية  »ملعلم«  صاحب  يوفر 
أعطاها مساحة جيدة في برنامجه الغنائي 
لبيروت، والتي كانت برأي جمهوره جواز 
عــبــور أو الـــخـــروج بــاألغــنــيــة املــغــربــيــة إلــى 
خارج الحدود، ولو كان جمهور لبنان يجد 
صعوبة في شرح بعض املفردات املغربية، 
لكنه تفاعل جدًا مع أغنية »انت باغية واحد« 
ت نجاح ملجرد قبل سنوات قليلة 

ّ
التي ثبت

ودفعته باتجاه الشرق وبالد الشام مغنيا 
معروفا، متسلحا بأرقام صفحات »امليديا« 
املئة مليون  البديلة، كأول مغربي يتخطى 
مــتــابــع عــلــى يـــوتـــيـــوب، إضـــافـــة إلــــى أجــــواء 
مسرحية مدروسة بعناية من قبل منظمي 

ــــزة مــــع الـــتـــأثـــيـــرات  ــــركـ ـ
ُ
ة امل الـــحـــفـــل، اإلضــــــــاء

التقنية العالية، زادت من حماس الجمهور 
فترك املقاعد املخصصة واملدرجات، ووقف 

قبالة املسرح مؤديا وراقصا.
كما استقدم ملجرد فرقة استعراضية ُوظفت 
فــي مكانها املــنــاســب لــتــزيــد هــي أيــضــا من 

ــرات الــتــي تــرافــق مــعــظــم الــفــنــانــني في  املـــؤثـ
حفالتهم.

الفنان ملحم زين، الذي جلس في الصفوف 
ألداء  جيدًا  مستمعا  الحفل  تابع  األمامية، 
املــغــربــي، فما كــان مــن سعد ملجرد  صديقه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  املــــســــرح  إلـــــى  أن دعــــــاه  إاّل 

املغربي واللبناني،  الــفــن  بــني  الــغــنــاء، ربــط 
كان جيدًا في صورة التبادل بني الصوتني، 
اللبنانيني  أهــدى  بل  بذلك  يكتف ملجرد  لم 
موااًل للفنان وديع الصافي، وأتبعه بأغنية 
لــلــمــطــرب مــلــحــم بــركــات »عــلــى بــابــي واقــف 

قمرين«.

البنات«  مــن »طــوق  الثالث  والــجــزء  و%56، 
نسبة  من   %6.4 بنسبة  الرابعة  املرتبة  في 

املشاهدة في الدقيقة، و%42.4. 
هذه املعلومات، أزعجت املحطات اللبنانية 
نافسة، فقامت محطة MTV اللبنانية برد 

ُ
امل

مفّصل في نشرة أخبارها يوم الحادي عشر 
من يوليو/تموز الحالي، وقالت إن مسلسل 
شترك هو الذي 

ُ
»ياريت« اللبناني السوري امل

فاز باملرتبة األولى، بدليل شركة إحصاءات 
عبر  املتابعني،  باختيار  أيضا  وفــاز  ثانية، 
اســتــفــتــاء قــامــت بــه إذاعــــة صـــوت الــغــد على 
الهاتف وتطبيقات  مدى ثالثني يوما، عبر 
خاصة على موقع اإلذاعة اإللكتروني. وبنّي 
االســـتـــفـــتـــاء أن مــســلــســل »يــــاريــــت« هـــو في 
منتج  استفز  بالطبع  األمــر  األولـــى.  املرتبة 
مسلسل »ويـــن كنتي«، مـــروان حـــداد، الــذي 
أكد أن اإلحصاءات بّينت الفائز من البداية، 
ويـــقـــصـــد مــســلــســلــه، وهـــــو إلـــــى ذلـــــك اتــهــم 
بطريقة غير مباشرة النتيجة التي خرجت 
بــهــا LBCI؛ كــونــهــا اعـــتـــمـــدت عــلــى نــتــائــج 
ــا« على  اإلحـــصـــاء األول وأدرجـــــت »مـــش أنــ
أنه منافس، ال بل فائز على  مسلسل »وين 
كنتي«. ورد حداد، في تغريدة متوجها إلى 
بطلة »مش أنا« كارين رزق الله: »صديقتي 
كــاريــن رزق الــلــه، شــركــات اإلحــصــاء تصدر 
كل يوم نسب املشاهدة للمسلسالت املعادة، 
ألنــهــا تعتبر املــشــاهــد، فــي أي وقــت ويجب 
املسلسل  هــو  كنتي«  »ويـــن  لــذلــك  احتسابه 

األول«.
الــواضــح أن حـــداد وجــه رســالــة قاسية إلى 
كــاتــبــة »ويـــــن كــنــتــي« و«يـــــاريـــــت«، كــلــوديــا 
مــرشــلــيــان، عــلــى مــوقــفــهــا املــتــحــيــز ملسلسل 

»ياريت«.

سعد لمجرد: طريق األغنية المغربية تمرّ في بيروتانتهى رمضان ولم ينته صراع القنوات اللبنانية
أحيا الفنان المغربي سعد 

لمجرد حفله األول في 
بيروت، صاحب »المعلم« 

وقف لساعتين يغني 
سعيًا وراء جمهور 

جديد عرفه بداية من 
برنامج »سوبرستار«

عتاب شمس الدين

 ما يعرفونه عن املطبخ من »تقاليد« 
ّ
 كثيرون أن

ّ
يظن

و»ثــوابــت« هــو الصحيح. لكن هناك أخــطــاء كثيرة 
نا في املطبخ وأثناء الطهو وال 

ّ
شائعة. نرتكبها كل

ننتبه لها.
 
ّ
بــحــســب اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة بـــيـــان أحـــمـــد فـــإن

»الـــزيـــت الــنــبــاتــي عــلــى ســبــيــل املـــثـــال يــحــتــوي على 
ســـعـــرات حـــراريـــة تـــعـــادل الـــزبـــدة والــســمــنــة، ولــيــس 
ه صحّي أكثر، لذا يجب 

ّ
 من الزيت العادي، لكن

ّ
أقــل

أو  القلي  فــي  ســواء  منه،  معتدلة  كميات  استعمال 
ــهــا هي 

ّ
الــطــبــخ، أو الــشــّي أو السلق أو الــبــخــار، وكــل

طرق مفضلة أكثر من القلي«.
»العربي الجديد«، العادات  عدد بيان، في حديث لـ

ُ
وت

الخاطئة في املطبخ: »سلق الخضار في املياه حتى 
املوجودة  الغذائية  العناصر  يفقدها  هذا  الغليان. 
األنسب  والــطــريــقــة  والفيتامينات.  كــاملــعــادن  فيها 
تــكــون بــشــّيــهــا فـــي الـــفـــرن أو عــلــى الــبــخــار. واملــيــاه 
على  تــحــتــوي  ألنــهــا  مهمة  جـــدًا  للسلق  املستعملة 
فيتامينات ومعادن الخضار، لذا يجب عدم رميها 

بل استعمالها في الطهو«.
طهوها  قبل  والفواكه  الخضار  »تقشير   

ّ
أن وتكمل 

يفقدها أيضا الكثير من الفيتامينات واملعادن التي 
لذا  تحتوي عليها، كذلك يفعل تقطيعها وسلقها. 
ُيمكن تقشيرها وتقطيعها بعد سلقها«. وتلفت إلى 
بسرعة  نخسرها  التي  الفيتامينات  أكثر  »مــن  ــه 

ّ
أن

الــفــيــتــامــني»A« و»C«. ومـــن »الـــعـــادات املـــضـــّرة في 
املطبخ استعمال الـ Sauce والصلصات أثناء الطهو 
ــهــا خــالــيــة مــن الــســعــرات الــحــراريــة، 

ّ
ــا أن

ّ
اعــتــقــادًا مــن

حــراريــة  ســعــرات  على  تحتوي  الحقيقة  فــي  لكنها 
ويجب زيادتها إلى األطعمة إلعطاء نكهة فقط«.

التي  بالتقطيع  الخاصة  الخشب  ألـــواح  إلــى  نصل 
تــســتــعــمــل فـــي املــطــبــخ لــتــقــطــيــع الـــدجـــاج والــلــحــوم 
 

ّ
أال تكون واحـــدة. فلكل والسمك والــخــضــار: »يجب 

ــه. وُيــمــكــن أن تكون  نـــوع خــشــبــة وســكــني خــاصــة بـ
مــلــّونــة للتمييز بينها. والــهــدف مــن ذلـــك هــو منع 
انتقال البكتيريا من نوع إلى آخر. وبعد استعمالها 

يجب غسلها وتعقيمها جيدًا«.
كذلك يجب الحذر من عدم وضع األطعمة املثلجة، 
الــبــراد ليذوب الثلج  مثل اللحوم والــدجــاج، خــارج 
عنها. فهذه عادة خاطئة. يجب وضعها في البراد 

أو في املايكرويف.
وهــنــاك األطــعــمــة املــطــبــوخــة، وتــلــك يــجــب أال تبقى 
أكثر من ساعتني خارج الثالجة. وهناك عادة تلجأ 

إليها معظم السيدات وهي طهو األطعمة ووضعها 
الثالجة. هذه طريقة مضّرة ألنها تساعد على  في 
نــمــو الــبــكــتــيــريــا. بــاإلضــافــة إلـــى الــســمــاح لتعرض 
الهواء، ما يؤدي  إلى  الطنجرة  الساخن في  الطبخ 
إلى تأكسده وتكاثر البكتيريا فيه. وُيمكن أن يؤدي 
إلى تسّمم غذائي. ومن العادات السيئة طهو قطع 
اللحم السميكة. هنا يصعب معرفة مدى نضوجها 
ها غالبا ما تنضج من الخارج قبل 

ّ
على النار. إذ إن

الداخل. فتضطر بعض السيدات الستعمال شوكة 
ملــعــرفــة مـــدى نــضــوجــهــا: »ويــجــب اســتــعــمــال مــيــزان 

حرارة يؤكد نضجها«.
وتنّبه من خطورة »القلي في الزيت ألكثر من ثالث 
النار، حينها  مــّرات. ويجب عــدم تركه يتبخر على 
لــذا يجب وضعه  زيــت مضّر للصحة،  إلــى  يتحّول 

على نار خفيفة دائما«.
ــر مــــن األخــــطــــاء الـــشـــائـــعـــة »شـــــــراء الــخــضــار  ــذكــ وتــ
والفواكه وغسلها ووضعها في البراد. هذه العادة 
تــفــقــدهــا الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة وتــعــّرضــهــا للعفونة 
فقط  البراد وغسلها  في  تركها  األفضل  والرطوبة. 

قبل تناولها أو طهوها«.
وتختم بنصيحة االبتعاد خالل غسل الدجاج عن 
ترك مياهه في حوض الغسيل، ما قد يؤدي بالتالي 
ـــه 

ّ
إلــــى انـــتـــقـــال الــبــكــتــيــريــا: »ُيـــمـــكـــن عــــدم غــســلــه ألن

سُيطهى بطريقة سليمة على درجــة حــرارة عالية. 
وفي حال غسله يجب أن يكون ضغط املياه خفيفا 

ويجب تعقيم املكان جيدًا«.

كيف تطّورت صورتهم في الدراما؟

)2u2c( لمجرد وزميله ملحم زين في بيروت

)Getty(

)Lbci( »من مسلسل »وين كنتي

من مسلسل »أحمر« إنتاج 2016 )أضواء المدينة(

واألمن  المخابرات  لعناصر  نمطية  صورة  المسلسالت،  بعض  خالل  من  السورية  الدراما  تنقل 
السوري، على الرغم من الثورة التي بلغت عامها الخامس

رجال المخابرات السورية

أخطاء شائعة في الطبخ

فنون وكوكتيل
قضية

اتيكيت

مهرجانمسلسالت

قدمت الدراما السورية 
هذا العام مسلسل »الندم« 
إخراج الليث حجو، ودخل 

عنصر المخابرات إلى 
المسلسل االجتماعي الذي 
يروي قصة عائلة سورية 

ميسورة، قبل وبعد الثورة 
السورية، عاشت هاجسًا 

بعد قيام جهاز المخابرات 
باختطاف صهرها دون 

سبب وجيه. الالفت تمادي 
وعبث الجهاز االستخباراتي 

وفساده، ليس عبر االعتقال  
التعسفي فقط بل من 

خالل الرشاوى التي يفرضها 
هؤالء لمجرد االستفسار 

عن معلومة تتعلق 
بالشخص المعتقل.

في »الندم«... 
شبّيحة
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بانخراطه في العمل السياسي، ضمن توّجهه 
اليساري. بحسب يسري عبد الله، فإن حتاتة 
 
ً
ال

ّ
اتجه في روايته هذه إلى الجماليات، مفض

املـــوت والـــذاكـــرة، بعد أن  أن يثير أسئلة عــن 
ــولـــوجـــي واألدبـــــي  ــديـ ــتـــداخـــل بـــن األيـ  الـ

ّ
ظــــل

حاضرًا في أعماله منذ روايته األولى »املرأة 
ذات الجفن املعدني« )1974(، وصواًل إلى ما 
تالها من روايات وقصص قصيرة ومذّكرات 

عت على ثالثة أجزاء.
ّ
توز

األيديولوجية قد  الحمولة  أن  الله  يرى عبد 
سيء إلى العمل األدبي، وتحّوله إلى مجّرد 

ُ
ت

بيان ذي أهمية أيديولوجية أو توثيقية، من 
دون أن تكون له قيمة جمالية وإبداعية. مع 
ــاب 

ّ
ذلــــك، كــمــا يــضــيــف، يــجــري االحــتــفــاء بــكــت

يــــكــــّرســــون أعـــمـــالـــهـــم لـــأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــتــي 
ينطلقون منها. هنا، يستشهد بأعمال نوال 

السعداوي، زوجة حتاتة سابقًا.
يشير عبد الله إلى أن األم هي مركز الحكي 
فـــي »شـــريـــط الـــحـــزن األبـــيـــض«، ضــمــن إطـــار 
بالحاضر؛ حيث  املاضي  فيه  يلتقي  ســردي 
ــة بــتــقــنــيــة »الـــــفـــــالش بــــاك«  ــاتـ ــتـ يــســتــعــن حـ
الــتــي تكشف عــن مــواضــع حميمية بــن األم 
 زمني يسهم في بناء الجدل 

ٌ
ل

ُ
والسارد. تداخ

بـــن الـــزمـــن والـــشـــخـــصـــيـــات، ويـــربـــط بينها 
وبن أحداث بعيدة؛ كالحرب العاملية الثانية 

وحادث حريق القاهرة، وفق تعبيره.
ــلـــى شــخــصــيــة نـــســـائـــيـــة قــد  ــكـــن االتـــــكـــــاء عـ لـ
يبدو محض حيلة مستهلكة ومــكــّررة. هنا، 
يــلــفــت عــبــد الــلــه إلـــى أن حــتــاتــة تــعــّمــد تــكــرار 
قناعته  الجزئية ضمن  هــذه  االشــتــغــال على 

ــرأة وتـــنـــاول قضاياها  بـــأن »الــحــديــث عــن املــ
ــن عــمــق  ــ ــو مـ ــ ــيــــة، هـ ــتــــمــــاعــ ــا االجــ ــ ــهـ ــ ــاعـ ــ وأوضـ
دائــمــًا، في  الــتــي ينساها  الــيــســار  اهتمامات 
مقابل التركيز على الفئات العّمالية«، مثلما 
الــيــســار وعــوملــة رأس  ُيشير فــي كتابه »فــكــر 
 يصفه صاحب »فكر جديد في 

ٌ
املــال«. تركيز

ما يحاول 
ّ
اليسار« بالجمود. وهو، هنا، كأن

التحّرر من جمود اليسار املصري، من خالل 
انشغاله بقضايا املرأة.

