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تهويد ما بقي من يافا
تتعدد المشاريع الصهيونية داخل األحياء العربية في يافا. الهدف المخبّأ دائمًا 

طمس المعالم الفلسطينية العريقة، وتهويد ما بقي من المدينة. ]18ـ19[

باريس، القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــيـــل، أمــــس األربــــعــــاء، كـــل جــهــدهــا  بـــذلـــت إســـرائـ
ــري  جــ

ُ
ــذي أ ــ ــأة الــتــصــويــت الـ ــ لــلــتــخــفــيــف مـــن وطـ

ضــدهــا داخـــل لجنة الــتــراث الــعــاملــي فــي منظمة 
»يونيسكو«، حول ما بات ُيعرف بقرار »البلدة 
القديمة في القدس وأسوارها«، الذي يرفض أي 
تغيير أحــدثــه االحــتــال اإلســرائــيــلــي فــي البلدة 
ــِزم  ــلـ الــقــديــمــة ومــحــيــطــهــا، كــمــديــنــة مــحــتــلــة، وُيـ
ســلــطــات االحـــتـــال »بـــالـــوقـــف الـــفـــوري لجميع 
ذها 

ّ
تنف الــتــي  القانونية  غير  الــحــفــريــات  أعــمــال 

تدخات  تمثل  بطريقة  املستوطنني  مجموعات 
صارخة ضد آثار القدس«. والتخفيف من وطأة 
دون  الــحــؤول  اإلسرائيلية، من خــال  الخسارة 
القرار باإلجماع، حصل، بحسب موقع  صدور 
»هآرتس«، بفضل ضغوط أميركية انتهت بطلب 
التراث، هما تنزانيا وكرواتيا،  دولتني في لجنة 
بالتصويت في باريس على القرار بدل صدوره 
يؤيد  الــذي  الــقــرار  انتصر  وبالفعل،  بــاإلجــمــاع. 
الــقــدس، والـــذي  الــعــربــي فــي  الفلسطيني  الــحــق 
تــقــدمــت بــه الــكــويــت ولــبــنــان وتــونــس نــيــابــة عن 
األردن وفلسطني، بتصويت 10 دول ملصلحته، 

ومعارضة دولتني، وامتناع 8 دول عن التصويت، 
ــاء الــلــجــنــة  ــاب دولــــــة واحـــــــدة مــــن أعــــضــ ــيـ فــــي غـ
تقدمت  التصويت،  وبعد  دولـــة.   21 مــن  املكونة 
إسرائيل، في تصريح صادر عن مكتب رئيس 
بالشكر  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلي،  الــوزراء 
إلـــى كــرواتــيــا وتــنــزانــيــا، بــعــد إصــرارهــمــا على 
التصويت السّري، لكسر اإلجماع حول مشروع 
»التصويت  أن  نتنياهو  مكتب  واعتبر  الــقــرار. 
السري جاء بنتيجة أفضل بالنسبة إلسرائيل؛ 
إذ كانت تركيبة الدول األعضاء في اللجنة هذا 
العام أسوأ بالنسبة لها مقارنة بالعام املاضي«. 

الجديد  الــقــرار  فــإن  وبحسب موقع »هــآرتــس«، 
 لهجة من القرار الذي صدر قبل أسبوعني 

ّ
أخف

وأن  »يــونــيــســكــو«،  ملنظمة  اإلداريـــــة  اللجنة  عــن 
املندوَبني األردني والفلسطيني أدخا تعديات 
عــلــى نــص الـــقـــرار، لــضــمــان تــمــريــره بــاإلجــمــاع، 
»الحائط  تعبير  اليوم  قــرار  مثل استخدام نص 
الــغــربــي« لــإشــارة إلــى حــائــط الــبــراق، واعتماد 
السابق،  للقرار  له فقط، خافًا  العبري  املسمى 
ر القرار الجديد 

ّ
ومع إزالة الهالني حوله. كما يذك

االحتال  قوة  بتعبير  وليس  الرسمي،  باسمها 
الذي ظهر في القرار السابق.

قرار القدس في »يونيسكو«: خسارة أقل وطأة إلسرائيل
الحدث

تتجه أنظار الحكومة 
التونسية إلى المغتربين 

لدعم االقتصاد المحلي 
عبر المشاركة في 

التمويل الالزم للدولة.
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B B

  شرق
      غرب

واشنطن تشيد بجهود 
الدوحة ضّد اإلرهاب

أشــــــــــاد مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الــــخــــزانــــة 
اإلرهــاب  تمويل  لشؤون  األميركي 
ــود  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ »الـ ـــ ــ ــر بـ ــ ــسـ ــ ــــايـ دانــــــــيــــــــال غـ
تبذلها قطر في  الــتــي  اإليــجــابــيــة« 
مواجهة تمويل »اإلرهاب«. وأفادت 
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي الـــدوحـــة، 
فـــــي بـــــيـــــان، بـــــــأن غــــايــــســــر عــــرض 
ــة ولــقــائــه  خــــال زيـــــارة إلــــى الـــدوحـ
الـــوزراء عبد الله بــن ناصر  رئيس 
ــن خــلــيــفــة آل ثـــانـــي )الـــــصـــــورة(،  بــ
»الــجــهــود اإليــجــابــيــة الــتــي تبذلها 
قطر في مواجهة تمويل اإلرهاب«. 
»تــــدعــــم  واشــــنــــطــــن  أن  وأضــــــافــــــت 
الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا قــطــر بمنع 
ــدام  ــتـــخـ ــولـــي اإلرهــــــــــاب مــــن اسـ ــمـ مـ

قطاعها املالي«.
)فرانس برس(

إصابة جندي إسرائيلي 
على الحدود مع لبنان

أعــلــن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي إصــابــة 
جندي منه بعد إطاق نار عليه من 
من  اللبناني«  الجانب  فــي  »مركبة 
املطلة، مشيرًا  منطقة  قرب  الحدود 
إلى أن الجنود »ردوا بإطاق النار«. 
لــكــن قــيــادة الــجــيــش الــلــبــنــانــي نفت 
الكام اإلسرائيلي. فيما أفاد شهود 
ــــن وصـــــــول تــــعــــزيــــزات مــن  ــان عـ ــيــ عــ
»يونيفيل«  الدولية  الطوارئ  قــوات 
الجيش  اســتــخــبــارات  مــن  وعناصر 
الــلــبــنــانــي إلــــى مــنــطــقــة املــطــلــة على 

الحدود للتحقيق في الحادث.
)العربي الجديد(

األسطول الروسي لن 
يتوقف في سبتة قبل 

سورية
اإلسبانية  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمـــس األربـــعـــاء أن روســـيـــا سحبت 
طــلــب الــســمــاح ألســطــولــهــا الحربي 
املــتــجــه إلــــى ســـوريـــة بــالــتــوقــف في 
ــأ ســـبـــتـــة اإلســــبــــانــــي لــلــتــمــون  ــرفــ مــ
الذي كان مقررًا الجمعة. وتعرضت 
ــا لــــضــــغــــط مـــــــن الـــحـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
األطــلــســي لــرفــض تمكني األســطــول 
الـــــروســـــي مــــن الـــتـــمـــون فــــي مــيــنــاء 
ــتـــة. وســــبــــق ملــــدريــــد أن أعــطــت  ــبـ سـ
مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تـــوقـــف األســـطـــول 

الروسي في أيلول/سبتمبر.
)فرانس برس(

أردوغان: ليس لتركيا 
مخططات في حلب

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغــــــــان )الــــصــــورة( أن عــمــلــيــات 
التركي في سورية تهدف  الجيش 
لتأمني السيطرة على بلدتي الباب 
يــمــد  أن  ــزم  ــتـ ــعـ يـ لـــكـــنـــه ال  ــبـــج  ــنـ ومـ
هـــذه الــعــمــلــيــات إلـــى مــديــنــة حــلــب. 
وقــال في خطاب في أنــقــرة: »لنبدأ 
التنظيمات  ضــد  مشتركة  مــعــركــة 

ألهلها.  ملك  حلب  لكن  اإلرهــابــيــة. 
عــلــيــنــا أن نــــوضــــح ذلــــــــك«. وشــــدد 
ــاء  ــشــ إلنــ ــــة  ــاولـ ــ ــــحـ مـ »أي  أن  ــلــــى  عــ
ــة فــي  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ مـــنـــطـــقـــة إرهـــــــــاب فـ
الوقت الراهن، يعد تهديدًا مباشرًا 
نحونا«. وأكد اتباع باده سياسة 
أمــنــيــة جـــديـــدة وهــــي عــــدم انــتــظــار 
وصـــــول الـــتـــهـــديـــدات إلــــى الـــحـــدود 
ــلـــى تــلــك  الـــتـــركـــيـــة، بــــل الـــقـــضـــاء عـ

التهديدات في مصدرها.
)رويترز، األناضول(

»داعش« يقتل 30 شخصًا 
في أفغانستان 

ـــتـــل مـــا ال يــقــل عـــن ثـــاثـــني قــرويــا 
ُ
ق

بــيــنــهــم أطـــفـــال بـــرصـــاص مسلحني 
ينتمون إلى تنظيم »داعش« وسط 
أفغانستان. وقــال حاكم واليــة غور 
وسط الباد نظير خازه إن »داعش« 
قتل مساء الثاثاء »نحو 30 مدنيا 
بـــيـــنـــهـــم أطــــــفــــــال«، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن 
انتقاما ملقتل أحد  العملية حصلت 
قــيــاديــي الــتــنــظــيــم، إذ نــفــذت قـــوات 
األمن بمساعدة قرويني عملية قتل 

خالها هذا القيادي.
)فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ــــول تـــركـــيـــا فــــي مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة  ــار دخــ ــ أثــ
ــة اإلســـامـــيـــة«  ــدولــ املـــوصـــل مـــن تــنــظــيــم »الــ
ــلـــغـــط والـــشـــكـــوك  )داعـــــــــــش(، الـــكـــثـــيـــر مــــن الـ
َمــن تعامل  فــي واشــنــطــن. ثمة  والتحفظات 
معه من زاوية أنه يعكس طموحات الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، في »استعادة 
ــا  مــجــد اإلمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة«، ودورهـ
القيادي في املنطقة واملسؤول عن »حماية 
ـــة«. وهـــنـــاك مـــن رأى فــيــه خــطــوة 

ّ
أهـــل الـــســـن

تمّهد لترسيم الحدود التركية من جديد مع 
الــعــراق وســوريــة، على أســـاس أن أردوغـــان 
ــادة الــنــظــر فـــي »اتــفــاقــيــة لــــوزان  ــإعـ طــالــب بـ
كــانــت مجحفة« بحق تركيا،  أنــهــا  بــذريــعــة 
وحرمتها من كثير من األراضي التي كانت 
تابعة لها. وهناك من تفّهم التدخل من باب 
أن لتركيا عاقات تاريخية مع هذه املناطق 
ال سيما تلك التي تقطنها أقلية تركمانية، 
ــود كـــل من  ــ ــا تـــريـــد بــالــتــالــي مــنــع وجـ وأنـــهـ

بروكسل ـ العربي الجديد

لــم يــعــد الــحــديــث عــن اقــتــراب مــعــركــة تحرير 
مــديــنــة الـــرقـــة الــســوريــة مـــن ســيــطــرة تنظيم 
»الدولة اإلسامية« )داعش( مجرد توقعات، 
مع كام غربي صريح عن أن انطاق املعركة 
ــنــــاق عــلــى  مـــســـألـــة أســــابــــيــــع، لـــيـــكـــتـــمـــل الــــخــ
الرئيسي  مــقــره  على  الــهــجــوم  بعد  التنظيم 
املعركة  لكن هــذه  املوصل.  العراق مدينة  في 
تــطــرح إشــكــالــيــات مــتــعــددة، أبـــرزهـــا الخطة 
التي  والــقــوات  الرقة،  لتحرير  عتمد 

ُ
التي ست

ســتــشــارك فــيــهــا، مــع تــجــديــد تــركــيــا رفضها 
مشاركة القوات الكردية املعارضة لها فيها، 
إضافة إلى مصير آالف املدنيني املحتجزين 
تخّوف  التنظيم، وســط  رحمة  تحت  رهــائــن 
ــمـــوازاة  مـــن تــحــّولــهــم إلـــى دروع بــشــريــة. وبـ
ــتـــراب هــذه  ــــان الــغــربــي الــصــريــح عـــن اقـ اإلعـ

قوات حزب العمال الكردستاني في املنطقة 
جري 

ُ
ت قــد  طائفية  ومليشيات  الــحــدوديــة، 

تغييرًا مذهبيا ديمغرافيا سبق وحصل في 
عدد من مناطق دخلت إليها تلك املليشيات 
الــحــاالت، أعربت  الحليفة إليــــران. وفــي كــل 
هــذه األوســـاط عن الخشية من عواقب هذا 
الــــدور بــاعــتــبــاره يشكل إمــعــانــا فــي تعقيد 
، وبالتالي في 

ً
املشهد امليداني، املعقد أصا

زيادة تفخيخه. واتسم موقف إدارة الرئيس 
بــاراك أوبــامــا، من هــذا التطور، بااللتباس. 
في البداية، لم يصدر عنها رد على الدخول 
التركي إال بعدما خرج التراشق بني بغداد 
وأنــقــرة إلــى الــعــلــن. عــنــدهــا، اكتفت بالقول 
إنه على تركيا أن تتشاور مع العراق بشأن 
ــي الــعــراقــيــة. وهــذا  خــطــواتــهــا داخـــل األراضــ
بــــغــــداد مــــن دون أن يــغــضــب  ــــام يـــرضـــي  كـ
ــرة. لــــم تـــعـــتـــرض عـــلـــى خـــطـــوة حــكــومــة  ــقــ أنــ
أردوغــــــان وال وقــفــت بــصــراحــة إلـــى جــانــب 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي، حــيــدر الــعــبــادي، 
فهي مع االثنني في آن: توجه رسائل بأنها 
الوقت،  الــعــراق وبأنها، في ذات  مع سيادة 

د السيادي التركي. ليست ضّد التمدُّ

زيارة كارتر
ز هــذه الــقــراءة واقـــع أن واشــنــطــن على 

ّ
يــعــز

علم بوجود قــوات تركية في شمال العراق 
»مــــنــــذ حـــــوالـــــي عــــــــام« بــــمــــوجــــب اتــــفــــاقــــات 
ولم  وأنــقــرة،  أربــيــل  مــع  وتفاهمات رسمية 
تعمل على تسوية األمر مع بغداد. أكثر من 
سب إلى مصدر في وزارة الخارجية 

ُ
ذلك، ن

األتراك  اإلدارة »شجعت  إن  األميركية قوله 

الـــتـــوتـــر بـــني أنـــقـــرة وبــــغــــداد، ســـــارع وزيـــر 
أنقرة  إلى  كارتر،  آشتون  األميركي،  الدفاع 
التوتر.  املــاضــي، لتطويق  أواخـــر األســبــوع 
اتــه مــع املــســؤولــني  وتــؤكــد مــصــادر أن لــقــاء
األتـــراك سادتها أجـــواء متشنجة. ثــم قصد 
بـــغـــداد وأربـــيـــل لــتــســويــق صــيــغــة مـــن نــوع 

ــرات عـــن تــحــرك مــحــور  املـــعـــركـــة، بــــدأت مـــؤشـ
روسيا - إيــران والنظام السوري، في ما بدا 
تحسبا للخطة الغربية للهجوم املرتقب على 

الرقة.
وفــي تصريحات، أمــس األربــعــاء، أعلن وزير 
الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي، أشـــتـــون كـــارتـــر، ونــظــيــره 
ــل فـــــالـــــون، أن الـــهـــجـــوم  ــكـ ــايـ الـــبـــريـــطـــانـــي، مـ
الستعادة مدينة الرقة سيبدأ »في األسابيع 
املــقــبــلــة«. وقـــال كــارتــر الـــذي وصـــل أمـــس إلــى 
بروكسل للمشاركة في اجتماع وزاري لحلف 
شــمــال األطــلــســي، فــي مقابلة مــع شبكة »أن 
بي سي« األميركية، »إنها خطتنا منذ وقت 
طويل، ونحن قــادرون على دعــم« الهجومني 
عــلــى املـــوصـــل الـــعـــراقـــيـــة والــــرقــــة فـــي الــوقــت 
نــفــســه. وأضــــاف أن واشــنــطــن كــانــت انطلقت 
 من أن معركة الرقة يجب أن تبدأ بعد 

ً
أصــا

قليل من مباشرة عملية ضد تنظيم »داعش« 
في املوصل، معلنا أن العسكريني األميركيني 
لــن يــشــاركــوا مــبــاشــرة فــي عملية اســتــعــادة 
املوصل وكذلك الرقة. وكان كارتر قال، أمس 
إنشاء  على  العمل يجري  إن  الــثــاثــاء،  األول 
قوات محلية قادرة على تنفيذ مهمة تحرير 
الرقة، مشددًا على أن العملية ضد »داعــش« 
فــي هــذه املــديــنــة ستكون »امـــتـــدادًا منطقيا« 
الــعــراق. كما دعا،  ملعركة تحرير املوصل في 
األحد، إلى بدء عملية لعزل »داعش« في الرقة 

بالتزامن مع الهجوم على املوصل.
ــــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــني فــي  ــالـ ــ ــه، قــــــال فـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
بروكسل، أمس، إنه يأمل بهجوم على الرقة 
»خــــال األســابــيــع املــقــبــلــة«. وأضــــاف فــالــون: 
»شاهدتم تقّدما ملحوظا في تطويق املوصل 

في العراق. ونأمل أن تبدأ عملية مماثلة في 
األسابيع املقبلة في اتجاه الرقة«.

وتــشــّكــل املــوصــل الــعــراقــيــة والــرقــة الــســوريــة 
الـــدولـــي ضــد تنظيم  للتحالف  أكــبــر هــدفــني 
ــن، وســــبــــق أن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ »داعــــــــــــش« بــــقــــيــــادة واشـ
عمليات  عن  التحالف  في  تحدث مسؤولون 
ولكن  والــرقــة،  املوصل  الستعادة  »متزامنة« 
من دون أن يعلنوا، حتى اآلن، جــدواًل زمنيا 

محددًا بالنسبة إلى املدينة السورية.
فــي غــضــون ذلـــك، ال تـــزال أنــقــرة تــضــع فيتو 
ــة املـــعـــارضـــة  ــرديـ ــكـ ــوات الـ ــقــ عـــلـــى مـــشـــاركـــة الــ
لها، والتي تتلقى دعما أميركيا، في تحرير 
الرقة. وشدد وزير الخارجية التركي، مولود 
أي عملية مخطط  أن  أوغــلــو، على  جــاويــش 
لها الستعادة مدينة الرقة من قبضة تنظيم 
قــوات محلية  مــن  »داعـــش« ينبغي تنفيذها 
ومن دون مشاركة »وحــدات حماية الشعب« 
الكردية، الفتا إلــى أنــه ال يمكن اعتبار حزب 
ــذراع العسكرية  »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، والــ
المـــــــتـــــــداده فـــــي ســـــوريـــــة »وحـــــــــــدات حـــمـــايـــة 
الشعب«، ضمن تلك القوى املحلية. وأضاف 

خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عـــقـــده مع 
نظيره األلباني، ديتمير بوشاتي، في أنقرة 
أمــس األربــعــاء، أنــه يمكن لــدول التحالف أن 
تدعم الــقــوى املحلية مــن أجــل إرســـاء السام 
ــة، وأنـــــه يــجــب اتــخــاذ  ــرقــ ــقــــرار فـــي الــ ــتــ واالســ
عملية تحرير جرابلس ومحيطها، نموذجا 

في هذا اإلطار.
في موازاة ذلك، بدأت موسكو في تحركات بدا 
كأنها تأتي تحسبا للخطة الغربية املتوقعة 
للهجوم على الرقة، إذ تستقبل موسكو وزير 
ــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف،  الــخــارجــيــة اإليــ
ووزير خارجية النظام السوري، وليد املعلم، 
يوم الجمعة املقبل. وأعلنت وزارة الخارجية 
الروسية، أمس، أن وزير الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي الفــــــروف، ســيــجــري مـــحـــادثـــات في 
ــي، الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــره اإليـ ــيـ ــظـ ــــع نـ ــو مـ ــكـ مـــوسـ
ــبـــحـــث األوضـــــــــــاع فـــــي ســـــوريـــــة والــــــعــــــراق،  لـ
وتــعــزيــز الــتــعــاون فــي الــشــرق األوســـــط. كما 
أعــلــنــت الــــــوزارة أن املــعــلــم ســـيـــزور مــوســكــو، 
ــراء مــحــادثــات حول  يــوم الجمعة، أيــضــا إلجـ
واإلنسانية  السياسية  العسكرية  األوضـــاع 
الوضع  في سورية، بما في ذلــك مستجدات 
ــق الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، فــإن  فـــي حــلــب. ووفــ
املــعــلــم ســيــبــحــث فـــي زيــــارتــــه مــوســكــو الــتــي 
تستمر حتى األحد، »مستجدات األوضاع في 
حلب، وجهود العسكريني الروس والسوريني 
»داعــش«  إرهابيي  يواصلون محاربة  الذين 
و»جــبــهــة الـــنـــصـــرة«، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــزويــد 
الــســكــان املــدنــيــني بـــاملـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة، 
واألدويــة  الغذائية  باملواد  األولــى  وبالدرجة 

واملستلزمات األولية«.

عــلــى االنــضــمــام لــلــقــتــال فـــي املـــوصـــل تحت 
املعلومات  تفيد  حني  في  التحالف«.  مظلة 
املتداولة أن عملية تشكيل واشنطن لقوات 
الـــتـــحـــالـــف لــــم يــشــمــل األتـــــــــراك، واقـــتـــصـــرت 
والبشمركة  العراقي  الجيش  من  على قسم 
ومــقــاتــلــي عــشــائــر ســنــيــة. وعــنــدمــا تصاعد 
التوتر بني الجارين، لم تعمل واشنطن على 
إلــــزام تــركــيــا بــالــعــمــل مــن ضــمــن الــتــحــالــف، 
ــخـــــراط فــي  ـــت عــلــيــهــا وال تـــــــزال، االنـــ

ّ
ــن ــمـ وتـ

الــحــمــلــة عــبــر بـــغـــداد. واألرجـــــــح، حــســب ما 
كشفته التحركات، أن العراق ربما كان على 
علم بنوايا تركيا لدخول املعركة، لكنه على 
لــم يكن على علم بهذا التشجيع  يــبــدو،  مــا 
اشتّد  وعندما  لتركيا.  الضمني  األميركي 

أي بما  الغنم«،  الــذئــب وال يفنى  »ال يموت 
يكفل ضبط الخاف وتجميده في اللحظة 
السلبية  انعكاساته  يترك  ال  حتى  الراهنة 

على معركة املوصل.

لعبة التوازن اإلقليمي
املوقف األميركي امللتبس من الدور التركي، 
في  الــصــراعــات  إدارة  مستلزمات  اقتضته 
املــنــطــقــة وبـــمـــا يــبــقــيــهــا فـــي وضــــع يضمن 
ــة خـــيـــوطـــهـــا  ــافــ ــكــ ـــن اإلمـــــــســـــــاك بــ ــطـ ــنــ ــواشــ لــ
تريد  فهي  بينها.  الــتــوازن  تؤمن  وبطريقة 
ــقـــرة فـــي مــعــركــة املـــوصـــل ملـــوازنـــة  تـــدخـــل أنـ
الــدور اإليراني. لكن بما ال يحرج بغداد أو 
يستفز أو يثير اعتراض إيران. لذلك، غضت 
الــنــظــر عــنــه فـــي الـــبـــدايـــة. لــكــن عــنــدمــا عا 
صوت االعتراض العراقي واإليراني ضمنا، 
تـــحـــركـــت واشـــنـــطـــن لــلــضــغــط عـــلـــى تــركــيــا. 
وردت هــــذه األخـــيـــرة بــاملــزيــد مـــن الــتــأكــيــد 
على دورها في املعركة، ال سيما بعد تزايد 
خشيتها من تسلل طهران على شكل بناء 
سورية  مناطق  في  إيرانية  »مستوطنات« 
قريبة من الحدود التركية، بحسب ما ذكرته 
تقارير وتسريبات تتضمن معلومات جرى 

جمعها من خال تحقيق ميداني. وزادت 
خــشــيــة أنـــقـــرة عــلــى مـــا يـــبـــدو، مـــن احــتــمــال 
تــكــرار الــســيــنــاريــو نفسه عــلــى الــحــدود مع 
ــعــــراق، بــعــد حــســم مــعــركــة املـــوصـــل الــتــي  الــ
بــــاتــــت واشـــنـــطـــن تـــتـــحـــدث عـــنـــهـــا وكـــأنـــهـــا 
. ومن 

ً
 أم آجا

ً
صارت بحكم املنتهية، عاجا

هــنــا إصـــرارهـــا عــلــى الـــدخـــول املــســتــقــل في 
حرب املوصل.

تلعفر: لغم على 
طريق الموصل

جرائم 
السوخوي 
تدمي إدلب

قتال فجر أمس، بفعل القصف الجوي املكثف 
بالتزامن مع تقدم القوات البرية إليها.

