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القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

التغلب  فــي  أمـــس،  ليلة  إســرائــيــل، حتى  فشلت 
ــرائـــق املــشــتــعــلــة فـــي أنــحــاء  عــلــى مـــوجـــات الـــحـ
وجنوبها،  فلسطني  شمال  بــني  منها،  مختلفة 
فيما بدأت عملية إخالء واسعة لعشرات اآلالف 
مــن ســكــان مــديــنــة حــيــفــا، وســـط إعــــالن جهاز 
األمن العام »الشاباك« أنه فتح تحقيقًا باحتمال 
أن تكون الحرائق خلفيتها »قومية«، في إشارة 
إلى اتهامات صدرت عن مسؤولني إسرائيليني 
األحـــداث. وســارع  بالوقوف خلف  لفلسطينيني 

نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس 
إلــى وصــف األحـــداث بأنها »إرهــــاب«، وذلــك في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فــي حــيــفــا، أكــثــر املــدن 
الــفــلــســطــيــنــيــة املـــتـــضـــررة مـــن مــوجــة الــحــرائــق. 
لــلــنــيــران، وكــل  وقـــال نتنياهو إن »كـــل إشــعــال 
ــاب، وكــل مــن يــحــاول إحــراق  تحريض هــو إرهــ
أجــزاء من دولة إسرائيل سيعاقب«. وتسابقت 
الــذي وجهه  نــداء االستغاثة  لتلبية  أجنبية  دول 
نــتــنــيــاهــو، الـــثـــالثـــاء، لــكــل مـــن روســـيـــا وقــبــرص 
واليونان وكرواتيا، فيما تطوعت كل من إيطاليا 
ــاعـــدات وإيـــفـــاد طـــائـــرات  وتــركــيــا لــتــقــديــم املـــسـ

خــاصــة لــلــمــســاعــدة فــي إخــمــاد الــحــرائــق، التي 
الــريــاح الــشــديــدة واألحــــوال  تغذيها بــاســتــمــرار 
فإن  الفلسطينية،  السلطة  حتى  الجافة.  الجوية 
قيادتها أعلنت مّد يد العون في إطفاء الحرائق 
وإرسال فرق وطواقم إطفاء. في املقابل، ال تزال 
وتتراوح  واضــحــة،  غير  الحرائق  انــدالع  أسباب 
في  كما  متنزهني،  إهــمــال  بفعل  اشتعالها  بــني 
جبال القدس والساحل الفلسطيني، وبني كون 
تلك  فــاعــل، خاصة  بفعل  اندلعت  الحرائق  هــذه 
الغربية.  الضفة  مستوطنات  داخــل  شّبت  التي 
ــام لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة،  ــعـ ــن املــفــتــش الـ ــلـ وأعـ

الحرائق  الــشــيــخ، أن قسمًا مــن  الــجــنــرال رونـــي 
ــر منظمًا،  يــكــن األمـ لــم  ــان بفعل فــاعــل، وإن  »كـ
والــقــســم اآلخـــر بفعل األحــــوال الــجــويــة وحــاالت 
بــعــض وزراء حــكــومــة  يـــفـــّوت  ــال«. ولــــم  ــ ــمـ ــ اإلهـ
نتنياهو الفرصة للتحريض على الفلسطينيني، 
عندما أشاروا إلى احتمال أن يكون »الفاعل غير 
يهودي«. إلى ذلك ارتفعت أصوات سياسيني في 
إسرائيل لتتوعد »مضرمي النيران« بمصادرة 
أمالكهم لتمويل دفع التعويضات للمتضررين، 
اإلسرائيلي،  املواصالت  وزير  وفق تصريحات 

يسرائيل كاتس.

حرائق إسرائيل تتمّدد: تحريض وسباق عالمي للمساعدة
الحدث

التقت »العربي الجديد« 
إسالم لطفي، الرئيس 

التنفيذي لشبكة 
»العربي«، للحديث عن 

التلفزيون وخططه 
المستقبلية.
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سياسة

اقتصاد

ثقافة

رياضة

36 يومًا على 
معركة تحرير 

الموصل: قبور 
داخل حدائق 

المنازل 

الكارتل المالي 
في الجزائر: شريك 

رئيسي في القرار 
بدءًا من قانون 

الموازنة

موسى بيدج: 
ترجماتي هي أيضًا 

قصائدي 

السودانيون 
يترقبون زيادة 

األجور لمواجهة 
التضخم

11 ألف »طالباني« 
ينضمون 

لـ»المصالحة« 
األفغانية... 

وكابول مستاءة 
من ضعف دعم 

الغرب

الالعب اللبناني أسير 
عقود »العبودية« 

مع األندية

04

05

08

10

24

30

في العدد

النساء 
معنّفات 

في
الحرب 

والسلم
في اليوم 

الدولي للقضاء 
على العنف ضد 

المرأة، تبدو 
أرقام االعتداءات 
بحق النساء في 

ازدياد مخيف، وال 
سيما في الدول 

العربية، سواء 
كانت تشهد 

حروبًا أم هدوءًا.

17ـ19، 20

طريق نيل الحقوق ما يزال طويًال  )أنور عمرو/فرانس برس(

دمشق ـ أنقرة

    تركيا تتهم النظام 
بقتـل 3 مـن جنــودهـا 

قرب الباب وتتوّعد 
بـ»االنتقام«

    توقعات بتدخل 
روسي للتهدئة وإال 

فـ»مواجهة شاملة في 
المنطقة«

    األمم المتحدة تعلن 
موافقة المعارضة على 

إغاثة حلب... وتنتظر 
روسيا والنظام

    قوات النظام تحاول 
اقتحام التّل بعد فشل 

»المصالحة« 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مواجهة في درع الفرات

الجمعة  25  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  25 صفر 1438 هـ  □  العدد 816  السنة الثالثة



أنقرة: التصويت األوروبي الٍغ

بريطانيا: األسد قّسم سورية

توتر ليبي تونسي متصاعد

23
سياسة

جنون البشر

في تصعيد جديد للتوتر بني تركيا واالتــحــاد األوروبـــي، طلب البرملان األوروبــي 
أمس الخميس تجميد مفاوضات انضمام أنقرة إلى االتحاد، لترد األخيرة برفض 
أقر بغالبية كبرى في ستراسبورغ،  القرار واعتباره »الغيًا«. وفي قرار غير ملزم، 
دعا النواب األوروبيون إلى »تجميد مؤقت« آللية االنضمام التي بدأت مع تركيا 

عام 2005. 
ــاء فـــي الــــقــــرار أن »الـــتـــدابـــيـــر الــقــمــعــيــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة الــتــركــيــة في  ــ وجـ
ــريــــات األســـاســـيـــة  إطــــــار حـــــال الـــــطـــــوارئ غـــيـــر مــتــكــافــئــة وتـــمـــس بـــالـــحـــقـــوق والــــحــ
ــتـــي كـــرســـهـــا الـــدســـتـــور الـــتـــركـــي، وبـــالـــقـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــوهـــريـــة لــاتــحــاد  الـ
األوروبــــــــــــــــي«. كــــذلــــك حـــــــذر الــــــنــــــواب األوروبــــــــيــــــــون مـــــن أن »مـــــــعـــــــاودة الـــحـــكـــومـــة 
الــتــركــيــة الــعــمــل بــعــقــوبــة اإلعــــــدام يــفــتــرض أن تــــؤدي إلــــى تــعــلــيــق آلــيــة االنــضــمــام 
ــــدوا الــتــزامــهــم »بــإبــقــاء تــركــيــا قــريــبــة مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي«.   رســمــيــًا«. لــكــنــهــم أكـ
ــان، املــحــافــظــون  ــرملـ ــبـ ــع الـــكـــبـــرى فـــي الـ ــ وحـــظـــي الـــنـــص بـــدعـــم الــكــتــل الــنــيــابــيــة األربــ
ـــ479 صــوتــًا مقابل  بـ واالشــتــراكــيــون والليبراليون والــخــضــر، وتــمــت املــوافــقــة عليه 
التركي للشؤون األوروبــيــة  الــوزيــر  التصويت. ورد  نــواب عن  امتنع 107  37، فيما 
عمر جيليك على قرار البرملان األوروبــي، ووصفه خال مؤتمر صحافي بأنه »الٍغ 
وباطل« و«ليس قــرارًا يمكن أخــذه على محمل الجد«. وكــان الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغــان استبق تصويت البرملان فأعلن األربعاء أن أي قــرار يصدر عنه »ال 

قيمة له« كونه غير ملزم.
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

وّجــهــت بــريــطــانــيــا اتــهــامــًا صــريــحــًا لــلــنــظــام الـــســـوري بتقسيم الــبــاد والــشــعــب، 
واعتبر املمثل البريطاني الخاص إلى سورية، غاريث بايلي، أن سياسات النظام 
الــقــائــمــة عــلــى الــتــجــويــع والــحــصــار وإلــقــاء الــبــرامــيــل، هــي الــتــي أّدت إلـــى تقسيم 
الــبــاد والــســوريــني واملـــدن كما حصل فــي حلب حيث تحولت إلــى حلب شرقية 
العنف منذ  باتباع  النظام  الخميس،  أمــس  لــه  بيان  فــي  بايلي،  واتــهــم  وغــربــيــة. 
البداية ورفضه أي شكل من أشكال التغيير السياسي الذي طالبت به »املعارضة 
املعتدلة« وقيامه بانتهاكات فظيعة ضد حقوق اإلنسان، »كما يحصل حاليًا في 
حلب الشرقية حيث يستمر باستهداف منشآت مدنية«. وقال بايلي إن »النظام 
أنحاء  فــي جميع  لينتشروا  فــي سجونه  كــانــوا معتقلني  بــإطــاق متطرفني  قــام 
ســوريــة ويــؤســســوا جــمــاعــات مــقــاتــلــة، أول مــا قــامــت بــه اســتــهــداف أي جماعات 
معتدلة، وبالتالي فإن النظام ساهم في نشر التطرف ليقتل أي روح سلمية في 

االحتجاجات الشعبية السورية«.
ولــفــت إلـــى أن »الــنــظــام يــقــوم بــمــمــارســات ضــد املــدنــيــني فــي املــنــاطــق الــتــي يعيد 
إلى  أثاثها  ونقلها  املــنــازل  بسرقة  لــه  تابعة  مليشيات  وتــقــوم  عليها،  السيطرة 
: »كيف يريد حلفاء بشار األسد أن نصدق 

ً
بيوت مسؤولني معروفني«، متسائا

هذا النظام، فيما يسرق حتى بيوت املؤيدين له في حلب الغربية؟«.

قوات  احتجاز  آخرها  كــان  والتي  تونس،  على  الليبي  الصراع  تداعيات  تستمر 
خفر السواحل الليبي 54 بحارًا تونسيًا، ليرد وزير الخارجية التونسي، خميس 
الجهيناوي، بالتأكيد أن باده »لن تسمح ملليشيات أو أطراف ليبية خارجة عن 

القانون بأن تمس أمنها وسيادتها«. 
وأعلن الجهيناوي، خال جلسة عامة في البرملان التونسي أمس الخميس، »نعمل 
مع إخواننا الليبيني على استرجاع هؤالء البحارة املختطفني في أسرع وقت«، 
مؤكدًا أنه »خال الساعات املقبلة سنتخذ بعض اإلجراءات لإلسراع بتحريرهم«. 
وأضاف أن »الحكومة تتابع يوميًا ما يجري في ليبيا خصوصًا قضية البحارة«، 
معتبرًا املوضوع »خطيرًا جدًا، لذلك تم استحداث خلية أزمة تشرف عليها وزارة 
الخارجية، بمشاركة وزارات الداخلية، والدفاع الوطني، وبقية الــوزارات املعنية 
بامللف«. وكانت وحدة من خفر السواحل الليبية، قد اعترضت منتصف الشهر 
باتجاه  واقتادتها  بــحــارًا،   54 متنها  على  تونسية  مــراكــب صيد  ثاثة  الحالي، 

ميناء الزاوية غربي طرابلس.
في سياق آخر، قال قائد »عملية الكرامة« املوالية لبرملان طبرق، اللواء املتقاعد 
»شــأن  سمائها  فــي  أميركية  طــائــرات  بتحليق  تــونــس  ســمــاح  إن  حفتر،  خليفة 
داخلي«. وكان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قال في حوار تلفزيوني، 
 »الواليات املتحدة استعملت طائرات من دون طيار للقيام بعمليات استطاعية 

ّ
إن

على الحدود التونسية الليبية في إطار التعاون العسكري ملكافحة اإلرهاب«.
)األناضول(

المعارضة وافقت على 
خطة إغاثة حلب بانتظار 

روسيا والنظام

ترجيحات بأن تؤدي 
روسيا دور احتواء 

الموقف 

للحدث تتمة...

مواجهة بين 
أنقرة ودمشق 
في درع الفرات

النظام يصّوب نحو مدينة الــتل: نموذج داريا أو قدسيا

بمواجهة كبيرة  الباب، شمالي سورية،  تركية قرب مدينة  استهداف قوات  يهدد 
والتوّعد  العملية  وراء  بالوقوف  السوري  للنظام  أنقرة  اتهام  مع  المنطقة،  في 

بالرد، فيما يرجح مراقبون أن تعمل أطراف إقليمية ودولية على تهدئة األوضاع

محمد أمين

فرض استهداف قوات تركية تساند 
ــمـــال  ــي شـ ــ املـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة فــ
سورية بالحرب ضد تنظيم »الدولة 
اإلســــامــــيــــة« )داعـــــــــش(، نــفــســه عـــلـــى املــشــهــد 
الــســوري  للنظام  اتــهــام تركيا  الــســوري، بعد 
بــالــوقــوف وراء االســتــهــداف، وإعــانــهــا أنها 
سترد على هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل 
3 جنود أتــراك وجرح آخرين، ما يفتح الباب 
ح أكبر بني 

ّ
أمــام إمكانية حــدوث صــدام مسل

ــام بـــشـــار األســــــد. يـــأتـــي ذلــــك في  ــظـ تــركــيــا ونـ
الــوقــت الــذي بــدأت تتقلص فيه فــرص إحياء 
العملية السياسية في مدى منظور، مع توارد 
أنــبــاء عــن نــّيــة املــبــعــوث األمــمــي إلـــى ســوريــة 
مهمته  عــن  التخلي  مــيــســتــورا،  دي  ستيفان 
انتهائها، بعد فشل جهوده في تحقيق  قبل 
ب األحياء املحاصرة شرقي حلب 

ّ
جن

ُ
تسوية ت

ُيــعــد لها النظام وحــلــفــاؤه، مقابل  »مــذبــحــة« 
إعان األمم املتحدة قبول املعارضة لخطتها 
إدخال مساعدات إلى املنطقة. وأعلنت رئاسة 
التركية في بيان، مقتل ثاثة جنود  األركــان 
أتــراك وإصابة عشرة آخرين، في غارة جوية 
»نقّدر أنها من قــوات النظام الــســوري«، فجر 
أمــــس الــخــمــيــس، فـــي مــحــيــط مــديــنــة الـــبـــاب، 
الغارة   

ّ
فــإن البيان،  شمالي سورية. وبحسب 

وقعت في تمام الساعة 03:30 فجر الخميس، 
واستهدفت القوات املشاركة في عملية »درع 
الـــفـــرات«. والــافــت أن االســتــهــداف جـــاء غــداة 
زيــارة قــام بها رئيس هيئة األركـــان التركية، 
خلوصي أكار، األربعاء، إلى ضريح »سليمان 
ــة الــعــثــمــانــيــة، في  ــاه«، جـــد مــؤســس الـــدولـ ــ شـ
قــريــة أشـــمـــة، داخــــل األراضــــــي الـــســـوريـــة، في 
ــار زيــارتــه لــواليــة كــلــيــس، جــنــوبــي تركيا.  إطـ
ورافـــق أكــار فــي الــزيــارة قائد الــقــوات البرية، 
الفريق زكي جوالق، حيث تفقدا فيها وحدات 

مــن الــحــرس الـــحـــدودي، والـــوحـــدات التركية 
العاملة ضمن عملية »درع الفرات«. كما جاء 
االســتــهــداف بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى السنوية 
األولى إلسقاط مقاتات تركية طائرة حربية 
روســيــة فــي ريــف الــاذقــيــة الشمالي، مــا دفع 
الــعــاقــات التركية الــروســيــة إلــى حــافــة توتر 

كاد أن يفضي إلى مواجهة عسكرية.
ــهـــداف مـــن قبل  ــتـ ــّد غـــــارة أمــــس أول اسـ ــعــ ــ

ُ
وت

طيران النظام للقوات التركية داخل األراضي 
أمــام حــدوث صدام  الباب  السورية، ما يفتح 
ــوزراء  ــ ــــان رئـــيـــس الــ ــبـــر، خــصــوصــًا مـــع إعـ أكـ
ــم، أن بـــــاده ســتــرد  ــلـــدريـ الـــتـــركـــي بـــن عــلــي يـ
عــلــى الــهــجــوم. وقـــال للصحافيني فــي أنــقــرة: 
»مـــن الــواضــح أن بــعــض الــنــاس غــيــر راضــني 
تركيا ضد  الــتــي تخوضها  املعركة  هــذه  عــن 
داعش. بالتأكيد سيكون هناك انتقام من هذا 
الهجوم«. وحمل االستهداف رسائل واضحة 
ألنــقــرة فــي حــال مضيها أكــثــر فــي دعــم قــوات 
املــعــارضــة الـــســـوريـــة، خــصــوصــًا إذا حــاولــت 
األخـــيـــرة تــوســيــع نــطــاق نــفــوذهــا ليصل إلــى 
كــي تصبح على تماس  تــخــوم مدينة حــلــب، 
مع قوات النظام املتمركزة في مطار كويرس 
في  للنظام  مــطــار  أكــبــر  يعد  الـــذي  العسكري 
ســوريــة، أو االقــتــراب أكــثــر مــن منطقتي نّبل 
والـــزهـــراء فــي شــمــال حــلــب، اللتني باتتا أهم 

قاعدتني للمليشيات في شمال سورية.
واعــتــبــر املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي أوكــتــاي 
يــلــمــز، اســتــهــداف الــقــوات الــتــركــيــة فــي شمال 
ســــوريــــة، »تــــطــــورًا خـــطـــيـــرًا ربـــمـــا يـــدفـــع إلـــى 
مـــواجـــهـــة شــامــلــة فـــي املـــنـــطـــقـــة«، مــشــيــرًا في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن الـــرد 
التأكد من  التركي »سيكون قاسيًا« في حال 
أن نظام األســد يقف خلفه، مرجحًا أن تعمل 
ــيـــا، على  قـــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، مــنــهــا روسـ
احـــتـــواء املـــوقـــف. ولــفــت يــلــمــز إلـــى أن عملية 
الــســوري،  النظام  الــفــرات« ال تستهدف  »درع 

على محاربة  العسكري منصب  وأن جهدها 
ــيـــة« في  ــابـ »الــتــنــظــيــمــات اإلرهـ مـــا وصــفــهــا بـــ
إلـــى أن عملية »درع  شــمــال ســـوريـــة، مــشــيــرًا 
الفرات« لن تتأثر بالحادث وهي ماضية في 

تحقيق أهدافها.
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، لــــم تـــتـــأكـــد األنـ
ــارت إلـــى نــّيــة املــوفــد الـــدولـــي إلـــى ســوريــة  أشــ
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه 

عدنان علي

يــتــبــع الــنــظــام الـــســـوري األســـلـــوب نــفــســه في 
سياسته الرامية إلى استعادة السيطرة على 
وترحيل  بــدمــشــق،  املحيطة  املــنــاطــق  جميع 
املسلحني فيها إلــى مدينة إدلــب في الشمال 
السوري، وهي سياسة تقوم على التفاوض 
تحت النار. وبعد داريا واملعضمية وقدسيا 
ــن خــــان الــشــيــح وكــنــاكــر  ــل مـ ــة، ثــــّم كـ ــامـ ــهـ والـ
وغــيــرهــمــا، تــصــّوب قــــوات الــنــظــام جــهــودهــا 
نحو مدينة التل بريف دمشق الشمالي. وقد 
ت بالتعاون مع بعض املليشيات املوالية، 

ّ
شن

مثل مليشيا »درع القلمون«، هجومًا جديدًا 
ــة صـــبـــاح أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــن  ــنـ ــديـ عـــلـــى املـ
مــحــاور عــدة، واشتبكت مــع قــوات املعارضة 
عـــلـــى مـــحـــور »الـــــدوحـــــة مـــــــول«، بــاســتــخــدام 
األســلــحــة الثقيلة واملــتــوســطــة، وســط قصف 

مدفعي للنظام طاول املدينة.
في هذا السياق، أشار الناشط اإلعامي أحمد 

آذار  مـــارس/  فــي  الحالية  انتهاء واليــتــه  قبل 
 عن 

ً
2017. إال أن مصادر إعامية أشارت نقا

ــم املــتــحــدة، إلـــى أن دي  دبــلــومــاســيــني فــي األمـ
مــيــســتــورا »مــصــاب بــاإلحــبــاط« بــســبــب عــدم 
تكلل مساعيه بأي نجاح على صعيد املضي 
في طريق الحل السلمي، بسبب رفض النظام 
وحلفائه الروس واإليرانيني ملقترحات قدمها 
من شأنها إنقاذ عملية التفاوض. وعــاد دي 
ميستورا منذ أيام من دمشق خالي الوفاض 
بــعــد رفــــض الــنــظــام مــقــتــرحــًا بــمــنــح األحــيــاء 
في  ذاتية  إدارة  املحاصرة في حلب  الشرقية 
ــب هــذه 

ّ
ــاء حـــل يــجــن ــ ــــى نــحــو إرســ خـــطـــوة أولـ

األحياء مذبحة حذر منها املوفد األممي في 
حال إطباق قوات النظام واملليشيات عليها. 

ــــدور في  ــر تـ ــزال مـــعـــارك كـــر وفــ ــ مــيــدانــيــًا، ال تـ
مــحــيــط مــديــنــة الـــبـــاب بـــني قـــــوات املــعــارضــة 
املدعومة من الجيش التركي، ومقاتلي تنظيم 
»داعـــش« الذين »ُيــبــدون شــراســة« في الدفاع 
عـــن آخــــر مــعــاقــلــهــم فـــي شـــمـــال شــــرق مــديــنــة 
حلب، وفق قائد ميداني في الجيش السوري 
الحر. كما تخوض قوات املعارضة بالتزامن، 
معارك مع قوات »سورية الديمقراطية« التي 
في  الرئيسي  عمادها  أكـــراد  مقاتلون  يشّكل 

»العربي الجديد«، إلى  البيانون في حديٍث لـ
املــديــنــة باملدفعية  الــنــظــام قصفت  أن »قـــوات 
ــاون، مــســتــهــدفــة بشكل  ــهـ الــثــقــيــلــة ومـــدافـــع الـ
ــزارع واألحــيــاء السكنية والــرويــس  خــاص املـ
ــريـــق مشفى  وطـ ــا  ــرايـ والـــسـ األرض  وشــعــبــة 
الحسن والوادي والشريا، ما أدى إلى أضرار 
ــات عـــدة  ــابــ ــوع إصــ ــ ــ بـــاألبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة ووقـ
البيانون  ولفت  امــــرأة«.  بينهم  املدنيني  بــني 
إلــى أن »هــذا القصف ُيــعــّد أول خــرق للهدنة 
املتفق عليها مع قوات املعارضة في املدينة«، 
مضيفًا أن »الــطــرفــني اتــفــقــا عــلــى هــدنــة ملــدة 
ــاء األربـــــعـــــاء، عـــلـــى أن  ــسـ ــة بــــــدأت مـ ــاعـ 48 سـ
على  وُيــشــّدد  الجمعة«.  الــيــوم  مساء  تنتهي 
أن »فــصــائــل املــعــارضــة تــمــكــنــت مـــن إعــطــاب 
جــرافــتــني لــقــوات الــنــظــام والــتــصــدي ملحاولة 
تقدمها على محاور االشتباكات في الدوحة 

ووادي موسى وأرض الضيعة«.
وإثر هذه االشتباكات، تشهد املدينة نزوحًا 
كبيرًا، إال أن حواجز قوات النظام ومليشياته 
لــهــم بــالــخــروج بــاتــجــاه العاصمة  لــم تسمح 
دمشق، وسمحت لهم فقط بالدخول إلى حي 
مليشيات  لسيطرة  الخاضع  الشرقية  حرنة 
ــــوات  ــام قـ ــتــــحــ ــة اقــ ــاولــ ــــي مــــحــ ــأتـ ــ الــــنــــظــــام. وتـ
ــى مــنــذ عــامــني،  الــنــظــام للمدينة لــلــمــرة األولــ
إثـــر فــشــل الــطــرفــني فـــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
»مصالحة« بعد أيام من املفاوضات. وتنقل 
موقع  على  الــتــل«  مدينة  »تنسيقية  صفحة 
مدينة  فصائل  قــادة  مندوب  عن  »فيسبوك« 
الـــتـــل، قـــولـــه إن »االجـــتـــمـــاع ضـــم مـــن جــانــب 
النظام قائد الحرس الجمهوري قيس فروة، 
ورئيس فرع األمن السياسي العميد جودت 
الصافي، وعــددًا من ضباط األمــن العسكري 
واألمــــــن الـــســـيـــاســـي«، مــشــيــرًا إلــــى أن »وفـــد 
الــنــظــام لــم يــبــِد أيــة مــرونــة، وهـــدد بمواصلة 
لــم يــتــم تسليم ســاح  الــعــســكــريــة مــا  حملته 

املقاتلني أو خروجهم إلى خارج املنطقة«.

األخيرة هي  تحاول  إذ  الباب،  مدينة  محيط 
األخرى الوصول إلى املدينة من جهة الشرق. 
املشاركة  وكانت غرفة عمليات »حــور كلس« 
 كتائب تابعة 

ّ
بعملية »درع الفرات« ذكرت أن

للجيش الحر سيطرت، األربعاء، على قريتي 
ــدم، شــمــالــي مــديــنــة الــبــاب،  بــرشــايــا، وجـــب الــ
الديمقراطية«،  »ســوريــة  مــع  اشتباكات  بعد 
وعلى قرى جب البرازي، ودويرة، وبرات، بعد 

اشتباكات مع تنظيم »داعش«.
ــام  ــظـ ــنـ فـــــي مــــــــــــوازاة ذلــــــــك، ال تــــــــزال قــــــــوات الـ
واملليشيات املوالية لها، تحاول الضغط على 
الــواقــعــة تحت سيطرة  الشرقية  أحــيــاء حلب 
املـــعـــارضـــة، مـــن خـــال ارتـــكـــاب املـــجـــازر بحق 
الــطــريــق لعمليات  أجـــل تمهيد  مــن  مــدنــيــني، 
عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق تــســتــهــدف انــتــزاع 
السيطرة على هــذه األحــيــاء. وذكــر ناشطون 
ــلـــوا، صـــبـــاح أمــس  ــتـ ـ

ُ
أن عـــــددًا مـــن املـــدنـــيـــني ق

ــهــــدف حــي  ــتــ الـــخـــمـــيـــس، بـــقـــصـــف جــــــوي اســ
طريق الباب، شرق حلب، بالتزامن مع قصف 
جوي بالصواريخ االرتجاجية على حي كرم 
ــتــل مــدنــيــون، بينهم نساء 

ُ
ق الــقــاطــرجــي. كما 

العديد  ومسنون، بقصف جــوي مماثل على 
من أحياء حلب املحاصرة، منها: باب النيرب، 

وقد وضع ممثلو النظام في هذه املفاوضات 
ــة فــــي املــــديــــنــــة ثــاثــة  ــارضــ ــعــ أمـــــــام قـــــــوات املــ
ــا« و»خــيــار  خــيــارات فــقــط، وهــي »خــيــار داريــ
قدسيا« أو »مواجهة القتال«، وفقًا ملا ذكرت 
لجنة الــتــواصــل مــع الــنــظــام فــي مــديــنــة التل 
على »فيسبوك«. وكان النظام قد توّصل إلى 
اتفاق مع مقاتلي داريا، في 26 أغسطس/آب 
املاضي، انتهى بخروجهم من املدينة نهائيًا 

مع عائاتهم إلى إدلب.
ــا الــخــيــار الـــثـــانـــي، وهــــو مـــبـــادرة قــدســيــا،  أمــ
فتقضي بتسوية وضع كل من يسلم ساحه 
ــن يـــرفـــض ذلـــــك فــيــتــم  ــن املـــســـلـــحـــني، أمـــــا مــ مــ
إيصاله إلى الجهة التي يختارها مع ساحه 
الــفــردي. كما ذكـــرت اللجنة أنــه »بــمــا يخص 
املــتــخــلــفــني عـــن الـــجـــيـــش، فـــســـوف يــمــنــحــون 
ستة أشهر ملن يرغب بالسفر أو الدراسة، أما 
فسوف  ــال،  ورجـ نساء  مــن  أمنيًا،  املطلوبون 
سّوى أوضاعهم داخل مدينة التل، بموجب 

ُ
ت

جـــدول أســـمـــاء«. وأشــــارت إلـــى أن »املنشقني 
املسلحني،  كمعاملة  سُيعاملون  الجيش  عن 
والتحاقهم  الــوضــع  أو تسوية  الــخــروج  إمــا 

بالخدمة العسكرية«.
 الـــثـــالـــت لــلــجــنــة، فــإن 

ّ
وبــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــل

»االتفاق يقضي بعدم دخول املدينة أي جهة 
أمنية أو جيش، على أن تكون تحت تصرف 
هيئة مدنية من وجهاء البلدة«. ودعت جميع 
املواطنني وفعاليات املدينة إلى اجتماع أمس 
من أجل البحث في هذا العرض. وكانت التل 
قد استقبلت خال السنوات املاضية عشرات 
اآلالف مــن املــنــاطــق املــجــاورة، خصوصًا في 
غوطتي دمشق، التي تشير تقديرات إلى أن 

عدد سكانها تجاوز نصف مليون نسمة.
ــد الــــســــوري  ــ ــــرصـ ــة أخـــــــــرى، أفـــــــاد املـ ــهـ ــــن جـ مـ
أو  ــتــلــوا 

ُ
ق أن »25 شخصًا  اإلنــســان،  لحقوق 

أصــيــبــوا خـــال غـــــارات جــويــة عــلــى مناطق 
ــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة أمــــــس«. وأوضــــــح أن  فـ

األحياء  من  عــواد، وسواها  وامليّسر، وظهرة 
املحاصرة.

ــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــتــــحــــدة مـ ــيــــأس األمـــــــم املــ ولــــــم تــ
ألــف مدني محاصرين في  إغــاثــة نحو 300 
شـــرق حــلــب مـــن ِقــبــل قــــوات الــنــظــام، إذ قــال 
اإلنسانية  للشؤون  املتحدة  األمــم  مستشار 
يــان إيــغــانــد، أمـــس، إن املــعــارضــة السورية 
املــســلــحــة فــي شـــرق حــلــب املــحــاصــر، وافــقــت 
ــة الــــدولــــيــــة لــتــوصــيــل  ــمـ ــنـــظـ عـــلـــى خـــطـــة املـ
املــــســــاعــــدات، وعـــمـــلـــيـــات اإلجــــــــاء ألســـبـــاب 
طــبــيــة، لكنها فــي انــتــظــار الــضــوء األخــضــر 
من روسيا، والنظام السوري. وقال إيغاند 
في تصريحات نقلتها وكالة »رويــتــرز«، إن 
الــشــاحــنــات جــاهــزة فــي تــركــيــا وغـــرب حلب 
إلدخال املساعدات، لكن األمم املتحدة بحاجة 
إلخطارها قبل ذلك باثنتني وسبعني ساعة 
لــلــتــحــضــيــر »لــلــعــمــلــيــة الــكــبــيــرة، واملــعــقــدة، 
والخطيرة«. وأضاف: »نأمل الحصول على 
الضوء األخضر من كل من الجانب الروسي 
والجانب الحكومي السوري. اإلشارة اليوم 
من الجانب الروسي كانت إيجابية. في كل 
األحــوال البديل هو أن يموت الناس جوعًا. 

ال يمكن السماح بحدوث ذلك«.

ــت ثــــاث غـــــارات على 
ّ
»طــــائــــرات حــربــيــة شــن

مــديــنــة دومـــا وأطــرافــهــا مــا أســفــر عــن مقتل 
شخص وســقــوط نحو تسعة جــرحــى، فيما 
تعرضت بلدة حمورية لقصف مماثل أسفر 
عــن إصــابــة سبعة أشــخــاص بينهم أطــفــال. 
تل طفل وأصيب ستة أشخاص بينهم 

ُ
كما ق

الحربي  الطيران  نساء وأطفال جــراء قصف 
بلدة كفربطنا«.

ــان جـــيـــش اإلســــــــام قــــد أعــــلــــن اســـتـــعـــادة  ــ ــ وكـ
قوات  إليها  تقدمت  التي  النقاط  من  العديد 
ــنـــظـــام ومــلــيــشــيــاتــه عـــلـــى جـــبـــهـــات غــوطــة  الـ
دمــشــق الــشــرقــيــة، وتــكــبــيــد األخـــيـــرة خسائر 
قـــوات  فـــي حـــني ردت  فـــي األرواح واملــــعــــدات، 
الــنــظــام بــاســتــهــداف الــجــبــهــات بــغــاز الــكــلــور 

السام. وذكر جيش اإلسام أن »قوات النظام 
ــــي الـــغـــوطـــة  اســـتـــهـــدفـــت جـــبـــهـــة الــــريــــحــــان فـ
الــشــرقــيــة بــغــاز الــكــلــور الـــســـام، وأتــبــعــت ذلــك 
بــمــحــاولــة اقــتــحــام عــنــيــفــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 

»مقاتليه تصّدوا لهذا الهجوم«.

خان الشيح
مــن جهة ثــانــيــة، وبــعــد مــفــاوضــات استمرت 
 ضغط عسكري من جانب 

ّ
أيامًا عدة، في ظل

قـــوات الــنــظــام، تــوصــل مــنــدوبــون عــن النظام 
وفــصــائــل املــعــارضــة املسلحة فــي بــلــدة خان 
يقضي  اتفاق  إلى  الغربية،  بالغوطة  الشيح 
إلى  املعارضة مع عائاتهم  بخروج مقاتلي 
ــال الــنــاشــط اإلعـــامـــي في  ــ ــــب. وقـ مــديــنــة إدلــ

»العربي  تجمع خان الشيح، محمد الشامي، لـ
بـــخـــروج  يـــقـــضـــي  »االتــــــفــــــاق   

ّ
إن ــــد«،  ــديـ ــ ــــجـ الـ

ــــب حــصــرًا،  املــقــاتــلــني مـــع عــائــاتــهــم إلــــى إدلـ
ه 

ّ
وليس درعا كما أراد مندوبو املعارضة، وأن

سيكون موضع التنفيذ خال أيام قليلة«.
 »املــعــلــومــات املــتــوفــرة 

ّ
وأوضـــــح الــشــامــي أن

ه يشمل نحو 1500 
ّ
حول االتفاق تشير إلى أن

بالساح  سيخرجون  عــائــاتــهــم،  مــع  مقاتل 
واملتوسط  الثقيل  العتاد  تسليم  مع  الفردي 

لقوات النظام«.
ــت قـــضـــيـــة تــســلــيــم الــــســــاح ووجـــهـــة  ــ ــاقـ ــ وأعـ
الـــخـــروج الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق حــيــث اشــتــرط 
النظام السوري تسليم كامل الساح بما فيه 
الفردي، باستثناء بندقية واحدة لكل حافلة 
ــر املــقــاتــلــون على  تــقــل مــقــاتــلــني، بــيــنــمــا أصــ
الــفــردي على غرار  خــروج كل منهم بساحه 
ما حصل في التسويات السابقة التي جرت 
في مناطق مــجــاورة، مثل داريــا واملعضمية 

وقدسيا.
وفي هذا السياق، قالت مصادر عّدة من داخل 
 »حــوالــى 300 مدني 

ّ
إن الــشــيــح،  مخيم خـــان 

من أبناء مخيم خان الشيح سيخرجون مع 
عائاتهم إلى إدلــب، في حني سيتم السماح 
ــنــــازحــــة إلـــى  ــرات الــــعــــائــــات الــ ــشــ ــروج عــ ــخــ بــ
املــخــيــم مــن بــلــدة معضمية الــشــام، والــعــودة 
إلى منازلها في املعضمية«. وشهدت منطقة 
خان الشيح، منذ نهاية شهر أكتوبر/تشرين 
املــــاضــــي، عــمــلــيــات عــســكــريــة واســعــة  األول 
البلدة  الستعادة  محاولة  في  النظام  لقوات 
واملخيم والضغط بشدة على املقاتلني هناك 
بغية التوقيع على اتفاق »املصالحة«، حيث 
جـــرت مــعــارك عنيفة بــني فــصــائــل املــعــارضــة 
ــوات الــنــظــام اســتــهــدفــت خــالــهــا املنطقة  ــ وقـ
بــــــآالف الــــقــــذائــــف والــــصــــواريــــخ والـــبـــرامـــيـــل 
أدى  مما  الجوية،  للغارات  إضــافــة  املتفجرة 

إلى مقتل وإصابة املئات.

تركيا تتوعد باالنتقام واألمم المتحدة تعلن عن 
موافقة المعارضة على خطتها إلغاثة حلب

مقاتل من الجيش الحر قرب مدينة الباب أمس )أنصار أوزدمير/األناضول(

كثّف النظام من قصف الغوطة الشرقية أمس )سمير تاتين/األناضول(

نواف التميمي

قبل سنوات ليست ببعيدة اندهش 
»جنون البقر«، وراح البعض  العالم بـ

يتساءل عن ماهية هذا املرض، 
وكيف َيُجّن البقر؟ وهل يمكن 
أن ينتقل جنون البقر للبشر؟ 
وكأنهم لم يكونوا يعلمون بأن 

الجنون األخطر آت، وأن األخطر 
على البشرية ليس البقر وجنونه، 

وإنما جنون البشر. وعندما انفجر 
»جنون البشر« في الشرق األوسط، 

واحتار البعض في تشخيص 
أعراضه، وتاه الفقهاء واملفكرون 

في وصف الداء والدواء، اعتقد 
عقالء العالم بأن الداء موضعي، 

سيلتئم في مكانه، ثم تتم مداواته 
باملسكنات، أو حتى بالكي أو البتر، 
ولن تكون له تداعيات جانبية بعد 

ذلك، مع أن البعض استشعر خطر 
ر من انتشاره السريع 

ّ
الوباء، وحذ

في باقي الجسد البشري، دون 
أن ينجح إغالق الحدود، أو تعزيز 

اإلجراءات الوقائية، أو فرض الحلول 
األمنية في محاصرته.

وكأن عقالء العالم، لم يكونوا 
يعلمون أن »جنون البشر« ليس 
»جنون البقر«، فهو داء عصي  كـ

على الَحجر، وال تنفع معه 
املضادات، وال تصده الوقاية، 

وسرعان ما سيجتاح العالم، في 
موجات من التطرف والعنصرية 

والشعبوية اإلقصائية لآلخر. 
وفي حمى انتشار وباء »جنون 

البشر«، في هيئة »بريكست 
بريطاني« و»ترامب أميركي«، تأكد 

العالم بأن »جنون البشر« آٍت، 
وانشغلت مراكز األبحاث »الثينك 
تانكس«، إلى »تقدير املوقف«، في 
محاوالت ملعرفة مصدر »الجنون« 
وأسبابه، وحدود انتشاره، وكيفية 
الوقاية منه. البعض رّجح أن يكون 

»جنون البشر« نتيجة طبيعية 
لثورة التكنولوجيا واالتصاالت 

واإلعالم االجتماعي، التي سّهلت 
انتقال »الفيروسات« عبر القارات 

والثقافات واللغات. واعتبر البعض 
اآلخر »جنون البشر« رد فعل 

طبيعي من قبل املهمشني، بعد 
أن تركتهم النخب االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، على 

رصيف »العوملة«. وبني هذا وذاك، 
اعتبر آخرون »جنون البشر« 
طفرة طبيعية، تتوافق ومنطق 

تطور األشياء وتحول اإلنسانية 
إلى تجربة جديدة، بعد فشل كل 
التجارب االشتراكية والرأسمالية 

والليبرالية والفاشية والنازية... الخ، 
في تحقيق السعادة لإلنسان.
املرجّو أن ينجح من تبقى من 

عقالء البشر، في تشخيص »جنون 
البشر«، ولكن الرهان، واملرجو أكثر 

أن يتوصل الناجون من الجنون 
إلى ترياق قبل أن يفتك الجنون 

بالجنس البشري في غضون 
عقود قليلة، كما يقول املفكر نوام 

تشومسكي.

يصّوب النظام السوري 
على مدينة التل في ريف 

دمشق الشمالي، »مانحًا« 
سكان المدينة ثالثة 

خيارات: إما تكرار نموذج 
داريا أو قدسيا، مع ما 

يتضمن من تهجير نحو 
الشمال السوري، إلى 

إدلب، أو استئناف القتال

فرنسا  مبادرة  أن  )الصورة(،  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  اعتبر 
عزيمة  تثبط  »قد  السورية،  للمعارضة  الداعمة  للدول  لقاء  الستضافة 
المفاوضات«.  لخوض  المعارضة 
وقال خالل مؤتمر صحافي أمس 
سيقتصر  الــذي  اللقاء  هــذا  »مثل 
للمعارضة،  الداعمة  الــدول  على 
ال  أنه  للمعارضة  إشــارة  يبعث  قد 
يجب عليها أن تتسرع في المشاركة 
موسكو  أن  وأكد  بالمفاوضات«. 
مستعدة لدعم أي مبادرات ترمي 
إلى تحقيق توافق والتوصل إلى 

اتفاقات مقبولة للجميع.

الفروف يرفض مبادرة فرنسا
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صفقة الغواصات 
األلمانية تهدد مصير 

نتنياهو 
الــقــضــائــي للحكومة  املــســتــشــار  أمـــر 
اإلســرائــيــلــيــة بـــالـــشـــروع فـــي عملية 
ــائـــق حـــول  ــقـ ــحـ تـــحـــقـــيـــق لـــتـــقـــصـــي الـ
صــفــقــة شــــــراء إســــرائــــيــــل غـــواصـــات 
ــعـــد تــوفــر  ــة، وذلـــــــك بـ ــيــ ــانــ ــفــــن أملــ وســ
مـــعـــلـــومـــات جــــديــــدة تـــثـــيـــر شــبــهــات 
بشأن دور املحامي الخاص لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــني 
نتنياهو، دافيد شومرون، ومندوب 
ــة أحـــــــواض الـــســـفـــن األملـــانـــيـــة،  شـــرطـ
ــروب«، مــــيــــكــــي غـــــــــورن.  ــ ــكــ ــ ــنــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ »تــ
منذ  الصفقة  على  األنــظــار  وُسلطت 
الوكيل  يمثل  شــومــرون  أن  تبني  أن 

املحلي للمجموعة األملانية.
)العربي الجديد(

الرئاسة الفلسطينية: 
مستعدون لسالم ترامب

ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلـ ــ قــــــــــــال األمـــــــــــــــني الـــــــــعـــــــــام لـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــطــيــب عــبــدالــرحــيــم، 
»إنــنــا عــلــى اســتــعــداد لــلــتــجــاوب مع 
املنتخب،  األمــيــركــي  الــرئــيــس  رغــبــة 
دونــالــد تــرامــب، فــي العمل للتوصل 
ــيــــل  ــرائــ ــــني إســ ــاق ســـــــام بــ ــ ــفــ ــ إلـــــــى اتــ
ــاف  ــ والـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي«. وأضـ
عــبــدالــرحــيــم فـــي كــلــمــتــه نــيــابــة عن 
ــنـــي، مـــحـــمـــود  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــرئــــيــــس الـ
عباس )الــصــورة(، خال احتفال في 
رام الـــلـــه: »لــقــد تــجــاوبــنــا دائـــمـــًا مع 
ــادرات، مــن أجـــل إقــامــة ســام  ــبـ كــل املـ
شامل وعــادل في املنطقة، ونأمل أال 
تــكــون سياسة املــفــاوضــات مــن أجل 
دون  ــراع،  الــــصــ وإدارة  ــفـــاوضـــات  املـ

العمل على حله«.
)العربي الجديد(

»فتح« تتهم 
االحتالل بعرقلة سفر 

وفدها من غزة
اتــهــم املــتــحــدث بــاســم حــركــة »فــتــح« 
فــي غـــزة، فــايــز أبـــو عــيــطــة، االحــتــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي بـــإعـــاقـــة ســفــر أعــضــاء 
القطاع في  الحركة املشارك من  وفد 
رام  فــي  املــقــرر عقده  السابع  املؤتمر 
الله في 29 الحالي. وقــال أبو عيطة 
 سفر األعضاء 

ّ
لـ«العربي الجديد« إن

كـــان مــقــررًا قــبــل أســبــوع مــن انــعــقــاد 
املؤتمر، إال أن السلطات اإلسرائيلية 
تـــأخـــرت فـــي اســـتـــصـــدار الــتــصــاريــح 
رام  إلى  الحركة  الخاصة بسفر وفد 

الله عبر معبر بيت حانون.
)العربي الجديد(

موقوفون في 
فرنسا خططوا العتداء 

الشهر المقبل
ــرانـــــس بــــــرس« أن  ــ ــة »فـ ــالــ أفـــــــادت وكــ
ــة الــــتــــي أعــــلــــنــــت الـــســـلـــطـــات  ــكـ ــبـ الـــشـ
كانت  اإلثــنــني،  توقيفها،  الفرنسية 
اعــتــداء في األول من  تخطط لتنفيذ 
ديسمبر/كانون األول املقبل. ونقلت 
الوكالة عن مصدر أن »عشرة مواقع« 
كانت موضع بحث عبر اإلنترنت من 
أفراد الخلية وكانت ستشكل أهدافًا 
محتملة بينها مقر الشرطة العدلية 
في قلب باريس وســوق عيد املياد 
فـــي الــشــانــزلــيــزيــه ومــديــنــة املــاهــي 

ديزني الند باريس ومحطة مترو.
)فرانس برس(

البحرين ترفض انتقادات 
»العفو الدولية«

رفضت وزارة الخارجية البحرينية، 
تقريرًا ملنظمة العفو الدولية، تضمن 
انتقادات لهيئات حقوقية في الباد. 
ــان،  ــيــ ــي بــ ــ ــت الــــخــــارجــــيــــة فــ ــ ــفــ ــ ووصــ
الــتــقــريــر بــعــدم »الـــدقـــة واالنــتــقــائــيــة 
ــقـــاد املـــصـــداقـــيـــة«.  ــتـ والـــتـــنـــاقـــض وافـ
وكـــانـــت »الــعــفــو الـــدولـــيـــة«، أصـــدرت 
هــيــئــات  أداء  تــقــيــيــم  حـــــول  تـــقـــريـــرًا 
ــقـــوق اإلنــــســــان فــي  الـــرقـــابـــة عـــلـــى حـ
البحرين، اعتبرت فيه أن أداء اثنتني 
من الهيئات يحمل كثيرًا من »أوجه 

القصور«. 
)األناضول(
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العراق: أكثر من 100 
قتيل وجريح في بابل

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــا تفجير 
الــســيــارة املــفــخــخــة الــتــي اســتــهــدفــت 
منطقة  فـــي  الـــوقـــود  لتعبئة  مــحــطــة 
 133( بابل  مدينة  شرقي  الشوملي، 
ــنــــوب بــــــغــــــداد(، أمـــس  كـــيـــلـــومـــتـــرًا جــ
 ،

ّ
األقــل  على 

ً
إلــى 80 قتيال الخميس، 

التفجير  أســفــر  فــيــمــا  جــريــحــا،  و24 
كـــذلـــك عــــن حـــــرق 6 حــــافــــالت كــانــت 
أكد  مــا  إيــرانــيــن، بحسب  تقل زوارًا 
مــصــدر أمــنــي. وتـــزامـــن الــهــجــوم مع 
تــوافــد عــشــرات اآلالف مــن الــزائــريــن 
اإليرانين إلى البالد، لتأدية مراسم 
زيـــــارة األربـــعـــن فـــي مــديــنــة كــربــالء 
بابل  تفجير  الــعــراق. وسبق  جنوب 
ــا  ــ ــواقـ ــ ــــت أسـ ــربـ ــ ــيــــرات ضـ ــفــــجــ عـــــــدة تــ
وتــجــمــعــات شعبية فــي بــغــداد، يــوم 
األربعاء، أسفرت عن عشرات القتلى 

والجرحى في مناطق متفرقة.
)العربي الجديد(

 
فصل 10500 

موظف تركي

أفـــــاد وزيـــــر الــعــمــل الـــتـــركـــي، محمد 
مـــــــــؤذن أوغـــــلـــــو )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
الخميس، في مقابلة مع قناة »سي.

إن.إن تــرك«، بأن »أنقرة فصلت أكثر 
مــن  حــــكــــومــــي  مــــوظــــف   10500 مـــــن 
الخدمة لالشتباه في صلتهم بحزب 
ــظـــور«.  ــتـــانـــي املـــحـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ الـ
العمل  أو أوقفت عن  وفصلت تركيا 
أكثر من 125 ألفا من موظفي الدولة 
مــنــذ مـــحـــاولـــة انـــقـــالب فـــي يــولــيــو/
تـــمـــوز. ولــــم يــتــضــح عــلــى الـــفـــور ما 
إذا كان املوظفون الذين أشار إليهم 
ا من ذلك العدد أم ال. وزير العمل جزء
)رويترز(

اتهام كردي لبغداد 
بتمويل  »العمال 

الكردستاني«
أعــلــن مــســؤول الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي فـــي مــديــنــة ســنــجــار، 
بــاكــوزي، أمس  غــرب نينوى، وحيد 
ــن  ــ األمــ ــار  ــشــ ــتــ ــســ »مــ أن  ــيــــس،  ــمــ ــخــ الــ
ــراقـــي، فـــالـــح الــفــيــاض،  ــعـ الـــوطـــنـــي الـ
هــو مــن يــديــر ملف تــواجــد مسلحي 
حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي التركي 
فــي الــعــراق ويــشــرف عــلــى تمويله«. 
يـــمـــنـــح  »الـــــــفـــــــيـــــــاض  أن  وأضـــــــــــــــاف 
رواتــــــب شــهــريــة مــنــتــظــمــة لــعــنــاصــر 
الكردستاني في سنجار، وقد ازداد 
عدد املستفيدين من الرواتب ليصل 
إلـــى ألـــف عنصر مــع راتـــب 400 ألــف 

دينار عراقي )345 دوالرًا( شهريا«.
)العربي الجديد(

تركيا: مقتل شخصين
 بانفجار في أضنة

ــلـــيـــم أضــــنــــة، جــنــوب  أفـــــــاد حــــاكــــم إقـ
ــا، مـــحـــمـــود دمــــــــــــرداش، أمـــس  ــيــ تــــركــ
 مبنى 

ّ
ــز ــارًا هــ ــفـــجـ »انـ أن  الــخــمــيــس، 

شخصن  مقتل  عن  وأسفر  الحاكم، 
الحادث  وإصابة 16 آخرين«. ووقــع 
نتيجة انفجار مركبة كانت متوقفة 
املبنى. كما  أمـــام  انتظار  فــي ســاحــة 
ضبطت قوات األمن سيارة تحتوي 
فــي منطقة سيهان  مــتــفــجــرات  عــلــى 

بوالية أضنة الجنوبية. 
)األناضول( 

إيران: »الحشد الشعبي« 
قد يتجه إلى سورية

ــوري  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــد الــــــــحــــــــرس الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ كـــــشـــــف قـ
اإليراني، اللواء محمد علي جعفري 
)الصورة(، أمس الخميس، أن »قوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي، قـــد يــتــم إرســالــهــا 
إلى سورية عقب تحرير املوصل من 
تنظيم الــدولــة اإلســالمــيــة )داعـــش(، 
وأنه ال حاجة لدعم عسكري إيراني 
اإلسالمي  »العالم  أن  لها«. وأضــاف 
بحاجة إلــى دعــم ومــســاعــدة بعضه 
البعض في الوقت الــراهــن، وقــد يتم 
إرســال الحشد الشعبي إلــى سورية 
ــار«. ونــفــى جــعــفــري ما  ــ فــي هـــذا اإلطـ
ُيـــقـــال عـــن تـــدخـــل إيــــــران فـــي عملية 
 »ال يــوجــد لــديــنــا أي 

ً
املــوصــل، قــائــال

تواجد عسكري في املوصل«.
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــســـعـــى الـــنـــظـــام املــــصــــري الـــحـــالـــي بـــرئـــاســـة 
عبدالفتاح السيسي، إلى التودد لدول أعضاء 
فــي االتــحــاد األوروبــــي، فــي محاولة لتحسن 
عـــالقـــات مــصــر مـــع هــــذه الـــــدول خــــالل الــفــتــرة 
ــاول الــســيــســي وأركــــــــان حــكــمــه  ــحــ املـــقـــبـــلـــة. ويــ
تضييق الــفــجــوة بــن مــصــر وعـــدد مــن الـــدول 
ــة، بــعــد سلسلة انــتــقــادات ألوضـــاع  ــيــ األوروبــ
ــات  ــارســ ــمــ ــات وملــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــان والـ ــ ــســ ــ حــــقــــوق اإلنــ
وانــتــهــاكــات األجـــهـــزة األمــنــيــة املــصــريــة بهذا 
الــــشــــأن. وفــــي مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، صـــدرت 
توصيات عدة من البرملان األوروبي، بضرورة 
مراجعة العالقات بصفة شاملة مع مصر، في 
ضــوء انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان والتضييق 
عــلــى الــحــريــات، وهـــو مــوقــف اتــخــذ بــعــد قتل 

الباحث اإليطالي، 
جوليو ريجيني، في مصر، خالل شهر يناير/
السيسي في  املــاضــي. ويبحث  الثاني  كانون 
سبل تقوية وتحسن عالقات مصر مع بعض 

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  الــعــالقــات  على  الغموض  يسيطر 
الروسية بعد اقتراب عام 2016 من نهايته، 
استئناف رحــالت  إعـــالن موسكو  دون  مــن 
الــطــيــران املــوقــوفــة إلـــى الــقــاهــرة، ومـــن دون 
التوصل إلى اتفاق نهائي لتشغيل املحطة 
العقد  توقيع  تــم  الــتــي  بالضبعة،  الــنــوويــة 
املصرية  الكهرباء  وزارة  بــن  بها  الــخــاص 
وشـــركـــة »روس آتـــــوم« الـــروســـيـــة، بــرعــايــة 
الــحــكــومــة الـــروســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني مــن الــعــام املــاضــي. وعلى الــرغــم من 
على  املتنامي  الروسي  ــ  املصري  التنسيق 
الــصــعــيــد الـــدبـــلـــومـــاســـي واالســـتـــراتـــيـــجـــي 
والــعــســكــري، إال أن األضــــــرار االقــتــصــاديــة 
الــواقــعــة على مصر جـــراء الــتــأخــر الــروســي 
في ملفي السياحة والطاقة، تثير تساؤالت 
ــرار الــرئــيــس املــصــري، عــبــد الفتاح  عــن إصــ
الــســيــســي، عــلــى تــقــديــم كــل هـــذه الــتــنــازالت 

الــدول من أجــل عــودة حركة السياحة لسابق 
عهدها، نظرًا للتأثر االقتصادي الواضح إثر 
تــوقــفــهــا بــعــد ســقــوط الــطــائــرة الــروســيــة، في 
أكتوبر/تشرين األول 2015. وليست تحركات 
ــار جهود  السيسي مــنــفــردة، بــل تــأتــي فــي إطـ
جماعية، تشارك فيها وزارة الخارجية وكذلك 
بتشكيل  التحركات  وتتعلق  الــنــواب.  مجلس 
ــــي، لــدعــم مصر،  لــوبــي داخـــل االتــحــاد األوروبـ
خوفا من اتخاذ قــرارات تؤثر على هذا البلد، 
فــي وقـــت يــواجــه فــيــه الــنــظــام الــحــالــي أزمـــات 
كــبــيــرة مــتــالحــقــة وســــط انــخــفــاض كــبــيــر في 
شعبيته، بحسب مراقبن. ويحرص السيسي 
على لــقــاء الــوفــود الــدولــيــة الــتــي تـــزور مصر، 
بــمــوجــب دعــــوات مــن جــهــات رســمــيــة، ملــراقــبــة 
الـــوضـــع فــيــهــا عــلــى أرض الــــواقــــع، وتــحــديــدًا 
عقب سقوط طائرة الركاب الروسية، وتعليق 
ــــى مــصــر،  بـــعـــض الـــــــدول رحــــــالت الـــطـــيـــران إلـ
وحـــظـــر ســـفـــر الـــســـيـــاح، إال بـــعـــد االطــمــئــنــان 
على إجــراءات السالمة في املطارات املصرية. 
وأنهى السيسي زيارة إلى البرتغال، بحثا عن 
استثمارات أجنبية تضخ في السوق املصري. 
وتــتــزامــن خــطــوتــه هـــذه مــع اســـتـــعـــدادات وفــد 
 عن 

ً
إلــى برلن، فضال للسفر  برملاني مصري 

الــنــواب، علي عبد العال،  سفر رئيس مجلس 
إلــى املــجــر. ويــبــدو أن النظام املــصــري يختار 
التوجه إلى دول في أوروبا، ال تكترث لكيفية 
مــع قضايا  الــدولــة  وأجــهــزة  السيسي  تعامل 
حــقــوق اإلنــســان، أو لــتــردي أوضـــاع الحريات 
املجتمع  على  التضييق  فــي  الــنــظــام  وإمــعــان 
املدني. ويقول مصدر برملاني قريب من دوائر 
الخارجية للنظام  التحركات  إن  القرار،  صنع 

إقليمية متماسكة، خصوصا أن للقاهرة دورًا 
والهجرة  اإلرهـــاب،  مكافحة  مجال  في   

ً
فاعال

في  تعتمد  أن مصر  ويــوضــح  الشرعية.  غير 
امللفن،  أوروبـــا على هذين  مــع دول  الحديث 
التي  ألوروبـــا،  مهمن  محورين  باعتبارهما 
تــريــد الـــحـــؤول دون وصــــول املــهــاجــريــن إلــى 

للجانب الروسي، بل والتضحية في سبيله 
بــالــدعــم الــســعــودي. فــي هــذا الــســيــاق، تكّبد 
السيسي واالقتصاد املصري املأزوم خسائر 
فــادحــة جــراء قـــراره باإلفصاح عــن التقارب 
الــســيــاســي مـــع روســـيـــا فــيــمــا يــخــص املــلــف 
الــقــرار الروسي  الــســوري، بتأييده مــشــروع 
بــشــأن حــلــب. وهـــو مــا دفـــع الــســعــوديــة إلــى 
منع اإلمــدادات البترولية املتفق عليها إلى 
مصر لشهرين متتالين. وال توجد إشارات 
ديسمبر/كانون  فــي شهر  األزمـــة  بــانــفــراج 
ملحوظ  فــي عجز  مما تسبب  املقبل،  األول 
في الوقود في مصر، ودفع القاهرة للبحث 

عن صفقات استيراد أخرى بأسعار عالية.
ــم الــــدعــــم املـــصـــري  ــل، لــــم يـــســـاهـ ــابــ ــقــ فــــي املــ
االستخباراتي والسياسي املتصاعد لنظام 
ــد، كــمــا لـــم تــســاهــم الــتــدريــبــات  ــ بـــشـــار األســ
الــعــســكــريــة املــشــتــركــة بـــن مــصــر وروســـيـــا، 
في حصول مصر على مكاسب عاجلة في 
ــاقـــة، بـــل إن الــقــرض  مــلــفــي الــســيــاحــة والـــطـ
الروسي الذي تم االتفاق عليه بن البلدين 
مليار   25 بقيمة  الــنــوويــة  املــحــطــة  لتمويل 
دوالر، وكـــان مــن املــفــتــرض أن يــصــل مصر 
مــنــه نــحــو 247 مــلــيــون دوالر فــي أكــتــوبــر/

تشرين األول املاضي، أصبح مهددًا بإدخال 
ــد تـــؤخـــر إيـــــداع  تـــعـــديـــالت مـــالـــيـــة عـــلـــيـــه، قــ
املبالغ، وفــق ما يفيد مصدر مطلع بــوزارة 
املــالــيــة. يــوضــح املــصــدر أن »هــنــاك ضــرورة 
ملحة حاليا لتعديل الجدول الزمني إليداع 
دفـــعـــات الـــقـــرض، نــظــرًا لــالنــخــفــاض الــحــاد 
فـــي قــيــمــة الــجــنــيــه املـــصـــري مــقــابــل الــــدوالر 
األميركي، بنسبة تتجاوز 100 في املائة عن 

التوقيت الذي تّم فيه إبرام اتفاق القرض«. 
وينّوه إلى أن »اتصاالت جرت بن القاهرة 
وموسكو في هذا الشأن، استنادًا إلى مادة 
نظام ومواعيد  بتعديل  االتفاق تسمح  في 
اإليداعات، خصوصا أنه لم تصل أية مبالغ 

من روسيا حتى اآلن«.
مـــن جــهــتــهــا، تــكــشــف مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
مطلعة أن »الــجــانــب الــروســي مــا زال يرهن 
ــدار قـــرار بــاســتــئــنــاف الــرحــالت الجوية  إصــ
إلى مصر، بالتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن 
التفاصيل العالقة في ملف املحطة النووية، 
ــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن اعـــتـــراف املــســؤولــن  وذلـ
ذت جميع 

ّ
الحكومين الروس، بأن مصر نف

لتأمن  طلبوها  الــتــي  الفنية  االشــتــراطــات 
الذي  الطيران، على خلفية االعتداء  رحــالت 
أدى إلى سقوط طائرة روسية فوق سيناء 
خريف العام املــاضــي«. وتــردف املــصــادر أن 
»هناك تباطؤًا روسيا ملحوظا، ال يتماشى 
ــارب بــــن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى الــصــعــيــد  ــقـ ــتـ مــــع الـ
االستراتيجي والعسكري«، شارحة ذلك بأن 
الـــروس يتحدثون عــن احتمال  »املــســؤولــن 
رفع حظر الطيران مطلع العام املقبل، وأنهم 

يشترطون قبل ذلك االطمئنان على التقارير 
التي سيقدمها خبراء النقل الجوي والتأمن 
الــروس، علما بأن الخبراء لن يــزوروا مصر 
قــبــل يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل«. وتــذكــر 
املـــصـــادر أن »هــــذا املــوعــد هــو الــثــالــث الــذي 
الرحالت  لعودة  الــروس  املسؤولون  يحدده 
الــجــويــة، ولــيــس أمــــام مــصــر إال االنــتــظــار«، 
مشددة على أن »صدور قرار بهذا املعنى من 
روسيا سيؤدي حتما إلى إنعاش السياحة 
املصرية تحديدًا في جنوب سيناء«، املنطقة 

املفضلة للسائحن الروس.
أمــــا املـــشـــاكـــل الــعــالــقــة فـــي مــلــف الــضــبــعــة، 
فتوضح املصادر الدبلوماسية أن »بعضها 
فــــنــــي وتــــقــــنــــي، والــــبــــعــــض اآلخــــــــر يــتــعــلــق 
بالعملية التأمينية ملباٍن وإنشاءات املحطة 
ذاتــهــا، وكــذلــك تــأمــن الــخــبــراء واملهندسن 
الــذيــن ســيــحــضــرون للمشاركة في  الــــروس 
ــارات ســابــقــة  ــى أن »زيــــــ الـــعـــمـــل«. وتــلــفــت إلــ
للمحطة  املقترح  املــوقــع  إلــى  روس  لخبراء 
كشفت عن ضعف تأمينها. وهو ما اعتبرته 
ــعـــّرض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر«.  مــوســكــو أمـــــرًا يـ
يــذكــر أن وســائــل إعــالمــيــة مــصــريــة مــؤيــدة 
لنظام السيسي أكــدت مــرارًا زيــارة الرئيس 
خالل  للقاهرة  بــوتــن،  فالديمير  الــروســي، 
املـــاضـــي  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  شــــهــــري 
ليشهد  الــحــالــي،  الثاني  ونوفمبر/تشرين 
ــاق املــحــطــة  ــ ــفـ ــ الـــتـــوقـــيـــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى اتـ
القاهرة،  النووية، لكن السفير الروسي في 
اإلثنن،  يــوم  نفى،  كيربيتشينكو،  سيرغي 
أية زيــارة لبوتن إلى القاهرة خالل الفترة 

املقبلة.

الـــحـــالـــي، تـــم وضــعــهــا فـــي أعـــقـــاب تــوصــيــات 
ــي إلعـــــادة تــقــيــيــم الــعــالقــات  ــ ــ الـــبـــرملـــان األوروبـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــع مــصــر. ويــضــيــف لـــ
الــتــحــركــات ال تــأتــي بــنــاًء على طلب الــبــرملــان، 
ــل عـــــدم تـــوفـــر مـــيـــزانـــيـــة لــهــذه  ــي ظــ خـــاصـــة فــ
الرحالت. ويشير إلى أن أغلب الزيارات تشكل 
محاولة إلعــادة تغيير صــورة وسمعة مصر 
ــتـــي تــرســخــت خــــالل الــفــتــرة  ــارج، والـ ــخــ فـــي الــ
املـــاضـــيـــة، ال ســيــمــا فـــي ظـــل ضــغــط منظمات 
دولية على االتحاد األوروبي ملنع التعامالت 
االقــتــصــاديــة مــع مــصــر، بــعــد االنــتــهــاكــات في 

مجال حقوق اإلنسان.
ــا  ــ ويـــشـــدد املـــصـــدر الــبــرملــانــي عــلــى أن أوروبـ
تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــصـــر بـــاعـــتـــبـــارهـــا أكــــثــــر قـــوة 

أراضـــيـــهـــا. ويـــؤكـــد عــلــى أن مـــســـاعـــدة مصر 
ألوروبــــا فــي مــلــف الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة لن 
أن مــصــر بحاجة  مــقــابــل، مضيفا  بــال  تــكــون 
فــي عــــودة السياحة  مــا يتمثل  ألمــــوال وهـــو 
وضــخ مــســاعــدات واســتــثــمــارات خارجية في 
السفير  املصري،  الدبلوماسي  ويقلل  البالد. 
ــارة السيسي  إبــراهــيــم يــســري، مــن نــتــائــج زيــ
إلى البرتغال، ال سيما أن هذه الدولة تعاني 
»الــعــربــي  مــن مــشــكــالت اقــتــصــاديــة. ويــقــول لـــ
الــجــديــد« إن الــتــحــركــات املــصــريــة فــي أوروبـــا 
أو سياسي،  اقتصادي  مـــردود  لها  يكون  لــن 
ألن محاوالت التقارب تتم مع دول تعاني من 
أوضـــاع اقــتــصــاديــة أســـوأ مــن أوضـــاع مصر، 
 فعليا داخل االتحاد األوروبي. 

ً
وال تمتلك ثقال

ما  حـــدود  فــي  يتحرك  السيسي  أن  ويضيف 
يقصدها،  التي  الـــدول  هــذه  لكن  فعله،  يمكن 
ال يمكنها، في نهاية املطاف، أن تكون ظهيرًا 
ــاد األوروبـــــــــي، وهـــــذا الــكــالم  لـــه داخـــــل االتــــحــ
، بــحــســب قــولــه. 

ً
يــنــطــبــق عــلــى الـــيـــونـــان مـــثـــال

فــكــرة سفر السيسي  ويــشــدد يــســري على أن 
لـــجـــذب اســـتـــثـــمـــارات خـــارجـــيـــة هـــي أكـــذوبـــة، 
ألن مــنــاخ االســتــثــمــار فـــي مــصــر لــيــس جــيــدًا 
السياسي.  االســتــقــرار  انــعــدام  تــمــامــا، بسبب 
ويـــذهـــب إلــــى أن االســـتـــثـــمـــارات تــحــتــاج إلــى 
هـــدوء واســتــقــرار، ألن هــنــاك قــاعــدة تــقــول إن 
رأس املال جبان، والوضع الحالي في مصر ال 
يجذب مستثمرين حقيقين، بل يجذب فقط 
وفق  بالسرقة،  مكاسب  تحقيق  يــريــدون  مــن 
تعبيره. ويخلص إلى أن املؤتمر االقتصادي 
فـــي شــــرم الــشــيــخ، لـــم تــظــهــر لـــه أي آثـــــار، ألن 

الوضع في مصر غير مستقر تماما.

قبور داخل 
حدائق المنازل

الكارتل 
المالي 

في الجزائر

ــال، مـــع تــســريــب  ــتـ ــقـ عــلــى مــخــتــلــف مـــحـــاور الـ
»العربي  مصادر عسكرية عراقية في بغداد، لـ
الـــجـــديـــد«، مــعــلــومــات عـــن »اســـتـــعـــداد الــقــوات 
األمــــيــــركــــيــــة لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات إنـــــــــزال جـــوي 
بــمــشــاركــة الــفــرقــة الــذهــبــيــة، الــتــابــعــة لــجــهــاز 
البشمركة  الــعــراقــي وقـــوات  اإلرهـــاب  مكافحة 
الــــكــــرديــــة، تــســتــهــدف مــــواقــــع مــهــمــة لــتــنــظــيــم 
الدولة اإلسالمية )داعــش(، ُيعتقد أنها تضّم 
بــارزة، خصوصا في مناطق سنجار  قيادات 
والــبــعــاج والــجــزيــرة، غــرب املــوصــل وجنوبي 
 عن مناطق القائم ومكر الذيب 

ً
غربها، فضال

وحصيبة الغربية وضلع البو كمال السورية 
الحدودية مع العراق.