ورغم اشتغالها على حكاية األّم اإلنكليزية، 
الــروايــة لم تنشغل  الله يعتبر أن  إال أن عبد 
ــــي »الـــحـــي  ــة كـــمـــا فـ ــهــــويــ ق الــ

ّ
ــز ــ ــمـ ــ بـــمـــســـألـــة تـ

الالتيني« لـ سهيل إدريس أو »موسم الهجرة 
إلـــى الــشــمــال« لـــ الــطــيــب صــالــح، عــلــى سبيل 
ــة اغــتــراب األم في  املــثــال، بــل رّكــــزت عــلــى أزمـ
الــزوج  مثل  بها،  املحيطة  الشخصيات  عالم 
ــوازاة مع  ــاملــ ــــرى. وبــ الــــذي يــرتــبــط بـــامـــرأة أخـ
املصائر املأساوية التي تعيشها شخصيات 
العمل األنثوية، تكشف الرواية عن التحّوالت 
ــا مـــصـــر بــعــد  ــهـ ــهـــدتـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي شـ
نهاية  إلــى  الثانية، وصـــواًل  العاملية  الــحــرب 

التسعينيات.
يلفت املتحّدث إلى أن اهتمام حتاتة بقضايا 
املــــرأة ال يقتصر عــلــى أعــمــالــه الــســرديــة، بل 
الذي  النسوية  الكتابة  تحليل  إلى  يتجاوزه 
ــددًا مـــن دراســــاتــــه؛ مـــن بينها:  خــّصــص لـــه عــ
املـــرأة بــن حصار السلفية ومصيدة  »إبـــداع 

القاهرة ـ إيمان عادل

تبدو روايــة الكاتب املصري شريف 
لــو  كـــمـــا  الـــجـــديـــدة   )1923( حـــتـــاتـــة 
ــَيــــري  ــِســ ــال لــعــمــلــه الــ ــمـ ــكـ ــتـ ــا اسـ ــهــ أنــ
»النوافذ املفتوحة«، الذي صدر أّول مرة عام 
الحزن  عنوان »شريط  الــروايــة  تحمل   .1993
األبـــيـــض«، وقـــد شــّكــلــت مــحــور نـــدوة ُعــقــدت، 
قــبــل أّيـــــام، فـــي »مــكــتــبــة الــبــلــد« فـــي الــقــاهــرة، 
اب 

ّ
كت ثالثة  وبحضور  صاحبها،  غياب  فــي 

اد؛ هم: يسري عبد الله، ومحمود قرني، 
ّ
ونق

وسامي سليمان.
 السمة األبـــرز فــي الــروايــة، التي صــدرت 

ّ
لعل

حديثًا عن »مركز األهرام للنشر«، هي غياب 
األيـــديـــولـــوجـــيـــا والـــحـــدث الــســيــاســي عــنــهــا، 
املعروف  »الشبكة«  صاحب  كتابات  بخالف 

خوان فيليبي روبليذو

رغبات السائرين
ً
اجعل لهم عالمة

في األيام الشقراء التي ترفض أن تنتهي،
في األحالم التي لم يؤّججها حزيران،

ادمغ جبهات أصحاب األرقام والشرارات،
حــن تــتــأرجــح أيــاديــهــم بــرعــونــة وال تجرؤ 

على قول شيء في مساء أبيض سخيف.
بــهــم تــلــك الــدمــغــة، ولــتــجــلــب االنــتــبــاه 

ّ
لــتــعــذ
إليهم

فيكون للثالثن كلمة التي منحت لهم قّوة 
وجدوى،

اجعل من لياليهم مرتعًا لليأس.
ال تنس أنهم كسالى،

وأن الرفاهية أسكنتهم في املمّرات املظلمة،
وها بهمجية 

ُّ
وأن قشور الليمون التي عض

ما زالت ملقاة على أرض الحديقة العطرة.
اغفر أخطاء السفهاء املجدية،

من  عند خروجهم  تلعثموا  ألنهم  اعــذرهــم 
البيت،

بهم الوقوع في قذارة الحسد،
ّ
جن

وامنحهم فجرًا خاليًا من العتب.

نشيد مشاع
نتوق لنشيد مختزل بلحٍن مزركش
ان، نشيد ال قارب شراعي  به وال ربَّ

بل به حقل تنيره الشمس،
وطائرة ورقية في السماء قليلة الشكوى،

كالب تبارك املساء،
تجعله أكثر سهولة،

ــتــــرك لـــلـــزائـــريـــن الـــخـــمـــور  ــٍت يــ ــيــ صــــاحــــب بــ
الثمينة،

ــســخ، 
ّ
 الــقــرنــفــل املــحــفــوظ فـــي قــمــاش مــت

ّ
كــــل

طري جدًا،
حن ُيخلص املزارع لعمله.

إلــــــــى مـــمـــلـــكـــتـــهـــم املـــــتـــــواضـــــعـــــة، لــــــن يــصــل 
املجاِملون،

ولـــــــــن يــــــكــــــون فـــــــي فــــــنــــــاء بــــيــــوتــــهــــم غـــنـــيـــمـــة 
يقتسمونها.

إنما هو لهب لم يشتعل تحت األصطبة،

محاولة إلثبات 
وجود الذات

ُولد الشاعر في ميديين 
عام 1968. درس األدب 

في »جامعة هافيريانا« 
في بوغوتا، التي يعمل 

حاليًا مدرّسًا فيها. من 
دواوينه: »موسيقى 

الساعات« و»من الغد«

شّكلت »شريط الحزن 
األبيض«، أحدُث أعمال 

الكاتب المصري، محور 
ندوة في القاهرة 

مؤّخرًا، بمشاركة كتّاب 
ناقشوا الرواية وتجربة 

صاحبها بين األدب 
واأليديولوجيا

في فيلمها الروائي 
القصير، تبحث 

المخرجة السورية 
سؤدد كعدان 

عن إجابة لألبواب 
التي يقرعها شخوصه 

الذين حاصرتهم 
جغرافيا الموت 

والرعب

قول شيء في مساء أبيض سخيف

خبز الحصار رواية أخرى للحرب

شريف حتاتة  عودة إلى مسألة المرأة

تشّكل األم مركز 
الحكي ضمن إطار يلتقي 

فيه الماضي بالحاضر

تنتصر رمزية الصورة 
وتختلط الموسيقى 

باللهاث وصخب الشارع

رّكزت الرواية على 
الهموم النسوية أكثر من 

تمّزق الهويات يُمكن لقارٍئ يعرف القليل عن حياة شريف حتاتة )الصورة( أن يربط بين 
إنكليزية والذي قضى  المولود ألم  الكاتب نفسه،  الرواية وبين سيرة 
قرابة 15 عامًا من حياته معتقًال 
االبن  سياسيًا، مثلما هي شخصية 
فتخسر  دوريس،  أما  العمل.  في 
ابنها في السجن، وزوجها يرتبط 
أحــد  ــو  ه وشقيقها  بـــأخـــرى، 
ضباط االحتالل اإلنكليزي. وكقرّاء 
لحظة  على  شــهــودًا  سنكون 
هويتها  عن  قسري  انفصال  من 
تعيشها  ووطــنــهــا،  وعائلتها 

هذه المرأة.

انفصال قسري

2425
ثقافة

ندوة

نص

فيلم

فعاليات

وفكر  واملــرأة  األصولي  و»الخطاب  التحّرر«، 
ما بعد الحداثة«، و»تجربتي مع الذكورة«.

ــم يـــُكـــن مــمــكــنــًا املـــــــرور عـــلـــى تـــجـــربـــة زواج  لــ
شحاتة بنوال السعداوي التي يقول عبد الله 
أّدت دورًا في كشف »الجانب األنثوي«  إنها 
فــي شخصيته، والــــذي مــّكــنــه مــن االنــشــغــال 
بتفاصيل حياة النساء: »حضور السعداوي 
غــّيــر مــجــرى انــشــغــاالتــه مـــن نــاشــط يــســاري 
إلــى روائـــي يكتب عن  الــســّري  العمل  ينتهج 

تجاربه وتجارب اآلخرين بنبرة عالية«.
معايشة  أن  قرني  محمود  اعتبر  جهته،  من 
ــري، بـــــدءًا من  حــتــاتــة تــجــربــة الـــيـــســـار املــــصــ
تأسيس حركة »حدتو« )الحركة الديمقراطية  

النقاء أوَسم األرواح،
تــحــمــلــه بـــن شفتيها طــفــلــة قـــادمـــة مـــن طــرف 

البحر اآلخر.
والرمال التي تعيق السير تنجز عملها بشكل 

كامل،
ألنــهــا تــعــرف أن حــجــم األيــــام املــّيــت ضـــروري 

لشد أوتار النشيد
لجعله أعمق، نابضًا بالحياة، مشاعًا،  يقّيد 

الرغبات التي تصمُّ الشعور،
 لخطواتنا،

ً
ينيرنا في ليلة مظلمة، يكون دليال

راسمًا طريقًا واضحًا في الغابة.
عــنــد املــســبــح يــمــكــن ســمــاع األغــنــيــات الــتــي ال 
الليلية،  السرية  اللقاءات  اإلذاعــة،  ف في 

ّ
تتوق

املساءات الالمنتهية،
أتاحت للنشيد أن يصل إلى أسماعنا،

ــا، مــن  ــ ــــدورنـ أن يـــخـــرج مــــن ألــســنــتــنــا، مــــن صـ
دواخلنا،

أن يرافقنا ويداعبنا.
ماهٌر من يعرف نوتاته، 

داته الصامتة، تردُّ
فهذا النشيد ال يعرف الخيانة، ولم يجّربها،

هــون قـــرب املــيــاه يــعــرفــون مــاذا 
ّ
والـــذيـــن يــتــنــز

، يحبُّ
واليوم منحوا أنفسهم للبؤس.

إشــاعــة صغير تكبر، وتــبــدأ الــحــيــاة مــن دون 
ظالل.

)ترجمة: غدير أبو سنينة(

للتحّرر الوطني( كشفت له عن حجم القيود 
الـــذي يعاني منه  الفكري  األبــويــة والــجــمــود 
األخير، ما دفعه إلى البحث عن تحرير نفسه 

بالفن والوعي باملرأة ومسألتها.
يستشهد قرني بتجربة »النوافذ املفتوحة«، 
اليسار  فيها  الــكــاتــب وضـــع  أن  يعتبر  الــتــي 
املــصــري، وخــصــوصــًا تــجــربــة الــعــمــل الــســري 
في »حدتو«، تحت عدسة مكّبرة، وواجه فيها 
صاحب »طريق امللح والحب«، نفسه واليسار 
بتناقضاته ومعضالته، معتبرًا أن نمو هذا 
بمعنى  األربعينيات،  عند  ــف 

ّ
تــوق قــد  التيار 

أنه لم يطّور أدواتــه وال آليات اشتغاله، ولم 
يــمــارس النقد الــذاتــي. وبــالــتــالــي، لــم يتمّكن 
التي واجهت  الجديدة  من مجاراة املشكالت 
الــســيــاســة واملــجــتــمــع املــصــريــن مــنــذ نهاية 
الحرب العاملية حتى اللحظة بحلول جديدة.

أّمــــــا الـــنـــاقـــد ســـامـــي ســـلـــيـــمـــان، فـــاعـــتـــبـــر أن 
»شريط الحزن األبيض« تتعّمق في الذاكرة 
كمحاولة إلثبات وجود الذات في العالم، كما 
سمت فيها حركة الذاكرة بالحرية، وهو ما 

ّ
ات

ضح في عدم تقسيم الرواية إلى فصول أو 
ّ
ات

انتقال  فــإن  إلــى سليمان،  بالنسبة  مــقــاطــع. 
 
ً
الـــــراوي بــن أربــعــة أزمــنــة مــخــتــلــفــة، إضــافــة

إلــــى إرجـــــاء تــعــاطــفــه مـــع األم إلــــى الــحــظــات 
املجال  إتاحة  تأكيدًا على  إال  ليس  األخيرة، 
زمنية  عراقيل  دون  من  تفيض  للذاكرة، ألن 

أو عاطفية.

تصويب

محمود منير

تـــأخـــذنـــي املـــقـــارنـــات بـــن روايــــة 
ــفــــوظ  وبــــــن أغـــلـــب  ــحــ نـــجـــيـــب مــ
كتابات اليسار املصري الروائية 
مّمن عايشوه أو أتوا بعده، إلى أن 
صاحب »الحرافيش« املغرق في 
واقعيته - معظم مراحل تجربته 
حــامــلــي  ــفــــوق  يــ أن  ــتــــطــــاع  اســ  -
الراهن  قــراءة  األيديولوجيات في 

واستشراف القادم.
ربــمــا ألن الـــروائـــي، الــحــائــز على 
نوبل، كان معاندًا بجذرية لفكرة 
الـــذي يــقــود املجتمع،  ــص« 

ّ
»املــخــل

شــخــوصــا وأفـــكـــارًا، لــذلــك رفــض 
إنما  بــرؤى وشــعــارات،  التبشير 
انحاز إلى منظومة قيم متواضعة 
فــي طــمــوحــاتــهــا بــمــقــيــاس كثير 
أن  إلــى  الثورين في عصره،  من 
ثــبــت كـــم هـــي مــتــجــاوزة اللحظة 

التي نعيشها اليوم.
في  مبالغا  يــبــدو  محفوظ  دْرس 
بساطته، فهو لم ينبهر بالحداثة 
ــن بأنها  ــم يــمــانــعــهــا، حــيــث آمـ ولـ
وتخضع  ــدة 

ّ
مــعــق طــويــلــة  عملية 

ــذلــك التصق  إلـــى الــنــقــد الـــدائـــم، ل
ــم يــبــالــغ في  ــ بــواقــعــه وبــيــئــتــه، ول
تصّوراته حولها ملعرفته العميقة 
بــثــقــافــة مــصــر واملــصــريــن التي 

تتناقض مع النقالت املتسّرعة.
صاغت واقعيته مفهومه الخاص 
للعلم  تنتصر  كــونــهــا  لــلــحــداثــة، 
ــاّمـــة عن  ــتـــقـــالل الـــحـــيـــاة الـــعـ واسـ
واملــواطــنــة.  الشخصي«  »الــديــنــي 
ولو أمعنا في نظرته حيال املرأة، 
لوجدنا أنه كان يبحث عن صورة 
ة 

ّ
ومستقل مة 

ّ
متعل لها؛  »معتدلة« 

لكنها متمّسكة باألسرة.
مساحة قادته إلى التنّبؤ بأحداث 
ــق بــعــضــهــا، ولــعــل 

ّ
عـــديـــدة تــحــق

ــــوم قــتــل الــزعــيــم؛  أبـــرزهـــا فـــي »يـ
حــــيــــث تــــثــــور الـــجـــمـــاهـــيـــر عــلــى 
الــذي لــن يجد مــن يشّيع  قائدها 

جنازته.