الغرب  إلــى  الواقعة  وبــدا وكــأن مدينة تلعفر 
من املوصل والقريبة من تركيا، قد تكون هي 
نوايا  على خلفية  املعركة،  في  األخطر  اللغم 
املليشيات الحليفة إليران الدخول إليها، وهو 
رت تركيا من حصوله، بلغة أقرب إلى 

ّ
ما حذ

التهديد، على صورة تصريح وزير الخارجية 
الــتــركــي، مــولــود جــــاووش أوغــلــو، وتــحــذيــره 
بــاده ستتخذ تدابير أمنية فــي حال  أن  مــن 
على  خطرًا  الشعبي«  »الحشد  قــوات  تشكيل 
أمــــن تـــركـــيـــا، مــضــيــفــا »كـــمـــا أنـــنـــا مــصــمــمــون 
عــلــى حــمــايــة حــقــوق أشــقــائــنــا الــتــركــمــان هنا 
ــادرون على  ــ )تــلــعــفــر(، ونــحــن ولــلــه الــحــمــد قــ
ذلك، السيما وأننا لم نتركهم يوما، وفي حال 
مــبــالــني«.  غــيــر  نــقــف  فــلــن  تعرضهم لهجمات 
ولم يترك جاووش أوغلو مجااًل للتأويل في 
كامه، فلّمح إلى إيران ودورها بشكل مبطن، 

»املرصد السوري لحقوق اإلنسان«، مساء أول 
مــن أمــس الــثــاثــاء، أي قبل مــجــزرة حـــاس، أن 
عدد ضحايا غارات النظام وروسيا في إدلب، 
 وجـــريـــحـــا خــال 

ً
بــلــغــت أكـــثـــر مـــن 170 قــتــيــا

األيـــام الستة املــاضــيــة، مــؤكــدًا أن عــدد القتلى 
قــارب الخمسني، بينهم 10 أطفال و13 سيدة 

وعنصر من »الدفاع املدني السوري«.
هـــذا الــتــصــاعــد الــدامــي بالقصف الــجــوي في 
احــتــداٌم للمعارك على جبهات  يــوازيــه  إدلـــب، 
واستعر  املـــجـــاورة.  حلب  بمحافظة  مــتــعــددة 
»جيش  فصائل  بــني  املحافظة  جنوب  القتال 
الــفــتــح« و«الــجــيــش الــســوري الــحــر« مــن جهة، 
وقــــــوات الـــنـــظـــام واملــلــيــشــيــات الـــتـــي تــســانــده 
مــن جهة، وســط غـــارات كثيفة تمنح األخيرة 
غطاًء جويا في تلك املــعــارك. ويأتي هــذا بعد 
ــن بــــدء مــعــركــة  إعـــــان فــصــائــل بـــاملـــعـــارضـــة عـ
الستعادة منطقة كتيبة الصواريخ قرب خان 
طومان بريف إدلب الجنوبي، إذ ذكر »تجمع 
ــي مـــديـــنـــة حـــلـــب، أمـــس  فـــاســـتـــقـــم« الـــعـــامـــل فــ
األربـــعـــاء، عــلــى حــســابــه الــرســمــي عــلــى موقع 

الموصل ـ علي الحسيني 
بغداد ـ براء الشمري

ــاء،  لــفــت ســـاعـــات نــهــار أمـــس األربـــعـ
البرودة  أيــام معركة املوصل،  عاشر 
أغلب محاورها مقارنة بمعارك  في 
القوات  انشغال  بسبب  سبقتها،  التي  األيــام 
املــشــتــركــة بــتــأمــني مــواقــعــهــا الــجــديــدة، ورفــع 
ــة املـــتـــفـــجـــرات والـــكـــمـــائـــن  ــالـــجـ ــعـ األلـــــغـــــام ومـ
بــمــســاعــدة فـــريـــق خـــبـــراء الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
 عن نقل مقر القيادة املشتركة عمليات 

ً
فضا

تحرير املوصل من منطقة خــازر، التي تبعد 
60 كــيــلــومــتــرًا، إلــــى بـــلـــدة بــرطــلــة، عــلــى بعد 
ــــرق املــــوصــــل، والــــتــــي تــمــت  20 كــيــلــومــتــرًا شـ
لــم يمنع من  أن ذلــك  استعادتها أخــيــرًا، غير 
اســـتـــعـــادة الــــقــــوات املـــــوجـــــودة، عـــنـــد املـــحـــور 
الشرقي والجنوبي، ست قرى جديدة انسحب 
منها تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( با 

أحمد حمزة

في وقــت تجددت فيه املــجــازر بريف 
ــــب، ظـــهـــر أمـــــس األربـــــعـــــاء، بــفــعــل  ــ إدلـ
سلسلة غارات استهدفت مدارس في 
بــلــدة حـــاس جــنــوبــي املــحــافــظــة الــتــي تسيطر 
إلـــى مقتل  وأدت  الــســوريــة،  املــعــارضــة  عليها 
أطفال، ال  أكثر من عشرين شخصا معظمهم 
يزال النظام يلقي قذائفه على إدلب، منذ نحو 
أسبوع، مخلفا نحو 200 شخص ما بني قتيل 
وجــريــح. ويأتي ذلــك في حني من املحتمل أن 
تتصاعد املــعــارك فــي مــحــاور عــدة بمحافظة 

حلب.
وشهدت محافظة إدلب التي تسيطر املعارضة 
السورية عليها بشكل كامل )باستثناء بلدتي 
الزبداني(  باتفاق  املرتبطتني  والفوعة  كفريا 
ــــس، إذ أدت ســلــســلــة  أمــ ــا دامــــيــــا جــــديــــدًا  يـــومـ
غارات نفذتها طائرات »سوخوي 22« روسية 
الــصــنــع، إلـــى مــقــتــل وجــــرح عـــشـــرات املــدنــيــني 
معظمهم من األطفال، في بلدة صغيرة جنوب 
إدلـــب. وقــال الناشط اإلعــامــي فــي املحافظة، 
جـــابـــر أبــــو مــحــمــد، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
»طــائــرة حربية من نــوع سوخوي 22 ألقت 6 
االنفجار  مظات محملة بالصواريخ شديدة 
)وتطابقت هذه املعلومات مع مشاهد فيديو 
بثها ناشطون في بلدة حاس على اإلنترنت(، 
ــلـــدة حـــاس  مــســتــهــدفــة تــجــمــع مـــــــدارس فــــي بـ
 
ً
 كحصيلة أولية، 20 قتيا

ً
بريف إدلب، مخلفة

وعــــشــــرات الـــجـــرحـــى، مــعــظــمــهــم مـــن األطـــفـــال 
إضــافــة إلــى أســاتــذة مــــدارس«. وفيما أضــاف 
الــنــاشــط اإلعـــامـــي أن »املــصــابــني نــقــلــوا إلــى 
بلدة حاس،  القريبة من  الطبية  النقاط  أغلب 
في حني نقل بعضهم إلى املشافي الحدودية«، 
ناشطون  عرضها  مشاهد  مجموعة  أظــهــرت 
الــبــلــدة املستهدفة على اإلنــتــرنــت، صــورًا  مــن 
الهجوم وقــد غطت جثثهم  تلوا في 

ُ
ق ألطــفــاٍل 

الدماء، ودمار األبنية املهدمة«.
ولــم تقتصر الــغــارات على حــاس، بــل طاولت 
مناطق أخــرى بــإدلــب، إذ ألقى طــيــران النظام 
ــي بـــرامـــيـــل مـــتـــفـــجـــرة عـــلـــى األطـــــــراف  ــ ــروحـ ــ املـ
الجنوبية ملدينة خان شيخون، في وقت شن 
غــارات على مدينة  السوري  الحربي  الطيران 
املدنيني.  بــني  خــان شيخون مخلفة إصــابــات 
أخرى  مناطق  الجوي  القصف  استهدف  كما 
ــارت إحــصــائــيــة  ــ فـــي ذات املــحــافــظــة الـــتـــي أشــ

مشددًا، خال مؤتمر صحافي جمعه بنظيره 
أنقرة، على  في  الغندور،  إبراهيم  السوداني، 
أن »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي الـــــذي يــتــحــرك بــدافــع 
االنـــتـــقـــام، يــرغــب فـــي دخــــول مــديــنــة املــوصــل 
الــعــراقــيــة، بــدعــم وتحريض مــن بعض الــدول 
واملجموعات )لم يسمها(، وشن هجمات على 
أخـــرى«. وربــمــا يكون مشروع  مناطق سنية 
العنوان األبــرز  إلــى تلعفر،  دخــول املليشيات 
لتحول في مسار معارك املوصل، وخططها، 
ألن ذلــك يعني أن قــوات »الحشد« تنتقل من 
دور املـــســـانـــد لــلــجــيــش الـــعـــراقـــي والــعــشــائــر 
السنية، إلى وضعية رأس الحربة في املعركة، 
ــكـــاالت طائفية  مـــع مـــا يــهــدد مـــن انــفــجــار إشـ

كبيرة في مدن محافظة نينوى.
ــذا املــــوضــــوع، اعــتــبــر عــضــو الــجــبــهــة  وعــــن هــ
هجوم  أن  داود،  محمد  العراقية،  التركمانية 
املليشيات املرتقب على تلعفر »بمثابة انتقال 
الصراع من غير مباشر إلى مباشر بني تركيا 
»العربي  وإيــران«. وأوضح داود، في حديث لـ
الجديد«، أنه »في حال كانت تحشيدات قائد 
على  الحالية  سليماني  قــاســم  الــقــدس  فيلق 
املحور الجنوبي من املوصل تستهدف مدينة 
تلعفر، فأعتقد أن املوضوع ستكون له تبعات 
على  وإقليميا  الــعــراق  داخـــل  للغاية  خطيرة 
مستوى تركيا بالتحديد«. وتابع إن »تلعفر 

»التمهيد  أن  »تويتر«،  االجتماعي  التواصل 
قد  الــصــواريــخ  كتيبة  على  الثقيلة  باملدفعية 
بدأ«. غير أن الناشط اإلعامي، ماجد الحلبي، 
الهجوم  »عملية  إن  الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي  قـــال 
ربما تكون تباطأت بسبب عدم انضمام بقية 
أكثر  التحضير  أرادت  الــتــي  إلــيــهــا  الــفــصــائــل 

قــريــبــة مــن الـــحـــدود مــع تــركــيــا، ومــديــنــة ذات 
سنة  بني  طائفيا  منقسمة  تركمانية  غالبية 
وشيعة، ودخول سليماني مع ملشياته إليها 
يعني إشعال حرب طائفية في املدينة، تمتد 

إلى مدن أخرى وجرائم إبادة بحق السكان«.
عربية  قوميتني،  إلــى  تلعفر  مدينة  وتنقسم 
وتــركــمــانــيــة، والــتــركــمــانــيــة هـــي األكـــبـــر عـــددًا 
تاريخيا، غير أنها منقسمة إلى تركمان سنة 
وتركمان شيعة، وهناك مشاكل مذهبية بني 
أبناء الطائفة نفسها، كان آخرها عام 2006، 
وتدخلت أنقرة حينها لعقد مصالحة بينها 
بــحــضــور كــبــار أعــيــان املــديــنــة. إال أن دخــول 
املليشيات إلى املدينة يجعل كثيرين يخشون 
مــــن أن يـــــــؤدي إلـــــى عـــمـــلـــيـــات تــنــكــيــل وقــتــل 
للتركمان السنة، وهو ما تتخوف منه تركيا 
حاليا، وترفض أي تدخل إليران أو املليشيات 

في معركة تلعفر.
العامري،  هــادي  »بـــدر«،  وقــال زعيم مليشيا 
أول مـــــن أمــــــــس، عـــبـــر قــــنــــاة تـــلـــفـــزة مــحــلــيــة 
عــراقــيــة، إن وجــهــتــهــم بــعــد املــوصــل ستكون 
الشعبي«  »الحشد  مليشيات  وترافق  تلعفر. 
ــــرس الـــــثـــــوري« اإليــــرانــــي  ــحـ ــ وحــــــــدات مــــن »الـ
ــال  يــطــلــق عــلــيــهــم تــســمــيــة مـــســـتـــشـــاريـــن. وقــ
العراقي،  الجيش  فــي  املستوى  رفيع  ضابط 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »ســلــيــمــانــي وصــل  لـــ
الــعــراق،  قــادمــا مــن السليمانية شمال  بــغــداد 
وبرفقته قيادات إيرانية في الحرس الثوري«، 
مــؤكــدًا أن »سليماني دخــل على خــط معركة 
املوصل، وعقد اجتماعات مع قيادات مليشيا 
الحشد«. ونقل املصدر عن سليماني »إنه لن 
يــعــود إلـــى بــــاده قــبــل االطــمــئــنــان عــلــى سير 
معركة املــوصــل«. وتــزامــنــت زيـــارة سليماني 
إلى العراق مع جوالت ميدانية قام بها قادة 
املــلــيــشــيــات إلـــى مــحــاور الــقــتــال فــي املــوصــل، 
أعقبها حديث عن وصول آالف املقاتلني إلى 
عرقيا  املختلطة  املوصل،  غــرب  تلعفر  مدينة 

وطائفيا.
البرملانية،  األمن والدفاع  وعلق رئيس لجنة 
ــلـــى وصـــــــول ســلــيــمــانــي،  حــــاكــــم الــــزامــــلــــي، عـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »كــبــيــر مستشاري  لـــ
إيــران وله وجود في أغلب املعارك«. وأضاف 
إيــران  كبير مستشاري  »قــاســم سليماني  إن 
ــارك ضــد  ــ ــعـ ــ فــــي الـــــعـــــراق، ولـــــه وجـــــــود فــــي املـ
داعـــــش، ويــســاهــم بــأغــلــب املــــعــــارك، ومــعــركــة 
املوصل مهمة باعتباره مستشارًا«. واستدرك 
»هــل هــو يقاتل؟ هــو ال يقاتل! هــو مستشار، 
ومــســتــشــار جــيــد وفــاعــل ومـــؤثـــر، وفـــي أغلب 
املــعــارك في الــعــراق كــان سليماني مــوجــودًا«. 
قــاســم سليماني عندما  نــشــاهــد  »قـــد  وتــابــع 
يــبــدأ دور الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الــقــتــال على 
املحور الجنوبي للموصل، وأكيد سيكون له 

دور ومشاركة فاعلة«. 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أكــــــدت مــــصــــادر عــســكــريــة 
عراقية رفيعة املستوى في مقر قيادة عمليات 
ــاز مــكــافــحــة  ــهــ ــوقــــف عـــمـــلـــيـــات جــ ــل تــ ــ ــــوصـ املـ
اإلرهاب، الذي يرافقه مستشارون في الجيش 
عن  كيلومترات   5 نحو  بعد  على  األمــيــركــي، 
أول أحياء املدينة، وهو حي كوكجلي شرقي 
املــوصــل، ملــنــح فــرصــة لــبــاقــي املــحــاور التقدم 
أخرى،  الهجوم مرة  املستوى ملعاودة  بنفس 
من  تمكنت  البشمركة  قـــوات  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
تــحــريــر أكـــثـــر مـــن 75 فـــي املـــائـــة مـــن املــنــاطــق 
املوصل  معركة  خطة  وفــق  تحريرها  املكلفة 
التي تم التوافق عليها مسبقا، وتقوم حاليا 
بدعم  للتنظيم  ومحاصرة  التفاف  بعمليات 
ــادر ذاتـــهـــا فــإن  جــــوي غـــربـــي. وبــحــســب املـــصـ
البشمركة لن تتقدم أبعد من ذلــك، وستكون 
ــد لـــهـــا هــــي نــقــطــة »أبــــــراج  آخـــــر نــقــطــة تــــواجــ
بعد  الواقعة على  للكهرباء«  العالي  الضغط 
10 كــيــلــومــتــرات مـــن املـــوصـــل، عــلــى الــطــريــق 
الرابط بني قضاء الحمدانية واملدينة، لتتولى 
بــعــدهــا قـــــوات تــابــعــة لـــبـــغـــداد مــهــمــة إكــمــال 
املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الــهــجــوم، وهـــو مــا أكــده 
برملانيون وقــادة عسكريون في أربيل أيضا، 
الــجــديــد«، مــوضــحــني أن »الخطة  »الــعــربــي  لـــ
الـــتـــي تـــم الـــتـــوافـــق عــلــيــهــا تــقــضــي أن تــحــرر 
البشمركة أطراف املوصل الشمالية والشرقية 

وتتوقف عند حدود املوصل، وال تدخلها«.

ــذا الــصــدد،  لــلــمــعــركــة قــبــل خــوضــهــا«. وفـــي هـ
في  الــســوري  للنظام  مــنــاوئــة  فصائل  أعلنت 
تقدم،  محاولة  لرابع  مقاتليها  تصدي  حلب، 
قامت بها قوات النظام على جبهات تلة مؤتة 
وسوق الجبس والراشدين جنوب غرب حلب. 
وأكـــدت أن املواجهة أســفــرت عــن سقوط نحو 
30 من عناصر النظام بني قتيل وجريح، بعد 
وقوعهم في كمني، بالتزامن مع شن الطيران 
الــحــربــي لـــغـــارات كــثــيــفــة، اســتــهــدفــت مناطق 
الــبــوابــيــة والــقــراصــي وخـــان طــومــان فــي ريف 
حــلــب الــجــنــوبــي، وبــلــدة كــفــرنــاهــا فــي الــريــف 
الــغــربــي لــحــلــب. كــمــا أعــلــن مــقــاتــلــو املــعــارضــة 
لحزب  تابعة  إطــاق صــواريــخ  تدمير منصة 
الثاثاء-األربعاء، على تلة  اللبناني، ليل  الله 
حد جنوب مدينة حلب، مما أدى إلى سقوط 

ُ
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قتلى وجرحى في صفوف الحزب.
في غضون ذلك، أعلنت »غرفة عمليات حوار 
الكردية،  الشعب«  حماية  »وحـــدات  أن  كلس« 
شنت هجوما ضد مقاتلي املعارضة املشاركني 
في عملية »درع الفرات« من جهة تل املضيق 
شــمــال حــلــب، أثـــنـــاء قــتــال »الــجــيــش الــســوري 
الحر« ضد تنظيم »داعــش« في تلك املناطق. 
النظام تل  ويــأتــي ذلـــك، بعدما قصف طــيــران 
أودى بحياة ثاثة  جيجان شمالي حلب، ما 
مــقــاتــلــني مــن »الــجــيــش الــحــر« املــنــضــويــن في 
إطار عملية »درع الفرات« املدعومة من تركيا. 
ــا بـــجـــرح عــشــرة  ــــذا الـــقـــصـــف أيـــضـ وتـــســـبـــب هـ
آخــريــن، وفــق ما أعلنت »غرفة عمليات حوار 
كـــلـــس« الـــتـــي تــتــبــع لـــ«الــجــيــش الـــحـــر«. وهـــذا 
لقوات  النظام  االستهداف من جانب طائرات 
»درع الفرات«، هو األول من نوعه منذ انطاق 
عملياتها في عمق األراضي السورية املتاخمة 
للشريط الحدودي مع تركيا، في 24 من آب/
أغسطس املاضي. وقد جاء بعد سيطرة »درع 
الفرات«، يوم الثاثاء املاضي، على قرى كانت 
خــاضــعــة لـــــ«داعــــش«، وهــــي: تـــل جــيــجــان، تل 
مضيق، وكسار. ويأتي سقوط هذه القرى بيد 
الــفــرات« ضمن توجه لديها لبدء  قــوات »درع 

معركة استعادة مدينة الباب من »داعش«.
ويــبــدو أن هــذه املعركة ال تــزال محور سجاٍل 
ســيــاســي. إذ إن تــصــريــحــات كــبــار املــســؤولــني 
التركي، رجب طيب  الرئيس  األتــراك، وبينهم 
ــه، بــن عــلــي يــلــدريــم،  ــ أردوغـــــان، ورئــيــس وزرائـ
تؤكد مضي أنقرة في مساعيها إلنهاء وجود 
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« فـــي املــنــاطــق  »قــ
ــــرات مـــــــرورًا بــمــديــنــتــي  ــفـ ــ ــن نـــهـــر الـ ــدة مــ ــتـ ــمـ املـ
مــنــبــج والـــبـــاب وصــــواًل ملــديــنــة لــبــلــدتــي مــارع 
أعـــزاز بــريــف حلب الشمالي. وقــد حمل وزيــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي، مــولــود جــــاووش أوغــلــو، 
آخـــر تصريحات  فــي  األمــيــركــيــة  اإلدارة  عــلــى 
له. وقال إن باده ماضية في إجراءاتها ضد 
ــكـــرديـــة، مــهــددًا  »وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب« الـ
بوجود مخططات ألنقرة، تهدف إلنهاء وجود 
ــقـــرى الــتــي  ــراد مـــن الــبــلــدات والـ ــ املــقــاتــلــني األكــ
أنــقــرة »منطقة خالية مــن اإلرهــــاب«.  تــريــدهــا 
وقال: »نحن نعرف كيف نخرجهم بوسائلنا 

وقلنا ذلك لألميركيني«.
حديث الوزير التركي الذي أدلى فيه لوسائل 
إعام محلية، يعكس بوضوح تصاعد الخاف 
بني أنقرة وواشنطن بشأن الوضع في الشمال 
ــاووش أوغـــلـــو إلـــى تعهد  ــ الـــســـوري. ولــفــت جـ
الــواليــات املــتــحــدة، على لــســان نــائــب الرئيس 
األميركي، جو بايدن، ووزير الخارجية، جون 
كيري، بخروج الوحدات الكردية من »مناطق 
شرقي نهر الفرات«، لكنه تساءل أيضا: »ملاذا 
ال تــفــي الـــواليـــات املــتــحــدة بــتــعــهــداتــهــا؟ على 
رئيس الدولة أن يفي بوعده، كما أن على وزير 
خارجيتها أن يلتزم بوعوده. كم مرة وعدونا؟ 
شخص؟   200 على  السيطرة  تستطيعون  أال 

أو أنكم تتعمدون في عدم فعل ذلك؟«.

إدارة أوباما ال ترغب بإغضاب بغداد وأنقرة )ياسين بلبل/األناضول(

طفل سوري بعد غارات شنها النظام السوري في دوما أمس )خالد أبو جعفر/األناضول(

متطوعون تركمان للقتال ضد »داعش« )مكرّم غريب/األناضول(

في الوقت الذي 
كانت فيه القوات 

العراقية والبشمركة 
توقف هجومها 

على الموصل، طفت 
على السطح أزمة 

جديدة، مع تهديد 
تركيا بالتدخل لحماية 

تركمان تلعفر، 
على خلفية نوايا 

المليشيات الحليفة 
إليران دخولها 

بقيادة قائد »فيلق 
القدس«، قاسم 

سليماني

تشهد  فيما  بإدلب،  الروسي  وراعيه  السوري  النظام  جرائم  تستمر 
التركي  التجاذب  اشتداد  مع  متزامنًا  تصعيدًا  الشمال  مناطق  بقية 

األميركي، وعزم عملية »درع الفرات« التقدم نحو الباب ومنبج
متابعةالحدث

قاسم سليماني على الجبهة 
وأنقرة تهّدد حلفاء طهران

»درع الفرات« إلى الباب 
قبل منبج

رصدتحليل

تركمان الحشد
ذكر الموقع اإللكتروني 

لمليشيا »الحشد الشعبي«، 
أن نحو ثالثة آالف مقاتل 
من التركمان المنضوين 

ضمن المليشيات، 
يستعدون للقتال في 

عملية تحرير المناطق 
المحاذية للموصل من 

الجهة الغربية. ونقل عن 
رئيس مليشيا »بدر«، هادي 

العامري: »إن المليشيات 
ستحقق نصرًا كبيرًا في 

الموصل«.

مهاجمة »الحشد« 
بمثابة انتقال الصراع بين 

تركيا وإيران إلى مباشر

20 قتيًال في غارات جوية 
للنظام تستهدف مدارس 

إدلب

جاووش أوغلو يؤكد 
تصميم تركيا على حماية 

التركمان في تلعفر

واشنطن تتخذ موقفًا 
يرضي بغداد من دون أن 

يغضب أنقرة

لقاء روسي ــ إيراني ــ 
سوري في موسكو 

وترجيح أن تكون الرقة 
محوره

هجوم كردي على 
الجيش الحّر أثناء قتال 

األخير ضد »داعش«

يتسبب الموقف األميركي 
الملتبس تجاه الدور 

التركي في عملية تحرير 
الموصل بزيادة االحتقان 

بين بغداد وأنقرة بدًال من 
تخفيفه

تقترب معركة تحرير 
الرقة من سيطرة 

»داعش« مع تأكيدات 
غربية، أن انطالقها 

سيكون خالل أسابيع، 
وهو ما بدا أنه استدعى 

استنفار محور النظام 
وحلفائه
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يسعى رئيس 
الحكومة المصرية 

شريف إسماعيل 
لتحسين عالقات 

نظام بلده مع 
السعودية، لضمان 
ضخ كميات البترول 
السعودية المتفق 
عليها إلى القاهرة، 

عبر الدفع لتسليم 
جزيرتي تيران 
وصنافير إلى 

الرياض وإسقاط 
القرار القضائي 
الرافض لذلك، 

إضافة إلى 
محاولة تحييد 

المشاكل السياسية 
والتركيز على 

ملفي الجزيرتين 
واالستثمار

عمان ـ محمد الفضيالت

ــقــــاب املــفــاجــئ  الـــدهـــشـــة الـــتـــي يــثــيــرهــا االنــ
فـــي خـــطـــاب جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــن في 
جبهة  حــــزب  الــســيــاســي  وذراعــــهــــا  األردن، 
الحالي،  العام  مطلع  منذ  اإلســامــي،  العمل 
لتشمل  تمتد  بــل  املــراقــبــن،  على  تقتصر  ال 
والــحــزب، وتخلق حالة  التنظيم  فــي  كـــوادر 
الذي  املعتدل  الخطاب  ويجد  مقلقة.  تململ 
يردده قادة في الحركة اإلسامية )الجماعة 

ــداًء إيــجــابــيــة لـــدى املــراقــبــن،  ــ والـــحـــزب( أصــ
الــقــرار،  ملــراكــز صنع  ويبعث رســائــل طمأنة 
التشظي  لــحــالــة  لكنه يعجز عــن وضـــع حــد 
ــــي تـــعـــيـــشـــهـــا الـــــحـــــركـــــة، والـــــــــــذي تـــرجـــم  ــتـ ــ الـ
مــؤخــرًا بــبــذور انــشــقــاق جــديــد، يــضــاف إلــى 

االنشقاقات الكبيرة املتوالية منذ عامن.

