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االثنين  29  أغسطس / آب 2016 م  26 ذو القعدة 1437 هـ  □  العدد 728  السنة الثانية

العراق: تهجير باستهداف االستثمار
استهدف العنف االستثمارات العراقية بمناطق عدة من البالد، لكنّه في اآلونة 

األخيرة أخذ شكًال طائفيًا، في إطار خطة تهجير جديدة. ]10ـ11[

طرابلس ــ عبداهلل الشريف

دخـــلـــت مــعــركــة اســـتـــعـــادة مــديــنــة ســــرت الليبية 
)داعــش(  اإلسالمية«  »الــدولــة  تنظيم  من سيطرة 
مرحلتها األخــيــرة، مــع الهجوم الــذي بــدأتــه قــوات 
للمجلس  الــتــابــعــة  املـــرصـــوص«  »الــبــنــيــان  عملية 
ــد، الســتــعــادة آخــر  ــ الــرئــاســي الــلــيــبــي، أمـــس األحـ
ــقــوات  ال املــديــنــة. ونــجــحــت  فـــي  للتنظيم  مــعــقــلــن 
املهاجمة في فرض حصار على مقاتلي التنظيم، 
مـــا يــشــيــر إلـــى قـــرب تــحــريــر املــديــنــة، الــــذي جــاء 
بــثــمــن بــاهــظ مــع ســقــوط عـــدد كــبــيــر مــن الــقــوات 

 
ً
املوالية للمجلس الرئاسي، وصل إلى 370 قتيال

وأكثر من ألفي جريح، قبل هجوم أمس، بحسب 
وكــالــة »فــرانــس بـــرس«.  وقــال عــز الــديــن التواتي، 
»الــبــنــيــان  أحـــد قــيــاديــي كتيبة املــرســى الــتــابــعــة لـــ
»العربي الجديد«، »إن الحي السكني  املرصوص«، لـ
رقم 3 بات في قبضة القوات الحكومية، باستثناء 
أجزاء صغير منه«، مشيرًا إلى أن القتال ال يزال 
مستمرًا في الحي السكني رقم 1، املعقل األخير 
للتنظيم.  وأوضح التواتي أن »الخطط العسكرية 
م التقدم ببطء، بسبب العمل على نزع األلغام 

ّ
تحت

يتعامل  فيما  الــحــي،  فــي  كبير  بشكل  املــزروعــة 

أسطح  على  والقناصة  االنتحارين  مع  مقاتلونا 
املباني«. وأشار إلى أن »مقاتلي داعش انسحبوا 
إلى منطقة الجيزة البحرية«، معلنًا أن »خسائرنا 
أطبقنا حصارًا خانقًا على داعش  لكننا  كبيرة، 
يعني  1؛ مما  الحي  الجيزة وشمال  عــمــارات  في 

قرب سقوط املدينة كليًا في أيدينا«. 
 و3 

ً
الحين 1 شــمــاال الهجوم على  فــي  وشـــارك 

شرقًا، نحو ألف مقاتل، كما قال املتحدث باسم 
ــا عــيــســى.  عــمــلــيــة »الــبــنــيــان املــــرصــــوص«، رضــ
ــــش« بــنــيــران الــقــنــاصــة والـــســـيـــارات  ويـــــرّد »داعــ
املفخخة، ما أدى إلى مقتل 25 وإصابة 120 من 

املقاتلن املهاجمن، كما ذكر مستشفى ميداني. 
فــيــمــا أعــلــن املـــركـــز اإلعـــالمـــي لعملية »الــبــنــيــان 
املـــرصـــوص« عــلــى صــفــحــتــه عــلــى »فــيــســبــوك«، 
ــــش« شـــّن ســـت هــجــمــات، خــمــس منها  أن »داعــ
وواحدة  انتحاريون،  يقودها  مفخخة  بسيارات 
وساهمت  ناسفًا.  حزامًا  يرتدي  انتحاري  عبر 
الغارات الجوية للطيران األميركي، التي بدأت منذ 
األول من أغسطس/آب الحالي بطلب من حكومة 
الوفاق الوطني، في تسريع مهمة تحرير املدينة، 
ــــش« مــنــذ يــونــيــو/ الــتــي خــضــعــت لــســيــطــرة »داعـ

حزيران 2015.
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6ـ7

)Getty(  احتمال نجاح ترامب يثير ذعرًا في أميركا وأوروبا
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درع الفرات نحو الباب



تحرير الشريط الحدودي خالل ساعات
مدينة الباب الوجهة المقبلة لـ»درع الفرات«

الجزائر: عودة جدل المشاركة السياسية لـ»اإلخوان«ال تغييرات في خارطة المعارضة التونسية

يحدث اآلن
تقترب المعارضة السورية المسلحة من إنهاء المرحلة الثانية من عملية »درع الفرات«، بتحرير الشريط الحدودي 

مع تركيا من سيطرة تنظيم »داعش«، لتُطلق بعدها المرحلة الثالثة الهادفة إلى استعادة مدينة الباب

23
سياسة

وليد التليلي

اختتم التونسيون مسار شهرين 
من املشاورات واملناكفات 

الشخصية واملزايدات الحزبية 
رافقت مبادرة حكومة الوحدة 

الوطنية، وحصلت هذه الحكومة 
أخيرًا على أغلبية أصوات النواب، 
168 من بني 195 نائبًا حضروا 

عتبر هذه النسبة من 
ُ
جلسة الثقة. ت

األصوات، األعلى من بني الثقة التي 
نالتها كل الحكومات التي سبقتها، 

ما أتاح لحكومة يوسف الشاهد 
وأصحاب املبادرة من الفريق 
السياسي الداعم، أن يشعروا 

بكثير من الفخر والزهو، بعد أن 
ذهب في ظن الجميع قبل يوم من 
التصويت، أن الحكومة لن تتمكن 

من الحصول على هذا الدعم 
املطلق. ولكّن التونسيني اعتادوا من 

ساستهم أن يقولوا ما ال يفعلون، 
فيصفقون ويقيلون، ويعارضون 

ثم يمنحون الثقة بكل الجهد املتاح، 
لتتمكن الحكومة من حصد هذا 

العدد الهائل من األصوات.
غير أن الشاهد يدرك جيدًا أنه 
سيكون منذ اليوم، اإلثنني، في 
مواجهة الحقيقة، وأن األصوات 

التي صّوتت له قد ال تنفعه كثيرًا 
منذ اآلن، وسيعود الجميع إلى 

سير حياته العادية ويجد الشاهد 
نفسه وحيدًا في هذه التجربة 

الشخصية والسياسية املغامرة. 
ر ليلة الجمعة، 

ّ
ولعل الشاهد تذك

بعد أن عاد إلى بيته، ما حدث 
لسلفه، الحبيب الصيد، الذي حصل 

بدوره على أعلى نسبة تأييد في 
قيل من 

ُ
مجلس النواب، ولكنه أ

النواب أنفسهم، وبطريقة تكاد 
تكون مهينة، على الرغم من أنه 

تحدى الجميع ولجأ إلى املجلس 
لينصفه من جور األحزاب وظلم 

األيام، وخرج من الباب نفسه الذي 
دخل منه خالي الوفاض.

ولكن الصيد غفل عن مسألة 
مهمة للغاية، وأخطأ العنوان عندما 
استجار بنواب الشعب، ألن األصل 

كان أن يحتمي بالشعب ال نوابه، 
ويلجأ إليهم ال إلى األحزاب. غير 
أن هذا األمر كان يستوجب منذ 

اليوم األول، أن يسعى في خدمتهم 
وحدهم، ويستقوي بهم ال بغيرهم، 

ويتقّرب إليهم في تفاصيل 
حياتهم اليومية، ويتقاسم همومهم 

وأسئلتهم البسيطة. فهل يحسن 
الشاب الشاهد ما عجز عنه الشيخ 
الصيد؟ وهل يحسن قراءة الدرس 

جيدًا، ويتقّرب من شعبه ال من 
غيره، ولو كانوا من جاء به إلى هذه 
املنحة امِلحنة؟ ألن األصل هو أغلبية 

الشعب، ال نواب الشعب.

أغلبية الشعب... 
ال نوابه

وائل قنديل

 
ً
سيحكي لنا التاريخ يومًا أن رجال
 اسمه أحمد سيف اإلسالم 

ً
نبيال

عبد الفتاح حمد، مر من هنا، تاركًا 
م منه السياسيون 

ّ
إرثًا إْن تعل

والحقوقيون، فلن يسقطوا في 
مستنقعات الفاشية املثقفة والنضال 

امللوث أبدًا. عامان مرا على الرحيل 
املفجع للسياسي والحقوقي، 

اليساري املحترم، أحمد سيف 
اإلسالم، أحد القالئل ممن نجوا من 

طاعون التلون والتحول والتبدل، 
مستعصيًا على السقوط في بئر 
عنصرية الشلة ومكارثية التيار 

وبؤس التحيز لأليديولوجيا على 
حساب اإلنسانية الجامعة، والوطنية 

املانعة لالنسحاق أمام إغراءات 
االستعالء الزائف واالرتواء من دماء 

الخصوم السياسيني.
بضمير يقظ وقلب سليم وعقل 

راجح، قرأ أحمد سيف اإلسالم ما 
جرى في مصر، ذلك الصيف البائس 

من عام 2013، فقال في تصريح 
متلفز على موقع »مصر العربية«، إن 
ما جرى باختصار أن الرئيس املدني 

املنتخب تعرض ملؤامرة من القادة 
العسكريني، شاركت فيها بعض 

األحزاب والقوى السياسية املدنية، 
استغلت غضبًا شعبيًا لإلطاحة به.

كان سيف اإلسالم من الذين رفضوا 
تظاهرات 30 يونيو/ حزيران. 

ولم يوقع على استمارات »تمرد« 
املصنوعة في مطابخ العسكر، معلنًا 

أن السير في هذا االتجاه يعني 
ببساطة أنه لن يكون ملصر رئيس 

مدني آخر، وأن الرئيس )املعزول 
محمد( مرسي سيكون أول وآخر 

رئيس مدني، ألن السير في هذا 
الطريق يكرس لقاعدة أن أي رئيس 

ال يرضي هوى الجنراالت، ستتم 
اإلطاحة به. يصلح تراث سيف 

اإلسالم الحقوقي والسياسي منهجًا 
 ملن أراد تعليم التربية الوطنية، 

ً
شامال

والثقافة اإلنسانية الرفيعة، بكل ما 
تشمله من أسس الحريات والكرامة 
والنضال السياسي من أجل املبادئ 

الكلية العامة، بعيدًا عن التحوالت 
األيديولوجية والتكتالت الشللية 

الضيقة. هو درس في االصطفاف 
الوطني واإلنساني، ملن يبحث 

عن اصطفاف محترم، وليس عن 
صفقات وتسويات تتأسس على 

االنتهازية واملنفعة.
في ذكراه األولى قلت إن االنقالب 
نجح، منذ أن غنت حناجر ملوثة 

بالكراهية املقيتة ضد »الكائن 
اإلخواني«، وقدمت خدمات جليلة 
لهذا »األبارتهايد« العنصري الذي 
ظل ينمو ويتوغل، حتى وصل إلى 

مرحلة »أنتم شعب ونحن شعب« وإن 
الذين ال يتذكرون القيم اإلنسانية، إال 

حني يلحق بأصدقائهم وإخوانهم 
في األيديولوجيا األذى، هم أول من 

يطيل عمر هذا االنقالب، ويدعمه 
على نحو يفوق ما يقدمه االنقالبيون 

الصريحون أنفسهم.
اآلن وفي ذكراه الثانية تتهاوى 
مصر إلى األعمق في مأساتها 

اإلنسانية، إذ انتقلنا من مرحلة« 
شعب وشعب« إلى حالة باتت فيها 
أبواق )عبد الفتاح( السيسي تهدد 

الجميع باملحو واإلبادة واالستبدال، 
وال تتورع عن التلويح بالتخلص 

من هذا »الشعب الوغد« الذي يعبر 
عن تململه من الخراب االقتصادي 

واالنهيار السياسي، فتتطاير سموم 
الفاشية من النوافذ اإلعالمية تعلن 

صراحة أن على من ال يرضى بحكم 
نظام السيسي أن يبحث له عن وطن 
آخر، أو يستعد للموت إن فكر يومًا 

في الخروج لالحتجاج على إدارته 
التعيسة للبالد. مرة أخرى، من يرد 
التأسيس للمشروع الوطني الجامع، 
فعليه أن يستلهم روح أحمد سيف 

اإلسالم، الذي شخص في جمل 
شديدة البساطة أصل الداء، وحدد 
معالم طريق االنعتاق والتحرر من 

مصير مخيف تنزلق إليه مصر 
بالسرعة القصوى. وتحسن النخب 

السياسية والقانونية صنعًا إذا 
بدأت من اآلن االشتغال على حماية 

النسيج االجتماعي املصري، من 
االحتراق بفعل سياسة النظام 

املنهجية لصناعة حالة من »حرب 
الكل ضد الكل« والعودة إلى ما قبل 

اختراع »الدولة«. تعالوا إلى كلمة 
سواء اسمها »أحمد سيف اإلسالم 

عبد الفتاح حمد«.

موالنا أحمد 
سيف اإلسالم

مرور
الكرام

الرياض ترفض استبدال سفيرها لدى العراق حاليًا
خالد الشايع، عثمان المختار

ــن اجـــتـــمـــاع وصـــــف بـــالـــســـاخـــن بــــن رئــيــس  بـــعـــد يـــــوم مــ
الحكومة الــعــراقــيــة، حــيــدر الــعــبــادي، وقــيــادات بـــارزة في 
اإلسالمية،  الــدعــوة  وحــزب  الشعبي«  »الحشد  مليشيات 
ــوزراء مــن السعودية  ــ مــســاء يـــوم الــســبــت، طــلــب رئــيــس الـ
اســتــبــدال ســفــيــرهــا فــي بـــغـــداد، ثــامــر الــســبــهــان، وهـــو ما 
الرياض  »العربي الجديد« أن  لـ تكشف مصادر سعودية 
لن تفعله، لتفتح صفحة جديدة من التوتر بن البلدين، 
وبــن السعودية وإيــران بشكل غير مباشر. وتــم اإلعــالن 
عـــن طــلــب االســـتـــبـــدال فـــي بــيــان رســمــي صـــدر عـــن وزارة 
ــوزارة تــطــلــب من  ــ ــ الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، وجــــاء فــيــه أن الـ
نظيرتها السعودية استبدال سفيرها لدى بغداد. وفيما 
الطلب  حيثيات  أو  التفاصيل  من  مزيدًا  البيان  يذكر  لم 
الــعــراقــي، فــقــد أوضــــح املــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة 
أحمد جمال لوكالة األناضول، أن السبب يعود إلى اتهام 
إيرانية  أيــام مليشيات  السعودي في بغداد قبل  السفير 
املــوضــوع،  هــذا  استغربنا  »ونــحــن  الغتياله  بالتخطيط 
ألنه لم يبلغنا كخارجية أو كحكومة بهذا املخطط« على 

حد تعبير جمال الذي اعتبر هذا االتهام بال أدلة و«إهانة 
إال  الدبلوماسية«.  البعثات  حماية  فــي  العراقية  للدولة 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  تــواصــل معها  أن مــصــادر سياسية 
أكــدت أن القرار جاء بعد ضغط كبير مارسته مليشيات 
»الحشد«، طيلة األسبوعن املاضين، على العبادي، من 
أجل طرد السفير السعودي، تحت وقع التهديد باغتياله. 
ووفــقــا لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، فـــإن االجــتــمــاع الــــذي عــقــد ليلة 
الدعوة  »الحشد« وأعضاء في حــزب  قيادات  السبت بن 
اإلسالمية )الذي يقوده نوري املالكي( لم يكن مخصصا 
املليشيات في  لبحث مشاركة  بل  إطالقا،  املوضوع  لهذا 

معركة املوصل ومساعي العبادي إلقناعها بإطالق سراح 
ة تعتقلهم منذ أشهر في سجون 

ّ
نازحن من العرب السن

بمناطق جرف الصخر وكربالء والسماوة جنوب البالد، 
وتضغط األمــم املتحدة وواشنطن على العبادي إلطالق 
ســراحــهــم. غــيــر أن املليشيات انــتــهــزت فــرصــة االجــتــمــاع 
السفير  بــطــرد  الــحــكــومــة وجــــددت مطالبتها  مــع رئــيــس 
 باغتياله أو بقصف مقر السفارة، وفق 

ً
السعودي، مهددة

املــصــادر. وأبـــرز الــتــهــديــدات فــي هــذا الــشــأن، صـــدرت عن 
)العراقي( و»العصائب« و»اإلمام  الله«  مليشيات »حزب 

علي«، بحسب املصادر.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية السعودية أن الرياض 
ال تنوي االستجابة للطلب العراقي باستبدال السبهان. 
وشدد املصدر على أن سياسة السعودية الخارجية تقوم 
الخاصة  الــشــؤون  التدخل في  تقبل  أنها »ال  قاعدة  على 
للدول الشقيقة والصديقة، ولكن في الوقت ذاته ال تقبل 
السفير  بــأن  الخاصة«، جازما  أحــد في شؤونها  بتدخل 
الــســبــهــان بــــاٍق فــي منصبه لــلــفــتــرة املــقــبــلــة وأن »الــطــلــب 

العراقي ليس على طاولة البحث حاليا«. 
الجديد«،  »العربي  لـ السبهان  السفير  قــال  السياق،  وفــي 

إن »الــعــراق يعاني من ضغوط وأجــنــدات معينة تفرض 
الــضــغــوط التي  ســيــاســتــهــا عــلــيــهــم، والــســعــوديــة تتفهم 
ــرى على  يــفــرضــهــا مــســتــشــارون عــســكــريــون مـــن دول أخــ
الـــعـــراقـــيـــن«. وردًا عــلــى ســــؤال حــــول الــتــعــامــل مـــع طلب 
استبداله، أجاب السبهان أن »سياسة السعودية ثابتة وال 
ترتبط باألشخاص، وهي لن تتخلى عن عروبة العراق«، 

تاركا أمر استبداله من عدمه بيد القيادة السعودية.
»العربي  في املقابل، كشف مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ
الــجــديــد« أن »الــعــبــادي طــلــب مــن الــخــارجــيــة إصــــدار هــذا 
الــبــيــان مـــن دون ســابــق إنـــــذار، خــضــوعــا مــنــه ملليشيات 
الحشد، وكحل وســط بــن خــيــاري طــرد أو إبــقــاء السفير 

السعودي«. 
املليشيات  تستخدمها  الـــذراع  لــي  »سياسة  أن  وأضـــاف 
لــتــمــريــر مــا تــريــد فــي الـــعـــراق، والــعــبــادي أضــعــف مــن أن 
ــى أن »أي شـــخـــص غــيــر  ــ إلـ يــــرفــــض« طــلــبــاتــهــا، مـــشـــيـــرًا 
الــعــبــادي سيتخذ نفس الــخــطــوة«. وأكـــد مــصــدر آخــر أن 
»الـــســـفـــارة )الــســعــوديــة( لـــم تــتــســلــم أي طــلــب رســمــي من 
ع على وسائل اإلعالم 

ّ
العراق بخصوص ذلك والبيان وز

ولم تخطر قبله السفارة السعودية في بغداد«.

محمد أمين

تتسارع األحداث امليدانية في شمال 
سورية مع التقّدم الذي تحرزه قوات 
املــعــارضــة الــســوريــة، الــتــي اســتــردت 
املزيد من القرى املحيطة بمدينة جرابلس من 
تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة«)داعــش( و»قــوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، فــي وقـــت تــؤكــد فيه 
من  الثالثة  املرحلة  أن  املعارضة  في  مصادر 
مدينة  وأن  تتأخر،  لــن  الــفــرات«  »درع  عملية 
كيلومترًا   50 نحو  ُبعد  على  )الواقعة  الباب 

جنوب غرب جرابلس( هي الهدف املقبل.
ودخل الطيران التركي على خط االشتباكات 
بعد أن استهدفت »قوات سورية الديمقراطية« 
دبــابــتــن تــركــيــتــن أمـــس األول، الــســبــت، مما 
أدى إلـــى مــقــتــل جــنــدي تــركــي وإصـــابـــة آخــر، 
»قـــوات  فــشــن الـــطـــيـــران غـــــارات عــلــى مـــواقـــع لــــ
األحــد، مما  الديمقراطية« فجر أمس  سورية 
أدى إلـــى مــقــتــل 25 مــنــهــا كــمــا أعــلــن الجيش 
ــاد صـــحـــافـــيـــون مـــواكـــبـــون  ــ ــركـــي، فــيــمــا أفــ ــتـ الـ
للعمليات العسكرية بمقتل وإصابة مدنين 
أيضا اتخذتهم »قوات سورية الديمقراطية« 
دروعــــــا بــشــريــة فـــي مــحــيــط قـــريـــة الــعــمــارنــة 

جنوب جرابلس.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر ميدانية لـ
الطائرات التركية استهدفت حواجز عسكرية 
مغر  قرية  في  الديمقراطية«  »قوات سورية  لـ
الـــصـــريـــصـــات بـــالـــقـــرب مـــن قـــريـــة الــعــمــارنــة، 
السيطرة  القوات تحاول  أن هذه  إلى  مشيرة 

على كــل املــنــاطــق القريبة مــن جــرابــلــس التي 
ينسحب منها تنظيم »داعــش« أمــام فصائل 
املدنين من مغادرتها  الحر، وتمنع  الجيش 
تــحــت تــهــديــد الـــســـالح، الفــتــة إلـــى أن »قـــوات 
سورية الديمقراطية ما زالت تحتجز مدنين 

واقتادتهم نحو مدينة منبج جنوبا«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، ســيــطــرت فــصــائــل الــجــيــش 
الـــحـــر املـــنـــضـــويـــة فــــي غـــرفـــة عــمــلــيــات »درع 
كانت خاضعة  مناطق جديدة،  الفرات« على 
لـــســـيـــطـــرة »قــــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، 
بـــعـــد اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــــن الــــطــــرفــــن، إذ 
أعــلــنــت »الــجــبــهــة الــشــامــيــة« عــلــى حــســابــهــا 
على  »تــويــتــر« سيطرتها  موقع  فــي  الرسمي 

بـــلـــدة عـــن الــبــيــضــا جـــنـــوب غــــرب جــرابــلــس، 
وقــرى العمارنة، دابــس، بــالبــان، وبئر كوسا 
جــنــوبــهــا، بــعــد اشــتــبــاكــات عنيفة مــع »قـــوات 
سورية الديمقراطية«. وكانت قوات املعارضة 
قد بدأت منذ أيام عملية »درع الفرات« بدعم 
التركي، وسيطرت خالل  الجيش  مباشر من 
ساعات فقط على آخر معقل لتنظيم »داعش« 
التركية، وهــو مدينة جرابلس  الــحــدود  على 
السورية بعد عامن ونصف العام من هيمنة 

التنظيم عليها.
وغّيرت »درع الفرات« الكثير من موازين القوى 
في الشمال السوري، فقد كان من الواضح أن 
أحد أهم أسبابها هو قطع الطريق أمام تمدد 

ــراب مـــن الــحــدود  ــتــ املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة واالقــ
التركية. وتؤكد قيادات في املعارضة السورية 
املــســلــحــة أنـــهـــا راضـــيـــة عـــن ســيــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية حتى اآلن، وأشار املقدم أبو حمود، 
وهــو أحــد الــقــيــاديــن فــي الــفــرقــة 13 املشاركة 
»ناجحة  العملية  أن  إلـــى  الـــفـــرات«،  »درع  فــي 
عسكريا« ألنها تعتمد على عنصرين هامن 
فــي أي عمل عسكري وهــمــا الــتــأمــن والــدعــم، 
مــوضــحــا أن الــجــيــش الــحــر يــقــوم بــتــأمــن كل 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــنــتــزع الــســيــطــرة عــلــيــهــا من 

»داعش« و»سورية الديمقراطية«.
وأكـــــد أبــــو حـــمـــود، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، أن املرحلة الثانية من عملية »درع 
الفرات« تسير وفق الخطة املرسومة، مشيرًا 
الديمقراطية«  ــل »قـــوات ســوريــة 

ّ
تــدخ إلــى أن 

قــد يبطئ مــن وتــيــرتــهــا، ولــكــنــهــا غــيــر قـــادرة 
على إعاقة العملية، معتبرًا أن »مشروع هذه 
القوات انفصالي في حن أن مشروع املعارضة 
وطني، لــذا لن نتهاون مع هــذه الــقــوات التي 
تــحــاول إعــاقــة تــحــريــر الــشــمــال الـــســـوري من 
داعــــش مــن خـــالل مــحــاولــتــهــا الــســيــطــرة على 

مواقع ينسحب منها التنظيم«.
وأعلن أبو حمود أن قوات املعارضة سيطرت 
عــلــى أغـــلـــب الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، 
»داعـــش« مــســاحــة تمتد  ـــ مــوضــحــا أنـــه بــقــي لـ
عــلــى نــحــو 15 كــيــلــومــتــرًا وســيــطــرتــه عليها 
ليست مطلقة، متوقعا طــرده منها خــالل 24 
ســـاعـــة لــيــتــم وصــــل بـــلـــدة الـــراعـــي مـــع مــديــنــة 
جـــرابـــلـــس. وكـــشـــف عــــن أن املـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 

مــن »درع الـــفـــرات« ســتــبــدأ خـــالل أيـــام قليلة، 
وتتضمن انتزاع السيطرة على مدينة الباب 

من تنظيم »داعش«.
مــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــعــســكــري الــســوري، 
ــال، أن املــرحــلــة األولــــى من  الــعــمــيــد أحــمــد رحــ
ــمــة إلــى 

ّ
عــمــلــيــة »درع الــــفــــرات« كـــانـــت »مــنــظ

أقصى حد ما أدى إلى تحقيق هدفها القريب 

وهـــو الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة جــرابــلــس خــالل 
ســــاعــــات«، مــشــيــرًا فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الجديد« إلى أنه »كان من الواضح عدم قدرة 
تنظيم الدولة اإلسالمية على مواجهة قوات 
ــددًا من  املـــعـــارضـــة، فــانــســحــب تـــاركـــا خــلــفــه عــ
عناصره في محاولة إلرباك القوات املندفعة 
بقوة، إال أن هؤالء ما لبثوا أن لقوا مصرعهم«.

وأشار رحال إلى أن املرحلة الثانية من »درع 
الحدودي  الشريط  إلى تأمن  الفرات« تهدف 
ــانـــت تــســيــر بــوتــيــرة  مـــع تـــركـــيـــا، مــضــيــفــا: »كـ
منظمة لوال تقّدم )قوات سورية الديمقراطية( 
تقّدم  إلعاقة  جرابلس  جنوب  لها  مواقع  من 
قــوات املعارضة، مما مّكن داعــش من العودة 
مرة أخرى إلى بلدة الراعي، فاضطرت قوات 

لطرد  عسكرية  بعملية  القيام  إلــى  املعارضة 
التنظيم من البلدة الهامة«.

ــكــــري الــــــســــــوري أن  ــعــــســ ــلــــل الــ واعــــتــــبــــر املــــحــ
ــر  ــ ــّردت عــلــى األوامـ ــمــ املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة »تــ
األمــيــركــيــة، ولـــم تنسحب إلـــى شـــرق الــفــرات، 
من  صنعتها  فصائل  وراء  التستر  وتــحــاول 
عــنــاصــر عــــرب تــابــعــن لـــهـــا، مــطــلــقــة عليهم 
العسكري،  أسماء من قبيل مجلس جرابلس 
أو املــجــلــس الــعــســكــري فـــي مــنــبــج، فـــي لعبة 
الكردية  املليشيات  أن  إلى  مشيرًا  مكشوفة«، 
بــــدأت تــشــعــر بــفــشــل مــا كــانــت تــخــطــط لــه من 
أنها  البالد، موضحا  إقليم في شمال  إنشاء 
مــن املــمــكــن أن تخسر الــدعــم الـــدولـــي بــعــد أن 
حقق الجيش السوري الحر انتصارات بأقل 
الــخــســائــر، وبـــات مــن الــواضــح أن املليشيات 
الكردية تعتمد على الضربات الجوية لطيران 
التحالف الدولي من دون اشتباكات، وكانت 
العرب ومنبج،  مدينتي عن  تدمير  النتيجة 
فــي حــن أن قـــوات املــعــارضــة أثــبــتــت قدرتها 
عــلــى االشــتــبــاك املــبــاشــر مــع عــنــاصــر تنظيم 
»داعــش« من دون االعتماد بشكل كبير على 

مساندة جوية.
ــأن »الــتــحــالــف  ــال عـــن اعــتــقــاده بـ ــــرب رحــ وأعـ
الدولي قد يعيد حساباته، ويعتمد أكثر على 
قوات املعارضة في محاربة داعش، وهذا ما 
بدأت  لــذا  الكردية،  املليشيات  تخشاه  باتت 
بــإعــاقــة هـــذه الــقــوات عــن تحقيق أهــدافــهــا«. 
فـــي مــحــيــط جــرابــلــس  املـــواجـــهـــات  أن  ورأى 
ــر اصـــــــرار املــلــيــشــيــات  ــ »بــــاتــــت مـــفـــتـــوحـــة« إثـ
الكردية على عدم االنصياع لألوامر بالعودة 
إلــى شــرق الــفــرات، متوقعا وصــول تعزيزات 
لـــــقـــــوات املــــعــــارضــــة »ألنـــــهـــــا بــــاتــــت تـــواجـــه 
قــوتــن فـــي وقـــت واحــــد هــمــا تــنــظــيــم داعـــش 
واملــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة«، مــعــربــا عـــن قناعته 
بـــأن »تـــقـــّدم قــــوات املــعــارضــة بــإســنــاد تركي 
التي قد تعمل على  مباشر سيقلق روسيا، 
عرقلة هذا التقّدم، في حال واصلت املعارضة 
لتصبح على تماس مباشر  تقّدمها جنوبا 
مع قوات النظام املتمركزة في مطار كويرس 

العسكري شرق حلب«.

تونس ـ إيمان بن حسين

لم تتغير خارطة املعارضة تحت قبة البرملان 
التصويت  نتائج  حسمت  أن  بعد  التونسي 
األمـــر فــي الــجــلــســة الــعــامــة الــتــي ُعــقــدت ليلة 
ــيــــة، بــمــنــح الـــثـــقـــة لــحــكــومــة  الـــجـــمـــعـــة املــــاضــ
وحسمت  مطلقة.  بأغلبية  الــشــاهــد  يــوســف 
الــتــحــالــفــات الــســيــاســيــة بـــن أغــلــب األحــــزاب 

الجزائر ـ عثمان لحياني

عاد الجدل إلى داخل حركة »مجتمع السلم«، 
لة 

ّ
أكبر األحزاب اإلسالمية في الجزائر وممث

»إخـــــــوان« الـــجـــزائـــر، بــعــد دعـــــوات مـــن كــبــار 
السياسي  الخط  ملراجعة  السابقة  القيادات 
للحركة، أو ما تعتبره هذه القيادات العودة 
إلــــى الــنــهــج املـــؤســـس الـــتـــاريـــخـــي لــلــحــركــة. 
القيادة  الذي فرضته  السياسي  الواقع  لكن 
الجديدة للحركة ال يفتح أي باب للعودة إلى 
خيارات املشاركة السياسية مع السلطة، إال 
في حالة حصول إجماع وطني على حكومة 

وحدة وطنية ومرحلة انتقالية.
»مجتمع  أعلنت   2012 يونيو/حزيران  منذ 
بالتحالف  السياسي  االرتــبــاط  فــك  الــســلــم« 
ــع حــزبــي  الــــرئــــاســــي الــــــذي كـــــان يــضــمــهــا مــ
ــي«  ــنــ ــوطــ ــر الــ ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــهــ ــبــ ــة، »جــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
و»الــتــجــّمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي«، والـــذي 
كــــان قــائــمــا لــدعــم الــرئــيــس الـــجـــزائـــري عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة. وأعـــلـــنـــت الـــحـــركـــة عــدم 
فـــي أي حــكــومــة يشّكلها  مـــجـــددًا  املــشــاركــة 
املشاركة  في  طويلة  تجربة  بعد  بوتفليقة، 
فـــي الــحــكــومــات امـــتـــدت ألكــثــر مـــن عــشــريــن 
عاما. وجاء املؤتمر العام للحركة نهاية عام 
2012، ليعلن فك االرتباط مع السلطة، ونقل 
راديكالية  الحركة  كـــوادر  أكثر  إلــى  الــقــيــادة 

املمثلة في مجلس النواب، الجدل الذي رافق 
األقاويل  ودحضت  الشاهد،  حكومة  تشكيل 
الثقة  إمكانية إسقاطها وعــدم منحها  حــول 
واتــســاع رقعة املــعــارضــة فــي الــبــرملــان. بــل إن 
دعما  الحكومة  ولقيت  تماما،  حــدث  العكس 
ومــســانــدة خـــالل جلسة الــتــصــويــت مــن كتل 
حركة »النهضة« و»نــداء تونس« و»مشروع 
تــونــس« و»آفــــاق تــونــس« و»الــوطــنــي الــحــر« 
ومــســتــقــلــن، بــعــدمــا كــانــت تــبــايــنــت مــواقــف 
أعــضــاء هــذه الكتل عند اإلعـــالن عــن تركيبة 
الحكومة، ولكنها بدأت تتغير يوما بعد يوم 

لتتجه نحو منح الثقة في نهاية املطاف.
 مالمح خارطة املعارضة ستتغير 

ّ
وال يبدو أن

تــحــت قــبــة الــبــرملــان بــعــد بـــروز أغــلــب مــواقــف 
ــزاب املــمــثــلــة فــيــه بــخــصــوص الــحــكــومــة  ــ األحــ
ــاورات. فــالــتــكــتــيــك الــســيــاســي  ــ ــشــ ــ ومــــســــار املــ
للظفر  وتــعــزيــزهــا،  التحالفات  عــن  والــبــحــث 
بــاملــنــاصــب والـــتـــربـــع عــلــى عــــرش الــحــكــم أو 
املــشــاركــة فــيــه، إلـــى جــانــب تــغــلــيــب املــصــالــح 
الحزبية واالنخراط في جملة من التوجهات 
والتسويات التي فرضها حزب »نداء تونس« 
ــاق كل  عــلــى جــمــيــع األطــــيــــاف الــســيــاســيــة، فــ

التوقعات.
ولم تعش املعارضة التونسية ذروة نجاحها 
وتأثيرها في املشهدين السياسي والشعبي 
ــا وفــــتــــرة االعـــتـــصـــام  ــكـ ــرويـ ــتـ إال فــــي عـــهـــد الـ

ــا عــلــى ســـيـــاســـات الــســلــطــة، عبد  ــتـــراضـ واعـ
الرزاق مقري.

السنوات األربع التي قضتها الحركة خارج 
الــســلــطــة، أعــــــادت لــهــا تـــوازنـــهـــا الــســيــاســي 
ووضــعــتــهــا فـــي تــوّجــهــات جـــديـــدة مــغــايــرة 
لــلــســابــقــة، وســحــبــت ثــقــلــهــا الــســيــاســي من 
خندق السلطة التي كانت تستفيد من هذا 
الدعم إلى خندق املعارضة. لكن هذا الوضع 
دفع بمجموعة من القيادات التي كانت تقود 
إلى  العام 2012،  الحركة في مرحلة ما قبل 
طرح أفكار إلحداث تقييم ذاتي حول املسار 
والــخــســارة،  الــربــح  وفــقــا لحسابات  الجديد 
ومــراجــعــة الــخــيــارات املــنــتــهــجــة عــلــى ضــوء 
ــــرز هــــؤالء الــرئــيــس الــســابــق  ــه. وأبـ ــرزتـ مـــا أفـ
للحركة أبي جرة سلطاني الذي قاد الحركة 
بن 2003 و2014، الــذي أعــّد مبادرة إلعــادة 
الحركة إلى وضعها الطبيعي ما قبل 2012 
في عالقة بمحيطها السياسي، وقّدمها إلى 

املكتب التنفيذي الوطني منذ شهور.
السياسية  القيادات  من  العديد  أن  والالفت 
ــقـــا، تــبــدو  ــقـــود الـــحـــركـــة ســـابـ ــانـــت تـ ــتـــي كـ الـ
مــتــأثــرة بــالــتــجــربــة الــتــي تــخــوضــهــا حــركــة 
»الــنــهــضــة« فــي تــونــس، والــتــي نجحت عبر 
ــوافـــق الــســيــاســي واملـــشـــاركـــة مـــع بــاقــي  ــتـ الـ
ــيــــاف الــســيــاســيــة فـــي إحــــــداث اخـــتـــراق  األطــ
كبير في الجدار السياسي التونسي. كما أن 

لإلطاحة بالحكم حن ذاك. ولم يتغّير وضع 
الــوقــت ليبقى قابعا في  املــعــارضــة منذ ذلــك 
زاويــــة الــــالءات واالعـــتـــراض عــلــى مــمــارســات 
ــداء تــونــس« وكـــل مــن تــحــالــف معه،  حـــزب »نــ
وعلى السياسات والتوجهات التي انتهجها 
باالتفاق مع بقية أحزاب االئتالف الحكومي.
منجي  الشعبية«  »الجبهة  عــن  النائب  وأقـــّر 
 
ّ
»العربي الجديد«، بأن الرحوي، في حديث لـ
»حجم املعارضة في البرملان وفق إرهاصات 
املــشــهــد الــســيــاســي الــحــالــي، بــــاٍق عــلــى حاله 
ومن املحتمل أن يتراجع أيضا«، مضيفا أنه 
»في نهاية األمر تبقى مسألة حجم املعارضة 
االنــتــخــابــات«.  بنتائج  متعلقة  ومــكــّونــاتــهــا 
 »املــعــارضــة تمتد 

ّ
ولــكــنــه رأى فــي املــقــابــل أن

ــا يــظــهــر  ــ إلــــــى خـــــــارج قـــبـــة املـــجـــلـــس وهــــــو مـ
مــــن خـــــالل مـــواقـــفـــهـــا حـــــول مــــشــــروع قـــانـــون 
التشريعات«، معتبرًا  املصالحة وغيرها من 
البرملان وخارجه يجب  داخــل  »املعارضة  أن 
أن تكون مــوّحــدة وتــمــارس مهامها وفــق ما 

تقتضيه مصلحة البالد«.
من جهته، أكد نائب عن »الكتلة الديمقراطية 
االجــتــمــاعــيــة«، فــيــصــل الــتــبــيــنــي، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــارطــة املــعــارضــة  لـــ
ــة مـــنـــذ الــــبــــدايــــة ولـــن  ــ ــــحـ ــــي الــــبــــرملــــان واضـ فـ
ــفــون 

ّ
تــتــغــيــر بــاعــتــبــار أن مـــواقـــف مـــن ُيــصــن

أنــفــســهــم مــعــارضــة، واضــحــة ومــعــلــنــة، وهــي 

التحّول العميق في عالقة »مجتمع السلم« 
مـــع مـــكـــّونـــات الــســلــطــة، والــقــطــيــعــة الـــحـــادة 
والسلطة  الحركة  بــن  مــوجــودة  باتت  التي 
القيادات  هذه  بحسب  تتناقض  الجزائرية، 
مع الوصف التقليدي للحركة كحزب وسطي 
ــيـــاســـي. رئـــيـــس »مــجــتــمــع  فــــي املـــشـــهـــد الـــسـ
ــل مــن الــجــدل 

ّ
الــســلــم« عــبــد الــــرزاق مــقــري، قــل

: »نــحــن ال نشعر 
ً
الـــدائـــر فــي الــحــركــة، قـــائـــال

بـــأي شـــيء غــيــر عــــادي داخــــل الــحــركــة، ولــم 
يسبق أن كانت الحركة في هدوء وانسجام 
بن مؤسساتها كما اآلن، وكــل مناضل من 
ــه، ولــكــن املــؤســســات هي  ــ حــقــه أن يـــقـــّدم رأيـ
األشـــخـــاص«. وتعليقا  ولــيــس  الــتــي تفصل 
على مبادرة رئيس الحركة السابق، أوضح 
مقري أن »الشيخ سلطاني لم يقترح علينا 
أي شيء عملي فيها، ونحن منفتحون على 
أي مبادرة لكن املؤسسات هي التي تفصل 
فـــيـــهـــا«. عـــــودة الـــجـــدل داخـــــل الـــحـــركـــة دفــع 

مواقف مرتبطة بتوجهات وسياسات عامة 
وبــرامــج وتــشــريــعــات وقــوانــن ال بأشخاص 
أن »هـــذا ليس  أحـــــزاب«، معتبرًا  أو مــصــالــح 
شـــأن املــعــارضــن الـــذيـــن تــتــراقــص مــواقــفــهــم 
وفق مصالحهم الحزبية والشخصية، وفور 
املساندين  مقدمة  فــي  يصبحون  ترضيتهم 
والـــداعـــمـــن، وبــالــتــالــي لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أي 

تغيير ُيذكر في صفوف املعارضة«.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكــــد الـــنـــائـــب عـــن حــركــة 
»العربي  »الشعب« سالم األبيض، في حديث لـ
الــجــديــد«، أنـــه »بــحــســب الــتــكــويــن السياسي 
ألحـــزاب االئــتــالف الــربــاعــي إلــى جــانــب حزب 
املبادرة، واألحزاب التي أعلنت العصيان بما 
فيها الحزب املنشق عن نداء تونس، فهي كلها 
تنتمي إلى ثقافة »املخزن السياسي املغربي« 
ــل الــســيــاســي  ــقـ ــة لــلــتــطــبــيــق فــــي الـــحـ ــلـ ــابـ ــقـ الـ
التونسي«، موضحا أن »املقصود بذلك عجز 
هذه األحزاب عن الخروج من منظومة الحكم 
انتقالها من  إمكانية  فإن  السائدة، وبالتالي 
أحزاب سلطة إلى أحزاب معارضة أمر عسير 
قد يصل لدى بعضها إلى درجة االستحالة«. 
 على أن الثقافة القائمة 

ّ
واعتبر أن »ذلــك يــدل

الــدولــة عميقة  التبعية للسلطة ومــراكــز  على 
جــــــدًا، فــــال يــمــكــن أن تـــخـــاطـــر هـــــذه األحــــــزاب 
بــالــخــروج مــن مــوقــع ثقافة الـــوالء إلــى ثقافة 

الرفض واملعارضة«.

ببعض الكوادر القيادية واملحلية إلى طرح 
مخاوف من تجدد حاالت االنقسام والشرخ 
لــم تنُج من  الحركة  أن  الــداخــلــي، خصوصا 
أعلنت  2008، عندما  عام  انقسامات حدثت 
كتلة من القيادات انشقاقها وتأسيس حزب 
التغيير«  »جبهة  اســم  تحت  بديل  سياسي 
ما لبث أن انقسم مجددًا على نفسه. إضافة 
إلـــى انــشــقــاق ثـــان فــي نــهــايــة 2012، بقيادة 
غــول،  عمار  السابق  والسياحة  النقل  وزيــر 

والذي أسس حزب »تجمع أمل الجزائر«.
لــكــن الــقــيــادي فـــي »مــجــتــمــع الــســلــم« نــاصــر 
الــديــن حــمــدادوش طــمــأن بــأن الــجــدل الــدائــر 
ــل وال يــمــكــن أن 

ّ
ــــوادر الــحــركــة، ال يــمــث بـــن كـ

: »ال 
ً
يـــؤدي إلــى إحـــداث شــرخ داخــلــي، قــائــال

تـــوجـــد مــشــكــلــة داخــلــيــة ونــطــمــئــن الــجــمــيــع 
وال  الجميع  تسع  وهــي  كبيرة  الحركة  بــأن 
تضيق ذرعـــا مــن الــخــالف، ولسنا فــي ثكنة 
حرج  وال  أحـــد،  على  نحجر  حتى  عسكرية 
ــبـــادرات  ــبـــادرة أو مــقــاربــة، لــكــن املـ مـــن أي مـ
الــحــركــة«.  مــؤســســات  فــي  الطبيعي  مكانها 
لكن حمدادوش رفض في الوقت نفسه طرح 
مقاربات سياسية لإلعالم قبل طرحها على 
املــؤســســات الــقــيــاديــة لــلــحــركــة وبــعــيــدًا عن 
األساليب  إلى  واللجوء  اإلعالمي،  التراشق 
الــتــي تــهــز صـــورة الــحــركــة وتــذّكــر بتجارب 

االنشقاقات السابقة.

تواصل 
المعارضة 

تقّدمها 
على حساب 

»داعش« 
)سيم أوزدل/

األناضول(

السبهان لـ»العربي 
الجديد«: السعودية لن تتخلى 

عن عروبة العراق

العديد من القيادات 
السابقة للحركة متأثرة 

بتجربة »النهضة«

أظهرت جلسة التصويت 
على الثقة لحكومة 

يوسف الشاهد، أن حجم 
المعارضة تحت قبة 
البرلمان باٍق كما هو

من تظاهرات ضد الفساد في تونس )سفيان حمداوي/فرانس برس(

ساكنيها،  كل  من  خالية  أيامها  أول  األحد،  أمس  داريــا،  مدينة  عاشت 
مقاتلي  تحمل  حافالت  قافلة  آخــر  ــس،  أم صباح  وصلت،  بعدما 
إلى  السبت  يوم  داريا  غادروا  الذين  من  وعائالتهم  السورية  المعارضة 
إقامتهم  إلى مكان  تباعًا  باالنتقال  بريف حماة، وبدأوا  المضيق  قلعة 
داريا  في  المحلي  المجلس  من  مصدر  ذكر  كما  إدلب.  محافظة  في 
لـ»العربي الجديد«، أن »حافالت أخرى تقل مدنيين من المدينة، توجهت 

سابقًا نحو مدينتي صحنايا وقدسيا قرب العاصمة دمشق«.

داريا خالية

اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
)الصورة( أن »تسجيل كيانات سياسية جديدة 

تحمل اسم الحشد الشعبي سيؤدي بالعملية 
السياسية إلى االنتحار، وهي بذلك ستحول الحكومة 

إلى حكومة مليشياوية وعسكرية«. وأصدرت 
املفوضية العليا لالنتخابات بيانًا أوضحت فيه أن 
»هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية وقانون 
األحزاب يحظر تسجيل أي كيان سياسي يتخذ 
شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية«.

تسعى طهران إلى االنفراد بمعركة املوصل 
وقيادتها مع ذراعها العسكرية في العراق 

ة إلشغال القوة 
ّ
)مليشيا الحشد(، لذا وضعت خط

التركية املتمركزة قرب مدينة املوصل ملنعها من 
املشاركة في املعركة، مستعينة بأحد فصائل 
»العربي  املليشيا. وكشف مصدر سياسي لـ

الجديد« أّن »إيران تريد مشاغلة القوات التركية 
لثنيها عن أي مشاركة أو دور في هذه 

املعركة املرتقبة«.

الصدر: 

زيادة 
كيانات الحشد 

انتحار

فصيل 
عسكري 

إللهاء القوة 
التركية عن 

الموصل
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انتقام سياسي 
جديد يمارسه 

النظام المصري 
حاليًا بحق 
معارضيه، 

بحسب ما يقوله 
هؤالء، يترجم 

بالسجن االنفرادي 
للمعتقلين 
السياسيين، 

وحرمانهم من 
أبسط حقوقهم 
اإلنسانية. والسبب 

هو أنهم لم 
ينصاعوا لنظام 

عبدالفتاح 
السيسي، أو ألنهم 

يدافعون عن 
الحريات ويرفضون 

سياسات التضييق 
على الصحافة

مـــع إعــــالن حــركــة »مــنــتــقــمــو دلــتــا الــنــيــجــر« 
ــفـــاوض مـــع الــحــكــومــة  ــتـ مــوافــقــتــهــا عــلــى الـ
ــال الـــبـــعـــض فــي  ــ الــنــيــجــيــريــة، انــتــعــشــت آمــ
إمــكــانــيــة عــــودة الـــســـالم إلـــى جــنــوب الــبــالد 
ــاب الـــنـــظـــرة  ــ ــحـ ــ الـــغـــنـــي بـــالـــنـــفـــط. لـــكـــن أصـ
الــتــفــاؤلــيــة يــتــجــاهــلــون، عــلــى مـــا يـــبـــدو، أن 
عددًا كبيرًا من املجموعات املسلحة ترفض 
الجلوس إلى طاولة املفاوضات. صحيح أن 
العدد  تشن  النيجر«  دلتا  »منتقمو  حركة 
األكــــبــــر مــــن الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، وأنـــهـــا 
تــســتــحــوذ عــلــى تــغــطــيــة إعـــالمـــيـــة واســـعـــة، 
لكنها ليست وحدها من ينشط في امليدان، 
التفاهم مع  اتــفــاق يتطلب  أي  أن  مــا يعني 
غيرها مــن املــجــمــوعــات، مثل حــركــة »أبــنــاء 
ــم أطــلــق  إيــجــبــيــســو فـــي دلــتــا الــنــيــجــر« )اســ
الــحــرب لــدى قبيلة إيــجــاو التي  تيمنا بإله 
تــشــكــل الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة فـــي املــنــطــقــة(، 
وحــركــة »منتقمو اداكـــا بــوكــو« )فــي إشــارة 
إلى االستقاللين سابقا(، و»القوات املتحدة 
»صليبيو  ومنظمة  النيجر«،  دلتا  لتحرير 
ــــي الــدلــتــا  ــــورة الـــدلـــتـــا« و»الـــعـــدالـــة ألراضــ ثـ
الــخــضــراء« وغــيــرهــا. واملــعــطــيــات املــتــوفــرة 

لـــدى الــســلــطــات األمــنــيــة الــنــيــجــيــريــة تــؤكــد 
مسؤولة  النيجر«  دلتا  »منتقمو  حركة  أن 
ــن نـــصـــف االعــــــتــــــداءات الـــتـــي اســتــهــدفــت  عــ
مــنــشــآت نــفــطــيــة فـــي جـــنـــوب الـــبـــالد خــالل 
األشهر األخيرة، وأن بقية العمليات نفذتها 

مجموعات أخرى.
ــر الــنــفــط الــنــيــجــيــري، إيــمــانــويــل  ــان وزيــ وكــ
أيــبــي كــاشــيــكــو، أعــلــن األســبــوع املــاضــي أن 
منذ  للتخريب  تعرضت  أنابيب  1600 خط 
مطلع 2016. وفي معظم الحاالت يقوم بهذه 
األعمال أفــراد من سكان املنطقة، ويؤكدون 
مسلحة،  مجموعة  أي  إلـــى  انتمائهم  عـــدم 

بحسب املعطيات الرسمية.
في هذا السياق، رأى وزير النفط النيجيري 
أنه »بــات هناك املزيد من الجماعات )التي( 
يتوجب ضمها إلى طاولة التفاوض للتوصل 
إلى السالم« إضافة إلى حركة »منتقمو دلتا 
النيجر«. لكن معظم األطراف املعنية ترفض 
حتى اآلن التفاوض مع الحكومة النيجيرية. 
وقال املتحدث باسم »العدالة ألراضي الدلتا 
الخضراء«، ألدو اغباالجا، عند إعالن الهدنة 
أواخــــر األســـبـــوع املـــاضـــي، أن »وقــــف إطــالق 
النار الصوري ليس سوى وسيلة للحصول 
الذي سيتقاسمه هؤالء الصبيان  املال  على 
الصغار في )حركة( املنتقمن ومؤسسيها«. 
وأضاف أن حركته »ستواصل حملتها ضد 
املــصــالــح الــنــفــطــيــة لــنــيــجــيــريــا حــتــى تعمل 
الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة لــصــالــح شــعــبــنــا«. وكــل 
بقبيلة  ترتبط  الــجــمــاعــات  هــذه  مــن  جماعة 
في  معينة  بمنطقة  أو  عرقية  بمجموعة  أو 
أفضل  بتوزيع  تطالب  لكن جميعها  الدلتا، 

لعائدات الثروة النفطية. 
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، وفـــي مـــا يــتــعــلــق بملف 
ــرام«، أعــلــن  ــ الـــصـــراع مـــع جــمــاعــة »بـــوكـــو حــ

الــرئــيــس الــنــيــجــيــري، محمد بــخــاري، أمــس 
األحــــــد، إن بـــــالده ســتــتــرك لـــهـــذه الــجــمــاعــة 
تتولى  اختيار منظمة غير حكومية  حرية 
الــوســاطــة فـــي أي مــحــادثــات بــشــأن إطـــالق 
ســراح نحو 200 تلميذة اختطفن من قرية 
ــام 2014.  تــشــيــبــوك شــمــال شــرقــي الــبــالد عـ
وكــان بخاري أبــدى العام املاضي استعداد 
حكومته للتفاوض مع بوكو حرام من أجل 
اإلفراج عن الفتيات، لكن الجماعة لم تعلق 
على االقتراح. وقال بخاري في بيان رسمي، 
ــن الــتــنــمــيــة  صـــــدر عـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر عــ
األفــريــقــيــة فــي الــعــاصــمــة الكينية نــيــروبــي، 
أن »الحكومة )النيجيرية( مستعدة إلجراء 
محادثات مع زعماء موثوق بهم من بوكو 
يـــريـــدون  ال  ــوا  ــانــ كــ »إذا  وأضـــــــاف  حـــــــــرام«. 

الــحــديــث مــعــنــا بــشــكــل مــبــاشــر فــلــيــخــتــاروا 
دولــيــا«.  بها  معترفا  حكومية  غير  منظمة 
بـــوكـــو حــــــرام أن تــبــدأ  بـــإمـــكـــان  ــع أن  ــابــ وتــ
 على أن الفتيات 

ً
املفاوضات إذا قدمت دليال

ــار فــشــل الــحــكــومــة  ــ مــحــتــجــزات لــديــهــا. وأثــ
حــتــى اآلن فــي الــعــثــور عــلــى الــفــتــيــات حالة 
غضب في الداخل والخارج. واعتبر البعض 
املوقف  مع  للتعامل  السلطات  تحركات  أن 
هي  مفاوضات  أي  وستكون  بطيئة.  كانت 
األولــــــى مـــن نــوعــهــا الـــتـــي يــعــلــن عــنــهــا بن 
الــحــكــومــة وبــوكــو حــــرام، الــتــي تــشــن حملة 
مسلحة مــنــذ ســبــع ســنــوات مــن أجـــل إقــامــة 
إمارة إسالمية في شمال شرقي البالد، قتل 

فيها 15 ألف شخص.
)فرانس برس، رويترز(

صالح النعامي

بوتيرة متزايدة، بات رئيس بلدية االحتالل 
فــي الــقــدس، نير بــركــات، يــبــادر لــإلعــالن عن 
املزيد من املشاريع االستيطانية الهادفة إلى 
بركات  وأصــبــح  ومحيطها.  املــديــنــة  تهويد 
يــمــيــنــيــة  ــر  ــثــ األكــ الـــحـــكـــومـــة  وزراء  يـــنـــافـــس 
ــل، مــــن خـــالل  ــيــ ــرائــ ــاريــــخ إســ ــا فــــي تــ ــرفـ ــطـ وتـ
إقدامه على تنفيذ تلك املشاريع التي تتسم 
بطابع استفزازي للمواطنن الفلسطينين. 
ويسعى بركات، على ما يبدو، إلى توظيف 
مشاريع تهويد القدس املحتلة في معركته 
مـــن أجــــل تـــزعـــم حــــزب »الـــلـــيـــكـــود« الــحــاكــم، 

كــخــطــوة تــضــعــه عــلــى طــريــق الـــوصـــول إلــى 
قــيــادة إســرائــيــل. فــهــو ال يــخــفــي رغــبــتــه في 
ــالـــي، بــنــيــامــن  خـــالفـــة رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــحـ
يدير  كــان  علماني،  هــو  وبــركــات  نتنياهو. 
شــركــة تــقــنــيــات مــتــقــدمــة قــبــل وصـــولـــه إلــى 
منصبه منذ عقد من الزمن. وقد أعلن أخيرًا 
عـــن مـــشـــروع يــمــثــل إضـــافـــة كــبــيــرة ملخطط 
تهويد محيط القدس. ويتمثل هذا املشروع 
بـــبـــنـــاء مــحــطــتــن لـــخـــط الـــســـكـــة الــحــديــديــة 
الــذي  االستيطاني  الجيب  لخدمة  املعلقة، 
ــيـــم بــتــحــريــض مــــن قـــبـــل الـــيـــمـــن الــديــنــي  أقـ
الفلسطينية  بلدة سلوان  املتطرف في قلب 
الــتــي تــقــع فــي تــخــوم الــقــدس، والــــذي يطلق 

عليه اسم »مدينة داود«.
ــــات هــــــذه الــــخــــطــــوة بــــالــــقــــول إن  ــــركـ وبـــــــرر بـ
املـــشـــروع الــجــديــد يــهــدف إلـــى تمكن مئات 
اآلالف مـــن الـــســـيـــاح األجــــانــــب لـــلـــقـــدوم إلــى 
املكان »لكي يعرفوا من هو صاحب السيادة 
فــي هـــذه املــديــنــة«. وفـــي فــيــديــو نــشــره على 
صفحته على »فيسبوك«، أوضح بركات أنه 
والبنى  البناء  مشاريع  تصميم  على  عــازم 
الــتــحــتــيــة فـــي املـــديـــنـــة لـــتـــتـــالءم مـــع كــونــهــا 
ــدة واألبــــديــــة إلســرائــيــل  »الـــعـــاصـــمـــة املــــوحــ
والشعب الــيــهــودي« وفــق قــولــه. وكــان الفتا 
مــن خـــالل الــفــيــديــو أن بــركــات أطــلــق إعــالنــه 
ــــالل جــــولــــة نــظــمــهــا لـــنـــشـــطـــاء مــــن حـــزب  خــ
ــقـــدس الــشــرقــيــة، إلظــهــار  ــل الـ ــ الــلــيــكــود داخـ
جهوده الهادفة إلى تهويد املدينة. وضمن 
املشاريع التهويدية التي تباهى بركات بها، 
إعــــالن نــيــتــه بــنــاء مـــشـــروع ســيــاحــي يحمل 
دالالت ديــنــيــة عــمــيــقــة، ويــهــدف إلـــى تمكن 
اليهود واألجانب الذين يزورون سلوان، من 
الذي  التعبير  الهيكل«، وهو  معاينة »جبل 

يطلق في إسرائيل على الحرم القدسي.

التدليل على هوية الطرف  أنــه مــن أجــل  أي 
ــقـــــدس، يــســعــى  ــ ــي الـ ــادة« فــ ــيــ ــســ ــاحــــب الــ »صــ
بـــركـــات إلــــى شـــل حــيــاة عـــشـــرات اآلالف من 
أو غيرها  فــي ســلــوان  الفلسطينين، ســـواء 
من األحياء الفلسطينية في القدس الشرقية. 
وال تقف األمور عند هذا الحد، بل إن بركات 
يلعب دورًا مهما في دفــع حكومة االحتالل 
لإلعالن عن املزيد من املشاريع االستيطانية 
التلفزة  في املدينة ومحيطها. وذكــرت قناة 
اإلسرائيلية األولى يوم الجمعة املاضي أنه 
اجتماعات  فــي  الدائمة  خــالل مشاركته  مــن 
ــقــــدس، يلعب  ــة لـــشـــؤون الــ ــ ــوزاريـ ــ الــلــجــنــة الـ
بـــركـــات دورًا رئــيــســا فـــي اقـــتـــراح املــشــاريــع 
الحكومة  عنها  أعــلــنــت  والــتــي  الــتــهــويــديــة، 

أخيرًا.
ســيــمــا  وال  الـــحـــكـــومـــة،  وزراء  أن  ويـــتـــضـــح 
الذين يدركون طابع  الليكود،  ممثلي حزب 
على  التنافس  في  ورغبته  بركات  محفزات 
قــيــادة الــحــزب، يــبــدون حــمــاســة ملقترحاته، 
ويتجاوزونه أحيانا بطرح مشاريع أخرى. 
ـــــجــــــازات«  ـــــرض »إنـ ــذا يـــتـــمـــكـــنـــون مــــن عـ ــكــ هــ
االنتخابات  عشية  الليكود  منتسبي  أمـــام 
ــتـــي ســـتـــجـــرى فــــي املــســتــقــبــل  الــتــمــهــيــديــة الـ
الــحــزب. وهــكــذا يمكنهم  الخــتــيــار مرشحي 
»الــتــقــصــيــر« في  بــالــتــالــي تـــفـــادي االتـــهـــام بـــ

مجال تهويد القدس املحتلة.

ــوزراء الــلــيــكــوديــن الــذيــن  ــ ويــبــرز مــن بــن الــ
ــنـــي املــــشــــاريــــع  ــبـ ــنــــافــــســــون بـــــركـــــات فـــــي تـ يــ
ــة، كـــــل مـــــن وزيـــــــــر »اســـتـــيـــعـــاب  ــديــ ــويــ ــهــ ــتــ الــ
إلكن،  زئــيــف  الــقــدس«،  املهاجرين وشـــؤون 
صــاحــب الــعــديــد مـــن املـــشـــاريـــع الــتــهــويــديــة 
القديمة، ووزيــر املواصالت،  البلدة  في قلب 
يسرائيل كاتس، الذي دشن مشاريع السكك 
الــحــديــديــة وشــبــكــات الــطــرق الــهــادفــة لربط 
بغرب  القدس،  شــرق  االستيطانية  الجيوب 
املدينة وبإسرائيل واملستوطنات في الضفة 
على  »يتفوق«  بركات  لكن  املحتلة.  الغربية 
زمالئه من خالل توظيف صالحياته كرئيس 

للبلدية في التضييق على املقدسين.
ــرر تــعــيــن »مــــراقــــب«  ــ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
ملــراجــعــة مــنــاهــج الــتــعــلــيــم املــعــمــول بــهــا في 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  الفلسطينية  املـــدارس 
ــن الــدعــم  ــذه املـــــــدارس مـ ــان هــ ــرمـ ــل حـ مـــن أجــ
البلدية. وهــي خطوة  الــذي تقدمه  املــحــدود 
تهدف إلى محاولة إضفاء طابع صهيوني 
على الوعي الجماعي للطالب الفلسطينين، 
من خالل توظيف الخدمات التي يفترض أن 
يحصل عليها الطالب بصفتهم »مواطنن«. 
ــآرتــــس« كــشــفــت يــوم  يـــذكـــر أن صــحــيــفــة »هــ
الــجــمــعــة املـــاضـــي، عـــن أن مـــا يــحــصــل عليه 
الطالب اليهودي من مخصصات مالية هو 
ضعف ما يحصل عليه الطالب الفلسطيني 

في القدس الشرقية.
كـــذلـــك، لــعــب بـــركـــات دورًا مــهــمــا فـــي إقــنــاع 
الذين  املقدسين،  مــنــازل  بتدمير  الحكومة 
املدينة.  يشاركون في تنفيذ عمليات داخــل 
املدينة  فــي  أول مــن دعــا املستوطنن  وكـــان 
إلــى حمل الــســالح ملــواجــهــة مــوجــة عمليات 
املــقــاومــة الــتــي ضــربــت املــديــنــة فــي الخريف 

املاضي ومطلع العام الحالي.
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نيجيريا: كثرة المجموعات المسلحة تعّقد مفاوضات السالمنير بركات... التهويد سبيًال لقيادة »الليكود« وإسرائيل

»محاولة  التحقيقات، على خلفية اتهامه بـ
ــلــــب الــــنــــظــــام وتـــغـــيـــيـــر دســـــتـــــور الــــدولــــة  قــ
ونــظــامــهــا الـــجـــمـــهـــوري وشـــكـــل الــحــكــومــة، 
واالنضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات 
ــات الـــتـــي تــبــغــي تــعــطــيــل أحـــكـــام  ــمـ ــظـ ــنـ واملـ
دســتــور الــدولــة والــقــانــون ومنع مؤسسات 
ــة وســلــطــاتــهــا الـــعـــامـــة مـــن مــمــارســة  ــدولــ الــ

الدفاع عن متظاهري  فريق محامي جبهة 
القبض  األمــن املصرية  قــوات  مصر. وألقت 
عليه فــي 6 مــايــو/أيــار املــاضــي، فــي منطقة 

املعادي. 
وفـــي غــضــون ســاعــات قــلــيــلــة، وصـــل عدلي 
إلى نيابة شبرا التي باشرت التحقيق معه. 
ثم أصدرت قرارًا بحبسه 15 يوما على ذمة 

ــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــــوحـ ــالـ ــ عـــمـــلـــهـــا واإلضـــــــــــــرار بـ
اإلشـــارة  تــجــدر   .»)...( االجتماعي  والــســالم 
إلـــى أن لــعــدلــي مــواقــف حــاســمــة وصريحة 
مــن النظام املــصــري الحالي. وهــو مــن أبــرز 
الــرافــضــن التــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود التي 
السعودية  مــع  املــصــريــة  الحكومة  وقعتها 
ــان املـــاضـــي،  ــيـــسـ ــريـــل/نـ ــثـــامـــن مــــن إبـ فــــي الـ

تيران  جزيرتي  تبعية  نقل  تــم  وبموجبها 
وصنافير إلى السعودية.

صحافيون معتقلون
أمــــا بـــــدر، فــهــو صــحــافــي »مـــشـــاكـــس«. بــدأ 
ــه بــــجــــريــــدة األهــــــالــــــي، وكـــــــان يــعــمــل  ــتـ ــلـ رحـ
 مـــيـــدانـــيـــا وتـــخـــصـــص فــــي شــــؤون 

ً
ــال ــراســ مــ

الـــنـــقـــابـــات املـــهـــنـــيـــة. ومـــنـــهـــا انـــتـــقـــل لــلــعــمــل 
ــيــــة، الـــتـــي كـــان  ــلــ بـــجـــريـــدة الــــدســــتــــور األصــ
يــــرأس تــحــريــرهــا آنــــــذاك، إبـــراهـــيـــم عــيــســى. 
خاض بدر في »الدستور« تجربة صحافية 
جــديــدة. وكـــان مــســؤواًل عــن تــدريــب صغار 
الــصــحــافــيــن واملـــتـــدربـــن، وهـــو مـــا أكسبه 
شعبية، ازدادت مع بدء األزمــة املالية لتلك 
ــام 2010، عــنــدمــا تـــم بــيــعــهــا.  الــصــحــيــفــة عــ
وكـــان بـــدر أحـــد أعــمــدة اعــتــصــام صحافيي 
»الـــدســـتـــور«، واجــتــهــد بــعــد غــلــق الــجــريــدة، 
في إعــادة إحياء املوقع اإللكتروني لها مع 
عدد من صحافييها. أما سياسيا، فكان بدر 
أحد الداعمن لحملة تمرد لسحب الثقة من 
الرئيس املعزول، محمد مرسي، باالشتراك 
ــــن أخــــيــــه، الـــعـــضـــو املــــؤســــس بــحــركــة  مــــع ابـ
ــــدر. لــكــن األخـــيـــر انــحــرف  تـــمـــرد، مــحــمــود بـ
ــع الــنــظــام  مــــة مــ ألقـــصـــى الـــيـــمـــن فــــي مــــواء
النواب،  الحالي، أوصلته لعضوية مجلس 
تاركا عمه يصارع في صفوف اليسار ضد 

النظام الذي تفاقمت جرائمه.
وألقت قوات األمن املصرية القبض عليه هو 
اعتصامهما  خــالل  السقا،  محمود  ورفيقه 
حــوالــي  مــنــذ  املــصــريــة  الصحافين  بنقابة 
أربعة أشهر، عقب صدور قرارات ضبطهما 
وإحــــضــــارهــــمــــا عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة مـــواقـــفـــهـــمـــا 
الـــرافـــضـــة لـــتـــنـــازل مـــصـــر عــــن الـــجـــزيـــرتـــن، 
ملواقفهما  داعــمــة  صحافية  مـــواد  نشرهما 

السياسية.

تبعية السلطة القضائية
»الـــتـــعـــذيـــب الــنــفــســي أقـــســـى مـــن الــتــعــذيــب 
الــبــدنــي«. هــكــذا يــصــف املــحــامــي الحقوقي 
بــمــؤســســة حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر، مختار 
منير، عقوبة الحبس االحتياطي. ويضيف 
أن »زنزانة مالك عدلي )كان( يتم تفتيشها 
الحق  له بالترّيض«، أي  يوميا، وال يسمح 
بــالــحــصــول عــلــى الــســاعــات الــتــي تــحــددهــا 
لـــوائـــح الــســجــن لـــخـــروج املـــســـاجـــن خـــارج 
ــــن ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة )بـــعـــض  ــازيـ ــ ــزنـ ــ الـ
املــســجــونــن يحصلون عــلــى ســاعــة واحـــدة 
اآلخــر على ساعتن في  صباحا، والبعض 
الــصــبــاح واملــــســــاء(. ويــتــابــع أن »الــنــيــابــات 
ــرا الــخــيــمــة  ــبـ الـــعـــامـــة، وتـــحـــديـــدًا نـــيـــابـــة شـ
ــارة  ــ ــدار تـــصـــاريـــح زيـ ــ ــ ـــت( تـــرفـــض إصـ ــانـ )كــ
أيا  تنفذ  لــم  أنها  كما  ملوكليهم،  للمحامن 
ولم  املحامون،  بها  تقدم  التي  الطلبات  من 
تــحــقــق فــــي أي مــــن الـــبـــالغـــات والـــشـــكـــاوى 
املقدمة إليها في حاالت مالك عدلي وعمرو 

بدر ومحمود السقا«.
ويــــرى مــنــيــر أن »الــنــيــابــة مــكــتــوفــة األيــــدي، 
تنفذ ما يملى عليها من السلطة التنفيذية، 
وتصدر أحكام تجديد الحبس االحتياطي 
حــســب املــتــهــمــن املــاثــلــن أمـــامـــهـــا«، مــؤكــدًا 
أن »هــذا التجديد )ملـــدة( 15 يوما )فــي( كل 
جــلــســة، دلــيــل عــلــى الــصــراع الــســيــاســي بن 
 
ً
الدولة واملتهمن«. ويتابع أن »هناك دليال

ــرًا عــلــى الـــصـــراع الــســيــاســي بـــن الــدولــة  آخــ
ــو رفـــــض اســتــئــنــاف  وبـــعـــض املـــتـــهـــمـــن، هــ
قـــــرارات حــبــســهــم فـــي قــضــايــا لــيــس لــهــا أي 
دليل سوى تحريات صادرة من أحد أجهزة 
الــســلــطــة، للتنكيل بــكــل مــن يــعــارضــهــا في 
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير«، وفق 

قول املحامي.
ــقــــال  ــتــ اعــ قــــــــــــــرارات  أن  ــيــــر  ــنــ مــ ويــــســــتــــنــــتــــج 
مـــعـــارضـــن »مـــلـــوثـــة ومـــصـــوغـــة بــاالنــتــقــام 
الـــســـيـــاســـي«، نــتــيــجــة الــتــضــيــيــق املـــفـــروض 
 
ً
عليهم فــي الــســجــن. واخــتــتــم حــديــثــه قــائــال

إنه »في قضية الجزيرتن، النظام والسلطة 
الــقــضــائــيــة يــتــعــامــالن بــطــريــقــة بــعــيــدة كل 
البعد عن الحكم الصادر من مجلس قضايا 
الدولة، بوقف اتفاقية ترسيم الحدود«، ما 
يعني أن »السلطة القضائية تعيش حاليا 

في حضن النظام«، على حد وصفه.