إلى اليمين در

تلعثموا عند خروجهم من البيت

خلف كل باب يفتحه الهلع

في  سليم،  الباب  قاعة  في  المقبل،  آب/أغسطس  من  السادس  حتى  يتواصل 
تتطرّق  المازن.  رشا  المصرية  التشكيلية  للفنانة  الحب  مراسيل  معرض  القاهرة، 
وتحاكي  الشعبية،  الموروثات  منظور  من  المرأة  عالم  إلى  المعروضة  األعمال 

رموزها مثل عروسة المولد والحصان والدف والسمكة والزخارف اإلسالمية.

تقّدم  ناصيف،  زكــي  اللبناني  الموسيقي  والدة  على  عــام  مائة  ــرور  م مع 
مهرجانات بيت الدين حفًال بعنوان يا عاشقة الورد، عند الثامنة من مساء غٍد 
رنين  عطية،  جوزيف  بعلبكي،  سميا  الفنانون:  فيه  يشارك  بيروت،  في  الجمعة 
الموسيقي  المؤلّف  بقيادة  األحمدية  زياد  العود  وعازف  والموسيقي  الشّعار، 

غي مانوكيان.

تستمر فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للثقافة والفنون/ صيف 
األوداية، الذي انطلق أمس األربعاء في المغرب، بحفلين في الفضاء التاريخي 
في قصبة األوداية: األول عند التاسعة من مساء األحد المقبل لـ فرقة كوكو 
واإليقاعات  الحديثة  الموسيقى  من  مزيجًا  تقّدم  والتي  الكونغو،  من  ويمبا 

األفريقية، والثاني للفنان المغربي نصر ميكري )الصورة(.

السابعة  الحميد شومان في  مؤّسسة عبد  الموسيقي، تقيم  برنامجها  ضمن 
والنصف من مساء غٍد الجمعة حفًال للفنانة اللبنانية أميمة الخليل على مسرح 
ألبومها »زمن« عام 2013، تاله  البلد في عّمان. أصدرت أميمة  األوديون وسط 
ألبومها »مطر« عن قصيدة بدر شاكر السياب التي تحمل عنوان »أنشودة المطر«.

C

عمر الشيخ

شجرة وحــيــدة وســط الــكــادر، يحيط بها 
فـــراغ مــوحــش، صــوت لــهــاث امـــرأة هاربة 
مــن شــخــص يــالحــقــهــا، ومـــا إن تظهر في 
إطــالق  ُيسمع صــوت  األول، حتى  املشهد 
نار. تصعد املرأة أعلى الشجرة لتختبئ، 
فتقع حقيبة يدها، وتسقط منها هواتف 
إخفاء  املـــرأة  تــحــاول  مستعملة.  محمولة 
ما سقط برمي بعض أغصان الشجر فوق 

حقيبتها.
ــلـــع هـــــــذا، تــفــتــتــح املـــخـــرجـــة  ــهـ بــمــشــهــد الـ
شريطها   )1979( كعدان  ســؤدد  السورية 
السينمائي القصير »خبز الحصار« )11 
دقـــيـــقـــة(، الــــذي ُعـــــِرض لــلــمــّرة األولـــــى في 
الدولي«  السينمائي  »فريبورغ  مهرجان 

رًا.
ّ

الذي أقيم في سويسرا مؤخ
إنسانية  أسئلة  املخرجة  في شريط  نقرأ 
قاسية يتركها أشخاص حشرتهم الحرب 
ــرعـــب، هــكــذا نــمــّر  فـــي جــغــرافــيــا املــــوت والـ
عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــتــفــاصــيــل الــرمــزيــة 
الــتــي تــبــدأ مـــن لــحــظــة يــهــدأ فــيــهــا إطـــالق 
ــار، وتـــنـــزل املــــــرأة مـــن فــــوق الــشــجــرة.  ــنــ الــ
يعود صــوت الــرصــاص، ولكنه هــذه املــّرة 
إلى  بندقيتيهما  جندين  تسديد  صــوت 
اختراق  لحظة  الكاميرا  ترصد  األشجار؛ 
خيط   

ّ
لينسل الشجرة،  لجسد  الــرصــاص 

ــنـــزف. إنــه  ــأن الــــجــــذوع تـ ــوء حــلــيــبــي كــ ضــ
الخوف، جنديان لم يتجاوزا العشرين من 
العمر، براءة وجهيهما تفضح توّرطهما 
التماس  الــجــنــود على خــطــوط  آالف  مثل 

في حرب ضد اآلخر األعزل.
بالخطأ، يصيب الجندي زميله برصاصة 
ه، 

ّ
فــي رأســـه، فــيــمــوت. يقترب نــحــوه، يــهــز

ته 
ّ
وينادي باسمه عّدة مّرات،  ثم يترك جث

ويركض في الحرش، عبر مدًى موسيقي 
ــة ضـــيـــاعـــه املــــســــرعــــة نــحــو  ــهــ ــــق وجــ ــرافـ ــ يـ
إلى  الراكضة  الكاميرا  تأخذنا  املجهول. 
األمكنة التي تقع عليها عيناه الخائفتان: 
ر بالحجارة 

ّ
عث

َ
على األرض، إلى السماء، ت

س، إلى األغصان، وصواًل إلى 
ّ
يسنده تنف

الوقوف بحثًا عن مهرب.
على وقــع هــروب الجندي نسمع أصــوات 
أريــاف  الهتاف، يبدو أن املنطقة في أحــد 
املــــدن الــســوريــة، بينما تــســيــر مــجــنــزرات 
ــي تــطــلــق الــــنــــار، فــيــخــتــلــط  ــ عــســكــريــة وهـ
صـــوت الــرصــاص بــالــهــتــاف لينتهي إلــى 

الخبز حول  بها   
ّ

تــلــف الــتــي  الطريقة  عــن 
خــاصــرتــهــا بــحــبــل لــتــهــّربــه إلــــى املــنــاطــق 
رغــم حاجة  الخبز  إليه  وتــقــّدم  الساخنة، 
أهلها في الداخل إليه، نراه يأكل ومالمح 
ــم تــكــتــمــل تــكــشــف الـــوجـــه  ــن الـــتـــي لــ ــذقــ الــ
الــطــفــولــي الـــــذي رفــــض املـــــوت حـــن مــّس 

صديقه. ترى من هي الجثة التالية؟
تـــقـــارب املـــخـــرجـــة فـــي الــعــمــل أســئــلــة عن 
ماهية الضياع العبثي الذي جّر الجميع 

ــقــــول إســقــاطــهــا  ــورة تــ ــالــــصــ ــا، فــ ــنــ إلــــــى هــ
ــع، مــــن هــــؤالء  ــ

ّ
ــوق ــتــ ــيـــر مــ ــبــــطء غـ ــنـــي بــ ــفـ الـ

وضحيته  القاتل  يلتقي  كيف  الضحايا؟ 
ثــم ال يصبحان أصــدقــاء رغــم أنهما أكال 
مـــعـــًا؟ وملـــــــاذا شـــعـــرنـــا فــــي الـــنـــهـــايـــة أنــهــا 
ربــمــا ســتــكــون قــّصــة حــب مــؤّجــلــة؟ غــادر 
الجندي ألن األمور ليست بتلك السهولة 

والرومانسية التي نتخّيل.
فـــي »خـــبـــز الـــحـــصـــار«، تــنــتــصــر الـــصـــورة 
بــرمــزيــتــهــا الــعــالــيــة، ومــوســيــقــى الــحــدث 
الــلــهــاث وشــــيء مـــن صخب  مختلطة مـــع 
الـــشـــارع املــنــتــفــض، ويــبــحــث املــشــاهــد عن 
إجـــابـــة لـــأبـــواب الــتــي يــقــرعــهــا شــخــوص 
ٍة يتركون  رّدة فعل وإيماء الفيلم، في كل 
ــة تــــتــــداعــــى إلـــى  ــبـــصـــريـ ــة الـ ــغـ ــلـ ــا الـ بـــعـــدهـ
مع  الشجر  لغة  فيه  تتوّحد  قاتم  حصار 
ثــيــاب األرض الـــرمـــاديـــة، كــأنــهــا حــروفــهــا 

املكسورة. إنها الحرب في صورة أخرى.

املــســامــع أحـــدهـــم وهـــو يـــنـــادي: »شــهــيــد.. 
شهيد!« ملن سيكون يا ترى؟ هذا السؤال 
تتركه املخرجة مفتوحًا على االحتماالت.

الــهــاربــة مــن حصار  الفتاة  الحــقــًا، تلتقي 
منطقتها، مــع الــجــنــدي الــهــارب ألنــه قتل 
ــعـــرف كـــيـــف يــســتــخــدم  ــو ال يـ ــ ــلـــه، وهـ ــيـ زمـ
ــتــــهــــمــــا الــلــعــنــة  ــيــــة. كــــالهــــمــــا زّجــ ــبــــنــــدقــ الــ
هّرب 

ُ
السورية على خطوط التماس، هي ت

الخبز تحت معطفها خوفًا من الحواجز، 
ــاِر مـــن ثــيــابــه الــعــســكــريــة حــتــى ال  وهـــو عــ
ــد األطـــــــراف، هـــي دفــنــت  يــقــبــض عــلــيــه أحــ
كانت ستدخلها  التي  املحمولة  الهواتف 
إلــــى املــنــاطــق املــقــطــوعــة مـــن االتـــصـــاالت، 

وهو ترك سالحه ودفن ثيابه املمّوهة.
هكذا ندخل إلى لحظة مساعدة تقترحها 
»امـــــرأة الــخــبــز« عــلــى »الــجــنــدي الــهــارب« 
حتى ال ينكشفا، تخلع معطفها لتكشف 
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بييدرو دييغو ألبارادو ريفييرا، كولومبيا )زيت على لينين، 388 × 580 سم، 2013(

من الفيلم

سيف وانلي )زيت على قماش، 45 × 45 سم، 1960(
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باسل طلوزي

بجيشــه  واثقــا  كان  الزعيــم  أن  صحيــح 
الــذي ربــاه علــى يديــه، لكنــه منــذ ســمع 
بمحاولــة االنقالب العســكري في تركيا، 
وهو مسكون بالقلق، فقد باتت الشكوك 
االنقــالب  تكــرار  إمكانيــة  مــن   تســاوره 

في بلده.
كثيــرًا،  الزعيــم،  فــرح  املقابــل،  فــي 
بطريقــة فشــل االنقــالب فــي تركيــا، مــن 
لتقنيــة  هنــاك  الزعيــم  اســتخدام  جــراء 
)الســكايب(، فقــرر أن يدخــل هذه التقنية 

إلى قصره، ألن »االحتياط واجب«.
غير أن القلق لم يزايل الزعيم، فقرر هذه 
مزيفــة،  انقــالب  تجربــة  يجــري  أن  املــرة 
ليختبــر مــدى والء الشــعب لــه، ودفاعــه 
علــى  فــأذاع رســالة  الشــدائد،  عنــه عنــد 
مــن  بشــعبه  فيهــا  يســتنجد  الســكايب 
محاولــة انقــالب عســكري تحــاك ضــده، 
وجلس في قصره ينتظر أفواج الشــعب 
لحمايتــه،  القصــر  إلــى  ســتهرع  التــي 
لكــن مــن دون جــدوى، إذ اختفــى الشــعب 
الخــروج،  عــدم  مؤثــرًا  بيوتــه،  فــي  كلــه 
زغاريــد  أصــوات  إليــه  تناهــت  بــل 
 بعيــدة قادمــة مــن وســط املدينــة، فشــعر 

بحنق بالغ.
وارتفــاع منســوب  وفــي خضــم غضبــه، 
القلق في عروقه، قرر أن يخوض تجربة 

أخرى، لالنتقام من الشعب.
رســالة  يســجل  أن  فكرتــه،  وكانــت 
الجيــش،  إلــى  موجهــة  )ســكايب( 
يســتنجد بــه فيهــا مــن محاولــة انقــالب 
ضــده تحوكهــا »حفنة« من الشــعب دون 

تعيني، وجلس يترقب النتيجة.
ســمع  حتــى  طويــل،  وقــت  يمــض  لــم 
أصــوات الرصــاص تلعلــع فــي الشــوارع 
ثم هدأ كل شــيء، بعد أن اختفى الشــعب 
كلــه كمــا فــي املرة الســابقة، لكن عن وجه 

األرض.

كبــار الســن بشــيبهم الوقور وعكازاتهــم وأدويتهم 
الكثيــرة فئــة مهملــة ومتروكــة لتــوّدع الحيــاة فــي 
لربمــا  األبنــاء،  عقــوق  مــن  ومــرارة  وبــؤس  وحــدة 
يختلف حال هذه الفئة الحزينة من مجتمع آلخر ومن ثقافة 

ألخرى، لكنهم يتشاركون الكثير من هموم أرذل العمر.

كبار
السن

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

انقالب

اوغز غوريل 
)تركيا(

ـّابة الدب

بيتار بيستروفيتش )كيجل كارتونز(

لمة ترامب وتحية هتلر ! )الحياة اللندنية(

من يدير توازنات الدم ؟! )ياسر أحمد/فيسبوك(

كبار السن .. عروق أم دروب في اليد المباركة ؟! )اوسماني سيمانكا/البرازيل(حملني صغيرًا فأحمله كبيرًا )آريس/كوبا( 

الكهل الوحيد يريد يدًا ممدودة ال عكازًا )سفكيت يلز/تركيا(

إرهاب يطارد العالم والعالم يطارد البوكيمون )محمود هنداوي(المزايدات في الحروب الطائفية )علي فرزات/أورينت نيوز(

هل تنجح قمة نواكشوط؟! )االتحاد اإلماراتية(

أبيض وأسوأ
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رياضة

تلقت رياضة 
التنس في 
منافسات 
األولمبياد 
عدة ضربات 
قبل انطالق 
منافسات 
دورة ريو 2016، 
وذلك بغياب 
العديد من 
النجوم، ليضاف 
إليها إمكانية 
عدم مشاركة 
اإلسباني 
رافائيل نادال 
في منافسات 
الفردي 
بالبطولة، وذلك 
بسبب عدم 
تعافيه بشكل 
تام من اإلصابة 
التي تعرض 
رافائيل نادال )Getty(لها أخيرًا.