مقاومة من الصقور
الــخــطــيــر أن الـــخـــطـــاب الـــــذي يــعــكــس تــغــيــرًا 
جـــذريـــا فـــي مــنــطــلــقــات وتـــوجـــهـــات الــحــركــة 

السلطة  مــع  إعـــادة صياغة عاقاتها  بهدف 
والحزبية،  االجتماعية  والــقــوى  السياسية 
ــة  ــعــ ــن قــــطــــاعــــات واســ ــ ــة مــ ــاومــ ــقــ ــمــ ــل بــ ــابــ ــقــ يــ
تكشف  مــا  حــســب  التنظيمية،  األطــــر  داخــــل 
والتي تتخوف  الجديد«،  »العربي  لـ مصادر 
مــــن أن تـــجـــد الـــحـــركـــة نــفــســهــا أمـــــــام تــمــرد 
يـــقـــوده املــحــســوبــون عــلــى »تـــيـــار الــصــقــور« 
قادها  التي  االنشقاقات  بعد  )املــتــشــددون(، 
قــيــاديــون فــي »تــيــار الحمائم« )املــعــتــدلــون(. 
ويـــؤرخ النــقــاب خــطــاب الــحــركــة اإلسامية 

ــــد مــن  ــيـ ــ ــــروج الــــقــــيــــادي زكــــــي بـــنـــي أرشـ ــــخـ بـ
السجن، في 4 يناير/كانون الثاني املاضي، 
ــا ونـــصـــف الــــعــــام خــلــف  ــامـ بـــعـــد أن قـــضـــى عـ
ــان، بــتــهــمــة تــعــكــيــر صـــفـــو عـــاقـــات  ــبـ ــقـــضـ الـ
ــق عــلــى خـــروج 

ّ
املــمــلــكــة مـــع اإلمــــــــارات. وتــعــل

الرجل القوي، والذي ُيَحّمل مسؤولية توتير 
عاقة الحركة اإلسامية مع السلطة، وصواًل 
إلى القطيعة، آمال شباب الحركة خصوصا 
أن خسروا  بعد  النهج،  املواصلة على نفس 
 شــرســا. لــكــن بــنــي أرشــيــد 

ً
فــي غــيــابــه مــقــاتــا

فــاجــأ الــجــمــيــع بــخــطــاب لـــم يــألــفــوه، خــطــاب 
تـــصـــالـــحـــي فــــي مـــواجـــهـــة الـــخـــصـــوم الـــذيـــن 
قادوا االنشقاق األخطر في تاريخ الجماعة، 
عندما رخصوا في مارس/آذار 2015 جمعية 
ســيــاســيــة بــاســم »جــمــعــيــة جــمــاعــة اإلخــــوان 
ظر إليها على أنها ممثل شرعي 

ُ
املسلمن«، ن

لجماعة »إخــوان« األردن. وصنفت الجماعة 
ــك الـــحـــن جـــمـــاعـــة غــيــر  ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة مـــنـــذ ذلـ
وجه  كما  مقراتها الحقا.  وأغلقت  مرخصة، 
 إلى جماعة »إخوانية« كانت 

ً
خطابا مماثا

تــحــضــر النــشــقــاق جـــديـــد، هـــدفـــه لـــم الــشــمــل 
ووقف نزيف االنشقاقات.

ــه، لـــم يــقــدم الـــرجـــل الــقــوي  ــادتـ وعــلــى غــيــر عـ
السياسية،  للسلطة  الذع  نقد  توجيه  على 
وهــو الـــذي كــان ال يــتــورع سابقا عــن انتقاد 
الــدولــة، خاصة في فترة االحتجاجات  رأس 
باالنتفاضات  متأثرة  جــاءت  التي  األردنــيــة 
العربية، والتي أوكلت إليه الحركة مسؤولية 
إدارتها. وفهم انقاب الرجل القوي، الذي كان 
يتقلد منصب نائب املراقب العام للجماعة، 
لكنه  مرحليا،  تكتيكا  كونه  يتعدى  ال  بأنه 
الـــيـــوم يـــبـــدو اســتــراتــيــجــيــة ومـــنـــهـــاج عــمــل. 
ــوار ســابــق مع  ويــرجــعــه بــنــي أرشــيــد، فــي حـ
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى املـــراجـــعـــات الــتــي  »الـ

قــامــت بــهــا الــحــركــة اإلســـامـــيـــة، وهــــي، كما 
ــاءت اســتــجــابــة لـــقـــراءة  ــ ــال، »مـــراجـــعـــات جـ ــ قـ
ــيـــرات اإلقــلــيــمــيــة  ــتـــغـ ــروف الـــحـــالـــيـــة واملـ ــظــ الــ
والدولية، ودفعت إلعــادة التموضع والنظر 

في مواقفنا السابقة«.

استمرار االنشقاقات
واملنشقن،  الخصوم  الخطاب تجاه  ترشيد 
واملراجعات إلعادة تموضع الجماعة وصواًل 
إلى مشاركة ذراعها السياسي )حزب جبهة 
النيابية  االنتخابات  فــي  اإلســامــي(  العمل 
املاضي،  سبتمبر/أيلول   20 فــي  جــرت  التي 
ــــن انــتــخــابــيــتــن  ــدورتــ ــ بـــعـــد مـــقـــاطـــعـــتـــهـــا لــ
مــتــتــالــيــتــن، أصــبــحــت مـــثـــار جــــدل ونــقــاش 
كـــوادر في  تــرى  داخـــل األطـــر التنظيمية، إذ 
الــجــمــاعــة والــــحــــزب، مــحــســوبــة عــلــى »تــيــار 
الصقور«، أنها لم تحقق نتائج إيجابية، بل 
جعلت الحركة اإلسامية تظهر ضعيفة أمام 
خــصــومــهــا ومــنــصــاعــة لــلــســلــطــة، كــمــا تقول 
املصادر  وتشير  الجديد«.  »العربي  مصادر 
إلى أن رافضي االستمرار في النهج الجديد 
ــم، مــنــهــا  ــهـ ــفـ ــوقـ ــد مـ ــؤيــ يــــســــوقــــون حـــجـــجـــا تــ
الجماعة، والتي  استمرار االنشقاقات داخل 
تــرجــمــت مــؤخــرًا بــتــوجــه قـــيـــادات مــن »تــيــار 
الــحــمــائــم« فــيــهــا لــتــأســيــس حــــزب ســيــاســي 
جـــديـــد بـــعـــد تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــهــم مــــن حـــزب 

السلطات  ــرار  وإصـ اإلســامــي،  العمل  جبهة 
التعاطي مع جماعة »اإلخـــوان«  على رفــض 

التاريخية أو إعادة ترتيب العاقة معها.

بروز الخالفات
ــول تـــوجـــهـــات  ــ ــ وبــــــــــدأت بــــــــــوادر الـــــخـــــاف حـ
الــحــركــة اإلســامــيــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــأتــي 
ــرًا على  ــيـ انــعــكــاســا لــلــمــراجــعــات، تــطــفــو أخـ
تمرد  النيابية  االنتخابات  فخال  السطح، 
كــوادر الحزب والجماعة على قرار  عــدد من 
املشاركة، وروجوا للمقاطعة، في سلوك غير 
مسبوق، يضع تساؤالت حول مدى االلتزام 
 .

ً
الذي امتازت فيه الحركة طويا التنظيمي 

ــر عـــن انـــتـــقـــال الــتــمــلــمــل من  وفــــي تــعــبــيــر آخــ
الــتــوجــهــات الــجــديــدة إلـــى مــســتــويــات أعــلــى، 
فيه  بيانا، يطلب  أســبــوع  قبل  الــحــزب،  وزع 
من اإلعامين عدم نسب تصريحات قيادات 
أن  الحزب، معتبرين  إلى  اإلسامية  الحركة 
تــصــريــحــات تــلــك الــقــيــادات تــعــبــر عــن رأيــهــا 
أن  املثير  املــتــداولــة.  القضايا  إزاء  ومواقفها 
البيان الذي لم يحدد املقصودين من قيادات 
كــان يستهدف بشكل مباشر عراب  الحركة، 
املـــتـــشـــدديـــن فـــي الـــحـــركـــة ســـابـــقـــا، ووجــهــهــا 
يؤكد  كما  أرشــيــد،  بني  زكــي  املعتدل حاليا 
مصدر فــي الــحــزب، وهــو البيان الــذي أعقب 
مــقــابــلــة مـــع بــنــي أرشـــيـــد جــــدد فــيــهــا إعـــان 
ــة ملــفــهــوم الـــدولـــة  ــيـ تــأيــيــد الـــحـــركـــة اإلســـامـ
ــادات في  ــيــ ــيـــة، وخـــالـــف فــيــهــا رفــــض قــ املـــدنـ
الحركة للمفهوم استنادًا إلى أسس شرعية، 
املبنية على  التموضع،  إعــادة  ما يجعل من 
املراجعات عنصر تأزيم جديد داخل الحركة 
التأزيم،  املزيد من عناصر  التي ال ينقصها 
ــادًا أكــبــر  ــ ــعـ ــ ــن أن يـــأخـــذ أبـ وســـــط تـــخـــوف مــ

.
ً
مستقبا
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بــالــســريــة، فـــي مــحــاولــة جــــادة لــقــلــب مــوازيــن 
القضية التي لم تقّدم فيها الحكومة أي وثائق 

مهمة أمام القضاء اإلداري«.
وأكدت املصادر أن وزارتي الدفاع والخارجية 
ــة، وأرســــلــــتــــا إلـــى  ــرعــ ــفـــعـــل بــــســ ــالـ ــتـــا بـ تـــحـــركـ
الــدفــاع عن  تتولى  التي  الــدولــة  هيئة قضايا 
الحكومة عددًا من الوثائق املهمة قدمتها في 

عن أن رئيس الوزراء »أصدر تعليمات حاسمة 
ــهـــا صـــــــادرة مــــن الــســيــســي شــخــصــيــا،  ــال إنـ ــ قـ
بضرورة تقديم كل الوثائق التي تثبت ملكية 
اإلداريـــة  املحكمة  إلــى  للجزيرتن  السعودية 
العليا التي تنظر في طعن الحكومة على حكم 
الــبــطــان، بما فــي ذلــك الــوثــائــق الــصــادرة من 
املوصوفة  وتلك  والخارجية،  الــدفــاع  وزارتـــي 

جلسة املحكمة السبت املاضي، مشيرة إلى أن 
»هناك رغبة حكومية في إلغاء حكم البطان 
إلـــغـــاؤه بالطريقة  يــتــم  لــم  بـــأي طــريــقــة، وإذا 
على  االتفاقية  عــرض  يتم  فسوف  القانونية 

البرملان بطريقة أخرى.
وعـــن ســبــب االهــتــمــام املــفــاجــئ مــن الحكومة 
بــالــجــانــب الــقــانــونــي مـــن الــقــضــيــة بــعــد فــتــرة 

مــــن االكـــتـــفـــاء بـــالـــدفـــاع الـــروتـــيـــنـــي مــــن دون 
أن »هناك  املــصــادر  تقديم وثــائــق مهمة، رأت 
فعلها  رد  بعد  السعودية  مــحــاوالت إلرضـــاء 
الــــذي لـــم يــكــن مــتــوقــعــا، بــعــد تــصــويــت مصر 
الروسي بشأن سورية«، الفتة  القرار  لصالح 
اللقاءات واالتــصــاالت بن املسؤولن  أن  إلــى 
على  التأكيد  شهدت  والسعودين  املصرين 

رغــبــة الــقــاهــرة فــي تــجــاوز األزمــــة بـــأي شكل، 
ارتــفــاع قيمة أي تعاقدات  فــي ظــل  خصوصا 
ع سلفا مع أرامكو 

ّ
بترولية بديلة للعقد املوق

السعودية.
ــّهـــدات  ــادر أن تــــكــــون هــــنــــاك تـــعـ ــ ــــصـ ونــــفــــت املـ
ســــــعــــــوديــــــة واضــــــــحــــــــة بـــــاســـــتـــــئـــــنـــــاف ضـــخ 
االحـــتـــيـــاجـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة لــشــهــر نــوفــمــبــر/

: »املؤشرات حتى 
ً
تشرين الثاني املقبل، قائا

اآلن سلبية، فاملسؤولون السعوديون ما زالوا 
يتحدثون عن صعوبات في التصدير، من دون 
تحديد ما إذا كانت تقنية أم سياسية فقط«. 
ووفــــق املـــصـــادر نــفــســهــا، فـــإن رئــيــس الــــوزراء 
املصري تحدث خال اللقاء الحكومي املغلق 
باع سياسات محكمة لترشيد 

ّ
عن »ضرورة ات

لوقف  تحسبا  البترولية  املنتجات  استهاك 
الــضــخ مــن الــســعــوديــة لــفــتــرات طــويــلــة«، لكنه 
عــاد وأكـــد أنــه »يــبــذل مــع السيسي والجهات 
الضخ،  الستئناف  حثيثة  جــهــودًا  السيادية 
ولكن من دون وجود مؤشرات إيجابية حتى 

اآلن«.
ف وزيرة 

ّ
وبحسب املصادر، فإن إسماعيل كل

»اإللـــحـــاح« عــلــى الجانب  الــتــعــاون الـــدولـــي بــــ
السعودي لضخ املساعدات املالية التي كانت 
ــــدت بـــهـــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــريــــاض قــــد وعــ الــ
تنمية  مــشــروعــات  فــي  مــلــيــاري دوالر  بقيمة 
ملـــلـــيـــاري دوالر أخـــرى  بـــاإلضـــافـــة  مــشــتــركــة، 
عبر استثمارات مباشرة، وهو ما ردت عليه 
يتواصل  لم  السعودي  »الجانب  بأن  الوزيرة 
معنا بهذا الشأن منذ أغسطس/آب املاضي« 
مبلغ  أي  على  أال تحصل مصر  رجــحــت  كما 

إضافي قبل ربيع العام املقبل.
ووصفت املصادر االجتماع الحكومي املغلق 
بأنه »كان متوترًا، نتيجة عدم تحقيق انفراجة 
حتى اآلن في العاقة الثنائية بن البلدين«، 
ــتـــرول  ــبـ ــا تــــحــــدث وزيـــــــر الـ ــدمـ ــنـ ــا عـ خـــصـــوصـ
االحتياجات  توفير  صعوبة  عــن  املــا  طـــارق 
ــاورة بــأســعــار  الــبــتــرولــيــة مـــن األســــــواق املــــجــ
ــل وزيــر املالية 

ّ
جــيــدة، وهــو مــا استدعى تــدخ

الــذي حــذر مــن »صعوبة بل  عمرو الجارحي 
اعتمادات جديدة في موازنة  استحالة« فتح 
الـــدولـــة الســتــيــراد الــطــاقــة فـــي ظـــل الــضــغــوط 
على عاتق مصر في إجـــراءات االقــتــراض من 

صندوق النقد الدولي.
ــا الــبــتــرولــيــة  ــهــ ــداداتــ ـــقـــت الـــســـعـــوديـــة إمــ

ّ
ــل وعـ

أكتوبر/تشرين  لشهر  ملصر  عليها  املتعاقد 
ســـعـــوديـــة  ــــادر  مـــــصـ وعـــــــزت  ــي،  ــالــ ــحــ الــ األول 
ذلــــك الـــقـــرار إلــــى تــوجــيــهــات ســيــاســيــة عــلــيــا. 
السترضاء  املصرية  الحكومة  جهود  وتبدو 
فــي صــرف نظر  رغــبــة  قائمة على  السعودية 
الـــذي يغضبها  املــلــف الرئيسي  الــريــاض عــن 
مــن السيسي، وهــو االنــدفــاع الــذي تــحــّول من 
السر إلى العلن نحو روسيا وحلفائها كنظام 

األسد وإيران.
وأكــــد مــصــدر دبــلــومــاســي مــصــري أن تــزامــن 
املـــنـــاورات الــتــي أجــرتــهــا مــصــر وروســـيـــا في 
منطقة الــحــمــام بــمــطــروح تــحــت اســـم »حــمــاة 
الــصــداقــة« مــع اإلعـــان عــن زيـــارة مدير جهاز 
األمـــن الــوطــنــي الــتــابــع للنظام الــســوري علي 
القاهرة، »يضاعف الحساسيات  اململوك إلى 
ــح املــصــدر  ــ ــــاض«. وأوضــ ــريـ ــ بـــن الـــقـــاهـــرة والـ
منها  يتهرب  السيسي  كــان  الــتــي  املشكلة  أن 
الحياد  اصطناع  بمحاولة  عامن  مــدار  على 
في سورية، أصبحت أمــرًا واقعا، وبــات عليه 
اآلن تحديد أولوياته ما إذا كانت في روسيا 
الــســعــوديــة، ألن األخــيــرة تحديدًا لــن تقبل  أم 
باستمرار الوضع الحالي باستفادة السيسي 

االقتصادية منها مقابل مساندته لروسيا.
تحركات  إن  الحكومية  املــصــادر  قــالــت  فيما 
مجلس الوزراء بتعليمات السيسي تأتي في 
السياسية  املــشــاكــل  »مــحــاولــة تحييد  ســيــاق 
ــفـــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر  ــلـ ــز عــــلــــى مـ ــيــ ــركــ ــتــ والــ
واالستثمار«. ويصعب مع هذا التفسير توقع 

انفراجة في العاقات الثنائية.

تحليل

معارضة من قطاعات 
واسعة داخل الحركة 

للخطاب الجديد

محاوالت مصرية السترضاء السعودية

قال رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الموارد المائية المصري األسبق 
النهضة.  سد  بسبب  وجــود  أزمــة  تواجه  مصر  إن  زيــد،  أبو  محمود 
وطالب خالل اجتماع وزراء المياه العرب الذي بدأت أعماله أمس في 
ما  إلنقاذ  الفوري  بالتحرك  المصرية  الحكومة  العربية،  الجامعة  مقر 
يمكن إنقاذه في ما يخص السد، وما يترتب عليه من آثار سلبية، الفتًا 
إلى أن الوقت يمر وليس في صالح مصر والسودان، قائًال: »نرحب بأي 

وساطة عربية أو دولية« ألن الموضوع جد خطير.

خطر مائي وجودي

خاص

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــبـــذل رئـــيـــس الــحــكــومــة املــصــريــة 
شريف إسماعيل جهودًا من خال 
وزاراتـــــه لــلــتــواصــل مــع املــســؤولــن 
السعودين لتحسن العاقات التي اضطربت 
أخيرًا بن البلدين بسبب الخاف حول امللف 
السوري وموقف الرئيس املصري عبد الفتاح 
ــاء رئــيــس  ــقـ ــيـــا فــــي بـ الــســيــســي املــــؤيــــد لـــروسـ
الــنــظــام الــســوري بــشــار األســـد، وذلـــك لضمان 
ضخ السعودية كميات البترول املتفق عليها 
إلـــى مــصــر بــنــاء عــلــى االتــفــاقــيــة املــوقــعــة بن 
وكشفت  املــاضــي.  إبريل/نيسان  فــي  البلدين 
مـــصـــادر حــكــومــيــة مــطــلــعــة عـــن أن إســمــاعــيــل 
ــبــــوع  ــا مــغــلــقــا مــنــتــصــف األســ ــاعـ ــمـ ــتـ ــقـــد اجـ عـ
املاضي مع وزراء الخارجية والبترول واملالية 
واالســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون الــــدولــــي والـــشـــؤون 
النيابية والــعــدل ومــســؤولــن آخــريــن ممثلن 
لوزارة الدفاع وجهات أخرى، أكد فيه »ضرورة 
لــلــســعــوديــة للتأكيد  إرســـــال رســـائـــل طــمــأنــة 
ــــوة بــن الــبــلــديــن،  عــلــى عــاقــة الــصــداقــة واألخـ
خــصــوصــا عــلــى صــعــيــد حـــوافـــز االســتــثــمــار 
وتسوية  السعودين  األعــمــال  لــرجــال  املقّدمة 
املــــنــــازعــــات الـــعـــالـــقـــة بــيــنــهــم وبـــــن الــحــكــومــة 
املصرية، وعلى صعيد قضية جزيرتي تيران 
ظل  في  السعودي  للجانب  املقلقة  وصنافير 
بــــطء الـــحـــراك الــقــانــونــي بــاملــحــاكــم املــصــريــة، 
وعــــدم عـــرض االتــفــاقــيــة املــبــرمــة بــن البلدين 

على الحكومة حتى اآلن«.
ــادر أن رئــيــس الــــــوزراء ذكــر  وأوضـــحـــت املـــصـ
الــحــكــومــة محسوم،  »مــوقــف  أن  قــاطــع  بشكل 
ــــود الـــقـــانـــونـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــذل كــ ــ ــبـ ــ ــل تـ ــظــ ــتــ وســ
والبرملانية املمكنة إللغاء حكم القضاء اإلداري 
الجزيرتن  وإبــقــاء  االتــفــاقــيــة  توقيع  ببطان 
تحت السيطرة املصرية«، مشيرًا إلى أن »هذا 
املسار منفصل تماما عن أي خافات يمكن أن 
البلدين، وأن مصر  الــعــاقــات بــن  تــطــرأ على 
جادة في تسليم الجزيرتن للسعودية، ولكن 
بعد أن يتم وقف حكم البطان بشكل قانوني 
يرفع الحرج عن الحكومة«. وكشفت املصادر 

طلب إسماعيل تقديم 
الوثائق إلثبات ملكية 

السعودية للجزيرتين

ال تعّهدات سعودية 
واضحة باستئناف ضخ 

البترول لمصر

برز تململ داخل »اإلخوان 
المسلمين« في األردن، 
بسبب انقالب خطابها، 

وسط مخاوف من قيام 
»الصقور« داخلها بتمرد، 

يخشى البعض من أن 
يؤدي إلى انشقاق جديد

مساٍع لتحييد المشاكل السياسية وتسليم تيران 
وصنافير أولوية 

الخميس 27  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  26 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 787  السنة الثالثة
Thursday 27 October 2016

الخميس 27  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  26 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 787  السنة الثالثة
Thursday 27 October 2016

القى قرار السلطات المصرية تسليم الجزيرتين للسعودية غضبًا شعبيًا )عمر عبد الرحمن/األناضول(

تساؤالت عن مدى االلتزام 
التنظيمي داخل الحركة 
)صالح مالكاوي/األناضول(

كل المقترحات مصيرها 
الفشل إذا تجاوزت 

االنقالب باعتباره أم 
المصائب

اليمن

أن يــســمــي هــــادي نــائــبــا تــوافــقــيــا جــديــدًا 
ــمـــر، ويكلف  بــــداًل مـــن عــلــي مــحــســن األحـ
بالصاحيات  الــجــديــد،  النائب  الرئيس 
ــة لــيــقــوم بــتــألــيــف حــكــومــة وحـــدة  الـــازمـ
الشرعية  فريقي  بــن  باملناصفة  وطنية 
الرئيس  الـــذي يقصي  األمـــر  واالنـــقـــاب، 
مبدئيا أو يبقي عليه لفترة بصاحيات 
محدودة. كما تشمل الخطة جانبا أمنيا 
وحلفائهم  الحوثين  بانسحاب  يتعلق 
الساح  بتسليم  ويــقــومــون  مــن صنعاء، 
الـــثـــقـــيـــل، وتـــتـــولـــى مــخــتــلــف اإلجــــــــراءات 
والعسكرية لجنة يتم تأليفها بالتوافق 
ــة، وفــقــا  ــتـــرب الـــخـــطـ ــقـ بــــن األطـــــــــراف. وتـ
للبنود املسربة من الحوثين، من الرؤية 
التي تقدم بها وفد فريق االنقابين خال 
لثاثة  انعقدت  التي  الكويت  مــشــاورات 
الخطة  لهذه  املعارضون  ويعتبر  أشهر. 
لــانــقــاب، بجعله  أنها تمنح »شــرعــيــة« 
يتم تأسيسها  جــزءًا من شرعية جديدة 
أنها تقصي هادي   عن 

ً
بالتوافق، فضا

وإن تدريجيا عبر نقل الصاحيات، كما 
الــذي يتمتع بنفوذ واسع  نائبه  تقصي 
املتمركزة  للشرعية  املــوالــيــة  الــقــوات  فــي 
في مــأرب. وفي املقابل، تبدو الخطة من 
زاويــة أخــرى، نسخة معدلة عن املبادرة 
الخليجية التي تقدمت بها دول مجلس 
التعاون عام 2011، وتضمنت أن يفوض 
صالح نائبه حينذاك هادي بصاحياته، 
ــة الــــــوفــــــاق الـــوطـــنـــي  ــكــــومــ وتـــشـــكـــيـــل حــ
ــــوى  ــح وقـ ــالــ ــــن حــــــزب صــ ــفـــة بـ ــنـــاصـ ــاملـ بـ
الــــثــــورة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــســلــم فــريــق 
ــنــــن املـــاضـــي،  الـــحـــوثـــيـــن وصــــالــــح، اإلثــ
يعلنوا موقفا  لم  فإنهم  األممية،  للخطة 
رســـمـــيـــا، بــالــتــرحــيــب أو الــــرفــــض، بــقــدر 
ــن أنـــهـــم يـــقـــومـــون بـــدراســـة  ــا أعـــلـــنـــوا عـ مـ
املـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي تــســلــمــوهــا مــكــتــوبــة 
ــر مــراقــبــون  ـــسـ

َ
ــن املـــبـــعـــوث األمــــمــــي. وف مـ

ــــان مـــوقـــف بـــأنـــه رضــــى مــبــدئــي  عــــدم إعـ
ــة، لــكــنــه يتحفظ  ــدم املـــعـــارضـ يــعــكــســه عــ
التحفظات،  بعض  بسبب  الترحيب  عــن 
أو لتجنب تصوير الخطة وكأنها تلبي 
املبادرة  أن  بالذكر،  الجدير  مقترحاتهم. 
تعتبر ترجمة للمقترحات التي تقدم بها 
األمــيــركــي، جــون كيري  الخارجية  وزيـــر 
في  فــي جــدة  الرباعية  اجتماعات  خــال 

25 أغسطس/آب املاضي.