وفي سياق املصاعب اليومية ألهالي املنطقة، 
يــشــهــد حـــي الــســمــاح، شـــرق املـــوصـــل، مــعــارك 
واشــــتــــبــــاكــــات دامــــيــــة مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن. 
قـــدرة على  الجميع مــحــاصــر هــنــاك، مــن دون 
تـــأمـــن الـــطـــعـــام واملـــــــاء، لــوقــوعــهــم بـــن نـــاري 
املهاجمن و»داعــــش«. كما بــات ســكــان الحي 

2017 لــيــجــبــر الــجــزائــريــن عــلــى الــتــأقــلــم مع 
الشعبي  الرأسمالي غير  االقتصادي  النظام 
الجديد«، مشيرًا إلى أن »النظام االقتصادي 
ـــر بـــه رئـــيـــس الــحــكــومــة هـــو نــظــام 

ّ
الـــــذي بـــش

ــتـــورد مــــن جـــهـــات تـــريـــد تــحــويــلــنــا إلـــى  مـــسـ
حلقة من حلقات الرأسمالية العاملية الظاملة 
رجــال  فيها  يسيطر  الــتــي  والبيئة  لــإنــســان 
األعـــمـــال عــلــى الــــــدول، وتـــكـــون فــيــهــا الـــدولـــة 
األعــمــال تنهار  مــن رجـــال  قليلة  فئة  لصالح 
تحت جشعهم فئة الطبقة الوسطى الضامنة 
لــالســتــقــرار واإلبــــــداع ويــنــتــشــر فــيــهــا الــفــقــر، 
وتــعــمــل فيها األجـــهـــزة اإلعــالمــيــة واألمــنــيــة، 
الــــتــــي يــســيــطــر عــلــيــهــا حــيــنــئــذ املــــــــال، عــلــى 

ترويض الجماهير حتى تقبل مصيرها«.
ــالـــي  ــمــــدد الــــكــــارتــــل املـ ــــن تــ ــن املـــــخـــــاوف مـ ــكـ لـ
وإمساكه بطرف الخيط في املشهد السياسي 
علن على لسان 

ُ
له في صناعة القرار، لم ت

ّ
وتدخ

قيادات قوى املعارضة فحسب، فشخصيات 
مــســؤولــة فـــي هـــرم الـــدولـــة الــجــزائــريــة بــاتــت 
عّبر عن املخاوف نفسها. فقد أطلق رئيس 

ُ
ت

 الموصل ـ أحمد الجميلي 
  عثمان المختار

ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ عــــلــــى وقــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـ
وضواحيها،  املوصل  في  العسكرية 
تــرصــد »الــعــربــي الــجــديــد« شــهــادات 
الجانب  تعكس  املدينة  داخـــل  لسكان  مرعبة 
األكثر بشاعة من مزيج الجحيم الذي تسبب 
وللحرب  املدينة،  لسكان  »داعـــش«  تنظيم  بــه 
ــا نـــتـــج عــنــهــا مــن  ــ ــا ومـ ــرة مـــنـــذ 36 يـــومـ ــ ــدائـ ــ الـ
ــقـــوط ملـــدنـــيـــن بــــغــــارات الــــقــــوات الــعــراقــيــة  سـ
املــشــتــركــة والــتــحــالــف الـــدولـــي داخــــل املــديــنــة، 
 عــن حــصــول عمليات تــعــذيــب وإخــفــاء 

ً
فــضــال

ــارج  قـــســـري وانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق املـــدنـــيـــن، خــ
املدينة وداخلها. كما تتحدث مصادر حقوقية 
عراقية عن تقصير واضــح لألمم املتحدة في 
إغاثة الفارين من املعارك، خالفا ملا تعّهدت به 

قبل انطالق املعركة بأيام قليلة.
تصاعدي  بشكل  املـــعـــارك  تشتد  وبــالــتــزامــن، 

الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت الطبقة السياسية في الجزائر 
ـــل الــكــارتــل 

ّ
تــســتــشــعــر مــخــاطــر تـــدخ

وخالل  السياسي.  الشأن  في  املالي 
األســبــوع املــاضــي، تــرّكــزت أغلب تصريحات 
ــادة األحــــــزاب الــســيــاســيــة فـــي الــبــالد  ــ كـــبـــار قـ
نحو  املالي  الكارتل  تمّدد  من  التحذير  على 
التأثير  اإلمساك باملشهد السياسي إلى حد 
املباشر في صياغة قانون املوازنة، بما يخدم 
مــصــالــح رجـــال األعــمــال ويــســّهــل سيطرتهم 

على العقارات ومقّدرات البالد.
ووصــــف حـــزب »جــبــهــة الــقــوى االشــتــراكــيــة« 
الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
فــي الــجــزائــر بــالــخــطــيــر، مــحــذرًا مــن سيطرة 
رجــــــــــــال املــــــــــــال واألعــــــــــمــــــــــال ومــــــــــن يـــصـــفـــهـــم 
وقال  البالد.  مقدرات  على  »األوليغارشيا«  بـ
رئــيــس املــجــمــوعــة الــبــرملــانــيــة لــلــحــزب، شافع 
مناقشة  خــالل  للبرملان  جلسة  فــي  بوعيش، 
قــانــون املـــوازنـــة لــعــام 2017: »ال تــوجــد أزمــة 
اقتصادية غير مرتبطة باعتبارات سياسية 
وأخالقية بقدر االعتبارات االقتصادية. البلد 
تــحــكــمــه اآلن أولــيــغــارشــيــا تــمــلــك حــســابــات 

بنكية في الخارج«.
ــة »مــجــتــمــع  ــركــ ــيــــس حــ ــن جـــهـــتـــه، رأى رئــ ــ مـ
املعارضة،  اإلسالمية  األحـــزاب  أكبر  السلم«، 
ــــرزاق مــقــري، أن الــكــارتــل املــالــي نجح  عــبــد الـ
فــي الــتــأثــيــر عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرار السياسي 
واالقتصادي عبر السياقات التي يطرح فيها 
ــة لــســنــة 2017، الــــذي هــو قيد  قــانــون املـــوازنـ
املناقشة في البرملان. واعتبر أن الكارتل املالي 
تتيح  التي  القانونية  األدوات  وضــع  بصدد 
ــّدرات الـــبـــالد، وفــقــا ملا  ــقـ لـــه الــســيــطــرة عــلــى مـ
تضمنه قانون املوازنة الجديد، الفتا إلى أن 
هذا القانون »أسس لنظام اقتصادي جديد، 
لــيــس الــنــظــام الـــذي ينفع عــمــوم الــجــزائــريــن 
ودائــمــة،  حقيقية  اقتصادية  تنمية  ويحقق 
ولــكــنــه نــظــام اقــتــصــادي رأســمــالــي متوحش 
ــال األعـــمـــال  ــ تــتــحــّكــم فــيــه فــئــة قــلــيــلــة مـــن رجـ
يــضــمــنــون الـــتـــوازنـــات الــكــبــرى، فــيــمــا ُيــرمــى 

أغلب الشعب الجزائري للفقر والعوز«.
وأضــــاف مــقــري: »مــّهــد قــانــون املــالــيــة لسنة 
املـــالـــيـــة  الـــلـــوبـــيـــات  لــتــحــكــم  الـــطـــريـــق   2016
ــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة لـــالنـــقـــضـــاض عــلــى  الـــداخـ
االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وجــــــاء قــــانــــون املــالــيــة 

يــدفــنــون أمــواتــهــم فــي حــدائــق املــنــازل. ويذكر 
أن  اإلرهــــاب،  فــي جهاز مكافحة  رفيع  ضابط 
»أكثر من 38 حديقة منزل تحولت إلى مقابر 
ــن بــعــضــهــا الجيش  تــضــم عـــائـــالت كــامــلــة، دفـ
ــريــــن دفــنــهــم  وجـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب وآخــ
الجيران«. ويتابع أن »هناك ضحايا كثر قتلوا 
يفعل  كما  متعّمد  غير  بشكل  قواتنا،  بنيران 
داعــــش، فــالــحــرب طــاحــنــة وال تــرحــم وذنــبــهــم 

أنهم تواجدوا في املكان والزمان الخطأ«.
كلها  لكن  موجودة  »االنتهاكات  أن  ويضيف 
ــنـــاصـــر ونـــحـــاول  ــة مــــن قـــبـــل جـــنـــود وعـ فــــرديــ
ضبطها ونــحــاســب مــن يــرتــكــب جــرائــم بحق 
املــدنــيــن، ومــنــهــا إلـــقـــاء جــنــدي قــنــبــلــة يــدويــة 
داخــــل مــنــزل فــيــه عــائــلــة أدى إلـــى وفــــاة طفلة 
وجــــرح ســتــة آخـــريـــن فـــي حـــي املـــاليـــن، شــرق 
املــوصــل، قبل أيــــام«. وحـــول القصف الــدولــي، 
يشير إلى أن »عــدد الضحايا بسبب القصف 
الدولي أو املدفعي للجيش كثير، لكن ال أحد 
يذكر ذلك في املوجز الصحافي اليومي، سواء 
أن  ويـــردف  الــعــراقــيــة«.  الحكومة  أو  للتحالف 
والتحالف  العبادي  حيدر  الحكومة  »رئــيــس 
الـــدولـــي أيــضــا، رفــضــوا مــقــتــرحــا لــضــبــاط في 
القتال  بإيقاف  نينوى  تحرير  قيادة عمليات 
يومن فقط للسماح بعمليات إجــالء السكان 
األقل  أو على  للموصل،  الشرقية  األحــيــاء  من 
النقيب  يشير  من جهته،  لهم«.  إيصال طعام 

ديــــوان الــرئــاســة أحــمــد أويــحــيــى، تــحــذيــرات 
القذر  املال  »أصحاب  بـ شديدة ممن وصفهم 
أشكاله  بمختلف  الغش  عن طريق  املكتسب 
اآلفــات  باملخدرات، وكذلك من  املتاجرة  ومــن 
األخــرى التي تعاني منها الجزائر«. وهاجم 
العام  األمـــن  الـــذي يشغل منصب  أويــحــيــى، 

في قوات البشمركة هلكارد محمد، في حديٍث 
»العربي الجديد«، إلى أن »األسبوع املاضي  لـ
شهد مقتل أكثر من 100 مدني شرق املوصل، 
ــاروخــــي  ــقــــصــــف الــــصــ بـــســـبـــب الـــتـــحـــالـــف والــ
لــلــجــيــش«. ويــــردف أن »هــنــاك مــنــازل لــداعــش 
عــنــدمــا يــتــم ضــربــهــا، تــنــهــار مــعــهــا ثــالثــة أو 
أربعة بيوت مــجــاورة. لكن من غير األخالقي 
نــكــران حــصــول ذاك«. مــن جانبه، يــقــول مدير 
علي،  اإلنــســان محمد  لحقوق  السالم  منظمة 
ارتفع  النازحن  الجديد«، إن »عدد  »العربي  لـ
ــازح، و40 ألـــفـــا فــقــط يــحــظــون  ــ إلــــى 82 ألــــف نــ
املتحدة، هي عبارة عن  األمــم  بمساعدات من 
املــطــر وكيس  أو  الــبــرد  تــقــي  ال  خيمة خفيفة 
رز وآخر سكر وعدس ومواد بسيطة أخرى«. 
ويكشف أن »نــحــو 12 ألــف مــدنــي فــي الــعــراء، 
على  العثور  في  الحظ  فحالفهم  الباقون  أمــا 
أشخاص لديهم خيام، ووافقوا على املشاركة 
معهم بها، أو وجــدوا خرائب وهياكل مباني 

قديمة سكنوا فيها«.
مــيــدانــيــا، أنــهــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة املــشــتــركــة، 
الخميس،  أمــس  الــدولــي،  بالتحالف  مدعومة 
الــســادس والــثــالثــن مــن الهجوم على  يومها 
املدينة لتحريرها من »داعش«. في هذا اإلطار، 
ــأن »قــــوات الجيش  تــفــيــد مــصــادر عــســكــريــة بـ
وجهاز مكافحة اإلرهاب تمكنت من السيطرة 
ــاربـــن، شـــرقـــي املــديــنــة،  عــلــى كـــامـــل حـــي املـــحـ
ليرتفع بذلك عدد األحياء املسيطر عليها منذ 
بــدء التوغل باملدينة إلــى 12 حيا سكنيا، في 
حــن تستمر االشــتــبــاكــات واملـــعـــارك بــأحــيــاء 
الـــقـــادســـيـــة والـــســـمـــاح والـــشـــقـــق واالنـــتـــصـــار 
والــقــدس وعـــدن«. وفــي الــســيــاق، تـــراوح قــوات 
الــجــيــش مــكــانــهــا لــلــيــوم الـــثـــانـــي فـــي منطقة 
البوسيف، من املحور الجنوبي املالصق ملطار 
الــدولــي. وبحسب مــصــادر عسكرية،  املــوصــل 
منطقة  عــلــى  للسيطرة  يسعى  »الــجــيــش  فـــإن 
البوسيف، التي تعتبر عملية السيطرة عليها 
بمثابة السيطرة على املطار واملجمع املالصق 

له«.
ومـــن الــجــنــوب الــغــربــي، تستمر املــعــارك على 
وبوابة  والهرمات  الرشيدية  مناطق  مشارف 
الرابط مع  الطريق  إلى  التي تفضي  املوصل، 
الــعــاصــمــة بـــغـــداد. ويــلــفــت الــنــقــيــب فـــي جــهــاز 
مكافحة اإلرهاب، أحمد سعدي، إلى أن »قوات 
إضافية جديدة وصلت إلى األحياء الشرقية 
ــم املــــعــــركــــة«. ويــــبــــّن فــــي حـــديـــٍث  ــ إلدامــــــــة زخــ
ــثـــر مـــن 30 ألــف  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »أكـ لــــ
إلى  قــوات خاصة، تم دفعهم  جندي وعنصر 

األحياء الشرقية من املدينة«.
الطيران  فإن  عراقية،  ووفقا ملصادر عسكرية 
أكثر من 20 ضربة جوية على  ذ 

ّ
نف األميركي 

مــنــاطــق وأحـــيـــاء مختلفة بــاملــوصــل، أســفــرت 
عـــن ســقــوط ضــحــايــا مــدنــيــن. كــمــا دّمــــر آخــر 
املعروف  الثاني  الجسر  وهــو  املدينة،  جسور 
ّيد في عهد امللك 

ُ
باسم الجسر القديم، الذي ش

فصيل األول، إّبــــان الــعــهــد املــلــكــي فــي الــعــراق 
مطلع القرن املاضي.

ـــشـــّدد مــصــادر مــن داخـــل املـــوصـــل، عــلــى أن 
ُ
وت

»الـــتـــواصـــل بـــن الــســاحــلــن األيـــمـــن واأليـــســـر 
انقطع تماما، إال من الزوارق التي تعبر دجلة 
ــا«. كـــمـــا تــشــيــر  ــ وهـــــي عـــرضـــه لــلــقــصــف أيـــــضـ
مــصــادر طــبــيــة مــن داخــــل مستشفى املــوصــل 
الـــعـــام، إلــــى ارتـــفـــاع عــــدد الــضــحــايــا املــدنــيــن 
القصف   وجريحا، جــراء 

ً
إلــى 71 قتيال أخــيــرًا 

الجوي والصاروخي على املدينة«.
كما حصلت »العربي الجديد« على تسريبات 
خــاصــة مــن مــصــادر بـــوزارة الــدفــاع العراقية، 
عمليات  األميركية  الــقــوات  تنفيذ  قــرب  تؤكد 
إنـــــزال جــويــة عــلــى مـــواقـــع وأهــــــداف منتخبة 
لتنظيم »داعــش«،  تــزال مؤّمنة  في معاقل ما 
ومناطق  وسنجار  والجزيرة  البعاج  أبــرزهــا 
القائم ومكر الذيب وحصيبة الغربية وضلع 
الــبــو كــمــال الــســوريــة الـــحـــدوديـــة مـــع الـــعـــراق. 
وســتــتــم هـــذه الــعــمــلــيــات بــالــشــراكــة مــع قــوات 
الــفــرقــة الــذهــبــيــة املـــدربـــة مــن قــبــل األمــيــركــيــن 
البشمركة أيضا، بناًء على معلومات  وقــوات 
ــادات  ــيـ وقـ اســتــخــبــاريــة ســتــســتــهــدف رؤوس 
بـــــارزة بــالــتــنــظــيــم، وصــفــتــهــا املـــصـــادر بأنها 

»بمثابة الصندوق األسود لتنظيم داعش«.

لـــحـــزب »الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي«، 
لن في الشأن 

ّ
القذر« واملتدخ املال  »أصحاب 

السياسي، وخصوصا أولئك الذين يحملون 
جــنــســيــات مـــزدوجـــة جــزائــريــة وغــربــيــة. لكن 
مخاوف أويحيى لم تتوقف عند التحذير من 
مخاطر الــكــارتــل املــالــي، إذ دعــا إلــى صحوة 
شعبية ضد هذا الكارتل، مناشدًا »ما يقارب 
األربعن مليون جزائري، الذين ال وطن بديل 
أجل  من  باليقظة  التحلي  الجزائر،  غير  لهم 

حماية الجزائر«.
كما هدد األمن العام لحزب »جبهة التحرير 
الـــوطـــنـــي«، الـــــذي يـــحـــوز عــلــى األغــلــبــيــة في 
الحكومة والبرملان، جمال ولد عباس، بكشف 
مــن وصــفــهــم »صــحــاب الــشــكــارة« )أصــحــاب 
املــال(، »الذين يستعملون األمــوال في العمل 
السياسي عبر شــراء الذمم عند الترشح في 

االنتخابات«.
ــدو بــالــنــســبــة  ــبــ لـــكـــن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات تــ
ــدًا، مـــع نــجــاح الــكــارتــل  لــكــثــيــريــن مــتــأخــرة جــ
املالي في تحقيق اختراق كبير لهرم أحزاب 
السلطة. فقد استطاع رجــال األعــمــال، محمد 
الحصول  مــن  الــديــن طليبة،  وبــهــاء  جميعي 
الــقــيــاديــة لحزب  الــعــضــويــة فــي الهيئة  عــلــى 
على  والــحــصــول  الــوطــنــي«  التحرير  »جبهة 
منصب نائب رئيس البرملان، على الرغم من 
بالحزب،  السابقة  النضالية  صلتهما  عــدم 
فيما تمّكن عبد السالم بوشوارب، وهو رجل 
أعمال وصناعي، من تبّوء منصب قيادي في 
الحزب الثاني للسلطة في الجزائر )التجمع 
ــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي(، والـــحـــصـــول عــلــى  الـــوطـ
حاز  كما  واملــنــاجــم.  الصناعة  وزيـــر  منصب 
رئيس تجّمع لرجال األعمال، حبيب يوسفي، 
على العضوية في الهيئة القيادية في الحزب 

الثالث للسلطة )تجمع أمل الجزائر(.
قــبــل أشـــهـــر، أعــلــنــت األمــيــنــة الــعــامــة لــحــزب 
»الــــعــــمــــال« الــــيــــســــاري، لــــويــــزة حــــنــــون، عــن 
بسبب  املالية  املافيا  من  وصلتها  تهديدات 
كــشــفــهــا تــحــالــفــات بـــن هـــذه املــافــيــا ودوائــــر 
ت 

ّ
سياسية في السلطة. وكانت حنون قد شن

حملة كبيرة ضد »املافيا املالية« التي بدأت 
تــســيــطــر عــلــى األحــــــزاب الــســيــاســيــة املــوالــيــة 
لــلــســلــطــة وتـــؤثـــر فـــي صــيــاغــة الــقــوانــن ذات 
بما  البالد،  في  االقتصادي  بالنشاط  الصلة 
يخدم مصالحها، بما فيها قانون االستثمار 
الجديد الذي تضّمن تنازالت كبيرة لصالح 
رجال املال عن العقارات واألراضي. بعد ذلك 
بأشهر، أعلن وزير التجارة، بختي بلعايب، 
عـــــن تــــعــــرضــــه لــــضــــغــــوط مـــــن قــــبــــل »املــــافــــيــــا 
املــالــيــة«، وصــلــت حــد منعه »مــن تنفيذ قــرار 
إغالق محل للبيتزا«. وكان ذلك مؤشرًا على 
الكيان اإلداري للدولة،  بلوغ يد املافيا عمق 
فـــيـــمـــا كـــــان واضــــحــــا أن الـــعـــمـــق الــســيــاســي 
ــي، إذ  ــالــ ــل املــ ــارتـ ــكـ ــيـــد الـ ــا فــــي رصـ ــــات أيـــضـ بـ
ــيــــدة بــــن رئــيــس  ــعــــالقــــات الــــوطــ ســـاهـــمـــت الــ
لــرجــال األعــمــال(  املــؤســســات )تجمع  منتدى 
الــــذي يــمــلــك قـــنـــوات تلفزيونية  ــداد،  ــ عــلــي حـ
ــع ســـعـــيـــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، شــقــيــق  ــ ــــف، مـ ــحـ ــ وصـ
بوتفليقة،  عــبــدالــعــزيــز  الـــجـــزائـــري  الــرئــيــس 
فـــي تــمــكــن الــكــارتــل املـــالـــي مـــن الــتــحــول إلــى 
وصناعة  السلطة  تقاطعات  فــي  بـــارز  فــاعــل 
القرار في الجزائر. وبــات حــداد، الــذي ساهم 
فــي تــمــويــل الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة الرئاسية 
ــم الــحــضــور واملـــشـــاركـــة في  ــ لــبــوتــفــلــيــقــة، دائـ
املــحــافــل الــرســمــيــة فــي الــجــزائــر، كـــان آخــرهــا 
إلقاؤه خطابا في اجتماع الحكومة مع حكام 
الــواليــات الــــ48 فــي الــجــزائــر، ودخــولــه سابقا 
في سجال سياسي مع قادة أحزاب سياسية، 
وهو ما دفع مراقبن إلى طرح أسئلة كثيرة 
حول حقيقة الدور الذي بات يقوم به الكارتل 

املالي في املشهد السياسي في البالد.

)Getty/السيسي زار البرتغال بحثًا عن استثمارات )هوراسيو فياللوبوس - كوربيس

دعوة لصحوة شعبية ضد هذا اللوبي المالي )فاروق بطيش/فرانس برس(

التهجير مستمر في المدينة )توماس كوكس/فرانس برس(

يصعب تصّور الجحيم 
الذي يعيشه الباقون 

من سكان الموصل، 
شمال العراق، 

داخل المدينة. هو 
جحيم ممتّد من 

مرحلة حكم تنظيم 
»داعش« ويشهد 

فصوًال جديدة منذ 
36 يومًا، أي منذ 

بدأت حملة تحرير 
المدينة مع كل 

ما تحمله الحروب 
من انتهاكات بحق 

المدنيين

يثير تغلغل الكارتل المالي في الشأن السياسي الجزائري مخاوف لدى 
صياغة  في  تأثيرات  عن  الحديث  مع  البالد،  في  السياسية  الطبقة 

قانون الموازنة للعام المقبل بما يخدم مصالح هذا الكارتل
قضيةتحقيق

معركة الموصل تراوح 
مكانها في يومها الـ36

شريك رئيسي في القرار 
بدءًا من قانون الموازنة

تحليلتقرير

مساعدات 
ناقصة

يوضح الناشط الحقوقي، 
وسام سالم، العامل في 
مخيم خازر )30 كيلومترًا، 

شرق الموصل(، أن 
»المساعدات للنازحين ال 
تكفي وبعضها يصل 

تالفًا أو منتهي الصالحية«. 
ويضيف، في حديٍث 

مع »العربي الجديد«، أن 
»الحكومة لم تصدق 
في تعهداتها بتوفير 

الحماية والعالج والطعام 
للنازحين«.

40 ألفًا من أصل 82 ألف 
يحظون بمساعدات من 

األمم المتحدة

نجح الكارتل في 
تحقيق اختراق كبير 
لهرم أحزاب السلطة

سيقوم الجيش 
األميركي بعمليات إنزال 

جوي في الموصل

وفد برلماني 
مصري يستعد للسفر 

إلى برلين قريبًا

القاهرة لم تكسب ال 
اقتصاديًا وال سياسيًا من 

مماألة المواقف الروسية

تهديدات لحنون بسبب 
كشفها تحالفات الكارتل 

ودوائر بالسلطة

يطلق النظام المصري 
تحركات خارجية باتجاه 

دول أوروبية غير رئيسية 
بحثًا عن تحسين العالقات 

معها ومحاولة جذب 
االستثمارات الخارجية

قرر النظام المصري 
مسايرة المواقف الروسية 

حيال ملفات المنطقة 
لدرجة االنبطاح، حتى 

ولو هدد ذلك السلوك 
التحالف مع السعودية
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عادل األحمدي

بــعــد ثــاثــة أشــهــر مـــن إعــــان مـــبـــادرة وزيـــر 
الخارجية األمــيــركــي، جــون كــيــري، لــم تصل 
ــي الـــيـــمـــن إلــــــى أي  ــ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ ــهــــود الـــسـ الــــجــ
طـــريـــق، فــيــمــا تــشــهــد الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
ــريــــاض تـــحـــركـــات ولــــقــــاءات دبــلــومــاســيــة  الــ
شــبــه يــومــيــة لــســفــراء غــربــيــن مــع مسؤولي 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، فــــي الـــوقـــت 
العاصمة  لــقــاءات  نتائج  فيه  تبخرت  الـــذي 
األميركين  بــن  الثنائية  مسقط  الــُعــمــانــيــة 
ومــمــثــلــي جــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن(، 
وتــحــّولــت إلــى مــصــدر تهكم مــن قبل ناقدي 
الجماعة، الذين يرون أنها بالغت بالتعويل 
عــلــى الــلــقــاء مــع األمــيــركــيــن إلنــهــاء الــحــرب. 
وأفـــادت مــصــادر يمنية قريبة مــن الحكومة 
الــدول الكبرى وفي  »العربي الجديد«، بأن  لـ
مــقــّدمــتــهــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا، 
ــر االتــــــــصــــــــاالت مــع  ــاشــ ــبــ ــى بـــشـــكـــل مــ ــولــ ــتــ تــ
ــة ومـــخـــتـــلـــف األطـــــــراف  ــيـ ــرعـ ــشـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــيــمــنــيــة، وتـــمـــارس ضــغــوطــا تــدفــع بــاتــجــاه 
قبول الجانب الحكومي باملبادئ التي وافق 
عليها الحوثيون وحزب »املؤتمر الشعبي« 
الذي يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله 
صالح، في مسقط أخيرًا. وتهدف الضغوط 
إلـــى تــجــديــد الــهــدنــة واســتــئــنــاف املــشــاورات 
ــا لــخــارطــة  ــقـ ــك وفـ ــ ــــت مـــمـــكـــن، وذلــ بــــأقــــرب وقـ
الــطــريــق األمــمــيــة، وبــمــا يــــؤدي إلـــى تشكيل 

حكومة وحدة وطنية في أقرب وقت ممكن.
ووفــقــا لــلــمــصــادر، فــإن املــبــعــوث األمــمــي إلى 
يزال  ال  أحمد،  الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن، 
محتجبا منذ أكثر من أسبوعن، باستثناء 
ـــ48  ــــدره مـــع بــــدء الــهــدنــة لـ ــــذي أصــ الــبــيــان الـ

تونس ـ وليد التليلي

أثارت اعترافات ضحايا االنتهاكات في أولى 
في  والشعبية  السياسية  الساحة  جلساتها، 
تونس، وأعادت طرح أسئلة الثورة األولى حول 
مسؤولية األنظمة السابقة على مدى خمسة 
عـــقـــود فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
واالقــتــصــادي الـــذي وصــلــت إلــيــه الــبــاد وقــاد 
إلى احتجاجات الثورة. ومع أن مسألة الوضع 
االقتصادي واالجتماعي مرجأة إلى حن فتح 
مــلــفــات »الــجــهــة الــضــحــيــة« الــتــي تــقــّدمــت بها 
عدد من املحافظات التونسية لهيئة الحقيقة 
والكرامة، فإن الجلسات األولى فتحت النقاش 
على مصراعيه، بسبب ما كشفته من حقائق 
االنتهاكات ومسؤولية  تــاريــخ  صــادمــة حــول 
ــــن الــعــابــديــن  نــظــامــي الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـ
بـــن عـــلـــي، مـــا أثـــــار دهـــشـــة فـــئـــات واســـعـــة من 
التونسين، فتحوا أعينهم على ما كان يحدث 
في السجون واملعتقات. هذه االعترافات التي 
مع  بــدأت  مختلفة،  تاريخية  حقبات  تناولت 
ــادت فــتــح الــــحــــوار عــلــى مــدى  ــ ــقـــال، أعــ ــتـ االسـ
األيــــام املــاضــيــة فــي خــصــوص أحــــداث كثيرة 
لـــم تــظــهــر حــقــيــقــتــهــا بــعــد لــلــتــونــســيــن، غير 
أن مــا أثــارتــه مــن ردود فــعــل حــتــى اآلن يقود 
التاريخ  إعــادة كتابة  إلى االعتقاد بأن عجلة 
، وربــمــا 

ً
الــحــديــث لــتــونــس قـــد انــطــلــقــت فـــعـــا

تنجح في مسعاها إذا تواصل كشف الحقائق 
وإذا خرج  السياسية،  الحسابات  من  مجردة 
شــهــود العيان واملــســؤولــون فــي هــذه املــراحــل 
 بنّية صادقة في 

ً
عن صمتهم، وتوجهوا فعا

إعادة كتابة تاريخ الباد. 
ويــبــدو أن الــجــلــســات قــد نجحت بــالــفــعــل في 
هـــذا االتـــجـــاه، إذ قـــام عـــدد مـــن رمــــوز الــنــظــام 

ســــاعــــة فــــي 19 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
الحالي، فيما يتولى الجهود واللقاءات مع 
أميركيون  دبلوماسيون  الحكومي  الجانب 
لقاء  ومنها  أساسية،  بــدرجــة  وبريطانيون 
تولر،  ماثيو  اليمن  لــدى  األمــيــركــي  السفير 
ــر،  بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أحـــمـــد عــبــيــد بــــن دغــ
ــاء املـــاضـــي، بــالــتــزامــن مـــع لــقــاء  ــعــ يــــوم األربــ
محسن  علي  الفريق  اليمني  الرئيس  نائب 
األحــــمــــر، بــاملــلــحــق الــعــســكــري فـــي الــســفــارة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، جـــيـــم مــــايــــبــــري، واملـــســـتـــشـــار 
فـــي الــســفــارة لـــشـــؤون االســـتـــقـــرار جــونــاثــان 
الــلــقــاءات جميعها في  بــارونــنــيــنــج. وتــأتــي 
ــار الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة إلقــــنــــاع الــحــكــومــة  ــ إطــ
فيما  للسام،  األخــيــرة  الدولية  باملقترحات 
تتمسك الــحــكــومــة اعــتــراضــهــا عــلــى مــبــادرة 
املــبــعــوث الـــدولـــي وتــطــالــب بـــأن تــســتــنــد أي 
مــقــتــرحــات إلــــى املـــرجـــعـــيـــات املـــعـــتـــرف بــهــا، 
الخليجية ومخرجات مؤتمر  املبادرة  وهي 
الــحــوار الوطني وقـــرارات مجلس األمــن بما 

فيها القرار 2216.
وعــلــى الــرغــم مــن اقــتــراب الشهر الحالي من 
االنـــتـــهـــاء، ال تــظــهــر حــتــى الـــيـــوم مـــؤشـــرات 
األطـــراف ستذهب قريبا نحو جولة  أن  إلــى 
مشاورات جديدة، وهو ما يعني أن املبادئ 
األميركي  الخارجية  وزيــر  عنها  أعلن  التي 
وسلطنة ُعمان منذ أكثر من أسبوع، تبخرت 
بعد أن أدارت لها الحكومة الظهر ورفضتها 
بأشد عبارات الرفض، وصواًل إلى التصعيد 
الـــعـــســـكـــري، ردًا عـــلـــى املـــقـــتـــرحـــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــقــول أطــــراف الــشــرعــيــة إنــهــا »خــارطــة 
طـــريـــق« لــشــرعــنــة االنـــقـــاب. وكـــانـــت مــبــادئ 
»إعـــان مسقط«، تضمنت تجديد  ُسمي  مــا 
االلتزام بالهدنة التي انهارت كأنها لم تبدأ 
بعد 48 ســاعــة، بــاإلضــافــة إلــى االتــفــاق على 
اســتــئــنــاف املــــشــــاورات قــبــل نــهــايــة نوفمبر 
الــنــهــايــة مـــن دون مــــؤشــــرات على  )تـــقـــتـــرب 
تــــقــــّدم(، وبـــمـــا يـــــؤدي إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
بحلول نهاية العام الحالي. وبينما ال يزال 
وفـــد الــحــوثــيــن فـــي مــســقــط ويــعــقــد لــقــاءات 
مــع دبلوماسين بــن الــحــن واآلخــــر، بــرزت 
وحلفائها،  الجماعة  مناصري  مــن  أصـــوات 
تهكمية،  بنبرة  »اتفاق مسقط«  تتحدث عن 
ــذي يــتــرأســه  ــ ــد الـــجـــمـــاعـــة الــ ــ وتــعــتــبــر أن وفـ
عبدالسام،  محمد  الجماعة  باسم  املتحدث 
املباشرة  التفاهمات  على  التعويل  في  بالغ 
مع األميركين بإنهاء الحرب ضد الجماعة.

ــــع تـــصـــعـــيـــد مــــيــــدانــــي، إذ  ويــــتــــرافــــق ذلــــــك مـ

الـــســـابـــق بــتــوضــيــح بــعــض املـــابـــســـات الــتــي 
أحــاطــت ببعض األحــــداث الــهــامــة فــي تونس، 
ولــعــل أبــرزهــا مــا ُيــعــرف فــي تــونــس بــأحــداث 
الفاصلة  النقطة  شّكلت  التي  سويقة«  »بــاب 
فــــي املـــواجـــهـــة األمـــنـــيـــة بــــن الـــنـــظـــام وحـــركـــة 
»الــنــهــضــة«، وكــانــت لها تــأثــيــرات بالغة على 
ــــى انــقــســامــات  ــكـــل، أدت إلـ مــصــيــر الـــحـــركـــة كـ
داخـــلـــهـــا مـــن جـــهـــة، وإلـــــى حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت 
والـــســـجـــن الـــتـــي طـــاولـــت آالفـــــا مـــن قــيــاداتــهــا 

وأعضائها من جهة أخرى.
وقــعــت أحـــداث الــحــي الشعبي »بـــاب سويقة« 
ــرايــــر/ شــــبــــاط مــــن عـــــام 1991،  ــبــ فــــي شـــهـــر فــ
عــنــدمــا قــــام شـــبـــاب مـــن الـــحـــركـــة بـــحـــرق مقر 
الحزب الحاكم في املنطقة )العاصمة تونس(، 
وكــان داخله حــارســان، ما دفــع نظام الرئيس 
املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي إلـــى إعـــان 
الحرب على »النهضة«، ما أدى إلى نفي جزء 
من قياداتها وسجن البعض اآلخر، باإلضافة 
إلى انتهاكات لحقت بأعداد هائلة من الحركة 
وأدت إلى تقطيع أوصالها بشكل كامل. وكان 
النقاش يدور طيلة هذه السنوات حول ما إذا 
كــانــت قــيــادات »النهضة« اتــخــذت ذلــك الــقــرار 
من  انــتــقــلــت  ــة  ــهـ املـــواجـ كـــانـــت  مـــا  وإذا  ال،  أم 
طورها السياسي إلى اعتماد أسلوب العنف 
ــة الــنــظــام  ــهـ كـــخـــيـــار اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي مـــواجـ

املــيــدانــيــة عــلــى أكــثــر مــن جبهة فــي تــعــز بن 
قوات الشرعية واالنقابين، وسط أنباء عن 

سقوط قتلى وجرحى.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بــالــتــزامــن مــع إكمال 
ُعـــــرف  ــلــــى أول إعــــــــان ملـــــا  ثــــاثــــة أشــــهــــر عــ
علنت مــن مدينة 

ُ
»مــبــادرة كــيــري«، والــتــي أ بـــ

ــقــــب اجــــتــــمــــاعــــات مــع  جـــــــدة الــــســــعــــوديــــة عــ
املسؤولن السعودين والرباعية التي تضم 
بريطانيا،  املتحدة،  الواليات  وزير خارجية 
آب.  25 أغسطس/  اإلمـــارات، في  السعودية، 
ــرى اســتــيــعــاب جــوهــر  ــق، جــ ــ وفــــي وقــــت الحـ
املقترحات بخطة املبعوث الدولي إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، وصواًل إلى لقاءات مسقط 
منتصف الشهر الحالي. وبعد ثاثة أشهر، 
اليوم،  فشلت حتى  واشنطن  أن  يبدو جليا 
الذي  الحكومي  الرفض  بفرض خطتها، مع 
واجـــهـــتـــه، لــكــنــهــا فـــي املـــقـــابـــل، ســــددت هــدفــا 
وحيدًا بمرمى الشرعية، وهو اللقاء املباشر 

ــادات الــحــركــة  ــيــ ــيـــدات قــ ــأكـ فــهــي تــلــتــقــي مـــع تـ
قاموا  ربــمــا  أبنائها  بــأن بعض  الــثــورة،  بعد 
ــأة املــاحــقــة الــبــولــيــســيــة وتضييق  تــحــت وطــ
الــخــنــاق عليهم ببعض األخــطــاء ومــن بينها 
باب سويقة، ولكنها تبقى مبادرات فردية لم 
تخطط لها القيادة، مع أنها ترافقت مع أحداث 
عـــدة مــمــاثــلــة فــي عـــدد مــن املــنــاطــق. لــكــن هــذه 
الــشــهــادة أيــضــا، جـــاءت بالصدفة، لــتــرد على 
بيان لنب علي، مباشرة بعدها، حول شهادات 
ضحايا االنتهاكات، ادعى فيه أن الباد مرت 
خــــال فـــتـــرة حــكــمــه بـــمـــراحـــل دقــيــقــة واجــهــت 
الــــدولــــة خـــالـــهـــا تـــحـــديـــات أمـــنـــيـــة ومــخــاطــر 
أو  منها  يضخم  ولــم  يصطنعها  لــم  حقيقية 
يــبــالــغ فــيــهــا، مــضــيــفــا أنـــه »يـــتـــرك لــلــمــؤرخــن 
النزهاء مهمة الخوض في تفاصيلها وكشف 
التونسية  الــدولــة  أن  خــفــايــاهــا«. وشـــدد على 
بــأجــهــزتــهــا األمــنــيــة كــانــت خـــال فــتــرة حكمه 
أحيانا »في مواجهة أجنحة سرية وعسكرية 
الــعــلــن،  الــعــمــل فــي  تــّدعــي  لتنظيمات حــزبــيــة 
وفـــي أحـــيـــان أخــــرى كــانــت تـــواجـــه تنظيمات 
ــارت الــعــمــل خـــــارج الــشــرعــيــة  ــتــ ســيــاســيــة اخــ
والــقــانــون ومــارســت العنف وحــرضــت عليه«. 
واعترف البيان بأن »مواجهة هذه التنظيمات 
الــســيــاســيــة مــن املــمــكــن أن تــكــون قــد أدت إلــى 

تجاوزات مست بحقوق اإلنسان«.
وفي خصوص جلسات االستماع للضحايا، 
ــذه الـــشـــهـــادات في  ــال الــبــيــان إن »تــقــديــم هــ قــ
شاهدها  الــتــي  بالطريقة  االســتــمــاع  جلسات 
ــة املــقــابــلــة لـــأحـــداث،  مـــن دون تــقــديــم الــــروايــ
يــحــّول هـــذه الــجــلــســات إلـــى عــمــٍل الــقــصــد منه 
طمس الحقائق وليس إبرازها، ألن التاريخ ال 
تصنعه أنصاف الحقائق بل تصنعه الحقيقة 
كاملة با نقصان وال تحريف وال تزييف وال 

تحريض«، وفق نص البيان.
التنفيذي  املكتب  أكــد عضو  آخـــر،  فــي جــانــب 
الــحــالــي لــحــركــة »مـــشـــروع تـــونـــس«، الــصــادق 
شعبان، أحــد أبــرز وزراء بن علي، أنــه لم يكن 
لـــديـــه أي عــلــم بــمــا كــــان يــحــصــل حــيــنــهــا من 
عمليات تعذيب. ومع انطاق الشهادات، بدأت 
النشطاء  ــطــرح حــول بعض 

ُ
ت األســئــلــة  بعض 

الذين تم التنكيل بهم وقتلهم تحت التعذيب، 
ولـــم تتمكن عــائــاتــهــم حــتــى الــيــوم مــن تسلم 
دفــنــهــم. ودعــا  أمــاكــن  أو حتى معرفة  جثثهم 
مسؤولون في بعض األحزاب التونسية رموز 
النظام السابق ومسؤوليه، إلى كشف حقيقة 
ــــداث وتــفــاصــيــلــهــا، إذا كــانــت لديهم  تــلــك األحـ

نوايا حقيقية في التوبة أو االعتذار.

كثفت مــقــاتــات الــتــحــالــف الــعــربــي غــاراتــهــا 
الــــجــــويــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــة صـــــعـــــدة، شـــمـــالـــي 
مع  الحدودية  املناطق  في  وتحديدًا  الــبــاد، 
الــســعــوديــة. وجـــاءت هــذه الــغــارات فــي وقت 
مواقع  قصف  تبني  الحوثيون  فيه  يواصل 
سعودية، إذ أعلنت مصادر تابعة للجماعة، 
مــواقــع عسكرية سعودية  اســتــهــداف  أمـــس، 
الحدوديتن،  وجــيــزان  نــجــران  منطقتي  فــي 
بقذائف مدفعية، قالت إنها أدت إلى خسائر 
بــشــريــة ومـــاديـــة. فيما اســتــمــرت املــواجــهــات 

ــردده النظام  بــغــايــة إســقــاطــه، وهـــو مــا كـــان يــ
بالحركة  ناشط  كل  ضــرب  لتبرير  باستمرار 
من قريب أو بعيد. الجديد في هذا امللف، هو 
ــبـــارزة في  مــا أثــــاره أحـــد الــقــيــادات األمــنــيــة الـ
نــظــام بــن عــلــي، كــاتــب الــدولــة لــأمــن الوطني 
األسبق محمد علي القنزوعي، الذي استبعده 
ــثــــورة، مـــؤكـــدًا أن  الــنــظــام قــبــل ســـنـــوات مـــن الــ
حادثة باب سويقة لم تكن ضمن خطة حركة 
وأنها  قيادتها  مــن  بتعليمات  أو  »النهضة« 
املــبــادرة«. وأضــاف  »تحرير  بـ ُيعرف  نتاج ما 
القنزوعي، في شهادة تاريخية، أنه ال وجود 
إلثباتات تؤكد تعّمد مقترفيها حرق حارس 
لجنة تنسيق التجّمع في باب سويقة. ولكن 
أمنية  الــحــادثــة لشن حــمــات  الــنــظــام استغل 
ــــدام ثــاثــة من  واســعــة ضــد الــنــهــضــويــن، وإعـ
نــشــطــاء الــحــركــة. وتــبــدو هـــذه الــشــهــادة على 
درجة كبيرة من األهمية، تاريخيا وسياسيا، 

والحوثين،  األميركي  الخارجية  وزيــر  بــن 
قّدم 

ُ
ت دبلوماسية  وأبعاد  له من دالالت  بما 

الجماعة كطرف مقبول دوليا.
الجدير بالذكر أن »مبادرة كيري«، تتضمن 
ــــاس شـــقـــن: األول ســيــاســي ينص  فـــي األســ
تشارك  وطنية  وحـــدة  حكومة  تشكيل  على 
فيها مختلف األطـــراف، والشق اآلخــر أمني 
وعـــســـكـــري، يــتــعــلــق بـــانـــســـحـــاب الــحــوثــيــن 
ــاء ومـــــــــدن أخـــــــرى،  ــعــ ــنــ ــــن صــ ــلــــفــــائــــهــــم مــ وحــ
وتسليمهم األسلحة الثقيلة إلى طرف ثالث، 
ــواريـــخ الــبــالــســتــيــة الــتــي  بــمــا فـــي ذلــــك الـــصـ
تقّدم  التي  الصيغة  الجوار. وفي  تهدد دول 
بها املبعوث األمــمــي، يتم االتــفــاق أواًل على 
نائب رئيس توافقي جديد، بالتزامن مع بدء 
االنسحاب ومن ثم يتم تشكيل الحكومة بعد 
30 يوما، وانسحاب الحوثين 30 كيلومترًا 
تقلل خطر  السعودية، كمسافة  الحدود  عن 

احتمال وقوع هجمات مستقبلية.

معارك شراء األصوات

إمكانية  بسبب  مضمونة  غير  الطريقة  هــذه 
أن يبيع الــشــخــص صــوتــه ألكــثــر مــن مــرشــح، 
لكن عددًا من املرشحن قاموا باستيراد أقام 
ذات كــامــيــرا لــيــســتــخــدمــهــا الــنــاخــبــون الــذيــن 
ــــراء أصـــواتـــهـــم يــــوم الــتــصــويــت لــلــتــأكــد  تـــم شـ
ــق 

ّ
ــم تــعــل مـــن تــصــويــتــهــم لــلــمــرشــح نــفــســه، ولــ

األقــام  لهذه  السماح  على  االنتخابات  إدارة 
بالدخول إلى اللجان بعد.

القبض على مرشح  ألقت  قد  الشرطة  وكانت 
فــي الــدائــرة الــرابــعــة، وهــو وريــث إلحــدى أكبر 
ساسل الــعــقــارات فــي الــبــاد، بعد أن داهمت 
مكتب محاماة يعود ألحد أقربائه وُيستخدم 
ــــراء األصــــــوات لــصــالــحــه، لــكــن الــنــيــابــة  فـــي شـ
أفرجت عن جميع املتهمن بكفالة مالية بعد 
أن ُعرضوا عليها ملدة ثاثة أيام، وقال املرشح 
نفسه بعد اإلفراج عنه إنه تعرض ملؤامرة »من 
قبل أطراف متنفذة ال تريد الخير له وللوطن«.
وتعليقا على هذا املوضوع، قال املتابع للشأن 
االنتخابي، ناصر املا، لـ »العربي الجديد«، إن 
شترى 

ُ
عّد أكثر انتخابات ت

ُ
»هذه االنتخابات ت

فــيــهــا األصــــــوات مــنــذ عــشــر ســـنـــوات تــقــريــبــا، 
بسبب مرسوم الصوت الواحد الذي أثبت يوما 
بعد يوم فشله في محاربة الظواهر السلبية 
لانتخابات، بل على العكس زاد منها«. ورأى 
املا أن شراء األصوات زاد، بسبب فاعلية هذا 
السابقة،  االنتخابات  اليوم، على عكس  األمر 
مــوضــحــا أنـــه »فـــي الــســابــق كـــان أقـــل عـــدد من 
األصـــــــوات الـــتـــي تـــؤهـــل الــشــخــص لــلــفــوز في 
االنــتــخــابــات هـــي 9 آالف صــــوت فـــي الـــدائـــرة 
أن يتحمل  ، وال يمكن لشخص 

ً
مــثــا الــرابــعــة 

 عن 
ً
كلفة شراء هذا العدد من األصوات، فضا

أنه ال يوجد عدد بمثل هذا الحجم من املمكن 
أصواتهم،  ويبيعوا  مبادئهم  عــن  يتخلوا  أن 
لكن رقم الفوز اليوم هو 3 آالف صوت، وهذا 

الكويت ـ خالد الخالدي

اقــتــراب يــوم انتخابات مجلس  مع 
األمة في الكويت، املقررة غدًا في 26 
الحالي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
املــرشــحــن في  مــن  الــعــشــرات  وبينما ينشغل 
الناخبن  على  ومشاريعهم  خططهم  عــرض 
سعيا لحسم الصراع االنتخابي على كرسي 
الــبــرملــان لــصــالــحــهــم، ينشغل عـــدد آخـــر ليس 
ــراء  ــ ــــي مـــنـــافـــســـة شـ ــن املــــرشــــحــــن فـ ــ بـــقـــلـــيـــل مـ
األصــــــوات، الــعــمــلــيــة الــتــي يــجــّرمــهــا ويــعــاقــب 
ــعــّد ظاهرة 

ُ
عليها الــقــانــون فــي الــكــويــت. وال ت

شـــــراء األصــــــــوات، بــحــســب مـــراقـــبـــن، جــديــدة 
عــلــى االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، إذ إنــهــا كــانــت 
الكويت منذ  فــي  انتخابي  مــازمــة ألي حــدث 
هم  املشترين  أغــلــب  أن  خصوصا  تأسيسها، 
نافذة  أطــراف  املحسوبن على  أو  التجار  من 
في الحكومة، وال يستطيع أحد املساس بهم. 
وبحسب املراقبن، فإن هناك طريقتن للشراء، 
غير مضمونة  واألخــــرى  إحــداهــمــا مضمونة 

لكنها تؤتي نتائجها في النهاية.
يقوم املرشح بحسب الطريقة األولى، بالتوجه 
ــــرب مــنــافــســيــه،  إلــــى الـــقـــاعـــدة االنــتــخــابــيــة ألقـ
»ورقــة  مقابل حجز  لها  طائلة  مبالغ  ويــدفــع 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــكــــويــــتــــيــــة« الــــتــــي ال يــســتــطــيــع 
املـــواطـــن وفــــق الـــقـــانـــون الــكــويــتــي الــتــصــويــت 
مـــن دونـــهـــا. ويــســتــهــدف هـــذا اإلجـــــراء خفض 
الــذاهــبــة للمرشح املنافس له،  عــدد األصـــوات 
مــا يــعــزز حــظــوظــه لــلــفــوز ولـــو بـــأصـــوات أقــل. 
التقليدية  الطريقة  فهي  الثانية،  الطريقة  أما 
ويتم عبرها دفع نصف املبلغ املقرر من املال 
للمرشح  يــصــوت  أن  قسمه  مــقــابــل  للشخص 
أيضا،  أخــذ تعّهد شفهي منه  دون غيره، مع 
ثـــم ُيـــدفـــع املــبــلــغ املــتــبــقــي لـــه بــعــد الــتــصــويــت. 

مـــا جــعــل املــرشــحــن الــفــاســديــن، وخــصــوصــا 
األثرياء منهم، يتسابقون لشراء األصوات«.

وتــــــراوح أســـعـــار األصـــــــوات، بــحــســب الـــدائـــرة 
ــابـــات، ومــســتــوى  ــتـــخـ الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا االنـ
املنافسة. وشــرح املــا في هــذا السياق: »يقال 
إن سعر الصوت حاليا في بعض الدوائر بلغ 
أكــثــر مــن 1000 ديــنــار كــويــتــي لــلــفــرد الــواحــد 
)ما يفوق 3 آالف دوالر(، وفي بعض الدوائر 
يقول  الرابعة،  الــدائــرة  مثل  التنافس،  شديدة 
ليلة  دوالر  آالف   6 إلـــى  إنـــه سيصل  الــبــعــض 

االنــتــخــابــات«، مضيفا: »هــنــاك عــدد كبير من 
املــرشــحــن يــبــحــثــون عــن أشــخــاص ليشتروا 
مــنــهــم األصــــــوات ولــكــنــهــم ال يـــجـــدون بسبب 
الــتــنــافــس الــشــديــد فــي األســـعـــار، إذ إن بعض 
أرباب العوائل بدأ يساوم على األصوات التي 
يشبه سمسرة  بما  بمبالغ ضخمة،  يمتلكها 
العبيد سابقا، وهذا ما أوصلنا إليه مرسوم 

الصوت الواحد«.
ــه مــرشــحــون انــتــقــادات الذعـــة إلــى جهاز  ووّجـ
التي  االنتخابات  لجنة  وإلــى  الكويتي  األمــن 

يـــقـــول ســـيـــاســـيـــون إنـــهـــا تـــغـــض الــــطــــرف عــن 
مهرجانات شراء األصوات التي تحصل أمام 
ــــن« وأمــاكــن  ــــدواويـ أعــيــنــهــا فـــي املــجــالــس و»الـ

تجّمع املواطنن الكويتين العادية.
للحركة  السابق  األمــن  الدويلة،  مبارك  وقــال 
الـــدســـتـــوريـــة اإلســـامـــيـــة )حــــــــدس(، الــجــنــاح 
ــوان املــســلــمــن« في  ــ الــســيــاســي لجماعة »اإلخـ
ــراء األصــــــــوات فــي  ــ الـــكـــويـــت، إن » ظــــاهــــرة شــ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة أصــبــحــت ســمــة لكل 
األســف  مــع  الــكــويــت،  فــي  انتخابي  استحقاق 

الـــشـــديـــد، وبــيــنــمــا كـــانـــت فــــي الــتــســعــيــنــيــات 
مقتصرة عــلــى الـــدائـــرة الــرابــعــة، فــإنــهــا الــيــوم 
الكويت، ولم تعد  انتشرت في جميع مناطق 
أخــــرى، وال على  عــلــى منطقة دون  مــقــتــصــرة 

قبيلة أو طائفة أو طبقة دون أخرى«.
ــنـــاس  ــبــــح الـ وأضــــــــاف الــــدويــــلــــة: »الـــــيـــــوم أصــ
ــون فــي  ــرفــ ــعــ ــي، ويــ ــ ــراشــ ــ ــ يــــعــــرفــــون املــــرشــــح ال
الغالب الناخب املرتشي، بل يستطيع املراقب 
بــكــل سهولة  يــرصــد  أن  االنــتــخــابــيــة  للساحة 
قيمة الصوت االنتخابي عند كل مرشح راٍش، 

وتحديد بــورصــة األصـــوات مــن حيث الــنــوع، 
فالصوت األعور له قيمة مضاعفة، والصوت 
املشترك له قيمته، وحجز جنسيات الخصوم 
كي ال يذهب أصحابها للتصويت للخصم له 
سعر خاص، وهكذا كل هذا مكشوف وواضح 
عــنــد الــنــاس فــي كــل املــنــاطــق«. ولــفــت إلـــى أن 
»الجهات املختصة تتعامل مع هذه الظاهرة 
بمكيالن، فإن كان املرشح من املرضي عنهم 
عــنــد هـــذه الــجــهــات، يــتــم الــســكــوت عــنــه، وإن 
كان املرشح من املغضوب عليهم أو من الذين 

يــضــايــقــون عــلــى املــرضــي عنهم ويــزاحــمــوهــم 
يحاسب  فــإنــه  ومناطقهم،  عملهم  مــيــدان  فــي 
لة القانونية الشديدة ويتم  ويتعرض للمساء

إنهاء تاريخه السياسي«.
ــــن عـــلـــمـــاء الـــكـــويـــت،  وأصــــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــشــريــعــة األســبــق  وعــلــى رأســهــم عميد كلية 
فيه حرمة شراء  أكــدت  بيانا  النشمي،  عجيل 
األصــوات، وأن من صوت في االنتخابات ألن 
لــه بطريقة غير قانونية  قـــّدم خــدمــة  املــرشــح 
فإن هذا يعّد في حكم الرشوة. وقال النشمي 

ــراء األصــــــوات مظهر  ــ ــــود مــصــيــبــة شـ إن »وجــ
غـــيـــر حــــضــــاري، بــــل هــــو مــظــهــر غــــش وصــفــة 
ضعاف النفوس«، مطالبا بحجب أصوات من 
يقومون ببيع اقتراعهم، وداعيا مجلس األمة 
السياق، ألن  القوانن في هذا  املزيد من   

ّ
لسن

»مجلس األمة مسؤول أيضا عن حماية نفسه 
وسمعته فيقترح ويقرر القوانن املحرمة لهذا 
الــعــمــل، واملـــواطـــنـــون مــعــنــيــون عــنــايــة خاصة 
وحجب  خطورته  ببيان  األمــر  هــذا  بمحاربة 
التبليغ  املـــال بــل  الــصــوت عمن يتعاطى دفــع 
عنه ليتم التحقيق معه وإدانة من يثبت عليه 

شراء الصوت أو بيعه«، وفق قوله.
ــر الـــــروقـــــي،  ــمــ ــه، قـــــــال املــــحــــامــــي عــ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
التي تحارب  القوانن  »العربي الجديد«، إن  لـ
شــراء األصــوات غير كافية وهي على ندرتها 
غير مطّبقة بشكل صحيح من وزارة الداخلية 
بسبب تداخلها في اللعبة السياسية الشائكة، 
الفتا إلى أنه سبق أن ثبتت التهمة على أحد 
مــرشــحــي بـــرملـــان 2006 بــالــصــوت والـــصـــورة 
لــكــنــه خـــرج مــنــهــا بــســبــب تــســويــات سياسية 

خارج قاعات املحاكم.
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ وتــــــــداول نـــاشـــطـــون عـــبـــر وســ
إنه  قيل  لهواتف خليوية  االجتماعي، صــورًا 
جرى توزيعها في إحدى الندوات االنتخابية، 
كرشوة من أجل التصويت ملرشح. ويستخدم 
النسائية  الحقائب  الــبــرملــان  مرشحي  بعض 
ــار الــبــاهــظــة الســتــمــالــة  ــعــ الــفــخــمــة ذات األســ
الــنــاخــبــات مـــن الـــنـــســـاء، إذ يــقــوم املــرشــحــون 
ــنــــدوة االنــتــخــابــيــة  بــتــخــمــن عــــدد حـــضـــور الــ
مقاربة  حقائب  بــشــراء  يقومون  ثــم  النسائية 
لهذا العدد وتوزيعها في الندوة مع إصرارهم 
على أنــهــا هــديــة عــاديــة وليست رشـــوة. وقــال 
إيــهــاب مــعــمــر، وهـــو مــديــر مبيعات فــي محل 
إلحدى املاركات الفرنسية الشهيرة في أسواق 
»العربي  الصالحية، وسط العاصمة الكويت، لـ
الشهر  هــذا  بيعت  التي  »الكمية  إن  الجديد«، 

توازي ما بعناه طوال سنة ونصف تماما«.

تعز إحدى أكثر المدن تعرضًا للدمار بسبب الحرب )أحمد الباشا/فرانس برس(

خالل جلسات االستماع لشهادات االنتهاكات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

شراء األصوات ليس جديدًا لكنه يتوسع )ياسر الزيات/فرانس برس(

يعود الحديث قبيل انتخابات مجلس األمة في الكويت المقررة غدًا السبت، إلى ظاهرة شراء 
األصوات، وتوّسعها في الشارع الكويتي لتصبح األكثر انتشارًا خالل االنتخابات الحالية، كما يقول 
مراقبون. ويتحدث هؤالء عن أسباب عدة لهذا االنتشار، منها اعتماد قانون الصوت الواحد 

للسلطات  اتهامات  إلى  االقتراع، إضافة  يتخللها  التي  العيوب  أثبت فشله في محاربة  الذي 
بعدم التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال. كذلك يتحدث البعض عن أن القوانين التي تحارب 

شراء األصوات غير كافية وهي على ندرتها غير مطبّقة بشكل صحيح
يحصل غدًا

منافسة شرسة تستبق 
االنتخابات الكويتية

توّجه اتهامات للجهات 
المختصة بغض الطرف 

عن هذه الظاهرة

يقول مراقبون إن هذه 
االنتخابات تشهد أكبر 
عمليات شراء أصوات

مقاتالت التحالف العربي 
كثفت غاراتها في 

محافظة صعدة

بيان لبن علي يحاول 
فيه تبرير جرائم نظامه 

لـ»الظروف الدقيقة«

ال تظهر التطورات 
اليمنية أي حل قريب، 
بعد ثالثة أشهر على 

المبادرة التي أطلقها 
وزير الخارجية األميركي 

جون كيري، فيما تستمر 
الضغوط الدولية على 

السلطات الشرعية

كشفت أولى 
جلسات االستماع لضحايا 

االنتهاكات في تونس، 
عن حقائق صادمة 

حول االنتهاكات 
ومسؤولية نظامي 

الحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي

براك  أحمد  الكويتي،  األمة  لشؤون مجلس  الدولة  توقع وكيل وزارة 
الهيفي، أن ترتفع نسبة المشاركة في االنتخابات، غدًا، عن سابقتها، وأن 
الهيفي  وقال  كبيرًا.  إقباًال  تشهد 
األنباء  وكالة  نقلته  تصريح  في 
الكويتية »كونا«، أمس، إن قرار أمير 
الصباح  الجابر  األحمد  صباح  البالد 
الختيار  للشعب  بالعودة  )الصورة(، 
من  مهمة  مرحلة  في  ممثليه 
تاريخ الكويت، والدور الذي قامت 
فعاليات  بتغطية  اإلعالم  وزارة  به 
المشهد االنتخابي، سيسهمان في 

ارتفاع معدل االقتراع.

توقعات بإقبال كبير

قضية رصد
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نــفــى رئــيــس مــطــار بــيــروت الــدولــي، 
ــادي الـــحـــســـن، نـــقـــل أي  ــ املـــهـــنـــدس فــ
ــن لــبــنــان إلــى  ــر مـ ــائـ أســلــحــة أو ذخـ
ســوريــة عــبــر املــطــار. وقـــال الحسن، 
فــي بــيــان مــســاء أمــس الخميس، إن 
»بــــعــــض وســــائــــل اإلعــــــــام املــحــلــيــة 
تناولت هذا الخبر العار عن الصحة 
 عن العدو اإلسرائيلي«، مشيرًا 

ً
نقا

إلى أن »العدو يهدف من نشر مثل 
هذه األخبار الى اإلساءة إلى لبنان 
ومطاره الدولي«. ويأتي هذا البيان 
 
ً
ردًا على خبر تم تداوله، اليوم، نقا

عــن صحيفة »جــيــروزالــيــم بوست« 
اإلسرائيلية، عن شكوى تقدمت بها 
إلـــى مجلس األمـــن بشأن  إســرائــيــل 
»طريق التهريب من الحرس الثوري 
باستخدام  الله،  الى حزب  اإليراني 
الــخــطــوط الــجــويــة اإليـــرانـــيـــة الــتــي 
تـــصـــل إلـــــى مـــطـــار بـــــيـــــروت«. يــذكــر 
أن مـــســـألـــة األمـــــــن فــــي حـــــرم مــطــار 
بــيــروت الــدولــي شكلت مـــدار بحث 
واســـــع خــــال الـــعـــالـــم الـــحـــالـــي على 
والــحــكــومــي.  الــبــرملــانــي  الصعيدين 
لبنانين  لبرملانين  جولة  وكشفت 
فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــــاضــــي عــن 
نــــقــــٍص فـــــــادح فــــي عــــديــــد األمـــنـــيـــن 
واملــــوظــــفــــن اإلداريـــــــــــــن، املـــفـــتـــرض 
ــم لــتــشــغــيــل املـــطـــار بشكل  وجــــودهــ
سليم. فمن أصل 360 عنصرًا مدنيا 
وأمــنــيــا مــطــلــوبــن لــحــمــايــة املــطــار، 
اكــتــشــف الــنــواب أن الــعــدد املــوجــود 

فعليا ال يتجاوز 170 عنصرًا. 
)العربي الجديد(

ــيـــس الـــبـــرملـــان األوروبــــــــي،  ــلـــن رئـ أعـ
ــز )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــولــ ــــن شــ ــارتـ ــ مـ
الـــخـــمـــيـــس، إنـــــه لــــن يـــســـعـــى لــفــتــرة 
ــيــــعــــود  ثــــالــــثــــة فــــــي املـــــنـــــصـــــب، وســ
لــلــعــمــل الــســيــاســي بــأملــانــيــا سعيا 
في  البرملانية  االنتخابات  لخوض 
بــرلــن الــعــام املــقــبــل. وخـــال مؤتمر 
صــــحــــافــــي، لـــــم يـــــــدل شـــــولـــــز، وهــــو 
ــراكـــي، بــمــزيــد من  ــتـ ديــمــقــراطــي اشـ
قــد يسعى  كــان  إذا  عــّمــا  التفاصيل 
أن  أو  ــة  ــيــ الــــخــــارجــ ملـــنـــصـــب وزيــــــــر 
ينافس بهدف أن يخلف املستشارة 
ــل، فــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األملــــــانــــــيــــــة، أنــــجــــيــــا مـ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــررة في 
والتي سبق  املقبل،  أيلول  سبتمبر 
ملــيــركــل أن أعــلــنــت نــيــتــهــا الــتــرشــح 

لوالية رابعة.
)رويترز(

أعلنت الصن دعمها فرض عقوبات 
جديدة من األمم املتحدة على كوريا 
النووية  التجربة  بسبب  الشمالية 
الــتــي أجــرتــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــــت خــــامــــس وأكـــبـــر  ــانـ ــ ــي، وكـ ــ ــاضــ ــ املــ
الواليات  وتتفاوض  نووية.  تجربة 
املتحدة مع الصن الحليف الوثيق 
لكوريا الشمالية، على مسودة قرار 
جديد ملجلس األمن الدولي ملعاقبة 
على  املــســودة  ووزعـــت  بيونغيانغ. 
الــــــــــدول الـــــثـــــاث األخــــــــــرى الــــدائــــمــــة 
العضوية باملجلس والتي تملك حق 
النقض )الفيتو(. وقال دبلوماسيان 
إن الـــصـــن وافـــقـــت عــلــى الــعــقــوبــات 
ــا  ــهـ الــــــجــــــديــــــدة، لــــكــــن روســــــيــــــا لـــديـ
املتحدث  قــال  بكن،  وفــي  تحفظات. 
جــيــنــغ  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ
شوانغ، إن الصن أيدت اتخاذ عدد 
من اإلجراءات من قبل مجلس األمن 
األخيرة،  النووية  التجربة  على  ردًا 
»لـــكـــن مـــنـــاقـــشـــة تـــفـــاصـــيـــل مـــســـودة 
الــقــرار ال تـــزال قيد الــتــفــاوض«. كما 
أوضح دبلوماسي بارز في مجلس 
األمن، أن الواليات املتحدة والصن 
روسيا  لكن  العقوبات،  على  اتفقتا 
تعطل اتــخــاذ إجـــراء بــشــأن مسودة 
الــذي  الدبلوماسي  ويعتقد  الــقــرار. 
ــكــــشــــف عـــــن هـــويـــتـــه،  ــلــــب عـــــــدم الــ طــ
أن الـــصـــن يــمــكــنــهــا إقـــنـــاع روســيــا 
الجديدة،  العقوبات  على  باملوافقة 
األعضاء  الخمس عشرة  الــدول  وأن 
فـــي مــجــلــس األمــــن قـــد تــصــوت على 
مـــســـودة الــــقــــرار فـــي وقــــت مــبــكــر قد 

يكون األسبوع املقبل.
)رويترز(

بيروت تنفي 
نقل أسلحة 

إيرانية إلى سورية 

مارتن شولز 
يعود للسياسة 

األلمانية

الصين توافق 
على معاقبة 
كوريا الشمالية



أفغانستان مستاءة من ضعف دعم الغرب

11 ألف »طالباني« ينضمون لـ»المصالحة« 

ترامب يعيّن أول وزير أسود اليوم

أحد المنضمين إلى 
المصالحة يفجر نفسه 

في قاعدة أميركية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

الداخليــة  الخالفــات  تســببت 
الحادة في صفوف حركة طالبان 
والقيود التي فرضتها الســلطات 
الباكســتانية على قيــادات الحركة الالجئني 
اإلغــراءات  إلــى  باإلضافــة  أراضيهــا،  علــى 
املاليــة التــي تقدمها الحكومة األفغانية، في 
انضمــام عــدد كبيــر مــن مســلحي وقيــادات 
»طالبــان« إلــى عمليــة املصالحــة األفغانيــة، 
بالعــودة  املصالحــة  لجنــة  تســميها  والتــي 
العمليــة  هــذه  لكــن  الطبيعيــة.  الحيــاة  إلــى 
مــع  أخيــرًا،  بهــا،  يســتهان  ال  تلقــت صفعــة 
إقدام أحد املحاربني السابقني في »طالبان«، 
علــى تفجيــر نفســه داخــل قاعــدة عســكرية 
أميركيــة، نجــح فــي الحصــول علــى وظيفــة 
فيهــا، بعــد انضمامــه إلــى مســار املصالحــة. 
غيــر أنــه بمعــزل عــن العمليــة املذكــورة، فــإن 
إلــى مســار  أو املنضمــني  أعــداد »التائبــني« 
املصالحــة، يبــدو كبيــرًا جــدًا وواعــدًا، وهــو 
مــا تعتبــر حكومــة أفغانســتان أنــه ال يجــد 
دعمــا يــوازي أهميــة الحــدث مــن قبــل الغــرب 
فــي  شــهدت  أفغانســتان  وكانــت  عمومــا. 
غــادر  مــن  عــدد  ارتفــاع  األخيــرة  األعــوام 
باســم  الناطــق  ويقــول  »طالبــان«.  صفــوف 
اللجنة العليا للمصالحة، محمد إســماعيل 
»العربــي الجديــد«،  قاســم يــار، فــي حديــث لـ
إنــه خــالل األعــوام الخمســة املاضيــة تمكنت 
عنصــر  ألــف   11 نحــو  إقنــاع  مــن  اللجنــة 
واالنضمــام  الســالح  بتــرك  »طالبــان«  مــن 
أنــه  إلــى  ويلفــت  األفغانيــة.  املصالحــة  إلــى 
مختلفــة،  وألســباب  األخيــرة  الفتــرة  خــالل 
ازداد عــدد املنضمــني إلــى املصالحــة وشــمل 
أن  »طالبــان«. ويضيــف  فــي  بــارزة  قيــادات 
هؤالء جاؤوا ومعهم ما بني 5000 إلى 6000 
وســلموها  وثقيلــة،  خفيفــة  ســالح،  قطعــة 
إلــى الحكومــة األفغانيــة، مقابــل مــا تمنحــه 
عبــر  حياتهــم  تأمــني  مــن  لهــم  الحكومــة 
راتــب شــهري، مشــددًا علــى أن لجهــود لجان 
إيجابيــة علــى  نتائــج  اإلقليميــة  املصالحــة 

األرض.
نفســه،  الوقــت  فــي  يبــدي  يــار  قاســم  لكــن 
الدولــي  املجتمــع  تعامــل  إزاء  أملــه  خيبــة 
أن  ويؤكــد  األمــر.  هــذا  مــع  املانحــة  والــدول 
نقــص امليزانيــة أرغمــت اللجنــة علــى إقالــة 
الكثيــر مــن موظفيهــا وهــي اآلن علــى وشــك 
إغــالق بعــض مكاتبهــا فــي األقاليــم، محــذرًا 
خطيــرة،  تبعــات  لــه  ســيكون  األمــر  أن  مــن 
وناشــد املجتمــع الدولــي أن يوفــر امليزانيــة 
أبــرز  أحــد  وفــي  األفغانيــة.  للمصالحــة 
األحــداث بهــذا الشــأن، يقــول املتحدث باســم 
ننجرهــار،  إقليــم  فــي  املحليــة  الحكومــة 
عطــاء اللــه خوجياني، إن عشــرة من قياديي 
»طالبــان« ألقــوا الســالح طواعيــة األســبوع 
األفغانيــة،  املســلحة  القــوات  أمــام  املاضــي، 
وانضمــوا إلــى عمليــة املصالحــة األفغانيــة. 
إذ  للغايــة،  املهمــة  بالخطــوة  ذلــك  ويصــف 
إن أولئــك القياديــني كان لهــم دور مهــم فــي 

مــن  هربــوا  الحركــة،  فــي  القيــادي  املجلــس 
قندهــار  مدينــة  إلــى  ودخلــوا  باكســتان 
تعــرض  بعدمــا  القبليــة  الزعامــة  بوســاطة 
عــدد مــن القياديني في الحركــة لالعتقال من 

قبل 
الســلطات الباكســتانية. وتعــرض بعضهــم 
يزعــم  غامضــة،  ظــروف  فــي  الغتيــاالت 
املحللــون أن اســتخبارات دول املنطقــة هــي 

من تولى تنفيذها.
انتعشــت  قــد  األفغــان  آمــال  كانــت  وفيمــا 
بعــد  البــالد  فــي  التوتــر  حالــة  بتخفيــض 
استمرار عملية انضمام قيادات ميدانية في 
»طالبــان« إلــى املصالحــة األفغانيــة، وجهت 
الحركــة لهــذا املســار ضربــة ال يســتهان بها، 
داخــل  انتحاريــة  عمليــة  تنفيــذ  خــالل  مــن 
قاعــدة أميركيــة، نفذهــا أحــد املنضمــني إلــى 

املصالحة األفغانية. 
وعلمــت »العربــي الجديــد« أن منفذ العملية 
يدعى، قاري عناية الله، معروف في أوساط 
مــن  وكان  بروانــي.  محمــد  بقــاري  طالبــان 
فــي  باغــرام  بمديريــة  لغمانــي  حــي  ســكان 
كابــول.  للعاصمــة  املجــاور  بــروان،  إقليــم 
قبــل  »طالبــان«  فــي  فعــااًل  عنصــرًا  وكان 

أحــد  خــالل  مــن  املصالحــة  إلــى  ينضــم  أن 
ويقــول   .2008 عــام  فــي  املحليــني  الوجهــاء 
مســؤول الحكومــة املحليــة بمديريــة باغرام، 
العمليــة  منفــذ  إن  قدوســي،  الشــكور  عبــد 
أن  منــذ  األميركيــة  القاعــدة  فــي  يعمــل  كان 

ألقى الســالح وحتى تفجير نفســه األســبوع 
تمكــن  كيــف  املســؤول  يعــرف  وال  املاضــي. 
الشاب من العثور على العمل داخل القاعدة 
األميركيــة املحصنــة أمنيــا، لكنــه يعــرب عــن 
اســتغرابه الشــديد إزاء العمليــة التــي نفــذت 
بحــزام ناســف وليــس باألســلحة الرشاشــة 
فــي العمليــات الداخليــة  كمــا يحــدث غالبــا 

ضد القوات األفغانية واألجنبية.
وبعد العملية بفترة وجيزة، داهمت القوات 
بــروان  فــي  العمليــة  األميركيــة منــزل منفــذ 
إلــى  ونقلتهمــا  عمــه  وابــن  عمــه  واعتقلــت 
مــكان مجهــول. لكن أســرة الرجــل أعربت عن 
اســتغرابها إزاء مــا وصفتــه بالتهمــة التــي 
وجهــت إلــى ابنها. أمــا »طالبان« فقد أعلنت 
مســؤوليتها عــن العمليــة، مشــيرة إلــى أنهــا 

أدت إلى مقتل وجرح أكثر من 40 أميركيا.
قد تكون العملية من عشرات العمليات التي 
تنفذها طالبان كل شــهر. لكنها ذات دالالت 
فــي حيــرة  األميركيــون  ال يمكــن تجاهلهــا. 
مــن أمرهــم، ومربكــون بشــأن الثغــرة األمنية 
التــي أتاحــت وصــول االنتحــاري إلــى داخــل 
القاعدة. ويستغربون كيف أن منفذ العملية 
كان يعمــل منــذ مدة طويلــة في هذه القاعدة 
مــع أنــه كان، فــي الســابق، عنصــرًا بصفــوف 
»طالبان« لفترة طويلة قبل أن يلقي السالح 
ضمن مشروع العودة إلى الحياة الطبيعية 
للمصالحــة  العليــا  اللجنــة  دشــنتها  التــي 
وقيــادات  وعناصــر  ألفــراد  األفغانيــة 

التنظيمات املسلحة.
وكما حيرت العملية األميركيني، فهي كذلك 
وضعت عالمات استفهام على كل من انضم 
وينضــم إلــى املصالحة األفغانية. وبعضهم 
الــذي  القبلــي  الجيــش  إلــى صفــوف  ينضــم 
يقاتــل جنبــا إلى جنــب مع الجيش األفغاني 
فــي  املســلحة.  والجماعــات  »طالبــان«  ضــد 
إلــى  االنتحاريــة  العمليــة  أدت  املحصلــة، 
األفغانيــة  والحكومــة  األميركيــني  تكبيــد 
طالبــان  حركــة  ومنحــت  فادحــة،  خســارة 
مكســبا معنويــا، ربمــا هــي نفســها لــم تكــن 

تتوقعه.
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سياسة

يتوقع أن يعيّن الرئيس 
األميركي المنتخب 

دونالد ترامب، اليوم، بن 
كارسون، كأول وزير أسود 

في إدارته، في ظل 
إعادة طرح فرز يدوي 

ألصوات 3 واليات قد تغيّر 
نتيجة التصويت

الحياة  إلى  »طالبان«  مقاتلي  بعودة  يعرف  ما  أو  المصالحة  بملف  تقدم  بشأن  تفاؤلها  األفغانية  السلطات  تبدي  فيما 
الطبيعية، وجهت الحركة صفعة لهذا المسار، باستهداف قاعدة أميركية، عبر عنصر بصفوف »طالبان« انضم للمصالحة

مقبرة أحد ضحايا التفجير األخير الذي استهدف مسجدًا في كابول )وكيل كهشار/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

يواصــل الرئيــس األميركــي املنتخــب دونالد 
ترامب، محاولة امتصاص غضب معارضيه 
الواليــات  بحكــم  لــه  تســمح  قاعــدة  وإرســاء 
كانــون  ينايــر/  عشــرين  مــن  بــدءًا  املتحــدة 
التنويــع  خــالل  مــن  وذلــك  املقبــل،  الثانــي 
بشــكل  ومســاعديه  وزرائــه  تعيينــات  فــي 
وحزبيــة  شــعبية  قواعــد  فيــه  يســترضي 
فــي  النســبي.  ولــو  رضاهــا،  نيــل  مــن  بــد  ال 
هــذا الســياق، يتوقــع أن يعــنّي ترامــب، اليــوم 
الجمعــة، بــن كارســون، كأول وزيــر أميركــي 
البشــرة  ذوي  مــن  إدارتــه،  فــي  أفريقــي  ــــ 
إحداهمــا  ســيدتني،  عــنّي  بعدمــا  الســوداء، 
ابنــة ملهاجريــن مــن الهنــد، وهــي نيكي هالي 
كسفيرة للواليات املتحدة في األمم املتحدة. 
لكن تلك الخطوات ال تبدو أنها كافية إلقناع 
العالقــة  وبتطبيــع  باالستســالم  خصومــه 
مــع عهــده ألربــع ســنوات مقبلــة علــى األقــل، 
إذ أشــارت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« إلــى 
هيــالري  الديمقراطيــة  املرشــحة  أنصــار  أن 
يناهــز  مــا  نيلهــا  رغــم  الخاســرة  كلينتــون، 

مليوني صوت أكثر مما ناله ترامب، صّعدوا 
حملتهــم املطالبــة بإعــادة فــرز األصــوات فــي 
واليات ميشــيغن وويسكنســن وبنسلفانيا، 
وجــددوا دعوتهــم لكلينتــون للمســارعة إلــى 
تلــك  فــي  االنتخابــات  بنتائــج  طعــن  تقديــم 
يفقــد  ولــم  رســميا.  إعالنهــا  قبــل  الواليــات 
نتيجــة  تغييــر  فــي  األمــل  كلينتــون  أنصــار 
االنتخابــات التــي فــاز فيها ترامــب بأصوات 
االنتخابــي  املجمــع  فــي  الكبــار  الناخبــني 
 232 مقابــل  أصــوات   306 علــى  بحصولــه 
لكلينتــون، وهــم يراهنــون علــى إعــادة الفــرز 
في تلك الواليات حيث الفارق ال يتجاوز 1.2 
في املئة من األصوات لصالح ترامب. وانتشر 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي هاشــتاغ 
بالتصويــت(،  )دققــوا   #auditthevote#
مجلــة  نشــرته  مقــال  بعــد  خصوصــا 
بروفيســور  »نيويــورك« أللكــس هالدرمــان، 
تكنولوجيا املعلومات في جامعة ميشيغن، 
مســتعرضا احتمــاالت تعــرض االنتخابــات 
لهجوم إلكتروني روسي، مشيرًا إلى الفارق 
الكبيــر بــني توقعات اســتطالعات الــرأي قبل 
االنتخابــات، والنتائــج التــي ظهــرت بعدهــا. 
ورغــم أن هالدرمــان ال يحســم بوجود تزوير 
الحــل  أن  إلــى  يخلــص  أنــه  إال  إلكترونــي، 
الوحيــد للتأكــد مــن عــدم حصول ذلــك، يكون 
بإعــادة فــرز يــدوي لألصــوات فــي الواليــات 

الثالث املذكورة.
إجــراء  إلــى  الداعــني  نظــر  وجهــة  وتســتند 
تحقيــق فــي احتمــال االختــراق اإللكترونــي، 
وتزوير نتائج الواليات الثالث التي اعتادت 
مرشــحي  لصالــح  االنتخــاب  عقــود  منــذ 
االتهامــات  علــى  الديمقراطــي،  الحــزب 
األميركيــة  اإلدارة  التــي وجهتهــا  الرســمية 
بهجمــات  بالقيــام  ملوســكو  الحاليــة 
إلكترونيــة على الواليــات املتحدة، وقرصنة 
مــن  وعــدد  الديمقراطــي  الحــزب  معلومــات 

املؤسسات الحكومية بهدف العبث بنتيجة 
»صديــق  إليصــال  الرئاســية  االنتخابــات 

روسيا«، دونالد ترامب.
فــي غضــون ذلــك، أصبحــت بيســتي ديفوس 
ثانــي وزيــرة فــي إدارة ترامــب، بصفــة وزيرة 
املنتخــب،  الرئيــس  للتعليــم، بينمــا يســّمي 
لإلســكان  وزيــرًا  كارســون  الجمعــة،  اليــوم 
كان  وكارســون  الحضــري.  والتطويــر 
مرشــحا لنيــل بطاقة الحــزب الجمهوري في 
االنتخابات الحزبية التي خســرها ملصلحة 
ترامــب. بعدها، تتوقع »نيويورك تايمز« أن 
يســمي الرئيــس الجنــرال جايمــس ماتيــس 
وزيــرًا  املجنــون«(،  »الكلــب  بـ )املعــروف 
للدفــاع، بينمــا يســتمر االنقســام بــني أركان 
املحيطني بترامب حيال َمن يجب أن ُيسمى 
ــل 

ّ
علــى رأس وزارة الخارجيــة، بــني مــن يفض

رودي جوليانــي، ومــن يميــل باتجــاه الرجل 
املرشــح  الجمهــوري،  الحــزب  داخــل  القــوي 
الرئاســي الخاســر بوجــه بــاراك أوبامــا عــام 
2012، ميــت رومنــي. وبــدا أن جولياني يزيد 
مهمــة ترامــب صعوبــة، إذ تنقــل الصحيفــة 
عــن الرجــل قولــه لترامب إنه ال يرغب بوزارة 
ترامــب  يقــم  لــم  إن  الخارجيــة  غيــر  أخــرى 
عنــه  فينقــل  رومنــي،  أمــا  لهــا.  باختيــاره 
مقربون أنه لم يبلغ ترامب حماســته لتولي 
هذا املنصب الرفيع، في ظل نصائح ســلبية 
تصل لترامب إزاء رومني، لناحية أن الرجل 
لديه أجندة خاصة في السياســة الخارجية 
ســيقوم بتنفيذهــا بمعــزل عــن آراء الرئيــس 
الرئيســية،  القضايــا  مــن  املعلنــة  ومواقفــه 
والعالقــة  األوســط  والشــرق  إيــران  مــن 
بأوروبــا... ومــن بــني املعاييــر التــي يأخذهــا 
ترامــب وفريقــه بعــني االعتبــار قبــل اإلقــدام 
علــى التعيينــات الرئيســية، تفــادي احتمــال 
إســقاط املرشــح املعنــي فــي الكونغــرس عند 

التصويت على اسمه.