عودة نادال في خطر

قال أرماندو بيريز، رئيس اللجنة التي تدير 
االتحاد األرجنتيني لكرة القدم إنه تحدث مع 

مارسيلو بييلسا عبر الهاتف، ولم يستبعد في 
الوقت نفسه مهاتفة دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد أو خورخي سامباولي املدير 
الفني إلشبيلية، لتولي املهمة الفنية ملنتخب 

األلبيسيليستي. وأوضح في تصريحاته لوكالة 
األنباء األرجنتينية »لقد تحدثت مع بييلسا، 

وسنرى ما يمكن أن نصل إليه في الفترة املقبلة«.

أكد العب الوسط البرتغالي أندريه غوميش أنه 
جاء إلى برشلونة برغبة في »قضاء أوقات جيدة 

والتعلم واللعب واملساعدة بأفضل طريقة« لصالح 
»البرسا«. واجتاز غوميش، الذي تم تقديمه كالعب 
جديد في الفريق األول، الفحوصات الطبية بمدينة 
سانت جوان ديسبي الرياضية التابعة للبلوغرانا. 

وبدا الالعب البرتغالي راضيا عن وصوله لفريق 
مثل برشلونة الذي يرغب معه في »الفوز بكل 

شيء ممكن وتحقيق نجاحات كثيرة«.

قال املدير الفني الجديد لباريس سان جيرمان 
الفرنسي، اإلسباني أوناي إيمري إن العبه 

األوروغوياني إدينسون كافاني يحتاج لالعبني 
بجانبه في الهجوم. وأشار إيمري في حوار نشرته 

صحيفة )ليكيب( إلى أنه اجتمع مع مدير الكرة 
باتريك كلوفيرت ونائب املدير الرياضي أوليفييه 
ليتان للحديث بخصوص الصفقات الجديدة. ولم 
تكن تصريحات إيمري حاسمة بخصوص مسألة 

رحيل بليز ماتويدي ليوفنتوس اإليطالي.

االتحاد األرجنتيني 
لكرة القدم يفاوض 

بييلسا لتدريب المنتخب

غوميش: 
أتيت إلى برشلونة للتعلم 

واللعب والمساعدة

إيمري: كافاني 
يحتاج لالعبين بجانبه 

في الهجوم
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عبد الرضا أول 
مالكم عراقي يتأهل 
رسميًا إلى األولمبياد

النجم يكرر فوزه على أهلي طرابلس ويدعم فرصه 
في التأهل بكأس االتحاد

اللقب  حــامــل  الساحلي  النجم  ليقود  هــدفــا  العكايشي  أحــمــد  املهاجم  سجل 
للدور قبل  التأهل  الليبي ودعم فرصه في  أهلي طرابلس  للفوز1-صفر على 
املباراة  العكايشي هدف  القدم. وأحــرز  النهائي بكأس االتحاد االفريقي لكرة 
الوحيد في الدقيقة 68 ليرفع النجم الساحلي آماله ملواصلة التقدم في البطولة. 
ورفع النجم رصيده إلى سبع نقاط. ووّدع أهلي طرابلس الذي يخوض مبارياته 
على استاد الشاذلي زويتنبتونس العاصمة املنافسات بعد أن بقي دون نقاط 

بعد أربع مباريات ضمن املجموعة الثانية.

أهلي الخليل يقترب من حصد كأس فلسطين
ملعب  على  1-صــفــر  يونس  خــان  على مستضيفه شباب  الخليل  أهلي  فــاز 
القدم. وسجل  اليرموك في مدينة غزة في ذهــاب نهائي كأس فلسطني لكرة 
د الفوز موقف شباب 

ّ
هدف املباراة الوحيد إسالم البطران في الدقيقة 24. وعق

القادم على أرض ملعب »الحسني  السبت  املقرر  اإليــاب  لقاء  خــان يونس في 
الخليل،  ألهلي  وبالنسبة  الغربية.  الضفة  الخليل جنوب  مدينة  في  علي«  بن 
لبطولة كــأس  والــتــأهــل  الــلــقــب  بـــأي نتيجة إلحــــراز  الــفــوز  أو  الــتــعــادل  فيكفيه 
الخليل حامل لقب  إلــى جانب فريق شباب  الــقــادم  االتــحــاد اآلســيــوي املوسم 
دوري املحترفني في الضفة الغربية. وأدار املباراة، التي حضرها عشرة آالف 
نادي  رئيس  الشريف  كفاح  وعبر  الحجار.  نــادر  الفلسطيني  الحكم  متفرج، 
السلطات اإلسرائيلية منعت  أن  إلى  الخليل عن سعادته لفوز فريقه، مشيرا 
ثمانية العبني من الــوصــول إلــى غــزة. وأشــار إلــى أن املــبــاراة جــرت في أجــواء 
البالد«.  القدم ألنها »توحد وتجمع  »رائعة«، داعيا إلى االهتمام برياضة كرة 
ورفع مشجعون الفتات كتب على احداها »أهال بالخليل في غزة«. وهذه املرة 
الثانية التي تسمح فيها إسرائيل لفريق من الضفة الغربية بدخول قطاع غزة 

في السنوات األخيرة.

كافالييرز يمّدد عقد مدربه تايرون لو
السلة  كــرة  ملحترفي  األميركي  الـــدوري  لقب  كافالييرز حامل  كليفالند  مــّدد 
عقد مدربه تــايــرون لو بحسب. وأشــار الــنــادي إلــى أن لو الــذي قــاد كليفالند 
ألول لقب في تاريخه، ارتبط بالفريق »لعدة سنوات« من دون إعطاء إيضاحات 
لو عقدا لخمس سنوات مقابل 35  املحلية، وقع  الصحف  إضافية. وبحسب 
مليون دوالر أميركي. وخلف لو )39 عاما( ديفيد بالت، الذي عمل مساعدا له، 

في شباط/فبراير املاضي. وأصبح لو ثالث مدرب يصل إلى منتصف املوسم 
أمــام غولدن ستايت  تخلفه 3-1  كليفالند  قلب  إذ  أيــه«،  بي  »إن  لقب  ويحرز 
بطل 2015 إلــى فــوز تاريخي 4-3. وأحــرز لو لقب الــدوري مرتني كالعب مع 
لوس أنجليس ليكرز في 2000 و2001، وهو دافع عن ألوان واشنطن )2001-
وأتــالنــتــا   ،)2004( وهــيــوســن  و2009(،   2004-2003( وأورالنـــــدو   ،)2003

)2004-2008( وداالس )2008(.

منتخب اإلمارات يواجه الس بالماس في إسبانيا
أعلن نادي الس باملاس الذي يلعب بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم، 
أمــام منتخب اإلمـــارات، استعدادا للموسم الجديد.  عن خوضه مباراة وديــة 
وأفاد بيان للنادي األصفر أنه سيواجه املنتخب الخليجي يوم الخميس في 
مباريات  تباعا  الــنــادي  كما سيخوض  غ(.  ت   18.00( م  ت   19.00 الساعة 
الثانية والثالثة اإلسباني، وذلك ضمن استعداداته  الدرجة  أمام فرق بدوري 
للمشاركة في الليجا للموسم الثاني تواليا. واحتل الس باملاس املركز الحادي 
ــــدوري اإلســبــانــي املــوســم املــاضــي، وفـــاز على أنــديــة عريقة  عشر بــجــدول ال
بـــدوري األبطال  الــذي سيلعب  الـــدوري األوروبـــي وفــيــاريــال  كإشبيلية بطل 

املوسم القادم، وفالنسيا. 

مـــالكـــم  أول  الــــــرضــــــا  عــــبــــد  يــــطــــمــــح وحـــــيـــــد 
عـــراقـــي يــتــأهــل رســمــيــا إلـــى دورات األلــعــاب 
األوملـــبـــيـــة بــتــحــقــيــق إنـــجـــاز الفــــت فـــي ألــعــاب 
بــرونــزيــة بطولة  رفــعــت  أن  بــعــد  ريـــو 2016، 
أذربيجان  فــي  مــؤخــرًا  اختتمت  الــتــي  العالم 
مـــن ســقــف آمـــالـــه. وعــبــد الـــرضـــا هـــو مـــن بني 
بطاقاتهم  حجزوا  عراقيني  رياضيني  أربعة 
الصيفي  األوملــبــيــاد  فــي  الرسمية  للمشاركة 
فــي مــســابــقــات األلـــعـــاب الــفــرديــة، إلـــى جانب 
محمد ريـــاض )الــتــجــذيــف( وســلــوان جاسم 
)رفع األثقال( وحسني علي حسني )الجودو(.
ويــــقــــول املــــالكــــم عـــبـــد الــــرضــــا عــــن مــــشــــواره 
العالم  الــذي تحقق في بطولة  املرتقب »بعد 
األخيرة وحصولي على امليدالية البرونزية، 
يتصاعد،  وطــمــوحــي  تكبر  تطلعاتي  بـــدأت 
من  تمكنت  مميزين  مالكمني  أن  خصوصا 

تخطيهم في البطولة العاملية ومقارعتهم«.
ــه شـــــــأن بــقــيــة  ــ ــأنـ ــ ــا شـ ــ ــــرضــ ــد الــ ــبــ ويــــعــــانــــي عــ
الــريــاضــيــني الــعــراقــيــني مـــن مــشــكــلــة االفــتــقــاد 
إلـــى املــراكــز الــتــدريــبــيــة الــتــي مــا تـــزال اللجنة 
ــــن تــأمــيــنــهــا  ــــزة عـ ــــاجـ األوملــــبــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة عـ

ــــاب عـــبـــد الــــرحــــمــــن -  ــهـ ــ ــــري إيـ ــــصـ يـــســـابـــق املـ
العالم  ببطولة  الــرمــح  رمـــي  فضية  صــاحــب 
أللــعــاب الــقــوى الــعــام املــاضــي - الــزمــن للدفع 
ببراءته بعد اإلعالن عن سقوطه في اختبار 
للمنشطات قبل أيام من انطالق أوملبياد ريو.

وسقط عبد الرحمن - الذي كان يحمل آمال 
- في اختبار  أوملبية  للفوز بميدالية  مصر 
للمنشطات خــضــع لــه بــمــنــزلــه فــي أبــريــل/

ــــي، وطـــلـــب تــحــلــيــل الــعــيــنــة  ــــاضـ نـــيـــســـان املـ
ــة بــحــضــور  ــلـــونـ ــة فــــي مـــعـــمـــل بـــرشـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
املدير  أسامة غنيم  لكن  العلمي.  مستشاره 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــنـــظـــمـــة مـــكـــافـــحـــة املـــنـــشـــطـــات 
لــرويــتــرز إن معمل برشلونة  قــال  املــصــريــة 
أبلغه أنه يمكن تحليل العينة الثانية بداية 
من 30 أغسطس/آب بسبب حصول املعمل 
على فترة راحة ثم املساعدة في الكشف عن 

املنشطات في األوملبياد.
ــد الــــرحــــمــــن ملـــحـــطـــة صــــــدى الــبــلــد  ــبـ وقـــــــال عـ
يهمني  ما  لي  »بالنسبة  الفضائية  املصرية 
هـــو اتـــبـــاع اإلجـــــــراءات الــســلــيــمــة حــتــى أثــبــت 
براءتي لكني بالطبع أريد املشاركة في ريو«. 

لرياضييها، على الرغم من حديثها عن هذه 
املشكلة مع اقتراب كل دورة أوملبية. ويضطر 
املالكم عبد الرضا إلى مواصلة تدريباته على 
حلبة النادي الذي يمثله، وهو نادي الجيش 
املالكمة،  حلبات  على  بهيمنته  يتميز  الـــذي 
إلــى إلــى جــانــب نـــادي الــتــجــارة الـــذي بــدأ عبد 
الرضا مشواره من أروقته قبل أن تطوي حلبة 
األخير تاريخها. يضيف عبد الرضا »صحيح 
أن أي رياضي، وخصوصا من العراق، يصل 
إلـــى دورات األلــعــاب  بــشــكــل رســمــي أول مـــرة 
األوملبية، يشعر بأن عقبات كثيرة ستعترضه 
فــي املــنــافــســات وهـــو يــواجــه خــصــومــا أشـــداء 
أو ربما يكتفي بـــاألدوار األولـــى، إال أن سقف 

اآلمال بدأ يرتفع شيئا فشيئا«.
ــيـــر األمــــــــد فــي  ــلـــي قـــصـ وبــــعــــد مـــعـــســـكـــر مـــحـ
املــالكــم عبد الرضا  بــغــداد، واصــل  العاصمة 
لخوض  يستعد  والــــذي   ،1983 عـــام  املـــولـــود 
منافسات وزن 75 كلغ، تدريباته في معسكر 
خـــارجـــي فـــي أذربـــيـــجـــان اســتــمــر 15 يــومــا، 
بـــإشـــراف مـــدربـــه الــكــازاخــســتــانــي، فـــي إطـــار 
رغـــبـــة االتـــحـــاد الـــعـــراقـــي لــلــمــالكــمــة فـــي رفــع 

وأضاف »لكني لن أسافر إلى برشلونة بدون 
مستشاري العلمي ونسعى حاليًا للحصول 

على التأشيرة إلسبانيا«.
وأبدى عبد الرحمن اندهاشه من نتيجة هذا 
االختبار - الذي خضع له في منزله بمحافظة 
نتائج  أن  رغــم   - أبريل/نيسان  فــي  الشرقية 
كــل االخــتــبــارات األخـــرى على مـــدار أكــثــر من 
عامني جاءت سلبية. وقال الالعب »خضعت 
ألكثر من 22 اختبارًا منذ 2014 تابعًا للوكالة 
العاملية ملكافحة املنشطات وجاءت جميعها 
سلبية.. أخذت مني عينة في فبراير/شباط 
وأخرى في مايو/أيار وكالهما سلبية فكيف 
حـــدث أن جــــاءت عــيــنــة إيــجــابــيــة بــني اثنتني 