»أي  إن  وقــالــت   .»2216 الــقــرار  مقدمتها 
طرح من أي جهة كانت 

ُ
أفكار أو تناوالت ت

تتنافى مع تلك األسس واملرجعيات، أو 
 ،

ً
تنتقص منها، مرفوضة جملة وتفصيا

وجــاء  وســيــاســيــا«.  وشــعــبــيــا  مجتمعيا 
مـــوقـــف الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن قـــبـــل لــقــاء 
مرتقب مع ولد الشيخ أحمد، وبعد يوم 
من إعــان املبعوث األممي أنــه سلم وفد 
الــذي يترأسه  الحوثين وحــزب املؤتمر، 
عبدالله صالح،  علي  املــخــلــوع،  الــرئــيــس 
لــلــســام، تشمل  خــريــطــة طــريــق مقترحة 
الـــجـــوانـــب األمــنــيــة والــســيــاســيــة. وأبــلــغ 
وفـــد االنــقــابــيــن خـــال زيــارتــه صنعاء، 
أن فــريــقــه فــي الـــريـــاض، ســلــم نسخة من 
الخطة إلى الجانب الحكومي في الوقت 

ذاته، وفقا لبيان صادر عن الوفد.
صراحة  اليمنية  القيادة  تشر  لم  وفيما 
ــد الــــشــــيــــخ، فــــي ســيــاق  ــ ــى مـــــبـــــادرة ولــ ــ إلــ
ــتــــرحــــات  ــقــ مــ ألي  الــــــــرافــــــــض  ــا  ــ ــهــ ــ ــانــ ــ إعــ
ــا أن  ــدا واضــــحــ ــ ــات، بـ ــيـ ــعـ تـــتـــجـــاوز املـــرجـ
ضمنيا  رفضا  يمثل  االستباقي  املــوقــف 
ــتــــي تــحــدثــت  ــبــــادرة، بــنــســخــتــهــا الــ ــمــ ــلــ لــ
أبرز  عن  االنقابين،  من  مقربة  مصادر 
)املزعومة(. وأبدى مسؤولو  مضامينها 
ــا، ومــن  ــ الــشــرعــيــة تحفظا واضــحــا إزاءهـ
ذلــــك قــــول نـــائـــب مـــديـــر مــكــتــب الــرئــاســة 
ــو الـــــوفـــــد املـــــفـــــاوض،  ــ ــــضـ الـــيـــمـــنـــيـــة، وعـ
عــبــدالــلــه الــعــلــيــمــي، فـــي تـــغـــريـــدات على 
صفحته الشخصية، »لم نتسلم أي رؤية 
مكتوبة، ونؤكد قناعتنا الراسخة أن كل 
إذا  الفشل  مصيرها  سيكون  املقترحات 
تجاوزت االنقاب، باعتباره أم املصائب 

وجذر الشرور. إنهاء االنقاب أواًل«.
ــادر مــقــربــة من  ــا لــتــســريــبــات مـــصـ ــقـ ووفـ
االنقابين فإن املبادرة التي طرحها ولد 
الشيخ أحمد، تتضمن في أبرز محاورها 

عادل األحمدي

ــــارة مـــرتـــقـــبـــة، الــــيــــوم الــخــمــيــس،  ــ قـــبـــل زيـ
ــن،  ــمـ ــيـ ــبــــعــــوث األمـــــــــم املــــتــــحــــدة إلـــــــى الـ ملــ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى العاصمة 
السعودية الرياض، لعرض خطة السام 
األخيرة  أظهرت  اليمنية،  الحكومة  على 
تــم تناوله من  ملــا  رافــضــا ضمنيا  موقفا 
تسريبات حول الخطة التي سلمها ولد 
الشيخ، اإلثنن املاضي، لوفد االنقابين 
فـــي صـــنـــعـــاء. وجـــــاء املـــوقـــف الــحــكــومــي 
الـــرافـــض، فــي مــقــابــل عـــدم إعـــان جماعة 
ــار الـــلـــه« )الــحــوثــيــن( وحــلــفــائــهــا  »أنـــصـ
أنه يعبر عن  سر على 

ُ
موقفا معارضا، ف

من  بالحذر  لكنه مشوب  مبدئي،  رضــى 
جانب االنقابين.

وفــــي الــــوقــــت، الـــــذي أكـــــدت فــيــه مــصــادر 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  ــيــــة، لـــــ حــــكــــومــ
املبعوث األممي لم يسلم فريق الشرعية 
نسخة مكتوبة من مبادرته، حتى أمس 
األربعاء، أعلنت القيادة اليمنية الشرعية 
اليمني،  الرئيس  برئاسة  اجتماع  خــال 
نائبه  بحضور  هــادي،  منصور  عبدربه 
الحكومة،  ورئــيــس  األحــمــر  علي محسن 
ــــس، ضــمــنــيــا  ــ ــر، أمـ ــ ــ أحــــمــــد عـــبـــيـــد بــــن دغـ
في  وردت  التي  لألفكار  معارضا  موقفا 
ــــول تــفــاصــيــل  الـــتـــســـريـــبـــات املــــتــــداولــــة حـ
الكامل  الخطة األممية. وأكدت »التمسك 
السام  ومرجعيات  الوطنية  بالثوابت 
مــمــثــلــة بــــاملــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة وآلــيــتــهــا 
الوطني  الــحــوار  ومــخــرجــات  التنفيذية 
والـــــقـــــرارات األمـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة، وفــي 

مبادرة ولد الشيخ أحمد
الشرعية تتحفظ والحوثيون راضون مبدئيًّا

استبقت القيادة 
اليمنية الشرعية اللقاء 

الذي قد يجمعها 
بالمبعوث األممي، 

إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، في الرياض 

اليوم، بإعالن رفض 
مبطن لخريطة طريقه



يتخوف الحزب الديمقراطي من إمكانية عدم وصول هيالري كلينتون 
إلى البيت األبيض بسبب تهديد مرشحين مستقلين لحظوظها، فيما 

يواجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب خطر خسارة والية يوتا

تظهر استطالعات 
رأي أن المرشحة 

الديمقراطية إلى 
الرئاسة األميركية، 
هيالري كلينتون، 

تتقدم بشكل كبير 
على منافسها 

الجمهوري، 
دونالد ترامب، 

وتكشف عن تغير 
كبير في توجهات 
الناخبين في واليات 

تدل التجارب 
السابقة على أنها 

كانت تصوت 
للحزب الجمهوري، 

ما يؤكد امتعاض 
هؤالء من أداء 

ترامب

67
سياسة

ــــذي تـــوج بترشح  الــحــزبــيــة الــتــقــلــيــديــة، والـ
الجمهوري،  للحزب   

ً
ممثال تــرامــب  دونــالــد 

يــفــســح املـــجـــال أمــــام مـــفـــاجـــآت، عــلــى الــرغــم 
الحزب  فــي  التقليدية  املؤسسة  شــعــور  مــن 
الــجــمــهــوري، والـــتـــي يــعــد الــســيــنــاتــور بــول 
رايـــــــــان أبــــــــرز مـــمـــثـــلـــيـــهـــا، أن االنـــتـــخـــابـــات 
مــحــســومــة ســلــفــا لــصــالــح الــديــمــقــراطــيــن، 
مــن خــالل تأكيده التوقف عــن دعــم ترامب، 
وأنـــه »ســيــحــاول أن يــحــافــظ عــلــى األغلبية 
ــــواب«، عــلــى  ــنــ ــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس ال

اعتبار أن معركة ترامب خاسرة ال محالة.
ــواء تــضــع الــعــديــد مـــن املــعــوقــات  ــ هـــذه األجــ
االنتخابات.  الرئيسين في  املرشحن  أمام 
أنصار  أصـــوات  بــأن  القطع  الصعوبة  فمن 
إلـــى كلينتون،  تــلــقــائــيــا  ســـانـــدرز ســتــذهــب 
رغـــم دعـــم ســانــدرز لــهــا. كــمــا يــبــدو واضــحــا 
التقليدين،  الجمهوري  الــحــزب  أنــصــار  أن 
 ،

ً
من جمهور بــول رايــان وجــون ماكن مثال

لـــن يــقــومــوا بــالــتــصــويــت لــتــرامــب، الــــذي ال 
يــمــثــل »الـــقـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة« فــــي نــظــرهــم. 
وهــنــاك ثــالثــة مــرشــحــن مــثــيــريــن لالنتباه 
فـــي هــــذه الــــــــدورة، ســيــســتــفــيــدون مـــن هــذه 
الـــفـــوضـــى، إن صـــح الـــوصـــف، وهــــم مــرشــح 
الــــحــــزب الــــلــــيــــبــــرتــــاري، غـــــــاري جـــونـــســـون، 
ــزب الـــخـــضـــر، جـــيـــل ســتــايــن،  ــ ومـــرشـــحـــة حـ
واملــرشــح املــحــافــظ »الــجــمــهــوري« املستقل، 
إيفان ماكملن، والــذي من املترقب أن يقوم 

باختراق انتخابي تاريخي الشهر املقبل.

برامج متباينة عن الحزبين
يـــقـــول مـــرشـــح الـــحـــزب الـــلـــيـــبـــرتـــاري، غـــاري 
ــا فــي  ــ ــل مــ ــ ــــضــ جـــــونـــــســـــون، إنــــــــه يـــمـــثـــل »أفــ
فهو  والديمقراطي«،  الجمهوري  الحزبن، 
يــعــتــبــر نــفــســه أكــثــر انــفــتــاحــا فـــي الــقــضــايــا 
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وأكـــثـــر  االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
ــة، من  ــاديـ ــتـــصـ مــحــافــظــة فـــي الــقــضــايــا االقـ
الجمهورين. ويتبنى جونسون جملة من 
املــواقــف والــســيــاســات املتمايزة عــن الــرؤيــة 
األمـــيـــركـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــهــو 
متطرف جدًا في رفض تدخالت مؤسسات 

الحاسم أحيانا  للمستقلن تأثيرهم  أن  إال 
ــيـــة. عــلــى  ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ فــــي نـــتـــائـــج االنـ
املرشح  عـــادة خــســارة  فسر 

ُ
ت املــثــال،  سبيل 

الــديــمــقــراطــي ألــبــرت آل غــور فــي انتخابات 
عام 2000، أمام جورج بوش االبن، كنتيجة 
لــتــأثــيــر املـــرشـــح عـــن حــــزب الـــخـــضـــر، رجــل 
األعــمــال ذو األصــــول الــعــربــيــة، رالـــف نـــادر، 
الذي نال 2.74 في املائة من مجمل األصوات 
الرغم  يــعــادل 2883443 صــوتــا(. وعلى  )مــا 
ــوات فــرديــة  ــ ــور عــلــى أصــ مـــن حـــصـــول آل غــ
تــفــوق تــلــك الــتــي نــالــهــا بـــوش االبـــن بقرابة 
نظام  لكنه خــســر بسبب  ألـــف صـــوت،   500
املجمع االنتخابي، بعد إعادة فرز األصوات 
فــي واليــة فــلــوريــدا، والــتــي ُحسمت لصالح 

بوش، بفارق ضئيل.
ويبدو أن الناخب األميركي اليوم، في حال ال 
يحسد عليها، أمام الخيارات التي وضعها 
الحزبان، الجمهوري والديمقراطي، أمامه. 

فهيالري كلينتون، تمثل املؤسسة التقليدية 
للحزب الديمقراطي، وللمؤسسة السياسية 
أو »اإلســـتـــابـــلـــشـــمـــنـــت«  ــل،  ــكــ كــ األمـــيـــركـــيـــة 
انــتــخــابــهــا ســيــكــون تعبيرًا  أن  أي  عــمــومــا. 
عن الرضا على النظام األميركي التقليدي. 
وهذا يبدو بعيدًا، في ظل انتخابات شهدت 
ظاهرة جديدة، تمثلت في صعود مرشحن 
غير ممثلن للمؤسسات الحزبية التقليدية 

وبيروقراطيتها ولوبياتها. فكل من 
 
ً
دونالد ترامب، واملرشح الذي نافسه طويال
داخـــل الــحــزب الــجــمــهــوري، تيد كـــروز، غير 
محسوبن على املؤسسة التقليدية للحزب 
 ،

ً
الجمهوري، على عكس ماركو روبيو مثال

ابــــن مــؤســســة الـــحـــزب الــتــقــلــيــديــة. كــمــا أن 
ســانــدرز،  بيرني  الــديــمــقــراطــي،  السيناتور 
 داخل الحزب، 

ً
والذي نافس كلينتون طويال

باعتباره  )يــعــّرف نفسه  لليسار  أقــرب  يعد 
للمؤسسة   

ً
أكثر من كونه ممثال اشتراكيا( 

والسياسة  الديمقراطي،  للحزب  التقليدية 
األميركية بشكل عام.

هذا املزاج األميركي العام، بوجود مرشحن 
ــن خــــــــارج املـــؤســـســـات  ــ داخــــــــل األحــــــــــــزاب، مـ

الـــدولـــة فـــي االقــتــصــاد واملــجــتــمــع، إلـــى حد 
املطالبة بإلغاء الحد األدنى لألجور، وإلغاء 
الشركات،  على  والــضــرائــب  الــدخــل  ضريبة 
واالكـــتـــفـــاء بــضــريــبــة اســتــهــالكــيــة. كــمــا أنــه 
يــطــرح فــكــرة إلـــغـــاء الــكــثــيــر مـــن الــقــطــاعــات 
ــه ال يــــرى مــشــكــلــة في  الــحــكــومــيــة، حــتــى أنــ
ــي. مــــن نــاحــيــة  ــ ــنـ ــ خــصــخــصــة الـــقـــطـــاع األمـ
أخــرى، يقف جونسون ضد عقوبة اإلعــدام، 
وضـــد تــرحــيــل املــهــاجــريــن، ومـــع مــا يسميه 
»إنهاء الحرب على املخدرات«، أي مع تقنن 
استخدام املخدرات. كما أنه يدعم حق املرأة 
في اإلجهاض، وحقوق املثلين واملتحولن 
ــيـــة،  ــيـــاســـة الـــخـــارجـ ــا فــــي الـــسـ ــ جـــنـــســـيـــا. أمــ

ــــة ضـــد الــتــدخــالت  فــيــتــبــنــى جــونــســون رؤيـ
األميركية في الخارج. وبسبب هذه الخطط 
واملواقف، يمتلك جونسون حضورًا وتأثيرًا 
الــشــبــاب، ويتشارك  لــدى األمــيــركــيــن  مهما 
الديمقراطي بيرني  السيناتور  في هذا مع 
ــــدرز. أي بــكــلــمــات أخـــــــرى، جــونــســون  ــانـ ــ سـ
الذين يقفون جذريا ضد  الشباب  يستميل 
التصويت  يستسيغون  ال  لكنهم  تـــرامـــب، 
كلينتون،  هــيــالري  مثل  تقليدية،  ملرشحة 
بسبب تمثيلها النظام األميركي التقليدي، 

الذي يعارضونه.
أمـــا مــرشــحــة حـــزب الــخــضــر، جــيــل ستاين، 
ــن غــــــاري جـــونـــســـون،  فــــال تـــذهـــب بـــعـــيـــدًا عــ

فـــي اخــتــالفــهــمــا مـــع املـــؤســـســـة الــتــقــلــيــديــة 
األميركية، لكن بشكل مغاير لرؤية الحزب 
ــايـــن أن مــشــكــلــة  ــتـ ــلــــيــــبــــرتــــاري. وتـــــــرى سـ الــ
االنتخابات األميركية الحالية هي في كون 
هــيــالري وتـــرامـــب غــيــر مــحــبــوبــن و»لــيــســا 
 لــلــثــقــة«، وأن داعــمــيــهــمــا »يــصــوتــون 

ً
ــــال أهـ

للمرشح  وكراهيتهم  رفضهم  بسبب  لهما 
اآلخــر، ال حبا بمن سيصوتون لــه«. وتركز 
ــنـــاخـــي،  ــر املـ ــّيـ ــغـ ــتـ ــا الـ ــايـ ــلـــى قـــضـ ــايـــن عـ ــتـ سـ
والـــذي يعد الحجر األســـاس فــي سياسات 
ــزب الـــخـــضـــر، الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى الــتــفــكــيــر  حــ
ــال املــقــبــلــة« مـــن خــالل  ــيـ فـــي مستقبل »األجـ
ــنـــاخـــي، وطـــــرح خطط  مـــواجـــهـــة الــتــغــيــر املـ

ــة، وتـــوفـــيـــر الــتــعــلــيــم  ــاقـ بــديــلــة إلنـــتـــاج الـــطـ
والوظائف وفق سياسات ال تضر بالبيئة، 
الشباب في  قــدر من  أكبر  ومحاولة إدخــال 
املــجــال الــســيــاســي وإشــراكــهــم فــي الــقــرارات 
ترامب  وبخالف  مستقبلهم.  ستحدد  التي 
معارضة  رؤيـــة  ستاين  تتبنى  وكلينتون، 
ــي الـــســـيـــاق  ــ ــل، بـــشـــكـــل مـــلـــفـــت فــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ إلســ
االحــتــالل  »قـــوة  بأنها  األمــيــركــي، وتصفها 
الــتــي تـــواصـــل انــتــهــاك الــقــوانــن الــدولــيــة«. 
ــيـــاســـات الــــواليــــات  ــى تــغــيــيــر سـ ــ وتــــدعــــو إلـ
املتحدة مع حلفائها في الشرق األوسط من 
خــالل إيــقــاف الــدعــم عــن الـــدول التي تنتهك 
القانون الدولي، وحقوق اإلنسان، وتجميد 
مبيعات الــســالح، والــدعــم الــســيــاســي. وفي 
اإلطــــار االنــتــخــابــي، ال تــذهــب زعــيــمــة حــزب 
ــاري جـــونـــســـون، في  ــ الــخــضــر بــعــيــدًا عـــن غـ
كــونــهــمــا يــســتــمــيــالن الـــشـــبـــاب، وإن كــانــت 
ــن جــــونــــســــون، بــحــســب  ــ شــعــبــيــتــهــا أقــــــل مـ
استطالعات الــرأي. لكن بهذا املعنى، يكون 
مرشحا الحزب الليبرتاري وحزب الخضر، 
عــبــئــا عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن، وأي أصــــوات 
ترامب  تقدم  من  ستعزز  عليها،  يحصلون 
في االنتخابات، لذا يتهمان أحيانا بأنهما 
وليس  االنتخابات،  »تخريب«  لـ يترشحان 
ــاع الــســيــاســيــة فــي الــبــالد،  ــ لتحسن األوضـ
وهو االتهام الذي ترد عليه ستاين بقولها: 
للسياسين،  مسبقا  حقا  ليست  »أصواتنا 

عليهم أن يستحقوا نيلها«.

مفاجأة والية يوتا
عــلــى الــجــانــب اآلخـــــر، حــيــث املــحــافــظــن، ال 
يوجد مرشح قوي، لكن هناك ظاهرة. فمن 
اختراقا  ماكملن  إيــفــان  يحقق  أن  املــتــوقــع 
انتخابيا تاريخيا، إذا فاز في والية يوتا، كما 
تظهر استطالعات الــرأي. ويصف ماكملن 
نفسه بــأنــه »املــرشــح املــحــافــظ الــوحــيــد في 
هـــذا الــســبــاق االنــتــخــابــي«. ويــعــتــبــر نفسه 
للواليات  املؤسسة  للمبادئ  املخلصن  من 
ــل الــــرجــــال والـــنـــســـاء  ــ ــــي أن »كـ املـــتـــحـــدة وهـ

خلقوا متساوين، ويمتلكون الحق بالحياة 
والحرية والسعادة«. ويقول: »ال أحد يطرح 

هذه املبادئ«. 
سيحتضن  املحافظ،  الجمهوري  ماكملن، 
أصوات الجمهورين الناقمن على ترامب، 
فــــي أقـــــل مــــن 20 واليــــــة أمـــيـــركـــيـــة. وتــظــهــر 
اســتــطــالعــات رأي احــتــمــال فـــوزه فــي واليــة 
يوتا، والتي على الرغم من صغر حجمها، 
إذ يمثلها 6 مندوبن في املجمع االنتخابي 
ــل 538 مـــنـــدوبـــا فــــي كــــل الــــواليــــات  ــ مــــن أصـ
لها  الجمهورين  خسارة  أن  إال  األميركية، 
ســتــعــتــبــر ســابــقــة تـــاريـــخـــيـــة. ويــتــطــلــب أن 
يــحــصــل املـــرشـــح عــلــى 270 مــنــدوبــا لــلــفــوز 

بالرئاسة.
ــه »كــلــيــة  ــرتــ ــــرأي، أجــ ــلـ ــ ــر اســـتـــطـــالع لـ ــهــ وأظــ
إمـــرســـون«، ونــشــر أخــيــرًا، أن رجـــل األعــمــال 
ــه أن عـــمـــل لـــصـــالـــح وكـــالـــة  ــ الــــــــذي ســـبـــق لـ
ــه«،  ــي اي ايــ االســـتـــخـــبـــارات األمــيــركــيــة »ســ
إيــفــان ماكملن، نــال دعــم 31 فــي املــائــة من 
املــســتــطــلــعــن، فـــي حـــن نـــال تـــرامـــب 27 في 
املــائــة وكلينتون 24 فــي املــائــة فــي الــواليــة 
التي لم يخسرها الجمهوريون منذ 1964. 
ــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري  واتـــهـــم مــاكــمــلــن قــ
مصالح  »قــدمــوا  ترامب  بترشيحهم  بأنهم 
ــادئ املــحــافــظــة  ــبــ الــــحــــزب الــضــيــقــة عـــلـــى املــ
لــلــحــزب الــجــمــهــوري«، واصــفــا تــرامــب بأنه 
املوقف  الجمهوري«،  بالحزب  له  عالقة  »ال 
ــــذي يــتــقــاســمــه الــكــثــيــر مـــن الــجــمــهــوريــن  الـ
تــرامــب بأنه  الــيــوم. كما وصــف  التقليدين 
»مــــرشــــح ســخــيــف وفـــظـــيـــع«، وأنــــــه »يـــهـــزم 
نفسه«، في إشارة إلى فضائحه املتواصلة.

استطالعات رأي »مخيفة«
وبــــحــــســــب لــــغــــة األرقـــــــــــــام، أظـــــهـــــرت بــعــض 
جونسون  شعبية  أن  ــــرأي،  الـ اســتــطــالعــات 
 في سير انتخابات 

ً
وستاين قد تؤثر فعال

حن  فــي  املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   8
ــتـــطـــالعـــات أخــــــرى أن كــلــيــنــتــون  تــظــهــر اسـ
متقدمة، على الرغم من إمكانية التصويت 
ــارج  ــ ــن خــ ــ ــة لـــلـــمـــرشـــحـــن مــ ــيــ ــالــ ــام عــ ــ ــ ــأرقـ ــ ــ بـ
الــحــزبــن. ففي حــن أظــهــر اســتــطــالع للرأي 
قامت به قناة »سي إن إن« مع مؤسسة »أو 
أر ســي«، قبل أيـــام، تقدم كلينتون بـــ49 في 
املــائــة فــي مقابل نيل تــرامــب 44 فــي املــائــة، 
ــايـــن 2 فــي  ــتـ ــائــــة وسـ وجـــونـــســـون 3 فــــي املــ
»تقارير  آخــر، ملوقع  أظهر استطالع  املــائــة، 
راسموسن«، تقدم ترامب بـ43 في املائة في 
مقابل حصول كلينتون على 41 في املائة، 
وجونسون 5 في املائة وستاين 3 في املائة. 
بـــي دي« و»تــــي أي بي  أمـــا اســتــطــالع »أي 
بــي« فقد أظــهــر تــســاوي تــرامــب وكلينتون 
عند 41 في املائة، مقابل حصول جونسون 
على 8 في املائة وستاين على 4 في املائة. 
وكــان استطالع رأي أجرته »ســي بي أس«، 
األحــد املــاضــي، أظهر تقدم تــرامــب بـــ46 في 
املائة مقابل 43 في املائة لكلينتون و5 في 
املائة لجونسون وواحد في املائة لستاين. 
تــذبــذب اســتــطــالعــات الــــرأي حــيــال شعبية 
الديمقراطي  الحزبن  خــارج  من  املرشحن 
والجمهوري، يترك الباب مواربا للمفاجآت 
فـــي 8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل. لن 
ــارج  تـــكـــون املــــفــــاجــــأة بـــفـــوز مـــرشـــح مــــن خــ
الحزبن، فهذا مستحيل، لكن ربما ستكون 
املفاجأة فوز دونالد ترامب، بسبب عوامل 
املرشحن  تأثير  أحدها  يكون  قد  مختلفة، 
ــزبـــن عـــلـــى ســـيـــر الــعــمــلــيــة  ــن خــــــارج الـــحـ مــ

االنتخابية.

المستقلون 
في االنتخابات األميركية

إلى الكونغرس د  خسارة حزب ترامب مرشحة للتمدُّ

كثب  عن  تتابع  التي  ــران  إي أن  يبدو 
األميركية،  الرئاسية  االنتخابات  حملة 
الرئيس  من  الكثير  الشيء  تنتظر  ال 
بحسب  هــويــتــه،  تكن  أيــً  المقبل 
المحلل  وأكــد  بــرس.  فرانس  وكالة 
أن  ايــزدي،  فواد  المحافظ،  اإليراني 
كال من المرشحين »عدو إليران، لكن 
أسوأ«  خيارًا  تمثل  كلينتون  هيالري 
متوقعً  قوله،  وفق  ترامب،  من 
أنها ستكون »أكثر تشددًا من )الرئيس 
إيران«، ومشيرًا إلى  باراك( أوباما حيال 
متشددة  لعقوبات  السابق  تأييدها 

ضد نظام دولته.