تقريرتحليل

بركات يلعب دورًا 
مهمًا في تشجيع 

المشاريع االستيطانية

الحبس االنفرادي في مصر

السلطات  عنه  أفرجت  الذي  عدلي،  مالك  المصري،  المحامي  أعلن 
النظام  تنازل  بعدم  المطالبة  عن  يتراجع  لن  أنه  األحد،  أمس  المصرية 
المصري عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية. وتابع عدلي 
لـ»العربي الجديد«، عقب اإلفراج عنه: »الدفاع عن األرض  في تصريح 
على مدار التاريخ له ثمن«، مشيرًا إلى أن سجنه »كان ثمن التمسك بالتراب 
التفريط فيه«. وأضاف أنه سيواصل العمل  المصري الذي يريد البعض 

من أجل التأكيد على مصرية الجزيرتين.

مالك عدلي حرًا: متمسك بالجزيرتين

تحقيق

القاهرة ـ نادين ثابت 

ة حاليا  املــصــريــ الــســلــطــات  تنتهج 
وســيــلــة جـــديـــدة لــقــمــع املــعــارضــن 
املــعــتــقــلــن فـــي الــســجــون. تضعهم 
ــفـــراديـــة مــســاحــتــهــا ضيقة  ــات انـ ــزانــ فـــي زنــ
الصحية،  التهوية  ألنظمة  وتفتقد  للغاية 
وتــحــرمــهــم مــن حــقــهــم فــي الــقــيــام بتمارين 
القانون  فــي  االنــفــرادي  ريــاضــيــة. والحبس 
العقوبة  فــوق  تأديبية  املصري، هو عقوبة 
التي يؤديها املسجون بالفعل. وتحدد املادة 
الحبس  الــســجــون  قــانــون مصلحة  مــن   44
االنفرادي بوصفه عقوبة إضافية، وهي من 
صالحيات مدير السجن. وتنص املــادة 44 
من القانون نفسه على أن »ملدير السجن أو 
مأموريه توقيع العقوبات اآلتية: 1- اإلنذار، 
2- الــحــرمــان مــن بعض االمــتــيــازات املــقــررة 
لفئة املسجون، 3- تأخير نقل املسجون إلى 
درجـــة أعــلــى ملــدة ال تــزيــد على ثــالثــة أشهر 
أو  الشاقة  إن كان محكوما عليه باألشغال 
ملدة ال تزيد على شهر إن كان محكوما عليه 
بالسجن أو بالحبس مع الشغل، 4- الحبس 
االنفرادي ملدة ال تزيد على أسبوع. وتطبق 
هذه العقوبات بعد إقرار املسجون بالجرم 
الفعل املنسوب إليه، واالستماع ألقواله  أو 
وملداخالت محامي الدفاع عنه. ويكون قرار 
العقوبة  بتوقيع  مــأمــوره  أو  السجن  مدير 

نهائيا.
وتعتبر األمم املتحدة أن الحبس االنفرادي 
ملــــدة طــويــلــة هـــو بــمــثــابــة »تــعــذيــب يــجــرمــه 
الــقــانــون«. وهــنــاك العديد مــن الشخصيات 
القمع أخيرًا.  النوع من  التي تعرضت لهذا 
أشــهــرهــا املــحــامــي الــحــقــوقــي، مــالــك عــدلــي، 
السقا.  ومحمود  بــدر  عــمــرو  والصحافيان 
وعدلي، الذي أفرجت عنه السلطات املصرية 
ــد، هــو أحـــد أبـــرز مــحــامــي املــركــز  أمـــس األحــ
والعمالية،  االقــتــصــاديــة  للحقوق  املــصــري 
وأحــــد املــشــاركــن الــرئــيــســيــن فــي ثــــورة 25 
في  شــارك  كما   .2011 الثاني  يناير/كانون 
معظم األحداث التي تلت الثورة، وهو عضو 

عادل األحمدي

األخيرة،  الفترة  في  يومان  يمر  يكاد  ال 
في  املحلية  السلطات  تعلن  أن  دون  مــن 
مــديــنــة عـــدن واملــحــافــظــات املحيطة بها 
ــاحـــات أمــنــيــة  ــن نـــجـ ــمـــن، عــ ــيـ جـــنـــوبـــي الـ
ــــدة«  ــاعـ ــ ــقـ ــ ضـــــد مـــســـلـــحـــي تـــنـــظـــيـــمـــي »الـ
و»الـــــدولـــــة اإلســـالمـــيـــة« )داعــــــــش(، بعد 
ــنــــي والــهــجــمــات  ــان االنــــفــــالت األمــ ــ أن كـ
اإلرهــابــيــة عــنــوانــا مــتــكــررًا لــألحــداث في 
هــذه املحافظات، منذ أكثر مــن عــام، في 
حن بدأ تنظيم »القاعدة« هجمات ضد 
الــقــوات الحكومية فــي أبــن، بعدما كان 

قد انسحب منها التنظيم طوعا.
وأفـــادت مــصــادر محلية فــي مدينة عدن 
»العربي الجديد«، بأن األسبوع املاضي  لـ
شهد عمليات أمنية نوعية لقوات األمن 
فـــي املـــديـــنـــة، تــمــكــنــت خــاللــهــا مـــن ضبط 
خاليا وعناصر مسؤولة عن االغتياالت 
والهجمات اإلرهــابــيــة، ومــن ذلــك القبض 
على مــن قالت األجــهــزة األمنية فــي عدن 
ــه املـــســـؤول األول عـــن االغـــتـــيـــاالت في  إنــ
تنظيم »القاعدة«. كما أعلنت شرطة عدن 
أمس األحد، القبض على خلية مكّونة من 
لتنفيذ  تخطط  »كــانــت  مسلحن  تسعة 

عمليات إرهابية« في املحافظة.
التي شهدتها عدن  التطورات  أبــرز  ومــن 
القبض  إعـــالن السلطات األمــنــيــة  أخــيــرًا، 
املسؤولة  اإلرهابية«  »الخلية  قائد  على 
عن اغتيال عدد من أئمة املساجد والدعاة 
فــي عــــدن. وحــســب بــيــان لــلــشــرطــة، قــادت 
تحقيقات مع أفراد متهمن بالضلوع في 
االغتياالت إلى وصــول الوحدة الخاصة 
بمكافحة اإلرهاب إلى موقع قائد الخلية، 
بطت معه كاميرات التصوير مسجل 

ُ
وض

عليها التفاصيل الكاملة لعمليات القتل 
واالغتيال التي نفذتها الخلية اإلرهابية 
وأجهزة اتصاالت حديثة وأخرى خاصة 
بــالــتــزامــن،  بــعــد.  عــن  التفجير  بعمليات 
ــنـــت مــــصــــادر فــــي شــــرطــــة عـــــــدن، عــن  ــلـ أعـ

تنفيذها عمليات نوعية نجحت خاللها 
فــــي ضـــبـــط أفـــــــراد مــشــتــبــهــن بــاالنــتــمــاء 
إلــى تنظيم »داعـــش«، بينهم من وصفته 
وتشير  للتنظيم.  الــعــســكــري  بــاملــســؤول 
املعلومات إلى أن أغلب النجاحات جاءت 
الشرطة  عليها  حصلت  معلومات  عقب 
من األفراد والعناصر املتهمة بالعمليات 
اإلرهــابــيــة، والــتــي كانت محتجزة لديها 

خالل التحقيقات.
وتترافق التحركات األمنية، في عدن، مع 
عمليات أمنية وعسكرية جرت أخيرًا في 
ملدينة  الشمالية  الــبــوابــة  لحج  محافظة 
عــــدن، واســتــهــدفــت مــجــمــوعــات مرتبطة 
بتنظيمي »القاعدة« و»داعش«، في حن 
الحكومية  للقوات  انــتــشــارًا  أبــن  شهدت 
فــي أغــلــب مـــدن املــحــافــظــة، بــعــد أن كانت 
ــة عــــن ســلــطــة الـــــدولـــــة، ويــســيــطــر  ــارجــ خــ
عــلــيــهــا مــســلــحــون مــحــلــيــون إلــــى جــانــب 

تنظيم »القاعدة«.
وفيما كانت مديرية املحفد آخر مناطق 
ــلـــت الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــتـــي دخـ أبــــــن، الـ
إلــيــهــا مــنــذ أيــــام، أفــــادت مــصــادر محلية 
ــديـــد« بــأن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــة لـ ــريـ ــديـ فـــي املـ
نــفــذوا هجوما على  »الــقــاعــدة«  مسلحي 
السبت،  مساء  الحكومية  للقوات  مواقع 

واشتبكوا معها بمختلف األسلحة.
ــتـــطـــورات األمــنــيــة جــنــوبــا ومــا  وتــثــيــر الـ
تقّدم، على  الحكومية من  القوات  تحققه 
أكثر من صعيد، ضد مسلحي »القاعدة« 
بــن  مـــتـــبـــايـــنـــة،  فـــعـــل  و»داعـــــــــــش«، ردود 
مـــن يــنــظــر إلــيــهــا كــنــجــاحــات لــلــســلــطــات 
ــات  ــ ــــالمـ ــع عـ ــ ــــضـ ــة، وبـــــــــن مـــــــن يـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ املـ
اســـتـــفـــهـــام ويـــربـــطـــهـــا بــــــــإرادة ســيــاســيــة 
عن  الــدولــيــة  الــضــغــوط  لتخفيف  تسعى 
الحكومة، بسبب التدهور األمني في تلك 
املحافظات، في حن كان واضحا أن أغلب 
الــنــجــاحــات فــي جــانــب االنــتــشــار األمــنــي 
بأبن، ومناطق أخرى، لم تقترن بمعركة 
»القاعدة«،  مسلحو  فيها  خسر  حقيقية 

بقدر ما فضلوا االنسحاب.

الحكومة اليمنية تثبّت 
سلطتها األمنية جنوبًا

محاٍم مصري يضع قرار 
حبس معارضين في خانة 

االنتقام السياسي

المحامي مالك عدلي 
الذي أفرج عنه أمس كان 

مسجونًا انفراديًا

تسعى الحكومة النيجيرية 
إلى عقد مفاوضات مع 

طرف محلي من أجل 
إحالل السالم في جنوب 

البالد الغني بالنفط، لكنها 
تستثني أطرافًا أخرى، مما 

يصّعب المهمة

يحرص رئيس بلدية 
القدس المحتلة، نير 

بركات، على تعزيز عملية 
تهويد المدينة ألهداف 
تتمثل بالفوز في زعامة 

»الليكود« كممر للوصول 
إلى قيادة إسرائيل

تقرير تعذيب نفسي واغتيال معنوي 
للمعتقلين السياسيين المعارضين للنظام
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بركات يطمح لخالفة نتنياهو )غالي تيبون/فرانس برس(

الرئيس النيجيري مستعد للتفاوض عبر وسيط مع بوكو حرام لإلفراج عن المحتجزات )بوريما هاما/فرانس برس(

الحبس االنفرادي لمدة طويلة هو بمثابة تعذيب يجرمه القانون )خالد دسوقي/فرانس برس(

قوات األمن ضبطت العديد من الخاليا أخيرًا )صالح العبيدي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

أردوغان: حلب لم 
تستسلم ضد 7 دول

ــــس الـــــتـــــركـــــي، رجــــب  ــيـ ــ ــرئـ ــ أعـــــلـــــن الـ
ــورة(، فــي  ــ ــ ــــصـ ــ طـــيـــب أردوغـــــــــــان، )الـ
أن مدينة  األحـــد،  أمــس  تصريحات 
ــة تــتــعــرض لــهــجــوم  حــلــب الـــســـوريـ
قـــبـــل ســـبـــع دول مـــنـــذ خــمــس  مـــــن 
أن  مضيفا  تستسلم،  ولـــم  ســنــوات 
»الجيش السوري الحر« هو من قام 
بالعمليات العسكرية في جرابلس، 
وأن تركيا تدعمه بكل قوة. كما أكد 
أن جرابلس أخليت من اإلرهابين 
وأن أهــلــهــا عـــــادوا إلــيــهــا. وفــــي ما 
يتعلق بتداعيات محاولة االنقالب 
في تركيا، منتصف الشهر املاضي، 
ــال أردوغـــــــان إن الــشــعــب الــتــركــي  قــ
يــريــد تطبيق عــقــوبــة اإلعـــــدام، وأن 

البرملان سيناقش هذه القضية.
)العربي الجديد(

الكعبي يؤكد وجود 
حزب اهلل في العراق

أكـــد األمــــن الــعــام لــحــركــة الــنــجــبــاء، 
مــن حزب  أن عناصر  الكعبي،  أكــرم 
الــلــه الــلــبــنــانــي تــتــواجــد فـــي الــوقــت 
ــيـــرًا إلـــى  ــراق، مـــشـ ــ ــعــ ــ الـــــراهـــــن فــــي الــ
كمستشارين  مهامهم  يــؤدون  أنهم 
عــــســــكــــريــــن ملـــلـــيـــشـــيـــات »الــــحــــشــــد 
ــي مــؤتــمــر صــحــافــي  الــشــعــبــي«. وفــ
عــــقــــده أمـــــــس، األحــــــــد، فــــي طــــهــــران، 
اعـــتـــبـــر أن »الــــحــــشــــد« قــــــــادرة عــلــى 
مـــســـاعـــدة،  دون  ــل  ــ ــــوصـ املـ تـــحـــريـــر 
مــؤكــدًا فــي املــقــابــل، أن إرســــال قائد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري 
ــي، قـــاســـم ســـلـــيـــمـــانـــي، إلـــى  ــ ــرانــ ــ اإليــ

العراق جاء بطلب عراقي رسمي.
)العربي الجديد(

طهران تعتقل مفاوضًا 
نوويًا متهمًا بالتجسس

ــم الـــســـلـــطـــة  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــن املـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــقــضــائــيــة فــي إيـــــران، غـــالم حسن 
مــحــســنــي أجــــئــــي، أمـــــس األحـــــــد، أن 
في وقت سابق،  اعتقلت،  السلطات 
التفاوض بشأن  أحــد أعضاء فريق 
االتــفــاق الــنــووي، لالشتباه فــي أنه 
ــتــــرق صـــفـــوف« هــذا  جـــاســـوس »اخــ
ــفـــريـــق. لــكــن املـــتـــحـــدث أضـــــاف أن  الـ
املشتبه  عــادت وأفرجت عن  طهران 
فــيــه بــكــفــالــة، بــعــدمــا ســجــن لبضعة 
أيام، على أن يستمر التحقيق معه، 

وفق قوله.
)رويترز(

الغنوشي يدعو 
الشاهد إلى التحاور 

مع أهل الجنوب

ــا زعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة، راشـــد  دعــ
الــغــنــوشــي، )الــــصــــورة(، إلـــى إعـــادة 
النظر في توزيع الثروات اآلتية من 
جنوب تونس، ال سيما تلك املنتجة 
الفوسفاط في  من خالل استخراج 
ــا  مــنــطــقــة الـــحـــوض املــنــجــمــي. ودعـ
ــنــــوشــــي الــــحــــكــــومــــة، بـــرئـــاســـة  ــغــ الــ
ــــف الـــــشـــــاهـــــد، إلـــــــى ضـــــــرورة  ــــوسـ يـ
إعــــــادة تــوظــيــف تــلــك الــــثــــروات في 
الجنوب  جهات  في  تنموية  خطط 
كــل  أن  إلــــــــى  املــــــحــــــرومــــــة. وأشــــــــــــار 
الـــحـــكـــومـــات الـــســـابـــقـــة لــــم تــتــعــامــل 
الجنوب  ثـــروات  مــع  بطريقة جيدة 
الطائلة، داعيا الشاهد إلى التحاور 
مع أهالي هذه املنطقة حول كيفية 
اقــتــطــاع جـــزء مـــن الـــثـــروات إلعـــادة 

استثمارها فيها.
)العربي الجديد(

مسلحون أكراد 
يستهدفون مطارًا تركيًا

الــتــركــيــة  »دوغـــــــــان«  وكــــالــــة  أوردت 
ــاء أن مــســلــحــن يــشــتــبــه فــي  ــبـ لـــألنـ
أربــعــة صواريخ  أطلقوا  أكـــراد  أنهم 
بكر، جنوب شرق  ديــار  على مطار 
تركيا، أول من أمس، السبت. ونقلت 
تــقــاريــر إعــالمــيــة عــن حــاكــم املدينة، 
حسن أقصوي، أن الهجوم لم يؤد 
إلى سقوط ضحايا وال إلى تعطيل 
حركة الطيران. في املقابل، لم تعلن 
أيــة جهة مسؤوليتها بشكل فوري 

عن الهجوم.
)رويترز(
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اجتماعات أمنية 
قطرية ـ كويتية 

أجــــــرى رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــقـــطـــري، 
الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني 
)الــــصــــورة(، زيـــــارة رســمــيــة لــدولــة 
الكويت، أمس األحد، أجرى خاللها 
ــن بــيــنــهــا الــتــنــســيــق  مـــبـــاحـــثـــات مــ
األمــنــي املــشــتــرك. والــتــقــى آل ثاني 
ــت الــــشــــيــــخ صـــبـــاح  ــ ــويـ ــ ــكـ ــ أمـــــيـــــر الـ
الــصــبــاح، ورئيس  الجابر  األحــمــد 
وزراء الكويت الشيخ جابر مبارك 
الــحــمــد الـــصـــبـــاح. كــمــا عــــرض مع 
نائب رئيس مجلس الــوزراء وزير 
محمد  الشيخ  الكويتي  الــداخــلــيــة 
خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، األوضــــاع 
ـــي املــــنــــطــــقــــة وتـــفـــعـــيـــل  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
التنسيق األمــنــي. وأعـــرب آل ثاني 
عن ارتياحه لنتائج مباحثاته مع 
 إنها 

ً
وزير الداخلية الكويتي، قائال

مــثــمــرة وبــنــاءة وإيجابية  »كــانــت 
الرؤى  الكامل في  التطابق  نتيجة 
ووجـــهـــات الــنــظــر بــشــأن الــقــضــايــا 

كافة«.
)األناضول(

مواجهات شرق صنعاء 
وغارات في صعدة

واصلت مقاتالت التحالف العربي، 
أمــس األحــد، غاراتها الجوية ضد 
أهــداف في محافظة صعدة، معقل 
الـــحـــوثـــيـــن، ومـــحـــافـــظـــات أخــــرى 
شــمــالــي الـــبـــالد. وأفــــــادت مــصــادر 
مـــقـــاتـــالت  أن  لـــلـــحـــوثـــيـــن  تـــابـــعـــة 
التحالف نفذت ثالث غارات جوية 
ضـــد أهــــــداف بــمــفــرق الــعــقــيــق في 
ــة في  ــعـ ــارة رابـ مـــديـــريـــة كـــتـــاف وغــــ
أفــادت مصادر  باقم. فيما  مديرية 
في »املقاومة« بتواصل املواجهات 
فــي مــديــريــة ِنــهــم شـــرق العاصمة، 
ــالـــف غـــــــارة فــي  ــتـــحـ ــفـــذ الـ بــيــنــمــا نـ

املنطقة. 
)العربي الجديد(

تراجع المؤيدين لبقاء 
ميركل في الحكم

ــه  ــرتــ ــر اســــتــــطــــالع لـــــلـــــرأي أجــ ــ ــهـ ــ أظـ
مؤسسة »ايمنيد« ونشرت نتائجه 
صحيفة »بيلد إم زونتاغ« األملانية 
ــديــــن  ــؤيــ ــع املــ ــ ــراجــ ــ أمـــــــس األحـــــــــــد، تــ
أنجيال  األملانية  املستشارة  لتولي 
مــيــركــل منصب املــســتــشــارة لــواليــة 
رابــعــة. ورفـــض خــمــســون فــي املــائــة 
مــن املــشــاركــن بــاالســتــطــالع تولي 
ميركل الحكم من جديد فيما أّيد 42 
في املائة ترشحها. وتتولى ميركل 

الحكم في أملانيا منذ عام 2005.
)العربي الجديد(

مرشح المعارضة يعلن 
فوزه بانتخابات الغابون

ــابـــونـــي جـــان  أعـــلـــن املــــعــــارض الـــغـ
بـــيـــنـــغ )الـــــــــصـــــــــورة( أمــــــــس األحــــــد 

أمـــــام الــصــحــافــيــن وأنــــصــــاره في 
لــيــبــرفــيــل، فـــــوزه فـــي االنــتــخــابــات 
ـــري بــــــدورة  ــجـ ـــي تــ ــتـ ــيــــة الــ الــــرئــــاســ
ــدة فـــي الـــغـــابـــون ويـــتـــوقـــع أن  واحــــ
الثالثاء.  الرسمية  نتائجها  تعلن 
وقـــــال خــصــم الـــرئـــيـــس الــغــابــونــي 
ــلــــي بـــونـــغـــو  ــة واليـــــتـــــه عــ ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ املـ
أونديبما: »تم انتخابي. انتظر أن 
يتصل بي الرئيس املنتهية واليته 
لتهنئتي«. وأضاف: »لقد أحبطتم 
أفــخــاخ الــتــزويــر املـــتـــوارث فــي هــذا 
الــنــظــام الــــذي وضــعــنــا حـــدًا لــه في 

نهاية املطاف«.
)فرانس برس(

مقتل جنديين أوكرانيين 
في الشرق

ــان أوكــــــرانــــــيــــــان فــي  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ـــــتـــــل جـ
ُ
ق

مقربن  انفصالين  مع  مواجهات 
ــــرق أوكـــرانـــيـــا،  مــــن روســــيــــا فــــي شـ
بــحــســب مـــا أعـــلـــن املــتــحــدث بــاســم 
الجيش األوكراني أندري ليسينكو 
ــم لــيــســيــنــكــو  ــ ــهـ ــ أمــــــس األحـــــــــد. واتـ
السالم  اتــفــاقــات  بــخــرق  املتمردين 
ــهــــم  ــهــــدافــ ــتــ ــــن خـــــــــالل اســ وذلـــــــــــك مـــ
باألسلحة الثقيلة مناطق خاضعة 

للحكومة.
)فرانس برس(

رموز من الحزب 
الديمقراطي 

تواطؤوا لصالح 
كلينتون ضد ساندرز

يحاول دونالد 
ترامب اإليحاء بأنه 

يتبنّى خطابًا جديدًا 
تجاه األقليات

البـازار 
األميركي

واشنطن ــ أحمد األمين

دخل السباق االنتخابي للوصول 
ــــت األبـــــــيـــــــض مـــرحـــلـــة  ــيـ ــ ــبـ ــ إلـــــــــى الـ
ــة، وشــــــهــــــدت األســــابــــيــــع  ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ
جذرية  وتغييرات  تــحــّوالت  املاضية  القليلة 
للمرشَحن  االنتخابية  االستراتيجيات  في 
الــــرئــــاســــيــــن الــــجــــمــــهــــوري دونـــــالـــــد تـــرامـــب 
والديمقراطية هيالري كلينتون. صحيح أن 
تــرامــب خــرج قويا مــن املؤتمر الــعــام للحزب 
ف وراءه حزبا ضعيفا 

ّ
الجمهوري، إال أنه خل

، هـــجـــره رمــــــوزه الـــتـــاريـــخـــيـــون. أمــا 
ً
مـــتـــرهـــال

املسلمن  ضد  العنصري  التحريض  خطاب 
شرعية  غــيــر  بطريقة  املقيمن  واملــهــاجــريــن 
في الواليات املتحدة، الذي بنى عليه ترامب 
االنتخابات  خــالل  فاعليته  وأثــبــت  شعبيته 
يتحّول  فإنه  الجمهوري،  للحزب  التمهيدية 
إلى عبء انتخابي في املعركة الرئاسية ضد 
كــلــيــنــتــون، واملـــقـــررة فـــي 8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــال الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة  ــ ــبـــل. حـ ــقـ ــانـــي املـ ــثـ الـ
بكثير،  أفضل  ليس  الديمقراطية  للمرشحة 
على الرغم من استمرار تقّدمها على ترامب 
في استطالعات الرأي وتسجيلها اختراقات 
حة انتخابيا مثل فلوريدا،  في الواليات املرجِّ
فقد  كارولينا.  ونــورث  بنسلفانيا  فرجينيا، 
انعقد املؤتمر الديمقراطي على وقع فضيحة 
الديمقراطي  للحزب  اإللكترونية  القرصنة 
الــحــزب ديبي شولتز  برئيسة  أطــاحــت  التي 

الـــكـــثـــر، والــــتــــي بـــاتـــت تــجــمــع أخـــصـــامـــه فــي 
الحزب الجمهوري نفسه إلى جانب مرشحة 
الحزب الديمقراطي املنافس ووسائل إعالم 
باإلضافة  ضــده.  بالتحيز  يتهمها  أميركية 
اكتسبها  »التي  »الكالسيكية  الــعــداوات  إلــى 
العنصرية  وتــصــريــحــاتــه  تعليقاته  بفضل 
ضد املسلمن واملهاجرين من أصول التينية 
وفي  أفريقية  أصــول  من  األميركين  وطبعا 

طليعتهم الرئيس الحالي باراك أوباما.
ويـــرى مــراقــبــون أن تــرامــب فــعــل خــيــرًا بطي 
ــان،  صــفــحــة الـــســـجـــال مـــع خــضــر وغــــزالــــة خـ
ــَدي الــجــنــدي األمــيــركــي املــســلــم هــومــايــن  ــ والـ
ـــتـــل فـــي حــــرب الــــعــــراق، بــعــدمــا 

ُ
خــــان الـــــذي ق

ألـــقـــى خــضــر خــــان خــطــابــا مـــؤثـــرًا مـــن على 
منصة املؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي. 
ــذا األمـــيـــركـــي ذي األصــــول  فــالــســجــال مـــع هــ
الــبــاكــســتــانــيــة ألـــحـــق ضـــــررًا كــبــيــرًا بحملة 
تــرامــب االنــتــخــابــيــة، خــصــوصــا فــي أوســـاط 
املحاربن  وقــدامــى  األمــيــركــيــن  العسكرين 
ــــع مـــواطـــن  ــم، جـــــــراء الــــســــجــــال مـ ــهــ ــائــــالتــ وعــ
الحرب من أجل  ابنه في  د 

َ
ق

َ
ف أميركي مسلم 

حماية أمن الشعب األميركي ومصالحه.
وفــي إطــار محاولة رأب الصدع الــذي أصاب 
حملته االنــتــخــابــيــة ومــعــالــجــة خــالفــاتــه مع 
رمـــوز وقـــيـــادات الــحــزب الــجــمــهــوري، اضطر 
ــه لـــرئـــيـــس مــجــلــس  ــمـ ــى إعــــــالن دعـ ــ تــــرامــــب إلـ
النواب الجمهوري بول ريان في االنتخابات 
ــــة ويــســكــنــســن،  الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب فـــي واليـ
بــعــدمــا كــــان أعــلــن ســابــقــا مــعــارضــتــه إعــــادة 
انــتــخــاب ريــــان وســيــنــاتــور واليــــة لــويــزيــانــا 

جون ماكن. كما شهدت 
ماكينة ترامب االنتخابية حملة من اإلقاالت 
ــقــــاالت بــعــد اإلربـــــــاك الـــــذي أصــابــهــا  ــتــ واالســ
املتتالية  اإلعالمية  والــزالت  الهفوات  نتيجة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا املـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري، منها 
انــزعــاجــه مــن بكاء طفل رضيع خــالل إلقائه 

بـــعـــد نـــشـــر رســــائــــل حـــزبـــيـــة داخـــلـــيـــة تــثــبــت 
منافسها  ضــد  كلينتون  لصالح  انــحــيــازهــا 

املرشح الديمقراطي اآلخر بيرني ساندرز.

لعبة األرقام
التمهيدية  االنــتــخــابــات  مرحلة  عكس  على 
عندما كانت أرقــام استطالعات الــرأي دائما 
ــد املـــرشـــحـــن اآلخـــريـــن  ــرامـــب ضـ فـــي صـــف تـ
ــإن املـــعـــركـــة مــع  ــ عــــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، فـ
ــلـــى املـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي قــلــبــت  كــلــيــنــتــون عـ
ــا عــلــى عــقــب، وتــحــّولــت أرقـــام  املـــوازيـــن رأســ
إلـــى عـــدو جــديــد للملياردير  االســتــطــالعــات 
الـــنـــيـــويـــوركـــي أضــيــفــت إلــــى الئـــحـــة أعـــدائـــه 

خـــطـــابـــا انـــتـــخـــابـــيـــا مـــتـــلـــفـــزًا وطـــلـــبـــه إخـــــراج 
ــيـــع مــــن الـــقـــاعـــة، أو إعــــالنــــه ســلــفــا أن  الـــرضـ
نتائج االنتخابات التي ستشهدها الواليات 
املقبل  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  املــتــحــدة 
ستكون مزورة. وهو ما رأى فيه أوباما سببا 
إضــافــيــا العــتــبــار تـــرامـــب شــخــصــا ال تتوفر 
فــيــه املــواصــفــات املــطــلــوبــة لــرئــيــس الــواليــات 

املتحدة األميركية.

الدور الروسي
عـــلـــى وقـــــع االخـــــتـــــراق اإللـــكـــتـــرونـــي لــبــريــد 
االستخبارات  واتــهــام  الديمقراطي  الــحــزب 
بــتــســريــب الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة املــســروقــة 
إلى موقع »ويكيليكس« الذي نشر منها 20 
ألــف رســالــة، انطلقت الحرب اإلعالمية بن 
حملتي كلينتون وترامب. وكشفت الرسائل 
املــــســــربــــة أن قــــيــــاديــــن كــــبــــارا فــــي الـــحـــزب 
الديمقراطي تواطؤوا لصالح كلينتون ضد 
ســـانـــدرز خـــالل االنــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة 
التمهيدية الختيار املرشح الرئاسي، وأنهم 
حـــرضـــوا الــنــاخــبــن فـــي واليــــــات الــجــنــوب 
ــارة  ــ ــــالل إثـ املـــحـــافـــظـــة ضــــد ســــانــــدرز مــــن خـ

وأفكاره  اليهودية  للديانة  انتمائه  مسألة 
اليسارية.

وبــانــتــظــار جـــالء نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
بدأها مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف بي 
آي( للكشف عن الجهة التي تقف خلف عملية 
نفي موسكو مسؤوليتها  ورغــم  القرصنة، 
ــؤولــــن أمــــيــــركــــيــــن لــم  ــســ ــإن مــ ــ ــ عـــــن ذلــــــــك، فـ
يــســتــبــعــدوا احــتــمــال تــــورط االســتــخــبــارات 
الــروســيــة فــي الــتــجــســس اإللــكــتــرونــي على 
قيادة أحد الحزبن الرئيسين في الواليات 
املـــتـــحـــدة. ويــعــتــبــر هــــــؤالء املــــســــؤولــــون أن 
الخطير والجديد في االختراق اإللكتروني 
بقيمة  يتعلق  ال  الـــروســـي  االســتــخــبــاراتــي 
املقرصنة  والرسائل  املعلومات  وحساسية 
ــــادم الــكــمــبــيــوتــر( الــحــزب  مـــن »ســيــرفــر« )خـ
الــديــمــقــراطــي، بـــل يــتــعــلــق بــتــقــّصــد نشرها 
أمام الرأي العام األميركي والدخول املباشر 
على خط املواجهة االنتخابية بن كلينتون 

وترامب.
الفضيحة  الستغالل  تــرامــب  حملة  وسعت 
اإللكترونية في الحزب الديمقراطي من أجل 
الداخلية  واالنــقــســامــات  الــخــالفــات  تعميق 

في هذا الحزب ومحاولة استمالة الناخبن 
الديمقراطين املؤيدين لساندرز وإقناعهم 
كلينتون.  ضــد  تــرامــب  لصالح  بالتصويت 
ــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــه االتـــــهـــــامـــــات الـ ــيـ ــفـ ورغـــــــــم نـ
الــرئــيــس  مــع  االنــتــخــابــيــة  حملته  بتنسيق 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بـــوتـــن، إال أن تــرامــب 
حــث االســتــخــبــارات الــروســيــة على قرصنة 
آالف الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة الــتــي كــانــت قد 
ــدء تــحــقــيــقــات  ــ مــســحــتــهــا كــلــيــنــتــون قـــبـــل بـ
فــي قضية اســتــخــدام بريدها  بــي آي«  »إف 
اإللكتروني الخاص خالل عملها في وزارة 
الخارجية. هذه الدعوة العلنية من املرشح 
ــة  الـــجـــمـــهـــوري، لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات دولــ
ل في 

ّ
عتبر عــدوة، للتدخ

ُ
أجنبية ما زالــت ت

قضية لها أبعاد سياسية وأمنية أميركية 
برت سابقة تاريخية خطيرة لم 

ُ
داخلية، اعت

 
ً
مثيال األميركية  االنتخابات  تاريخ  يشهد 

لــهــا. وقـــد ســاعــدت الفضيحة اإللــكــتــرونــيــة 
ــقــــاط ضــد  ــلـــى تــســجــيــل نــ حـــمـــلـــة تــــرامــــب عـ
فــي  مــــن األذى  مــــزيــــد  كـــلـــيـــنـــتـــون وإلـــــحـــــاق 
صـــورة املــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة والــنــيــل من 
ــرأي الـــعـــام األمــيــركــي،  ــ مــصــداقــيــتــهــا لـــدى الـ

تـــهـــا لـــتـــبـــّوء مــنــصــب  والــتــشــكــيــك فــــي كـــفـــاء
الرئاسة.

تناقضات ترامب
قد تكون االنقالبات الدراماتيكية في مواقف 

ترامب وتصريحاته املتناقضة خالل األيام 
القليلة املاضية، هي أكثر التحّوالت جذرية 
استدعى  ما  االنتخابية،  استراتيجيته  في 
تغييرًا في استراتيجية كلينتون في الجهة 
املــقــابــلــة. وبــعــد تــغــيــيــر فــريــقــه االنــتــخــابــي، 

املتهم  مانافورت  بــول  الحملة  مدير  وإقــالــة 
ــيـــس  ــا فــــســــاد مـــــع الـــرئـ ــايـ ــقـــضـ ــــورط بـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
يانوكوفيتش،  فيكتور  السابق  األوكــرانــي 
بينهم  جـــدد  بمستشارين  تــرامــب  اســتــعــان 
ــــس نـــيـــوز«  ــوكـ ــ ــابــــق ملـــحـــطـــة »فـ ــســ ــر الــ ــ ــديـ ــ املـ
ــر إيــلــز والــنــاشــط اإلعــالمــي  الــيــمــيــنــيــة روجــ
ــتــــه مــع  ســــتــــيــــف بــــــانــــــون املـــــــعـــــــروف بــــعــــالقــ
ويحاول  املــتــشــددة.  العنصرية  املجموعات 
تـــرامـــب اســتــخــدام خــطــاب انــتــخــابــي جــديــد 
تــجــاه األقــلــيــات يــوحــي بــالــظــاهــر أنـــه يقطع 
السابقة. وقد عقد  االنتخابية  مع شعاراته 
ناشطن جمهورين  اجتماعات مطولة مع 
مــن الالتينين وأصــحــاب الــبــشــرة الــســوداء 
ــار مساعيه لبناء  األســبــوع املــاضــي فــي إطـ
جسور مع ناخبي األقليات، بعدما أظهرت 
استطالعات رأي أن أكثر من تسعن في املئة 
من األميركين األفارقة وحوالي سبعن في 
املئة من ذوي األصول الالتينية سيقترعون 

لصالح كلينتون في االنتخابات املقبلة.
ــــب  ــرامـ ــ ــــن خـــــــص تـ ــوعــ ــ ــبــ ــ ــو أســ ــ ــحـ ــ وقــــــبــــــل نـ
األميركين األفارقة بخطاب دعاهم فيه إلى 
انتخابه وتعّهد أنه الرئيس الوحيد القادر 
على تغيير ظروفهم الحياتية واالجتماعية 
الــــصــــعــــبــــة. ثـــــم بـــــــدأ بـــــإطـــــالق تـــصـــريـــحـــات 
املهاجرين  ترحيل  مسألة  بشأن  متناقضة 
ــن املـــكـــســـيـــك والـــــــــدول  ــ ــيــــن مــ ــرعــ ــشــ ــر الــ ــيــ غــ
ـــأ اإلعــــالن  الــالتــيــنــيــة األخـــــــرى، بــعــدمــا أرجــ
في  القضية  هــذه  لحل  املفصلة  خطته  عــن 
حــال فـــوزه بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة. وردت 
ــــب خـــرق  ــرامـ ــ ــلـــى مـــــحـــــاوالت تـ كـــلـــيـــنـــتـــون عـ
األقليات  صفوف  في  االنتخابية  قواعدها 
بمهاجمة املرشح الجمهوري في عقر داره 
وتــوجــيــه خــطــاب لــلــجــمــهــوريــن وتــحــديــدًا 

املعارضن لتسميته مرشحا عن الحزب.

الحرب على اإلعالم
الـــتـــحـــّوالت فـــي اســتــراتــيــجــيــة تـــرامـــب جـــاءت 
ها على وسائل 

ّ
أيضا عقب حرب مفتوحة شن

اإلعــــالم األمــيــركــيــة الــتــي يتهمها بــاالنــحــيــاز 
طاولت  وقــد  الديمقراطية.  املرشحة  لصالح 
تايمز«  »نــيــويــورك  صحيفتي  تــرامــب  حملة 
و»واشــنــطــن بــوســت« ومــحــطــة »ســـي إن إن« 
التلفزيونية. »الحرب الترامبية« على وسائل 
اإلعالم األميركية، والتي بلغت ذروتها بإعالن 
االنتخابية  معركته  أن  الــجــمــهــوري  املــرشــح 
هي ضد اإلعالم قبل أن تكون ضد كلينتون، 
املثيرة  التصريحات  من  بعد سلسلة  جــاءت 
ــتـــي أطــلــقــهــا املــــرشــــح الــجــمــهــوري  لـــلـــجـــدل الـ
التراجع عنها. وقــد عّمق  إلــى  وســـارع الحقا 
اإلرباك في فريق ترامب اإلعالمي والسياسي، 
حــالــة الــشــرخ مــع اإلعــالمــيــن والــصــحــافــيــن. 
وزاد حذر هؤالء من االقتراب من مهرجانات 
ترامب وآثروا االبتعاد عن تجّمعات أنصاره 
وعدوانيتهم تجاه وسائل اإلعالم والعاملن 
فيها. اختار الثري النيويوركي خالل الشهور 
مع  املباشرة  املواجهة  استراتيجية  املاضية 
اإلعالم  واتهام وسائل  اإلعــالم والصحافين 
انتقاد تصريحاته  ردًا على  باالنحياز ضده 
ــد املـــســـلـــمـــن واملــكــســيــكــيــن  ــ الـــعـــنـــصـــريـــة ضـ
خـــصـــوصـــا. ويـــبـــدو أن تــلــك االســتــراتــيــجــيــة 
أثــبــتــت فــعــالــيــتــهــا وأكـــســـبـــت نــجــم تــلــفــزيــون 
الواقع، مزيدًا من الشعبية في أوساط اليمن 
األميركي الغاضب من إدارة أوباما. وُيسجل 
لترامب أن استراتيجيته اإلعالمية املشاكسة 
جعلته الخبر اليومي األول في غالبية وسائل 
اإلعــــالم األمــيــركــيــة، مــا جعله يــتــبــاهــى مـــرارًا 
ه يحتل الشاشات والصفحات األولى في 

ّ
بأن

بأقل  االجتماعي  التواصل  ومواقع  الصحف 
كلفة مالية.

الديمقراطية  المرشحة  تلقت 
أمني  تقرير  أول  هيالري كلينتون 
لها منذ قبول ترشيح حزبها لها 
الماضي.  الشهر  الرئاسي  للسباق 
االجتماع  كلينتون  وحــضــرت 
األمني بمفردها في فرع مكتب 
الميداني  االتحادي  التحقيقات 
في  بلينس  ــت  واي منطقة  في 
يبعد  ال  الـــذي  نــيــويــورك  واليـــة 
حيث  تــشــابــاكــوا  منطقة  عــن 
كلينتون.  بيل  زوجها  مع  تقيم 
من  أكثر  االجــتــمــاع  واســتــغــرق 
الحزب  مرشح  وكــان  ساعتين. 
قد  ترامب  دونالد  الجمهوري 
تقريرًا  األخيرة  اآلونــة  في  تلقى 

أمنيًا أيضًا.

كلينتون تتلقى 
أول تقرير أمني

ترامب يراجع خطابه 
االنتخابي... بعون روسي

)Getty/تتقدم كلينتون على ترامب في مختلف استطالعات الرأي )جاستن ساليفان

)الصورة(،  لوباج  بول  الجمهوري  األميركية،  ماين  والية  حاكم  وصف 
»العدو  بأنهم  واألفريقية،  الالتينية  األصــول  ذوي  من  األميركيين 
عليه«.  الــقــضــاء  يــتــوّجــب  ــذي  الـ
الموقف  هــذا  فــإن  وللمفارقة، 
في  واسعة  فعل  ردود  أثار  الذي 
التواصل  ومواقع  اإلعــالم  وسائل 
مؤتمر  ــالل  خ ــاء  ج االجــتــمــاعــي، 
صحافي عقده الحاكم وكان من 
المفترض أن يقدم خالله اعتذارًا أو 
توضيحًا عن رسالة مسجلة بصوته 
وشتائم  عنصرية  عبارات  تضمنت 

بحق طيف من األميركيين.

دعوة صريحة للقتل

األميركية  الرئاسية  االنتخابات  اقــتــراب  مــع 
الثاني  الثامن من نوفمبر/تشرين  المقررة في 
الجمهوري  المرشحين  حملتا  تشهد  المقبل، 

ــب، والــديــمــقــراطــيــة هــيــالري  ــرام ــد ت ــال دون
االستراتيجيات  في  كبيرة  تحّوالت  كلينتون، 
الجــتــذاب  منهما  مسعى  ــي  ف المتبعة، 

التي  الفضائح  مــن  والتخلص  األميركيين، 
تالحقهما. تخبط ترامب يترجم باتساع الئحة 
أعدائه على الرغم من محاوالته اإليحاء بتغيير 

والعرب  المهاجرين  تجاه  خطابه  في  جذري 
ورغم  أوروبــيــة،  غير  أصــول  من  واألميركيين 

العون غير المباشر الذي أتاه من روسيا
تحقيق

كلينتون تقاوم »الفضائح« 
بمواصلة تقدمها

)Getty/معظم وسائل اإلعالم الرئيسية تناهض ترامب )ستيفن ماتورن
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حذر من وصول »واعظ الكراهية« إلى البيت األبيض»كابوس« وصول المرشح الجمهوري يقلق شرق أوروبا
برلين ـ شادي عاكوم

لنتائج  جـــدي  بــشــكــل  األوروبــــيــــون  يستعد 
االنتخابات األميركية. ويثير بروز املرشح 
 لــدى 

ً
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب، صـــدمـــة

السياسين في أوروبــا، الذين يخشون من 
واشنطن  سياسة  على  سلبية  انــعــكــاســات 
ــة فـــي حــــال وصــولــه  ــيـ عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـ
ـــض. وتــــطــــرح خـــطـــابـــات  ــيــ ــ ــبـــيـــت األبـ ــــى الـ إلــ
ــرامــــب، املــبــنــيــة عــلــى تـــنـــاقـــضـــات، الــكــثــيــر  تــ
ــــاؤالت، وال ســـيـــمـــا أثــــرهــــا عــلــى  ــــسـ ــتـ ــ مــــن الـ
منطلقات السياسة الخارجية تجاه أوروبا. 
الهجرة  ووقــوفــه ضــد  للمسلمن  مــعــاداتــه 
إلى  األوروبـــي  اليمن  يدفعان  واملهاجرين، 
والدعوة  املتحدة  الــواليــات  التحصن خلف 
إلــى الفصل بــن املــصــالــح الــداخــلــيــة للقارة 
ــاء الـــتـــي تــتــكــبــدهــا بسبب  ــبــ الــعــجــوز واألعــ
تدخلها اإلنساني لحماية الوافدين الجدد. 
ويتناقض هذا التوجه مع سياسة األحزاب 
التقليدية في كل من فرنسا وأملانيا، اللتن 

تستعدان الستحقاقات انتخابية حاسمة.
ويعتبر األوروبــيــون أن التقلب في املواقف 
ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة،  بـــشـــأن الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـ
يحدث املزيد من التوترات التي من املمكن أن 
تفضي إلى حدوث انهيارات في التحالفات 
الــدول  مع  سيما  ال  القائمة،  االستراتيجية 
ــة املـــؤثـــرة فـــي الــســيــاســة الــعــاملــيــة  ــيــ األوروبــ
ومــنــهــا فــرنــســا وأملـــانـــيـــا. وســيــنــاريــو كــهــذا 
يشكل هاجسا لدى صناع القرار في برلن 
حــالــيــا. وهـــو مــا عــبــر عــنــه وزيـــر الخارجية 
بعدما  شتاينماير،  فــرانــك-فــالــتــر  األملــانــي، 
ترامب  انتخاب  أن  باسمه،  متحدثة  أكـــدت 
مخيفا.  سيكون  املــتــحــدة  لــلــواليــات  رئيسا 

الجمهوري  املــرشــح  أن خــطــاب  إلــى  ولفتت 
يشير إلى مدى الخطر الذي سيهدد العالم 
في حال فاز »واعظ الكراهية«، وفق وصف 

شتاينماير، بالرئاسة األميركية.
ــــض خــــطــــاب تــــرامــــب عــلــى  وال يــقــتــصــر رفــ
سيما  وال  املــواطــنــون،  األملــــان.  السياسين 
ــيــــة، الــبــلــدة  ــانــ ــدة كـــالـــشـــتـــات األملــ ــلـ ــان بـ ــكـ سـ
الــصــغــيــرة الــتــي يــتــحــدر مــنــهــا جــــّد تــرامــب 
وجــّدتــه، عــبــروا فــي تعليقات صحافية عن 
خجلهم من التصريحات والتصرفات التي 
تصدر عنه. وكان جد وجدة ترامب هاجرا 

في عام 1885 إلى الواليات املتحدة.
أملــان  فــي السياق، يــرى خــبــراء اقتصاديون 
أن احتمال وصول ترامب إلى رئاسة الدولة 

ناصر السهلي

ــح الــــجــــمــــهــــوري فــي  ــ ــرشــ ــ »تــــصــــريــــحــــات املــ
تقّوض  )األميركية(،  الرئاسية  االنتخابات 
حلف شمال األطلسي خصوصا حن يثير 
ــــول دفـــــــاع واشـــنـــطـــن عــــن شـــرق  ــا حــ شـــكـــوكـ
أوروبا«. هكذا رد وزير الخارجية الدنماركي 
املرشح  على تصريحات  ينسن،  كريستيان 
دونالد ترامب، التي أطلقها األربعاء املاضي 
بحضور  األميركية،  ميسيسيبي  واليــة  في 
أحــد أبـــرز قـــادة حملة خـــروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبـــي، نايجل فــراج. واستخدم 
ينسن تعبير »كمن يسير في طريق خطر« 
لــلــداللــة عــلــى امــتــعــاض دول عـــدة فــي شــرق 
ــمــــال أوروبــــــــا مــــن إصـــــــرار تــــرامــــب عــلــى  وشــ

مواقفه في أكثر من إطاللة إعالمية.
املـــقـــلـــق بــالــنــســبــة لــــهــــؤالء أن تــــرامــــب خـــرج 
بــمــوقــف أمــيــركــي غــيــر مــســبــوق، مــنــذ نشوء 
الحلف األطلسي، بالقول »على دول البلطيق 
يمكنها  ال  بــأنــهــا  تـــــدرك  أن  الـــنـــاتـــو  ودول 
بــالــضــرورة االعــتــمــاد على جيش الــواليــات 
املتحدة، إذا لم تدفع فواتيرها بأنفسها ولم 
الــدول( إلى مستوى التزاماتها«.   )تلك 

َ
تــْرق

ــر الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون األوروبــــــــــيــــــــــون  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــررت يـــوم  ــكــ ــي تــ ــتــ ــــب، والــ ــرامـ ــ تـــصـــريـــحـــات تـ
األربعاء املاضي، متعارضة تماما مع موقف 
صــدر عــن الرئيس األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا، 
ــو فـــي شهر  ــ فـــي قــمــة »األطـــلـــســـي« فـــي وارسـ
يوليو/تموز، ومفاده بأن »موقف أميركا ال 

يتزعزع في االلتزام باألمن األوروبي«.
ــرار تــرامــب عــلــى مــواقــف مــتــعــارضــة مع  إصــ
التعهد األميركي يثير قلقا كبيرًا، ال سيما 
أنها ال تصدر عنه فحسب، وفق مستشارين 

سياسين في كوبنهاغن. يعتقد هؤالء بأن 
سياسية  بمجموعة  نفسه  »يحيط  تــرامــب 
ــاط  ــ ــا املـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي أحـ ــ تـــشـــبـــه نــــوعــــا مـ
ــورج بــوش  ــ الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق جـ
الــتــوجــهــات مختلفة  كــانــت  بــهــا، وإن  نفسه 
بن اليمن املحافظ وهذه املجموعة املقلقة«. 
ــاء فــي  ويــســتــشــهــد هــــــؤالء بـــمـــا قـــالـــه أعــــضــ
محيط ترامب الجمهوري، املعنين بتحديد 
سياسته الخارجية، حول أن »إستونيا هي 
إحـــدى ضــواحــي ســان بــطــرســبــرغ«. ويـــزداد 
قلق هــؤالء األوروبــيــن حن يسمعون كالم 
ــنـــواب  املـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بـــاســـم مــجــلــس الـ
األمـــيـــركـــي، نـــيـــوت جــيــنــغــريــش، وتــســاؤلــه 

الشهر املــاضــي، عما إذا كــان على الــواليــات 
املــتــحــدة »املـــخـــاطـــرة بــنــشــوب حـــرب نــوويــة 
في مثل هذا املكان )دول البلطيق(«. خطاب 
ــه يــعــتــبــر  ــ كـــهـــذا ال يــطــمــئــن األوروبـــــيـــــن ألنـ
بمثابة تشكيك في استقاللية البلطيق بعد 

ربع قرن من انهيار االتحاد السوفييتي.
قــال ينسن إن تصريحات  فــي هــذا السياق، 
املــرشــح الــجــمــهــوري »هـــي مــحــاولــة خطيرة 
جــــدًا المــتــحــان مــــدى الــتــضــامــن بـــن دولــنــا 
ــلــــســــي(«. ومـــنـــذ ضــمــت مــوســكــو شبه  )األطــ
مــنــســوب  ازداد   ،2014 ــام  ــ عـ الــــقــــرم  جــــزيــــرة 
القلق لدى دول البلطيق وبولندا. هذا األمر 
دفعها نحو زيادة اإلنفاق الدفاعي والتركيز 

الحلف  قـــرار  الــروســيــة. وجـــاء  الجبهة  على 
فــي إستونيا  نــشــر 4000 جــنــدي  األطــلــســي 
مباشرة  بــرعــايــة  تطمينية  خــطــوات  ضــمــن 
مــن إدارة أوبـــامـــا. لــكــن تــصــريــحــات تــرامــب، 
بعد أسابيع من قمة حلف األطلسي وإرسال 
تعزيزات إضافية إلى دول مجاورة لروسيا، 
ــمـــاالت أخـــرى  ــتـ تــضــع هــــذه الــــــدول أمـــــام احـ

مثيرة للقلق. 
انطالقا من ذلك، بدأ قادة دول البلطيق بطرح 
أسئلة جدية حــول ما ستكون عليه األمــور 
فـــي حــــال فــــاز تـــرامـــب فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
خصوصا  البلطيقي،  القلق  املــقــبــل.  الــثــانــي 
بر »استفزازًا روسيا متزايدًا«، أثار 

َ
مما ُيْعت

انتباه صناع القرار الحالين في واشنطن. 
لذلك، كانت الغاية من زيــارة نائب الرئيس 
األمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى ليتوانيا، فــي 23 
تلك  تهدئة وطمأنة  الــحــالــي،  أغــســطــس/آب 
ــد  ــايـــدن بـــالـــقـــول: »أؤكــ ــد تــعــهــد بـ ــدول. وقــ ــ ــ الـ
البلطيق: تعهداتنا شرف«.  لجميع شعوب 
وأضـــــاف أن واشــنــطــن »مــلــتــزمــة بــمــعــاهــدة 
ــادة الــخــامــســة«.  ــ حــلــف شــمــال األطــلــســي واملـ
أثــارت  التي  تــرامــب  لتصريحات  وبالنسبة 
القلق، طالب بايدن دول البلطيق بأال تأخذ 
على محمل الجد »ما تسمعونه من مرشح 
فــي حـــزب آخـــر. فــفــي الــحــزبــن )الــجــمــهــوري 

في  بالتزاماتنا  متمسكن  والــديــمــقــراطــي( 
التي  الطمأنة  عــبــارات  أن  يبدو  األطــلــســي«. 
آذانـــا صاغية. لكنها  بــايــدن وجــدت  أعلنها 
غير كافية ألن ترامب أصر، بعد تلك الزيارة، 

على مواقفه.
في هذا الصدد، أعرب الخبير في سياسات 
الــبــلــطــيــق، نـــائـــب مـــديـــر مــعــهــد الــســيــاســات 
الــخــارجــيــة اإلســتــونــيــة، أنـــدرس كاسكامب، 
ــيــــة فـــي  ــلــ ــحــــف مــــحــ ــات لــــصــ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ فـــــــي تـ
كوبنهاغن، عن قناعته بأن »القلق في دول 
مــع تصاعد  جــدًا، خصوصا  كبير  البلطيق 
النبرة الروسية العدائية، التي ازدادت على 
وقـــع تــصــريــحــات تـــرامـــب الــشــهــر املـــاضـــي«. 
ــارع  وأضـــــــاف أن »األمـــــــر يــشــغــل حـــتـــى الـــشـ
ــادي حـــن يــطــرح )الــــنــــاس( الـــســـؤال عن  ــعـ الـ

الحلفاء واألصدقاء وجدية االلتزامات«.
لــدفــع  ــرامـــب  تـ »دعــــــوة  أن  كــاســكــامــب  ورأى 
الفواتير ذاتيا هي ليست املشكلة الكبيرة«، 
لــكــن مشكلة تــصــريــحــات تــرامــب تــكــمــن في 
أنه »يلقي فجأة شكوكا حول أسس وجود 
ــن  ــلــــســــي، وســـيـــاســـة األمــ حـــلـــف شـــمـــال األطــ
املشترك التي ال يجب أن تخضع ملساومات 

يريدها ترامب«.
يبدو أن ترامب بات يشكل كابوسا لساسة 
والبلطيق وشرق  الشمال  دول  في  كثيرين 
أوروبـــا. واألكــثــر تعبيرًا عن هــذا الكابوس، 
ــلـــى لــــســــان رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــاء عـ ــ جــ
الخارجية في ليتوانيا، أوجارس كالنينس، 
وفـــقـــا ملـــا نــقــلــت عــنــه صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 
لنا،  »بالنسبة  بالقول:  السبت  يوم  تايمز« 
لــديــه عــالقــات  بــلــد  بالنسبة ألوروبــــا وألي 
مع الواليات املتحدة، فإنه سيكون كابوسا 

حقيقيا«. تظاهرة لصرب يمينيين في بلغراد دعمًا لترامب )ألكسا ستانكوفيتش/فرانس برس(

)Getty/يبدو ترامب منزعجًا من انفتاح ألمانيا على الالجئين )شون غالوب

الــتــي تــمــلــك أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم، من 
املــرجــح أن يــؤدي إلــى فوضى فــي األســـواق، 
نــظــرًا لــجــرأة الــخــطــوات الــتــي مــن املــمــكــن أن 
يقدم عليها هذا الرجل، والتي سيكون لها 
تداعيات أبعد من حدود الواليات املتحدة. 
ويقول الخبراء أنفسهم إن العديد من الدول 

ــيـــة، ومــنــهــا أملــانــيــا كــدولــة مــصــدرة،  األوروبـ
ستتأثر بشكل خاص، ال سيما أن األسواق 
والتعريفات  األســعــار  فــي  تقلبات  ستشهد 
ــذلـــــك الـــعـــوائـــق  ــة وكـــ ــيـ ــابـ ــقـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــركـ ــمـ الـــجـ
ــن املــــدافــــعــــن عــن  ــرامــــب مــ ــاريـــة ألن تــ ــتـــجـ الـ
أنــه يمكن صنع كل شــيء في أميركا.  فكرة 
وبالتالي يجب اتخاذ تدابير الحماية التي 
يمكن أن يتخذها ترامب، على محمل الجد.

وعن تركيز ترامب في خطاباته على أملانيا 
وموقفه من املستشارة أنجيال ميركل، يعتبر 
أن  األوروبية  السياسية  للشؤون  متابعون 
هـــذا يــعــود إلـــى شخصية تــرامــب نــفــســه، إذ 
»يستطيع بسهولة ابتزاز اآلخرين« في حن 
ــادئ،  تتمتع املــســتــشــارة األملــانــيــة بــحــس هـ
واملـــواجـــهـــة الــصــوتــيــة املـــبـــاشـــرة والــحــديــث 
ووفقا  أخالقياتها.  مــن  ليست  عــال  بصوت 
لهؤالء فإن ترامب يعتمد في سياسته »على 
يتناسب  ال  وأسلوبه  والثرثرة  الكالم  كثرة 
السياسي للمستشارة«.  النمط  بالتالي مع 
أنفسهم،  للمتابعن  بالنسبة  مــيــركــل،  أمـــا 
ــذرة في  ــ »تــتــعــاطــى بــنــفــس دبــلــومــاســي وحـ
إلــــى فئة  بــالــتــالــي  فــعــلــهــا. وتــنــتــمــي  ردود 
أي  على  الصمت  تفضل  التي  الشخصيات 
ردة فعل من شأنها أن تعزز النرجسية لدى 

أشخاص مثل ترامب«.
املــــرشــــح  ــراء أن مـــــواقـــــف  ــ ــبـ ــ ــــخـ الـ ويــــضــــيــــف 
الجمهوري تجاه أملانيا وميركل ال تأتي من 
الــرأي  فــراغ. ويشيرون إلــى أن استطالعات 
الكثير ممن يتحدرون من أصول  أن  تظهر 
للمرشحة  بأغلبيتهم  سيصوتون  أملــانــيــة 
الديمقراطية هيالري كلينتون. كذلك يبدو 
ــرامــــب مـــنـــزعـــج مــــن ســيــاســة  ــا أن تــ ــحــ واضــ

انفتاح أملانيا على الالجئن.

تخّوف من انهيارات 
في التحالفات 

االستراتيجية القائمة

أكد بايدن أن واشنطن 
ملتزمة بمعاهدة حلف 

شمال األطلسي



تدّخل أميركي لمنع انهيار الحكومة

اتفاقية تقاسم السلطة األفغانية مهددة

كولومبيا: بدء سالم »الفارك« اليوم

تتهم جبهة الشمال 
الرئيس بأنه يسعى 

للقضاء على نفوذها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

رمــوز  بــن  الخالفــات  تســتفحل 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة 
بــن  وبالتحديــد  األفغانيــة، 
الرئيس أشرف غني، وبن الرئيس التنفيذي 
فــي  تنافســا  اللذيــن  اللــه،  عبــد  اللــه  عبــد 
مدفوعــة   ،2014 عــام  الرئاســية  االنتخابــات 
إلــى  تخــرج  الخالفــات  بــدأت  عــدة.  بأســباب 
العلــن بعــد انتقادات شــديدة وجهها الرئيس 
وتهديــده  الجمهوريــة،  لرئيــس  التنفيــذي 
غيــر املباشــر باالحتــكام إلــى الشــارع، تبعهــا 
وجهاديــة  سياســية  رمــوز  مــع  اجتماعــه 
أنــه  العلــم  مــع  األفغانــي.  للرئيــس  معارضــة 
التنفيــذي  الرئيــس  منصــب  اســتحداث  تــم 
رئيــس  منصــب  إلــى  تحويلــه  يتــم  أن  علــى 
الــوزراء بعــد اتفاقيــة تقاســم الســلطة التي تم 
التوصــل إليهــا بــن غنــي وعبداللــه فــي عــام 
التــي  األزمــة  عقــب  أميركيــة  بوســاطة   2014
اندلعــت مــع إعــالن كال الطرفــن عــن فوزهمــا 

في االنتخابات الرئاسية.
أثارت انتقادات عبد الله عبد الله ردود أفعال 
كمــا  لهــا.  ومعارضــة  مؤيــدة  بــن  متفاوتــة، 
دعــا كثــر مــن الساســة الطرفــن إلــى الســعي 
لتهدئــة األوضــاع، محذريــن من أن الجماعات 
الخالفــات  مــن  تســتفيد  التــي  هــي  املســلحة 
املوجودة التي قد تؤدي إلى انهيار الحكومة 
الحالية بحسب ما يعتقد البعض. وقد أثرت 
الخالفــات ســلبًا علــى الوضــع األمنــي الهــش 

في البالد.
وطنيــة  ملفــات  اللــه  عبــد  رفــع  العلــن،  فــي 
مختلفــة لتبريــر وقوفــه ضــد غنــي، مــن بينها 
البطاقــات اإللكترونيــة، وإجــراء اإلصالحــات 
لكــن  وغيرهــا.  االنتخابيــة  املنظومــة  فــي 
أســباب الخــالف بعيــدة عــن هــذه امللفــات، وال 
يرغــب الرئيــس التنفيــذي وأنصاره أن تخرج 
تلــك إلــى العلــن. ومــن أبرزهــا قــرارات الرئيس 
وعــزل  بتعيــن  املرتبطــة  األخيــرة  األفغانــي 
عدد من كبار املســؤولن في الحكومة، بينهم 
كبــار رمــوز معســكر عبــد اللــه عبــد اللــه. وكان 
رئيــس  نائــب  عــزل  األفغانــي  الرئيــس  طــرح 
الجمعيــة اإلســالمية، الجنــرال عطــاء نــور مــن 
منصبــه حاكمــًا إقليــم بلــخ قد فجــر األزمة. لم 
يكــن أمــام عبد اللــه الذي ينتمي إلى الجمعية 
مــن خيــار ســوى الخــروج ليعلــن خالفاتــه مع 
غنــي، مطالبــًا بالعــودة للعمــل علــى االتفاقية 

التي أبرمت بن الطرفن في عام 2014.
قيــادة الجمعيــة اإلســالمية أو بعبــارة أخــرى 
علــى  بالقضــاء  ترغــب  ال  الشــمال  جبهــة 
يمتــد  الــذي  نــور  إبعــاد  خــالل  مــن  نفوذهــا 
نفــوذه إلــى أقاليــم عــدة فــي الشــمال. وتتهــم 
جبهة الشــمال الرئيس األفغاني بأنه يســعى 
العســكرية  وقوتهــا  نفوذهــا  علــى  للقضــاء 
والسياســية. وكان غنــي قــد أكــد أكثــر من مرة 
أن القضاء على مراكز النفوذ، عدا الحكومية، 
الســالح  يكــون  أن  يريــد  وأنــه  أولوياتــه،  مــن 
بيــد الحكومــة وحدهــا. ويــدرك معســكر عبــد 
اللــه وجبهــة الشــمال أن جمــل الرئيس املكررة 

إلــى األســباب الســابقة، يعــد وصــول الحــزب 
اإلســالمي بزعامــة قلــب الديــن حكمتيــار إلــى 
توافق مع الحكومة األفغانية أحد أهم أسباب 
التصدعات بن غني وعبد الله. ووفقًا ملصدر 
الرئيــس  فــإن  مقــرب مــن الرئاســة األفغانيــة، 
تغاضــى عــن جميع مطالب بعض املســؤولن 
ينخــرط  الحــزب  جعــل  وقــرر  الحكومــة  فــي 
بالعمليــة السياســية فــي البالد. وقد أدى هذا 
األمــر إلــى إثــارة حفيظــة قيادة جبهة الشــمال 
ومنهــم عبــد اللــه. وكان الحــزب اإلســالمي قــد 
خــاض حروبــًا دامية، خــالل ثمانينيات القرن 
املاضي وحتى وصول طالبان إلى الحكم، مع 
الجمعيــة اإلســالمية بزعامــة الراحــل برهــان 
أفغانســتان  رئيــس جمهوريــة  ربانــي  الديــن 
اللــه  عبــد  ويــدرك  املجاهديــن.  فتــرة  إبــان 
 الحزب اإلسالمي ال يزال يحتفظ 

ّ
وأنصاره أن

بنفــوذ واســع شــعبيًا، ال ســيما فــي العاصمــة 
انتقــال  فــإن  وبالتالــي  وجوارهــا.  كابــول 
العمليــة  فــي  إلــى كابــول ودخولــه  حكمتيــار 
السياســية ســيؤثران، إلــى حــد مــا، على نفوذ 

معسكر عبد الله في الحكومة.
وفي السياق، أكد املصدر املقرب من الرئاسة 
اللــه  عبــد  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ األفغانيــة 

املاضــي  األســبوع  اجتماعــه  خــالل  طلــب 
بالرئيــس األفغانــي أن يبرم الصلح مع حزب 
حكمتيار، لكن بشرط أن ال يكون له نفوذ في 
الحكومة. كما قررت الجمعية اإلســالمية في 
 حملة إعالمية ضد 

ّ
اجتماعاتها األخيرة شن

الحــزب والتوافــق بينــه وبــن الحكومــة. وفي 
األيام األخيرة، نشرت بعض وسائل اإلعالم، 
 عن مســؤولن في الحكومــة، أن الرئيس 

ً
نقــال

األفغانــي التقــى خفيــة بحكمتيــار فــي إقليــم 
لوجــر املجــاور للعاصمــة. لكن تبن أن الخبر 
النيــل  وهدفــه  دقيــق،  وغيــر  صحيــح  غيــر 
وبســبب  األفغانيــة.  املصالحــة  عمليــة  مــن 
الخالفــات الداخليــة، أشــارت تســريبات عــدة 
تكــون  أن  قــررت  األفغانيــة  الرئاســة  أن  إلــى 
االتفاقيــة بــن الرئيــس األفغانــي وبــن حــزب 
وحكومــة  األخيــر  بــن  وليــس  حكمتيــار 

الوحدة الوطنية.
إلــى  التســريبات  أشــارت  ذلــك،  غضــون  فــي 
أن مــا جــرى خــالل اللقــاء األول بــن الرئيــس 
األســبوع  التنفيــذي  والرئيــس  األفغانــي 
املاضي، كان خالفًا ملا كان يرغب فيه األخير. 
ســمع  إنمــا  كثيــرًا،  يتحــدث  لــم  غنــي  أن  إذ 
مطالب عبد الله، ثم أخبره أنه سيقرأ مجددًا 
االتفاقيــة املبرمــة بن الطرفن بشــأن حكومة 
الوحــدة الوطنيــة ثم يطلعــه على النتائج في 
اآلن  حتــى  يحــدد  أن  دون  املقبــل،  االجتمــاع 

موعدًا الجتماع آخر.
الرئيــس  مــن  املقربــن  أحــد  أفــاد  مــن جهتــه، 
»العربي الجديد« بأن  التنفيذي، في حديث لـ
الســفير األميركي لدى كابول مايكل ميكنلي 
عبــد  مواقــف  إزاء  الشــديد  امتعاضــه  أبــدى 
اللــه أثنــاء االجتمــاع به. ووفقــًا للمصدر، فإن 
الســفير األميركي أوضح أن بالده لن تســمح 
وأنهــا  الديمقراطيــة،  الحكومــة  بانهيــار 
تساند الرئيس املنتخب ألفغانستان. ويبدو 
عقدهــا  اجتماعــات  بعــد  هــدأت  األمــور  أن 

مسؤولون أميركيون بعبد الله.
لكن رئيس االســتخبارات األفغانية الســابق، 
الجمعيــة  فــي  القيــادي  صالــح،  اللــه  أمــر 
اللــه،  عبــد  مــن  املقربــن  وأحــد  اإلســالمية 
أعلــن أن عبــد اللــه ال يــزال مصــرًا علــى موقفه، 
ويريــد تطبيــق االتفاقيــة املبرمــة بينــه وبــن 
غنــي، ومــن بنودهــا انعقاد االجتمــاع القبلي 
الرئيــس  منصــب  تحويــل  أجــل  مــن  املوســع 

التنفيذي إلى منصب رئيس الوزراء.