سلبيتني؟«.
وذكــرت تقارير محلية أن عبد الرحمن دفع 
ثمن الخالفات املستمرة بني اللجنة األوملبية 
املصرية واالتــحــاد املــصــري أللــعــاب الــقــوى. 
لــكــن هــشــام حــطــب رئــيــس اللجنة األوملــبــيــة 
املــصــريــة أكــد أن الــخــالفــات بــني الــطــرفــني لم 
في  التألق  مواصلة  مــن  الرحمن  عبد  تمنع 
الفترة األخيرة. وقال حطب »مستعد للسفر 
ــهـــاب ومــســانــدتــه في  إلــــى بــرشــلــونــة مـــع إيـ
العاملية  الوكالة  الحالية.. سنخاطب  األزمــة 
ــنـــشـــطـــات وســــنــــرى هــــل مــعــمــل  ملـــكـــافـــحـــة املـ
إلى  ونصل  ال  أم  بالفعل  سيغلق  برشلونة 

حقيقة األمر«.
ــد نــجــوم  ــمـ ــان إيــــهــــاب عـــبـــد الـــرحـــمـــن، أحـ ــ وكــ
أوملبية،  مليداليات  واملــرشــح  املصرية  البعثة 
بطولة  في  الذهبية  امليدالية  على  قد حصل 

مستوى اإلعداد والتحضير قبل الذهاب إلى 
البرازيل. أمني سر االتحاد العراقي للمالكمة 
عبد الــرضــا علي ذكــر لــوكــالــة فــرانــس بــرس: 
»جــمــيــع املــعــســكــرات الـــتـــي أمــضــاهــا املــالكــم 
وحيد عبد الرضا سواء املحلية والخارجية 
تكفلها االتحاد العراقي للعبة ولم يحظ بأي 
اهــتــمــام منتظر كـــان مــن املــفــتــرض أن تبديه 
وزارة الشباب والــريــاضــة، وهــذه واحـــدة من 
إلــى جانب  نواجهها  التي  الــعــديــدة  املشاكل 
غياب مراكز التدريب املتخصصة«. وأضاف: 
ــراقـــي فـــي الــلــجــنــة األوملــبــيــة  »أي مـــســـؤول عـ
إلــى هــذا املالكم  لــم يتحدث  الــشــبــاب  ووزارة 
الــريــاضــيــني  أن  جــيــدًا  ونــعــلــم  ولـــم يستقبله 
عــادة مــا يحتاجون إلــى مــن يساهم فــي رفع 
لدينا ثقة  ذلــك  الرغم من  معنوياتهم، وعلى 
األوملــبــيــاد«.  فــي  الــرضــا  كبيرة بمشوار عبد 
ويــكــاد يكون عبد الــرضــا الــريــاضــي الوحيد 
الــــــذي حـــظـــي بــتــكــريــم مـــالـــي لـــيـــس مــــن قــبــل 
اللجنة األوملبية العراقية بل من قبل االتحاد 
 12 يقارب  ما  الــذي منحه  للمالكمة  العراقي 
إلــى  بــالــوصــول  ألـــف دوالر تكريمًا إلنــجــازه 
أعــرب رئيس االتحاد  ريــو 2016. مــن جهته، 
للمالكمة بشار مصطفى عن فخره  العراقي 
بـــوصـــول أول مــالكــم عـــراقـــي إلـــى األوملــبــيــاد 
بــبــطــاقــة رســمــيــة ولــيــس بــبــطــاقــة دعــــوة »مــن 
الالفت أن املالكم وحيد عبد الرضا تمكن من 
التأهل رسميا عبر بطولة العالم وليس عبر 

بطولة قارية«.
)فرانس برس(

أن  بعد  باملغرب  مــراكــش  فــي  للقارات  العالم 
حقق رقم  85.44 مترًا محطمًا الرقم األوملبي 
لندن  أوملبياد  ومتفوقًا على صاحب ذهبية 
2012، وهـــو العـــب تــريــنــداد وتــوبــاغــو الــذي 

حقق مسافة 84.58 مترًا.
وإنجاز إيهاب عبد الرحمن ليس وليد الصدفة 

فــقــد أصـــــاب الـــالعـــب املـــصـــري العـــبـــي الــعــالــم 
ــــدوري املــاســي،  بــالــصــدمــة خـــالل مــنــافــســات الـ
في جولة شنغهاي، بعد أن حقق 89.21 مترًا 
متفوقًا على الرقم املصري بستة أمتار والرقم 
اللعبة  األفريقي بمترين، وهو رقم لم تحققه 
منذ ثالث سنوات حيث يحمل التشيكي يان 

العاملي ملسافة 89.48  القياسي  الرقم  زيليني 
ــد يــتــعــرض  ــذي قـ ــ ــرًا. وحـــصـــل الـــالعـــب – الـ ــتـ مـ
لإليقاف 4 ســنــوات فــي حــالــة ثــبــوت إيجابية 
العينة الثانية - على امليدالية الفضية األولى 
في تاريخ مصر في رمي الرمح خالل بطولة 
العالم التي أقيمت في بكني بالصني، وهو ما 

لم يحدث منذ عام 1983.
االعتزال  أعلن   – 25 عامًا   – املصري  والبطل 
في عــام 2011 بسبب اإلهــمــال الــذي يواجهه 
من مسؤولي الرياضة، ولكن االتحاد املصري 
باالستمرار  أقنعه  عطا  وليد  برئاسة  للعبة 
مقابل 1000 جنيه شهريًا حيث أن عقده مع 
الــنــادي األهــلــي املــصــري غير مفعل. وإيهاب 
أبناء  كفر صقر بمحافظة  الرحمن من  عبد 
أهلها الستقباله في  التي يتسابق  الشرقية 
املــطــار بــعــد كــل إنــجــاز يـــؤدي تــدريــبــاتــه بني 
املركز األوملــبــي في املــعــادي واســتــاد القاهرة 
الــــدولــــي. وكـــانـــت أزمـــــة شـــديـــدة نــشــبــت بني 
الالعب واللجنة األوملبية املصرية من ناحية 
أخرى  ناحية  والرياضة من  الشباب  ووزارة 
بــســبــب رفــــع اســــم مـــدربـــه مــحــمــد نــجــيــب من 
قــائــمــة البعثة املــســافــرة واســتــبــدالــه بــمــدرب 
أجنبي، وهــدد بعدم املشاركة وتــرك معسكر 
اإلعداد وهاجم وزير الشباب والرياضة ، مما 
دفع املسؤولني إلى إدراج اسم مدربه املصري 
في القرار الـــوزاري، إال أن القرار قد بــدأ أزمة 
بــــني الــــطــــرفــــني، وربـــطـــتـــهـــا وســــائــــل اإلعـــــالم 

بنتيجة التحليل األخير.
)العربي الجديد، رويترز(

المصري عبد الرحمن يسابق الزمن إلثبات براءته قبل األولمبيادعبد الرضا يسعى لقنص ميدالية أولمبية
يعتبر وحيد عبد الرضا 

أول مالكم عراقي يتأهل 
رسميًا إلى األولمبياد 

وليس ببطاقة دعوة

يسابق المصري إيهاب 
عبد الرحمن الزمن إلثبات 

عدم تعاطيه المنشطات 
قبل انطالق األولمبياد

)Getty( حلبات البرازيل تستعد لمشاركات عربية مميزة

)Getty( البعثات األولمبية تعترض على حالة القرية األولمبية

)Getty( ستيبانوفا تسعى للمشاركة في دورة ريو وتستأنف قرار اإليقاف

)Getty( إيهاب عبد الرحمن

مباريـات
      األسبـوع

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

ــبــــرازيــــل قــبــل  تــفــاقــمــت مـــشـــاكـــل الــ
انــطــالق منافسات دورة  أيـــام مــن 
األلــعــاب األوملــبــيــة، بعدما طاولت 
االنتقادات مقرات إقامة البعثات، التي بدأت 
في التوافد على مدينة ريو دي جانيرو، قبل 
أن تــقــرر الــبــعــثــة الــســويــديــة مـــغـــادرة مقرها 
هـــنـــاك بــســبــب ســــوء حــالــتــه. ووصـــلـــت بعثة 
ولم  االثنني،  البرازيلية،  املدينة  إلــى  السويد 
تــبــق داخـــل مــقــر إقــامــتــهــا إال ســاعــات قليلة، 
قبل أن تقرر الرحيل بسبب عدم نظافة املكان 
والحالة املزرية للحمامات، واستمرار أعمال 

البناء والتحضير داخل املقر حتى اآلن.

أزمات أولمبياد 
ريو تتواصل

شكاوى وغيابات جديدة تزيد القلق

عند  األولمبية  األلعاب  دورة  أزمات  تتوقف  لم 
األزمات  إلى  لتمتد  والغيابات،  اإليقافات  موجة 
عدم  فيها  تسبب  التي  والمشاكل  التنظيمية 
مرافق  لعدة  والتجهيزات  البناء  أعمال  اكتمال 

خاصة بالبطولة

قضية

الكبرى  للبطولة  املنظمة  اللجنة  أن  والغريب 
لم توفر حافلة تقل الالعبني إلى أماكن أخرى، 
أجــرة،  بــســيــارات  التنقل  إلــى  البعثة  لتضطر 
وتأجير شقق قريبة ملعسكر الفريق ومالعب 
التدريبات، بينما أعلن رئيس البعثة عن عدم 
وجود أي نية للعودة إلى مقر اإلقامة مجددا 

نهاية  والتجديد،  البناء  أعمال  انتهاء  لحني 
األســـبـــوع الـــجـــاري، حــســب تــقــاريــر صحافية 
برازيلية. ولم تكن السويد األولى في انتقاد 
مقرات إقامة البعثات، حيث أكدت أستراليا، 
في وقت سابق، أن األماكن املخصصة للبعثة 
بالشكل  آمنة  وليست  للسكن،  مؤهلة  »غير 
الــكــافــي«، وأن أعــمــال الــبــنــاء لــم تــنــتــه أيضا 
هناك. ومن جانبها، اعترفت اللجنة األوملبية 
بـــوجـــود بــعــض املـــشـــاكـــل، وتــعــهــدت بــإنــهــاء 
أقصى  على  الخميس  الــيــوم  البناء  عمليات 
تقدير، لتبدأ مشاكل البطولة األوملبية مبكرًا، 
التنظيمي  الصعيد  على  الــبــرازيــل  وتــعــانــي 

بشكل قد يعّرضها ملزيد من األزمات.

فيدرير ينضم للغائبين
ــيـــه فــيــدريــر رســمــيــًا  أعـــلـــن الــســويــســري روجـ
الـــغـــيـــاب عــــن مـــنـــافـــســـات الـــتـــنـــس فــــي دورة 
األلعاب األوملبية 2016 املقامة في مدينة ريو 
دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة، وذلــــك بــســبــب عــدم 
تعافيه مــن إصــابــة تــعــّرض لــهــا فــي الــركــبــة، 
العام  نهاية  قــد يغيب حتى  أنــه  إلــى  مشيرًا 
املنافسة  في  فرصه  يفقد  وبالتالي  الجاري، 

على األلقاب املتبقية.
وأشـــــــار فـــيـــدريـــر، عـــلـــى صــفــحــتــه فــــي مــوقــع 
»فــيــســبــوك« لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إلـــى أنــه 
له،  املــعــاون  الطبي  الجهاز  التشاور مع  بعد 
اتخذ القرار بعدم املخاطرة، وأخذ قسطًا من 
الراحة حتى تتعافى ركبته بالشكل املطلوب، 
على أن يعود بعد أن يكون جاهزًا للمشاركة 
بشكل كــامــل. وقــال فيدرير »أعــلــن بكل حزن 
لن أستطيع تمثيل سويسرا في دورة  أنني 
األلعاب األوملبية في ريو، وأنني سأغيب عن 
مــا تبقى مــن بــطــوالت املــوســم الـــجـــاري. وقــد 
اتخذت هذا القرار الصعب بعد التشاور مع 

أعضاء الفريق والجهاز الطبي املعاون«.
ــاء مــســيــرتــي فـــي مــوســم  ــهـ ــررت إنـ ــ ــابـــع »قــ وتـ
2016، ألنــنــي أحـــتـــاج لــفــتــرة أطــــول مـــن أجــل 
التعافي وإعــادة التأهيل بعد إصابة الركبة 
التي تعرضت لها هــذا الــعــام. وقــد نصحني 
ــدم املــــشــــاركــــة حـــتـــى أســتــطــيــع  ــعــ األطـــــبـــــاء بــ
أن جسدي  املواصلة لسنوات قادمة، خاصة 
ــن أجـــل  ــ ــتــــي يـــحـــتـــاجـــان إلــــــى راحــــــــة مـ ــبــ وركــ
التعافي الــتــام«. وأنــهــى رســالــتــه قــائــال »لقد 
كنت محظوظا خالل مسيرتي، خاصة أنني 
قــد تعرضت إلصــابــات قليلة، وأنـــا مــا زالــت 
أكن كل الحب للعبة التنس والبطوالت التي 
أشــارك فيها والجماهير التي تدعمني، وما 
زالـــت مــحــفــزا مــن أجـــل الــعــودة بــقــوة وصحة 

غياب فيدرير يزيد 
من متاعب رياضة التنس 

في األولمبياد

)Getty( فيدرير يدخل قائمة الغيابات عن األولمبياد

وفي كامل لياقتي للمشاركة في املنافسات«.

االستبعادات الروسية تتواصل
وتـــواصـــلـــت مــوجــة االســـتـــبـــعـــادات الــروســيــة 
السماح  الدولية،  األوملبية  اللجنة  قــرار  بعد 
موافقة  بعد  باملشاركة،  الـــروس  للرياضيني 
االتحادات الدولية املختصة بكل لعبة، وذلك 
وفقا ملعايير وشروط صارمة، يشرف عليها 
قاض من املحكمة الرياضية الدولية، وهو ما 

تسبب في استبعاد 41 رياضيًا جديدًا.
قرر  قد  القوى  الدولي أللعاب  االتحاد  وكــان 
استبعاد 67 رياضيا تابعا له، وذلك بسبب 

بـــاملـــنـــافـــســـات األوملـــبـــيـــة املـــقـــبـــلـــة، خـــاصـــة أن 
انـــحـــســـار عــــدد الـــالعـــبـــني يــمــنــع الـــفـــريـــق من 
املشاركة في مختلف املسابقات في البطولة.