هيالري أخطر 
على إيران؟

على الغالف

تحقيق

بدر الراشد

على الرغم من انعدام فرص فوز 
أي مـــرشـــح مـــن خـــــارج الــحــزبــن 
ــــوري  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـ
ــة،  ــيـ ــيـــركـ ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة األمـ ــتــــخــ فــــي االنــ
بــســبــب الــنــظــام االنــتــخــابــي، إال أن أحــزابــا 
ــادة إلــى  ــ وشــخــصــيــات مــســتــقــلــة تــتــرشــح عـ
االنــــتــــخــــابــــات، ويـــحـــقـــق بــعــضــهــا حـــضـــورًا 
ــرون مـــن دون أن  ــ إعـــالمـــيـــا، بــيــنــمــا يــمــر آخــ
ــد بـــهـــم، أو ُيــســتــخــدمــون كــمــادة  يــســمــع أحــ
للتندر في البرامج الكوميدية التلفزيونية. 
ويترشح املستقلون عادة ألسباب مختلفة، 
اإلعــالمــي،  الحضور  عــن  مــن يبحث  فمنهم 
وآخــــرون يــــودون لــفــت االنــتــبــاه إلـــى قضية 
احتكار  بإنهاء  حلما  يملك  مــن  ومنهم  مــا، 

المؤسسة التقليدية 
في الحزب الجمهوري 

تتوقع الخسارة

هناك ثالثة مرشحين 
غير ترامب وكلينتون 

مثيرين لالنتباه

ظاهرة تهّدد حظوظ كلينتون بالوصول إلى البيت األبيض

نوايا التصويت: تحوالت ديمقراطية 
في واليات جمهورية

الحزبن للسلطة، والذي جاء نتيجة لنظام 
املــعــقــد، فيترشحون  األمــيــركــي  الــتــصــويــت 
بــاســم أحـــــزاب، مــثــل الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي، أو 
أو االشتراكي، في محاولة لصنع  الخضر، 

»خيار انتخابي ثالث«.
إلى  األميركي  النظام  تعقيد  سبب  ويــعــود 
مــحــاولــة حــفــظ الـــتـــوازن بــن الـــواليـــات قــدر 
اإلمكان، ونسب السكان، فاختيار الرئيس ال 
يأتي عن طريق التصويت الشعبي املباشر، 
وإنـــمـــا عـــن طـــريـــق الــتــصــويــت لــلــمــنــدوبــن 
فــي املــجــمــع االنــتــخــابــي، وهـــم مــن يقومون 
باختيار الرئيس. والفائز في والية ما ينال 
كل نقاطها، فال مجال للمرشحن من خارج 
الحزبن إلحــداث اختراقات كبرى، إذ يملك 
الــحــزبــان آلـــة انــتــخــابــيــة ضخمة وراســخــة، 
تطورت خالل ما يقارب القرنن من الزمن. 

هيالري  األميركية،  الرئاسة  النتخابات  الديمقراطية  المرشحة  حــذرت 
الرأي  استطالعات  أظهرت  بعدما  الزائدة،  الثقة  من  أنصارها  كلينتون، 
دونالد  منافسها،  على  تقدمها 
مؤيديها  ــام  أم وقــالــت  تــرامــب. 
الديمقراطيين  إن  فلوريدا  فــي 
تــراٍخ.  أي  تحمل  بوسعهم  ليس 
وأضافت »آمل أن تخرجوا وتدلوا 
انتخابات  ستكون  ألنها  بأصواتكم 
متقاربة. ال تنظروا إلى استطالعات 
علينا  يتحتم  ألنه  تتراخوا  ال  ــرأي.  ال
ــروج  ــخ ال عــلــى  الــنــاس  نــحــث  أن 
)للتصويت(«، بحسب وكالة رويترز.

دونالد  األميركية،  الرئاسة  انتخابات  في  الجمهوري  المرشح  اعتبر 
سورية  بشأن  كلينتون،  هيالري  منافسته،  خطة  أن  )الصورة(،  ترامب 
عالمية  حرب  إلى  »تؤدي  سوف 
نشوب  احــتــمــال  بسبب  ــثــة«  ثــال
ــع الــقــوات الــروســيــة.  صـــراع م
وكانت كلينتون دعت إلى إقامة 
منطقة حظر طيران و»مناطق 
آمنة« على األرض. وعلق ترامب 
حرب  إلى  األمر  بنا  »سينتهي  قائًال 
إذا  سورية  بسبب  ثالثة  عالمية 
كلينتون«،  هيالري  إلى  استمعنا 

بحسب ما نقلت وكالة »رويترز«.

خطر الثقة الزائدة

ترامب: كلينتون ستشعل حربً عالمية

)Getty/يصّوت 40% من األميركيين مبكرًا )إيثان ميلر

)Getty/استطالعات رأي تشير إلى تقدم كلينتون )جوستين سوليفان

ــقــــاط، وفـــي  تــقــدمــهــم فــــي مـــيـــســـوري بـــســـت نــ
نــقــاط، وذلـــك بسبب ترشح  إنــديــانــا بثماني 
حاكم الوالية مايك بينس إلى منصب نائب 

الرئيس إلى جانب دونالد ترامب.
ويتقدم الديمقراطيون في نبراسكا بنقطتن، 
وكذلك في والية نورث كاروالينا التي تشهد 
اضطرابات وصراعات انتخابية حادة، حيث 
العنصرية  املــجــمــوعــات  على  تــرامــب  يعتمد 
كلينتون  تلقى  فيما  الــبــيــض،  مــن  املــتــطــرفــة 
قوة  يعتبرون  الذين  السود  األميركين  دعم 
كــمــا يرتبط  الـــواليـــة.  فــي  مــرجــحــة  انتخابية 
تـــراجـــع الــجــمــهــوريــن فـــي نــــورث كــارواليــنــا 
بــانــقــســامــات الـــحـــزب الــجــمــهــوري والـــحـــرب 
الــقــائــمــة بـــن املـــؤســـســـة الــحــزبــيــة وتـــرامـــب. 
وفــي واليـــة جــورجــيــا املــجــاورة لعب العامل 
الديمغرافي الذي تغير في السنوات األخيرة 
لصالح األقلية األميركية الالتينية دورًا مهما 
فـــي نــجــاح الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي إيــجــاد 
املحافظة،  الجنوبية  الــواليــة  قــدم في  موطئ 
ومــنــافــســة الــجــمــهــوريــن عــلــى تــمــثــيــلــهــا في 
مجلسي الــنــواب والــشــيــوخ. وبــالــتــوازي مع 
تــقــدمــهــا عـــلـــى تــــرامــــب بــــأصــــوات الــنــاخــبــن 
استطالعات  تتوقع  الوطني،  املستوى  على 

واشنطن ـ أحمد األمين

وســـعـــت الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
خــارطــتــهــا عــلــى وقــــع الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر الـــذي 
تـــحـــرزه مــرشــحــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي إلــى 
األمــيــركــيــة، هــيــالري كلينتون، في  الــرئــاســة 
ــلـــى مــــرشــــح الـــحـــزب  اســـتـــطـــالعـــات الــــــــرأي عـ
الجمهوري، دونالد ترامب. وصرفت الحملة 
خالل األيــام القليلة املاضية مالين إضافية 
ــلـــى إعـــــالنـــــات انــتــخــابــيــة  ــــن الـــــــــــــدوالرات عـ مـ
ــــات جــمــهــوريــة،  تــلــفــزيــونــيــة جـــديـــدة فـــي واليـ
كانت حتى االنتخابات املاضية عصية على 
أريــزونــا  مثل  الديمقراطي،  الــحــزب  مرشحي 
ــــو وبــنــســلــفــانــيــا  ــايـ ــ وتـــكـــســـاس ويــــوتــــا وأوهـ
وجورجيا فــي الــشــرق والــجــنــوب، وذلــك بعد 
ظـــهـــور مــــؤشــــرات عــلــى تـــحـــوالت كــبــيــرة في 
وانفتاحهم  الــواليــات  تلك  ناخبي  توجهات 
ــال االقـــــتـــــراع لـــصـــالـــح مــرشــحــي  ــمـ ــتـ عـــلـــى احـ
الحزب الديمقراطي في الثامن من نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
تــرامــب على  بــــ12 نقطة عــلــى  وبــعــد تقدمها 
املــســتــوى الــوطــنــي )50 فــي املــائــة مــقــابــل 38 
فــي املـــائـــة( فــي آخـــر اســتــطــالع لــلــرأي أجــرتــه 
محطة »أي بي سي نيوز«، اكتسبت كلينتون 
مزيدًا من الثقة بالفوز، وحولت جهودها من 
إلــى دعم  تــرامــب  التركيز على فضح خطاب 
حــمــالت مــرشــحــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي إلــى 
انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، لتؤمن 
سيطرة ديمقراطية كاملة على مركزي القرار 
والكونغرس،  األبــيــض  البيت  واشــنــطــن،  فــي 
إدارة  تواجهها  الــتــي  الــصــعــوبــات  وتتجنب 
ــــل ســيــطــرة  ــــي ظـ ــيــــس بـــــــــاراك أوبـــــامـــــا فـ الــــرئــ

الجمهورين على الكونغرس.
وتـــصـــب غــالــبــيــة أرقــــــام اســـتـــطـــالعـــات الــــرأي 
ــة لــعــمــلــيــات  ــيــ ــام، وكـــذلـــك الــنــتــائــج األولــ ــعــ الــ
االقتراع املبكر التي تشهدها أكثر من ثالثن 
ــن املــتــوقــع  ــة، فـــي صـــالـــح كــلــيــنــتــون. ومــ ــ واليــ
املــائــة مــن الناخبن  أن يــقــتــرع نــحــو 40 فــي 
في  الرسمي  االقــتــراع  قبل موعد  األميركين 

السياسي األميركي، والذين يجذبهم خطابه 
ــادي لــلــمــهــاجــريــن مــــن بـــلـــدان  ــعــ الــيــمــيــنــي املــ
أميركا الالتينية واملسلمن. ويذهب محللو 
اتــجــاهــات الــــرأي فــي الـــواليـــات املــتــحــدة إلــى 
هي  املتطرفة  العنصرية  املجموعات  تلك  أن 
التي صنعت ظاهرة ترامب، وجعلت من نجم 
تــلــفــزيــون الـــواقـــع ومــنــظــم مــســابــقــات ملكات 

الجمال زعيما سياسيا شعبويا.

دعم رموز »الديمقراطي«
وفـــي مــقــابــل الــعــزلــة الــتــي يــواجــهــهــا تــرامــب 
ــاد رمــــوز  ــعــ ــتــ فــــي الــــحــــزب الــــجــــمــــهــــوري، وابــ
ميداني  بدعم  كلينتون  تحظى  عنه،  الحزب 
مــن رمــــوز الــحــزب الــديــمــقــراطــي، مــن أوبــامــا 
وزوجـــتـــه مــيــشــيــل ونــائــبــه جـــو بـــايـــدن، إلــى 
السيناتور بيرني ساندرز وزوجها الرئيس 
األمـــيـــركـــي األســــبــــق، بــيــل كــلــيــنــتــون ونــائــبــه 
املرشح الديمقراطي السابق آل غور. وينظر 
االنتخابي  االســتــحــقــاق  إلــى  الديمقراطيون 
املـــقـــبـــل، فـــي ظـــل االنـــقـــســـامـــات الــجــمــهــوريــة، 
عــلــى أنــــه فـــرصـــة تــاريــخــيــة يــجــب انــتــهــازهــا 
لــتــثــبــيــت واســتــكــمــال الــســيــاســات والــبــرامــج 
الــتــي إنطلقت فــي عهد أوبــامــا، والــتــي أبــدى 
الــجــمــهــوريــون مــعــارضــة شـــديـــدة لـــهـــا، مثل 
ــا يـــعـــرف  ــ ــة اإلصـــــــــــالح الــــصــــحــــي، أو مــ ــطــ خــ
والالجئن  الهجرة  كير«، وقضايا  »أوباما  بـ
الخالفية  اإلجتماعية  القضايا  من  وغيرها 
الطرفان قضايا جوهرية في  التي يعتبرها 
الحضور  أن  على  األميركية.  الهوية  تشكيل 
ــــوي واملــــتــــمــــاســــك مــقــابــل  ــقـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــي الـ
لــن تقتصر  الــجــمــهــوري  التشتت واالنــقــســام 
ــقــــدم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن  ــلـــى تــ ــقـــط عـ نـــتـــائـــجـــه فـ
فـــي انــتــخــابــات 2016، بـــل ســيــطــرح عــالمــات 
ــرة حــــــول مــســتــقــبــل الـــحـــزب  ــيـ ــبـ ــام كـ ــهـ ــفـ ــتـ اسـ
الجمهوري في الحياة السياسية األميركية، 
والديمغرافية  السياسية  التحوالت  ظل  في 
املتحدة  الــواليــات  شهدتها  التي  التاريخية 
املنتظرة  والتطورات  املاضية،  العقود  خالل 

في العقود املقبلة.

رأي ســـيـــطـــرة شـــبـــه كـــامـــلـــة لــكــلــيــنــتــون عــلــى 
أعـــداد املــنــدوبــن الــذيــن تختارهم الــواليــات، 
وتظهر  للرئيس.  الناخبة  الهيئة  ويشكلون 
الــحــالــيــة أن مرشحة  الــخــارطــة االنــتــخــابــيــة 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ســتــحــصــل عــلــى 307 
مقابل 171 مندوبا لترامب، علما أن الفوز في 
اإلنتخابات الرئاسية األميركية يلزم املرشح 

الحصول على 270 مندوبا.
ــيــــات حــمــلــة  ــبــــون مــــن تــــداعــ ــراقــ ويـــتـــخـــوف مــ
التشكيك بنزاهة العملية االنتخابية، ومقولة 
تــزويــر االنــتــخــابــات الــتــي لجأ إليها تــرامــب، 
عــلــى سلمية املــشــهــد اإلنــتــخــابــي األمــيــركــي. 
ويــخــشــون مـــن لــجــوء مــجــمــوعــات عنصرية 
مــتــطــرفــة تــنــاصــر تــرامــب إلـــى الــعــنــف بهدف 
على  والــتــأثــيــر  االنــتــخــابــيــة  العملية  تعطيل 
النتائج  تــلــك  عــلــى  لــالحــتــجــاج  أو  نتائجها، 
إذا هــزم ترامب. ويــرى مراقبون أن الحمالت 
لها ترامب  تــعــرض  الــتــي  العنيفة  اإلعــالمــيــة 
الفضائح  سلسلة  بعد  الجبهات،  كافة  على 
الــتــي ضــربــت حــمــلــتــه االنــتــخــابــيــة، أكسبته 
املزيد من التعاطف في أوساط جمهوره من 
الحزبية،  املؤسسات  على  الحانقن  البيض 
الــجــمــهــوريــة والــديــمــقــراطــيــة، وعــلــى الــنــظــام 

الــثــامــن مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، وهــذه 
االنتخابات  تــاريــخ  فــي  مسبوقة  غير  نسبة 
ــهـــر الـــخـــارطـــة  ــيــــة. وتـــظـ ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة األمــ
الحزبن  وسيطرة  نفوذ  لــتــوزع  االنتخابية 
ــهـــوري،  ــمـ ــجـ ــراطـــي والـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــرئـــيـــســـيـــن، الـ
تــغــيــيــرات عميقة فــي اتــجــاهــات الــتــصــويــت، 
حيث تلوح في األفق هزيمة تاريخية للحزب 
على فشل مرشحه  تقتصر  لــن  الــجــمــهــوري، 
لــلــرئــاســة فــي الــوصــول إلـــى الــبــيــت األبــيــض، 
بل ستحرم الجمهورين أيضا من السيطرة 
على الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.

تصويت الواليات
تقدما  الديمقراطي  الحزب  وتسجل مرشحة 
كـــبـــيـــرًا عـــلـــى املــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري فــــي كــافــة 
أو  الديمقراطية  األمــيــركــيــة، ســـواء  الــواليــات 
املــتــأرجــحــة، وحــتــى فــي الـــواليـــات املحسوبة 
عـــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــن مـــنـــذ عــــشــــرات الــســنــن. 
وحسب خارطة للتصويت، أعدتها صحيفة 
ــادًا إلـــــى أرقـــــام  ــنــ ــتــ ــمــــز«، اســ ــايــ »نــــيــــويــــورك تــ
استطالعات الرأي العام، فإنه من املتوقع أن 
ينسحب  وأن  ساحقا،  فــوزًا  كلينتون  تحقق 
هــــذا الــتــفــوق الــديــمــقــراطــي عــلــى انــتــخــابــات 
نقاط  بعشر  كلينتون  وتــتــقــدم  الــكــونــغــرس. 
املتأرجحة،  الواليات  في فرجينيا، وهي من 
ويــتــقــاســم الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
من  فرجينيا  وتعتبر  فيها.  الناخبن  تأييد 
الواليات املحظية حكوميا بسبب مجاورتها 
لواشنطن عاصمة القرار السياسي األميركي. 
االنتخابية  القوة  البيض  الناخبون  ويشكل 
األبــــرز، يليهم األقــلــيــات مــن الــســود والــالتــن 
واملسلمن. وفي فلوريدا وكولورادو ونيفادا، 
الــتــي يــشــكــل الــنــاخــبــون مـــن أصــــول التينية 
وآسيوية القوة األبرز فيها، تتقدم كلينتون 
نــقــاط، وفـــي مينيسوتا تــســع نــقــاط.  بــثــالث 
كــمــا تــتــقــدم بــســبــع نـــقـــاط فـــي ويــســكــونــســن 
واحــدة  وبنقطة  وبنسلفانيا،  ونيوهامشر 
في أوهايو. في الواليات املحسوبة تاريخيا 
ــراطـــي، يـــصـــل الـــفـــارق  ــقـ ــمـ ــديـ عـــلـــى الــــحــــزب الـ

بـــن كــلــيــنــتــون وتـــرامـــب إلــــى 18 نــقــطــة، كما 
هـــو الـــحـــال فـــي نــيــوجــرســي، و17 نــقــطــة في 
كونكتكيت،  فـــي  و16  وديــــالويــــر،  نــيــويــورك 
ــون، و9  ــغــ فـــي أوريــ فـــي واشـــنـــطـــن، و11  و14 
فـــي نــيــو مــكــســيــكــو، و8 نــقــاط فـــي ميشيغن 
التي تستقبل جالية عربية كبيرة تتركز في 

محيط مدينة ديترويت.

انقالب الواليات الجمهورية
الــجــديــد فـــي انــتــخــابــات 2016 هـــو االنــقــالب 
الذي تشهده الواليات التي تصوت تاريخيا 

لصالح الحزب الجمهوري، مثل أريزونا 
منذ  بأصواتها  الديمقراطيون  يفز  لــم  التي 
الــعــام 1945. ويــواصــل تــرامــب التقدم بنقطة 
واحــــــــدة عـــلـــى كــلــيــنــتــون فــــي هـــــذه الــــواليــــة، 
لــم يكن  إنــجــازًا كبيرًا  لكن هــذا األمـــر يعتبر 
التحول  الديمقراطي يتوقعه. وشكل  الحزب 
فــي أوســاط  التصويت  تــوجــهــات  فــي  الكبير 
الناخبن من أصول أميركية التينية، والذين 
انتخابية وازنــة، تحديا  قــوة  باتوا يشكلون 
ــام مـــرشـــحـــي الــــحــــزب الــجــمــهــوري  ــ كـــبـــيـــرا أمــ
إلــى انــتــخــابــات الــكــونــغــرس فــي هــذه الــواليــة 
خطاب  وأبعد  املكسيكية.  للحدود  املالصقة 
من  للمهاجرين  املعادي  الجمهوري  املرشح 
أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، ودعـــوتـــه إلـــى بــنــاء جــدار 
الـــحـــدود األمــيــركــيــة املكسيكية  فــاصــل عــلــى 
القواعد  واملــخــدرات،  املهاجرين  تهريب  ملنع 
الــشــعــبــيــة الــالتــيــنــيــة الــتــي كــانــت تــقــتــرع في 
ــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، مــا  ــابـــق لـــصـــالـــح الــ الـــسـ
أخـــل بــاملــعــادلــة االنــتــخــابــيــة لــصــالــح الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي. ويــحــافــظ الــجــمــهــوريــون على 

تتقدم كلينتون بـ12 
نقطة على ترامب على 

المستوى الوطني
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بريطانيا تتجرع مرارة »بريكسيت« باكرًا

إهانات وعقبات داخلية وخارجية

ماي تخوض مفاوضات 
داخلية شاقة حول الخروج 

من االتحاد

لندن ـ نواف التميمي

األيــام  مــن  اآلتــي  أن  يبــدو  ال 
 على رئيسة الوزراء 

ً
ســيكون ســهال

مثلمــا  مــاي،  تيريــزا  البريطانيــة، 
كانــت األيــام املائــة األولــى منــذ تولــت مقاليــد 
بــل  كاميــرون.  ديفيــد  اســتقالة  بعــد  الحكــم 
مــاي  نهايــة  تكــون  أن  مراقبــون  يســتبعد  ال 
قريبــة، وبفعــل »بريكســيت«، تمامــا كمــا كانت 
قليلــة  ســاعات  بعــد  كاميــرون  ســلفها  نهايــة 
البريطانيــن  مــن  باملائــة   52 تصويــت  مــن 
لصالــح خــروج بالدهــم مــن االتحــاد األوروبي 
فــي اســتفتاء يونيــو/ حزيــران املاضــي. ومنــذ 
يوليــو/  مــن  عشــر  الحــادي  فــي  مــاي،  وقفــت 
جملتهــا  املــأ  علــى  لتعلــن  املاضــي،  تمــوز 
بريكســيت«،  يعنــي  »بريكســيت  الشــهيرة 
الشــعبية«،  »اإلرادة  باحتــرام  وتتعهــد 
االتحــاد  مــن  خــروج«  »أفضــل  نحــو  واملضــي 
األوروبــي، وهــي كمــن يســير فــي حقــل ألغــام، 
تتفجــر داخليــا وخارجيــا. هكــذا بــدت وكأنهــا 
تتخبط في طريق »البريكسيت« بال خطة وال 
اســتراتيجية، مــا يرفع منســوب عــدم الثقة في 
تعهداتهــا، ويزيــد قلــق األوســاط االقتصاديــة 

والسياسية تجاه مصير اململكة املتحدة.
ولــم يبالــغ القــادة األوروبيــون عندمــا توّعــدوا 
لتكــون  وصعبــة،  قاســية  بمفاوضــات  لنــدن 
بريطانيــا عبــرة لــكل دولــة تفكــر بالخــروج من 
االتحاد. لكن ما لم تتخيله ماي هو أن يصل رد 
الفعل األوروبي إلى حد اإلهانة التي تعرضت 
لهــا خــالل زيارتهــا األســبوع املاضــي إلــى مقر 
االتحــاد فــي العاصمــة البلجيكيــة، بروكســل. 
فقــد تعّمــد القــادة األوروبيون تجاهل ماي في 
حفــل عشــاء املجلــس األوروبــي، كمــا تعمــدوا 
تأخيــر كلمتهــا إلــى مــا بعــد منتصــف الليــل، 
ناهيك عن أن أيا من املســؤولن األوروبين لم 
يعلق على ما قالته، في إشارة لعدم االهتمام. 
البريطانيــة،  »إندبندنــت«  وبحســب صحيفــة 
فــإن مــاي التــي حاولــت فتــح مفاوضــات أوليــة 
مــن   50 املــادة  تفعيــل  قبــل  أوروبــا  قــادة  مــع 
أوروبــي،  فوجئــت بصلــف  لشــبونة،  معاهــدة 
لــم يتحمــل ســماعها ألكثــر مــن 5 دقائــق، بعــد 

ســتكونان محور مفاوضات »بريكسيت« بن 
تنظيــم  كيفيــة  جانــب  إلــى  وبروكســل،  لنــدن 
التجــارة عقــب الخــروج رســميا. مــن جانبهــا، 
تقــول الحكومــة البريطانيــة إن أولويتهــا فــي 
املفاوضــات هــي التحكــم فــي الهجــرة وتنظيم 
األوروبــي  االتحــاد  دول  مــن  األفــراد  حركــة 
التنقــل  حريــة  مســألة  وتعــد  أراضيهــا.  إلــى 
بــن دول االتحــاد أحــد أهــم أســباب تصويــت 

البريطانيــن لصالــح »بريكســيت«، ال ســيما 
إلــى أوروبــا منــذ  مــع تفاقــم أزمــة املهاجريــن 
صــر لندن 

ُ
العــام املاضــي. بالتــوازي مــع ذلــك، ت

مــع  الحــرة  التجــارة  التمتــع بامتيــازات  علــى 
دول االتحــاد. وفــي مقابــل املوقــف البريطاني، 
والبرملــان  األوروبيــة  املفوضيــة  تعتبــر 
األوروبــي، إضافــة إلــى الــدول الـــ27 األعضــاء، 
األوروبيــة  للســوق  بريطانــي  دخــول  أي  أن 
املوحــدة لــن يكــون متاحــا إال إذا قبلــت لنــدن 
باســتمرار حريــة حركــة املواطنــن األوروبين 
عبــر الحــدود. وقد عّبر رئيس املفوضية، جان 
»ال  بالقــول:  صراحــة  ذلــك  عــن  يونكــر،  كلــود 
يمكــن قبــول بريطانيــا فــي الســوق املشــتركة 
بــدون أن توافــق علــى حريــة تنقــل العمــال فــي 

االتحاد األوروبي«.
البريطانيــة  الــوزراء  رئيســة  تكــد  ولــم 

األوروبيــة،  اإلهانــة  صدمــة«  »تســتوعب 
حتــى وجــدت نفســها بمواجهــة ســاخنة مــع 
املتحــدة،  اململكــة  أقاليــم  حكومــات  رؤســاء 
ويلــز، واســكتلندا، وشــمال إيرلنــدا. وبعدمــا 
نيكــوال  اســكتلندا،  رئيســة حكومــة  وصفــت 
»املحبــط«،  بـ مــاي  مــع  االجتمــاع  ســتورجن، 
األيــدي  »لــن تقــف مكتوفــة  أنهــا  مــن  حــذرت 
دفــع إلــى هاويــة خــروج 

ُ
وهــي تــرى بالدهــا ت

تــام مــن االتحــاد األوروبــي«. وجــددت زعيمــة 
تهديداتهــا  االســكتلندي  القومــي  الحــزب 
الســابقة بإجــراء اســتفتاء ثــان على اســتقالل 
اســكتلندا، إذا ُمنعت من الدخول إلى الســوق 
بريطانيــا  خــروج  بعــد  املشــتركة  األوروبيــة 
مــن االتحــاد. وبالتوافــق مــع رأي ســتورجن، 
أكــد رئيــس وزراء إقليم ويلــز، كاروين جونز، 
بريطانيــا  عضويــة  اســتمرار  ضــرورة  علــى 
وتعــارض  املشــتركة.  األوروبيــة  الســوق  فــي 
حكومتا اســكتلندا وشمال إيرلندا »الخروج 
التــام« أو »القاســي« مــن أوروبــا، وتطالبــان 
املتحــدة  للمملكــة  ُيتيــح  مــرن«  »خــروج  بـ
البقــاء في الســوق املوحــدة.  ويبدو أن موقف 
إقليَمــي اســكتلندا وشــمال إيرلنــدا يصطــدم 
حكومــة  فــي  بريكســيت«  »صقــور  بموقــف 
»ال  أنــه  علــى  األوروبــي  وباإلصــرار  مــاي، 
يمكــن أن يتحقــق لبريطانيا الوصول الكامل 
إلــى الســوق املوحــدة، دون االلتــزام بحريــات 
التنقــل األربــع: األفــراد، والخدمــات، والســلع، 

ورؤوس األموال«.
وبعد اجتماع عقد قبل أيام في مقر الحكومة 
البريطانيــة فــي لنــدن، اقترحــت مــاي تشــكيل 
لجنة جديدة برئاسة وزير شؤون االنسحاب 
ديفيــس،  ديفيــد  األوروبــي،  االتحــاد  مــن 
واســكتلندا،  ويلــز،  أقاليــم  عــن  وممثلــن 
وشــمال إيرلندا، ملنح الحكومات الثالث التي 
تتمتــع بدرجــات مختلفــة مــن الحكــم الذاتــي، 
قنــاة رســمية للتعبيــر عن آرائها بشــأن شــكل 
االتحــاد  مــع  املســتقبلية  بريطانيــا  عالقــة 
األوروبي. وهو ما يعني أن على ماي خوض 
مفاوضــات داخليــة شــاقة، قبــل التوجــه إلــى 
مفاوضــات معقــدة وصعبــة، ومــن املرجــح أن 

تكون طويلة، مع االتحاد األوروبي.