البــالد. ودون  فــي شــرق  امليدانيــة  األحــداث 
لهــؤالء  أن  عــن هوياتهــم، يؤكــد  أن يكشــف 
يــد فــي تفجير الجســور واملبانــي الحكومية 
واســتهداف املراكــز األمنيــة، وانضمــوا إلــى 
املصالحــة بعــد التواصــل مــع املســؤولني في 
هــؤالء  أن  ويذكــر  األفغانيــة.  االســتخبارات 
كانــت  مجــاورة  دولــة  بــأن  اعترفــوا  القــادة 
مــن  تعبــوا  وأنهــم  ملصالحهــا  تســتخدمهم 
تدميــر بالدهــم ملصالــح آخريــن. ويشــير إلى 
أن عــددًا كبيــرًا مــن قيــادات وعناصر طالبان 
الحكومــة، ال ســيما  مــع  يتواصلــون حاليــا 
االســتخبارات، مــن أجــل العودة إلــى بالدهم 

واالنضمام إلى املصالحة.
وتفيــد مصــادر مــن داخــل حركــة طالبــان أن 
عــددًا مــن أعضــاء ما يســمى بشــورى كويتا، 

متابعة

 #حيفا هي أجمل مدينة في العالم. 
ّ
 ■ يقول لي جّدي دائما أن

ي، رغم هذا، أصّدقه 
ّ
أنا لم أَر حيفا. وجّدي لم يزر كل مدن العالم. لكن

كثيرًا

■ #يديعوت_أحرنوت: »تعليق الدوام في جامعة حيفا بسبب الحرائق«. 
واإلعالم العبري ينشر كاريكاتيرًا يظهر فرح الفلسطينيني باشتعال 

الحرائق

■ إسرائيل ماخده دور الضحية ونتنياهو بهدد انو يعرف مني يلي 
بحرق، عشان يمنعو اآلذان 

■ بعيدًا عن ضجيج العجز العربي. فقط كشفت هذه الحرائق هشاشة 
#إسرائيل من الداخل، فهي ال تجيد سوى حرب واحدة

■ نتنياهو يستدعي الطائرة األميركية العمالقة #سوبر_تانكر ملواجهة 
الحرائق في حالة الطوارئ واألزمات ويهدد بإجراءات رادعة ضد العرب. 

الله يساعدنا 

■ قائد قوات اإلطفاء الصهيوني يقول: »إننا في حالة حرب«

■ تحرير #املوصل بات قريبا والخزي والعار ملن باع شرفه وأرضه

■ تفجير إجرامي يستهدف املدنيني في #الحلة بمحافظة #بابل. أسلوب 
#داعش املعتاد عندما يخسر أراٍض وفشل جديد للجهاز األمني

■ والله إن هجوم بشار على #حلب اشد من جميع حروب إسرائيل على 
#غزة

■ #سورية تحترق منذ سنوات. منذ سنوات يحترق أطفال حلب بقنابل 
النابالم، والعالم أخرس. أين إنسانيتكم؟

■ حلب من دون مياه وكهرباء وتحت رحمة القذائف والبعض يهلل 
ملباراة، أقل ما يقال عنها، إنها »مهزلة« في ظل واقع املدينة

■ الله يكون بعون هالشعب اللي كل العالم متكالب عليه وعلى قضيته 
والكل بده حصته من دم السوريني املساكني

يظهر  ما  وهو  األفغانية،  طالبان  حركة  داخل  االنقسام  حلقة  تتسع 
أقدمت  الحركة. فقد  أجنحة  تنفذها بعض  التي  العمليات  مثًال في 
مجموعة تنسب نفسها للحركة بخطف 6 مواطنين أفغان في والية 
البالد هم موظفون في منظمات إغاثة دولية. وبينما  »غور« غربي 
البالد،  غرب  في  للحركة  اإلقليمية  القيادة  باسم  المتحدث  الخبر  أعلن 
اهلل  ذبيح  »طالبان«  باسم  العام  المتحدث  فإّن  زاده،  والي  األحد  عبد 

مجاهد، قال إنه ال يملك أي معلومات عن الحادثة.

انقسام الحركة يتعّمق 
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موازنة الجزائر تشعل غضب المزارعين
الجزائر ـ حمزة كحال

قــال رئيــس اتحــاد الفالحــني الجزائريــني محمــد 
عليــوي، لـــ »العربــي الجديــد«، إن »زيــادات أســعار 
الوقــود الجديــدة التــي أقرتهــا موازنــة عــام 2017 
ســتؤثر ســلبا على قطاع الزراعة في الجزائر، إذ إن املزارعني 
لم يستفيقوا بعد من صدمة الزيادة األولى ألسعار الوقود«.
وأضــاف عليــوي أن »زيــادة جديــدة في أســعار الوقــود تعني 
أســعار  علــى  بظاللهــا  ســتلقي  جديــدة  وتكلفــة  مصاريــف 
الســلع الزراعيــة التــي ستشــهد ارتفاعــا فــي مختلــف املراحــل 
بدايــة مــن املــزارع وصــوال إلــى تاجــر التجزئــة الذي ســيواجه 

أيضا بارتفاع أسعار النقل«.
وكان البرملــان الجزائــري قــد اعتمــد مســاء الثالثــاء املاضــي 
موازنــة الجزائــر الجديــدة لعــام 2017، والتــي شــملت العديــد 
مــن اإلجــراءات التقشــفية ملواجهــة األزمــة املالية الحــادة التي 

تواجه البالد بسبب انخفاض أسعار النفط.
ولفــت رئيــس اتحــاد الفالحــني إلــى أنــه ســيلتقي مــع رئيــس 
الفالحــة عبــد  املالــك ســالل، ووزيــر  الجزائــري عبــد  الــوزراء 

العــودة  مقترحــا  املزارعــني،  شــكاوى  لرفــع  شــلغوم،  الســالم 
للعمل بنظام »وقود الزراعة« من خالل تخصيص مضخات 

خاصة باملزارعني في محطات الوقود بأسعار أقل.
ومــا فاقــم أوجــاع املزارعني زيادة الرســم على القيمة املضافة 
فــي املوازنــة الجديــدة. وفي هذا الســياق، قــال رئيس تعاونية 
»العربي  مزارعــي منطقــة الهضــاب العليــا، رابــح بــن ديــدان، لـ
الجديــد« إن »رفــع الرســم علــى القيمــة املضافــة ســيؤثر علــى 
أســعار األســمدة واألدويــة التــي يقتنيهــا املزارعون لتحســني 
وحماية الثمار، كما سترتفع فاتورة املاء والكهرباء أيضا«.

يذكــر أن ميزانيــة املخصصــة لقطــاع الزراعــة للســنة القادمــة 
قــد طاولتهــا سياســة »شــد الحــزام« التــي تنتهجهــا الجزائــر 
إذ  البــالد،  بهــا  تمــر  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  ملواجهــة 
دينــار  مليــار   254.25 مــن  الزراعــة  مخصصــات  انخفضــت 
)2.27 مليــار دوالر( فــي الســنة املاليــة الحاليــة إلــى 212.79 
مليار دينار )1.92 مليار دوالر( في السنة املقبلة أي بتراجع 
أن  الجديــد«  »العربــي  لـ مزارعــون  وأكــد   .%16.3 نحــو  بلــغ 
الحكومــة تضيــق الخنــاق عليهــم بــداًل مــن دعمهم مــا كّبدهم 
خســائر باهظــة. وقــال املــزارع عيســى ثومــي: »هــم يخنقــون 

املزارع ثم يقولون إنهم يراهنون على الزراعة لتحريك عجلة 
االقتصــاد«. وأضــاف املــزارع املنحــدر مــن محافظــة البويــرة 
»العربــي الجديــد« أن »املزارعــني كانــوا ينتظــرون إعفــاءات  لـ
ضريبيــة وتحفيــزا ماليــا لتشــجيعهم، فــإذا بهــم يفاجــؤون 
بنفقــات جديــدة ســتؤثر علــى إيراداتهــم وأســعار املحاصيــل 
في النهاية«. وينتظر أن ترتفع أسعار الوقود بثالثة دنانير 
بالنســبة للوقــود مــن النــوع العــادي الــذي ســيصبح 31.45 
دينارًا )28 ســنتا(، فيما ســيرتفع ســعر الديزل )الســوالر( من 
19 دينــارًا للتــر الواحــد إلــى 20 دينــارًا )18 ســنتا( باإلضافــة 

إلى ارتفاع القيمة املضافة.
ويكشــف مــزارع مــن محافظــة املســيلة )جنــوب العاصمــة( 
دحمــان صحــراوي لـــ »العربــي الجديد« عــن أن مخصصات 
الوقــود ملزارعــه بلغــت نحــو حوالــي 1.5 مليــون دينــار أي 
حوالي 13600 دوالر منذ بداية السنة التي بدأت على وقع 
زيــادات فــي أســعار الوقــود، وقــال صحــراوي: »كم ســترتفع 
فاتورة الوقود ســنة 2017؟ من املؤكد أنني ســأضطر لرفع 
األســعار ملواجهــة أعبــاء زيــادة التكلفــة والحــد مــن نزيــف 

العائدات«.

تونس ـ فرح سليم

تتوجه تونس إلى استعادة مشاريع استثمارية كبرى 
معطلــة علــى هامــش نــدوة االســتثمار التــي تحتضنها 

البالد في 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
حكومــة  أن  إلــى  الجديــد«  »العربــي  مصــادر  وتشــير 
الحيــاة التفاقيــات  إعــادة  علــى  تونــس تعمــل جاهــدة 
تنــوي  كانــت  كبــرى  اســتثمارية  شــركات  مــع  ســابقة 
تنفيــذ مشــاريع مهمــة فــي تونس على غرار ســماء دبي 
بوخاطــر،  ملجموعــة  الرياضيــة  واملدينــة  اإلماراتيــة 
بيــت  ينفــذه  الــذي  املالــي  املركــز  مشــروع  عــن  فضــال 

التمويــل الخليجــي البحرينــي. وقالــت مصــادر مطلعة 
فــي وزارة االســتثمار، إن الحكومــة توفقــت فــي إحيــاء 
مشــروع املركــز املالــي الــذي تــم اإلعــالن عنــه منــذ عــام 
منــذ  تجهيــزه  فــي  االنطــالق  ُيفتــرض  وكان   2011
وأشــارت  اليــوم.  إلــى  معلقــة  أعمالــه  ظلــت  لكــن   2014
لقانــون  التطبيقيــة  النصــوص  أن  إلــى  املصــادر،  ذات 
االســتثمار الجديــد ســتكون جاهــزة نهايــة ديســمبر/

قــد  التــي  التشــريعية  الثغــرات  كل  لســد  األول  كانــون 
تســاهم فــي تنفيــر املســتثمرين. ويعــد املركــز املالــي من 
أهــم املشــاريع الكبــرى التــي كانــت تعــّول عليهــا تونــس 
فــي اســتيعاب طالبــي العمــل، فيمــا عملــت الدولــة فــي 

مرحلــة مــا على توجيــه خريجي املعاهد الثانوية نحو 
اختصاصــات تقنيــة وفــق احتياجــات هــذه الصنف من 
املشــاريع. ويقع مشــروع املرفأ املالي الذي تناهز كلفته 
3.5 مليارات دوالر بتمويل من بيت التمويل الخليجي 
وبنــك االســتثمار اإلســالمي بمنطقــة رواد املطلــة علــى 
البحــر قــرب العاصمــة، علــى مســاحة تمتــد ألكثــر مــن 
500 هكتار. وتمتد املرحلة األولى من املشروع على 12 
شــهرا لتشــمل تجهيــز البنية التحتيــة وملعب الغولف 

واملساكن املطلة عليه على مساحة 217 هكتارا. 
كمــا توفــر املرحلــة األولى من املشــروع نحو 600 فرصة 
عمل، لكن مع االنطالق في املراحل التالية فإن مجموع 

الوظائــف ســيصل إلــى 6500 وظيفــة علــى مــدى خمــس 
ألن  املســتثمرين  بحســب  املشــروع  ويهــدف  ســنوات.  
شــمال  منطقــة  فــي  ومالــي  مركــز مصرفــي  أول  يكــون 
املصرفيــة  للخدمــات  مجمعــا  يضــم  وهــو  أفريقيــا، 
للشــركات  ومركــزا  واالستشــارات  واالســتثمارية 
التجاريــة ومركــزا لخدمــات التأمــني وشــركات التكافــل 
املركــز، مدينــة  الدوليــة.  كمــا يضــم  ومركــزا للصرافــة 
متكاملــة تحــوي مدرســة لألعمــال التجاريــة ومجمعــا 
تجاريــا ضخمــا وفنــادق فاخــرة ومينــاء ترفيهيــا يمتد 
حــرة  جامعــة  جانــب  إلــى  هكتــارا،   30 مســاحة  علــى 

ومستشفى خاص ومساحات سكنية.

تونس تستعيد مشروع المركز المالي في مؤتمر االستثمار

الروبية 
الهندية نخفض 
لمستوى تاريخي

إلــى  الروبيــة  تراجعــت 
أدنــى مســتوى لهــا علــى 
الــدوالر  أمــام  اإلطــالق 
عمليــات  مــع  تزامنــا 
الهنديــة  األصــول  بيــع 
الصناديــق  قبــل  مــن 
تزايــد  وســط  العامليــة، 
أســعار  رفــع  احتمــاالت 
إلــى  األميركيــة  الفائــدة 
جانــب انخفــاض عائدات 
وهــو  املحليــة،  الســندات 
جاذبيــة  مــن  قلــل  مــا 

الديون الهندية.
األســواق  وتعرضــت 
الشــهر  هــذا  الناشــئة 
لضغوط قوية مع تنامي 
أســعار  زيــادة  توقعــات 
فــي  األميركيــة  الفائــدة 
ملعــدالت  قويــة  آفــاق  ظــل 
فــي  والتضخــم  النمــو 
تحــت  املتحــدة  الواليــات 
ترامــب.  دونالــد  إدارة 
حكومــي  مســؤول  وقــال 
هندي أمس الخميس، إن 
ســيتخذ  املركــزي  البنــك 
املناســبة  اإلجــراءات 
قيمــة  تراجــع  ملواجهــة 
املحليــة، بحســب  العملــة 
وانخفضــت  بلومبــرغ. 
مقابــل  الهنديــة  العملــة 
 %0.25 بنســبة  الــدوالر 
إلــى 68.7425 روبيــة، فــي 
بعدمــا  أمــس،  تعامــالت 
ســجلت فــي وقــت ســابق 
وهــو  روبيــة،   68.8650
غيــر  منخفــض  مســتوى 

مسبوق.

الضرائب على التحويالت تهدد القطاع 
الخاص بالخليج

الخليج  دول  فرض  من  الدولي،  النقد  صندوق  حذر 
ضرائب على التحويالت الخارجية وعلى الدخل لألجانب 
الذين يمثلون أكثر من 90% من إجمالي عدد العاملين 
تقرير  في  الصندوق  وأوضح  الخاص.  القطاع  في 
حديث أن القرار سيترتب عليه تكاليف تشغيلية وإدارية، 
وارتفاع  الخاص  القطاع  تنافسية  تراجع  إلى  إضافة 
تكلفة اإلنتاج بسبب ارتفاع األجور، وفقدان المنطقة 
جاذبيتها على المدى القصير بالنسبة للعمالة الماهرة.

وقدر الصندوق حجم التحويالت السنوية لألجانب من 
الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دوالر.

أمازون تتجه لالستحواذ على »سوق دوت كوم« 
محادثات  اإللكترونية  للتجارة  أمازون  شركة  تجري 
يقرب  ما  مقابل  كوم«  دوت  »سوق  على  لالستحواذ 
أمازون  منح  شأنها  من  خطوة  في  دوالر،  مليار  من 
وفقًا  األوسط،  الشرق  في  النمو  سريع  قدم  موطئ 
وقالت  مطلعة.  مصادر  عن  »بلومبرغ«  أوردته  لما 
على  االستحواذ  تدرس  األميركية،  أمازون  إن  المصادر 
األخيرة  خططت  بعدما  كاملة  كوم«  دوت  »سوق 
يتم  لم  أنه  إلى  مشيرة   ،%30 عن  تقل  ال  حصة  لبيع 
»سوق  وتروج  اآلن.  حتى  نهائي  اتفاق  إلى  التوصل 
موقعها  عبر  منتج  مليون   1.5 لنحو  كوم«  دوت 

اإللكتروني في اإلمارات ومصر والسعودية.

المركزي التركي يرفع الفائدة 
ألول مرة منذ 2014

رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيس وسعر 
االقتراض لليلة واحدة، وسط تكهنات بأنه اضطر لهذه 
العملة  قيمة  تراجع  مواجهة  أجل  من  الخطوة 

المحلية التي سجلت مؤخرًا مستوى قياسيا منخفضا.
 ويأتي هذا القرار بعدما قال الرئيس التركي رجب طيب 
الفائدة في  أردوغان، أول من أمس األربعاء، إن أسعار 
وصوت  العالم.  في  المعدالت  أعلى  بين  من  تركيا 
لرفع  المركزي  بالبنك  النقدية  السياسة  لجنة  أعضاء 
الفائدة ألجل أسبوع إلى 8% من 7.5%، ورفع اإلقراض 

لليلة واحدة بنسبة 0.25% إلى %8.5.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يومًا بعد يوم يكتشف الناخب 
البريطاني أن الخسائر التي لحقت 

أو يمكن أن تلحق به وباقتصاد 
بالده بسبب قرار »البريكست« 

أكبر بكثير من املتوقع، وأن 
املكاسب التي سيحصدها من 

قراره التصويت لصالح الخروج 
من االتحاد األوروبي أقل كثيرًا 

من حجم الخسائر التي ستلحق 
به مباشرة، من زيادة تكاليف 

املعيشة وتراجع قيمة عملته، أو 
بشكل غير مباشر من تراجع 

فرص العمل وهروب االستثمارات 
وفقدان لندن ثقلها كأكبر مركز 

مالي في العالم، وأنه في ظل تعاظم 
الخسائر املتوقعة قد يندم الناخب 

في يوم ما على قراره. يوم 23 
يونيو/ حزيران اختارت غالبية 

البريطانيني التصويت بنعم للخروج 
من االتحاد األوروبي، كان هؤالء 
يتصورون أن مليارات الدوالرات 

ستتدفق على الخزانة العامة عقب 
القرار التاريخي، وأن إغالق البالد 

أمام الالجئني سيوفر املليارات، وأن 
البالد ستتحول لقوة اقتصادية مع 
ابتعادها عن مشاكل دول االتحاد، 

وأن بريطانيا لن تكرر تجربة أملانيا 
في تحمل تكاليف إنقاذ الدول 

املتعثرة بمنطقة اليورو. لكن هذا 
الرخاء املتوقع لم يحدث، بل العكس 

هو ما حدث، فعلى مدى 5 أشهر 
كشفت البيانات عن فداحة حجم 
الخسائر التي يمكن أن يتعرض 

لها االقتصاد البريطاني جراء 
البريكست، فالتوقعات الرسمية 

تشير إلى أن فاتورة الخروج 100 
مليار جنيه إسترليني خالل 5 

سنوات. وبنك »كريدي سويس« 
أكد أن حجم الثروة في بريطانيا 

انخفض 1.5 تريليون دوالر 
منذ االستفتاء. والدين العام في 

بريطانيا في طريقه لتخطي حاجز 
التريليوني إسترليني، رغم وعود 
الحكومة بالسيطرة على التمويل 
الحكومي. ومنذ التصويت، خسر 

اإلسترليني نحو 20% أمام الدوالر 
في هبوط لم ينته، ومن املرجح أن 

يتواصل عقب بدء إجراءات الخروج 
في 2017، ورفع عائد الدوالر. 

وأعلنت الهيئة الرسمية البريطانية 
املكلفة مسؤولية املوازنة أن الدولة 
ستضطر إلى استدانة 122 مليار 

إسترليني إضافية حتى 2021.
وأفاد تقرير صادر عن »أوليفر 
وايمان« لالستشارات املالية بأن 

االنفصال يكلف البنوك وشركاتها 
في بريطانيا خسائر في اإليرادات 

تصل إلى 38 مليار جنيه 
إسترليني، إذا حدث االنفصال 

الصعب. كما أن خروج بريطانيا 
يهدد بضياع ما يقرب من 75 ألف 

وظيفة في قطاع الخدمات املالية، 
وضياع 10 مليارات إسترليني 

من الضرائب إذا فقدت الشركات 
البريطانية إمكانية بيع خدماتها 

في السوق األوروبية. ويوم 14 
نوفمبر/ تشرين الثاني قّدرت 
دراسة ملركز بحوث االقتصاد 
واألعمال »هياتشي كابيتال«، 

في حي املال بلندن، حجم تراجع 
االستثمارات البريطانية بنحو 82 

مليار دوالر، منذ االستفتاء. في 
ظل ضخامة هذه الخسائر، هل 

سيندم الناخب على قراره، أم يتم 
عالج القرار من خالل الضغط على 

البرملان لرفض نتائج االستفتاء؟

هل يندم الناخب 
البريطاني؟
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يــتــرقــب الــســودانــيــون بـــدء تنفيذ 
والــتــخــطــيــط  املـــالـــيـــة  وزارة  ــرار  ــ قــ
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــادي املــــتــــعــــلــــق بـ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
األجــور بــدءًا من شهر ديسمبر/كانون األول 
)الـــدوالر  بــن 400 جنيه  يــتــراوح  بما  املقبل 
= نحو 16 جنيهًا( كحد أدنــى و1200 جنيه 

الحد األعلى للزيادة.
ــادات الـــتـــي أقـــرتـــهـــا الــحــكــومــة  ــ ــزيـ ــ وجــــــاءت الـ
ــيـــات إجــــــــراءات تـــم اتــخــاذهــا  ملـــواجـــهـــة تـــداعـ
الــفــتــرة األخـــيـــرة متمثلة فــي رفـــع الــدعــم عن 
املــحــروقــات، مــا رفــع أســعــار السلع واألدويـــة 
بنسبة وصلت إلى 200% وبالتالي سيلتهم 
الغالء زيادة األجور، حسب محللي اقتصاد 

»العربي الجديد«. لـ
مـــالبـــس لجميع  بــــدل  إقــــــرار  تـــم  مــــرة  وألول 
الـــعـــامـــلـــن بــــواقــــع شـــهـــريـــن ســـنـــويـــًا ومــنــحــة 
ــــع شـــهـــر لـــلـــفـــطـــر وشـــهـــريـــن  ــواقـ ــ لـــلـــعـــيـــديـــن بـ
لـــأضـــحـــى وزيــــــــادة مــنــحــة الــــعــــدوى مــــن 50 
إلـــى 150جــنــيــهــًا، فيما عــدلــت عــالوة  جنيهًا 
الــزواج من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا وعالوة 
ــداًل مـــن 5 جــنــيــهــات.  الــطــفــل إلـــى 15جــنــيــهــًا بــ

وألــزم الــقــرار تطبيق بــدل الوجبة دون قيود 
ما عدا في العطلة واإلجازة التي يتمتع بها 
العاملون. وكان االتحاد العام لعمال نقابات 
الــــســــودان أصــــدر بــيــانــًا، أخـــيـــرًا، أكــــد فــيــه أن 
الزيادات هي األكبر في تاريخ البالد، وأنها 
استهدفت إزالة الفجوات في رواتب شريحة 
العاملن في  تمثل حوالى 90% من إجمالي 
السودان، إال أن االتحاد انتقد اكتفاء الزيادة 
املعلنة بالعالوات والبدالت وعدم رفع األجر 
ــل مراقبون مــن أهمية خطوة 

ّ
األســاســي. وقــل

وزارة املالية والتخطيط في السودان بزيادة 
األجــور، معتبرين أنها سترفع التضخم في 
الـــبـــالد، وطــالــبــوا بــــإجــــراءات إضــافــيــة منها 
زيادة اإلنتاج ورقابة األسواق لضبط انفالت 

األسعار وعدم االكتفاء بزيادة األجور.
ــتــــصــــادي بـــابـــكـــر فــيــصــل  وقــــــال الــخــبــيــر االقــ
لن  الزيادات  »تطبيق  إن  الجديد«  »العربى  لـ
يــواكــب نفس مــعــدالت ارتــفــاع أســعــار معظم 
السلع خاصة التي تستورد بالعملة الصعبة 
بــعــد الـــزيـــادة الــرســمــيــة الــكــبــيــرة لــلــدوالر في 
األخــيــرة«. وطالب  االقتصادية  الــقــرارات  ظل 
الــقــطــاعــات منها  مـــن  الــعــديــد  أداء  بــتــطــويــر 
بأسعار  املحلية  املــنــتــجــات  لتوفير  الـــزراعـــة 

مناسبة.
وكـــان بــنــك الـــســـودان املــركــزي أعــلــن فــي وقــت 
لــلــدوالر عــن طريق  سابق عــن تحرير جزئي 
إعطاء حافز يصل بسعر الــدوالر إلى 15.90 
جنيهًا بداًل من 6.4 جنيهات لجذب مدخرات 

والصادرات،  االستثمار  وتشجيع  املغتربن 
إال أن الــخــطــوة جــعــلــت أســـعـــار الــــــدوالر في 
السوق املوازية تقفز مجددًا إلى أكثر من 18 
عبدالله  االقتصادي  الخبير  ويــرى  جنيهًا.  
أن  الجديد«  »العربى  لـــ  فــي حديثه  الــرمــادي 
الــزيــادة في األجــور يمكنها تخفيف معاناة 
املــواطــنــن، مــؤكــدًا أنــهــا خــطــوة فــي االتــجــاه 
املشكلة.  جـــذور  تعالج  ال  ولكنها  الصحيح 
ــه الـــتـــضـــخـــم بــســبــب  ــلـ ــأكـ ــا يـ ــ وأضــــــــاف أن »مــ
اإلجراءات التقشفية األخيرة أكثر من الزيادة 

التي سيتقاضاها العامل«.
ومــــن جـــابـــه، قــــال أســـتـــاذ االقـــتـــصـــاد، هيثم 
ــديـــد«، إن »املــشــكــلــة  »الـــعـــربـــى الـــجـ فــتــحــي، لــــ
السوداني  الجنيه  قيمة  انخفاض  في  تكمن 
ــام الــــــدوالر والـــــذى انــعــكــس عــلــى الــوضــع  ــ أمـ
الصنع  محلية  املنتجات  حتى  وشمل  العام 
تستخدم مواد خام مستوردة«، مشيرًا إلى أن 
قيمة العملة انخفضت بأكثر من 70% خالل 
فترة قصيرة. ويستورد السودان أربعة آالف 
وخمسمائة سلعة من دول مختلفة، وتحتل 
الصن املرتبة األولى في قائمة الدول األكثر 
تصديرًا للسودان بثالثة آالف سلعة، حسب 

الهيئة السودانية للمواصفات واملقاييس.
وأكد فتحي أن السودان حدثت به متغيرات 
كــثــيــرة جــعــلــتــه مـــن شــبــه مــكــتــف ذاتـــيـــًا إلــى 
مــســتــورد، مــمــا جــعــل أســـعـــار الـــــدوالر تلعب 
األســاســيــة  الــســلــع  تسعير  فــي  رئيسيًا  دورًا 
في األســواق. ويعاني السودان من عجز في 
انفصال دولــة جنوب  التجاري عقب  املــيــزان 
الــــســــودان فـــي عــــام 2011 وبــلــغــت صـــادراتـــه 
 9 بــنــحــو  واردات  مــقــابــل  دوالر  مـــلـــيـــارات   3
مليارات   6 إلــى  مــلــيــارات دوالر بعجز يصل 

دوالر خالل العام املاضي. 
وكان مجلس الــوزراء قد رهن إصالح الدولة 
باستيعاب قضية األجور للعاملن بالدولة، 
ــر الـــدولـــة بــمــجــلــس الــــــوزراء أحــمــد  ــد وزيــ وأكــ

الرباط ـ مصطفى قماس

التي حددها  األهـــداف  تجاوز  املغرب  يتوقع 
خالل الخمسة أعوام املقبلة لقطاع السيارات، 
الذي يتوفر على قدرة إنتاج تتيح له تصنيع 
600 ألف سيارة سنويا. وقال وزير الصناعة 
والــتــجــارة واالســتــثــمــار واالقــتــصــاد الرقمي، 
موالي حفيظ العلمي، إن املغرب يسعى إلى 
الحالية، ألن األهداف  مراجعة استراتيجيته 
املحددة تم تجاوزها. وأوضح الوزير، خالل 
افـــتـــتـــاح الــــــــدورة الـــخـــامـــســـة ملــلــتــقــى »طــنــجــة 
املتوسط أوتوموتيف ميتينغ«، أول من أمس 
ألف  إنتاج 600  بإمكانه  املغرب  أن  األربــعــاء، 
ســيــارة فــي الــعــام، مــع تــوقــعــات بــارتــفــاع هذا 
اإلنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020.

وأشــار العلمي إلــى أن صـــادرات شركة رينو 
وصــلــت إلــى مــلــيــاري دوالر مــن قطع الغيار، 
بلغت مبيعات شركة بيجو ستروين  بينما 
 600 نحو  بوجو  دوالر، وشــركــة  مليار  نحو 
مليون دوالر. وأكد أن هيكلة قطاع السيارات 
فــــي املــــغــــرب تـــســـمـــح بـــبـــلـــوغ رقـــــم مـــعـــامـــالت 
فــي حــــدود 10 مــلــيــارات دوالر وتــوفــيــر 160 

ويــحــتــل  ــلـــول 2020.  بـــحـ عـــمـــل  فــــرصــــة  ألـــــف 
قــطــاع الــســيــارات املــركــز األول عــلــى مستوى 
الصادرات في املغرب، فقد بلغت 4.5 مليارات 
األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  نــهــايــة  حــتــى  دوالر 
الفترة  فــي  مليارات دوالر   4 مقابل  املــاضــي، 

نفسها من العام املاضي، بزيادة %12.2.
ويتوقع املغرب تجاوز رقم معامالت القطاع 
في العام الجاري سقف 5 مليارات دوالر، ما 
مليارات دوالر   10 بلوغ  إمكانية  إلــى  يؤشر 
الحكومة مع  الــذي حــددتــه  فــي نهاية 2020، 
املــديــر العام  املــغــرب. وأعــلــن  الصناعين فــي 
ملــجــمــوعــة ريــنــو فـــي املـــغـــرب، مــــارك نصيف، 
ألــف  الــشــركــة ستنتج 345  أمـــس، أن  أول مــن 
سيارة في العام الحالي، يتم تصديرها إلى 

حوالى 70 دولة. وأعلن املسؤول عن املشروع 
كابون،  ريمي  سيتروين،  لبيجو  الصناعي 
في  لفتحه  الشركة  تستعد  الــذي  املصنع  أن 
املـــغـــرب، ســيــنــتــج نــحــو مــائــتــي ألــــف ســيــارة 

ومائتي ألف محرك في عام 2019.
املحلية 65% من  األجــــزاء  تــوفــر  أن  ويــتــوقــع 
مجمل السيارات املنتجة، ما يمثل مليار يورو 
من املشتريات من مصنعي أجــزاء السيارات 
على  املغربية  السياسة  تقتصر  وال  محليا. 
التصدير من أجل تشجيع صناعة السيارات، 
أيضًا  املحلية  املبيعات  بتعزيز  تهتم  وإنما 
مـــن املـــركـــبـــات املــنــتــجــة فـــي املــمــلــكــة. واتــخــذ 
املــغــرب، فــي األعـــوام األخــيــرة، إجــــراءات تحد 
ــيـــارات املــســتــعــمــلــة، حيث  مـــن اســـتـــيـــراد الـــسـ
ــتــــي يـــتـــجـــاوز  ــراد الــــســــيــــارات الــ ــيــ ــتــ ــنـــع اســ مـ
عمرها خمسة أعوام، وجاءت تلك اإلجراءات 
التي  الجديدة،  السيارات  لشركات  استجابة 
املستعملة  السيارات  استيراد  أن  إلــى  تشير 

يحرمها من حصص في السوق املحلية.
وكانت بيانات رسمية قد أكدت أن السيارات 
املــســتــعــمــلــة، الـــتـــي يـــتـــجـــاوز عــمــرهــا خمسة 

أعوام، تمثل 70% من السيارات املستعملة.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لنقابات عمال فلسطن،  الــعــام  االتــحــاد  دعــا 
إلــى ضـــرورة العمل على وقــف املــعــانــاة التي 
غزة  قطاع  فــي  الفلسطيني  العامل  يعيشها 
منذ عشر سنوات بفعل الحصار اإلسرائيلي 
املفروض، وعدم السماح بإدخال مواد البناء، 
 عن قلة االهتمام الحكومي والتهميش 

ً
فضال

املتبع بحقهم.
في  الفلسطينين  الــعــمــال  مــن  عـــدد  وشــــارك 
الوقفة التي نظمها االتحاد، أمس الخميس، 
أمــــام مــقــر مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي مــديــنــة غـــزة، 
لــلــمــطــالــبــة بــــضــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســن 
ــادي املــــتــــردي،  ــتــــصــ واقـــعـــهـــم املــعــيــشــي واالقــ
ورفــعــوا الفــتــات وشــعــارات تطالب الحكومة 

بالقيام بمسؤولياتها تجاههم.
ــــي غــــــــزة، ســـامـــي  ــيــــس االتـــــحـــــاد فـ ــل رئــ ــمــ وحــ
العمصي، في كلمة له على هامش االعتصام، 
عن  الكاملة  املسؤولية  اإلسرائيلي  االحتالل 
املـــعـــانـــاة املــســتــمــرة لــســكــان الــقــطــاع فـــي ظل 

إغالق املعابر وتشديد الحصار.
املجتمع  قــيــام  أهمية  على  العمصي،  وشـــدد 
الدولي بالضغط على االحتالل لرفع الحصار 
وتسريع عملية إعمار القطاع وإدخــال مواد 
البناء، مطالبًا وكالة غوث وتشغيل الالجئن 

بــداًل من  )أونـــروا( بزيادة املساعدات املقدمة 
سياسة التقليص املستمرة.

وأشــــار املـــســـؤول الــنــقــابــي، إلـــى أهــمــيــة قيام 
ــة الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــكـــومـــة  ــ ــاسـ ــ رئـ
اتجاه شريحة  الوفاق بتحمل مسؤولياتهم 
العمال، داعيًا املسؤولن في غزة بالتخفيف 
عـــن الـــعـــمـــال بـــفـــرض الـــحـــد األدنــــــى لــأجــور 
الـــعـــمـــل  عــــلــــى ورش  ــر  ــمـ ــتـ املـــسـ والـــتـــفـــتـــيـــش 

والتخفيف من شروط التأمن الصحي.

حكومة  فــي  الــعــمــل  وزارة  العمصي  وطــالــب 
التشغيل  الــوفــاق بــضــرورة تفعيل صــنــدوق 
والحماية االجتماعية، وتخصيصه ملصلحة 
املؤقت  والتشغيل  الصغيرة  املــشــاريــع  دعــم 
لصالح شريحة العمال، مشددًا على ضرورة 
قيام الفصائل الفلسطينية بواجبهم وإيجاد 

السبل املالئمة للتخفيف من معاناتهم.
املفروض  أن الحصار اإلسرائيلي  إلى  ولفت 
إلــى تراجع أعــداد العاملن في مختلف  أدى 
الــقــطــاعــات، حــيــث تــراجــع عـــدد الــعــامــلــن في 
ألفًا،  قطاع الزراعة من 40 ألف عامل إلى 15 
بـــاإلضـــافـــة النـــخـــفـــاض أعــــــداد الــعــامــلــن في 
قــطــاع الــغــزل والــنــســيــج مــن 9 آالف إلـــى ألــف 
عـــامـــل فـــقـــط. وأضـــــاف أن قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
شهد تقلصًا بنسبة املصانع العاملة بعد أن 
كان يضم 3900 مصنع، ما تسبب في تعطل 
 عـــن تــدمــيــر االحــتــالل 

ً
23 ألـــف عـــامـــل، فــضــال

اإلسرائيلي قرابة 500 منشأة صناعية خالل 
الحرب األخيرة على غزة.

ولــفــت الــعــمــصــي إلـــى أن اســتــمــرار الــحــصــار 
ــررًا  لــلــعــام الـــعـــاشـــر عــلــى الـــتـــوالـــي ألـــحـــق ضـ
بالصناعات الخشبية، فقد تم إغالق ما يزيد 
عــلــى 500 مصنع ومــنــجــرة لــأثــاث، وفــقــدان 
أكــثــر مـــن 5 آالف عــامــل لــعــمــلــهــم بــفــعــل منع 

إدخال املواد الخام.

معركة الغالء

العمال يطالبون بفرض الحد األدني لألجور 
)عبدالحكيم أبو رياش(

الحكومة ترفع سقف توقعاتها من السيارات

عّمال غزة يتظاهرون ضد الحصار والتهميش

السودانيون يترقبون زيادة 
األجور لمواجهة التضخم

كيف تورطت الحكومة في أزمة السكر؟

ينتظر السودانيون تطبيق 
الزيادات الجديدة في 
األجور لتخفيف حدة 

اإلجراءات التقشفية، إال
 أن محللي اقتصاد أكدوا 

أن التضخم سيلتهم 
هذه الزيادات

المغرب مال وناس

عمالة

350
في يونيو الماضي، سمحت 
من  لشركتين  الحكومة 
إحداهما  الخاص،  القطاع 
نجيب  األعــمــال  رجــل  تتبع 
تابعة  والثانية  ــرس،  ــاوي س
لمستثمر سعودي، بتصدير 
السكر،  مــن  طــن  ألــف   350
المعروض  نَقص  وبالتالي 

في السوق.

تحقيق

محللون: ارتفاعات 
األسعار الحادة ستلتهم 

زيادات األجور

رفعت الحكومة سعر 
السكر رسميًا الشهر الجاري 

خمس مرات متتالية

استخدمت الحكومة 
القبضة األمنية بدون 

النظر إلى أسباب األزمة

يستهدف المغرب 
إنتاج مليون سيارة سنويًا 

بحلول عام 2020

القاهرة ـ محمد توفيق

ــنـــزل نــهــلــة،  ــة املـ ــ ــدت رّبـ ــ ــرًا وجـ ــيـ أخـ
ــا  ــهـ ــكـــر تــكــفــيــهــا وأســـرتـ ــبــــوة سـ عــ
أربعة  جابت  بعدما  أيـــام،  بضعة 
أن تجد  بالتجزئة دون  السلع  تبيع  محالت 
مــذاقــًا مختلفًا عما  الــتــي تعطي  ــادة  املــ هـــذه 
الفترة، فالغالء مّرر  جــادت به الظروف هــذه 
كل شــيء تقريبًا في مصر. وتقول نهلة )38 
ســـنـــة( ملـــراســـل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــســكــر 
أصــبــح مــجــنــونــًا، نــشــتــريــه مــجــبــريــن رغـــم أن 
نــجــده  ال  ــــك  ذلـ ــــع  ومـ  ،%200 زادت  أســــعــــاره 
بسهولة. أصبحنا ندخر في استخدامه قدر 

اإلمكان ونخصص له موازنة محددة«.

أزمة حقيقية
ال يــخــتــلــف حــــال نــهــلــة عـــن عـــشـــرات مــاليــن 
املـــــصـــــريـــــن الــــــذيــــــن يـــــدخـــــلـــــون يــــومــــيــــًا فــي 
مــعــركــة الــبــحــث عــن الــســكــر، أحـــد أهـــم السلع 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي الـــعـــالـــم، فــهــو غــائــب عن 
ــــف املـــحـــالت مــنــذ ثـــالثـــة أشـــهـــر وتـــعـــّرض  أرفـ
سعره لخمس قفزات بأمر حكومي، وهامش 

زيادة آخر معتبر للسوق السوداء.
ــة نـــقـــص الـــســـكـــر لـــحـــد غــيــابــه  ــ وتــــطــــورت أزمــ
مــن قــائــمــة الــســلــع الــتــمــويــنــيــة الــتــي تــوفــرهــا 
ــار مــــدعــــومــــة، وارتـــفـــعـــت  ــعــ ــأســ الـــحـــكـــومـــة بــ
أحد  السكر  يعتبر  التي  السلع  كافة  أســعــار 
مـــدخـــالت إنــتــاجــهــا، وهــــي قــائــمــة ال تنتهي 
التي يستهلكها 90 مليون  الــضــروريــات  من 
التي  السلع  أمــا تلك  مواطن يسكنون مصر. 
يــعــتــمــد إنــتــاجــهــا عــلــى الــســكــر بــشــكــل كبير 
كالحلوى وأصناف من املعجنات وغير ذلك، 
و%100،   50 بــن  بنسب  أسعارها  زادت  فقد 

وفق متعاملن.

تخبط حكومي
وبــــدأ الــســكــر رحــلــة شــاقــة مــنــذ ثــالثــة أشــهــر 
-لـــم تنته بــعــد- إذ نــقــص بشكل مــفــاجــئ في 
الحكومة  قيدته  الـــذي  األســــواق وزاد ســعــره 
جــنــيــهــات   3.995 ــتـــوى  مـــسـ ــنـــد  عـ لــــســــنــــوات 
لــلــكــيــلــوغــرام مــع هــامــش ربـــح بسيط لتجار 
التجزئة، إلى خمسة جنيهات ثم 6.5 فسبعة 

ثم عشرة إلى 11 جنيهًا، وهو السعر الرسمي 
للمستهلك  يتراوح  املــادة  لكن سعر  الحالي. 

بن 13 و16 جنيهًا للكيلوغرام. 
الــحــكــومــة خفضت أول من  ويــقــول تــجــار إن 
أمـــس ســعــر الــســكــر إلـــى 7 جــنــيــهــات للقطاع 

التجاري و10 جنيهات للقطاع الصناعي.
ــواد الــغــذائــيــة  ــ ــال نـــائـــب رئـــيـــس شــعــبــة املــ ــ وقـ
»أسباب  عصفور،  عمرو  التجارية،  بالغرفة 
 ،»%100 بـــنـــســـبـــة  ــة  ــيـ ــومـ ــكـ حـ الــــســــكــــر  أزمــــــــة 
مـــوضـــحـــًا أن الـــحـــكـــومـــة ســـمـــحـــت لـــشـــركـــات 
القطاع الخاص املنتجة للسكر وهي »النيل« 
املــمــلــوكــة لــرجــل األعـــمـــال نــجــيــب ســـاويـــرس، 
ــثـــر مــن  ــوال الـــســـعـــوديـــة، بــتــصــديــر أكـ ــافــ وصــ
350 ألــف طن من السكر خــالل شهر رمضان 
املــاضــي. وأضـــاف عصفور أن أســعــار السكر 
عــاملــيــًا ارتــفــعــت إلـــى 450 دوالرًا ثــم واصــلــت 
للطن  دوالرًا   535 إلـــى  اآلن  لتصل  االرتـــفـــاع 
)نــحــو 9400 جــنــيــه مـــصـــري( بــــدون جــمــارك 
املحلي  السعر  أن  يعني  ما  نقل،  ومصاريف 

يفوق السعر العاملي بفارق كبير.
مــن  ــد  ــديــ ــعــ ــالــ بــ ــن  ــويــ ــمــ ــتــ الــ وزارة  ــــت  ــامــ ــ وقــ

املـــداهـــمـــات واملـــــصـــــادرات لــتــجــار الــتــجــزئــة 
ــركـــات الــصــنــاعــيــة املــنــتــجــة  والــجــمــلــة والـــشـ
كــمــادة خـــام، مما  السكر  يــدخــل فيها  لسلع 
تسبب في حالة زعــل واستياء لــدى التجار 
والــصــنــاع، وســاهــم فــي تــفــاقــم األزمــــة، وفــق 
ــار إلـــى أن الــتــجــار يرفضون  عــصــفــور. وأشــ
ــر فــيــهــا  ــاجـ ــتـ ــتــــي تـ ــع الــ ــلـ ــل فــــي الـــسـ ــامـ ــعـ ــتـ الـ

الحكومة في  »إذا دخــلــت   :
ً
قــائــال الــحــكــومــة، 

تـــجـــارة وســيــطــرة عــلــى ســلــعــة مـــا انــســحــب 
مــنــهــا الــقــطــاع الـــخـــاص ألنــــه ال يــقــوي على 
املــنــافــســة الــتــي تــقــوم فــي هــكــذا حـــاالت على 
القبضة  فيها  وتــتــدخــل  سليمة  غير  أســس 
األمنية«. وأوضح أن السكر أصبح ُيتداول، 
بعد هذه اإلجراءات، وكأنه سلعة محظورة، 
 لــلــمــعــارف 

ً
»فـــمـــن لـــديـــه ســـكـــر يــبــيــعــه لـــيـــال

ــال  وبــــأســــعــــار تـــصـــل إلـــــى 16 جـــنـــيـــهـــًا«. وقــ
املتحدث باسم نقابة البقالن، ماجد نادي، لـ 
»العربي الجديد« إن وزارة التموين هي من 
أربــكــت الــســوق بتسعيرات جــديــدة كــل يــوم، 
موضحا أن الوزارة رفعت السكر التمويني 
من 5 إلــى 7 جنيهات، ثم أصــدرت قــرار آخر 
إلــى 10 جنيهات ثم تراجعت عنه،  بزيادته 
مما أصاب السوق بحالة ارتباك. وأضاف أن 
السكر التمويني يشهد عجزًا يتراوح بن 50 
و80% خالل الشهور الثالثة املاضية. وأشار 
إلى أن أصحاب البطاقات التموينية يبدون 
رغــبــة فــي الــحــصــول عــلــى الــدعــم الحكومي 
املــخــصــص للسلع األســاســيــة، نــقــدا فــي ظل 

غــيــاب أغــلــب هـــذه الــســلــع. وقــــال عــمــرو نــور 
الـــديـــن، وهـــو رئــيــس إحــــدى شــركــات تعبئة 
السكر، لـ »العربي الجديد«، إن القرار األخير 
للقطاع  جنيهات   7 إلــى  السكر  سعر  بــرفــع 
الصناعي  للقطاع  جنيهات  و10  الــتــجــاري 
سيتسبب في وجود سوق سوداء. وأوضح 
أن مــصــانــع الــتــعــبــئــة قـــد تــبــيــع الــســكــر إلــى 
املصانع بداًل من محالت التجزئة والسوبر 
مـــاركـــت، ويــتــربــح صــاحــب مــصــنــع التعبئة 
في الكيلو الواحد جنيهن على األقل بدون 
إضافة أي تكاليف أخرى من عمالة وكهرباء 
وغيرها. وتوقع أن تستمر أزمة السكر لفترة 
ــار الــســكــر  ــعـ ــم يــتــم تــوحــيــد أسـ ــا لـ طــويــلــة مـ
لــلــقــطــاعــن الــصــنــاعــي والـــتـــجـــاري. وأعــلــنــت 
عن  الغذائية«  للصناعات  »القابضة  شركة 
رفع أسعار السكر للقطاع الصناعي إلى 10 
آالف جنيه للطن، مقابل 7 آالف جنيه للطن.

وقـــال مــصــدر حــكــومــي بــالــشــركــة إن الشركة 
ــار الـــســـكـــر نــتــيــجــة  ــعــ اضــــطــــرت إلـــــى رفـــــع أســ
استمرار ارتفاع األسعار العاملية للسكر، وإن 
طــن سكر  ألــف  مائة  تطرح  القابضة  الشركة 

شهريًا، منها 50 ألف طن للقطاع الصناعي.
وقــــال املـــصـــدر، الــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، في 
تصريحات خاصة، إن قرار رفع سعر السكر 
لـــلـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي يــعــنــى عــــــودة الــفــجــوة 
بــن أســعــار السكر املــدعــم والــســكــر الــحــر، ما 
ســيــؤدى إلـــى تــهــريــب الــســكــر املــدعــم وتــجــدد 
أزمــــة الــســكــر الــتــي بــــدأت تــهــدأ مــنــذ تــوحــيــد 
والتجارة  التموين  وزارة  األســعــار، وضخت 

الداخلية كميات إضافية الحتواء األزمة.
 وقـــــال رئـــيـــس غـــرفـــة الـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة 
الجديد«،  »العربي  لـ  ثابت،  األسبق، صفوان 
للكيلو  جنيهات   10 السكر  سعر  ارتــفــاع  إن 
في القطاع الصناعي يهدد استثمارات قطاع 
الشركات مضطرة  الغذائية، وإن  الصناعات 
ــراوح بــــن 50  ــ ــتـ ــ ــار بـــنـــســـب تـ ــ ــعـ ــ ــادة األسـ ــ ــزيـ ــ لـ
التي تدفع  الدوافع  و100% بعدما تضافرت 
التجار إلقرار هكذا زيــادة، ومن بينها أيضًا 
زيادة الضرائب على القيمة املضافة وارتفاع 
ــار الـــنـــقـــل وكــــــذا ســـعـــر الـــــــــدوالر. ويــــرى  ــعــ أســ
رئــيــس شــعــبــة الــســكــر فـــي غــرفــة الــصــنــاعــات 
الفندي،  الصناعات، حسن  باتحاد  الغذائية 
طــن  ســـعـــر  بــــرفــــع  الـــتـــمـــويـــن  وزارة  ــرار  ــ ــ قـ أن 
الــســكــر الــحــر إلـــى 11 ألـــف جــنــيــه مـــرة أخــرى 
بعد زيــادتــه نهاية األســبــوع املاضي إلــى 10 
في  الحكومة  عشوائية  »يعكس  جنيه  آالف 
اتخاذ القرارات والتخبط الذي يسيطر على 
املسؤولن، وهي سمات تثير ارتباك السوق«.   
وقال الفندي: »السعر محليًا أعلى من السعر 
السكر  الحكومة عن زيــادة  العاملي، وتــراجــع 

إلــــى 11 جــنــيــهــًا وعـــودتـــهـــا مــــرة أخـــــرى إلــى 
، فــاألســعــار 

ً
ســعــر 10 جنيهات لــيــس تــفــضــال

إلى  كـــوارث«، الفتًا  مــازالــت مرتفعة وتسبب 
أن كثيرًا من شركات التوزيع تمتلك مخزونًا 
مـــن الــســكــر كـــانـــت قـــد حــصــلــت عــلــيــه بسعر 
نتيجة  حــالــيــًا  وتبيعه  لــلــطــن،  جنيهًا   4250
آالف جنيه   10 بنحو  الــحــكــومــيــة،  ــرارات  ــقـ الـ
الصغيرة  التجزئة  محالت  وتمتنع  للطن. 
الــســكــر، ويــتــم بيعه  عــن التعامل فــي سلعة 
مثل  فقط  الكبرى  التجزئة  مــراكــز  فــي  فقط 
»هايبر مــاركــت« و »كــارفــور«، بحد أقصى 
)الـــدوالر يساوي نحو 17.75  2 كيلو فقط. 
جنيهًا مــصــريــًا حــســب مــتــوســط تــعــامــالت 

أمس الخميس(. مرارة 
في مصر

مع تفاقم أزمة نقص السكر في مصر وارتفاع سعره لمستويات غير مسبوقة، قال معنيون 
العشوائية، وراء  االستراتيجية والقرارات  السلع  إدارة  الحكومة تقف، بفعل تخبطها في  إن 

هذه األزمة
اقتراض 545 مليون يورو لمشروعات طاقة

األوروبية  التمويل  مؤسسات  من  عــدد  مع  اتفاقيات  عت مصر 
ّ
وق

لدعم الطاقة، بمبلغ يصل إلى نحو 545 مليون يورو. وبحسب بيان 
صادر عن وزيرة التعاون الدولي املصرية، سحر نصر، فإن الوكالة 
عت اتفاقية مع مصر لدعم الطاقة، من خالل 

ّ
الفرنسية للتنمية وق

توضيح  دون  مــن  يـــورو،  مليون  بقيمة 150  قــرض ميسر  تمويل 
ماهية املشروع الذي سيوّجه له الدعم، إضافة إلى قرض آخر من 
لتمويل مشروع إنشاء مركز  يــورو  الجهة ذاتها بقيمة 50 مليون 
كما  )وســــط(.  الــدلــتــا  بمحافظات  الكهربائية  الشبكة  فــي  للتحكم 

وقعت الوزيرة اتفاقية مشروع إنشاء مزرعة رياح بقدرة 250-200 
 345 قيمته  بتمويل  )شمال شــرق(،  السويس  في خليج  ميغاوات 
األوروبــي.  االستثمار  األملاني وبنك  التعمير  بنك  يــورو، مع  مليون 
القومية  االستراتيجية  من  جــزء  األخير  املــشــروع  إن  وقالت نصر 
املــتــجــددة. ويــواجــه قطاع  الطاقة  املــولــدة مــن  الكهرباء  لــزيــادة سعة 
تطويره  عــدم  جـــراء  كبيرة  مشاكل  مــصــر،  فــي  الكهربائية  الطاقة 
خالل السنوات املاضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دوالر خالل 

5 سنوات لسد العجز الحالي.

املجلس  أن  فضل، في تصريحات صحافية، 
قام بإجراء مسوحات ميدانية للوصول إلى 
باعتبار  األجـــور  فــي قضية  إصـــالح حقيقي 
حياة  لتفاصيل  محورية  قضية  تمثل  أنــهــا 
لــأجــور 20  األعــلــى  العاملن. وأعـــد املجلس 
دراســة بهدف مواكبة األجــور على املستوى 

العاملي والعربي. وأوصى املجلس بضرورة 
أن يراعى في الحد األدنى لأجور احتياجات 
العمال وعائالتهم مع مراعاة املستوى العام 
لـــأجـــور وتــكــالــيــف املــعــيــشــة واســتــصــحــاب 
ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الــــــعــــــوامــــــل االقــ
ــبـــرملـــان  ــيـــة بــــالــــدولــــة. واعـــتـــمـــد الـ ــيـــاسـ والـــسـ

الــســودانــي فــي وقــت سابق توصية املجلس 
األعـــلـــى الــتــي تــتــمــثــل فـــي إلـــزامـــيـــة حـــد أدنـــى 
قومي لأجور في الدستور وتعديل القوانن 
الحالية وإلــغــاء كــافــة االســتــثــنــاءات الـــواردة 
فــيــهــا إلثــــبــــات إلـــزامـــيـــة الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة 

املتعلقة باألجور.

ارتفاعات قياسية 
في أسعار السلع 
)زكريا جونيس/األناضول(

مواطن فرحًا 
بعدما تمكن 
من شراء كيلو 
غرام من السكر 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(
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اقتصاد

C C

لندن ـ موسى مهدي

ــــال مــــا تــبــقــى  تـــعـــيـــش أوروبــــــــــا خــ
ــام املــقــبــل مــرحــلــة  ــعــ مـــن الـــعـــام والــ
حــاســمــة فـــي تــاريــخــهــا الــســيــاســي 
واالقـــتـــصـــادي واملـــالـــي، وربــمــا تــدخــل مفترق 
أو فشل  بــقــاء  يــحــدد مستقبل  طـــرق حــقــيــقــي 
مـــشـــروع الـــوحـــدة األوروبــــيــــة بــرمــتــه. فهنالك 
مجموعة من االنتخابات واالستفتاءات التي 
ـــ12 شهرًا  ســتــجــرى فــي دول االتــحــاد خـــال الــ
املــقــبــلــة ربــمــا تــكــون قــاصــمــة الــظــهــر ملــشــروع 
الوحدة األوروبية، الذي بدأ بحصاد الفوائد 
املــالــيــة واالقــتــصــاديــة وربـــمـــا يــنــتــهــي بسبب 

اختفائها. 
ــــي خـــرجـــت  ــاضــ ــ ــفــــي يــــونــــيــــو/ حــــــزيــــــران املــ فــ
ُعــرف  االتــحــاد األوروبــــي فيما  مــن  بريطانيا 
باستفتاء »بريكست«، وربما تخرج فرنسا إذا 
فازت ماري لوبني التي تقود اليمني املتطرف 
ويذكر  املــقــبــل.  نيسان  أبــريــل/  انتخابات  فــي 
فــي االنتخابات  الــتــي تتقدم  لــوبــني  مـــاري  أن 
إذا  »فرانكيست«،  استفتاء  بــإجــراء  قد وعــدت 
كــســبــت االنـــتـــخـــابـــات الــفــرنــســيــة الـــتـــي تظهر 
تــقــدمــهــا عــلــى منافسيها  ــــرأي  الـ اســتــفــتــاءات 
بنسبة وصلت األسبوع املاضي إلى 7 نقاط. 
أوروبــا  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني  فرنسا  وتعد 
ومــن أهــم أعــمــدة الــســوق األوروبــيــة املشتركة. 
املقبل  أيلول  أملانيا في سبتمبر/  كما تشهد 
االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الـــتـــي ســتــحــدد مصير 
املستشارة األملانية ميركل التي تعد حتى اآلن 
الــعــمــود الــفــقــري لتماسك املــشــروع األوروبـــي 
وتقف سدًا في وجه املد اليميني القوي الذي 
دونــالــد  اليميني  الــرئــيــس  فــوز  حاليًا  يدعمه 

ترامب.
وفي الرابع من ديسمبر/ كانون األول املقبل 
»تعديل  على  استفتاء  إيطاليا  فــي  سيجرى 
الــذي  البرملان  للحد مــن سلطات  دســتــوري«، 
يسمى »ســيــنــت« وخــفــض عـــدد أعــضــائــه من 
الــرغــم من   إلــى مئة عضو. وعلى  315 عضوًا 
أن االستفتاء العاقة له بالحكومة اإليطالية، 
الــوزراء اإليطالي ماتيو رينزي  ولكن رئيس 
تعهد بأنه سيستقيل في حال فشل االستفتاء، 
الــذي قــال إنــه ضــروري لسير عمل الحكم في 
الباد. وإذا فشل االستفتاء، فلن يكون السبب 
سياسيًا، بقدر ما سيكون اقتصاديًا وماليًا، 
إشكاليات  مجموعة  مــن  تعاني  إيطاليا  ألن 
ــــاض اإلنـــــتـــــاج  ــفـ ــ ــخـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أهــــمــــهــــا انـ
الصناعي بنسبة 5.0% منذ دخولها اليورو 
في العام 1999. كما تعاني ايطاليا التي يبلغ 
عدد سكانها 60.8 مليون نسمة وترتفع فيها 
نــســبــة الــبــطــالــة 11.6% وتــصــل بــني الــشــبــاب 
املتصاعدة  الهجرة  مــوجــات  مــن   %39.2 إلــى 
من شمال أفريقيا. كما ينخفض كذلك معدل 
النمو االقــتــصــادي  إلــى حــوالــى 0.3%. وذلــك 
حسب احصائيات »يوروستات«، التي تقيس 
املــــؤشــــرات االقــتــصــاديــة فـــي أوروبـــــــا. ويــبــلــغ 
مليار   1814.76 االيــطــالــي  االقــتــصــاد  حــجــم 
دوالر، ولكنه يواجه معداًل مرتفعًا من الديون 
كــمــا أن بــعــض الــبــنــوك اإليــطــالــيــة يــمــكــن أن 
املقبل وتحتاج إلى حزمة  العام  تنهار خال 
كذلك  إسبانيا  فــي  إنــقــاذ ضخمة. وسيجرى 
مصير  لتحديد  استفتاء  املقبل  الــعــام  خــال 
الذي يطالب بعض مواطنيه  اقليم كاتلونيا 

باالنفصال. 
ــــري فـــيـــهـــا إعـــــــادة  ــجـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ وفـــــــي الـــنـــمـــســـا الـ
مالية  األخــرى مشاكل  تواجه هي  انتخابات، 
واقتصادية وإن كانت أفضل حااًل من إيطاليا. 
وعـــلـــى الــــرغــــم  مــــن أن مــنــصــب الـــرئـــيـــس فــي 
النمسا منصب رمزي، إال أن فوز  مرشح حزب 
الحرية اليميني املتطرف ستكون له تداعيات 
عــلــى مــجــمــل ســيــاســات الـــدولـــة االقــتــصــاديــة 
والــــخــــارجــــيــــة، ألنــــــه ســـيـــشـــكـــل ضـــغـــطـــًا عــلــى 
يمنية.  أجــنــدة  لتنفيذ  النمساوية  الحكومة 
ويـــذكـــر أن زعـــيـــم الــســابــق لـــحـــزب »الــخــضــر« 
ألكسندر فان دير بيلن فاز في املرحلة الثانية 
نهاية  النمسا في  في  الرئاسة  انتخابات  من 
مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي بـــفـــارق ضــئــيــل ال يــفــوق 
0.6% على منافسه عن حزب الحرية اليميني 
نــوربــرت هــوفــر. وتعد النمسا مــن أغنى دول 
ــــي ولــكــن تــوجــد بــهــا نقابات  االتــحــاد األوروبـ

فــي أعــقــاب إعــــان الــرئــيــس، دونـــالـــد تــرامــب، 
اتفاقية  إلغاء  قــرار سيتخذه سيكون  أن أول 
ــيــــط الــــــــهــــــــادىء، أعـــــرب  ــبــــر املــــحــ ــة عــ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ الـ
مسؤولون ومحللون ماليزيون عن أملهم في 
أن تلعب الصني دورًا أكبر في تعزيز التجارة 

الحرة.
ومــن املرجح أن تنتظر ماليزيا حتى تخطر 
الــواليــات املتحدة األطـــراف األخـــرى، رسميًا، 
بـــأنـــهـــا ال تـــعـــتـــزم الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
الــشــراكــة عــبــر املــحــيــط الـــهـــادئ، وذلـــك حسب 
مــــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة شـــيـــنـــخـــوا الـــصـــيـــنـــيـــة عــن 
شهرمان لقمان املحلل البارز بمعهد ماليزيا 
لــلــدراســات االســتــراتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة. وقــال 

عمالية قوية وفاعلة سياسيًا. وهذه النقابات 
ــل الـــريـــف تــدعــم بــشــدة املــرشــح  إلـــى جــانــب أهـ

اليميني وضد سياسات الهجرة إلى الباد. 
ويـــرى أســاتــذة اقــتــصــاد وخــبــراء اجــتــمــاع في 
جامعة لندن وأكــســفــورد فــي دراســـات نشرت 
أخيرًا، أن املد اليميني العنصري الذي أسس 
القومية في أوروبــا خــال السنوات  لألحزاب 
الـــقـــلـــيـــلـــة املــــاضــــيــــة ومـــكـــنـــهـــا مــــن كـــســـب قـــوة 
جماهيرية، يعود إلى 5 عوامل رئيسية وهي:

ــيــــورو  الــ دول  ــاديــــات  ــتــــصــ اقــ ــة  ــاشـ هـــشـ أواًل: 
وارتفاع الضرائب وتزايد اإلنفاق وانخفاض 
ميزانية بنود دولــة الــرفــاه. وهــو مــا أدى إلى  

تذمر الطبقات الوسطى والطبقات الفقيرة. 
ثانيًا: الهجرات الكثيفة التي شهدتها أوروبا 
خــــال الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، وهــــو مـــا أدى إلــى 

األوروبية  القوميات  بانتهاء  عرقية  مخاوف 
الــبــيــضــاء. وأدت هـــذه املـــخـــاوف إلـــى صــعــود 
التي كــان وقــودهــا كبار  الــتــيــارات العنصرية 
الـــســـن والـــطـــبـــقـــات الــفــقــيــرة الـــتـــي شـــعـــرت أن 
ــة  ــيـــزات دولــ ــمـ املـــهـــاجـــريـــن نـــافـــســـوهـــا عـــلـــى مـ
املجاني  السكن  على  نافسوهم  الــرفــاه، حيث 
عليه  كانوا يحصلون  الــذي  املجاني  أو شبه 
ــلـــى اإلعــــــانــــــات املـــالـــيـــة  ــذلــــك عـ ونـــافـــســـوهـــم كــ
قيمتها  وانــخــفــضــت  عليها  يــحــصــلــون  الــتــي 
بــســبــب ضـــغـــوط اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي، وكــذلــك 
الوسطى من منافسة  الطبقة  يتذمر مواطنو 
املـــهـــاجـــريـــن لـــهـــم عـــلـــى الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 

والتعليمية. 
أما العامل الثالث: هنالك إحساس متزايد في 
منطقة اليورو أن مشروع الوحدة األوروبية، 

أن هـــذه االتفاقية  الــواضــح اآلن،  لــقــمــان: مــن 
قــد »أصبحت  دولــة   12 التي تضم  التجارية 
ــانـــت مــالــيــزيــا قد  إلــــى حـــد كــبــيــر مـــيـــتـــة«. وكـ
روجت بصورة نشطة التفاقية الشراكة عبر 
املــحــيــط الـــهـــادئ حــيــث أنــهــا ســتــوفــر للباد 
أفضلية الوصول إلى أربع أسواق ال تربطها 
بها اتفاقية تــجــارة حــرة ،أال وهــي الــواليــات 

املتحدة، وكندا، واملكسيك وبيرو.
وقــال أوه إي ســون، املحلل املاليزي بجامعة 
نــانــيــانــغ الــتــكــنــولــوجــيــة فــي ســنــغــافــورة، إن 
يمكن  الــهــادئ  املحيط  عبر  الــشــراكــة  اتفاقية 
أن تكون قابلة للتطبيق من الناحية النظرية 
ثلث  املتحدة، حيث ستمثل  الــواليــات  بــدون 

االقتصاد وحجم التجارة العامليني.
بــيــد أن وجـــود اتــفــاقــيــة شــراكــة عــبــر املحيط 
الــهــادئ بــدون الــواليــات املتحدة تعد مسألة 
ماليزيا  ألن  ملاليزيا،  بالنسبة  جــاذبــيــة  أقــل 
ــة أخـــــــرى لــضــمــان  تـــعـــتـــبـــر االتــــفــــاقــــيــــة فــــرصــ
اقتصاد  أكبر  مع  تفضيلية  تجارة  ترتيبات 
في العالم، عقب فشل املفاوضات في السابق 
في إبرام اتفاقية تجارة حرة ثنائية، على حد 

قول شهرمان.
من جانبه قال أونج كا تشوان، الوزير الثاني 
بوزارة التجارة الدولية والصناعة املاليزية، 
إنــه ليس بــإمــكــان الــســوق املحلية املــحــدودة 
إلى  والــتــي يصل عــدد سكانها  فــي ماليزيا، 
حوالى 30 مليون نسمة، توليد ما يكفي من 
الــطــلــب الــــازم الســتــدامــة الــنــمــو االقــتــصــادي 
ــار، خـــال مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه وكــالــة  ــ . وأشـ
أنباء )شينخوا( مؤخرا، إلى أنه »حتى سوق 
الــواليــات املتحدة ال بد أن يكون  كبيرة مثل 

لها تفاعل مع الصني«.