8
سياسة

من المقرر أن 
يدخل اتفاق وقف 

إطالق النار بين الحكومة 
الكولومبية وحركة 

»فارك« الماركسية، 
حيز التنفيذ ليل االثنين 

الثالثاء، كخطوة على 
طريق السالم

تمّر العالقة بين الرئيس األفغاني أشرف غني، وبين الرئيس التنفيذي عبداهلل عبداهلل، بأزمة تعد األخطر منذ تشكيل حكومة 
الوحدة. أسباب الخالفات عديدة، لكن أبرزها يرتبط بتوّجس معسكر عبد اهلل من مخطط للقضاء على نفوذه

بلغ التوتر بين عبد اهلل والرئيس ذروته )هارون صباون/األناضول(

التنفيــذ  حيــز  النــار  إطــالق  وقــف  يدخــل 
منتصــف اليــوم االثنــن فــي كولومبيــا بعــد 
صــراع مســلح دام ألكثــر مــن خمســن عامــًا 
بــن »القوات املســلحة الثوريــة الكولومبية« 
الرئيــس، خــوان  )فــارك( والحكومــة. وأعلــن 
مانويــل ســانتوس، علــى موقــع تويتــر فــي 
النــزاع  »نهايــة  أن  األســبوع  نهايــة  عطلــة 
آتيــة«. وأمــر بوقف إطــالق النار، الذي يدخل 
ليــل  منتصــف  مــن  اعتبــارًا  التنفيــذ  حيــز 
االثنــن الثالثــاء، غــداة التوصل إلى اتفاقات 
الحركــة  مــع  أغســطس/آب   24 فــي  ســالم 
املاركسية في البالد، بعد مفاوضات طويلة 
هافانــا.  الكوبيــة  العاصمــة  فــي  وشــاقة 
»فــارك«، تيموليــون  لـ القائــد األعلــى  وكتــب 
»تيموشنكو« إن »السالم  خيمينيز، امللقب بـ
)...( بــدأ يتحقــق«. ويفتــرض أن تكــون هــذه 
مــن  القتاليــة  األعمــال  أوقفــت  قــد  الحركــة 
جانب واحد أمس األحد، كتعبير عن حســن 
علــق  فيمــا  الســالم،  عمليــة  تجــاه  نواياهــا 
الجانــب الحكومــي عمليــات القصف الجوي 
لــن  القانونــي،  املســتوى  علــى  لكــن  ضدهــا. 
يبــدأ تطبيــق وقــف إطــالق النــار النهائــي إال 

بعــد التوقيــع الرســمي، مــن قبــل ســانتوس 
وتيموشــنكو، على اتفاق الســالم التاريخي 
و26   20 بــن  مــا  الحقــًا،  ســيحدد  يــوم  فــي 
أعلــن  مــا  بحســب  املقبــل،  ســبتمبر/أيلول 
وزيــر الدفــاع الكولومبــي، لويــس كارلــوس 
تتمثــل  الالحقــة  والخطــوة  فيليغــاس. 
رأيهــم  إبــداء  إلــى  الكولومبيــن  دعــوة  فــي 
باتفاقات السالم، في استفتاء مقرر تنظيمه 
فــي الثانــي من أكتوبر/تشــرين األول املقبل. 
أنهــا  الســبت  يــوم  »فــارك«  حركــة  وأعلنــت 
تنــوي تنظيــم مؤتمرهــا الوطنــي الخامــس 
فــي منتصــف الشــهر املقبــل للمصادقــة على 
فــي  تفاصيلهــا  الــواردة  الســالم،  اتفاقــات 
وثيقــة مــن 297 صفحــة، تعهــدت الحكومــة 

الكولومبية بنشرها. 
واوضحــت »فــارك« أن هــذا »املؤتمــر األخيــر 
علــى  ســيصادق   )...( املســلحة  ملنظمتنــا 
اتفاقــات الســالم كمــا ســيوافق علــى تحويــل 
قانونيــة«.  سياســية  حركــة  إلــى  الفــارك 
بينهــم  منــدوب  مئتــي  املؤتمــر  وســيضم 
الـــ29.  املركزيــة  القياديــة  الهيئــة  أعضــاء 
وســيعقد من 13 إلى 19 ســبتمبر/أيلول في 
منطقة »سان فيسنتني دل كاغوان«، املعقل 

السابق للحركة املسلحة في جنوب البالد.
والحدث االستثنائي هو أن املؤتمر سيكون 
مفتوحًا أمام خمســن مدعوًا وطنيًا ودوليًا 
أمــام الصحافــة. وأوضــح مســؤولو  وكذلــك 
لهــذا  التاريخيــة  األهميــة  »أن  »الفــارك« 
شــعوب  إطــالع  يتــم  أن  تســتدعي  الحــدث 
كولومبيــا والعالــم مباشــرة علــى ســير عمل 
 عن ذلك، يتزامن 

ً
وخالصات« املؤتمر. فضال

موعد التوقيع الرسمي على اتفاقات السالم 
 22 فــي  املســلحن  تجميــع  عمليــة  بــدء  مــع 
منطقة وثمانية مخيمات، موزعة في ســائر 
الســالح  نــزع  عمليــة  لتبــدأ  البــالد،  أرجــاء 
املقــرر إجراؤهــا خــالل ســتة أشــهر بإشــراف 

الكولومبــي  الرئيــس  وكان  املتحــدة.  األمــم 
صــرح يــوم الخميس املاضــي ملحطة التلفزة 
االتفاقــات  بــأن  أن«،  أن  »ســي  األميركيــة 
أو  أو بوغوتــا  فــي كوبــا  يتــم توقيعهــا  قــد 
أيضــًا بمقــر املنظمــة الدوليــة فــي نيويــورك، 
بالتزامــن مــع انعقاد الجمعيــة العامة لألمم 
هنــأ  الدولــي  األمــن  مجلــس  وكان  املتحــدة. 
علــى  الكولومبيــن  املاضــي  الجمعــة  يــوم 
توقيعهــم التفاقــات الســالم. وقالــت رئيســة 
املجلــس، نائبــة ســفير ماليزيا، ســتي هاجر 
عدنــان، إن الــدول الـــ15 األعضــاء في املجلس 
االتفــاق  تطبيــق  دعــم  التزامهــا  »كــررت 
ونــزع  القتاليــة  األعمــال  وقــف  وخصوصــًا 
املتحــدة  األمــم  وتنــوي  املقاتلــن.  أســلحة« 
نشــر بعثــة مؤلفــة مــن 450 مراقبــًا عســكريًا 
أميــركا  مــن دول  فــي كولومبيــا، غالبيتهــم 
مــن  التحقــق  هــؤالء  وســيكلف  الالتينيــة. 
أســلحتهم  متمــرد   7500 تســليم  عمليــة 
وســتكون  النــار.  إطــالق  وقــف  ومراقبــة 
الخارجيــة  وزيــر  برئاســة  األمميــة  البعثــة 
الفرنســي، جــان مــارك آيرولــت. وكان نائــب 
صــرح  ويلســن،  بيتــر  البريطانــي،  الســفير 
يــوم الخميــس بأن »هــذه عملية مهمة لألمم 
املتحدة ملساعدة الحكومة الكولومبية على 
فرصــة  يشــكل  الــذي  الســالم  اتفــاق  تنفيــذ 

تاريخية«.
يكــون  لــن  الســالم  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
 فــي كولومبيــا مع إبــرام االتفاقات مع 

ً
كامــال

»فــارك«، بوصفهــا أبــرز حركــة مســلحة، ألنه 
يبقــى علــى الحكومــة التفــاوض مــع »جيــش 
ماركســية  )منظمــة  الوطنــي«  التحريــر 
وتضــم  ناشــطة  تــزال  ال  التــي  غيفاريــة(، 
حوالــي 1500 مقاتــل. وقــد أعلــن الطرفان في 
30 مــارس/آذار رغبتهما في بدء مفاوضات 

رسمية. لكن لم يحدد أي موعد لذلك بعد.
)فرانس برس(

تشــير إليهمــا. ُيذكــر أن الجمعيــة اإلســالمية 
كانــت تتربــع علــى معظــم املناصب الســيادية 
الواســع  نفوذهــا  إلــى  باإلضافــة  البــالد،  فــي 
فــي األروقــة الحكوميــة والــوزارات الســيادية 
حركــة  ســقوط  منــذ  والدفــاع  كالداخليــة 
طالبــان. لكــن تحــركات الحكومــة والتغييرات 
التــي أجريــت أخيــرًا أدت إلــى اســتياء واســع 
 قادتهــا عــن 

ّ
لــدى جبهــة الشــمال. وأعــرب جــل

»حزنهــم الشــديد« إزاء موقــف عبــد اللــه الــذي 
التــزم الصمــت طيلــة الفتــرة حيــال التحــركات 
ضــد رمــوز الجبهــة. وكانت الجمعية تســتعد 
كانــت  حــن  فــي  لهــا،  جديــد  زعيــم  لتعيــن 
قيــادات منهــا تطالــب بســحب العضويــة عــن 
عبــد اللــه عبــد اللــه، متهمــة إيــاه بالتغاضــي 
عّمــا يحــدث للجمعيــة وقياداتهــا. باإلضافــة 

متابعة

■ أبطال #داريا من أبدعوا بوسائل بسيطة استراتيجية عسكرية 
مكنتهم من الصمود ألعوام أمام أبشع آلة قتل عرفها هذا العصر.

■#داريا أسطورة الجهاد، وأيقونة الثورة، العار ملن تخاذل في نصرتها!

■#داريا بعد حصار دام 4 سنوات يخليها النظام ويفرغها من سكانها 
كما حصل في حمص ومضايا تطهير عرقي وديمغرافي أرض محروقة؟

■ ما يحدث في #سورية أمر مؤلم، أبرياء يقتلون يوميًا وأطفال 
يحرقون ويتيتمون ونساء أرامل على مدار 5 سنوات! واملالين من 

املشردين والعالم ال يحرك ساكنًا!

■ طلب حكومة #العراق تغيير سفير السعودية دليل على أن العصابات 
الطائفية استولت على الدولة في العراق وتدّمرها

■ املوافقة والرفض لسفراء #العراق يتم عن طريق #إيران وليس 
للحكومة العراقية أي عالقة باألمر

■#كلنا_ثامر_السبهان ألنك أوجعتهم طلبوا تغييرك

■ السفير السبهان َعِمل بما تقتضيه مصالح بالده، واهتم بتحسن 
العالقة مع العراق ومع كل املكونات السياسية العراقية!

■ بيع جزر مصرية خيانة وتهديد لألمن القومي تلك الجزر تعتبر 
نقاطًا حيوية في املياه اإلقليمية ومحطات مراقبة لوجيستية ألسطولنا 

#تيران وأخواتها

■ أنا بحترم #ترامب جدًا ألنه واضح وصريح

■ أغلب الشعب األميركي ال يعرف شيئًا عن السياسة الخارجية وال 
يهمه إال املال، ترامب رجل أعمال فإذا وعدهم باملال وتحسن االقتصاد 

فال أستبعد فوزه

■ إذا وصل املرشح الجمهوري ترامب إلى سدة البيت األبيض هل 
تستمر مغامرات زوارق الحرس الثوري بالقرب من البحرية األميركية 

في مضيق هرمز

لم يقنع الرئيس التنفيذي، عبد اهلل عبد اهلل، الكثير من الساسة بمطالبه 
العديد منهم بعدم  خالل اجتماعات عقدها معهم أخيرًا، وناشده 
اللجوء إلى العنف. في المقابل، تمكن الرئيس األفغاني أشرف غني من 
النظام  وتقوية  الفساد  لمحاربة  يسعى  بأنه  الدولي  المجتمع  إقناع 
في  كثيرة  ثغرات  وجــود  من  الرغم  على  البالد،  في  الديمقراطي 
تعامله مع الملفات المهمة. كما تبدلت اآلراء الداخلية بشأنه عقب 

المشاريع االقتصادية األخيرة التي دشنتها الحكومة.

اقتناع دولي بغني

االثنين 29  أغسطس / آب 2016 م  26 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 728  السنة الثانية
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صنعاء - فاروق الكمالي

كشــف مســؤول فــي البنــك املركــزي اليمنــي، أن قيــادة 
البنــك قــررت منــذ مطلــع العــام الجــاري إصــدار كميات 
كبيــرة مــن النقــود شــهريا، دون غطــاء مــن الذهــب أو 
النقــد األجنبــي، عبــر اســتغالل نحــو 300 مليــار ريــال 
واحتفــظ  ســنوات،  ثــالث  نحــو  قبــل  طباعتهــا  تمــت 
املركزي بها في خزائنه. وقال املســؤول الذي طلب من 
»العربي الجديد« عدم نشر اسمه: »نصدر عمالت من 
الكميــات املطبوعــة املخزنــة لدينــا فــي البنــك املركــزي 
منــذ 2013. البنــك يصــدر منهــا نحــو 30 مليــار ريــال 

)120 مليون دوالر( شهريا، لسداد رواتب املوظفن«.
وذكــر املصــدر، أن الحكومــة كانــت قد طبعت نحو 300 
مليــار ريــال فــي عــام 2013، تــم إصــدار نحــو 27 مليــار 
ريــال فــي حينهــا، واحتفــظ البنــك املركــزي بالكميــات 
التــي يعيشــها  الباقيــة، لكــن يبــدو أن أزمــة الســيولة 

اليمن منذ أشهر، أجبرته على التصرف فيها.
وكان الرئيــس اليمنــي، عبــد ربــه منصــور هــادي، قــد 
تعــرض  عــن   ،2013 الثانــي  يناير/كانــون  فــي  كشــف 
الخزينــة العامــة للدولــة لإلفــالس خالل شــهر يوليو/
تمــوز 2012، مــا اضطــر الحكومــة لطباعــة عملة نقدية 
دون غطــاء. وقــال هــادي، في تصريحات نقلتها وكالة 

كانــت  الدولــة  إن  وقتهــا،  الرســمية  اليمنيــة  االنبــاء 
توجيهــات  إصــداره  اســتدعى  الــذي  األمــر  مفلســة، 
بطباعــة 27 مليــار ريــال مــن دون غطــاء نقــدي وعلــى 
خــالل  املبلــغ  طباعــة  تمــت  أنــه  إلــى  الفتــًا  املكشــوف، 
الفترة من يوليو/تموز وحتى سبتمبر/أيلول 2012.

وحــذر الخبيــر املصرفــي اليمنــي طــارق عبــد الرشــيد، 
البنــك  قيــام  أن  مــن  الجديــد«  »العربــي  لـــ  بحديــث 
املركزي بإصدار النقود دون غطاء »يؤدي إلى ارتفاع 
املحليــة  العملــة  قيمــة  وتراجــع  التضخــم  مســتويات 
أمــام العمــالت األجنبيــة«. ويعانــي اليمــن أزمــة خانقة 
فــي الســيولة املصرفيــة منــذ شــهرين، أدت إلــى تفاقــم 

معانــاة النــاس وصعوبــة فــي توفير رواتــب املوظفن. 
ودفعــت أزمــة الســيولة البنــك املركــزي، إلعــادة قرابــة 
100 مليــار ريــال يمنــي مــن النقود التالفــة للتداول في 
الســوق معظمهــا مــن االوراق النقديــة فئــة 100 ريــال 
و250 ريال، باإلضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة 
لـــ  ومصرفيــون  يمنيــة  حكوميــة  مصــادر  وأكــدت 
التــي  النقديــة  الســيولة  أزمــة  أن  الجديــد«،  »العربــي 
يعانيها اليمن بفعل الحرب وتوقف اإليرادات، دفعت 
املصرف املركزي إلى إعادة النقود التالفة للتداول في 
الســوق املصرفية بدال من إعدامها، وذلك في ظل عدم 

قدرته على طباعة نقود جديدة.

المركزي اليمني يطبع 300 مليار ريال دون غطاء

»زيكا« يُبعد السياح عن ميامي
أظهــرت بيانــات انخفــاض عدد حجوزات الغــرف في الفنادق 
بوســط ميامــي فــي والية فلوريدا األميركية، خالل األســابيع 
التي تلت اكتشاف فيروس »زيكا«. وقالت شركة »اس.تي.ار« 
لبيانــات الفنــادق، وفــق رويتــرز، إن الفنــادق باعــت غرفــًا فــي 

الحي التجاري بوســط ميامي واألحياء الشــمالية خالل أول 
ثالثــة أســابيع مــن أغســطس/آب الجــاري، بمــا يقــل 2.9% عن 
نفس الفترة من العام املاضي 2015. وأعلن مسؤولو فلوريدا، 
مؤكــدة إلصابــة  حــاالت  عــن  املاضــي،  يوليو/تمــوز   29 فــي 

»زيــكا«، فيمــا يمثــل أول حالــة إصابــة عــن طريــق  أشــخاص بـ
»غريتــر  مؤسســة  وقالــت  املتحــدة.  الواليــات  فــي  البعــوض 
ميامــي كونفينشــن أنــد فيزيتــور بيــرو«، إن االنخفــاض فــي 

)Getty( .حجوزات الفنادق

سعيد بن صالح الكيومي، رئيس مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة سلطة ُعمان، قال إن الغرفة ستنظم 
سبتمبر/  27 في  ُعمان«  في  »استثمر  بعنوان  منتدى 

أيلول المقبل لمدة يومين. 
التجارة  لغرف  الــعــام  االتــحــاد  مــع  بالتعاون  وذلــك 

والصناعة والزراعة بالدول العربية.

المصري،  والصناعة  التجارة  ــر  وزي قابيل،  ــارق  ط
والتجارة  التموين  وزارة  أعمال  بتيسير  والمكلف 
بجهود  المواطن  شعور  ضــرورة  إلى  دعا  الداخلية، 
واإلستراتيجية  األساسية  السلع  توفير  في  الحكومة 

بأسعارها الحقيقية دون أي زيادات غير مبررة.

والصناعة  التجارة  غرفة  عضو  شيري،  علي  بهروز 
التبادل  إن حجم  والمناجم والزراعة في طهران، قال 
التجاري بين بالده والصين ارتفع إلى 40 مليار دوالر سنويًا 
بعد أن كان ال يتجاوز ثالثة مليارات دوالر، وفق ما نقلته 

وكالة أنباء الجمهورية اإلسالمية »ارنا«.

التنفيذي لموانئ  الرئيس  الشامسي،  محمد جمعة 
ميناء  وتعميق  لتوسعة  خطة  عن  أعلن  أبوظبي، 
مشيرا   ، البضائع  مناولة  مساحة  زيادة  بهدف  خليفة، 
إلى أنه سيعمل على مشروع التوسعة 250 عامال ومن 
ما  وفق   ،2018 العام  منتصف  في  اكتماله  المتوقع 

ذكرته وكالة األنباء اإلماراتية »وام«.

الرئيس التنفيذي في شركة العربي  ميثم الشخص، 
انسحاب  ظاهرة  إن  قال  بالكويت،  المالية  للوساطة 
الشركات من السوق باتت »ملفتة«، مشيرا إلى أن عدد 
 224 حوالي   2008 عــام  في  كــان  المدرجة  الشركات 

شركة، لتصبح حاليا 198 شركة،.

في  قال  السوداني،  االستثمار  وزير  الغني،  عبد  مدثر 
تقرير لوزارته إن اجمالى المشروعات التي تم التصديق 
لها بموجب قانون االستثمار خالل العام 2015، بلغ 3612 
تصدر  إلى  الفتا  المختلفة،  القطاعات  تشمل  مشروعا 
الدول العربية قائمة المشروعات االستثمارية المصدقة 

فى البالد بنسبة %68.

أسماء في األخبار

عجز كبير في أدوية ليبيا
طرابلس ــ أحمد الخميسي

فــي  األدويــة  إدارة  مديــر  القــالل،  أمحمــد  قــال 
ليبيــا  فــي  الرقابــة علــى األغذيــة واألدويــة  مركــز 
توريــد  فــي  كبيــرًا  عجــزًا  هنــاك  إن  )حكومــي(، 
األدوية إلى املستشفيات واملراكز الحكومية، في الوقت الذي 

قفزت فيه األسعار بنحو ثالثة أضعاف باألسواق.
»العربي الجديــد«، أن األدوية  وأوضــح القــالل، فــي تصريــح لـ
التــي تــم توريدهــا تراجعــت بنحــو النصــف منــذ بدايــة العام 
 .2015 املاضــي  العــام  مــن  الفتــرة  بنفــس  مقارنــة  الحالــي، 
وأضاف أن هناك نقصًا في األدوية املعنية باألمراض املزمنة، 
مثل الســكر واألورام ونقص املناعة املكتســبة، التي تورد من 
قبــل جهــاز اإلمــداد الطبــي. وأشــار إلــى أنــه مــن خــالل مقارنــة 
الســابقة،  األعــوام  خــالل  املــوردة  األدويــة  شــحنات  معــدالت 
إلــى  يالحــظ توريــد 6374 شــحنة خــالل 2013، وانخفضــت 
3865 شــحنة خالل 2014، و2426 شــحنة خالل العام املاضي 

2015، بينمــا بلــغ مــا تــم توريــده منــذ بدايــة يناير/كانــون 
الثاني حتى أغسطس/آب الجاري نحو 1301 شحنة.

الرقابــة علــى األغذيــة واألدويــة  أن مركــز  إلــى  القــالل  ولفــت 
يعانــي مــن شــح املــوارد املاليــة مثــل مختلــف أجهــزة الدولــة، 
مشــيرا إلــى أن املركــز لديــة صــك مالــي مخصص لــه من وزارة 
الصحــة لتغطيــة بعــض النفقــات املاليــة، إال أنه لم يتم صرف 

األموال بسبب نقص السيولة النقدية باملصارف.
وأظهــرت بيانــات رســمية أن ميزانيــة جهــاز اإلمــداد الطبــي 
الحكومي املسؤول عن توريد األدوية إلى املستشفيات العامة 
فقط، تبلغ سنويًا نحو 700 مليون دينار ليبي )507.2 مالين 
علــى  املســتحقة  الديــون  أن  إلــى  البيانــات  وأشــارت  دوالر(. 
الجهاز لصالح الشركات الخاصة املوردة لألدوية تبلغ نحو 
1.4 مليــار دينــار )1.02 مليــار دوالر( للعــام املاضــي، حســب 
ديــوان املحاســبة )حكومــي(. وحذرت بعض املستشــفيات من 

غلق أبوابها لعدم توفر املوارد املالية لتشغيلها.
وتعانــي ليبيــا مــن تدهــور الوضــع املالــي. وحــذرت دراســة 

حديثة للبنك الدولي صدرت مطلع أغسطس/آب الحالي من 
ارتفــاع عجــز املاليــة العامة إلى مســتوى قياســي يقدر بنحو 

60% من إجمالي الناتج املحلي في 2016.
وانخفضت احتياطات البنك املركزي إلى 70 مليار دوالر من 
120 مليــار دوالر فــي 2012، حيــث تــم ســحب نحــو 50 مليــار 
دوالر خــالل أربــع ســنوات بســبب التراجع الحــاد في إيرادات 

الدولة الغنية بالنفط.
وامتدت أزمة السيولة، التي ضربت القطاع املصرفي الليبي، 
بســبب شــح الــدوالر، لتطــاول قطاعــات حكومية، مــا أدى إلى 
تعطــل مؤسســات إنتاجيــة وهيئــات خدميــة، األمــر الــذي أثــر 

سلبًا على األوضاع املعيشية للمواطنن.
ســنوات   3 مــن  أكثــر  منــذ  مســلحًا  صراعــًا  ليبيــا  وتشــهد 
للسيطرة على الثروات النفطية، ما تسبب في خفض اإلنتاج 
إلــى نحــو 300 ألــف برميــل يوميــًا مــن 1.6 مليــون برميــل قبل 
انــدالع الثــورة عــام 2011. وتعتمــد ليبيــا على إيــرادات النفط 

في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

للمرة الثانية وخالل أقل من 
أسبوع، يخرج من العاصمة بغداد 

تصريحان مضمونهما واحد، وهو 
أن العراق عازم على زيادة إنتاجه 
النفطي، بغض النظر عن أي اتفاق 

قد يتم خالل اجتماع كبار املنتجني 
للنفط في العاصمة الجزائرية يوم 

25 و26 سبتمبر/أيلول املقبل. 
وحجة الحكومة العراقية هو 

حاجتها ألموال تساعدها في 
مواجهة تنظيم »داعش« وتلبية 

احتياجات املواطنني املتزايدة 
واملشروعات.

التصريح األول صدر عن رئيس 
الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
األربعاء، حني أكد أن العراق لم 

يصل بعد إلى كامل حصته في 
سوق النفط، وردًا على سؤال عما 

إذا كانت بالده، ترحب باالتفاق 
املتوقع لتجميد اإلنتاج في اجتماع 

الجزائر قال: »بالنسبة لوضع 
سقف لإلنتاج، ال نرحب بذلك، ألن 

العراق ما زال دون ما ينبغي أن 
ينتج«. أما التصريح الثاني، فقد 
أطلقه أول من أمس وزير النفط 

العراقي الجديد، جبار علي اللعيبي، 
الذي أكد أن العراق لن يضّحي 

بهدفه لتوسيع حصته السوقية 
وسيواصل زيادة اإلنتاج. 

خطورة التصريحني الالفتني 
للنظر في هذا التوقيت تكمن في 
أن العراق، ثاني أكبر منتج للنفط 

في منظمة »أوبك«، بعد السعودية، 
قد يتسبب في نسف املفاوضات 

الجارية الستعادة أسواق النفط 
عافيتها وإيقاف نزيف الخسائر 

املستمر منذ منتصف عام 2014، 
وبالتالي إفساد اجتماع الجزائر 

املقبل. فحتى لو التزم باقي املنتجني 
بسياسة تثبيت اإلنتاج بهدف رفع 

األسعار، فإن إغراق العراق األسواق 
العاملية بالنفط قد يفشل محاوالت 

وقف تراجع األسعار، خاصة مع 
ضخامة إنتاجها البالغ 4.6 ماليني 

برميل يوميًا.
تساعد بغداد في ذلك بالطبع إيران 
التي تزيد إنتاجها النفطي بمعدالت 

متسارعة بحجة الوصول إلى 
معدالت ما قبل فرض العقوبات 

الغربية. وال ننسى أن طهران 
أفشلت عدة مفاوضات سابقة 

لكبار املنتجني أبرزها مفاوضات 
الدوحة في إبريل/نيسان املاضي، 

وبعدها مفاوضات موسكو في 
مايو/أيار وكذلك اجتماعات جنيف 

نصف السنوية.
التحرك العراقي األخير ال يمكن 

فصله عن محاوالت طهران 
املستمرة اإلصرار على عدم 

إنجاح سياسة تثبيت اإلنتاج 
بهدف مناكفة دول الخليج، خاصة 
السعودية أكبر منتج للنفط، فهناك 
حروب تدور بني طهران والرياض 

في املنطقة، خاصة في سورية 
واليمن، وسبقت هذه الحروب 

حروب اقتصادية كثيرة يسعى 
كل طرف من خاللها لتكسير 

قدرات اآلخر املالية. السؤال هنا: 
هل فضلت طهران اللعب هذه املرة 
من وراء الستار، وممارسة الحرب 

االقتصادية ضد السعودية لكن 
بشكل غير مباشر وعبر حكومة 

العبادي، أم أن ما يحدث هو سياسة 
توزيع أدوار بني بغداد وطهران في 

سوق النفط العاملية؟

العراق وإيران 
وتوزيع األدوار
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الجزائر ــ حمزة كحال

تــصــاعــد اتــهــام الــنــقــابــة الــجــزائــريــة املستقلة 
»سونلغاز«  لشركة  والــغــاز،  الكهرباء  لعمال 
الــحــكــومــيــة الـــعـــامـــلـــة فــــي تــــوزيــــع الــكــهــربــاء 
املــشــتــركــني ألكثر  فــواتــيــر  والـــغـــاز، بتضخيم 
من 10 سنوات، بعد أن قدمت الشركة شكوى 
بـ«سرقة  إيــاهــا  متهمة  النقابة،  ضــد  رسمية 
وثائق وإفشاء أســرار«، فيما طالبت منظمة 
بتحقيق معمق وتعويض  املستهلك  حماية 
املــشــتــركــني فـــي حـــال ثــبــوت صــحــة تضخيم 

الفواتير.
وقــــالــــت الـــنـــقـــابـــة املــمــثــلــة لـــعـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء، 
ــربـــي الــجــديــد«  ــعـ فـــي بـــيـــان لــهــا حــصــلــت »الـ
على نسخة مــنــه، إنــه تبني مــن خــالل دراســة 
تــقــنــيــة قـــامـــت بـــهـــا أن شـــركـــة »ســـونـــلـــغـــاز« 
قامت بتضخيم الفواتير ألكثر من 8 ماليني 

مشترك منذ عام 2005.
وأضافت النقابة أنه تم إرسال هذه الدراسة 
إلى سلطة ضبط الكهرباء والغاز واملفتشية 
إلــى رئاسة  بــاإلضــافــة  املالية  لـــوزارة  العامة 
لتقديم  استعدادها  إلى  الجمهورية، مشيرة 

تونس ــ فرح سليم

ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  ــحـ لـــم تــمــنــع مــشــاركــة االتـ
فــي تشكيلة حكومة  الــعــمــال(  )اتــحــاد  للشغل 
يوسف الشاهد الجديدة، من رفع أول إنذاراته 
فــــي وجـــــه الــــشــــاهــــد، مــعــلــنــا رفـــضـــه بــرنــامــج 

التقشف الذي تعتزم الحكومة تطبيقه.
ــاء الــســبــت  ــيـــان لــــه مـــسـ ــاد، فــــي بـ ــ ــــحـ ــال االتـ ــ وقــ
املــاضــي، إنـــه »لــيــس للشغالني يــد فــي الفشل 
الــــذي طــبــع الــحــكــومــات الــســابــقــة، ولــــن يقبل 
أن يــتــحــمــل وعـــامـــة الــشــعــب تــبــعــات وأعـــبـــاء 
إخــفــاقــات الــســيــاســات املتبعة لــعــقــود، والــتــي 
كان الشعب دومــا ضحيتها والخاسر األكبر 

شــــرح مــفــصــل مـــن طــــرف خـــبـــراء تــقــنــيــني في 
لكيفية حساب  وقانونيني  الــتــجــاري  املــجــال 

عملية »الفوترة«.
وبحسب رؤوف مالل، رئيس النقابة املستقلة 
ــم بـــالـــبـــدء فــي  ــاء والـــــغـــــاز، تــ ــربـ ــهـ ــكـ لـــعـــمـــال الـ
الــدراســة منذ مــــارس/آذار املــاضــي مــن طرف 
لجنة مكافحة الفساد داخل النقابة. وأوضح 
أن الــــزيــــادة الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا الـــدراســـة 
تراوحت بني 52 دينارًا جزائريا )0.47 دوالر( 
الــواحــد  الــثــالثــي  فــي  دوالرًا(   17.27( و1900 
)الــفــواتــيــر الـــصـــادرة كــل ثــالثــة أشــهــر(، الفتا 
إلى أن النقابة أبلغت إدارة »سونلغاز« حتى 

تصحح هذه »األخطاء«.
لــكــن الــشــركــة قـــدمـــت شـــكـــوى لــســلــطــة ضبط 
الكهرباء والغاز، ضد رئيس النقابة املستقلة 
لعمال الكهرباء والغاز، متهمة إياه بـ«سرقة 

وثائق وإفشاء أسرار«.
وأثـــــار إعــــالن الــنــقــابــة عـــن تــضــخــيــم شــركــة 
جــداًل  الــفــواتــيــر،  قيمة  الحكومية  الــكــهــربــاء 
فــي أوســـاط الــجــزائــريــني. وطــالــبــت املنظمة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــحـــمـــايـــة وإرشـــــــــاد املــســتــهــلــك 
املعتمدة من طرف وزارة التجارة الجزائرية 

مــنــهــا«. وتـــأتـــي ردة فــعــل املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة، 
فها خطاب 

ّ
لتخفف من حدة املخاوف التي خل

رئــيــس الــحــكــومــة أمـــام الــبــرملــان، ال سيما في 
ما يتعلق بتسريح املوظفني وفرض ضرائب 

جديدة على التونسيني.
وغالبا ما يطمئن العمال في تونس لتعهدات 
العام  االتحاد  أن  معتبرين  النقابية،  املنظمة 
الــتــونــســي لــلــشــغــل يــبــقــى صـــمـــام األمــــــان في 
وجــــه مـــا يــصــفــونــه بـــ«الــســيــاســات الــجــائــرة« 
الـــتـــي تــرســمــهــا صــنــاديــق الــتــمــويــل الــعــاملــيــة 
لــلــحــكــومــات. وقــــال ســامــي الـــطـــاهـــري، األمـــني 
الــــعــــام املـــســـاعـــد التــــحــــاد الـــشـــغـــل، إن حــمــايــة 
والحفاظ  الشرائية  وقدرتهم  العمال  مصالح 
أحمر  خطا  يعد  الحكومية،  املــؤســســات  على 
بالنسبة لالتحاد. وأضاف الطاهري لـ«العربي 
الجديد«، أن النقابة العمالية على وعي شديد 
املالية  املؤسسات  تمارسها  التي  بالضغوط 
الحكومة  على  لكن  لتونس،  الــدائــنــة  العاملية 
أن تــبــذل جــهــدًا مــضــاعــفــا مـــن أجـــل اســتــعــادة 
نسب نمو تجعل املكاسب الوطنية في مأمن 
مــن الــضــغــوط الــخــارجــيــة. وأشــــار الــطــاهــري، 
إلى أهمية تنفيذ البرنامج الذي اتفقت عليه 

حول  توضيح  بتقديم  »ســونــلــغــاز«  شــركــة 
األمر.

ودعـــت املــنــظــمــة، فــي بــيــان حصلت »الــعــربــي 
تحقيٍق  فتح  إلــى  منه،  على نسخة  الجديد« 
»يتم فيه إشراك كل األطــراف املعنية، إلثبات 
أو نفي الوقائع«. وقالت إن »الدولة الجزائرية 
ــعـــت  ــهــــا وضـ ــاتــ مــــــن خــــــــالل جـــمـــيـــع مــــؤســــســ
أجــهــزة فــي شــتــى املــجــاالت لحماية املــواطــن 
وتنويره وكذا إعالمه بكل ما يهم مصالحه 
ــة، ومــــــا ســـلـــطـــة الــضــبــط  ــويــ ــنــ ــعــ املـــــاديـــــة واملــ
األدوات  هـــذه  مــن  أداة  إال  والـــغـــاز  لــلــكــهــربــاء 
لتحمل  مدعوة  وهــي  والتنظيمية،  الرقابية 
مسؤولياتها وإطالع جمهور املستهلكني عن 
اإلجراءات التي قامت بها منذ شهرين، وهل 

تم فتح تحقيق وما هي نتائجه؟«.
وقــــال مــصــطــفــى زبـــــدي، رئــيــس املــنــظــمــة، إن 
ــاد املستهلك  ــ مـــا يــهــم مــنــظــمــة حــمــايــة وإرشــ
هــو »كــيــفــيــة تــعــويــض الــزبــائــن )املــشــتــركــني( 
االتهامات صحيحة، نريد  أن  في حــال تبني 
أن نــكــون طــرفــا فــي تــحــديــد كيفية تعويض 
حــــوالــــي 8 مـــاليـــني زبــــــــون«، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
املنظمة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق.

حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــمــقــاومــة الــفــســاد 
واالحـــتـــكـــار والـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، وتــحــقــيــق 
التشغيل والتنمية املستدامة وضمان الحقوق 

االجتماعية واالقتصادية لعموم الشعب.
وتــابــع »مـــن هــم الــعــمــال الــذيــن يــنــوي رئيس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــد تــســريــحــهــم؟ وهــــل تضم 
عامني  ومديرين  للوزراء  القائمة مستشارين 
ونـــوابـــا ورجــــال أعــمــال اســتــولــوا عــلــى أمـــوال 
أنهم عمال بسطاء؟«، معبرا عن  أم  املــصــارف 
الجديد  الحكومة  رئــيــس  أن »يــواصــل  رفــضــه 
تسليط الــظــلــم عــلــى الــطــبــقــات الــضــعــيــفــة، في 
ــوقــــت الــــــذي يــتــمــتــع فـــيـــه كـــبـــار املـــســـؤولـــني  الــ
بامتيازاتهم كاملة دون أن تشملهم إجراءات 

الـــتـــقـــشـــف«. كــــان رئـــيـــس الــــــــوزراء الــتــونــســي، 
ــــالده ســتــضــطــر  ــ يــــوســــف الــــشــــاهــــد، قـــــال إن بـ
خفض  يتضمن  تقشفي،  بــرنــامــج  تبني  إلـــى 
وظائف القطاع العام، وفرض ضرائب جديدة، 
إذا استمرت الصعوبات االقتصادية الحالية.

وأضــــاف الــشــاهــد، فــي بــدايــة جــلــســة الــبــرملــان 
للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة 
اقتصاد  أن معدل نمو  املــاضــي،  الجمعة  يــوم 
بـــالده هــذا الــعــام لــن يــتــجــاوز 1.5%، بما يقل 
البالغ  رسميا  املستهدف  املستوى  عن  كثيرًا 
2.5% لعام 2016. وقال الناصر شويخ، عضو 
الــبــرملــان عــن حــركــة نـــداء تــونــس، إن مشاركة 
الــحــكــومــة بمثابة  الــشــغــل فــي تشكيل  اتــحــاد 
رسالة طمأنة للشغالني، لكن يجب أال تتحول 
العمل  أداة تعطيل لنسق  إلــى  املــشــاركــة  هــذه 
الحكومي. وأضاف شويخ لـ«العربي الجديد«، 
ــراف الــتــي وقــعــت عــلــى اتــفــاق قــرطــاج  ــ أن األطـ
التزمت بحماية الطبقات الشغيلة )العمالية( 
والـــضـــعـــيـــفـــة، غـــيـــر أن الــــوضــــع االقـــتـــصـــادي 
يتطلب بعض التضحيات. وكان االتفاق حدد 
أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، ومن 

بينها إنعاش االقتصاد ومكافحة الفساد.

اتحاد عّمال تونس يحذر الحكومة من التقشفالجزائر: تصاعد أزمة تضخيم فواتير الكهرباء

تقارير حكومية تشير 
إلى سيطرة داعش 

على 2500 بحيرة أسماك

بغداد ــ آدم محمود

باتت املشاريع العراقية في املناطق 
الدولة  تنظيم  لسيطرة  الخاضعة 
اإلسالمية »داعش« واملتاخمة لها، 
العراقية  األمنية  القوات  استهداف  مرمى  في 
منظما  يبدو  بشكل  لها  الداعمة  واملليشيات 
استهداف  أن  إلــى  وفــق مستثمرين، مشيرين 
املشاريع يأتي في إطار خطة تهجير واضحة 

لالستثمارات والسكان في آن واحد.
تبرر خطواتها،  العراقية  األمنية  القوات  لكن 
املــالــيــة عن  بأنها تسعى إلــى قطع اإلمــــدادات 
تنظيم الدولة، الفتة إلى أن تحركاتها تأتي في 
إطــار ما تمتلكه من معلومات استخباراتية، 
حـــول وجـــود مــشــاريــع مختلفة مــوجــودة في 
مناطق بأطراف العاصمة العراقية بغداد، تدر 

أرباحا على »داعش«.
فــي املــقــابــل، فـــإن ســكــان تــلــك املــنــاطــق هــم من 
تــتــعــرض مــشــاريــعــهــم ومــنــاطــقــهــم لــلــدمــار، 
مـــا كــبــدهــم خــســائــر كـــبـــيـــرة، مـــؤكـــديـــن أن ال 
وجــود لـــ »داعـــش« بينهم، ومــا يحصل إنما 
خطة لطردهم من مناطقهم وفــق ممارسات 
طائفية. ويبدو أن نقل املستثمرين العراقيني 
إلى  بــالدهــم، وال سيما  إلــى خـــارج  أعمالهم 
البالد عام  غــزو  لم يتوقف منذ  دول عربية، 
»الــطــائــفــيــة«،  املــلــيــشــيــات  ــارت  ــ صـ إذ   ،2003
الـــتـــي ظـــهـــرت مــنــذ ذلــــك الـــتـــاريـــخ تــســتــهــدف 
مــيــســوري الـــحـــال مـــن خـــالل عــمــلــيــات خطف 
أمـــوال. ويقول سكان  وسطو للحصول على 
من مناطق أطراف بغداد الشمالية لـ«العربي 
الــجــديــد«، إن »حــجــة داعــــش« تــبــيــح لــلــقــوات 

األمنية واملليشيات فعل كل شيء.
ــلـــي ولـــيـــد  ــبـ ــقـ ــذه املــــــــــرة، ووفـــــقـــــا لـــلـــشـــيـــخ الـ ــ ــ هـ
املشهداني، من سكان قضاء التاجي، شمالي 
بــغــداد، االســتــهــداف الطائفي جــاء عــن طريق 
تــدمــيــر مشاريعهم  مــن خـــالل  الــســكــان،  أرزاق 
وجــــرف بــســاتــيــنــهــم. ويــتــابــع املــشــهــدانــي، في 
حـــديـــث لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، »هـــنـــاك عــوائــل 
أكــثــر مــن 200 عـــام. اآلن على  تسكن هنا منذ 
الرحيل، فإن لم يتعظوا من استهداف  هــؤالء 
وتـــدمـــيـــر مــشــاريــعــهــم وأعـــمـــالـــهـــم فــــال بــــد أن 

وسيلة أخرى ستستخدم لتلك الغاية«.
املــشــهــدانــي يــــرى، هـــو وســـكـــان املــنــاطــق الــتــي 
»داعـــش«  أن  الشمالية،  بــغــداد  أطـــراف  تسمى 
سبب تتخذه الحكومة لطردهم من مناطقهم، 
فــهــو يــؤكــد أن االتـــفـــاق الــــذي عــقــدتــه الــقــوات 
األمـــنـــيـــة مـــع شـــيـــوخ قــبــائــل املــنــطــقــة تقضي 
بــخــروج الــعــوائــل مــن مــنــازلــهــا والـــذهـــاب إلــى 
ــوات األمـــنـــيـــة  ــ ــقـ ــ مـــخـــيـــم قــــريــــب، لـــكـــي تــــقــــوم الـ
بتطهير املنطقة من »داعــش«. ويقول »سوف 
يجرفون البساتني كما فعلوا في مرات سابقة، 
ويدمروا املشاريع الزراعية، وعلى السكان أن 
يغادروا إلى مناطق أخرى أو مخيم يقام لهذا 
لكنهم  التطهير،  أعمال  الغرض، حتى تكتمل 
العودة بحجج كثيرة، حتى  سيمنعوننا من 
ــجــبــر عــلــى بــيــع مــزارعــنــا وبــيــوتــنــا بأبخس 

ُ
ن

األثــمــان واملــشــتــري جــاهــز، إنــهــا املليشيات«. 
ويــؤكــد نــاصــر الــعــبــدالــلــه، أحـــد زعــمــاء قبائل 
التاجي، إنه »ال وجود لداعش في مناطقنا«، 
ويــوافــقــه الـــــرأي ســكــان أطـــــراف بـــغـــداد الــذيــن 

التقاهم مراسل »العربي الجديد«.
 

2500 بحيرة لـ »داعش«
لكن الروايات الحكومية تشير إلى عكس ما 
للعاصمة،  الشمالية  املــنــاطــق  ســكــان  يــقــولــه 

فــالــســلــطــات الــقــضــائــيــة، أعــلــنــت فـــي أبــريــل/
الــدولــة  تنظيم  عــن سيطرة  املــاضــي،  نيسان 
اإلســالمــيــة عــلــى نــحــو 2500 بــحــيــرة أســمــاك 
ــــي شــــمــــال بـــغـــداد  ــيــــارات فـ ــلــــســ ــــارض لــ ــعــ ــ ومــ
لــتــمــويــل نــشــاطــاتــه، بــعــد تــدمــيــر الــكــثــيــر من 
بضرورة  آنـــذاك  وطالبت  النفطية،  مــصــادره 
فــرض رقــابــة مــشــددة على شــركــات التحويل 
املالي للحد من نقله األموال بني املحافظات.

األجهزة  أجرتها  التي  التحقيقات  وبحسب 
املــخــتــصــة مـــع بــعــض أتـــبـــاع الــتــنــظــيــم الــذيــن 
تم اعتقالهم، فإن »داعــش« ابتدع في العراق 
»وسائل غير تقليدية« لتأمني نفقاته وإدارة 
األمنية  القوات  سيطرة  بعد  املالية،  شؤونه 
ــان قــــد اتــخــذهــا  ــ ــــدة كـ ــقـــول نــفــطــيــة عـ عـــلـــى حـ

التنظيم مصدرًا للتمويل.
وأفــصــحــت مــحــكــمــة الــتــحــقــيــق املـــركـــزيـــة عن 
اآللــيــات  إلــيــه بخصوص  مــا توصلت  بعض 
نشاطاته.  لتمويل  التنظيم  يعتمدها  الــتــي 
ــة جـــــبـــــار عــبــد  ــمــ ــكــ ــحــ وبــــحــــســــب قـــــاضـــــي املــ
الحجيمي، في مقابلة مع صحيفة »القضاء« 
ــز اإلعـــــالمـــــي لــلــســلــطــة  ــ ــركـ ــ ــن املـ ــ الــــــصــــــادرة عـ
الــقــضــائــيــة، فــــإن »آلـــيـــة تــمــويــل اإلرهـــابـــيـــني 
تختلف حــالــيــا عــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل إعــالن 
قبل نحو عامني«،  الخالفة  ما يسمى بدولة 
ــال فـــي التنظيم،  املــ مــوضــحــا أن »عــمــل بــيــت 
املــــوجــــود فــــي املــــوصــــل )شـــــمـــــال(، يــشــبــه مــا 
الحجيمي  ويضيف  املالية«.  وزارة  به  تقوم 
أن »مــصــافــي الــنــفــط املــــوجــــودة فـــي ســوريــة 
تشكل مصدر التمويل الرئيس للتنظيم على 
املستوى الدولي، إذ يباع إنتاجها للمهّربني 
بمبالغ بخسة أحيانا، والتنظيم يعتمد على 
األراضي الزراعية التي حصل عليها مؤخرًا 
في املناطق خارج سيطرة القوات األمنية، من 
 
ً
الفالحني، فضال الضرائب على  خالل فرض 
العسكرية  الغزوات  عما يطلق عليها غنائم 

التي يقوم بها«.
ــاد تــشــغــيــل  ــ ويــــقــــول الـــقـــاضـــي إن »داعـــــــش أعــ
املــــعــــامــــل الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق نــــفــــوذه، 
املــالــيــة«،  عــوائــدهــا  كــاملــوصــل، لالعتماد على 
األمــوال  بتوزيع  يقوم  »التنظيم  أن  إلــى  الفتا 
على املناطق خارج سيطرته من خالل مكاتب 
ــالـــدرجـــة األولــــــى إلــــى أربــيــل  حـــوالـــة تـــذهـــب بـ
ومنها إلى بقية محافظات العراق«. ويتابع أن 
»التنظيم استحدث منصب األمير االقتصادي 
املــســؤول عــن حصر إيــــرادات الــواليــات ضمن 

جداول لتقّدير حاجاتها املالية«، موضحا أن 
» داعـــش يعد واليـــة شــمــال بــغــداد، على أنها 
في  له  الرئيس  التمويل  املالي، ومصدر  ثقله 

العاصمة على وجه الخصوص«.
وبــــحــــســــب الـــحـــجـــيـــمـــي فــــــــإن »اإلجـــــــــــــــراءات 
الــتــحــقــيــقــيــة قـــــادت إلــــى نــحــو 2500 بــحــيــرة 
أسماك في مناطق شمال العاصمة، مساحة 
الواحدة منها 500 متر مربع، تذهب عوائدها 
التنظيم«، مبينا أن »نسبة قليلة  املالية إلى 
مـــن تــلــك الــبــحــيــرات مـــجـــازة فـــي حـــني تعمل 

غالبيتها خارج الضوابط«.
ويقول إن »تنظيم الدولة أقام قسما من تلك 
البيع،  البحيرات ووضع فيها عمااًل لغرض 
كــمــا اســتــولــى عــلــى أخـــرى تــركــهــا أصحابها 
بسبب األحـــداث األمــنــيــة«، مــؤكــدًا أن »بعض 
أصــحــاب تــلــك الــبــحــيــرات اتــفــق مــع التنظيم 
ــاح مــقــابــل عـــدم الــتــعــرض  ــ عــلــى تــقــاســم األربــ
إليهم«. ويشير إلى أن »واردات تلك البحيرات 
تصل إلى مليارات الدنانير شهريا، علما أنه 
يستغلها منذ عام 2007، لكن األجهزة األمنية 
اكتشفت املوضوع مطلع العام الحالي 2016، 

من خالل اعترافات أحد املتهمني«.
وكان تنظيم »داعش« قد سيطر في يونيو/
حزيران عــام 2014 على مناطق شاسعة من 
الــبــالد، خاصة  تــقــدر بثلث مساحة  الــعــراق، 
مــديــنــة املـــوصـــل الــشــمــالــيــة ثــانــي أكــبــر مــدن 
الـــعـــراق بــعــد بـــغـــداد، ثـــم تـــمـــدد إلــــى مــنــاطــق 
أخـــرى فــي غـــرب وشـــرق الــبــالد، حــيــث فــرض 
محافظات  فــي  مهمة  مناطق  على  سيطرته 
ــار،  ــبــ ــالــــى وصـــــالح الـــديـــن واألنــ كـــركـــوك وديــ
الــقــوات األمنية من طــرده من  قبل أن تتمكن 
مــؤخــرًا، وهــي تستعد حاليا بدعم  معظمها 
مــن الــتــحــالــف الــدولــي ملــواجــهــة التنظيم في 

معركة مصيرية تستهدف تحرير املوصل.
ــي فـــــي مـــحـــكـــمـــة الــتــحــقــيــق  ــاضــ ــقــ ويـــــقـــــول الــ
التنظيم  املــركــزيــة، ضــيــاء جعفر، إن »مــــوارد 
اختلفت بعد سيطرته على بعض املناطق من 

خــالل االســتــفــادة مــن آبــار النفط، واملــصــارف 
إضافة  الــوقــود،  تعبئة  ومحطات  الحكومية 
أنه  إلى  النقال«، مشيرًا  الهاتف  إلى شركات 
أقحم نفسه في التجارة أيضا، وال سيما في 
املناطق خارج سيطرته، فقام بشراء معارض 
لبيع السيارات وأناط إدارتها ملتعاونني معه 

للحصول على املنافع املالية.
ــادرة عــن الــقــضــاء  غــيــر أن الــتــصــريــحــات الـــصـ
الــعــراقــي، فتحت الــبــاب واســعــا أمـــام الجهات 
األمــنــيــة واملــلــيــشــيــات لــتــفــعــل مـــا تــشــاء تــجــاه 
وكذلك  العاصمة  شمال  مناطق  في  املشاريع 
فــي بــغــداد، بحسب مــراقــبــني، وهــو مــا يشجع 
مــن بقي مــن أصــحــاب املشاريع الصغيرة من 
ة إلى ترك البالد، بعد أن سبقهم أصحاب 

ّ
السن

مــشــاريــع أكـــبـــر، وفــقــا ملــســتــثــمــريــن. ويــخــالــف 
ــا ذهـــبـــت إلــيــه  أصــــحــــاب مـــــــزارع األســـــمـــــاك، مــ
محكمة التحقيق املركزية، مؤكدين أن أغلبهم 
استغل امتالكه مساحات واسعة من األراضي، 
فــي مجال  نهر دجلة لالستثمار  مــن  وقربهم 
األســــمــــاك، خـــاصـــة بــعــد تـــدهـــور الــــزراعــــة في 
العراق، عقب غزو البالد قبل 13 عاما وليس 

بني تلك املشاريع ما هو لـ »داعش«.
ــكــــن قـــضـــاء  ــــل الــــــــنــــــــداوي، ويــــســ ــــاضـ ــــول فـ ــقـ ــ يـ
الـــطـــارمـــيـــة، شــمــالــي الــعــاصــمــة، فـــي حــديــثــه 
 2003 بعد  »الحكومة  إن  الجديد«  لـ«العربي 
لـــم تــهــتــم بــالــواقــع الــــزراعــــي، وفــتــحــت الــبــاب 
زراعية  محاصيل  الستيراد  مصراعيه  على 
ما  وهــو  باملحلية،  مقارنة  رخيصة  بأسعار 

أدى إلى قتل الزراعة املحلية«. 
ــنــــداوي »نـــحـــن هــنــا فـــي مــنــاطــق  ويــضــيــف الــ
ــراف بـــغـــداد، جــمــيــعــنــا فـــالحـــون، ولــديــنــا  ــ أطــ
أراض زراعــيــة، والــزراعــة مهنة ورثــنــاهــا عن 
آبائنا وأجدادنا، لكن ليس ممكنا أن نواصل 
خسائر،  تكبدنا  صـــارت  أن  بعد  املهنة  هــذه 
أن يبحثوا عن  السكان  لزاما على  كــان  لذلك 
أعـــمـــال أخـــــــرى«. ويـــتـــابـــع »الـــبـــعـــض أســســوا 
ــرون معامل  األســـمـــاك، وآخــ لتربية  مــشــاريــع 
ــا مــن  ــيـــرهـ ــابــــوق وغـ ــانـــع طــ لـــلـــدواجـــن ومـــصـ
املـــشـــاريـــع، فــجــمــيــع أصـــحـــاب املـــشـــاريـــع هنا 
لــيــس بــيــنــهــم عــنــاصــر فـــي داعـــــــش«. صــالــح 

الطارمية،  قضاء  في  مزرعة  يملك  الجنابي، 
أحد األقضية الواقعة في مناطق حزام بغداد 
الشمالي، يقول »هناك حملة لطمر بحيرات 
األسماك، إلجبارنا على ترك مناطقنا، هذا ما 
»مشاريع  أن  ويضيف  منه«.  متأكدون  نحن 
مــخــتــلــفــة تــــم هـــدمـــهـــا وســــرقــــة مــحــتــويــاتــهــا 
ــوات  ــقـ ــي تــــرافــــق الـ ــتـ مــــن قـــبـــل املـــلـــيـــشـــيـــات، الـ
في  الــطــابــوق  ملعامل  حصل  كما  العسكرية، 

منطقة الطارمية، قبل 6 أشهر«.
واشـــتـــهـــرت املـــلـــيـــشـــيـــات، بــحــســب تـــأكـــيـــدات 
مــواطــنــني لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« بــأعــمــال عنف 
وانتهاكات وتجاوزات على سكان في أطراف 
بـــغـــداد ومــنــاطــق مــخــتــلــفــة مـــن الـــبـــالد، وثــق 
بعضها نــاشــطــون وصــحــافــيــون، بــاإلضــافــة 

إلى مؤسسات حقوقية دولية. 
ــفــــذ املـــلـــيـــشـــيـــات انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــــــدواع  ــنــ وتــ
»طــائــفــيــة«، وهـــو مـــا نــجــحــت مـــن خــاللــه في 
تفريغ مناطق كبيرة في أطــراف بغداد وفي 
مــحــافــظــات أخـــــرى مـــن ســكــانــهــا األصــلــيــني. 
وظهرت املليشيات في العراق بعد 2003، إذ 
املسلحة ألحــزاب وشخصيات  األذرع  تعتبر 

في السلطة.
مــســتــثــمــرون تــحــدثــوا لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
يؤكدون أن العراق لم يعد بلدًا آمنا لالستثمار، 
سوى لطائفة معينة. ويقول فاروق الكبيسي، 
ــّول مـــشـــاريـــعـــه فــــي اإلنـــــشـــــاءات إلـــى  ــ ــــذي حــ الــ
عــالقــات  تــربــطــهــم  مـــن  إن   ،2012 مــنــذ  األردن 
سياسية  شخصيات  أو  املليشيات  مع  قوية 
مــن يستطيعون  الــعــراقــيــة، هــم  الحكومة  فــي 

العمل فقط في العراق حاليا.
ويـــضـــيـــف الــكــبــيــســي »جـــمـــيـــع املــســتــثــمــريــن 
ة تم ابتزازهم، 

ّ
وأصحاب رؤوس األموال السن

أبنائه  أو أحــد  بعضهم تعرض للخطف هو 
لــلــمــســاومــة عـــلـــى مــبــلــغ مــــن املـــــــال، فــيــمــا لــم 
يحصل هذا األمــر مع مستثمرين وأصحاب 
ــا زالـــــــوا فــــي الـــعـــراق  رؤوس أمـــــــوال كـــبـــار مــ
وصــار  شيعة«.  كونهم  آمــن؛  بشكل  يعملون 
انضمامها  بعد  رســمــيــة،  صفة  للمليشيات 
لــقــوات »الــحــشــد الــشــعــبــي«، بــالــرغــم مــن أنها 

تنتشر في الشارع منذ 2003.

ضرب المشاريع... تهجير جـديد في العراق

عام  الغزو  منذ  العراقية  االستثمارات  ظلت 
عدة  بمناطق  العنف  مرمى  في   2003
ــة  مــن الــبــاد، لكن االســتــهــداف فــي اآلون

تهجير  خطة  إطار  في  طائفيًا  زاد  األخيرة 
الحكومية  ــوات  ــق ال تنفذها  جــديــدة 
استهداف  عبر  لها  الداعمة  والمليشيات 

المشاريع في مناطق شمال بغداد، وفق 
ما أكده مستثمرون. وتقول الحكومة إن 
استهداف االستثمارات في هذه المناطق 

الدولة  تنظيم  عن  اإلمــدادات  لقطع  يأتي 
بات يعتمد على  الذي  اإلسامية »داعش« 

مصادر عدة للتمويل.

حكومة الشاهد قالت 
إنها ستضطر إلى خفض 

وظائف القطاع العام

مؤشرات
األسواق

ارتفاع بورصة قطر
ــر الـــعـــام  ــؤشــ أنـــهـــى املــ
ــة الـــقـــطـــريـــة  ــبـــورصـ ــلـ لـ
تــــــــعــــــــامــــــــالت، أمـــــــــس، 
 ،%0.56 بـــنـــســـبـــة  مـــرتـــفـــعـــًا 
رابحًا 62.6 نقطة، ليغلق عند 
نــقــطــة،   11197.4 ــتـــوى  مـــسـ
ــــدد مــن  ــعـــود عـ بـــدعـــم مــــن صـ
األســـهـــم الـــقـــيـــاديـــة. وشــهــدت 
قطاعات   5 ارتــفــاع  التعامالت 
يتصدرها املصارف بـ%0.74 
بــدعــم مــن صــعــود عــدة أسهم 
الــدوحــة«،  »بنك  وعلى رأســهــا 
كــمــا ارتـــفـــع قـــطـــاع الــصــنــاعــة 
مــــدفــــوعــــًا   %0.72 بــــنــــحــــو 
ــاعـــات  ــنـ ــهـــم »صـ ــعـــود سـ بـــصـ
قطاعان  تــراجــع  فيما  قــطــر«، 
فقط وهما، التأمني والبضائع 
ــات بـــنـــســـب بــلــغــت  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ وال
عـــلـــى  و%0.20   ،%0.25

الترتيب.

تراجع مؤشرات 
الكويت

ــرات  ــعـــت املــــؤشــ ــراجـ تـ
ــة بـــشـــكـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
ــي نــهــايــة  جـــمـــاعـــي فـــ
تعامالت، أمس، أولى جلسات 
مــن هبوط  األســـبـــوع، بضغط 
بعض األسهم العقارية، وسط 
انخفاض ملحوظ في السيولة 

بالسوق.
وانــخــفــض املـــؤشـــر الــســعــري 
تــراجــع  كــمــا   ،%0.33 بنسبة 
 %0.56 بـــنـــحـــو  »الــــــــوزنــــــــي« 
 .%0.7 بنسبة   »15 و«كــويــت 
بنسبة  الــســيــولــة  وتـــراجـــعـــت 
مــاليــني   5.52 ــتــبــلــغ  ل  %5.8
دوالر(،  مليون   18.3( ديــنــار 
ديــنــار  مـــاليـــني   5.86 مــقــابــل 
فــي  دوالر(  ــيـــون  ــلـ مـ  19.5(
ــي،  ــاضــ جـــلـــســـة الـــخـــمـــيـــس املــ
ــت أحــــجــــام  ــفــــضــ ــخــ ــا انــ ــمــ ــيــ فــ
إلــى   %15.6 بــنــســبــة  الـــتـــداول 
مقابل  ســهــم،  مــلــيــون   54.67
47.29 مليون سهم بالجلسة 

السابقة.

خسائر في سوق 
مسقط 

تـــراجـــع املـــؤشـــر الــعــام 
ــط فــي  ــقـ ــسـ ــــوق مـ ــــسـ لـ
ــــالت،  ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ت ــ ــ ــاي ــ ــهــ ــ ــ ن
أمس، بنسبة 0.24%، خاسرًا 
مــســتــويــاتــه  عـــن  نــقــطــة   13.7
املاضي،  الخميس  جلسة  في 
 5809.3 مستوى  إلــى  ليصل 

نقطة.
وتــأثــر املــؤشــر الــعــام، بتراجع 
الرئيسية،  لقطاعاته  جماعي 
الخدمات  أســهــم  دفــعــت  حيث 
ــى  ــ واملـــــــــصـــــــــارف الـــــــســـــــوق إلـ

الهبوط.

انخفاض في دبي 
انخفض مؤشر سوق 
ــالـــــي بــنــســبــة  دبــــــي املـــ
 1.95 فــاقــدًا   ،%0.06
نــقــطــة، لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 
3490.27 نقطة، فيما ساهمت 
ــات الـــــــشـــــــراء ألســـهـــم  ــيــ ــ ــل ــمــ عــ
من  والنقل  الــخــدمــات  قطاعي 

حدة الخسائر.
وتصدر االتصاالت القطاعات 
املتراجعة بنسبة 0.75%، كما 
هبط قطاع املصارف %0.33، 
ــــض قــــــطــــــاع الـــســـلـــع  ــفــ ــ ــخــ ــ ــ وان

.%0.02

البحرين تواصل 
الهبوط

هــــــبــــــطــــــت بــــــــورصــــــــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن، أمــــــــس، 
لــــلــــجــــلــــســــة الــــثــــالــــثــــة 
مــتــأثــرة بهبوط  الــتــوالــي،  على 
والخدمات.  املصارف  قطاعي 
ــــض املــــــؤشــــــر الــــعــــام  ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
مستوى  إلــى   %0.61 بنسبة 
ــدا  ــ ــاقـ ــ فـ ــة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ  1139.34
قــطــاع  وتـــصـــدر  نـــقـــاط.   7.03
الــتــراجــعــات بنحو  املـــصـــارف 
قــــطــــاع  ــــط  ــبـ ــ هـ ــا  ــ ــمـ ــ كـ  ،%0.9

الخدمات %0.89.

لّوح االتحاد التونسي 
للشغل، بأول انذاراته في 

وزارة يوسف الشاهد 
المشارك في تشكيلتها

متفرقات اقتصادية

)Getty( محطة غاز في الجزائر

)Getty( أحد عناصر المليشيات في مصنع شمال بغداد

)Getty( مصنع مالبس في العراق

تحقيق

لألوراق  بغداد  سوق  في  السابق  المالي  المستشار  الكناني،  فاضل  قال 
واالستثمار،  اإلنتاج  بتشجيع  مطالبة  بالده  إن  الجديد«،  لـ«العربي  المالية، 
وأضاف  تواجهها.  التي  الكبيرة  االقتصادية  الصعوبات  ظل  في  السيما 
الكناني، في تصريح لـ«العربي الجديد«، إن العجز في موازنة العام الحالي 
العام  العجز في  أن توقعات  إلى  مليار دوالر، مشيرا   27 نحو  يبلغ   2016
قروضا  يواجه  العراق  أن  إلى  وأشــار  دوالر.  مليار   18 إلى  تصل  المقبل 
اإلنتاج  زيــادة  من  البد  لذا  عدة،  دولية  مصارف  أمام  والتزامات  ثقيلة 
 خاصة النفط، بغض النظر عن وجود تبعات سلبية على أي دولة أخرى 

مثل إيران.

تشجيع اإلنتاج لمواجهة العجز
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طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــنـــك املـــــركـــــزي اإليــــرانــــي  ــبـ حـــــــّدد الـ
أخيرًا، وللمرة األولى منذ سنوات، 
أمــام  املحلية  العملة  صــرف  سعر 
الــــدوالر بقيمة تــقــتــرب مــن تــلــك الــتــي يجري 
الـــتـــعـــامـــل وفـــقـــهـــا فــــي الــــســــوق املـــــوازيـــــة، فــي 
الريال  لتوحيد سعر صرف  مساٍع حكومية 
اإليـــرانـــي، فــذلــك مــطــلــب كــثــيــرًا مــا ُيــلــح عليه 

املستثمرون األجانب.
وسمحت الحكومة للمصارف في إيران، قبل 
أسبوع، بشراء العمالت األجنبية باستخدام 
املــوازي  التي يحددها السوق  العملة  أسعار 
بدال من التي يحددها البنك املركزي اإليراني، 

ما يعني تحريرا شبه كامل للعملة.
وقبل هذا اإلجــراء بأيام، حدد املركزي سعر 
الدوالر عند 31 ألف ريال إيراني مقابل نحو 
القيمة  املــاضــي، لتكون  ألــف ريــال الشهر   28
األعــلــى واألقـــــرب مــنــذ زمـــن لــلــمــســتــوى الــذي 
تــعــمــل بـــه الـــســـوق املــــوازيــــة، والـــبـــالـــغ حــالــيــا 
نحو 35 ألــف ريــال. وتقول الحكومة إن هذه 
اإلجـــــــــراءات املــتــتــالــيــة تـــهـــدف إلــــى مــكــافــحــة 
عادة  تجارها  يتالعب  التي  املــوازيــة  السوق 
الوضع  لتطورات  استنادا  الصرف  بأسعار 
االقتصادي، وهو ما ينعكس على املؤشرات 

في الداخل، خاصة معدالت التضخم.
وقـــال وزيـــر الـــشـــؤون املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
اإليــرانــي، علي طيب نيا، أول مــن أمــس، إن 
السوق  الرسمي وسعر  السعر  الفجوة بني 
إلى  قــد تقلصت  األجــنــبــيــة،  العملة  لــصــرف 
أدنــــى مــســتــوى، حــيــث تـــم اعــتــمــاد الــخــطــط 
الــالزمــة لتوحيد الــســعــر حــتــى 20 مـــارس/

آذار املقبل. 
وقال حاكم البنك املركزي اإليراني، ولي الله 
ســيــف، عــن هـــذه الــخــطــوات، إن ســعــر صــرف 
ــام الــــــدوالر يــتــم تعيينه  ــ الــعــمــلــة املــحــلــيــة أمـ
ــنـــاء عـــلـــى مــعــطــيــات اقـــتـــصـــاديـــة حــقــيــقــيــة،  بـ
مؤكدًا أن التشدد في تثبيت السعر لن يكون 
الــحــالــيــة، فــي إشــارة  ضمن بــرامــج الحكومة 
مــنــه إلمــكــانــيــة حــصــول األمـــر لــكــن بــالــتــزامــن 

والتعامل معه بمرونة بناء على التبعات.
ونــقــلــت وكــالــة أنــبــاء فــــارس عــن ســيــف قوله 
أيــضــا إن املــؤشــرات االقــتــصــاديــة فــي الــداخــل 
ــر  ــذا األمـ ــي هـــي الـــتـــي تــســبــبــت فـــي هــ ــرانــ اإليــ
الذي اعتبره إيجابيا، فقد تم التحكم بنسبة 
لالتفاق  التوصل  منذ  االقتصادي  التضخم 
النووي مع السداسية الدولية العام املاضي، 
والذي دخل حيز التنفيذ العملي مطلع العام 
الجاري، فانخفض تدريجيا من نسبة %40 
ليصل في الوقت الراهن إلى ما يقارب %10، 
مــشــيــرا إلـــى وجـــود بــرامــج وخــطــط حكومية 

لإلبقاء على هذا االستقرار.
وتوقع سيف أن يبلغ معدل النمو االقتصادي 
في إيــران خــالل العام الجاري 5%، وكــل هذا 
يــســاهــم فـــي الــتــحــكــم أكــثــر بــأســعــار الــصــرف 
حــســب رأيــــــه. وأشــــــار إلــــى أن وظــيــفــة الــبــنــك 
املـــركـــزي الــحــالــيــة هــي الـــوقـــوف فــي وجـــه أي 
صدمات قادمة قد يتعرض لها سعر الصرف، 
شبيهة  ســيــنــاريــوهــات  هــنــاك  فسيكون  وإال 
في  املحلية  العملة  النــهــيــار  أدت  الــتــي  بتلك 
الــغــربــي، حيث  الحظر  ســنــوات سابقة بفعل 
فقد الريال ما يقارب ثلث قيمته أمام الدوالر.
وفي ذات السياق، اعتبر نائب وزير الصناعة 
ــي الـــلـــه أفـــخـــمـــي، أن  ــادن اإليـــرانـــيـــة، ولــ ــعــ واملــ
املرتبطة  الجديدة  والخطط  السياسات  هذه 
ــرف، وتـــقـــاربـــهـــا أو تــثــبــيــتــهــا  بـــأســـعـــار الــــصــ
ــنـــك املــــركــــزي  ــبـ ــقــــب، والــــتــــي يــتــبــعــهــا الـ ــرتــ املــ
فــي الــوقــت الـــراهـــن، ستحمل آثــــارًا وتــبــعــات 
ــاع الـــــصـــــادرات بــــالــــذات،  إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى قـــطـ

متوقعا تعزيزها في املستقبل.
ونقلت مهر عن أفخمي قبل أسبوع، قوله إن 
بــدأ يتوجه نحو  النفطية  الــصــادرات  مــعــدل 
الصعود خالل األشهر القليلة املاضية، وهو 
ما يصب لصالح ما بات يسمى اصطالحا في 
البالد باالقتصاد املقاوم، حسب قوله، وهي 
املرشد  أوال  تطبيقها  إلــى  دعــا  الــتــي  الخطة 
األعلى للجمهورية اإلسالمية، علي خامنئي، 
والــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق االكــتــفــاء الــذاتــي 
اقتصاديا أوال، وعدم االعتماد على العالقات 

خــلــص مـــســـؤولـــون مـــن مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتـــحـــادي )الــبــنــك املـــركـــزي األمــيــركــي( وبنك 
ــــي،  الــيــابــان املـــركـــزي والــبــنــك املـــركـــزي األوروبـ
إلـــى أن جــهــودهــم لــدعــم االقــتــصــاد مــن خــالل 
أدوات السياسة النقدية قد تتعثر ما لم يبادر 
الزعماء املنتخبون بتطبيق إجراءات جريئة، 
في ظل نمو ضعيف ومعدل تضخم وأسعار 
فـــائـــدة مــنــخــفــضــة. وتــتــبــايــن هـــذه اإلجـــــراءات 
إلى  اليابان  في  الهجرة  من إصــالح منظومة 
النمو واإلنتاجية في  تغييرات هيكلية لدعم 

الواليات املتحدة.
ويقول محافظو هذه البنوك املركزية العاملية، 
إنه في غياب مثل هذه اإلجــراءات، سيصبح 

مع اآلخرين، ورفع مستوى الصادرات مقابل 
ــواردات. واعــتــبــر أن الــتــجــار وكــبــار  ــ خــفــض الــ
بــاتــوا يتعاملون بــأســعــار صرف  املــصــدريــن 
دوالر هــي أقـــرب لتلك الــواقــعــيــة، بــل واألهـــم 
أنها أقرب للقيمة الرسمية، واصفا ما حدث 

باألمر اإليجابي.
ورأى الخبير في الشأن االقتصادي اإليراني، 
ــانــــي، أن وجـــــــود ســــعــــري صـــرف  ــمــ ــلـــي رحــ عـ
للعملة املــحــلــيــة مــقــابــل الـــــدوالر فــي الــداخــل 
ــالـــح الــبــنــك  ــر ال يـــصـــب فــــي صـ ــ اإليـــــرانـــــي، أمـ
مــازال  السعرين  أن توحيد  املــركــزي، معتبرا 
يحتاج ملــا يــقــارب ستة أشــهــر. وأضــــاف، في 
»العربي الجديد«، أن تثبيت السعر  تصريح لـ
كإيران  لبلد  بالنسبة  باإليجابي  ليس  أمــرا 
يــتــعــرض اقــتــصــاده لــتــأثــيــر تــغــيــرات اإلقــلــيــم 

وحتى لتطورات ملفات عديدة مرتبطة به.
السعر  املـــوازي من  السعر  تقارب  أن  واعتبر 
الــرســمــي، بـــل والــتــحــكــم بـــه، هـــو الــســيــنــاريــو 
املــطــلــوب، ولــيــس الــتــثــبــيــت، الــــذي قـــد يـــؤدي 
ــــن األوقــــــــــات إلــــــى زيـــــــــادة مـــعـــدل  ــــي وقــــــت مـ فـ
ــادرات الــتــي ستتأثر  الـــــــواردات مــقــابــل الــــصــ
سلبا بسعر صــرف دوالر مرتفع، بما يعود 
على البالد بعائدات ومستحقات أقل، مقابل 
ــواردات، وهــــو ما  ــ ــلـ ــ دفــــع مــســتــحــقــات أعـــلـــى لـ
ســيــؤدي مــن جــديــد الرتــفــاع نسبة التضخم 

االقتصادي، حسب رأيه.
الــــصــــادرات  مـــســـتـــوى  رفـــــع  أن  أيـــضـــا  ورأى 
ــادة مــــن إلــــغــــاء الــحــظــر  ــفــ ــتــ الـــنـــفـــطـــيـــة بــــاالســ
الــغــربــي بــمــوجــب االتـــفـــاق الـــنـــووي ذاتــــه هو 
إنــه ال  مــا سيزيد مــن السيولة والنقد، قائال 

ــنــــاع األســــــــواق واألســـــــر بـــأن  مــــن الـــصـــعـــب إقــ
التحول  األوضــاع سوف تتحسن، وتشجيع 
فــي املـــزاج الــعــام الـــذي يــرى اقــتــصــاديــون أنه 
االقـــتـــصـــادي على  األداء  لــتــحــســني  ــــروري  ضـ
ــــي اجـــتـــمـــاع مــحــافــظــي  مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم. وفـ
أيــام في  الــذي يستمر ثالثة  البنوك املركزية 
األميركية،  وايــومــنــغ  بــواليــة  هــول  جاكسون 
قال بنوا كور، عضو املجلس التنفيذي للبنك 
املـــركـــزي األوروبــــــي، إن الــبــنــك يــعــمــل جــاهــدا 
لــلــحــيــلــولــة دون تـــرســـيـــخ تـــوقـــعـــات مــعــيــنــة 
بــشــأن الــفــائــدة، ســـواء كــانــت مرتفعة جــدا أو 

منخفضة جدًا.
لــكــنــه أضــــــاف أن بـــــطء تــنــفــيــذ اإلصــــالحــــات 
األوروبية  الحكومات  االقتصادية من جانب 
ــال مـــحـــافـــظ بــنــك  ــ ــــذه الـــجـــهـــود. وقــ ــقـــوض هـ يـ
اليابان املركزي هاروهيكو كارودا، إنه يجري 
مــحــادثــات دوريـــة مــع رئيس الــــوزراء شينزو 
ــــي، بـــشـــأن فــتــح الـــيـــابـــان بــشــكــل أكـــبـــر أمـــام  آبـ
املــهــاجــريــن وتــغــيــيــرات أخـــرى ذات حساسية 
ســيــاســيــة، ولــكــنــهــا ضـــروريـــة لــتــعــزيــز فــرص 
النمو الذي يقدر معدله حاليا عند نحو واحد 
فـــي املـــائـــة ســنــويــا. وكـــرســـت رئــيــســة مجلس 
االحتياطي االتحادي األميركي، جانيت يلني، 
الصفحة األخيرة من كلمتها عن اإلصالحات 
قائمة  لسرد  النقدية  السياسة  فــي  املحتملة 
ــتـــي تـــرى  ــيـــة والــهــيــكــلــيــة الـ ــالـ الـــســـيـــاســـات املـ
أنــهــا ســتــدعــم االقــتــصــاد. والــســيــاســة املــالــيــة 
ليست مــدرجــة على جــدول األعــمــال الرسمي 
ا ثــابــتــا في  لــالجــتــمــاع، ولــكــنــهــا احــتــلــت جـــزء
الــحــوار، مع تفكير صناع السياسة مليا في 

سياسات تصلح لعالم ما بعد األزمة.
)العربي الجديد، رويترز(

ــذه الــســهــولــة،  ــهـ ــكـــون بـ تــعــلــم أن األمــــــر لــــن يـ
ــلـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــبـــادل  ــالـــســـوق الـــداخـ فـ
بالريال ال بالدوالر، وسيكون التثبيت عامال 
مهما قد يلعب دورا برفع مؤشرات التضخم 

االقتصادي مستقبال، حسب رأيه.
ووصف ليالز األمر بمحاولة تحقيق التوازن 
والـــتـــعـــادل، وهـــو مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة لن 

املــزيــد مــن اإلجــــــراءات الجدية  تضطر ألخـــذ 
بحق من يسيطرون على السوق السوداء.