يوم بعد آخر تكتشف بريطانيا حجم العقبات الداخلية والخارجية التي تعترض خروجها من االتحاد األوروبي، وكلما خطت 
خطوة لتنسيق الخروج، تتجرع مرارة الـ»بريكسيت«، لتبدو رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كمن يسير في حقل ألغام

)Getty( ووجهت ماي بالتجاهل خالل حفل العشاء األخير للمجلس األوروبي

منتصــف ليــل الجمعــة املاضــي. وفيما انشــغل 
العشــاء األوروبــي  فــي حفــل  موظفــو الخدمــة 
برفع األطباق، التزم قادة أوروبا عدم التعليق 
على خطاب ماي، بناًء على توصية من رئيس 

املجلس األوروبي، دونالد تاسك.
أهميــة  مــن  مــاي  تقليــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
دول  بعــض  بهــا  لوحــت  التــي  التهديــدات 
االتحاد، بشــأن مســار املفاوضــات وجوهرها، 
إال أن البحــث فــي صميــم القضايــا األساســية 
يعكــس  املفاوضــات،  حولهــا  ســتدور  التــي 
واالتحــاد  بريطانيــا  بــن  الخــالف  مــدى 
العقبــات  حجــم  يعكــس  مــا  وهــو  األوروبــي. 
الــذي ينبغــي علــى هــذه املفاوضــات تجاوزها 
وصــواًل إلــى »طــالق ودي« يحافظ على عالقة 
صداقــة وتعــاون بــن الطرفــن. وتعــد مســألة 
التحكــم فــي الحــدود إحــدى قضيتــن هامتــن 
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مصر تستثني السوالر من زيادة األسعار
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

املصريــة،  املاليــة  وزارة  فــي  كبيــر  مســؤول  قــال 
»بشــكل  الســوالر  اســتثناء  تــدرس  الحكومــة  إن 
مؤقــت« مــن زيــادة وشــيكة علــى أســعار املنتجــات 
البتروليــة، ملنــع ارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات، ال ســيما 
تكلفتهــا.  فــي  أساســيا   

ً
عامــال الســوالر  يدخــل  التــي  النقــل 

»العربي الجديد«، إن  وأضاف املســؤول في تصريح خاص لـ
هنــاك مقترحــا بإقــرار زيــادة »غير كبيرة« علــى البنزين على 
مرحلتــن األولــى قبــل نهاية العــام الحالي 2016 والثانية في 
النصف الثاني من العام املقبل، موضحا أن الزيادة املقترحة 
قــروش وعشــرين  بــن عشــرة  الواحــدة تتــراوح  فــي املرحلــة 
أســعار  »زيــادة  وتابــع:  قــرش(.   100 يحــوي  )الجنيــه  قرشــا 
املنتجــات البتروليــة تحتــاج إلــى قرار سياســي«، مشــيرا إلى 
أن هنــاك اتجاهــا إلقــرار الزيــادة املقترحــة بعــد الحادي عشــر 

من نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
وكان نشــطاء قــد دعــوا إلــى مــا أطلقوا عليها »ثــورة الغالبة« 
فــي 11 نوفمبــر، احتجاجــا علــى الغــالء الكبيــر الــذي طــاول 

أغلب السلع في البالد وتردي الظروف املعيشية. وقال رئيس 
الــوزراء، شــريف إســماعيل، فــي مقابلــة متلفــزة قبــل يومــن، 
إن مصــر قــد تضطــر التخــاذ إجــراءات تخــص الدعم وأســعار 
الصرف قريبا، دون أن يحدد توقيت لذلك، مشيرا إلى أنه من 
املتوقــع خــالل ديســمبر/كانون األول املقبــل توقيــع اتفاق مع 
صنــدوق النقــد الدولــي إلقراض القاهرة 12 مليار دوالر على 
ثــالث ســنوات، وذلــك بعــد االنتهــاء مــن بعــض التفاصيــل مع 
الصندوق. وتوصلت مصر نهاية أغسطس/ آب املاضي إلى 
اتفــاق مبدئــي مــع الصنــدوق على برنامج إصــالح اقتصادي 
القــرض، شــريطة التخلــص مــن دعــم الطاقــة  يمهــد لصــرف 
وتعويــم الجنيــه املصــري )ترك الســعر آلليــة العرض والطلب 
دون تدخــل حكومــي(. وبلــغ دعــم املــواد البتروليــة 55 مليــار 
جنيه )6.2 مليارات دوالر( في موازنة الســنة املالية املاضية 
املاليــة  الســنة  فــي  جنيــه  مليــار   71.5 مقابــل   ،2016/2015
السابقة، فيما يبلغ املستهدف في السنة املالية الحالية نحو 
35.04 مليار جنيه. ورفعت الحكومة املصرية أسعار البنزين 
والســوالر فــي يونيو/حزيــران 2014 بنســب تتــراوح بــن %40 
و78% ضمــن خطــة لرفــع الدعــم بشــكل تدريجــي وصــواًل إلــى 

التخلــص منــه كليــة خــالل عــدة ســنوات. وقــال املســؤول فــي 
عــد حاليــا جــدول بشــرائح جديــدة 

ُ
وزارة املاليــة » الحكومــة ت

ألســعار الطاقــة تختلــف عــن املحددة من قبــل بغرض التخارج 
الــذي  إلــى أن الجــدول  )التخلــص( مــن دعــم الطاقــة«، مشــيرا 
الزيــادة عــن املرصــود مــن قبــل  يجــري إعــداده يقلــص حجــم 
لتفــادي أي موجــات احتجــاج، وفــي نفــس الوقــت االســتجابة 
ملطالــب صنــدوق النقــد الدولي بخفــض الدعم. وكانت مصادر 
حكوميــة قالــت لرويتــرز فــي أغســطس/ آب املاضــي إن »هنــاك 
خطــة حكوميــة للتخلــص نهائيــا مــن دعــم الســوالر والبنزيــن 
واملــازوت )زيــت الوقــود( خــالل ثالث ســنوات، بداية من الســنة 
يونيــو/ بنهايــة  تنقضــي  التــي   2017/2016 الحاليــة  املاليــة 

حزيــران املقبــل. ويبــاع لتــر البنزيــن فئــة »92 أوكتــن« بنحــو 
األكثــر  أوكتــن«   80« والبنزيــن  الفعليــة،  تكلفتــه  مــن   %58
اســتهالكا بنحــو 57% مــن التكلفــة، والســوالر بنحــو 53% مــن 
التكلفــة الفعليــة، وفــق املصــادر الحكوميــة. ويبلــغ ســعر لتــر 
السوالر حاليا 1.80 جنيه )0.2 دوالر( والبنزين »92 أوكتن« 
بنحــو 2.60 جنيــه للتــر )0.3 دوالر( والبنزيــن » 90 أوكتــن« 

بـ1.60 جنيه )0.18 دوالر( للتر.

طرابلس ــ أحمد الخميسي

قال مسؤول كبير في شركة الخطوط الجوية الليبية، 
بســبب  كليــا  رحالتهــا  إيقــاف  تــدرس  الشــركة  إن 
اختطاف رئيس مجلس إدارة الشــركة فتحي الشــطي، 

قبل نحو أسبوع دون معرفة الجهة الخاطفة.
وأوضــح عمــاد العابــد، مســاعد رئيس مجلــس اإلدارة 
»العربــي الجديــد«، أن الشــركة  فــي تصريــح خــاص لـ
أن  دون  الرحــالت،  تعليــق  قبــل  أواًل  مهلــة  ســتعطي 
يحــدد مــدة املهلــة، التــي أضــاف أنهــا »تأتــي مراعــاة 
لظــروف املرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى العــالج خــارج 

الليبيــة  الخطــوط  أن  إلــى  العابــد  وأشــار  الوطــن«. 
عــدم وجــود  ظــل  فــي  الرحــالت حاليــا  تغطــي معظــم 
إلــى  فــي ليبيــا، الفتــا  خطــوط طيــران أجنبيــة تعمــل 
مــن  طائــرات   5 مــن  مكــون  ألســطول  الشــركة  امتــالك 
طــراز إيربــاص األوروبيــة، باإلضافة إلى عدد محدود 
مــن الطائــرات الصغيــرة األخــرى التــي تســتخدم فــي 
الرحــالت الداخليــة. وتقتصــر الرحــالت الجويــة حاليا 
في ليبيا على تونس ومصر واألردن ومالطا وتركيا، 

بسبب األوضاع األمنية التي تشهدها البالد.
لفتــح  األخيــرة  الفتــرة  خــالل  »ســعينا  العابــد:  وقــال 
ظــل  فــي  واملغــرب،  الجزائــر  إلــى  جديــدة  خطــوط 

استئناف الرحالت إلى دول الجوار التي تعمل عليها 
وزارة املواصالت في حكومة الوفاق الوطني«.

وذكر العاملون في الخطوط الليبية في بيان أصدروه 
مساء الثالثاء أنه سيتم تعليق رحالت الشركة جزئيا 
ملــدة 3 أيــام، اعتبــارًا مــن فجــر أمس األربعــاء، مطالبن 

بإطالق سراح رئيس مجلس إدارة الشركة.
الخميــس  يــوم  الشــطي  وخطفــت مجموعــة مســلحة، 
املاضــي، فــي أثنــاء عودتــه إلــى منزلــه، برفقــة ســائقه 

على طريق املطار جنوب العاصمة طرابلس.
وتعــد الخطــوط الجويــة الليبيــة هــي الناقــل الجــوي 
الوطني في ليبيا، والرئيســية ضمن عدد من شــركات 

 ،1964 عــام  فــي  الشــركة  الليبيــة. وتأسســت  الطيــران 
حتــى  تقصدهــا  التــي  الدوليــة  الوجهــات  وبلغــت 

ديسمبر/كانون األول 2014 أكثر من 20 وجهة.
وتعــرض قطــاع الطيــران املدنــي لخســائر كبيرة خالل 
العامــن املاضيــن، بســبب الصراع املســلح واالنقســام 
وطنــي  وفــاق  علــى حكومــة  االتفــاق  قبــل  السياســي، 
مطلع العام الحالي 2016 إلعادة االستقرار إلى البالد.
كان االتحــاد االتحــاد األوروبــي، قد قرر في ديســمبر/
جميــع  طائــرات  دخــول  حظــر   ،2014 األول  كانــون 
شــركات الطيــران الليبيــة أجــواءه خشــية عــدم تمكــن 

السلطات الليبية من ضمان سالمة الطائرات.

الخطوط الليبية تهدد بتعليق رحالتها الجوية

تويوتا 
ستستدعي 5.8 

ماليين سيارة

تويوتــا  شــركة  أعلنــت 
أنهــا  اليابانيــة،  موتــور 
 5.8 نحــو  ستســتدعي 
بيعــت  ســيارة،  ماليــن 
والخــارج،  اليابــان  فــي 
وجــود  احتمــال  بســبب 
عيب في وسادات الهواء 
شــركة  صنعتهــا  التــي 

تاكاتا.
بالبريــد  رســالة  وفــي 
اإللكترونــي، أمــس، قالت 
العالــم  فــي  شــركة  أكبــر 
الســيارات،  لصناعــة 
يشــمل  االســتدعاء  إن 
»كــوروال«  مركبــات 
ســوق 

ُ
ت التــي  و»فيتــز«، 

اســم  تحــت  الخــارج  فــي 
فــي  املنتجــة  »ياريــس«، 
أيــار  مايــو/  مــن  الفتــرة 
نوفمبــر/  إلــى   2000
 2001 الثانــي  تشــرين 
نيســان  أبريــل/  ومــن 
ديســمبر/  إلــى   2006

كانون األول 2014.
االســتدعاء  ويشــمل 
فــي  1.16 مليــون مركبــة 
اليابان و820 ألف مركبة 
بيعــت فــي الصن ونحو 
ســيارة  مليــون   1.47
األوروبيــة  الســوق  فــي 
رســالة  وفــق  وغيرهــا، 
أوردتهــا  التــي  الشــركة 

وكالة رويترز.

إن  قال  السعودي،  المالية  وزير  العساف،  إبراهيم 
رغم  متين،  ومصارفها  للمملكة  المالي  الوضع 
انخفاض أسعار النفط، ووجود بعض الضغوط على 
أوردتها  تصريحات  في  العساف  وأضاف  السيولة. 
»المملكة  أن  »واس«  الرسمية  السعودية  األنباء  وكالة 
تواجه التحديات الحالية المحلية والعالمية االقتصادية 
والمالية، وهي في مركز قوة، سواًء كان ذلك على 

الصعيد المالي أو النقدي«.

هناك  أن  أعلن  مصر،  بورصة  رئيس  عمران،  محمد 
المال  سوق  في  قيدهما  يتم  قد  جديدتين  شركتين 
شركات  أن  إلى  مشيرا   ،2016 الحالي  العام  نهاية  قبل 

على  تخيم  التي  الضبابية  تالشي  تنتظر  مقيدة  أخرى 
االقتصاد لطرح أسهمها في السوق. وأضاف عمران 
في مقابلة مع رويترز أنه تم قيد نحو 35 شركة جديدة 

في السوق خالل السنوات الثالث الماضية.

سايبم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  كاو،  ستيفانو 
الشركة  اعتزام  أعلن  النفطية،  لإلنشاءات  اإليطالية 
أوروبا  أرجاء  في  إضافية  وظيفة   800 عن  االستغناء 
خطة  إطار  في  المقبلة،  األربعة  األعوام  مدى  على 
ستقلص  السوق  في  األمد  طويلة  أزمة  على  للتغلب 
الخدمات  شركات  وتجد  القادم.  العام  اإليرادات 
النفطية حول العالم صعوبة في الفوز بعقود، بينما 

التكاليف  لتخفيضات في  الكبرى  النفط  تضطر شركات 
بمليارات الدوالرات مع ضعف أسعار الخام.

ولي اهلل سيف، محافظ البنك المركزي اإليراني، قال 
جمیع  وإن  قویًا،  مصرفیًا  قطاعًا  تمتلك  بالده  إن 
األنشطة المصرفیة اإليرانية مطابقة ألفضل اإلجراءات 
اإلسالمية  الجمهورية  أنباء  وكالة  ونقلت  الدولیة. 
»إرنا« عن سيف قوله خالل مؤتمر في سنغافورة عن 
عالمیًا   18 المرتبة  تحتل  بالده  إن  إيران،  في  االستثمار 
بقاعدة  وتحظى  الداخلی  اإلنتاج  إجمالي  حيث  من 
صناعیة واسعة ومصادر طاقة رخيصة، الفتا إلى أن 

الميزانية اإليرانية متنوعة وتبلغ 450 مليار دوالر.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال زالت إيران تلعب في سوق النفط 
العاملي بشكل يخدم مصالحها 

السياسية واالقتصادية ويضعف 
قدرات أعدائها املالية، ومنذ سنوات، 

وخالل 13 عامًا من العقوبات 
الغربية، كان اللعب يتم من خالل 

بيع إيران إنتاجها النفطي في 
السوق السوداء وتهريبه رغم 
الحصار أو بيعه عبر العراق.

لكن هذه املرة فإن اللعب يتم بشكل 
غير مباشر ومن وراء ستار، 

فأمام العالم وكبار املنتجني يخرج 
النظام اإليراني ليعلن أنه يؤيد أية 

محاوالت لوقف نزيف أسعار النفط 
املستمر منذ منتصف 2014 والذي 

كبد دول الخليج خسائر تتجاوز 
ألف مليار دوالر، وفي الخفاء 

تمارس طهران أي فعل يجهض 
هذه املحاوالت ويبقي على أسعار 

النفط عند مستويات متدنية.
املتابعون لسوق النفط يلحظون أن 
إيران لعبت الدور األكبر في إفشال 

محاوالت وقف نزيف األسعار 
املستمر، فإيران أفشلت اجتماع 

الدوحة، في إبريل/ نيسان املاضي، 
عندما دخلت في عناد شديد مع 

السعودية، ورفضت اقتراحًا لكبار 
املنتجني بتثبيت اإلنتاج، وكذا 

فعلت في اجتماعات الحقة ألوبك 
وكبار املنتجني تم عقدها في فيينا 

وروسيا.
وكانت حجة طهران املستمرة 

واملعلنة هي أنها لن توافق على 
تثبيت اإلنتاج إال بعد وصول 

إنتاجها ملستويات ما قبل فرض 
العقوبات الغربية عليها، وأنها 

تريد أوال الوصول ملستوى إنتاج 4 
ماليني برميل يوميا، وبعدها يتم 

بحث أية اقتراحات.
لكن الحجة التي لم تعلنها طهران 

في مواقفها املتشددة بشأن 
خفض اإلنتاج أو تثبيته هي 

محاولة إضعاف السعودية ماليًا، 
وخاصة أن إيرادات النفط تشكل 

أكثر من 90% من إيرادات اململكة، 
كما أنها تعتبر أن إضعاف اململكة 

اقتصاديًا يؤثر على موقفها 
الداعم مللفات إقليمية، مثل الحرب 
في اليمن وسورية. ومنذ انعقاد 

اجتماعات الجزائر الشهر املاضي، 
وإسطنبول بداية الشهر الجاري، 

وبعدها الرياض، قادت أكبر دولتني 
منتجتني للنفط، هما روسيا 

والسعودية، مفاوضات إلعادة 
التعافي لسوق النفط املنهار، وتم 
خالل االجتماعات الثالثة االتفاق 
على خطط عالج سيتم طرحها 
على اجتماع منظمة أوبك بفيينا 

نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، 
ودعم هذه الخطوات منتجون 

آخرون مثل دول الخليج وفنزويال.
ومع اتفاق كبار املنتجني واإلنتاج 

القياسي إليران لم تعد لدى طهران 
حجة مقبولة في رفض خطط 
خفض اإلنتاج أو حتى تثبيته، 

خاصة بعد أن وصل ملستوى ما 
قبل فرض العقوبات الغربية.

لكن يبدو أن طهران شعرت أن 
الجميع كشفها، ولذا راحت تلعب 
من وراء ستار وعبر العراق هذه 

املرة، ولذا رأينا التصريحات 
الصادرة من بغداد برفض خطط 

خفض اإلنتاج أو تثبيته بحجة 
حاجتها ألموال تمول من خاللها 

الحرب على داعش.

العراق وإيران 
وجه واحد
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

كــشــفــت وثـــيـــقـــة رســـمـــيـــة، صـــــادرة 
الــكــويــتــيــة، عن  املـــالـــيـــة  وزارة  عـــن 
ــار الـــبـــنـــزيـــن، الــتــي  ــعـ أن زيــــــادة أسـ
طــبــقــتــهــا الـــحـــكـــومـــة مــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
املستهلكني  أســعــار  ســتــرفــع تضخم  املــاضــي 
إلـــى 4.5% خـــال األشـــهـــر األخـــيـــرة مـــن الــعــام 
زيـــادة غير مسبوقة وفق  فــي  الــجــاري 2016، 

املعدالت املاضية.
ــة، الـــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي  ــقـ ــيـ ــوثـ وذكــــــــرت الـ
الجديد« على نسخة منها، أن تأثر االقتصاد 
الــكــويــتــي بـــمـــعـــدالت الــتــضــخــم الــنــاجــمــة عن 
ــادة أســـعـــار الــبــنــزيــن، ســيــكــون عــلــى املـــدى  ــ زيـ
إيجابية  »آثــار  فيما ستكون هناك  املتوسط، 
على املدى الطويل من حيث زيادة كفاءة األداء 
لاستثمار  أكبر  مساحة  وخلق  االقتصادي، 
ــــاص«. وأقــــــرت الــحــكــومــة زيــــادة  ــخـ ــ الـــعـــام والـ
فــي أســعــار البنزين بنسب تــتــراوح بــني %40 
و83% حسب نوع الوقود، مما أثار انتقادات 
حـــادة، مــا دفعها لــإعــان عــن تــوزيــع 75 لترًا 

مجانيا شهريًا على املواطنني.
وبــحــســب بــيــانــات الــهــيــئــة الــعــامــة لــإحــصــاء 

الــكــويــتــيــة، يــســجــل مــعــدل الــتــضــخــم ارتــفــاعــا 
باألساس قبل تطبيق زيادة البنزين، ليصعد 
على أساس سنوي إلى 3.8% خال أغسطس/

آب املـــاضـــي، مــقــابــل 3.6% فــي يــولــيــو/تــمــوز، 
وذلــــك عــلــى خلفية زيـــــادات كــبــيــرة فــي معدل 

تضخم أسعار املواد الغذائية.
وبحسب الوثيقة، التي أعدتها إدارة االقتصاد 
ــوزارة املــالــيــة، فـــإن مــعــدالت  ــ الــكــلــي، الــتــابــعــة لـ
الــتــضــخــم املــتــوقــعــة قــد تــتــجــاوز 4.5% خــال 

األشهر املتبقية من 2016.
إن  االقتصادي،  الخبير  الشطي،  وقــال محمد 
»ارتــفــاع مــعــدالت التضخم أمــر مــن الطبيعي 
حدوثه، ولكن من غير الطبيعي عدم مواجهة 
هذا التضخم بإجراءات حكومية سريعة، قبل 
اتساعها وتسببها في أزمة اقتصادية كبرى«.
ــفـــي مــع  وأضــــــــاف الـــشـــطـــي، فــــي اتــــصــــال هـــاتـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن إيــــصــــال الــــدعــــم إلـــى 
اإلصــاح  خطة  فــي  كثيرًا  سيفيد  مستحقيه 
 عن السيطرة على التضخم، 

ً
الحكومية، فضا

مشيرا إلى ضرورة وضع آلية واضحة املعالم 
لتحديد وضع املواطنني الكويتيني الذين هم 
بــحــاجــة إلـــى الـــدعـــم. وبــحــســب بــيــانــات وزارة 
املالية، تأتي الكويت في املركز السادس عامليًا 
الطاقة،  استهاك  الفرد من  بالنسبة لنصيب 
ضمن عينة مكونة مــن 67 دولـــة، مشيرة إلى 
أن اســـتـــهـــاك الـــطـــاقـــة يــنــمــو بـــصـــورة كــبــيــرة 
دخل  متوسط  لها  بــدول  مقارنة  ومتسارعة، 
فرد يساوي أو يفوق متوسط دخل الفرد في 

ــوزارة إلـــى أن اســتــهــاك  ــ الــكــويــت. وأشـــــارت الــ
الطاقة في الكويت نما بمتوسط سنوي %0.9 
خــال الـــ 40 سنة املــاضــيــة، فــي حــني انخفض 
االســـتـــهـــاك بــــالــــدول املـــتـــقـــدمـــة مـــثـــل املــمــلــكــة 
املتحدة وأملانيا والواليات املتحدة األميركية 

بنسبة 0.9% خال نفس الفترة.
املــالــيــة عــجــزًا مــالــيــًا بقيمة 8  وتــتــوقــع وزارة 
مليارات دينار )26.5 مليار دوالر( للعام املالي 
الحالي )ينتهي في مارس/آذار املقبل(، وتأمل 
أن تــســهــم اإلجــــــــــراءات اإلصـــاحـــيـــة الـــجـــاري 