مشروع الوحدة األوروبية 
نــشــئ مــشــروع الــوحــدة األوروبــيــة فــي العام 

ُ
أ

اقــتــصــادي ســيــاســي ضمن  1957، كــمــشــروع 
صراع الحرب الباردة بني املعسكر الرأسمالي 
الـــذي تــقــودة أمــيــركــا وحــلــفــاؤهــا فــي أوروبـــا 
واملعسكر الشيوعي الذي كان يقوده االتحاد 
الشرقية.  ــا  أوروبــ فــي  وحــلــفــاؤه  السوفياتي 

ــاد األوروبــــــي  ــحــ وحـــصـــد مـــواطـــنـــو دول االتــ
طوال العقود املاضية حتى أزمة املال العاملية 
اقتصادية  فوائد  اليورو  أزمــة  من  وماتاها 
جمة من املشروع األوروبــي، حيث ساهم في 
والخدمات  السلع  ارتفاع حجم وقيم تجارة 
بني الــدول األوروبــيــة، بعد ما أزال الحواجز 
الجمركية وجعل أسعار  التجارية والتعرفة 
السلع والخدمات رخيصة مقارنة بأسعارها 
في دول العالم األخرى، كما مكن دولة الرفاه 
ــاء مــــن ضــــمــــان مــســتــوى  ــ ــــضـ فــــي الــــــــدول األعـ
والتعليمية  الصحية  الــخــدمــات  مــن  مــرتــفــع 
ومــســتــويــات املــعــيــشــة. وكــانــت هـــذه الــفــوائــد 
مــن أركـــان دعــم املــواطــن األوروبــــي للمشروع 
سياسيًا واجتماعيًا. وطوال سنوات الحرب 
ــا  ــ ــــاردة تــمــتــعــت الـــعـــديـــد مــــن دول أوروبــ ــبـ ــ الـ

شبه  أو  ضئيل  إنــفــاق  بمستويات  الــغــربــيــة 
أميركا عبر  الدفاع، حيث كانت  منعدم على 
األساسية  الــدفــاع  بمهمة  تقوم  الناتو  حلف 
عــــن أوروبــــــــا الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي وجـــــه »الـــــدب 
األحــــمــــر«. ولـــكـــن فـــي أعـــقـــاب نــهــايــة الــحــرب 
ــبــــاردة ومـــاتـــاهـــا مـــن تـــوســـع فـــي االتـــحـــاد  الــ
ــلـــت الـــعـــديـــد مــــن دول  األوروبــــــــــي، حـــيـــث دخـ
أوروبــــا الــشــرقــيــة الــفــقــيــرة لــاتــحــاد، تــزايــدت 
األعــبــاء املالية على دول االتــحــاد األوروبـــي. 
الــضــرائــب والضغط  زيـــادة  النتيجة  وكــانــت 
على الخدمات ثم جــاءت أزمــة اليورو، حيث 
ــع دول لـــحـــزم إنــقــاذ  ــ احـــتـــاجـــت أكـــثـــر مـــن أربـ
والبرتغال  ايرلندا  بينها  مــن  ضخمة  مالية 
ــزال بــرنــامــج إنــقــاذ  ــ والــيــونــان وقـــبـــرص. واليـ

اليونان يرهق ميزانيات الدول األوروبية. 

ارتفع سعر صرف الليرة التركية أمس الخميس، بعد قرار 
البنك املركزي التركي رفع سعر الفائدة القياسي 50 نقطة 
أســاس، وتعد هــذه الــزيــادة األولــى في نحو ثــاث سنوات. 
وفـــي الــجــلــســات الــصــبــاحــيــة  تــراجــع ســعــر صـــرف الــــدوالر 
مقابل الليرة التركية بنحو 0.10% إلى 3.3920 ليرة. وفقدت 
الليرة نحو 14% من قيمتها مقابل الدوالر هذا العام بفعل 

ارتفاع سعر صرف الدوالر 
الفاشل  العسكري  االنــقــاب  أعــقــاب  فــي  املستثمرين  وقــلــق 
البنك  رفــع  كما  املــاضــي.  يوليو/تموز  منتصف  تركيا  فــي 
املــركــزي سعر إعـــادة الــشــراء ألســبــوع واحــد إلــى 8%، ورفــع 

سعر اإلقراض ألجل ليلة واحدة إلى 8.5% من %8.25.
ــم رفع  وتــوقــع 12 اقتصاديًا مــن أصــل 19 استطلعت آراؤهـ
سعر إعادة الشراء 25 نقطة أساس، وكان من املتوقع على 
نطاق واسع أن يحجم البنك عن تغيير سعر اإلقراض لليلة 
النقدية  أول تشديد للسياسة  الزيادة  الواحدة. وتعد هذه 
مــنــذ مطلع الــعــام 2014. وجــــاءت هـــذه الـــزيـــادة بــالــرغــم من 

دعوات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، املتكررة إلى 
خفض تكاليف االئتمان. 

ويقول أردوغان إنه »عدو« ألسعار الفائدة، التي يرى أنها 
تكبح النمو االقتصادي، وقد انتقد البنك املركزي عشية قرار 
الفائدة. وأشار الرئيس أردوغان أثناء كلمة داخل بورصة 
إسطنبول يــوم األربــعــاء إلــى أنــه »ليس لــدي ما أقوله ضد 
بنزع  السماح  بوسعي  ليس  لكن  املــركــزي،  البنك  استقال 

إرادة شعبي وحقوقه عن طريق أسعار الفائدة املرتفعة«.
وتعد تركيا واحدة من الدول الصناعية الجديدة ومن بني 
أبرز املنتجني للمنتجات الزراعية في العالم، واملنسوجات 
والسيارات والسفن وغيرها من معدات النقل، ومواد البناء، 
وااللكترونيات االستهاكية واألجهزة املنزلية. كما شهدت 
في السنوات األخيرة نمًوا سريًعا في القطاع الخاص، إال 
أن الدولة ال تزال تلعب دوًرا رئيسًيا في الصناعة واألعمال 

املصرفية.
)العربي الجديد(

أوروبا 
في خطر

ماليزيا تتجه للصين 
بعد فوز ترامب

مظاهرات في باريس ضد األجور )الين جوكارد/فرانس برس(

محل صرافة في إسطنبول )غوركان أوزترك/ فرانس برس(

)Getty/سوق شعبي في العاصمة أنقرة )اليستين بيلد

)Getty/السياح الروس يتدفقون على تركيا )ميخائيل غابرديز )Getty( ميركل ال تنظر بإيجابية لسياسات ترامب)Getty( إنشاءات كوااللمبور تترقب االستثمارات

)Getty( التجارة العالمية ال تزال رهينة لتدفق الدوالرات

5 انتخابات 
واستفتاءات تهّدد أوروبا 

خالل الـ 12 شهرًا

أفاد أملانيا وحول بقية االقتصادات األوروبية 
ــة خــلــفــيــة مــســتــهــلــكــة لــلــبــضــائــع  ــقـ ــديـ ــى حـ ــ إلــ
ــيـــة. كــمــا أن هــنــالــك تــذمــرًا  ــانـ والـــخـــدمـــات األملـ
مــن الــتــداعــيــات الــســالــبــة لعملة الـــيـــورو على 

االقتصادات الضعيفة. 
الصناعة  مــن  واملـــال  رابــعــًا: تحول االستثمار 
والــزراعــة إلــى أســـواق املـــال، وهــو مــا أدى إلى 
ــا خــلــق  ــريــــف وإثــــــــراء املـــــــدن. وهـــــو مــ ــار الــ ــقــ إفــ
النمو االقــتــصــادي، وهــو ما  تباينًا كبيرًا في 
أدى الحــقــًا إلــــى غـــن اجــتــمــاعــي واقــتــصــادي 
التجاري  واالنــفــتــاح  العوملة  ملــبــادئ  وكراهية 

واالقتصادي واملالي.  
الحاكمة في  النخبة األوروبــيــة  خامسًا: فشل 
االســتــجــابــة لــتــظــلــمــات الــعــمــال وأهــــل الــريــف 
واالستثمار بشكل كاف في السكن والخدمات. 

أزمات االقتصاد والهجرة تشعل فتيل 
»العنصرية واالنفصال«

السالب  القوي تأثيره  الــدوالر  يواصل 
أفريقيا  الناشئة في  االقتصادات  على 
باتت  التي  الاتينية،  وأميركا  وآسيا 
أسواقها تعاني من شح في الدوالرات 
املواد  بعض  لتمويل  توفرها  املطلوب 
األســاســيــة مــثــل الــبــتــرول ومــشــتــقــاتــه. 
ــــرز، قـــفـــز الــــــــدوالر أمـــس  ــتـ ــ وحـــســـب رويـ
املزيد  الــيــورو متجاوزًا  أمــام  الخميس 
مـــن مــســتــويــات الــــــذروة الـــتـــي سجلها 
ــدة  ــ ــــوحـ أمـــــــــام الـــعـــمـــلـــة األوروبــــــــيــــــــة املـ
الـــعـــام املـــاضـــي. وكــلــمــا ارتـــفـــع الــــدوالر 
ــة، كــلــمــا  ــيـ ــاملـ ــعـ فــــي أســـــــواق الــــصــــرف الـ

انخفضت عمات األسواق الناشئة. 
ومـــــع إغـــــــاق األســـــــــواق فــــي الــــواليــــات 
املـــتـــحـــدة بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــشـــكـــر، مــن 
املتوقع أن يكون حجم التعامات أقل، 

البيانات  مــن  مجموعة  ساهمت  فيما 
االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي ارتــــــفــــــاع الــــــــــدوالر. 
الطلبيات  انتعاش  البيانات  وأظهرت 
الرأسمالية  بالسلع  الخاصة  الجديدة 
الشهر  املتحدة  الــواليــات  فــي  املصنعة 
املاضي بفعل زيادة الطلب على اآلالت 
واملـــعـــدات فــي حــني ارتــفــعــت معنويات 
املستهلكني هذا الشهر. وسجل الدوالر 
أمــام  أعــلــى مستوى فــي ثمانية أشــهــر 
الني وأعلى مستوى في نحو 14 عامًا 
التي  الرئيسية  العمات  أمــام سلة من 
تـــقـــاس عــلــى أســـاســـهـــا مــتــانــة الــعــمــلــة 
ــــن املـــتـــوقـــع أن  األمـــيـــركـــيـــة عـــمـــومـــًا. ومـ
يــرتــفــع الـــــــدوالر أكـــثـــر فـــي حــــال زيــــادة 

نسبة الفائدة. 
)العربي الجديد(

أعـــربـــت املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة، أنجيا 
مــيــركــل، عـــن مــخــاوفــهــا مـــن تــداعــيــات 
سياسات الرئيس األميركي  املنتخب، 
دونــالــد تــرامــب، االنــعــزالــيــة. وانتقدت 
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــة نـ ــيــ ــانــ املــــســــتــــشــــارة األملــ
األميركي املنتخب التخلي عن مشاركة 
الشراكة  اتفاقية  في  املتحدة  الواليات 
عــبــر املــحــيــط الـــهـــادئ. وقــالــت ميركل، 
ــان األملــــانــــي، أثــنــاء  ــرملـ ــبـ أمـــــام نـــــواب الـ
مناقشتهم مشروع امليزانية الفدرالية 
للعام 2017، »بصراحة القول، ال أنظر 
نــظــرة إيــجــابــيــة جـــدًا إلـــى احــتــمــال أن 
املحيط  عبر  الــشــراكــة  اتفاقية  تــرى  ال 
الـــهـــادئ الـــنـــور«. وأضـــافـــت: »ال أعــرف 
من هو الذي سيكسب في هذه الحالة، 
تــنــبــؤات في  عــن  أمتنع  أن  أود  لكنني 

هذه املرحلة«.
ــان تـــرامـــب قـــد أعـــلـــن، أثـــنـــاء حملته  وكــ

مشاركة  إيــقــاف  نيته  عــن  االنتخابية، 
التي  االتفاقية،  فــي  املتحدة  الــواليــات 
بالنسبة  »كارثية«  قد تكون  إنها  قــال 

إلى الباد.
ــة عــبــر  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــيــ ــاقــ ــفــ وتـــقـــتـــضـــي اتــ
إنــشــاء منطقة تجارة  الــهــادئ  املحيط 
إدارة  إلـــيـــهـــا  بـــــــــادرت  حــــــرة واســـــعـــــة، 
الرئيس، بــاراك أوبــامــا. وجــرى توقيع 
االتــفــاقــيــة حـــول إنـــشـــاء الــشــراكــة عبر 
ــادي فـــي فــبــرايــر/شــبــاط  ــهــ املــحــيــط الــ
املاضي، ومن بني الدول التي وقعتها، 
ــات املـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان. وكــــان  ــ ــــواليـ الـ
مــســؤولــون فــي شــركــات أملــانــيــة كبرى 
قــد أعــربــوا لصحيفة »دويــتــشــة فيله« 
عــن مــخــاوفــهــم  مــن تعثر الــتــجــارة مع 
ــــال الـــســـنـــوات  ــات املـــتـــحـــدة، خـ ــ ــــواليـ الـ

املقبلة. 
)العربي الجديد(

قوة الدوالر تهدد 
االقتصادات الناشئة

مخاوف ألمانية من 
سياسات ترامب التجارية

مال وسياسة

العنصرية  فتيل  وتشعل  أوروبا  في  تتزايد  واالقتصاد  المال  ضغوط 
الـ12 شهرًا  برمته خالل  األوروبية  الوحدة  واالنفصال وتهدد مشروع 
فرنسا  من  كل  في  وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  ستشهد  التي  المقبلة 

وألمانيا والنمسا واستفتاءات في كل من إيطاليا وإسبانيا

بسبب  ألمانيا  على  مباشر  تأثير  النمسا  الستفتاء  يكون  أن  المتوقع  من 
االرتباط االقتصادي واالجتماعي الكبير بين البلدين. تعد  النمسا واحدة 
من  العالم  في  دولة   12 أغنى  من 
حيث الناتج المحلي اإلجمالي للفرد، 
اجتماعي  سوق  اقتصاد  ولديها 
معيشي  ومــســتــوى  مــتــطــور، 
الخصخصة  خفضت  كما  مرتفع. 
حيازات الدولة إلى مستوى يُضاهي 
االقتصادات األوروبية األخرى. ولكن 
وفعالة  قوية  العمالية  الحركات 
كبير  تأثير  ولها  النمسا  في  سياسيًا 

على سياسات العمل. 

تداعيات استفتاء النمسا

االقتصاد في صور

تحسن الليرة التركية بعد رفع الفائدة
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أسامة أبو ارشيد

األول  املدني  الرئيس  أن  لو  لنكن صرحاء، 
املنتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر، محمد 
مــرســي، كــان غير إســامــي، أكـــان وجــد هذا 
من  والتسويغ  بــل  التجاهل،  وهــذا  الجفاء 
انقاب عسكري عليه  ملا وقــع من  كثيرين، 
من  الــجــواب  2013؟  يونيو/حزيران  نهاية 
دون تردد وال مقدمات: ال. بل على العكس، 
لو كان مرسي غير إسامي، لوجدت كثيرين 
َوَدعيي  الليبرالية  زاعمي  من  الكل(  )ليس 
 
ً
»الـــنـــضـــال« مـــن الــيــســاريــن الـــعـــرب، فــضــا
 الغرب املتشدق بالديمقراطية، من 

ِّ
عن ُجل

يتعلق  أن تتجاوز حناجرهم، عندما  دون 
األمر بغير سالة العرق األبيض، يقيمون 
الــدنــيــا وال ُيــقــعــدونــهــا، ولــكــان تــحــّول إلــى 
َد  َوُمجِّ تماثيل،  له  وُصنعت  أيقونة حرية، 
ــــدوات فكرية  شــعــرًا ونـــثـــرًا، وُعـــقـــدت عــنــه نـ
الحقيقة، مهما جادل  وسياسية. هذه هي 
ــفـــاء ضــحــالــة  املـــجـــادلـــون فـــي مـــحـــاولـــٍة إلخـ
مواقفهم األخاقية والفكرية.  هذا ال يعني 
أن فــتــرة رئـــاســـة مــرســي لـــم تــشــهــد أخــطــاء 
كثيرة وكبيرة، كما ال تعني أنه كان األكثر 
 للرئاسة حينها، ولكن هذا ال يغير 

ً
تأهيا

لقد وصــل مرسي، عام  الحقيقة شيئًا.  من 
2012، إلى كرسي رئاسة دولٍة تعيش فسادًا 
ــاتـــوريـــة عــســكــريــة مــنــذ  ــتـ وقـــمـــعـــًا تـــحـــت دكـ
عــقــود طويلة، وهــو مــا كــان لــه، وملــن مثله، 
أن يصل إلى ذلك املوقع، لوال ثورة شعبية 

ماجد الشيخ

االستبداد واحـــدة، ال تختلف بن  مميزات 
املستبدون سياسين سلطوين،  يكون  أن 
أو دينين يتلفعون بـ »البراءة« و»الجرأة« 
على ممارسة فنون االستبداد، أو من أولئك 
موجات  ركبوا  ممن  السلطوية  الشخوص 
التحّرر، وآلت األمور بهم إلى أن يصبحوا 
، وأكثر استبدادًا من أمثالهم 

ً
أكثر سلطوية

مـــن ســيــاســويــي األنــظــمــة الــرســمــيــة الــذيــن 
واملؤسسات  القمع  بــاإلكــراه وغلبة  جـــاءوا 
هادئٍة  انقاباٍت  عبر  والعسكرية،  األمنية 
واملــتــعــالــي على  الــعــالــي،  الضجيج  ذات  أو 

املجتمع والجماهير والناس أجمعن.
وأكثر   ،

ً
منزلة أعلى  »التحّرري«  االستبداد 

تـــغـــواًل مـــن االســـتـــبـــداد »الــســلــطــوي«، وهــو 
تنويعات  إلى   

ٌ
 ومضاف

ٌ
استبداد مضاعف

الــســلــطــة املـــمـــارســـة ضـــد املـــعـــارضـــات وكــل 
ــراض والـــنـــقـــد واالخــــتــــاف،  ــتــ ــنـــاف االعــ أصـ
ــاٍل لــلــتــعــايــش بــن  ــم يـــبـــق مــــن مــــجــ حـــتـــى لــ
سلطة االستبداد »التحّرري« وأي معترٍض 
أو ناقد أو مختلف. وفي هذه الحالة، فاق 
ــّرريــــون« فــــي مــســلــكــيــاتــهــم وفـــنـــون  ــحــ ــتــ »الــ
ــبــــدادهــــم كــــل أولــــئــــك الـــســـلـــطـــويـــن أو  ــتــ اســ
الذين لم يعودوا يفّرقون بن  »التدينين« 
ــذات اإللــهــيــة، أو بــن أفهامهم  ــ ذواتـــهـــم والـ
وتلك  ومقاصدها،  والشريعة  ومفاهيمهم 
الضرورات التي تبيح املحظورات. تحولت 
مـــحـــظـــورات الـــتـــحـــّرر الـــوطـــنـــي، فـــي أيــامــنــا 
هــذه، بل تخطت كل املحاذير، لتقيم صرح 
اســـتـــبـــدادهـــا عــلــى حـــســـاب قــضــيــة الــشــعــب 
الــوطــنــيــة، وضــــرورة تــحــّرره مــن االحــتــال. 
وهنا، املسألة األهم ليست السلطة وكيفية 
تنظيمها الوظائفي واستمرارها، بقدر ما 
التي  والسياسية  التنظيمية  املــســألــة  هــي 
تقود الخطى وتحثها، نحو تنظيم مسألة 
لشعب   

ً
مركزية  

ً
قضية باعتبارها  التحّرر، 

ممتلكاته،  وصـــودرت  وطنه،  أرض  احتلت 
وشــرد خــارج املكان الحميم )الــوطــن( وفي 
داخله كذلك، ولم يبق من مكاٍن يجّسد فيه 
تــطــلــعــاتــه وأمــانــيــه الــوطــنــيــة؛ ال فــي داخــل 
ــبـــداد  ــتـ الــــوطــــن وال فــــي خــــارجــــه. أمـــــا االسـ
يمكن  مما  فهو  »الــتــحــّرري«  أو  السلطوي 

سيف الدين عبد الفتاح

ــخــذ الــكــيــان الــصــهــيــونــي، بــعــد كــل فــتــرة، 
ّ
يــت

أن  ــر،  ــ ــآخــ ــ بــ أو  بـــشـــكـــل  تــــــحــــــاول،  قــــــــــــرارات 
ــدم كــــل مــعــنــى يــتــعــلــق بــــذاكــــرة املـــكـــان،  ــهـ تـ
ــرمـــوز الــتــي تــشــكــل جــــزءًا من  وتـــهـــدم كـــل الـ
ثــقــافــة األمــــة وهــويــتــهــا، والــتــي تتمثل في 
الــتــي  الـــعـــدو  مـــعـــارك  إنـــهـــا  األذان.  رمـــزيـــة 
يخوضها با هـــوادة، معركة الــذاكــرة حن 
يزّيفها،  حــن  املــعــانــي  ومــعــركــة  يطمسها، 
يــحــاول محاصرتها  الــرمــوز حــن  ومعركة 
وتــطــويــقــهــا، إنـــه الــحــصــار يــقــوم بــه الكيان 
ــــوٍت مــســمــوع، يــؤشــر  الــصــهــيــونــي لــكــل صـ
ــــود. مـــن املـــهـــم، في  ــــوجـ عــلــى الـــحـــضـــور والـ
هـــذا املــقــام، أن نــتــحــّدث عــن قــــدرات الــرمــوز 
ــــي الــــنــــاس، وفـــي  وعـــاملـــهـــا فــــي تــشــكــيــل وعـ
مــحــاوالت الــعــدّو لطمس كــل مــا يعلن عن 
الــذي ال يمكنه،  الفاعل  الوجود والحضور 
ــأي حــــــال، أن يــكــبــتــه أو يـــنـــقـــضـــه.  يــشــن  ــ بـ
املــرة، حروبًا  تلو  املــرة  الصهيوني،  الكيان 
مــعــنــويــة يــقــصــد مــنــهــا هـــزيـــمـــة الـــنـــفـــوس، 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــنــمــا يــعــبــر عن 
كل  فــي  يــحــاول،  ومقاومته،  ومقامه  كيانه 
وأن  الطغيان،  مــن مشاهد  أن يصّعد  مــرة، 
الوجود  عن  والتعبير  املقاومة  يهزم حالة 
في كل آن، وعلى امتداد املكان. ومن ثم، فإنه 
على  اإلنــســان  ملواجهة  فقط  ليس  يتحرك، 
األرض، لكنه يتحرك ملواجهة البنيان الذي 
يتمثل في املآذن، والتي جعلها من أهدافه، 
فــي الــحــروب عــلــى غـــزة الــعــزة، ويــجــعــل من 
تقوم  وكأنها  استراتيجيًا،  هدفًا  املساجد 
الـــعـــدو. وغــايــة  بتصنيع الــســاح ملــواجــهــة 
األمـــر أن الــكــيــان الــصــهــيــونــي، وهـــو يتدبر 
أمــره فــي هــذا املــقــام، يعلم أن الــســاح الــذي 
يــتــعــلــق بــبــنــاء الـــوعـــي املــعــنــوي وااللـــتـــزام 
النضالي، فيحاول أن يكبت أي صوت، فما 
بالك لو كان هذا الصوت صوت أذان، وفي 
بيت املقدس؟ وهو إذ يستهدف ذلك يحاول 
ــوات،  ــ ــه »يــكــبــت األصــ  أنــ

ً
ــّدر رســــالــــة أن يـــصـ

ويـــهـــدم الـــرمـــز، ويــجــعــل املـــــآذن بـــا أذان«. 
تتعلق  التي  االنتفاضات  كانت  هنا،  ومــن 
للدفاع عن  إعــان  بفلسطن وأهلها حركة 
الكيان واستمرار حال املقاومة لكل عدوان. 
أقــــول بــحــق إنــنــا أمــــام انــتــفــاضــٍة حقيقيٍة 
املــآذن  »انتفاضة  تسميتها  يمكن  واســعــة، 
واألذان« الــتــي انــتــشــرت فـــي كـــل مــكــان في 
ــالـــة مــــن الــتــحــدي  فــلــســطــن، لــتــعــبــر عــــن حـ
الــنــضــالــي، تــؤكــد عــلــى مــعــركــة مــهــمــٍة تلك 
الــتــي تــكــمــل مــثــلــث املـــعـــارك األســاســيــة من 
واملفاهيم،  املعنى  ومعارك  الذاكرة،  معارك 
الــرمــوز من أهــم معارك هذه  لتكون معركة 
واملقاومة.  اإلرادة  بفعل  تتعلق  التي  األمــة 
نقول، في هذا املقام، إن معركة الرمز ليست 
 ،

ً
شيئًا هينًا، ولكنها تشكل حالة انتفاضية

تؤكد  ومستمرة،  ممتدة  مقاومة  عن  تعّبر 

ميسون شقير

الــفــن، لكي  أو  اإلبـــداع  يقول نيتشه: »لنا 
ال تميتنا الحقيقة«. ويقول وزير الدعاية 
النازية غوبلز: »كلما سمعت كلمة إبداع، 

أو ثقافة، تحّسست مسدسي«.
اإلبــداع حالة فطرية وجــدت مع اإلنسان 
مــنــذ وجـــــد، والـــتـــي تــمــثــلــت فـــي رســومــه 
الــبــدائــيــة عــلــى جــــدران الــكــهــوف، فــي أول 
األصــوات واملوسيقى التي اكتشفها، في 
املاحم  أول  فــي  ثــم  اللغة، ومــن  اكتشافه 
الشعرية والفلسفية العميقة التي تركها 
 أو تلقيًا، هو الدهشة التي 

ً
اإلبــداع، فعا

يسببها إحـــداث الــجــديــد، وهــي مــا تمثل 
لــإنــســان دائــمــًا حــالــة فـــرح ونــشــوة. لــذا، 
فاإلنسان بفطرته يسعى إليه، وينجذب 
لحضوره الطاغي، هو هذا السحر القادر 
عــلــى الـــدخـــول إلـــى كــل الــقــلــوب، مــن دون 
ــوازات ســفــر، وبــالــتــالــي، يــمــتــلــك قـــدرة  ــ جــ
سحرية في  إمكانيته على التأثير وعلى 

صناعة التغيير. 
من طبيعة املنتج اإلبــداعــي أنــه ذو رؤى 
مـــتـــعـــّددة وأصـــــــوات مــخــتــلــفــة، كـــل منها 
يخالف يسائل اآلخــر ويــحــاوره. من هذا 
التباين، سينشأ نوع من الحوار الداخلي 
فــي عقل املتلقي،  يــوازيــه حــوار خارجي 
اإلبـــداع  ثقافة  املتلقن.  بقية  وبــن  بينه 
ــّدد،  ــتـــجـ ــابـــي مـــبـــدع ومـ هــــي تــفــكــيــر إيـــجـ
التحّدي  على  قـــادر  التطوير،  إلــى  يــدعــو 
ومــواجــهــة الــضــعــف والــفــســاد. أمـــا ثقافة 
اإلرهــاب فهي تفكير سلبي مغلق، يدعو 
إلى العنف والقتل ونشر الخوف، ويقوم 
على عنصر السمع والطاعة واإلنكار. لم 
يكن قول وزير الدعاية النازية عبثيًا أو 
بسيطًا، فـــاإلبـــداع ولــيــد الــشــك والــتــمــرد، 
والخلق وليد الحقيقة وعدو الفكراملطلق 
وتسلط الرأي الواحد. وبالتالي، هو عدو 
ألي انقياد أعمى، وألي استبداد سينشأ 
عن هذا التسلط،  ذلك أن اإلبداع الحقيقي 
ــالـــه ومـــراحـــلـــه  ــًا، بـــكـــل أشـــكـ لــــم يـــكـــن يــــومــ
األرقى  التعبير  تطوره، سوى  ومحطات 
عـــن اإلنـــســـان والـــحـــيـــاة، والـــــذي ال يمكن 
أن يــوجــد مــن دون حــريــة حــقــيــقــيــة، غير 
مــجــزأة، كما أنــه، بحد ذاتـــه، يعيد إنتاج 
ــن خـــــال مــا  ــان نـــفـــســـهـــا، مــ ــ ــــسـ حـــريـــة اإلنـ
يطرحه من أسئلة دائمة، ومن تمرد على 
السائد، وعلى كل حاالت الظلم اإلنساني 
تقمع حريته،  الــتــي  السلطات  كــل  وعــلــى 
واالجتماعية  السياسية  أنــواعــهــا،  بــكــل 
والــفــكــريــة والــديــنــيــة. فـــاإلبـــداع والــحــريــة 

2011. وصــل مرسي  عــام  أسقطت مستبدًا 
الرئاسة بشق األنفس، عبر انتخابات  إلى 
تحالفات تجاوزت  ديمقراطية، وعبر  حرة 
االنـــتـــمـــاءات اإليـــديـــولـــوجـــيـــة والــســيــاســيــة 
والحزبية، ولم يحصل على أكثر من %51.7 
من األصوات، كاسرًا بذلك قاعدة التسعات 
األربع في انتخاب الزعماء العرب، أو نسبة 
التسعينات في املائة من األصوات، إن أراد 
عًا، كما 

َّ
َصن

َ
ُمت أن يتواضع خجا  بعضهم 

ــُب، الــجــنــرال عــبــد الفتاح  ــِل
َ
ــق

ْ
ــن

ُ
امل فــعــل خلفه 

السيسي، عندما حصل على نسبة %96.7 
لــقــد ضــّيــع  انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـة 2014.  فـــي 
اتـــهـــم  املــــصــــريــــون، بـــكـــل ألـــوانـــهـــم وانـــتـــمـــاء
ومــشــاربــهــم، ثــورتــهــم بــخــافــاتــهــم البينية 
وتنافسهم على املناصب واقتسام الكعكة، 
ــورة، فـــكـــان أن  ــ ــثـ ــ حـــتـــى قـــبـــل أن تــنــتــصــر الـ
العميقة بثورة  القمع والفساد  قامت دولة 
مــضــادة، أعـــادت األمـــور إلــى نصاب السوء 
ِر منذ عقود، والــذي لم ينهر يومًا، 

ِّ
ــَجــذ

َ
ــت

ُ
امل

وإن كان ترنح قليا خال ثورة 2011. 
قرابة  منذ  رسميا،  مصر،  السيسي  يحكم 
ــام، ومــنــذ ذلــــك الــحــن،  ــعـ عــامــن ونــصــف الـ
ومصر تتراجع على كل الصعد، اجتماعيا، 
وأمنيا،  وسياسيا،  واقتصاديا،  وثقافيا، 
 

ٍّ
ودولـــيـــا. مــصــر الــيــوم أقـــرب إلـــى حــقــل قــش
ــود ثــقــاٍب  ــْيــــِظ صـــيـــف، وأي عــ ــ

َ
يـــابـــس فـــي ق

كفيل بــإشــعــالــه وحــرقــه عــن بــكــرة أبــيــه. بل 
إن مـــصـــر تـــحـــت حـــكـــم الـــســـيـــســـي تــحــولــت 
إلــى ســوق نخاسة، ُيــضــاِرُب فيه األجــانــب، 

الجيش وأجهزة األمن وتآمرهما عليه في 
الــســوري  ذلـــك، كما حـــاول أن يعن الشعب 
ــــاده، غــيــر أن »الـــدولـــة  فـــي ثـــورتـــه عــلــى جــ
لاجئن  ضيافته  حتى  أفشلته.  العميقة« 
رَّ 

َ
السورين ردها االنقابيون وأهانوهم ش

إهانة. بل إن مرسي وقف مع األمن القومي 
الخليجي أمــام طموحات إيــران وأطماعها 
الـــتـــوســـعـــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــعــرفــتــه أن 
بــعــضــا مـــن دول الــخــلــيــج كـــانـــت مــنــخــرطــة 
وهي  إسقاطه،  ومحاولة  عليه،  التآمر  في 
الـــجـــهـــود الـــتـــي آتــــت أكــلــهــا فـــي املــحــصــلــة. 

السيسي  حلفاء  بعض  اســتــوعــب  والــيــوم، 
مــن الخليجين، مــمــن دعــمــوا انــقــابــه، أنــه 
 بإشباع جشع 

ٌ
«، مهما كثر، كفيل

ٍّ
من ما »ُرز

السيسي ومنظومة فــســاده.  خــال رئاسة 
مرسي، تخصص الغالب األعــم من اإلعام 
ومــا صّوروها  أخطائه،  تلقف  املصري في 
 للسخرية، بغير 

ً
سقطاته. جعلوا منه مادة

وجــه حــق، وســلــطــوا عليه مــدافــع التشويه 
واإلهانة. ومع ذلك، بقي دوما محافظا على 
هدوئه واتزانه. مرة أخرى، هذا ال يعني أنه 
فــي الحكم، كطريقة  لــم يكن ملرسي أخــطــاء 
ــتــــوري أواخـــــــر عـــام  ــدســ إخـــــــراج اإلعـــــــان الــ
2012، غير أنه أراد حماية الثورة من تغّول 
َمِة في مصر، وهو  َحكِّ

َ
ت

ُ
امل الفساد  منظومة 

مــا كــان ليفعل ذلــك لــو أن »حــلــفــاء« الــثــورة 
في األمس وقفوا معه، الستكمال ثورتهم، 
بدل تفضيلهم »بيادة« العسكر على نزاهة 
رئيس »إخــوانــي«. على أي حــال، هم وقفوا 
مع االنقاب ودعموه، متوّهمن، بسذاجٍة، 
من  بقفاٍز  الحكم  سيناولونهم  العسكر  أن 
منهم،  بكثيرين  انتهى  الــحــال  لكن  حــريــر، 
مــشــّرديــن مــن مــصــر، عــاجــزيــن عــن النضال 
ــا، مكتفن  ــهــ مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر عــلــى أرضــ
بــخــوض مــعــارك هــوائــيــة مــع االنـــقـــاب عن 
بــعــد، عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ومــــقــــاالٍت ال تــســمــن وال تــغــنــي مـــن جـــوع. 
األدهى أن هؤالء ال زالوا يحّملون »اإلخوان 
املــســلــمــن«، ومــرســي، مــســؤولــيــة مــا جــرى، 
انخداعهم  وكـــأن  بــالــســذاجــة،  ويتهمونهم 

بالعسكر، وكونهم كانوا وقودا النقابهم، 
كان حكمة وبعد نظر! 

من  استثنائيًا  رئيسًا  يكن مرسي  لم  نعم، 
حيث قدراته وكفاءته السياسية، ومن من 
حــكــام مــصــر، قبله وبــعــده كـــان؟ لكنه كــان 
ــه أول رئــيــس مدني  اســتــثــنــاًء مــن حــيــث أنـ
يأتي ديمقراطيًا إلى الحكم في مصر منذ 
أنـــه كــان  املـــاضـــي، كــمــا  الــقــرن  خمسينيات 
اســتــثــنــاًء فـــي مــحــاولــتــه الــتــأســيــس ملصر 
املــحــكــومــة بــــــإرادة شــعــبــهــا ومــصــالــحــه، ال 
 فــيــه، ومــصــالــح 

َ
ــَمــة ــَحــكِّ

َ
مــصــالــح طــغــمــٍة ُمــت

أجانب ال يريدون خيرًا بمصر. وملن أراد أن 
يفهم قيمة مرسي اليوم ونزاهته وتساميه 
ــدار  ــحــ ورحـــــابـــــة صـــــــــدره، فــلــيــنــظــر إلــــــى انــ
الــســيــســي وفــــســــاده وســـخـــافـــاتـــه وبــطــشــه. 
ان، شتان بن االثنن. ال يستويان أبدا. 

ّ
شت

بعقد  مــســكــونــون  »مثقفينا«  مــن  كــثــيــرون 
النقص، تجدهم يمتدحون مهاتما غاندي، 
ونيلسون مانديا، وهما يستحقان املديح 
فـــعـــا، لــكــن ألــســنــتــهــم تـــخـــرس، وأقــامــهــم 
، عندما يأتي األمر إلى رئيس عربي 

ّ
تجف

اســتــثــنــائــي، ال لــشــيء إال ألنـــه »إســـامـــي«! 
أي عــيــٍب هـــذا وأي عـــار. وبــعــد ذلـــك، نسأل 
ملاذا ال ننتهي إال بزعماء، مثل عبد الفتاح 
ــرى 

ُ
الــســيــســي ومــعــمــر الــقــذافــي مــن قــبــلــه؟ ت

أفضل منهما ونحن، شعوبا  هل نستحق 
و»مثقفن«، ال نتوقف عن إنتاج نماذجهما 

والتبرير لها؟
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

أن يمارسه السلطويون املستبّدون في كل 
مكان، حتى في مخيمات اللجوء أو النزوح.

فــي بــادنــا، كما فــي بــلــدان عــديــدة، لــم يعد 
هناك ما يفرق بن أوصاف تسميات اليمن 
والــيــســار، وإن كــانــت أقــســاٌم مــن اليمن قد 
كما  املتطرف،  اليمن  مــواقــع  نحو  اتجهت 
الغربية والواليات  أوروبــا  الوضع في  هو 
ــرًا، فـــي الـــوقـــت الــــذي اتــجــهــت  ــيـ املــتــحــدة أخـ
فــيــه بــعــض أقــســام الــيــســار نــحــو االعـــتـــدال، 
عــلــى مــا بــّيــنــت نــتــائــج انــتــخــابــات رئاسية 
في شرق أوروبــا )بلغاريا ومولدافيا(. في 
الــخــاص،  الفلسطيني  الــســلــطــوي  الــوضــع 
يــجــري على صعيد مؤتمر حــركــة فتح  مــا 
الفلسطيني  الــوضــع  الــســابــع، ومــا يشهده 
أكثر،  يتغّول  سلطوي  ارتـــداد  هــو  عموما، 
استمساكًا بموضوعة الهيمنة واالستفراد 
ــــدت، وتـــبـــدو،  واألحــــاديــــة الـــفـــرديـــة، حــتــى بـ
األمــــور وكــأنــه لــم يــبــق فــي »فــتــح املــؤتــمــر« 
قــــادة  مــــع  أو خـــــاف  نـــقـــد  أو  ــراض  ــتــ اعــ أي 
املــؤتــمــر، أمـــا »فــتــح األخـــــرى« الــتــي يــجــري 
غير  من  فقوامها  استبعادها،  على  العمل 
املوظفن في دوائــر السلطة أو من األتباع، 
بقدر ما هم من املعترضن على السياسات 
الــفــرديــة أو املــخــتــلــفــن مــعــهــا، أو مــن نقاد 
الــذي عنى، ويعني،  األمــر  السياسات،  تلك 
السياسي  املــزاج  انقابًا عامًا في  أن هناك 
الفلسطيني،  والــجــمــاهــيــري  والــتــنــظــيــمــي 
حــتــى إنـــه لــم يــعــد يــبــالــي بــاســتــقــرار مــا قــّر 
حتى  الفلسطيني،  الــوطــنــي  الــوضــع  عليه 
وهــو يــواجــه سلسلة هــزائــمــه وتــراجــعــاتــه، 
بــانــعــكــاس ذلــــك كــلــه عــلــى أوضـــــاع أطــرافــه 
اليوم حركة  الداخلية، ال سيما ما تشهده 
فــتــح مــن تــفــّســخــات قــد تــقــود إلـــى نـــوع من 
انشقاق عمودي، سوف يؤثر على املشروع 
الوطني وعماده وركيزته األساس: منظمة 
التحرير الفلسطينية، والتي جرى تغييبها 
مــنــذ زمــــن بــفــعــل بـــريـــق الــســلــطــة، ويــتــكــرر 
ــر اآلن عــلــى صــعــيــد حـــركـــة فــتــح الــتــي  ــ األمـ
السلطة  عــلــى مــذبــح  أيــضــًا،  يـــراد تغييبها 
الوطني في  املشروع  وبريقها، فما مصير 
هـــذه الــحــالــة األكــثــر مــن مـــزريـــة، خصوصًا 
فـــي ظـــل اســـتـــبـــداد ســلــطــوي بــــات فــاضــحــًا، 
الوطنية، وبكل  بالقضية  ومسيئًا ومضرا 

فـــي كـــل مــكــان؛  يــنــطــلــق  أن األذان يــمــكــن أن 
ينطلق في كنيسة في الناصرة، بل ينطلق 
ويــردد  اإلسرائيلي،  الكنيست  سقف  تحت 
أعضاء عرب فيه األذان حالة رمزية ملقاومة 
صلٍف إسرائيلي، ومحاولته لكبت الصوت 
الــتــي  الـــرمـــزيـــة  الــطــاقــة  ومـــنـــع األذان. هــــذه 
ــــدة إنـــمـــا تــشــكــل  نـــشـــاهـــدهـــا فــــي مـــظـــاهـــر عـ
م بها 

ّ
استكمااًل أللواٍن من االنتفاضات، يعل

الشعب الفلسطيني العالم، ويتفتق الذهن 
النضالي عن أشكاٍل من املقاومة ال تخطر 
على بــال، حتى إن ذلــك الكيان الصهيوني 
يـــرى تــلــك املــشــاهــد الــتــي تــطــرق وتــتــحــّدى 
ــوان صــلــفــه، وكــــل صـــنـــوف طــغــيــانــه،  ــ كـــل ألــ
لتؤكد أن البقاء الــذي يتعلق برموز املكان 

واإلنسان تنطلق بأعلى صوت لألذان. 
مـــا بـــال الــكــنــائــس املــســيــحــيــة تــــردد األذان، 
فــيــمــا هـــو شــعــيــرة ديــنــيــة إســامــيــة، إال أن 
تؤكد  مجتمعية،  مقاومة  حالة  يمثل  ذلــك 
املعنى وتتخطى املبنى، وتصدع بالصوت 
املــقــاومــة، مقاومة  »أنـــا  تــحــّد  فــي  ليجلجل 
الــــعــــدوان، مــقــاومــة الــكــبــت والــطــمــس وكــل 
ألوان الطغيان«. إنها معركة الرمز تنطلق 
ــر مــــعــــهــــودة. يــســمــعــونــهــم  ــيـ ــــن غـ ــاكـ ــ ــــن أمـ مـ
الكنيست  فــي  مؤسساتهم،  عقر  فــي  األذان 
اإلسرائيلي، ما يؤكد، في تحٍد، أن أحــدًا ال 
يستطيع أن يمنع رمزًا، أو يقتل معنى، إنه 
م الفلسطينيون 

ّ
درس املقاومة، حينما يعل

ــانـــي، ويـــتـــقـــدم الــصــفــوف  الـــدنـــيـــا هــــذه املـــعـ
ــلـــم، والـــعـــلـــمـــانـــي قــبــل  املــســيــحــي قـــبـــل املـــسـ
عن  للدفاع  مقاومة  حــالــة  ليشكل  املــتــدّيــن، 

الوجدان والحضور والكيان.
ذلك كله إنما يستحضر ذاكرة االنتفاضات 
والتحّدي في اختراعاٍت غير مسبوقة، في 
ظل عمليات مقاومة لهذا الكيان الصهيوني 
املصطنع، وذلك العدوان املستمر والطغيان 
انتفاضة  اخــتــراع الحجر في  كــان  املهيمن. 

كالشجرة واألوكسجن تمامًا، إذ ال يمكن 
األوكسجن،  دون  مــن  تنمو  أن  للشجرة 
ــكــــون مـــــوجـــــودًا وتــــأخــــذه  لــكــنــهــا حــــن يــ
تصبح هي بحد ذاتها املنتج األول لهذا 
األوكسجن، والتي بدونها تفنى الحياة، 

كل الحياة، على هذه األرض. 
ثــقــافــة اإلبـــــــداع، بــحــد ذاتـــهـــا، هـــي ثــقــافــة 
فــن تـــذوق الــحــيــاة، وهــي معاكسة تمامًا 
ــاب الــفــكــري، الـــذي هــو عــدو  لثقافة اإلرهــ
الثقافة التي تشرع وتقبل فعل املوت، بل 

وقد تستمتع به.
لهذا كله، وملــا تحمله ثقافة اإلبـــداع  في 
داخلها من خلخلة وزعزعة للمطلق بكل 
 لعروش دكتاتوريات القمع 

ّ
أشكاله، وهز

دائمًا  الثقافة  هــذه  كــانــت  أشكالها،  بكل 
الـــعـــدو الــحــقــيــقــي لــكــل أشـــكـــال الــســلــطــات 
املــبــنــيــة عــلــى قـــاعـــدة اإلرهـــــــاب الــفــكــري، 
طــبــعــًا بــكــل أشـــكـــالـــه، إذ تــلــتــقــي مــصــالــح 
الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة والــديــنــيــة على 
أرضية واحــدة، على الرغم من وجود كل 
لــآخــر، وذلــك  منهما على طـــرٍف نقيض 
في إتباع النهج الفكري واألسلوب نفسه 
عــنــدمــا يتعلق األمـــر بـــاإلرهـــاب الــفــكــري، 
أنهما  إذ  الجهتن شكلية،  والــفــروق بن 
التهميش  ممارسة  أســلــوب  فــي  يلتقيان 
والطغيان، مهما اختلفا عقائديًا وفكريًا. 
أحدهما هو ابــن لآخر، وهــو في الوقت 
نفسه أب له، ألن العجز والشعور بالظلم 
والقهر والتعذيب الذي يتولد من اإلرهاب 
السياسي، يــؤدي إلى نمو فكر اإلرهــاب، 
كما أن السلطة اإلرهابية الدينية تتحول 

إلى سلطة إرهابية سياسية باملطلق.
لهذا كله، كانت السلطات تخاف من املبدع 
ــذي يــواجــهــهــا أكـــثـــر بكثير  ــ الــحــقــيــقــي الـ
الــســاح ضدها،  يحمل  ممن  تخاف  مما 
ملعرفتها تمامًا كيف يستطيع اإلبداع أن 
يهّدد وجودها. وكان هذا الخوف السبب  
كثيرين  مبدعن  تصفية  وراء  الحقيقي 
نفيهم،  أو  طــويــلــة  فـــتـــرات  اعــتــقــالــهــم  أو 
ومــنــهــم ابـــن رشـــد ولـــوركـــا. وهـــنـــاك فــرج 
فــودة، مهدي عامل، ناجي العلي، غسان 
واعتقل  الطحان.  جمال  والعالم  كنفاني 
ــــوري إبــــراهــــيــــم صــمــوئــيــل،  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
نعيسة، مصطفى  أكثم  الجباعي،  غسان 
خليفة وغــيــرهــم، أكــثــر مــن عــشــرة أعـــوام، 
وفــي غضون الثورة إيــاد شاهن، رشيد 
الــرويــلــي، تــامــر الـــعـــوام. وأعــــدم »داعـــش« 
الــعــانــي. وهــنــاك كثيرون  الــشــاعــر بشير 

ذهبوا وسيذهبون با أسماء.
)إعالمية سورية(

عــربــًا وعــجــمــًا، عــلــى مــواقــفــهــا ويــحــاولــون 
شراءها. ولذلك، ترى نظام السيسي يميل 
حيث مال املال والقوة. في مصر السيسي، 
الــدولــة، مثل جزيرتي تيران  تــبــاع أراضـــي 
ــتـــرى املـــــواقـــــف، كـــمـــا فــي  ــيـــر، وتـــشـ ــافـ ــنـ وصـ
 الــحــلــفــاء، كــمــا فــي اليمن، 

ُ
ســوريــة، َوُيـــخـــان

وتــنــتــهــك الــســيــادة، كــمــا فــي ســيــنــاء. مصر 
وللدول  العرب،  لطغاة  إلهام  مصدر  اليوم 
السائرة على طريق الفشل كذلك. هذه هي 
مزيدة  نسخة  هــي  والــتــي  السيسي،  مصر 
ــة فـــســـاد حــســنــي مــبــارك  ــ ومــنــقــحــة عـــن دولـ
وقــمــعــه الــتــي ثـــار ضــدهــا الــشــعــب املــصــري. 
ُوئــدت  التي  كانت تجربة مرسي  وبينهما 
في عامها األول، ولربما كانت تحمل أما 
يمثل مرسي  لــم  أفــضــل.   ملصر ومستقبا 
اســتــثــنــاًء فـــي الـــرئـــاســـة مـــن حــيــث مدنيته 
ــل إنـــه  ــابـــه ديـــمـــقـــراطـــيـــًا فـــحـــســـب، بــ ــتـــخـ وانـ
مــثــل اســتــثــنــاًء كــذلــك مــن حــيــث شخصيته 
لم يحرص  وتواضعه ونزاهته وعروبيته. 
عــلــى الــبــهــرجــة، بـــل مــقــتــهــا ورفــضــهــا، ولــم 
ينخرط فــي الــفــســاد، بــل حــاربــه، ولــم يسع 
ــع عــنــهــا، ولــم  ــ إلــــى كــبــت الـــحـــريـــات، بـــل دافـ
يتوّرط في سفك الدماء، بقدر ما أنه انتهى 
ضحية منطق الحفاظ على سلمية الثورة. 
أيـــضـــا، كــــان مـــرســـي وفـــيـــًا لــقــضــايــا أمــتــه، 
والسوري  الفلسطيني  الشعبن  مع  فوقف 
الــحــصــار  بتخفيف  فــقــام  محنتيهما،  فـــي 
عـــن قـــطـــاع غـــــزة، ووقـــــف مــعــه ضـــد عــــدوان 
الرغم من ضغط  عــام 2012، على  إسرائيل 

ــه الــكــفــاح الــوطــنــي الــتــحــّرري للشعب  أوجــ
الفلسطيني؟   اعتدنا أن تكون حركة فتح 
ــدة الـــوحـــدة والــتــوحــيــد، وتــجــمــيــع الكل  رائــ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــوتــقــة انــصــهــار وطــنــيــة 
ــلـــى الـــهـــويـــة  واحــــــــــدة، رائـــــدهـــــا الــــحــــفــــاظ عـ
الوطنية الفلسطينية، ال التفريط بها على 
االحــتــال،  مــع  والتنسيق  التعايش  مــذبــح 
وال ينبغي اليوم أن تنتكس »فتح« بذاتها 
ــلـــى مــــذبــــح الــســلــطــة  وبـــقـــضـــيـــة شــعــبــهــا عـ
واالستبداد الفردي، فهنا مقتلها ومقتلنا. 
السابع لحركة  املؤتمر  أن يكون  إمــا  لــهــذا، 
همه  وقــالــبــا،  قلبا  فلسطينيا  وطنيًا  فتح 
األساس وشواغله القضية الفلسطينية، أو 
يتحول إلى مؤتمر خاص بموظفي السلطة، 
وهنا الطامة الكبرى التي تزيدها األحادية 
مما  لتجعل  السلطوي،  وتغّولها  الــفــرديــة 
يجري معواًل للهدم والتدمير، هدم وتدمير 
»مـــعـــبـــد« الـــتـــحـــّرر الـــوطـــنـــي الـــــذي صــاغــتــه 
الفلسطينية، و»فتح« في  الوطنية  الحركة 
طليعة قواها املكافحة، على امتداد أكثر من 
نصف قرن منذ انطاقة »فتح« عام 1965، 
وهــــذا مـــا ســـوف يــجــعــل إســرائــيــل وحــدهــا 
ال  بالتأكيد؛  الخاسرة  وفلسطن  الرابحة، 
إنــتــاج مــا تعيشه  املــؤتــمــر  أعـــاد  إذا  سيما 
اليوم القضية الوطنية من تغييب لشرعية 
منظمة التحرير وفعاليتها كشرعية عليا. 
)كاتب فلسطيني(

الحجر،  طــفــٍل يستعمل  عــن  يعبر  األقــصــى 
ــواء املــقــاومــة في  ــة، ويــحــمــل لــ ــ لــيــحــمــي األمـ
مواجهة جيش إسرائيلي مدجج بالساح، 
ويستعرض، بكل أنواع العتاد. إنه الحجر 
حــالــة  ويـــمـــثـــان  اإلرادة،  يــمــثــان  والـــطـــفـــل 
املقاومة لهذا العدوان على أرض فلسطن، 
ــــرى، حــيــنــمــا يــحــاول  ــذه انــتــفــاضــات أخـ وهــ
الحامية،  السماوية  قبته  مــن خــال  الــعــدو 
أو جداره العازل املرتفع، فتتخطى املقاومة 
بسيطٍة،  بأسلحٍة  القبة  وتلك  الــجــدار  ذلــك 
ــتــــحــــدي لـــكـــل مــشــاهــد  لــتــعــلــن الــــرفــــض والــ

العدوان وكل مظاهر الطغيان.
الــســكــن؟ تعبر عــن رفــٍض  أرأيـــت انتفاضة 
لصلف هذا الكيان، ويؤكد الفلسطيني، من 
خالها، أن لديه من الساح البسيط الذي 
يواجه به ترسانات األسلحة اإلسرائيلية، 
الــنــووي منها وغــيــر الــنــووي. إنــهــا معركة 
الـــرمـــز، حــيــنــمــا تـــؤكـــد املـــقـــاومـــة أنـــهـــا عمل 
ممتد ملواجهة كيان صهيوني يتغّول على 
الحق الفلسطيني، بكل صنوف االستيطان 
الفلسطيني  بقيمة  عــابــئ  غير  والـــعـــدوان، 
ــز، لــتــصــدع  ــرمـ اإلنــــســــان. تــتــحــرك مــعــركــة الـ
بكلمات عاليٍة، هذه املرة، تتمثل في األذان 

في داخل الكنيست اإلسرائيلي.
العربي،  النائب  رفــع  لم تمر ساعات على   
أحمد الطيبي، األذان داخل الكنيست، حتى 
بادر نائب عربي آخر إلى رفع األذان للمرة 
الثانية، في جلسة ملناقشة حظر رفع األذان 
ــقـــدس. وتــعــّمــد الــنــائــب  فـــي املــســاجــد فـــي الـ
 مــن إلقاء 

ً
طــالــب أبــو عـــرار رفــع األذان، بـــدال

كلمٍة من على منصة الكنيست؛ ما أدى إلى 
احــتــجــاج نــــواب االحـــتـــال عــلــيــه ومــحــاولــة 

منعه من استكمال األذان. 
العليا في حكومة  الوزارية  اللجنة  وكانت 
االحــتــال قــد صــادقــت على مــشــروع قانوٍن 
املـــســـاجـــد في  فـــي  فــيــه رفــــع األذان  يــحــظــر 
الـــوزراء اإلسرائيلي،  وأيــده رئيس  القدس، 
بنيامن نتنياهو. ويفرض مشروع القانون 
في  الصوت  مكبرات  استخدام  على  قــيــوًدا 
املــشــروع  أن يحصل  األذان، ويــشــتــرط  رفــع 
على مصادقة الكنيست بثاثة قراءات، قبل 
الــقــانــون. وحــظــي مشروع  قــوة  أن يكتسب 
الحكومي  االئــتــاف  أعضاء  بدعم  القانون 
الكنيست؛  على  يهيمن  الـــذي  اإلســرائــيــلــي 
بما يجعل فــرص تمريره شبه مــؤكــدة، إال 
أن القائمة العربية املشتركة، التي تضم 13 
نائًبا في الكنيست، املكون من 120 عضًوا، 

ترفض مشروع القرار بشدة.
يوجع  والـــرمـــز، حينما  املــعــنــى  األذان  كـــان 
الكيان الصهيوني وعدوانه بعبارات األذان 
املساجد،  قبل  املسيحية  الكنائس  تنطلق 
تــحــمــل أذان املــســلــمــن، فــتــتــحــّدى قــوانــن 
م 

ّ
إسرائيلية ظاملة، وتمارس النضال، وتعل

ــكـــون الـــكـــفـــاح، انــتــفــاضــات  الـــدنـــيـــا كـــيـــف يـ
مــبــدعــة وأعـــمـــال نــضــالــيــة ســاطــعــة، تحقق 
ــر والــفــاعــلــيــة، وتــرفــع الــرمــز أن الشعب  األثـ
الــفــلــســطــيــنــي واحــــــٌد فـــي مــطــالــبــاتــه، وفــي 
الــذود عن كيانه ووجــوده وحاضره، حتى 
ــان، فــتــحــول الــصــوت إلــى  ــ لــو اختلفت األديـ
صوت أذان، لم يكن يتصور أحد أن تطلق 
مــن هـــذا املــكــان، أو مــن »كنيست الــبــرملــان« 
الرسالة وجهها هؤالء  هــذه  الكيان.   لذلك 
الذين تواطأوا على  الدنيا، لهؤالء  إلى كل 
الحق الفلسطيني. أقول إن انتفاضة األذان 
مــكــان  ــل  كــ فــــي  األذان  تـــرفـــع  الــفــلــســطــيــنــي 
رسالة  وهــي  والــعــدوان،  الطغيان  ملواجهة 
ملتصهينة العرب الذين يفّرطون في حقوق 
مهم الكنائس مع املساجد درس 

ّ
األمة، فتعل

املـــقـــاومـــة، ويــعــلــمــهــم الـــنـــواب الـــعـــرب داخـــل 
الكنيست اإلسرائيلي كيف يرفعون صوت 

األذان رمز املقاومة لكل طغيان.
)أستاذ جامعي مصري(

ماذا لو لم يكن مرسي إسالميًا؟

كي ال تنتكس »فتح« بقضية شعبها

صوت األذان ومعركة الرمز

اإلبداع واإلرهاب

لم ينخرط مرسي 
في الفساد، بل 

حاربه، ولم يسع 
إلى كبت الحريات، 

بل دافع عنها، 
ولم يتورّط في 

سفك الدماء

ال ينبغي أن تنتكس 
»فتح« بذاتها 

وبقضية شعبها 
على مذبح السلطة 

واالستبداد الفردي

انتفاضة األذان 
الفلسطيني 

لمواجهة الطغيان 
والعدوان رسالة 

لمتصهينة العرب 
الذين يفّرطون في 

حقوق األمة

آراء

بشير البكر

ليست هناك أي بارقة أمل تلوح في األفق لوقف املجزرة الدموية الرهيبة في حلب، 
ففي كل يوم يمر يكبر اإلصرار الروسي اإليراني على تحويل املدينة إلى مقبرة 
جماعية. وفي ثاني مدن سورية، يواجه قرابة ربع مليون مدني أعزل، وبضعة 
آالف من املسلحني، أحدث ما في الترسانة الروسية من أسلحة نوعية، ذات قدرة 

تدميرية وكثافة نارية عالية، مخّصصة لحروب الجيوش الحديثة.
املدينة، وموسكو  وإخــالء  االستسالم  األهــالــي  يرفض  واضــحــة.  املعادلة  باتت 
مصممة على ذلك. غير مكترثة، وال تقيم اعتبارًا لحياة قرابة 300 ألف مواطن، 
غالبيتهم من األطفال والنساء، وهي قّررت أن تدفنهم تحت ركام منازلهم، وسط 
عالم صامت، وبال ضمير، وأمم متحدة تخلت عن دورها في حماية املدنيني من 
اإلبــادة. في الوقت الذي كانت األمم املتحدة تحيي مناسبة اليوم العاملي للطفل، 
األنقاض طائرات  تدفنهم تحت  األطفال من حلب،  األنباء صــور  وكــاالت  نقلت 

املوت الروسية.
العاملي للطفل الذي تحييه األمم املتحدة في 20 من نوفمبر/ تشرين  اليوم  في 
دي  إلــى سورية، ستيفان  املتحدة  األمــم  مندوب  السورية  العاصمة  زار  الثاني، 
ميستورا، لكي يلتقي وزير خارجية النظام، وليد املعلم، ونقلت وكاالت األنباء أن 
املبعوث الدولي ذهب ليطلب من النظام وضع حلب تحت إدارة ذاتية، لكن الحكومة 

السورية رفضت العرض »ألنه يعني مكافأة لإلرهابيني«.
 صريحة عن املستوى الذي بلغه 

ً
طلب دي ميستورا ورّد النظام يشكالن عينة

نفاق األمــم املتحدة وهوانها، ومــا وصــل إليه النظام من إجــراٍم منظٍم مع سبق 
اإلصرار. األمم املتحدة التي وصفت، أكثر من مرة، أن ما يحدث في حلب يرقى 
إلــى جــرائــم حــرب، بقيت تتصرف مــع نظام بشار األســد على نحو نــاعــم، ولم 
تزعجه منذ بداية الثورة السورية، على الرغم من أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم 
الــدول  بمواصفات  معه  تتعامل  وبقيت  آخــر،  بها حاكم  يقم  لم  اإلنسانية  ضد 
ذات السيادة. ومع أنها تدرك أنه لم يعد له أي سلطة فعلية على القسم األكبر من 
أراضي سورية، فهي تمتنع حتى اآلن عن إدخال مساعدات إنسانية إلى حلب، 
ألنها ال تريد خرق القانون الدولي الذي يحتم عليها الحصول على إذن رسمي 

من النظام.
هذا أمر صحيح من الناحية الشكلية، ولكن األمــم املتحدة تعرف أن من يحكم 
األرض والجو والبحر هما روسيا وإيران، وهما من يتوليان القسط األكبر من 
حرب اإلبادة، ومن واجب املنظمة الدولية ليس العمل فقط على وقف قتل شعب 
التدخلنْي، اإليــرانــي والــروســي، في  اللجوء لكل السبل لوقف  أعــزل في بلده، بل 
شؤون دولة مستقلة وعضو في األمم املتحدة. وفوق هذا وذاك، كان على األمم 
املتحدة أن تتحلى بقدر قليل من الشجاعة األخالقية حيال وضع إنساني غير 
مسبوق، وتضع الواليات املتحدة وفرنسا وبريطانيا أمام مسؤولية كسر الفيتو 
 لجرائم النظام السوري ضد الشعب السوري، 

ً
الروسي الصيني الذي وفر مظلة

وإحالة الجرائم ضد املدنيني في سورية إلى مجلس األمــن، تمهيدًا لرفعها إلى 
محكمة الجنايات الدولية. وفي وسع األمم املتحدة العمل من خارج مجلس األمن، 
العراق، وحيال جرائم  السابق في حال كوسوفو واألكــراد في  كما حصل في 

كانت أقل من تلك التي تحصل في حلب، وباتت ترقى إلى حرب إبادة.
مــوقــف األمـــم املــتــحــدة مــخــٍز وعـــار عــلــى اإلنــســانــيــة، بــل هــو يــؤّســس لــحــالــٍة من 
والقوانني  اإلنسان  احترام حقوق  وعــدم  القيم  منظومة  انهيار  اإلحباط، بسبب 
الدولية واملواثيق التي اتفقت عليها البشرية بعد الحرب العاملية الثانية، ومثلما تم 
حل عصبة األمم، بسبب فشلها في حماية السلم العاملي عشية الحرب الثانية، 
فإن األمم املتحدة باتت مهّددة بأن تواجه املصير ذاته، بسبب عدم التعامل مع 

املأساة السورية بمسؤولية.

نصري حجاج

، جرت نقاشات حول 
ً
منذ أن أصبح األذان تقليدًا إسالميًا، وصل إلى اعتباره سنة

التي ُيرفع بها إلقامة الصلوات، فقد ذكــرت أخبار األولــني أن املسلمني  الوسيلة 
الــذي استخدمه املسيحيون.  الناقوس  فــي استخدام  الــرســول،  أيــام  فــي  ــروا، 

ّ
فــك

وكان حلمًا ألحد الصحابة قّصه على الرسول، عن رؤيته راهبًا مسيحيًا يحمل 
ناقوسًا، وطلب الصحابي منه شراء الناقوس، الستخدامه للدعوة إلى الصالة، 
 من الناقوس. واستحسن الرسول الفكرة، 

ً
فنصحه الراهب بالنداء بالصوت بدال

 الحبشي لرفع األذان، ألن صوته أندى وأعذب. 
ً
وطلب من الصحابي أن يدعو بالال

وهكذا، جرت السنة إلقامة الصالة برفع األذان. وكان الرسول وأصحابه، فيما 
لحق من الزمان، يعبرون عما هو مستحب، وما هو مكروه، في رفع األذان، ومن 
ذلك أن ال يعلو الصوت لكي ال يؤذي النائمني من املرضى والعجائز واألطفال، وأن 
ال يتضارب رفع األذان في مسجد مع رفعه في مساجد أخرى قريبة في املنطقة 
تسمح  التي  التكنولوجيا  وانتشار  البشرية،  الحياة  تطور  ومع  واليوم  الواحدة. 
للناس بمعرفة مواقيت الصالة من غير حاجٍة ملحٍة لرفع األذان من املساجد، 
عبر املكبرات املضخمة للصوت، بشكٍل قد ينفر الناس  من األذان، صار لزامًا 

 للسمع وللنفوس.
ً
على املسلمني أن يجدوا الوسائل التي تجعل األذان مقبوال

قانونيًا، ملنع مساجد  أن تجعله  أخــيــرًا،  إســرائــيــل،  أرادت  الـــذي  الــقــرار  يــأتــي  ال 
املسلمني في القدس، وغيرها من املدن الفلسطينية داخل الدولة، من رفع األذان، 
من الحيثيات التي كانت موضع جدل لدى املسلمني، بقدر ما تنطلق من دوافع 
ضد  استبداديٍة  سياسٍة  عــن  واضــحــًا  تعبيرًا  وتعّبر  وقومية،  دينية  عنصرية 
ثقافتهم وتقاليدهم  التعبير عن  اليهود في فلسطني، وحريتهم في  ثقافة غير 
من  وطنهم  أبناء  مع  املسيحيون  الفلسطينيون  أظهره  الــذي  والتحالف  الدينية. 
املسلمني برفع األذان من الكنائس، ورفع أعضاء عرب فلسطينيني في الكنيست 
تتجاوز  وال  للضحك،   

ً
مثيرة تبدو  الكنيست  منبر  على  من  األذان  اإلسرائيلي 

التضامن ذا الطابع الفولكلوري السطحي الذي لم يتطّور، ليبلغ عمقًا سياسيًا، 
يتطور إلى حملة حقيقية في الصراع مع عنصرية الدولة التي تعمل على تأكيد 

يهوديتها، وإقصاء األطياف األخرى من مسلمني ومسيحيني. 
اإلسرائيلي،  القانون  هــذا  مع  التعاطي  في  قاصرة  الفلسطينية  املواجهة  تبقى 
اليهودية داخــل دولــة  األقــلــيــات غير  مــا تسمى  العنصرية ضــد  أبــعــاده  وكشف 
السيناريو  ركيك  مشهد  أمــام  اليوم  الفلسطينية  الفعل  ردة  تضعنا  إسرائيل. 
رنا دائمًا باملشهد الركيك الذي طاملا تكّرر في األفالم الوثائقية 

ّ
واإلخــراج، ويذك

من  فيها  الــصــوت  شريط  يخل  لــم  التي  عمومًا،  العربية  واألفـــالم  الفلسطينية، 
نــهــايــات األفــــالم، إلظــهــار وحــدة  الكنائس فــي  تسجيالت األذان، وقـــرع أجـــراس 
الوقت  في  اإلسرائيلي،  العدو  الخارجي، خصوصًا  القومي  العدو  أمــام  الشعب 
الذي يعلم الناس أن املجتمعات تلك تنخرها مخاوف اإلقصاء فيما بينها، فقد 
الذي  الرعب  أقلية بالفعل والواقع، بسبب  اليوم  أصبح املسيحيون في فلسطني 
الجوار  العربي ودول  انبعاث األصولية اإلسالمية في فلسطني واملحيط  يحمله 
فــي إيــــران وتــركــيــا. فــي فلسطني يــوجــد يــهــود ال تربطهم عــالقــة ال فقهية وال 
فكرية بدولة إسرائيل، فالسامريون الذين يعيشون في نابلس جزء من النسيج 
الرغم من  الفلسطينية. وعلى  السلطة  الفلسطيني، ويحملون هويات  املجتمعي 
 أنهم جزء من هذا الشعب، وكذلك األمر في 

ّ
أنهم أصغر أقلية دينية في العالم، إال

القدس الغربية، فإن طائفة ناتوري كارتا من اليهود ال يعترفون بدولة إسرائيل، 
فقهيًا وسياسيًا، ويعتبرون أنفسهم فلسطينيني، ويعترفون بمنظمة التحرير 
 لهم، فلماذا لم يأخذ القائمون على حملة التصّدي للقرار 

ً
والسلطة الوطنية ممثال

اإلسرائيلي منع األذان هؤالء الفلسطينيني اليهود بالحسبان، ليكونوا جزءًا من 
حملة التصدي، لكي تأخذ طابعًا وطنيًا وليس دينيًا، تعمل إسرائيل، بسياستها 

املبرمجة جديًا، لجعله يبدو كذلك؟

خليل العناني

رد لتيارات اليمني الشعبوي في أوروبا والواليات املتحدة 
ّ
تشي حالة الصعود املط

بأن ثّمة أزمة حقيقية تواجه النموذج الليبرالي الغربي، إلى الدرجة التي بدأ فيها 
بعضهم الحديث عن نهاية الليبرالية وسقوطها، أو فقدان صالحيتها. 