ورغم التوقعات بتحسن مؤشرات االقتصاد 
اإليراني بعد التوصل لالتفاق النووي الذي 
االقتصادي  الشأن  خبراء  لكن  الحظر،  ألغى 
لــن ينعكس على  الــبــدايــة أن األمـــر  رأوا مــنــذ 
أسعار الصرف، فلم يتوقع أحد ارتفاع سعر 
الـــريـــال أمـــام الـــــدوالر، وهـــو الـــذي خــســر ثلث 

قيمته منذ سنوات.
رئيسا  لــعــبــت دورًا  الــعــقــوبــات  أن  وصــحــيــح 
تــســبــب بــهــذه الـــخـــســـارة، لــكــن تــجــار الــداخــل 
وعــــــامــــــل االحـــــتـــــكـــــار بـــــاإلضـــــافـــــة لـــلـــتـــالعـــب 
باألسعار هو ما أدى النخفاض قيمة العملة 
قبل  الـــدوالر  يبلغ  كــان  كثيرا، حيث  املحلية 
ــان تــقــريــبــا مـــا يـــعـــادل عــشــرة  ــزمــ عــقــد مـــن الــ

آالف ريال إيراني والتي تساوي ألف تومان 
إيــرانــي، فيما يزيد في الوقت الراهن عن 35 

ألفا في السوق الحرة.
ويـــذكـــر أن الـــريـــال اإليـــرانـــي كـــان قـــد تــعــرض 
لــشــبــه انــهــيــار فـــي ســـنـــوات الــحــظــر، وأثــيــرت 
آمــال في أعقاب رفــع الحظر بحدوث تحسن 
سريع في سعر الصرف، على أساس أن أكثر 
من 100 مليار دوالر ستعود للبالد من أموال 
إيران املجمدة في الخارج. ولكن ما حدث كان 
مغايرًا لهذه اآلمــال والتطلعات، حيث ومنذ 
الثاني  رفع الحظر الدولي في يناير/كانون 
املاضي لم تحقق إيران سوى القليل جدًا مما 
مــن استرجاع  لــم تتمكن  إذ  فيه،  تأمل  كانت 
سوى حوالى 10 مليارات دوالر من أموالها 

املجمدة في البنوك الغربية.

قالت وزارة الزراعة املصرية، أمس األحد، إن وزير الزراعة، 
عصام فايد، قرر منع دخــول القمح املستورد املصاب بأي 
ــوزراء املــصــري،  ــ ــوت. وكــــان رئــيــس الــ ــ نــســبــة مــن فــطــر اإلرجــ
إن  املاضي،  قــال، في يونيو/حزيران  قد  شريف إسماعيل، 
السلطات في مصر ستسمح باستيراد شحنات القمح التي 
ال يزيد فيها فطر اإلرجــوت عن 0.05%، منهيا بذلك نزاعا 
استمر أشهرا بخصوص قواعد االستيراد، ما أضر بقدرة 
الــخــارج. وقــال املتحدث باسم  البالد على شــراء القمح من 
وزارة الزراعة، عيد حواش، في اتصال مع رويترز، إن القرار 
»سيطبق من اآلن على كل حبة قمح تدخل مصر. لن ندخل 
أي قمح مصاب باإلرجوت ملصر، سواء في مناقصات تمت 

في السابق أو ستتم في املستقبل«.
اشترت،  التموينية  للسلع  العامة  املصرية  الهيئة  وكانت 
يوم الجمعة، 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة 
أكتوبر/ من  الخامس  إلــى  26 سبتمبر/أيلول  من  للشحن 
تــشــريــن األول. وشـــهـــدت مــصــر اضـــطـــرابـــا فـــي بــرنــامــجــهــا 

لشراء القمح على مدى الستة أشهر األخيرة، بفعل تضارب 
القمح  فــي  اإلرجــــوت  بنسبة  املتعلقة  التنظيمية  الــقــواعــد 
املــســتــورد، وهــو فطر شائع قــد يــؤدي إلــى هــلــوســات، لكنه 
غير ضار عند املستويات املنخفضة. ورغــم قيام املوردين 
برفع األسعار ومقاطعة املناقصات الحكومية نتيجة لذلك، 
فــإن جميع حــاالت رفــض الشحنات بسبب اإلرجــوت كانت 
في كميات استوردها القطاع الخاص وليس في الشحنات 

التي تعاقدت عليها هيئة السلع التموينية.
ورفــضــت نــحــو ســت شــحــنــات لــلــقــطــاع الــخــاص خـــالل تلك 
الصحة  وزارة  من  كل  بمعرفة  االختبارات  وتجري  الفترة. 
وإدارة الــحــجــر الـــزراعـــي بــالــنــســبــة لـــإلرجـــوت واإلصـــابـــات 
املحتملة األخــــرى. وبــســؤال املــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة 
عن الهدف من القرار، قال »ما الذي يدفعنا من األساس إلى 
الحصول على أي قمح مصاب بفطر اإلرجـــوت، حتى ولو 

النسبة واحد في املليون«.
)العربي الجديد، رويترز(

إيران 
ورهان الُعملة

بنوك مركزية عالمية 
تطلب دعم حكوماتها

)Getty( الحكومة سمحت للمصارف بشراء الدوالر بسعر السوق الموازية

القمح المحلي ال يغطي حاجة المواطنين )فرانس برس(

)Getty( تستهلك مصر نحو 18 مليون طن سنويا

)Getty( فرنسا وروسيا بين أكبر مورّدي القمح )Getty( أزمة في توفير المواد الغذائية بفنزويال)Getty( النمو الضعيف يستدعي إجراءات جريئة

)Getty( حقل نفط في السعودية أكبر منتج داخل أوبك

عّولت إيران 
على األموال المجمدة 
في الخارج لدعم الريال

الــصــدد،  بــهــذا  تتعلق  فعليا  مشكلة  يــوجــد 
لكن بحال التثبيت قد تتأثر قيمة الصادرات 
النفطية كذلك. وقــال سعيد ليالز، املستشار 
هاشمي  أكبر  األســبــق،  للرئيس  االقتصادي 
رفسنجاني، إن البنك املركزي بات أكثر قدرة 
على التحكم بالسوق، وهو ما لم يكن متاحا 
خالل سنوات قليلة فائتة، معتبرا أن تبعات 
التحكم  خـــالل  مــن  ملموسة  ستصبح  ــر  األمـ

أكثر باألسعار في الداخل.
ــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي  واعـــتـــبـــر لــــيــــالز، فــــي حـــديـ
الجديد«، أن هذا هو ما يسعى البنك املركزي 
الذي  إلنجازه في الحقيقة، ال تثبيت السعر 
أنــه ال  لن يكون ملصلحته مستقبال، مضيفا 
لتثبيت  بالفعل  تسعى  الحكومة  أن  يعتقد 
الــســعــر رغـــم الــحــديــث عــن هــكــذا إجــــراء، فهي 

تحرير سعر صرف الدوالر لجذب االستثمارات

قال وزير الطاقة اإلماراتي، سهيل بن 
محمد املزروعي، إن حصة دول أوبك 
فــي ســـوق الــنــفــط عــنــد مــســتــوى جيد، 
فــي حــني تــواجــه املنظمة تــراجــعــا في 

أسعار الخام.
يتجهز  فيما  التصريحات،  هــذه  تأتي 
أعضاء  العاملي، الجتماع  النفط  سوق 
املــنــظــمــة الــشــهــر املـــقـــبـــل، بـــهـــدف بحث 
األعضاء  الــدول  إنتاج  تثبيت  إمكانية 

عند مستويات محددة.
ــي فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى  ــ ــزروعـ ــ وكـــتـــب املـ
مـــوقـــع تـــويـــتـــر، مـــســـاء أول مـــن أمـــس: 
»بالرغم من تضارب اآلراء حول وضع 
الـــســـوق الــبــتــرولــيــة، إال أنــنــا نــــرى أن 
الحصة السوقية لدول املنظمة جيدة 

عند هذا املستوى«.
وأبــدى املــزروعــي اعتقاده بــأن أي قرار 
مستقبلي بشأن إنتاج الخام سيتطلب 

مشاركة جميع الدول األعضاء في أوبك 
باإلضافة إلى كبار املنتجني اآلخرين.

وفــشــل اتـــفـــاق ســابــق لــتــثــبــيــت إنــتــاج 
ــة داخـــــل  ــتـــجـ ــنـ الـــنـــفـــط بـــــني الـــــــــدول املـ
إبريل/نيسان  في  وخارجها  »أوبـــك« 
املـــاضـــي، بــعــدمــا طــالــبــت الــســعــوديــة 
إيـــران فيه، بينما أعلنت  بــأن تــشــارك 
طـــــهـــــران حــــيــــنــــذاك رفــــضــــهــــا تــثــبــيــت 
اإلنــــتــــاج، ســعــيــا الســـتـــعـــادة حصتها 
الدولية  العقوبات  رفع  بعد  السوقية 

عنها مطلع العام الجاري.
ــب وزيــــــــر الـــنـــفـــط اإلمـــــــارتـــــــي، مــن  ــتــ وكــ
الــخــوض فــي تــفــاصــيــل: »ال ننكر  دون 
ــي الــــســــوق،  ــ ــتــــحــــديــــات املــــــوجــــــودة فـ الــ
ولكننا على ثقة في أن قطاع النفط في 
دولنا سوف يمّكننا قريبا من الوصول 

إلى االتزان املطلوب في السوق«.
)العربي الجديد(

فيما يقترب منتجو أوبــك من اجتماع 
ـــف فـــنـــزويـــال، 

ّ
ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول، تـــكـــث

أكـــثـــر املـــتـــضـــرريـــن مـــن تـــهـــاوي أســعــار 
الــنــفــط، جــهــودهــا الســـتـــعـــادة الـــتـــوازن 
بــني الــعــرض والطلب فــي ســوق الذهب 
األســـــــــود. وقــــــال الـــرئـــيـــس الــفــنــزويــلــي 
ــــادورو، بــعــد اجــتــمــاعــه مع  نــيــكــوالس مـ
اإليراني محمد جواد  الخارجية  وزيــر 
ظــريــف، إن فــنــزويــال وإيــــران تــواصــالن 
الــســعــي إلــــى الـــتـــوصـــل لـــتـــوافـــق بــشــأن 
ســبــل تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار فـــي أســــواق 

النفط وتعزيز أوبك.
فــي  الـــنـــفـــط  ــار  ــعــ أســ ــفـــاض  انـــخـ وأدى 
اقتصاد  انهيار  إلى  العاملية  األســواق 
فنزويال، التي لم تعد تتمتع باملوارد 
املالية الكافية لتغطية وارداتها، علما 
أنـــهـــا تـــســـتـــورد جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــا 
مــــن الـــســـلـــع تـــقـــريـــبـــا. وقــــــال مـــــــادورو، 

فــي احــتــفــال بــثــه الــتــلــفــزيــون الرسمي 
ونشرت رويترز مقتطفات منها أمس، 
»نواصل بناء أرضية مشتركة وتوافق 
جــديــد بــشــأن تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار في 
أســــــواق الــنــفــط وتـــعـــزيـــز الــصــنــاعــات 

وتعزيز أوبك«. 
النفط والخارجية  أن وزيـــري  وأضـــاف 
خالل  بيانات  سيصدران  الفنزويليني 
ــم يـــقـــدم  ــ األســــابــــيــــع املـــقـــبـــلـــة، ولـــكـــنـــه لـ

تفاصيل بشأن تحركات ملموسة.
وكان ظريف قد وصل إلى فنزويال بعد 

زيارة كل من بوليفيا واإلكوادور.
وتــســعــى فــنــزويــال مــنــذ انــهــيــار أســعــار 
الـــتـــأيـــيـــد  لــــحــــشــــد   2014 فــــــي  الــــنــــفــــط 
بـــني الــــــدول املــنــتــجــة لــلــنــفــط فـــي أوبـــك 
الخام  النفط  أسعار  لــزيــادة  وخارجها 

من خالل الحد من اإلنتاج.
)رويترز(

أبوظبي: حصة أوبك 
في سوق النفط مناسبة

فنزويال تكثّف جهودها 
لضبط سوق النفط

مال وسياسة

ضمن مساعيها لجذب المستثمرين األجانب، اتخذت إيران أخيرًا، جملة 
من اإلجراءات، تهدف من خالها إلى مكافحة السوق الموازية التي 
يتاعب تجارها عادة بأسعار الصرف، وهو ما ينعكس على مؤشرات 

الداخل، خاصة معدالت التضخم وتباطؤ دخول االستثمارات األجنبية

وكالة  مع  خاص  حوار  في  نيا،  طيب  علي  اإليراني  االقتصاد  وزير  قال 
العام  هذا  خالل  الصرف  أسعار  في  التذبذب  إن  أيام،  قبل  اإليرانية  مهر 
الذي  نفسه  وهو  محدودا،  كان 
بنسبة  الماضي  العام  في  ارتفع 
ــراهــن  ال ــذب  ــذب ــت ال ــا  ــف واص  ،%5
وجود  عن  وكشف  بالطبيعي. 
المركزي  البنك  يتبعها  خطط 
بالدرجة  الــصــرف  سعر  لتوحيد 
األولى، متوقعا أن يصل المعنيون 
العام  نهاية  مــع  الــهــدف  لهذا 
ينتهي  ــذي  وال الــجــاري،  الفارسي 

في 21 مارس/آذار 2017.

تذبذب محدود

االقتصاد في صور
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نجيب جورج عوض

صـــدر أخــيــرًا بــيــان عــن بــطــاركــة الكنائس 
املــســيــحــيــة الـــثـــاث، املــقــيــمــن فـــي دمــشــق، 
فـــي 23 أغــســطــس/ آب الــــجــــاري، بــعــنــوان 
»كفى حصارًا عن الشعب السوري، أرفعوا 
العقوبات الدولية عن سورية«. من املنتظر 
من بطاركة الكنائس أن يصدروا أكثر من 
بيان، يتحدثون فيها عن مأساة سورية، 
ويـــطـــرحـــون مـــواقـــف مــســيــحــيــة مــســؤولــة 
وشـــجـــاعـــة، بـــصـــوت نــــبــــوٍي يــحــمــل ثــــورة 
املسيح االجتماعية في قلب العالم. ولهذا، 
صـــدور بــيــان عــن الــبــطــاركــة واجـــب وطني 
وكنسي وأخاقي. ولكن، حن يتمّعن املرء 
في البيان الصادرال يسعه سوى أن يشعر 
باإلحباط األخاقي والفكري من محتواه. 
ــه، حــــــــول مـــســـألـــة  ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ يـــــــــدور الـــــبـــــيـــــان، بـ
العقوبات الدولية، وما تقود إليه من حالٍة 
اقتصاديٍة سيئٍة، وضغوط معيشية على 
برفع  الــدولــي  املجتمع  مطالبًا  السورين، 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة،  بحجة 
أنها ال تحقق أي تأثير ســوى على حياة 
الــنــاس الــيــومــيــة، ومعيشتهم الــتــي تــزداد 
ازدراًء يومًا بعد آخر. يتفق مبدئيًا العارف 
بــتــفــاصــيــل املــــأســــاة الـــســـوريـــة مـــع تلمس 
واملعيشية  االقتصادية  الحالة  البطاركة 

نبيل السهلي

ــــات الــــبــــلــــديــــة، املــــزمــــع  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــت االنـ ــــرحـ طـ
وقــطــاع غزة  الغربية  الضفة  فــي  إجــراؤهــا 
الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين  في 
املقبل، تساؤاًل محقًا بشأن مستقبل  األول 
إنشاء  بعد  تشكل  الــذي  السياسي  النظام 
 ،1994 عــام  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
فقد كانت اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ 
أيــلــول 1993 مــقــدمــة لــتــحــوالٍت نــوعــيــة في 
لتصبح  الفلسطينية،  السياسية  التجربة 
حــركــة فــتــح حـــزب الــســلــطــة الــوطــنــيــة، بعد 
أن كــانــت، مــنــذ 1969، حـــزب الــثــورة خــارج 
فـــلـــســـطـــن فـــــي إطـــــــــار مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر، 
األمـــر الـــذي أّدى إلـــى كــســر قــاعــدة التمثيل 
السياسي الشامل الذي تبنته املنظمة التي 
برت منذ 1974 املمثل الشرعي والوحيد 

ُ
اعت

للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. 
ــزم إنــــــه ال جــــــــدوى حــقــيــقــيــة  ــ ــجـ ــ ويـــمـــكـــن الـ
مـــن انـــتـــخـــاب مــجــالــس بــلــديــة فـــي الــضــفــة 
الغربية وقطاع غزة، حيث تعتبر املؤسسة 
بشكل  الفلسطينية  السلطة  اإلســرائــيــلــيــة 
أدواٍت  مــــجــــرد  ــالـــــس،  ــ ــــجـ املـ وكـــــذلـــــك  عــــــــام، 
االحــتــال،  عــلــى  والــعــبء  التكلفة  لتخفيف 
في ظل عدم االستقال الوطني الفلسطيني 
أْولــى،  بــاب  فمن  للكلمة.  الحقيقي  باملعنى 
على  واالتــفــاق  فلسطينية،  مصالحة  عقد 
استراتيجيٍة سياسيٍة ملواجهة السياسات 
ــة الــــتــــي تـــعـــصـــف بــالــقــضــيــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
ترتيب  على  العمل  ثــم  ومــن  الفلسطينية، 
البيت الفلسطيني الداخلي، وإعادة هيكلة 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر، وفـــق أولــــويــــاٍت تمليها 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة، بــعــد فــشــل األجـــنـــدات 
الفلسطينية،  والفصائل  لألحزاب  الضيقة 
ــات  ــفــــاوضــ ــل الـــــدولـــــتـــــن إثـــــــر مــ ــ ــل حــ ــ ــشـ ــ وفـ
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن. والـــثـــابـــت أن  اســـتـــمـــرت أكـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عـــانـــى، مــنــذ صيف 
عـــام 2007، مــن تــداعــيــات االنــقــســام الــحــاد 
ــمـــاس. وعــلــى الــرغــم  بـــن حــركــتــي فــتــح وحـ
مــن الحديث املــتــكــّرر عــن إنــهــاء هــذا الحال، 
بـــعـــد تــشــكــيــل حـــكـــومـــة الــــتــــوافــــق، بــرئــاســة 
أساسيٍة  أن معوقاٍت  إال  الله،  الحمد  رامــي 
تـــحـــول دون تــرســيــخ مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة، 
مــنــهــا الــضــغــوط الــخــارجــيــة وغــيــاب الــقــوة 
ــفــــاق، وبــالــتــالــي  الــصــامــتــة عـــن تــوقــيــع االتــ
الـــشـــراكـــة الــســيــاســيــة، ومـــحـــاولـــة أصــحــاب 

محمد أبو رمان

يــصــف خــبــراء غــربــيــون مــا يــحــدث الــيــوم 
 ،2 بغداد  بأنه حلف  العربية  املنطقة  في 
ويشمل روســيــا وإيـــران وتــركــيــا، ومعهم 
ــة الـــعـــراقـــيـــة  ــكـــومـ  مــــن الـــحـ

ّ
ــل ــ ــعــــون، كــ ــابــ تــ

الله. وال تغيب  الــســوري وحــزب  والنظام 
الرغم  إســرائــيــل عــن هــذا املشهد، إذ على 
من أنها ليست جزءًا من التفاهمات التي 
تــجــري حــالــيــًا حـــول الــوضــع فــي ســوريــة، 
ــهــا 

ّ
ــــدول اإلقــلــيــمــيــة املــعــنــيــة، إاّل أن بـــن الــ

اطــاع وعلم بما يجري،  )إسرائيل( على 
ويحمي مصالحها.

ــات كــبــيــرة  ــتــــافــ ــالـــك اخــ ــنـ بــــالــــضــــرورة هـ
والتفاهمات   1 وعــديــدة بن حلف بغداد 
بغداد  حلف  عليها  يطلق  )الــتــي  الراهنة 
أّســس على فكرة حماية دول  فـــاألول   ،)2
املــنــطــقــة مـــن الـــوقـــوع فـــي يـــد الــشــيــوعــيــة، 
فــتــأســس مـــن الــــــدول اإلقــلــيــمــيــة )إيــــــران، 
تـــركـــيـــا، بـــاكـــســـتـــان( بـــرعـــايـــة بــريــطــانــيــة، 
ومعهم العراق عربيًا. بينما يجري حلف 
بــغــداد الــحــالــي لــتــرتــيــب شــــؤون ســوريــة، 
والتفاهم على ملفات األمن اإلقليمي في 

حوار إيراني- تركي، وبشراكة روسية.
ربما يقودنا ذلك إلى »املشاكلة« املقصودة 
بن ما جــرى في 1955 ومــا يجري اليوم 
2016، يتمثل في حضور الدول اإلقليمية 
في التأثير على ما يحدث في املنطقة، إذ 
ال يؤثر ما يجري في سورية عليها فقط، 
املنطقة  مستقبل  ترسيم  فــي  يساهم  بــل 

بأسرها.
بــغــداد1، كانت هنالك تحوالت  فــي حلف 
ــقــــابــــات، في  ســيــاســيــة عــبــر ظـــاهـــرة االنــ
كــل مــن ســوريــة والــعــراق، قبل أن تتحول 
العراق، بعد ثاثة أعــوام، إلى جمهورية، 
ــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــغـ ــعــــت الــــــــدول الـ ــتــــي دفــ هــــي الــ
تــشــكــيــل حــلــف بـــغـــداد، مـــن ثـــم بــالــرئــيــس 
األمــيــركــي، ديــفــيــد أيـــزنـــهـــاور، إلـــى إعــان 
مبدئه املعروف الحتواء الشيوعية، ومنع 

امتدادها.
كـــان حــيــنــهــا جــمــال عــبــد الــنــاصــر النجم 
الـــصـــاعـــد، عـــربـــيـــًا، وكـــــان قـــد بــــدأ يــقــتــرب 
مـــن روســـيـــا، والــــــدول الــعــربــيــة فـــي حــالــة 
اســتــقــطــاب وتــــجــــاذب شـــديـــد بـــن الــــدول 
املــحــافــظــة واألخـــــــرى الـــتـــي أطــلــقــت على 
نفسها وصف التقدمية، أما اآلن فهنالك 
إلـــى  الـــــوصـــــول  ــــاول  ــــحـ تـ إقـــلـــيـــمـــيـــة،  دول 
ــمـــات وتـــرتـــيـــبـــات حــــــول مــســتــقــبــل  ــاهـ ــفـ تـ
فاعل  أي طــرف عربي  فــي غياب  املنطقة، 

بصورة مباشرة.
ــنــــظــــام اإلقـــلـــيـــمـــي  ــــن أن الــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
كــان، غالبًا، مفّككًا، منذ تأسيس  العربي 
الــــدولــــة الــقــطــريــة الــعــربــيــة، بــعــد الــحــرب 
العاملية الثانية وحصول تلك الدول على 
االســتــقــال عـــن االســتــعــمــار؛ إاّل أنـــه كــان 

ناصر الحجازي

ما برح الساسة الغربيون ينعتون الثورة 
الــســوريــة بـــاألزمـــة، أو الــحــرب األهــلــيــة، أو 
الـــحـــرب فـــي ســــوريــــة، وهــــي نـــعـــوت تطلق 
بــغــرض الــتــهــّرب مـــن املــواجــهــة األخــاقــيــة 
يجري  ملــا  الدقيق  للتوصيف  والقانونية 
ــو ثـــــورة شــعــبــيــة طــالــبــت  فـــي ســــوريــــة، وهــ
بالحرية والــتــحــّرر مــن نظام اإلبـــادة الــذي 
تجاوز الديكتاتورية بكثير. ولم تكن صور 
املخَرجن من أرضهم وديــارهــم من داريــا، 
بــإشــراٍف دولـــي، ومــن قبله أهــالــي مضايا 
التطهير في  أبــشــع صـــور  إال  والـــزبـــدانـــي، 
العصر الحديث، بعد أن طبق أنصار بشار 
ــد أو نــحــرق البلد«،  األســـد شــعــارهــم »األسـ
وقــــذفــــوا، بــصــواريــخــهــم وقــنــابــل الــطــيــران 
واملــدفــعــيــة والــبــرامــيــل املــتــفــجــرة، فــي شبه 
الــجــديــدة،  لــتــكــون حلقته  يــومــي،  مسلسل 
اخــيــرًا، نقل مــن تبقى مــن األحــيــاء والــثــوار 
خارج سكناهم ومناطقهم، فإذا لم يكن هذا 

تطهيرًا، فما التطهير إذن؟
تقرير  في  العرقي  التطهير  مصطلح  درج 
اليوغسافية  لألمم املتحدة، تناول األزمة 
ثـــاثـــة عــنــاصــر  تـــحـــديـــد  ــم  ــ ــام 1992، وتـ ــ عـ
لضبط املفهوم: الهوية اإلثنية للمجموعة 
املـــســـتـــهـــدفـــة، والـــتـــرحـــيـــل الـــقـــســـري، وضـــم 
ــرّحــلــة. 

ُ
امل للمجموعة  التاريخية  األراضــــي 

وقـــد تــم ضــبــط الــتــعــريــف لــيــكــون التطهير 
العرقي هو إيجاد حيز جغرافي متجانس 
عــــرقــــيــــًا، بــــإخــــائــــه مــــن مـــجـــمـــوعـــة عــرقــيــة 
التخويف،  أو  الــســاح،  باستخدام  معينة، 
أو الــتــرحــيــل الــقــســري، أو االضـــطـــهـــاد، أو 
طــمــس الــهــويــة الــثــقــافــيــة والـــلـــغـــويـــة، عبر 
الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا نــهــائــيــا أو تــذويــبــهــا في 

املحيط اإلثني الذي ُيراد له أن يسود.
ويــاحــظ، بــهــذا الــتــعــريــف، أن هـــذا الــشــرط 
الــثــورة السورية  قــد حضر ليس مــع قــيــام 
ــد إلـــــــى أحــــــــــداث حـــمـــاة  ــتـ ــمـ فــــحــــســــب، بـــــل يـ
فــي   2004 ــرد  ــكــ الــ ــة  ــفـــاضـ ــتـ وانـ  1982 عـــــام 
أحــداث  األمــر مع  أن  إال  السورية،  الجزيرة 
الـــثـــورة الـــســـوريـــة ال يــخــلــو مـــن أي لــبــٍس، 
يــبــّرر الــتــوصــيــفــات الــغــربــيــة ملــا يــجــري في 

املزرية التي وصلت إليها حياة السورين 
أكثر من خمس سنوات  البلد، بعد  داخــل 
ــار والــقــتــل والــتــفــتــيــت.  مـــن الـــحـــرب والــــدمــ
وطبعًا تلك الحالة املزرية أمر ُمدان، ألنها 
تنتقص من كرامة السورين، إذ تحرمهم 
أن  غير  بإنسانية،  العيش  أســاســيــات  مــن 
ٌه ملا يمتنع البيان عن تسميته،  نقدي موجَّ
واإلشــــــارة إلــيــه مـــن مــســّبــبــات تــلــك األزمـــة 

املعيشية في السياق السوري. 
ــولــــون إن  ــقــ ــم يــ ــهــ ــأنــ ــبــــطــــاركــــة وكــ يــــبــــدو الــ
الدولي،  املجتمع  مع  أزمــة  عندها  سورية 
ولــيــس أزمـــة داخــلــيــة بــنــيــويــة ومــصــيــريــة، 
ــالـــدرجـــة  ــنـــاصـــر ســــوريــــة بـ مــســبــبــاتــهــا عـ
ــــى. وكـــأن ســوريــة بــلــد طبيعي وآمــن  األولـ
وســالــم ومستقر مــن بــاقــي الــنــواحــي، عدا 
فيها  املعيشية، وليس  والحالة  االقتصاد 
أي نـــظـــام فـــاســـد مـــجـــرم إرهــــابــــي مــتــغــّول 
مّص  لطاملا  والسرقة،  والسلب  النهب  في 
ــازال  ــَم بـــأرزاقـــهـــم، ومــ عـــرق الـــنـــاس، وتــحــكَّ
يفعل ذلــك، مــن دون تــوقــٍف، وال رحــمــٍة، أو 
شفقٍة يمكن أن تثيرها حالة الحرب التي 
ــة املــنــتــَهــك  يــعــيــش تــحــتــهــا شـــعـــب ســــوريــ
مــنــذ ســـنـــوات. لــنــتــذّكــر أن تــلــك الــعــقــوبــات 
قــوائــم حجر ومنع،  تشمل، بشكل رئــيــس، 
تتضمن أسماء عشرات من لصوص البلد، 
كل  ابتلعوا  الذين  ومافياتها، ومجرميها 

السوريون لكي يعيشوا وتحتاجه سورية 
ــذا الــبــطــاركــة  ــلـــدًا. ال يــعــنــي هــ كـــي تــبــقــى بـ
ــدًا، مــع أنـــه هــو السبيل األول  فــي شـــيء أبــ
الــســوري من  واألســـاس لتخليص الشعب 
أزمته املعيشية، ومن معاناته االقتصادية. 
امللقاة  العقوبات  رفــع  مــا يعنيهم هــو  كــل 
ــيــــاتــــه، ولــيــس  ــلـــى الـــنـــظـــام ومــــافــ  عـ

ً
أصـــــــا

الـــشـــعـــب. والـــحـــجـــة أن الـــشـــعـــب هــــو الــــذي 
ــّرر ولــــيــــس الــــنــــظــــام. ملــــــــاذا ال تـــقـــول  ــ ــــضـ تـ
وللجهاديات  للنظام،  الكنسية  األصـــوات 

إن  األرض،  ــلـــى  عـ املـــتـــحـــاربـــة  ــة  ــعــــارضــ املــ
في  واملدنين  الناس  بن ظهراني  قتالهم 
املناطق املأهولة وقصف األحياء السكنية 
ــم؟ أم  ــواهـ ال يــــؤذي ســــوى الـــنـــاس دون سـ
البيان  في  املستخدم  التبريري  املنطق  أن 
ينطبق على مسألة العقوبات االقتصادية 
االقــتــرافــات  عــلــى  الــخــارجــيــة، وال ينطبق 
الــتــدمــيــريــة واإلجــرامــيــة الــداخــلــيــة، والــتــي 
 عنها قبل سواها؟  

ٌ
تستحق أن يصدر بيان

 تـــرون 
ً
ــادة الــكــنــائــس، إن كــنــتــم فـــعـــا ــ يـــا قـ

ـــدعـــون في 
ّ
وضـــع الـــنـــاس عـــن كــثــب، كــمــا ت

ــّررون صــمــتــكــم بــشــأن  ــبــ بــيــانــكــم، فــكــيــف تــ
جــوهــر مــعــانــاة هــذا الــشــعــب، وأنــتــم تــرون 
هؤالء الناس يموتون ويبادون ويشّردون 
وتنتهك إنسانيتهم بكل معانيها كل يوم، 
من آالت حرٍب عمياء عدمية؟ أال تخجلون، 
وأنــــتــــم الــــذيــــن بـــالـــكـــاد تـــســـمـــعـــون صـــوت 
الندرة  الشديد  في  إال  السورين وآالمهم، 
منذ خمس سنوات، أن ال يتضمن صوتكم 
ــوٍة إلـــى وقـــف الـــحـــرب واالســتــبــداد  ــ أي دعـ
من  وتتمّكن  العباد،  تتحّرر  كي  والفساد، 
الـــوجـــود كــمــواطــنــن، ال كــغــنــٍم يــســاق إلــى 
الذبح كل يوم؟ أال تخجلون أن تختصروا 
ــاة الـــســـوريـــن بــمــجــرد  ــأســ بــيــانــكــم عــــن مــ
ــاراٍت  ــفــ ــات اقـــتـــصـــاديـــٍة وإغـــــــاق ســ ــوبـ ــقـ عـ
الشعب  خــروج  وكــأن  غربية،  دبلوماسيٍة 

السوري من مأساته يماهي عندكم خروج 
الــنــظــام مــن أزمــتــه؟ بـــأي صـــوٍت مسيحي، 
بأي إنسانيٍة تصدرون مثل هذا االختزال 
الوقت  فــي  الــســوريــة،  التراجيديا  لجوهر 
الذي يحتاج السوريون، أجمعون، إلى من 
يصرخ أحد بمأساتهم في عمق طبيعتها، 

وجوهر مسبباتها أمام العالم؟  
ــرخ بــن  ــ ــشـ ــ ــان الـــــصـــــادر الـ ــيــ ــبــ ســـيـــعـــمـــق الــ
ــــي الـــــوطـــــن، إذ  املـــســـيـــحـــيـــن واآلخــــــريــــــن فـ
إن املسيحين  الــقــائــلــة  األكـــذوبـــة  ز 

ّ
ســيــعــز

يـــكـــتـــرثـــون إال  الــــنــــظــــام، وال  ــع  ــ يـــقـــفـــون مـ
ملــعــيــشــتــهــم الـــيـــومـــيـــة، وإنـــهـــم ال يــعــانــون 
ــن الــفــداحــة  ــن هــــول مــــأســــاٍة مـ كــالــبــاقــن مـ
بجانبيها،  يتعلق  بنداٍء  اختزالها  بمكان 
كـــا، ليست  فــقــط.  املعيشي واالقــتــصــادي 
ــة الـــشـــعـــب الــــســــوري مـــجـــرد عــقــوبــات  ــ أزمــ
اقــتــصــاديــة، مـــع حــقــائــقــيــة وســــوء وبـــؤس 
وإدانــتــهــا.  رفــضــهــا  ــــرورة  وضــ معيشتهم 
ــــوى بــــاالعــــتــــراف  ــلـــســـوريـــن ســ ــاة لـ ال نــــجــ
 أزمــتــهــم هــي واقـــع اإلرهــــاب والــفــســاد 

َّ
بـــأن

ــراع على  ــبـــداد والـــتـــغـــّول فـــي الـــصـ ــتـ واالسـ
الــســلــطــة. حــتــى مــتــى، يـــا قــــادة الــكــنــائــس، 
ستبقون عبيدًا لخوفكم الشخصي؟ حتى 
الــســوريــن في  املسيحين  متى ســتــرمــون 

أتون أخطائكم... حتى متى؟ 
)كاتب سوري(      

املــصــالــح واالمـــتـــيـــازات الــتــي تــولــدت بفعل 
الجغرافيا  على  اإلبقاء  االنقسام  تداعيات 
الضفة  مــن  كــل  فــي  املستحدثة  السياسية 
 عــن املصالح 

ً
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، فــضــا

ــتــــحــــوالت فــي  الـــضـــيـــقـــة الــــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الــ
أفــق املفاوضات  الــعــربــي، وانــســداد  املشهد 
قوة  من تشكيل  الرغم  إسرائيل. وعلى  مع 
ثالثة من خمسة فصائل وأحــزاب يسارية 
املجالس  انــتــخــابــات  لــخــوض  فلسطينية، 
املحلية في الضفة والقطاع، جنبًا إلى جنب 
مـــع حــركــتــي فــتــح وحـــمـــاس، إال أن املــتــابــع 
يفسر ذلك بمثابة عملية تكّيف، وإدارة أزمة 
لحالة االنــقــســام الـــذي امــتــد تسع ســنــوات، 
ــٍت يــتــطــلــب فــيــه الـــظـــرف الــســيــاســي  ــ فـــي وقـ
ــة الـــتـــحـــّديـــات  ــهـ الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، ملـــواجـ
املحدقة بالقضية الفلسطينية بتفاصيلها 
إسرائيل  استصدرت  جــهــٍة،  فمن  املختلفة. 
ــبــــاق على  حـــزمـــة قــــــــراراٍت مـــن شــأنــهــا اإلطــ
قــرار تهويد  القدس، وكــان جديدها  مدينة 
النشاط  مــن  املــديــنــة. وجــعــلــت  فــي  التعليم 
االستيطاني العنوان األبرز في سياساتها 
على  كبيرٍة  سيطرٍة  إلــى  أدى  مــا  اليومية، 
أراضـــــــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة لـــصـــالـــح 151 
مستوطنة، يعيش فيها أكثر من خمسمائة 
ألف يهودي. وإلى ذلك، أصبحت مؤشرات 
البؤس هي السائدة بن الفلسطينين، فقد 
وصلت معدالت البطالة إلى نحو 60% في 
قــطــاع غـــزة، ونتيجة ذلـــك بــاتــت الــخــيــارات 
أصل  فمن   ،

ً
ضعيفة والصحية  التعليمية 

مليون وستمائة ألف فلسطيني في القطاع 
يعيش 60% تحت خط الفقر.

ــدو املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي  ــبــ ويــ
رمـــاديـــًا مــع اســتــمــرار حــالــة االنــقــســام على 
األرض، وعدم وجود إرادة سياسية صادقة 
إلنــهــائــه، وبـــات ضــروريــًا تغليب املصلحة 
للفصائل،  الضيقة  املصالح  على  الوطنية 
خــصــوصــًا مـــع انــكــشــاف صــــورة إســرائــيــل 
في  الفلسطيني،  الــشــعــب  الــعــنــصــريــة ضــد 
في  الفلسطينين  إزاء  أو  والقطاع،  الضفة 

األراضي املحتلة في 1948.
املـــصـــالـــحـــة  دائـــــــــرة  تـــكـــتـــمـــل  أن  يـــمـــكـــن  وال 
ــٍة من  الــحــقــيــقــيــة، مـــن دون مــشــاركــٍة واســـعـ
في  الفلسطينين  مــن  الــصــامــتــة  األغــلــبــيــة 
الداخل والشتات، أي الفعاليات السياسية 
املــدنــي  واالقــتــصــاديــة ومــنــظــمــات املجتمع 
واألكــاديــمــيــن. وبــذلــك، يمكن الــحــديــث عن 

هنالك دومــًا أطــراف قوية تتنافس، ولها 
دور في الــصــراع، أي لم يكن هنالك فراغ 
العربية  املنطقة  تــكــن  ولـــم  اســتــراتــيــجــي، 

مكشوفة كما حالها اآلن.
لـــكـــن، مــنــذ انـــهـــيـــار نـــظـــام صـــــدام حــســن، 
بدأ  املنطقة،  فــي  اإليــرانــي  النفوذ  وبـــروز 
النظام اإلقليمي العربي بالترنح، وكانت 
هنالك محاوالت من بعض الدول املحافظة 
لــتــأســيــس مــا ُعــــرف بـــ«مــعــســكــر االعــتــدال 
والــســعــوديــة  واألردن  )مـــصـــر  ــربـــي«  ــعـ الـ
واإلمـــــــارات بـــدرجـــة رئــيــســة( ملــواجــهــة ما 
أطلق عليه حلف املمانعة )سورية وإيران 
ومــعــهــم حـــزب الــلــه وحـــمـــاس( مـــع حــلــول 
العام 2006، إلى أن بــدأت موجة الثورات 
ــطــت 

ُ
الــشــعــبــيــة الــعــربــيــة فـــي 2011، فــأســق

الــزعــامــات، ورمــزيــًا شرعية تلك األنظمة، 
ومــعــهــم الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي املنهك 

والبائس.
االســتــدراك على  املحافظ  املعسكر  حــاول 
ــيـــس شــرعــيــتــه  ــأسـ ــا حـــــــدث، وإعــــــــــادة تـ ــ مـ
ــادة«،  ــ ــــضــ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، عـــبـــر »الــــــثــــــورة املــ
ومــمــانــعــة الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي، فــدعــم 
ــاول  االنـــقـــاب الــعــســكــري فـــي مـــصـــر، وحــ
اســتــنــســاخــه فــــي لــيــبــيــا ومــســابــقــتــه فــي 
الــيــمــن، فــأعــاد تــعــريــف مــصــادر التهديد 
لجعل األتراك واإلسام السياسي املصدر 

األول لهذا التهديد، ثم النفوذ اإليراني.
لم تساعد الثورة املضادة في إعادة إنتاج 
بسرعٍة  تبن  بل  اإلقليمية،  الديناميكية 
زادت  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  هـــــذه  أن  ــدة  ــديــ شــ
زت حــالــة الــتــفــّكــك والــتــبــديــد 

ّ
املـــــأزق، وعـــــز

التحدي  النظام، وبــداًل من مواجهة  لهذا 
ــرانــــي، ولـــو حــتــى فـــي الــجــلــوس على  اإليــ
الطاولة مع قــادة طــهــران، غرقت األنظمة 
العربية في صراع داخلي ملمانعة التغيير 
ــيـــاســـي،  ــــوى اإلســــــــــام الـــسـ ــ ــة قـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ومـ
ــــي تـــرتـــيـــب الـــبـــيـــت الـــداخـــلـــي  وفـــشـــلـــت فـ
السياسية  الفضائح  وانكشفت  بــجــدارة، 
والعسكرية واالقتصادية بصورة سافرة 

أمام الجميع.
لــم يمد الــنــظــام الــعــربــي املــحــافــط يــده إلى 
 
ً
 واضـــحـــة

ً
تـــركـــيـــا، ولــــم يـــن اســتــراتــيــجــيــة

اإليــرانــي، وارتبك  النفوذ  مــع  التعامل  فــي 
ــتـــحـــوالت الــســيــاســيــة  فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـ
ــع إيـــــــــران، ولـــم  ــة مــ ــعـــاقـ ــي الـ ــة فــ ــيـ ــيـــركـ األمـ
يدركوا كيفية التعامل مع التدخل الروسي 
انعكس بوضوٍح على كل من  الجديد، ما 

سورية والعراق واليمن وليبيا.
ــاٍت  ــفــــاوضــ مــ إلــــــى  إذًا،  األمـــــــــــور،  انـــتـــهـــت 
تركية-  تفاهمات  إلى  الوصول  ومحاولة 
ــيـــة- إيـــرانـــيـــة، مـــع غــيــاب أي دور أو  روسـ
طــــرف عـــربـــي، عــلــى الـــطـــاولـــة، وال يــخــدع 
بــعــضــهــم نــفــســه بـــوجـــود كـــل مـــن الـــعـــراق 
ــة فــــي املــــحــــور اإليــــــرانــــــي، فــهــذه  ــ ــوريـ ــ وسـ
الــقــرار، ودولــهــا يقّرر  الحكومات ال تملك 

ســـوريـــة، مــن اســتــبــاحــة األغــلــبــيــة السنية، 
ــائــــرات  وتـــهـــجـــيـــرهـــا بــــقــــوة الــــســــاح والــــطــ
والـــبـــرامـــيـــل املـــتـــفـــجـــرة، وقـــصـــف املــســاكــن، 
 مــن أهــالــيــهــا، أقـــول ال 

ً
وجــعــل املـــدن خــالــيــة

ترتقي  قــد  بكلمة:  يــجــري  مــا  نعتها  يــبــرر 
إلــى جريمة حـــرب، فــهــذه )قـــد( االحتمالية 
التي يستعملها الساسة الغربيون تجعل 
 مــــن اســتــبــاحــة 

ٍّ
ــل ــ ــد وحـــلـــفـــاءه فــــي حـ ــ األســ

تهجير  السورية.  املــدن  من  الباقية  البقية 
ــلـــي الــــكــــرد  ــبـ ــة فـــــي جـ ــ ــيـ ــ ــــاذقـ ــــف الـ ــ ــرى ريـ ــ ــ قـ
بعد  وحرقها،  منازلهم  وهــدم  والتركمان، 
الــتــمــهــيــد املــدفــعــي والـــصـــاروخـــي، وصــوال 
ــمـــص، حــيــث  ــــف إدلـــــــب، وقــبــلــهــا حـ ــى ريـ ــ إلـ
وبقي  املدينة،  من  السنية  الغالبية  نزحت 
ــــزء مــنــهــا فــــي حــــي صـــغـــيـــر، واســـتـــهـــدف  جـ
أهــالــي  تهجير  وتـــم  الــتــاريــخــي،  مسجدها 
انزياح  اليوم من  القصير. ومــع ما يحدث 
كــتــل بــشــريــة مــن أمكنتها الــتــاريــخــيــة، هو 
ــادة  أبــشــع أشــكــال )وصــــور( التطهير واإلبـ
الــجــمــاعــيــة فــي الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن. 
يمارسه  الـــذي  والــديــنــي  الــعــرقــي  التطهير 
خفيٍة  بطريقٍة  وحلفاؤه،  السوري،  النظام 
وذكــيــٍة، ال تثير مجلس األمـــن الــدولــي، ما 
يجعلنا نجزم بانهيار املنظومة األخاقية 
العاملية، وتهاوي شعارات حقوق اإلنسان، 
، مليئا 

ً
ــة  أكـــثـــر دمــــويــ

ً
مـــا يــعــنــي مــســتــقــبــا

املجتمع  غياب  في  واالنتقامات،  بالثارات 
الدولي الذي تحول إلى مراقٍب للصراعات، 
ومدير لها، بدل أن يلجم املجرمن الدولين 
عــــن جـــرائـــمـــهـــم بـــحـــق شـــعـــوبـــهـــم. أحـــــداث 
ــا يــجــري  الـــثـــورة الـــســـوريـــة املــتــعــاقــبــة، ومــ
مــن إخــضــاع وطـــن كــامــل ألكــثــر مــن محتل 
أجــنــبــي، واعــتــقــال عــشــرات اآلالف، ومقتل 
وترحيلهم  ماين  وتهجير  اآلالف،  مئات 
وتــطــهــيــرهــم، يــضــع هــيــئــة األمــــم املــتــحــدة، 
ومــجــلــس األمـــن الــتــابــع لــهــا، أمـــام اخــتــبــاٍر 
عسير، قد تتهاوى معه آخر إبداعات العقل 
الــســيــاســي فــي الــعــصــر الــحــديــث، باعتبار 
قــام،  املؤسستن  مــن  الرئيسي  املقصد  أن 
باألساس، على إنهاء الحروب والصراعات، 

وتحقيق العدالة الدولية ونشر السام. 
)ضابط سوري منشق(

مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه اقــتــصــادًا فـــي ســوريــة 
في العقود املاضية، وصــاروا أمــراء حرب 
وارتـــزاق. ال يتجرأ رجــاالت الكنيسة على 
القول، في البيان، إن سبب معاناة الناس 
اليومية فــي ســوريــة هــو بــالــدرجــة األولــى 
تتوقف  لم  إجــرام وفساد عصابة حاكمٍة، 
عن السلب والنهب، حتى في قلب الحرب، 
توظف صوت رجاالت الكنيسة  في عملية 
ضغط على املجتمع الدولي، لكي يطلق يد 
لصوصها وسارقيها ومافياتها من رجال 
أعمال وسلطة وأمن وحرب بأن يفك عنهم 

العقوبات االقتصادية. 
يكتب البطاركة عن حالة الشعب السوري، 
مــن دون أن يــذكــروا ولــو كلمة واحـــدة عن 
حــالــة الــحــرب واملــــوت والـــدمـــار والتهجير 
التي تسببت  املفجعة  والتشريد والنزوح 
بها حــرٌب شعواء مدمرة بن نظام مجرم 
ومــعــارضــاٍت ال تقل إجــرامــًا، أدت إلــى قتل 
وتشريد  اآلن،  حتى  إنسان  مليون  نصف 
واقـــتـــاع أكــثــر مـــن 12 مــلــيــون ســــوري من 
أراضـــيـــهـــم، وتــدمــيــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
ــقـــوم ضــمــيــر  ــدن الــــســــوريــــة. ال يـ ــ مــعــظــم املــ
الــبــطــاركــة، لكي يــنــادي بــوقــف الــحــرب، أو 
على  بالضغط  الــدولــي  املجتمع  ليطالب 
األطـــــــراف املـــتـــصـــارعـــة، لــكــي تــجــلــس على 
 يحتاجه 

ً
 كاما

ً
طاولة تفاوض، وتجد حا

إمكان القيام بدور فّعال للقوى والفصائل، 
ــنـــي، ورســـم  لــجــهــة حــمــايــة املــــشــــروع الـــوطـ
لنيل حقوقه  الفلسطيني  الشعب  مستقبل 
ــــدى عــقــد مــصــالــحــة حقيقية  الــثــابــتــة. األجـ
جـــامـــعـــة لـــلـــكـــل الــفــلــســطــيــنــي، عــــوضــــًا عــن 
مناكفاٍت غرضها إدارة األزمة، كاالنتخابات 
البلدية املقبلة، وسيكون ذلك بمثابة طوق 
نـــجـــاٍة لــلــحــّد مـــن الـــضـــغـــوط اإلســرائــيــلــيــة 
واألميركية على الفلسطينين، ويرفع، في 
الوقت نفسه، من سقف الخطاب السياسي 
الفلسطيني، بعد مفاوضاٍت عبثية امتدت 
أكـــثـــر مـــن عـــقـــديـــن، بــحــيــث يـــكـــون مــيــســورًا 
االحـــتـــال، ومنها  مــعــالــم  املــطــالــبــة بتفكيك 
املستوطنات، عوضًا عن تجميدها، وكذلك 
تــمــكــن املــطــالــبــة بــتــطــبــيــق قــــــــراراٍت دولـــيـــٍة 
صادرة بشأن الحقوق الفلسطينية، ومنها 
ــرارات املــتــعــلــقــة بــــاألســــرى، والـــســـيـــادة  ــ ــقـ ــ الـ
ــاه الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي تــســيــطــر  ــيــ عـــلـــى املــ
ــيـــل، واعـــتـــبـــار املــســتــوطــنــات  ــرائـ عــلــيــهــا إسـ
ــقـــدس،  فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الـ
غــيــر شــرعــيــة، وضــــرورة املــطــالــبــة بتطبيق 
القرارات األممية القاضية بعودة الاجئن 
الــقــول  ديـــارهـــم. ويــبــقــى  إلـــى  الفلسطينين 
املشروع  تواجه  التي  الجمة  التحديات  إن 
الوطني الفلسطيني تتطلب اإلسراع بعقد 
مصالحة حقيقية، بحيث يشارك فيها الكل 
بــداًل  االنــقــســام،  الفلسطيني، إلنــهــاء حــالــة 
مــن إدارة األزمـــة ومــن تــطــور كــيــانــن، ومن 
ثـــم رســــم ســيــاســة كــفــاحــيــة مــشــتــركــة، بعد 
مفاوضات طويلة وبائسة مع إسرائيل لم 

تفض إلى دولة فلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

لها، وال تقرر هي مستقبلها وخارطتها 
السياسية الجديدة.

بداًل من النظام العربي الرسمي، أصبحت 
الكبرى،  الـــدول  وحــتــى  اإلقليمية،  الـــدول 
املليشيات عابرة  تبحث عن شراكات مع 
الـــحـــدود، أو املــحــلــيــة، الــتــي ظــهــرت بقوة 
ــة والــــفــــراغ  ــنــ ــراهــ ــاق الـــلـــحـــظـــة الــ ــيــ فــــي ســ
الرسمي العربي، فإليران جيوش من هذه 
املــلــيــشــيــات فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق وســوريــة 
األميركان مع  ولبنان واليمن، ويتحالف 
في  الشعبي  الحشد  األكـــراد، ويساعدون 
وتركيا  الجميع،  يقاتل  وداعـــش  الــعــراق، 
كانت تتبنى فصائل إسامية في سورية.

ــة  ــعـــارضـ ــوى املـ ــ ــيـــات، أو قــ ــيـــشـ ــلـ ــتـــى املـ حـ
املــســلــحــة الــتــي اخـــتـــار املــعــســكــر املــحــافــظ 
ــيــــمــــن ولـــيـــبـــيـــا،  ــة والــ ــ ــــوريـ ــــي سـ دعـــمـــهـــا فـ
تعاني من التشتت والضغوط املتناقضة 
وتباين األجندات بن بعض هذه الدول، 
غير  السعودية  االســتــدارة  مع  خصوصًا 
تركيا،  التقارب مع  املكتملة، في محاولة 
قــبــل وقــــوع مــحــاولــة االنـــقـــاب العسكري 
األخيرة في أنقرة التي دفعت األتراك إلى 
مراجعة حساباتهم اإلقليمية مع املنطقة 
ومع الواليات املتحدة األميركية والغرب.

التي تكبل  ثّمة نقاط ضعف شديدة هي 
ــــدول املــحــافــظــة، وتــمــنــعــهــا مـــن تحقيق  الـ
أي إنــــجــــاز، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاوالتــهــا 
التدخل في امللفات الساخنة، والتأثير في 
الضعف  نقطة  وتكمن  املنطقة،  مستقبل 
الطاحنة،  الداخلية  أزماتها  في  الرئيسة 
ــة الـــتـــغـــيـــيـــر  ــانــــعــ ــمــ وإصـــــــــرارهـــــــــا عــــلــــى مــ
ــــي األزمـــــــــات  واإلصــــــــــــــاح، وتـــخـــبـــطـــهـــا فــ
ــة والـــتـــنـــمـــويـــة، مــــا أدى إلـــى  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
الداخل  في  الراديكالية  الحركات  صعود 

وتصديرها إلى الخارج.
نقطة الــضــعــف الــثــانــيــة عـــدم امــتــاك هــذا 
املـــعـــســـكـــر رؤيـــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واقـــعـــيـــة 
ــة، وبــــنــــاء خـــطـــة عـــمـــل مــــدروســــة  ــ ــحـ ــ واضـ
لتوظيف أوراق القوة وحماية مصالحها 
 

ٌ
االستراتيجية وأمنها الوطني، فهي دول

تتخبط في املنطقة، وتتباين في رؤيتها 
لطريقة الــتــعــامــل مــع الـــحـــاالت، الــســوريــة 
واليمنية والليبية، ومع العراق، وتحاول 

إخفاء هذه التناقضات بكل سذاجة.
العربي  الربيع  ــّدر ملسار 

ُ
ق لو  املقابل،  في 

الــراهــن مختلفًا  الوضع  لكان  أن يستمر، 
بصورة جوهرية، فثّمة فرق بن حكوماٍت 
الشعب،  مــن  قــوتــهــا وشــرعــيــتــهــا  تستمد 
ــا مــؤســســاتــهــا  ــهــ ــا، ولــ ــ ــ ــهـ ــ ــ وتـــمـــتـــلـــك إرادتـ
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة، فــهــذا الــعــامــل، بحد 
ــه، مــصــدر حقيقي مــن مــصــادر الــقــوة  ذاتــ
في  الــيــوم،  العربية  الـــدول  تفتقدها  التي 
نـــظـــرة شــعــوبــهــا إلــــى ســيــاســاتــهــا، وفــي 
ــــدول الــغــربــيــة  نــظــرة الــعــالــم لــهــا، حــتــى الـ
التي كانت  املتحدة األميركية  والــواليــات 
ــــذه الـــحـــكـــومـــات، بــوصــفــهــا  ــــى هـ تــنــظــر إلـ
اليوم بوصفها  إليها  تنظر  فيما  حليفًا، 

 في اللعبة اإلقليمية.
ً
عبئًا ثقيا

)كاتب أردني(

حتى متى يا بطاركة سورية؟

جدوى االنتخابات البلدية الفلسطينية

النظام العربي من حلف بغداد 1 إلى 2

سورية: تسويات 
أم تطهير؟

يبدو البطاركة 
كأنهم يقولون إن 

أزمة سورية هي مع 
المجتمع الدولي، 

وليست داخلية
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آراء

معن البياري

ثم   ،
ً
ليال أمني سّرها محمود عباس،  برئاسة  فتح،  لحركة   

ُ
املركزية  

ُ
اللجنة تجتمع 

الثاني  الله  عبد  امللك  بني  لقاًء  يشهد  الــذي  التالي  اليوم  نهار  ُينشر  بيانًا،  تصدر 
والرئيس عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، يصدر عنه بياٌن مشترك، تأتي سطور 
 غير مسبوق، إذ أيُّ 

ٌ
الفتحاوي. وهذا فعل البيان  منه على تقدير »الزعيمني« ذلك 

مباحثاٍت  فــي  عــربــيــان،  ورئــيــٌس  ملٌك  بهما  ينشغل  فيها،  لجنٍة  وأيٌّ  هــذه،  »فــتــٍح« 
لقد  العربية؟  واألوضـــاع  الثنائية  العالقات  جــاءت على حزمٍة من قضايا  بينهما، 
خص االثنان بالتقدير عباس وإصدار تلك اللجنة بيانًا يدعو إلى عودة »أبناء فتح« 
الفلسطيني  الداخلي  والوضع  الفلسطينية،  القضية  يخدم  بما  الحركة،  مظلة  إلى 
التي تمر بها القضية، والتي يضيف  الدقيقة  بشكل عام، خاصة في ظل املرحلة 
البيان أنها »تتطلب وحدة الصف، ودعم القوى املعتدلة ملواجهة اإلرهاب الذي يعاني 

منه العالم أجمع«. 
بعيدًا عن تزامن البيانني، الفتحاوي في رام الله واألردني املصري في القاهرة، في 
يوٍم واحد )24 أغسطس/آب الجاري(، من هم بالضبط أبناء الحركة املدعّوين إلى 
إلى حد  السيسي،  الفتاح  الثاني وعبد  الله  بهم عبد  إلى مظلتها، ويكترث  العودة 
 في دعم القوى املعتدلة ملواجهة اإلرهــاب؟ رحبت 

ً
اعتبارهما هذه العودة مساهمة

منهم.  »املفصولني«  كثيرين، خصوصا  فتحاويني  أوســاط  املركزية  اللجنة  ببيان 
الفتحاوي،  إلــى مللمٍة ظرفيٍة للصف  وبــدا األمــر سعيًا من محمود عباس وفريقه 
الضفة  املحلية في  املجالس  انتخابات  املمكنة في  النتائج  من أجل تحقيق أفضل 
الغربية وقطاع غزة، املقّرر انتظامها في أكتوبر/تشرين األول )هل تتأجل؟(. ولكن، 
من غير املتوقع أن يكون هذا األمر هو املقصود في بيان العاهل األردني والرئيس 
املصري. والظاهر أنه بياٌن، في املقطع الفلسطيني منه، إما أنه يكشف عن مخاوف 
ما  فتح، وتصّدعاته،  الوطنية،  السلطة  بؤس حزب  اتساع  من  والقاهرة  عّمان  في 
يبعث على القلق، وُينذر بأن هذا الحال يصّب في طاحونة حركة حماس، األمر الذي 
 )ومسوغة؟(. أو أن اإلشارة قوّية من 

ٌ
تتعّوذ منه العاصمتان، وهذه مخاوف واردة

قصر االتحادية في القاهرة، وباستضافته امللك عبد الله الثاني، إلى أن املصالحة 
بني عباس ومحمد دحالن ينبغي أن ُيستعجل في إجرائها، وخطوتها األولى عودة 
األخير إلى حركته، فتح، وهو من أبنائها، وإْن تم فصله منها. ومصالحة مثل هذه، 
ما  وإنــمــا  بذاتها،  املقصودة  تكون  ال  قــد  السيسي خصوصًا،  أجــهــزة  عليها  تلّح 
سيتدحرج في عقابيلها من مستجّدات، قد تؤهل دحالن إلى رئاسة دولة فلسطني، 
أو تجعله في مقام الرئيس، أو تصّيره عقل مرحلة ما بعد محمود عباس، في أثناء 

رئاسة هيالري كلينتون )املرّجحة( في الواليات املتحدة قريبًا.
بيان 24  فــي  والــخــافــي،  الظاهر  فــي شــرح  ، حتى ُيستغرق 

ً
أحــجــيــة  

ُ
القصة ليست 

أغسطس املصري األردني، في جزئّيته الفلسطينية، املثيرة، على غير حال الفقرات 
العراقية والسورية و«اإلسالمية الوسطية« فيه. ولكن، يجوز السؤال عّما إذا صار 
الجهد املصري في امللف الفلسطيني مقصورًا على خّرافية »املصالحة الفتحاوية« 
)هـــذه هــي املــصــالــحــة فــي إعـــالم الــســيــســي(، وعــلــى االنـــدفـــاع أكــثــر وأكــثــر باتجاه 
إسرائيل، ملا لذلك من نفٍع أميركيٍّ للنظام. هذان هما املسلكان الواضحان في أداء 
أن   

ٌ
بدي شواهُد منظورة

ُ
ت الرسمي. وإذ  العربي  النظام  املركزية في  العربية  الدولة 

 يصير 
ً
 عربي، فإن سؤاال

ٍّ
عّمان تراهن على »وزٍن« إقليمي مصري في غير ملف

 يطرح نفَسه بنفسه؟(، عن مسّوغات هذا الرهان الغريب، 
ٌ

مطروحًا )هل هناك سؤال
أن يبحث سامح شكري في بيروت،   

ً
بائخة  

ً
األرجــح. وكانت مزحة والخائب على 

أخيرًا، أزمة الرئاسة في لبنان، وكأن في مقدور القاهرة أن تصنع شيئًا في هذه 
املشكلة. كنا سنسعد لو أن مصر في عافيتها الداخلية، وفي لياقتها السياسية، 
الحّد من  بفاعليٍة في  لتساهم  املرجّوة،  املشتهاة، وفي حيويتها  اعتباريتها  وفي 
، مجّددًا، على 

ّ
الحطام العربي املتسارع، لكن اعتناَءها ببياٍن لحركة فتح، أخيرًا، دل

شرك عمان 
ُ
ت العربي، وهي  التضامن  تبذله إلنجاز  ما  عظيم مشاغلها، ومقادير 

في انشغالها هذا.

بسمة النسور

الصالح، ألنه،  األردنــي  املواطن  أو حتى استغرابًا، عزيزي  بدي احتجاجًا، 
ُ
ت أن  إيــاك 

كما تعرف، يا صديقي املواطن،  »كل شي بيصير«. عادي جدًا، عليك فقط أن توسع 
دائرة مداركك، وتنشيط مخيلتك لتقبل أي شيء وتصديقه. ألست مواطنًا صالحًا 
للنعاس  نــواب مضاد  انتخاب مجلس  الوطني في  في نهاية األمــر، ستؤدي واجبك 
على عكس املجلس السابق الذي أمضى كثيرون من أعضائه، كما تعلم، جل وقتهم، 
أعــادوا  الطرف،  الــنــواب، ناعسي  أولئك  أن معظم  نــوم عميق، ليس مهمًا  ون في 

ّ
يغط

املدينة  فــكــرة  ستترجم  طهرانية،  أفالطونية  بــشــعــاراٍت  محملني  أنفسهم،  ترشيح 
الحسنة. ذلك تفصيل غير مهم،   الصلبة ونياتهم  إرادتهم  الفاضلة حرفيًا، بفضل 
ق كثيرًا في األمر، وتأكد أن هذا املجلس سيكون غير شكل. وسوف يعمل، 

ّ
فال تدق

مثل املرة السابقة تمامًا، على حل مشكلة البطالة وارتفاع األسعار، وسيسعى إلى 
التنوير بكل الوسائل املتاحة. وعليه، يعطيهم العافية الشباب )ما قّصروا(. ما علينا، 
العمل،  الله، بعد عودتك من  أمــان  املهم قد يحدث أن تكون جالسًا ذات  أمسيٍة في 
األســري  بالجو  السعادين، مستمتعًا  مثل  ينطنطون حولك،  الذين  بــاألوالد  محاطًا 
الــوقــت نفسه، توجهها نحو خفض أسعار  فــي  الــرشــيــدة،  للحكومة  مــقــّدرا  الــدافــئ، 

الحمص والفالفل، بحسب تصريحات حكومية رفيعة املستوى.
األهمية،  بالغ  منصبًا  يحتل  املقربني  أصدقائك  أحــد  ألن  الوظيفي،  بــاألمــان  تشعر 
 عن الفتور الذي صار يبديه نحوك، منذ تسلمه مهام منصبه، وتعزو 

ً
تتغاضى قليال

ذلك إلى كثرة انهماكاته، وتكتفي بأن »تجيب سيرته« عرضًا، وأنت بني زمالء العمل، 
مــن بــاب الترهيب االحــتــرازي، والتذكير بأنك »مــســنــود«، مــا يجعلك فــي مــأمــٍن من 

مؤامرات الزمالء الطامعني في االستيالء على موقعك.
 كليًا في متابعة مسلسل تركي مدبلج، تنتهي أحداثه بعد  

ٌ
قد يحدث، وأنت مستغرق

تسعني حلقة على أقل تقدير، بمصالحٍة بني الحبيبني، وتفكر بشيٍء من الحسرة: كم 
هن جميالت أولئك النسوة التركيات، حني يتحدثن اللهجة الشامية بطالقة.

فيما أنــت تطالع، فــي فترة الــدعــايــات، خبرًا عــابــرًا عــن أحــدث جريمة شــرف، راحــت 
 خاطفة على بورصة حوادث املرور التي شهدت 

ً
ضحيتها صبية جديدة، وتلقي نظرة

صعودًا غير مسبوق في فترة الصيف. قد يحدث، أيضًا، في تلك اللحظة بالذات، أن 
 بالضرورة، بسبب تراكم الفواتير غير 

ٌ
يرن هاتفك الخلوي، ألن هاتف البيت مفصول

ة سوف تكون مرحة ورقيعة، وربما رومانسية، لكنها، في جميع 
ّ
املسّددة، قطعًا الرن

األحــوال، ال تتناسب مع وقارك املقترح. إياك والتفاؤل بأي حال، كأن تتوقع صوتًا 
 
ً
، أن ثّمة تعديال

ً
رك بفوزك بجائزة كبرى، وال تحلم، مثال

ّ
أنثويًا مفرط النعومة يبش

وزاريًا سوف يشملك بعطفه، بعد أن اكتشفت الجهات املعنية طاقاتك غير املستثمرة؛ 
املوضوع بكل بساطة أن شخصًا ما من عشيرتك التي يبلغ تعداد أفرادها بضعة 
 
ً
آالف، ارتكب جريمة قتٍل، راح ضحيتها شخص من عشيرٍة، ال تقل بدورها ثقال
عن عشيرتك، وبالتالي، املطلوب منك أن تلزم البيت، وأن ال تذهب إلى مقر عملك إلى 
حني اتضاح األمور. وإذا ثبت أن صلة الدم تربطك بالجاني، حتى الجد الثالث، عليك 
املدني،  القانون  سيادة  بأهمية  إيمانك  عن  النظر  وبغض  الجلوة،  لقرار  ترضخ  أن 
فقد تكون من أقوى املرشحني لنيل الثأر منه في فورة الــدم، إذا فوجئت أن الجلوة 
 بها حتى اللحظة الراهنة، وأن سيرتك اإلنسانية، وموقعك 

ً
العشائرية ما زال معموال

ومالمحك  ومعتقداتك  وأفــكــارك  املهني  ومنجزك  العلمية،  وشــهــاداتــك  االجتماعي، 
وعـــاداتـــك، وبــصــمــة إبــهــامــك، وكـــل مــا لــه عــالقــة بــك كــفــرد مستقل، ُيــلــغــى ببساطٍة، 

وتختصر أنت كلك لتصبح مجّرد شخص من جماعة الجاني.
السنني، من سابع  اختصرت، عبر  الجلوة  تكون ممتنًا ألن  أن  هــذه،  والحال  عليك، 
جــد إلـــى ثــالــث جـــد، وذلـــك لــغــايــات التخفيف عــلــى الــنــاس، والــحــفــاظ عــلــى حقوقهم 
السلبية  التقاليد  منظومة  تقع ضمن  الجلوة  أن  املعنيون  يعترف  إذ  ومكتسباتهم. 

التي ترهق املواطن، وال تنسجم مع روح العصر.
الجلوة،  إلــغــاء  مــن  نهم 

ّ
تمك إلــى وسيلٍة  يهتدون  املقبلة ســوف  املــائــة سنة  فــي  ربما 

 
ً
ثمة مستقبال بــأن  اإلنــســان، ما يبشر  لكل حقوق  كعقوبة جماعية عبثية مخالفة 
فاجأ بعد اآلن، 

ُ
مشرقًا بانتظار أحفاد أحفادنا. وعليه: عزيزي األردني املعاصر: ال ت

وال تبالغ في ردود أفعالك، كي ال تؤكد مقولة ميل األردنيني الفطري للنكد، وتذكر أن 
الحياة حلوة على الرغم من كل شيء.