تطبيقها في خفض حجم العجز.
املالي  العام  بداية  منذ  املالية  وزارة  وشرعت 
وثــيــقــة  تـــطـــبـــيـــق  ــــي  فـ  2017/2016 ــالــــي  الــــحــ
اإلصاح، التي تتضمن تعديل أسعار الطاقة، 
الــهــدر، وتنمية اإليـــرادات غير  للسيطرة على 

النفطية من خال تطوير النظام الضريبي.
كما تضمنت وثيقة اإلصاح إعادة تسعير 
ــنـــتـــجـــات، وتـــرشـــيـــد اإلنـــفـــاق  ــدمـــات واملـ الـــخـ
الـــعـــام، وزيــــــادة مــســاهــمــة الــقــطــاع الــخــاص 
ــم  ــاسـ فــــــي االقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي. وقـــــــــال جـ
العوضي، الخبير االقتصادي، إن »الظروف 
ــروف  ــظــ ــك الــ ــ ــذلـ ــ ــة الـــعـــاملـــيـــة وكـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
املــحــيــطــة تتطلب ضــــرورة خــفــض الــشــراهــة 
الشرائية، فا بد من مراجعة نمط االستهاك 
ومــحــاولــة تغييره، واالتــجــاه نحو االدخـــار 
من  بــدال  باملستقبل  والتفكير  واالســتــثــمــار 
اإلقبال الشره على االستهاك واالقتراض«. 
وأضاف العوضي، في تصريح إلى »العربي 
الجديد«، أن »الحقائق االقتصادية ستفرض 
نفسها على أرض الــواقــع، فا تستطيع أية 
دولة في العالم العيش بأكثر من إمكاناتها، 
أو االقــتــراض بشكل مــســتــدام لــدفــع فــاتــورة 

الرفاه ملواطنيها«.
وكــان خليفة حــمــادة، وكيل وزارة املــالــيــة، قد 
قــال فــي مؤتمر صحافي فــي وقــت ســابــق من 
الـــــوزارة  إن  الـــجـــاري،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

الرباط ـ مصطفى قماس

أظهرت بيانات رسمية في اململكة املغربية، 
ارتفاع واردات الباد من الحبوب إلى 68.9 
مليون قنطار خال العام الحالي 2016، ما 
يصل إلى ضعف اإلنتاج املحلي في املوسم 
األخير، الذي استقر في حدود 33.5 مليون 
قنطار، بعد أشد فترة جفاف عرفتها اململكة 
منذ 30 عامًا. وأشار تقرير حكومي حصلت 
»الــعــربــي الــجــديــد« على نسخة منه إلــى أن 
إنتاج املغرب من الحبوب في املوسم األخير 
السابق  املــوســم  عــن  انــخــفــض بنسبة %70 
الـــــــذي ســـجـــل 110 مــــايــــني قــنــطــار  عـــلـــيـــه، 

)القنطار يعادل 100 كليوغرام(.
ــع هــــــذا االنــــخــــفــــاض إلــــــى الــــظــــروف  ــ ــرجـ ــ ويـ
املـــنـــاخـــيـــة الـــتـــي شـــهـــدت نــقــصــًا كـــبـــيـــرًا فــي 
إلــى %45،  تساقط األمــطــار بنسبة وصــلــت 
فضا عــن ارتــفــاع درجـــة الــحــرارة فــي فصل 

الخريف الذي يشهد انطاق نمو الحبوب.
وتــوزع اإلنتاج بني 18.6 مليون قنطار من 
القمح  اللني، و8.7 مايني قنطار من  القمح 
قــنــطــار مــن الشعير.  الــصــلــب، و6.2 مــايــني 

أدنى  الحالي  العام  في  القمح  إنتاج  وجــاء 
ــة أعــــــوام األخـــيـــرة،  ــعــ مــســتــوى لـــه فـــي األربــ
مــتــراجــعــا بــنــســبــة 67% عـــن الـــعـــام املــاضــي 

2015، الذي بلغ خاله 56.6 مليون قنطار.
ومــثــل الــقــمــح الــلــني حــوالــي نــصــف واردات 
املغرب من الحبوب، ليصل إلى 33.1 مليون 
مقارنة   ،%9 نسبتها  بلغت  بزيادة  قنطار، 
بالعام املاضي الذي بلغت خاله 30 مليون 
قــنــطــار. وأعــلــن املــغــرب فــي وقـــت ســابــق من 
العام الحالي عن حالة جفاف على مستوى 
للتخفيف  اململكة، ووضــع برنامجا عاجا 
ــفــــاف، تـــضـــمـــن تـــوزيـــع  ــدة آثـــــــار الــــجــ ــ مــــن حــ
الــشــعــيــر واألعــــــــاف عـــلـــى مـــربـــي املـــاشـــيـــة. 
وتضاعفت واردات الشعير، حسب التقرير 

الــحــكــومــي، لــتــصــل إلـــى 8.3 مــايــني قنطار 
مقابل 4.4 مايني قنطار.

واســتــفــاد املــغــرب مــن املـــخـــزون الــعــاملــي في 
ــذه الــفــتــرة وتـــراجـــع األســـعـــار عــاملــيــًا في  هــ
عـــدم ارتـــفـــاع فـــاتـــورة االســتــيــراد الــــذي بــات 
مجبرا عليه بعد أن ضرب الجفاف طموحه 
إنتاج  فــي  طفرة  تحقيق  فــي  الحالي  للعام 
الحبوب. وتراجعت أسعار القمح اللني من 
314 دوالرا للطن عام 2011 إلى 174 دوالرًا 
والزراعة  األغذية  في 2016. وكانت منظمة 
ــدة )فـــــــــاو(، وضــعــت  ــتـــحـ الـــتـــابـــعـــة لـــأمـــم املـ
املغرب ضمن البلدان التي ستنخفض فيها 

مخزونات الحبوب في العام الحالي.
ووصلت قيمة مشتريات املغرب من القمح 
في نهاية سبتمبر/أيلول املاضي إلى 940 
مليون دوالر، ونحو 152 مليون دوالر لشراء 
الــشــعــيــر. وتــشــيــر الــبــيــانــات إلـــى أن فــاتــورة 
واردات  مـــن  مـــن %10  أكـــثـــر  تــمــثــل  ــذاء  ــغــ الــ
للحبوب  العاملي  االستهاك  املغرب. ويقدر 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي بــحــوالــي 2010 مــايــني 
في  املــتــوفــرة  الكميات  تصل  بينما  قنطار، 

السوق العاملية إلى 2493 مليون قنطار.

الجزائر ـ حمزة كحال

فقدت الصادرات الجزائرية نحو ربع قيمتها، 
في األشهر التسعة األولى من العام الجاري، 
ما يفاقم الخلل الحاصل في امليزان التجاري 
مــع العالم الــخــارجــي، والـــذي غالبا مــا ُيدفع 
ثمنه من احتياطي النقد األجنبي في الدولة. 
الجزائرية،  للجمارك  بيانات  أحــدث  وأظهرت 
تراجع صادرات العضو في أوبك بنحو %25.6 
خال األشهر التسعة األولى من العام، مسجلة 
قرابة 20 مليار دوالر، مقارنة مع 26.9 مليار 
دوالر فــي الــفــتــرة املــقــابــلــة مــن الــعــام املــاضــي. 
ويرجع هذا االنحدار في مؤشر الصادرات إلى 
اســتــمــرار تــهــاوي مبيعات الــنــفــط فــي الــســوق 
لتستقر عند   %93.73 والــتــي تشكل  الــدولــيــة، 
سبتمبر/أيلول،  بنهاية  دوالر  مليار   18.79
الــفــتــرة ذاتها  مــقــارنــة مــع 25 مليار دوالر فــي 
من العام املاضي، فضا عن ضعف الصادرات 
خارج املحروقات والتي تمثل قرابة 6.3% من 
ــام احتفاظ  إجــمــالــي مــا تــصــّدره الــجــزائــر. وأمـ
واردات الباد بمستواها عند 35 مليار دوالر 
العجز املسجل في  حتى نهاية سبتمبر، بلغ 

امليزان التجاري نحو 15 مليار دوالر.
ــّدر الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة عــجــز املـــيـــزان  ــقــ وتــ
الــتــجــاري لــلــعــام الـــجـــاري كــامــا بـــحـــدود 15 

الرسمية  الــتــوقــعــات غــيــر  لــكــن  مــلــيــار دوالر، 
تــشــيــر إلــــى عــجــز بـــحـــدود 20 مــلــيــار دوالر، 
الحكومية  البيانات  تدعهما  توقعات  وهــي 
عــن األشــهــر التسعة املــاضــيــة.  وقــال الخبير 
االقتصادي واملستشار لدى رئاسة الحكومة 
الــجــزائــريــة عــبــد الــرحــمــان مــبــتــول: »الــعــجــز 
سيبلغ  السنة  نهاية  عند  تسجيله  املــتــوقــع 
»الــعــربــي  لــــ  وأضـــــاف  دوالر«.  مــلــيــار   20.05
الــجــديــد«، أن العجز فــي املــيــزان التجاري قد 

العام  نهاية  30 مليار دوالر في  إلــى  يتفاقم 
الجاري، عند إضافة حوالى سبعة مليارات 
العام،  دوالر كتحويات خدماتية في نهاية 
كــتــحــويــل  أخـــــــرى  دوالر  ــارات  ــيــ ــلــ مــ وثــــاثــــة 
قـــانـــونـــي لـــــــرؤوس األمــــــــوال واألربـــــــــاح الــتــي 

تحققها الشركات األجنبية.
املتعلقة  الجزائرية  الجمارك  أرقـــام  وكشفت 
بـــالـــتـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــخـــارجـــيـــة، فــشــل 
أجل  من  الحكومة  اتخذتها  التي  اإلجـــراءات 
الــتــي بلغت 64  الــبــاد  فـــاتـــورة واردات  كــبــح 
دوالر  مــلــيــار  و60   ،2014 ســنــة  دوالر  مــلــيــار 
ــع »نــظــام  ــك مـــن خــــال وضــ ــ ســنــة 2015، وذلـ
ــذي ُيــخــضــع الــســلــع املــســتــوردة  الـــرخـــص« الــ
ــة ُمسبقة، والــتــي مست  إلــى تراخيص وزاريـ
بــدرجــة أولــــى اســتــيــراد الــســيــارات الــجــديــدة 
ــــدة، مقابل  ـــ82 ألـــف وحـ الــــذي حـــدد حــجــمــه بــ
إلى  قبل سنتني، باإلضافة  ألــف سيارة   450

اإلسمنت والحديد بمليوني طن سنويا.
ويرى مراقبون أن مساعي الحكومة إلى كبح 
فاتورة الــواردات للتحكم في العجز املسجل 
ــيــــزان الـــتـــجـــاري مـــن خــــال الــتــضــيــيــق  فـــي املــ
عــلــى عــمــلــيــات االســـتـــيـــراد يـــبـــدو »انـــتـــحـــارًا 
الــذي تبناه األستاذ  الــرأي  اقتصاديًا«، وهو 
الـــدولـــي فـــي التخطيط  الــجــامــعــي والــخــبــيــر 

االستراتيجي، نوفل تيجاني.

فاتورة رفع الدعم

)Getty( ميناء بضائع في الجزائر

المغرب يستورد ضعف محصوله من الحبوب

ليبيا تؤجل رفع الدعم عن السلع

البنزين يُشعل تضخم األسعار 
في الكويت

تونس تبحث االقتراض من مغتربيها

توقعت وثيقة، صادرة 
عن وزارة المالية الكويتية، 

ارتفاع معدالت تضخم 
أسعار المستهلكين 

بشكل غير مسبوق، بعد 
زيادة أسعار البنزين الشهر 

الماضي

زراعة مال وناس

الجزائر

27.5
يصل  أن  ــمــتــوقــع  ال مـــن 
ــام في  ــع ــن ال ــدي حــجــم ال
مليار   62.66 إلـــى  ــس  تــون
)27.5 مليار دوالر( في  دينار 
 ،2017 المقبل  العام  نهاية 
الناتج  ما يعادل 63.8% من 
مقابل  اإلجمالي،  المحلي 

63% بنهاية العام الجاري.

تحقيق

الحكومة تتوقع عجزًا 
ماليًا بقيمة 26.5 مليار 

دوالر خالل العام الحالي

80 % من التونسيين 
بالمهجر في وضعيات 

شرعية ومستقرة

يشتكي المغتربون 
عمومًا من تعقيدات 

اإلجراءات في تونس

ارتفاع واردات الحبوب 
إلى 68.9 مليون قنطار 

خالل العام الحالي

تونس ـ فرح سليم

ــارات الــتــمــويــل  مــــع تــــراجــــع خـــــيـــ
التونسية،  الــدولــة  ــام  أمـ املــتــاحــة 
ــواب الـــبـــرملـــان  ــ ــــدد مــــن نــ ــالـــب عـ طـ
االقتصاد،  لدعم  طــرق جديدة  عن  بالبحث 
ــا مــن  ــهـ ــلـ ــيـ عــــبــــر مــــســــاهــــمــــات يــــتــــم تـــحـــصـ
ــــن شـــكـــلـــوا،  ــذيـ ــ ــتــــربــــني، الـ ــيـــني املــــغــ ــتـــونـــسـ الـ
ــقـــود املــــاضــــيــــة، واحـــــــدا مــن  ــعـ عـــلـــى مــــــدار الـ
أهـــم مــــوارد الــنــقــد األجــنــبــي لــلــدولــة.  وقــال 
ــائــــب ريــــــــاض جــــعــــيــــدان، إنــــــه ســيــدعــو  ــنــ الــ
البرملان إلى طرح سندات بالعملة الصعبة 
ملــســاعــدة بادهم  الــخــارج،  فــي  للتونسيني 
الصعب.  االقــتــصــادي  الــوضــع  على تخطي 
البعثات  أن األمــر يتطلب تنشيط  وأضــاف 
الدبلوماسية في البلدان التي يتواجد فيها 
بهذا  املغتربني  إلعــام  بكثافة،  التونسيون 
القرض ودعوتهم إلى املساهمة في تمويل 

االقتصاد.
نحو  عددهم  البالغ  املغتربني،  وتحويات 
1.2 مــلــيــون تــونــســي، مـــن املـــصـــادر األولـــى 
الــتــحــويــات  للنقد األجــنــبــي، غــيــر أن هـــذه 
أخـــذت فــي الــتــراجــع، فــي الــســنــوات الخمس 
التونسيني في دول  فقدان  األخيرة، بسبب 
املهجر ثقتهم في مناخ األعمال في بادهم، 
ــل الــــعــــديــــد مـــنـــهـــم يـــلـــجـــأ إلــــــى تـــرك  ــعـ مــــا جـ

مدخراته في دول إقامتهم.
ــة إلــــــى االقــــــتــــــراض الـــخـــارجـــي  ــافـــ ــاإلضـــ وبـــ
ــة تــــونــــس عــن  ــومـ ــكـ والـــــداخـــــلـــــي، تـــبـــحـــث حـ
مـــصـــادر جـــديـــدة لــتــمــويــل مــيــزانــيــة 2017 
التي تشكو عجزا كبيرا، ما يجعل التوجه 
نحو املغتربني أحد الحلول املطروحة، وفق 

عضو البرملان جعيدان.
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــعـ وقـــــال جـــعـــيـــدان لــــ »الـ
كبيرة  رغبة  لديهم  املهجر  فــي  التونسيني 
فــي مــســاعــدة بــادهــم عــلــى تــجــاوز أزمــتــهــا 
قــرض رقاعي  مــا يجعل طــرح  االقتصادية، 
)ســــنــــدات( يــوجــه إلــــى هــــذه الــفــئــة، مــصــدرا 
مــهــمــا لــتــمــويــل املـــيـــزانـــيـــة، خـــاصـــة أن هــذه 

التمويات ستكون بالعملة الصعبة.
ــــاف جـــعـــيـــدان، أن الــحــكــومــة فـــي حــال  وأضــ
تمكنها من إصــدار هذه السندات لن تكون 

املــزيــد مــن مؤسسات  أبـــواب  مطالبة بطرق 
ــقــــروض األجـــنـــبـــيـــة، الـــتـــي تـــوفـــر لــتــونــس  الــ
في  مرتفعة  فائدة  بنسبة  مجحفة  قروضا 

أغلب الحاالت.
والتخطيط  املــالــيــة  لجنة  أعــضــاء  وصــــادق 
نهاية  الشعب،  نــواب  في مجلس  والتنمية 
األســــبــــوع املــــاضــــي، عـــلـــى إصـــــــدار ســـنـــدات 
مليار   2.5 بقيمة  العاملية  املــالــيــة  بــالــســوق 

دينار )1.1 مليار دوالر(.
الباد  املقيمون خارج  التونسيون  ويحّول 
سنويًا أكثر من 4 مليارات دينار )1.6 مليار 
إلــى  تــعــود  دوالر(. وبــحــســب إحــصــائــيــات 
املقيمني  التونسيني  عــدد  يبلغ   ،2012 سنة 
الـــــخـــــارج بـــشـــكـــل شــــرعــــي 1.2 مــلــيــون  فــــي 
شـــخـــص، وهــــو رقــــم لـــم يــتــطــور كــثــيــرًا منذ 
وزارة  في  املــذكــور، بحسب مصدر  التاريخ 
الخارجية.  ويشهد املناخ االستثماري بعد 
الثورة، تزايدًا في عدد املبادرات والشركات 
الناشئة التي يقودها مغتربون تونسيون. 
في  التونسية  الخبرات  من  العديد  وعّبرت 
املهجر عــن الرغبة فــي الــعــودة إلــى تونس، 

لتأسيس شــركــات نــاشــئــة، عــلــى الــرغــم من 
نــقــدهــم املــتــكــرر جملة املــعــوقــات الــتــي تقف 
أمـــامـــهـــم، عــلــى غــــرار بــيــروقــراطــيــة اإلدارة، 
ونقص املــوارد، واألطــر القانونّية، والعملة 

القابلة للتحويل. 
اقتصاديون  تقدم خبراء  وفي وقت سابق، 
بــمــقــتــرح يــتــمــثــل فـــي تــحــويــل الــتــونــســيــني 

الخارج، خصوصًا في منطقة  املقيمني في 
دوالرًا   120 قيمته  مــا  األوروبــــــي،  االتـــحـــاد 
مليار   1.12 نحو  تجميع  بــهــدف  فـــرد،  لكل 
دوالر، تساهم في ســداد جــزء من القروض 

الخارجية التي حصلت عليها تونس.
املهجر،  دوائــر  عن  البرملان  أعضاء  وينتقد 
ــات املـــتـــعـــاقـــبـــة  ســـــــوء اســــتــــغــــال الــــحــــكــــومــ
اإلمــكــانــيــات االقــتــصــاديــة لــلــتــونــســيــني في 
الخارج، معتبرين أن الحكومة مقّصرة في 

اإلحاطة بمواطنيها في دول املهجر.
تصل  التي  البلدان  قائمة  فرنسا  وتتصّدر 
مــنــهــا تــحــويــات الــتــونــســيــني فـــي الـــخـــارج، 
مــلــيــون   715( ــنـــار  ديـ مــلــيــار   1.716 بــقــيــمــة 

دوالر(، تليها أملانيا ثم إيطاليا.
ــقـــطـــب الــــــــــدول األوروبــــــــيــــــــة حــــوالــــى  ــتـ وتـــسـ
83% مـــن املــغــتــربــني الــتــونــســيــني، فـــي حني 
ــلـــدان الــعــربــيــة قـــرابـــة %15.  ــبـ تــســتــقــطــب الـ
ويـــوجـــد فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
ــرى  ويــ  .%0.11 ــا  ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ  ،%2.6 ــدا  ــنــ وكــ
أن  الدين سعيدان،  الخبير االقتصادي، عز 
ــة لــلــمــغــتــربــني صعب  ــ طـــرح ســـنـــدات دوالريــ

إجرائيًا، مشيرا إلى أن طرق االستفادة من 
التونسيني في الخارج متعددة، ال سيما أن 
العديد من الكفاءات املقيمة في بلدان العالم 
أبدت رغبة في االستثمار. وأضاف سعيدان 
املغتربني  أن تحفيز  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ 
ــار وتــــقــــديــــم الـــتـــســـهـــيـــات  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى االســ عــ
الازمة لهم أكثر نجاعة ملساعدة االقتصاد 
االقتراض ال يخلق  أن  إلى  التونسي، الفتا 
ثـــروة وال فــرص عــمــل، فــي املــقــابــل يمكن أن 
تدر االستثمارات أمواال كبيرة على تونس، 
ــارج لــهــم من  خـــاصـــة أن املــقــيــمــني فـــي الــــخــ
الـــعـــاقـــات مـــا يــســمــح لــهــم بــجــلــب شــراكــات 
ــهـــم ودخـــــــــول األســــــــواق  ــبـــيـــة ملـــشـــاريـــعـ ــنـ أجـ

بطريقة أيسر من املستثمرين املحليني.
وانــتــقــد ســعــيــدان عــــدم تــخــصــيــص حــوافــز 
ــــون  ــانـ ــ ــتــــربــــني فـــــــي قـ ــغــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــا الــبــعــثــات  ــيــ ــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــد، داعــ االســ
الدبلوماسية إلى القيام بدورها بالتعريف 
بـــالـــقـــانـــون الـــجـــديـــد وحــــث املــغــتــربــني على 

تحويل مدخراتهم املالية إلى تونس.
فـــــــإن 80% مــن  بــــيــــانــــات رســــمــــيــــة،  ووفــــــــق 
ــر هـــــم فــي  ــهـــجـ ــاملـ ــمـــني بـ ــيـ ــقـ الـــتـــونـــســـيـــني املـ
اقتصاديا في  وضعيات شرعية ومستقرة 
االستفادة  على  يساعد  ما  إقامتهم،  بلدان 
مـــن مــدخــراتــهــم أو اســتــثــمــاراتــهــم لــصــالــح 

االقتصاد املحلي.
من  عموما  املغتربون  يشتكي  املــقــابــل،  فــي 
أن  اإلداريـــة، معتبرين  اإلجـــراءات  تعقيدات 
التفكير  على  تشجعهم  ال  صعوبات  هكذا 
فــي االســتــثــمــار، فــيــمــا يــؤكــد الــعــديــد منهم 
التعرض ملحاوالت االبتزاز من قبل موظفني 
عليهم  يعرضون  الحكومة  في  ومسؤولني 
اتـــهـــم مقابل  إجـــراء عــلــى تسهيل  املــســاعــدة 

الحصول على عموالت أو رشى.
ويقول علي الجماعي، وهو مغترب تونسي 
مقيم في الواليات املتحدة األميركية: »عقب 
ثـــورة 2011 كــانــت هــنــاك رغــبــة كــبــيــرة لــدى 
الــتــونــســيــني فـــي املــهــجــر ملــســاعــدة بــادهــم 
وجــلــب شــراكــات مــن دول إقــامــتــهــم، غير أن 
تعّكر املناخ األمني واالستثماري فّوت على 

الباد فرصا كثيرة«.
وأضاف الجماعي، لـ »العربي الجديد«، أنه 
الــفــتــرة بــني 2012 و2013، أنشأ  حـــاول، فــي 
مــشــروعــًا كــبــيــرًا فــي جــهــة الــشــمــال الــغــربــي 
واتفق  املستعملة،  املــابــس  وتــحــويــل  لــفــرز 
مع املزود األميركي، كما حصل على موافقة 
مــن املـــصـــارف لــتــمــويــل املـــشـــروع الــــذي كــان 
مــن 300 فرصة  أكثر  أن يوفر  املفترض  مــن 
عــمــل. وتــابــع: »ظللت أتـــردد على الــــوزارات 
ما جعلني أصرف  املسؤولون،  ويتقاذفني 

ا من  الــنــظــر عـــن املــــشــــروع وأســتــثــمــر جـــــزء
مدخراتي في قطاع العقارات«. ووفق دراسة 
ــارك فــي  ــشــ ــاق تـــونـــس املــ ــ ــــزب آفــ أنـــجـــزهـــا حـ
االئتاف الحكومي، فإن مساهمة املغتربني 
فــي االقــتــصــاد املــحــلــي عــبــر الــتــحــويــات، ال 
تـــتـــجـــاوز 5% ســنــويــا مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
الــدراســة  اعتبرتها  نسبة  وهــي  اإلجــمــالــي، 
»مــتــواضــعــة جـــدا«. ومــن املــقــرر أن تقترض 
تونس نحو 6.2 مليارات دينار )2.58 مليار 
دوالر( من الخارج لتمويل ميزانيتها لسنة 
سيتم  كما  رسمية.  بيانات  بحسب   ،2017
في إطار امليزانية ذاتها، اللجوء إلى تعبئة 
ــوارد مــن االقـــتـــراض الــداخــلــي تــقــتــرب من  مــ

2.46 مليار دينار. مساهمات 
المهجر

تتجه أنظار المعنيين في تونس إلى المواطنين في المهجر، والبالغ عددهم قرابة 1.2 مليون 
شخص، لدعم االقتصاد المحلي، عبر المشاركة في التمويل الالزم للدولة التي من المفترض 

أن تقترض نحو 2.6 مليار دوالر، لمواجهة عجز الموازنة في العام المقبل
مبادرة للتخلي عن حصة من الحسابات الدوالرية

ــبـــادرة لحث  اقـــتـــرح رئــيــس بــنــك تــونــس لــأعــمــال، حــبــيــب كـــراولـــي، مـ
التونسيني بــالــخــارج عــلــى دعـــم االقــتــصــاد الــوطــنــي بــمــزيــد مــن النقد 
األجنبي. وقال الكراولي، في تصريحات إعالمية، إن املبادرة تتمثل في 
الصعبة، نسبة  بالعملة  املالكني لحساب مصرفي  التونسيني  إقراض 
من هذه األموال للدولة التونسية لدعم املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 
ــاع األمـــــوال للمقرضني  ــ ــح أّن املـــبـــادرة تــنــص أيــضــا عــلــى إرجـ ــ وأوضـ
أن  إلــى  وأشــار  لتحفيزهم.  كبيرة  فائدة  نسبة  مع  التونسي  بالدينار 
الهدف من هذا املقترح يتمثل في جمع نحو 250 مليون دينار )110 

ماليني دوالر(، داعيا التونسيني خاصة املقيمني خارج حدود الوطن، 
الفعلية إلنــقــاذ االقــتــصــاد مــن أزمــتــه. وتــعــول الحكومة  إلــى املساهمة 
وذلك   ،2020/2016 التنمية  في مخطط  املغتربني  رفع مساهمة  على 
بالعمل على تشخيص العوائق التي تحد من مساهمتهم ووضع حلول 
التونسيني  من  الشريحة  لهذه  الفرصة  إتاحة  عن   

ً
فضال لتجاوزها، 

لبناء عالقات بني مختلف الفاعلني بالداخل والخارج. وتتطلع الحكومة 
املحلي في  اإلجمالي  الناتج  املغتربني من 5% من  رفــع مساهمة  إلــى 

تونس، إلى نحو 7% بحلول سنة 2020.