وسوف تزداد األزمة تعقيدًا، إذا ما وصلت هذه التيارات إلى السلطة في بلداٍن 
وهولندا  فرنسا  مثل  الغربية،  لليبرالية  حصينة  قالعًا  تاريخيًا،  تمثل،  كانت 
البلدان، كالنمسا والنرويج والسويد.  وإيطاليا وأملانيا، فضال عن جيران هذه 
القيم  وبذلك، سنكون إزاء دورة تاريخية جديدة تحدث كل قرن، تنزوي فيها 
اآلخــر،  إقــصــاء  على  تــقــوم  الــتــي  الشوفينية  الشعبوية  قيم  لصالح  الليبرالية 
وترفض التعّددية الثقافية والدينية واإليديولوجية، كما كانت الحال بعد الحرب 

العاملية األولى.
»نهاية التاريخ«، والتي عنت، من  بشّرنا فرانسيس فوكوياما، قبل ربع قرن، بـ
عــداه من  ما  الغربي وسيطرته على  النموذج  إعــالن هيمنة  أخــرى،  أشياء  بني 
السوفييتي  االتــحــاد  انهيار  بعد  خصوصًا  واإليــديــولــوجــيــة،  الفكرية  الــنــمــاذج 
وسقوط اإليديولوجية الشيوعية لصالح الليبرالية الغربية. وتحدث فريد زكريا 
الــذي كــان يــرأس وقتها دوريــة »فــوريــن أفــيــرز« املرموقة عن الديمقراطية غير 
يكون  أن  يجب  الــذي  هو  لليبرالية  الغربي  النموذج  وأن  الليبرالية ومشكالتها، 

املرجعية للنظم التي تسير في عملية التحول الديمقراطي. 
وبغض النظر عن حديث النهايات أو فشلها، والذي يطمس أجزاء من التحليل 
املوضوعي، سوف يتوقف الباحثون واملفكرون كثيرًا أمام تفسير هذا التحول 
الــتــاريــخــي، واســتــكــشــاف أســبــابــه، ومـــا إذا كـــان أمـــرًا عــابــرًا أم تجسيدًا لحالة 
سياسية ومجتمعية، سوف تدوم معنا حتى منتصف هذا القرن. ولكن، ما ال 
قات وانكسارات حقيقية، تواجه النموذج الليبرالي الغربي، 

ّ
شك فيه أن ثمة تشق

خصوصًا بعدما تحول من نموذٍج يهدف إلى تحقيق الحرية واملساواة والعدالة 
بقية  والثروة على حساب  السلطة  قليلة على  فئاٍت  لتكريس سيطرة  أداٍة  إلى 
لم  األميركية،  الحالة  بّينت  كما  الشعبوي،  لليمني  فالتصويت  املجتمع،  فئات 
يكن بشكل كامل تصويتًا عن قناعٍة بشعارات اليمني الشعبوي، بقدر ما كان 
تصويتًا احتجاجيًا على السياسات النيوليبرالية التي اتبعتها النخب الحاكمة، 
تمثل  التي  الوسطي  الطبقة  في  تراجع  عنها  نجم  والتي  املــاضــي،  العقد  طــوال 

حجر األساس في النموذج الليبرالي. 
ومن املفارقات الالفتة أن أزمة الليبرالية الغربية تتواكب مع أزمٍة أخرى، تواجه 
إفــالس فكري  إزاء حالة  أوروبـــا. وكأننا  اليسار وقــواه، خصوصًا في  تيارات 
وسياسي للتيارين اللذين تبادال مقاعد السلطة والنفوذ في الغرب، طوال العقود 
، تجد أن حزب املحافظني الذي يحكم اآلن 

ً
الثالثة املاضية. خذ بريطانيا، مثال

 واضحة منذ التصويت املفاجئ على الخروج من االتحاد األوروبي، 
ً
يعيش أزمة

والذي لعب فيه التيار اليميني الشعبوي دورًا مهمًا، في وقٍت يعاني فيه حزب 
العمال، بقيادة جيرمي كــوربــن، أزمــة طاحنة قــد تطيح هــذا األخــيــر مــن مقعد 
التيار االشتراكي  التي فشل فيها  الحال في فرنسا  الحزب. كذلك  القيادة في 
 ذريعًا طوال السنوات الخمس املاضية، وأصبحت فرنسا في حالة انتظار 

ً
فشال

لوصول اليمني املتطرف للسلطة، بقيادة مارين لوبان، في االنتخابات الرئاسية 
املقررة في الربيع املقبل.

ومــؤثــرًا،  قائمًا  الليبرالي  للنموذج  اإلجــرائــي  البعد  يظل  ذلــك،  مــن  الــرغــم  وعلى 
إلى  والــعــودة  بنفسه،  لنفسه  الــنــمــوذج  بإمكانية إصـــالح   

ً
أمـــال يعطي  مــا  وهــو 

حالته الطبيعية. ومن األسى أن تصل الحال بأوروبا وأميركا إلى هذه الدرجة 
تزال  ال  عاملثالثية  دول  مع  فيها  تتشابه  التي  والفكري  السياسي  البؤس  من 

تتحّسس طريقها نحو الحرية والديمقراطية.

حلب مقبرة جماعية عندما ترفع الكنائس األذان

تشّققات في جدار الليبرالية
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فضاء مفتوح

آراء

مصعب قاسم عزاوي

القّمــة  فــي  للمنــاخ،  الدوليــة  الجمعيــة  فّجــرت 
فــي  املنعقــدة  للمنــاخ  والعشــرين  الثامنــة 
مراكــش، قنبلــة علميــة وإعالميــة فــي آٍن معــا، 
القشــرة  حــرارة  درجــة  معــّدل  ارتفــاع  بإعــالن 
األرضيــة واملســطحات املائيــة بمــا يعــادل 1.2 
درجــة مئويــة عّمــا كانــت عليــه مــا قبــل الثــورة 
مرصــد  أعلنــه  مــا  مــع  بالتــوازي  الصناعيــة، 
مونالوا في هاواي، ووكالة الفضاء األميركية 
ناســا، مــن وصــول معــدالت غاز ثاني أوكســيد 
الكربون إلى ما يعادل 400 جزء باملليون فعليا 
 ،

ً
ل حــّدًا فاِصال

ّ
مــن الغــالف الجــوي، والــذي يمث

ســوف يزيــد مــن مســتوى االحتبــاس الحراري 
فــي الغــالف الجوي، بشــكل مضطرد ككرة ثلج 
تهــوي، ويفاقــم مــن الحلقة املفرغــة التي تؤدي 
الشــمالي  القطبــن  فــي  الجليــد  ذوبــان  إلــى 
والجنوبــي، وتحّولهمــا إلــى مســطحاٍت مائية 
تمتــص حــرارة الشــمس، واللذيــن كانــت جبــال 
لهــا،  عاكــس  أفضــل  فيهمــا  البيضــاء  الجليــد 
ُيعيدهــا إلــى خــارج الغــالف الجــوي.  ويشــي 
ذلــك اإلعــالن، من الناحيــة التقنية، باحتماالت 
املوقعــة علــى  الــدول  التــزام  ضئيلــة إلمكانيــة 
اتفاق باريس الذي يقتضي الحد من انبعاثات 
غــاز ثانــي أوكســيد الكربــون، بســرعة وبشــكل 
األرض  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  ملنــع  جــذري، 
إلــى أكثــر مــن 1.5 درجــة مئويــة، والتــي ســوف 
يصبح بعدها من شبه املستحيل من أن تبقى 
حيــث  نعرفــه،  الــذي  بالشــكل  األرضيــة  الكــرة 
ســوف تصبح الكوارث البيئية من فيضانات، 

إبراهيم غرايبة

الجنوبيــن،  الكوريــن  آالف  مئــات  تظاهــر 
هــاي،  جــون  بــارك  الرئيســة،  مطالبــن 
باالســتقالة، وهــي التــي تراجعــت شــعبيتها 
اتهامهــا  بســبب  متــدن،  مســتوًى  إلــى 
لشــركات  ابتــزاز  عمليــات  فــي  بالتواطــؤ 
بهــا صديقتهــا تشــوي  تقــوم  كانــت  كوريــة، 
فــي  كبــار  موظفــن  مــع  باملشــاركة  ســون، 
قصــر الرئاســة، كمــا اتهمــت ســون بالتدخــل 
فــي  الشــرطة  وتحقــق  الدولــة.  شــؤون  فــي 
قّدمــت  »سامســونغ«  شــركة  أن  اتهامــات 
مســاعدات ماليــة غيــر قانوينــة البنــة تشــوي 
ســون. كمــا حصلــت تشــوي ســن علــى وثائــق 
وأجبــرت  عليهــا،  االطــالع  يجــوز  ال  ســرية، 
موتــورز«  »هيونــداي  مثــل  كبــرى،  شــركاٍت 
لصناعــة  و»بوســكو«  الســيارات،  لصناعــة 
الصلــب، و»لوتيــه«، و»كــي تــي« لالتصــاالت، 
علــى منحهــا امتيــازات تفضيلية، وأن تتبرع 
بعشــرات  ترأســها  ربحيــة  غيــر  ملؤسســات 
ماليــن الــدوالرات، واعترفــت الرئيســة بــارك 
أنهــا لــم تتعامــل بحــذر مــع صديقتهــا ســون 
التــي صــدرت بحقهــا مذكــرة توقيــف بتهمــة 

االحتيال واستغالل النفوذ.
اســتدعى  يجريــه،  الــذي  التحقيــق  وفــي 
هــذه  رؤســاء  الجنوبــي  الكــوري  البرملــان 
إلــى  شــركة،   53 الكبــرى، وعددهــا  الشــركات 
املقبــل.  الشــهر  فــي  تعقــد  اســتماع  جلســة 

مقيــم،  وجفــاف  مهــول،  وتصّحــر  وأعاصيــر، 
العالــم،  بقــاع  كل  فــي  اليوميــة  شــبه  الحالــة 
إلــى  إنســان  مليــون   250 مــن  أكثــر  يقــود  مــا 
غمرهــا  بســبب  ســواء  أرضهــم،  مــن  الهجــرة 
ذوبــان  جــّراء  البحــر،  ميــاه  منســوب  الرتفــاع 
جبــال الجليــد آنفــة الذكــر، أو بســبب التصحــر 
الــذي ســوف يضــرب بعنف فــي منطقة حوض 
اســتثنائي  تقريــر  حســب  املتوســط،  البحــر 
ِشر، أخيرًا، في مجلة العلوم بعنوان »التغير 

ُ
ن

املناخــي.. اتفــاق باريــس والنظــام البيئــي فــي 
حوض املتوســط«، وخالصته أن ارتفاع درجة 
ســوف  مئويــة  درجــة   1.5 إلــى  األرض  حــرارة 
يعنــي تصحــرًا شــبه ُمطلــق في جميــع مناطق 
الــدول  معظــم  يشــمل  بمــا  املتوســط،  حــوض 
العربيــة التــي ســوف يكــون أكثرهــا تأثــرًا هــو 
املغرب، وتونس، ومصر، وسورية، وفلسطن، 
إضافــة إلــى املناطــق الجنوبيــة فــي إســبانيا، 
وتركيــا، وإيطاليــا؛ وهــو تصحــر يعنــي غيــاب 
كل الغطــاء العشــبي والشــجري، وتحــول تلــك 

األرض صحراء رملية قاحلة. 
املســتقبل  نــذر  علــى  املطلعــن  قلــق  ويزيــد 
إلــى  ترامــب  دونالــد  صعــود  املهــول  املناخــي 
حيــث  املتحــدة  الواليــات  فــي  الرئاســة  ســّدة 
كان ســير البطــة العرجــاء إلدارة أوبامــا شــّرًا 
يحتمــل إيجــاد حلــول جزئيــة إلــى حــد كبيــر، 
ميــل  األلــف  طريــق  علــى  مرحليــة  وخطــواٍت 
معها، وهو ما يبدو مستبعدًا مع إدارة ترامب 
التــي يبــدو معظمهــا أنهــم مــن عتــاة صناعــة 
وخصوصــا  األحفــوري،  الوقــود  اســتخراج 
العاملــي  املســوق  كان  التــي  )فراكينــغ(  تقنيــة 

خوفــا  تبرعــاٍت  دفعــوا  أنهــم  هــؤالء  وذكــر 
عليهــم  تفــرض  أن  أو  الحكومــة،  انتقــام  مــن 
ضرائــب، وكانــت الرئيســة، بــارك جــون هــاي، 
قد التقت في مكتبها ثمانية رؤساء شركات، 
 فــي املكتــب 

ً
كمــا عقــدت اجتماعــاٍت مفتوحــة

الرئاسي مع رؤساء الشركات.
وقــد تصــل التحقيقات النيابية إلى الرئيســة 
نفسها، على الرغم من الحصانة التي تتمتع 
الجنوبــي،  الكــوري  للدســتور  وفقــا  بهــا، 
تخضــع  كوريــة  رئيــس  أول  بذلــك  وتكــون 

للتحقيق في تاريخ البالد.
انتخبــت  التــي  هــاي،  جــون  بــارك  الرئيســة، 
 2013 عــام  فــي  الجنوبيــة  لكوريــا  رئيســة 
ابنــة  فــي بالدهــا، هــي  امــرأة رئيســة  لتكــون 
الرئيــس الكــوري الســابق، بــارك شــونغ هــي 
)1917 – 1979( والــذي قــاد انقالبــا عســكريا 
حكمــا  الجنوبيــة  كوريــا  وحكــم   ،1961 عــام 
دكتاتوريــا، حتــى اغتيالــه فــي 1979. ولكــن، 
ينســب إليــه الفضل في النهضــة االقتصادية 
التــي شــهدتها كوريــا  والصناعيــة الشــاملة 
الجنوبيــة، وقــد اعتبرتــه مجلــة تايــم مــن أهم 

عشرة آسيوين في القرن العشرين.
وتتوافــق الفضائــح واالتهامــات مــع خالفات 
واملعارضــة،  الحكومــة  بــن  كبــرى  سياســية 
واستعدادات األحزاب لالنتخابات الرئاسية 
فــي العــام املقبــل، كمــا أن كوريــا، شــأن جميــع 
الدول، شهدت تحوالت اجتماعية وسياسية 
عميقــة، بســبب التطــور الكبيــر فــي شــبكات 

البشــر إن حــدث. ولتعزيــز ذلــك الشــبح املقيــم 
واملهــول، قامــت إدارة الحائز على جائزة نوبل 
للســالم، بــاراك أوبامــا، بإطالق مشــروع بقيمة 
تريليون دوالر، لتصنيع أسلحة نووية ذكية، 
يمكــن اســتخدامها علــى نطاق ضيق، وبشــكل 
ذكي يشابه طريقة إدارته في قتل كل من تشاء 
فــي أيٍّ مــن بقــاع العالــم، مــن دون محاكمــة أو 
لجنــة محلفــن، أو شــهود، أو دفــاع املتهــم عــن 
نفســه، عبــر عشــرات اآلالف مــن طائرتهــا مــن 
دون طيار التي يبدو أن آخر قواعدها الســرية 
ت في تونس؛ التي قد تكون خضرتها في 

ّ
حط

طريقهــا إلــى االندثــار والــزوال، حســب تقريــر 
املشــروع  وذلــك  إليــه.  املشــار  العلــوم  مجلــة 
فعليــا  يعنــي  املصغــرة  النوويــة  لألســلحة 
وجود إرادة لدى الساسة الغربين الستخدام 
األسلحة النووية فعليا وليس الردع بها، كما 
أكــدت ذلــك رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريزا 

سياســية واســتراتيجية كبــرى، فالبلــد الــذي 
قّســم إلــى دولتــن في الحــرب العاملية الثانية 
الدولــي والحــرب  يعيــش حالــة مــن الصــراع 
البــاردة، وظــل فــي ذلــك اســتثناًء، لــم تشــمله 
نهايــة الحــرب الباردة في أواخر الثمانينات، 
ويحتاج أن يقود عالقات خارجية متناقضة 
الواليــات  مثــل  كبــار،  شــركاء  مــع  وصعبــة 
املتحــدة والصــن واليابــان التــي كانت تحتل 
كوريــا، ويحمــل الكوريــون تجاههــا ذكريــاٍت 
 باملشــاعر الســلبية. وفي الوقت نفســه، 

ً
مليئة

يدخلــون معهــا فــي شــراكٍة اقتصادية كبيرة، 
كمــا أنهــا فــي حالــة صــراع، أقــرب إلــى الحرب 
مــع شــقيقتها الشــمالية، ويجبرهــا ذلــك على 
إنفاق دفاعي هائل )33 مليار دوالر سنويا(.
الجنوبيــة  كوريــا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ماي، التي أكدت استعدادها للقيام بذلك »عند 
الضــرورة«، مــن دون أن تفكــر فــي عقابيــل ذلــك 
من ردٍّ نووي من الطرف اآلخر املقابل، أو مئات 
آالف القتلــى املحتملــن، جــّراء اســتخدام تلــك 
األســلحة الذيــن طاملــا نظــر إليهــم الساســة فــي 
الغــرب بأنهــم بمثابــة أضراٍر جانبيــٍة، البد من 
وقوعهــا. قــد يكون املفكر كريس هدجيز محقا 
واملتاحــة  الوحيــدة  الوســيلة  أن  اعتبــار  فــي 
إلخــراج البشــرية مــن ذلــك النفــق املظلــم الــذي 
ال نهايــة لــه إال بفنــاء البشــرية نوويا أو بيئيا، 
الفعلــي  التحــّرك  بضــرورة  البشــر  كل  بقبــول 
فــي الشــوارع والســاحات علــى طريقــة »الربيــع 
العربــي«، ليكــون »ربيعــا إنســانيا« يترفع فيه 
الجميــع عــن حقــد قابيــل علــى هابيــل، ويوقــن 
فيــه الجميــع بإخفــاق كل النظــم الحاكمــة فــي 
أرجاء املعمورة، سواء بفسادها، أو بارتهانها 
ال  التــي  للقــارات،  العابــرة  الكبــرى  للشــركات 
يعنيها سوى الربح السريع، بغض النظر عن 
الخاســرين، ونظــام العالقات الرأســمالية على 
القائمــة  املتوحشــة،  النيوليبراليــة  الطريقــة 
الغايــات،  غايــة  الثــروة  تعظيــم  اعتبــار  علــى 
املســتوين  علــى  أكالفهــا  عــن  النظــر  بغــض 

االجتماعي واإلنساني.
تتفجــع  أنهــا  فالبــد  صــوت،  لــألرض  كان  إن 
 ذلــك اإلنســان األعمــى: تبت يــداك بما 

ً
مخاطبــة

جنيته على ذّريتك من بؤس، وبما أوقدته من 
لهيــب جهنــم علــى األرض، وهــل هنــاك مــن أمٍل 
بــأن يتوقــف فــوك عــن النفــخ فيهــا، وأن ينطــق 

 قبل فوات األوان.
ٍّ

بكلمة حق
)كاتب وطبيب سوري مقيم في لندن( 

تقدمــت خطــوات واســعة نحــو الديمقراطيــة 
تشــهد  فإنهــا   ،1980 عــام  منــذ  الليبراليــة، 
حالــة انقســام سياســي عميــق، يمنعهــا مــن 
إدارة مريحة ومســتقرة للسياســات الوطنية 
والخارجيــة، وتزيدهــا عمقــا األزمــات املاليــة 
واالقتصاديــة التــي تعصف بالعالم منذ عام 

2007، ولم يخرج منها بعد.
وال تبــدو التهــم املوجهــة إلــى الرئيســة هــاي 
الشــرق  باملقيــاس  كبيــرًا  فســادًا  أو  خطيــرة، 
العاملــي،  باملقيــاس  وحتــى  بــل  أوســطي، 
الشــركات  علــى  مارســتها  التــي  فالضغــوط 
وغيــر  خيريــة  ألعمــال  التبــرع  ألجــل  كانــت 
لفســاد،  غطــاًء  يكــون  قــد  ذلــك  لكــن  ربحيــة، 
واســتخدام غيــر مشــروع للســلطة والنفــوذ، 
وخصوصــا لصديقتها املقربة ســون، كما أن 
عمــق الخــالف السياســي وهشاشــة األغلبيــة 
يجعــل  الجنوبيــة  كوريــا  بهــا  تحكــم  التــي 
مــن الســهل الضغــط عليهــا وربمــا إقالتهــا، .. 
وتظــل السياســة، بمــا هــي حتمــا ال مســاواة، 
تعكــس قــدرة الــدول واملجتمعــات علــى بنــاء 
واجتماعيــة  اقتصاديــة  تفاعــالت  محصلــة 
وصراعــات معقــدة، ففــي هــذه املدخــالت، بمــا 
أهــواء ومصالــح وقيــم وســمو  مــن  تحتملــه 
وفســاد وأخطــاء، تتشــكل العدالــة أو القــدرات 
اإلدارة  فــي  الجمعــي  الفشــل  أو  الجمعيــة 
التناقــض  وهــذا  الالمســاواة،  العادلــة ألجــل 

نفسه هو ما يصنع الفشل أو االزدهار.
)كاتب أردني(

األول لهــا هــو هيــالري كلينتــون، إّبــان كانــت 
وزيــرة للخارجيــة، والتــي تعتمــد ضــخ كميات 
مهولــة مــن املــاء العــذب، بضغــوط شــديدة عبر 
ثقــوب القشــرة الســطحية لــألرض، بمــا يجبــر 
مــن  الخــروج  النفــط الصخــري علــى  أو  الغــاز 
 
ً
كبيــرة احتمــاالٍت  يتــرك  مــا  وهــو  آخــر،  ثقــب 
لتســّرب كميات كبيرة من املاء امللوث بالوقود 
الجوفيــة،  امليــاه  إلــى  املســتخرج  األحفــوري، 
، تتعلق بمعالجة 

ً
 مســتعصية

ً
وُيحدث مشــكلة

الكميــات املهولــة مــن امليــاه التــي يتــم هدرهــا 
فــي تلــك التقنيــة، أو التــي يتــم التخلــص منهــا 
بتصريفها إلى مياه البحار، لتعود إلى البشر 
مــن جديــد بــكل ســمومها، حينمــا يأكلــون أيــا 
مــن منتجــات البحــر، ســواء كانــت أســماكا أو 
بمعــادن  يتعلــق  فيمــا  وخصوصــا  غيرهــا، 
الزئبــق، والكادميــوم، والرصــاص، والزرنيــخ، 
واليورانيوم. وعلى املقلب اآلخر، يقوم الشبح 
النــووي الــذي يهــّدد بتدميــر الكــرة األرضيــة، 
حــدث  مــا  وهــو  تقنــي محتمــل،  ســواء بخطــأ 
مــراٍت، وتــم تالفيــه بأعجوبــٍة فــي آخــر لحظــٍة، 
بتدخــل مــن البشــر املشــرفن علــى املنظومــات 
اإلدارة  تمليــه منظومــات  ملــا  النوويــة، خالفــا 
قــه املفكــر 

ّ
اآلليــة لألســلحة النوويــة، والــذي وث

»مــن  الجديــد  كتابــه  فــي  تشومســكي،  نعــوم 
يحكم العالم«. وإن حدث ذلك، فإنه سوف يقود 
إلــى سلســلة مــن الهجمات النوويــة االنتقامية 
البشــرية  تفنــي  ســوف  التــي  الخطــأ  بطريــق 
فعليا، أو تقودها إلى شتاء نووي مشابه للذي 
أدى إلــى انقــراض الديناصــورات فــي عصــوٍر 
ســحيقة، وال يســتبعد أن يــؤدي إلــى انقــراض 

التواصــل االجتماعــي التــي مّكنــت جماعــات 
الشــباب  مثــل  واقتصاديــة،  اجتماعيــة 
نفســها  تنظيــم  مــن  اإلصالحيــة،  والتيــارات 
باتجاه أهداف اجتماعية وسياسية جديدة، 
ومؤثرة في السياســة واملجتمع، كما شــهدت 
تصّدعــاٍت  التقليديــة  السياســية  األحــزاب 
ســفينة  مثــل  تبــدو  أنهــا  درجــة  إلــى  كبــرى، 
تغــرق، وعلــى الرغــم مــن أن، بــاك جــون هــاي، 
اســتطاعت أن تعيــد تنظيــم صفــوف الحــزب 
جديــدة  تســمية  تحــت  املحافــظ،  الوطنــي 
)حــزب ســينوري(، وتنجــح فــي االنتخابــات 
الرئاســية، فإن حزبها الحاكم خســر األغلبية 
)128 مقعــدًا مــن 300 مقعــد( فــي االنتخابــات 
التــي جــرت فــي أبريــل/ نيســان املاضــي. مــا 
وضــع حكومــة الحــزب في مواجهــة معارضة 
قويــة، يقودهــا الحــزب الديمقراطــي املتحــد، 
برئاســة وو ســانغ هــو؛ والــذي يهيمــن علــى 
معــه  ويتحالــف  البرملــان،  فــي  مقعــدًا   121
برئاســة،  العدالــة،  همــا  صغيــران،  حزبــان 
رو هــوي تشــان، ) 6 مقاعــد( واالســتقالل )7 
مقاعــد(. اســتطاعت كوريــا أن تحقــق تقدمــا 
اقتصاديــا فريــدًا ومدهشــا، إذ إنهــا تطــورت 
من بلد فقير في أوائل الســتينات، كان معدل 
دخــل الفــرد يبلــغ فيــه مائــة دوالر إلى 35 ألف 
دوالر، ويتجاوز ناتجها املحلي 1.2 تريليون 
دوالر، وتحقــق تنميــة إنســانية عاليــة جــدًا، 
لكنــه  فيهــا 0.897،  التنميــة  يبلــغ مؤشــر  إذ 
بتحديــات  مصحوبــا  ظــل  اقتصــادي  تقــدم 
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سورية... القلق والتنديد ألجل ماذا نعيش؟
مــا بــن التنديــد واملطالبــات والتوثيــق للمجتمــع 
التــي  املجــازر  بوقــف  املتحــدة  واألمــم  الدولــي 
ســورية  فــي  األســد  حليفــة  روســيا  ترتكبهــا 
، وحلــب خصوصــا، يســتمر املسلســل 

َ
عمومــا

والتهجيــر  والحصــار  القتــل  لعمليــات  اليومــي 
أمــام  علــى مناطــق ســورية عديــدة، وذلــك كلــه 
مــرأى العالــم وأنظــاره، مــن دون تحــّرك جــدي 
كانــت  البدايــة،  فــي  الســورية.  املأســاة  إليقــاف 
مدينــة الزبدانــي وقراهــا املجــاورة التــي كشــفت 
عن وجه العالم الحقيقي الخالي من املكياجات، 
محرقــة  ســّمي  مــا  أمــام  آنــذاك  تخاذلــه  جــّراء 
 

ّ
لــكل انتهــاك صريــح  مــن  العصــر، ومــا حــدث 
الشــر  قــوى  تحالفــت  إذ  اإلنســانية،  قوانــن 
علــى أبنــاء منطقــة صغيــرة لحرقهــا والنيل من 
عظمة أهلها بســبب تظاهرهم ورفضهم للظلم 
ولنظام احترف القتل، لتكون الزبداني الشاهدة 
 التخــاذل الــذي طالهــا مــن 

ّ
والضحيــة علــى كل

الفصائل املدعومة خارجيا، ومن األمم املتحدة 
ليأتــي  الدولــي،  القانــون  تطبيــق  تّدعــي  التــي 
بعدهــا دور داريــا أســطورة الصمــود، إذ أوقفوا 
 األســلحة 

ّ
 اإلمــدادات، مســتخدمن كل

ّ
عنهــا كل

املحّرمة دوليا، ليجبروا أهلها على االستسالم 
والخــروج منهــا، وذلــك كلــه برعاية روســيا أحد 

أعضاء مجلس األمن.
أطفالهــا  تنتهــك حرمتهــا وتقتــل  واآلن، حلــب 
والعالــم يســتنكر ويطالــب  وتهــدم حضارتهــا 
ينشــر  واإلعــالم  تّوثــق  اإلنســانية  واملنظمــات 

أخبــارًا خجولــة أمــام ما يجري على أرض حلب 
التي كشفت عورات اإلنسانية التي يصطنعها 
العالــم. وأمــام هــول مــا يرتكب فــي حلب، اكتفى 
املتحــّدث باســم األمم املتحــدة بالقول »أصابني 
فــي  املخيــف  العســكري  التصعيــد  مــن  الهلــع 
حلــب«، بينمــا ذكــرت ســفيرة األمــم املتحدة في 
ترعــاه  مــا  إّن  بــاور،  ســامانثا  األمــن،  مجلــس 
روســيا وتقــوم بــه ليــس محاربــة اإلرهــاب بــل 
هــو وحشــية، وقالــت مستشــارة األمــن القومــي 
األميركــي، ســوزان رايــس، فــي بيــان إّن بالدها 
»تديــن بشــّدة الهجمــات الرهيبــة ضــد منشــآت 
طبيــة وعمــال مســاعدات إنســانية، ال عذر لهذه 
مــن  ــم 

ّ
تعل العالــم  إّن  يقــال  الشــائنة«.  األفعــال 

مأساة رواندا التي وقعت في النصف األول من 
تسعينيات القرن املاضي بن قبيلتي التوتسي 
والهوتــو، إال أّن مــا يجــري علــى أرض ســورية 
يلفت النظر إلى أّن العالم لم يع جيدًا تلك املرحلة، 
ــم منهــا أّي شــيء، بينمــا يقتــل مئــات 

ّ
ولــم يتعل

اآلالف مــن الشــعب الســوري األعــزل بمســاعدة 
دولــة عظمــى مدججــة بالســالح، وبقــوات نظــام 
فاســد وبمشــاركة طائفيــة ومذهبيــة مــن إيران 
على مرأى العالم ومسمعه، وملدة خمسة أعوام 
كاملــة، وال أحــد يتحــّرك فعليــا إلنقــاذ الشــعب 
ببعــض  املتحــدة  األمــم  وتكتفــي  الســوري، 
البيانات الهزيلة والقلق واألســف، وأميركا التي 
بيدها أن توقف الحرب نراها ال تحّرك ساكنا، 
فيمــا دولنــا العربية واإلســالمية تكتفي بنشــر 

أخبار ومقاالت في الصحف العربية. ما يحدث 
في ســورية هي إبادة جماعية للمكّون الســني، 
وتقطيع أوصالهم وكسر صمودهم، عن طريق 
قتلهــم وتهجيرهم مــن أرضهم بمباركة أممية، 
وذلــك عندمــا قــّررت األمــم املتحــدة غــّض النظــر 
عــن األفعــال اإلجرامية التــي ارتكبها النظام في 
ســورية علــى مــدار ســت ســنوات، واســتخدامه 
الكيماوي والنابالم الحارق والبراميل املتفجرة، 
 إلــى التجويــع والتهجيــر. ولكــن، يبقــى 

ً
وصــوال

 هذا التخاذل من الجانب 
ّ

السؤال األهم: ملاذا كل
األميركــي والغربــي تجــاه الثــورة الســورية، فــي 
وقــٍت تهيمــن فيــه روســيا وإيــران على الســاحة 

السورية، ومن املستفيد من ذلك كله؟ 
للثــورة  العالــم  يريــد  ال  الجــواب:  يكــون  هنــا 
إلــى  تمّددهــا  مــن  خوفــا  تنجــح  أن  الســورية 
بلــدان أخــرى، وكمــا أّن الغــرب ال يحــّرك ســاكنا 
فــي ســورية،  اإليرانــي  الروســي  التطــاول  أمــام 
بغيــة تنفيــذ املشــروع اإلســرائيلي فــي تقويض 
الكيانــات العربيــة  واحــدًا تلــو اآلخر وإشــغالهم 
ى لهــم 

ّ
بحــروب طائفيــة وعرقيــة، لكــي ال يتســن

املطالبــة بفلســطن املحتلــة، ومن ســيكون أكثر 
إيــران  مثــل  املشــروع،  ذاك  تنفيــذ  علــى  قــدرة 
التــي تركهــا العالــم تعربــد وتقتــل فــي الشــعب 
الســوري، كيفمــا شــاءت، ومتــى مــا تريــد مــن 

دون أّي رادع.   

أحمد سلوم )سورية(

قبــل أســبوع مــن استشــهاد املصــور الصحفــي 
الســؤال  هــذا  وجــدت  الزبيــري،  أواب  والزميــل 
التواصــل  موقــع  فــي  صفحتــه  علــی  موضوعــا 
االجتماعــي »فيســبوك«، ولــم يكــن أحد يعرف ما 
 عن معنــی الحياة 

ً
معنــی أن يضــع إنســان ســؤاال

قبل أيام من استشهاده، ثم يرحل بصمت تاركا 
عالمــات اســتفهام تســتدعي مراجعــة حقيقيــة 
ملعرفــة حجــم الحقــد الــذي يطــال كل شــيء، ولــم 

يستثن حاملي األقالم وعدسات الكاميرا.
ليــس أواب وحــده مــن يضــع هذا الســؤال، فمدينة 
تعــز التــي تعــج بمئــات آالف مــن الســكان يجدون 
أنفســهم مجبريــن ال إراديــا علــی طــرح الســؤال 
الهمجــي  القصــف  اســتمرار   

ّ
ظــل فــي  نفســه 

علــی األحيــاء الســكنية، ومعــه الحصــار الجائــر 
املفروض منذ عام ونصف العام علی املدينة، وإن 
كســر جزئيــا مــن الجهــة الغربيــة. قضــى الزميــل 
الصحفــي أواب فــي أثنــاء تأديتــه واجبــه املهنــي 
واألخالقي في كشــف جرائم املليشــيات في حي 
العســكري شــرقي مدينــة تعــز، وصعــدت روحــه 
الطاهــرة إلــی بارئهــا بعد ســقوط عمارة مفخخة 
مــن ثالثــة أدوار، كان يوجــد داخلهــا رفقــة ثالثــة 
آخريــن مــن أفــراد الجيــش الوطنــي، حيــث ارتقــی 
يــزال  الــذي طرحــه ال  لكــن ســؤاله األخيــر  أواب، 
حاضــرًا بقــوة علی الســاحة اإلعالميــة في اليمن 
متعــّددة  واإلجابــات  خصوصــا،  وتعــز  عمومــا، 
علی امتداد الخارطة املفخخة واملآسي املتواصلة 
خة يعيشــها أبناء 

ّ
في أكثر من مكان. حياة مفخ

تعز بسبب األلغام والعبوات الناسفة التي تتّوزع 
بشــكل كبير شــرقي املدينة، بل وصل األمر إلی 
تفخيــخ منــازل املواطنــن التــي لــم يتــم تفجيرهــا 
 يوم يكون أبناء تعز علی موعد 

ّ
من قبل، ومع كل

فصــول  مــن  وقصــة جديــدة  شــهيد جديــد  مــع 
الجريمة التي يمارسها طرفا اإلنقالب بحق تعز 
وســكانها الحاملــن بحيــاٍة كريمــٍة، ال يــزرع فيهــا 

غير الحب والسالم.
يمــارس اإلعالميــون والصحفيــون والناشــطون 
فــي تعــز عملهــم فــي منطقــة خطيرة جــدًا، ال تقل 
خطورة عن مناطق سورية والعراق، وقد تعرض 
عناصــر  مــن  مباشــرة  لنيــران  منهــم  كثيــرون 
امليليشــيات فــي أثنــاء وجودهــم لتغطيــة األحداث 
 

ّ
وتوثيــق املعــارك الدائرة فــي أكثر من جبهة، وكل
ما ينشــدونه من هذه املغامرات إيصال الحقيقة 
ونقلهــا إلــى العالــم ال أكثــر، مثلهــم كبقيــة زمــالء 

املهنة في سورية والعراق.
لم يكن أواب أّول صحفي تســتهدفه امليليشــيات 
آخرهــم؛  يكــون  ولــن  تعــز،  علــی  عدوانهــا  منــذ 
املســتضعفن  أنــن  عــن  يعّبــر  الــذي  فالصــوت 
 تهديدًا 

ّ
ويّوثــق االنتهــاكات بحــق املدنيــن يشــكل

األرض،  علــی  املقاتلــن  مــن  أكثــر  للميليشــيات 
االنعــكاس  هــي  والصــورة  الصــوت  ومعركــة 
الحقيقــي ملــا يحــدث علی األرض، وفــوق ذلك هي 
التاريــخ الــذي يّوثــق نفســه فــي زمــن اإلدعــاءات 

الكاذبة واألقالم املأجورة واإلنحطاط اإلعالمي.
منذر فؤاد )اليمن(

جرح تركيا النازف
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ال يختلــف املجتمــع التركــي فــي مــا يخــص 
حقوق املرأة عن املجتمعات الشرق أوسطية 
فــي  الطبقــات  بعــض  وباســتثناء  األخــرى. 
ضــد  العنــف  جرائــم  مــن  كثيــر  يمــّر  الكبيــرة،  املــدن 
النســاء مــن دون أن تقــدم املــرأة شــكوى إلــى الشــرطة، 
خوفا من انتقام الرجل الذي قد يبعدها عن أوالدها، 

أو ألسباب تتعلق بالعادات والتقاليد. 
وبحســب منبــر »ســنوقف الجرائــم ضــد املــرأة«، فقــد 
قتلــت فــي شــهر أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، 35 
امــرأة، وهــو الرقــم ذاتــه لشــهر ســبتمبر/أيلول. كمــا 
وحــده  املاضــي  العــام  أن  املنبــر،  إحصائيــات  تؤكــد 
مــن حــاالت  باملائــة  شــهد مقتــل 303 نســاء، وأن 37 
القتل ال ُيعرف ســببها، بينما 31 باملائة من الحاالت 
تتــم ألســباب تتعلــق بقيــام املرأة باتخــاذ قرار خاص 
بحياتهــا، و14 باملائــة مــن الحــاالت تتم بســبب رغبة 
املــرأة باالنفصــال، و9 باملائة تتم خالل محاولة املرأة 
منع العنف عن امرأة أخرى وبالذات منع األزواج من 
االعتــداء علــى البنــات، و6 باملائــة تتــم بســبب رغبــة 
املــرأة بالطــالق، بينمــا تشــكل نســبة مــن تــم قتلهــن 

خالل اعتداء جنسي 3 باملائة من الحاالت. 
 تركيا ما زالت من أسوأ 

ّ
تلك األرقام وغيرها تؤكد أن

دول أوروبــا علــى صعيــد العنــف ضــد املــرأة، وتشــير 
 40 في املائة من التركيات تعرضن 

ّ
التقديرات إلى أن

للعنف على األقل مرة واحدة في حياتهن.
وكانــت آخــر حــاالت القتــل املوثقــة، تلــك التي حصلت 
فــي مدينــة إســطنبول، عندما طالبت فوليــا أوزدمير 
)29 عاما( باالنفصال عن عشيقها، الذي هجم عليها 
ووجه عشــرات الضربات إلى رأســها ومن ثم طعنها. 
وكذلــك تعرضــت فيغــان تيتيــز )36 عامــا(، في مدينة 
مرســن )غــرب( للقتــل خنقــا علــى يــد زوجهــا وأمــام 

والشــؤون  العائلــة  وزارة  إحصائيــات  وبحســب 
االجتماعيــة التركيــة، فــإن أربــع مــن كل عشــر نســاء 
أو  أزواجهــن  يــد  علــى  الجســدي  للعنــف  يتعرضــن 
عشــاقهن، ال يتقــدم 89 فــي املائــة منهــن بشــكوى إلــى 
أي طــرف كان. أمــا عــن أكثــر املناطــق التــي تتعــرض 
فيها املرأة للعنف فهي مناطق وســط وجنوب شــرق 

األناضول.
ولســوم كاف املتحدثــة 

ُ
مــن جهتهــا، تؤكــد الطبيبــة غ

باســم منبــر »ســنوقف الجرائــم ضــد املــرأة«، أنــه رغــم 
األخيــرة  الفتــرة  فــي  أقــّرت  التــي  الجديــدة  القوانــن 
كبيــرة  مشــكلة  هنــاك   

ّ
أن إال  املــرأة،  حمايــة  لناحيــة 

مثــااًل  القوانــن. وتعطــي  لهــذه  املنفــذة  العقليــة  فــي 
عــن ذلــك: »طلبــت املعلمــة غولشــاه أكتورك فــي مدينة 
 كل مــا قالــه لها هو: ال 

ّ
وان الحمايــة مــن الوالــي، إال أن

تقلقي لن يقتلك.. لكنها قتلت بعد أيام، ولم يحاسب 
 هنــاك أكثــر مــن 23 امــرأة 

ّ
الوالــي«. كمــا تشــير إلــى أن

قتلن، وهن تحت الحماية ولم يحاسب أحد.
وتذهــب عضــو هيئــة التدريــس فــي كليــة االتصــاالت 
في جامعة غازي، في مدينة أنقرة، أيدان أوزســوري، 
ا مــن مســؤولية  أبعــد مــن ذلــك، بتحميــل اإلعــالم جــزء
تنامي العنف ضد املرأة في تركيا. وتقول إن »اإلعالم 
دون أدنــى شــك يلعــب دورًا حاســما في إعــادة تكوين 
والعنــف،  بالجنــدرة  الخاصــة  االجتماعيــة  القيــم 
وبالــذات اإلعــالم البديــل. وفي الوقــت الذي يلعب فيه 
اإلعالم عموما دورًا كبيرًا في زيادة الضغوطات على 
املجتمع ملواجهة العنف ضد املرأة، إال أن هذا اإلعالم 
نفســه يشــرعن لهــذا العنــف، األمــر الــذي كان واضحــا 
فــي التعليقــات خــالل حملــة أنــت أيضــا تحدثــي على 
الضحيــة  تحّمــل  اآلراء  بعــض  رأينــا  حيــث  تويتــر، 
املســؤولية«. تضيــف: »كمــا أن املسلســالت واألفــالم 
التركيــة تلعــب دورًا هامــا فــي تقبــل املجتمــع للعنــف 

ضد املرأة«. 

طفلتها البالغة من العمر ســبع ســنوات. في فبراير/ 
شــباط املاضــي وصلــت األمــور إلــى نقطــة االنفجــار. 
فقــد أدت حادثــة قتــل الطالبــة الجامعيــة أوزغيجــان 
أصــالن )20 عامــا( علــى يــد أحــد ســائقي الحافــالت 
جــدل  إلــى  اغتصابهــا  محاولتــه  أثنــاء  الصغيــرة، 
سياســي واجتماعي كبيــر. ووصف الرئيس التركي، 
»جــرح  بـــ  املــرأة  العنــف ضــد  أردوغــان،  رجــب طيــب 
املجتمــع  منظمــات  تحركــت  فيمــا  النــازف«،  تركيــا 
املدنــي بقــوة عبــر تنظيــم العديــد مــن االحتجاجــات 

وحمالت التوعية.
تدعو عضو املجلس التنفيذي لحقوق املرأة والطفل 
إســطنبول،  مدينــة  فــي  املحامــن  نقابــة  فــرع  فــي 
أيدينيــز علــي صبــاح توســكان، إلى تشــديد القوانن 
الجزائية الخاصة بالعنف ضد املرأة، محملة الثقافة 
االجتماعيــة املوروثــة مســؤولية تنامــي العنــف ضــد 
املــرأة. تقــول: »يتــم تنشــئة الفتيــات تحــت االضطهــاد 
الديني اجتماعيا، وكذلك على طاعة الرجل والخوف 
التــي  املــرأة  املجتمــع  يحتقــر  ذلــك،  مــن  وأكثــر  منــه، 
ترفــض عنــف الرجل وتتقدم بشــكاوى، بــل ويحّملها 

بمختلف الطرق، مسؤولية هذا العنف«. 
عــام  قبــل  مــررت  قــد  التركيــة  الحكومــة  وكانــت 
تشــريعات جديدة لتعزيز حقوق املرأة بما يتماشــى 
علــى  العقوبــات  وتشــديد  األوروبيــة،  املعاييــر  مــع 
االعتــداء الجنســي. ويشــير املســؤولون الحكوميــون 
فــي  بالنســاء  الخاصــة  املالجــئ  عــدد  إلــى تضاعــف 
عــام 2011  مــن 48 ملجــأ  املاضيــة  الثــالث  الســنوات 
إلــى 92 عــام 2014. كمــا تــم إنشــاء العديــد مــن مراكــز 
الدعــم للنســاء مــن ضحايــا العنــف مــا يســمح لهــن 
بتلقــي الحمايــة والبقــاء مــع أطفالهــن. لكــن املحامــن 
هــا 

ّ
أن املــرأة يؤكــدون  فــي مجــال حقــوق  والناشــطن 

جهــود غيــر كافيــة، وهنــاك حاجــة ماســة للعمــل على 
حمالت واسعة النطاق لرفع الوعي االجتماعي.

مجتمع
علــق رئيــس الجامعــة األردنيــة، عزمــي محافظــة، أمــس الخميــس، الــدوام الجامعــي، إثــر مشــاجرة 
طالبيــة، عجــز األمــن الجامعــي عــن الســيطرة عليهــا. واســتخدمت فــي املشــاجرة أســلحة بيضــاء، 
فيمــا أكــدت مصــادر طالبيــة وأمنيــة دخــول أكثــر مــن 200 شــخص إلــى الحــرم الجامعــي، مــن خــارج 
الجامعــة، ملســاندة أطــراف املشــاجرة. وتدخلــت قــوات األمــن وأوقفت 15 شــخصا في املشــاجرة التي 
بــدأت جذورهــا اإلثنــن املاضــي، بســبب دخــول طالــب بســيارته إلــى الحــرم الجامعــي متحديــا قــرار 
)العربي الجديد( املنع. وهو ما أدى إلى شجار مع حارس اتسع إلى خالف عشائري.  

ة 
ّ
تعّهــدت »الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان - قطــاع الشــمال«، بعــدم تجنيــد أطفال فــي إطار خط

حــدة 
ّ
لــة الخاصــة لألمــم املت

ّ
عمــل وقعتهــا مــع األمــم املتحــدة فــي جنيــف، أول مــن أمــس. وقالــت املمث

حــدة وضعــت اللمســات األخيــرة 
ّ
املعنيــة باألطفــال والنزاعــات املســلحة، ليلــى زروقــي، إن األمــم املت

على اتفاق مشابه، مع ثالث مجموعات متمردة أخرى في دارفور. وكانت قد أشارت إلى أن ظاهرة 
تجنيد األطفال انحســرت في البالد، وباتت تقتصر على عشــرات األطفال، الذين أرغموا على حمل 
)فرانس برس( السالح واستخدامه من قبل القوات الحكومية واملتمّردين.  

متمّردون سودانيّون يتعهدون بعدم تجنيد أطفالتعليق الدروس في جامعة األردن بسبب مشاجرة

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

دراســة  إليهــا  خلصــت  لتقديــرات  وفقــا 
األوروبيــة  »الوكالــة  بهــا  قامــت  أوروبيــة 
حــول  عامــن  قبــل  األساســية«  للحقــوق 
االتحــاد  دول  فــي  للعنــف  النســاء  تعــرض 
األوروبي، تبّن أن »13 مليون امرأة تعرضن 
للعنــف خــالل الســنة التــي ســبقت النتيجــة، 
ما يســاوي 7 باملائة من النســاء بن 18 و74 

سنة«.
من جهة ثانية، وفي الدنمارك، وفقا لنتائج 
دراســة صــادرة عــن مراكــز عــدة، مــن بينهــا 

»املنظمة الوطنية ملراكز النساء«، فإن العنف 
الــذي تتعــرض له النســاء، ليــس فقط العنف 
الجســدي »بــل هــو كل فعل بهدف الوصول/

املحافظة على السيطرة والسلطة«. 
فــي معظــم الدراســات الرزينــة الصــادرة عــن 
مراكــز أكاديميــة، يتبــن أن العنف الجســدي 
إلــى  يــؤدي  الــذي  وخصوصــا  املــرأة،  بحــق 
القتل، يكون صادرًا عن أحد أطراف العائلة. 
الطــب  علــم  فــي  املســاعدة  األســتاذة  تقــول 
فــي  اليــدن  جامعــة  فــي  الشــرعي  النفســي 
الهــاي الهولنديــة، ماريــكا اليــم، فــي حديــث 
صحافي في مايو/ أيار املاضي: »ليس لدى 

طالباتــي مخاطــرة فــي الســير وســط املدينة 
عند الرابعة فجرًا أكبر من مخاطرة النوم في 
الســرير مع الزوج، كمــا تظهر اإلحصاءات«.  
العنــف  نتيجــة  القتــل  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
تراجــع فــي هولنــدا والــدول اإلســكندنافية، 
ارتفــاع  بســبب  أخــرى،  أوروبيــة  ودول 
اإللكترونيــة  والرقابــة  التعليــم  مســتوى 
عبــر الكاميــرات املثبتــة وســرعة االســتجابة 
تواصــل  ينفــي  ال  ذلــك  أن  إال  للمعنفــات، 
مــا  املــوت، وخصوصــا  إلــى  املــؤدي  العنــف 
الدنمــارك،  فــي  الغيــرة«.  »قتــل  عليــه  يطلــق 
أجريــت دراســة هــي األولــى مــن نوعهــا حول 

قتــل النســاء )منــذ البــدء بتســجيل القتــل في 
بــن  أعــوام  ألربعــة  امتــدت  الســبعينيات(، 
2008 و2011، مــن قبــل وزارة العــدل، أظهــرت 
تمــت  القتــل  مــن كل عمليــات  باملائــة  أن 46 
داخل العائلة أو أحد طرفي العالقة.  ويتبن 
من الدراسة األوروبية االستقصائية املشار 
قائمــة  تتصــدر  الدنمــارك  أن  آنفــا  إليهــا 
االتحــاد األوروبــي مــن حيث تعّرض النســاء 
للعنــف، فواحــدة مــن كل ثــالث دنماركيــات 
تعتــرف بتعرضهــا لعنــف واعتــداء جنســي، 

أي بنسبة 32 باملائة. 
الوطنيــة  »املنظمــة  تقــول  ثانيــة،  جهــة  مــن 

ملراكــز النســاء« إن 33 ألــف ســيدة دنماركيــة 
الشــريك،  يــد  علــى  لعنــف  ســنويا  تتعــرض 
مراكــز  فــي  امــرأة  بألفــي  الحــال  وينتهــي 

النساء املعنفات طلبا للحماية. 
وبحســب  النفســي،  للعنــف  بالنســبة  أمــا 
مــن  باملائــة   35 فــإن  األوروبيــة،  الدراســة 
و25  نفســي،  لعنــف  تعرضــن  الدنماركيــات 
قبــل  مــن  وذلــك  الليتوانيــات،  مــن  باملائــة 
الشــريك الحالي )على شــكل تهديد أو إهانة 
أو حجــز حريتهــن(، بينما متوســط النســبة 
املئويــة لبقيــة دول االتحــاد ال تزيــد عــن 23 

باملائة. 

أوروبيات عالقات في دوامة العنف

سالمة عبد الحميد

كان لجدتي رأي حاسم في كل قرارات 
العائلة على الرغم من أن جدي كان معروفا 
بكونه شخصا مسموع الرأي مهيب املقام، 

وبخالف خشية الجميع من الجد، إال أنه 
كان ودودًا ومتهاونا مع زوجته القوية، وكذا 

كان الحال مع أمي، وأزعم أنه الحال نفسه 
في أغلب البيوت حول العالم. رغم ذلك تظل 

رائجة قصة تسلط الرجال على النساء.
ال يمكن بحال إنكار أن هناك نساء 

مظلومات ونساء منتقصات الحقوق، 
خاصة في املجتمعات الفقيرة في بلدان 
العالم الثالث، وليس خافيا على أحد أن 

كثيرا من البلدان العربية يضرب بها املثل 
في التمييز ضد النساء، حيث ذكورية 

املجتمع سيف مسلط على رقاب أغلبهن.
ال تحصل بعض النساء العرب على 

فرصهن الكاملة في التعليم والعمل والتنقل، 
وال خيار لهن في الزواج أو طريقة الحياة، 

حتى أن بعضهن يحرمن من امليراث، وربما 
يقتلهن ذووهن بمبررات واهية أشهرها 

الحفاظ على الشرف، لكن نسبة املظلومات 
واملقموعات إلى تراجع كبير عاما بعد عام.

في املقابل، فإن بعضهن على النقيض، 
لسن محرومات وال مظلومات، بل ربما 

متسلطات، ولذلك أمثلة في كثير من 
املجتمعات التي تقرر فيها النساء كثير من 
األمور دون الرجال، أو يقّررن في السر ما 

يعلنه الرجال.
ربما تكمن إشكالية ظلم النساء في رغبة 

بعضهن، وإن ال شعوريا، في بقاء املجتمع 
الذكوري ألنه، بشكل ما، يحفظ لهن تلك 

املظلومية املحببة التي يستخدمنها أحيانا 
لتحصيل ما يعتبرنه حقوقا، بينما هو في 

الواقع نوع من االبتزاز، ليس للرجال فقط 
وإنما للمجتمع كله.

تبكي املرأة أحيانا من ظلم وقع عليها، 
لكنها أحيانا تستخدم البكاء الستدرار 
العطف أو إخفاء مشكلة أو تمرير كارثة.

من حق املرأة أن تتدلل على رجلها، لكن أن 
تستخدم الدالل الستغالله أو الحصول منه 
على ما ال يرغب فيه، فنحن أمام »جريمة« 

ال يدركها كثير من الرجال.
ال مراء في ضرورة دعم حقوق النساء، 
وأولها التعاطي معهن باعتبارهن أكفاء 

يمكنهن اتخاذ كل القرارات والتعامل مع 
كل الظروف، تماما مثل الرجال، لكن ذلك 

يستوجب عليهن أن يدركن تلك الحقوق وال 
يستخدمنها للتأثير في املجتمع بطرق غير 

سوية، مثل ادعاء الضعف أحيانا للتهرب 
من املسؤوليات.

األنثى هي الزوجة، وعليها أن تدعم زوجها 
ال أن تخدعه أو تضلله، وهي األم، وعليها 

أن تغرس في أبنائها قيما ومبادئ تؤهلهم 
ملواجهة الحياة، وهي نصف املجتمع وعليها 

أن تتحمل مسؤولية ذلك.
في الواقع املعاش نماذج لنساء مؤثرات في 

مجتمعاتهن، يتحملن مسؤولية أسر كاملة، 
ويتجاوزن صعابا ربما ال يتحملها الرجال، 

وفيه أيضا نماذج لنساء على النقيض، 
يمكنهن تدمير مجتمعات مستقرة.

مظالم 
نسائية

مزاج

تطالب بحصول المرأة على حقوقها )آدم ألطان/ فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم 
الــدولــي للقضاء عــلــى الــعــنــف ضــد املـــرأة، 
ما زال مسلسل العنف ضد املرأة املصرية 
بأنه  فه منظمات نسائية مصرية 

ّ
بل تصن مستمرًا. 

مــن األســـوأ بــن دول الــعــالــم، فقد بــات يشكل ظاهرة 
اجتماعية خطيرة.

أنـــواع العنف ضــد املـــرأة املــصــريــة كثيرة ومــتــعــددة، 
باللفظ  الجنسي  والتحرش  الجسدي،  العنف  منها 
أو الفعل في الشوارع واملواصالت وفي العمل، وهي 
 املــحــافــظــات مــن دون رادع 

ّ
ــل ظــاهــرة مــنــتــشــرة فــي كـ

حكومي. وهناك أيضًا حاالت اغتصاب ازداد عددها 
مؤخرًا بسبب االنفالت األمني. 

إلــى ذلــك، يستمر ختان اإلنــاث خصوصًا  باإلضافة 
فــي قــرى الصعيد بــالــرغــم مــن تشديد الــقــانــون على 
رفـــضـــه. ويــســتــمــر الــعــنــف الــجــســدي الـــزوجـــي الـــذي 
يصل إلى حّد القتل، كما إلى إجبار املرأة على القيام 
ــــك، تــرفــع  بــأفــعــال جــنــســيــة مـــن دون رغــبــتــهــا. مـــع ذلـ
الكثيرات شعار »السيدة الصالحة يجب أن تتحمل 

كي ال تخرب بيتها وبيت أوالدها«.
ومــن أنـــواع العنف أيــضــًا العنف االجــتــمــاعــي، وذلــك 
بــتــقــيــيــد حـــريـــة املـــــرأة وحــركــتــهــا، وتــقــيــيــد عــالقــتــهــا 
الزيارات  املشاركة، ومن  االجتماعية، وحرمانها من 
ــة، وقــــد يــصــل األمـــــر إلــى  ــداقـ ــات الـــصـ وتـــكـــويـــن عـــالقـ
الحبس املنزلي. وهناك تمييز واضح في حق املرأة 
املطلقة، وتوجيه الشتائم لها بصفات ال تليق. كذلك، 
تحرم الكثير من السيدات، خصوصًا في محافظات 
الصعيد، من امليراث. وما زالت قوانن عديدة تكرس 
التفاوت وسياسة التمييز بن الرجل واملرأة في كثير 
الرأفة  مبدأ  استخدام  منها  والحقوق،  القضايا  من 
مع الرجل في جرائم القتل التي يغطيها مرتكبوها 
 ذلــــك ما 

ّ
ــل بــحــجــة »جـــرائـــم الــــشــــرف«. يـــضـــاف إلــــى كــ

يمارس ضد املرأة من تعذيب واعتداء جنسي داخل 
السجون. 

وكان مركز قضايا املــرأة قد تقدم بعدة بالغات إلى 
الــنــائــب الــعــام بـــضـــرورة إجــــراء تحقيق عــاجــل ضد 
مــا يــحــدث لــعــدد مــن السجينات فــي سجن القناطر 
ــول عـــدة شـــكـــاوى من  لــلــنــســاء، خــصــوصــًا بــعــد وصــ
أهالي السجينات، بتعرضهن ألعمال تعذيب وعنف 
وتــحــرش جــســدي ولــفــظــي ومــعــنــوي داخـــل السجن. 
ســبــق ذلــــك تـــقـــدم ذوي تــلــك الـــســـيـــدات الــســجــيــنــات 
السجون إلنقاذهن  إدارة  إلى  باستغاثات وبالغات 
. وقــــد وصــــل مــدى 

ّ
لــكــن مـــن دون الـــوصـــول إلــــى حــــل

السجينات  مــالبــس  تمزيق  إلــى  الــتــحــرشــات  بعض 

الطاقة االستيعابية لمراكز 
اإليواء محدودة، وال تستقبل 

إلّا الحاالت المستعجلة

هناك خط هاتفي ساخن يمكن 
للمعنّفات استخدامه، فيتلقين 

بعض خدمات الدعم النفسي

وإجــبــارهــن عــلــى الــنــوم بــمــالبــس خفيفة. تــقــول مي 
ـــهـــا دخـــلـــت إلــــى الــســجــن 

ّ
ط. املـــفـــرج عــنــهــا حــديــثــًا إن

بتهمة التظاهر ضد الحكومة، وأفرج عنها ملناسبة 
األول( بعد مضي 18  )تشرين  أكتوبر   6 انتصارات 
شــهــرًا عــلــى اعــتــقــالــهــا. تــضــيــف: »تــعــرضــنــا ملختلف 
الجسدية  واالنــتــهــاكــات  والــضــرب  التعذيب  أشــكــال 
والــتــحــرش الجنسي فــي الــســجــن، بــالــرغــم مــن تكرر 
االستغاثة، لكن من دون مجيب«. تتابع: »في البداية، 
جنائية  بقضايا  املسجونات  عنابر  فــي  وضعوني 
 ،

ّ
الــذل أنــواع   

ّ
أذاقتني السجينات كل لتأديبي. هناك 

عــلــى مــســمــع ومــــرأى مــن إدارة الــســجــن، فــقــد حرقن 
أصرخ  وكنت  الــنــوم،  أثناء  السجائر  بأعقاب  رجلي 
من شدة األلم. وعندما بدأت في التحّول إلى صديقة 
لهن لتفادي شرورهن، أدخلتني إدارة السجن عنبرًا 
النابية من قبل  األلــفــاظ  الكثير من  آخــر تلقيت فيه 

السجانات«.
ــرى، رفــضــت والــدتــهــا كــتــابــة اسمها  ــ تــقــول فــتــاة أخـ
املراقبة:  تحت  كونها  األمــن  من جهات  عليها  خوفًا 
»بــعــدمــا أمــضــيــت ثــــالث ســـنـــوات فـــي قــضــيــة إتــجــار 
 أنواع التعذيب والعنف املمارسة 

ّ
مخدرات، خبرت كل

ضــد الــســيــدات داخــل الــســجــون. العقاب كــان الضرب 
بــشــدة بــعــصــّي حــديــديــة، والــحــبــس فــي حــمــام مليء 

بالحشرات ملدة أسبوع، والنوم على األرض«.
ــن مــحــافــظــة  خـــــارج الـــســـجـــن، تـــــروي ســـــارة مــحــمــد مـ
 أنــــواع الــعــنــف الجسدي 

ّ
ــهــا تــعــرضــت لــكــل

ّ
الــجــيــزة أن

واملادي واملعنوي من قبل زوجها. وقد وصل به األمر 
إلى االعتداء عليها بالضرب في الشارع وفي عملها 
تتولى وظيفة  الحكومية حيث  املــــدارس  إحـــدى  فــي 

إدارية. 
تــقــول: »كـــان ذلــك فــي بــدايــة الــــزواج، ولــم أنــجــب منه. 
 األهل رفضوا أن 

ّ
طلبت منه الطالق أكثر من مرة، إاّل أن

أتحّمل عيب الطالق في بداية الزواج. بعدها أنجبت 
خلع.  قضية  ورفــعــت  الخالفات  وزادت  األول،  طفلي 
بــعــد فــتــرة اتــصــل بــي وحــــاول أن يقنعني بــالــرجــوع 
إليه مجددًا وأنه قد تغّير، وحينما عدت وجدت أنه 
أصبح يميل إلى العنف أكثر من السابق، وكأنه يريد 
 الحياة من دونه 

ّ
أن ينتقم. عندي اآلن ولد وبنت لكن

أفضل بكثير«.
 
ّ
ــرأة أن مــن جــهــتــه، يعتبر املــركــز املــصــري لــحــقــوق املــ
ــــى عــربــيــًا فـــي مــمــارســة الــعــنــف ضد  مــصــر هـــي األولـ
 عــن وجـــود فــجــوة كبيرة 

ً
ــرأة بــكــل أشــكــالــه، فــضــال املــ

فــي التعامل بــن األنــثــى والــذكــر. ويشير املــركــز إلى 
املتزوجات  السيدات  املائة من   هناك نحو 69 في 

ّ
أن

يتعرضن للضرب على يد أزواجهن. كذلك، يشير إلى 
 الحمل ال يحمي املرأة من هذا العنف.

ّ
أن

طنجة ـ وصال الشيخ

»كيف سأكمل حياتي؟«. تبكي سلمى التي يضربها 
زوجـــهـــا مــنــذ ســبــعــة عــشــر عــامــًا وهــــي تــتــســاءل عن 
من  انتهائه  بعد  »يــومــيــًا  تــقــول:  مستقبلها.  مصير 
الــعــمــل، يـــعـــود إلــــى الــبــيــت فــيــضــربــنــي ويـــخـــرج إلــى 
املقهى، ثم يعود ويضربني. تمكن من جعل أطفالي 
يعاملني  تضربني.  باتت  طفلتي  حتى  يكرهونني. 
بعنف جسدي وجنسي واقــتــصــادي، بل يمنع عني 
الدواء وزيارة الطبيب للمعاينة. لدينا أربعة أطفال، 
 فيها. باإلضافة 

ً
 مرة كنت حامال

ّ
كان يضربني في كل

إلى ذلك ضرب والدتي ووبخها في إحدى املرات«.
تضيف: »ال راحــة فــي املــنــزل أبـــدًا. يضربني بقبضة 
يــده على بطني وكــبــدي ووجــهــي. ومــن قــوة الضرب 
يتورم فمي ويتحول إلى اللون األزرق. ال أقوى على 
املقاومة. في إحــدى املــرات أفقدني السمع في إحدى 
يتدخل لحمايتي. حتى عائلتي  أحــد  ال  لكن،  أذنـــّي. 

تصّر على عدم طالقي باسم العيب«.
تــقــدمــت ســلــمــى بــشــكــويــن لـــدى مــركــز الــشــرطــة ضــّد 
زوجها، لكن لم يتدخل أحد لحمايتها. في الشكوى 
األولى تهّكم عليها رجال الشرطة، وفي الثانية جرى 
زالت  ها ما 

ّ
لكن إليها طــوال ست ســاعــات،  االستماع 

تنتظر الــرّد. ال تستطيع سلمى )44 عامًا( أن تطلب 
الــطــالق: »أطــفــالــي مــا زالـــوا صــغــارًا، وال أعـــرف كيف 

أتصرف حيال هذا الظلم. لكن يجب أن أصبر«.
سلمى املعنفة جسديًا واقتصاديًا ومعنويًا وجنسيًا 
هــي مــن بــن 20 ألــف مستفيدة مــن مــراكــز االستماع 
فــي املـــغـــرب. تــقــول املـــديـــرة الــســابــقــة لـــ«اتــحــاد العمل 
الـــنـــســـائـــي« الـــــذي يـــديـــر املــــراكــــز تــلــك زهـــــرة الـــــوردي 
فقيرات،   

ّ
منهن املائة  في   70«  

ّ
إن الجديد«  لـ«العربي 

ــات الـــبـــيـــوت أو الـــعـــامـــالت فـــي مــهــن بسيطة  ــ ــ مـــن رّب
التنظيف«.  في  العامالت  أو  املتجوالت،  كالبائعات 
 إلـــى عــنــف جــســدي من 

ّ
تــضــيــف: »يــتــعــّرض أغــلــبــهــن

كــالــضــرب والــجــرح والــحــرق والكسر،  طــرف األزواج 
 عن العنف 

ً
وتصل إلى درجة التهديد بالقتل، فضال

النفسي مثل اإلهانة والخيانة الزوجية وطردها مع 
أوالدهــــا مــن الــبــيــت واالمــتــنــاع عــن أداء الــنــفــقــة. وقــد 
تكون هي العاملة بينما هو عاطل عن العمل ويعيش 

بــعــض الــنــســاء الــلــواتــي تــعــرضــن لــلــعــنــف الــجــســدي 
بواسطة الضرب باليدين أو باستخدام السكن«.

يــنــشــط االتــــحــــاد حــالــيــًا فـــي 14 مـــركـــز اســـتـــمـــاع في 
مختلف أنحاء املغرب، كما يضم مركز إيواء رئيسيًا 
في العاصمة الرباط. تشرح الوردي آلية االستجابة 
االستماع  مركز  »يحيلها  بالقتل:  املــهــددة  للحاالت 
إلى مركز اإليــواء ويّوفر لها فترة معينة من اإلبعاد 
عن منطقة الخطر. ثم نكتب شكوى تقدم إلى وكيل 
املــلــك الـــذي يــأمــر الــشــرطــة بــالــتــحــرك. لكن فــي حــاالت 

قليلة يجري القبض على املذنب«.
 »الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة ملــراكــز اإليـــواء 

ّ
تشير إلـــى أن

املــســتــعــجــلــة  الــــحــــاالت   
ّ

إال تــســتــقــبــل  ــدودة، وال  ــ ــحـ ــ مـ
البقاء ثالثة شهور تخضع فيها  وبشروط. يمكنها 
لــلــعــالج الــنــفــســي والـــدعـــم املــعــنــوي كــمــا يــمــكــنــهــا أن 
ترفع دعوى أمام املحكمة ضد معنفها«.  يفيد تقرير 

التي استفادت من  الــحــاالت املعنفة   
ّ
أن إلــى  االتــحــاد 

املراكز خالل عام وصل إلى 12 ألف حالة. 
الــنــجــدة ملــســاعــدة النساء  تــقــول املستمعة فــي مــركــز 
ضــحــايــا الــعــنــف الــتــابــع لــالتــحــاد أمــيــنــة الــعــّبــونــي لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــصــلــنــا يــومــيــًا حــــاالت عــنــف. 
انتشرت مؤخرًا ظاهرة ضرب الزوجة بالسكاكن، أو 
الطالق.  حرقها، وتهديدها وتخويفها كي ال تطلب 
ــف مــدمــن مـــخـــدرات أو كــحــول، 

ّ
ــادة مـــا يــكــون املــعــن عــ

خصوصًا مع غياب قانون زجري يمنعه من التهديد 
الجسدي أو اختطاف األوالد الذي يشيع في األوساط 

الفقيرة وامليسورة على حد سواء«.
ــاريــــن، وهــــو ما  وضــــع املــــــرأة املــغــربــيــة الـــيـــوم بـــن نــ
تلخصه رئيسة شبكة »إنجاد« التحاد رابطة حقوق 
»تفضل  الجديد«:  لـ«العربي  شتاتو  فتيحة  النساء، 

نساء كثيرات العنف على املبيت في الشارع«.

للعمل. كذلك، يتعرضن  في ظــروف مزرية ال تؤهله 
لالغتصاب الزوجي والعنف الجنسي منه«.

ــفــات مــن ضــواحــي املـــدن غالبًا. 
ّ
تــنــحــدر الــنــســاء املــعــن

ــرأة الــتــي ال تستطيع  ــ وهـــو مـــا يــزيــد مـــن مــعــانــاة املـ
التنقل من أجل رفع دعــوى في املحكمة واالستفادة 
منها. وغالبًا ما ال تتمكن من توفير شروط الدعوى 
كتأمن شهادات اإلثبات الطبية، ونسخ عقود الزواج، 
أو شهادات ميالد األبــنــاء. تشير الــوردي إلــى »موت 
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صنعاء ـ العربي الجديد

 املــجــاالت، 
ّ

أثــرت الــحــرب اليمنية وتداعياتها فــي كــل
لتزيد من تدهور األوضاع االجتماعية لدى مختلف 
الشرائح، بما في ذلــك العالقات داخــل األســـرة. وهو 
ما أدى إلى زيادة حوادث العنف األسري ضد اإلناث 
خصوصًا، ما يــؤدي بــدوره إلــى ارتــفــاع عــدد حاالت 

االنفصال والطالق وكذلك الزواج املبكر.
إلــى ما  تــعــود  بــل  بــالــحــرب،  القضية ليست مرتبطة 
الـــزواج  كــانــت حـــاالت  فــقــد  اآلن.  تفاقمت  ولـــو  قبلها 
املبكر واالعــتــداء الجسدي والنفسي ضد اإلنــاث في 
 اإلجـــــراءات 

ّ
ارتـــفـــاع أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى، »لـــكـــن

العدلية ضد هذه االعــتــداءات تبقى نــادرة«، بحسب 
بــيــانــات إدارة املــعــلــومــات الــخــاصــة بــصــنــدوق األمــم 

املتحدة للسكان في اليمن.
ــقـــدان مـــصـــادر الــدخــل  أّدت تـــداعـــيـــات الـــحـــرب إلــــى فـ
واألعمال، فقّرر أحمد في ريف محافظة حجة تزويج 
شقيقته فاطمة )15 عامًا( إلى رجــٍل يكبرها بمقدار 
ضعفي عمرها، بسبب عجزه عن سداد ديون أسرته 
ريــال  ألــف   600 لتبلغ  تراكمها  بعد  للرجل  الــنــازحــة 
)ألفي دوالر(. وبعد رفض شقيقته االنصياع بسبب 
صديقاتها  لبعض  سيئة  قصص  تكرار  من  خوفها 
الــلــواتــي تــزوجــن بــكــبــار الــســن، اعــتــدى أحــمــد عليها 
ــل والــدتــهــا 

ّ
بــالــضــرب عـــدة مــــرات، مــن دون أن تــتــدخ

بشكٍل كاٍف لحمايتها. تعّبر فاطمة عن قلقها بالقول: 

»احتمال عنف زوجي املستقبلي يزيد من قلقي، فقد 
أتــحــول إلــى مجرد عاملة - مثل زوجــتــه األولـــى- في 

رعي املواشي التي يمتلكها«.
 البعض ممن استشارته فاطمة، حاول طمأنتها 

ّ
لكن

 زوجها املستقبلي طيب، وقد يمثل حبل نجاة 
ّ
إلى أن

لها من اعتداءات شقيقها عليها في عدة مناسبات. 
ــار كــبــيــر فــــي الــســن  ــ وعـــنـــدمـــا الــتــمــســت مـــســـاعـــدة جـ
للتوسط مع شقيقها، أخبرها بـ«صعوبة تفاعل أي 
زالــت تحت مسؤولية  مــا  مــع طلبها كونها  شخص 
شــقــيــقــهــا، ولـــيـــس لــهــا ســــوى االمـــتـــثـــال لــرغــبــة ولــي 

أمرها، أو توسيط شخص آخر من أقاربها«.
 من أتحدث إليه عن 

ّ
تضيف لـ »العربي الجديد«: »كل

الــتــزامــات  مــن  الــهــروب  بــمــحــاولــة  مشكلتي يتهمني 
عتبر 

ُ
 النساء في القرية، وت

ّ
العمل، التي تمارسها كل

 لـــلـــزواج. وبـــذلـــك، ال أســتــبــعــد تعرضي 
ً
ســنــي كــافــيــة

للضرب في بيت الزوجية إن لم يعجبه أدائي«.
والجمعيات  املؤسسات  اختفاء  في  الحرب  تسببت 
الحماية االجتماعية،  التي تعمل في مجال  واملراكز 
خصوصًا النسائية. فقد توقفت املؤسسات العدلية 

والـــســـلـــطـــات الــضــبــطــيــة عـــن الــعــمــل وبـــاتـــت تنصح 
بإحالة مثل هذه القضايا إلى الذكور من األسرة، أو 
املراجع االجتماعية، مثل األعيان. فالشرطة توصي 
بشكل غير رسمي طرفي املشكلة بحلها داخل إطار 
في  الــحــســاســة،  تفاصيلها  انــتــشــار  لتجنب  األســــرة 
إشــارة إلى أي معلومات حول »العيب« في مشاركة 

قضايا تخص املرأة مع أفراد خارج األسرة.
في العاصمة صنعاء، ضرب الضابط األمني زوجته 
مساعدته  رفضها  بعد  مناسبات،  عــدة  فــي  أســمــاء، 
في دفع بعض نفقات األسرة من دخلها من مبيعات 
ها اتفقت مسبقًا مع زوجها 

ّ
املخلالت. تؤكد أسماء أن

عــلــى احــتــفــاظــهــا بــقــيــمــة مــبــيــعــاتــهــا لنفسها إلعــالــة 
املــال من   

ّ
ه يطلب منحه كــل

ّ
الفقيرة. لكن أســرة أبيها 

ــرة بــعــد ارتــفــاع األســعــار  أجـــل تحسن معيشة األســ
 مــوظــفــي الــحــكــومــة النقطاعات 

ّ
وتــعــرض رواتــــب كـــل

متكررة بسبب األزمة االقتصادية الحادة مؤخرًا.
تــقــول أســمــاء لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أســـرتـــي فقيرة 
وهي غير قادرة على مقاضاة زوجي، لهذا أصبر في 
 مرة«. لكنها اضطرت مؤخرًا، بعد حوادث ضرب 

ّ
كل

مــتــكــررة، إلــى اإلقــامــة مــع أســرتــهــا لــعــدة أســابــيــع من 
أجل الضغط على الزوج ملراضاتها. تعتقد أسماء أن 
 ملشكلتها ســوى طلب الطالق الــذي ال تريده، 

ّ
ال حــل

بسبب عدم رغبتها في التأثير على أطفالها. 
من جهتها، تشير الناشطة الحقوقية، خلود الحاج، 
 هـــنـــاك قــلــة مـــن الــنــســاء الــضــعــيــفــات مــمــن ال 

ّ
إلــــى أن

أسر  لهن  ليست  أو  الفقيرة  أســرهــن  بــدعــم  يتمتعن 
أساسًا، قررن حسم قضايا العنف ضدهن باللجوء 
إلى املنظمة الوحيدة التي تقدم خدمات لحمايتهن، 

وهي »اتحاد نساء اليمن«.
 هــنــاك خــطــًا هــاتــفــيــًا ســاخــنــًا يمكن 

ّ
تــقــول الــحــاج إن

للمعنفات استخدامه، فيتلقن بعض خدمات الدعم 
الــنــفــســي والــنــصــائــح فــي الــبــدايــة، مــن أجـــل محاولة 
 
ّ
دفــع الــزوج أو ولــي األمــر إلــى تحسن معاملته. لكن
إيــوائــهــن فــي بيت   مــن خــالل 

ّ
القضايا الصعبة تحل

خـــاص لــحــمــايــة املــعــنــفــات تــديــره املــنــظــمــة بــدعــم من 
صندوق األمم املتحدة للسكان. ويعّد هذا البيت أحد 

ثالثة مالجئ لحماية النساء في كامل البالد.
 من حق النساء في هذه 

ّ
تتابع الناشطة الحقوقية أن

الــبــيــوت »اإلقــامــة بــاإلضــافــة إلــى تلقي دعــم املنظمة 
القانوني لهن في املرافق األمنية والعدلية املختلفة، 
ها، في املقابل 

ّ
مع تغطية كافة رسوم ذلك الدعم«. لكن

تشير إلى عدم معرفة النساء بخدمات هذه املنظمة 
بسبب ضعف الترويج لها على مستوى البالد.