وفي نفس السياق، أعلنت اتحادات رياضية 
ــــروس  ــدة الـــســـمـــاح لــلــريــاضــيــني الـ ــ ــيــــة عـ دولــ
األلــــعــــاب  مـــنـــافـــســـات دورة  فــــي  بـــاملـــشـــاركـــة 
األوملبية، وهي نفس االتحادات التي رفضت 
فــكــرة االســتــبــعــاد الــتــام لــلــريــاضــيــني الـــروس 
ــن املـــنـــافـــســـات، ومــنــهــا اتــــحــــادات الـــجـــودو  مـ
والرماية. ومن  والجمباز  واملــبــارزة  والتنس 
املــعــايــيــر الـــتـــي فــرضــتــهــا الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الــدولــيــة فــي قــرارهــا، عــدم تـــورط الرياضيني 

فــضــيــحــة املـــنـــشـــطـــات الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــالد 
الــبــالد االستبعاد  أن تكلف  مــؤخــرا، وكـــادت 

التام من منافسات األوملبياد.
ـــالن روســـيـــا عـــن بعثتها األوملــبــيــة  وبــعــد إعـ
الــتــي ضمت 387 ريــاضــيــا، قــل الــعــدد ليصل 
إلى 279، بعد القرارات التي اتخذتها بعض 
االتحادات بعدم السماح لالعبيها باملشاركة، 
وآخرها االتحاد الدولي للتجديف الذي حرم 
22 مــن أصـــل 28 مــن املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة، 
املوضوعة  للشروط  استيفائهم  عــدم  بسبب 
الدولية. وأصبحت  اللجنة األوملبية  من قبل 
ميداليات  حصد  فــي  التجديف  فريق  فــرص 

للمنشطات،  املمنهج  التعاطي  فضيحة  فــي 
وذلـــك بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم سقوطهم فــي أي 

اختبارات كشف سابقة.
قد  مكالرين  ريتشارد  الكندي  املحقق  وكــان 
الروسية،  الرياضة  كشف عن فضيحة هزت 
بــعــدمــا أكــــد تــقــريــره أن الــحــكــومــة الــروســيــة 
كــانــت تــشــرف عــلــى تــنــشــيــط العــبــيــهــا خــالل 
الشتوية  األوملــبــيــة  األلــعــاب  دورة  منافسات 
عــلــم  عـــلـــى  كـــانـــت  وأنــــهــــا  )ســـوتـــشـــي 2014(، 
بتغيير الــعــيــنــات مــن أجـــل عـــدم الــكــشــف عن 
الــعــداءة  وكــانــت  املنشطات.  العبيها  تعاطي 
نظام  عــن  الكشف  وراء  كانت  التي  الروسية 

يــولــيــا ســتــيــبــانــوفــا، قد  الـــروســـي،  التنشيط 
البطولة  إبــعــادهــا مــن  قـــرار  قـــررت استئناف 
العفو  من  بالرغم  الدولية،  األوملبية  قبل  من 

عنها في بداية األمر.
وفي بداية األمر، قرر االتحاد الدولي أللعاب 
القوى إعفاء ستيبانوفا من عقوبة اإليقاف، 
بفضل ما ساهمت به مع زوجها للكشف عن 
التجاوزات الروسية، قبل أن تتغير األوضاع 
ــرار اللجنة األوملــبــيــة بــعــدم وجـــود ما  بــعــد قـ
يستدعي وضع استثناءات لعداءة سباقات 
الـــ800 متر. وهــو ما رأتــه قــرارا غير منصف، 

وأنه يجب إعادة النظر فيه مجددًا.
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تورينو ــ العربي الجديد

طـــويـــت الــصــفــحــة، وانـــتـــقـــل هـــداف 
الدوري اإليطالي للموسم املاضي 
غونزالو  األرجنتيني  نابولي،  مع 
تعاقد  فقد  يوفنتوس،  صفوف  إلــى  إيغواين 
يوفنتوس مع املهاجم األرجنتيني في صفقة 
قــّدرتــهــا وســائــل اإلعــــالم بـــ 90 مــلــيــون يـــورو، 
ليكون بذلك الالعب األغلى في تاريخ الدوري 
اإليطالي، وليثير جدال واسعًا في ذات الوقت 
الــذي أصبحوا يعتبرونه  نابولي  بني عشاق 
خــائــنــا بــفــعــل األجـــــواء املــكــهــربــة بـــني الــشــمــال 
ــاّم  ــنــــوب. وصـــــب مــشــجــعــو نـــابـــولـــي جــ ــجــ والــ
غضبهم على هداف الفريق الذي قدم موسمًا 
نابولي  مدينة  فــي  رمـــزًا  وأصــبــح  استثنائيًا 
وســجــل 36 هــدفــًا ليتربع عــلــى عـــرش هــدافــي 
دوري الـــدرجـــة األولــــى اإليــطــالــي بــال مــنــازع، 
لــه، فضال  فقد قاموا بتوجيه عــبــارات مهينة 
عن حرق قمصانه والرمي بها في أماكن غير 

مناسبة تعبيرًا عن غضبهم.

تاريخ
إذ  التاريخ من جديد،  إيغواين كتابة  وأعــاد 
يــشــهــد تــاريــخ الــســاحــرة املــســتــديــرة الــعــديــد 
ــتـــقـــل عــلــى  ــاالت املـــشـــابـــهـــة الــــتــــي انـ ــ ــحـ ــ مــــن الـ

إيغواين 
صفقة أشعلت إيطاليا بأسرها

وأوروبا،  إيطاليا  في  كثيرًا  حبرًا  أسالت  صفقة  عن  رسميًا  أُعلن  أن  بعد 
شكل انتقال هداف الدوري اإليطالي للموسم الماضي مع فريق نابولي، 
بالنسبة  تاريخيًا  حدثًا  يوفنتوس  صفوف  إلى  إيغواين،  غونزالو  األرجنتيني 
للكرة اإليطالية فباتت أغلى صفقة في تاريخ الدوري اإليطالي لكرة القدم

3031
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كــانــوا معشوقي جماهيرهم  إثــرهــا العــبــون 
بل أثبتوا في يــوم من األيــام والءهــم املطلق 
ألنـــديـــتـــهـــم، قـــبـــل أن يــصــعــقــوا جــمــاهــيــرهــم 
إلى  أولئك  اللدود، ليتحول  باالنتقال للعدو 
»خونة« من وجهة رأي الجماهير العاطفية، 
انتقل من  الــذي  من بينهم جــون روبرتسون 
نوتنغهام فوريست لديربي كاونتي )1983( 
ليوفنتوس  فيورنتينا  من  باجيو  وروبرتو 
لــريــال  بــرشــلــونــة  )1990( ولــويــس فيغو مــن 
توتنهام  مــن  كــامــبــل  )2000( وســـول  مــدريــد 
ألرســنــال )2001( وكــذلــك مــو جونستون من 

نانت لرينجرز )1989(.
ــر نـــابـــولـــي بــالــالعــبــني  ــ ــ ــن ذّك ــوايـ ــغـ كـــمـــا أن إيـ
الذين سبق أن تركوا نابولي متوجهني إلى 
يوفنتوس وهو ما أثار موجة غضب عارمة 
لدى جماهير »الجنوب« التي أضحت تطلق 
عليه لقاب الخائن وغيره، بعدما كان الالعب 

األكثر عشقا بالنسبة لتلك الجماهير وتضم 
انتقلوا  الــذيــن  الــالعــبــني  الــعــديــد مــن  القائمة 
أيضا إلى يوفنتوس من نابولي ومن بينهم 
دانيال فونسيكا وعمر سيفوري وباولو دي 
زااليتا  ومارسيلو  مــاورو  وماسيمو  كانيو 
وجـــوزيـــه ألــتــافــيــنــي والــــحــــارس األســـطـــوري 
نابولي  مــن صفوف  انتقل  الــذي  زوف  دينو 
ــــي، فــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــق يـــوفـــنـــتـــوس اإليـ ــريــ لـــيـــمـــثـــل فــ
نــابــولــي وقــد  أثــــارت غــضــب جماهير  صفقة 
البرازيلي جوزيه  إلــى جنب مع  انتقل جنبا 
اليوفي  مــع  واستمر  الــعــام  بنفس  ألتافيني 
عـــلـــى ســيــرو  الــــحــــال  ــبـــق  حـــتـــى 1983، وانـــطـ

فيريرا وفابيو كانافارو وفابيو كوالياريال.
وبــذلــك أيــضــا يــكــون الــالعــب األرجنتيني هو 
األغــلــى فــي تــاريــخ الــــدوري اإليــطــالــي، وثــالــث 
عام،  االنتقاالت بشكل  تاريخ  أغلى العــب في 
الويلزي غاريث بيل والبرتغالي  بعد كل من 
ــام  ــ ــــدة أرقـ ــــدو ويـــحـــطـــم عـ ــالـ ــ كــريــســتــيــانــو رونـ
الصفقات  أغــلــى  قائمة  إلــى  لينضم  قياسية، 
الـــتـــي شــهــدهــا كـــل دوري مـــن بـــني الــبــطــوالت 
الكبرى في عالم الساحرة املستديرة. ويعتبر 
النجم الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد 
الدوري  تاريخ  األغلى في  الصفقة  اإلسباني، 
ــانــــي واألضـــــخـــــم بـــشـــكـــل عـــــــام، بــعــدمــا  ــبــ اإلســ
أكثر من 100  امللكي مقابل  النادي  تعاقد مع 
مــلــيــون يـــــورو فـــي عــــام 2013، وفــــي الـــــدوري 
اإلنــجــلــيــزي يــســيــطــر األرجــنــتــيــنــي أنــخــل دي 
ماريا على صدارة الصفقات األغلى في تاريخ 
»البريمييرليغ«، بعدما انتقل إلى »الشياطني 
الــحــمــر« مــقــابــل 80 مــلــيــون يــــورو، وهـــو نفس 
بــه مانشستر سيتي مع  تــعــاقــد  الـــذي  املــبــلــغ 

البلجيكي الشاب كيفن دي بروين.

حلم أوروبي
ــــرض يــــوفــــنــــتــــوس ســعــيــا  ــ ــــن عـ ــــوايـ ــغـ ــ قــــبــــل إيـ
األبـــطـــال  دوري  بــلــقــب  الــتــتــويــج  حــلــم  وراء 
)بــيــبــيــتــا( مع  األوروبــــــــي وبــــــدأت مــســيــرة الـــ
فــي صــيــف 2013 بــعــد مجيئه بــدال  نــابــولــي 
كافاني، حيث  إدينسون  األوروغــويــانــي  مــن 
ــــع فـــريـــق الـــجـــنـــوب اإليـــطـــالـــي 37 مــلــيــون  دفـ
يـــورو لــريــال مــدريــد مــن أجــل الــحــصــول على 
الــدولــي، وبعد ستة مواسم  خدمات املهاجم 
ونصف مع النادي امللكي أحرز فيها إيغواين 
لضم  أيضا  اتفاقا  نابولي  أنهى  هدفا،   121
وراؤول  كـــايـــيـــخـــون  خـــوســـيـــه  ــيـــني  ــانـ ــبـ اإلسـ
الذين أصبحا فيما بعد من األعمدة  ألبيول 

الرئيسية للفريق اإليطالي.
)بيبيتا( 24 هدفا في أول مواسمه  وأحرز الـ
بــإيــطــالــيــا، بـــواقـــع 17 هـــدفـــا فـــي الــكــالــتــشــو 
فضال عــن رفــع كــأس إيطاليا بعد الــفــوز في 
التالي  الــعــام  لكن  فيورنتينا.  على  النهائي 
كان أحد األعوام صعوبة في مسيرة الالعب 
األرجنتيني حيث تسبب عدم التأهل لدوري 
األبطال األوروبي في مرحلة التصفيات أمام 
أثلتيك بلباو اإلسباني، في فقدانه الحماس 

من معشوق 
جماهير نابولي 

إلى أكبر خائن

افتتاح تمثال بالحجم الحقيقي للويس سواريز 
في مسقط رأسه

شف الستار عن تمثال بالحجم الحقيقي ملهاجم منتخب أوروغواي لويس سواريز في 
ُ
ك

مسقط رأسه بمنطقة سالتو. ويظهر التمثال الذي نحته الفنان ألبرتو سارابيا، مهاجم 
ويشير  قــدمــه،  أسفل  كــرة  ويضع  السيليستي  منتخب  قميص  يــرتــدي  وهــو  برشلونة 
برمز االنتصار بيده اليمنى. وحضر العديد من املسئولني في أورغــواي افتتاح التمثال 
وشاركهم سواريز اللحظة بمقطع فيديو له، شكر فيه كل من ساهم في هذا العمل مؤكدا 

أنه تكريم كبير بالنسبة له.

نيمار: غابرييل جيسوس سيكون سعيدًا للغاية في برشلونة
أكد املهاجم البرازيلي نيمار أن زميله في املنتخب 
سعيدا  »سيكون  جيسوس  غابرييل  األوليمبي 
اإلســبــانــي.  برشلونة  فريقه  مــع  وقــع  إذا  للغاية« 
وكشف نيمار خالل مؤتمر صحافي أنه تحدث 
مــــع جـــابـــريـــيـــل جـــيـــســـوس وزمـــــــالء آخــــريــــن فــي 
املنتخب األوملبي عن تجربته في البرسا وأوضح 
»األجواء«  لهم أنه »أحد أكبر فرق العالم«، مشيدا بـ
في غرف خلع املالبس واملدينة اإلسبانية. واعتبر 
قـــائـــد مــنــتــخــب الـــبـــرازيـــل أن مـــواطـــنـــه جــابــريــيــل 
جيسوس يعد »العبا كبيرا ونجما«، موضحا أنه 
البرازيلي.  يتمنى مزاملة مهاجم فريق بامليراس 
وأضاف »يجب أن يعلم في أي لحظة يتعني عليه 
الجيدين  الالعبني  نريد  بامليراس(.  )عن  الرحيل 
بـــجـــوارنـــا«، فــي إشــــارة إلـــى غــابــريــيــل جيسوس 
أثناء مؤتمر صحفي بمعسكر منتخب البرازيل 

األوليمبي في تريسبوليس.

استقالة زدرافكو ماميتش من االتحاد الكرواتي لكرة القدم
بجرائم فساد،  واملتهم  زغــرب  دينامو  لنادي  السابق  الرئيس  ماميتش،  زدرافــكــو  تقدم 
باستقالته من منصبه كنائب لرئيس االتحاد الكرواتي لكرة القدم. وفي بيان نشر على 
موقع االتحاد الكرواتي، أكد ماميتش أن قــراره منذ أشهر بترك دينامو زغــرب وقــراره 
بترك االتحاد الكرواتي لكرة القدم، سببه العمل على تخفيف العبء عنهما. وأشار إلى 
أو االتحاد  بالتقليل من نجاحات دينامو  البعض  أن يكون سبب قيام  أنه ال يرغب في 
يتعلق في  ما  أمــوال خاصة في  اختالس  تهم فساد منها  ويــواجــه ماميتش  الكرواتي. 

صفقات انتقال العبني إلى أندية أجنبية.