سامح راشد

»أنا ال أكذب ولكني أتجمل«، رواية إلحسان عبد القدوس جّسدها أحمد زكي على 
لنفسه  املــرء  يبّرر  كيف  األساسية  فكرتها  املاضي.  القرن  ثمانينيات  في  الشاشة 
الكذب، يصير  انكشاف  ومع  واقعًا سلبيًا.  يخفي  لكي  »يتجّمل«،  فقط  بأنه  الكذب 

منظره أقبح كثيرًا من واقعه األصلي. 
في السياسة، كثيرًا ما يلجأ الساسة والدول إلى ذلك الكذب/ التجّمل، وتقّدم الواليات 
املتحدة األميركية نموذجًا خاصًا للكذب السياسي. فهي تلجأ إلى الكذب، من دون 
مبّرر حقيقي، بما في ذلك املصالح األميركية ذاتها. فكثيرًا ما تبدي غير ما تبطن 
من مواقف أو سياسات في قضيٍة معينٍة، أو تجاه دولٍة ما، على الرغم من أن املصلحة 
األميركية تقتضي غير ذلك. فسر بعضهم ذلك السلوك بنفوذ اللوبي اإلسرائيلي، 
وقدرته على ترويج أهــداف ومواقف تل أبيب، فيتبناها الساسة األميركيون، سواء 

في الكونغرس، أو في البيت األبيض، ويدافعون عنها كأنها مصلحة أميركية عليا.
غير أن ما يمكن تسميته »العامل اإلسرائيلي« لم يعد وحده كافيًا لتفسير السلوك 
الــقــضــايــا ليست ذات صــلــة مباشرة  األمــيــركــي وتــنــاقــضــاتــه، خــصــوصــًا أن بــعــض 
بالصراع العربي اإلسرائيلي. وعلى الرغم من ذلك، السياسة األميركية إزاءهــا غير 
ُمتسقة، بل أحيانًا تناقض نفسها. من ذلك مواقف واشنطن من التطورات الداخلية 
التي ضربت  والــثــورات  الشعبية  االنتفاضات  بموجة  بــدءًا  املنطقة،  دول  بعض  فــي 
السياسية  األزمــة  وأخــيــرًا  لبنان،  املمتد في  الرئاسي  الــفــراغ  ثم  عــام 2011.  املنطقة 

املفتوحة التي يعيشها الداخل العراقي منذ والية نوري املالكي. 
إال  القائمة  واألزمـــات  النزاعات  تجاه  األميركية  السياسة  وصــف  يمكن  ال  إقليميًا، 
بالكذب املفضوح. يقول املوقف األميركي املعلن إن واشنطن تساند تطلعات الشعب 
السوري ومطالبه، وإن ال مكان لبشار األسد في سورية املستقبل، وإنها مع وحدة 
اإلسالمية  الجماعات  وليس  »املعتدلة«،  السورية  املعارضة  وتؤيد  السورية،  الــدولــة 
الجهادية »اإلرهابية«. وباستثناء هذه الجزئية األخيرة املتعلقة باملوقف من تنظيمات 
تباشر  املعلن. حيث  املوقف  الفعلي مع  األميركي  السلوك  يتناقض  املسلح،  الجهاد 
واشنطن تنسيقًا عالي املستوى مع موسكو، في كل ما يتعلق بالوضع في سورية، 
الروسية ضد فصائل  العسكرية  العمليات  الروسية، بما فيها  بالتحركات  وترحب 
دون  مــن  األســـد،  بشار  بــوجــود  تتمسك،  بــل  وتقبل،  »املعتدلة«.  السورية  املعارضة 
 قوات سورية الديمقراطية )ذات الهيمنة الكردية( 

ً
سقٍف زمني محدد. وتدعم مباشرة

حتى تكاد تسيطر منفردة على مناطق حيوية ونقاط استراتيجية في شمال شرق 
إلى  يدفع  ما  لكن  باألكاذيب،  املنطقة حافل  األميركية في  السياسة  سورية. سجل 
الوحيدة  العظمى  القوة  بموقع  احتفظت  التي  أن واشنطن  واالندهاش،  بل  التساؤل، 
 
ً
قوة أقــل  كثيرة  دول  العالم.  على  الكذب  إلــى   

ً
ليست مضطرة تقريبًا،  عقدين  عامليًا 

 ومباشرة. روسيا وإيــران تقفان علنًا، وبكل قوة، خلف 
ً
ونفوذًا، لكن أكثر صراحة

. حتى 
ً
نظام بشار رمزًا لتأمني مصالحهما حاليًا، ونفوذهما في سورية مستقبال

الــقــوى، فهي ال  الــدول مواقفها، ولــو تكتيكيًا، أو بحكم مــوازيــن  عندما تغير بعض 
تخفي ذلــك الــتــحــول، وال تــحــاول خـــداع العالم كــذبــًا. فتركيا صـــارت أكــثــر قــربــًا من 
إلى حد قبول بقاء بشار، بل والتعاطي معه.  موسكو، بما في ذلك بشأن سورية، 
ل، بإظهار نقيضه، كما تفعل واشنطن.  لم تحاول إخفاء ذلك التحول املهم، أو التجمُّ

بدأت الواليات املتحدة األميركية الخروج من الشرق األوسط، وإشاحة وجهها عنه، 
تدريجيًا منذ عام 2010. وما من تبريٍر واضٍح ملحاوالتها املستمرة نفي ذلك التخلي، 
الراعية   الكبرى  للدولة  التقليدية  الذهنية  بالصورة  االحتفاظ  في  الرغبة  هي  ربما 
تلك  وتــكــذب، فتهدم  وتــكــذب  ذلــك تكذب  فــي سبيل  لكنها   وقــضــايــا. 

ً
للمنطقة، دوال

تخيلة أساسًا، وتخسر مسبقًا أي ثقٍة محتملٍة عند عودتها إلى املنطقة 
ُ
الصورة امل

بعد سنوات. 
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فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

فرنســية  ســاحلية  مــدٍن  حظــر  ُيعتبــر  ال 
املعــروف  اإلســامي،  النســائي  البحــر  لبــاس 
بالبوركيني، ســوى حلقة جديدة في سلســلة 
فرنســا  تشــهدها  التــي  الهوياتيــة  التوتــرات 
أكثــر  تحديــدًا  الحظــر  هــذا  لكــن  أعــوام،  منــذ 
مــن قضايــا أخــرى مشــابهة، يمــّس االدعاءات 
ُر  َبــرِّ

ُ
ت الصميــم.  فــي  الفرنســية  العلمانيــة 

 
ٌ

نخــٌب فرنســية قــراراٍت مثــل هــذه بأنها رفض
إلخضــاع النســاء ألبويــٍة إســاميٍة تســتعبد 
التحّكــم  فــي  املــرأة  حــق  وترفــض  النســاء، 
بجســدها، فيمــا ينطبــق هــذا علــى قــرار حظر 
ألبويــٍة  تجســيد  فهــو  تمامــا،  البوركينــي 
العلمانيــة، وترفــض  ترفــع شــعار  وذكوريــٍة، 
حــق املــرأة بالتحّكم بجســدها، وتحّدد لها ما 

يجب أن تفعله به.
يشير هذا إلى عقم املحاججة القائلة باتساق 
هــذا النــوع من القوانــن مع العلمانية الرامية 
إلى تحرير املرأة، ليس فقط ألن هذه القوانن 
 علــى جســد املــرأة، بــل أيضــا 

ً
تفــرض وصايــة

ألن تاريخ العلمانية في فرنســا لم يكن دائما 
ولنتذّكــر،  النســوية،  التطلعــات  مــع  متوافقــا 
، أن حــق االقتــراع ُحِجب عن املرأة عقودًا، 

ً
مثــا

وما زالت املرأة تعاني من تمييٍز هنا وهناك. 
لناحــظ أيضــا أن تبريــر اســتهداف النقــاب، 
وحظــره فــي األماكــن العامــة، تــم تبريــره فــي 

سمير صالحة

العربــي  اإلعــام  بعــض  يعيشــها  أمــل  خيبــة 
بســبب »الغــزو« التركــي الــذي يحّملــون زعيم 
حــزب االتحــاد الديمقراطــي )الكــردي(، صالح 
مســلم، مســؤوليته، ألنه أراد اســتغال الفراغ 
واملســارعة  ســورية،  فــي  والسياســي  األمنــي 
التمــدد نحــو الحســكة ومنبــج، تمهيــدًا  إلــى 
وعفريــن.  جرابلــس  فــي  الكانتونــات  لربــط 
خيبة أمل أخرى في صفوف قيادات »االتحاد 
الديمقراطــي«، بســبب »التوغل« التركي الذي 
رأوا فيه »اعتداًء سافرًا على الشؤون الداخلية 
السورية«، وليس سورية وأرضها ووحدتها. 
الســوري  النظــام  يعيشــها  ثالثــة  أمــل  خيبــة 
الــذي لــم يجــد أحــدًا يقــف إلــى جانبــه ســوى 
التحذيــر الروســي الخجــول الــذي وّرطــه، قبل 
ســاعات مــن العملية العســكرية في جرابلس، 
لألكــراد،  الحســكة  تســليم  اتفاقيــة  بتوقيــع 
والتحّديــات  التهديــدات  كل  عــن  متراجعــا 
التــي أطلقهــا، وحملــت معهــا تســاؤاًل عما إذا 
كان قد انتهى شــهر العســل بن بشــار األســد 
أمــل  املنطقــة. خيبــة  فــي  الكرديــة  والوحــدات 
واملراهنــون  داعــش،  تنظيــم  عاشــها  رابعــة 
عليــه ورقــة مــن املمكــن االســتمرار فــي لعبهــا 
ضــد تركيــا، فغادر جرابلس من دون مقاومة، 
وهــم ال يعرفــون مــا إذا كان ســيقاتل في مكاٍن 
املناطــق  بتطهيــر  تركيــا  تمّســك  أمــام  آخــر 

األمــن،  بحجــة  األوروبيــة،  البلــدان  مــن  عــدد 
حيــث النقــاب يخفــي هويــة الشــخص تمامــا، 
 ال تســتقيم فــي حالــة البوركينــي، 

ٌ
وهــي حجــة

كمــا أن الحــرب علــى الرمــوز الدينيــة، ومنهــا 
قت  ُســوِّ الفرنســية،  املــدارس  فــي  الحجــاب، 
كل  رمــوز  يشــمل  علمانيــا  التزامــا  بوصفهــا 
األديــان، فيمــا حالة البوركينــي تدل بوضوح 
علــى اســتهداف رمــٍز إســامي، وعلى مواجهة 
ثقافيــة، ال عاقــة لهــا باألمــن، وال بعلمانيــٍة 

صارمٍة تجاه كل الرموز الدينية.
يؤكد هذا من جديد على وهم الحياد الثقافي 
الدفــع  يمكــن  أنــه  غيــر  الحديثــة،  الدولــة  فــي 
فــي  الدولــة  تحييــد  نحــو  ممكــن  قــدر  بأكبــر 
مسألة االعتقاد الديني، كما يمكن بناء هويٍة 
وطنيــٍة للدولــة، تقــوم علــى املشــترك الثقافــي 
األساســي، أو مــا يســميه املفكــر الكنــدي ويــل 
كيملشــكا »الهويــة النحيلــة«، أي تلــك الهويــة 
معيشــة  نمــط  تكريــس  علــى  تقــوم  ال  التــي 
وتقاليــد محــّددة، وتكتفــي باملشــترك الثقافي 
ســميكة  الفرنســية  الوطنيــة  الهويــة  العــام. 
 تعريف الفرنســي 

ُ
ــق يِّ

َ
ض

ُ
بهــذا املعنــى، وهــي ت

قامــت  نطــاٍق ممكــن. وتاريخيــا،  إلــى أضيــق 
هــذه الهويــة علــى الدمــج القســري لألقليــات، 
مرتبــط  الفرنســي  االســتعمار  نمــط  أن  كمــا 
املجتمعــات  علــى  الفرنســية  الثقافــة  بفــرض 
الثقافــي  التفــوق  مــن  انطاقــا  ْعمَرة، 

َ
ْســت

ُ
امل

وهــو  الثالــث،  العالــم  بلــدان  علــى  الفرنســي 

الحدوديــة مــن »داعش«، ومشــروع الفيدرالية 
املعارضــة  قــوات  انتشــار  وتســهيل  الكــردي، 
لبنــاء  وتمركزهــا،  الحــر  والجيــش  الســورية 
املنطقــة اآلمنــة أو العازلــة التــي يــراد لهــا أن 
األولــى علــى طريــق صناعــة  الخطــوة  تكــون 
املشــهدين، السياســي واألمني، الجديدين في 

سورية.  
وصــل نائــب الرئيــس األميركــي، جــو بايــدن، 
صبــاح األربعــاء املاضي، إلى أنقرة، في زيارة 
حشــود  اســتقباله  فــي  يكــن  لــم  واحــد.  ليــوم 
تركيــا،  فــي  والتنميــة«  »العدالــة  )وأنصــار( 
نفديــك  بالــدم  »بالــروح  بيافطــات  يلوحــون 
يــا بايــدن«،  ألنــه يعــرف أن العاقــات التركيــة 
األميركيــة تتراجــع باســتمرار، بســبب التوتر 
والتباعــد فــي قــراءة كثير من امللفات الثنائية 
املشــهد  تفرعــات  مقدمهــا  وفــي  واإلقليميــة، 
ضعيفــا،  االســتقبال  حجــم  كان  الســوري. 
طريقــة  علــى  التركيــة  الترجمــة  ويعكــس 
اســتقبال الرئيــس، رجــب طيــب أردوغــان، فــي 

زيارته األخيرة أميركا.
للتذكيــر فقــط، أبلــغ بايــدن، فــي زيارتــه تركيا 
قبل أشهر، األتراك أن واشنطن لم تعد تبحث 
عن أي دور لتركيا في ملفات األزمة السورية 
وخطط الحرب على داعش، ورفض واشنطن 
تمّســك األتــراك بتخلــي اإلدارة األميركيــة عــن 
الحليــف الكــردي الجديــد، صالــح مســلم، ألن 
وضــع  تعرقــل  التركيــة  واملطالــب  الشــروط 

فرنســيون  مثقفــون  بهــا  يقــوم  الفرنســي، 
الفرنســية  الدولــة  دور  إغفــال  يحاولــون 
وسياساتها في هذا األمر، كما يفعل مثقفون 

عرب يرّددون خطابهم.
االســتعمار  آثــار  إغفــال  املمكــن  غيــر  مــن 
الفرنســي في تشــكيل موقٍف ومقاومٍة ثقافية 
لــم  أنــه  خصوصــا  عَمِرين، 

َ
ْســت

ُ
امل أبنــاء  عنــد 

يحصــل اعتــذار عــن الحقبــة االســتعمارية، أو 
محاولة لتصحيح أي شيء. كذلك، فإن القول 
عليهــم،  فرنســا  جميــل  املهاجريــن  بنكــران 
بإتاحــة اإلقامــة لهم علــى أراضيها، بعيدًا عن 
األصليــة،  بلدانهــم  فــي  عانــوه  الــذي  البــؤس 
الحــرب  بعــد  وبالــذات  فرنســا،  أن  يلحــظ  ال 
عاملــٍة  ليــٍد  بحاجــٍة  كانــت  الثانيــة،  العامليــة 
أجنبيــة، تــؤدي أعمــااًل »متدنّيــة«، ال يؤديهــا 
الفرنسيون، وقد فتحت الباب أمام املهاجرين 
مــن شــمال أفريقيــا للعمــل فيهــا، ووضعتهــم 

األتــراك  إلــى  ويســتمع  واملطالــب،  بالشــروط 
فــي شــروطهم ومطالبهــم املضــادة، ثــم يعــود 
دائمــا بيــد فارغــة، ثــم يقــّرر العــودة واملحاولة 
ثانيــا، لكســب الفرص والوقــت. تختلف زيارة 
هــذه املــرة عــن ســابقاتها، فقــد أهدتــه تركيــا 
 طبــق األصــل عــن قرار البرملــان التركي 

ً
نســخة

أن  وأفهمتــه  إســرائيل،  مــع  املصالحــة  حــول 
بشــكل  سيســتمر  الروســي  التركــي  التقــارب 
أقــوى، ألن مصلحــة تركيــا تتطلــب ذلــك، وأن 
طلــب أنقــرة هــو ليــس إعــادة غولن، بــل تدمير 
مؤسســاته املنتشــرة في املدن األميركية، وقد 
تحولــت إلــى لوبي معــاٍد لتركيا، ومصالحها 
اإلقليميــة، وهــذه هــي املشــكلة الحقيقيــة مــع 
واشــنطن التــي تصــّر علــى تجاهــل ذلــك. كان 
لــن  األتــراك  أن  البدايــة،  منــذ  يعــرف،  بايــدن 
وأنهــم  ومطالبهــم،  مواقفهــم  عــن  يتراجعــوا 

فــي غيتوهــات، ال تتوفــر فيهــا حيــاة كريمــة، 
لــم  عــَرف بأنهــا »أقفــاص دجــاج«. 

ُ
وصــارت ت

يندمــج الجيــل الثالــث مــن املهاجريــن العــرب 
البيــت  ثقافــة  بــن  واملســلمن، وصــار حائــرًا 
وثقافــة املدرســة، وأثــر هــذا التشــنج كثيرًا في 
طريقــة تفكيــر عديديــن مــن أبنــاء هــذا الجيل، 
إلــى درجــة التحاقهــم بالتنظيمــات العنفيــة. 
فــي املقابــل، الحديــث عــن صــراع الحضــارات، 
النخــب  عنــد  تزايــد  اإلســام،  مــع  واملشــكلة 
الفرنســية، وهــذه النخــب أســهمت فــي إحداث 
فــي فرنســا، حيــث تؤكــد علــى  صــراع هويــٍة 
اســتناد الثقافــة الفرنســية إلــى إرٍث حضــارٍي 
مــع  تاريخيــة  حروبــا  وتســتعيد  مســيحي، 
املســلمن، ويظهــر كتــاب فرنســيون ماحــدة، 
لكنهــم ضــد اإلســام علــى وجــه الخصــوص، 
»ملحــد  بأنــه  نفســه  يعــرف  وبعضهــم 
مســيحي«، علــى طريقــة ماحــدة العــرب فــي 
تعريــف أنفســهم بالهويــات الطائفيــة، ضمــن 

االنفجار الطائفي عندنا.
مــع صعــود اليمــن املتطــّرف، وفاعلية تنظيم 
داعــش، تتصاعــد املخــاوف بحــدوث نــوٍع مــن 
التــي ال يمكــن  فــي فرنســا  االحتــراب األهلــي 
اإلســامية،  الرمــوز  مــع  مشــكلتها  تفســير 
فــي  هــي  مــا  بقــدر  الصارمــة،  بعلمانيتهــا 
عــدم قــدرة هويتهــا القوميــة علــى اســتيعاب 

املتغيرات.
)كاتب سعودي(

ســيخيبون أملــه، ولــن يضعــوا بــن يديــه أي 
ورفضهــم  تنــازالٍت،  أو  ضمانــة،  أو  تعهــد، 
األخــذ بنصائحــه فــي عدم االقتــراب كثيرًا من 
لــم يــأت  روســيا وإيــران والصــن. لذلــك، هــو 
املــرة، جــاء  هــذه  بالتهديــد والوعيــد   

ً
محمــا

يقــول عكــس مــا قالــه فــي املــرات الســابقة، إن 
 أكبــر فــي التعامــل مــع 

ً
تركيــا ســتجد صعوبــة

املشــهد االســتراتيجي اإلقليمــي الجديد. جاء 
يقــّر بــأن واشــنطن تهنــئ تركيــا علــى كســب 
الود الروسي، والتطبيع مع إسرائيل، وقبول 
فتــح الطريــق أمــام مرحلــة انتقاليــٍة مرنــة فــي 
فــرص  لألتــراك  ســهلت  كلهــا  وهــي  ســورية، 
توســيع رقعــة الخيــارات واملنــاورة اإلقليميــة 

مجّددًا.
ــي النفــس 

ّ
كان بايــدن فــي طريــق العــودة يمن

يــا  نفديــك  بالــدم  »بالــروح  يافطــات  برؤيــة 
العمليــات  غرفــة  فــي  جلــس  بعدمــا  بايــدن«، 
العســكرية التركيــة، ليتابــع التفاصيــل علــى 
عمليــة  إنجــاز  فرحــة  فــي  ويشــارك  األرض، 
تحريــر جرابلــس، لكنــه يعــرف صعوبــة ذلــك، 
بعد األســابيع القاســية التي مّرت بها تركيا، 
وهي تعيش أجواء تحوالٍت سياسية وأمنية 
األكثــر  الشــعار  وأن  والخــارج،  الداخــل  فــي 
رواجــا الــذي يرّدده الشــارع التركــي العريض، 
بإســامييه وقومييــه ويســارييه، اليــوم هــو 

»يا الله بسم الله والله أكبر«. 
)كاتب تركي(

التفوق الذي ينكسر اليوم، بانتشار الحجاب 
الجيــل  مــن  والنشــأة  املولــد  فرنســيات  بــن 
يعّبــر،  مظهــٌر  وهــذا  املهاجريــن،  مــن  الثالــث 
بشــكل أو بآخر، عن صمود ثقافة »متخلفة«، 

ورفضها االندماج ضمن الثقافة املتفوقة. 
فــي  أميــركا  مثــل  بمرونــٍة،  فرنســا  تتمـــع  ال 
علــى  واألخيــرة  املهاجريــن،  مــع  التعاطــي 
الرغــم مــن وجــود هويــٍة مهيمنــة فيهــا، هــي 
إال  األنغلوسكســونية،  البيضــاء  الهويــة 
أنهــا بلــد مهاجريــن، وهــو مــا يمنــح املكونات 
االجتماعية املختلفة مســاحة كبيرة للحركة، 
اليمينيــة،  النزعــة  تصاعــد  إغفــال  دون  مــن 
ومعهــا العــداء للمهاجريــن، وخــوف الِبيــض 
من خسارة هيمنة هويتهم، كما عبر عن ذلك 
صمويــل هنتنغتــون فــي كتابــه »مــن نحــن«، 
حن تحّدث عن تحّدي اإلسبان لهوية أميركا 

الحالية.
ليســت الهويــة الوطنيــة حالــة ناجــزة، حتــى 
مــع قيــام الدولة القوميــة وتعبيرها عن هوية 
األمــة، فهــي تتشــكل باســتمرار فــي الخطــاب 
اليومــي، وتخضــع لتحديــاٍت مختلفٍة، تســهم 
وفرنســا  وخارجيــة.  داخليــة  عوامــل  فيهــا 
اليــوم غيــر قــادرة علــى اســتيعاب املهاجريــن 
الثقافيــة  التعّدديــة  فيمــا  هويتهــا،  داخــل 
بعيــدة عــن الواقــع الفرنســي. مقاربــة مســألة 
املهاجريــن مــن زاوية تحميلهــم هم وثقافتهم 
املتخلفة مسؤولية عدم االندماج في املجتمع 

اللمســات األخيــرة علــى املخطــط األميركــي – 
الروسي اإلقليمي الجديد. 

اعتــذر هــذه املــرة بايــدن عــن حضــوره املتأخر 
بعــد املحاولــة االنقابيــة الفاشــلة، وطلــب من 
 
ً
الرئيس التركي، أردوغان، أن يتدخل مباشرة
لقطــع الطريــق علــى الحمــات اإلعاميــة التي 
تتهــم أميــركا بدوٍر مــا في املحاولة االنقابية 
ببعــض  األتــراك  يقنــع  أن  وحــاول  الفاشــلة، 
الصبــر فــي موضــوع تســليم فتــح اللــه غولــن 
إن  ســورية  ألكــراد  وقــال  املنتهيــة،  الورقــة 
تمســكوا  مــا  إذا  عنهــم  ســتتخلى  واشــنطن 
بالبقــاء فــي غــرب الفــرات، لكــن أهــم مــا قــام به 
إشــرافه املباشــر، جنبــا إلــى جنــب، مــع األتراك 
عمليــات  علــى  الســورية  املعارضــة  وقــوات 
»درع الفــرات«، وتكــراره أن القــوات األميركيــة 
شــاركت بشــكل مباشــر فيهــا. واختــار األتراك 
تســمية العمليــة »درع الفــرات«، وقبــل بايــدن 
مــا أراده الشــريك التركــي. الظــرف هــو داعــش، 
إلــى  الكرديــة  القــوات  إعــادة  هــو  واملظــروف 
شــرق الفــرات. كان التفاهــم األهــم بــن تركيــا 
وأميــركا، كمــا يبــدو، حــول أن تتكفــل تركيــا 
شــمال  فــي  داعــش  ضــد  العمليــات  بتســريع 
األميركيــة  اإلدارة  تتحمــل  وأن  ســورية، 
مســؤولية إيقــاظ حــزب االتحــاد الديمقراطــي 
مــن حلــم الكونفيدراليــة بالتفاهــم مع روســيا 

وإيران.
 
ً
مشــكلة األتــراك مــع بايــدن أنــه يأتــي محمــا

البوركيني وأزمة الهوية الفرنسية

بايدن عائدًا من مهمة »درع الفرات«

فرنسا اليوم 
غير قادرة على 

استيعاب المهاجرين 
داخل هويتها

جاء بايدن يهنئ 
تركيا على كسب الود 
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بطء غير مبّرر»الفساد« مؤذن بخراب العمران
قامــت ثــورات عــام 2011 فــي البلــدان العربيــة علــى الظلــم 
واالضطهــاد،  املســاواة  وعــدم  والعــوز  والجــوع  والفقــر 
باإلضافــة إلــى »الفســاد« الــذي تصــّدر هتافــات »الشــباب« 
املهّمشــة آنذاك، هذا قبل »شــيطنتهم«، وقبل تحويل مســار 

»الهبة الشعبية« برمتها إلى ما آلت إليه األحداث اآلن.
وعلى الرغم من الخراب والدماء التي ســالت، إال أّن الفســاد 
ا فــي أغلــب البلــدان العربيــة، وفقــا لتقريــر   متفشــّيً

ُ
مــا يــزال

نشرته منظمة الشفافية الدولية املعنية بالفساد، في مايو/ 
فــذت في تســعة 

ُ
أيــار 2016، املســتند إلــى دراســٍة مســحية ن

واملغــرب  ولبنــان  واألردن  ومصــر  الجزائــر  عربيــة:  بلــدان 
وفلسطني والسودان وتونس واليمن، وشملت مقابالٍت مع 
نحو عشــرة آالف شــخص. ومن النتائج األساسية، واملهمة 
فــي الوقــت نفســه، أّن 61% مــن املواطنيني فــي البلدان اآلنفة 
الذكر، أفادوا بأّن الفســاد ازداد خالل الشــهور الـ 12 أخيرًا، 
بــل وصلــت النســبة فــي لبنــان إلــى 92%، وفــي اليمــن إلــى 
84%، واألردن 75%، وفلسطني 70%، األمر الذي يدفع إلى 
دق ناقوس الخطر، ألّن األرقام تبنّي مدى حجم املأساة التي 

تعاني منها الشعوب العربية.
لهــا الفســاد، 

ّ
ــق بالجهــات الحكوميــة التــي يتخل

ّ
وفيمــا يتعل

الضريبــة،  ومســؤولي  الحكوميــني،  املســؤولني  أّن  تبــنّي 
وأعضــاء البرملــان، هــم األكثر فســادًا وبنســبة 45%، ثم أتى 
املحلــي، ورجــال األعمــال،  الحكــم  بعدهــم جهــات كهيئــات 

والشرطة، ومكتب الرئاسة، والقضاة.
رحت على العينة، هي فيما إذا تواصلوا 

ُ
من األسئلة التي ط

الحكوميــة،  )املــدراس  أساســية  عامــة  خدمــات  ســت  مــع 
الشــخصية،  الوثائــق  الحكوميــة،  والعيــادات  املستشــفيات 
الخدمــات الحيويــة، الشــرطة، املحاكــم( خــالل الـــ 12 شــهرًا 
املاضيــة، ودفعــوا رشــوة، أجابــت نســبة 30% بنعــم، وهــذا 
 دولــة وعــدد 

ِّ
يعنــي اســتنادًا علــى معــدالت الرشــوة فــي كل

مليــون   50 تعــادل  النســبة  هــذه  فــإن  البالغــني،  الســكان 

شــخص. الكارثة الكبرى أّن »املحاكم« ســجلت أعلى معدل 
حيــث  املســتهدفة،  الخدميــة  القطاعــات  بــني  الرشــوة  لدفــع 
وصــل إلــى 31% تليهــا الشــرطة بنســبة 27%، وهــذا يؤكــد 
لنــا الظلــم الكبيــر الــذي تقــع فيــه »الطبقــة الكادحــة« في حال 
اضطــروا إلــى مراجعة ما تســمى ســلطة »العدالــة والقانون« 
التــي مــن شــأنها تضرب بـ »القســم« عــرض الحائط، مقابل 

»حفنة« من دوالرات الفاسدين وسّراق املال العام.
وتصّدرت فئة الشــباب الطبقات االجتماعية األكثر تضررًا 
مــن الفســاد، فجــاءت بنســبة 33% للفئــة العمريــة مــن 18-
34 عامــا، و30% للفئــة العمريــة مــن 35- 54، و22% للفئــة 
 إلى أّن ثلث الرجال دفعوا 

ً
العمرية  ما فوق 55 سنة. إضافة

املجتمعــات  النســاء؛ بســبب طبيعــة  بربــع  رشــوة، مقارنــة 
األكثــر  هــو  فالرجــل  بالذكوريــة،  تتصــف  التــي  العربيــة 

احتكاكا مع الدوائر الحكومية والخدمات التي تقّدمها.
ثّمــة تســاؤل مهــم طرحتــه الدراســة املســحية، بخصــوص 
 أمــام عــدم اإلبــالغ عــن حــاالت 

ً
 حائــال

ُ
األســباب التــي تقــف

البلــدان العربيــة، فأجابــت العينــة  الفســاد املستشــرية فــي 
بنسبة 30% خوفا من العواقب، و19% إن اإلبالغ ال ُيحدث 
فارقــا. فــي نهايــة الدراســة، خرجــت املنظمــة غيــر الربحيــة 
بتوصيــاٍت وجهتها إلى رؤســاء الــدول املعنية وحكوماتهم 
املوقرة ومنها، تكثيف الجهود ضد الفساد، وتفعيل جهود 
مكافحة الفساد، ومكافحة الفساد في القطاع العام، ووقف 
الرشــوة فــي الخدمــات العامة، وإدمــاج املواطنني في محاربة 
الفســاد وتطويــر آليــات اإلبالع، والكثيــر من التفاصيل التي 
ا جادين 

ّ
 ملواجهة »وباء الفســاد«، هــذا إن كن

ً
تمنحنــا حلــوال

بمــا فيــه الكفايــة.  يقــول ابــن خلــدون: »الظلــم مــؤذن بخراب 
العمران«، لكن واقعنا املأساوي يحتم علينا القول: »الفساد 
مــؤذن بخــراب العمران«، فالفســاد أشــُد ظلمــا وفتكا وقهرًا 

من أيِّ شيٍء أخر.
بشير الكبيسي )العراق(

ال داعي ألن نستعرض األحداث السياسية في األعوام املاضية 
مــن الثــورة الســورية، فجميــع مكونــات املعارضــة السياســية 
والدول اإلقليمية ذات الشأن، بتوافقهم أو باختالفهم، لم ينجبوا 
إال أوالدًا مشــوهي التفكيــر األخالقــي واإلنســاني ومعدومــي 
السياســية،  باملراوحــة  ذلــك  وانعكــس  السياســي،  التفكيــر 
فــكان البــطء غيــر املبــّرر إليقــاف الصــراع الســوري مــن دون 
حلــول، مــا أدى إلــى رمــي شــعوب املنطقــة بمبــّررات ونظريــات 
وتحليــالت، بعضهــا خــارج عــن ســياق األحــداث، أو ليس له أي 
أســاس اقتصــادي أو سياســي أو منطقــي، وبعض آخر مجرد 
طــرح لهمهمــات غيــر مفهومــة، تســربت مــن الكواليــس، مثــل 
ضــّم الشــمال الســوري لتركيــا، وتأمــني مــّد خط الغــاز القطري 
التركــي، والســيطرة علــى آبــار النفــط الســورية، وامللــف النــووي 
اإليرانــي، وغيرهــا مــن العبــارات اإلعالميــة التــي ال تســمن وال 
تغنــي مــن جــوع.  وجــاء التهــاب امليــدان العســكري فــي حلــب 
مذيبا لذلك البرود السياســي، فاشــتعل واشــتعلت معه رغبات 
الــدول املنخرطــة فــي الصــراع لقطف ثمار سياســية على طاولة 
التفــاوض، فــكان الهدوء املريــب والباعث للقلق، نتيجة ضغوط 
تمــارس  خفيــة  وضغــوٍط  يوميــا،  مــارس 

ُ
ت عســكرية،  دوليــة 

علــى قــادة فاعلــني فــي امليــدان. وعــاد البطء غير املبــّرر، وعادت 
التحليــالت والنظريــات تطفــو مــن جديــد بانفصــام سياســي 
الجــوار،  للمعارضــة وتقســيم سياســي يراعــي مصالــح دول 
بتقســيمني، ديموغرافــي وفيدرالــي يضمــن اســتمرار الهيمنــة، 
ليعتلي الشــعور بالريبة واملؤامرة واالنكســار واإلحباط وجوه 
غالبية السوريني عموما، ووجوه العرب خصوصا.  بعد مرور 
عقــود، يجــد الســوري نفســه بمواجهــة »ســايكس بيكــو« مــن 
جديــد تتعــب كاهلــه، وتلزمه بحمل جواز ســفره الجئا يســعى 

إلى العيش تحت كنف املنظمات الدولية، فإلى متى؟ 
يبــدو أّن مشــاريع التقســيم لــن تتوقــف عنــد »ســايكس بيكو«، 
التقــت  لكنهــا جميعــا  لــه مصالحــه،   

ّ
وكل لــه مشــروعه،   

ّ
فــكل

هنــا علــى األرض الســورية، وجعلــت مــن حجــم الصــراع أكبــر 

وأكثــر دمويــة، ألنهــا جوبهــت بمــا لم يكن متوقعــا منها. ولكن، 
فــي الوقــت نفســه، لــم يكــن صراعــا مــع أصحــاب تلك املشــاريع 
 لهم الولوج في الفوضى تحت 

ّ
فحسب، بل كان مع نظاٍم سهل

 أوجــد لنفســه بيئــة حاضنــة، ليــس فقــط 
ٌ

أســماء مختلفــة، وكل
فــي صفــوف الســوريني، ولكــن أيضــا فــي صفوف مــن يّدعون 
ط ملشاريع 

ّ
حرصهم على البلد، وهنا كانت املأساة كلها، فخط

تقســيمية للمنطقة، ولكن بأشــكال مختلفة غير معهودة، وقد 
والــدم  بالســالح  إزكائهــا  فــي  تبنــت بعضهــا دول وســاهمت 
وخلــق النزاعــات. كانــت األحداث في ســورية أبعد ما تكون عن 
فكــرة التقســيم، فشــعار )واحــد واحــد واحــد الشــعب الســوري 
واحــد( كان أولــى الهتافــات التــي انطلقــت، ليفهــم العالــم بأســره 
أّن الســوريني املنتفضــني ضــد النظــام علــى قلــب رجــل واحــد، 
 هــذا مــا 

ّ
هــم أبعــد مــا يكــون عــن أّي رغبــة بالتقســيم، ولعــل

ّ
وأن

الدينيــة  املصطلحــات  اســتنهاض  إلــى  وداعميــه  النظــام  دفــع 
وزجهــا  وتغذيتهــا،  واإلثنيــة  والقوميــة  والطائفيــة  والعصبيــة 
فــي بيئــات عفنــة، فكانــت تنمــو وتتكاثــر كالفطــر، لتبــدأ فكــرة 
غرق 

ُ
التقســيم تطفــو بمســاندة دولية من أصحــاب املصالح، وت

كل التكهنــات والنظريــات والتحليــالت، وتجعــل األمانــي تبــدو 
كأضغــاث أحــالم. نحــن اليوم، أمام ســؤال: هل حقــا إّن التغيير 
القادم هو تطبيق فكرة التقسيم، كونه الحل السياسي للصراع 
الدائم من خالل  التحالفات السياسية والضغوط الدولية واملال 
الرصــاص  وتناغــم ألصــوات  باملناصــب  والوعــود  السياســي 
وتزكيتهــا؟ إن كان كذلــك، فهــذا يعنــي أّن املنطقة كلها مدفوعة 
نحــو أتــون التقســيم، وأّن بلدانــا أخــرى فــي املنطقــة صُغــرت أو 
كبــرت ســتوضع قريبــا علــى هــذه املقصلة. وإن صــح ذلك، فإّن 
ســورية تعيش حالة من مخاض لفيدراليٍة تكاد تكون حتمية، 
فهل الحلول السياســية هي الســبيل للمعالج أم ال صوت يعلو 
فوق صوت املدافع؟ وكال الحالني يجعلنا نســتمر في الســؤال: 

ملاذا البطء غير املبّرر؟
باسل الحمادة )سورية(

نساء اليمن يكسرن المحرّمات
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أدت الحــرب فــي اليمــن إلــى بــروز العديــد من 
الظواهــر. مــن ذلــك مــا كان بهــدف التكيف مع 
التدهــور االقتصــادي الحــاد، مثــل اضطــرار 
الكثير من النساء للخروج إلى سوق العمل ألول مرة، 
مــع مــا فــي ذلــك من كســر للتقاليــد واملحّرمــات. تتنوع 
مهن النساء وحرفهن. فالبعض ينتجن سلعا بسيطة 
ومتنوعة اعتمادًا على مهاراتهن ومعارفهن الخاصة. 
صفحــات  علــى  االعتمــاد  إلــى  اضطــررن  أخريــات 
اإلنترنــت املختلفــة مــن أجــل معرفــة طــرق تطويــر مــا 

يحّسن إنتاجهن لجعله أكثر جذبا في األسواق.
فــي منطقــة الجراف، شــمال العاصمة صنعاء، تخرج 
مدخــل  عنــد  مهمــات  ســال  لتبيــع  اليريمــي  إلهــام 
يثيــر  مــا  وهــو  للرجــال،  مخصــص  محلــي  ســوق 
هــا 

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ تقــول  بعضهــم.  حفيظــة 

اضطــرت إلــى العمــل ألول مــرة فــي حياتهــا مــن أجــل 
عقــب  وذلــك  ألســرتها،  املعيشــة  متطلبــات  مواجهــة 
إنهــاء خدمــات زوجهــا املوظــف فــي شــركة الســتيراد 

الباط أغلقت بسبب الحرب قبل عام ونصف.
كســرت  األســواق،  فــي  الســال  وبيعهــا  بصنعهــا 
اليريمــي العيــب التقليــدي فــي مجتمعهــا املحافــظ. 
فكــرة  أي  علــى  الحصــول  عــن  بالعجــز  ذلــك  تبــرر 
أخــرى مــن أجــل الفــكاك من أزمــة زوجها الــذي أصيب 
بحالــة اكتئــاب شــديد جــراء وضعــه الجديــد وعجــزه 
عــن الوفــاء بأهــم متطلبــات أســرته، بعدمــا كان ينفق 
مرتبــه املرتفــع نســبيا بســخاء، ولــم يتوقــع أن تغلــق 

الشركة التي كان يعمل فيها بن ليلة وضحاها.
تشــرح اليريمــي بعضــا مــن املشــاهد التــي تمــر فيهــا 
أثنــاء عملهــا: »أتلقى بعض الكلمات العنيفة العابرة 
عنــد مدخــل الســوق بســبب عدم اعتيــاد الرجال رؤية 
 كثيرين يتعاطفون 

ّ
ي أشعر أن

ّ
امرأة بائعة هناك. لكن

شــيئا بعد وفاته، ألباشــر تدريب ابنتي الشــابة على 
طريقة صنع بعض املواد من ســعف النخيل املنتشــر 
هنــا. ابنتــي توقفــت عــن دراســتها الجامعيــة بســبب 
ظروف الحرب، وتكتفي اليوم بالعمل في السعف في 
البيــت، فهــي تخجل من الخروج معي لبيع املنتجات 

في السوق خشية سخرية الناس منها«. 
تطويــر  مؤخــرًا  بــدأت  ابنتهــا   

ّ
أن فاطمــة  أم  تتابــع 

ُبُســط الجلــوس وســال التســّوق عبــر إدخــال بعــض 
أشــرطة الســعف بعــد تلوينــه فيهــا، لتجنــي بذلك من 
 الكثيــر مــن النــاس 

ّ
ورائهــا قيمــة أكبــر، خصوصــا أن

شــراء  علــى  ويقبلــون  الجديــد،  الشــكل  استحســنوا 
املنتجات كتحف فنية يمكن تعليقها على الجدران.

فــي املقابــل، تقــول االختصاصيــة االجتماعيــة هنــد 
 »عمل املرأة تســتهجنه ثقافة جزء كبير من 

ّ
ناصر إن

املجتمــع اليمنــي املحافــظ ألســباب مختلفــة أبرزهــا 
للتحــّرش،  تعرضهــا  واحتمــال  بالرجــال  اختاطهــا 
يميــل  التــي  الشــديدة  الخصوصيــة  إلــى  باإلضافــة 
الرجــال إلــى إحاطــة نســائهم بهــا، وامتعاضهــم لــدى 
ســماع اآلخريــن أصواتهــن أو التحديــق فــي ما يظهر 
مــن مامــح وجوههــن التــي يغطيهــا النقــاب عــادة«. 
 »بعض الرجال 

ّ
»العربي الجديد« أن تضيف ناصر لـ

يشــعرون بانتقــاص رجولتهــم، إذا لــم يتمكنــوا مــن 
العمــل   

ّ
أن فهــم يؤمنــون  اقتصاديــا.  كفايــة نســائهم 

يقتصر على بني جنسهم فقط«.
مجمــوع  مــن  املــرأة  نصيــب   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

القــوة العاملــة فــي اليمــن انخفــض مــن 25 فــي املائــة 
عــام 2006، إلــى 13 فــي املائــة فقــط عــام 2013. وتتركز 
أعمــال معظــم النســاء فــي مجاالت متدنيــة الدرجة أو 
عديمــة األجــر. وتعانــي املــرأة مــن هــذا الظلــم بالرغــم 
مــن تزايــد أعــداد اإلنــاث في التعليم أكثــر من أي وقت 
املتعاقبــة  الحكومــات  وعــود  مــن  وبالرغــم  مضــى، 
بزيادة مشاركة النساء في قطاعات العمل املختلفة.

 كثيرين 
ّ
معي بسبب وضع الجميع السيئ. وأشعر أن

مــن بينهــم يشــترون ســلعي مــن دون أن يكونــوا فــي 
 بعضهــم يعطيني مبلغا 

ّ
حاجــة إلــى شــرائها. كمــا أن

ي أرفض 
ّ
من املال كمســاعدة من دون أن يشــتري، لكن

ها لجأت إلى البيع أمام 
ّ
ذلك فيشــتري ســلة«. تقول إن

املنزليــة تعــرض عليهــا  األدوات   محــات 
ّ
الســوق ألن

أرباحــا ضئيلــة لقــاء إنتاجها. ومبررهــم ضعف إقبال 
مباشــرة  فتبيعهــا  الســال،  هــذه  شــراء  علــى  النــاس 
بنفســها. تعلمــت إلهــام مــن موقــع »يوتيــوب« كيفيــة 
تغليــف الســال ببعــض القمــاش وتزيينهــا بأشــرطة 
ملونة لتربح من السلة أكثر من ضعفي كلفة صنعها. 
وبذلــك، تلبــي األربــاح أدنــى االحتياجــات األساســية 

ملعيشة أطفالها وزوجها.
صــت 

ّ
تقل ونصــف،  عــام  منــذ  الحــرب  اســتمرار  مــع 

أنشــطة التكافل االجتماعي املختلفة، واختفت معها 
دعــم  إلــى  الهادفــة  والخيريــة  الحكوميــة  املشــاريع 
 هــذه األوضــاع، بدأت نســاء معدمات 

ّ
الفقــراء. فــي ظــل

في صنع منتجات تقليدية بسيطة مثل بعض أدوات 
املطبــخ والتنظيــف، وحاويــات حفــظ املــواد الغذائية، 
وُبُســط الجلوس، وســال التســّوق من سعف النخيل 
والقــش املتوفــرة محليــا، باإلضافــة إلــى العمل بمهن 

مختلفة كالتزين النسائي )كوافور(. 
األســواق  وأرصفــة  الســمك  أســواق  مداخــل  تمتلــئ 
الســاحلية  الحديــدة  مدينــة  فــي  املختلفــة  التجاريــة 
)غرب( بنساء يبعن هذه املنتجات. وتلقى منتجاتهن 
رواجــا جيــدًا بســبب مقاومــة ســعف النخيــل الحــرارة 
الشــديدة التــي يتســم بها طقس الحديــدة، خصوصا 

 التيار الكهربائي مقطوع منذ بداية الحرب. 
ّ
أن

هــا وابنتهــا توجهتــا إلى 
ّ
تقــول أم فاطمــة ســليمان إن

العمل بعد وفاة زوجها الصياد بمرض حّمى الضنك 
الذي انتشــر في املدينة قبل أشــهر وســط غياب شــبه 
تام للخدمات الصحية. تضيف: »لم يترك لنا زوجي 

مجتمع
أوصلــت منظمــة الصحــة العامليــة 12 طنــا مــن األدويــة واملســتلزمات الطبية الطارئة، إلــى مدينة تعز 
 »املســاعدات هي مســتلزمات 

ّ
)وســط اليمــن(. وجــاء فــي بيــان للمنظمــة علــى موقعهــا اإللكتروني، أن

عاج حاالت طوارئ، وأدوية عاج حاالت اإلسهال، وأكياس دم، ومستلزمات إنعاش األطفال حديثي 
 
ّ
الــوالدة، ومــواد تضميــد حــروق، باإلضافــة إلى أنواع مختلفة من املحاليــل الوريدية«. وأوضحت أن
ع على كل مستشفيات تعز كاستجابة لاحتياجات الصحية املاسة في 

ّ
تلك املساعدات »سوف توز

)األناضول( املدينة التي تشهد وضعا صحيا متدهورًا بسبب الصراع املسلح«. 

 الحشيش قد يدفع مستهلكيه إلى الشعور الدائم بالكسل وفقدان الرغبة 
ّ
رت دراسة كندية من أن

ّ
حذ

فــي بــذل الجهــد، إلــى جانــب عجزهــم عن اتخاذ القرارات. والدراســة التي أعّدها باحثون في قســم علم 
النفس في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا، نشــرت نتائجها أمس في العدد األخير من دورية 
»الطــب النفســي وعلــم األعصــاب«. وكانــت دراســات ســابقة قــد كشــفت عــن صلــة وثيقــة بــن تعاطــي 
املراهقــن للحشــيش وارتفــاع معــدالت إصابتهــم باألمــراض العقليــة الخطيــرة، خصوصــا انفصــام 
)األناضول(  هؤالء قد يقدمون أكثر على االنتحار. 

ّ
الشخصية وفقدان الذاكرة. كذلك، تبّن أن

دراسة كندية: الحشيش يدفع إلى الكسلالصحة العالمية: 12 طنًا من المساعدات الطبية لتعز

القاهرة ــ العربي الجديد

محافظــة  فــي  مصريــة  امــرأة  مقتــل  كشــف 
بزعــم  الدّجالــن  أحــد  يــد  علــى  البحيــرة، 
 مــن جســدها، عــن زيــادة عــدد 

ّ
إخــراج الجــن

هــؤالء فــي مصــر. وقــد أّكــد املركــز القومــي 
للبحــوث االجتماعيــة والجنائية في تقرير 
 عدد من يمارسون تلك الخرافات تجاوز 

ّ
أن

كل  فــي  عــن 
ّ
موز شــخص  مليــون  نصــف 

املحافظات املصرية.
وكانــت ربــة منــزل تدعــى نهــا ج. قــد دفعــت 
حياتهــا ثمنــا للجهــل، إذ لقيــت مصرعهــا 

مــن  مــوت«  »علقــة  بعــد  بجراحهــا  متأثــرة 
بعصــا،  وضربهــا  بالحبــال  كّبلهــا  دّجــال 
 مــن جســدها. ووصلــت 

ّ
زاعمــا إخــراج الجــن

جثة هامدة إلى أحد مستشفيات البحيرة، 
 إصاباتها هي 

ّ
فيما لحظ الكشف الطبي أن

عبــارة عــن »ســحجات وكدمــات على الوجه 
واليديــن وأســفل الذقــن والذراَعن اليســرى 
واليمنى«، مع إشــارة إلى »شــبهة جنائية« 

في ما خّص وفاتها.
املركــز  فــي  الباحــث  يقــول  فــي هــذا اإلطــار، 
القومــي للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة، 
 »عــدد الدّجالــن في مصر في 

ّ
ســيد إمــام، إن

تزايــد مســتمر بصــورة ســرطانية«، مشــددًا 
هــم  األعمــال  بتلــك  يأتــون  »الذيــن   

ّ
أن علــى 

فــي معظمهــم من العاطلــن من العمل الذين 
، لقاء 

ّ
يقولون بقدرتهم على استخراج الجن

الجديــد«  »العربــي  لـ يضيــف  مالــّي«.  بــدل 
 كثيريــن منهــم يــرون فــي ذلــك »صنعــة« 

ّ
أن

 »عــددًا كبيــرًا مــن 
ّ
لجلــب املــال، الفتــا إلــى أن

هــؤالء يعمــد إلى أعمــال منافية لآلداب عبر 
االعتــداء جنســيا علــى نســاء. كذلــك يّدعــي 
للعوانــس  الــزواج  نحــس  فــّك  علــى  قدرتــه 
 
ّ
واإلنجــاب للمــرأة العاقــر«. ويوضح إمام أن
املركــز كان قــد أعــّد بحثــا فــي عدد مــن القرى 

 عــدد الدّجالــن 
ّ
واملــدن، »توّصــل فيــه إلــى أن

 الواقع يشير إلى 
ّ
تجاوز 500 ألف دّجال، لكن

 الرقم أكبر بكثير، إذ ثّمة آخرون يزعمون 
ّ
أن

العــاج بالقــرآن وبالكتــاب املقــدس«. ويــرى 
 من يدعي قدرته على شــفاء األمراض 

ّ
 كل

ّ
أن

بمثل هذه األعمال هو »نّصاب«.
هــي  الكبــرى  »الطامــة   

ّ
أن إمــام  ويتابــع 

علــى  تتــردد  بــارزة  شــخصيات  بوجــود 
والرياضــة  الفــن  أهــل  مــن  يوميــا،  هــؤالء 
 نصــف النســاء املصريــات 

ّ
والسياســة، وأن

ويتــرّددن  والشــعوذة  بالســحر  يعتقــدن 
على الدّجالن كذلك«. ويقّدر حجم األموال 

ســنويا،  هــؤالء  جيــوب  إلــى  تدخــل  التــي 
إلــى  بمليــارات الجنيهــات املصريــة، الفتــا 
 »الخرافــة جــاءت نتيجــة ضعــف الوعي، 

ّ
أن

حيلــة  وقلــة  بالتعليــم،  االهتمــام  وعــدم 
 مشــاكلهم«. 

ّ
كثيريــن فــي التوّصــل إلــى حــل

حــّد  إلــى  »األمــر وصــل   
ّ
ألن إمــام  ويأســف 

اســتعانة مســؤولن بدّجالــن ملســاعدتهم 
بهــا  يتعلــق  مصيريــة  قــرارات  اتخــاذ  فــي 
مــا  كان  إذا  وفــي معرفــة  البــاد،  مســتقبل 
يقــوم بــه ســوف يعــود عليــه بالخيــر أم ال. 
وقــد بلــغ ذلــك أيضــا حــّد التنجيــم بكيفيــة 

الوفاة، خصوصا للرموز املصرية«.

نصف مليون دّجال يمارسون الشعوذة في مصر

عصام سحمراني

ُه 
ُ
»وكائْن ترى ِمْن صامٍت لَك ُمعِجٍب.. زيادت

ِم«، حفظنا مرارًا هذا 
ّ
أو نقُصـُه في التكل

قة زهير بن أبي 
ّ
البيت مع غيره من أبيات معل

سلمى في أيام الدراسة الثانوية. وحفظنا 
معه معناه الذي يحثنا على انتظار اكتمال 
إعجابنا بشخص نقابله حتى يتكلم، فإن 

م قد يزداد إعجابنا به أو ينقص.
ّ
تكل

م في البيت ليس مجرد كالم، فهو 
ّ
التكل

فعل ورّد فعل وشعور باآلخر وانسجام 
 ذلك وغيره يحدد موقفنا الالحق 

ّ
معه. كل

منه. أما الصامت فهو ليس مجّرد شخص 
بالتالي، فقد يكون وضعا ما أعجبت 

به من الخارج وعندما دخلَت إليه ازداد 
إعجابك به وتابعت طريقك فيه كأفضل ما 
يكون، أو نقَص ذلك اإلعجاب مع انكشافه 

أمامك، فلعنت الساعة التي أعجبت به فيها، 
وتلقفت أّي حبل للخالص.

كثيرة هي هذه املظاهر املغايرة لتصوراتنا 
األولية عنها وانطباعاتنا. بل يقع معظمنا 

فيها إذا ما خاض أمواج الحياة االجتماعية 
يوما بعد يوم، ولم يلتزم الرمال الدافئة 

الناعمة واآلمنة للشاطئ.
تلك األمواج تشبه موجة نانسي )بليك 

ليفلي( في فيلم »ذا شالوز« )إخراج جاومي 
كوليت سيرا 2016(، التي كانت تبدو 

مثالية جدًا من أجل الركوب بلوحها. بعد 
عدة حمالت ناجحة في بحر تلك الجزيرة 
املكسيكية التي كانت تتذكر فيها والدتها 

الراحلة، نزلت نانسي هذه املرة وحدها في 
املياه وقررت توديع النهار باملوجة األخيرة. 

كانت موجة لعينة قلبتها وأفلتت حبل اللوح 
 مع عضة 

ّ
من قدمها، ولم ينته األمر إال

قرش لفخذها. ولوال ظهور جزيرة صخرية 
صغيرة جدًا استنجدت بها مع بداية الَجزر، 

كلت في لحظتها.
ُ
أل

من هذه األمواج أشخاص ناجحون. وقد 
نا أعجبنا 

ّ
يكونون مجرد أشخاص لكن

بهم من الخارج. وربما يكونون منظمات 
وجمعيات ومنظومات مختلفة، بعضها 

رياضي وآخر ثقافي أو أكاديمي أو إعالمي 
أو حقوقي.

األساس أّن الحكم على هؤالء من ذلك 
الخارج ينقصه الكثير جدًا من عناصر 

 من الداخل. ربما 
ّ

التقييم التي ال تظهر إال
يكون تقييما إيجابيا ورّبما يكون سلبيا، 

ليست املسألة هنا على اإلطالق. زاوية النظر 
 عملة وجهني، 

ّ
هي األساس، فكما أّن لكل

 شخص أو منظومة، أكثر بكثير 
ّ

فإّن لكل
من مجرد وجهني.

هي وجوه متداخلة معقدة، قد ننفر منها 
لحظة إدراكنا بعض حقيقتها. وقد نغوص 

أكثر لنتبنّي ما أمكننا من تلك الحقائق 
فنعجب بها أو ننفر. وقد نقرر أن نتغاضى 

عّما ال يعجبنا ونلتزم بما يعجبنا فيها 
به على ما عداه. وكذلك، قد نقرر أّن 

ّ
ونغل

األمر بأكمله ال يستحق مثل هذا التعب، 
فنركب أول موجة تصادفنا بعده.

هي انطباعاتنا عنه في ظاهرها، أو في 
ها في الوقت عينه قد 

ّ
ظاهرها وباطنها، لكن

ال تشبه انطباعات غيرنا عنه. واألهّم من 
ها قد ال تشبهه هو نفسه.

ّ
 ذلك، أن

ّ
كل

أكثر من وجَهين
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القضية بحسب مصادر عربية قاطنة في ذلك 
الحّي، »في عام 2012 عندما وقع إشكال حول 
شابة كانت ترافق شابًا ثّم راحت ترافق شابًا 
آخــر معروفًا. وكــان شجار حــول تلك الشابة، 
احتدم ولم يهدأ حتى يومنا هذا بني أصدقاء 
طــفــولــة يــقــطــنــون فـــي تــلــك املــنــطــقــة«. تضيف 
ــم يــتــمــّكــن مـــن تــصــديــق  ــدًا لـ ــ  »أحــ

ّ
املــــصــــادر أن

األحقاد التي طــرأت والترّبص الــذي يسيطر، 
من دون أن نرى ما يمكن للشرطة وللسلطات 
ــذا الــعــنــف املــســتــشــري  فــعــلــه، بـــهـــدف وقــــف هــ

واملسيء للسكان ولسمعة املنطقة«.

حرب بين عصابَتين
ني في 

َ
ف حربًا بني عصابت

ّ
تدهور األمــور خل

أصــول مهاجرة.  أفرادهما من  املدينة، بعض 
وهو أمر ال يرى فيه عبد الفتاح املهاجر منذ 
33 عامًا، »ما يدعو إلى التفاخر. لقد تفاقمت 
األمــور بطريقة هائلة، من دون أن ينصت أّي 
من هؤالء ملا يقوله الكبار أو رجال القانون«. 
ه »باملعنى الحرفي للكلمة، قسمت 

ّ
يضيف أن

املنطقة إلى قسم شمالي تسيطر عليه عصابة، 
والعصابتان  أخــرى.  عليه  تسيطر  وجنوبي 
لألسف تتألفان من أفراد من الشرق األوسط، 
بحسب ما يطلقون عليهم رسميًا، على الرغم 

هم ولدوا وكبروا هنا«.
ّ
من أن

وفي محاولة لشرح ما يجري، يذكر الناشط 
فــي حـــزب الــخــضــر الــيــســاري، مــحــمــد سعيد، 
 الــحــرب 

ّ
 »الـــشـــرطـــة تــعــلــم عــلــم الــيــقــني بــــأن

ّ
أن

ـــني، الـــتـــي أدت لـــألســـف إلـــى 
َ
ــت ــمـــوعـ بــــني املـــجـ

مـــوت الــطــفــل يــوســف قــبــل أيــــام، ال عــاقــة لها 
القصة كلها  ال بقضايا شــرف وال مــا شــابــه. 
نــزاع على مناطق نفوذ لبيع املمنوعات  هي 

واملخدرات ال أكثر«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول الــنــاشــطــة االجــتــمــاعــيــة، 
 »هـــؤالء الــذيــن كــانــوا في 

ّ
أمــيــرة، مــن مــاملــو إن

لون 
ّ
يمث  ،2012 عــام  في  العاشرة  أو  التاسعة 

نتحّدث  نحن  املجموعات.  هــذه  اليوم عصب 
عـــن أطـــفـــال مـــراهـــقـــني فـــي الــثــالــثــة عـــشـــرة أو 
ــذون مــن دون تفكير في 

ّ
الــرابــعــة عــشــرة، يــنــف

ــر هــذه العصابات الــتــي تــرّوع  الــعــواقــب، أوامـ
وتــخــّرب  الــضــواحــي،  فــي  املحلية  املجتمعات 

ــراد املجتمع  ــ تــخــريــبــًا عــمــيــقــًا الــعــاقــة بـــني أفـ
وتشّوه صورة العرب واملهاجرين عمومًا«.

حادثة الحانة
لم يكن مقتل الطفل يوسف الحادثة الوحيدة 
ففي  الــســويــد،  جــنــوب  منطقة  الــتــي شهدتها 
ــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي، اقتحم  شهر مـ
كاشنيكوف  برشاشات  مسلحان  شخصان 
ــوا يطلقون  ــ إحــــدى حــانــات غــوتــيــبــورغ وراحـ
النار على املوجودين، فقتلوا ثاثة أشخاص. 
اثنان منهم تابعان لعصابة منافسة والثالث 
عًا موسيقيًا ال عاقة له بالعصابات، 

ّ
كان موز

أعمارهم  تــراوحــت  فيما أصــابــوا 15 شخصًا 
بني 20 و 60 عامًا، معظمهم من الرجال. وفقا 
لصحيفة »إفتونبابديت« املسائية الصادرة 
 »مــهــّمــة أحــد 

ّ
ــإن فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــادثــة، فـ

النار  إطــاق  كانت تصوير عملية  املهاجمني 
ــني بــالــهــجــوم«. 

َ
ــــدام الــشــخــَصــني املــســتــهــدف وإعـ

 
ّ
أن أيضًا  أّكــدت  قد  السويدية  الشرطة  وكانت 

ما جرى هو »تصفية حسابات بني عصابات 
متنافسة«.

وما يخشاه منذ ذلك الحني كثيرون من سّكان 
أغلبية  تقطنها  التي  بسبسيغورد،  ضاحية 
بيئتنا  وأهـــل  »مناطقنا  أن تصبح  مــهــاجــرة، 
املــتــحــّدرون مــن ســويــديــني مــهــاجــريــن، عرضة 
أنــواع اإلهمال وسيطرة العصابات على  لكل 
املهاجرة  أم توفيق  يومياتنا«. هذا ما تقوله 
من أصول لبنانية منذ 24 عامًا. وعلى الرغم 
ــال بــعــد تــلــك الــحــادثــة  ــ مـــن اعــتــقــال ثـــاثـــة رجـ
 استخدام الساح في 

ّ
واتهامهم بالقتل، إال أن

املدن السويدية يتزايد منذ عام 2014.
وتأتي حادثة الطفل يوسف قبل أيام، مرتبطة 
بــــحــــادثــــة الــــحــــانــــة فــــي الــــعــــام املـــــاضـــــي. أحـــد 
املهاجمني في حادثة الحانة، الذي ُحكم عليه 
الجاري،  آب  أغسطس/  شهر  بداية  بالسجن 
كان يعيش في الشقة حيث قتل يوسف. ويظن 
الخبراء في شؤون العصابات وكذلك الشرطة 
الطفل،  إلــى مقتل  أدت  التي  القنبلة،  إلــقــاء   

ّ
أن

»تأتي من ضمن حرب العصابات املتصاعدة، 
ــة شــهــر  ــ ــادثـ ــ ــــي حـ مـــثـــلـــمـــا كــــــان األمـــــــر عـــلـــيـــه فـ
مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي. فالعصابات 

ناصر السهلي

ــبـــوع مـــن دون أن  بـــالـــكـــاد يـــمـــّر أسـ
ــل انــفــجــار أو إطـــاق نـــار في  يــســجَّ
 
ّ
ــد يـــظـــن ــ إحــــــــدى مــــــدن الــــســــويــــد. قـ
ـــنـــا نـــتـــحـــّدث عـــن أعـــمـــال إرهـــابـــّيـــة 

ّ
الــبــعــض أن

ليست  ها 
ّ
لكن أصــولــّيــة،  مجموعات  ترتكبها 

كــــذلــــك، بـــالـــتـــالـــي ال تـــأتـــي فــــي إطــــــار »أجــــــواء 
الهجمات في أوروبــا« كتلك التي تعّرض لها 
عدد من مدن فرنسا وأملانيا وبلجيكا وغيرها. 
والسويد التي جذبت آالف املهاجرين طالبي 
اللجوء في األعوام األخيرة، يشهد مجتمعها 
ها العنف وتغّير نبرة 

ّ
تحّوالت كثيرة ليس أقل

الترحيب بــهــؤالء، وتــشــددهــا وتــصــاعــد نبرة 
التي تقع  الــذي يستفيد من األخــطــاء  اليمني، 
فـــي املــجــتــمــعــات املـــهـــاجـــرة، وأكــثــرهــا مرتبط 
بعصابات تتنازع دمويًا على مناطق نفوذها 
أفعالها  وبانعكاسات  بالضحايا  آبــهــة  غير 

على اآلخرين.
ــــي، تـــتـــواصـــل  ــوالـ ــ ــتـ ــ لـــلـــســـنـــة الــــرابــــعــــة عـــلـــى الـ
»الـــحـــرب الــعــنــيــفــة بـــني أعـــضـــاء الــعــصــابــات«، 
وفـــق تــفــســيــر الــشــرطــة الــســويــديــة ملـــا يــجــري. 
فـــي جــنــوب الــســويــد وجـــنـــوب غـــرب الــســويــد، 
ثّمة مدن مثل ماملو وغوتيبورغ، أكثر عرضة 
مـــن غــيــرهــا لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــعــنــف املــســلــح 
ــد قلقًا مــتــزايــدًا لــدى السلطات 

ّ
الـــذي بــات يــول

تلك  البلديات. وفي  في  واالجتماعية  األمنية 
املدن، تتركز أيضًا مجموعات مهاجرة كبيرة 
النزاعات  فيها  تنتشر  سكنية  تجّمعات  فــي 
واملشاكل االجتماعية، بالتزامن مع تراجع في 

األوضاع االقتصادية.

مصرع يوسف
ــة الــــثــــانــــيــــة بــعــد  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فــــــي غـــــوتـــــيـــــبـــــورغ، املـ
بــني  ــنــــف  ــعــ الــ ــد  ــاعــ تــــصــ أّدى  ــم،  ــولــ ــهــ ــوكــ ــتــ ســ
الــعــصــابــات إلـــى مــقــتــل طــفــل فــي الــثــامــنــة من 
أيــام )22 أغسطس/  عمره، بعد إصابته قبل 
آب الجاري( بشظايا قنبلة وهو نائم. الطفل 
ــارة مـــع والـــدتـــه  ــ ــان فـــي زيــ ــ يـــدعـــى يـــوســـف وكـ
ــارب لــهــم، عندما رمــت فجأة  وأخــويــه عند أقـ
مــجــمــوعــة مـــن األشـــخـــاص قــنــبــلــة يـــدويـــة من 
نافذة الغرفة حيث كان ينام. ووفقًا ملا ذكره 
مـــســـؤول الــتــحــريــات فـــي الــشــرطــة الــســويــديــة 
 »مــا جرى 

ّ
في املدينة، روبــرت كارلسون، فــإن

هو هجوم ثــأري مستمر بني أفــراد عصابات 
القتل، وقــد ذهــب طفل صغير ضحية  بهدف 
 حرب العصابات تتفاقم 

ّ
ذلــك. وهــذا يثبت أن

نحو عنف غير معقول«.
من  خصوصًا  غوتيبورغ،  بمدينة  العارفون 
 حّي 

ّ
أن جــيــدًا  يعلمون  الــعــرب،  قاطنيها  بــني 

اكتظاظًا  األحــيــاء  أكثر  هــو  بيسكوبغوردين 
 

ّ
ظل العصابات  من  النوع  وهــذا  باملهاجرين. 
يكبر ويتمّدد من دون قدرة على لجمه. بدأت 

حرب 
عصابات

السويديون 
قلقون من 

العنف المتنامي

العمر  من  البالغ  يوسف  سقط  آب،  أغسطس/   22 في 
في  القائمة  العصابات  لحرب  ضحيّة  أعوام،  ثمانية 
غوتيبورغ السويدية منذ سنوات، وسط قلق كبير يعبّر 
عنه البعض فيما يتحّفظ على الحديث فيه بعض آخر

بعد جهود حثيثة بذلها 
حقوقيون ومدافعون 
عن حقوق اإلنسان في 

المغرب، أقرّ قانون خاص 
ينّص على تجريم االتّجار 

بالبشر وينزل عقوبات 
مختلفة ومشّددة 

على مرتكبي هذا النوع 
من الجرائم في البالد 

وخارجها

المغرب يجّرم االتجار بالبشر... وشكوك في  التنفيذ

شهدت مدينة غوتيبورغ 
خالل العاَمين الماضيين 

مائة حادثة إطالق نار

ما يحصل اليوم من شأنه 
أن يولّد انتقامًا في دائرة 

مفرغة من العنف

التحّدي هو في تخفيض 
مرتبة المغرب عالميًا على 

سلّم جرائم االتّجار بالبشر

مشاريع سياحية بُنيت على 
استغالل قاصرات ونساء 

في مقتبل العمر وأطفال

1819
مجتمع

الرباط  ـ حسن األشرف

 الحركة الحقوقية في املغرب 
ّ
يمكن القول إن

ــداء، بـــعـــد مــصــادقــة  ــعــ ــرًا الــــصــ ــيــ ـــســـت أخــ
ّ
تـــنـــف

ومجلس  الــنــواب  مجلس  يه، 
َ
بغرفت الــبــرملــان 

املستشارين، على قانون خاص يجّرم ظاهرة 
جار بالبشر، كانت قد تقّدمت به الوزارة 

ّ
االت

املكلفة باملغاربة املقيمني في الخارج وشؤون 
الـــهـــجـــرة. وقــــد نــــّص الـــقـــانـــون عــلــى عــقــوبــات 
 املتورطني في جرائم االتجار 

ّ
مشددة في حق

بالبشر.
أبــــــدت جــمــعــيــات حــقــوقــيــة عــــــّدة ارتــيــاحــهــا 
جرائم  مقترفي  ضــّد  الجنائي  التشديد  إزاء 
جار بالبشر، سواء أكان ذلك إرغامًا على 

ّ
االت

ممارسة الدعارة أو التسّول أو العمل في مهن 
في  ها 

ّ
لكن وخارجها.  الباد  داخــل  مشبوهة 

املقابل طرحت أسئلة حول تطبيق مثل هذه 
القوانني على أرض الواقع، وحول التحديات 

في وجه إنزال أمثل للعقوبات.
 أشكال 

ّ
ويمنع الــقــانــون املــغــربــي الــجــديــد كــل

ــــجــــار بــالــبــشــر، ويــحــظــر أيـــضـــًا الــتــمــيــيــز 
ّ
االت

االتــجــار بالبشر،  تــجــاه األشــخــاص ضحايا 
مشددًا على ضرورة حماية الفئات الضعيفة 
ــة، خصوصًا األطــفــال والــنــســاء. وتلك 

ّ
والــهــش

ــر اســــتــــهــــدافــــًا لــعــرضــهــا  ــ ــثـ ــ ــــي األكـ ــئــــات هـ ــفــ الــ
وكرامتها.

جار 
ّ
سمت عقوبات املتورطني في جرائم االت

ّ
ات

الجديد،  القانون  عليها  نــّص  التي  بالبشر، 
بكثير من الحزم والصرامة حيال املتاجرين 
بفئة القاصرين ذكورًا وإناثًا، وفق ما يشير 
نــاشــطــون حــقــوقــيــون مــغــاربــة. وقـــد وصــلــت 
ــــى 30 عــــامــــًا، فــيــمــا  الـــعـــقـــوبـــات الــســجــنــيــة إلـ
ي 

َ
إلـــى مليون املــالــيــة ضخمة تــصــل  الــغــرامــة 

درهم مغربي )نحو 207 آالف دوالر أميركي(. 
أو أعمال وحشية،  ارتكب تعذيب  وفــي حــال 

فقد تصل العقوبة إلى حد السجن املؤّبد.
عّرف القانون املذكور جرائم االتجار بالبشر 
ها 

ّ
بأن مــشــّددة،  سجنية  لعقوبات  الخاضعة 

ــال الــجــرمــيــة الـــتـــي تـــطـــال كــرامــة  ــعــ  األفــ
ّ

»كـــــل
ــغــــال األوضــــــــاع  ــتــ اإلنــــــســــــان، مـــتـــضـــمـــنـــة اســ

في  للعمل  وتعريضهم  للناس،  االجتماعية 
مجال الدعارة، أو االستغال عن طريق املواد 
اإلبـــاحـــيـــة، أو الــعــمــل الــجــبــري، أو الــســخــرة، 
املــمــارســات  أو  أو االســـتـــرقـــاق،  الـــتـــســـّول،  أو 

الشبيهة بالرق«.