ضد  العنف  على  للقضاء  الدولي  »اليوم  مناسبة  في  العربية  المرأة  وضع  تلخيص  يمكن 
المرأة« بعبارة واحدة: سيئ جدًا. العنف ذو أشكال عديدة ومختلفة، لكّن بعض االنتهاكات 
ضد المرأة العربية قد ال تخطر في بال، خصوصًا في ظّل غياب آليات الحماية وعدم وجود النصوص 

إلى  أقرّت،  أّي حقوق، وإن  ما يحّول  العيب والحرام على ما عداها. وهو  ثقافة  القانونية، وتسيّد 
المرأة  للرجل. حقوق  بالمرأة كشريكة أساسية  مجرد حبر على ورق مجتمعات قد ال تعترف أحيانًا 

والعنف المرتكب ضّدها هو ما تفتح »العربي الجديد« قضيته

العنف ضد المرأة  بين العيب والحرام

بيروت ـ رلى المصري

ــــى إحــــدى  ــم مــســتــعــار لـــحـــالـــة لـــجـــأت إلـ ــ ــبـــت يـــســـرى )اســ ذهـ
لبلدتها.  التابع  الشرطة  مخفر  إلــى  لبنان(  في  الجمعيات 

غت عن تعّرضها للضرب من زوجها.
ّ
بل

 يــوم تقريبًا. منذ 
ّ

كــان يضربها ويضرب بناتها الثالث كــل
تزّوجته، وهو بالطباع نفسها. وعدها مرارًا أن يتغّير، لكن 
ذلــك لــم يحصل أبـــدًا طـــوال خمسة عشر عــامــًا مــن زواجــهــا. 
ما  كثيرًا  املــجــاورة.  القرية  في  مة مدرسة 

ّ
كانت يسرى معل

ها 
ّ
كــانــت تــبــرر الــكــدمــات الـــزرقـــاء فــي وجــهــهــا أو يــديــهــا بأن

وقعت أو ضربت يدها بخزانة املطبخ.
حن كبرت بناتها، لم تعد تستطع أن تتحمل. بات يضربها 
أمـــامـــهـــن، ويــضــربــهــن أيـــضـــًا. إذا واجـــــه نـــهـــارًا ســيــئــًا كــان 
يــضــربــهــن، وإذا خــرجــت إحـــدى بــنــاتــه إلـــى الــدكــان الــقــريــب، 
كان يضربهن. وإذا شاهد إحداهن تمسك هاتفها وتتحدث 
فيه، كان يشتمها ويرميها بأول شيء تطاوله يداه. كان في 

نظرهن أبًا عنيفًا سيئًا. 
ــاء الــيــوم الـــذي قـــررت فــيــه يــســرى أن تتكلم. ذهــبــت إلــى  وجـ
بإمكانها   

ّ
أن العناصر  أحــد  أخبرها  الشرطة وهناك  مخفر 

الــحــصــول عــلــى قـــرار حــمــايــة مــن الــقــضــاء املستعجل. هكذا 
رفعت دعوى بحق زوجها، وحكم لها القاضي بقرار حماية، 
نص فيه على إخــراج الــزوج من املنزل، ومنعه من االقتراب 
من حدود املنزل ملدة ثالثة أشهر، وبمنعه من التعرض لها 

أو لبناتها بأي أذى تحت طائلة املالحقة واملحاسبة. 
هذا اإلجراء الذي بات بإمكان النساء في لبنان االستحصال 
عبره على قرار حماية من القضاء املدني هو نتيجة صدور 
ــرة مـــن العنف  ــ ــراد األسـ ــ قـــانـــون »حــمــايــة الــنــســاء وســـائـــر أفـ
ــري« – 293 الــــذي صـــدر فـــي الــســابــع مـــن مـــايـــو/ أيـــار  ــ األســ
2014. منذ ذلك التاريخ والنساء في لبنان بنت تحت حماية 
الـ 23 يفّصل  القانون بمواده  القانون... وإن بشكل مبدئي. 
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة الــتــي تــحــمــي الــنــســاء مـــن الــتــعــّرض 

للعنف األسري واإلجراءات العقابية بحق مرتكب العنف.
 خريطة طريق »الحماية« القانونية للنساء من العنف 

ّ
لكن

األسري في لبنان ليست بهذه البساطة أو السهولة. الطريق 
عبة، ويلعب »الحظ« دورًا كبيرًا فيها. القضاء 

ّ
شائكة، متش

 قاض 
ّ

لكل التي يصدرها.  الحماية  قـــرارات  في  سق 
ّ
مت غير 

 قاٍض حيثياته. تتباين قرارات الحماية بن 
ّ

اجتهاده، ولكل
قــاٍض وآخــر. وقــد يشعر القضاة بنوع من »التكبيل« حن 
ُيــواجــهــون بجرائم غير مــدرجــة فــي الــقــانــون، أو بــأخــرى ال 
يمكن إبــراز أدلــة فيها كالعنف النفسي أو العنف الجنسي 

فة من قبل القانون )بحسب 
ّ
. قوى األمن الداخلي، املكل

ً
مثال

العنف األســري،  املــادة 5( بإنشاء قطع متخصصة بجرائم 
ما زالت في حاجة إلى كثير من التدريب والتجهيز لتلعب 
فة من 

ّ
ف بها. وزارة الشؤون االجتماعية أيضًا مكل

ّ
الدور املكل

اجتماعيات  مساعدات  أو  مساعدين  بتكليف  القانون  قبل 
املتخصصة،  القطع  الداخلي عبر  األمن  لحضور تحقيقات 
 األمر لم يصبح نافذًا حتى اآلن. بعد سنتن على صدور 

ّ
لكن

القانون حتى يونيو/ حزيران 2016، صدر 175 قرار حماية 
للنساء. لكن منذ صــدوره أيضًا، خسرت 14 سيدة حياتها 

نتيجة للعنف. 
تكثر النقاشات حول مدى جدوى تطبيق القانون أو ضعف 
تطبيقه في الشق العقابي بحق مرتكب العنف. على سبيل 
املـــثـــال، وبــحــســب املــــادة 3 مــن الــقــانــون »ُيــعــاقــب بــاألشــغــال 
الشاقة من 20 إلى 25 سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجن 
ضد اآلخر«. لكن قضية منال عاصي التي قتلها زوجها عن 
سابق إصرار بعد شهرين من صدور القانون، تعيد جدوى 
 القضاء 

ّ
تطبيق القانون أو فعاليته إلى صلب النقاش. غض

املــخــتــّص نــظــره عــن املـــادة 3 مــن الــقــانــون )األشــغــال الشاقة 
20 إلـــى 25 ســنــة( واســتــنــد عــوضــًا عــن ذلـــك إلـــى املــــادة 252 
لجرائم  املخفف  بالعذر  تتعلق  التي  العقوبات  قــانــون  مــن 

الشرف. 
فـــي عــــدم وجــــود منظومة  إذًا  الـــقـــانـــون 293  قــصــور  يــكــمــن 
قانونية متماسكة ومتّسقة في حماية النساء. ففي مقابل 
قــانــون الــحــمــايــة 293، ثــمــة تمييز صــــارخ فــي صــلــب مــواد 
قوانن العقوبات، وفي قوانن األحوال الشخصية. بن ثالثة 
ــر )واملــجــتــمــع(  قــوانــن راعــيــة لــشــؤون وتنظيم أحــــوال األسـ
ما يحّد  الذكورية  بالعشرات، تحت رعاية  الثغرات  تصبح 
مـــن حــصــول الــنــســاء عــلــى حــمــايــة قــانــونــيــة كــامــلــة، ويــحــّد 
ــل، إيــمــانــهــن  ــ بــالــتــالــي مـــن وصــولــهــن لــلــعــدالــة، أو عــلــى األقـ

بالحصول عليها.
ها مــن قــبــل عــنــاصــر أمنية، 

ّ
أمـــل )اســـم مــســتــعــار( ُعــرقــل ملف

لوجود قرابة بن أحد العناصر وبن مرتكب العنف. حن 
أفراد  للتبليغ، مورست ضغوط من قبل  املخفر  إلى  ذهبت 
 
ّ
من العائلة املمتدة لسحب الشكوى ضد زوجها، ال سيما أن
أحد أقارب الزوج يعمل في قوى األمن. من جهتها، ما زالت 
يسرى تتلقى تهديدات عبر أقرباء زوجها في القرية بأنه لو 

شاهدها سيقتلها.
غن عــن تعّرضهن 

ّ
أمــل ويــســرى هما مــن بــن 175 ســيــدة بل

الــنــســاء فــي مقابلهن ال زلــن  لــكــن عــشــرات  املــنــزلــي،  للعنف 
يعانن بصمت.

مناسبة

قد يفضلن 
العنف على 
المبيت في 
الشارع )عبد 
الحق سنّا/ 
فرانس برس(

يجبرن على الكثير من العمل )أحمد الباشا/ فرانس برس(

ال تطلب المرأة 
أكثر من المساواة 
)أحمد محمود/ 
فرانس برس(
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قضايا

علياء تركي الربيعو

ــلــــة، الـــصـــومـــالـــيـــة  ــيــ تــــصــــف جــــمــ
ــة مـــن املـــــوت عــبــر الــبــحــر  ــاربـ ــهـ الـ
ــتــــي  ــن، املــــــعــــــانــــــاة الــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ إلـــــــــى الــ
وتقول  الــرحــلــة،  هــذه  فــي  النسوة  تتكّبدها 
»إن لــــدى املـــهـــربـــن رمـــحـــا حـــديـــديـــا مــدبــب 
ــرأس، يــقــومــون بــإدخــالــه فـــي أحـــشـــاء أي  ــ الــ
امــرأة تحاول التذمر من الــوضــع، أو رفض 
املرعبة،  التفاصيل  ســرد  وتتابع  األوامــــر«. 
في  الشرعبي  يرويها جــال  ضمن شــهــادٍة 
نص »رحلة املوت الصومالي: من بصاصو 
إلى خليج عدن«، قائلة: »ال أستطيع نسيان 
املشهد املــأســاوي الغــتــصــاب أخــتــي أسماء 
)20 عاما( من قبل اثنن من املهربن وسط 
ذهـــولـــنـــا وأمــــــام أعــيــنــنــا جــمــيــعــا، وعــنــدمــا 
تذمرنا بالبكاء، أدخلوا الرمح الحديدي في 

أحشائها، ثم ألقوا بها في البحر«. 
وتـــضـــيـــف جـــمـــيـــلـــة »كــــنــــت مـــــع أمــــــي الـــتـــي 
ــول املــشــهــد،  انـــهـــارت، وأغـــمـــي عــلــيــهــا مـــن هـ
ــانــــت، قـــبـــل اغــتــصــابــهــا،  ــاء كــ ــمــ فـــأخـــتـــي أســ
أمــام  فــوجــدت نفسها  الــجــوع،  مــن  تشتكي 
وحوش بشرية أفقدوها عذريتها وحياتها 

أمام أعيننا جميعا«.  
التقيتها  الــتــي  محمدوفيتش  خديجة  أمــا 
فــي مؤتمر »حشد  فــي سراييفو عــام 2014 
ــن أجـــــل الــتــغــيــيــر فــــي الــبــوســنــة  ــاء مــ ــنـــسـ الـ
ــة«، فــهــي مـــن الــنــســاء الــبــوســنــيــات  ــوريــ وســ
نــــدوب مذبحة  الــلــواتــي يحملن  الــعــديــدات 
سربرنيتشا التي حدثت عام 1995. أخبرتنا 
انتظار  وبعد  استطاعت،  أنها  املؤتمر  فــي 
طويل دام عشرين عاما، أن تجد رفات ابنها 
املقتول ودفنه بمساعدٍة من اللجنة الدولية 
للمفقودين. وبالتالي، أصبحت قادرًة على 
أخــذ قتلة زوجــهــا وابــنــهــا إلــى املحكمة في 
الهاي، وتنهدت بأسى: »أصبح في وسعي 

أن أرتاح اآلن«.
ــوم الـــعـــاملـــي ملــنــاهــضــة الــعــنــف ضد  ــيـ ــي الـ فـ
ــرٍة، ُتـــثـــار األســئــلــة ذاتــهــا  ــ املـــــرأة، وفـــي كـــل مـ
عــن دور الــنــســاء ووضــعــهــن فــي الــنــزاعــات، 
أتذكر جميات وخديجات كثيرات، والثمن 
ــّراء الــصــراعــات  الـــذي تــدفــعــه الــنــســاء مــن جــ
والـــحـــروب فــي بـــلـــداٍن، مــثــل ســوريــة وليبيا 
والـــيـــمـــن وغـــيـــرهـــا، ويــســتــوقــفــنــي الـــســـؤال 
املتكّرر: هل تعاني النساء أكثر من الرجال 
في حاالت النزاع؟ ترتسم اإلجابة في صورة 
وصوت صرخات النساء اللواتي ُيغتصنب، 
بهن  والتحرش  جنسيا،  استغالهن  ويتم 
املتحدة  األمــم  فعل  ردة  تليها  اتفق،  كيفما 
وممثليها الباردة املنادية بضرورة حماية 
املــرأة، مع العلم أن كلمة »حماية« ال تعني 
»مـــنـــعـــا« ملــــا تـــتـــعـــّرض لــــه مــــن انـــتـــهـــاكـــات، 

وخصوصا خال النزاعات املسلحة. 
ــر مــبــالــيــٍة  ــيـ تــســتــمــر األحــــــــــداث نـــفـــســـهـــا، غـ
بالقوانن الدولية واملعاهدات، وتكشف عن 
وجٍه أقبح، كان جديدها القبض على شبكة 
 75 تشمل  لبنان  فــي  الجنسي  لــاســتــرقــاق 
امرأة، معظمهن سوريات تعرضن للضرب 
ــار، يــومــيــا، وبــشــكــل  ــقـ ــتـ واالغـــتـــصـــاب واالحـ
دائـــم مــنــذ ســنــوات، وأجــبــرن عــلــى ممارسة 
البغاء. أين يكمن التواطؤ األمني واملنفعي 
وغيرهما في التستر على شبكات الدعارة 
واملـــتـــاجـــرة بــالــنــســاء فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة في 
الــعــالــم، املتحضر واملــتــأخــر منها، فــي زمــٍن 
تستطيع فيه أجهزة األمن في هذه البلدان 
ــتـــهـــا فــي  ــبـ اكـــتـــشـــاف أفــــكــــار الــــنــــاس ومـــراقـ
رؤوسهم، وقبل أن ينّفذ أي مهووس هنا أو 

هناك عملية إرهابية أو ما شابه؟ 

من يحمي المرأة؟
تجعل األعداد الخيالية للنساء املغتصبات 
ــة مــــــن قــضــيــة  ــلــــحــ خــــــــال الــــــنــــــزاعــــــات املــــســ
االغتصاب محوريًة في أي نزاع مسلح، ففي 
الحرب األهلية وفي  املتحدة قبل  الــواليــات 
من  العبيد  النساء  اغتصاب  كــان  أثنائها، 
وعند  منتشرة.  ظــاهــرًة  البيض  أســيــادهــن 
اليابانين مدينة نانكنغ الصينية  احتال 
تـــم اغــتــصــاب أكــثــر مـــن عــشــريــن ألـــف امـــرأة 
وتــعــذيــبــهــن وقــتــلــهــن. وتــفــيــد إحــصــائــيــات 
بأنه في أثناء الحرب العاملية حجزت ما بن 
100 و200 ألــف امــرأة كورية في معسكرات 
ــم اغــتــصــابــهــن  الــجــيــش الـــيـــابـــانـــي، حــيــث تـ
القوات الروسية  وتعذيبهن. كما اغتصبت 
أملانية بعد سقوط  امــرأة  أكثر من مليوني 
قـــامـــت بــه  ــا  ملــ انـــتـــقـــامـــا  بـــرلـــن عـــــام 1945، 
ــة فــــي روســـــيـــــا. وتـــوضـــح  ــيــ ــانــ الـــــقـــــوات األملــ
األرقـــام الرسمية أن أكثر مــن 20 ألــف امــرأة 
البلقان في  أثناء حــرب  وفتاة اغتصنب في 
1992. وفــي روانـــدا بــن عامي -1994 1995 

اغتصبت نحو 16 ألف فتاة وامرأة.
في سورية، ووفقا لتقرير أصدرته الشبكة 
السورية لحقوق اإلنسان عام 2014، ارتكبت 
القوات الحكومية ما ال يقل عن 7500 حادثة 
عـــنـــف جـــنـــســـي، بــيــنــهــا قــــرابــــة 850 حـــادثـــة 
ــاز، وأيــضــا  ــتـــجـ ــل مـــراكـــز االحـ ــ حــصــلــت داخـ
بينها ما ال يقل عن 400 حالة عنف جنسي 
التقرير،  وبحسب  ـــ18.  الــ ســن  دون  لفتيات 
قتل تنظيم الدولة اإلسامية )داعش( ما ال 
يقل عن 81 امرأة، بينهن خمس نساء قتلن 
رجــمــا حــتــى املـــــوت، فـــي كـــل مـــن ديــــر الــــزور 

والـــرقـــة وريـــف حــمــاة الــشــرقــي، فيما قتلت 
الفصائل املسلحة األخرى 255 امرأة.

أرقــام  لنساء أصبحن مجرد  سلسة طويلة 
تمتد مــن ســوريــة إلــى الــعــراق وأفغانستان 
ــذي يـــبـــرر اســتــمــرار  ــ ــا الـ ــكـــن، مـ وغـــيـــرهـــا. ولـ
هــذا العنف الجنسي الــواقــع على املـــرأة كل 
ــل يــعــقــل أن كـــل الــحــلــول  ــذه الـــعـــقـــود؟ وهــ هــ
نفدت حتى أصبحنا اليوم نرى االغتصاب 
أو صـــراع؟ وهل  نـــزاع  لكل  مرافقة  متازمة 
الــذي تعاني منه  الوحيد  األمــر  االغتصاب 
فمعاناة  ال،  بالطبع  الــنــزاعــات؟  فــي  النساء 
األدوار  فتغير  ذلـــك.  بعد  ملــا  تتسع  الــنــســاء 
اليوم،  مفروضا  واقــعــا  أصبح  االجتماعية 
ــرأة تــضــطــر، بــعــد مــقــتــل الـــزوج  ــ حــيــث أن املـ
العمل، والقيام  أو االبــن، إلى اقتحام سوق 
املسؤولة  فهي  ومضنية،  هامشية  بأعمال 
األسلحة  استخدام  يزيد  كذلك  العائلة.  عن 
الصحية  املخاطر  السكنية من  املناطق  في 
على األفراد املتبقن داخلها، ومعظمها من 

النساء واألطفال.
ــرى تــواجــهــهــا الـــنـــســـاء، تبلغ  ــ مــصــاعــب أخـ
أشدها داخل مخيمات الاجئن في مناطق 
عـــديـــدة، حــن تــضــطــر الــنــســاء لــلــخــروج من 
ـــاء أو الـــطـــعـــام أو  املـــخـــيـــمـــات بــحــثــا عــــن املـــ
الــحــطــب، فــإنــهــن يــقــعــن، فــي أحــيــان كــثــيــرة، 
ــام، إمــــا تــقــضــي عــلــيــهــن أو  ــغــ فـــي حـــقـــول ألــ
إلى  يتحول  الطعام  وحتى  أطــرافــهــن.  على 
املخيمات،  الطعام في  سلعة بيد محتكري 
وجلهم مــن الــرجــال الــذيــن يــبــتــزون النساء 
ــــذا مـــحـــزن، أو  ويــســتــغــلــونــهــن جــنــســيــا. وهـ
لــم يستطع املــجــتــمــع الـــدولـــي تــوفــيــر طعام 
ــاء مــع  ــنـــسـ ــالـ ــة بـ وخـــــدمـــــات صـــحـــيـــة خــــاصــ
مشرفات )نساء( يوزعن الطعام والحاجات 
بأيدي  تركها  من  بــدال  للنساء،  الشخصية 
الرجال؟ كيف يغيب هذا األمر عن املجتمع 
أم  الــذي يتشّدق بأنه يهتم باملرأة؟  الدولي 
وخصوصا  املدنين،  حماية  قوانن  كل  أن 
حماية املــرأة، ضرب من الخيال؟ وبالتالي، 
علينا االعتراف أن القرار يعود باألصل إلى 
يلتزمون  ال  الذين  املسلحة  النزاعات  فرقاء 
املــــعــــاهــــدات  تـــطـــبـــيـــق  املــــــــــرأة أو  بـــحـــمـــايـــة 
لها،  تتعّرض  التي  االنتهاكات  بخصوص 
فــهــم غــيــر مــجــبــريــن عــلــى ذلــــك، كــمــا يصرح 
كــثــيــر مــنــهــم، فـــاملـــرأة ال تــشــكــل أولـــويـــة في 

ذاته  يكّرر  املطروح  السؤال  ليبقى  حربهم! 
من دون إجابة، من يحمي املرأة؟ 

من ضحايا إلى مشاركات
تــذكــر الــكــاتــبــة والــبــاحــثــة والــنــاشــطــة نـــوال 
السعداوي، في إحدى محاضراتها، حادثة 
إغاق جمعية »تضامن املرأة العربية« عام 
1991، التي أّسستها، ألنها وقفت ضد حرب 
الخليج. واســتــهــزأت الــســعــداوي مــن ســؤال 
الحرب؟«.   حينها »مالكم ومــال 

ّ
لهن الدولة 

وأضافت: »الجنس له عاقة بالحرب، املرأة 
في ورطة، سواء في الحرب أو السلم«. وهذا 
التحول  على  النساء  تجبر  حيث  صحيح، 
ــاركـــة فيها  مـــن ضــحــايــا لــلــحــرب إلــــى املـــشـ
بــدعــوات  أو  املقاتلن  لصفوف  باالنضمام 
تقع  إذ  الــســام،  للمشاركة في صنع  إليهن 
عـــلـــى عــاتــقــهــن املـــســـؤولـــيـــة األخـــاقـــيـــة فــي 
التحضير ملجتمع ما بعد الحرب. وبالفعل، 
تــقــام لــهــن الـــــدورات الــتــدريــبــيــة والـــورشـــات 
ــان مــا  ــرعــ ــرة. لـــكـــن، ســ ــيـ ــغـ ــع الـــصـ ــاريــ ــشــ واملــ
تــســحــب صــاحــيــاتــهــا بــعــد انــتــهــاء الـــنـــزاع، 
النزاعات  املــرأة، خال فترة  فظاهرة تمكن 
تنقضي  ظــرفــيــًة،  تــكــون  مــا  غالبا  املسلحة، 
إلى  وضعها  ليعود  الــفــتــرة،  تلك  بانقضاء 
املــعــتــاد ســابــقــا، خــصــوصــا بعد  التهميش 
عودة الرجال من ساحة املعركة. وبالتالي، 
ــــى أداء  ــفـــرض عــلــيــهــا مــــجــــّددا الــــعــــودة إلـ تـ
من  باستثنائها  وذلـــك  التقليدية،  األدوار 
عملية اتــخــاذ الــقــرار فــي مــا يخص قضايا 
املساعدات وإعمار الباد وتحقيق السام. 

في البوسنة، مثًا، عندما عقدت محادثات 
ــو فــي  ــ ــايــ ــ ــي أوهــ ــ ــــام قــــــرب دايــــــتــــــون، فـ ــسـ ــ الـ
الــواليــات املتحدة األميركية في عــام 1995، 
النساء في هذه املحادثات، على  لم تشارك 
الــرغــم مــن أنــهــن كــن أكــثــر املــتــضــّررات فيها. 
واســتــغــرق األمـــر منهن عــقــدًا لــلــوصــول إلى 
مــكــان وجـــودهـــن اآلن بــمــبــادرات شخصية 
في ما يخص انتهاكات حقوق اإلنسان ضد 
املـــرأة. وقــد تكّرر األمــر نفسه في محادثات 
الــســام الــخــاصــة بــســوريــة، والــجــدل الــدائــر 

حول غياب النساء عن هذه املحادثات.
قـــرارات دولية عديدة  طريق طويل صــدرت 
ملناهضة العنف والتمييز ضد النساء، من 
أهمها: قرار مجلس األمن الدولي رقم 1325 
الـــصـــادر فـــي عـــام 2000 حـــول دور الــنــســاء 
فـــي الـــســـام وحــــل الـــصـــراعـــات وحــمــايــتــهــن 
في أثنائها. قرار الجمعية العمومية لألمم 
مــنــع  تـــدابـــيـــر  رقـــــم 86/52 حـــــول  املـــتـــحـــدة 
على  للقضاء  الجنائية  والــعــدالــة  الجريمة 
العنف ضد النساء. قرار الجمعية العمومية 
لألمم املتحدة رقم 165/59 عام 2004 للعمل 
من أجل القضاء على الجرائم املرتكبة ضد 
النساء والفتيات باسم الشرف. قرار مجلس 
األمــن الدولي رقــم 1820 الصادر عــام 2008 
حول العنف الجنسي ضد النساء والفتيات 
ــات املـــســـلـــحـــة وضــــــرورة  ــزاعــ ــنــ ــاء الــ ــنــ ــي أثــ فــ
حــمــايــتــهــن. كــمــا أصـــدر األمـــن الــعــام لألمم 
قــــرارًا لتحضير دراســـة  املــتــحــدة عـــام 2005 
شـــامـــلـــة حـــــول الـــعـــنـــف ضــــد الـــنـــســـاء الــتــي 
صدرت في 2006 بعنوان: »دراســة متعمقة 

بشأن جميع أشكال التمييز ضد النساء«. 
ومع هذا، ما زالت املرأة تتعّرض إلى أنواع 
عــديــدة مــن الــعــنــف املـــمـــارس ضــدهــا: عنف 
العائلة كالضرب واالغــتــصــاب، وفي  داخــل 

املجتمع كالعمالة القسرية أو الدعارة، ومن 
الدولة التي إما تفرض تشريعات تمييزية، 
أو تــرفــض تــوقــيــع بــروتــوكــوالت كــثــيــرة، أو 

حتى تتغاضى عّما تسمى جرائم الشرف.
الــقــيــمــة  ــا هــــي  املــــطــــروح اآلن، مــ والـــــســـــؤال 
الــحــقــيــقــيــة لــهــذه املـــعـــاهـــدات واالتــفــاقــيــات، 
وكيف نستطيع فرضها على أرض الواقع؟ 
وملاذا ال نشهد مبادرات جدية تنهي عذاب 
لــنــا أن نخفف عــن فتيات  كــثــيــرات؟ وكــيــف 
األمـــر نفسه، مثل جميلة  كــثــيــرات، واجــهــن 
ســواء فــي الــصــومــال، وأخــريــات فــي سورية 

وبلدان أخرى؟ 
ــة االغــــتــــصــــاب  ــيـ  لـــــألســـــف، أصــــبــــحــــت قـــضـ
ــيـــاجـــات الــنــســاء  ــتـ والـــعـــنـــف الــجــنــســي واحـ
مــن املــســاعــدات والــحــمــايــة قــضــايــا محملة 
أسبابها  تــعــود  ربــمــا  ســيــاســيــة.  بشحنات 
إلى مدى استجابة املجتمع الدولي ألهمية 
هذه القضايا، وإلى التابوهات االجتماعية 
األمر  املحيطة باالغتصاب، من تستر على 
إلــى جرائم الشرف ومــا شابه. كذلك ساعد 
الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي املـــبـــنـــي عـــلـــى احـــتـــكـــار 
السلطة فــي يــد الـــرجـــال، فــي غــيــاب تحليل 
جندري خــاص باملرأة لــألزمــات، والــذي من 
أسبابه إقــصــاء املـــرأة عــن الــقــرار السياسي 

قبل النزاع.
 بيد أن اإلصــــرار على فــرض رؤيـــة وحلول 
عامة على النساء جميعها ال يساعد أيضا، 
النساء ومــا يقع عليهن من عنف  فأوضاع 
ــــرى.  ــــى أخـ ومـــعـــانـــاة تــخــتــلــف مــــن امـــــــرأة إلـ
وأعــتــقــد أن الــحــل يكمن فــي وجـــود قــوانــن 
ــادة  ــ ــة تـــفـــرض عـــقـــوبـــات شــــديــــدة، وإعـ ــيـ دولـ
ــان،  ــسـ ــة لــحــقــوق اإلنـ ــيـ تــفــســيــر صـــكـــوك دولـ
للمعاقبة. لألسف، أصبحت  آليات  وإيجاد 
ــاب فـــــي جـــرائـــم  ــقــ ــعــ ثـــقـــافـــة اإلفـــــــــات مـــــن الــ
ممارسة ضد النساء منتشرة. لذا، بدال من 
ــدعـــوات للحماية  الــشــجــب واالســتــنــكــار والـ
الــواقــع، ملاذا  التي ال فاعلية لها على أرض 
لم نشهد حتى اآلن أي محاكمٍة بحق جرائم 
ــــرب ارتـــكـــبـــت ضــــد الـــنـــســـاء دولــــيــــا، عــلــى  حـ
سبيل املــثــال؟ أال يستحق هــذا األمــر إعــادة 
يساهم  أن  من شانه  أن  وإدراك  فيه،  النظر 
في التخفيف من العنف املمارس ضد املرأة؟ 
ــاك عــنــفــا مــمــارســا  ــنـ ــقـــول الــحــقــيــقــة إن هـ تـ
ــزاع  ــنـ عـــلـــى املـــــــرأة فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات، قـــبـــل الـ
ــذا فـــنـــشـــر الـــوعـــي  ــ ــي أثــــنــــائــــه وبـــــعـــــده. لــ ــ وفــ
الحاجة  دون  مــن  وبــاســتــمــرار  بخصوصه 
إلى تذكره فقط في هذا اليوم، هو ضرورة، 
ــــدول الــعــربــيــة واملــجــتــمــع الـــدولـــي  وعـــلـــى الــ
تــبــنــي مــســؤولــيــتــهــا، فــكــاهــمــا لــديــه طريق 
التزاماتهما  تلبية  أجــل  مــن  لقطعه  طــويــل، 
الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة الـــنـــســـاء فــــي الـــنـــزاعـــات. 
وحــبــذا لــو يــتــم ذلـــك بــالــتــشــاور، لــيــس فقط 
مــع نساء ناشطات وخــبــراء دولــيــن، ولكن 
عاديات،  نساء  إلــى  االستماع  يساعدنا  قد 
ونور  وأمــل  مثل جميلة وخديجة وسلوى 
وغيرهن، ونساء املخيمات اللواتي تعّرضن 
عــانــْن،  فهن  ونفسية،  جسدية  النــتــهــاكــات 
ــّريـــن، حــتــى نستطيع  ومــازلــن يــعــانــن، األمـ
الــــواقــــع،  ــقـــوانـــن تــعــكــس أرض  الــــخــــروج بـ
وتــعــتــرف أن حــقــوق اإلنــســان تعني حقوق 
املـــرأة أيــضــا. وربــمــا حــان الــوقــت للتخلص 
من هذا اإلرث التاريخي العنيف بما يخص 
الـــنـــســـاء، والـــتـــوقـــف عـــن تــقــديــمــهــن قــرابــن 

للحرب، وفي أوقات السلم كذلك.

إفالت من العقاب في جرائم ضد المرأة

النساء قرابين في الحرب والسلم معًا

ارتكبت القوات 
الحكومية السورية 

ما ال يقل عن 7500 
حادثة عنف جنسي، 

بينهن قرابة 850 
حادثة حصلت داخل 

مراكز االحتجاز

تجعل األعداد 
الخيالية للنساء 

المغتصبات خالل 
النزاعات المسلحة 

من قضية االغتصاب 
محوريًة في أي 

نزاع مسلح 

تغير األدوار 
االجتماعية أصبح 

واقعًا مفروضا اليوم، 
حيث أن المرأة تضطر 

إلى اقتحام سوق 
العمل، والقيام

 بأعمال هامشية

لم تتمكن الحداثة بكّل ما وصلت إليه من منجزات من اســتئصال الجانب البربري في البشــر، إذ ال تزال قضية العنف الممارس ضد 
النســاء تفرض نفســها على جدول أعمال العالــم، خاصة أنّنا أمام عنف منفلــت من أية ضوابط أو قيود. تقــّدم علياء تركي 

الربيعو، في مقالها، إطاللة على هذا العنف والقوانين العاجزة عن الحماية

عراقيات هاربات من الحرب قرب الموصل في 19 نوفمبر 2016 )فرانس برس(

من  النساء  واحتياجات  الجنسي  والعنف  االغتصاب  قضية  أصبحت 
المساعدات والحماية قضايا محّملة بشحنات سياسية، لألسف. وتعود 
القضايا،  هذه  ألهمية  الدولي  المجتمع  استجابة  مدى  إلى  أسبابها 
األمر  باالغتصاب، من تستّر على  المحيطة  التابوهات االجتماعية  وإلى 
كذلك  شابه.  وما  بلد،  كل  في  الحاكمة  والتقاليد  الشرف  جرائم  إلى 
ساعد العنف السياسي المبني على احتكار السلطة في يد الرجال، في 
إقصاء  أسبابه  من  والذي  لألزمات،  بالمرأة  خاص  جندري  تحليل  غياب 

المرأة عن القرار السياسي قبل النزاع وبعده.

شحنات سياسية
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بروباغندا النظام السوري وسرياليّته: كأن حربًا لم تكن
أحمد حمزة

عند تمام الســاعة الثالثة عصرًا من الثاثاء 
)22-11-2016(، وفيمــا كان تلفزيــون النظــام 
الرســمي، يبث على الهواء مباشــرة، برنامج 
»حديــث الناس« الذي كان يناقش »الســامة 
املؤسســات،  فــي  املخاطــر«  وإدارة  املهنيــة 
 أســفل الشاشــة، صــادٌر عن 

ٌ
َهــَر خبــٌر عاجــل

َ
ظ

»القيادة العامة للجيش والقوات املســلحة«، 
الراغبــن  املواطنــن  »جميــع  فيــه  تدعــو 
باملشاركة في إنجاز االنتصار النهائي على 
اإلرهــاب، إلــى مراجعــة مراكــز االســتقبال في 

قيادات املناطق العسكرية باملحافظات«.
»الفيلق  أتى ذلك، مع مزاعم تشــكيل النظام لـ
الخامــس اقتحــام )مــن املتطوعــن(«، رغــم أن 
ُعد مكتملة، 

َ
فيالــق قــوات النظــام األربعة لــم ت

بصــورة  العناصــر  أعــداد  تناقــص  بعــد 
واالنشــقاقات،  املعــارك  نتيجــة  قياســية، 
رئيــس  بــه  أقــر  نزفــا بشــريا حــادًا،  وتعانــي 

النظام بشار األسد قبل أشهر.
الخامــس«  »الفيلــق  تأســيس  إعــان  لكــن 
بطبيعــة الحــال، وبالنســبة لجمهــور واســع 
كبيــرة،  مفارقــة  يشــكل  لــم  الســورين،  مــن 
إظهــار  املوجــه،  إعامــه  عبــر  اعتــاد  لنظــام 
صــورٍة مغايــرة كليــا، لواقع البــاد منذ نحو 
تكمــن  املفارقــة   

ّ
لكــن ثمانيــة وســتن شــهرًا. 

 الخبــر العاجــل الذي يطلب 
ّ
 ســاعة بــث

ّ
فــي أن

فيــه النظــام ضمنــا مــن »املواطنــن« ضــرورة 
ملحاربــة  »النــازف«  الجيــش  فــي  التطــوع 
خصومه، تزامنت مع افتتاح فعاليٍة ُوِصفت 
»ُســريالية«، تحــت عنــوان »حلب عاصمة  بالـ
وزارتــا  ترعاهــا  إذ  الســورية«  للســينما 
الثقافة والسياحة في حكومة النظام. وتقام 
فعاليتهــا علــى بعــد مئــات األمتــار فقــط، مــن 
تشــهد  التــي  الشــرقية  حلــب  مدينــة  أحيــاء 
مجــازر يوميــة، ربمــا هــي األكثــر دمويــة فــي 

العالم هذه األيام.
هــذه الفعاليــة التــي أعلن النظــام عبر إعامه 
أســبوع  خــال  ســتتضمن  أنهــا  الرســمي، 
عــرض أفــاٍم ســينمائية مع »تكريم لعدد من 
الشخصيات، التي تركت أثرًا في تاريخ الفن 
السابع في سورية«، واعتبرت وكالة »سانا« 
»دعــم صمــود مدينة  الحكوميــة أنهــا تأتــي لـ
زوبعــة  أثــارت  إليهــا«،  األلــق  وإعــادة  حلــب 
لشــريحة  ومســتاءة،  ســاخطة  أفعــال  ردود 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  مــن  واســعة 
االجتماعــي. إذ وصفهــا بعضهــم بالـ »رقص 
الضحايــا«.  دمــاء  مشــاهد  علــى  ببــرود 
املتناقــض  املشــهد  فجاجــة  عــن  آخــر  وعبــر 
عاصمــة  حلــب  »غــرب  حــول  النظــام  بكــون 
للســينما، وشــرقها عاصمــة للجحيم«. فيما 
الخطيــب  مهــا  الســورية  اإلعاميــة  اعتبــرت 
عبــر تغريــدة علــى حســابها فــي »تويتــر« أن 

»وقاحة النظام السوري تعدت كل وصف«.
وضاعف موجة ردود األفعال الغاضبة هذه، 
عليهــا  تســيطر  التــي  الواســعة  املناطــق  أن 
تعيــش  حلــب،  شــرقي  الســورية  املعارضــة 
منــذ األســبوع املاضــي، تحــت وابــٍل مــن حمم 
قذائــف املدفعيــة وصواريخ الطيران الحربي 
وبراميــل مروحيــات النظــام، األمــر الذي أدى 
األســبوع  خــال  شــخصا   350 نحــو  ملقتــل 
محــط  باتــت  التــي  حلــب  فــي  فقــط  األخيــر 
وغالبيــة  الســورين،  معظــم  أنظــار  اهتمــام 
اإلقليميــة  العربيــة، وكذلــك  اإلعــام  وســائل 
املجــازر  بتغطيــة  تهتــم  والتــي  والغربيــة، 
اليوميــة، والتطــورات املأســاوية هنــاك، فيما 
املدينــة  أن  لصــورة  النظــام  حكومــة  تــروج 
تعيــش حيــاة طبيعيــة تزدهــر فيهــا أنشــطة 

الثقافة والفنون.
زادت  النظــام  حكومــة  أن  واضحــا  ويبــدو 
مــن  املاضيــة،  القليلــة  األســابيع  خــال 
ســيطرتها،  مناطــق  فــي  مماثلــة  نشــاطاٍت 
غربــي  أو  الاذقيــة  أو  دمشــق  فــي  كان  إن 
ِتم »أســبوع املوضة 

ُ
حلــب. فمنــذ أســبوع اخت

الســياحة،  وزارة  رعتــه  الــذي  الاذقيــة«  فــي 
وتضمــن عروضــا لألزيــاء، غطتهــا وســائل 
بمــا  منــه،  واملقربــة  الرســمية  النظــام  إعــام 
علــى  الضــوء  تســليط  أرادت  بأنهــا  يوحــي 
نطاق واســع لهذه الفعالية التي أقيمت على 

ُبعــد كيلومتــراٍت قليلة، مــن »قاعدة حميميم 
الاذقيــة،  جنوبــي  تقــع  التــي  الجويــة« 
وتنطلــق منها الطائرات الروســية لتصويب 
ومرافــق  ســكنية  أحيــاٍء  نحــو  صواريخهــا 
مدنية تقع ضمن مناطق ســيطرة املعارضة، 
إدلــب،  محافظــة  أبرزهــا  عــدة،  مناطــق  فــي 
مدينــة  وشــرقي  وحمــاه،  حمــص  وشــمالي 

حلب وريفها، وبلدات وقرى غوطة دمشق.
خطــة  وجــود  علــى  بوضــوٍح  ُيدلــل  ومــا 
ممنهجــة لــدى النظــام، لتكثيــف تنظيــم هــذه 

النشــاطات فــي الفتــرة املاضية، هــو أن وزارة 
الســياحة فــي حكومتــه كانت قــد روجت عبر 
وســائل التواصل اإلجتماعي بداية أكتوبر/

تشــرين األول املاضــي، لفيديــو ســمتُه »حلب 
رت  إرادة الحياة.. Aleppo Will of Life«. وَكرَّ
جــوًا(  التقاطهــا  تــم  صــوٍر  )َعَبــَر  الــوزارة 
ظهــُر فيهــا معالــم أثريــة وحدائــق 

َ
َمشــاهَد ت

 علــى تــرِك 
ً
وفنــادق فــي غربــي حلــب، ُمركــزة

انطبــاٍع لــدى املشــاهدين، بــأن املدينة تعيش 
حيــاة طبيعيــة للغاية، فيما تجاهل الفيديو 

تمامــا، عــرض أي مشــهٍد مــن مناطــق أخــرى، 
باتــت مدمــرة داخــل حلــب ذاتهــا، وتبُعــُد عــن 
األمتــار  مئــات  الفيديــو  عرضهــا  التــي  تلــك 

فقط.
تقريبــا  بالتزامــن  جــاء  املذكــور،  والفيديــو 
مــع مهرجــان »هنــاك مــا يســتحق الحيــاة في 
حلب«، وكانت دعت إليه وزارة الســياحة في 
حكومــة النظــام، بعد فتــرة وجيزة من عرض 
وكالة »ســانا« لفيديو آخر، يصور أن »حلب 
مدينة حياة ليلية«. وكلها »بروباغندا« كما 
وصفهــا البعض، روجــت لها حكومة النظام 
بالتزامن مع أبشع وأشرس حمات القصف 
الجــوي واملدفعــي التي تشــنها قــوات النظام 
والطائــرات الروســية، علــى مناطــق ســيطرة 
املعارضــة شــرقي مدينــة حلــب ذاتهــا، والتي 

يسيطر النظام على الشطر الغربي منها. 
دمشــق،  محافــظ  كان  الســياق،  نفــس  فــي 
بشــر الصبــان، رعــا فــي الســابع مــن أكتوبر/

مجموعــة  تدشــن  املاضــي،  األول  تشــرين 
مــن  )املدعومــة  التطوعــي«  دمشــق  »شــباب 
الحكومــة( لصــرٍح »أحــب دمشــق« ضمــن مــا 
ألــوان«  »مهرجــان  مشــاركن  بحســب  شــابه 
لابتســامة«.  العاملــي  »اليــوم  مــع  بالتزامــن 
إذ انطلــق عشــرات املشــاركن من أمــام مدينة 
املــزة  أوتســتراد  علــى  الرياضيــة  الجــاء 
بدمشــق، نحــو ســاحة األمويــن، حيــث مقــر 
وزارة الدفــاع وهيئــة األركان العامــة لقــوات 
النظــام، ومقــر التلفزيون الرســمي، لينشــروا 
مســاء ذلك اليوم عبر منصات وســائل إعام 
الصــور واملشــاهد،  مواليــة لألســد، عشــرات 
مــن  ِبوافــٍر  البــاد تعيــش  بــأن  التــي توحــي 

الرخاء االقتصادي واألمني.
ولم تقتصر ردود األفعال الغاضبة من إقامة 
نشــاطات كهــذه فــي ظــل الظــروف املأســاوية 
للســكان فــي مختلــف مناطــق ســورية، علــى 
جمهــور املعارضــة أو املحايديــن، بل تعدتها 
)كمــا أظهــرت مواقــع التواصــل اإلجتماعــي( 
األكثــر  الحاضنــة  مــن  واســعة  لشــريحة 
عشــرات   

ّ
أن املعلــوم  مــن  إذ  للنظــام.  تأييــدًا 

األســر املواليــة لألســد تفقــد شــهريا أبناءهــا 
األمــن  أجهــزة  فــي  املجنديــن  أو  املتطوعــن 

وقوات النظام.
لكــن، ورغــم ذلــك، ظهــرت دعــواٌت مــن موالــن 
األول  تشــرين  أكتوبــر/  منتصــف  آخريــن، 
« تنادي 

َ
املاضي، وبعد فعالية »أحُب دمشــق

لتنظيم مهرجان »يا نرقص يا شام«، حيث 
القطــاع  مــن  اقتصاديــة  ســارعت مؤسســات 
الخــاص، ومقربــة، أو مملوكــة، لشــخصيات 
نفذ 

ُ
من النظام، لتبني ودعم الفكرة التي لم ت

النظــام  حكومــة  تنظيــم  تزايــد  ومــع  الحقــا. 
الفتــرة  فــي  ســياحية  ونشــاطاٍت  لفعاليــاٍت 
األخيرة، يعتقد بعض املراقبن واملختصن، 
»إعامــي  منهــا  واألخيــر  األول  الهــدف  أن 
تســويق  خبيــر  ذلــك  عــن  عبــر  كمــا  بحــت« 
التواصــل  مواقــع  علــى  اإلعاميــة  الحمــات 

اإلجتماعي أنس الحمصي.
»العربــي  لـ حــواٍر  فــي  الحمصــي  ويقــول 
الجديــد«، إن »النظــام باملحصلــة ال يكتــرث 
إال بالحــد األدنــى للــرأي العــام فــي ســورية، 
وهــذا يتجلــى فــي حمــات التعبئــة والحشــد 
أمــا  فقــط«.  مؤيديــه  لجمهــور  اإلعامــي 
املتناقضــة  الســياحية  »املهرجانــات  عــن 
ســياحة  وزارة  تنظمهــا  والتــي  الواقــع،  مــع 
النظــام، فــإن هدفها هــو الجمهور الخارجي، 
وتحديــدًا الرأي العام والحكومات الغربية«، 
بــأن حملــة »حلــب مدينــة  ذلــك،   علــى 

ً
ُمدلــا

، لم تروجها وســائل إعام 
ً
حياة ليلية« مثا

النظــام الناطقــة باللغة العربية، بل نشــرتها 
عرفات اإلنكليزية فقط لوكالة »سانا«.

ُ
امل

ويــرى الحمصــي الــذي عمــل فــي مؤسســات 
مــن  يطمــح  »النظــام  أن  لســنوات،  إعاميــة 
صورتــه،  لتتميــط  الحمــات،  هــذه  خــال 
كُمســيطٍر على مناطقه تماما أمنيا وثقافيا، 
وتنظــم،  ترعــى  بــل  تشــجع،  وحكومتــه 
املناطــق  هــذه  ظهــر 

ُ
ت ونشــاطات،  فعاليــات 

بأنهــا ُمنفتحــة علــى نمــط الحيــاة الغربيــة، 
ســيطرته،  عــن  الخارجــة  املناطــق  بعكــس 
والتــي تغلــب فيهــا مشــاهد القصــف والدماء 

والدمار، والفوضى أمنيا وإيديولوجيا«.

المهرجانات المتناقضة 
مع الواقع هدفها 

الجمهور الغربي

من السينما إلى السياحة والموضة، يُكثّف النظام السوري البروباغندا السرياليّة الخاّصة به هذه األيام، ليوحي بأّن 
»حربًا لم تكن«، خصوصًا إلظهار مناطقه »تشّع حياًة«، بينما يقصف مع روسيا، أحياء حلب ويقتل أهلها وأطفالها

أواخــر صيــف الســنة املاضيــة، أعــد الصحافــي األميركــي 
مارتــن ســميث، وثائقــي »داخــل ســورية األســد«، وُعــرض 
الحقــا علــى قنــاة PBS األميركيــة، بعــد أن تــم تصويره في 
مناطــق ســيطرة النظــام الســوري وضمنهــا مدينة حمص، 
التي عبر فيها الصحافي األميركي، عن صدمته من جراء 

دعوته، لحضور مهرجان »الصيف في سورية«.
شــق ســميث طريقــه كمــا ظهــر بالفيلــم، عبر أحيــاٍء مدّمرة 
بالكامــل، للوصــول إلى منتجع ســياحي دعاه إليه املحافظ 
وعلــق  يازجــي.  بشــر  الســياحة  ووزيــر  البــرازي  طــال 
الصحافــي األميركــي الحقــا خــال مقابلــة صحافيــة، عــن 
ذلــك املشــهد بالــغ التناقــض، بقولــه: »هنــاك نــوع مــن قشــرة 
املعانــاة  لكــن   )..( طبيعيــة  حيــاة  رســم  تحــاول  خادعــة 
موجــودة علــى جانبــي الجبهــة«، ويقصــد مناطــق ســيطرة 

النظام واملعارضة على حد سواء.
وأشار إلى أن حملة »الصيف في سورية« التي عاين جانبا 
منها في دمشق وحمص »تبدو بأكملها ضربا من العبث 

وشــيئا ســرياليا«، مضيفــا: »أتفّهــم مــن ناحيــة أن النظــام 
يحــاول رفــع معنويــات القاطنــن داخــل مناطــق ســيطرته، 
لكــن أن ُيعلــن الحملــة علــى تويتــر ويطلــب مــن النــاس أن 

يشاركوا تجاربهم عن الصيف، فهذا أمر غريب«.
لكــن يبــدو كذلــك، بأن أهدافــا داخلية أيضا تتحقق من هذه 
تســويق  خبيــر  يصفهــا  كمــا  »االســتفزازية«  النشــاطات 
الحمــات اإلعاميــة علــى مواقع التواصــل االجتماعي أنس 
الحمصــي. إذ يقــول: »صحيــٌح بــأن هــدف النظــام األســمى 
الــرأي العــام  مــن هــذه البروباغنــدا الُســريالية هــو مغازلــة 
خــارج ســورية، لكــن فــي نفس الوقت، فإن رســالة ســتصل 
للسورين مفادها بأن العيش في مناطق النظام يوفر لهم 
األمــن، الــذي مــن املمكــن أن يتيح بعده شــيئا من الرفاهية«، 
معتبــرًا أن »هــذه الحمــات تحمــل كيدية واضحــة لجمهور 
املعارضــة ولســكان املناطــق الخارجــة عن ســيطرة األســد، 
بأنهــم معاقبــون لــن يشــعروا باألمــان، ألنهــم ثــاروا علــى 

النظام«.

مغازلة للخارج وكيدية للداخل

MEDIA
منوعات

ظهر وسما »#الكيان_الصهيوني_تغريد
يحترق« و»#إسراييل_تحترق« ضمن 

قائمة األكثر تداوًال على موقع 
»تويتر« في دول عربية عدة، 

وتفاعل عبرهما المغردون، معتبرين 
الحرائق التي اشتعلت في مناطق 

عدة في فلسطين المحتلة »رّدًا إلهيًا 
على قرار منع األذان«.

تلقى الناشطون الكويتيون 
ندوة مرشح االنتخابات البرلمانية 

ورئيس مجلس األمة الكويتي 
السابق، مرزوق الغانم، باالنتقادات 

 والسخرية، تزامنًا مع استمرار
 الجدل حول االنتخابات البرلمانية 

الكويتية التي ستقام يوم غد، 
السبت.

دعا ناشطون فلسطينيون من 
مخيمات لبنان إلى التفاعل على 
وسائل التواصل االجتماعي تحت 

وسم »#جدار_العار«، احتجاجًا على 
بناء جدار حول مخيم عين الحلوة 
لالجئين الفلسطينيين )جنوب لبنان(، 
واعتبروه خطوة لعزل المخيم عن 

محيطه.

أثارت حاالت إطالق الشرطة 
الرصاص على مجرمين في شوارع 

المغرب نقاشًا حادًا على مواقع 
التواصل االجتماعي، بعدما تناقلت 

المواقع اإلخبارية تقارير عن حالتين 
أطلقت فيهما عناصر األمن المغربي 

الرصاص على مشتبه فيهم في 
الشوارع.

النظام يرقص على جثث أهالي حلب )بهاء الحلبي/األناضول( 
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التلفزيون 
»العربي« يواصل 

حفر طريق 
إعالم جديد

صوان كشفت عن أن 
الفنون والتربية أساس 

لجيل متماسك

يرتكز تمثيله على 
شفافية إنسانية، وال 

يكترث بجنسية الشخصية

مجموعة برامج جديدة 
بينها برنامج صباحي 

خفيف وبرنامج ديني

2223
منوعات

ــلــــى انـــــطـــــاق شــبــكــة  ■ مـــــــّر عـــــامـــــان عــ
ف التلفزيون 

ّ
التلفزيون العربي. أين تصن

ــه وصــل إلى 
ّ
العربي الــيــوم؟ وهــل تــرى أن

مستوى القنوات الكبرى؟
 شــبــكــة 

ّ
إن أقـــــــول  أن  أســـتـــطـــيـــع  الـــــواقـــــع  فــــي 

الــتــلــفــزيــون الـــعـــربـــي تــحــفــر طــريــقــا جـــديـــدًا. 
الشبكات  هناك من يحاول تصنيفها ضمن 
اإلخـــبـــاريـــة، وهــنــاك مــن يــقــارنــهــا باملحطات 
حديثا  دربــا  نــؤّســس  نا 

ّ
لكن فقط.  الترفيهية 

ــربــــي، ونــســعــى  ــعــ لــلــتــعــامــل مــــع املـــشـــاهـــد الــ
ـــه ال تــعــارض فــي تقديم جــرعــة من 

ّ
لنثبت أن

ــة املــعــمــقــة  ــاريــ ــبــ الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة واإلخــ
الترفيهية  الــبــرامــج  إلـــى جــانــب  واملــشــاكــســة 
لــروح  ل إضــافــة 

ّ
الــتــي تمث امللتزمة والــواعــيــة 

ــر نتيجة 
ّ
الــتــوت اإلنــســان، وتخرجه مــن حالة 

األخــبــار املــتــاحــقــة الــتــي تــحــدث فــي املنطقة 
التلفزيون  العالم. لذلك تصعب مقارنة  وفي 
نا حالة 

ّ
ني أرى أن

ّ
العربي بأي كيان آخر، ألن

فريدة من ناحية املضمون والروح املوجودة 

واإلصــــــرار والــجــيــل الــــذي نــتــوّجــه إلــيــه. بيد 
نا نمتلك قدرًا عاليا 

ّ
ني أقول وبثقة تاّمة، إن

ّ
أن

من املهنية واالحترافية، يظهر على الشاشة 
ونضاهي به كبرى القنوات التي تعمل منذ 
ا لم نصل إلى نسبة 

ّ
عشرات السنني، وإن كن

والءات  تغيير  عملية   
ّ
ألن ذاتــهــا،  املشاهدات 

املشاهد تحتاج إلى الوقت.

كم تتوّجهون إلى الفئة الشابة، وإّن القناة 
ّ
■ قلت إن

وإيمانهم  الشباب  أحــام  لتحقيق  مشروعًا  كانت 
بعتها 

ّ
بالديمقراطية والتغيير. ما هي البرامج التي ات

القناة أو تتبعها لتحويل هذه األحام إلى واقع؟ 
نحن نستهدف األسرة العربية، بشكل عام. أّما 
لو تحّدثنا عن النواة الصلبة التي نخاطبها، 
فهي بالطبع جيل الشباب. ونجد في جميع 
بــرامــجــنــا الـــــــّروح والــلــمــســة الــشــبــابــيــة، مع 
وبالجّدية  بالعمق  ذاتــه  الوقت  في  اتسامها 
وبــالــتــحــلــيــل الــســيــاســي. ومـــن الــبــرامــج التي 
تــخــاطــب الــشــبــاب بــشــكــل رئــيــســي، نــجــد في 

مـــجـــال الــتــرفــيــه واملـــوســـيـــقـــى، بـــرامـــج »نــغــم 
طــــازة« و»ريــمــيــكــس« و»فــيــلــمــي« و»بــورصــة 
الـــرأي«، الــذي يقوم على التفاعل مع وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ومـــع الــشــبــاب لـــإدالء 
بآرائهم بشأن األحــداث الثقافية والّرياضية 
والسياسية والفنّية؛ وقّدمنا برنامج »األلف 
مــيــل« الــــذي يــعــرض نـــمـــاذج لــلــشــبــاب الــذيــن 
بدأوا مشاريعهم الخاّصة، فيروي عن بداية 
ــال ومـــا وصـــلـــوا إلــيــه  ــمـ هــــؤالء مـــن رّواد األعـ
التي ساعدتهم وتساعدهم على  والخطوات 
الــنــجــاح. حــتــى تــلــك الــبــرامــج الــســاخــرة ذات 
السياسي، مثل »جــو شــو«، يعتبر  املحتوى 

جمهورها األساسي من الشباب. 

كم استقطبتم النسبة األعلى من 
ّ
■ هل هذا يعني أن

املشاهدين الشباب؟
نا جذبنا الشريحة األكبر 

ّ
ال يمكنني القول إن

ــــرت ســابــقــا، إن  ـــنـــي كــمــا ذكـ
ّ
مـــن الـــشـــبـــاب، ألن

ب وقتا 
ّ
مسألة تغيير والءات املشاهدين تتطل

وتحدث بشكل تدريجي، يبدأ بتعريف القناة 
إلى املشاهد، حتى يلفت انتباهه برنامج أو 
خطاب معنّي، لتصبح بعد فترة زمنية ضمن 
 فئة 

ّ
ني أرى أن

ّ
لة. بيد أن

ّ
قائمة قنواته املفض

الــشــبــاب الــذيــن جــذبــتــهــم بــرامــج الــتــلــفــزيــون 
األولـــى،  اعــتــبــروهــا منّصتهم  الــعــربــي، حتى 
هــم أولــئــك املــقــتــنــعــون والــحــاملــون بالتغيير 
فــي الــوطــن الــعــربــي. وال أقــصــد هنا التغيير 
الــســيــاســي، بـــل الــتــغــيــيــر بــمــفــهــومــه الــواســع 
معه  تعاملنا  وكيفية  الــعــالــم  إلـــى  ونــظــرتــنــا 
فشاغلنا  أفــضــل.  لغد  الترتيب  فــي  والــّرغــبــة 
ــو كـــيـــفـــيـــة تـــغـــيـــيـــر املــســتــقــبــل.  ــ األســـــاســـــي هـ
القناة  ــط 

ّ
وتــخــط الــشــبــاب.  يعني  واملستقبل 

ة شرائح الشباب.
ّ
الستقطاب كاف

■ مــا هــي الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــتــهــا وتــواجــهــهــا 
القناة؟ وهل هناك أهدافًا عجزتم عن تحقيقها؟

التحّديات كبيرة، منها ما يرتبط بوجودنا 
ــر األيـــــدي الــعــامــلــة 

ّ
فـــي لـــنـــدن، حــيــث ال تــتــوف

الـــفـــنـــّيـــة واإلداريــــــــــة الـــنـــوعـــيـــة، مـــثـــل مــنــتــجــي 
ونضطر  بسهولة.  والصحافيني،  التلفزيون 
إلــى االســتــعــانــة واســتــقــدام زمـــاء مــن الوطن 
ــيــــزة أيــضــا  ــنــــاك مــ ــل، هــ ــابــ ــقــ ــي. فــــي املــ ــربــ ــعــ الــ
للتواجد فــي لــنــدن، مــن ناحية الــحــّريــات، ما 
مستوى  على  األمـــور  بطرح  بالتالي  يسمح 

أعلى. 
ــا فــي  ــدأنــ ــا بــ ــنــ ــ

ّ
ــي أن ــانـــي يــكــمــن فــ ــثـ واألمـــــــر الـ

القنوات والشبكات  سوق مشبع وتخمة في 
إقــنــاع املشاهد  اإلعــامــيــة، وبــالــتــالــي عملية 
يشّكل  القناة،  تقّدمه  الــذي  املحتوى  بجودة 

بحد ذاته تحديا. 
 واقع 

ّ
نا نشأنا في ظل

ّ
والتحّدي الثالث، هو أن

وإعاميا،  سياسيا  مستقطبة  وبيئة  مــأزوم 
ــل مــســاحــات الــتــســامــح والــتــفــاهــم 

ّ
وذلــــك يــقــل

ــد أهـــدافـــنـــا الــرئــيــســيــة هو  ــ والـــتـــواصـــل. وأحـ
الــعــمــل عــلــى تــجــســيــر الـــهـــّوة بـــني الـــعـــرب عن 
طــريــق تقديم الــعــرب إلــى الــعــرب مـــّرة أخــرى. 
ومــا يعرقل إتمام هــذه املهّمة في الكثير من 

ــيــــان، هـــو حـــالـــة االســتــقــطــاب واألحـــكـــام  األحــ
املسبقة.

نا نحمل صورًا نمطية كعرب عن بعضنا 
ّ
■ قلت إن

ما  النظرة.  تلك  تبديل  ستحاولون  ــم 
ّ
وإنــك البعض، 

هي السبل أو البرامج التي تعرضها القناة لتحقيق 
هذا الهدف؟ 

نحن نقوم بذلك بالفعل، لكن طبعا الخطاب 
 التجربة 

ّ
الوعظي ال يصلح مع الناس، بيد أن

قد  التي  هي  اإليجابي،  والتقديم  واملمارسة 
تــحــدث فــرقــا. ومـــن الــتــجــارب اإليــجــابــيــة في 
هذا السياق، برنامج »ريميكس« املوسيقي، 
للمطرب حمزة نمرة. اعتمدت فكرة نمرة على 
بــلــدان عربية مختلفة واختيار  إلــى  الــذهــاب 
يها مع الفرقة املوسيقية 

ّ
أغنية تراثية، ليغن

أحد  أو  األصلي  املطرب  مع  أو  تغنيها  التي 
ــى تــلــك األغــنــيــة، 

ّ
أشــهــر األشـــخـــاص الــــذي غــن

 األّول، ويــبــّســط 
ّ
الـــفـــن لــيــتــحــّدث بــعــدهــا عـــن 

ي 
ّ
مــعــانــي الــكــلــمــات لــلــجــمــهــور، ومـــن ثـــّم يغن

األغنية ذاتها مع فرقة أجنبية. تراوحت تلك 
)ملوك  كينغز«  »جيبسي  الـ فرقة  بــني  الــفــرق 
الـــغـــجـــر(، وغــيــرهــا مـــن الـــفـــرق املــتــنــّوعــة، من 
إنكلترا وبولندا وإسبانيا وإيرلندا وغيرها 
الكثير. فالرسالة التي تصل، هي إن كان الفن 
يــســتــطــيــع الــتــواصــل والـــربـــط بـــني أشــخــاص 
ال يــتــحــّدثــون الــلــغــة ذاتــهــا وال يــنــتــمــون إلــى 
ــارة واحـــــــدة ولـــكـــن يــجــمــعــهــم مــشــتــرك  حــــضــ
فمن  واملوسيقى،  الفن  تــذوق  وهــو  إنساني، 

 ينجح هذا بني العرب.
ّ
األولى أن

■ لطاملا نفيتم انحيازكم إلى اإلخوان املسلمني، بيد 
أّن تلك املقولة ال تــزال تترّدد بني أوســاط الجمهور 

العربي. كيف ترّدون على هذا؟
بة وجاهزة 

ّ
موضوع اإلخــوان بات تهمة معل

ألي صــــوت مــخــتــلــف، والــتــلــفــزيــون الــعــربــي 
ــا ســـيـــاســـيـــا.  ــزبــ ــيــــس حــ مـــنـــصـــة إعــــامــــيــــة ولــ
أو  أو لاشتراكيني  لــإخــوان  ننحاز  نحن ال 
القيم  من  ننحاز ملجموعة  الليبراليني. نحن 
 وضــوح. 

ّ
الــتــي ندعمها ونعلن عــن ذلــك بــكــل

ــــي قـــيـــم املـــشـــتـــرك اإلنــــســــانــــي، تـــلـــك الــقــيــم  وهـ
الــتــي خـــرج الــنــاس مــن أجــلــهــا فــي عـــام 2011 
ومــــا تـــــاه. نــحــن نــنــحــاز إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
والــحــرّيــة واملــواطــنــة والــقــضــايــا االجتماعية 
وأظن  االعتقاد.  وحرية  اإلنسانية  والكرامة 
نا أكثر ليبرالية 

ّ
 ممارستنا املهنية تؤّكد أن

ّ
أن

ــــر مـــهـــنـــيـــة ووســـطـــيـــة  ــثـ ــ ــر اعــــــتــــــدااًل وأكـ ــ ــثـ ــ وأكـ
وانــتــمــاًء مــن كــثــيــريــن يــّدعــونــهــا ويــتــاجــرون 

بها. الشاشة واملحتوى هما الفيصل والحكم 
وليس االدعاءات واملزايدات. 

العربي شعبية؟  التلفزيون  بــرامــج  أكثر  هــي  مــا   ■
وهل هناك برامج ألغيت أو فشلت؟

ــازت مــجــمــوعــة مـــن الــبــرامــج عــلــى شعبية  حــ
كبيرة، مثل برنامج »جو شو« و»ريميكس« 
وبــــرنــــامــــج »عـــصـــيـــر الــــكــــتــــب«، وبـــرنـــامـــجـــني 
مميزين مثل »تقدير موقف« و»فسحة فكر«، 
في رأيي، من البرامج التي لها شعبية أيضا. 
لكن يبقى موضوع الشعبية مسألة نسبية، 
فكر«،  »فسحة  برنامج  عــن  نتحّدث  أي حــني 
الفكرية  البرامج  أنه من أفضل  ففي تقديري 
الــثــقــافــيــة عــلــى الــّســاحــة الــعــربــيــة حــالــيــا ولــه 
ــاط  شــعــبــيــة كــبــيــرة لــكــنــهــا شــعــبــيــة فـــي أوســ
املفّكرين واألدباء وأصحاب الرأي. وتوك شو 
ســيــاســي مــثــل »تــقــديــر مــوقــف«، فــلــه شعبية 
لني 

ّ
كبيرة جّدًا في أوساط السياسيني واملحل

الــســيــاســيــني وأســـاتـــذة الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة. 
أي كـــل بــرنــامــج يــجــذب شــريــحــة مــعــّيــنــة من 
نا نحفر طريقا خاّصا 

ّ
املجتمع، لذلك قلت إن

بنا. نحن شبكة منّوعة.

■ هل هناك مشاريع لبرامج جديدة؟
طبعا، نحن بصدد إطــاق برنامج صباحي 
في وقت قريب يتحّدث عن مواضيع خفيفة، 
وهناك برنامج خاص بفترة الظهيرة شبيه 
بــه لــكــن يــتــنــاول شــؤونــا مختلفة، وبــرنــامــج 
ــد وبـــــرنـــــامـــــج اقــــتــــصــــادي،  ــ ــديـ ــ مـــــنـــــّوعـــــات جـ
وبرنامج فكري ديني، لسّد الفجوة أو الفراغ 

املوجود حاليا في هذه املساحة. 

■ هل هناك توّسعات في شبكة التلفزيون العربي؟
ـــا قد 

ّ
ــن ــيـــد، فــنــحــن فـــي الــنــهــايــة شــبــكــة، وكـ أكـ

ــوز املــــاضــــي، قــنــاة  ــمـ ــيـــو/ تـ أطــلــقــنــا فــــي يـــولـ
العربي الثانية التي تعيد إذاعة املحتوى في 
الــوقــت الــّراهــن، وفــي عــام 2017، ستبدأ هذه 
ــــا وشــمــال  الــقــنــاة املــوّجــهــة لــلــعــرب فــي أوروبـ
أفـــريـــقـــيـــا بـــتـــقـــديـــم بــــرامــــج تـــســـاعـــدهـــم عــلــى 
ليكونوا  الــجــديــدة  املجتمعات  فــي  االنــدمــاج 
جزءًا من هذا النسيج مع الحفاظ على الرابط 
بالوطن األم. أي االستفادة من االنفتاح على 
مجتمعات جديدة من دون فقدانهم لهوّيتهم. 
 يشعر الــعــرب فــي أوروبـــا بحاالت 

ّ
ونــأمــل أال

الــعــزلــة وأن يــكــونــوا مــفــيــديــن ومــنــتــجــني في 
تلك املجتمعات، وستكون ذات طابع مغاربي 

عربي مميز.

■ ماذا عن انتقال التلفزيون العربي إلى استديوهات 
»بارك رويال«؟

ــنــا 
ّ
ــــه مـــشـــروع ضــخــم جــــدًا، والــحــمــد لــلــه أن

ّ
إن

ا من إنجازه، وتّم تنفيذ االستديوهات 
ّ
تمكن

 ،
ّ
على أعلى قدر من االحترافية واملهنية والفن

الفنية  واللمسة  البصري  اإلمــتــاع  حيث  مــن 
مــن هناك  الــبــث  يــبــدأ  أن  ـــع 

ّ
وأتـــوق الحقيقية. 

للمشاهدين في الربع األّول من 2017.