إصابة تبعد األلماني ميرتساكر لعدة أشهر
ــال اإلنــكــلــيــزي ارســـني  ــنـ أعــلــن مــــدرب نــــادي أرسـ
ــرم بــيــر  ــخــــضــ ــي املــ ــ ــ ــان ــ ــه األملــ ــعــ ــدافــ فـــيـــنـــغـــر أن مــ
إثر  ميرتساكر سيغيب عن املالعب لعدة أشهر 
تعرضه إلصابة في ركبته. وأصيب ميرتساكر 
في الركبة خالل املباراة الودية ضد لنس الفرنسي 
يوم الجمعة املاضي، وكانت الصحف املحلية قد 
أشــــارت إلـــى غــيــابــه عــن املــالعــب لخمسة أشــهــر. 
بير  فينغر في مؤتمر صحافي »سيغيب  وقــال 
لعدة أشهر وبالتالي سنفتقد إلى عنصر الخبرة في هذا الخط، ومن الطبيعي أن نبحث 

عن بديل خالل فترة االنتقاالت«.

توقف العمل في ملعب سيستضيف مباريات كأس القارات 
في سان بطرسبورغ

الروسي حتى شهر سبتمبر/ األشغال في ملعب فريق زينت سان بطرسبورغ  توقفت 
الــقــارات 2017 ومونديال  أنــه سيستضيف مباريات بكأس  األقــل رغــم  املقبل على  أيلول 
2018. وأكدت حكومة سان بطرسبورغ أنها تبحث عن شركة جديدة لالنتهاء من األعمال 
في امللعب بعد فسخ العقد مع كونسرتيوم »ترانتروي« الحكومي. وأشار بيان لسلطات 
املدينة الروسية إلى أنه سيتم تحديد اسم الشركة الجديدة في أغسطس/آب القادم. وكان 
العديد من الخبراء قد حــذروا من أنه لن يكون من املمكن تسليم املشروع قبل ديسمبر/

كانون أول، بما يساعد على إقامة عدة من املباريات التجريبية على امللعب قبل إقامة كأس 
القارات عليه.

الريال يرفض بيع العبه الصيني ليانغمينغ
ليانغمينغ مقابل  لــني  لبيع العــبــه الصيني  نـــادي ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي عــرضــا  رفــض 
10ماليني يورو، وفقا ملا ذكرته صحيفة )أس( اإلسبانية. وأشارت الصحيفة إلى أن نادي 
الــذي تقدم بعرض  الــذي يلعب في صفوفه نجوم أوروبــيــون، هو  هيبي فورتشن الصني، 

لضم ليانغمينغ على أمل إعادته مجددا إلى الدوري الصيني.

فــي نـــادي املدفعجية. ونــجــح كــني فــي تتويج إبــداعــاتــه على 
الحالي،   لعمره 

ً
املميزة وصـــوال قــدراتــه  السنني وأثــبــت  مــدار 

الــبــالــغ )23( عــامــا، وقبلها كـــان فــريــق أرســنــال قــد أكـــد أن 
»الغنرز«.  الالعب غير موهوب كي يكون جنديا من جنود 
وفي يوم السبت السابع من فبراير/شباط 2015 كان الرد 
حاسما من الشاب كني بهدفني بشباك أرسنال، وسّببا له 
جرحا بالهزيمة بهدفني على يد فريقه توتنهام اإلنكليزي 
في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري اإلنكليزي املمتاز 
أرسنال  عشاق  ينساها  لن  املاضي...هزيمة  قبل  للموسم 
فينغر  آرســـني  الفرنسي  للفريق،  الفني  املــديــر  وبالتحديد 
ألنها جاءت على يد ذلك الصغير الذي ترعرع في أرسنال. 
اإلنكليزية،  الكرة  مالعب  في  الالفت  تألقه  الالعب  وواصــل 
الناشئني في  القادم من قطاع  الشاب،  األعــني تراقب  وباتت 
النادي والعب منتخب إنكلترا للشباب، ما يؤكد أنه سيكون 

عالمة فــارقــة فــي الفترة املقبلة. وشـــارك كــني ألول مــرة مع 
توتنهام فــي 25 أغــســطــس/آب مــن الــعــام 2011 فــي مــبــاراة 
الدوري األوروبي ضد هارتس األسكتلندي ونجح في حجز 
مكان له في الفريق األول لتوتنهام، بعدما قضى وقتا على 
مليلوول وليستر  ولــعــب  أوريــنــت،  ليتون  فــي  اإلعـــارة  سبيل 

سيتي وفي الدوري اإلنكليزي املمتاز لنوريتش سيتي. 
وفـــاز  مـــوســـم 15-2014،  فـــي  تــوتــنــهــام  هـــــداف  ــبـــح  أصـ
أنهى  املمتاز، في حني  الـــدوري  الشهر في  بجائزة العــب 
 16-2015 املــاضــي  املــوســم  كــني  املتألق  اإلنكليزي  النجم 
هدافا للدوري املمتاز برصيد 25 هدفا، وساعد توتنهام 
فــي الــتــأهــل لـــدوري أبــطــال أوروبــــا. كــني مثل إنكلترا في 
عاما،   17 تحت سن  ملنتخبات  ولعب  الشباب،  منتخبات 
دولية في  مباراة  أول  ولعب  -21 مستويات.  و   20-  ،19-

27 آذار/مارس عام.

لندن ـ العربي الجديد

ميالده  بعيد  كــني  إدوارد  هـــاري  اإلنــكــلــيــزي  النجم  يحتفل 
الثالث والعشرين اليوم، حيث ولد املهاجم في يوم 28 يوليو 
1993 في عاصمة إنكلترا لندن وهو يلعب حاليا مع نادي 
لـــُه الــلــعــب مــع أنــديــة ليستر  تــوتــنــهــام هوتسبير كــمــا ســبــق 
أوريينت  وليتون  ميلوول  ونـــادي  سيتي  ونوريتش  سيتي 
كما لعب مع منتخب إنكلترا لعدة فئات ُعمرية وهي تحت 17 
و19 و20 و21 سنة ويبلغ طوله 188سم. ولكن أكثر ما يثير 
الدهشة في سيرة هذا الالعب هي أنه بدأ عشقه لكرة القدم 
أكاديمية  فــي  وبالتحديد  أرســنــال،  فــي  أظــفــاره  نعومة  منذ 
الطفل  توجه  مــن عمره حيث  الثامنة  فــي  كــان  فمذ  الفريق؛ 
»هاري إدوارد كني« صوب أكاديمية املدفعجية لعله »يشرب« 
جرعة من »علم« كرة القدم ومنها لينطلق لفضاءات اإلبداع 

هاري كين

على هامش الحدث

يحتفي الهداف 
اإلنكليزي هاري 

كين بميالده 
الثالث والعشرين 
وهو الذي ُتوج 

هدافًا للبريميرليغ 
الموسم الماضي 
الذي ال ينسى مع 

توتنهام

إيغواين أصبح 
أغلى العب في 
تاريخ الدوري 
اإليطالي
)Getty(

تحدثت وسائل اإلعالم أن يوفنتوس نجح في مراوغة نابولي لتخفيض 
قيمة صفقته من 94.7 إلى 90 مليون يورو، وكان نابولي ال يريد التفريط 
في الالعب بسعر أقل من قيمة فسخ التعاقد، إال أن ثغرة في العقد 
كلفت خسارة بقيمة خمسة ماليين يورو. وتتمثل الثغرة حسب عقد 
الالعب أنه في حالة رغبته في الرحيل أو فسخ تعاقده، سيكون عليه 
دفع 94.7 مليون يورو، ولكن في حالة دفع الفريق الذي سينتقل إليه 

لقيمة الشرط الجزائي، يتم تخفيضها بقيمة 4.7 ماليين يورو.

الثغرة التي هزمت نابولي

وجه رياضي

ولم يتمكن من تقديم مستواه املعهود مجددا 
بقية العام. ورغم أن الفريق كان يضم عناصر 
اإلسباني  املــدرب  ويقودها  للغاية  تنافسية 
أنهى املوسم  أن نابولي  إال  رافائيل بنيتيز، 
بــشــكــل مــحــبــط فـــي املـــركـــز الــخــامــس، ليغيب 
مرة أخرى عن دوري األبطال، وكانت الجولة 
ــم مـــؤملـــة عــلــى وجــه  ــيــــرة فـــي هــــذا املـــوسـ األخــ
الخصوص إليغواين، فقد كانت املباراة أمام 

أن  على  بالقدرة  يتمتع  األرجنتيني  الالعب 
ــدوري اإليــطــالــي  ــ يــكــون »أفـــضـــل العـــب فـــي الــ
بــمــســافــة بــعــيــدة«، واعـــتـــرف إيــغــوايــن نفسه 
أن الــعــالقــة بينه وبــني ســـاري مثل أب وابــن. 
ــال مــــدريــــد الـــســـابـــق فــي  ــ وســـجـــل مـــهـــاجـــم ريــ
املوسم األخير 36 هدفا في 35 مباراة، ليكسر 
الرقم القياسي في الدوري اإليطالي املسجل 
باسم السويدي جونار نوردال وله 35 هدفا 

التسيو، وكان الفوز بها يعني الوصول إلى 
أنــه أخفق في تسديد ركلة  الثالث، إال  املركز 

جزاء لتنهال على رأسه لعنات الجمهور.
لــكــن وصــــول املــــدرب مــاوريــســيــو ســــاري إلــى 
الفريق األزرق، أحدث تغييرا جذريا بالنسبة 
الحماس وتمكن  استعاد  الذي  لألرجنتيني 
مــن دخــول تــاريــخ الكالتشو اإليــطــالــي، وأكــد 
املـــــدرب املــخــضــرم فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة أن 

مع ميالن في موسم 1950/1949 وتحسنت 
عــالقــة إيــغــوايــن مــع الــجــمــهــور، وصــــوال إلــى 
توجه الالعب عقب كل مباراة بملعب الفريق 
سان باولو ملدرجات املشجعني ليغني معهم 
بالفريق  الــخــاصــة  التشجيع  أهــازيــج  أشــهــر 
السماوي وبتوقيعه لليوفي يطارد إيغواين 
أحــــد أكـــبـــر أحـــالمـــه عــلــى اإلطـــــالق وهــــو رفــع 

كأس دوري األبطال األوروبي.

كثيرًا ما تتسبب اإلصابات في ضياع الالعب، وحرمانه من التألق، وهو ما حدث تماما 
مع البرازيلي أليكساندر باتو الذي وقع عقدًا متواضعا للغاية مع فياريال اإلسباني مقابل 
3 ماليني يورو فقط! باتو الذي كان نجما ال يشق له غبار واصل مسيرته املتواضعة 
»الكناري« ووصل به األمر ألن يكون صفقة متواضعة في  بعدما كان أحد األساطير لـ
فريق ينافس في منطقة منتصف الجدول. وبعد 5 سنوات واصل فيها الالعب محاوالت 
البرازيل  إلى  الالعب  اإليطالي، عاد  الكبار في صفوف ميالن  التألق ووضــع نفسه بني 

بخفي حنني، وبعدها حاول تقديم جديد في تشيلسي دون جدوى.

صورة في خبر

البرازيلي أليكساندر باتو
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المياه، كما  استهالك  زاد من  ما  مئوية،  الجاري 40 درجة  الشهر  أيام  بعض  اإليرانية طهران في  العاصمة  الحرارة في  تجاوزت 
حطمت معدالته األرقام القياسية في المدينة، ما ينذر بأزمة كبيرة

طهران مهّددة بالعطش
موجة الحر تدفع اإليرانيين إلى استهالك المياه بكثرة

طهران ــ فرح الزمان شوقي

تــتــوقــع املــعــلــومــات الـــصـــادرة عن 
مؤسسة املياه اإليرانية أن يؤدي 
استمرار استهالك املياه بمعدالت 
ــة الــحــر  مــرتــفــعــة فــــي طــــهــــران تــبــعــا ملـــوجـ
املياه  إلى قطع  إلى اضطرارها  املستمرة، 
عن بعض مناطق العاصمة اإليرانية في 
املستقبل القريب. ولن يكون هناك أي حل 

آخر، ملنع جفاف طهران املرتقب.
ــر مــــن 8 مــــاليــــن ونــصــف  ــثــ اســــتــــهــــالك أكــ
املـــلـــيـــون شـــخـــص يــقــطــنــون ويـــبـــقـــون فــي 
ــهــــران صـــيـــفـــا، ملـــيـــاه الــــشــــرب فــــي حــالــة  طــ
الــخــدمــة. بإمكان شبكة  ارتــفــاع كما مــيــاه 
مياه طهران إيصال كمية 3 مالين و300 
ألف متر مكعب من هذه املياه إلى البيوت 
آخر معدالت   

ّ
لكن املياه.  بحسب مؤسسة 

االســتــهــالك لــلــمــيــاه، وهـــو أعــلــى مــعــدالت 
العام، يدق ناقوس الخطر سواء في حال 

استمر الوضع على حاله أو ارتفع أكثر.
في الصيف املاضي، أعلنت إدارة املياه أن 
بلغ خالل  املواطنن في طهران  استهالك 
أربعة  وسطي  كمعدل  الفصل  هــذا  أشهر 
ونــصــف مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وهـــو حجم 
املــيــاه فــي بــحــيــرة تشيتغر املـــوجـــودة في 
الــعــاصــمــة. هـــذا االســتــهــالك جــعــل طــهــران 
مصنفة من بن املدن األكثر تعرضا لخطر 
الجفاف في العالم، بحسب مؤسسة املياه 
الــتــي أكـــدت ارتـــفـــاع نــســب االســتــهــالك مع 
إلــى 15  الحالي بمعدل 10  بداية الصيف 

في املائة.
 معدل هطول األمطار في 

ّ
أن وبالرغم من 

العاصمة زاد خالل شتاء وربيع هذا العام 
عــن الــعــام املــاضــي، بنسبة 30 فــي املــائــة، 
 هذا لن يحل املشكلة مع ارتفاع نسب 

ّ
فإن

 منزل في 
ّ

 كل
ّ
االستهالك كثيرًا، ال سيما أن

طــهــران يــســتــخــدم مـــاء أكــثــر بــعــشــريــن في 
املــائــة مــن الحد الطبيعي. وهــو مــا يعني 

كارثة خالل السنوات األربع املقبلة. 
ــــي إيـــــــــران بـــشـــكـــل عـــــــام، وفـــي  لـــلـــجـــفـــاف فـ
العاصمة طهران بشكل خــاص، مسببات 
بيئية وإنسانية على حد سواء. هذا البلد 
يــقــع فــي إقــلــيــم جـــاف يــعــانــي مــن تناقص 
مستمر فــي مــعــدالت الــهــطــول، وقـــد أعلن 
ــادر املــائــيــة  مـــديـــر مــكــتــب دراســــــــات املــــصــ
التابع لوزارة الطاقة رضا راعي عز أبادي 
إيرانية من   12 محافظة 