األطفال، وفي الوقت نفسه بات معبرًا دوليًا 
ــار فــــي الـــبـــشـــر، خــصــوصــًا  ــ ــجـ ــ لـــشـــبـــكـــات االتـ
الــنــســاء واألطـــفـــال اآلتــــني مـــن دول أفــريــقــيــة، 

لُيضاف إليهم اليوم الاجئون السوريون«.
 »األسوأ هو معاناة 

ّ
ويشير الخضري إلى أن

جار املحلي بالبشر«، موضحًا 
ّ
املغرب من االت

املغربية  السياحية  املــشــاريــع  مــن  »جــــزءًا   
ّ
أن

الــتــي يــتــمــتــع مــالــكــوهــا بــنــفــوذ واســــع يــؤمــن 
استغال  على  ُبِنَي  القانونية،  الحماية  لهم 
قـــاصـــرات ونــســاء فــي مقتبل الــعــمــر وأطــفــال 
صغار، وقعوا ضحايا الهشاشة االجتماعية 
بسبب الفقر والعنف والتشرد«. ويسأل: »إن 
لبارونات  حــد  القانون يستطيع وضــع  كــان 
االتـــجـــار بــالــبــشــر، مــن قبيل أصــحــاب بعض 
الــســيــاحــيــة املخصصة  الــفــنــادق واملـــشـــاريـــع 
في  املنتشرين  إلى جانب سماسرتهم  لذلك، 
إلـــى مكاتب  الـــوصـــول  هــل يستطيع  الـــبـــاد، 
التشغيل املحلية والدولية التي تّدعي توفير 
اليد العاملة املنزلية خــارج املغرب أو فرص 
الــعــمــل فـــي صـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل والــتــدلــيــك 

النساء  لحمل  واجــهــات  هــي  بينما  وغيرها، 
وحتى األطفال على ممارسة الدعارة في دول 

خليجية وأوروبية«.
 »مشروع القانون 27.14 

ّ
ويشرح الخضري أن

يــأتــي نــقــلــة نــوعــيــة فـــي الــســيــاســة الجنائية 
ـــجـــار بــالــبــشــر، ســواء 

ّ
املــرتــبــطــة بــمــحــاربــة االت

لجهة الــتــوصــيــف املـــوّســـع واملـــحـــدد لــحــاالت 
املـــشـــددة على  الــعــقــوبــات  االتـــجـــار، أو لجهة 
مقترفيها. فاملغرب لم يسبق له أن اتخذ أّي 

جار بالبشر«.
ّ
إجراء تشريعي للحّد من االت

ويــبــقــى الــتــحــدي األكـــبـــر بــحــســب الــخــضــري، 
ــــدى نــجــاعــة الـــقـــانـــون وفــعــالــيــتــه، من  فـــي »مـ
أجــــل تــخــفــيــض مــرتــبــة املـــغـــرب عــاملــيــًا على 
سلم جرائم االتجار بالبشر. واألهّم من ذلك، 
تنموية  سياسة  مواكبة  على  القانون  قــدرة 
ديــمــقــراطــيــة قــــــادرة عــلــى مـــســـاعـــدة الــنــســاء 
واألطـــفـــال فـــي وضــعــيــة الــهــشــاشــة، مـــن أجــل 
واالستغال،  والتشرد  العنف  من  حمايتهم 
ومن أجل توفير فرص ضمان لقمة عيشهم 

بكرامة«.

ويقول مدير املركز املغربي لحقوق اإلنسان، 
»الـــقـــانـــون املتعلق   

ّ
إن الــخــضــري،  ــه  اإللــ عــبــد 

بتجريم االتجار بالبشر جاء تتويجًا لجهود 
جّبارة قادتها الحركة الحقوقية املغربية، في 
ظل تنامي ظاهرة استغال النساء واألطفال 
فـــي الــــدعــــارة والـــســـخـــرة، واســـتـــغـــال ظـــروف 
من  واســعــة  شــرائــح  تعيشها  التي  الهشاشة 
النائية«.  املــنــاطــق  فــي  املــواطــنــني، خصوصًا 
 هذا 

ّ
يضيف الخضري لـ »العربي الجديد« أن

»يندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور 
املــغــربــي الــجــديــد، وانــســجــامــًا مـــع الــتــزامــات 
املغرب الدولية، ال سيما التزامه بمقتضيات 
بـــــروتـــــوكـــــول مــــنــــع االتــــــجــــــار بــــاألشــــخــــاص، 
املكّمل التفاقية  واألطــفــال،  النساء  خصوصًا 
املنظمة عبر  الجريمة  املتحدة ملكافحة  األمم 

الوطنية«.
 »ثــّمــة ســـؤااًل يتمحور 

ّ
ويــتــابــع الــخــضــري أن

حــول مــدى نجاعة الــقــانــون فــي تفعيله على 
ني. 

َ
 املغرب يعاني من مشكلت

ّ
أرض الواقع، ألن

هــو مــصــدر أســاســي لــتــجــارة الــنــســاء وحتى 

يــدويــة«، وفقًا  ال تتوانى عن استخدام قنابل 
مسؤول التحريات في الشرطة السويدية في 

غوتيبورغ، روبرت كارلسون.
إلى ذلك، شهد شهر يونيو/ حزيران من العام 
الــرابــعــة مــن عمرها،  فــي  املــاضــي مقتل طفلة 
ــك حـــني تم  فـــي ســيــاق حـــرب الــعــصــابــات، وذلــ
في  الــســيــارات  بــإحــدى  ناسفة  تفجير شحنة 
غــوتــيــبــورغ. وقــد قتل فــي تلك الــحــادثــة ثاثة 
أشـــخـــاص إلــــى جـــانـــب الــطــفــلــة، كــــان أحــدهــم 
مــرتــبــطــًا بــعــصــابــة مــنــافــســة. ويـــقـــول فـــي هــذا 
اإلطــار، شــاب يعمل في مكتب إرشــاد شبابي 
 »القلق بني 

ّ
إن ل عدم الكشف عن هويته، 

ّ
فض

ســكــان ضــواحــي غــوتــيــبــورغ يــبــدو كــبــيــرًا مع 
تزايد العنف وال مباالة هؤالء املجرمني بحياة 
الناس واستهدافهم حتى األطفال، إلصابة أو 

قتل شخص منافس لهم«.

الدولة فقدت سيطرتها
ــصــل، كــانــت الــشــرطــة السويدية 

ّ
فــي ســيــاق مــت

رت، فـــي تــقــريــر شـــامـــل عـــن »مــنــاطــق 
ّ
قـــد حـــــــذ

تعاني اجتماعيًا«، أصدرته في عام 2014، من 
تنامي ظاهرة  على  السيطرة  الــدولــة  »فــقــدان 
السويدية  الشرطة  خرجت  وقــد  العصابات«. 
والــســلــطــات الــعــامــلــة فـــي الــحــقــل االجــتــمــاعــي 
بتحذيرها هذا، بعدما شهد عام 2014 وحده 
خمسني حادثة إطاق نار في غوتيبورغ، من 
بيسكوبغوردين.  حـــّي  فــي  حــادثــة   13 بينها 
 انــتــشــار 

ّ
ــرى الــشــرطــة الــســويــديــة كــذلــك أن وتــ

مشاكل  وتفاقم  السكاني  واالكتظاظ  البطالة 
االندماج االجتماعي، كلها عوامل تــؤّدي إلى 

انتشار جرائم العصابات.
ها ال تملك »صورة شاملة عن 

ّ
وتقّر الشرطة بأن

عدد أفراد العصابات وما سّببته أعمالهم من 
أذى، وذلــك بسبب إحجام كثيرين عن اإلدالء 
بشهاداتهم التي تشير إلى الفاعلني من ضمن 
العصابات  عــالــم  فــي  جـــدًا  مغلقة  مجتمعات 

واإلجرام«، بحسب ما يؤّكد كارلسون.
إلـــى ذلــــك، وفـــي إحــصــائــيــة نــشــرتــهــا صحيفة 
السويدية،  اليوم(  )أخبار  نيوهتر«  »داغنس 
 »حرب العصابات أودت بحياة 12 شخصًا 

ّ
فإن

في غوتيبورغ بني عام 2013 وعام 2015، في 
حني شهدت املدينة خال عاَمني مائة حادثة 
 عن 

ً
ــار«. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، نــقــا ــ إطــــاق نـ

 »االعــــتــــداءات تــزايــدت 
ّ
شــرطــة غــوتــيــبــورغ، أن

في نهاية عــام 2015 وبــدايــة 2016. وقــد قمنا 
باعتقال نحو ثاثني شخصًا حتى األسبوع 

األخير من شهر أغسطس/ آب الجاري«.
العاصمة ستوكهولم،  وفــي  أخـــرى،  مــن جهة 
هــي تصفية لحسابات بني  تقع  أحـــداث  ثــّمــة 
العصابات. لكن، بحسب ما يفيد البروفسور 
فــي عــلــم الــجــنــايــات، يــــارزي شــاريــنــســكــي، من 
 »حــوادث غوتيبورغ 

ّ
جامعة ستوكهولم، فــإن

تـــبـــدو أكـــثـــر حــــــّدة ووضــــوحــــًا بــســبــب درجــــة 
العنف املمارس من قبل العصابات«. ويوضح 
السويدية  القناة  مــع  حديث  فــي  شارينسكي 
 »غوتيبورغ تدخل 

ّ
الرسمية »إس تي في«، أن

نا 
ّ
العنف. ولــألســف، فإن فــي حلقة مفرغة مــن 

ــر تــصــاعــدًا مــرعــبــًا في  نــخــشــى أن يــشــهــد األمــ
املستقبل. فهؤالء )أعضاء العصابات( ال شيء 
والــيــوم  ــذاء منافسيهم،  إيـ فــي عقولهم ســوى 

نشهد مرحلة التصفية الجسدية«.
ــكـــي،  ــنـــسـ ــاريـ ــــور شـ ــــسـ ــــروفـ ــبـ ــ ــاه الـ ومـــــــا يــــخــــشــ
الــــذي ســبــق وتــعــامــل مــع الــعــنــف فــي صفوف 
الــروك، أن »يصل املستوى الخطير  عصابات 
ــهـــداف عـــوائـــل أعـــضـــاء الــعــصــابــات  ــتـ إلــــى اسـ
هم أعــداء كذلك. وما 

ّ
املنافسني، على أساس أن

نــشــهــده الـــيـــوم فـــي غــوتــيــبــورغ مـــن شــأنــه أن 
ــرة مفرغة  ــد ردود فــعــل وانــتــقــامــًا فــي دائــ

ّ
يــول

الشرطة   
ّ
أن شارينسكي  ويـــرى  الــعــنــف«.  مــن 

قــادرة  تعاني من صعوبات جّمة، »فهي غير 
على لجم ما يجري بسبب انغاق تلك البيئة، 
الــتــي تحمل فــي األســــاس مــواقــف سلبية من 
هو  فعله  يمكن  »مــا  إليه،  بالنسبة  الشرطة«. 
فقط وقف تجنيد املراهقني، من خال منحهم 
 أفـــضـــل بــاملــســتــقــبــل مـــن خــــال الـــدراســـة. 

ً
ــــا أمـ

هكذا يصبح لديهم شيء يخسرونه في حال 
انضموا إلى تلك العصابات«.

 الـــخـــشـــيـــة لـــــــدى بــــعــــض الـــســـويـــديـــني 
ّ

ولـــــعـــــل
ل كذلك في 

ّ
واملهاجرين، على حّد سواء، تتمث

أعمال  النتشار  املتشّدد  اليميني  االستغال 
العنف في املدينة الثانية في السويد، ولخلق 
بــيــئــة ورأي عـــــاّم يــقــبــل الـــتـــشـــّدد واالنــــغــــاق، 
يـــن بــــــدأت تــعــتــمــدهــمــا حـــكـــومـــة الـــحـــزب 

َ
الـــلـــذ

ــذ نــوفــمــبــر/  ــنـ االجـــتـــمـــاعـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي مـ

استقبال  بعد  وذلـــك  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
الــســويــد نــحــو 160 ألـــف طــالــب لــجــوء. وأكــثــر 
ــّدة إلــــى الــتــحــذيــر  ــ ــك، تـــذهـــب صــحــف عـ ــ مـــن ذلـ
الــتــشــّدد« بــاتــت تتشكل الــيــوم   »بــيــئــة 

ّ
مــن أن

من  »يصبح  بالتالي  العصابات.  في صفوف 
السهل على تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( 
تجنيد هـــؤالء الــشــبــان الــغــاضــبــني«، وفــقــًا ملا 
داوبــاديــت«  »كريستلي  إليه صحيفة  ذهبت 
الدنماركية في عام 2014، وذلك في إشارة إلى 
 »غــوتــيــبــورغ هــي املــديــنــة األكــثــر مساهمة 

ّ
أن

إلى تنظيم  في دول الشمال بانتماء شبانها 
املدينة  مــن  داعـــش. فقد ســافــر مائتا شخص 

لانضمام إلى صفوف مقاتليه«.

شخابيطتحقيق

رشا شعيب

بالفخاخ.  مليئة  خطيرة  العائلية..  املناسبات  تبدو  كيف  تعرفون 
الناس يفرحون باألعياد. حاولت  الــذي يجعل  يــوم ما  أفهم في  لم 
ني لم أفلح. »كيف 

ّ
التظاهر بالنوم، لكن البليد  اليوم  جاهدة في ذاك 

يمكنها البقاء نائمة؟«. صوت من خلف الباب، قبل أن ُيفتح الباب 
ورتها. »نايمة 

ّ
وتقف جامدة. كانت تقف واضعة يَديها في جيَبي تن

ها تبحث عن أسلوب جديد لتعذيبي. »يال فقت«.
ّ
يا محروسة؟«. كأن

إذا  السرير  للبقاء في  الشخص فرصة  ُيمنح  البيت، ال  هــذا  »فــي 
ــهــا األعــيــاد ومــا تحمله من 

ّ
رغــب فــي ذلـــك«. قلت فــي نفسي. »إن

أمي  كانت  الصالون.  الى  ارتديت وجهًا شجاعًا ودخلت  تفاهة«. 
تصلي فــي قـــرارة نفسها »أال أضــرب بــوز فــي املــوجــوديــن«، كما 
تقول دائمًا. لقد كانت محقة. أنا ال أستطيع احتمال فكرة الجلوس 

مع أي شخص، أكثر من خمس دقائق.
قبلة، اثنتان، ثالث، أربع، خمس على الخد الواحد. »يا إلهي ما هذا 
الخالة سعاد  العائلة.  أفراد  الطعام، اجتمع  الضيق؟«. حول مائدة 
الجنون  مــن  طرفًا  تعاني  سهى  أّن  ظننت  لطاملا  سهى.  وابنتها 
كيفما  يها 

َ
بعين ابنتها  تــطــارد  األخــيــرة  كــانــت  لقد  أمــهــا.  بسبب 

ها تريد أن تبقيها محبوسة فيهما.. لها وحدها. إلى 
ّ
تلفتت. كأن

قصة  وهند  لحبيب  هند.  وخطيبته  حبيب  خالي  ابــن  جانبهما، 
أخرى. هند كما يعرف الجميع، تغار غيرة شديدة على خطيبها. 

تقّدمت نحو ابن خالي وطبعت قبلة على خّده. أعترف بخساسة 
ني كنت في حاجة ملحة إلى بعض التسلية. اصفّر 

ّ
ما فعلت، إال أن

ها 
ّ
وجه هند، رأيته يشّدها من قميصها، طالبًا منها أن تهدأ. لكن

انتفضت متمتمة أشياء غير مفهومة.
ــوام الــســتــة. تقّدمت  ــ عــلــى كــرســي صــغــيــر، جلست لــيــا، ابــنــة األعـ
نحوها، كانت عيناها متسّمرتني في صحنها. حاولت مداعبتها، 
إال أنها لم تكن تسمعني وال تشعر بوجودي. كم هي محظوظة! 
زينة هي خالتي  زينة.  الخالة  والدتها،  تجلس  كانت  إلى جانبها، 
ــّي. لــقــد كــانــت جميلة جـــدًا وهــادئــة،  ــ الــصــغــرى، وأقــــرب خــاالتــي إل
بعكسهّن جميعًا. كانت أقلهّن قلقًا، وكانت تنظر إلى الجميع بال 
ها ال تنتمي 

ّ
أن تــدرك جيدًا  مــبــاالة. ربما ألنها في قــرارة نفسها، 

إلى أّي من الفئات املوجودة. ابتسمت لي، فغمزت لها. كانت تلك 
طريقتنا إللقاء التحية، نحن املفعمتان باألمل بطريقة يائسة. 

في الجهة املقابلة، خالي فؤاد. هو متدّين، يكره األغاني والتبّرج. 
ه في مّرة، حلف عليها يمني 

ّ
إلى جانبه، زوجته محاسن. أذكر أن

الطالق حني سمعها تدندن أغنية لعبد الحليم. في الجوار، الخالة 
إضفاء  على  عجيبة  قــدرة  فــرح  لخالتي  »الكئيبة«.  بـ امللقبة  فــرح 
الكآبة إلــى أي حــديــث. يسحرها الــكــالم عــن األمـــراض والــكــوارث 
لم تعد  تــرى املآسي في كل قصة، وتختلق بعضها.  والــحــوادث. 

أخبارها تزعج اآلخرين، ألن أحدًا لم يعد يصّدقها.
األطباق على الطاولة كانت رائعة، أكلت يومها دجاجة كاملة.

صيدا ـ انتصار الدنان

وحلمه  طفولته  يخسر  جعلته  الحرب 
ــــي مــــدرســــتــــه. بــســبــبــهــا،  ــاء فـ ــقــ ــبــ ــــي الــ فـ
اضــطــر وعائلته إلــى الــهــرب إلــى مكان 
آخــر، حيث بدأ حياة جديدة ومختلفة 
تمامًا. لم يكن يظن يومًا أنه قد يضطر 
ف 

ّ
إلى العمل وترك املدرسة. كان قد نظ

الزبائن   
ّ
وألن صباحًا.  املقهى  طـــاوالت 

قــادرًا على الحديث  لم يأتوا بعد، كــان 
ــرت الـــحـــرب أحـــامـــه.  ــ ــ ــد دّم ــه، وقــ ــ عـــن أملـ
خال عمله، يتنقل من طاولة إلى أخرى 
لم يكن هــذا ما  الزبائن.  لتلبية طلبات 
يريده. لطاملا أحّب املدرسة، وكان يريد 
أن يحمل شهادة جامعية في املستقبل. 
أحــمــد شــاكــر طــفــل ســـوري كـــان للحرب 
ــال معظم  تــأثــيــر كــبــيــر عــلــيــه، حـــالـــه حــ
الحالي،  الوقت  في  السوريني.  األطفال 
يعمل نــاداًل في أحــد املقاهي املوجودة 
صيدا  ملدينة  البحري  الكورنيش  على 
)جــنــوب لــبــنــان(. يــقــول إنـــه يــتــحــّدر من 
ريـــف دمــشــق، ويــبــلــغ مــن الــعــمــر أربــعــة 
عــشــرة عــامــًا. »لـــم أتــوقــع يــومــًا أن أتــرك 
بيتي وبلدي وأعــرف الــذل وقد خسرت 
حياتي«. يضيف: »في ريف دمشق كان 
لنا بيتنا، وكنا سعداء في حياتنا. كان 
قــًا ولــم يكن ينقصنا 

ّ
والـــدي يعمل حــا

الــعــشــوائــيــة  الــقــذائــف  أن  إال  أي شــــيء. 
ــاقـــط كــــاملــــطــــر فــــوق  ــتـــسـ الــــتــــي كــــانــــت تـ
نترك  جعلتنا  تقتلنا،  وكـــادت  بلدتنا، 

ريف دمشق وننزح إلى قلب دمشق«.
ــا فــــي الــــشــــارع  ــنـ يـــضـــيـــف أحــــمــــد: »عـــشـ
البرد  تقينا  أغطية  وال  طعام  دون  مــن 
ــــي وقــــــت الحـــــــق، أعـــطـــانـــا  ــارس«. فـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
أن  عـــام، طلب منا  شخص بيتًا. وبــعــد 
نــدفــع بــدل إيــجــاره، وصـــار يــزيــد املبلغ 
من حني إلى آخر. في هذا الوقت، كانت 
ــنـــاطـــق الــقــريــبــة  املــــعــــارك تــشــتــد فــــي املـ
مــن مــكــان إقامتنا، فـــرأى والـــدي أن من 
لبنان خصوصًا  إلــى  االنتقال  األفــضــل 
أن الــحــرب تــتــمــّدد«. فــي لــبــنــان، مكثت 
واستأجرت  صــيــدا،  مدينة  فــي  العائلة 
ــدق، وســكــنــت  ــ ــنـ ــ ــي فـ ــ غــــرفــــة صـــغـــيـــرة فـ
فــيــهــا مــــدة شــهــر إلــــى أن وجـــــدت بيتًا 
ــة الــــقــــدس، عــلــمــًا أن  ــاحـ فــــي مــنــطــقــة سـ
بـــدل إيـــجـــاره 400 دوالر أمــيــركــي. كــان 
هــــذا املــبــلــغ مــرهــقــًا بــالــنــســبــة لــلــعــائــلــة. 

أستطع  لم  السبب  »لهذا  أحمد:  يشرح 
االلــتــحــاق فـــي املـــدرســـة، واكــتــفــيــت بما 
ــنـــت قــــد تــعــلــمــتــه فــــي ســـــوريـــــة. كــنــت  كـ
والحصول  تعليمي  متابعة  فــي  أرغــب 
عــلــى شــهــادة جــامــعــيــة«. حــالــيــًا، يعمل 
فـــي املــقــهــى ملــســاعــدة والـــــده فـــي تــأمــني 
في  املعيشة  أن  املــصــاريــف، خــصــوصــًا 
لــبــنــان مــرتــفــعــة، وال يــســتــطــيــع والــــده 
تأمني احتياجات األسرة لوحده. يلفت 
إلى أن والــده يعمل حاقًا في محل في 
صيدا، بعدما كان يملك محله في ريف 

دمشق.
يــضــيــف أحــمــد أن مـــن خــــال عــمــلــه في 
 مــعــقــواًل يــســاعــد 

ً
املــقــهــى، يـــؤّمـــن دخــــا

ــمـــل شـــقـــيـــقـــه فــي  ــعـ ــتــــه، فـــــي مـــــا يـ ــلــ عــــائــ
ملحمة في صيدا. يتابع أن الحياة في 
لــبــنــان لــيــســت ســهــلــة. »بــســبــب الــحــرب، 
اضــطــررت أنــا وأخـــي إلــى تــرك املــدرســة 
والــعــمــل، والــحــصــول على معونات من 
الجمعيات.  من  وغيرها  املتحدة  األمــم 
فــي ســوريــة، لــم نــكــن نــحــتــاج إلـــى طلب 
ــيـــوم، فحتى  املــســاعــدة مـــن أحــــد. أمـــا الـ
ــتــــي نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا ال  ــــدات الــ ــاعـ ــ ــــسـ املـ

تكفينا«.
مــع بــدايــة الــنــزوح، كانت األمــم املتحدة 
تــعــطــي الـــفـــرد الـــواحـــد نــحــو 19 دوالرًا 
ــرى، كـــانـــوا  ــ ــ ــــي أحــــيــــان أخـ أمـــيـــركـــيـــًا. وفـ

كاملعلبات  العينّية  املــعــونــات  يــقــّدمــون 
لــكــن  وغـــــيـــــرهـــــا.  الـــتـــنـــظـــيـــف  وأدوات 
ـــصـــت خـــدمـــاتـــهـــا 

ّ
ــل ــر، قـ ــهــ ــل نـــحـــو شــ ــبـ قـ

ــة، وبــاتــت الــعــائــلــة في  ــاديـ الــعــيــنــّيــة واملـ
حــاجــة إلـــى زيــــادة دخــلــهــا لتتمّكن من 
ســــد احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الـــيـــومـــيـــة وتـــأمـــني 
بـــدل إيـــجـــار الــبــيــت. »فـــي حـــال توقفنا 
ــع، نــصــيــر فـــي الــــشــــارع. لــذلــك،  ــدفـ عـــن الـ
أستطيع  عملي حتى  أضاعف ساعات 
تـــأمـــني دخــــل إضــــافــــي«، الفـــتـــًا إلــــى أنــه 
يتكل عــلــى »الــبــقــشــيــش« الـــذي يحصل 
عليه من الزبائن، هو الذي يحرص على 
ينسى  أن  دون  من  كل طلباتهم،  تلبية 

سّر املهنة وهو االبتسامة.
يــــقــــول أحــــمــــد إنـــــه يــتــمــنــى أن يــنــتــهــي 
ــابــــوس الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة ويـــعـــود  كــ
وعائلته إلى بيته. ثم ما يلبث أن يتذّكر 
ـــه تــهــّدم جـــّراء الــقــصــف. لكن هــذا أمر 

ّ
أن

بــســيــط إذ إن فـــي اســتــطــاعــتــهــم إعــــادة 
بنائه. »في سورية حياتنا وأصدقاؤنا. 
رّبـــمـــا تــتــحــســن الــــظــــروف وأتـــمـــكـــن أنــا 
وأخــي مــن االلــتــحــاق بــاملــدرســة مجددًا، 
الـــعـــمـــل«. مـــا زال أحــمــد  بــعــد أن نـــتـــرك 
مصرًا على بناء مستقبل مختلف، وإن 
كان يدرك أن هذا رهن الحرب. ففي حال 
استمرت، سيخسر هو وشقيقه كل ما 

حلما به.

أمسية عائليّة

أحمد شاكر يحلم بشهادات

يتمنى أن ينتهي كابوس الحرب في سورية )العربي الجديد(

مرغمة على 
التسّول؟ )فاضل سنا/ 

فرانس برس(

)Getty/العنف يسيء إلى السكان وإلى سمعة المنطقة )ديفيد راموس
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قضايا
أخفقت إسرائيل، طوال عقود، في أن تجعل نفسها شرطي المنطقة العربية، على الرغم من عملها الذي لم يتوقف، وعلى 
الرغــم مــن عوامل ذاتية وموضوعية كانت تســاعدها علــى ذلك، األمر الذي يعود إلى اســتحالة قبولهــا دولة طبيعية في 
المنطقة، والرفض الشعبي الواسع لها. تتقصى مطالعة الكاتب معين الطاهر هذه القضية، بمختلف إحاالتها ومستوياتها
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معين الطاهر

ــذ املـــــــشـــــــروع  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ مــــــنــــــذ بـــــــــــدء تـ
فلسطني،  أرض  على  الصهيوني 
الـــغـــرب  أن  ــد  ــائــ الــــســ ــاد  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالعـ
االســتــعــمــاري زرع الــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
وســــط مــنــطــقــتــنــا الـــعـــربـــيـــة، لــيــشــكــل قـــاعـــدًة 
مــتــقــدمــًة لــاســتــعــمــار فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي، 
تحرس تجزئته، وتدافع عن املصالح الغربية 
فيه، وتجهض أي حالة نهوٍض قد تكتنفه، 

عبر قيامها بدور الشرطي في املنطقة.
وإذا كــــان هــــذا هـــو أحــــد املــــبــــررات الــغــربــيــة 
الــكــيــان الصهيوني  إقـــامـــة  لــلــمــوافــقــة عــلــى 
ــة، إضـــــافـــــة إلــــــى مـــــا عــــــرف بــالــســعــي  ــ ــدايــ ــ بــ
ــيــــهــــوديــــة« فــي  ــة الــ ــألــ لــلــتــخــلــص مــــن »املــــســ
أوروبا، ومن ثم االستمرار في دعمه، وتأييد 
ســيــاســاتــه االســتــيــطــانــيــة، وتــمــويــل حــروبــه 
الــعــدوانــيــة الحــقــا، فـــإن األســئــلــة املــطــروحــة 
هــنــا، هــو هــل نجح الــكــيــان الصهيوني في 
القيام بدور شرطي املنطقة؟ وما هو الدور 
الذي يسعى إليه في هذه املرحلة؟ وما هي 
األهــداف التي يسعى إلى تحقيقها؟ وكيف 
يحاول استعادة دوره؟ وما تأثير ذلك على 
الفلسطينية والصراع  القضية  رؤيته لحل 

العربي الصهيوني؟ 
الصهيوني  الــكــيــان   أن  التسليم  مــن  بــد  ال 
وداعميه نجحوا في غرس فكرة أن الهراوة 
ومستعدة  جاهزة  املنطقة  في  الصهيونية 
ملنع  أو  الحليفة،  األنظمة  لحماية  للتدخل 
أي تــطــور إيــجــابــي فــيــهــا يــعــرض املــصــالــح 
استراتيجية  فــإن  وبــذلــك،  للخطر.  الغربية 
الــــــردع والــتــحــذيــر مـــن عـــواقـــب أي مــســاس 
بمصالح الغرب ظلت، على الدوام، سياسة 
غربية وصهيونية دائمة، تجّسدت باإليحاء 
الصهيوني  الــعــســكــري  الــتــدخــل  بــإمــكــانــيــة 
وحتما،  تــطــورات.  أي  مواجهة  فــي  املباشر 
الــردع هذه صدى واسع  كان الستراتيجية 

في مجمل السياسات العربية.
ــــني االعــــــتــــــداءات  ــا، يـــنـــبـــغـــي الـــتـــفـــريـــق بـ ــ ــنـ ــ وهـ
الــصــهــيــونــيــة املــتــواصــلــة الـــتـــي كـــانـــت تــجــري 
على طول الحدود مع لبنان وسورية وقطاع 
التي  الجوية  الضربات  وحتى  واألردن،  غــزة 
وجهت إلى عمق هذه الدول، بغرض فرض أمر 
واقع وتحقيق إنجازات جزئية، ودور شرطي 
املــنــطــقــة الـــــذي يــعــمــل عــلــى الــهــيــمــنــة عــلــيــهــا، 
واملــســاهــمــة فـــي رســـم ســيــاســاتــهــا، والــتــحــّكــم 
بها، والقيام بدور إقليمي رئيس فيها ممثًا 

ملصالحه السياسية وللغرب االستعماري.
سياسة مخلب القط االستعماري وشرطي 
ــاالٍت  ــ املــنــطــقــة لــــم تــطــبــق عــمــلــيــا إال فــــي حـ
مـــحـــدودة، قــبــل أن تــتــراجــع هـــذه السياسة، 
وُتــدفــن فــي حــرب الخليج إّبـــان غــزو صــدام 

حسني الكويت.
الحالة األولـــى: كانت فــي  الــعــدوان الثاثي 
الرئيس  تأميم  بعد   ،1956 عــام  مصر  على 
ــر قـــنـــاة الــــســــويــــس، إذ  ــنـــاصـ جـــمـــال عـــبـــد الـ
استخدم العدوان اإلسرائيلي مبررًا للتدخل 
البريطاني والفرنسي، بدعوى حماية طرق 
املــاحــة الــدولــيــة. يــومــهــا احــتــلــت إســرائــيــل 
سيناء التي انسحب منها الجيش املصري 
بعد نزول القوات األجنبية في منطقة القناة، 
لكن العدوان فشل فشًا ذريعا أمام اإلرادة 
املصرية أوال، وأمام ضغط املجتمع الدولي، 
التي  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  فيه  بما 
البريطانية  اإلمبراطورية  بدأت تحل مكان 
ليدق  بــدأت تغيب،  قــد  التي كانت شمسها 

هذا العدوان مسمارًا آخر في نعشها.
ــــرب  يــونــيــو/  الــحــالــة الــثــانــيــة: كـــانـــت فـــي حـ
حزيران 1967، وحّقق فيه الجيش اإلسرائيلي 
نصرًا حاسما على الجيوش العربية، يومها 
ــر الـــحـــرب اإلســرائــيــلــي، موشيه  قــيــل إن وزيــ
دايان، كان يجلس في مكتبه منتظرًا أن يقرع 
جرس هاتفه ليتلقى مكاملات الزعماء العرب. 
وبدال من ذلك، تلقى الءات مؤتمر الخرطوم 
الـــثـــاث الــشــهــيــرة، »ال صــلــح، ال اعــــتــــراف، ال 
مفاوضات«، وتنامي العمل الفدائي ومعركة 
الكرامة وحرب االستنزاف. ولم تستطع نكسة 
حـــزيـــران أن ُتـــحـــدث اخــتــراقــا إســرائــيــلــيــا في 
الواقع العربي، أو أن تلد الهزيمة استساما 

عربيا للواقع الصهيوني.

»أيلول« األردني وحرب أكتوبر
ــربــــني، وخــــــــارج إطــــار  بــــخــــاف هــــاتــــني الــــحــ
اســتــراتــيــجــيــة الــــردع والــتــلــويــح بــالــقــوة، لم 
تتمّكن إسرائيل من القيام بدور الشرطي في 
األزمات التي عصفت في املنطقة، وبدا هذا 
واضحا بعد ثورة العراق والتظاهرات التي 
اجتاحت األردن، حيث اضطر البريطانيون 
إلى إنــزال قواتهم في عّمان فترة محدودة، 
وإّبــان حــوادث أيلول 1970 املؤسفة، وتقّدم 
ــقـــوات الـــســـوريـــة فـــي شــمــال األردن، وفــي  الـ
الــوقــت الــذي كــان امللك حسني يبذل جهده، 
مع حكومته العسكرية التي أنشأها من أجل 
تفويضه باستدعاء قواٍت أجنبية، إذا دعت 

الحاجة فــي ظــل أوضـــاع الــبــاد املضطربة، 
فـــإن خــيــار الــتــدخــل الــعــســكــري اإلســرائــيــلــي 
قد استبعد، وغاية ما سمحت به الواليات 
فوق  الصهيوني  للطيران  تحليق  املتجدة 

أرتال الدبابات السورية فترة وجيزة. 
أمــا في حــرب أكتوبر/ تشرين األول 1973، 
وعلى الرغم من حظر تدفق النفط العربي، 
القيام بدورها،  فإن إسرائيل لم تتمّكن من 
ولــم تصمد  النفط،  تدفق  استمرار  وتــأمــني 
الجوي  الجسر  الــحــرب إال بفضل  فــي هــذه 
األميركي املباشر والسماح لها باستخدام 
ــيــــجــــي األمــــيــــركــــي مــن  ــتــــراتــ ــزون االســ ــ ــخــ ــ املــ
الــســاح، وبــعــد الــحــرب، اكتشفت الــواليــات 
املــتــحــدة أن عــلــيــهــا أن تــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة 
مــخــتــلــفــة لـــضـــمـــان تـــدفـــق الـــنـــفـــط يــتــضــمــن 

التهديد بتدخلها املباشر.
ساهم نهوض الحركات القومية واليسارية 
واإلسامية، وتشكل الدولة القطرية العربية  
على  االســتــعــمــار  وتــراجــع  نسبيا،  املستقرة 
مستوى العالم، في الحد من فرص إسرائيل 
العالم  فــي  املباشر  الشرطي  بـــدور  بالقيام  
قــد بقي محتفظا بالهالة  كــان  الــعــربــي، وإن 
لم تفلح  التي أحــاط نفسه بها فترة الحقة، 
املــــحــــاوالت الــصــهــيــونــيــة خــالــهــا، حــربــا أو 
الرسمي،  العربي  النظام  اختراق  في  سلما، 
ذلك أن اتفاقية كامب ديفيد مع مصر السادات 
لم تــؤدِّ إلى تغلغل العدو الصهيوني داخل 
الصف العربي، بقدر ما أدت إلى عزلة النظام 
املصري، أما اجتياح لبنان ودخول الجيش 
وتنصيب  عربية،  عاصمة  أول  اإلسرائيلي 
بــشــيــر الــجــمــيــل رئــيــســا لــلــبــنــان، مـــن خــال 
حول  املرابطة  اإلسرائيلية  الدبابات  مدافع 
أيــار   17 اتــفــاق  وتوقيع  الجمهوري،  القصر 
بني لبنان وإسرائيل،  ليصبح لبنان الدولة 
انهار  فقد  توقع صلحا معها،  التي  الثانية 
هـــذا كــلــه فـــي غــضــون بــضــعــة أشـــهـــر. اغتيل  
بعبدا،  قصر  يــدخــل  أن  قبل  الجميل،  بشير 
وتم إلغاء االتفاق بعد فترة وجيزة، لينهار 
الــحــلــم اإلســرائــيــلــي، ويــنــهــار مــعــه الــشــريــط 
الـــــحـــــدودي والـــــجـــــدار »الــــطــــيــــب«، ويــضــطــر 
ــــى االنـــســـحـــاب مــن  ــلـــي إلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــيـــش اإلسـ

جنوب لبنان عام 2000، بفعل املقاومة التي 
أفقدته كل ما أنجزه في لبنان منذ 1976.

وجــــاءت الــضــربــة الــقــاصــمــة لــــدور الــشــرطــي 
ــنــــاء حـــرب  ــلـــي فــــي املــنــطــقــة فــــي أثــ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الخليج األولــى واحتال صــدام الكويت عام 
الـــواليـــات  شــكــلــت  حــيــنــهــا،  فـــي   ،1991-1990
ــتـــحـــدة قـــــوة عــســكــريــة مــــن مــخــتــلــف دول  املـ
قــوات مــن دول عربية،  العالم، ومــن ضمنها 
ــم اســـتـــثـــنـــاء  ــ ــــني تـ ــــي حـ لـــتـــحـــريـــرالـــكـــويـــت، فـ
الدولي،  التحالف  في  املشاركة  إسرائيل من 
ــدام بــقــصــفــهــا  ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــهـــديـــد صــ وعـ
بـــالـــصـــواريـــخ، بـــل والـــقـــيـــام بـــذلـــك فـــعـــًا، من 
دون أن يتجرأ رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
إســحــاق شــامــيــر، بــالــرد ولـــو بطلقة واحـــدة 
عــلــى الــصــواريــخ الــعــراقــيــة، لــيــس خــوفــا من 
القدرة العسكرية العراقية التي تم تدميرها، 
وال لـــعـــدم رغــبــتــه الــجــامــحــة فـــي أن يــشــارك 
الحلفاء نصرهم، ولكن إذعانا منه إلماءات 
الواليات املتحدة وضغوطها، وهي التي بلغ 
حرصها على تجنب شبهة مشاركة إسرائيل 
فــي الــحــرب الــدائــرة فــي الخليج، أن امتنعت 
طائراتهم عن التحليق، عبر مجالها الجوي، 
فـــي طــريــقــهــا لــضــرب الــــعــــراق، أو اســتــخــدام 
مــخــزون األســلــحــة والــذخــائــر االستراتيجي 
صواريخ  بطاريات  وتولت  لديها،  املحفوظ 
املــدن  حماية  بطواقمها  أميركية  بــاتــريــوت 

)اإلسرائيلية( من الصواريخ العراقية. 
ــرار مــــغــــزاه الـــكـــبـــيـــر، لــــم تــعــد  ــقــ ــــان لـــهـــذا الــ كـ
ــادر عــلــى  ــقــ ــيـــل الـــشـــرطـــي املــعــتــمــد الــ ــرائـ إسـ
في  الغربية  أو  األميركية  املصالح  حماية 
املــنــطــقــة، بــل أصــبــحــت، بحكم حــالــة الــعــداء 
العربي الشعبي ضدها، عبئا على حلفائها 
ــاإلعــــراب عن  ــا بــ ــ الــغــربــيــني، املــطــالــبــني دومـ
استعدادهم لتوفير ضماناٍت لحماية أمنها 
يحتاج  املنطقة  شرطي  أصبح  ووجــودهــا. 
مــن يضمن لــه سامته واســتــمــرار وجـــوده. 
كما  الــعــربــيــة،  املنطقة  فــي  عــزلــتــه  وازدادت 
تــنــامــت الــضــغــوط  الــدولــيــة عــلــيــه، مــن أجــل 
إجباره على تقديم تنازالٍت، ولو محدودة، 

في مفاوضات السام.

دور الثورات المضادة
لكن، ثّمة مفاهيم بدأت تتغير في منطقتنا 
في أعقاب أحــداث الربيع العربي والثورات 
املــــــضــــــاّدة، وتـــتـــعـــلـــق بــــأولــــويــــات الــــصــــراع 
ــيــــل، فــــي رأي  وأطـــــرافـــــه، إذ لــــم تـــعـــد إســــرائــ
الرئيسي  التهديد  واألنظمة،  القوى  بعض 
ــراع الــســيــاســي  ــ ــــصـ لــلــمــنــطــقــة، واخـــتـــلـــط الـ
مـــع الـــخـــاف املــذهــبــي الــــذي ارتـــــدى طابعا 
ــة بــاالنــقــســام والــتــمــزق،  طــائــفــيــا يـــهـــّدد األمــ
ورأى بعضهم أن تمّدد النفوذ اإليراني في 
املنطقة يشكل التهديد األول، وربما األخير، 
التخلص  فــي  الجامحة  الرغبة  إلــى  إضــافــة 
مــن الــحــركــات اإلســامــيــة، املــعــتــدل منها أم 

التي اتخذت أشكااًل متطرفة، تكفر الجميع 
وتحارب الكل.

املــجــال واســعــا لتغييرات عميقة  فــتــح هـــذا 
ــتــــي بــــدأت  ــيـــاســـة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــ فــــي الـــسـ
والــقــدرة  العربي  املــال  اجتماع  عــن  تتحّدث 
الحرب  وزيــر  تعبير  على حد  اإلسرائيلية، 
الـــحـــالـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان. اعــتــقــد قـــادة 
الـــكـــيـــان، املــتــجــه أكـــثـــر فــأكــثــر نــحــو الــيــمــني 
الصهيوني الفاشي، أن ثمة فرصة سانحة 
التحالف  عــبــر  مــبــاشــر،  إقليمي  دور  للعب 
مع  جزء من النظام العربي، واختاق عدو 
الــذي تسعى  املنفذ  للطرفني، وهــو  مشترك 
لــلــدخــول مــنــه عــبــر تعميق حالة  إســرائــيــل 

االصطفاف املذهبي في املنطقة.
بعد اجتياح غزة )2014( قال رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي، بنيامني نتنياهو، إن إسرائيل 
كسبت، في هذه الحرب، حلفاء استراتيجيني 
ــدأت الــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة في  جـــــددًا، وبـــ
التغيير،  في  الفلسطينيني  وتجاه  املنطقة 
لم يعد االستيطان أو ضم أجزاء من الضفة 
الــغــربــيــة، فـــي نــظــر الـــقـــيـــادة اإلســرائــيــلــيــة، 
شــيــئــا ضـــد الـــســـام، بـــل إن مــفــهــوم الــســام 
بذاته قد تغّير، فحسب املدير العام  لوزارة 
لـــقـــائـــه، في  فـــي  الـــخـــارجـــيـــة، دوري غـــولـــد، 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، بــالــلــواء السعودي 
املحتلة،  القدس  في  عشقي،  أنــور  املتعاقد، 
يــنــتــقــد املـــفـــهـــوم الـــســـائـــد حــــول الـــســـام مع 
مع  التطبيع  عــلــى  كمساعد  الفلسطينيني 
الــعــالــم الــعــربــي، إذ يــعــتــقــد أن الــعــكــس هو 
الـــعـــاقـــات مع  تــحــســني  أن  »إذ  الــصــحــيــح، 
الــعــالــم الــعــربــي قــد يهيئ املــســرح الخــتــراق 

مستقبلي مع الفلسطينيني«. 
الفلسطيني هاجسا عند  املــوضــوع  لم يعد 
الــقــيــادة اإلســرائــيــلــيــة، والــتــي عبر ليبرمان 
عن سياستها التي أطلق عليها اسم العصا 
والــــجــــزرة، فـــهـــي، عــلــى املــســتــوى الــداخــلــي، 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  تــفــكــيــك  إلـــى  تــســعــى 
وإعادة تركيبها كي تتكيف مع الوقائع التي 
صنعها االحتال، بحيث لن يكون ملا يتبقى 
أكثر من سيادٍة محدودٍة  النهاية  في  منها 
الكبرى. وعلى  السكان في تجمعاتهم  على 
املستوى الخارجي، ترتيب عاقات إسرائيل 
اإلقــلــيــمــيــة، بحيث يــعــود إلســرائــيــل دورهـــا 
الذي فشلت فيه سابقا، حيث يصبح العدو 
العبا أساسيا في صراعات املنطقة، وطرفا 
ــك خــــطــــورة كــبــرى  ــ ــي ذلـ ــ ــبـــاشـــرا فـــيـــهـــا، وفـ مـ
الفلسطينية، ومحاولة  القضية  على مسار 
جـــديـــدة مـــن أجـــل تــصــفــيــتــهــا، وســـط صــمــٍت 
عربي يتحّدث عن »سام دافئ«، وعن »خرج 
لــلــقــضــيــة«، مـــن دون أي حـــديـــٍث عـــن حــقــوٍق 
مـــشـــروعـــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا فــي 
تصريحات عبد الفتاح السيسي أخيرًا. وفي 
مواجهة ذلــك، ثمة عجز فاضح في أوســاط 
الفلسطينية، ينذر بمخاطر كبرى،  السلطة 
تــتــهــدد الــقــضــيــة املـــركـــزيـــة لـــأمـــة الــعــربــيــة، 
لـــوال بــعــض مــن أمـــل فــي جــيــل عــربــي يــقــاوم 
التطبيع، وجيل فلسطيني يمتهن املقاومة.
)كاتب فلسطيني(

الثورات المضاّدة تفتح الباب لعالقات مع االحتالل

استحالة دور إسرائيل شرطيًا 
في العالم العربي

مفاهيم بدأت 
تتغير في أعقاب 

أحداث الربيع العربي 
والثورات المضاّدة، 

وتتعلق بأولويات 
الصراع وأطرافه، 

إذ لم تعد إسرائيل، 
في رأي بعض القوى 

واألنظمة، التهديد 
الرئيسي للمنطقة

تمت إعادة إنتاج 
اتفاق أوسلو 

بطريقٍة أكثر سوءًا 
من سابقتها، عبر 

اتفاقيات التنسيق 
األمني التي حولت 

السلطة إلى حارس 
لالحتالل المجاني 

لألرض الفلسطينية

وقفة احتجاجية في الرباط ترفض التطبيع مع إسرائيل )فرانس برس(

أيام  في  الفلسطينية  السلطة  مع  المعقودة  اإلسرائيلية  االتفاقات 
»أوسلو« األولى لم تتضمن اتفاقًا على انسحاب القوات اإلسرائيلية من 
لهذه  انتشار  إعادة  عن  تحدثت  وإنما  المحتلة،  األرض  في  نقطة  أي 
بانسحاٍب، ولو جزئيًا، من  أي تسليم  اآلن  ال يوجد حتى  أنه  أي  القوات، 
زالت  ما  كلها  فإنها  الدولي  القانون  عرف  وفي  القطاع،  أو  الضفة 

مناطق محتلة.

»أوسلو« يبقي االحتالل

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

هواتف ذكية بميزات 
غير معهودة

اإلعالم الكوري الشمالي: 
رفاهية الشعب بمهرجان الجّعة

ماجدولين الشموري

بــارزة  تحــّول  نقطــة  الحالــي  العــام   
ّ

شــكل
الحــرب  تغطيــة  فــي  اإليرانيــة  للصحافــة 
السورية. فمع تزايد أعداد القتلى اإليرانيني 
فــي ســورية، واختــاف زمــان ومــكان مقتــل 
 
ّ
أن اإليرانــي  العــام  للــرأي  تبــني  منهــم،   

ّ
كل

»مستشــارين«  كـ يعملــون  ال  مواطنيهــم 
فقــط للنظــام الســوري كمــا تدعــي الحكومــة 
اإليرانيــة، ولكنهــم يقــودون ويشــاركون فــي 

معارك على جبهات مختلفة في سورية. 
اســتراتيجية  تغيــرت   ،2015 أوائــل  ومنــذ 
املقاتلــني  تغطيــة  فــي  اإليرانــي  اإلعــام 
بالترويــج  وبــدأت  ســورية،  فــي  اإليرانيــني 
 منهــم 

ّ
لهــم، والتركيــز تحديــدًا علــى دور كل

فــي »الدفــاع عــن العتبــات املقدســة«. ويــكاد 
يغيــب الحديــث عــن بشــار األســد والنظــام 
تــام عــن اإلعــام اإليرانــي.  الســوري بشــكل 
خال ســنتني فقط، تحول املشــهد اإلعامي 
الدعــم  ضــرورة  حــول  نقــاش  مــن  اإليرانــي 
حشــد  إلــى  الســوري  للنظــام  السياســي 

الطاقات من أجل »حرب دينية مقدسة«.
بــدأ التحــول الحقيقــي حــني نشــرت وســائل 
اإلعــام اإليرانيــة، فــي كانــون الثاني/يناير 
العناصــر مــن  2015، خبــرًا عــن مقتــل أحــد 
 
ّ
إن فيــه  قالــت  ســورية،  فــي  القــدس  فيلــق 
»الشــهيد حســني أحمــدي مــن األوائــل الذين 
مقامــات  عــن  للدفــاع  ســورية  إلــى  ذهبــوا 
نيــوز«  »مشــرق  ملوقــع  وفقــا  البيــت«،  أهــل 
اإللكترونــي، وذلــك للمــّرة األولــى منــذ بــدء 
التدخل العسكري اإليراني في سورية. قبل 
ذلــك، كانت وســائل اإلعــام اإليرانية تكتفي 
»مدافعــني  بوصــف املقاتلــني اإليرانيــني بالـ
ذهبــوا  الذيــن  املقدســة«  العتبــات  عــن 
»تطوعا« إلى سورية، من دون أي ذكر حتى 

ألسمائهم.

وسائل اإلعالم المحلية
فــي  اإليرانــي،  الرســمي  التلفزيــون   

ّ
بــث

أبريل/ نيســان 2016، شــريطا دعائًيا يدعو 
املقامــات  عــن  للدفــاع  األطفــال  إلــى تجنيــد 
حمــل  والعــراق.  ســورية  فــي  املقدســة  
العتبــات  لحمايــة  »شــهداء  اســم  الفيديــو 
املقدســة«، ويشــجع األطفــال علــى املشــاركة 
عبــر  الفيديــو  أنتــج  بســورية.  الحــرب  فــي 
وحــدة »الباســيج« املوســيقية التــي تشــكل 
الباســيج  ملليشــيات  اإلعاميــة  الــذراع 
شــبه العســكرية، بحســب املجلــس الوطنــي 
اإليرانــي املعــارض. وُيظهــر الفيديــو أطفــااًل 
فــداًء  أرواحهــم  ببــذل  يتعهــدون  إيرانيــني 
ملرشــد إيران علي خامنئي، وبحمل الساح 

»تحرير سورية والعراق«. لـ
وُعرضت أيضا سلسلة من األفام الوثائقية 
التــي تظهــر فيهــا زوجــات املقاتلــني الذيــن 

منوعات

قضــوا في ســورية« علــى التلفــاز، ليتحدثن 
ضحــوا  وكيــف  بأزواجهــن،  عاقتهــن  عــن 
»بــكل الرغبــات الدنيويــة مــن أجــل الواجــب 
الدينــي والدفــاع عــن العتبــات املقدســة فــي 

سورية«. 
كمــا اســتقبل املرشــد األعلــى علــي خامنئــي 
عائــات هــؤالء ّعــدة مــرات، وبثــت اللقــاءات 
مباشــرة علــى املحطــات املحلية. إذ اســتقبل 

فــي مايــو/ أيــار 2016 بعض عائات القتلى 
»الفاطميــون«،  لــواء  إلــى  ينتمــون  الذيــن 
اإليرانــي،  الثــوري  للحــرس  يتبــع  والــذي 
 مــن األفغــان القاطنــني فــي إيــران، 

ّ
ويتشــكل

فــرج عنهــم شــرط 
ُ
ال ســيما الســجناء الذيــن أ

وقتــل  ســورية،  فــي  الحــرب  فــي  املشــاركة 
منهــم أعــداد كبيــرة هنــاك، مــن بينهــم علــي 
مــن  صــدرزاده  ومصطفــى  توســلي  رضــا 

قــادة هــذا اللــواء. كمــا نظمت مســيرة في 28 
يونيو/ حزيران 2016 من أجل تكريم قتلى 
»زينبيون«، وهو لواء مقاتل في سورية من 

الرعايا الباكستانيني في إيران.
 
ّ
إن اللقــاءات  فــي أحــد هــذه  وقــال خامنئــي 
»أوالدكــم ضحــوا بحياتهــم مــن أجل حماية 
 
ّ
العتبــات املقدســة مــن قــوى الشــّر، لــذا فــإن

مكانتهــم مهمة جــدًا لدينا«، موجها حديثه 
ــه »لــوال دفــاع 

ّ
لعائــات القتلــى. وأضــاف أن

ســورية  فــي  املقدســة  العتبــات  عــن  هــؤالء 
والعــراق، كانــت القــوات اإليرانيــة ســتضطر 
ملواجهتهــم في كرمنشــاه وهمدان«، معتبرًا 
 »هــؤالء ســيكونون مــع الشــهداء األوائــل 

ّ
أن

في اإلسام، والثورة اإلسامية وكرباء«.
اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قائــد  وظهــر 
محمد علي جعفري مع عدد من املسؤولني 
اإليرانيــني، أثنــاء زيارتهــم لعوائــل القتلــى 
وتقديــم التعــازي. كما ظهر مســؤولون في 
آذار املاضــي علــى وســائل  مــارس/  شــهر 
الشــوارع  مــن  عــددًا   

ّ
إن وقالــوا  اإلعــام، 

املقامــات  عــن  »املدافعــني  باســم  ستســمى 
املقدسة«. 

كمــا نشــرت أخيــرًا علــى »وكالــة الجمهورية 
معــرض  مــن  صــور  لأنبــاء«  اإلســامية 
ظهر الصور عددًا 

ُ
طهران الدولي للكتاب، وت

»مدافعني عن املقامات  من زائري املعرض كـ
املقدســة«، وهــم يركبــون علــى دراجــة ناريــة 
أمام لوحة كبيرة لشارع مدمّر في سورية. 

وسائل التواصل االجتماعي
 اســتمرار حجــب موقعــي »تويتــر« 

ّ
فــي ظــل

و»فيســبوك« مــن قبــل الســلطات اإليرانيــة، 
علــى  أساســي  بشــكل  األخيــرة  تعتمــد 
الترويــج  فــي  و»تيليغــرام«  »إنســتاغرام« 
لتدخلهــا فــي ســورية، مــن خــال حســابات 
فــي ســورية،  اإليرانيــني  باملقاتلــني  خاصــة 
والتــي جذبــت عشــرات اآلالف مــن املتابعني، 
ومعظمهم من الداعمني للتدخل العسكري.

اإليرانــي، حســن  الصحافــي  ويعــّد حســاب 
شمشــادي األكثــر نشــاطا علــى إنســتاغرام، 
إذ يملــك أكثــر مــن 90 ألــف متابــع لحســابه، 
مــن  و»ســيلفيهات«  صــورًا  ينشــر  حيــث 
وتتنــاول  ســورية،  فــي  األماميــة  الخطــوط 
معظــم منشــوراته مواضيع تتعلق بالقتلى 

اإليرانيني في سورية والعراق.
ونشــر علــى صفحتــه حتــى اآلن حوالي 346 
نعــوة لقتلــى إيرانيــني وأفغــان فــي ســورية 
باســتمرار  وينشــر   ،2015 منــذ  والعــراق 
اإلرهابيــني  »يــد  علــى  للقتلــى  صــورًا 
التكفيريــني فــي ســورية« علــى حــّد تعبيــره، 
باإلضافــة إلــى صور أثناء التشــييع وصور 
ألفــراد عائاتهــم. وصــّرح فــي أكثــر مــن مــّرة 
 »اإليرانيــني فــي ســورية مــن أجــل إظهــار 

ّ
أن

اإلسام الحقيقي والصحيح«.

يروج اإلعالم اإليراني 
لحرب »دينية مقدسة« 

في سورية

محمد كريم

في محاولة لصنع أي إنجاز من أجل الترويج 
املنغلــق، تســتضيف  لنظــام كيــم كونــغ أون 
بيونــغ يانــغ، عاصمــة كوريــا الشــمالية، أول 
افتتــح  والــذي  البــاد،  فــي  للجعــة  مهرجــان 
فــي 12 أغســطس/ آب ويســتمر حتــى أوائــل 
لــم  الرســمي  املهرجــان  أيلــول.  ســبتمبر/ 
 800 مــن  أكثــر  األولــى  أيامــه  فــي  يجتــذب 
)املراقبــني  املحليــني واألجانــب  مــن  شــخص 
واملشــويات  باملعجنــات  للتمتــع  طبعــا( 
باملشــروب  وأيضــا  الوطنيــة  واملوســيقى 
ال  )البيــرة(.  الجعــة  وهــو  الرئيســي  املحلــي 
يســمح هنــاك بأي بــث فضائي غير حكومي، 
مناســبة  املركــزي  التلفزيــون  اســتغل  لــذا 
كوريــا  ينتقــدون  مــن  ملهاجمــة  املهرجــان 
الشمالية. وقد أفاض التلفزيون في الحديث 
عمــن يكذبــون بشــأن الحيــاة فــي البــاد التي 
تفيــض ســعادة، فهــا هو مهرجــان الجعة في 
الشــعب  يعيــش  كيــف  يانــغ يوضــح  بيونــغ 
والتفــاؤل،  بالســعادة  مليئــة  حيــاة  الكــوري 
عبــر  لشــعبها  الحكومــة جنــة  تبنــي  وكيــف 
ــر والتمــّدن، في 

ّ
نظــام اشــتراكي بالــغ التحض

الوقــت الــذي تتحطــم فيــه الواليــات املتحــدة 
ويتهــاوى أتباعهــا الذين يطمحون إلى عزل 
كوريا الشمالية بسبب سياساتهم الشريرة 

اقتصاديــا  املواطنــون  منهــا  يعانــي  التــي 
وحقوقيــا، وفقــا لتقريــر تــاه مذيــع النشــرة 

الكوري على مسامع مواطنيه.
بــأن الجعــة أفضــل  الكــوري  ويــروج اإلعــام 
املجاالت التي تنافس فيها الباد خصومها 
االقتصاديني، واملهرجان يهدف إلى تشجيع 
املنتج الوطني الذي يســمى »نفغانغ«، وهو 
يحمل اسم النهر الذي يتدفق عبر العاصمة 
قــد  الجعــة  صناعــة  وكانــت  يانــغ.  بيونــغ 
أدخلــت إلــى البــاد بنــاًء علــى طلــب الزعيــم 
القــرن  أوائــل  فــي  إيــل  جونــغ  كيــم  الراحــل 
الشــمالية  كوريــا  امتلكــت  عندمــا  الحالــي، 
مصنــع جعــة بريطانيــا كان مغلقــا، حيث تم 
شــحنه قطعة قطعة إلى العاصمة الشــمالية. 
العاملــني  عــدد  وصــل   ،2008 عــام  وبحلــول 
فــي هــذه الصناعــة الضئيلــة الحجــم حوالــي 
350 عامــا. مهرجــان الجعــة يخــدم حصريــا 
ســبعة مشــارب في الباد، وهي مســماة على 
اسم الجعة ومرقمة بالترتيب حسب النظام 
 ،2 نفغانــغ   ،1 نفغانــغ  كاآلتــي:  االشــتراكي، 

وهكذا حتى رقم 7.
توافــر  لعــدم  فنظــرا  املنتــج،  جــودة  عــن  أمــا 
الكهربــاء الكافيــة لعمليــة التبريــد، وارتفــاع 
درجــات الحــرارة بالبــاد، فــإن ذلــك يزيــد مــن 
عمليــة تخمــر الجعــة، فتصبــح أكثــر تركيــزا 
 عــدم وجــود 

ّ
فــي نســبة الكحــول بهــا. كمــا أن

شــبكات نقــل جيــدة، ونقــص الوقــود الــازم 
للســيارات، جعل نقل هذا املشروب وتوزيعه 
يقتصر فقط على أجزاء محدودة من الباد.

تعلــن  أن  املنتظــر  فمــن  املهرجــان،  عــن  أمــا 
عــن  الشــمالية  الكوريــة  اإلعــام  وســائل 
تقــوم  التــي  النشــاطات  كل  مثــل  نجاحــه، 
بهــا الحكومــة الرشــيدة، وســيوجه نجاحــه 
»ضربــة قاصمة للروح املعنوية لإلمبريالية 
يانــغ  بيونــغ  علــى  تتآمــر  التــي  األميركيــة 
يــرّوج  كمــا  الحكيمــة«،  وقيادتهــا  وشــعبها 

دائما اإلعام الكوري الشمالي.

)Getty( »ترويج للتدخل في سورية عبر »إنستاغرام

)كيم وون جين/فرانس برس(

محمد دنكر

تحتوي معظم الهواتف الذكية من الداخل على نفس التوزيع للشرائح والصفائح 
التكنولوجية كمكان الكاميرا، وشريحة الذاكرة، وصواًل إلى البطارية. بالتأكيد 
يختلــف حجــم الشاشــة ومواصفــات البطارية، ومــا إذا كان يمكن إضافة ذاكرة أو 
ال بــني جهــاز وآخــر. لكــن علــى العموم، نرى تقريبا أنواعــا مماثلة ومتطابقة. لكن 

هنالك بعض األجهزة التكنولوجية املختلفة عما اعتدنا عليه.
ــع هيــكل الجهــاز بتصميــم 

ّ
»موتــوروال موتــو Z« و»Z فــورس«: مــن الخــارج، يتمت

انســيابي رقيــق، وهــو هاتــف ذكــي ســريع وعملي فــي نفس الوقت. لكــن مجموعة 
الدبابيــس املغناطيســية علــى ظهــره تمّيــزه عــن أي جهــاز »موتــوروال« ســابق. 
وعبــر تلــك الدبابيس يمكن للمســتخدمني االســتفادة بوصلهــا بحزمة طاقة غير 

صلة وعن بعد لشحن البطارية. 
ّ
مت

ر 
ّ
ى جهاز عرض مصغ

ّ
ه يمكن تحويل الهاتف إلى مكّبر للموسيقى أو حت

ّ
كما أن

تماما كاملوجود في صاالت السينما.
كات S60: بغض النظر عن هيكله الصلب املقاوم للسقوط، والذي يستطيع البقاء 
تحت املياه لعمق 6 أقدام، يحتوي هاتف »كات S60« على كاميرا بميزة التصوير 
الحراري أو Thermography، وهو نوع من أنواع التصوير الذي يستخدم األشعة 
تحــت الحمــراء، والــذي يــرى درجــة الحــرارة بتحّســس طاقتها الحراريــة ليختلف 
لونهــا وفقــا لدرجــة حرارتهــا. الكاميــرا تقــع فــوق كاميــرا الهاتف الخلفيــة، وبهذا 
تتيــح للمســتخدمني تصويــر درجــة حــرارة األجســام ومعرفــة مــا إذا كان هنالــك 

شخص موجود في غرفة مظلمة كليا.
 »Z ظهرت في هواتف »سامســونغ غاالكســي بيم« و»موتو :Akyumen Holofone
أجهزة عرض مرفقة بها. ولكن مع Akyumen Holofone تمكن رؤيتها على جهاز 
7 بوصة، وشاشــة كبيرة كجهاز »ويندوز«. ويعرض الجهاز صورًا كبيرة تصل 
إلــى 16 قدمــا قطريــا وببعــد 30 قدمــا، وهــي مماثلــة ملشــاهدة األفــام فــي الغرفــة 

بعرض بخصائص مشابهة لتلك املوجودة في قاعات السينما.

سورية في اإلعالم اإليراني: »حربنا الدفاعية المقّدسة«
تغيــر الخطاب اإليراني حول ســورية في اإلعالم هذا العام. فبعد تزايد أعداد القتلى اإليرانييــن، بدأ اإلعالم بالتركيز على دور المقاتلين 

في »الدفاع عن المقامات المقدسة«، بينما كان يرّوج لهم كـ»مستشارين« للنظام سابقًا
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انشغلت مواقع التواصل تغريد
االجتماعي واإلعالم المصري 

بقصة »طفل إيطاليا« المصاب 
بمرض في الدم والذي منعت 

عائلته من السفر للعالج »حفاظًا 
على سمعة مصر«، بعدما سافر 

أخاه الطفل البالغ 13 عامًا في البحر 
للبحث عن عالج ألخيه.

أحدث المطرب المصري محمد 
منير جدًال على مواقع التواصل 

االجتماعي خالل تكريمه في 
حفل جوائز daf BAMA في ألمانيا، 

بعد ارتدائه حذاء »صندل« زوجاه 
مختلفان في اللون، إحداهما 
سوداء واألخرى بنية. فتداول 

المغردون الصورة.

انتشر وسم »#العيد_في_صنعاء_
باذن_اهلل« في اليمن حيث 

تمنى المغردون أن يمضوا عيد 
األضحى المرتقب أوائل الشهر 

المقبل في صنعاء، وآملين أن تتم 
السيطرة عليها قبل حلول العيد 

من قبل قوات التحالف العسكري 
والمقاومة الشعبية.

يستمر وسم »#سعوديات_نطالب_
باسقاط_الوالية46« بالتداول 

بأرقام مختلفة في السعودية كل 
فترة. وأمس، أعاد المغردون نشره 

مطالبين بإلغاء نظام ولي األمر على 
المرأة والذي يجبرها على الحصول 

على تصاريح للعمل والدراسة 
والسفر وغيرها.



باسم »جاكسون 3«، وكانت تضم ثاثة من 
أبنائه، ولكنه غير اسمها بعد سنتني بسبب 
التحاق مايكل وأخيه مارلون بالفرقة. وفي 
األساسي  املغني  مايكل  أصبح   ،1967 سنة 
في الفرقة رغم أنه كان أصغر أعضائها. وفي 
سنة 1971، أطلق مايكل أول أغنية منفردة 
أن  لــه بعنوان I want you back، واســتــطــاع 
األكثر  الخمسة  »األغاني  قائمة  في  يحضر 
اســتــمــاعــا«، ودفـــع ذلـــك الــنــقــاد للتحدث عن 

مستقبله إذ كان اليزال في الثالثة عشرة من 
عمره، وشككوا باستمراره مع الفرقة. ورغم 
لــم ينفصل عــن »جــاكــســون 5« حينها،  أنـــه 
إال أنه أطلق أغنية مستقلة أخرى في العام 
أغــانــيــه  ثـــانـــي  قــــدم ســنــة 1972  الـــتـــالـــي، إذ 
املــنــفــردة بــعــنــوان Ben، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
فأر  األغنية كانت تتحدث عن قصة  كلمات 
صــغــيــر، إال أن مــجــلــة »الــرولــيــنــغ ســتــونــز« 
صــنــفــت األغــنــيــة بــاعــتــبــارهــا أفــضــل أعــمــال 

عمر بقبوق

مــن  آب  أغـــســـطـــس/  يـــــوم 29  ــي  فــ
ـــاق مايكل 

ّ
كـــل ســنــة، يــحــتــفــل عـــش

جــاكــســون، فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم 
ــيـــد مــــــيــــــاده. وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن رحـــيـــل  بـــعـ
أن  أعـــوام، إال  أكثر من سبعة  جاكسون منذ 
تــزال مستمرة  االحتفاالت بذكرى مياده ال 
حـــتـــى هـــــذه الـــســـنـــة. وفـــــي كــــل عـــــــام، تــبــتــكــر 
الــجــمــاهــيــر أســالــيــب جـــديـــدة، لــلــتــعــبــيــر عن 
عشقها له في هذه املناسبة. وفي هذه السنة، 
أنشئت أكثر من مبادرة على شبكة اإلنترنت 
لاحتفال بعيد مياده. وال ُيعتَبر هذا األمر 
الــبــوب،  ــب بملك 

ّ
ــق

ُ
ل الـــذي  غــريــبــا، فجاكسون 

ومــطــرب الــقــرن، ال تــزال شعبيته فــي أوجها 
رغم مضي هذه السنني. 

ــــوى 51 ســـنـــة، فــقــد  ــم يـــعـــش جـــاكـــســـون سـ لــ
ــي ســنــة 2009، إال أن 

ّ
ولـــد ســنــة 1958 وتــوف

بــدأ  نــحــو 45 ســنــة.  امــتــدت  الفنية  مسيرته 
جـــاكـــســـون الـــغـــنـــاء وهــــو فـــي الـــســـادســـة من 
عمره. وانطلق في مسيرته الفنية مع فرقة 
والـــده، جوزيف  التي شّكلها   »5 »جاكسون 
جـــاكـــســـون، وســجــلــهــا رســـمـــيـــا ســـنـــة 1962 

لم ترق لعابد فهد 
فكرة العقود االحتكارية 

مع شركة واحدة

عرضت قناة MTV التي 
كانت تتصف بالعنصرية 

ضد السود أغانيه

تنتشر أخبار المعتزلة 
بسمة بوسيل المتعلقة 

بزوجها تامر حسني

2223
منوعات

مــايــكــل جـــاكـــســـون.   فـــي ســنــة 1973، بـــدأت 
فعملت  تنهار،   »5 »جاكسون  فرقة  شعبية 
الــذي   Dancing machine ألــبــوم  على  الفرقة 
الرئيسية  األغنية  وحققت  عــام.  بعد  أطــِلــق 
ــك بــســبــب  ــ ــوم نـــجـــاحـــا كـــبـــيـــرًا، وذلــ ــبــ فــــي األلــ
رقــصــات مــايــكــل املــمــيــزة فــي األغــنــيــة، ولكن 
ــر، فــاضــطــرت الــفــرقــة سنة  ذلــك لــم يغير األمـ
1975 للتوقيع مع شركة إنتاج جديدة »سي 
بـــي إس ريــــكــــوردس« الـــتـــي ســمــحــت لــفــرقــة 

بنفسها.  أغــانــيــهــا  تكتب  أن   »5 »جــاكــســون 
فكتب مايكل أول أغنية من كلماته بعنوان 

.Shake your body
فـــي عـــام 1978، تــمــت دعــــوة مــايــكــل للعمل 
والــتــمــثــيــل بــجــانــب ديــانــا روس فــي الفيلم 
الغنائي The Wiz، ورغم أن الفيلم كان كارثة 
سينمائية، فتكلفته كانت 30 مليون دوالر، 
 15 مليون دوالر، إال 

َ
أما األربــاح فلم تتخط

أنــه كــان السبب فــي إعـــادة مايكل لأضواء 
كـــفـــرد، ولــيــس كــجــزء مـــن فــرقــة »جــاكــســون 
ألبوما  يسجل  أن  بعدها  مايكل  وأراد   .»5
جــديــدًا فــرديــا لــه ولــيــس مــع إخــوتــه، وأشــار 
إلى أنه يحتاج ملنتج لألبوم، وقام املنتج، 
ــاتـــه. وصـــــدر أول  كــويــنــســي، بـــعـــرض خـــدمـ
ألبوم مستقل لجاكسون سنة 1979، وحمل 
عنوان Off the wall. وتعاون جاكسون في 
األلبوم مع مغني »البيتلز«، بول ماكارتني، 
األغــانــي. وحقق  فنيا، وكتب بنفسه معظم 
األلبوم نجاحا غريبا، فكان أول ألبوم توجد 
 ،

ً
4 أغان منه في املراكز العشرة األولى سوية

ومـــنـــهـــم أغـــنـــيـــتـــان وصـــلـــتـــا لــلــمــركــز األول، 
وهما: Don›t Stop ‹Til You Get Enough و 

 .Rock With You
إن نجاح تجربة جاكسون املنفردة لم تجعله 
بالجوالت  معهم  فجال  أخــوتــه،  عــن  يتخلى 
الــتــرويــجــيــة أللــبــومــاتــهــم حــتــى ســنــة 1982. 
الثاني  فيلمه  بتصوير  ذاتها  بالفترة  وقــام 
الذي حمل عنوان E.T، ونجح الفيلم نجاحا 
ــبــــوق، وســــاهــــمــــت األغـــــانـــــي الـــتـــي  غـــيـــر مــــســ
ســجــلــهــا جــاكــســون للفيلم بــشــهــرتــه. وبــعــد 
جاكسون  أصـــدر  بأسبوعني،  الفيلم  إطـــاق 
من  ــتـــاريـــخ  الـ أدخـــلـــه  الـــــذي   Thriller ألـــبـــوم 
أوسع أبوابه. وتعاون جاكسون في األلبوم 
مع بول ماكارتني، وكذلك مع مغني الروك، 
 .Beat it الــذي لحن أغنية  إيــدي فــان هيلني، 
واستطاع ألبوم Thriller أن يحطم كل األرقام 
ــل جـــاكـــســـون ســنــة 1984  الــقــيــاســيــة، إذ دخــ
موسوعة »غينيس« لأرقام القياسية كأكثر 
الــتــاريــخ، وبيعت منه 104  ألــبــوم مبيعا فــي 
مــايــني نسخة، ولــم يستطع أحــد أن يحطم 
هـــذا الـــرقـــم حــتــى الـــيـــوم. وفـــي نــفــس الــســنــة، 
حــصــل جــاكــســون عــلــى 8 جــوائــز »غـــرامـــي«، 
 حصل على جائزة »غرامي« 

ّ
وهو أكثر مغن

في نفس السنة، وحصل أيضا على 8 جوائز 
فــي حفل تــوزيــع جــوائــز األغــانــي األميركية. 
ألبوم  ولكن أكبر إنجاز حققه جاكسون في 
الــتــي كانت   MTV هــو إجــبــار قــنــاة ،Thriller
على عرض  الــســود  بالعنصرية ضــد  تتسم 
أغانيه، وفتح بعد ذلك باب الشهرة للمئات 

من املغنني السود.
الــــنــــجــــاح الـــــــذي حـــقـــقـــه جــــاكــــســــون فــــي ذلـــك 
ــان يــقــيــدهــا  ــ الــــوقــــت ســـمـــح ألفــــكــــاره الـــتـــي كـ
جديدًا  أســلــوبــا  فــطــرح  بالتحقق،  املنتجون 
في الفيديو كليب. وكان جاكسون يرى بأن 
فيها  أن يكون قصة متكاملة،  الكليب يجب 
ــل. واســتــطــاعــت كليباته  ــ حــــدث وعـــقـــدة وحـ
بــيــعــت آالف  إذ  كـــبـــيـــرة،  أربــــاحــــا  تــحــقــق  أن 
الــنــســخ منها عــلــى أشــرطــة الــفــيــديــو. وتــابــع 
أثار  ولكنه  بثبات ونجاح،  جاكسون خطاه 
فعندما  الــجــدل.  مــن  الكثير   1987 منذ سنة 
طـــرح جــاكــســون ألـــبـــوم BAD، ظــهــر بــالــلــون 
األبــيــض، على الرغم من أن لونه كــان أسمر 
غــامــقــا فــي طــفــولــتــه، فــأثــار بــذلــك الكثير من 
ذلك،  وراء  السبب  ولكن  العرقية.  الشائعات 
يعود ملرض البهاق، وهو مرض جلدي يزول 
لــلــجــلــد، وتــتــشــكــل بقع  الــلــون الطبيعي  فــيــه 
لونية فتبدو شديدة البياض. وفي منتصف 
الثمانينيات، انتشر املرض في جسم مايكل 
بنسبة 70 %، وأصــبــح الــلــون األبــيــض أكثر 
مــن الــلــون األصــلــي للبشرة، مــا جعل مايكل 
يــــقــــوم بــعــمــلــيــة إزالــــــــه مــــا تـــبـــقـــى مــــن الــبــقــع 

السمراء في جسمه.