D D

القاهرة ـ نديم جرجوره

ــتــــزال الـــســـيـــرة املــهــنــيــة ليحيى  يــســتــحــيــل اخــ
ــر فــــي أنــــمــــاٍط تــمــثــيــلــيــة  الـــفـــخـــرانـــي، الـــحـــاضـ
الكبيرة والصغيرة،  مختلفة، على الشاشتني 
ــّراح  كــمــا عــلــى خــشــبــة املــــســــرح. الــطــبــيــب الـــجـ
يــتــحــّول إلــــى الــتــمــثــيــل، ُبــعــيــد حــصــولــه على 
بــكــالــوريــوس الــطــب، عــام 1971، وُيــشــارك في 
املسرح  على  لع 

ّ
ويط الجامعي،  التمثيل  فرقة 

بفضل جورج برنارد شو. والفنان املنطلق في 
التلفزيون  إلى  األداء االحترافي، ينتقل  مهنة 
ــارًا تــصــاعــديــا، يبلغ  ــدأ مـــسـ ــبـ والــســيــنــمــا، ويـ
التمثيلي،  ــق 

ّ
الــتــأل ذروة  عـــديـــدة،  أحــيــانــا  بـــه، 

ــصــبــح مــعــه أقــــرب إلـــى روح 
ُ
فــي شــخــصــيــات ت

ومـــزاجـــه، مهما  وأهـــوائـــه  ــشــاهــد ونفسيته 
ُ
امل

تبلغ من تعقيٍد أو تركيٍب أو بساطة.
والـــفـــن، حينها،  مــهــنــة،  إلــيــه  بالنسبة  الــطــب، 
هواية. لم يعتبر التمثيل مسارًا له، فعمل في 
التلفزيون  فــي  الطبية«،  الخدمات  »صــنــدوق 
املصري، مطلع سبعينيات القرن الفائت، إثر 
تخّرجه من »جامعة عني شمس«، عام 1971، 
هــو املـــولـــود فــي مــديــنــة املــنــصــورة )محافظة 
الدقهلية(، في 7 إبريل/ نيسان 1945. يطمح 
ــرابــــات  ــلـــمـــي بــــاالضــــطــ ــعـ إلــــــى الـــتـــخـــّصـــص الـ
الــنــفــســيــة والــعــصــبــيــة، لــكــن الــتــمــثــيــل يلتقطه 
ــأخــــذه إلــــى عـــالـــٍم فــنــي لـــن يــكــون  ســـريـــعـــا، ويــ
ــيــا، عــن الــبــنــاء الــعــصــبــي والنفسي 

ّ
بــعــيــدًا، كــل

كتب وفقا لحاالت نفسية 
ُ
للشخصيات، التي ت

والبناء  تتاءم  وروحية،  وجسدية  ومعنوية 
الدرامي للعمل الفني. 

الفخراني  يحيى  اســم  تحمل  التي  العناوين 
املــوقــع  طــويــلــة.  السينمائية  الــائــحــة  كــثــيــرة. 
»السينما. املــصــري،  اإللكتروني  السينمائي 

د 112 دورًا تمثيليا له. لكن شهرته  كوم«، ُيحدِّ
الــفــعــلــيــة، وجــمــاهــيــريــتــه املــمــتــدة إلــــى خـــارج 
مصر، تنطلق ـ بحسب آراء نقدية متفّرقة ـ من 
في  الــبــدري،  البديعة شخصية سليم  تأديته 
»ليالي الحلمية«، للثنائي أسامة أنور عكاشة 
كاتبا، وإسماعيل عبد الحافظ مخرجا، التي 
يؤّديها في 5 أجزاء )1987 ـ 1995(. شخصية 
محتاجة إلى جهٍد وتكثيف، لكونها انعكاسا 
ليس فقط لطبقة اجتماعية محّددة، بل أساسا 
لحالة سياسية وثقافية واقتصادية متكاملة، 

املــعــارض، داخــل فلسطني املحتلة عــام 1948، 
الفحم  وأم  والعفولة  فــي حيفا  مــعــارض  مثل 
ويافا، وغيرها من مناطق الداخل بني القدس 
ونابلس  الله  رام  مثل  الغربية،  الضفة  ومــدن 
وطولكرم والبيرة والخليل، لكن الحدث األبرز 
الفنية هو عندما مثلت، فلسطني  بمسيرتها 
التشكيلية في  للفنون  الــدولــي  املــهــرجــان  فــي 

فاس/املغرب عام 2014. 
مع انضمام رشــا صــوان، لرابطة عربية للفن 
التشكيلي، في املغرب تتطلع ملشاركات عربية 
الرابطة يشرف عليها  أن هــذه  وعاملية، حيث 
الــفــنــون،  أســاتــذة جــامــعــات متخصصون فــي 
ــال مـــن كـــل الــــدول  وفـــنـــانـــون عــلــى مــســتــوى عــ

سما حسن

درست رشا صوان، ابنة جبل املكبر في القدس 
املحتلة، فنون الرسم، لكنها قررت أن تصقلها 
بــعــد أن لفتت األنــظــار فــي املــراحــل الــدراســيــة 
الجميلة،  الــفــنــون  بكلية  والتحقت  املختلفة، 
وبـــدأت مــؤخــرًا فــي دراســـة التربية، للحصول 

على بكالوريوس في التربية الخاصة. 
ا مــــــن فــنــهــا  خــــصــــصــــت رشــــــــا صــــــــــوان جــــــــــــزًء
أسريا  املعنفني  األطــفــال  أجــل  مــن  ومعرفتها، 
واخـــتـــارت أن تــــدرس اخــتــصــاصــا جـــديـــدًا من 
أجــلــهــم ألنــهــا تـــرى أن هـــذه الــفــئــة مــن األطــفــال 
تمتلك بــداخــلــهــا تــحــديــا كــبــيــرًا، ال تــجــده في 

الفئات العادية األخرى. 
بعد جهد  استط عت  الجديد:  للعربي  تقول   
كــمــدرســة فنون،  بــي  األطــفــال  كبير كسب ثقة 
وقررت استخراج كل ما هو جميل من داخلهم، 
بالرغم من السواد الذي يعيشون فيه بسبب 

املشاكل األسرية والعنف الذي يتعرضون له.
 تلقت رشا الدعم املعنوي بالدرجة االولى من 
عائلتها، وقد ساعدها ذلك على املشاركة في 

البورجوازية  الطبقة  يطاول  انهزامّي  وملسار 
املنتمية إليها تلك الشخصية، والنتقال قاٍس 
د  ومــدوٍّ من كونها سلطانا حاكما إلى متشرِّ
مــنــكــســر، يــعــجــز عــن لــجــم االنــدفــاعــة الــخــطــرة 
البنه علي )ممدوح عبد العليم(، املنقلب على 

م أحامه.
ّ
حياته، بعد تحط

لــكــن يــحــيــى الــفــخــرانــي لـــن يــبــقــى أســـيـــر تلك 

ــمـــة فــــي صـــنـــع تــاريــخــه  ـــســـاهـ
ُ
الـــشـــخـــصـــيـــة، امل

ــبــلــور 
ُ
ت ــرى  أخــ تــلــفــزيــونــيــة  أدوارًا  الــفــنــي، ألن 

 
ّ

حـــضـــوره الـــفـــنـــي، فـــي أعـــمـــال أســـاســـيـــة، لــعــل
و»للعدالة   ،)1998 ـ   1997( »زيزينيا«  أبــرزهــا 
الـــهـــالـــي«  و»ســــكــــة   ،)2001( كـــثـــيـــرة«  ــوه  ــ وجــ
 .

ً
مثا  ،)2010( العرب همام«  )2006(، و»شيخ 

أما إطالته التمثيلية السينمائية األساسية، 
ــام 1985، مــــع اخـــتـــيـــار عـــلـــي عــبــد  ــ فـــتـــحـــدث عـ
الخالق لــه فــي »الــكــيــف«، الــذي يجعله ِحرفيا 
فـــي تــقــديــم شــخــصــيــات ســيــنــمــائــيــة، مختلفة 
ومــتــنــاقــضــة. مــبــاشــرة بــعــد »الـــكـــيـــف« )عــالــم 
املخدرات وصراعاته واإلدمان عليه والتجارة 
ــه(، يــنــتــقــل إلــــى »األقـــــــزام قــــادمــــون« )1986(  ــ بـ
لــشــريــف عــرفــة: الــنــاجــح فــي مهنته كــإعــانــّي 
مختلفة،  واقتصادية  تجارية  ملشاريع  ج  يــروِّ
ُيـــصـــاب بــصــدمــة، فــيــذهــب إلــــى اإلســكــنــدريــة، 

ويــلــتــقــي أقـــزامـــا يــعــانــون ســطــوة رجـــل أعــمــال 
عليهم. ثم »للحّب قصة أخرى« )1986( لرأفت 
لــعــلــي عبد   )1985( مـــيـــت«  املــيــهــي، و»إعـــــــدام 
الــخــالــق، و»حـــّب فــي الــزنــزانــة« )1983( ملحمد 
فاضل، و»عــودة مواطن« )1986( ملحمد خان، 
و»خرج ولم يعد« )1984( لخان أيضا، و»أرض 

األحام« )1993( لداود عبد السّيد. 
تكريمه األخــيــر، فــي إطـــار »مــهــرجــان القاهرة 
ـ 24 نوفمبر/   15( الــــ38«  الــدولــّي  السينمائّي 
ل بمنحه »جائزة 

ّ
تشرين الثاني 2016(، يتمث

فــاتــن حــمــامــة الــتــقــديــريــة«، وبــعــرض فيلمني 
مـــن الــائــحــة الــطــويــلــة ألفـــامـــه الــســيــنــمــائــيــة، 
و»عــودة  للميهي،  أخــيــرة«  »للحّب قصة  هما 
مــواطــن« لــخــان. تحمل الــجــائــزة اســـم املمثلة 
الـــراحـــلـــة، الــتــي يــلــتــقــيــهــا الــفــخــرانــي فـــي آخــر 

أدوارها السينمائية، في »أرض األحام«.

الـــعـــربـــيـــة. تـــــدرس رشــــا فـــكـــرة إقـــامـــة مــعــرض 
ــد، يـــتـــنـــاول آالم مــديــنــة الــقــدس  ــديـ خـــــاص، جـ
ــذ مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن أعــمــالــهــا.  ــأخـ ــتـــي تـ الـ
األعمال الفنية برأيها ال تحتاج إلى تأويات 
ا، عدم وضوح الفكرة يكون 

ً
وتفسيرات. أحيان

ســبــبــا مــهــمــا ورئــيــســيــا لــنــجــاح أي عــمــل فني 
فتبقى الفكرة عصية على املتلقي. 

ــوان،  ــ ــا صــ ــ لـــلـــمـــرأة مـــكـــانـــهـــا فــــي لــــوحــــات رشــ
كونها امرأة عربية أواًل، أو فلسطينية، تقول 
رشــــا صــــــوان: »املـــــــرأة هـــي الـــجـــزء األكـــبـــر من 
املتاعب  الكثير من  الــذي يحمل  املجتمع  هــذا 
املــــدارس أعتقد  لــلــمــرأة، ونــحــن كمعلمني فــي 
أحب  ال  لنا،  بالنسبة  املسؤولية مضاعفة  أن 
تكرار نفسي وأفكاري أمام طابي، فأنا أحب 
الــتــجــديــد واالبــتــكــار بشكل دائـــم ومــتــواصــل، 
فـــنـــيـــة ذات طـــابـــع  ــال  ــ ــمـ ــ ــاز أعـ ــ ــجـ ــ ــــى إلنـ ــعـ ــ وأسـ
إبداعي ومميز من هؤالء الطلبة، وأقوم برسم 
للمدارس  رسالة ومضمونا  تحمل  جــداريــات 
داخــل  للرسم  وأنــظــم دورات  فنية  ونــشــاطــات 
القدس  مــن  والــخــاصــة  التعليمية  املــؤســســات 

وخارجها«.

رشا صوان: أطفالنا مسؤولية

ضيف »غير مرغوب« 
في مهرجان القاهرة

يحيى الفخراني ُمكرَّمًا... أنماط تمثيل مختلفة

إسالم 
لطفي

فنون وكوكتيل

فنون

مقابلة

سينماجدل

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أبــو العينني، الشهير بشريف  أثـــار ظــهــور ممثل األفـــام اإلبــاحــيــة املــصــري، شــريــف 
قام  َمــن  عــديــدة حــول  السينمائي، عــامــات استفهام  الــقــاهــرة  فــي مهرجان  طلياني، 

بدعوته وكيف يتواجد في حدث مصري كهذا.
وكان السؤال األهم كيف لقناة حكومية وهي القناة الثانية، أن تقوم باستضافته على 
السجادة الحمراء في مشهد هزلي مثير للسخرية؟ وخصوصا أن من الطبيعي قبل 
استضافة أي من الضيوف أن تكون هناك معلومات متوافرة عنه، وأن نقرة واحدة 

على موقع البحث »غوغل«، كانت ستبنّي أنه ممثل أفام إباحية.
 
ً
وقال شريف أثناء اللقاء، إنه سعيد بتواجده في املهرجان، ولكنه انتقد التنظيم قائا

إنه »ليس بجودة املهرجانات العاملية، ولكن قد يتحسن ذلك في حال تنظيم شركة 
العمر 28 عاما،  الــذي يبلغ من  لــه، ودعــوة فنانني عامليني«. وتطرق طلياني،  عاملية 
التنوع، فمعظمها عن  مــن  إنها تخلو  قائا  فــي مصر،  السينما  عــن وضــع  للحديث 
أفام  أن تكون هناك  املفترض فيه  الــذي من  الوقت  الشعبية، في  البلطجة واملناطق 
رومانسية على غرار فيلم »حبيبي دائما«، ألن السينما تؤثر في الشباب بشكل كبير.
التلفزيون  التي تتم فيها استضافة هــذا الشاب في  املــرة األولــى  الافت أنها ليست 
 عنه فــي شهر إبــريــل/ نيسان املــاضــي، ضم 

ً
املــصــري، بــل سبق وأنــجــز تقريرًا كــامــا

تصريحات خاصة منه لبرنامج »صباح الخير يا مصر«، ما أثار الغضب وقتها.
وعن استضافته في مهرجان القاهرة، نفى مدير املهرجان، يوسف شريف رزق الله، 
»العربي الجديد«، توجيه أي دعوة له، موضحا أنه حضر مع الجمهور العادي، الذي  لـ

يحرص على حضور معظم فعاليات املهرجان.
وشريف طلياني مصري األب من مواليد القاهرة، ووالدته إيطالية الجنسية، يتواجد 
في ايطاليا منذ ست سنوات بشكل دائم بعد أن انتهى من دراسة االقتصاد في كلية 
تجارة خارجية في القاهرة، ودبلوم اقتصاد عاملي وعاقات دولية من جامعة عني 

شمس، ولديه في إيطاليا مكتب لتصدير وتسويق مستحضرات التجميل.

فريدة  حالة  وشّكل  المعهودة،  العربية  القنوات  عن  مختلفًا  دربًا  العربي«  »التلفزيون  سلك 
من جميع النواحي، وتغلّب على تحّديات انطالقه. تنّوعت برامجه، وشملت الفن والثقافة 

والفكر والدين والسياسة، بعيدًا عن أساليب الوعظ التي ملّها المشاهد العربي. وللتعّرف إلى 
برامجه ومشاريعه، التقت »العربي الجديد« إسالم لطفي، الرئيس التنفيذي للشبكة

بيت العيلة لتامر حبيب 
وخضير

يــنــتــهــي الــــكــــاتــــب والـــســـيـــنـــاريـــســـت 
ــا مــن  ــبـ املــــصــــري تــــامــــر حـــبـــيـــب قـــريـ
الذي  العيلة«  »بيت  مسلسل  كتابة 
املــخــرج محمد  مــع  يجمعه مــجــددًا 
شاكر خضير بعد عملني قدما في 
مــوســمــي رمــضــان املــاضــيــني وهما 
»طــــريــــقــــي« بـــطـــولـــة شـــيـــريـــن عــبــد 
الوهاب، و»غراند اوتيل« الذي حقق 
املاضي،  رمــضــان  فــي  نجاحا كبيرًا 
ويعقد جلسات عمل مكثفة الختيار 
املنتج  بمشاركة  العمل  هــذا  أبــطــال 

محمد مشيش.

حداد ومرضى السكري

حــلــت الــفــنــانــة ديــانــا حــــداد، ضيفة 
عـــلـــى »جـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج الــطــبــيــة« 
ــارة عـــجـــمـــان، بـــدولـــة اإلمــــــارات  ــإمــ بــ
ــوم  ــ ــيـ ــ ــة املــــــتــــــحــــــدة، فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
املــخــصــص لــلــتــوعــيــة والـــوقـــايـــة من 
مــرض السكري والــذي حمل عنوان 
»عــــد خـــطـــواتـــك«، بــحــضــور الــطــلــبــة 
ــن مــســؤولــي  والـــطـــالـــبـــات وعــــــدد مــ

الجامعة.
تأتي تلك الخطوة لتسليط الضوء 
عــــلــــى مـــــــرض الــــســــكــــري والــــوقــــايــــة 
مـــنـــه، ضــمــن شــهــر مــــرض الــســكــري 
فــي الــعــالــم الـــذي يــصــادف فــي شهر 
نوفمبر، حــداد تحدثت للطاب عن 
تــأثــيــر الــســكــري، وخـــطـــوات الــنــجــاة 
مـــنـــه، وأوضـــحـــت فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا 
ــا واحـــــــــدة مــن  ــهــ خــــــال الـــجـــلـــســـة أنــ
األشــــخــــاص الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن هــذا 
املــوضــوع مــع والــدتــهــا، الــتــي كانت 
مـــريـــضـــة بـــالـــســـكـــري قـــبـــل وفـــاتـــهـــا، 
وأكــدت أن أي شخص مريض بهذا 

الداء يشعر باملعاناة.

نيللي مقدسي... 
»يا وطني«

اللبناني،  االســتــقــال  عيد  ملناسبة 
ــيـــة، نــيــلــلــي مــقــدســي  ــنـ أعــــــــادت املـــغـ
ــا وطــــنــــي« مــن  ــ ــيـــة »يــ ــنـ تــســجــيــل أغـ
ــل عـــصـــام  ــ ــراحــ ــ ــر الــ ــاعــ ــشــ كـــلـــمـــات الــ
زغيب وألحان ريشار نجم وتوزيع 
إبـــراهـــيـــم عـــقـــيـــل. مـــقـــدســـي طــرحــت 
األغـــــنـــــيـــــة حــــصــــريــــا عــــبــــر صــفــحــة 
»اليوتيوب« الرسمية الخاصة بها 

وعبر قناة »أنغامي«.

إلتون جون 
لن يغني لترامب

ــتــــون جـــون  ــاملـــي ألــ ــعـ أكـــــد املـــغـــنـــي الـ
أنـــــه لــــن يـــغـــنـــي فــــي حـــفـــل تــنــصــيــب 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
أنتوني سكاراموتشي وهو  كــان  و 
ترامب  لحملة  اقــتــصــادي  مستشار 
ألــتــون سيغني  قــال إن  االنتخابية  

في املناسبة.
ـــى فــــي حــفــات 

ّ
ــن ــر أن جــــــون، غـ ــذكـ يـ

املــرشــحــة  الــتــبــرعــات لحملة  لــجــمــع 
الــرئــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة الــســابــقــة 
هــيــاري كــلــيــنــتــون، واعــتــرض على 
إذاعــــة أغــنــيــتــيــه )روكـــيـــت مــــات( من 
انتخابية  خـــال حــشــود  إذنـــه  دون 
لــتــرامــب، كــي ال ُيــعــتــبــر تــأيــيــدًا منه 

لدونالد ترامب.

لورا فريسون 
وسعد لمجرد

ــة األزيــــــــاء اإليــطــالــيــة  قـــالـــت عــــارضــ
ــانـــت عــلــى  ــا كـ ــهـ ســــــارة فـــريـــســـون إنـ
عـــاقـــة عــاطــفــيــة بـــالـــفـــنـــان املــغــربــي 
ــا انــــفــــصــــا،  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ســــعــــد ملـــــجـــــرد وأنـ
وأضافت لورا فريسون إنها تعرفت 
إلــى سعد ملجرد في مدينة ميانو 
في إيطاليا، وإنها لم تكن تعلم أنه 
فــنــان مــشــهــور، فــهــي أحــبــتــه كسعد 
انفصالهما،  ســبــب  وعـــن  اإلنـــســـان، 
قالت لــورا فريسون إن سعد ملجرد 
ــا فــــي عــمــلــه فــقــط،  ــمــ كـــــان يـــركـــز دائــ
عاقة  أي  لــه  ليس  انفصالهما  وأن 

بأزمته الحالية.

أخبار

يحيى الفخراني )1945(

رشا صوان 
)العربي 
الجديد(

نفى مدير المهرجان توجيه دعوة له )خالد دسوقي/ فرانس برس(

أجرتها كاتيا يوسف
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)تصوير: أحمد الداوودي(



أکثر من ألف عام ويعتبر الشاعر شهيد بلخي 
)توفي 320هــــ( من أوئــل من كتبوا هــذا اللون 
ثــم تبعه شــعــراء كبار مثل حافظ  مــن الشعر، 
وســعــدي الــشــيــرازيــن وجـــال الــديــن الــرومــی 
تفننوا  ممن  وغيرهم«  والخاقاني  والجامي 
ى باملحّبة 

ّ
الـــذي يتغن الــشــعــر  فــي كــتــابــة هـــذا 

واملحّبن وأشواقهم. 
بـــيـــدج، وهـــو صــاحــب مــســاهــمــة أســاســيــة في 
ــي مـــن خــال  ــرانــ وصــــل األدبـــــن الــعــربــي واإليــ
قرابة 40 كتابًا، يقف في حديثه مع »العربي 
الجديد« عند زمنن من العاقة بن الثقافتن 
الــعــربــيــة والــفــارســيــة وفـــي مــا بــعــد اإليــرانــيــة، 
حــيــث انـــفـــتـــاح الــثــقــافــة الــعــربــيــة عــلــى األدب 
واحتضانها لكل من كتب فيها: »كان جليًا في 
والفترة  اإلســامــيــة  للثقافة  األولـــى  الــعــصــور 
بــرد وأبـــو نــواس  بــن  العباسية فهناك بــشــار 
ــن املــقــفــع  ــ ومـــهـــيـــار الــديــلــمــي والـــطـــغـــرائـــي وابـ
العميد والصاحب بن عباد وسيبويه  وابــن  
 عـــن شـــاعـــرة عــربــيــة 

ً
ــادي فـــضـــا ــ ــفـــيـــروز آبــ والـ

تـــدعـــى رابـــعـــة الــعــاشــقــة كـــانـــت تــكــتــب الــشــعــر 
بالفارسية وليس العربية، وغيرهم العشرات 
املقابل  وفي  واملفكرين،  والشعراء  الکتاب  من 
نری املتنبي يسافر إلی شيراز ليکتب قصيدة 
فــيــهــا ويــصــف ِشــعــب بـــــّوان وهــــو فـــي طــريــقــه 

إليها«.
لكن الصورة تختلف عند الوقوف اليوم عند 
إلى  أتينا  »إذا  الثقافتن:  العاقات بن  راهــن 
املجتمع  بــأن  الــقــول  فيمكن  الــحــاضــر  العصر 
الثقافي اإليــرانــي قــد تــعــرف أکــثــر على األدب 
الــعــربــي الــحــديــث، إذا مـــا قـــارنـــاه بــمــا يعرفه 
الــــحــــديــــث عــبــر  ــي  ــ ــرانــ ــ اإليــ مــــن األدب  الــــعــــرب 
الــتــرجــمــة مــن الــعــربــيــة الـــی الــفــارســيــة، فهناك 
الشعر  کتاب مترجم من  األقــل ثاثمائة  على 
الــعــربــي«، ويضيف صــاحــب »أجنحة  والــنــثــر 
لــلــهــبــوط« أن »الــعــاقــة الــثــقــافــيــة األدبـــيـــة بن 
الـــضـــفـــتـــن لـــيـــســـت جــــيــــدة وال تــــواکــــب حــدثــًا 
الــحــديــث«  فالصورة عــن أدب  عنوانه »األدب 
ــر لــيــســت مــكــتــمــلــة وتــحــتــاج لــلــكــثــيــر من  ــ اآلخـ

الــعــمــل«. لكن بــيــدج يــبــدو تفاؤله رغــم الــواقــع 
ر على حد وصفه: »هناك واقع ُمر لكن األمر 

ُ
امل

الــيــوم، فــدور النشر تطلب ترجمة  قــد تحّسن 
ــزار قــبــانــي ومــحــمــود  ــ بــعــض األســـمـــاء مــثــل نـ
درويـــــــش ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ وجــــبــــران خــلــيــل 
جبران وغادة السمان، رغم أنها تفکر بربحها 
قــبــل جـــودة الــنــص، وهـــذا شـــيء يمكن فهمه، 
تغّيرت  قــد  الترجمة  معايير  بــأن  املــؤكــد  لكن 
في السنوات األخيرة وما زلنا في أول الطريق 
نــحــو الـــتـــواصـــل والـــتـــعـــرف عــلــی اآلخـــــر، ومــن 
املــؤکــد أيــضــًا أنــنــا نحتاج إلــى مــشــروع کبير 
يحمل في طياته العشرات من الكتب للترجمة 
 وعسى أن ننتقل من مرحلة 

ّ
بن الطرفن، لعل

الغرابة إلی القرابة«.
وفــي سؤالنا عن مــدى تأثير جــذوره الكردية 
في تقريب الثقافتن العربية واإليرانية، يشير 
بيدج، املنتمي للغات ثاث، إلى أنه ينتمي إلى 
»إقليم األدب عبر هذه اللغات الثاث وال يرى 
نفسه بعيدًا عن أي منها مضيفًا: »صحيح أن 
الجسد يحمل اسمًا وجــواز سفر ويتبع بلدًا 
مـــا، لــكــن الــــروح قــــادرة عــلــى  اجــتــيــاز الــحــدود 
ــة«.  تــرجــم  ــقـ ــبـ تـــأشـــيـــرة مـــسـ الـــلـــغـــات دون  و 
بــيــدج لــشــعــراء عــرب مــن بــاد الــشــام والــعــراق 
والجزيزة العربية وشمال أفريقيا، وترجم في 
املقابل لشعراء إيرانين كثر إلى العربية، وعن 
أسباب حضوره كمترجم في الثقافة العربية 
إليه  أقــرب  وأيهما  أكثر من حضوره كشاعر، 
الشاعر أم املترجم، يقول: »أکيد أنا شاعر قبل 
ى لي 

ّ
أن أکون مترجمًا، فلوال الشاعرية ملا تسن

العربي  الكبير من الشعر  الكم  أن أترجم هــذا 
والفارسي إلی اللغة املقابلة، ولكن حضوري 
کــمــتــرجــم وغــيــابــي کــشــاعــر يــعــود ســبــبــه إلــی 
ــــذرت قــلــمــي لــيــکــون هـــمـــزة وصــــل بن  أنـــنـــي نـ
ــب، أمـــــا الــجــانــب  ــانــ ضــفــتــن لــــــــأدب، هـــــذه جــ
اآلخــر هو أن مجموعاتي الشعرية ال تتعدی 
الترجمة حوالي  الخمس بينما صدر لي في 
أربــعــن کــتــابــًا، مــع هـــذا أنـــا أعــتــبــر ترجماتي 
من الشعر العربي والفارسي هي قصائد من 
أيضًا ألنني أصهر فيها من روحي  إنــشــادي 

لتكون شعرًا وليس ترجمة وحسب«.
وفــــي ذات الـــســـيـــاق أكــــد مـــوســـى أنــــه يخضع 
الذين  الشعراء  اختيار  فــي  الشعرية  لذائقته 
يـــتـــرجـــم لـــهـــم، فـــالـــذائـــقـــة الـــشـــعـــريـــة عـــلـــى حــد 
ــــی الخــتــيــار قــصــيــدة ما  قـــولـــه: »الـــبـــوابـــة األولـ
لــلــتــرجــمــة، فــلــو لـــم تــكــن الــقــصــيــدة مــنــاســبــة 
من  تمکن  ملا  املترجم  روح  لجمالية  ومائمة 
کــان مجبرًا علی  وإذا  أخـــری،  لغة  إلــی  نقلها 
ذلك فستنحصر القصيدة في خانة الترجمة 
الترجمة،  وليس اإلبـــداع، هــذا هو ديدني في 
ــــررت مع  ولـــكـــن لــكــل قـــاعـــدة اســتــثــنــاء، فـــأنـــا قـ
نفسي أن أعمل علی صناعة بانوراما للشعر 
ــــي عــنــد  ــرانـ ــ الـــعـــربـــي فــــي إيـــــــران ولــلــشــعــر اإليـ
العرب، هكذا من املمكن أن تكون بن ترجماتي 

قصائد ال تتفق مع روحي«.

مسقط ـ عبديغوث

ــم مـــســـاهـــمـــات طـــيـــبـــة مــــن هــنــا  ــ رغــ
ــاك، فـــــإن الـــشـــاعـــر واملـــتـــرجـــم  ــ ــنـ ــ وهـ
ــي الــــكــــردي مـــوســـى بــيــدج  ــ ــرانـ ــ اإليـ
العربية  الثقافتن  الترجمة بن  يرى أن حقل 
واإليــرانــيــة ليس على مــا يـــرام، خصوصًا في 
الترجمة من اإليرانية إلى العربية رغم أواصر 
الثقافتن، وعــزا ذلك إلى انشغال  ربى بن 

ُ
الق

ــيـــن مــعــًا فـــي تــرجــمــة اآلداب  ــرانـ الـــعـــرب واإليـ
األجنبية، الفتًا إلى »انعكاس ظال السياسة 

على اآلداب والفنون أحيانًا«. 
جـــاء حــــوار »الــعــربــي الــجــديــد« مــع بــيــدج إثــر 
املــحــاضــرة التي ألــقــاهــا، مــؤخــرًا، فــي »الــنــادي 
الثقافي« في مسقط، وكان موضوعها »الشعر 
ــلــّمــع والــتــراث الــعــربــي« حيث اعتبر أن هذا 

ُ
امل

أبياتًا  أدمــج  الــذي  الفارسي  الشعر  اللون من 
عربية في قصائده، أبرز شواهد الوصل بن 
 فــي قلوب 

ً
ضفتن إذ إنــه »نــمــط عــاش طــويــا

ــان جــســرًا  ــ الـــشـــعـــراء والــــنــــاس فـــي بــــادنــــا، وکـ
لـــلـــربـــط بــــن ضـــفـــتـــن تـــشـــّكـــان مـــعـــًا املــشــهــد 
الثقافي في منطقتنا منذ القدم، واستمر هذا 
الفن منذ القرن الثالث الهجري وحتى وصول 
الــحــداثــة، التي حــّولــت أنــظــارنــا نحن والعرب 

نحو اآلداب الغربية«. 
»إلى  بيدج  لـ  وفقًا  امللّمع  الشعر  تقليد  يعود 

موسى بيدج

العرض والطلب
 صباٍح

ّ
کل

أصطحب إلى الدائرة نمرًا
کي يلتهم رئيسي

 مساء
ّ

کل
يعود بي النمر

إلی البيت مأکواًل

 ليلٍة
ّ

وکل
أقّدم طلًبا

لنمٍر جديد.

¶ ¶ ¶

درّاجة
ا

ً
ه کان صادق ألنـَّ

ته مع مزهريَّ
ذهبْت لتأتي له بالغابة واملطر

وألنه کان متوحًدا
مع نافذته

أهدتـه ببغاء
ه وألنـَّ

کان مبتسما لجارته
مأْت کأسه بحليب ساخن

اجته فرکب درَّ
وذهب باحثا 

عن ال أدري.

أغنية على شرفة الصيف
إذا جاء البحر

ال تقولي
اخلْع موجاتك وادخل

فالبحر با موج ٍ
 أضاع عنوان بيته

ٌ
طفل

إذا جاءت الغيمة
هنئيها على فستانها الصيفي املطير

إذا انحنت الصفصافة
على شرفتِك

نشري ابتسامتك يماماٍت لها

ُ
 الهاتف

ّ
وإذا رن
اعلمي

ي
ّ
 يغن

ٌ
هناك رجل
اسمه: أنا

عنوانه: أنِت.
 

¶ ¶ ¶

زحمة سير في الحمراء
كلماٌت دهستها العجات

كلمات تموُء

همزة وصل بین ضفتین عبر ترجماته للشعر بین 
الثقافتین، سعى الشاعر 

والمترجم اإليراني الكردي 
إلى تقديم بانوراما للشعر 
العربي المعاصر في إيران 

ومثلها للشعر اإليراني 
للقارئ العربي. في لقائه 

مع »العربي الجديد« 
يتحدث بیدج عن تجربته 
التي يتالقى فیها الشاعر 

والمترجم

المالحظ أن حركة الترجمة من األدب الفارسي إلى العربیة تراخت في السنوات العشر األخیرة. 
وقد يكون للشأن السیاسي الذي يتسم بالتوتر في العالقة بین إيران والعرب دور حاسم في 

هذا الباب

يفترض أن تكون میًتا من ألف عام

البومة العمیاء وحدها هنا موسى بيدج ترجماتي هي أيضًا قصائدي

في انتظار مشروع 
بير للترجمة بين 

العربية واإليرانية

كأن الجوار مجرد 
مساحة جغرافية ال شأن 

للوجدان فيها

»شیراز«،  مجلة  بیدج  موسى  يعتبر 
باللغة  نافذة  تحريرها،  يرأس  التي 
لم  »إن  اإليراني:  األدب  على  العربیة 
»نويفذة«  فلعلّها  نــافــذة  تكن 
من  األدب  أوكسجین  بضخ  تقوم 
ضفة إلى أخری«، ويذكر بأن المجلة 
قصائد  الـــ19  أعدادها  في  نشرت 
والعدد  إيراني،  شاعر  مائة  لحوالي 
إلى  باإلضافة  القصص،  من  نفسه 
ــواد أخری  دراســات وحـــوارات وم
العرب  الــقــرّاء  تعريف  هدفها 

باألدب اإليراني الحديث.

محاولة اسمها شیراز

2425
ثقافة

لقاء

شعر

إطاللة

فعاليات

،
ُ

، ترفرف
ُ

تنبُح، تزقزق
 بالبحر، تزأر بالغابات

ُ
تنبض

كلمات تتسول
كلمات تبيع

كلمات تسرق
كلمات تهذي

كلمات تتأبط شًرا
كلمات ترتدي ثياب الشعراء

وكلمات تعشق
كلماِت الله الزرقاء

على أرصفة الحمراء.

¶ ¶ ¶

الذكرى العبقة
الخريف يغنـّي

وشـجرة جارتنـا
تمطر عصافير
لسـِت فـي الدار

بسمتِك
اختفت عن الّرف

واأللبوُم
وم  م صورتِك إلى النـَّ

َّ
سل

أخاف أن أفتح النافذة
فتقفــز ذكراِك خارجًا

اك أعني  إيَّ
أيتها الجالسة 

ر. في زجاجة العطـْ

بحر أضاع عنوان بيته

أدب الجار البعيد

ُتختتم الیوم في المنامة ندوة صورة اآلخر: نظرات متقاطعة التي انطلقت أول 
الصین، وفيكتور  من  من آن شنغ  باحثًا عربیًا وأجنبیًا، منهم:  أمس بمشاركة 60 
بین محاور  العراق. من  )الصورة( من  الجبار  ستويشيتا من سويسرا، وفالح عبد 
واآلداب  الخطاب  في  و»اآلخــر  باآلخر«،  عالقتها  في  واإلثنیات  ــان  »األدي النقاش: 

والفنون«.

بمشاركة أكاديمیین من إيطالیا وفرنسا وتونس، ينطلق الیوم ويتواصل حتى يوم 
غد مؤتمر العلوم االجتماعية في ثورة في مقر »األرشیف الوطني« في تونس. 
من محاضرات الیوم »سیاسات الهامش.. مسارات البحث قبل وبعد 2011« للباحث 
للفرنسیة  االجتماعیة«،  التحرّكات  و»إثنوغرافیا  )الصورة(  المّدب  حمزة  التونسي 

سارة باريار.

معرض الدوحة  تنطلق األربعاء المقبل فعالیات الدورة السابعة والعشرين من 
الدولي للكتاب وتستمرّ حتى العاشر من كانون األول/ ديسمبر المقبل في »مركز 
الدوحة للمؤتمرات« في العاصمة القطرية تحت شعار »اقرأ«. تحّل الصین ضیف 
شرف في هذه الدورة التي يشارك فیها 490 دار نشر من 33 بلدًا تعرض أكثر من 

104 آالف كتاب؛ من بینها 15219 عنوانًا جديدًا صدرت العام الحالي.

لقاء  الیوم،  عصر  من  الرابعة  الساعة  عند  يُنّظم  إبداعية،  تجارب  سلسلة  ضمن 
»المدرسة  في   )1977( غزالي  إسماعيل  المغربي  والروائي  القاص  مع  مفتوح 
العلیا لألساتذة« التابعة لـ»جامعة عبد الملك السعدي« في مرتیل - تطوان، والذي 
مجموعات  وست  روايتین  أصدر  غزالي  الورداني.  عماد  الباحث  ويديره  يقّدمه 

قصصیة.

ممدوح عزام

ال تشغل مكتبة األدب الفارسي الحديث 
حــــيــــزًا واســـــعـــــًا فـــــي خـــــزانـــــة الـــتـــرجـــمـــة 
إيــرانــي  كــاتــب  كــان ألي  ما 

ّ
وقل العربية، 

مـــعـــاصـــر مـــريـــديـــن مــــن بــــن الـــــقـــــّراء، أو 
كان له تأثير بّن في األدب العربي في 

العصر الحديث. 
ــم يــبــدأ الـــقـــارئ الــعــربــي فـــي االطـــاع  ولـ
إال في  الــحــديــث  الـــفـــارســـي  األدب  عــلــى 
العشرين،  الــقــرن  السنوات األخــيــرة مــن 
ويمكن أن نمّيز فترة الثمانينيات التي 
شهدت ثورة اإليرانين ضد حكم الشاه 
رضا بهلوي، وانتصارها على نظامه. 
حــيــث يــمــكــن أن تــكــون حــركــة الــتــرجــمــة 
الــتــعــريــف بهذا  لـــضـــرورات  انتبهت  قــد 
الفارسي  العكس من األدب  األدب. على 
العرب جيدًا،  القّراء  الــذي يعرفه  القديم 
ــواء عــبــر الـــقـــراءة املـــبـــاشـــرة، كــمــا في  ســ
حـــالـــة ربـــاعـــيـــات الـــخـــيـــام الـــتـــي تحظى 
تها أم كلثوم 

ّ
بشهرة واسعة، بعد أن غن

ــتـــرجـــمـــة أحــــمــــد رامـــــــــي، كـــمـــا تــحــظــى  بـ
أحمد  أنجزها  التي  الجميلة  الترجمة 
الــصــافــي الــنــجــفــي بــشــهــرة مـــوازيـــة بن 
كثير  يتقّرب  الغالب  وفــي  الشعر.  قـــّراء 
من الكتاب العرب املعاصرين من أشعار 
جال الدين الرومي، أو حافظ وسعدي 

الشيرازي. 

¶ ¶ ¶
اب اإليــرانــيــن الــذيــن بــدأت 

ّ
مــن بــن الكت

العربية تعرفهم، يعتبر صادق  املكتبة 
عندي  واملــرجــح  أكثرهم شهرة،  هدايت 
أن شهرته تعود إلى الغرب، الذي صّدر 
هدايت إلينا، أكثر من كونها راجعة إلى 
عــاقــات الــتــثــاقــف بــن األدبــــن الــعــربــي 
العمياء«  »البومة  فروايته  والــفــارســي. 
مـــرات، وقد  العربية ثــاث  إلــى  ترجمت 
أنجز إبراهيم الدسوقي شتا، الترجمة 
األولــى ونشرها في مصر في منتصف 

السبعينيات من القرن املاضي. 
الفارسي  الــروائــي  ويــنــوه شتا بأهمية 
على الصعيد العاملي. كما أنجزت زبيدة 
أشــكــنــانــي تــرجــمــة ثــانــيــة لـــهـــا، بينما 
تــقــول »دار الــجــمــل« عــن الــنــســخــة التي 
تــرجــمــهــا عــمــر عــــدس، إنــهــا تــقــدم ألول 
لهذه  »الــكــامــلــة«  العربية  الترجمة  مــرة 
استقبل  الـــغـــرب  أن  والــظــاهــر  ــة.  الــــروايــ
عمله الروائي ال بسبب التأثير الواضح 
للرواية األوروبية الحديثة وحسب، بل 
بــفــضــل الــتــقــنــيــات الــغــربــيــة الــصــريــحــة، 

واالنشغال الفلسفي البّن فيها.

¶ ¶ ¶
عــلــى أن لــهــدايــت مــنــحــى آخـــر ال يمكن 
ــربـــي أن يـــتـــجـــاهـــلـــه، وهـــو  ــعـ ــارئ الـ ــقـ ــلـ لـ
تــحــقــيــره لــلــعــرب فـــي أعـــمـــالـــه األدبـــيـــة. 

ــر مــــن ألـــف  ــثـ نـــرجـــســـي مــســتــمــر مـــنـــذ أكـ
وخمسمائة عام. 

¶ ¶ ¶
في مـــوازاة صــادق هــدايــت، تم الترويج 
لجال آل أحمد في الترجمات العربية، 
ــون والــقــلــم« أكــثــر  فــتــرجــمــت روايـــتـــه »نــ
لــه روايـــة »مدير  مــن مـــرة، كما ترجمت 
املــدرســة«. غير أنه لم يحظ حتى اليوم 
بالشعبية التي تكفل انتشار اسمه بن 

القراء العرب. 
مــن األدب  الترجمة  أن حركة  واملــاحــظ 
ــــت فــي  ــــراخـ ــة تـ ــيـ ــربـ ــعـ ــي إلــــــى الـ الــــفــــارســ
ــرة مـــن قــرنــنــا  ــيــ ــنـــوات الــعــشــر األخــ الـــسـ
الــحــالــي. وقـــد يــكــون لــلــشــأن السياسي 
الــــذي يــتــســم بــالــتــوتــر فـــي الــعــاقــة بن 
إيران والعرب دور حاسم في هذا الباب، 
بحيث يبدو كأن الجوار مجرد مساحة 

جغرافية ال شأن للوجدان فيها.

ويــشــيــر ســلــيــم عــبــد األمــيــر حــمــدان في 
ــراءات فــي الـــروايـــة اإليــرانــيــة«  ــ كــتــابــه »قـ
إلـــى هـــذا الــتــوجــه الــعــنــصــري الــصــريــح 
لـــدى هـــدايـــت، وخـــاصـــة فـــي مسرحيته 
ــان« حــيــث يصف  ــاســ ــن بــنــت ســ ــرويــ »بــ
العرب فيها بأنهم: »عابرو الصحارى، 
أكــلــة الــجــرابــيــع، الــذيــن كــانــوا لسنوات 
طويلة تحت أيدينا يدفعون الضرائب« 
ومـــن الـــواضـــح فــي الــجــمــلــة األخـــيـــرة أن 
الفارسي يعاني من جرح  الروائي  هذا 
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عمل لـ جالل سيبهر، إيرانموسى بيدج )العربي الجديد(

رضا درخشانی، مواد مختلفة على قماش

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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معالج جديد 
وسرعة شحن أعلى

كشــفت شــركة كوالكوم املتخصصة في 
صناعــة معالجات الهواتــف الذكية عن 
الجيــل الجديــد مــن معالجاتهــا املوجــه 
للهواتــف الرائــدة. وتعمــل الشــركة على 
تصنيــع هــذا املعالــج الــذي أطلــق عليــه 
اســم »سنابدراغون 835« بالتعاون مع 

شركة سامسونغ الكورية.
التصنيــع  تقنيــة  علــى  االعتمــاد  وتــم 
 10 بدقــة  تتميــز  والتــي   FinFET
نانومتــرات فــي عملية تصنيع املعالج، 
هــذه  أن  كوالكــوم  شــركة  ذكــرت  إذ 
التقنيــة الجديــدة ســوف تتيــح ملعالــج 
بكفــاءة  العمــل   835 ســنابدراغون 
أكبــر مــع اســتهالك أقــل لكميــة الطاقــة. 
زيــادة  املعالــج  يوفــر  أن  املرتقــب  ومــن 

 ،%30 إلــى  تصــل  بنســبة  الكفــاءة  فــي 
واستهالكا أقل للطاقة بنسبة %40.

ويتميــز املعالــج بدعمــه للجيــل الرابــع 
 Quick( الســريع  الشــحن  تقنيــة  مــن 
الســنة  هــذه  جــاءت  التــي   )4  Charge
 5 أن  وتعنــي   »5 تمنحــك   5« بشــعار 
تمنحــك  ســوف  الشــحن  مــن  دقائــق 
بطارية تعمل ملدة 5 ساعات، باإلضافة 
إلــى إمكانيــة شــحن الهاتــف مــن صفــر 
فقــط،  دقيقــة   15 ظــرف  فــي   %50 إلــى 
ليصبــح أفضــل بنســبة 30% من الجيل 

السابق على حد قول شركة كوالكوم. 
التقنيــة  ومــن املتوقــع أن تصبــح هــذه 
 Super VOOC لتقنيــة  قويــا  منافســا 
 »Oppo« شــركة  طورتهــا  والتــي 
الصينية، والتي تتميز بشحن بطارية 
هاتــف ذكــي ســعتها 2500 ميلــي أمبير 
ال  وقــت  فــي  كامــل  بشــكل  الســاعة  فــي 

يتجاوز 15 دقيقة.
الســريع  الشــحن  خاصيــة  وتحتــوي 
التابعــة لكوالكــوم علــى تقنيــة جديــدة 
البطاريــات االفتراضــي،  لتحســن عمــر 
وذلــك بتخفيــض الحــرارة الناتجــة عــن 
الشحن، حيث أوضحت شركة كوالكوم 
أنــه تــم تنزيــل درجــة الحــرارة الناتجــة 

عن الشحن بنسبة 5 درجات مئوية.

خرائط بحرية آنية
للحد من الصيد الجائر

املحيطــات  فــي  الجائــر  الصيــد  يــؤدي 
مــن  األســماك  أعــداد  تناقــص  إلــى 
بشــكل  يؤثــر  مــا  الســمكي،  املخــزون 
ســلبي على إمكانيــة تكاثر املجموعات 
البحريــة بشــكل طبيعــي. ويرجــع ذلــك 
علــى  الطلــب  ارتفــاع  إلــى  باألســاس 
بســبب  للغــذاء  كمصــدر  األســماك 
ارتفــاع النمــو الســكاني، مــا يــؤدي إلــى 
ظهــور ممارســات صيــد غيــر قانونيــة 
فــي أماكــن وأوقــات يمنــع فيهــا الصيد. 
وتعمــل منظمــات الحفــاظ علــى البيئــة 
علــى التوعيــة بمخاطــر الصيــد الجائر 
الذي يشكل خطرًا حقيقيا على التوازن 

البيئــي البحــري، حيــث أظهــرت بعــض 
اإلحصائيــات األخيــرة، أنــه يتــم صيــد 
أكثــر مــن 338 ألــف طن من ســمك التونة 
املحيــط  فــي  قانونيــة  غيــر  بطريقــة 

الهادئ. 
قــررت شــركة غوغــل أن تســخر  ولذلــك 
قدراتهــا التكنولوجيــة للمســاهمة فــي 
الحد من هذه الظاهرة عن طريق توفير 
خرائــط آنيــة تكشــف عــن الســفن التــي 
تصطاد في املناطق املحظورة. ويعتمد 
هذا املشورع على األقمار االصطناعية 
خاصــة  خوارزميــات  إلــى  باإلضافــة 
بتقنيــات التعلــم العميــق تــم تطويرهــا 
مــن مهندســي الشــركة. وقامــت غوغــل 
بالتعــاون مــع منظمــات غيــر حكوميــة 
أطلــق  التــي  التقنيــة  هــذه  بتطويــر 
 ،Global Fishing Watch اســم  عليهــا 
والتــي يمكنهــا تحليل إشــارات الراديو 
املنبعثــة مــن الســفن والتواصــل معهــا. 
وذكــرت غوغــل أن مشــروعها اليزال في 
مراحــل االختبــار والتجريــب، غيــر أنــه 
فيــه  لالشــتراك  بشــكل مجانــي  متوفــر 

وتجريب الخدمة.
للــدول  النظــام  هــذا  يتيــح  وســوف 
أنــواع  تحديــد  املعنيــة  والســلطات 
أدوات  وكذلــك  مســاراتها،  الســفن، 
إلــى  باإلضافــة  املســتخدمة،  الصيــد 
مواقع الصيد. وأشارت غوغل إلى أنها 
اســتطاعت إلــى اآلن جمــع كميــة هامــة 
مــن البيانــات املتعلقة بعمليات الصيد 
في املحيطات.  ومن املرتقب أن يســاهم 
بشــكل  ولــو  الحــد  فــي  مشــروع غوغــل 
جزئــي مــن االســتغالل املفــرط للثــروات 
البحريــة، مــن خــالل توفيــر خرائــط فــي 
الوقت اآلني وقاعدة بيانات من شأنها 
اتخــاذ  علــى   الســلطات  تســاعد  أن 

القرارات الالزمة.

Spiral2... في عمق المادة النووية

هشام حدانة

تشــرين  نوفمبــر/   3 يــوم  افتتــح 
كايــن  مدينــة  فــي   ،2016 الثانــي 
الفرنســية، أحدث ُمســّرع لأليونات 
مــن  أولــى  كمرحلــة  اإلنجــاز  ويدخــل  الثقيلــة. 
يســاعد  أن  مــن شــأنه  الــذي   ،Spiral2 مشــروع 
فــي الكشــف عــن أســرار الــذرة وإنشــاء عناصــر 

كيميائية جديدة. 
قديمــا، تتبــع الخيميائيــون هدفــا طاملــا اعتبــر 
مــن وحــي الخيــال، وذلــك فــي تحويــل املعــادن 
الرخيصــة إلــى أخــرى نبيلــة. وقــد أصبــح حلــم 
بفضــل  علميــا  إنجــازًا  العصــور  عبــر  هــؤالء 
منشآت تكنولوجية متطورة، مثل أكبر ُمسرع 
لأليونــات الثقيلــة )GANIL( فــي مدينــة كايــن 
الفرنســية. هنــاك، ومنــذ مــا يقرب مــن 35 عاما، 
اســتطاع الفيزيائيون كســر أيونات متســارعة 
واستكشــاف  جديــدة،  ذرات  علــى  للحصــول 

أسرار املادة في عمقها النووي.
هــذه  إجــراء  مــن  العلمــاء  يتمكــن  وســوف 
التحــوالت مــن جديــد علــى نطــاق لــم يســبق له 
 Spiral2 مشــروع  مرافــق  افتتــاح  بعــد  مثيــل، 
مــن  متســارعة  مشــعة  أيونــات  توليــد  )نظــام 
الجيــل الثانــي( داخــل مركــز GANIL، مــا يمّهد 
الطريــق الكتشــاف عناصــر وهيــاكل ذريــة غير 
معروفة من قبل. وتم تدشــن ألول مرة ُمســرع 
الســنوات  مــر  وعلــى   .1976 عــام   )GANIL(
وإبــرام  التطــور  عــن  يتوقــف  لــم  املتتاليــة، 
اتفاقيــات تعــاون دولية للحصول على معدات 

حديثة. 
ضمنهــا  مــن  والتــي  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
الخطوة الكبيرة ملشروع Spiral2، لتقود املركز 
ألن يكــون أحــد أكبــر أربع مختبــرات في العالم 

للبحث باستخدام األشعة األيونية الثقيلة.
ولــم يحصــل تغّيــر فــي مبــدأ عملــه، حيــث يبــدأ 
أواًل فــي تكويــن األيونــات املشــحونة كهربائيا 
غيــر  ذرات  مــن  إلكترونــات  بانتــزاع  وذلــك 
مشــحونة. وتمــر نــوى هــذه الــذرات املشــحونة 
كهربائيــا عبــر املجــال املغناطيســي للُمســرع، 
مــا يرفــع حركتهــا إلــى ثلــث ســرعة الضوء قبل 
أن يحصل اصطدام بنوى ذرات أخرى معينة.

الطاقــة  ذات  االصطدامــات  هــذه  شــجع 
ُ
وت

العاليــة جــدًا إمكانية حصول تفاعالت نووية، 
تنتج عنها نوى ذرات أخرى جديدة تتناســب 
فــي عــدد البروتــون - النيوتــرون، وتكــون ذات 

هيكل وشكل غير مألوف من قبل.
إن مراقبة وتحليل هذه النوى املشــعة ســريعة 
الفيزيائيــن  الباحثــن  علــى  يســّهل  الــزوال، 
النوويــة.  املــادة  خصائــص  استكشــاف 
عــن  بالبحــث  املختبــر  يقــوم  خــاص،  وبشــكل 
الغريبــة، وتســمى هكــذا ألنهــا ليســت  النــوى 
ا مــن النظائــر املســتقرة الـــ291 املتواجــدة  جــزء
طبيعيــا علــى األرض. وقــد تــم لغايــة الســاعة 
اكتشــاف أكثــر مــن مئة نــوى غريبــة منها، وقد 
تــم توليفهــا ودراســتها. وريثمــا يتــم تشــغيل 
Spiral2، فســوف يســمح بإنتــاج ودراســة نــوى 
جديــدة غريبــة فــي مركــز GANIL، لينافس في 
السباق العاملي للبحوث التي تستخدم النوى 
فائقــة الثقــل )العناصــر كيميائيــة بعــدد ذري، 

وعدد البروتونات أكبر من 110(. 
كمــا ســوف ينتــج GANIL خصوصــا عناصــر 

 Spiral2 يفتح مشروع
آفاقًا جديدة الستكشاف 
أعماق المادة، بالتعاون 

مع المركز الفرنسي 
 CNRS للبحث العلمي

CEA ولجنة الطاقة الذرية

جديــدة، ترتيبهــا مــا بعــد عنصر أوغانيســون 
)Og( ذي 118 مــن البروتونــات، والــذي شــهد 
مــن  التحقــق  وتــم  اكتشــافه،  روســي  مختبــر 

صحته في ديسمبر/ كانون األول 2015.
معــدات  ملختلــف  التدريجــي  التشــغيل  بــدأ   
املرحلــة األولــى مــن مشــروع Spiral2. وســوف 
تضــاف املرافــق الجديــدة ملــا هــو موجــود فــي 
ألــف   11 مــن  املركــز  مســاحة  لترتفــع   ،Ganil
مربــع.  متــر  ألــف   20 حوالــي  إلــى  مربــع  متــر 
وتــم تقســيم املشــروع إلــى مراحــل الســتيعاب 
قيــود امليزانيــة وإجــراءات التصاريــح األمنيــة 
لغايــة  األولــى  املرحلــة  وتســتمر  الصناعيــة. 
عــام 2019، والتــي بــدأت منــذ 3 نوفمبــر 2016 
 ،Linac الجديــد  الخطــي  ع  ســرِّ

ُ
امل تدشــن  مــع 

األيونــات،  لتوليــد  مصدريــن  إلــى  باإلضافــة 
وحاقــن لتوجيــه الحــزم املشــعة املنبثقــة منهــم 
الســتخدامها الحقــا. وســوف يتمكــن املصــدر 
األول مــن إنتــاج األيونــات الثقيلــة مــن عناصر 
تــراوح مــن الكربــون وصــواًل إلــى اليورانيــوم. 
وتكون شــدة األشــعة األيونية الثقيلة الناتجة 
عــن هــذا املصــدر مــا بــن 10 إلــى 100 مــرة أكبر 

مــن املتوفــرة حاليــا فــي مركــز Ganil. وســوف 
تســتخدم هــذه الحــزم املشــعة فــي املقــام األول 
إلنتاج نوى مشعة )غريبة( من خالل تفاعالت 

االندماج النووي.
أشــعة  ينتــج  فســوف  الثانــي  املصــدر  أمــا 
البروتونــات،  مثــل  خفيفــة  جســيمات  مــن 
الديوتــرون )نــواة تتكــون مــن بروتــون واحــد 
)نــواة  ألفــا  وجســيمات  واحــد(،  ونيوتــرون 
الهيليــوم 4 املتكــون مــن اثنن مــن البروتونات 
والنيوترونات اثنن(. وسوف تستخدم بشكل 
خاص إلنتاج أشعة مكثفة من النيوترونات. 

املصدريــن  مــن  الناتجــة  األشــعة  هــذه  وتمــرر 
الخفيفــة والثقيلــة عبــر جهــاز رباعــي األقطاب 

يتمثــل  والــذي   ،)RFQ( الراديويــة  للتــرددات 
دوره فــي تســريع الجســيمات األيونيــة لتصــل 
لغايــة %4 مــن ســرعة الضــوء، ووضعهــا فــي 
مناســبة  مشــعة  حــزم  ضمــن  نفســه،  الوقــت 

ع. سرِّ
ُ
لحقنها داخل امل

ع  سرِّ
ُ
في قلب مرافق مشروع Spiral2، يتكّون امل

مــن سلســلة 19 جهــاز تبريــد،   Linac الخطــي
تحتــوي علــى تجاويف فائقــة التوصيل تعمل 
فــي درجــة حــرارة )270- درجــة مئويــة(. جميــع 
ع الجسيمات إلى طاقة تصل  سرِّ

ُ
التجهيزات ت

إلى نحو %25 من سرعة الضوء، أما األيونات 
الثقيلة فتصل إلى %18 من سرعة الضوء. 

الحــزم  هــذه  وتســليم  تحويــل  يتــم  وســوف 
عاليــة الطاقــة، وفقــا لطبيعتهــا، إلى مختبرين 
 NFS األول  التجــارب،  إلجــراء  جديديــن 
)النيوترونــات للعلــوم(، والثانــي S3 )مطيــاف 
يشــرعان  ســوف  واللذيــن  الســوبر(،  الفاصــل 

قريبا في العمل. 
وســوف يشــمل مختبــر NFS، والــذي ســيدخل 
حيــز التنفيــذ في عام 2017، دراســة التفاعالت 
الناجمة عن النيوترونات الســريعة في الجيل 
باإلضافــة  النوويــة،  املفاعــالت  مــن  الجديــد 
إلــى آثــار اإلشــعاع بواســطة النيوترونــات فــي 
مجــاالت الصحــة وأبحاث املواد.  أما بالنســبة 
ملختبر S3، والذي من املقرر تشغيله في 2019، 
فإنــه ســوف يســتخدم أشــعة األيونــات الثقيلــة 
إلنتاج ودراسة النوى الغريبة، التي تتولد في 
تفاعــالت االندمــاج النــووي. ولن تقتصر مهام 
Spiral2 على هذا فقط، بل تدخل في تطبيقات 
تــراوح بــن معالجــة النفايــات املشــعة وصــواًل 
إلــى إنتــاج النظائــر املشــعة فــي الطــب النووي، 
علــى  النيوترونــات  تأثيــر  دراســة  خــالل  مــن 

املواد الكيميائية وبيئة األحياء.

أحمد ماء العينين

ظهــرت، خالل الســنوات األخيــرة، مجموعة 
مــن التقنيــات الحديثــة التــي مــن املتوقع أن 
تغير حياتنا في املســتقبل القريب، ويمكن 
اعتبــار تقنيــة الواقــع االفتراضــي والواقــع 
الخبــراء  ويــرى  أبرزهــا.  بــن  مــن  املعــزز 
أنها ســوف تشــكل مســتقبل التقنيــة، وذلك 
لتوجــه أغلــب الشــركات الرائــدة فــي مجــال 
التكنولوجيا، مثل غوغل ومايكروســوفت، 
هــذه  تدمــج  جديــدة  أجهــزة  طــرح  إلــى 

التقنيات.
 Augmented( كما تعتبر تقنية الواقع املعزز
التــي  الثوريــة  الطــرق  بــن  مــن   )Reality
مــع  االفتراضيــة  املعلومــات  دمــج  تتيــح 
العالــم الواقعــي، عبــر إضافــة مجموعــة من 
املعلومــات إلــى اإلدراك البصــري لإلنســان. 
فعلــى ســبيل املثــال، يمكــن توجيــه كاميــرا 
الهاتــف الــذي يحتــوي التقنية نحو أشــياء 
معلومــات  بجانبهــا  لتظهــر  بنــا  تحيــط 
وفهمنــا  تفاعلنــا  مــن  وتزيــد  تشــرحها، 
ملــا يحيــط بنــا، علــى خــالف تقنيــة الواقــع 
االفتراضــي القائمــة علــى عــرض األجســام 

الحقيقية في بيئة افتراضية محضة.
يمكــن  الذكيــة،  الهواتــف  إلــى  وباإلضافــة 
للمستخدم استعمال أجهزة مثل النظارات 
أو العدســات لرؤيــة املعلومــات واألجســام 
تقــوم  إذ  املعــزز،  الواقــع  فــي  االفتراضيــة 
هــذه األجهــزة بالتقاط عالمــات، وتمييزها 
لعــرض املعلومــات املرتبطــة باألجســام، أو 

االستعانة باإلحداثيات الجغرافية للمكان 
الجغرافــي  التموضــع  اعتمــادًا علــى نظــام 

.)GPS(
وتختلف تطبيقات الواقع املعزز من مجال 
إلــى آخــر، ويبقــى مجــال التعليــم مــن بــن 
مــن  تســتفيد  ســوف  التــي  املجــاالت  أبــرز 
هــذه التقنيــات، وذلك بإتاحــة الواقع املعزز 
 
ً
تفاعليــة أكثــر  عــروض  تقديــم  لألســاتذة 
وتشــويقا، بإضافــة العديــد مــن املعلومــات 
الرقميــة لتســهيل عمليــة الشــرح وتبســيط 
املعلومــات، واالســتعانة بألعاب افتراضية 

املــادة  مــع  الطالــب  تفاعــل  لزيــادة  تعليمــة 
العلمية.  وقد شــرعت العديد من الشــركات 
فــي تطويــر أجهــزة لدمــج الواقــع املعــزز في 

مجــال التعليــم، فعلــى ســبيل املثــال تعمــل 
شــركة »Metaio« األملانية على تطوير كتب 
املعــزز،  الواقــع  مــن  علــى عناصــر  تحتــوي 
بحيث لو تم تسليط الكاميرا عليها يظهر 
ورســومات  إضافيــة،  معلومــات  للطالــب 
على شاشة الهاتف تشرح املادة الدراسية.
إلــى  والــدول  املنظمــات  بعــض  وتطمــح 
مجــال  فــي  املعــزز  الواقــع  تقنيــات  دمــج 
عــن طريــق  التاريخيــة،  الســياحة واملعالــم 
النظــارات  أو  الذكيــة  الهواتــف  اســتخدام 
املعــزز إلظهــار معلومــات  للواقــع  الداعمــة 
املناطــق  بعــض  حــول  للزائــر  وتوجيهــات 
اإلطــار،  هــذا  وفــي  واملتاحــف.  التاريخيــة 
مشــروع  علــى  األوروبــي  االتحــاد  يعمــل 
يحمــل اســم »iTacitus« ويهــدف إلــى توفير 

معظم تاريخ أوروبا بهذه التقنية.
وال تنحصــر تطبيقــات الواقــع املعــزز علــى 
كذلــك  تشــمل  بــل  فحســب،  املجــاالت  هــذه 
حيــث حققــت  واأللعــاب،  الترفيــه  مجــاالت 
لعبــة »بوكيمون غــو« نجاحا باهرًا بفضل 
تحصــد  أن  واســتطاعت  التقنيــة،  هــذه 

مالين التحميالت في فترة وجيزة.
املزايا املتعددة للواقع املعزز جعلت بعض 
الشــركات تفكــر فــي دمــج هــذه التقنيــة فــي 
شــركة  كشــفت  حيــث  العســكري،  املجــال 
أوكرانية تدعى LimpidArmor عن مشــروع 
يهــدف إلــى تطويــر خــوذة عســكرية تتيــح 
وتتبــع  أوســع،  بزاويــة  الرؤيــة  للجنــود 
نظــارات  باعتمــاد  أكبــر  بدقــة  األهــداف 

.HoloLens

تطبيقات تقنية الواقع المعزز

Linac ُمسرع األيونات 
 Philippe(  الثقيلة
)STROPPA/CEA/CNRS

جديد

تسمح تقنية الواقع المعزز بدمج المعلومات االفتراضية مع العالم الحقيقي

بفضل Spiral2، أصبح 
المركز واحدًا من أكبر 

أربعة مختبرات في العالم

غزا الواقع المعزز مجاالت 
عديدة لما يوفره من 

تفاعل وتشويق
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يترّقب الجميع 
قمة الجولة 
العاشرة من 
دوري جميل 
عبد اللطيف 
السعودي لكرة 
القدم، والتي 
تجمع المتصدر 
الهالل )21 
نقطة( بنظيره 
األهلي صاحب 
المركز الثالث 
)19 نقطة(، 
على ملعب 
مدينة الملك 
عبداهلل الرياضية 
)الجوهرة 
المشعة(. ويأمل 
كريستيان غروس 
)مدرب األهلي( 
وحامل اللقب، 
في تفادي 
أي مفاجأة 
قد يحضرها 
مدرب الهالل ليو 
بوناتيني.

منذ عودته لألهلي فاز غروس أربع مرات وخسر في مناسبة واحدة )آتا كاناري/فرانس برس(

قمة الدوري السعودي

استقال هنريك الرسون، مهاجم منتخب السويد 
السابق، من تدريب هيلسنبوري الذي سقط 

للدرجة الثانية، بعد تعرضه هو وابنه لهجوم من 
جماهير ملثمة عقب هزيمته أمام هاملشتاد في 

مباراة تحديد الهابط في الدوري السويدي لكرة 
القدم. وقال النادي السويدي إن املهاجم السابق 

لسيلتيك وبرشلونة ومانشستر يونايتد والبالغ 
من العمر 45 عاًما قرر الرحيل فورًا وبدون 

الحصول على مستحقاته املادية.

حقق كيفن الف، العب كليفالند كافاليرز، رقما 
قياسيا وسجل 34 نقطة في الربع األول، ليقود 

حامل اللقب للفوز 137-125 على بورتالند تريل 
بليزرز في دوري كرة السلة األميركي للمحترفن. 

وأحرز الف ثماني رميات ثالثية في الربع 
االفتتاحي فقط، ليتفوق على مجموع ما سجله 
 40 

ً
بورتالند 34-31. وأنهى الف املباراة مسجال

نقطة وهو األكبر منذ انضمامه إلى كافاليرز في 
موسم 2015-2014.

سجل سيدني كروسبي هدفن من خمسة أحرزها 
بيتسبرج بنجوينز في الشوط الثاني، ليقود 

فريقه لسحق منافسه نيويورك رينجرز 6-1 في 
دوري هوكي الجليد ألميركا الشمالية. وثأر 

بنجوينز لهزيمته 5-2 على أرضه أمام رينجرز، 
يوم اإلثنن املاضي، في مباراة سجل خاللها 

رينجرز خمسة أهداف متتالية بعدما كان متأخرًا 
2-صفر في الشوط األول. وفي لقاء آخر، فاز 
ديترويت رد وينغز 2-1 على بافلو سابرس.

الرسون يترك تدريب 
هيلسنبوري بعد االعتداء 

على ابنه

كيفن الف 
يسجل رقمًا قياسيًا مع 
فريق كليفالند كافاليرز

كروسبي 
يقود بنجوينز للفوز 
على نيويورك رينجرز
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

قـــام جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس 
ــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ االتـ
اإليــطــالــي األصــــل، والــســويــســري 
ومجاملة  صداقة  بــزيــارة  أخيرًا  الجنسية، 
ــغــــرب، بـــدعـــوة مـــن رئـــيـــس االتـــحـــاد  إلــــى املــ
ــقـــدم، فــــوزي لــقــجــع، وذلـــك  املــغــربــي لــكــرة الـ
ــتــــي جــمــعــت  ــاراة الــــهــــامــــة الــ ــ ــبــ ــ لـــحـــضـــور املــ
املــغــربــي واإليــــفــــواري، فــي إطــار  املنتخبني 
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن مـــبـــاريـــات املــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة لــتــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم، روســيــا 

2018 في دور املجموعات.
وبــمــنــاســبــة الـــزيـــارة ذاتـــهـــا، انــعــقــد مؤتمر 
صحافي بمدينة مراكش، تحدث فيه رئيس 
ــرة الــــقــــدم، عن  أكـــبـــر جـــهـــاز عـــاملـــي يــحــكــم كــ
بحسن  الكبير  وإعجابه  املغرب،  إمكانيات 
ــكــــوت ديـــفـــوار،  ــبــــاراة املـــغـــرب والــ تــنــظــيــم مــ
التطور الحاصل على مستوى  إلى  إضافة 
السياق  في  مؤكدًا  بالبلد،  التحتية  البنية 
التظاهرات  املغرب على تنظيم  قــدرة  ذاتــه، 
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تقرير

الكبرى، وفــق ما جــاء في صحيفة  العاملية 
املــنــتــخــب املــغــربــيــة واملــتــخــصــصــة فـــي كــرة 

القدم.
االتــحــاد  بعمل  إعــجــابــه  إنفانتينو  وأبـــدى 
القاعدة،  صعيد  على  الــقــدم،  لكرة  املغربي 
وبــتــطــور الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي املـــغـــرب، من 
ــدات فــنــدقــيــة ذات  ــ طـــرقـــات ومـــطـــارات ووحــ
ــة إلـــــى مـــركـــبـــات  ــافــ مـــســـتـــوى عــــــــاٍل، بــــاإلضــ
رياضية ترتقي إلى ما تتطلبه قائمة الفيفا 
مثل  كبرى  استحقاقات  تنظيم  بخصوص 
كأس العالم، وهو ما يستنتج منه، بحسب 
الصحيفة ذاتها، أن رئيس االتحاد الدولي 
قــد يــكــون أعــطــى الــضــوء األخــضــر للمغرب 
لتقديم ملف ترشيحه الستضافة مونديال 
2026، علمًا بأن مبدأ التناوب بني القارات 
املــونــديــال ســيــزيــد مــن حظوظ  فــي تنظيم 

البلد كذلك.
وبـــالـــرغـــم مــمــا ذكــــر فـــي مــخــتــلــف الــصــحــف 
ــارة  ــ ــــول زيـ ــام املـــغـــربـــيـــة، حـ ــ ووســــائــــل اإلعـــ
إنــفــانــتــيــنــو األخـــيـــرة إلـــى املـــغـــرب، وربــطــهــا 
بـــتـــقـــديـــم مـــلـــف تـــرشـــيـــح املــــغــــرب املــحــتــمــل 
لــتــنــظــيــم مــونــديــال 2026، فـــإن الــعــديــد من 
الــتــســاؤالت تــطــرح فــي األوســــاط املغربية، 
الكثير  تحمل  أشــيــاء  هناك  أن  وخصوصًا 

من التناقض حول املوضوع نفسه.

مسألة تناوب القارات ووعد إنفانتينو
قـــــد صـــــــــّرح خــــال  إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو  كـــــــان  وإن 
ــرًا، بـــــأن كـــأس  ــ ــيـ ــ ــرب أخـ ــغــ ــوره الـــــى املــ حــــضــ
العالم 2026 لن ينظم بالقارتني األوروبية 
األخيرتني  فــي  لتنظيمه  نظرًا  واآلســيــويــة، 
بقطر،  بــروســيــا، و2022   2018 دورتــــي  فــي 
فـــإن رئــيــس االتــحــاد الـــدولـــي، كـــان قــد وعــد 
القارة األميركية بدعمها الكامل وبمنحها 
شرف تنظيم مونديال 2026، خال حملته 
االنــتــخــابــيــة، الــتــي تــوجــت بــحــصــولــه على 
منصب الرئيس، مكان مواطنه السويسري 

السابق، جوزيف سيب باتر. 
تــشــيــر كـــل الــتــوقــعــات إلـــى احــتــمــال تــرشــح 
ودول  ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ املـ الـــــــواليـــــــات 
ــرى لــتــنــظــيــم مــونــديــال 2026،  أمــيــركــيــة أخــ
 ليبقى التساؤل هو: هل يملك املغرب فعًا 
مـــقـــومـــات مــنــافــســة مــثــل هــــذه الــــــدول عــلــى 
الـــتـــنـــظـــيـــم؟ عـــلـــمـــًا بــــأنــــه ســـبـــق لــــه خـــســـارة 
ــام الـــواليـــات املــتــحــدة  الــســبــاق الــنــهــائــي أمــ

األميركية في دورة 1994؟

التغييرات في عدد المنتخبات
من  العديد  فــي  أن صــرح  إلنفانتينو  سبق 
الزيادة  إلــى  يتطلع  بأنه  أخيرًا،  املناسبات 
ــدد املـــنـــتـــخـــبـــات املـــشـــاركـــة فــــي كـــأس  ــ فــــي عـ
الــعــالــم، ورفــعــه مــن 32 حاليًا إلــى 48، وهو 
ــزيـــد مــــن صـــعـــوبـــة تــنــظــيــم املــنــافــســة  ــر يـ ــ أمـ
األرقى عامليًا، باعتبار أن عدد املاعب التي 
إلــى 18 ملعبًا،  قــد يــصــل  تــوفــرهــا  ستطلب 

يجب إن تستجيب كلها ملعايير الفيفا.
ــوقــــت الــــراهــــن هـــذا  ــغــــرب فــــي الــ ال يــمــلــك املــ
الــعــدد الــكــافــي مــن املــاعــب، عــلــى الــرغــم من 
التحتية، وعدد  التطور امللحوظ في بنيته 
املــاعــب الــكــبــيــرة الــتــي بـــات يــزخــر بــهــا، إذ 
فاس،  أكــاديــر،  بمراكش،  تشييد ماعب  تم 
طنجة، أضيفت إلى ملعبي الدار البيضاء، 
ملعب  لبناء  االنــطــاقــة  وأعطيت  والــربــاط، 
الحديث  ضخم كذلك بتطوان، فيما يجري 
عن قرب انطاق األشغال بملعبني ضخمني 
ــدار البيضاء،  جــديــديــن بــكــل مــن وجـــدة والــ
التي قد تتوفر مستقبا على أضخم ملعب 

بالقارة السمراء.
وبــعــمــلــيــة حــســابــيــة بــســيــطــة، فــهــنــاك ستة 
ماعب جاهزة حاليا باملغرب، وإن أنشئت 
الــعــدد  ــــرى، فسيصير  الــثــاث األخـ املــاعــب 
إمكانيات  تــوفــر  لكن وجــب  مــاعــب،  تسعة 
ــاء مـــاعـــب  ــ ــنـ ــ ــن أجـــــــل بـ ــ ــة ضـــخـــمـــة مــ ــ ــاديــ ــ  مــ

جديدة وعديدة، قادرة على احتضان 40 أو 
48 بلدا.