ّ
أن املاضي  العام 

بـــن 31 عــبــرت خـــط الــخــطــر وتــقــتــرب من 
 حجم املياه في مخازن 

ّ
الجفاف. أضاف أن

 أنـــحـــاء الـــبـــالد، 
ّ

ــل 160 ســــدًا مـــوزعـــة فـــي كــ
وصل إلى أقل من النصف، وهي السدود 
التي تؤمن مياه الشرب والخدمة والزراعة 

 اإليرانين.
ّ

لكل
يــتــرافــق األمـــر مــع عـــدم تــرشــيــد اســتــخــدام 
 
ّ
أن الرسمي يفيد  املــيــاه. فمركز اإلحــصــاء 

 إيــرانــي يصرف يوميا مــا يــعــادل 170 
ّ

كــل
لــيــتــرًا مـــن املــــــاء، أي ضــعــفــي االســتــهــالك 
ارتفاع  مــع  الــواحــد. وحتى  للفرد  العاملي 
االستهالك  نسب   

ّ
أن إاّل  الهطول،  معدالت 

قد ال تؤدي إلى نتيجة إيجابية.
حول مدينة طهران يوجد خمسة سدود، 
الــتــي تــؤمــن مياهها. ارتــفــع مستوى  هــي 

هوامش

تجاوزت درجات الحرارة األربعين مئوية )فاطمة بهرامي/ األناضول(

املـــاضـــي  آذار  مــــــــارس/  فــــي  فـــيـــهـــا  املــــيــــاه 
بأكثر من 194 مليون متر مكعب، مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام املاضي. وفي سد 
كرج وحــده الواقع غربي العاصمة، زادت 

كمية املياه بنسبة 128 في املائة.
 مناطق وبيوت طهران 

ّ
املياه تصل إلى كل

بال استثناء. مع ذلك، تعاني العاصمة من 
مشكلة بسبب االستهالك. وبحسب رسم 
 
ّ
بياني نشرته املواقع الرسمية أخيرًا فإن

91 في املائة من اإليرانين يؤّمنون مياه 
شــربــهــم مــبــاشــرة مـــن صــنــابــيــر بــيــوتــهــم. 
الجفاف يعني قطع مياه   

ّ
أن وهــذا يعني 

ــذا فــي حد  الــشــرب أيــضــا عــن الــبــيــوت. وهـ
ذاتــه قد يخلق مشكلة كبرى لكثيرين قد 

يضطرون إلى شراء املياه املعدنية. 
عـــن ذلــــك، يــقــول عــضــو لــجــنــة الــطــاقــة في 
 
ّ
الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي غــــالم رضــــا شــرفــي إن

الــــبــــالد تـــقـــع فــــي إقـــلـــيـــم جـــــاف تــتــنــاقــص 
معدالت هطوله. وهي طبيعة جغرافية ال 
 الحل الوحيد 

ّ
يمكن تغييرها. ويعتبر أن

يــكــمــن فــــي الــتــحــكــم بـــمـــعـــدالت اســتــهــالك 
وفي  املــيــاه.  استخدام  وترشيد  املواطنن 

ــن خــطــط  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« عــ ســــــؤال لــــ
ــم يــتــم  ــؤولــــن، يــجــيــب شـــرفـــي أنـــــه لــ ــســ املــ
إقــرار خطط تتعلق باالستهالك ألغراض 
ــتـــي مــــن املـــفـــتـــرض أن  ــــي الـ صـــنـــاعـــيـــة، وهـ
املــيــاه وتضبطها  اســتــهــالك  كمية  تــحــدد 
على  لكن  وغيرها،  واملعامل  املصانع  في 
الحكومة  فــي  األمــر  بهذا  املعنية  اإلدارات 
لدراستها  مجدية  خطط  بوضع  تبدأ  أن 
ــا بــرملــانــيــا. وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد  ــرارهــ وإقــ
 وقــائــي ملشكلة مستقبلية 

ّ
فــي إيــجــاد حــل

متوقعة، كما يقول. 
 بناء السدود يوفر املياه بالفعل، 

ّ
يتابع أن

لكنه في نفس الوقت يوصلها إلى مناطق 
دون أخرى، وهو ما يرفع معدالت الجفاف 
ــنـــاطـــق.  ــا فــــي بـــعـــض األقـــالـــيـــم واملـ ــانـ ــيـ أحـ
ــــروري الـــعـــمـــل عــلــى  ــــضـ  مــــن الـ

ّ
يــضــيــف أن

ــلــــول تــتــعــلــق  ــاغـــة خـــطـــط إليــــجــــاد حــ ــيـ صـ
استهالك  ترشيد  على  والعمل  بالسدود، 
فـــــي ري األراضـــــــــي  املـــســـتـــخـــدمـــة  املـــــيـــــاه 
الــــزراعــــيــــة، وهــــي كــمــيــات كــبــيــرة بــالــفــعــل 
هذا   

ّ
أن ويعتبر  املطلوب.  الحد  وتتجاوز 

مــن املــمــكــن أن يــســاهــم فــي الــحــل، فــي ظل 

املياه  استهالك  مــعــدالت  ارتــفــاع  استمرار 
من قبل املواطنن.

 األمر 
ّ
وعن ضرورة التوعية، يرى شرفي أن

يــتــطــلــب جــهــدًا جــمــاعــيــا، يــقــع عــلــى عــاتــق 
هــيــئــة اإلذاعـــــة والــتــلــفــزيــون واملــؤســســات 
اإلعــــالمــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة كـــالـــجـــامـــعـــات 
ــلــــوحــــات  ــلــــق: »وضـــــــــع الــ ــعــ واملــــــــــــــــدارس. يــ
استهالك  لترشيد  تــدعــو  الــتــي  اإلعــالنــيــة 
املــيــاه فــي الـــشـــوارع خـــالل فــصــل الصيف 
فقط لن يحل األزمة املرتقبة. املطلوب هو 
الـــوصـــول إلـــى بــرنــامــج دقــيــق ومــتــكــامــل، 
ــائـــج فــــي املـــســـتـــقـــبـــل، وعــلــى  ــتـ ــنـ لـــلـــمـــس الـ
اإليــرانــيــن   

ّ
أن سيما  ال  تبنيه،  الــحــكــومــة 

يتجاوبون عادة مع حمالت التوعية«.
ــى ذلـــــك، يـــهـــدد الـــجـــفـــاف أيـــضـــا بـــزيـــادة  إلــ
تــفــاقــم مــشــكــلــة الـــعـــواصـــف الــرمــلــيــة الــتــي 
ــن إيـــــــران ومـــن  تــعــانــيــهــا مـــنـــاطـــق عـــــدة مــ
التي  املشكلة  بينها مدينة طــهــران، وهــي 
تـــتـــضـــاءل أحـــيـــانـــا ويـــجـــري الــتــحــكــم بها 
برفع مستوى التشجير وزراعة الحدائق. 
لكن عدم وجود كميات مياه كافية يجعل 

تطبيق هذه الخطة صعبا أيضا.

بإمكان شبكة مياه 
طهران إيصال كمية 3 
ماليني و300 ألف متر 
مكعب من هذه املياه 
إلى البيوت بحسب 

مؤسسة املياه

■ ■ ■
للجفاف في إيران 
بشكل عام، وفي 

العاصمة طهران بشكل 
خاص، مسببات بيئية 

وإنسانية

■ ■ ■
 

ّ
املياه تصل إلى كل

مناطق وبيوت طهران 
بال استثناء. مع 

ذلك، تعاني العاصمة 
من مشكلة بسبب 

االستهالك

باختصار

سعدية مفرح

ــود قــضــيــة الــتــطــبــيــع مــــع الــكــيــان  ــعـ ــرة أخــــــــرى.. تـ ــ مـ
أصبحت  أن  بعد  العربية،  الواجهة  إلــى  الصهيوني 
معهم.  عالقتنا  سلسلة  فــي  األساسية  الحلقة  هــي 
فال شيء مهمًا يحدث سوى مثل هذه »املــبــادرات« 
الفردية التي يتطّوع للقيام بها بعض العرب بحجج 
مختلفة، وتحت الفتاٍت مغريٍة لآلخرين، ما يعني أن 
طريق التطبيع مفتوح، والفكرة نفسها لم تعد، لدى 
 باملطلق، كما 

ً
شريحٍة واسعٍة من العرب، مستهجنة

كان األمر في املاضي.
قبل أيــام، وصلت إلــّي هذه الرسالة، عبر واحــدٍة من 
مجموعات الواتساب، موقعة باسم الباحث واملحلل 
الــســيــاســي الــســعــودي، أنــــور عــشــقــي، يــشــرح فيها 
إلــى فلسطني، أخــيــرًا.  ظـــروف مــا وصفها بــزيــارتــه 
ويــبــدأ عشقي رســالــتــه بـــاإلشـــارة إلـــى أنـــه يــحــب أن 
الــزيــارة، بل  يوضح عــدة »حقائق«، ليس دفاعًا عن 

ملزيد من الحوار )!(.
وال حوار  ال حقائق،  أن  يكتشف  الرسالة  يقرأ  من 
كامل  لتطبيع  واضــح  توصيٍف  مجرد  لكنها  فيها، 

الدسم مع العدو الصهيوني. 
ــي مــــن رســـالـــتـــه الـــتـــي انــتــشــرت  يـــقـــول عــشــقــي فــ
ــع ســـنـــوات من  عــبــر تــطــبــيــقــات اإلنـــتـــرنـــت؛ »بــعــد أربــ

لّبيت دعــوة السلطة  الــرجــوب،  الــلــواء جبريل  إلــحــاح 
الفلسطينية العام املاضي، وقمت بالزيارة.

الـــيـــوم كــانــت الـــزيـــارة الــثــانــيــة. مـــن وضـــع الــبــرنــامــج 
ــتــقــيــت بــاملــســؤولــني  هــــو الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ال
الفلسطينيني في العام املاضي، والتقيت الرئيس أبو 
مــازن ورئــيــس الحكومة، وصليت أنــا وزمــالئــي في 
املغرب. وهذا  املسجد األقصى، وصليت باملسلمني 

 حمدت الله عليه.
ٌ

شرف
فـــي هــــذه املـــــرة، وبــحــســب الــبــرنــامــج الــــذي وضــعــتــه 
السلطة الفلسطينية، قمنا بزيارة عدد من الجامعات، 
املقدسة.  واألماكن  واملحافظات،  الدراسات،  ومراكز 
األربعاء في مسجد عمر  باملسلمني ظهر  وصليت 
بن الخطاب، التقينا بأسر الشهداء، وأسر املعتقلني، 
وألقيت فيهم كلمات. قدمنا واجب العزاء، وحضرنا 
زفــــــاف ابـــــن أشـــهـــر املـــنـــاضـــلـــني الـــســـجـــنـــاء مـــــروان 

البرغوثي.
جمعت لنا السلطة بعض أسر القتلى والشهداء من 
داخل األرض املحتلة الذين يطالبون بإيقاف العنف، 
ويــؤيــدون مــبــادرة املــلــك عبد الــلــه لــلــســالم، وأجرينا 
ــــة لــلــحــكــومــة  ــال ــوارًا مـــعـــهـــم، بـــعـــدهـــا وجــــهــــوا رســ حـــــ

اإلسرائيلية، يطالبونها بالسالم.
جــمــعــت الــســلــطــة فـــي رام الـــلـــه بــعــضــًا مـــن أعــضــاء 
وأجرينا حــوارًا  الــســالم،  ومــؤيــدي  العرب  الكنيست 

داود  فندق  في  والتقينا  القدس،  في  معهم. صلينا 
بالجنرال بولي، وشكرته على أنه لبى طلبي بالسماح 
ــام املـــاضـــي،  ــعـ ــن الـ ــان مـ لــلــفــلــســطــيــنــيــني، فـــي رمـــضـ
بالصالة في الــقــدس، وأمــنــوا لهم املــواصــالت، حتى 
من غزة، فبلغ عدد من صلى الجمعة ثالثمائة ألف، 
الزهراني  كلهم دعــوا لنا، وطلبت منه أن يأتي بابن 
الذي اختطف من حول الكعبة، منذ ثالثني عامًا على 

أن يلتقيا في األردن ووعد.
غولد،  دوري  إليها  دعــانــا  التي  العشاء  دعــوة  لبينا 
الله  عبد  امللك  بوعد  وأقنعناه  الخارجية،  عــام  مدير 
بالتطبيع، إذا طّبقوا املبادرة. وفي اليوم الثاني، صدر 
األمر  في  ستنظر  بأنها  الحكومة  رئاسة  من  بيان 

بجدية. هــذا مــا حــدث. واملــوضــوع مــطــروح للنقاش، 
بعيدًا عن العواطف، والتشنجات، والشخصنة. والله 
املوفق. ولم نرد إال وجه الله وخدمة املسلمني، ورفع 

اإلصر عن إخواننا املظلومني«.
وماذا بعد، يا سيد عشقي؟ ما هو التطبيع، إذن، إن 

لم يكن هو ما قمت به حرفيًا؟ 
لن أسألك: ملاذا توافق إسرائيل على زيارتك فلسطني، 
العرب جميعًا على مثل هذه  بل تشجعك، وتشجع 
الزيارات املشبوهة، في وقٍت تمنع الفلسطينيني من 
حق العودة. ولن أذكرك بفلسطينيني تقع بيوتهم في 
محيط الحرم القدسي، يمنعهم الصهاينة من العودة 
الليل،  إلى بيوتهم إن تأخروا بعد ساعة معينة في 
العشاء، فتلبي دعوتهم.  إلــى  في وقــٍت يدعونك فيه 
امللك  بوعد  تقنعهم  أن  استطعت  كيف  أســألــك  ولــن 
لــم يصّدقوه مــن صاحب  الــذي  الــلــه،  عبدالله، رحمه 
... وال... ســأتــجــاوز  مــن حــكــومــتــه، وال  الـــشـــأن، وال 
 واحدًا: 

ً
مضحكات رسالتك املبكيات، ألسألك سؤاال

التي جعلتك  الباطل  فــي  الــجــرأة  أتيت بهذه  أيــن  مــن 
تشكر الغاصب املحتل على أنه سمح للفلسطينيني 
بالصالة في أقصاهم؟ وبعد هذا كله، تأتي لتقول إن 
هذا ليس تطبيعًا مع العدو؟ حسنًا؛ ما هو التطبيع، 
إذن، مــن وجــهــة نــظــرك يــا ســيــد عــشــقــي؟ بانتظار 

اإلجابة.

مضحكات عشقي المبكيات

وأخيرًا

وماذا بعد، يا سيد 
عشقي؟ ما هو التطبيع، 

إذن، إن لم يكن هو ما 
قمت به حرفيًا؟
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