بيروت ـ العربي الجديد

يعيش الفنان العراقي، كاظم الساهر، على 
مــجــد نــجــاحــاتــه الــخــاصــة مــنــذ تسعينيات 
ــة األلــفــيــة الــجــديــدة.  ــدايـ الـــقـــرن املـــاضـــي، وبـ
ويـــــراوح الــســاهــر مــنــذ ســـنـــوات فـــي مــكــانــه، 
تغير  الــذي  الغنائي،  إنتاجه  مجموع  عبر 
لنفسه.  يكتبها  التي  األلــحــان  ببعض  فقط 
ــذه األلــــحــــان بــطــريــقــة  ــ ويــتــفــنــن فــــي أداء هـ
ــــدة، عــلــى  ــــديـ ــــجـ ــاكـــي مـــــــزاج األجـــــيـــــال الـ  تـــحـ
تــجــربــة تــمــتــد ألكــثــر مـــن عــشــريــن عــامــا في 

عالم الغناء.
لــكــن الـــفـــرق هـــو أن الــســاهــر يــحــصــر نفسه 
في أسلوب واحد ثابت، هو الغزل والشوق 
ــقــــرب مـــن املـــــــرأة. بــنــي هــــذا الــنــمــط على  والــ
اســتــغــال واضـــح لكلمات الــشــاعــر الــســوري 
ــر مــــن عــمــل  ــثـ ــبـــانـــي، فــــي أكـ ــل، نــــــزار قـ ــ ــراحـ ــ الـ
عام  بيروت  في  نجاحه  بعد  الساهر،  قدمه 
1994 فــي »زيــديــنــي عــشــقــا« و»أحــبــيــنــي« و 
»ممنوعة أنت« و»الحب املستحيل« وغيرها 
إلى  تحولت  والــتــي  الختلفة،  القصائد  مــن 
الساهر،  أغنيات قصيرة  يفضلها جمهور 

االحــتــكــار، وفــضــل تــجــربــة أحــــرى مــع شركة 
ــّبـــاح وهـــي  ــلـــصـ لـــبـــنـــانـــيـــة أخـــــــرى مـــنـــافـــســـة لـ
»إيغل«، فقدم معها مسلسل »24 قيراط« عام 
2015، لــكــنــه فــشــل فــشــا ذريـــعـــا، فــغــادر فهد 
شتركة، وعاد 

ُ
مسرعا دائرة الدراما العربية امل

لينشط هذا العام خليجيا ُمشاركا في العمل 
التاريخي »سمرقند«.

تغييرات  »الصّباح«  العام شركة  هذا  طلبت 
جــــذريــــة مــــن املـــتـــعـــاونـــني مــعــهــا بـــمـــا يــخــص 
دراما رمضان، خصوصا في املسلسل الثالث 
الذي سيجمع بني نادين نجيم وتيم حسن. 
ـــاب، 

ّ
بــــدايــــة، الــتــغــيــيــر يــجــب أن يـــطـــاول الـــكـــت

وكــان  التقديم،  فــي  السائد  النمط  يغير  وأن 
اإلجـــمـــاع فـــي االبـــتـــعـــاد عـــن أي اقــتــبــاس من 
حفلت  الــتــي  األجنبية  السينمائية  األعــمــال 
بــهــا مــســلــســات الـــســـنـــوات األربـــــع املــاضــيــة، 
والتي أشرف عليها البرقاوي. وطلب املمثل 
تيم حسن من صادق الصّباح أن يختار أحد 
ــاب املــشــهــود لــهــم لــلــتــعــاون فــي األعــمــال 

ّ
الــكــت

ــل أن تــكــون 
ّ

الـــدرامـــيـــة الــعــربــيــة، وبـــأنـــه يــفــض
ُمــركــبــة، وذلـــك بعد  الــقــصــة غــيــر مقتبسة أو 
يــوم«  نالها مسلسل »نــص  انــتــقــادات كثيرة 
هذا العام، خصوصا من املتابعني على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي الــذيــن نــقــلــوا مقاطع 

بيروت  ـ ربيع فران 

قبل أسبوع، وزع القسم اإلعامي في شركة 
»الــصــبــاح« لــإلنــتــاج بــيــانــا صــحــافــيــا، يؤكد 
فــيــه أن الــشــركــة مــا تــــزال ُمــتــمــســكــة بــاملــخــرج 
ــاوي، بـــعـــد ســـنـــوات  ــرقــ ــبــ ــر الــ ــامـ ــــوري، سـ ــــسـ الـ
الـــذي وصفته الــشــركــة باملثمر.  الــتــعــاون  مــن 
اعتبرتها  معلومات  نشر  بعد  الــبــيــان،  جــاء 
»الــصــّبــاح« غــيــر دقــيــقــة حـــول اتــجــاه املــخــرج 
للعمل مــع شــركــة إنــتــاج ســـوريـــة، بــعــد لقاء 
ُعقد بــني الــبــرقــاوي واملــســؤولــني عــن الشركة 
ــد الــبــيــان أن شيئا  الــســوريــة فــي دمــشــق. وأكـ
من ذلك لم يتم، وأن اللقاء بني الفريقني كان 

مجرد جلسة تشاورية.
وفـــي الــتــفــاصــيــل، علمت »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــوقــع بــني شركة »الــصــّبــاح« وبني 

ُ
أن العقد امل

املـــخـــرج ســامــر الـــبـــرقـــاوي، يــنــص فـــي بعض 
ــاون الـــحـــصـــري لــلــمــخــرج  ــعـ ــتـ بـــنـــوده عــلــى الـ
ــان فـــقـــط لـــصـــالـــح الـــشـــركـــة،  فــــي شـــهـــر رمــــضــ
وهـــو حـــّر فــي بــاقــي أيــــام الــســنــة. واملـــعـــروف، 
ــــق شــــروط  ــة »الــــصــــّبــــاح« تــعــمــل وفـ ــركـ أن شـ
أســاســّيــة، عــبــر عــقــود الــتــعــامــل بينها وبــني 
املمثلني واملخرجني، لذلك وقعت عقودًا منذ 
نــاديــن نسيب نجيم،  املمثلة،  ســنــوات، شمل 
واملمثل السوري، تيم حسن، واملخرج سامر 
الــبــرقــاوي. وللشركة الحق فــي أعــمــال هــؤالء 
الــدرامــيــة الــرمــضــانــيــة حــصــرًا ضــمــن موسم 
الــــدرامــــا الــعــربــيــة. ووفـــقـــا لــلــمــعــلــومــات، فــإن 
ــقــت أربــاحــا كــبــيــرة جـــراء هــذا 

ّ
الــشــركــة قــد حــق

الــتــعــاون مــع األطــــراف الــثــاثــة منذ تعاونها 
فــي مسلسل  نجيم،  نــاديــن نسيب  مــع  األول 
تقاسمت نجيم بطولته  إذ  عــام 2014،  »لــو« 
ــرق لـــه فــكــرة عــقــود  مـــع عــابــد فــهــد الــــذي لـــم تـ

ــا فـــي حــفــاتــه الــنــاشــطــة. يــتــخــّبــط  ــرددهــ ويــ
ــتــــاج، مــصــدر  الــســاهــر الـــيـــوم فـــي ســــوق اإلنــ
مــعــانــاة الــفــنــانــني فـــي هــــذه الــحــقــبــة، وبــعــد 
ــنـــوات،  مـــغـــادرتـــه شـــركـــة »روتـــــانـــــا« قـــبـــل سـ
»باتينوم ريكوردز« دون خطة  وانتسابه لـ
عمل واضحة، أو معلومات حول ماهّية هذا 
التعاون، أو الهدف من ورائه، وكيفّية صدور 
ومواجهة  عــنــه،  الحديث  كثر  غنائي  ألــبــوم 
الساهر وزمائه الفنانني في العالم العربي، 
اقتحام »امليديا« البديلة على إنتاج الـ»سي 
دي« واأللبومات كاملة، وصواًل إلى انشغاله 
فويس«،  »ذا  مثل  باملواهب  خاصة  ببرامج 
بنسختيه للكبار والصغار. وأصدر الساهر 
بعض األغاني املنفردة أو ما بــات ُيعرف بـ 
single، لكنها لم تحقق النجاح نفسه الذي 
سابقا،  الكاملة  الغنائية  األعمال  في  حققه 
ــســانــدهــا حــمــات تسويقية 

ُ
والـــتـــي كــانــت ت

ُمركزة من قبل شركات اإلنتاج والتسويق.
قبل أسبوع، نشرت صفحات امليديا الخاصة 
بكاظم الساهر أغنية جديدة ُمصورة تحمل 
عنوان »عيد العشاق«. الكلمات مأخوذة من 
ها 

ّ
الراحل نزار قباني لحن قصيدة للشاعر 

الساهر، وطلب من صديقه املوزع املوسيقي 
اللبناني، ميشال فاضل، توزيعها. ال جديد 
فـــي األغــنــيــة الـــجـــديـــدة. الــــواضــــح، أنــــه فــات 
ــيــــات الــتــي  الـــســـاهـــر الــتــعــّمــق أكـــثـــر فـــي األبــ
أرادهــا أن تتحّول إلى أغنية قصيرة تعود 
بــالــزمــن إلـــى الــســتــيــنــيــات، وعــصــر الــصــراع 
على القصائد والشعر، ومــا طــرأ على هذه 

الحقبة من تباين.
تـــبـــدو األغــنــيــة وكــأنــهــا درس بــســيــط مثل 
البساطة  املــــدارس.  فــي  التلقينية  الــــدروس 
في األغنية تخطاها الزمن، في عصر طغت 

فــيــه املــشــاعــر اإللــكــتــرونــيــة. يــطــغــى الــخــيــال 
عــلــى األغــنــيــة بــلــغــة هـــي أشــبــه بــلــغــة الــحــب 
ورســــــوم الـــقـــلـــوب املـــكـــســـورة عــلــى الــدفــاتــر 
ُمستهلكة،  ــفـــردات صــبــيــانــيــة  املـ املـــدرســـيـــة. 
 
ً
قل إلى املشاهد نقا

ُ
وحتى كليب األغنية ن

الساهر في األغنية  بــدون أحاسيس. يبدو 

ذكوريا، كعاشق تستهويه النساء دوما. لم 
كليباته  فــي  املــعــتــادة  تقليديته  عــن  يبتعد 
ــوداء أصــبــحــت  ــورة بـــبـــزة ســــ ــــصــ

ُ
ــرى امل األخــــ

عامة »ساهرية« ال يبدلها ال في الحفات 
في  التلفزيونية، وال حتى  البرامج  في  وال 

إطالته العادية اليومية. 

ــل »رائــــــع  ــثـ ــات الـــســـطـــحـــيـــة مـ ــمـ ــلـ ــكـ ــعـــض الـ  بـ
رائــــع رائـــــع«، ال تــتــمــاشــى مــع واقــــع العشق 
اليوم، وأغرقت الساهر في فخ االستنساخ 
 والــــــتــــــكــــــرار الــــــــواضــــــــح، وظـــــهـــــر الــــتــــراجــــع 
لقصيدة  جــديــدة  كلمات  اختيار  فــي  امللفت 

اة اليوم.
ّ
مغن

ستنسخة من أفام أجنبية. ورأى 
ُ
املسلسل امل

حسن أن هذا يسيء إلى تاريخه الفني، ويبدو 
أن شركة الصّباح أخذت هذه املاحظة بعني 

االعتبار هذا العام.
ــاب بشأن 

ّ
طــلــب الــصــّبــاح لــقــاء عـــدد مــن الــكــت

هذا  ستنفذ  التي  الــجــديــدة  القصة  تفاصيل 
ــرًا عــلــى الــكــاتــب  ــيـ ــرأي أخـ ــ الــــعــــام. واســـتـــقـــر الــ
السوري املقيم في لبنان، هوزان عّكو، والذي 
كان قد تعاون سابقا مع تيم حسن في إعادة 
ــام  2010  إنــتــاج مسلسل »أســعــد الـــــوّراق« عـ
الـــــذي أخـــرجـــتـــه رشــــا شــربــتــجــي. وبــالــفــعــل، 
ــّبــــاح، وجــــرى  الـــتـــقـــى الـــكـــاتـــب عـــكـــو مــــع الــــصــ
الــتــداول بــشــأن القصة الــتــي يــجــري إعــدادهــا 
على أن تبقى سرية. ووضــع املنتج الصّباح 
كافة إمكاناته بتصرف الكاتب ملسلسل يراد 
منه أن يكون خارج إطار الرتابة، مع مراعاة 
نـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم وتــيــم  خـــاصـــة ألدوار 
حسن تحديدًا. ويبدو أن القصة ستكون هذه 
املرة سورية، وفق معلومات خاصة، على أن 
مــبــررًا، وليس  فيها  اللبناني  الــوجــود  يكون 
السابقة،  شتركة 

ُ
امل املسلسات  كما هي حال 

والـــتـــي ُيـــشـــارك فــيــهــا مــمــثــلــون مـــن مختلف 
الــجــنــســيــات الــعــربــيــة، دون مــبــرر واضــــح أو 
ُمــقــنــع الجــتــمــاع هــــؤالء، واملــعــالــجــة الــدرامــيــة 
الــلــهــجــات، وأسبابها  ــراعــي 

ُ
ت الــتــي يــجــب أن 

املتنوعة في العمل الواحد.
الجديد، منتصف شهر  العمل  يبدأ تصوير 
ودمــشــق.  لبنان  بــني  املقبل  أيــلــول  سبتمبر/ 
ــريـــق الـــعـــمـــل مـــجـــددًا  ــبــــرقــــاوي فـ وســـيـــقـــود الــ
مــفــســحــا املـــجـــال أمـــــام الـــكـــاتـــب لــلــتــدخــل في 
تفاصيل العمل برؤية موحدة، على أن تبدأ 
مــرحــلــة »كــاســتــيــنــغ« لــلــمــمــثــلــني املــشــاركــني 

بداية أكتوبر/ تشرين األول املقبل.

كاظم الساهر في »عيد العشاق«... تكرار وتبسيط»الصباح« تنتج مسلسًال جديدًا لهوزان عكو
وقع المغني العراقي، 

كاظم الساهر، الذي ال 
يزال يعيش على ماضيه، 
في فخ التكرار والتبسيط 

في كليبه الغنائي الجديد 
»في عيد العشاق«

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــيـــة لـــلـــفـــنـــانـــات  ــتــــطــــاعــــت األخــــــبــــــار الـــشـــخـــصـ اســ
 إلـــى واجـــهـــة الــصــفــحــات 

ّ
املــعــتــزالت أن تــعــيــدهــن

الحديث عنهن منذ  مــن عــدم  الــرغــم  الفنية، على 
اعتزالهن العمل الفني.

الفنانة املصرية،  أخــبــار  انــقــطــاع  مــن  الــرغــم  فعلى 
ــة أعــــــوام بــمــجــرد إعــانــهــا  ــعـ حـــنـــان تـــــرك، مــنــذ أربـ
الواجهة،  إلــى  بقوة  عــادت  أنها  إال  الفن،  اعتزالها 
وأصــــبــــحــــت خـــــــال الــــيــــومــــني املــــاضــــيــــني حـــديـــث 
الصحافة الفنية بعد إعان خبر إنجابها لطفلتها 
أّما  تــرك  اســم منى. وأصبحت  أطلقت عليها  التي 
لخمسة أبناء، وهم: يوسف وآدم من زوجها األول 
رجــل األعــمــال، خــالــد خــطــاب، ولــديــهــا طفل يدعى 
محمد من زوجها الثاني، أما ابنتها األخيرة فتعد 
شقيقة البنتها األولى من زوجها األخير، محمود 
ــــرى تـــدعـــى مــريــم.  مـــالـــك، حــيــث لــهــا مــنــه طــفــلــة أخـ
على طليق  القبض  وإلــقــاء  أخبار ماحقة  وكانت 
حنان ترك، بسبب قضية أخاقية، قد أعادها منذ 
على  الفنية  الصفحات  تصّدر  إلــى  عامني  حوالي 
الرغم من طاقها منه منذ فترة، لكن وجود ولدين 

بينهما جعل األخبار رغما عنها تربط بينهما.
ــة لــطــفــي،  ــاديــ ــنـــانـــة، نــ ــفـ ــار الـ ــبــ تــــصــــدرت أيـــضـــا أخــ
املــاضــيــة، بعد  األســابــيــع  الفنية طيلة  الــصــفــحــات 
املستشفى،  فــي  ــا  ورقـــودهـ تــدهــور صحتها  خــبــر 
السنوات  وذلــك بعد اختفاء أخبارها تماما طيلة 

املــاضــيــة. وكــانــت لــطــفــي قــد أعــلــنــت اعــتــزالــهــا عــام 
1988، بعدما قدمت فيلمها األخير »األب الشرعي«.
ومنذ عام 1994، وبعد أن قّدمت فيلمها »اإلرهابي« 
ــام، انــقــطــعــت األخـــبـــار الفنية  مــع الــفــنــان، عـــادل إمــ
لــلــفــنــانــة املــعــتــزلــة، مــديــحــه يــســري، ال ســيــمــا أنها 
ظهرت في لقاء تليفزيوني واحد فقط مع اإلعامي، 
عمرو الليثي، في برنامج »واحد من الناس«. ولكن 
عادت أخبار سمراء الشاشة بقوة بسبب مرضها، 
حــيــث تــتــواجــد حــالــيــا فـــي املــســتــشــفــى تــعــانــي من 
الــحــوض، بسبب  أمــراض الشيخوخة وكسور في 

سقوطها من أعلى الدرج في منزلها.
ولـــم تــكــن تــتــخــيــل كــذلــك الــفــنــانــة املــعــتــزلــة، هــدى 
رمزي، أن تعود إلى الساحة بهذه القوة، لكن هذه 
املــرة ليست من خــال خبر لفيلم أو ملسلسل؛ بل 
بــمــجــرد حــضــورهــا لــحــفــل زفــــاف الــفــنــان الــشــاب، 
شريف رمزي، ابن شقيقها املنتج الراحل، محمد 

حسن رمزي.
وعــلــى الــرغــم مــن اعـــتـــزال مــطــربــة ســتــار أكــاديــمــي 

املــغــربــيــة، بسمة بــوســيــل، الــغــنــاء بــنــاًء على رغبة 
ــرارًا  ــاره قــ ــبـ ــتـ ــا املــــطــــرب، تـــامـــر حــســنــي، واعـ ــهـ زوجـ
نــهــائــيــا بــعــد زواجــــهــــا مـــبـــاشـــرة، إال أن أخــبــارهــا 
محل  تــكــون  مــا  غالبا  بتامر  املرتبطة  الشخصية 
 األقـــــام عن 

ّ
اهــتــمــام الــصــحــافــة الــفــنــيــة. فـــا تــكــف

الــكــتــابــة عــنــهــا بــمــجــرد ظــهــورهــا مــع تــامــر فــي أي 
مــن املــنــاســبــات الــفــنــيــة، كــمــا كــانــت أخــبــار حملها 

وإنجابها محتلة صدارة األخبار الفنية.
 
ً
وبــعــد إعــانــهــا العــتــزالــهــا بــعــد أن قـــّدمـــت عــمــا

واحدًا فقط وهو »أبو العا البشري«، مع الفنان 
الــقــديــر، مــحــمــود مــرســي، إال أن املــمــثــلــة، ميرفت 
ــريـــني جــمــيــعــا بــعــد  ــا، كـــانـــت حـــديـــث املـــصـ ــ ــــريـ زكـ
للطيران.  وفاتها في حــادث تحطم طائرة مصر 
وعــمــلــت مــيــرفــت مــضــيــفــة طـــيـــران بــعــد أن تــركــت 
الفن، وتدّرجت وظيفيا حتى وصلت إلى منصب 

رئيس طاقم املضيفني.
الفنانات  أكثر  املعتزلة، شادية، من  النجمة  وتعد 
 ،

ّ
اللواتي يتلّهف الجمهور لسماع أي أخبار عنهن

على الرغم من اعتزالها الفن في الثمانينيات بعد 
وفاة شقيقها الوحيد. وانتشرت منذ فترٍة صورة 
لـــهـــا، قــيــل إنـــهـــا مـــن مــنــاســبــة حــضــرتــهــا شـــاديـــة، 
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي الصورة، 
املعتزلة، شهيرة،  الفنانة  املقربة  أن صديقتها  إال 
ــحــة أن شــاديــة 

ّ
ــــورة قــديــمــة، مــوض ــــدت أنـــهـــا صـ أكـ

ــط لــهــا أي من 
َ
ال تحضر أي مــنــاســبــات، ولـــم يــلــتــق

رًا.
ّ

الصور مؤخ

»ملك البوب« يعود في عيد مولده

كلمات أغنية »عيد العشاق« مأخوذة من قصيدة لنزار قباني )فيسبوك(

عادت حنان الترك 
إلى الواجهة 
بعد خبر إنجابها 
طفلتها منى 
)فيسبوك(

طالب تيم حسن بقصة جديدة غير مقتبسة تجمعه بنادين نسيب نجيم )العربي الجديد(

)Getty( 2009 ولد مايكل جاكسون سنة 1958 وتوّفي سنة

اختصرت سيرة حياة »ملك البوب«، مايكل جاكسون، نجاحًا لم يُشهد له مثيٌل في التاريخ. إذ 
باع من ألبومه Thriller الذي دخل »غينيس« أكثر من 104 ماليين نسخة

مايكل جاكسون

أخبار الفنانات المعتزالت

فنون وكوكتيل
ذكرى

نجوم

كليبدراما

مع بداية األلفية الجديدة، 
أثيرت أيضًا ضد جاكسون 

العديد من الدعاوي الغريبة 
التي اتهمته بالتحرش 

باألطفال، وسرّبت صور له 
مع أطفال على السرير. وأثر 

ذلك بشكل واضح على 
أسهمه الجماهيرية وعلى 
مبيعاته، ولكن التحقيقات 
لم تثبت شيئًا ضده. وعندما 

توفي سنة 2009، نتيجًة 
لجرعة زائدة بالدواء، نسي 
الجمهور القضايا العنصرية 

واألخالقية التي ارتبطت 
باسمه، وحولوه أليقونة 

في تاريخ الموسيقى.

اتهام 
بالتحرش الجنسي
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املرجوة من كتابة األلــم السوري ســواء كان 
املنتوج األدبي عن سورية وليدًا في الداخل 

أم وافدًا من الخارج؟  

من خلف أسوار الجحيم
»منذ دخلت الحرب سورية، وبدأ املحاربون 
ــــة؛ حـــيـــث بـــنـــوا قـــاعـــا مــن  ــيـ ــ بــمــهــامــهــم األزلـ
الجحيم، وأســوارًا أبدية من الحزن والتعب 
والــــدمــــوع والـــحـــنـــن، تــاشــت الــكــتــابــة لــدي 
فــي بــدايــات الــذبــح والــتــشــرد والــنــيــران، كان 
الذهول سّيدًا على كل شيء«، يقول الشاعر 
الــــســــوري مــحــمــد بــيــجــو املــقــيــم فـــي مــديــنــة 
ــبـــاد عــلــى الـــحـــدود  الــقــامــشــلــي، شــمــالــي الـ
الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، والـــتـــي تــشــهــد مــعــارك 
طاحنة بن وحدات حماية الشعب الكردّية 
وبــن أخطر تنظيم إساموي متشّدد على 
ة في ترٍد   األوضاع املعيشيَّ

ُ
اإلطاق، وحيث

أوجها،  فــي  ة  الداخليَّ والــصــراعــات  مستمّر 
ة،  السياسيَّ أو  ة  الثقافيَّ الناحية  مــن  ســواء 
الــتــي تحتوي  الصغيرة  أمـــام مكتبته  ومــن 

ـــة فـــي إحـــدى   وحــقــائــب مـــدرســـيَّ
ً
ـــة قـــرطـــاســـيَّ

ــــدت  ــة، مــتــابــعــا يــــقــــول: »وجـ ــنـ ــديـ ــوارع املـ ــ ــ شـ
صعوبة في التعبير، غير قادر على التفكير 
فــي جسد بــا رأس، وجــدت صعوبة بالغة 
 في كتاباتي مع الحرب، 

ً
في أن أكــون عاقا

وعـــلـــّي فـــي أوقـــــات كــثــيــرة أن أتــقــمــص دور 
حــفــار الــقــبــور أو الــــدم الــغــالــي الــــذي يسيل 
الــرصــاصــة التي  الــرمــاد، أو حتى دور  بــن 
 أخـــطـــأت مــســارهــا، فـــهـــَوت فـــي فــــراغ كأنها 

لم تكن«.
ــدو املــقــيــم  ــ ــروائــــي حــســن زيـ ــرى الــ بــيــنــمــا يــ
الكتابة عن سورية   

ّ
أن القامشلي أيضا  في 

 العالم، 
َ

الــّراهــن تعني: »تــعــريــف الــزمــن  فــي 
والــبــحــث عــن الــــدواء لــلــوجــع الـــســـورّي، كما 
تعني أيــضــا رســم لــوحــة ســوريــة املستقبل 
 
ً
 خالية

ُ
برضا الجميع، سورية التي ستكون

من الصراع الدموي الذي نعيشه«.
ــواجــــز   الــــحــ

ُ
 رتـــــــابـــــــة

ُ
ومــــــــن دمــــــشــــــق، حـــــيـــــث

والـــصـــراعـــات غــيــر الــظــاهــرة لــلــعــيــان، يقول 
الروائي السوري مناف زيتون »كسورّي أن 
ق حياتك 

ّ
تكتب عن األلم اليوم يعني أن توث

ـــة وبـــالـــتـــالـــي الــــخــــروج عـــن الــحــالــة  الـــيـــومـــيَّ
ــــذي يــفــتــرض بـــه أن يــكــون   الـــعـــاّمـــة لـــألـــم الـ
ــن حـــالـــة الــــا ألــم  ــة مــتــمــايــزة عـ ــارئـ حـــالـــة طـ

الطبيعية«. 
ــغـــرب الــفــصــل الـــــذي يــدفــع  ــتـ ويــضــيــف »أسـ
ا   الكاتب ليس صحافيَّ

ّ
البعض لاعتقاد أن

وال مــخــرج وثــائــقــيــات، ربـــّمـــا الــتــوريــة هي 
الخيار املحترم أدبيا بالنسبة إلّي، ال لكونها 
الشعوب  قبل  ي من 

ّ
التبن أو  التعميم  تتيح 

ألنها  أيضا  بل  فحسب،   
ً
مستقبا املنكوبة 

أقدر على توضيح دخيلة األفراد، توصيف 
املــســتــوى الــصــامــت مــن آالمــنــا غير املــذكــور 
فــي نــشــرات األخــبــار وصـــور الـــوكـــاالت بما 
نا 

ّ
وكأن للبؤس،  املكرور  التصوير  يتجاوز 

الــطــريــقــة وذات الكلمات  نــســخ تــتــألــم بـــذات 
وال حاجة ألكثر من تقرير من عشر دقائق 
أو فيلم وثائقي من ستن دقيقة لنفهم آالم 

 واحدة!«.
ً
الجميع دفعة

الحرب التي في الداخل السوري جعلت من 
 منقرضة 

ً
فة التي بقيت، جماعة

ّ
النخبة املثق

أو ربّما في دربها نحو االنقراض، منزوية 
األوهـــام  أّي ســنــد ســـوى  عــلــى نفسها دون 
ـــة الــتــي ترسمها الــحــرب  والــخــيــاالت األدبـــيَّ
ــة، كـــل ذلــــك يـــــدّون على  بــقــســاوتــهــا الــيــومــيَّ

دمشق ـ جوان تتر

تغدو الكتابة في الحالة السورية 
ــا لــــــدى الــبــعــض  ــا خــــاصــ ــهـ ــنـ وعـ
وزيـــــادة فـــي جــرعــة الـــعـــذاب لــدى 
البعض اآلخر؛ هذا االنقسام ما بن الداخل 
الــســوري والــخــارج )األوروبــــي( بــات يشّكل 
ــم  ــم األلـ ــوالـ ــى عـ  نــاجــعــة لـــلـــولـــوج إلــ

ً
ثــنــائــيــة

.
ً
السوري كتابة

أّسس اندالع الحراك مع مرور األيام لشرٍخ 
ها 

ّ
أن الــســورّيــة، حــرّيــة، غير  الكتابة  أصـــاب 

تنطوي على انقساٍم ما، وفي الوقت نفسه 
املــغــايــرة،  نظرتها  لها  الــجــرح  كتابة  بــاتــت 
الكتابة تجسيدًا للخاص ملن هم في جحيم 
 لــلــمــشــاركــة في 

ً
الـــداخـــل الـــســـوري وتــمــثــيــا

الثورة أو ربّما التضامن ملن هم في الخارج.
ولــكــن هــل ثــّمــة داللـــة لكتابة األلـــم ســورّيــا؟ 
هل تكفي أطنان األقام وآالف النقرات على 
ألواح مفاتيح الحواسيب الشخصية حول 
الفائدة  مــا  ثــّم  للكتابة عــن ســوريــة؟  العالم 

محمود الحاج

ال تــكــاد تصل بيتا جــديــدًا، فــي هــذه املدينة 
الــكــبــيــرة، حــتــى تــبــدأ رحــلــة مــغــادرتــك إيـــاه. 
قــــد تـــطـــول إقـــامـــتـــك شــــهــــرًا، خـــمـــســـة، وربـــمـــا 
سنة. لكنك سترحل با شّك إلى مكان آخر، 
املفارقة.  أم مجبرًا. تضحك من  ذلــك  مختارًا 
أنك سكنَت بيتا واحــدًا عشرين عاما، بينما 
لت، في عّدة سنوات، بن أكثر من عشرين 

ّ
تنق

بيتا.
عـــشـــرون عــامــا فـــي بــيــت واحــــد كــانــت كــافــيــة 
مــن شبابيكه  الشمس  لتعرف ســاعــة دخـــول 
الشرقية، واللحظات التي يجب التحرك فيها 
إلــى طابقه  املطر من سطحه  انهمار  لتافي 
ــط ونــصــف 

ّ
ــه نــصــف املــبــل ــ الـــثـــانـــي، عــبــر درجـ

ه، ويباس 
ّ
املصبوب، وموعد فوح جورّيه وفل

سجادته وقلب عبد وهابه، وإزهار برتقالته، 
وتحّول حصرمه إلى عنب؛ ولتدرك أن طْرق 
الـــبـــاب بــهــذه الــطــريــقــة يــعــنــي وصــــول فـــان، 
وأن صــوت غلق الشباك على ذلــك النحو آت 
مــن بيت فــان، وأن الــذي يــركــض، مــارًا تحت 

بلكون غرفتك، ال بّد أن يكون ابن فان.
لك الجديد، الذي ال يروق لك، فا 

ّ
أما في تنق

تكاد تنتهي من وضــع أشيائك هنا وهناك، 
وهندسة جدرانك وسريرك، واكتشاف أقصر 
الدروب للعودة من الطريق العام إلى غرفتك، 
وأفـــضـــل مــخــبــز قـــريـــب، حــتــى تــفــاجــأ بــلــزوم 
االنتقال إلى مكان آخر. أمر يشبه، في كل مرة، 
انــتــزاع القلب مــن مكانه وإعــادتــه إلــيــه، على 

خارج وداخل
أسوار الجحيم

البالد،  بين  السوريون  الكتّاب  تفرّق  وباريس،  برلين  وحتى  والقامشلي  دمشق  من 
وُكتبت آالُف النصوص في سورية وعنها، فكيف يالمس كل فنان قصة األلم وورطة 

الدم من داخل البالد وخارجها؟ »العربي الجديد« استطلعت هواجس بعض الكتّاب 
السوريين حول البالد والحرب وكيف يمكن كتابتها اآلن

لست تحّن ألّول منزل

الكتابة السوريَّة محاوالت تنظيم األلم

المعنى لمن يحمل 
إليها الموت ال لمن يحمل 

إليها القصيدة

الحرب جعلت النخبة 
المثّقفة في الداخل 

منقرضة أو منزوية

الناقد  يــدرس  الحرب«  عن  الكتابة  الحرب،  في  »الكتابة  عمله  في 
الحرب« زمن وقوعها. ويعتبر  بوبريه وظيفة »أدب  نيكوال  الفرنسي 
يختلف  الحرب  زمــن  يكتب  ما  أن 
ويقترح  بــعــدهــا،  يكتب  عــمــا 
األول  على  يطلق  أن  يمكن  ما 
يرى  الحرب«، كما  »أدب شهادات 
مع  سماته  تتغير  ــً  أدب هناك  أن 
التعبئة  أو  النفير  يتبنّى  عصر،  كل 
األدبية، ويشير إلى أن تمثّل المبدع 
يقدم  يجعله  الضحية  ــذات  لـ
تصرفات  ويــســّوغ  بربريً  ــدوه  ع

البطل مهما كانت عنيفة.

أدب الشهادات

2425
ثقافة

باسم النبريص

آدا كوالو  مت 
ّ
ا تسل

ّ
الطلب. ومل اللجوء من قبل ورفضوا  ن 

َ
كنُت تقّدمت لَسك

السوداء  نظاراتهم  و»سيار«  األحمر  الصليب  فو 
ّ
موظ خلَع  العمادة،  منصب 

بوا ميكروسكوبات. 
ّ
وعوضًا عنها رك

والــحــال أنني وزمــاء انتقلنا، دفعة واحـــدة، من الرصيف إلــى حــّي »ســارّيــا« 
ّيل إلى ذاكرة بعض القّراء من ذوي 

ُ
الفخم )ال إلى »كمب احتجاز« كما قد يخ

الــســوابــق(. ليس هــذا فحسب، بــل إنــنــا واقــعــًا ال مــجــازًا، نسكن ديـــرًا قديمًا 
للراهبات أشبه بقصر في قلب املنتجع الجبلي.

الرحلة يتشاركون حّيَزه  فــإن أخــاطــًا مــن رفــاق ورفــيــقــات  أنــه قصر،  وبما 
الواسع. وقد شاءت الصدفة أن يكونوا من فنزويا والسلفادور وأفغانستان 

والنيجر وسيريانكا وأوكرانيا، بينما الحراس من شرق املتوسط.
الغرفة وخلوت بنفسي حتى  مت 

ّ
الــدخــول، ومــا إن تسل أتممت إجـــراءات  لقد 

أقام  الــذي  املبنى  أننا اآلن على مبعدة دقائق، من  االبتسام. ذلك  شرعت في 
في طابقه الثاني غابرييل غارسيا ماركيز. وأنا كلما تذكرت الحال وقارنت، 
الزميل  بينما  السكنى  هــذه  نسكن  كــي  حضرتنا  فمن  بــاملــفــارقــة.  شــعــَرت 

 ممسوحة املامح؟
ً
املسكني »غابو« سكن عمارة

على أن ثمة جامعًا في هذا التجاور الهرطوقي ال عاقة له باألدب: غابو أقام 
كمهاجر ال كأديب، ونحن شرُحه.

مــن قصصه  هنا خمسًا  أبـــدَع  الاتينية  الكتابة  أن سيد  مما سبق،  واألهـــم 
 املخفّي 

ّ
الــُعــش أو  ـ  املــأوى  إلــى روايــة بالطبع. فهل سيكون  القصيرة، إضافة 

 خيٍر على كتابتي؟ سيما ال إنترنت في الغرفة ـ وغير 
َ

وسط غابة األرز ـ فأل
تغريد الطيور، ما من صوت؟

على كل حال، لقد حللت هنا ببركة دعاء الوالدين الراحلني، وبعزيمة الرفيقة 
الشابة آدا، ال فقط كي أضطر لخيانة انحيازات عمٍر مؤقتًا )فأتفخفخ غير 

ِشِكل(، بل أيضًا كي أسترخي وأبتعد وأتأمل.
)أللهم هذا كــاف(. تجربة  القصور  التجربة األولــى واألخيرة مع ُسكنى  إنها 
ستمتد إلى ستة شهور وربما تسعة. ولسوف أكتبها إن اكتملت، لكني أحّس 
ة مؤّداها أن كل قصر في جوهره، هو قفص 

ّ
منذ اللحظة بإحساسات ممض

ذهبي مع أرتال من السأم وامللل.
على األقل هذا ما أملحه جليًا في وجوه الدجاج السابق. وليس ثمة ما يمنع من 
 مع املديرة، فقوقأت علّي 

ً
تكراره مع ديك مثلي، خاصة بعد أن جلست مطّوال

جّن فأقلب لها ظهر اللَجن على املطرح.
ُ
بممنوعاتها، حتى كدت أ

إني ال أنسى قصة صاحبي الشاعر الذي ُدعي إلقامة أدبية في أميركا فمنعوه 
التدخنَي حتى في الشارع، فما كان منه إال أن قطع الزيارة وعاد إلى بلده كي 

ن براحته.
ّ
يدخ

ــراي سأكون أدنــى منه جــرأة، وقــد فهمت للتو بوضعي ـ كما غيري ـ تحت 
ُ
ت

عيون العسس؟ 
دندن: »من الرصيف جئت وإلى الرصيف أعود«.

ُ
ها أنا أبتسم. ها أنا أ

 نزقًا من صاحبي. ذلــك أن حالي أفــدح من حاله. هو لم 
ّ

ولــن أكــون يومًا أقــل
يحتمل ممنوعاتهم مدة يومني، فكيف سأحتملها أنا شهورًا؟

من الرصيف جئت

استطالع

فعاليات

شكل نصوٍص سوف ترى النور في مرحلة 
ما بعد الثورات كما جرت العادة.

الخارج المتألّم 
ــا -  لــلــســورّي الــخــارج أيــضــا حكايته – أدبــيَّ
غـــادروا سورية  الــذيــن  اب 

ّ
الكت فالعديد مــن 

كـــانـــوا نــشــيــطــن مـــن نــاحــيــة الــعــمــل األدبـــي 
والــثــقــافــي فـــي الــفــتــرة الــتــي ســبــقــت انـــدالع 
ــاع  ــ ــراب األوضـ ــطــ الــــثــــورة فـــي ســـوريـــة واضــ
 أن ســــوء األحــــــوال دفــعــهــم إلــــى مــغــادرة 

ّ
إال

الباد ومعاودة النشاط من هناك، وبصدد 
الــكــتــابــة عـــن ســـوريـــة يـــقـــول الـــشـــاعـــر رائـــد 
وحــش املقيم فــي بــرلــن »الـــدم ورطـــة، وكما 
 شــاقــا 

ُ
فـــي الـــواقـــع كــمــا فـــي األدب، ســيــكــون

منه  الــســوريــة  الكتابة  ص 
ّ
تتخل أن  للغاية 

ــــش »الـــــــدم الــــذي  ـــل وحـ
َّ
ــل قـــبـــل عــــقــــود«، ويـــعـ

الــدَم  العدد  القصائد ينافس في  يسيل من 
ان 

ّ
الــذي تنزفه األجــســاد، لكن شت الحقيقي 

بينهما، ما ننتظره فقط هو أن يتّم تنظيم 
هذا األلم في النّص السوري الجديد بعيدًا 
التفجع وامليلودرامية وأن يتحول هذا  عن 

دفعات. كأن هذا االنتقال املستمر بات ُيدوزن 
وتتناسى  تنسى  فأنت  إيقاعه.  على  حياتك 
اقتناء ما ثقل وكبر حجمه، من كتب ومعّدات 
 رحيلك. وهذا 

ّ
شخصية أو منزلية، كي يخف

االنتقال لحظة - ال مهرب منها - للوقوع في 
شرك املاضي، أو لتصفية حساب معه. إذ ال 
ــب الــثــيــاب مــع الــثــيــاب، والــكــتــب مع 

ّ
تــكــاد تــرت

الكتب، والــدفــاتــر مــع الــدفــاتــر، وكــل شــيء مع 
في القرن 

ّ
 شيء يشبهه، على طريقة مصن

ّ
كل

السادس عشر، حتى تجد نفسك أمام ذكريات 
تــخــرج مــن الـــــدروج، وأســمــاء كـــدت تنساها، 
وصـــور تــوّســع حــدقــتــي عــيــنــيــك، ورســـائـــل ال 

، في كل مرة، عن إعادة قراءتها.
ّ

تكف
ق، فـــي كـــل مـــرة، 

ّ
رغـــم ذلــــك، ال بـــّد لـــك أن تـــمـــز

مــجــات وصــحــفــا وأوراقــــــا، وأن تتخلى عن 
ــّحــــاب، أو عــن  ــنــــزوع الــــســ ــتـــوي مــ مــعــطــف شـ

قميص هرأته الصيف املاضي. 
في مكانك الجديد، ستعيد ترتيب هذا كله، أو 
ربما ستتركه في حقائب وكراتن. وألن قلبك 
يجافي األماكن املوحشة والفارغة من ماض، 
فستقضي ليلتك األولى فيه وأنت تفكر ببيت 
آخــر. قد تنام وقد ال تنام. وقد تقّرر الذهاب 
إن كان  القديم،   أخيرة في سكنك 

ً
ليلة للنوم 

ذلك ممكنا، أو ملبيت الليلة في مكان آخر. إنك 
تبحث عن أي شيء أكثر حميمية من جدران 
فارغة ورائحة ليست رائحتك. وإن عدَت في 
اليوم التالي إليه، فأنه لم يعد جديدًا جدًا، 
 
ّ
وألنك تركت فيه شيئا منك أمس. لست تحن

ألّول منزل، بل ملنزل.

الــذي نعيشه محاصرين وخائفن  العسف 
ومطرودين إلى مادة تراجيدية«.

 وحياة 
ً
األلــم، كتابة وبعد رحلٍة طويلة مع 

ة، داخل سورية يرى الروائي السوري  حقيقيَّ
»الكتابة   :

ّ
أن بــرلــن  فــي  املقيم  امللحم  نبيل 

ــــان، هي  ــّي ــلـــهـــا ســ مـــن خـــــارج ســـوريـــة وداخـ
بلدًا  إلــّي ليست  بالنسبة  كذلك ألن سورية 
، هي حقيقة أعيشها مع كل لحظة 

ً
متخيا

من دمارها ونزفها وضياع ناسها، وبؤس 
انتشالها«، ويمضي  فــي  أمـــٍل  مــا تبقى مــن 
املعنى،  هــدر  ســوى  ليست  »الكتابة  امللحم 
فــاملــعــنــى كــل املــعــنــى فــي الــلــحــظــة الــســوريــة 
هي ملن يحمل لها املوت ال ملن يحمل إليها 
الــقــصــيــدة أو شــغــف الــعــشــاق، تــلــك حقيقة 
ــد بــاتــت  جـــدّيـــة بــالــنــســبــة إلــــى الـــســـوري وقــ
بـــاده ملعبا لــلــعــالــم، هــي لعبة األمـــم وأيــة 
أمــم؟! أمم تّجار الساح، ومــوّردي الكراهية 
ة، في سورية أم  ومصّدري األعضاء البشريَّ
ان« ويضيف »أنت لست  خارجها األمر سيَّ
سوى متفرج على مشهد لن تكون لك حّصة 

من الشراكة فيه، أنت املتفّرج أو املقتول«. 

ــــام  ــ ـــر ومـــــخـــــرج األفـ ــاعـ ــشــ ــنـــظـــر الــ بـــيـــنـــمـــا يـ
الوثائقية السورّي الشاب واملقيم في برلن 
الكتابة عن سورية  إلــى  دلير يوسف  كذلك 
ها »طريقة ربّما لتفريغ األلم والعجز 

ّ
على أن

الذي أعاني منه كوني أعيش في املنفى، هي 
للتواصل  الوحيدة  الطريقة   - الكتابة  أي   –
مع سورية التي ال أستطيع أن أتفاعل معها 
سوى عن طريق الكتابة أو صناعة األفام، 
ليس بمقدوري السير في الشوارع السورية 
 

ّ
وال الــحــديــث مـــع ســـوريـــن فـــي ســـوريـــة إال

بــالــلــجــوء إلـــى هـــذه الــطــريــقــة«، ويــكــمــل »كــل 
مــا نكتبه يــســاهــم فــي رفـــد وصــنــاعــة ثقافة 
ثار بسبب الكتابة 

ُ
ة والنقاشات التي ت سوريَّ

قد تساهم في بناء املجتمع/ املجتمعات في 
سورية«.

ة  السوريَّ الحالة  في  كتبت  النصوص   
ُ

آالف
ووريـــــــت  أيــــضــــا  ــثــــث  الــــجــ  

ُ
وآالف  وعــــنــــهــــا، 

الثرى إّبــان الــثــورة، لكن اقــتــراب النصوص 
 
ً
مــن األلــــم الـــســـوري الــــذي طــــال، بــــاَت مــســألــة
ة يحددها القارئ السوري ذاته وال  شخصيَّ

أحد غيره.

إطاللة
تصويب

محمد عالوة حاجي

تقترب الساعة من الثالثة.
ُيــفــتــرض أنــنــي أعــمــل اآلن. هــأنــذا 
أســـمـــع صـــوتـــًا يــهــمــس بــاســمــي 
ــــن خــــــال الــــنــــافــــذة املـــفـــتـــوحـــة.  مـ
ه، 

ُ
ــدًا مــن أنــنــي سمعت

ّ
لــســُت مــتــأك

ــاذا ســأخــســر إن ألــقــيــُت  ــ لـــكـــن، مـ
أحدهم  يكون  أن   

ُ
احتمال نــظــرة؟ 

ــــاض عــــــن هــــاتــــفــــه بـــهـــذه  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
الطريقة الكاسيكية يبقى واردًا. 
ما(  كثيرًا  إلـــّي  )بالنسبة  أحيانًا 

نجد أنفسنا با زوانت*.
ه. بومدين. اعتقدُت 

ُ
في العتمة رأيت

أنك عدَت إلى البيت. لكنه لم يفعل. 
الهاتف، فقط، ما  ن وحــدات 

ُ
لم تك

رة.
ّ
ينقصه في هذه الساعة املتأخ

ريد سيجارتني.
ُ
- أ

ــن أكـــثـــر مــن  ــ ـ
ّ
ــدخ ــ أعــــــرف أنـــــه ال ُيـ

سيجارتني في الليلة الواحدة. أّما 
فلدّي علبتان. ماذا سأخسر  أنا، 

ه خمسًا منها؟
ُ
إن أعطيت

سأخسر خمس سجائر طبعًا.
وأنـــا أعـــود إلــى الــكــرســي، انتبهُت 
الكمبيوتر  أعــمــل عــلــى  ــنــي 

ّ
أن إلـــى 

مــــنــــذ ثــــــــاث ســــــاعــــــات واضــــعــــًا 
ــارة 

ّ
ـــارة الــشــمــســيــة، بـــدل نــظ

ّ
الـــنـــظ

يومني.  منذ  ها 
ُ
التي كسرت الرؤية 

رّبـــمـــا عــلــّي تــســجــيــل مــلــكــيــة هــذا 
ل 

ّ
الكشف العلمي الهاّم، الذي، وكك

التاريخ،  العظيمة في  االكتشافات 
، وعلى الثالثة صباحًا.

ً
أتى صدفة

للعمل   
ٌ
مفيدة الشمسية  ــارة 

ّ
الــنــظ

ــكــمــبــيــوتــر، وهـــــذه ليست  ال عــلــى 
مزحة.

سأنشر هذا الهراء اآلن، وسأخلد 
إلــى الــنــوم. لــكــن، ذلــك الـــذي همس 
الــنــافــذة طالبًا  باسمي مــن خــال 
ســيــجــارتــني فــنــاولــتــه خــمــســًا، هل 

ًا؟
ّ
كان بومدين حق

* وحدات الهاتف

في مقر »مؤّسسة دوم للثقافة« في القاهرة، تجري مساء اليوم االثنين مناقشة بيــوت
بمشاركة  صابر،  كرم  المصري  للكاتب  »صفصافة«(  )منشورات  الخيال  موت  رواية 
عدد من الكتّاب والباحثين؛ هم: عبد النبي فرج وأسامة جاد وخالد عاشور. يرصد 

العمل، من خالل شخصية مريض بالتوّحد، تحّوالت مدينة متشّعبة مثل القاهرة.

الثالثة من  تتواصل حتى بداية الشهر المقبل، في مدينة مرّاكش، فعاليات الدورة 
الجاري.  آب/ أغسطس  انطلقت في 26  المعاصر، والتي  للفن  الدولي  المهرجان 
ُتقام معظم المعارض في »ساحة جامع الفنا«، وهي تضم أعماًال لخمسين فنّانً 
من بلدان عربية وأوروبية من مختلف األشكال الفنية؛ من نحت وتصوير فوتوغرافي 

وتنصيبات وغيرها.

بعرض فيلم جهة لـ رضا التليلي مساء اليوم، تتواصل في مدينة الرديّف التونسية، 
من  األربعاء.  غٍد  بعد  حتى  الوثائقية«  األفالم  »ملتقى  من  الثالثة  الدورة  فعاليات 
حسن  لـ  برهام علوي من تونس، وفي راسي دّوار  لـ  ربّي  وجه  المشاركة  األفالم 
هند بن شقرون وسامي مرمر من  لـ  فرحاني من الجزائر، وكال شوب إسطنبول 

المغرب، وأنا الشعب )الصورة( لـ أنا روسيون من فرنسا. 

بين الثالث والعاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، ُتقام على مسرح »الصالة الثقافية« في 
مهرجان الصواري  الحادية عشرة من  الدورة  المنامة فعاليات  البحرينية  العاصمة 
المسرحي للشباب. تشهد الدورة تقليص العروض المشاركة من عشرة إلى سبعة 

تحضر من ُعمان والبحرين والسعودية والكويت، وتتنافس على 13 جائزًة.

االثنين 29  أغسطس / آب 2016 م  26 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 728  السنة الثانية
Monday 29 August 2016

االثنين 29  أغسطس / آب 2016 م  26 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 728  السنة الثانية
Monday 29 August 2016

»تامر«، عمرانوفي، 60×30 سم، 2012

ككّل 
االكتشافات 

العظيمة

زينة عاصية، أكرليك وحبر على قماش، 180×100 سم، 2008

تتناسى اقتناء ما ثقل وكبر حجمه، من كتب ومعّدات شخصية أو منزلية، كي يخّف 
رحيلك. وهذا االنتقال لحظة للوقوع في شرك الماضي، أو لتصفية حساب معه



سينما

نديم جرجوره

ســينما  صالــة  شــّكل 
ُ
ت

»متروبوليــس« فــي بيــروت، منــذ 
أعــوام،  عشــرة  قبــل  تأسيســها 
مســاحة إبداعية لتقديم نتاجات ســينمائية 
ة، والســتعادات كالســيكية مختلفــة. 

ّ
مســتقل

هذا شــرطها منذ البداية، ونواة اشــتغاالتها 
عني مســتقلني 

ّ
الســينمائية. تتعــاون مــع موز

فــي  تعمــل  غربيــة  ثقافيــة  ومراكــز  أجانــب، 
العاصمة اللبنانية، وتستضيف مهرجانات 
ى 

ّ
بشــت متخّصصــة  ســينمائية  وأســابيع 

أنواع املســائل اإلنســانية والثقافية والفنية. 
ــر للمهتمــني بالفن الســابع فرصًا عديدة 

ّ
توف

ــالع علــى كل جديــد ممكــن، 
ّ
للمتابعــة واالط

حٍف« قديمة، راســخٍة في 
ُ
من دون تناســي »ت

الوجدان والذاكرة والثقافة السينمائية.
»جمعيــة  ــم 

ِّ
نظ

ُ
ت الســياق،  هــذا  فــي 

»املركــز  مــع  بالتعــاون  متروبوليــس«، 
البرازيليــة  و»الســفارة  البرازيلــي«  الثقافــي 
خاّصــًا  ســينمائيًا  مهرجانــًا  بيــروت«،  فــي 
قام بني 

ُ
باألفالم البرازيلية، في دورة أولى، ت

31 أغســطس/ آب و3 ســبتمبر/ أيلول 2016. 

واملهرجــان الجديــد إضافة نوعية للجمعية، 
املشــرفة علــى صالــة ســينما »متروبوليس«، 
كمــا علــى برمجتهــا ونشــاطاتها، واملهتمــة 
نتجة في دول أميركا الالتينية، 

ُ
بالسينما امل

وعربيــة  أوروبيــة  بســينمات  اهتمامهــا 
الســائد  عــن  تختلــف  متنّوعــة،  ولبنانيــة 

التجاري ـ االستهالكي.
عــرض أربعة أفالم 

ُ
فــي هــذه الــدورة األولــى، ت

العامــني 2014  بــني  َجــة 
َ
ُمنت روائيــة طويلــة، 

قصيريــن،  فيلمــني  إلــى  باإلضافــة  و2016، 
عالقــة  لهمــا  لبنانيتــني  حكايتــني  يرويــان 
إنتــاج  )روائــي،  »مناشــدة«  بالبرازيــل: 
ر، 

ّ
لبناني برازيلي، 2016، 19 د.( لبشارة مزن

فــي  »كوباكابانــا«.  شــوارع  فــي  ل«  »يتجــوَّ
حــني أن وقائــع »لبنــان يربــح كأس العالــم« 
 ،2015 أميركــي،  لبنانــي  إنتــاج  )وثائقــي، 
البيــه،  وأنتونــي  الخــوري  لطونــي  د.(   23
ني 

َ
فتجــري فــي بيــروت، وتروي حكايــة مقاِتل

ســنني  بعــد  يلتقيــان،  ســابقني  لبنانيــني 
طويلــة علــى انتهــاء الحــرب األهليــة، عشــية 
إحدى املباريات األساسية في بطولة »كأس 
العالم« لكرة القدم، عام 2014. ُيعرض الفيلم 
الثانــي فــي املهرجــان الســينمائي البرازيلي، 
منتــٍم  )أحدهمــا  الســابقني  ــني 

َ
املقاِتل ألن 

إلــى »الحــزب الشــيوعي اللبنانــي«، واآلخــر 
اللبنانيــة«( يشــّجعان  الكتائــب  إلــى »حــزب 
املنتخــب البرازيلــي، وهمــا شــاهدا مباراتــه 
الدولية، في بطولة »كأس العالم 1982«، لكن 

 واحد منهما في معسكره.
ُّ

كل
يســتند الروائــي القصيــر إلــى قصــة حقيقية، 
املدينــة  فــي شــوارع  لبنانــي يتجــّول  بطلهــا 
 

ٌ
، بحثًا عن صّراف آلي. تجوال

ً
البرازيلية ليال

يضعــه أمــام تحّديــات، ويدفعــه إلى اكتشــاف 
ــن فيــه، وفــي ذاكرتــه وذكرياتــه، 

ّ
بعــض املبط

ويجعله في مواجهة ذاته أيضًا. أما املشترك 
بينه وبني الوثائقي اللبناني، فكامن في كون 

أبطالهمــا  كــون  الحكايتــني واقعيتــني، وفــي 
أناســًا يــروون بعــض مجريــات أحــداٍث، عامة 
وخاّصــة، هــم شــهوٌد عليهــا، بــل هــم وقودها 
ورواتها ومجّربوها، والعائشون تفاصيلها 

ومناخاتها ومساراتها وتحّوالتها.
 يرتبــط الروائــي القصيــر بتفصيــل ذاتــّي 

ْ
وإذ

بحت، فإن الوثائقي القصير يستعيد فصواًل 
مــن أعــوام الحــرب األهليــة اللبنانيــة )1975 ـ 
ني اثنني يتواجهان، بشكل 

َ
1990(، عبر مقاِتل

غير مباشر، أثناء اندالع املعارك، ويتذّكران ـ 
في الراهن اللبناني ـ »املباراة البرازيلية« في 
 االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان )يونيــو/ 

ّ
ظــل

حزيــران 1982(، ويبوحــان بقناعــات قديمــة 

بالتزاماتهما، ويقوالن وجعًا وخيبة آنّيتني.
لــن تكــون األفالم الروائية الطويلة البرازيلية 
بعيدة عن وقائع العيش، إما في قلب الحدث، 
أو في مواجهته. ولن تكون واقعية الحكايات 
أو متخّيلها ذات أهمية، ألن الواقعية تعكس 
شــيئًا من مرارة الحياة وقســوتها، واملتخّيل 
، بطريقة أو بأخرى، من الواقع نفسه.  مستمدٌّ
كأن الواقعّي منبٌع المتالك هذا الفيلم أو ذاك 
والجماليــة،  اإلبداعيــة واإلنســانية  حيويتــه 
ســينمائية،  بلغــة  املتخّيــل مصنــوٌع  كأن  أو 
الصــورة  مرتبــة  إلــى  بالواقــع  يرتفــع  كــي 
الحسية، التي تقول شيئًا من حقائق العيش 

ويوميات الناس العاديني.
االفتتاح معقوٌد على »قلب الجنون« )2015( 
حقيقيــة  قصــة   .)1957( برلينــر  لروبرتــو 
لنيــزي دا ســيلفييرا، العاملــة فــي مستشــفى 
فــي  والعصبيــة،  النفســية  لالضطرابــات 
خمســينيات القــرن العشــرين، فــي البرازيــل. 
حــدث انقالبــًا، وتفــرض طريقــة عمــل 

ُ
امــرأة ت

مناقضــة للســائد، إذ ترفــض اعتمــاد العنــف 
والــروح  بالنفــس  يهتــّم  لعــالج  كوســيلة 

»أيتــام  يليــه  بيريــس(.  غلوريــا  )بطولــة 
و )1979(: 

ّ
يرمي كويل

ّ
إلدورادو« )2015( لغيل

اللبنانــي  البرازيلــي،  للكاتــب  روايــة  عــن 
يتابــع   ،)1952( حاطــوم  ميلتــون  الجــذور، 
الفيلم سيرة رجل يفقد عقله وميراثه، ويتوه 
في الدهاليز العميقة واملتاهات الواسعة في 
منطقــة األمــازون. ثــم »منــزل كبيــر« )2014( 
 

ٌ
مراهــق  :)1978( بربــوزا  غّمارانــو  لفيليبــي 

والديــه  ســطوة  مــن  الخــالص  إلــى  يســعى 
اللذيــن يرعيانــه بـ »حناٍن وانتباٍه قاســيني«، 
ها حافة اإلفالس.

ّ
في مرحلة بلوغ األسرة كل

فقــط«  واحــدة  أم  »هنــاك  األخيــر:  الفيلــم 
)كمــا  أخــرى«  إلــى  عائلــة  »مــن  أو   ،)2016(
ــا ميواليرتي )1964(. 

ّ
العنوان الفرنســي(، آلن

املطلقــة،  حريتــه  يعيــش  مراهــق  حكايــة 
لــه مــن والدتــه، فــي شــوارع ســاو  املمنوحــة 
يكشــف   )DNA( طبيــًا  اختبــارًا  لكــن  باولــو. 
تمامــًا  والدتــه،  عنــد   »

ٌ
»مســروق الولــد  أن 

عــن  البحــث  رحلــة  يبــدأ  عندهــا،  كشــقيقته. 
اســمه،  الســتعادة  البيولوجيــة،  عائلتــه 

ومعرفة حكايته.

الماضي 
والراهن 

بلغة السينما

أفالم برازيلية في بيروت

لقطة من »هناك أم واحدة فقط« آلنّا ميواليرتي

طارق يعقوب في لقطة من »موسيقى هادئة باألسود« لجيمي كيروز

26

يريــد النــاس فهــم مــا يجــري. هنــاك انشــطاٌر بــن الواقــع والعالــم 
املالــي. لــم تعــد األمــور مضبوطة. لم يعد أحــٌد يفهم تمامًا ما الذي 
يحصــل، بالنســبة إلــى املشــتقات الناتجــة مــن املشــتقات املاليــة. 
لــم أفهــم ملــاذا  تخّصصــت بمســألة »تحســن الضرائــب«، لكنــي 
 عن 

ً
سّمي شيئًا ال يكون مردودًا لنا بـ »مردود«. ال أحد مسؤوال

ُ
ن

شيء، باستثناء الربح.
فرنسوا ـ كزافييه دوميزون

 توتــر الوضع ليســت مهمة ســهلة. 
ّ

محاولــة أنســنة اآلخــر فــي ظــل
هنــاك شــكل يؤطــر اإلخوانــي ورجــل األمــن. اســمح لــي أن أّدعــي 
أن فيلمــي )اشــتباك( مــن األفــام القليلــة التي أنســنت هــذا اإلطار. 
أعود إلى التوازن. بقدر ما أنسنت شخصية، حاولت إعطاء دفعة 

أخيرة لشكلها. األنسنة ممكنة، لكن ال إجابات سهلة.
محمد دياب

ــق من تاؤمهم مع 
ّ
أهتــّم بالتفاصيــل فــي عملــي مع املمثلن. أتحق

الشــخصيات. أحيانــًا، ال تــؤدي كثــرة الــكام عليهــا إلــى نتيجــة 
إيجابيــة، لهــذا يجــب اختبــار مقاربــات عديــدة للتمثيــل، فعلــى كل 
شــيء أن يبقى سلســًا. أحّب االحتفاظ بجانٍب لارتجال. نحتاج 

إلى وقت لنحصل على العمق في االنفعال.
ماِرْن آدي

أعلنــت شــركة »فوكــس« عــن تعاونهــا مــع األميركــي بــن آفلــك، 
 )1932( املحكمــة«  »شــاهد  لروايــة  جديــد  ســينمائي  القتبــاس 
آلغاتــا كريســتي، التــي أخرجهــا بيلي وايلدر عــام 1957: ليونارد 
هــم بجريمــة قتــل ســيدة عجــوز، جعلتــه وريثهــا الوحيــد. 

ّ
فــول ُيت

ل آفلــك الحبكــة إلــى فيلــم جديد، فهــذا يظهر في  أمــا كيــف ســُيحوِّ
األشهر املقبلة على الشاشة الكبيرة.

 برغــر النســخة األميركيــة مــن الفيلم الفرنســي »غير 
ْ

ر ِنــل ُيصــوِّ
اش وإيريــك توليدانــو. ترتكــز الحبكــة 

ّ
امللموســن«، ألوليفييــه نــك

تمامــًا،  عاملــن مختلفــن  بــن  املواجهــة  علــى مســألة  األساســية 
لكنهما يعثران، عبر الشخصيتن األساسيتن، على نقاط تاٍق 

بينهما، تؤدي إلى صداقة حقيقية.

كشــفت املجلــة الســينمائية األميركيــة »هوليــوود ريبورتــر«، أن 
هنــاك مشــروعًا ســينمائيًا جديــدًا يجمــع املمثلــن الفرنســية ليــا 
يــم فــي فيلــم، لــم ُيكشــف عــن 

ّ
ســايدو والبريطانــي تشــارلي هان

عنوانــه بعــد، يــروي »قّصــة حــب متفــّرد، ال مثيــل لهــا«. غيــر أن 
ى 

ّ
املعلومــات املتوفــرة لغايــة اآلن تفيــد أن ْدراك دوريمــوس ســيتول

تحقيق هذا املشروع الجديد.

لقاء الواقع والمتخيّل 
في سرٍد سينمائي 

لحكايات إنسانية عديدة

 عــازف البيانــو عاديــة، وهــو 
ُ
لــم تكــن صــورة

يجلــس أمام آلته املوســيقية وســط الخرائب، 
 
ْ
ويعــزف لحنــًا هادئــًا بــني الــركام. والــركام، إذ

يمتــّد علــى مســاحة شــارع أو مدينــة أو بلــد، 
النــاس  شــرايني  فــي  متدفقــًا  املــوت  يجعــل 
 يتمّردون على موٍت ُيراد لهم. 

ْ
وأفئدتهم، وإن

ــل بأشــكاٍل عديــدة، يحتــل 
ّ
تمّردهــم هــذا يتمث

البيانــو والعــزف عليه مركزًا أساســيًا بينها. 
بحًا ينفلش بحّدة في 

ُ
خرائب وركام تعكس ق

الساحات واألرواح واألفئدة، وأناس كثيرون 
وبابتــكار  العيــش،  برغبــة  القبــح  يواجهــون 

يومي ألشكال جّمة من الحياة.
تظهر هذه الصورة، كفعٍل جوهري، في املبنى 
 Nocturne In الدرامي للفيلم الروائي القصير
بنانــي جيمــي كيــروز. 

ّ
Black )2016، 23 د.( لل

لكنهــا لــن تبلــغ ذروة الســرد إاّل فــي اللحظات 
لصراعــات،  تصاعــدّي  مســار  بعــد  األخيــرة، 
ــل فــي 

ّ
خفيــة وعلنيــة، تقــع أمــام كاميــرا، تتوغ

ثنايــا الوجــع الفــرديـ  الجماعــي، واأللــم الذي 
ق أحالمــًا وطموحــات، واألمــل في تجاوز 

ِّ
يمــز

بأولويــة  اإليمــان  بقــّوة  غصبــًا،  املفــروض 
 ينشــغل بالصراعات تلك، 

ْ
الحياة. والفيلم، إذ

يقــول إن للحيــاة أهميــة أقــوى مــن أن يغلبهــا 
 وتعتيم واستباحة وقتل.

ٌ
موٌت وجهل

الفيلــم مــن دون إســقاطات  ُيمكــن ُمشــاهدة 
كل  عــن  وبعيــدًا  كبيــرة،  وإنســانية  فكريــة 
 ،

ً
قليــال ولــو  ــب،  تغيِّ قــد  تحليليــة،  خطابيــة 

ببنــاء   
ٌ

منشــغل فهــو  الســينمائّي.  جانبــه 
مبّســط يحتمــل عمقــًا فــي مقاربــة الحكايــة، 
أن  قبــل  عــادي،  أنــه  لوهلــة  يبــدو  وبســياٍق 

 واضحة في مقاربة الحكاية، 
ً
يكشف سالسة

متكامــل،  ســردي  تقســيم  علــى  بمحافظتــه 
ــه يهــدف 

ّ
وعلــى توليــف غيــر مــّدٍع. وهــذا كل

دون  مــن  الشــكل،  علــى  الحبكــة  تقديــم  إلــى 
تــراٍخ فــي بنــاء شــكٍل يليــق بنص ســينمائي 

إنساني كهذا.
يتغاضــى جيمــي كيــروز عــن تحديــد مــكان 
أحداث فيلمه القصير وزمنها، ألن املضمون 
أهّم، وألن التشابه بينها وبني قصص أخرى 
د،   بقــّوة فــي املشــهد الدولي. لكنــه ُيحدِّ

ٌ
فاعــل

فــي املقابــل، املشــهد العام: ســطوة تنظيمات 
 ،)

ً
جهادية إســالمية أصوليــة )»داعش« مثال

فــي  أنــه،  خصوصــًا  الحــدث،  مــكان  تكشــف 
ختــام الفيلــم، يذكــر أن القّصــة حقيقيــة، وأن 
بطلهــا الجــئ فلســطيني فــي ســورية، وأنــه 
فــي  البيانــو«  »رجــل  بعنــوان  عرضــًا  قــّدم 
فــي  نجاحــه  بعــد  املــرات،  عشــرات  ميونــخ، 
الهــرب إلــى أملانيــا، وأنــه ال يــزال يبحــث عــن 
طريقــة إلنقــاذ زوجتــه وأوالده مما يعانونه 

ب. في البلد املخرَّ
كرســالة  يبعثــه  واضــح،   

ٌ
موقــف للمخــرج 

متجانــس  ســينمائي،  بشــكل  فــة 
ّ
مغل

ــًا 
ّ
ومتماســك إلــى حــّد، تقــول إن لإلنســان حق

في الحياة، مفاده أن يحياها.
ــر. األمكنة، القادرة على اســتقبال  املــكان مدمَّ
النــاس، قليلــة وســط الحطــام. كريــم )طــارق 
الدائــرة  الحــرب  فــي  أهلــه  يفقــد  يعقــوب( 
أخيــرة  أداة  املوســيقى  عشــقه  ســورية.  فــي 
للعيــش. البيانــو خطــٌر علــى قاطنــي املبنــى، 
والجماعات األصولية تمنع كل ما له عالقة 
فزيــاد  ينفــع،  ال  البيانــو  تحطيــم  بالحيــاة. 
)كريــم زيــن(، املراهــق الفاقد، بــدوره، والديه، 
م املوسيقى، وكريم يريد تصليحه 

ّ
يريد تعل

لبيعه، ومغادرة املكان.
نديم...