إمكانية التنظيم المشترك
بمقابل اقتراح رفع عدد املنتخبات املشاركة 
في نهائيات كأس العالم، ابتداء من محطة 
الــذي سيبت فيه نهائيا  2026، وهــو األمــر 
القدم خال  من طرف االتحاد الدولي لكرة 
يفتح  ذلــك  تأكيد  فــإن  املقبلة،  السنة  مطلع 
مشترك  تنظيم  أمــام  مصراعيه  على  الباب 
لــلــدول لــلــنــهــائــيــات، نــظــرا لــصــعــوبــة املهمة 
بــالــنــســبــة لــبــلــد واحــــد، وخــصــوصــًا إن كــان 

األخير في طور النمو.
ــر، إلـــى إمــكــانــيــة  ــ ومّلــــح إنــفــانــتــيــنــو هـــو اآلخـ
ــــول هـــــــذا األمـــــــــر خـــــــال تـــصـــريـــحـــاتـــه  حـــــصـ
األخيرة، غير أن تحقيقه بالنسبة للمغرب 
يبدو صعبا للغاية، إذ يبقى التساؤل هو: 

إنفانتينو أكد 
قدرة المغرب على 

تنظيم التظاهرات 
العالمية الكبرى

نيمار وصل إلى برشلونة 
في عام 2013 قادمًا من 

نادي سانتوس البرازيلي

هل يوجد فعا بلد آخــر قريب من املغرب، 
التنظيم  بــغــيــة  بصحبته  الــتــقــدم  بــإمــكــانــه 
املشترك، في ظل املشاكل السياسية القائمة 
بني املغرب والجزائر، البلد األقرب للمغرب 
في شمال أفريقيا، والــذي ال يملك منشآت 
ــا هــــو مــــوجــــود حــالــيــا  ــيـــة بــحــجــم مــ ريـــاضـ
ــاع املــتــدهــورة  ــ بــاملــمــلــكــة، أو فــي ظــل األوضـ

بتونس بعد الربيع العربي؟
صــحــيــح أن املـــغـــرب بــــات أحــــد أهــــم الــــدول 
األفريقية حاليا، وثاني أفضل بلد بالقارة 
عـــلـــى صــعــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة واملـــاعـــب 
أن وضعه  أفــريــقــيــا، وصحيح  جــنــوب  بعد 
باإلضافة  مستقر،  واالقتصادي  السياسي 
إلــــى األمـــــن املـــتـــوفـــر فـــي الــبــلــد مـــقـــارنـــة مع 
دول مجاورة أو بلدان أفريقية أخــرى، لكن 
املنافسة  فــي  األميركية  الــقــارة  دول  دخــول 
ــأس الـــعـــالـــم، يــجــعــل األمــــر  ــ عـــلـــى تــنــظــيــم كـ

صعبا للغاية أمام املغرب.
ويتساءل العديدون في املغرب أيضا: ملاذا 
القارات،  بني  التناوب  مبدأ  عن  التكلم  يتم 
ــارة األمــيــركــيــة  ــقــ ويـــتـــم إقـــحـــام مــنــافــســة الــ
لـــلـــقـــارة األفــريــقــيــة فـــي نــســخــة 2026، وقــد 
ســبــق ألمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة أن حـــــازت على 
التنظيم في نسخة 2014 آلخر مرة،  شرف 
بينما لم تحظ القارة السمراء بهذا الشرف 

إال في مرة واحدة خال نسخة 2010.

المكسيك تتمنى مواجهة تشيلي لرد االعتبار
ــدرب مــنــتــخــب املــكــســيــك أنــه  ــوان كـــارلـــوس أوســـوريـــو مــ أكـــد الــكــولــومــبــي خــ
املقبل  الــعــام  تقام  التي  الــقــارات  فــي كــأس  يفضل مواجهة منتخب تشيلي 
في روســيــا، وذلــك بعد أن لقي هزيمة كبيرة على يد )ال روخــا( بسباعية 
املتحدة.  بالواليات  املاضي  الصيف  املئوية  أميركا  كوبا  بطولة  في  نظيفة 
وقال أوسوريو، في تصريحاته قبل التوجه إلى روسيا للمشاركة في قرعة 
الروسية،  كــازان  الجاري بمدينة  الشهر  التي ستجري يوم 26 من  البطولة 
أميركا  التي واجهناهم فيها قبل 15 يومًا من بطولة كوبا  املباراة  »نتذكر 
البطولة، وستكون فرصة كبيرة من أجل  التي فزنا فيها، ثم ما حدث في 
املكسيك بسباعية  أذل  التشيلي قد  املنتخب  مواجهتهم من جديد«. وكــان 
نظيفة في الدور نصف النهائي للبطولة القارية، وهي الهزيمة الوحيدة التي 
مــبــاراة. وصــرح أوسوريو  )التري( خــال 14  لـ تجرعها أوســوريــو كمدرب 
االعتبار  رد  أجــل  مــن  للمكسيك  رائــعــة«  »فــرصــة  بأنها ستكون  للصحافة 
أمام تشيلي التي »تمر بفترة جيدة« في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 

ملونديال روسيا 2018.

مورينيو يؤكد ثقته بإبراهيموفيتش
إبراهيموفيتش سيستمر  زالتـــان  أن  عــن  مورينيو  جــوزيــه  إعـــان  كشف 
في  الكبيرة  البرتغالي  املــدرب  ثقة  عن  يونايتد  مانشستر  مع  آخــر  ملوسم 
مهاجٍم ما زال يحاول إثبات جدارته في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. 
وهاجم مدرب يونايتد بقوة األسئلة التي أثيرت حول سرعة ومدى ماءمة 
البالغ عمره 35 عامًا للفريق. وقال مورينيو »سنقوم بتفعيل بند  املهاجم 

املوسم الثاني. بعد ذلك يمكنه أن يفعل ما يريد«.

نابولي يتعادل مع دينامو كييف
خيم التعادل السلبي على مواجهة نابولي اإليطالي مع ضيفه دينامو كييف 
على ملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية 

لدوري األبطال األوروبي لكرة القدم.
اتسم الفريق الضيف بالتنظيم الدفاعي واالعتماد على املرتدات، بينما حاول 
الفريق  بــل بــدت شخصية  التكتل األوكــرانــي دون جـــدوى،  نابولي اخــتــراق 
اإليطالي باهتة طوال املباراة. يذكر أن فريق بشكتاش التركي حقق تعاداًل 
البرتغالي بنفيكا بنتيجة )3-3( على ملعب  مثيرا على أرضه مع الضيف 

إينونو باملدينة التركية. 
وبهذين التعادلني، استعادت املجموعة نفس ترتيبها قبل لقاءي اليوم، فعاد 
نابولي على قمتها بثماني نقاط، بفارق األهداف عن بنفيكا، وبفارق نقطة 
وبذلك  فقط.  بنقطتني  ذيلها  في  كييف  وظــل  الثالث،  واحــدة عن بشكتاش 
ـــــ16( رهــني الــجــولــة األخــيــرة الــتــي ستقام  يظل الــتــأهــل لــلــدور الــتــالــي )دور ال
لنابولي  املقبل، باستضافة بنفيكا  السادس من ديسمبر/كانون األول  في 

ودينامو كييف لبشكتاش.

الصفاء اللبناني يسعى لمتابعة النتائج اإليجابية
يسعى الصفاء لاحتفاظ بصدارة الدوري اللبناني لكرة القدم عندما يلتقي 
مع ضيفه طرابلس في مباراة محفوفة باملخاطر في افتتاح املرحلة التاسعة 

اليوم الجمعة.
واستهل الصفاء مشوار الدفاع عن لقبه هذا املوسم بطريقة متعثرة بعد أن 
مني بخسارتني أمام العهد واألنصار وتعادل مع الراسينغ في أول خمس 
مباريات قبل أن يستعيد توازنه ويحقق ثاثة انتصارات متتالية كان آخرها 
القمة برصيد  بمفرده على  ليتربع  لبنان 1-صفر  كــأس  بطل  النجمة  على 
16 نقطة من ثماني مباريات بفارق نقطتني عن األنصار والعهد والسام 
زغرتا. وسيفتقد الصفاء جهود العبه حسني عواضة بسبب اإليقاف. في 
اللقاء  املقابل يدخل طرابلس الذي لم يخسر في مبارياته الخمس األخيرة 

بمعنويات عالية بعد اكتساحه االجتماعي 4-صفر األسبوع املاضي.

طــالــب االدعـــــاء الـــعـــام فـــي إســبــانــيــا  بحبس 
دا سيلفا،  نيمار  البرازيلي،  القدم  كرة  العب 
ــامــــني، وتـــغـــريـــمـــه 10 مـــايـــني يـــــورو،  ملـــــدة عــ
وكذلك حبس رئيس نادي برشلونة السابق، 
ســانــدرو روســيــل، ملــدة 5 أعـــوام على خلفية 
صندوق  على  واالحتيال  بالفساد  اتهامات 
الذي  لاستثمارات،  البرازيلي  إس(  آي  )دي 
كان يملك 40% من الحقوق الرياضية لاعب، 

في صفقة انتقاله إلى الفريق الكتالوني.
وطـــالـــب مــدعــي املــحــكــمــة الــوطــنــيــة، خوسيه 
ــيـــــس، الـــــــــذي كــــــــان قــــــد وّجـــــــــه بــحــفــظ  ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ بـ
ــيــــس نـــــــادي بــرشــلــونــة  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات مــــع رئــ
الـــحـــالـــي، جــوســيــب مـــاريـــا بــارتــومــيــو لــعــدم 
كفاية األدلـــة ضـــده، فــي مــذكــرة االتــهــام التي 
أعـــدهـــا بــخــصــوص الــقــضــيــة، بــتــغــريــم نـــادي 
برشلونة 8 مايني و400 ألف يورو، وتغريم 
سانتوس البرازيلي، النادي الذي كان يلعب 
لــه نــيــمــار قــبــل االنــتــقــال إلـــى الــبــاوغــرانــا، 7 
مايني يــورو. كما طالب بحبس والــد نيمار 
ملـــدة عــامــني، وذلـــك بسبب تــورطــه أيــضــًا في 
صــفــقــة االنــتــقــال املــشــبــوهــة لــلــاعــب؛ إضــافــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

حقق األهلي بفوزه على طائع الجيش أكبر 
ــذا املـــوســـم، ورفــــع رصــيــده إلـــى 26  فـــوز لــه هـ
نقطة تصدر بها جدول الترتيب، فيما توقف 
وله  نقطة   16 عند  العسكري  الفريق  رصيد 
مباراة مؤجلة أمام الزمالك، فيما يأتي مصر 
املــقــاصــة ثــانــيــًا بــرصــيــد 24 نــقــطــة مـــن تسع 
مباريات، وبتروجت ثالثًا برصيد 22 نقطة.

انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي قبل أن 
يسجل مؤمن زكريا في الدقيقة 73 وعبد الله 
السعيد في الدقيقة 76، وجونيور أجايي في 

الدقيقة 82 ثاثية األهلي.
ظهر نشاط األهلي مع صفارة البداية للحكم 
محمد معروف بفضل تحركات مؤمن زكريا 
وعــبــد الــلــه السعيد وجــونــيــورأجــايــي الــذي 
أضــــاع فــرصــة الــتــقــدم بــعــد مــــرور دقيقتني 
بسبب التسرع قبل أن يضطر حسام البدري 
ــر الـــفـــنـــي لـــأهـــلـــي إلـــــى ســـحـــب عــمــرو  ــديــ املــ
الــســولــيــة املـــصـــاب وإشـــــــراك مــحــمــد هــانــي، 
ومـــــرت الـــفـــتـــرة األولــــــى ســـامـــًا عــلــى العــبــي 

لتوقيع غرامة قدرها مليون و400 ألف يورو 
العائلية )ن-ن( وتغريم الاعب  على الشركة 

نفسه ووالده أيضًا 10 مايني يورو.
وتعرف هذه القضية باسم نيمار 2، حيث يتم 
الــشــكــوي املــقــدمــة مــن صندوق  التحقيق فــي 
)دي آي إس( البرازيلي لاستثمارات، بدعوى 
العام  املدعي  طالب  ولــذا  لاحتيال.  تعرضه 
نائب  رودريــغــز،  وأوديليو  روسيل  املتهمني 
رئــيــس نــــادي ســانــتــوس الــبــرازيــلــي، وكــذلــك 
باعتبارهما  وبــرشــلــونــة،  ســانــتــوس  نــاديــي 
تعويضًا  يــقــدمــوا  أن  اعــتــبــاريــة،  شخصيات 
يــــورو  ألــــــف  مــــايــــني و200   3 قـــــــدره  ــًا  ــيـ ــدنـ مـ
الــبــرازيــلــي.  إس(  آي  )دي  لــصــالــح صـــنـــدوق 
ووفــقــًا لــلــمــدعــي الــعــام فــإنــه »بــغــرض إخــفــاء 
اكتشاف  تــم  الــذي  لــاعــب«،  الحقيقي  السعر 
وصوله إلى 83 مليون يورو فيما بعد، اتفق 
روسيل »الذي كان يمثل نادي برشلونة«، مع 
رودريغز ووالد نيمار على دفع قيمة الصفقة 
عــلــى دفــعــات، األمـــر الـــذي دفــعــهــم إلـــى كتابة 
ســلــســلــة مـــن الـــعـــقـــود. وبــالــفــعــل تــمــت كــتــابــة 
عقدين، بني كل من نادي برشلونة، ممثًا في 

ــدأوا فـــي مـــجـــاراة األهــلــي  ــ الــجــيــش الـــذيـــن بــ
هجوميًا بشكل مرتد سريع، واخترق محمد 
أشـــرف مــن الــنــاحــيــة الــيــســرى داخـــل منطقة 
إلــى عرقلته  الــجــزاء ليضطر أحمد حجازي 
ــزاء فـــي الــدقــيــقــة  ــ فــاحــتــســب الــحــكــم ركـــلـــة جـ
وأخرجها  امللك  عبد  عيد  أحمد  28 سددها 
شريف إكرامي، وإن كان تحرك قبل تسديد 
سريعة   مرتدة  هجمة  األهلي  وشــن  الركلة، 
بعد ذلك، لكن العبي الدفاع والحارس أنقذوا 
املوقف. وسار األداء ما بني هجوم غير فعال 
لأهلي وتصّد دفاعي للجيش، لتبقى الكرة 
في وسط امللعب فترات طويلة دون زيارات 
األول  الــشــوط  لينتهي  للمرميني  إيــجــابــيــة 
بالتعادل السلبي بعد أن أهدر مؤمن زكريا 
فــرصــة الــتــســجــيــل مـــن كــــرة عــرضــيــة لعبها 
علي معلول من الجبهة اليسرى في الدقيقة 

األخيرة.
الله  الثاني هادئًا، وقطع عبد  وبــدأ الشوط 
الــســعــيــد حـــالـــة الــصــمــت بــتــســديــدة ذهــبــت 
بعيدًا عــن املــرمــى، وبــالــرغــم مــن التعليمات 
الـــدفـــاعـــيـــة مـــن أحـــمـــد ســـامـــي املـــديـــر الــفــنــي 
للجيش إال أن األهــلــي حـــاول االخــتــراق من 
الــعــمــق واألطـــــراف، ولــكــن الــاعــبــني افــتــقــدوا 
ــارك صــالــح  ــ ــ ــــرة، وشـ ــــؤثـ ــرة املـ ــيــ لــلــمــســة األخــ
ــداًل مـــن ولــيــد ســلــيــمــان، واحــتــســب  جــمــعــة بــ
ــرة داخـــــل  ــاشــ ــبــ الـــحـــكـــم ركــــلــــة حــــــرة غـــيـــر مــ
منطقة الــجــزاء ضــد الــحــارس عــمــاد السيد، 
املــرمــى،  الجيش على خــط  فاصطف العــبــو 
ــانـــي فــــي األقـــــــــدام، فــعــلــت  لـــيـــســـدد مــحــمــد هـ

روسيل، وبارتوميو، الذي كان يشغل منصب 
نائب رئيس نادي سانتوس، باإلضافة إلى 
ويذكر  )ن-ن(.  ووالـــده وشركة  نفسه  الاعب 
أن قرار قاضي التحقيق، خوسيه دي ال ماتا، 
بــحــفــظ الــقــضــيــة فـــي يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
ارتـــكـــز عــلــى أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــدعــوى 
ــلـــي  ــبـــرازيـ ــنــــدوق الـ ــبـــل الــــصــ ــة مــــن قـ ــرفــــوعــ املــ
وأخاقية  رياضية  »أصـــداء  لها  تكون  ربما 
وانضباطية«، إال أنها ليست دعوى جنائية. 
ــاء الــعــام قــد اســتــأنــف قـــرار قاضي  كــان االدعــ
التحقيق، ومن جانبها أمرت املحكمة بإلغاء 
قرار الحفظ، وأمرت بإعادة فتح التحقيقات 
في القضية. جدير بالذكر أن االدعاء اعتبر أن 
نيمار  انضمام  بصفقة  تحيط  فساد  عملية 
لــلــبــرســا، نــظــرًا ألن بــرشــلــونــة دفـــع مــبــلــغ 40 
التعاقد  مليون يورو كمقدم لنيمار لضمان 
مــعــه، فــي حــني أعــلــن أن ســعــره الحقيقي هو 
17.1 مليون يورو فقط كما ورد بالعقد، األمر 
الـــذي أحـــدث تغييرات فــي ســوق االنــتــقــاالت، 
ــــان يـــعـــرض 36  ــال مــــدريــــد كـ ــ خـــاصـــة وأن ريــ
مــلــيــون يـــورو لــضــم الــاعــب. مــن جــهــة أخــرى 
أبدى املكلفون بالدفاع عن الاعب البرازيلي 
عدم قلقهم من هذه االتهامات وردت اللجنة 
االستشارية للمسائل القانونية في مؤسسة 
والــد نيمار في بيان مقتضب قالت فيه: »ال 
أمضيناها  الــتــي  الــعــقــود  ألن  بالقلق  نشعر 
وبرشلونة  والشفافية،  الــقــانــون  وفــق  كــانــت 

وسانتوس يعلمون ذلك«.
)إفي(

الكرة العارضة  بعد ضربة رأس من أحمد 
حجازي.  في الدقيقة 73 ومن كرة عرضية 
لعبها أحمد فتحي من الناحية اليمنى من 
تسديدة مباشرة قوية على يسار الحارس، 
سجل مؤمن زكريا هدف األهلي األول، وما 

هــي إال ثـــاث دقــائــق حــتــى ســجــل عــبــد الله 
الحارس  يمني  على  الثاني  الهدف  السعيد 
بعد هجمة منظمة شارك فيها على معلول، 
وجــــاء الـــهـــدف الــثــالــث واملــثــيــر فـــي الــدقــيــقــة 
الــتــمــريــرات عندما  82 بعد رقــم قياسي مــن 

ارتدت الكرة من القائم األيمن والدفاع مرتني 
لتصل إلى النيجيري جونيور أجايي الذي 
 الشباك بتسديدة قوية من مسافة قريبة، 

ّ
هز

وشـــــارك مـــــروان مــحــســن بــــداًل مـــن جــونــيــور 
أجــايــي، ونـــال اإلحــبــاط مــن العــبــي الجيش، 
ــتـــى انــتــهــت  فــــواصــــل األهــــلــــي ســـيـــطـــرتـــه حـ
تفوقه  على  بثاثية حافظت  بفوزه  املباراة 

على مدار تاريخ الفريقني.
وفــــي مـــبـــاراة أخــــرى بــالــجــولــة نــفــســهــا فــّجــر 
فريق طنطا الصاعد هذا املوسم إلى الدوري 
ــــوزه الــثــانــي على  املــمــتــاز مــفــاجــأة وحـــقـــق فـ
اإلنــتــاج الــحــربــى بــهــدف دون رد فــي املــبــاراة 
التي أقيمت على ستاد طنطا بوسط الدلتا 
املــصــريــة، وكــــان الــفــوز األول قــد حــقــقــه على 

أسوان في الجولة الثانية.
الشوطني،  املباراة متباينة على مدار  جاءت 
وكــــان األول ضــعــيــف املــســتــوى بـــا خــطــورة 
املباراة  هــدف  املرميني، وشهد  على  حقيقية 
الذي سجله محمد جمال ميدو بضربة رأس 
فى الدقيقة 38 من كــرة عرضية لعبها رضا 
العزب من الناحية اليمنى، فيما ارتفع األداء 
الفني  املدير  الثاني ولعب شوقي غريب  في 
للفريق العسكري بثاثة مهاجمني هم صاح 
أمني واإلثيوبي أوميد أوكري والبديل محمد 
واعتمد  دفاعاته  فريق طنطا  زيكا، وحصن 
عــلــى الــهــجــمــات املـــرتـــدة، ولكنهما فــشــا في 
الــتــســجــيــل  لــتــنــتــهــي املــــبــــاراة بــفــوزأصــحــاب 
إلى 7 نقاط مقابل  األرض ليرتفع رصيدهم 

6 لإلنتاج الحربي.

األهلي يلحق بطالئع الجيش أول هزيمة ويتصدر الدوريالنيابة اإلسبانية تطالب بحبس نيمار عامين

االتحاد  رئيس  حياتو،  عيسى  قام 
ــارة  ــزي ــقــي لــكــرة الــقــدم، ب األفــري
بعد  مباشرة،  المغرب  إلى  رسمية 
زيارة رئيس »فيفا« جياني إنفانتينو. 
ــذي  ال بالتطور  إعــجــابــه  وأبـــدى 
مستوى  على  المغرب  يعيشه 
على  ــه  ــدرت وق التحتية،  البنية 
العالمية.  المنافسات  أكبر  تنظيم 
وزار أيضًا مقر اللجنة األولمبية، ثم 
ملعب موالي عبد اهلل في الرباط، 
لالتحاد  ــارة  ــزي ب جولته  واخــتــتــم 

المغربي للعبة.

زيارة حياتو لدعم 
المغرب

المدعي العام اإلسباني 
طالب بتوقيع عقوبة 

السجن لمدة عامين 
على نيمار

ألحق األهلي بفريق 
طالئع الجيش أول هزيمة 
له  هذا الموسم وتغلب 
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رياض الترك

»70 ســنــة مــن مــمــارســة كـــرة الــقــدم 
في لبنان ومشكلة العقود األبدية 
لـــم تــنــتــِه بــعــد ومــســتــمــرة فـــي عــام 
الــصــحــافــي  يـــصـــف  الـــكـــلـــمـــات  بـــهـــذه   ،»2016
ــــاوي قــضــيــة عــقــود  ــــرجـ الــــريــــاضــــي يـــوســـف بـ
االحتراف في لبنان. معظم الالعبني اللبنانيني 
يوقعون ببصمة إبهام على ورقة بيضاء في 
االتــحــاد اللبناني لــكــرة الــقــدم، ثــم تــبــدأ رحلة 
كرة القدم بدون عقد وبدون ضمانة قانونية 
لهذا الالعب، األمــر الــذي يجعل الالعب تحت 
رحمة الــنــادي ومرتبط بعقد أبــدي أقــرب إلى 

العبودية.

نظام االحتراف يساعد في التطوير
يشير العب نادي التضامن صور، حسن مالح، 
الــالعــب عــقــدًا محترفًا  أنــه »عندما تمنح  إلــى 
يحصل على حقوقه ويقوم بواجبه كاماًل ألنه 
ال يعيش حــيــاة بــائــســة بــل حــيــاة كــريــمــة، ألن 
النادي ُيصبح ملزمًا بدفع كامل مستحقاتك 
بموجب هذا العقد وإال يمكن لهذا الالعب أن 
يلجأ للمحاكم. وبعض األندية في لبنان تدفع 
رواتبها على عشرة أشهر، فماذا يفعل الالعب 
اللبناني في الشهرين األخيرين من السنة؟«. 
ويتابع مالح: »لم أحصل من أي ناد على حذاء 
رياضي أصلي، فكل األحذية تقليد وال يمكنك 
الالعب  أربــع مباريات.  أو  لبسها ألكثر من 3 
من  بــه  يلعب  الـــذي  الــحــذاء  يشتري  اللبناني 
أجل قميص النادي من جيبه الخاص أحيانًا. 
اآلن، ومنذ انتقالي إلى فريق التضامن صور، 
مــرة أحصل على حــذائــني على مستوى  ألول 
عال، هذا ألن النجم رضا عنتر عاد إلى الفريق 
وُيــســاهــم فــي مــســاعــدة الــالعــبــني، ولــــوال ذلــك 

لكان األمر في غاية الصعوبة«.
ر، الذي  ومن هناك يتحدث الالعب حسني الــدُ
ــرم مــن تــجــربــة احــتــراف مــع بنفيكا بسبب  ُحـ
ــقــــول: »الـــالعـــب  ــي لـــبـــنـــان، ويــ نـــظـــام الـــعـــقـــود فـ
يقرر  أبــدي وعندما  اللبناني مرتبط بتوقيع 
املــغــادرة يجد نفسه داخــل قفص أو ما ُيشبه 
الــســجــن. عــنــدمــا يــطــالــب الـــالعـــب بــالــحــصــول 
النادي، يضع األخير  على استغنائه ملغادرة 
ســعــرًا يــفــوق التصور قــد يصل إلــى 100 ألف 
دوالر، لكن لو تم احتساب راتــب هــذا الالعب 
ألــف دوالر سنويًا،  الـــ24  شهريًا فلن يتخطى 
فكيف يتم تقييم سعر الالعب بدون مقارنته 
باملستحقات التي يحصل عليها من النادي؟«. 

3031
رياضة

تحقيق

وُيشير الُدر هنا إلى التناقض الكبير عندما 
ــنــــادي مـــع الــــالعــــب، إذ  تـــتـــضـــارب مــصــلــحــة الــ
عندما يــريــد األخــيــر املــغــادرة يتحول إلــى ما 
الخيالي  الــســعــر  لناحية  رونــالــديــنــيــو  ُيــشــبــه 
لكن  وبــيــعــه،  لتسريحه  الــنــادي  الـــذي يضعه 
مع  املــالــيــة  املستحقات  مناقشة  يــقــرر  عندما 
الــفــريــق نفسه يصبح العــبــًا أقـــل مــن هـــاو وال 

قيمة له.
كركي،  محمد  الرياضي  للصحافي  بالنسبة 
فإن األندية تمتلك العبيها ملدى الحياة. األمر 
القدم  أصبح بمثابة عبودية بحق العب كرة 
الــلــبــنــانــي. لــكــن ورغــــم كـــل هــــذا، هــنــاك صمت 
رهيب في الوسط الرياضي الكروي اللبناني، 
وكـــــأن املــشــكــلــة غــيــر مــــوجــــودة أبــــــدًا. ويــســأل 
كركي: »كيف يوقع العــب عمره 11 سنة على 
عقد عبودية مدى الحياة مع فريق كرة قدم؟ 
أين قوانني فيفا؟ أين االتحاد في هذا الشأن؟«.
رواد  الرياضي  الصحافي  يعتقد  املقابل،  في 
مزهر، أن كرة القدم في لبنان بحاجة لقانون 
هواية.  مجرد  اللعبة  ستبقى  وإال  االحــتــراف 
وُيــشــيــر إلـــى أن املـــســـؤول عــن إطـــالق مــشــروع 
القدم  كــرة  فــي  الُعليا  السلطة  االحــتــراف هــي 
الــقــدم،  لــكــرة  اللبناني  االتــحــاد  أي  اللبنانية، 
وإن كان قادرًا على فرض هذا النظام وتلتزم 
به األندية فهذا أمر جيد. لكن لألسف االتحاد 
التي  األندية  النهائية، فهناك  الكلمة  ال يملك 
تـــقـــف عـــائـــقـــًا أمــــــام تـــطـــويـــر الــلــعــبــة وإصــــــدار 
ــذه األنــديــة ال ُتــفــكــر أبــدًا  نــظــام االحـــتـــراف، وهـ
ــُد تـــحـــريـــره مــن  بـــالـــالعـــب الــلــبــنــانــي وال تــــريــ
دراســة  بسهولة  ويمكن  تخنقه.  التي  القيود 
نظام االحــتــراف في األردن أو مصر واختيار 
األفضل وتطبيق هذا القانون من أجل تطوير 

اللعبة ونقلها إلى مكان أفضل.
ويـــحـــمـــل مـــزهـــر بـــعـــض املـــســـؤولـــيـــة لــألنــديــة 
ــن تــطــبــيــق نــظــام  الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي تـــخـــاف مــ
ــراف، ألن هـــــذه الـــكـــلـــمـــة تــعــنــي الـــتـــزام  ــ ــتــ ــ االحــ
النادي مع الالعب وتأمني حقوقه كاملًة. لكن 
األندية تغفل أنه بمجرد سن عقد بني الالعب 
أيضًا  واجبات  الالعب  على  والفريق، تصبح 
تجاه النادي الذي يلعب معه، وال يمكنه عدم 
احـــتـــرام عـــقـــده، ألن الــفــريــق فـــي الـــوقـــت نفسه 

سيحترم كل مخصصاته ومتطلباته.
ويــضــيــف مــزهــر أن االحـــتـــراف يــجــبــُر الــالعــب 
على املداومة ثماني ساعات في مقر النادي، 
وهــنــاك مثال الــالعــب األوروبــــي الــذي يحضر 
ــى الـــفـــريـــق صــبــاحــًا ويــبــقــى حــتــى الــرابــعــة  إلــ
ظهرًا يتخلل األمــر وجــبــات الصباح والــغــداء 

والتدريبات الخاصة. عندما ُيطبق االحتراف 
ُيصبح الالعب ُمجبرًا على قضاء دوام رسمي 
فــي عمله الـــذي هــو الـــنـــادي، وبــالــتــالــي يمكن 

للفريق مراقبة حالته الفنية بكل تفاصيلها.

أندية تصرف في الهواء
ويكشف الصحافي الرياضي يوسف برجاوي 
عن أندية لبنانية تصرُف حوالى مليون دوالر 
على الفريق سنويًا، هذا املبلغ الضخم يمكن 
الكثير لو تم استثماره بشكل جيد،  ُيغّير  أن 
ولــو تــم تنظيم عــقــود احــتــرافــيــة مــع الالعبني 
ستنخفض التكاليف بشكل مؤكد، ألن وضع 
مــيــزانــيــة واســتــراتــيــجــيــة لــلــمــســتــقــبــل تصنع 

الفارق في إيرادات األندية.
ويــضــيــف بــرجــاوي أن بــعــض رؤســــاء األنــديــة 
يشتكون من وضع لبنان االقتصادي الصعب، 
الوقت نفسه يدفعون مبالغ مالية  لكنهم في 
و200  ومـــلـــيـــون  دوالر  ألــــف   400 بـــني  تــــــراوح 
ألــف دوالر. ويشير إلــى أن هــذه املبالغ قــادرة 
عــلــى الــتــعــاقــد مـــع العـــبـــني أجـــانـــب مــحــتــرفــني 

يملكون موهبة كروية ُمميزة، ومن شأنهم أن 
يرفعوا مستوى اللعبة ويستفيد من خبرتهم 
ُيسمى  ما  هــذا  كبير،  بشكل  اللبناني  الالعب 

باالستثمار الصحيح.
بــرجــاوي حديثه عــن نظام االحــتــراف  ويختم 
واملشكلة العالقة منذ سنوات بالقول: »العقل 
ليلة وضحاها، يجب  بــني  االحــتــرافــي ال يبدأ 
لتحقيق  وذلـــك  تــدريــجــي  بشكل  عليه  الــعــمــل 
مــبــادئ االحـــتـــراف الــتــي تــنــص عليها قــوانــني 

حسين ياسين: عار على 
كرة القدم اللبنانية وجود 

نظام كهذا في 2016

موغوروزا تريد تقديم 
األفضل في المستقبل 

بعد عام صعب

االتحاد الدولي لكرة القدم. ويتم تعيني فريق 
عمل مــن خــبــراء فــي هــذا املــجــال إلعـــداد خطة 
جميع  ُتطبق  النهاية  وفــي  لــســنــوات،  تطوير 
اللبنانية، وبالتالي  الشروط على كل األندية 

تشهد كرة القدم نهضة كبيرة«.
الرياضي  الصحافي  اإلطـــار، يؤكد  هــذا  وفــي 
ــم دســـوقـــي أنــــه عــنــدمــا ُيــطــبــق نــظــام  ــيـ ــراهـ إبـ
االحتراف في لبنان، لن نرى العبني يشربون 
املــتــأخــرة في  الــســهــرات  الــنــرجــيــلــة، ستنتهي 

إلــى التدريب  الــالعــب  الــلــيــل، سينزل  ســاعــات 
مــتــحــمــســًا ولــــديــــه الـــحـــافـــز لــتــقــديــم األفـــضـــل، 
وبالتالي ُيصبح ملتزمًا مع النادي ومسؤواًل 

عن تصرفاته.
وُيــشــيــر دســوقــي إلـــى الــواقــع الــصــعــب لالعب 
ــة تــتــمــســك  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــانــــي: »األنـــــــديـــــــة الـ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
بــالــالعــبــني بــنــوع مــن )الــعــبــوديــة(، وهــــذا أمــر 
ال يــمــكــن الــقــبــول فـــيـــه، إنــســانــيــًا قــبــل كـــرويـــًا، 
وهــنــاك ثالثة أطـــراف مسؤولة عــن عــدم إقــرار 

نظام االحــتــراف، الطرف األول هو اتحاد كرة 
القدم، الطرف الثاني هو النادي الذي يخاف 
من تحرير الالعب وكتابة عقود«. وهنا يجب 
الــلــبــنــانــيــة تتمسك  إلــــى أن األنـــديـــة  اإلشــــــارة 
بمفهوم خاطئ، إذ تعتقد أنها تخسر عندما 
 عقدا مع العب، لكن على العكس كل نادي 

ُ
تسن

يدفع لالعب سنويًا مبلغا ماليا، فلو تم جمع 
هذه املبالغ وتنظيمها سيصبح األمر أسهل، 
ألن النادي في كل األحوال سيدفع هذه املبالغ 

فـــي الـــنـــهـــايـــة. ويـــؤكـــد الــصــحــافــي الــريــاضــي 
شــربــل كــريــم أن مــســؤولــيــة عـــدم وضـــع نــظــام 
احــتــراف مشتركة بني االتــحــاد واألنــديــة، لكن 
اللبناني  االتــحــاد  أن  إلــى  يجب اإلشــــارة هنا 
الــقــدم ال يملك سلطة على األنــديــة لكي  لــكــرة 
ــتــــراف، وبــالــتــالــي  يــفــرض عــلــيــهــا قـــانـــون االحــ
فإن األندية هي من تتحكم بهذا القرار وبذلك 
تصعب مهمة إطـــالق هـــذا الــقــانــون فــي أقــرب 
ــى أن لــــــوزارة  ــ ــــت مـــمـــكـــن. ويـــشـــيـــر كـــريـــم إلـ وقـ
أيضًا، ألنها ال تهتم  الشباب والرياضة دورًا 
بالرياضة وبشكل خاص بكرة القدم، ويعود 
إلى  لبنان  فــي  الــريــاضــة  تــراخــي وزارة  سبب 
عدم وجود الثقافة الرياضية، وبالتالي ليس 
هــنــاك أي اهــتــمــام لــتــطــويــر كـــرة الــقــدم بشكل 
خاص والرياضة بشكل عام.  وأخيرًا بالنسبة 
لحسني ياسني، الصحافي الرياضي في قناة 
»بي إن سبورت«، فهو يختصر القضية بكلمة 
أن نظام  واحــدة هي »العبودية«، ألنــه يعتبر 
العقود الحالي في لبنان انتهى العمل به منذ 
نصف قرن تقريبًا في العالم، وعــار على كرة 
الــقــدم اللبنانية أن يــكــون هــنــاك نــظــام توقيع 
اللبناني  الـــالعـــب  أن  يــاســني  ــــدي. ويــعــتــقــد  أبـ
على  وأن يحصل  االحــتــراف  لــقــانــون  بحاجة 
حــقــوقــه كــامــلــًة بغية الــتــطــور والـــوصـــول إلــى 
مستوى كروي احترافي عال يمكنه من خالله 
الــقــارة اآلسيوية على أقل  أقــرانــه في  منافسة 
قــائــاًل: »ال منطق وال ديــن وال  تقدير. ويختم 
قــانــون يقبل بــوجــود هــكــذا نــظــام عــقــود، هــذا 

عار على كرة القدم في لبنان«.
)تصوير: علي علوية(

برشلونة يتأهل لدور الـ16
حجز برشلونة اإلسباني مقعده في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 
الديار على سيلتك اإلسكتلندي. وعلى ملعب »سيلتك بارك«  إثر فــوزه خــارج 
أحرز النجم األرجنتيني ليونيل ميسي هدفني ليقود فريقه برشلونة اإلسباني 
»البرغوث«  بثنائية نظيفة. وأحــرز  إلسقاط سيلتك اإلسكتلندي في عقر داره 
هدفًا في كل شوط حيث جاء هدف االفتتاح في الدقيقة 24 من أحداث الشوط 
املنطقة  الــبــرازيــلــي نيمار داخـــل  مــن  بينية ســاحــرة  تــمــريــرة  قــابــل  األول بعدما 
بينما  جـــوردون.  كريغ  ملرمى  الضيقة  الــزاويــة  فــي  مباشرة  يسارية  بتسديدة 
سجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سددها في وسط املرمى بعد 

عرقلة املهاجم األوروغواياني لويس سواريز داخل املنطقة.

... والسيتي يلحقه أيضًا
وعلى الجانب اآلخر في ذات املجموعة، عاد مانشستر سيتي بتعادل إيجابي 
بهدف ملثله من ملعب »بوروسيا بارك« معقل بوروسيا مونشنغالدباخ األملاني.
التسجيل  بــاب  افتتح أصحاب األرض  األول، حني  الشوط  اللقاء في  جــاء هدفا 
منذ الدقيقة 23 عبر املهاجم البرازيلي رافاييل كايتانو إثر هجمة مرتدة سريعة 
انتهت عند املهاجم املخضرم داخل املنطقة ليسدد كرة قوية في شباك التشيلي 

كالوديو برافو.
إال أن »السيتيزنس« عادلوا النتيجة في الدقيقة األخيرة من عمر الشوط بأقدام 
ديفيد سيلفا بعد تمريرة عرضية من اليمني من البلجيكي كيفني دي بروين 
حولها الدولي اإلسباني بقدمه في الشباك. وفي الجولة األخيرة التي ستقام يوم 
بوروسيا مونشنغالدباخ  نظيره  برشلونة  املقبل، سيستضيف  الشهر  6 من 
على ملعب »الكامب نو«، فيما سيستقبل املان سيتي فريق سيلتك اإلسكتلندي 

على ملعب »االتحاد«.

سان جيرمان يتصدر المجموعة بعد التعادل 
مع أرسنال

أكد باريس سان جيرمان الفرنسي أحقيته بصدارة املجموعة األولى في دوري 
اإلنكليزي 2-2 في  أرسنال  إيجابيًا مع مضيفه  تعادله  األوروبــي بعد  األبطال 
عقر دار األخير ملعب اإلمارات اللندني، خالل املباراة التي جمعت الفريقني في 
الجولة الخامسة التي أسفرت أيضًا عن تعادل سلبي بني لودفوريتس رازفراد 

البلغاري وضيفه بازل السويسري.

بدأت املباراة بشكل قوي حيث سعى كل فريق منذ لحظاتها األولى لخلق الفرص 
وتسجيل هدف، لكن وضح تفوق فريق العاصمة الفرنسية على مضيفه الذي 
ظهر دون التوقعات. وافتتح األوروغوياني إدينسون كافاني باب التسجيل حني 
سدد الكرة قوية في الزاوية العليا على يسار الحارس ديفيد أوسبينا )د.18(. 
الفرنسي  لها  انــبــرى  للمدفعجية مــن ركلة جــزاء )د.45(  الــتــعــادل  وجــاء هــدف 
أوليفيه جيرو الذي سدد على يمني الحارس الفرنسي ألفونس أريوال الذي ارتمى 

في الناحية األخرى. 
الــوســط اإليطالي  الــتــقــدم )د.60( مستغال خطأ العــب  وخــطــف أرســنــال هــدف 
التعادل  بــاريــس ســان جيرمان  الــذي سجل فــي مــرمــاه، وأدرك  مــاركــو فيراتي 

بهدف جاء من ركلة ركنية عن طريق النيجيري أليكس أيوبي.

أتلتيكو يستغل هدية روستوف
حسم أتلتيكو مدريد صدارة املجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

بفوزه بهدفني نظيفني على ملعبه أمام إيندهوفن الهولندي.
ورفع الفريق اإلسباني بفوزه هذا رصيده إلى 15 نقطة واستغل خسارة بايرن 
ميونخ أمام مضيفه روستوف الروسي )2-3(، ليوسع الفارق بينه وبني الفريق 
ملواجهة  أرينا  إليانز  ملعب  إلــى  األتلتي  يذهب  وبذلك  نقاط.  إلــى ست  البافاري 
نتيجة  للمجموعة مهما كانت  املجموعات، وهو متصدر  بايرن في ختام دور 
اللقاء. ورفع روستوف بفوزه على بايرن رصيده إلى أربع نقاط في حني يتذيل 

أيندهوفن املجموعة بنقطة واحدة.

املصنف  مـــوراي  أنــدي  البريطاني  سيشارك 
ديوكوفيتش  نــوفــاك  والصربي  عامليًا  األول 
املصنف الثاني وحامل اللقب في بطولة قطر 
ما  الفترة  في  ستقام  التي  للتنس  املفتوحة 
بني الثاني والسابع من يناير/ كانون الثاني 

املقبل في مستهل املوسم الجديد.
وســــتــــقــــام الــــبــــطــــولــــة قــــبــــل انـــــطـــــالق بـــطـــولـــة 
أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة أولـــى الــبــطــوالت األربـــع 
الكبرى في املوسم الجديد. وهذه النسخة 25 
التي تقام في مجمع خليفة  من بطولة قطر 
ــواش فـــي الـــدوحـــة  ــ ــكـ ــ الــــدولــــي لــلــتــنــس واالسـ
وتـــحـــظـــى بـــمـــشـــاركـــة الـــعـــديـــد مــــن األســــمــــاء 
الــالمــعــة مـــن بــيــنــهــا الــفــرنــســي جـــو ويــلــفــريــد 
تــومــاس  بــطــل 2012 والــتــشــيــكــي  تــســونــجــا 

برديتش والتونسي مالك الجزيري.
ويشارك في البطولة 32 العبًا إجمااًل يدخل 
25 مــنــهــم مـــبـــاشـــرة إلــــى الـــقـــرعـــة الــرئــيــســيــة 
ــــني يـــحـــصـــلـــون عــلــى  ــبـ ــ ــة العـ ــثــــالثــ ــة لــ ــ ــافــ ــ إضــ
بطاقات دعــوة وأربعة العبني يتأهلون عبر 
الــتــي ســتــقــام يــومــي 31  الــتــمــهــيــديــة  األدوار 
من ديسمبر/ كانون األول املقبل واألول من 

يناير 2017.
وقــــــال كـــريـــم الــعــلــمــي مـــديـــر الـــبـــطـــولـــة الــتــي 

من  لالستبعاد  ظفار  أميا  املالكمة  تعرضت 
الــبــطــولــة الــوطــنــيــة للمالكمة الــتــي جـــرت في 
كيسيمي بــواليــة فــلــوريــدا األمــيــركــيــة، وذلــك 
بسبب ارتدائها الحجاب تحت غطاء الرأس 
باللعبة( إضافة لسراويل  الخاصة  )الخوذة 
طويلة تسترها.  واعتبر الحكام أن لباسها 
ــاد الـــدولـــي  ــ ــــحـ يــشــكــل انـــتـــهـــاكـــًا لـــلـــوائـــح االتـ
للمالكمة، خصوصًا تلك التي تتعلق بأمور 

السالمة، وقاموا باستبعادها.
ــيـــفـــة »واشـــــنـــــطـــــن بــــوســــت«  وبــــحــــســــب صـــحـ
األمــيــركــيــة الــتــي نــشــرت الــخــبــر، فــإن املالكمة 
املسلمة البالغة من العمر 16 عاما، حرمت من 
املشاركة بسبب لباسها، ما أدى الستبعادها 
وإعالن فوز منافستها عالية شاربوني، بيد 
للغاية حينما  رائعة  لفتة  األخيرة قدمت  أن 
ــّررت االحـــتـــفـــال بـــالـــفـــوز مـــع املـــالكـــمـــة أمــيــا  ــ قــ

تضامنًا معها بعد االستبعاد الظالم.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة األمــيــركــيــة عـــن املــالكــمــة 
مينيسوتا،  واليــة  من  القادمة  أميا،  املسلمة 
قولها إن منافستها عالية جاءت إليها بعد 

بيان  فــي  بــصــورة منتظمة منذ 1993،  تــقــام 
ــادر عــن اللجنة اإلعــالمــيــة »نــحــن ســعــداء  صـ
بــالــتــرحــيــب بـــالـــعـــالـــم مــــجــــددًا فــــي الــــدوحــــة. 
قــطــر هـــي مـــحـــور الـــريـــاضـــة الــعــاملــيــة ونــحــن 
شغوفون بالتنس، ال يراودني أدنى شك في 
السابقة  النسخ  ستتجاوز   2017 نسخة  أن 
عــلــى كــافــة األصـــعـــدة«. ومــنــذ انــطــالقــهــا عــام 
1993 عندما فــاز بها األملــانــي بــوريــس بيكر 
نجح ثالثة العبني فقط في الدفاع عن لقبهم 
ــم الــــســــويــــدي ســـتـــيـــفـــان إدبــــــــرغ الــــــذي فـــاز  هــ
والسويسري  و1995   1994 عامي  بالبطولة 
روجــر فيدرر )2005 و2006( ومــوراي )2008 
أثر  القــتــفــاء  ديوكوفيتش  ويسعى  و2009(. 
املاضي  العام  بالبطولة  تــوج  بعدما  الثالثة 

على حساب اإلسباني رفاييل نادال.
ولــكــن هــذه املهمة لــن تــكــون سهلة إذ أنــه قد 
في  مــوراي  منافسه  الصربي  الالعب  يواجه 
النهائي إذا بلغا هذه املرحلة في فصل جديد 
من مسلسل الصراع على صــدارة التصنيف 
الـــعـــاملـــي. وكـــــان مــــــوراي ضــمــن إنـــهـــاء الــعــام 
بعدما  األولـــى  للمرة  التصنيف  فــي صـــدارة 

معًا  حولهما  الــحــزام  ووضــعــت  استبعادها 
ثم احتضنتها وتقاسمت الفوز معها وقالت 
الفائزة  أنــت  قــامــوا باستبعادك،  »إنــهــم  لــهــا: 
الحقيقية، هذا غير عادل«، وتعانقتا معًا في 

مشهد مؤثر.
وقالت عالية شاربوني، وفقًا للصحيفة، إنها 
إزاء  مــا  بشيء  القيام  إلــى  بحاجتها  شعرت 
ذلك األمر. وأكدت أن القرار لم يكن صحيحًا، 
وأن ما ترتديه منافستها أميا لم يكن ليشكل 
عائقا في ما يتعلق بأمور السالمة، وأنهم لم 
يعطوها الفرصة للقتال، مؤكدة أنها شعرت 

باالستياء بعد استبعادها.
وشــــقــــت أمــــيــــا طـــريـــقـــهـــا بـــشـــكـــل صـــعـــب قــبــل 
أكــثــر مـــن عـــامـــني. وخـــاضـــت مــنــذ ذلـــك الــزمــن 
عليها  واقترح  التقليدي،  باللباس  نزاالتها 
أن تلعب رياضة  البداية،  والدها محمد، في 
»املــبــارزة«. لكنها أصــرت على لعب املالكمة 
تحت إشراف والدها، ونجحت في التألق. بل 
وكسبت تأييد زمالئها من الالعبني الذكور، 
خــصــوصــًا أنــهــا امــتــازت بــالــضــربــات القوية 

املوجهة لخصومها.
ــات املــتــحــدة  ويــخــشــى املــســلــمــون فـــي الــــواليــ
ــلـــيـــهـــم عــقــب  ــيـــق عـ ــيـ ــتـــضـ األمــــيــــركــــيــــة مـــــن الـ
انــتــخــاب الــرئــيــس األمــيــركــي الــجــديــد دونــالــد 
ترامب، والذي سبق أن أظهر عداءه الواضح 
لــإســالم واملسلمني، وأثـــار جـــداًل واســعــًا في 
اآلالف  األميركي حينما هدد بطرد  املجتمع 
مـــن املــهــاجــريــن مـــن الـــبـــالد بــعــد نــجــاحــه في 

االنتخابات الرئاسية.

فـــاز عــلــى ديــوكــوفــيــتــش فــي نــهــائــي البطولة 
الختامية ملوسم تنس الرجال في لندن مطلع 

هذا األسبوع.
فـــي املــقــابــل أكــــدت العــبــة الــتــنــس اإلســبــانــيــة 
الــفــنــزويــلــيــة األصـــــل، غــاربــيــيــنــي مـــوغـــورزا، 
الــفــائــزة بــبــطــولــة روالن غـــــاروس، إن كـــل ما 
مرت به خالل العام الحالي سيساعدها لكي 

تصبح »العبة أفضل«.
وفي تصريحات نشرها اليوم موقع مصرف 
)BBVA( أحد رعاة الالعبة، قالت موجوروزا 
إنها لن تنسى مطلقًا اليوم الذي توجت فيه 
بـــروالن غـــاروس »ذلـــك الــيــوم تــرك أثـــرًا كبيرًا 
لــدي حتى نهاية الــعــام، وأعتقد أنــه سيكون 

عالمة في مسيرتي بأكملها«.
وتـــرى الــالعــبــة أن الــتــتــويــج بــــروالن غـــاروس 
يمثل حلمًا أصبح حقيقة، وهو أبرز ما حدث 

خالل املوسم. 
في املقابل عن مدربها الفرنسي، سام سوميك، 
تـــرى مــــوغــــوروزا، املــصــنــفــة الــســابــعــة عــاملــيــًا، 
يساعدها  وهــو  جــيــدًا  فريقًا  يشكالن  أنهما 
كثيرًا. وأشارت إلى األحداث األخرى البارزة 
إسبانيا  تأهل  ومنها  الحالي  املوسم  خــالل 
إلى املجموعة العاملية ببطولة كأس االتحاد 
ومــشــاركــتــهــا فــي الــبــطــولــة الــخــتــامــيــة ملوسم 
كما وكشفت  في سنغافورة.  التنس  العبات 
مـــوغـــوروزا أنــهــا غير راضــيــة عــن أدائــهــا في 
سنغافورة وأعربت عن أسفها لعدم تمكنها 

من تقديم أداء أفضل.
)رويترز(

ولــم تكن بــدايــة أمــيــا ظــفــار سهلة فــي ميدان 
ريــاضــة املــالكــمــة، حــيــُث عــانــت كثيرًا قبل أن 
تتأقلم مع فكرة فتاة ُمحجبة تمارس رياضة 
املالكمة فــي أمــيــركــا، وذلــك بعد أن بــدأت في 
صالة رياضية منذ عامني تقريبًا، وهــا هي 

اليوم تقاتل على الحلبة ولم تخلع حجابها 
حتى اليوم رغم كل الصعوبات التي مرت بها. 
وكان والدها محمد ظفار أول من دعمها في 
مشوارها الرائع لكي ال يحرمها من تحقيق 
فإن  األميركية،  الصحيفة  وبحسب  حلمها. 

والدها فّضل في بداية األمر أن تمارس أميا 
قبل  املالكمة  لكنها فضلت  املــبــارزة،  رياضة 
أي شيء. بعد ذلك عمل والدها مع ابنته على 
كل التفاصيل الصغيرة في عالم املالكمة، إلى 
حني وجدت مجموعة من املالكمني وتدربت 
ــراف فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ مـــعـــهـــم ودخــــلــــت عــــالــــم االحــ

الرياضة التي أحبتها منذ الصغر.
الخاصة  التقنيات  أميا كل  أن تعلمت  وبعد 
بعالم املالكمة، واجهت صعوبات كبيرة في 
إيــجــاد مــنــافــس يــخــوض لــقــاًء ضــدهــا وذلــك 
بــســبــب قـــصـــر قــامــتــهــا حـــيـــث يــبــلــغ طــولــهــا  
مــتــرًا ونــصــف املــتــر فــقــط، هــذا بــاإلضــافــة إلى 
في  منافستها  أمـــام  عائقًا  كــان  حجابها  أن 
القوانني  بسبب  األمــيــركــيــة  املــالكــمــة  حلبات 
ــذه الــريــاضــة  الـــتـــي تــمــنــعــهــا مـــن مــمــارســة هــ

بالحجاب في ظل وجود لباس مخصص.
وبــحــســب الــتــقــاريــر األمــيــركــيــة، فـــإن السماح 
ملــالكــمــة مــحــجــبــة بــاملــشــاركــة فـــي املــنــافــســات 
ســيــثــيــر الـــجـــدل حــــول إمــكــانــيــة مــشــاركــة كل 
األديــان، خصوصًا في ظل وجود حوالي 30 
ألف مالكم هاو في أميركا. في وهذا اإلطار، 
هناك اعتراضات كثيرة من منظمات حقوقية 
تطالب بالسماح لجميع املالكمني باملشاركة 
الذي  األمــر  كــان دينهم،  املنافسات مهما  في 
قــد ُيسفر يــومــًا مــا عــن إصـــدار قــانــون جديد 
ــفــــار بــمــمــارســة  ــيــــا ظــ يـــســـمـــح لــلــمــحــجــبــة أمــ
في  كبيرة  مشاكل  بــدون  املفضلة  رياضتها 

أميركا.
)العربي الجديد(

حجاب مالِكمة يحرمها من مباراةموراي وديوكوفيتش على رأس المشاركين في بطولة قطر 

قبل  مــا  الــســادس  الــجــزء  يكشف 
»كرة  تحقيق  سلسلة  من  األخير 
الرهيب  الصمت  عــن  الــكــرامــة« 
الرياضية  الصحافة  تعيشه  الذي 
في لبنان التي لم تتجرأ على تناول 
العقود  أو  االحــتــراف  مــوضــوع 
تطرح  ولم  جدي،  بشكل  األبدية 
المقابل  فــي  للمشكلة.  حــلــوًال 
التي  الكبيرة  المسؤولية  هناك 
اللبناني  واالتحاد  األندية  تتحملها 
األخرس  الشيطان  دور  يلعب  الذي 
وال  واألخطاء  المشاكل  يرى  ألنه 
إنقاذ  بغية  واضحة  لخطة  يلجأ 

كرة القدم في لبنان.

شيطان أخرس 
وقيادة نائمة

المصنف األول والثاني 
عالميًا سيتنافسان في 

البطولة القطرية

أثارت المالكمة المحجبة 
أميا ظفار جدًال كبيرًا 

في أميركا بسبب 
استبعادها من البطولة 

الوطنية للمالكمة

يحلم بمستقبل أفضل في كرة القدمالالعب اللبناني يعشق كرة القدم 

يُقاتل من أجل القميص رغم العقد األبدي

)Getty /(تتويج موراي بلقب البطولة الختامية )جوليان فينييGetty /المالكمة ممنوعة عن المحجبات في أميركا )مجيد سعيدي

كرة 
الكرامة ]5[

يتناول الجزء الخامس من سلسلة تحقيق »كرة الكرامة« قضية نظام 
يلعبون  الذين  اآلن، والالعبين  لبنان حتى  يُطبق في  الذي لم  االحتراف 

مع أنديتهم بتوقيع أبدي

عقود عبودية ُتقيد الالعب اللبناني

مباريـات
      األسبـوع
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أطفال اليمن
سماسرة الحوثيين يجنّدونهم للقتال مقابل مردوٍد مالي

صنعاء ـ العربي الجديد

قــبــل أن تــظــهــر نــتــيــجــة الــثــانــويــة 
الــــعــــامــــة، وقـــــع الـــطـــالـــب الــيــمــنــي 
فــي شــبــاك ســمــاســرة مــن جماعة 
أنصار الله »الحوثيني« الذين أرسلوه إلى 
األسبوع  نتيجته  ظهرت  وعندما  القتال، 
املـــاضـــي بــمــعــدل 92 فـــي املـــائـــة كــانــت أمــه 
تبكي ليس فرحا بالنتيجة، بل قهرًا على 

ابنها الذي ذهب دون علمها.
طرقت األم الصنعانية التي تسكن »سوق 
العاصمة  وســـط  »حــــدة«  بمنطقة  حــجــر« 
ــــودة  ــــن أجــــــل عـ ــــل األبــــــــــواب مـ الـــيـــمـــنـــيـــة، كـ
ولدها الــذي فقد أبــوه سابقًا. عرضت كل 
مـــا تــمــلــك ثــمــنــًا لـــعـــودة ولـــدهـــا الــبــالــغ من 
»الــعــربــي  الــعــمــر 18 عــامــًا. تــتــحــّدث األم لـــ
الـــجـــديـــد«، وهــــي تــبــكــي بـــحـــرقـــة، تــعــرض 
ذهبي  »يأخذوا   

ً
قائلة وتستجدي  ذهبها 

أفــادوا  ولـــدي«. سكان محليون  ويرجعوا 

)Getty/األطفال ضحايا الصراع في اليمن )محمد حويس

 سماسرة ينشطون 
ّ
»العربي الجديد« بأن

في حارات العاصمة صنعاء ويستهدفون 
املراهقني، ولهم طرقهم في إقناع املراهقني 
وبحسب  الحوثيني.  صفوف  في  بالقتال 
الــســكــان »كــثــف الــســمــاســرة مــن نشاطهم 
تــفــاجــأت  إذ  األول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــنــذ 
مــئــات األســـر بــاخــتــفــاء أحـــد أبــنــائــهــا وتــم 
إبالغهم أنه أصبح مع املجاهدين«، وهو 
الحوثي على  تطلقه جماعة  الــذي  االســم 

مقاتليها.
»العربي الجديد«  وكشفت مصادر أمنية لـ
قبل  مــن  تـــدار  املجندين  أن صفقات جلب 
سماسرة على تواصل مع مشرفي جماعة 
الــقــتــال، حيث تدفع  الــحــوثــي فــي جبهات 
 100 جلبه  يتم  مجند  كــل  قيمة  الجماعة 
اقــتــســامــهــا  يــتــم  دوالر(   500( ريـــــال  ألــــف 
بــــني الـــســـمـــســـار واملـــــشـــــرف الـــحـــوثـــي فــي 
جبهة الــقــتــال. بــــدوره، أكـــد عــبــد الــلــه نــور 
ــراد األمـــن الــعــام بصنعاء،  الــديــن، أحـــد أفــ

أن الــســمــاســرة لــديــهــم قــــدرات غــيــر عــاديــة 
مناطق  إلى  بالذهاب  املراهقني  إقناع  في 
إقناع  إذ يتم  أهاليهم،  القتال دون إخبار 
ــق أنــــه فـــي مــهــمــة ديــنــيــة ووطــنــيــة  ــراهــ املــ
وسيكون له شأن، ويتم إغــراؤه بتسليمه 

بندقية كالشينكوف.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ــن لــــ ــديــ وقــــــال نـــــور الــ
»خالل الشهرين األخيرين اختفى عشرات 
الشباب من حارة واحدة بصنعاء، تركوا 
وقالوا  ألهلهم،  وصية  ورســالــة  هواتفهم 
إنهم ذهبوا للجهاد، ولم أكن أدرك خطورة 
األمـــر حتى اختفى ابــن أخــي الــطــالــب في 
ــدارس  ــإحـــدى مــ ــانـــوي بـ الـــصـــف الـــثـــانـــي ثـ

صنعاء، والبالغ من العمر 16 سنة«.
ــــح أنـــه بــعــد الـــوصـــول إلـــى مــنــدوب  وأوضـ
جماعة الحوثي، عرفنا أنه تم إرسال ابن 
نــهــم، وأن عــودتــه  فــي جبهة  للقتال  أخـــي 
وأن  تــكــن مستحيلة،  لــم  إن  ألهــلــه صعبة 
الـــتـــواصـــل مــعــه مــســتــحــيــل، بــيــنــمــا أمــــه ال 

ــكـــاء وتـــخـــشـــى أن يــعــود  ــبـ تـــتـــوقـــف عــــن الـ
ولدها جثة هامدة.

 ابنه 
ّ
إلى ذلك، قال أحد سكان صنعاء، إن

الــبــالــغ مــن الــعــمــر 16 ســنــة اخــتــفــى فجأة 
ـــل شـــخـــص هـــاتـــفـــه مــع  ــام أوصــــ وبــــعــــد أيـــــ
خبر  بعد شهرين  ليسمع  رسالة وصية، 

مقتل ابنه خالل الحرب بجبهة تعز.
وأعلنت القوات الحكومية سابقًا، عن أسر 
الذين  األطــفــال والقاصرين  الــعــشــرات مــن 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف الــحــوثــيــني، وقــالــت 
ألحقتهم بفصول دراسية لتأهيلهم  إنها 
نــفــســيــًا لــلــعــودة إلـــى مـــدارســـهـــم، ونــشــرت 
صـــــــــورًا لــــأطــــفــــال األســــــــــرى فـــــي فـــصـــول 
في  املحلية  السلطات  وأفــرجــت  دراســيــة. 
مدينة مــارب )شـــرق(، األحــد املــاضــي، عن 
خمسة أطــفــال كــانــوا أســـرى لـــدى الــقــوات 
ــادر حــكــومــيــة  ــ ــــصـ الـــحـــكـــومـــيـــة، حـــســـب مـ
وأخـــــــرى حـــقـــوقـــيـــة. وذكـــــــرت املــــصــــادر أن 
األطــفــال تــــراوح أعــمــارهــم بــني 12 إلـــى 15 

عامًا.
ــبــــون إن لـــجـــوء الــحــوثــيــني  ويــــقــــول مــــراقــ
ــــى نــقــٍص  ــــى تــجــنــيــد األطــــفــــال يــشــيــر إلـ إلـ
رغم  في صفوفهم،  املقاتلني  ألعــداد  كبير 
أن جــمــاعــة الــحــوثــي الـــتـــي تــســيــطــر على 
الـــعـــاصـــمـــة ومـــؤســـســـات الــــدولــــة أجـــبـــرت 
ــر قـــــــوات األمـــــــن املـــــركـــــزي وقــــــوات  ــنـــاصـ عـ
القتال،  بجبهات  االلــتــحــاق  على  الــنــجــدة 

وقامت بقطع رواتب كل من يرفض.

سكان محليون أفادوا 
»العربي الجديد« بأّن 
سماسرة ينشطون 
في حارات العاصمة 
صنعاء ويستهدفون 

املراهقني.

■ ■ ■
أكد عبد الله نور الدين، 
أحد أفراد األمن العام 

بصنعاء، أن السماسرة 
لديهم قدرات غير عادية 

في إقناع املراهقني.

■ ■ ■
أعلنت القوات الحكومية 

سابقًا، عن أسر 
العشرات من األطفال 

والقاصرين الذين 
يقاتلون في صفوف 

الحوثيني.

باختصار

كشفت مصادر أمنية لـ»العربي الجديد« أن صفقات جلب المجندين تدار من قبل سماسرة على تواصل مع مشرفي جماعة 
الحوثي في جبهات القتال

هوامش

معن البياري

للملوخّية حضوٌر عتيٌد في مطبخ أشقائنا املصريني، 
وأفــاٌم مصرية عديدة،  عّرفنا مسلساٌت 

ُ
ت ذلــك  إلــى 

دت نفوذ هذه األكلة في مآدبهم، فقراَء وأغنياء وبنْي 
ّ
أك

بنْي. وفي سيرتها، أن قدامى املصريني أول من زرعوا 
الذين  الهكسوس  أراد  أّرخ،  مــن  ذّمـــة  وعــلــى  نبتتها. 
وفدوا إلى مصر محتلني ومخّربني، قبل نّيٍف وثاثة 
قرون ونصف القرن، قْهر املصريني بإجبارهم على 
هذا  وإذا صــّح  استطابوها.  أنهم  غير  امللوخّية،  أكــل 
الــحــاكــم بأمر  الــفــاطــمــي،  الخليفة  الــخــبــر، وكــــذا مــنــع 
امللوخّية، وقْصره على  أكل  املصريني من  عــواّم  الله، 
طهى بإتقاٍن، 

ُ
امللوك واألمراء، فإن هذه النبتة، عندما ت

ال تصير مجّرد طبخٍة في موائدنا، في غير بلٍد في 
إلــى صلٍة   

ُ
أيضًا شأنًا يحيل وإنــمــا  العربي،  املــشــرق 

عويصٍة بني السلطة والرعايا. 
على الرغم مما للملوخّية من تاريٍخ في مصر، حيث 
تــتــجــاوز حــدوَدهــا،  أنــهــا هــنــاك ال  إال  األول،  ها 

ُ
منبت

ــدة، وكـــفـــى الـــلـــه املــؤمــنــني  ــائــ مـــحـــَض طــبــخــٍة عــلــى املــ
شـــر الـــقـــتـــال. وعــلــى وفــــرة مـــا تــضــّج بـــه مــصــر من 
استخدمت،  امللوخّية  أن  نصادف  لم  فإننا  طــرائــف، 
أنــه جيء  أو  أخــرى،   

ً
يومًا، في تعيير فئة هناك فئة

 
ٌ
قـــارئ رأى  وإذا  أحــــد.  شـــأن  مــن  للتبخيس  عليها 

ــارة، غــمــزًا من  لــهــذه الــســطــور أن ثــّمــة، فــي هــذه اإلشــ
قــنــاة األردنـــيـــني، فــذلــك صــحــيــح، ألن وقــائــع تتابعت 
تحظى   

ً
طبخة كانت  وإْن  امللوخّية،  أن  الزعم  تسّوغ 

 
ٌ

متصل مــوضــوٌع  بينهم،  عريض  بــإجــمــاٍع  محّبتها 
يراها  هكذا  أو  والجندرية،  الهوية  بمسألتي  لديهم 
عديدون، من نخبٍة مثقفٍة ومتعلمٍة ومسّيسة، ومن 
مشتغلني في الهم العام وفي مواقع التمثيل والسلطة 
إذا  امــرأتــان  نائبان  )أو  نائبتان  أن تنزعج  أيــضــًا.   
أردنــــــا الــفــصــاحــة األصــــــح( فـــي الـــبـــرملـــان األردنــــــي، 
املــنــتــخــب أخـــيـــرًا، مـــن اصــطــيــاد كــامــيــرا صــحــافــّيــة 
صورة رسالة إحداهما إلى األخرى، تسأل فيها عن 
كيلو  بشراء  لرغبتها  الناشفة،  امللوخّية  بيع  مكان 
منها، فذلك من عادّي األمور، كما هو عاديٌّ أيضًا أن 
يــروج في الشارع األردنــي، بعد ذيــوع الصورة، ومع 
في  ســاخــرة  ونــكــاٍت  مستهجنة  تعليقاٍت  اشــتــعــال 
 عن 

ٌ
مواقع التواصل االجتماعي على القصة، سؤال

ها شراء كيلو 
َ
أحقّية النائب املحترمة التي يشغل بال

ملوخية ناشفة في جلسٍة للبرملان مخصصة ملنح 
لهم. 

ّ
الحكومة الثقة أو حجبها، بتمثيل من تمث

وطبيعيٌّ أن ُيهَمس بسؤاٍل آخر بشأن وجاهة نظام 
ــيـــة 15 مــقــعــدًا في  ــــذي يــعــطــي لــلــمــرأة األردنـ الــكــوتــا ال
 
ٌ
مسألة الناشفة«  »امللوخية  أن  طاملا  الــنــواب،  مجلس 

أكثر إلحاحًا من تفّحص البيان الوزاري. يظلم هذان 

 
ٌ
ــيـــة كــثــيــرًا، فــقــد أثــبــتــت نــســوة الـــســـؤاالن املــــرأة األردنـ

 في غير 
ً
عديداٌت في املجتمع األردني اقتدارًا وجدارة

أيضًا. وكان مؤسفًا  املتعاقبة  البرملانات  شأن، وفي 
من نائٍب في البرملان السابق )تجّددت عضويته في 
الــبــرملــان الـــراهـــن( إشــهــاره غضبه مــن نــظــام الــكــوتــا، 
عندما أعيته الحيلة في محاججة زميلٍة له تحت القبة. 
القبة، بأن تنشغل  أكثر مطلُبه، خارج  وكان مؤسفًا 
إلى  السعي  بــدل  امللوخّية،  بتخريط  بــاده  فــي  املـــرأة 

الوجود في البرملان. 
ــى واقـــعـــة  ــ ــّيـــة، إلـ ـــذه، غـــيـــر املـــنـــسـ ــ ــِتـــه هـ وبـــعـــطـــف قـــولـ
تتبني  الجديد،  البرملان  في  الناشفة  امللوخّية  رسالة 

امللوخية في ذهنيٍة عريضٍة في  )مجددًا؟( مركزية 
حسب 

ُ
ت أن  والخشية  األردنــــي،  السياسي  املجتمع 

النائب  زميلتها  إلــى  هليل  أبــو  عليا  الــنــائــب  رســالــة 
ــٍة فـــي الــكــام   عــلــى وجـــاهـ

ً
ــدورة دلـــيـــا ــ فــضــيــة أبـــو قـ

البائس للنائب السابق الباقي.
وال ُينسى، في مبحث امللوخية، في السياق االجتماعي 
عائلٍة  من  نائبة سابقة،  تعيير  األردنـــي،  والسياسي 
أردنية كريمة، مواطني بلدها من املنبت الفلسطيني، 
فـــي األردن شــيــئــًا غــيــر جلبهم  ُيـــنـــجـــزوا  ــم  لـ بــأنــهــم 
امللوخية إليه. كان ذلك في حرم جامعٍة أردنية، وفي 
غضون ندوٍة عن الهوية الوطنية األردنية، انسحب في 
بدعوى شطط  حتر(  )ناهض  فيها  مشارٌك  أثنائها 
فــي كــام زميله املــشــارك اآلخـــر. كــان ذلــك قبل اثني 
الــواقــعــة كلها، فــي حينه، حنقًا  عشر عــامــًا، وأثـــارت 
على تــردٍّ ظاهر فــي طــرائــق تفكير مثل هــذه. ولكن، 
الذين صاروا  الفلسطينيني  الاجئني  نجاح  أن  يبدو 
امللوخّية وأردنتها، بلغ  وذرّياتهم أردنيني في توطني 
لها )ناشفة!( إلى املؤسسة 

ّ
شأوًا عظيمًا، بداللة تسل

التشريعية في الباد، بل وفي غضون مساجلة بيان 
الــضــحــك، عندما  غــيــر  ولــكــن، ال ُيسعفنا  الــحــكــومــة. 
ــهــويــات الــصــغــرى مـــع بــعــضــهــا، وعــنــدمــا  تــتــنــاوش ال
الوطن، أبقى   جامعًا في 

ً
تكون محّبة امللوخية عاما

الله األردنيني موّحدين دائمًا. 

الملوخية شأنًا أردنيًا

وأخيرًا

يبدو أن نجاح الالجئين 
الفلسطينيين الذين صاروا 

وذريّاتهم أردنيين في 
توطين الملوخيّة وأردنتها، 

بلغ شأوًا عظيمًا
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