أقوالهمجيمي كيروز يتحّدى الخراب بالعزف على البيانو

أفعالهم

تشهد بيروت دورة 
أولى لمهرجان سينمائي 

برازيلي، تعرض أفالمًا 
تكشف ماضي أفراٍد 

يتوقون إلى تحرّر منه، 
بمواجهته أو بسرد 

وقائع وحكايات منه

أخبار
◆ في 23 أغسطس/ آب 2016، 

افتتحت العروض التجارية لـ 
Hands Of Stone، لجوناثان 

جاكوبوفيكز، في نيويورك، الذي 
أعاد روبرت دي نيرو إلى حلبة 

املاكمة، بعد 26 عامًا على صعوده 
األخير إليها في »الثور الهائج« 

)1980( ملارتن سكورسيزي. لكنه 
اآلن سيكون مدّرب املاكم روبرتو 

ب بـ »يد الحجر«، إذ 
َّ
لق

ُ
دوران، امل

 من سيرته، 
ً
يروي الفيلم فصوال

منذ بداية حياته املهنية في الـ 16 
ف عام 

ّ
من عمره، علمًا أنه توق

2002، ببلوغه الـ 50 عامًا. 

◆ اختير »زميل«، أول روائي 
طويل للمخرج الوثائقي البلجيكي 

لوران فان النكر، للمشاركة في 
الدورة الـ 45 )5 ـ 15 أكتوبر/ 

تشرين األول 2016( لـ »مهرجان 
السينما الجديدة« في مونتريال. 
والفيلم، املستند إلى رواية »عدد 
ال ُيحصى« )2005( للبلجيكي 

ألفيس بيترز، الذي يكتب 
بالهولندية، مزيج بن وقائع 

عات مستقبل قريب، 
ّ
حقيقية وتوق

تّم تصويره في مخيمات لاجئن 
في املدينة الفرنسية »كالي«، وفي 

ْهَملة »ُدِويل«.
ُ
املدينة البلجيكية امل

◆ تحّول »الشبكة العنكبوتية« 
أفاما سينمائية إلى مسلسات، 

تعرضها على »إنترنت«. 
فبعد »الوجه ذو الندبة« لبراين 

دي باملا، و»سناتش« للبريطاني 
غي ريتشي، أعلنت »أمازون« أنها 

لون« )2006(  ستقتبس »املرحَّ
ملارتن سكورسيزي: 

تفاصيل من عالم املافيا، 
وصراعات داخل أجهزة األمن 

 يتعاون أحد العماء 
ْ
األميركية. إذ

مع رئيس العصابة، في حن أن 
ل إلى عصابته 

ّ
 آخر يتسل

ً
عميا

لإليقاع به.

◆ بعــد عامــن على إقامتها 
في باريــس، قّررت »نتفلكس« 
مغادرة البلد، واالســتقرار في 

هولندا، ألســباب مالية بحتة.
 إن الضرائــب املفروضة 

ْ
 إذ

علــى الشــركة األميركية، املعنية 
بعرض أفام بـ »نســخ فيديو 

 من 
ّ

على الطلب«، ســتكون أقل
تلك املدفوعة في فرنســا. 
فقد دفعت الشــركة للدولة 

الفرنســية 600 ألف يورو، منذ 
عام 2014. 

من أصل مدخول يســاوي 
مليونــًا و100 ألف يورو. 
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يعيش نادي 
أتلتيكو مدريد 
اإلسباني واحدة 
من أسوأ فتراته 
منذ تولي 
األرجنتيني 
دييغو 
سيميوني 
مهمة اإلشراف 
على تدريب 
الفريق، 
وتعادل الفريق 
في مباراتيه 
السابقتين أمام 
فرق صاعدة 
هذا الموسم 
إلى الليغا، مما 
جعل الفريق 
يبتعد ونحن 
في مستهل 
الموسم بأربع 
نقاط كاملة عن 
الريال وبرشلونة، 
وهذه البداية 
المتعثرة جعلت 
الجميع يطرح 
نفس السؤول: 
ماذا يحدث 
سيميوني في حيرة لكنه مطالب بالعودة السريعة )Getty(ألتلتيكو؟

ماذا يحدث ألتلتيكو؟

بات مهاجم نادي برشلونة اإلسباني، منير 
الحدادي، قريبا من االنتقال إلى صفوف فالنسيا 

ملوسم مقبل، في الوقت الذي ينتظر فيه اإلعالن 
عن الصفقة رسميا خالل الساعات املقبلة.

وكان الحدادي قد أعطى الضوء األخضر لالنتقال 
إلى صفوف سيلتا فيغو، إال أن تحرك إدارة 
فالنسيا في اللحظات األخيرة من املمكن أن 

يساهم في تغيير وجهة الالعب، السيما بعدما 
اجتمع املدير الرياضي لفالنسيا مع وكيل الالعب.

فازت تونس بحق تنظيم مونديال كرة القدم 
داخل الصاالت »الفوتسال« عام 2017، بعدما 

تم اإلعالن عن اسم البلد املضيف في العاصمة 
املجرية بودابست. واكتسح امللف التونسي عملية 

التصويت بعد املنافسة التي وجدها من ملف 
سنغافورة وتحصلت تونس على 12 صوتا مقابل 
صفر من األصوات لسنغافورة. يذكر أن هذه اللعبة 

حديثة العهد بتونس وتم بعث اتحادها في فترة 
لم تتجاوز عامني، برئاسة أشرف بن صالحة.

نجح نادي وست هام اإلنكليزي، في ضم مهاجم 
نادي يوفنتوس اإليطالي،  سيموني زازا، في 

شكل إعارة ملدة موسم واحد، بعد عدة مفاوضات 
طويلة. وكشفت وسائل اإلعالم اإلنكليزية عن 

قيمة هذه الصفقة و بلغت 4.3 ماليني جنيه 
إسترليني. وكان الالعب، توجه الجمعة إلى لندن، 
إلتمام العقد، وإجراء الكشف الطبي، وأعلن جاك، 

نجل املالك الشريك للنادي ديفيد سوليفان عن 
تفاصيل الصفقة على حسابه بموقع »تويتر«.

الحدادي يقترب 
من مغادرة برشلونة 

نحو فالنسيا

تونس تفوز 
بشرف تنظيم مونديال 

»الفوتسال«

وست هام 
ينجح في ضم 

اإليطالي زازا
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فاجأ استدعاء 
مبولحي الكثير من 

المتابعين للحارس

مورينيو يشيد براشفورد
أشاد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، بنجاح ماركوس راشفورد 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز  أمــام هال سيتي في  في خطف هدف االنتصار 

لكرة القدم، وأكد أنه سينال دورا كبيرا مع الفريق هذا املوسم.
الفوز  إلى  املباراتني عندما كنا في حاجة  وقال مورينيو للصحافيني »في 
أمام ليستر وهال، نجح في أداء املطلوب. إنه يؤدي بشكل رائع في عمر 18 

عاما، لكن مهاجمنا األساسي صاحب إمكانيات جيدة«.
وأضــاف املــدرب البرتغالي »هــدف االنتصار ليس السبب وراء رأيــي )حول 

دور راشفورد في املوسم(. قد يلعب وقد يجلس على مقاعد البدالء«.

رادفانسكا تستعد لبطولة أميركا المفتوحة
 بالفوز بلقب نيو هيفن

بالفوز  الثقة  رادفانسكا على دفعة كبيرة من  أغنيشكا  البولندية  حصلت 
على إيلينا سفيتولينا 6-1 7-6 في نهائي بطولة نيو هيفن املفتوحة للتنس 

للسيدات في والية كونيتيكت بالواليات املتحدة.
البطولة، بسبب  للمشاركة في  ووافقت رادفانسكا على قبول بطاقة دعوة 
االثنني،  اليوم  تنطلق  التي  املفتوحة  أميركا  لبطولة  االستعداد  في  رغبتها 

واستغلت الفرصة وأحرزت لقبها الـ19 ببطوالت الالعبات املحترفات.
وستلعب رادفانسكا - املصنفة الرابعة في أميركا املفتوحة - في الدور األول 
تبدو هناك مواجهة محتملة قوية  بينما  األميركية جيسيكا بيجوال،  أمــام 

أمام املخضرمة سيرينا وليامز في الدور قبل النهائي.

... ونادال متحمس للمشاركة بقوة
كـــان رفــائــيــل نــــادال مــنــهــكــا، لــكــنــه اســتــمــتــع فــي الــوقــت نــفــســه بــعــودتــه إلــى 
التنس هذا الشهر في أوملبياد ريو دي جانيرو بعد فترة غياب  منافسات 

لإلصابة، ويتطلع اآلن لالستعداد جيدا لبطولة أميركا املفتوحة.
وقال نادال للصحافيني »إذا لم تكن متحمسا ألميركا املفتوحة فأنت لست 
العبا للتنس«. وأضاف الالعب اإلسباني »كنت خارج املنافسات لشهرين 

ونصف الشهر، بل خارج مالعب التنس. لم أستطع املران«.
وقال نادال، الفائز بأميركا املفتوحة في 2010 و2013 ضمن 14 لقبا في 
 كل يوم. أحتاج ألن 

ّ
البطوالت األربع الكبرى »أنا في تحسن. آالم املعصم تقل

أفهم مجددا كيفية تسديد الضربات األمامية«.

تيتي يستدعي جيروميل لمنتخب البرازيل 
باكي  ليوناردو  أدينور  القدم،  لكرة  البرازيل  ملنتخب  الفني  املدير  استدعى 
»تــيــتــي«، املــدافــع بــيــدرو جــيــرومــيــل بــديــال للمصاب رودريـــغـــو كــايــو، وذلــك 
استعدادا ملواجهتي اإلكوادور وكولومبيا األسبوع املقبل في تصفيات قارة 

أميركا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.
ويعاني كايو من إجهاد عضلي، وهو األمر الذي حال دون خوضه مباراة 
فريقه ساو باولو في الــدوري البرازيلي أمس األحد أو االنضمام لصفوف 
»السيليساو«، وذلك حسبما أفاد به االتحاد البرازيلي للعبة في بيانه. ويعد 

هذا هو الظهور األول لجيروميل، 30 عاما، ومدافع غريميو مع الكناري.

لشبونة يعلن انتقال جواو ماريو رسميا إلنتر ميالنو
الوسط  العــب  انتقال  عن  رسميا  البرتغالي  لشبونة  نــادي سبورتنغ  أعلن 
الدولي جواو ماريو، 23 عاما، إلى صفوف إنتر ميالنو اإليطالي مقابل 45 

مليون يورو، ليصبح االنتقال األغلى في تاريخ النادي البرتغالي.
وأصــبــح جــواو مــاريــو، الــذي خــاض 171 مــبــاراة مــع »أســـود لشبونة«، ليس 
فقط صاحب الصفقة األغلى في تاريخ النادي، إال أنه بات أيضا البرتغالي 
لبيان  املحلي، وذلــك وفقا  الـــدوري  مــن  ينتقل  الــذي  األعــلــى  القيمة  صاحب 

النادي.

الجزائر ـ العربي الجديد

قال املدير الفني للمنتخب الجزائري، الصربي 
ــلـــوفـــان رايــــفــــاتــــش، إنـــــه يـــطـــمـــح لــتــحــقــيــق  ــيـ مـ
إنــجــازات مــع منتخب »مــحــاربــي الــصــحــراء«، 
وأن تـــكـــون أفـــضـــل مــمــا حــقــق مـــع غـــانـــا الــتــي 
قادها للتأهل لدور الثمانية في كأس العالم 

لكرة القدم 2010.
وأضـــاف رايــفــاتــش، فــي مؤتمر صحفي أعلن 
في  ليسوتو  ستواجه  التي  التشكيلة  خالله 
خــتــام تــصــفــيــات كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة 2017 
»تعتمد فلسفتي على اللعب بحماس وبروح 
قتالية وأريد تحقيق نتائج أفضل مما حققت 

مع غانا، خالل فترة قيادتي للفريق«.
وتـــأهـــلـــت الـــجـــزائـــر بــالــفــعــل لــلــنــهــائــيــات فــي 
الغابون بعدما فازت في أربع مباريات مقابل 
تعادل واحد في التصفيات قبل أن تستضيف 
ليسوتو في الرابع من سبتمبر/أيلول. وتأمل 
الــجــزائــر بــقــيــادة رايــفــاتــش أن تــحــقــق اللقب 
حيث   ،1990 بعد  تاريخها  في  الثانية  للمرة 

القاهرة ـ العربي الجديد

أعلن رئيس نادي الزمالك املصري، مرتضى 
ــه لــــن يــســمــح بــــدخــــول أعـــضـــاء  ــ مـــنـــصـــور، أنـ
ــــت نــايــتــس« فـــي مـــبـــاراة الــــوداد  رابـــطـــة »وايـ
البيضاوي املغربي، في ذهاب الدور نصف 
أفريقيا لكرة  أبطال  النهائي لبطولة دوري 
ــدر مــنــهــم فـــي مـــبـــاراة  ــــذي صــ الـــقـــدم، بــعــد الـ
إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري، فـــي خـــتـــام مــبــاريــات 
انتهت  والتي  النهائي،  ربــع  بالدور  الفريق 
رد وصعوده  دون  من  بهدف  الزمالك  بفوز 

إلى نصف النهائي.
الزمالك، في املؤتمر الصحافي  وشدد رئيس 
الــــذي عــقــده فــي مــقــر الـــنـــادي لــتــقــديــم الــجــهــاز 
الفني الجديد بقيادة مؤمن سليمان، على أنه 
لــو دخــل أعــضــاء وايــت نايتس املــدرجــات فلن 
يشارك الالعبون في املباراة، حفاظا على اسم 
الــنــادي وسمعته، مــؤكــدًا أنــه فــي حــالــة عــودة 
من  سينسحب  املحلية  للمباريات  الجماهير 
املسابقات إذا ما دخل املباريات أعضاء وايت 
نــايــتــس، وســـيـــواصـــل املـــواجـــهـــة مــعــهــم حتى 

من  للغاية  قريبة  أكثر من مناسبة  في  كانت 
اإلنجاز دون الوصول إليه. وقال املدير الفني 
الصربي، والذي تولى املسؤولية في يونيو/
كريستيان  للفرنسي  خلفا  املــاضــي  حــزيــران 
جوركوف، »نتطلع للعب والفوز دائما داخل 
أهـــداف«.  استقبال  وتجنب  الــجــزائــر  وخـــارج 
ــلـــغـــة الــفــرنــســيــة  وتــــابــــع »بــــــــدأت فــــي تـــعـــلـــم الـ
لــلــتــواصــل مــع الــالعــبــني بشكل أفــضــل الفترة 
ــه رايــفــاتــش الـــدعـــوة لــلــحــارس  املــقــبــلــة«. ووجــ
املخضرم رايــس مبولحي رغم عدم مشاركته 
بــانــتــظــام مـــع فــريــقــه أنــطــالــيــا ســبــور الــتــركــي 
بينما استبعد كال من سفيان فيغولي املنتقل 
حديثا إلــى وســتــهــام ورشــيــد غـــزال مــن ليون 

وخثير زيتي لإلصابة.
السابق ملنتخب قطر واألهــلــي  املـــدرب  وقـــال 
ــدا فــهــو  ــيــ الــــســــعــــودي »أعـــــــــرف مـــبـــولـــحـــي جــ
قــويــة. صحيح ال يشارك  صــاحــب شخصية 
ــواه فــي  ــتــ ــســ ــابـــع مــ ــتـ ــنـ ــع فـــريـــقـــه لـــكـــنـــنـــا سـ ــ مـ
التدريبات وسنقرر إن كان سيلعب أساسيا 
أو ال«. وكان مبولحي هو الحارس األساسي 
كأس  منافسات  خــالل  الــجــزائــري  للمنتخب 

الــنــهــايــة، وإال ســيــكــون مـــن األفـــضـــل لـــه ولــكــل 
مـــســـؤول يــعــجــز عـــن الــتــعــامــل مـــع األولـــتـــراس 
هو  الحل  وسيكون  بيوتهم،  فــي  يجلسوا  أن 
استخراج بطاقات ألعضاء الجمعية العمومية 
لحضور املباريات وتشجيع الالعبني. ويدخل 
الزمالك بعد حوالي أسبوعني في مواجهة من 
املغربي  البيضاوي  الــوداد  مع  الثقيل  العيار 
في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، 
وهي املباراة التي طلبت اإلدارة بإقامتها في 

استاد برج العرب باإلسكندرية.
ودافع رئيس الزمالك، في املؤتمر الصحافي، 
عن قراره بتعيني مؤمن سليمان مديرا فنيا 
للفريق واستبعاد محمد صــالح ومــن بعده 
األول، على  الرجل  محمد حلمي من منصب 
ماكليش،  أليكس  االسكتلندي  إقــالــة  خلفية 
ــن ســـلـــيـــمـــان مـــــــــدرب جــيــد  ــ ــؤمــ ــ وأضـــــــــــاف »مــ
ومــجــتــهــد، نــجــح فـــي الـــحـــصـــول عــلــى كــأس 
األهلي  على  بالفوز  قصيرة  فترة  فــي  مصر 
1/3 فــي املــبــاراة النهائية، وهــو أمــر لــم يأت 
صــدفــة، بينما مــارتــن يـــول فــشــل مــع األهــلــي 
الــشــهــر.  فـــي  ألــــف دوالر  تــقــاضــيــه 200  رغــــم 
ملـــاذا يهاجمونه وهــنــاك مــدربــون فــي مصر 
ــــدون تحقيق  ــــب كــبــيــر بـ يــحــصــلــون عــلــى راتـ
شيء. تجربة املدرب الوطني تستحق الدعم 

من إدارات األندية ووسائل اإلعالم«.
ــــروض احـــتـــراف الـــالعـــب مصطفى  ــــول عـ وحـ
لن  الــالعــب  إن  قــال مرتضى منصور  فتحي، 
يرحل عن الزمالك إال إذا تلقى النادي عرضا 
مناسبا، ألنــه ليس أقــل من رمضان صبحي 

العالم 2014 بالبرازيل، وقدم أداء مميزا، قبل 
أن يــواصــل التألق فــي منافسات كــأس األمــم 
األفريقية، إال أن »محاربي الصحراء« خرجوا 
العاج  أمـــام ســاحــل  النهائي  ربــع  مــن  وقتها 
التي حصدت لقب البطولة على حساب غانا 

في املباراة النهائية.
وجاءت تشكيلة الجزائر على النحو التالي:

القبائل(  مالك عسلة )شبيبة  املــرمــى:  حــراس 
عـــز الـــديـــن دوخــــة )نــصــر حــســني داي( رايـــس 

مبولحي )انطاليا سبور التركي(.
مــــدافــــعــــون: عـــيـــســـى مــــانــــدي )ريــــــــال بــيــتــيــس 
االسباني( كارل مجاني)ليجانيس االسباني( 
فـــوزي غــالم )نــابــولــي اإليــطــالــي( مــهــدي زفــان 
)ريـــــن الـــفـــرنـــســـي( هـــشـــام بـــلـــقـــروي )الــتــرجــي 
ــيـــت  ــرفـ ــــاســـــني كــــــــادامــــــــورو )سـ الــــتــــونــــســــي( يـ
السويسري( هواري فرحاني )شبيبة القبائل( 

جيان مهدي تاهرات )رد ستارالفرنسي(.
العـــــبـــــو وســـــــــط: ســـفـــيـــر تــــــايــــــدر )بــــولــــونــــيــــا 
األملــانــي(  بــن طالب )شالكه  اإليــطــالــي( نبيل 
ولـــيـــد مــســلــوب )لــــوريــــان الـــفـــرنـــســـي( عـــدالن 
قــــــديــــــورة )واتــــــــفــــــــورد اإلنــــكــــلــــيــــزي( يـــاســـني 
براهيمي )بورتو البرتغالي( رياض بودبوز 
ناصر  بــن  إســمــاعــيــل  الــفــرنــســي(  )مونبلييه 

)أرسنال اإلنجليزي(.
ــمـــون: إســــــالم ســلــيــمــانــي )ســـبـــورتـــنـــغ  ــهـــاجـ مـ
)دينامو  ســودانــي  هــالل  العربي  البرتغالي( 
ــرب الـــكـــرواتـــي( ســفــيــان هــنــي )انـــدرلـــخـــت  ــ زغـ
ــة )لــيــل الــفــرنــســي(  الــبــلــجــيــكــي( يــاســني بـــن زيـ

رياض محرز )ليستر سيتي اإلنكليزي(.

العــــب األهـــلـــي املـــحـــتـــرف فـــي ســـتـــوك سيتي 
اإلنـــجـــلـــيـــزي، نــحــن نـــرفـــض عــــرض الــخــمــســة 
اإليطالي،  تورينو  من  ماليني جنيه مصري 
ألنه ليس من املعقول أن نترك الالعب بهذه 
الرقم بعد أن اشتريت املدافع محمود حمدي 

من طالئع الجيش بعشرة ماليني. لو وافقت 
على عرض تورينو سأدخل السجن، ألن هذا 

إهدار للمال العام«.
وقــــال إن مــحــمــد صــــالح قــبــل مــنــصــب املــــدرب 
الـــعـــام بــعــد أن كــــان املـــديـــر الــفــنــي ألنــــه رجــل 

اعــتــرض على  أن  لــم يسبق  مخلص ومحترم 
تعيينه في أي منصب، ولم يخيب ظن اإلدارة 

فيه على اإلطالق. 
كــمــا نــفــى مــنــصــور الــتــفــاوض مـــع الــهــولــنــدي 
مارتن يول، املدير الفني املستقيل من النادي 
األهلي، مدعيا أنه كان يسخر منه، نفى رئيس 
الزمالك أيضا تقديم عرض لضم أكرم توفيق 
العــب األهــلــي الــحــالــي. وقـــال: »ارجــعــوا إلدارة 
ــبـــي.. الـــالعـــب يـــّدعـــي مـــا لـــم يــحــدث«.  نــــادي إنـ
وتابع متحدثا عن مهاجم الفريق الحالي »لن 
أجـــري وراء بــاســم مــرســي حــتــى يــجــدد عقده 
مــع الـــنـــادي. ولــكــن يــجــب أن يعلم أن الــزمــالــك 
ــاحــــب فـــضـــل عـــلـــيـــه، وهــــــو ســـبـــب دخـــولـــه  صــ

املنتخب املصري«.
ــيـــس الـــزمـــالـــك عـــلـــى أن إســمــاعــيــل  وشــــــدد رئـ
يــوســف هــو مــديــر الــكــرة ويــقــوم بــجــهــد كبير 
لصالح الفريق، وليس جاسوسا على زمالئه، 
كــمــا يـــّدعـــي الــبــعــض، مــشــيــرا إلـــى أن الــجــهــاز 
صالح  ومحمد  سليمان  مؤمن  مــن  سيتكّون 
وعالء عبد الغني وأيمن طاهر وحمادة أنور، 
اإلدارة  الفريق. ويحدو  وسيتم تغيير طبيب 
لألندية  أفريقيا  ببطولة  الفوز  في  كبير  أمــل 
ــــأس الـــعـــالـــم  أبــــطــــال الـــــــــدوري والـــلـــعـــب فــــي كــ

لألندية.
واخــتــار الزمالك ومــن بعده األهــلــي تجربة 
ــفـــتـــرة املــقــبــلــة بــعــد  املـــــــدرب الـــوطـــنـــي فــــي الـ
سلسلة من الفشل عاني منها الناديان في 
ظل قيادة فنية أجنبية لم تحقق ما تصبو 

إليه اإلدارة والجماهير.

الزمالك يهدد باالنسحاب من دوري األبطالمدرب الجزائر: أسعى ألكثر مما حققت مع غانا
أعلن مدرب المنتخب 

الجزائري ميلوفان 
رايفاتش عن قائمة مباراة 

ليسوتو وظهرت بها 
عدة مفاجآت

هدد رئيس نادي الزمالك 
المصري بعدم المشاركة 

في نصف نهائي دوري 
األبطال بسبب األولتراس

)Getty( ميلوفان رايفاتش المدير الفني للمنتخب الجزائري

)Getty( 2008 الرباعة المصرية أثناء المشاركة في بكين

)Getty( 2012 عبير عبد الرحمن بعد السقوط بالثقل في لندن

)Getty( يدخل الزمالك بعد أسبوعين في مواجهة من العيار الثقيل مع الوداد البيضاوي المغربي

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ  العربي الجديد

دخلت الرباعة عبير عبد الرحمن، 
ــال، الـــتـــاريـــخ من  ــقــ العـــبـــة رفــــع األثــ
ــد أن أصــبــح  ــعـ أوســـــــع األبــــــــــواب بـ
أوملبيتني  ميداليتني  على  حصولها  وشيكًا 
هــذا  تحقق  مــصــريــة  العــبــة  كـــأول  متتاليتني 
ــة فــــي دورة بــكــني  ــزيـ ــرونـ ــدة بـ ــ ــ ــاز. واحـ ــ ــــجـ اإلنـ
فضية  والثانية  كيلوغراما(،   69 )وزن   2008
في دورة لندن 2012. وعندما ينهي االتحاد 
الــقــانــونــيــة ويعلن  الــدولــي للعبة اإلجـــــراءات 
بامليداليتني  املصرية  البطلة  تتويج  رسميًا 
تــكــون عبد الــرحــمــن حــالــة فــريــدة الستالمها 
املــيــدالــيــتــني بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة بــعــيــدًا عن 

عبير 
عبد الرحمن
عودة متأخرة إلى المجد األولمبي

بعد أكثر من 8 سنوات، اقترب الحق من العودة 
الرحمن  عبد  عبير  المصرية  وباتت  ألصحابه، 
على أعتاب الحصول على ميداليتين أولمبيتين، 
بعدما كانت صاحبة أكثر لقطة إثارة للحزن في 

أولمبياد لندن 2012

بروفايل

املنصة، كما تكون امليدالية البرونزية الثانية 
ملــصــر فــي دورة الــصــني 2008 بــعــد بــرونــزيــة 
الـــجـــودو الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الـــالعـــب هــشــام 

مصباح في وزن 90 كيلوغرامًا.
 2016 جــــانــــيــــرو  دي  ريـــــــو  دورة  وشـــــهـــــدت 
بالبرازيل تتويج أول فتاة مصرية بميدالية 

عــلــى املــنــصــة عــبــر الــتــاريــخ األوملــبــي املــصــري 
لعبة  فــي  ملصر  ميدالية  أول  لكونها  إضــافــة 
رفع األثقال بعد غياب 68 عامًا. فقد كانت آخر 
ميدالية من نصيب عطية حمودة في أوملبياد 
لندن 1948 قبل منح طارق يحيى وعبير عبد 

الرحمن ميداليتي لندن 2012.
وكـــانـــت ســــارة ســمــيــر أول وأصـــغـــر ريــاضــيــة 
تحصد ميدالية أوملبية في التاريخ املصري من 
املنصة، إذ حصلت على أول ميدالية مصرية 
في أوملبياد ريو دي جانيرو 2016 باحتاللها 
بعدما  كيلوغراما   69 وزن  فــي  الثالث  املــركــز 
نجحت في رفع 112 كيلوغراما في منافسات 
الخطف و143 كيلوغرامًا في منافسات النتر 
لتحتل املركز الثالث برصيد 255 كيلوغرامًا.

ــام مـــن انــطــالق  فــبــعــد أربــــع ســـنـــوات، وقــبــل أيــ
منافسات الدورة األوملبية الدولية في ريو دي 
املصرية  البعثة  حصلت  بالبرازيل،  جانيرو 
على ميدالية استثنائية هي الثانية في دورة 
األلـــعـــاب األوملــبــيــة فـــي لــنــدن عـــام 2012 بعد 
إسدال الستار على املنافسات، إذ من املقرر أن 
امليدالية  الرحمن  عبد  عبير  الرباعة  تحصل 
عــلــى الــفــضــيــة، وهــــي املــيــدالــيــة األولـــــى الــتــي 
األوملبي  املصري  التاريخ  عبر  فتاة  تحرزها 
بــبــرونــزيــة  نفسها  الــربــاعــة  تسبقها  أن  قــبــل 
بكني 2008. وكان الرباع املصري طارق يحيى 
اقترب في شهر يونيو/ حزيران املاضي من 

امليدالية البرونزية في اللعبة نفسها.
وأعــــلــــن املــــوقــــع الـــرســـمـــي لـــالتـــحـــاد الــــدولــــي 
ــات كـــازاخـــســـتـــان وروســـيـــا  ــبـ ــن تــعــاطــي العـ عـ
وبيالروسيا للمنشطات، ولكن لم يتم تتويج 
بامليداليات  يحيى  ــارق  طـ وزمــيــلــهــا  الــربــاعــة 
بــســبــب اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة الــــالزمــــة قبل 

سحب امليداليات من أصحابها.
فرحة الفضية التي غابت أربع سنوات، ومن 
بعدها البرونزية التي غابت ثماني سنوات، 
حصلت عليها وهي في السادسة عشرة من 
عــمــرهــا كـــأول وأصــغــر العــبــة مــصــريــة تحقق 
ميدالية بأثر رجعي، وأعادت لألذهان أحزان 
ســقــوط الــبــطــلــة املــصــريــة عــلــى مــســرح مــركــز 
عام  لندن  اإلنكليزية  العاصمة  في  املــعــارض 
2012 عندما حاولت رفع 151 كيلوغراما من 
إذ  بحياتها،  برونزية مضحية  ميدالية  أجل 
أصــيــبــت بــإغــمــاء وســقــط الــثــقــل عــلــى رقبتها 
وأصــابــهــا بــكــدمــات، وتـــم نقلها عــلــى كرسي 
متحرك للفحص في أحد املستشفيات وسط 
تــصــفــيــق وتـــعـــاطـــف ودمـــــــوع كــــل مــــن شــاهــد 
نيل شرف  أجــل  مــن  بنفسها  البطلة تضحي 

الحصول على امليدالية األوملبية.

سيكون تتويج عبير عبد 
الرحمن واقعة تاريخية 

بعدما تأخر 8 سنوات

)Getty( عبير عبد الرحمن تدخل تاريخ رفع األثقال

وبــعــد إســــدال الــســتــار عــلــى مــنــافــســات ريــو 
دي جــانــيــرو، ســـادت فــرحــة عــارمــة الــشــارع 
املــصــري بــعــد اإلعــــالن عــن اقـــتـــراب الــربــاعــة 
من الفوز بميدالية برونزية عن دورة بكني 
العينات – طبقا لالتحاد  أثبتت  إذ   ،  2008
الصني صاحبة  رباعتي  تعاطي   – الــدولــي 
الــذهــبــيــة وأوكــــرانــــيــــا صــاحــبــة الــبــرونــزيــة  
إيقافهما،  اســتــوجــب  مــا  وهــو  للمنشطات، 
الرحمن  وهــو ما يعني تصعيد عبير عبد 
الثالث  املركز  إلــى  الخامس  املركز  صاحبة 
واملـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
أبــدت فيه الــربــاعــة غضبها مــن عــدم تكريم 

2008  في وزن 69 كيلوغراما وحصلت على 
املركز الخامس.

ــتـــالنـــا  ــيـ ــفـ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــازاخـ ــ ــكـ ــ وكـــــــانـــــــت الـ
ــازت بـــاملـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة  ــ بـــودوبـــيـــدوفـــا فــ
بـــعـــد رفـــعـــهـــا مــجــمــوعــة 291 كــيــلــوغــرامــا، 
ــيـــة نــاتــالــيــا زابــولــوتــنــايــا  وحــقــقــت الـــروسـ
 املـــيـــدالـــيـــة الـــفـــضـــيـــة بـــالـــرقـــم نـــفـــســـه، فــيــمــا 
حققت البيالروسية إرينا كوليشا امليدالية 
البرونزية برفعها مجموعة 269 كيلوغراما.

ــة نــهــلــة  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة املـ ــ ــبـ ــ ــــالعـ ــلــــت الـ كــــمــــا حــــصــ
رمضان على املركز الرابع في وزن فوق 75 
البرونزية  امليدالية  سحب  بعد  كيلوغراما 

املــســؤولــني عــن الــريــاضــة لها بعد الفضية، 
أعــلــن االتــحــاد املــصــري لــرفــع األثـــقـــال، على 
لسان رئيسه محمود محجوب، أن االتحاد 
الـــدولـــي لـــم يــرســل رســمــيــًا الـــقـــرار الــنــهــائــي 
بشأن امليداليات الثالث لعبير عبد الرحمن 
وطـــــــارق يــحــيــى انـــتـــظـــارًا لــطــعــن الــالعــبــني 
أصحاب العينات اإليجابية وتحليل العينة 

الثانية واتخاذ اإلجراءات القانونية.
الرحمن خليل محمود  وحصلت عبيرعبد 
)24 عامًا( على املركز الخامس في وزن 75 
 2012 لندن  أوملبياد  بمنافسات  كيلوغراما 
بكني   أوملبياد  في  أنها شاركت  من  بالرغم 

مـــن العــبــة أرمــيــنــيــا لــتــعــاطــيــهــا املــنــشــطــات. 
ــدت فـــي اإلســكــنــدريــة  والــبــطــلــة املــصــريــة ولــ
ــرب الــعــاصــمــة املـــصـــريـــة الــقــاهــرة  شـــمـــال غــ
فــي 13 يــونــيــو/حــزيــران عــام 1992، وبــدأت 
الـــرحـــلـــة الــصــعــبــة وعـــمـــرهـــا تــســع ســنــوات 
واعتزلت عام  2013 بعد تعرضها لإلصابة 
في دورة ألعاب البحر املتوسط وخضوعها 
الركبة بعد أن حصلت على  لجراحتني في 
ثالث ذهبيات دورة األلعاب العربية بمصر 
عام 2007 وثــالث ميداليات ذهبية ومثلها 
فضة في بطولة العالم للناشئني عام 2008 

و 2009. 

ــاءت خــامــس أوملــبــيــاد بيكني 2008،  كــمــا جـ
ــي  ــ ــالــــت ذهــبــيــتــني وفــضــيــتــني فــــي دورتـ ونــ
املـــتـــوســـط عــــامــــي 2009 و  ــبـــحـــر  الـ ألــــعــــاب 
 2012 لندن  أوملبياد  فضية  وأخــيــرا   ..2010
كازاخستان  العبات  ميداليات  سحب  بعد 

وروسيا وبالروسيا.
ــاء الــتــتــويــج املــتــوقــع لــالعــبــة عبير عبد  وجـ
الــرحــمــن ليدفعها إلـــى الـــعـــودة مـــرة أخــرى 
لــلــعــبــة، آمــلــة فــي مــواصــلــة الــتــاريــخ الكبير 
من اإلنجازات، حيث يشرف زوجها الرباع 
ــا عـــلـــى تـــدريـــبـــهـــا بـــالـــرغـــم مــــن رعـــايـــة  أيـــضـ

طفلها الصغير.
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حسين غازي

ــن الــريــاضــيــني  اشـــتـــهـــر الــكــثــيــر مــ
ــم فــــــي كــــرة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــرب حــــــــول الـ
اليد وحتى  وكــذلــك  والسلة  الــقــدم 
ــقــــوى، لــكــن عــلــى صعيد  ريــــاضــــات ألـــعـــاب الــ
ــر مـــــن األبـــــطـــــال،  ــيـ ــثـ ــكـ ــنــــس، لـــــم نـــشـــهـــد الـ ــتــ الــ
ونستعرض في هذا التقرير أبرز العبي كرة 

املضرب العرب على مّر التاريخ.

يونس العيناوي
الرباط  العاصمة  الالعب املغربي املولود في 
املضرب  أشهر العبي  من  ُيعتبر   ،1971 سنة 
العرب، حصد في مسيرته مبلغ 4,0002,608 
دوالرات من البطوالت التي فاز بها واألدوار 
إليها. بدأ مسيرته كمحترف في  التي وصل 
العام 1990، وحصد 5 ألقاب، أولها سنة 1999 
فـــي أمـــســـتـــردام، ومــــن ثـــم بـــوخـــارســـت 2001، 
وقطر 2001، واملغرب 2002، وكذلك أملانيا في 
ذات العام. استغل العيناوي طوله وضرباته 
الــقــويــة، وتــقــدم فــي ســلــم تــرتــيــب الــتــنــس من 
املــركــز 700 إلــى 70 حتى وصــل لــلـــ30 قبل أن 
ــة، لكن  ــابـ يــتــراجــع لــلــمــركــز 400 بــســبــب اإلصـ
وبفضل األرقــام التي ذكرناها، وما قدمه في 
إلى ربع نهائي  الكبرى بالوصول  البطوالت 

التنس 
والنجوم العرب

تعتبر لعبة كرة القدم الرياضة األولى في العالم العربي وتأتي بعدها كرة 
السلة في بعض البلدان مثل لبنان واألردن، أو حتى كرة اليد على غرار مصر 
وتونس وقطر، لكن على صعيد كرة المضرب لم نشهد الكثير من النجوم

3031
رياضة

تقرير

مــبــاراة  وتقديمه  مــرتــني،  املفتوحة  أستراليا 
أســطــوريــة أمـــام األمــيــركــي روديــــك، ثــم التألق 
في ويمبلدون، وذلك بلوغ ربع نهائي أميركا 
املــفــتــوحــة، فــقــد وصـــل الــعــيــنــاوي لــلــمــركــز 14 
عامليًا، وهو الذي اعتزل يوم 6 يناير من العام 

.2010

كريم العلمي
نجم آخــر من املــغــرب، ولــد في الــدار البيضاء 
الــتــنــس في  فـــي عـــالـــم  ســنــة 1973، وانـــطـــلـــق 
الــيــمــيــنــيــة  الـــيـــد  عــــام 1990، وتــــــّوج صـــاحـــب 
وبــالــيــرمــو، ووصــل  أتلنتا  ببطولتي  الــقــويــة 
يــوم  ـــ25 عــاملــيــًا فــي ســنــة 2000،  الــ للتصنيف 
بــلــغ ربـــع نــهــائــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة في 
 الفوز األبــرز في مسيرته كان 

ّ
سيدني، ولعل

على حــســاب األســطــورة بيت ســامــبــراس في 
الدور األول من بطولة الدوحة للتنس.

بــلــغــت الــجــوائــز الــتــي حــصــدهــا فــي مسيرته 
من  أكــثــر  فـــي  ــارك  شــ كــمــا  دوالرًا،   2,087,596
مناسبة في البطوالت األربــع الكبرى »غراند 
سالم« في أستراليا املفتوحة مرتني، وبطولة 
فرنسا املفتوحة »روالن غاروس« في مناسبة 
ــلـــدون  ــبـ ــمـ واحـــــــــــدة، ومـــــرتـــــني فـــــي كـــــل مـــــن ويـ

البريطانية وكذلك أميركا املفتوحة.

هشام أرازي
أيضًا العب مغربي ولد بالدار البيضاء سنة 
املــــضــــرب مــنــذ  ــرة  ــ كـ 1973، ومـــــــارس ريــــاضــــة 
كــان في سن 13 عامًا، وشــارك في الكثير من 
في سنة  التنس  واحترف  املحلية،  البطوالت 
ــل لــلــتــرتــيــب الــثــانــي والــعــشــريــن  1993، ووصــ
الالعبني  لقبًا واحــد في رابطة  عامليًا، وحقق 
املــحــتــرفــني، خـــالل بــطــولــة الــــدار الــبــيــضــاء في 
إلـــى  مـــســـيـــرتـــه  ــــالل  خــ الــــعــــام 1997. ووصـــــــل 
نهائي مونت كارلو في املاسترز، وخسر أمام 

البرازيلي غوستافو كويرتن.
ــز املـــالـــيـــة الــــتــــي جــمــعــهــا فــي  بـــلـــغـــت الــــجــــوائــ
فــي  ولــــعــــب  دوالرًا،   3,602,644 ــه  ــرتـ ــيـ مـــسـ
البطوالت الكبرى في 6 مناسبات، مرتني في 
روالن غاروس )2001 و2004(، وأيضًا أميركا 
فــي  ــارك  ــ شــ كـــمـــا  و2004(،   2003( املـــفـــتـــوحـــة 
أستراليا املفتوحة وويمبلدون في مناسبتني 
فــوزه على األســطــورة روجيه  أيضًا، ويعتبر 
فيدرير في سنة 2002 خالل فرنسا املفتوحة 

األبرز في مسيرته.

مالك الجزيري
مدينة  في  واملــولــود  الحالي  التونسي  النجم 
بــنــزرت عــام 1984، وهــو أول العــب مــن بــالده 
ــــي بـــطـــولـــة أمـــيـــركـــا  ــانــــي فـ ــثــ ــــدور الــ ــلـ ــ يـــصـــل لـ
املــفــتــوحــة لــلــتــنــس حـــني فـــاز عــلــى الــهــولــنــدي 
تــيــمــو دي بــيــكــر، حــقــق حــتــى هــــذه الــلــحــظــة 
لــــــــــــ1,335,694 دوالرًا،  جـــوائـــز مــالــيــة وصـــلـــت 
شــــارك 5 مــــرات فـــي بـــطـــوالت الـــغـــرانـــد ســـالم، 
بــمــعــدل مــــرة فـــي كـــل بــطــولــة، إضـــافـــة لــــروالن 
يتقدم صاحب  و2016.   2012 مرتني  غــاروس 
الـــــــ32 عـــامـــا، يـــومـــًا بــعــد يــــوم فـــي الــتــصــنــيــف 
املاضي وتحديدًا عام  كــان في  العاملي، حيث 
2008 في املركز 1151، لكنه وبفضل التمرين 
املتواصل تقدم بعد 8 سنوات أكثر من 1100 
مركز، وهو الذي يتمتع بإرسال قوي للغاية، 
ويــتــمــيــز بــالــضــربــات األمـــامـــيـــة »فـــورهـــانـــد«، 
وكذلك حّسن من الضربة الخلفية لديه »باك 
هاند« وشــارك مؤخرًا في منافسات ريو دي 
جــانــيــرو بــاألوملــبــيــاد، ونــذكــر العــبــًا تونسيًا 
آخـــر، وهـــو مصطفى بــلــخــوجــة املـــولـــود سنة 
1938، والــذي فاز في مسيرته ببطولة روالن 

غاروس للفتيان سنة 1955.

محمد صفوت
العــب مصري ولــد فــي املنصورة سنة 1990، 
ــًا، وأمـــامـــه  ــامــ ــن الـــعـــمـــر حـــالـــيـــًا 25 عــ يــبــلــغ مــ

أنس جابر تحاول 
النهوض في كرة 

المضرب النسائية

مئات المشجعين يقتحمون ملعب ساو باولو ويعتدون 
على الالعبين

واعتدوا  الفريق،  مــران  أثناء  بالبرازيل في  باولو  املشجعني ملعب ساو  اقتحم مئات 
بالضرب على الالعبني ويسلي وميتشل باستوس.

وتلقى ويسلي ضربة في الرأس من الخلف، بينما كان يحاول الخروج من امللعب في 
حراسة أمن النادي، بحسب مقطع فيديو بث على الشبكات االجتماعية.

التدريب على األقــل، و14 كــرة قــدم وأدوات  وســرق املشجعون 10 أطقم من مالبس 
أخرى، بحسب وسائل اإلعالم البرازيلية.

وكـــان ســـاو بــاولــو قــد طــلــب مــســاعــدة الــشــرطــة الــبــرازيــلــيــة فــي ظــل دعـــوة الجماهير 
لالحتجاج في أثناء املران، ضد »فساد« اإلدارة والالعبني الذين »لطخوا« تاريخ النادي.

زيدان يؤكد بقاء جيمس مع ريال مدريد
ــدان عــلــى أداء  ــ ــ ــن الـــديـــن زي أثـــنـــى الــفــرنــســي زيــ
الكولومبي، جيمسيس رودريغيز، خالل الوقت 
الـــذي شـــارك فيه أمـــام سيلتا فيغو مــؤكــدًا في 
الوقت ذاته أنه »لن يرحل« عن صفوف الفريق.

وأكد زيدان خالل املؤتمر الصحافي: »لقد رأيت 
جيمس في حالة جيدة ، ليس من السهل عندما 
تــدخــل إلـــى املـــبـــاراة وأنــــت مــطــالــب بـــأن تصنع 
الــفــارق. لقد كــان بحالة جــيــدة ولــن يــرحــل عن 
الفريق«. وفتح بقاء جيمس على دكة االحتياط 
ــمـــاالت، بــشــأن إمــكــانــيــة رحــيــلــه عن  ــتـ كـــل االحـ
الــفــريــق املــلــكــي نــحــو وجــهــة جـــديـــدة، وخــرجــت 
لــتــؤكــد تلقيها طلبًا  أيــــام شــركــة عــقــاريــة  مــنــذ 
من محامي الالعب للبحث عن شقة في مدينة 

تورينو اإليطالية.

ماكنرو يفض الشراكة مع راونيتش
فّض األميركي، جون ماكنرو، الشراكة مع العب املضرب، الكندي ميلوس راونيتش، 
بعد شهرين من العمل الثنائي وفق ما ذكره املصنف األول سابقا على مستوى العالم.

مــدربــون.  ميلوس  »لــدى  قائال  بالرحيل  قـــراره  الكامن خلف  السبب  ماكنرو  وشــرح 
انضممت إلى هذا الفريق كمستشار قبيل بداية موسم الدورات العشبية«.

وتابع »املشاغب« ماكنرو حديثه مؤكدا تواجد فريق مميز إلى جانب الكندي ، وقال« 
يملك فريقا جيدا إلى جانبه. إنه أمر مهم وسهل بالنسبة له، لذا قررت فض الشراكة 
سريعا«. ويذكر أن ماكنرو سوف يتواجد في بطولة أميركا املفتوحة، التي تنطلق اليوم 
اإلثنني، على مالعب فالشينغ ميدوز بصفته معلقا لقناة »أي إس بي إن« األميركية.

الكرواتي باساليتش يحط في ميالن على سبيل اإلعارة
ظفر ميالن اإليطالي لكرة القدم بخدمات العب الوسط الكرواتي، ماريو باسيليتش، 
النادي  على سبيل اإلعــارة لعام واحــد قادما من تشلسي اإلنكليزي، وفق ما أورده 

اإليطالي.
وسبق لتشلسي أن أعار باساليتش )21 ربيعا( املوسم املاضي إلى موناكو الفرنسي، 
حيث ارتدى قميص أبناء اإلمارة في 29 مناسبة، وقبلها إلى ايلتشي اإلسباني على 

سبيل اإلعارة أيضا ملوسم واحد.
وتضم مسيرة العب الوسط باساليتش مباراتني دوليتني مع منتخب بالده كرواتيا.

فالنسيا يمر بأسوأ فترة منذ قرن
يمر فريق فالنسيا اإلسباني لكرة القدم بأسوأ 
بعد خسارته  قــرن  الليغا منذ  فــي  لــه  انــطــالقــة 
بالجولة األولى 4-2 على يد ضيفه الباملاس ثم 

على يد مضيفه إيبار بهدف نظيف.
وهكذا لم يستطع فريق »الخفافيش« الحصول 
عــلــى نــقــطــة واحــــــدة مـــن أصــــل 6 مــمــكــنــة بعد 
اإلسباني  ــدوري  ــ ال بطولة  انــطــالق  مــن  جولتني 

لكرة القدم.
يــعــود تــاريــخ أســـوأ انــطــالقــة للفريق إلــى القرن 
مني  حينما   2000-1999 موسم  فــي  املــاضــي 

بهزيمتني في أول جولتني له بالبطولة.
املــدرب  قيادة  آنــذاك تحت  »الخفافيش«  وانهزم 
األرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كــوبــر عــلــى يــد راسينغ 
سانتاندير )1-2( في ملعبه ميستايا وعلى يد 
إسبانيول )3-2( خارج أرضه ولم يفز بأي مباراة حتى الجولة السادسة من الليغا، 

حينما تغلب على ريال مدريد بثالثة أهداف لهدفني.

طويل في نــادي ناسيونال الــذي سجل له 17 هدفًا في 33 
مباراة، إذ انضم لنادي إنتر ميالن في سنة 1997، وشارك 
في 31 أغسطس/ آب في أول مباراة له مع الفريق إلى جانب 
السان سيرو،  أمام بريشيا في  الظاهرة رونالدو  البرازيلي 
العشر األخــيــرة، حينها  الــدقــائــق  فــي  ويومها حقق هــدفــني 
خطف األنظار بعد كرته القوية في شباك كريستيانو دوني.

ــنــيــراتــزوري لــكــنــه لــم يوفق  قــضــى ريــكــوبــا مــوســمــني فــي ال
ــادي فــيــنــيــزا وهـــنـــاك تــمــكــن من  بــشــكــل جــيــد فــأعــيــر إلـــى نــ
تسجيل الكثير من األهــداف إذ وصــل معدله إلــى 11 هدفًا 
في 19 مباراة وصنع 9، هذا األمر أعاده ثانية إلى إنتر وجدد 
عقده مع الفريق عام 2001 حتى 2006، وبعد مواسم طويلة 
اإليطالية بسبب مشكلة في جواز  خسر خاللها جنسيته 
سفره، حقق ريكوبا لقب الدوري األوروبي في موسم 1997-

1998، وكأس إيطاليا موسمّي 2004-2005 و2006-2005، 

إضافة للسوبر اإليطالي في مناسبتني وكذلك لقب الدوري 
قضية  بسبب  و2007-2006،   2006-2005 فــي  اإليــطــالــي 
الكالتشو بولي الشهيرة التي هبط على إثرها يوفنتوس إلى 

الدرجة، فيما جاء اللقب الثاني باستحقاق.
لقاء  فــي 260  الفترة 72 هدفًا  هــذه  ريكوبا خــالل  وسجل 
خــاضــهــا بقميص نـــادي اإلنــتــر الـــذي أعــيــر مــنــه إلـــى نــادي 
إلى  ذلــك  بعد  إيطاليا  لــيــوّدع  مــوســم 2008-2007  تــوريــنــو 
أهـــداف في   5 لــه  والـــذي سجل  اليوناني  بانيونيوس  فــريــق 
21 مباراة، وقرر بعد ذلك العودة إلى القارة الالتينية، فلعب 
الــكــرويــة نـــادي دانــوبــيــو 31  الـــذي بــدأ معه مسيرته  للفريق 
مباراة وسجل 11 هدفًا في موسمني قبل أن يصل للمحطة 
الذي  األخيرة في مسيرته، والتي كانت صحبة ناسيونال، 

سجل له 17 هدفًا في 82 مباراة واعتزل عام 2015.
حسني...

يعتبر نجم برشلونة لويس سواريز ومهاجم باريس سان 
جيرمان إديسون كافاني أشهر العبني من األوروغواي في 
الوقت الحالي، إضافة إلى دييغو فورالن الذي بات في آخر 
الجميع العبًا  يذكر  هــؤالء  قبل  لكن  الكروية.  أيــام مسيرته 
آخــر من األوروغــــواي اشتهر بشكل كبير في فترة أواخــر 
التسعينيات وفـــي األلــفــيــة الــجــديــدة، وهـــو بــطــل فــقــرة الــيــوم 

ألفارو ألكسندر ريكوبا ريفيرو.
ولــد ريكوبا يــوم 17 مـــارس/ آذار عــام 1976 فــي العاصمة 
األوروغويانية مونتيفيديو، ويلقبه محبوه بالـ«تشينو«، بدأ 
مسيرته الكروية مع نادي دانوبيو في فريق الفئات العمرية 
الفريق األول حني  وهناك قضى سبع سنوات، وشــارك مع 
بلغ عامه السابع عشر وخطف األنظار في عام 1995 بشكل 

كبير ما دفع نادي ناسيونال للتعاقد معه.
لم يستمر الالعب الهداف صاحب القدم اليسرى القوية لوقت 

ألفارو ريكوبا

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب أوروغوياني 

قضى سنوات 
رائعة مع نادي إنتر 

ميالن

الجزيري يعتبر 
أشهر العبي 
التنس العرب 
في الوقت 
)Getty( الحالي

حامل لقب الدوري اإلسبان

المصنفة  وليامز،  سيرينا  المخضرمة  األميركية  التنس  نجمة  أكــدت 
اليمنى غير المستقرة لكنها  األولى، أنها غير متأكدة من حالة كتفها 
تشعر بمزيد من االرتياح بينما تستعد لخوض منافسات النسخة المقبلة 
من بطولة أميركا المفتوحة للتنس بعكس العام الماضي. وقالت بعد 
القرعة: »لم ألعب كثيرًا ولم أتدرب كثيرًا، لكني بدأت اآلن أشعر بتحسن، 
التحسن يومًا بعد يوم«. يذكر أن سيرينا لم تنجح في  وكلي أمل في 

تحقيق ميدالية في أولمبياد ريو.

سيرينا والتحضيرات

وجه رياضي

عــمــل كــبــيــر لــلــتــطــور فــي عــالــم الــتــنــس، يلعب 
الخلفية،  بالضربات  ويتميز  اليمنى،  بــيــده 
من  عليها  تحّصل  التي  املالية  القيمة  بلغت 
دوالرًا،   177,427 فيها  شــارك  التي  البطوالت 
يحتل املركز 219 عامليًا بحسب آخر تصنيف، 
ويعتبر يوم 31 مارس / آذار من العام 2014 
التاريخ األفــضــل لــه حــني وصــل للمركز 187، 
ــارك فـــي بـــطـــوالت الـــغـــرانـــد ســالم  ــ ــه شـ كــمــا أنــ

باستثناء أميركا املفتوحة.

لـــهـــا  ــيــــف  ــنــ تــــصــ أفــــــضــــــل  وكــــــــــــان  دوالرا، 
الـــــعـــــام 200 مـــــن  ــــوز  ــمـ ــ تـ يــــولــــيــــو/   فـــــي 16 

فــي  املــــركــــز 75، شــــاركــــت  ــلـــت  ــتـ احـ 1، حــــني 
بــــــطــــــوالت الـــــغـــــرانـــــد ســــــــــالم، 3 مــــــــــرات فــي 
ويــمــبــلــدون، مــرتــني فــي أســتــرالــيــا وفــرنــســا 
واحــدة في بطولة  وفــي مناسبة  املفتوحة، 

أميركا املفتوحة.
تــعــتــبــر الــتــونــســيــة أنــــس جـــابـــر مـــن أشــهــر 
ــات الـــــعـــــرب فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي،  ــ ــبـ ــ ــــالعـ الـ

سليمة صفر وأنس جابر
االزدهـــار لدى  العربي بعض  التنس  عــاش 
الـــســـيـــدات فـــأشـــهـــر العـــبـــة تـــنـــس ربـــمـــا فــي 
التونسية سليمة  هــي  املــاضــيــة،  الــســنــوات 
صــفــر، والـــتـــي ولــــدت فـــي ســيــدي بوسعيد 
بــالــيــد  بــضــربــاتــهــا  ســنــة 1977، وامــــتــــازت 
 1999 العام  في  مسيرتها  انطلقت  اليمنى، 

واعتزلت في 2011. 
حـــصـــدت خــــالل مــســيــرتــهــا مــبــلــغ 875,041 

فالالعبة املولودة سنة 1994، حققت خالل 
للشابات  غـــاروس  روالن  بطولة  مسيرتها 
في 5 حزيران من العام 2011، بلغت الجوائز 
املالية التي حازت عليها حتى اآلن 253,936، 
في 23 مــارس/ آذار من العام 2015 وصلت 
للمركز 118، ومنه تراجعت للخلف، شاركت 
فــي كــل بــطــوالت الــغــرانــد ســالم بمعدل مرة 
في كل واحدة، وهي لعبت في أوملبياد ريو 

دي جانيرو في البرازيل مؤخرًا.

دخل الحارس اإليرلندي شاي غيفن التاريخ من الباب الخلفي، حني هّز عن طريق الخطأ 
شباك فريقه ستوك سيتي، في املباراة التي جمعت األخير بنظيره إيفرتون في الجولة 
الثالثة من مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ملصلحة 
في  مباشرة  الــذي سددها  برينز  ليتون  اإلنكليزي  الالعب  لها  فانبرى  الـــدار،  أصحاب 
الخلف  برأسه من  عــادت واصطدمت  بالقائم، ولسوء حظه  ارتطمت  الكرة  لكن  املرمى، 
وهّزت الشباك، وبات بذلك أكبر العب في تاريخ الدوري اإلنكليزي املمتاز يسجل هدفًا 

في مرماه عن طريق الخطأ، عن عمر 40 سنة و129 يومًا.

صورة في خبر

غيفن ورقم تاريخي
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ماربيّـا اإلسبانية
موشح أندلسي طويل

ميسون شقير

واألرض،  الــــســــمــــاء  بــــن  ـــقـــة 
ّ
مـــعـــل

تلبس  منسّية،  ــة 
ّ
جــن مــن  كقطعة 

مــامــحــهــا الــعــربــيــة كـــل صــبــاح، 
برائحة  تتعطر  العربي،  باسمها  تحتفي 
األندلسيات الجميات، وتلقي على عنقها 

شال البحر.
إنها مدينة ماربّيا في الجنوب اإلسباني، 
ســيــدة املــوانــئ والــشــواطــئ األوروبـــيـــة من 
دون منافس، ملكة بتاج جبالها الخضراء 
املـــتـــداخـــلـــة كــحــلــم قـــديـــم، تــحــمــل عــصــاهــا 
الزرقاء وتضرب بها قلب من يصل إليها. 
ــذه املــديــنــة املــدهــشــة عــلــى شــاطــئ  تــقــع هــ
مــن مدينة  والــــذي يمتد  الــشــمــس،  يسمى 
الجزيرة الخضراء ليصل الى مدينة ملقا 
الساحرة، وتحتفي هذه املدينة بمناخها 
املعتدل الجميل في كل الفصول وبهوائها 
ــر والـــــجـــــبـــــل والــــجــــمــــال  ــبــــحــ ــالــ املــــشــــبــــع بــ

األندلسي.
يعود تاريخها إلى عصر الفينيقين الذين 

)Getty( تشتهر ماربيا بطابعها األندلسي وبكونها مقصدًا سياحيًا عالميًا

C

أقلعوا بسفنهم األولــى من شواطئ شرق 
املتوسط وصوال إلى هذه الشواطئ، وقد 
مرت عليها حضارات كثيرة بعد ذلك مثل 
أجمل  لكن  القديمة،  الرومانية  الحضارة 
تاريخ تفخر به هذه املدينة الساحرة هو 
تــاريــخــهــا األنــدلــســي الــعــريــق، خصوصًا 
أنها تقع بالقرب من مضيق جبل طارق، 
إضافين  وأهمية  بعدًا  أعطاها  مــا  وهــذا 
في  اإلسامية  الحضارة  فترة وجــود  في 

األندلس.
ــّيــــا قــلــعــتــهــا الــتــي  ــا يــمــيــز مــــاربــ ــر مــ ــثــ وأكــ
تــنــتــصــب شـــاهـــدًا حـــّيـــًا عــلــى مــكــانــة هــذه 
بقلعة كبيرة  التي كانت محصنة  املدينة 
جــدًا يــدل ما بقي منها على أن تشييدها 
ــد كــانــت  ــة، وقــ ــويــ ــدأ خــــال الـــخـــافـــة األمــ بــ
ــن الــدفــاعــيــة  ــاكــ تـــحـــتـــوي الــكــثــيــر مــــن األمــ
املطلة على البحر وعلى أي عدو قادم منه 

باتجاه املدينة.
وتفخر ماربّيا أيضا بأسوارها التي كان 
أما عرضها  أمتار  ثمانية  يبلغ  ارتفاعها 
ــد عـــلـــى مـــتـــريـــن، والــــتــــي كــانــت  ــزيـ ــان يـ ــكـ فـ

ماعدا  الجهات،  كل  املدينة من  كل  تحيط 
جــهــة الــبــحــر املــفــتــوحــة لــلــتــجــارة والسفن 

القادمة إليها من كل أنحاء العالم. 
التي توطنت فيها  املــدن  ومثلها مثل كل 
الحضارة اإلسامية، تمتلك ماربّيا أربعة 
أبـــــواب مـــوجـــودة ضــمــن ســـورهـــا، وكــلــهــا 
مــصــنــوعــة مـــن الــحــديــد والـــخـــشـــب، وهــي 
شــبــيــهــة إلــــى حـــد كــبــيــر بـــبـــوابـــات مــديــنــة 

دمشق. 
ــة عــلــى  ــ ــوزعـ ــ ــا املـ ــ ــّي ــاربــ وتـــســـمـــى أبــــــــواب مــ
االتـــجـــاهـــات الـــثـــاثـــة، بـــبـــاب مــلــقــا شــرقــًا، 
وبــاب البحر من الجنوب، وبــاب رنــدا من 
الغرب. وكل هذه األبــواب تفتح على أزقة 
وحــارات لها طعم حــارات دمشق القديمة 
تحتفل  التي  وورودهـــا  رطوبتها  وطيبة 
بالزائر وتهديه لونًا وعطرًا لن ينساهما.

التي  الكثير من األبــراج  في املدينة أيضًا 
تــركــهــا املــســلــمــون، مــنــهــا األبـــــراج املــربــعــة 
اآلن،  لــحــد  والــبــاقــيــة  املستطيلة  ــــراج  واألبـ
ــًا  ــمـ ــذه األبــــــــــراج دائـ ـــ ــتـــخـــدمـــت هـ ــقــــد اسـ ولــ
للدفاع عن املدينة، وكانت حارسة لها من 

كــل خــطــر.  ورد اســم مــاربــّيــا فــي سجات 
الـــــقـــــرون الــــوســــطــــى بـــالـــلـــغـــتـــن الـــعـــربـــيـــة 
والــاتــيــنــيــة، كــمــا ذكــرهــا ابـــن بــطــوطــة في 
كتابه »تحفة األنظار في غرائب األبصار 
وعجائب األسفار«، كما ذكرها أيضا أبو 

عبدالله محمد اإلدريسي. 
وقد قال عنها املؤرخ اإلسباني فيرناندو 
المارتن: »تاريخ ماربّيا مهم جدًا وحافل 
باآلثار التي زال أكثرها عبر القرون، ولكن 
مـــا هـــو مـــوجـــود حــالــيــا جــديــر بــالــدراســة 

والترميم«.
شهدت هذه املدينة املذهلة الجمال نهضة 
ســيــاحــيــة كــبــيــرة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، وقــد 
الساحر  الرائع وجمالها  مناخها  حولها 
وفــنــادقــهــا الــجــمــيــلــة املــبــنــيــة عــلــى الــطــراز 
القديم واملحاطة بحدائق غناء  األندلسي 
الــــى أكــثــر املــــدن اإلســبــانــيــة املـــعـــروفـــة في 
العالم كقبلة للسياح ولعلها تحولت إلى 
أهم مدينة سياحية على اإلطاق بالنسبة 
مــاربــيــا أصبحت  إن  إذ  الـــعـــرب،  لــلــســيــاح 
مكانًا لتجمع أثرياء العرب والعالم الذين 
ــة،  امـــتـــلـــكـــوا فــيــهــا بـــيـــوتـــًا شــــديــــدة الــــروعــ
وهذا ما حولها إلى أغلى أماكن إسبانيا 

السكنية على اإلطاق. 
القرى  من  الكثير  ماربيا،  بمدينة  يحيط 
العربية، كعقد لؤلؤ  يلتف  ذات األســمــاء 
ــر، وأجــمــلــهــا قــريــة  عــلــى جــيــدهــا األخــــضــ
نــوالــة وقــريــة بــنــي حــبــش. وتــظــل مــاربــيــا 
مدينة الجنة على األرض لتنطق بالصوت 
 
ً
األندلسي العذب وتصير موشحًا طويا

يغني قصيدة لن تموت.

ورد اسم ماربّيا 
في سجالت القرون 
الوسطى باللغتني 

العربية والالتينية كما 
ذكرها ابن بطوطة في 
كتابه »تحفة األنظار«.

■ ■ ■
بنيت قلعة املدينة في 
زمن الخالفة األموية، 

وأحيطت بسور وثالثة 
أبراج من الشرق 
والغرب والجنوب، 

وبقيت الجهة األخيرة 
مفتوحة على البحر. 

■ ■ ■
شهدت املدينة 

األندلسية نهضة 
سياحية كبيرة في 

الثمانينيات، وصارت 
قبلة للزوار األجانب 

من دول العالم 
املختلفة.

باختصار

مربيا... مدينة معلقة بين السماء واألرض. هي سيدة الشواطئ األوروبية، بطابعها األندلسي ومالمحها العربية، نفضت عنها 
غبار الزمن لتصبح منذ ثمانينيات القرن الماضي قبلة للسّواح من جميع أنحاء العالم

هوامش

أمجد ناصر

ر،  ــتــاريــخ نــفــســه؟ كـــال. فــال شـــيء يــتــكــرَّ هــل يــعــيــد ال
بالتمام والكمال، عندما يتعلق األمر بما هو تاريخي 
برغم  واجــتــمــاعــي(،  وثقافي  واقــتــصــادي  )سياسي 
 كمأساة 

ً
الــتــاريــخ يعيد نفسه مــرة قــول مــاركــس إنَّ 

ث   كمهزلة )أو ملهاة(. ولكن ماركس كان يتحدَّ
ً
وثانية

عن الساللة البونابرتية في فرنسا وليس عن أمكنة 
وأحداث تاريخية يغلب عليها، للوهلة األولى، التكرار. 
مــع ذلــك فــإن هــنــاك مــا يــحــدث ألمكنة معينة بحيث 
يصحُّ القول، بسبب تواتر حدوثها، بأنَّ التاريخ يكّرر 
رت بهذا األمــر وأنــا أقــرأ الئحة مختصرة 

َّ
نفسه. فك

 
ً
بتواريخ مدينة داريــا السورية املنكوبة. بدا لي فعال

الــعــالــم، خرائبها  الــتــي أرتــنــا تلفزات  أنَّ هــذه املــديــنــة، 
إنساني  حضور  أّي  من  الفارغة  عمائرها  وهياكل 
 من تحت عصف نــووي. ال يمكن إال للتدمير 

ً
طالعة

املنهجي أن يــوصــل إلــى مــا صــارتــه داريــــا. ال حرب 
عصابات، ال مدافع ودبابات يمكن أن تمسح أحياء 
اقتربت  التي  التلفزات  رأينا على  برمتها، حسب ما 
ــــخــــراب. فــقــط الـــطـــيـــران والــقــصــف  كــامــيــراتــهــا مـــن ال
الجوي والبراميل التي ال تستهدف موقعًا بعينه، بل 
مساحة، أن تحدث هذا التدمير الذي يخجل منه العدو 

قبل الصديق، فكيف بابن البالد نفسها. 

محزنة داريا. مبكية. لكن ال حزن على سيماء العالم 
وال دموع في مآقيه. ال شيء. كأنَّ هذا التدمير، بعد 
التجويع والتركيع، هو ما يجب أن يحدث. كأن ذلك 
مــن طبائع األمـــور فــي هــذه املنطقة مــن الــعــالــم. فال 
إنَّ  ثــم  اســتــغــراب، ناهيك عــن استنكار.  دهــشــة وال 
الشعبي. بل  الناقص« كما يقول مثلنا  أخو  »الزايد 

 .
ُّ

الزائد يبكم ويشل
ترافق الخروج من داريا مع زلزال ضرب بلدة إيطالية. 
واألوروبــيــني عمومًا،  لإليطاليني،  بالنسبة  كارثة  إنها 
الـــذيـــن لـــم تــعــرف أجــيــالــهــم الــحــالــيــة ويــــالت الـــحـــروب. 
يقيمون  آالف  قتلوا وجرحوا وعشرات  مئات  فهناك 
في أمكنة إيواء مؤقت. هذه مأساة ارتكبتها الطبيعة، 
وال يد لبشر فيها. مثلها مثل األعاصير والطوفانات. 
اإلنــســان  أمـــا  الــســوء،  د  تتقصَّ وال  ــر 

ُّ
تــفــك ال  الطبيعة 

إلــيــه. فما إن تشيطن  الــنــاس  أقـــرب  مــع  فيفعل حتى 
 مــن الــنــاس حــتــى يسهل 

ً
، شــريــحــة

ً
شــخــصــًا، طــائــفــة

ــبـــًا وطــنــيــًا  اســتــهــدافــهــا بـــل يــصــبــح اســتــهــدافــهــا واجـ
القتل   أخــرى. كيف يتحول 

ً
، ودينيًا مــرة

ً
وقوميًا مــرة

مــن جــريــمــة إلـــى واجــــب؟ كــيــف يــتــم تــجــريــد اإلنــســان 
الدعاوى  بالحياة؟ هذا ما تغطيه  أهلية وحق  من كل 
ــواء. فـ  واأليــديــولــوجــيــات، املــدنــيــة والــديــنــيــة عــلــى الـــسـ
»الخائن« في نظر القومي العقائدي مثل »الكافر« في 
د الــديــنــي. ال فـــرق. ألن املـــوت هــو العقاب  نظر املــتــشــدِّ

في الحالتني. هذا ما حصل لداريا، وغيرها من املدن 
لتها الدعاوى الفاشية من  والبلدات السورية، فقد حوَّ
أمــكــنــة »ســلــيــمــة«، مــعــافــاة، إلـــى أمــكــنــة »مـــوبـــوءة«. ألــم 
يتحدث »الدكتور« عن الفيروسات التي تغزو الجسد 
وكيف يتم التخلص منها. فقط األمكنة املوبوءة يمكن 

أن »تعالج« على هذا النحو الفظيع. 
ف على املجرم الراهن جريمته في داريا. 

ّ
ال أريد أن أخف

فينبغي أن تضاف الى الئحة جرائمه التي ال يعادلها 
أّي عقاب. فأّي عقاب على جرائم مثل هذا النوع رمزي 
ــدًا. ولــكــن عــــّددوا مــعــي بــعــض مــا عــرفــتــه داريــــا في  جـ

تاريخها الدهري من أحداث، تشي بالتكرار:

تأثرت داريــا بمعظم األحــداث التي شهدها العصران 
األمــــوي والــعــبــاســي ومـــا جـــرى خــاللــهــمــا مــن أحـــداث 
ــانـــت تــقــطــن داريـــــــا قــبــائــل  ســيــاســيــة وعـــســـكـــريـــة. كـ
ــــرى قــيــســيــة. وتــعــرضــت لــلــحــرق نتيجة  يــمــانــيــة وأخـ
هـــ في عهد  عــام67  عــام 26هـــ وكذلك  املنازعات  تلك 
هارون الرشيد، حيث ثارت الفنت، مجددًا، بني القيسية 
الــهــيــذام، فحرقت  أبــي  بفتنة  يــعــرف  مــا  أو  واليمانية، 
ــالـــزالزل.  ونــهــبــت. وفـــي عـــام 233هـــــــــ تـــأثـــرت داريـــــا بـ
والسالجقة،  األتابكة  بني  ما  املنازعات  عليها  ت  ومــرَّ
ولم تنج من الغزو الصليبي، والتتار الذين عاثوا فيها 
فسادًا وتدميرًا. وقبل التدمير األسدي، شهدت، أثناء 
الــكــبــرى«، فصبَّ  داريـــا  »معركة  الفرنسي،  االحــتــالل 

عليها املحتل جام غضبه.
وفـــي فــتــنــة أبـــي الــهــيــذام، أيــــام الــرشــيــد، بــني القيسية 
الــدمــار  الــهــاللــي يصف  الــشــاعــر قيس  قــال  واليمانية 

 بها:
َّ

الذي حل
ا يوم داريا أسود ... تدافع عن مساكنها أسودا

َّ
كأن

تركنا أهل داريا رميمًا ... حطامًا في منازلهم همودا
قتلنا فيهم حتى رثينا ... لهم ورأيت جمعهم شريدا!

التي  فــي »فتننا«  لبشار األســد أســالفــًا  نــرى  هكذا 
لم تخمد نارها حتى اليوم، ألننا، رغم وجودنا في 
امللل  كتاب  لم نخرج من  والعشرين،  الحادي  القرن 

والنحل للشهرستاني!

كأنّا يوم داريّا أسود

وأخيرًا

تأثرت داريّا بمعظم 
األحداث التي شهدها 

العصران األموي والعباسي 
وما جرى خاللهما

االثنين 29  أغسطس / آب 2016 م  26 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 728  السنة الثانية
Monday 29 August 2016

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00