ــتـــراجـــع اإلجـــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الــخــاصــة  سـ
بــصــرف الـــدعـــم، بــهــدف الــتــحــقــق مـــن وصــولــه 
إلى مستحقيه، والسيطرة على الهدر، مشيرا 
إلى أن الــوزارة بــدأت بإصاح الدعم في ملف 
ــاء والـــوقـــود.  ــ الــطــاقــة، ال ســيــمــا الــكــهــربــاء واملـ

وجاءت زيادة أسعار البنزين في الكويت، بعد 
املاضي 2015  العام  بداية  الديزل  أسعار  رفع 
من 55 فلسًا للتر إلى 170 فلسًا ) من 0.18 إلى 
أول  لتكون بذلك  0.65 دوالر(، بنسبة %209، 
دولة خليجية ترفع الدعم عن بعض املشتقات 

النفطية. ويشير ُمقيمون في الكويت، التقتهم 
»العربي الجديد«، إلى أنه سرعان ما لوحظت 
زيــــــادة فـــي أســـعـــار الــســلــع واملـــــــواد الــغــذائــيــة 
بنسبة تصل إلى 25% في الكثير من السلع، 

بعد اإلعان عن تحرير أسعار البنزين.

زيادة في أسعار 
مختلف السلع 
بعد زيادة الوقود 
)Getty(

البنك المركزي 
التونسي 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(
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لندن ـ موسى مهدي

ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ تـــواجـــه صــنــاعــة الـ
املـــســـال فـــي الــعــالــم، مــجــمــوعــة من 
الــتــحــديــات خـــال الــثــاث ســنــوات 
حتى العام 2020، حيث ترتفع اإلمــدادات في 
وقـــت تنخفض فــيــه األســـعـــار، كــمــا أن بعض 
ــات بـــــــدأت تــــتــــراجــــع عــــن تـــعـــاقـــداتـــهـــا  ــركــ ــشــ الــ
من  املنتج  األثــمــان، وشـــراء  املرتفعة  السابقة 
السوق الفورية التي تنخفض فيها األسعار. 
ومثال على ذلك، فإن شركة بترونيت الهندية 
رفــضــت اإليـــفـــاء بــعــقــود ســابــقــة لــشــراء الــغــاز 
ــاز الــقــطــريــة، مما  املـــســـال مـــن شـــركـــة رأس غــ
أضطر األخيرة إلعــادة التفاوض حول عقود 

جديدة معها. 
ــع الـــغـــاز  ــاريــ ــه مــــشــ ــ ــواجـ ــ ــتــــوقــــع أن تـ ومــــــن املــ
ــديـــدة خــســائــر ضــخــمــة مع  األســـتـــرالـــيـــة الـــجـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغـ ــدات الـ ــ ــار وحــ ــعـ انـــخـــفـــاض أسـ
من 17 دوالرًا ملليون وحــدة حــرارة بريطانية 
بآسيا في العام 2014 إلى حوالي 7 دوالرات 

للوحدة في الوقت الحاضر. 
يـــذكـــر أن أســتــرالــيــا اســتــثــمــرت حـــوالـــي 172 
مــلــيــار دوالر فــي تــطــويــر صــنــاعــة الـــغـــاز، في 
وقـــت كــانــت أســعــار الــنــفــط تــفــوق 100 دوالر 

للبرميل. 
ولــكــن رغـــم هـــذه الــتــحــديــات، يـــرى خــبــراء في 
الــغــاز، أن الطلب على الغاز  صناعة وتــجــارة 
الطبيعي املسال، سيعود لارتفاع في أعقاب 
العام 2020 وسط احتماالت تنامي الطلب من 
التخلي  بــدأتــا  اللتني  الصني والهند،  مــن  كــل 
ــن اســــتــــخــــدام الـــفـــحـــم الــحــجــري  تـــدريـــجـــيـــا عــ

واستبداله بالغاز الطبيعي.
في هذا الصدد، قال سيد محمد حسني عادلي 
األمني العام ملنتدى الدول املصدرة للغاز في 
لقاء مع »ناتشرال غاز ويرلد«، ستنشره في 
الطبيعي  الـــغـــاز  نــصــيــب  إن  الــــقــــادم،  عـــددهـــا 
املسال من إجمالي سوق الغاز العاملي يتزايد، 
كما أن العقود الفورية إلمدادات الغاز املسال 
تواصل االرتفاع، رغم أنها تظل أقل من نصف 

إجمالي سوق الغاز الطبيعي. 
ــدرة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــدول املــــصــ ــ ــ يـــذكـــر أن الـ
ستعقد مــنــتــداهــا الــســنــوي بــالــدوحــة فــي 17 
نوفمبر/ تشرين املقبل على مستوى الوزراء. 
وقال عادلي في اللقاء الذي نشرت« ناتشرال 
غــاز يـــوروب« جـــزءًا مــنــه، إن الـــدول اآلسيوية 
تــتــنــافــس عــلــى إنـــشـــاء مـــراكـــز لــتــجــارة الــغــاز 
الــغــاز يشكل  املــســال، ولكن تسعير  الطبيعي 
تــحــديــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، حــيــث إن هنالك 
آلية جديدة للتسعير، لكن  محاوالت إليجاد 
يبدو أن اآللية التقليدية تدعم االستثمار في 

صناعة الغاز. 
األجل  طويلة  الطبيعي  الغاز  عقود  وتعتمد 
على أسعار النفط، حيث إنها تأخذ متوسطا 
ألســعــار الــنــفــط ملـــدى ســنــوات وتــحــســب على 

أساسه املكافئ السعري للغاز. 
وبناء على هذه العقود يمكن القول إن عقود 
الــغــاز املــســال الــتــي وقعتها قطر مــع شركات 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
النفط،  أســعــار  لــم تتأثر بانخفاض  والــصــني 
وإن الشحنات التي تأثرت بانخفاض أسعار 
النفط هــي شحنات الــغــاز املــســال الــتــي تباع 
في السوق الفوري والتعاقدات الجديدة التي 
وقعت مع باكستان وبعض الدول اآلسيوية. 
ويــقــول خــبــراء فــي تــجــارة الــغــاز فــي لــنــدن، إن 
أثـــر سلبا  الــغــاز الطبيعي  انــخــفــاض أســعــار 
وبدرجة كبيرة على مشاريع الغاز الجديدة، 
القائمة،  الغاز  تأثيره على مشاريع  أكثر من 
كما عوق تطوير صناعة الغاز في دول مثل 
إيـــــران والـــجـــزائـــر وبــعــض الـــــدول األفــريــقــيــة، 
غير  الكبرى،  الطاقة  شركات  أصبحت  حيث 
ــــدوى الــربــحــيــة فـــي املــشــاريــع  مــتــأكــدة مـــن جـ

الجديدة وسط تدني األسعار. 
ويــــــرى هــــــؤالء الـــخـــبـــراء أن تــــــردد الـــشـــركـــات 
ــاز جـــديـــدة  ــ الـــكـــبـــرى فــــي تـــطـــويـــر مـــشـــاريـــع غـ
ــاع أســعــار  ــفـ ســيــكــون عــامــا رئــيــســيــا فـــي ارتـ
الــغــاز خـــال الــعــقــد املــقــبــل، حــيــث مــن املتوقع 
تتحسن  الــغــاز حينما  على  الطلب  يرتفع  أن 
ظـــروف النمو االقــتــصــادي الــعــاملــي، فــي وقت 

سيقل فيه النمو في املعروض من الغاز. 

موسكو ـ العربي الجديد

لعبة تخفيض سعر  استغلت موسكو  كيف 
صرف الروبل في دعم الصناعة النفطية؟

الـــســـؤال اجــابــت عــنــه وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة 
ــظــــت أن  ــــي الحــ ــتـ ــ ــر والـ ــ ــيـ ــ ــــي تـــقـــريـــرهـــا األخـ فـ
شــركــات الطاقة فــي روســيــا رفــعــت مــن حجم 
النفط والغاز، كما  استثماراتها في صناعة 
أن دخلها انخفض بمعدل ضئيل على الرغم 
ــــذي شــهــدتــه أســعــار  مـــن الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر الـ

النفط.  ولكن كيف تمكنت من تحقيق ذلك؟
ــيـــة، إن الــبــنــك املـــركـــزي  تـــقـــول الـــوكـــالـــة الـــدولـ
الــروســي خفض سعر صــرف الــروبــل بنسبة 

ورغــم احــتــدام املنافسة املتوقعة خــال العقد 
القطرية وصناعات  الغاز  املقبل بني صناعة 
الغاز  الناشئة، يرى خبراء، أن صناعة  الغاز 
القطرية ستتفوق على نظيراتها في كل من 
أميركا وأستراليا. ويشيرون في هذا الصدد 

إلى عدة أسباب وهي:
أواًل: أن قطر تستفيد من اتفاقات طويلة األجل 
املـــســـال في  لــلــغــاز  مـــع مستهلكني رئــيــســيــني 
العالم، مثل شركة شوبو اليابانية وشركات 
الكهرباء في كل من كوريا الجنوبية والصني. 
ولـــــدى قــطــر احـــتـــيـــاطـــات ضــخــمــة مـــن الــغــاز 
متر  تــرلــيــون   24.7 بــحــوالــي  تــقــدر  الطبيعي 
ــاز الــطــبــيــعــي، وتـــعـــد الـــدولـــة  ــغـ ــن الـ مــكــعــب مـ
الــكــبــرى فــي صــنــاعــة الــغــاز الطبيعي املــســال 
في العالم، كما تلعب دور املنتج املرجح في 

تجارة الغاز الطبيعي املسال بالعالم. 
الــغــاز القطري املــســال أقل  إنــتــاج  ثانيا: كلفة 
مــن كــلــف املــنــافــســني فــي أمــيــركــا وأســتــرالــيــا، 
ــرارة  ــ ــيـــون وحــــــدة حـ ــلـ حـــيـــث تـــــــراوح كــلــفــة املـ
ــاز الـــقـــطـــري بــــني دوالر  ــغــ ــن الــ بـــريـــطـــانـــيـــة مــ
دوالر   2.5 تــفــوق  بكلفة  مــقــارنــة  ودوالريــــــن، 
أستراليا. وهما  فــي  دوالرات  و3  أميركا  فــي 
الــغــاز  الــلــتــان ستنافسان صــنــاعــة  الــدولــتــان 

القطرية في املستقبل. 
ثــالــثــا: اكــمــلــت قــطــر إنـــشـــاء الــبــنــيــة التحتية 
ملــشــاريــع الــغــاز املــســال خـــال الــعــقــد املــاضــي 
باملنافسني  مقارنة  مسبقا،  اثمانها  ودفعت 
الجدد سواء من أميركا وأستراليا أو إيران. 

رابعا: تنتج قطر جميع الغاز املسال من حقل 
واحــــد، وهـــو حــقــل غـــاز الــشــمــال، وهــــذا يقلل 

40% مقابل الدوالر، وهي تقريبا نفس نسبة 
بــالــدوالر. وبهذه  انخفاض خام برنت املقيم 
من  الروسية  الطاقة  تمكنت شركات  الحيلة 
الحصول على دخــل بــالــروبــل يــعــادل الدخل 
السابق. وذلــك  فــي  الــذي كانت تحصل عليه 
حينما تحول سعر النفط املقيم بالدوالر إلى 
الروبل.  وتخطط روسيا لتصبح الاعب رقم 
واحد في صناعة وتجارة الطاقة خال العقد 
املــقــبــل. ويـــذكـــر أن اإلنـــتـــاج الــقــيــاســي للنفط 
الروسي، الذي تخطى عتبة 11 مليون برميل 
يوميا، بات يهدد فرص تحسن أسعار النفط 

على املدى القصير.
مليون   11.1 النفطي  روسيا  إنتاج  وتخطى 
ــرة مــنــذ عــهــد اإلمـــبـــراطـــوريـــة  بــرمــيــل ألول مــ
الــســوفــيــيــتــيــة، وذلــــك حــســب الــبــيــانــات الــتــي 
الشهر  فــي  الــروســيــة  الــطــاقــة  وزارة  نشرتها 
إنــتــاج النفط  إلـــى أن  املـــاضـــي، والــتــي تشير 
الـــروســـي بــلــغ 11.09 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
فـــي املــتــوســط، خـــال شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
املاضي، وأن اإلنتاج بلغ 11.18 مليون برميل 

في أعلى مستوياته.
وكان الرئيس الروسي، فاديمير بوتني، قد 
املاضي،  الشهر  الروسية  الشركات  من  طلب 
الــبــدء فــي اإلنـــتـــاج الــتــجــاري مــن حــقــل طاقة 
احتياطاته من  تبلغ  بأقصى شمال روسيا، 
النفط ومكثفات الغاز 340 مليون طن وزهاء 

113 مليار متر مكعب من الغاز. 
ويــــــــعــــــــرف حـــــقـــــل الـــــنـــــفـــــط والـــــــــغـــــــــاز بــــاســــم 
»فــوســتــوشــنــي مــيــســويــاخ« ويــقــع فــي إقليم 
تعد  التي  روســيــا،  شمالي  يامالونينسكي، 
على  األجنبية  لاستثمارات  مغرية  منطقة 

الرغم من ظروف الطبيعة القاسية. 

مليون طن من الغاز املسال في العام، وهو 
مــا يــعــادل ثــلــث صـــــادرات الــغــاز املــســال في 

العالم.   
ســــوق آســـيـــا تــعــد آســـيـــا الـــســـوق الــرئــيــســي 
العالم،  املــســال فــي  الــغــاز الطبيعي  لــتــجــارة 
حيث تمثل السوق اليابانية حصة 35% من 
العاملي، وتأخذ  الغاز املسال  إجمالي سوق 

الــســوق اآلســيــويــة حصة 75% مــن إجمالي 
ســوق الــغــاز املــســال فــي العالم، فيما تذهب 
بــدأت خال  التي  األوروبــيــة  للسوق  البقية 
األعــــــوام األخـــيـــرة تــنــشــط فـــي تـــجـــارة الــغــاز 
ــة لــتــنــويــع  ــ ــيـ ــ املـــســـال ضــمــن الــخــطــة األوروبـ

مصادر الغاز الطبيعي بعيدًا عن روسيا.  
وهــنــالــك مــجــمــوعــة مـــن الــعــوامــل اإليــجــابــيــة 
الــتــي تــدعــم ارتـــفـــاع أســعــار الــغــاز فــيــمــا بعد 

العام 2020 من بينها النقاط التالية:
أواًل: الــتــحــول الــجــاري فــي ســيــاســات الطاقة 
في كل من الهند والصني من استخدام الفحم 
الــحــجــري فـــي تــولــيــد الــطــاقــة إلـــى اســتــخــدام 

الغاز الطبيعي.
ثــانــيــا: الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الــتــي مــكــنــت من 
للسيارات  وقـــودًا  الطبيعي  الــغــاز  اســتــخــدام 

ــــدول عــلــى الـــغـــاز كمصدر  وتـــزايـــد اعــتــمــاد الـ
للطاقة مقارنة بالنفط. 

أقرها  التي  الجديدة  البيئية  القوانني  ثالثا: 
بداية  فــي  بباريس  البيئة  مؤتمر  فــي  العالم 
إلى  الــجــاري، والــتــي ستقود تدريجيا  الــعــام 
التخلص من استخدام الفحم الحجري وتقلل 
ما سيعني مزيدًا  النفط، وهــو  استخدام  من 
من استهاك الغاز في توليد الطاقة النظيفة. 
ولـــكـــن فـــي مــقــابــل هــــذه الـــعـــوامـــل اإليــجــابــيــة 
هــنــالــك تــحــديــات تـــواجـــه احـــتـــمـــاالت تحسن 
الــعــودة  بينها  ومـــن  الطبيعي  الــغــاز  أســعــار 
بنظم  الطاقة  لتوليد  اليابان  في  التدريجية 
املــفــاعــات الـــنـــوويـــة، بــعــد الــتــوقــف الـــتـــام في 
ــدادات  ــادة إمــ ــ أعــقــاب كــارثــة فــوكــوشــيــمــا، وزيـ

الغاز املسال األميركي. 

انــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط فـــي لــنــدن أمــــس مــقــتــربــة مـــن 50 
أهمها  العوامل  من  بمجموعة  متأثرة  برنت،  لخام  دوالرًا 
رفض العراق االنضمام إلى اتفاق الجزائر الذي حدد سقفا 
لإلنتاج يــراوح بني  32.5 و33 مليون برميل لــدول منظمة 
التعامات الصباحية 50.13  »أوبــك«. وبلغ خام برنت في 
بلغ سعر خام  فيما  األول،  كانون  لعقود ديسمبر/  دوالرًا 

غرب تكساس لذات العقود 49.27 دوالرًا. 
ويـــرى مــراقــبــون فــي لــنــدن أن املنظمة بــحــاجــة إلـــى خفض 
 
ً
فعا كانت  إذا  يوميا،  برميل  مليون   1.3 بحوالى  اإلنــتــاج 
تأمل في رؤية تحسن ملموس في أسعار النفط خال العام 
العبء في  أن  املنطلق يعتقد خبراء  املقبل 2017. ومن هذا 
خــفــض اإلنــتــاج إذا حـــدث فــي اجــتــمــاع فيينا املــقــبــل املــقــرر 
العربية  اململكة  على  سيقع  املقبل  الشهر  نهاية  فــي  عقده 

السعودية صاحبة أكبر إنتاج في املنظمة. 
ولــكــن هــنــالــك عــقــبــات أخــــرى إلـــى جــانــب الـــرفـــض الــعــراقــي 
ــك«، وهــي ارتــفــاع مــعــدل إنــتــاج  النفط  تــواجــه منظمة »أوبــ

الروسي الذي يفوق حاليا وحسب التصريحات الروسية، 
11 مليون برميل يوميا. ويشير خبراء نفط إلى أن بعض 
الدول في املنظمة بدأت في تضخيم حجم إنتاجها النفطي، 
تحدد حصص  فعلي، حينما  إجـــراء خفض  تتفادى  حتى 
الخفض في اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. وعملية 
تضخيم اإلنــتــاج والــخــفــض الــوهــمــي فــي الحصص برعت 
اجتماعات  قبيل  عــادة  وتمارسها  الـــدول  مــن  العديد  فيها 
»أوبك«، حيث تعلن بعض الدول عن مستويات من اإلنتاج 
توجه  اتهامات  وهنالك  الفعلية.  إنتاجها  مستويات  فــوق 
ارتفع ومنذ  الــذي  إنتاجها  إلــى روسيا بشأن حجم  حاليا 
بــدء الحديث عــن خفض اإلنــتــاج بمعدالت كبيرة، ربــمــا ال 
تكون متوافقة مع الظروف الحالية التي تمر بها الصناعة 
لم تكن هنالك  املنظمة ما  النفطية. ويقول خبراء يراقبون 
جــديــة فــي تنفيذ قـــــرارات الــخــفــض، فـــإن الــفــائــض النفطي 

سيتواصل ولن تتحسن أسعار النفط. 
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رخص كلفة اإلنتاج 
واكتمال المنشآت تمنح 

ميزات للغاز القطري 

 فــي زيــادة 
ً
كلفة اإلنــتــاج والــتــوســع مستقبا

اإلنتاج.
لــدى قطر أسطول نقل ضخم للغاز  خامسا: 
املسال يعد األكبر في العالم، حيث تبلغ عدد 
سفنه 60 سفينة، من بينها 27 سفينة تعد 
األضخم لنقل الغاز في العالم. وهذا يمنحها 
مــرونــة فــي تلبية إمــــدادات األســـواق العاملية 
وتقليل كلفة النقل مقارنة مع منافسيها في 

أميركا وأستراليا.
ــمـــال مــنــشــآت  ســــادســــا: تــمــكــنــت قــطــر مـــن إكـ
الـــغـــاز فـــي وقــــت كـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط 100 
عقود  توقيع  مــن  وتمكنت  للبرميل،  دوالر 
املتوسط  في  الغاز  لوحدة  وبأسعار  كبرى 
تبلغ 13 دوالرًا للبرميل، مقارنة بالتعاقدات 
الرخيصة حاليا. وتصدر قطر حوالي 77.8 

6 عوامل تدعم الغاز القطري أمام 
منافساته بأميركا وأستراليا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
الفـــروف، عن استعداد بــاده ملد الفرع 
الــثــانــي مــن مــشــروع »الــســيــل الــتــركــي« 
لــتــصــديــر الـــغـــاز الــــروســــي إلــــى تــركــيــا 
ومــنــهــا إلــــى أوروبـــــــا، ولـــكـــن فــقــط بعد 
الــحــصــول عــلــى ضــمــانــات مــن االتــحــاد 
األوروبــي. وقال الفــروف في كلمة أمام 
جــمــعــيــة رجــــــال األعــــمــــال األوروبــــيــــني 
فـــي روســـيـــا، مــســاء الـــثـــاثـــاء: »روســيــا 
وتـــركـــيـــا وقــعــتــا عــلــى اتـــفـــاق حــكــومــي 
بــشــأن »الــســيــل الــتــركــي« يتضمن بناء 
خط أنابيب لنقل الغاز باتجاه أوروبا، 

بالتحديد إلى اليونان«. 
وأضــــــــــاف الفــــــــــروف حــــســــب تـــلـــفـــزيـــون 
ــوم: » بــعــد فــشــل مــشــروع  ــيــ روســـيـــا الــ
ــل الـــجـــنـــوبـــي«)بـــســـبـــب رفـــض  ــيــ ــســ »الــ
بــلــغــاريــا( ســنــكــون مــســتــعــديــن لــزيــادة 
مــد خــط »الــســيــل الــتــركــي« حــتــى يصل 

ــة، ولـــكـــن بعد  ــ ــيـ ــ إلــــى األراضــــــي األوروبـ
ــانــــات واضـــحـــة  ــمــ الــــحــــصــــول عـــلـــى ضــ
ــــق رســـمـــيـــة بـــشـــأن تــنــفــيــذ هـــذا  ــائـ ــ ووثـ

املشروع«. 
وتــابــع : »إن آفــــاق الــتــعــاون فــي قطاع 
الــطــاقــة، لــعــبــت، ولــفــتــرة طــويــلــة، دورًا 
هاما في ترسيخ العاقات بني روسيا 
واالتحاد األوروبــي.. لقد كانت روسيا 
دائـــمـــا مـــصـــدرًا مــوثــوقــا بـــه فـــي مــجــال 

الطاقة ألوروبا«.
منظمة  مع  التجارية  النزاعات  وحــول 
الــتــجــارة الــعــاملــيــة قـــال الفــــروف: »نحن 
بـــخـــطـــتـــنـــا الـــســـيـــاســـيـــة مـــهـــتـــمـــون أن 
ــذه الــنــزاعــات  تــجــري تــســويــة جــمــيــع هـ
بــمــا يــرضــي كـــل األطــــــراف، وحــســب ما 
اللجنة  فــي  مماثل  نهج  يسود  بلغني 
األوروبية، وسوف نشجع ذلك بشدة«. 
)العربي الجديد(

األميركية،  برايس«  »أويــل  نشرة  قالت 
ــنـــديـــة دعــــت شــركــة  إن الــحــكــومــة األوغـ
ــد مــــراكــــز  ــ ــ ــة مـــســـجـــلـــة فـــــي أحـ ــبـــوهـ مـــشـ
األفشور إلى تنفيذ بناء مصفاة بترول 
ضخمة بكلفة 4 مليارات دوالر. وتّدعى 
الــــشــــركــــة املــــشــــبــــوهــــة، حـــســـب الـــنـــشـــرة 
ــرغ بـــتـــرولـــيـــوم«، وهـــي  ــ ــيـــة، »بــ ــيـــركـ األمـ
مسجلة في كل من جزر فيرجن، ولديها 
مكاتب في كل من لندن ودبي. وحسب 
مــصــادر أوغــنــديــة، فـــإن مــــدراء الــشــركــة 
يــقــيــمــون فـــي كـــل مـــن نــيــجــيــريــا ولــنــدن 

ودبي. 
املـــاضـــي،  ومـــنـــذ 30 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول 
تقدمت 18 شركة عاملية لتنفيذ مشروع 
التفاوض حتى  يتم  لم  ولكن  املصفاة، 
اآلن إال مع هذه الشركة، وذلك حسب ما 
ذكرت وزارة الطاقة األوغندية. وحسب 
املـــــراســـــات الـــبـــريـــديـــة، قـــالـــت الــنــشــرة 

بتروليوم«،  »بــرغ  شركة  إن  األميركية 
غير املعروفة في مجال تنفيذ مشاريع 
بناء املصافي قبل هذا العطاء، تقدمت 
ــع شـــركـــة صــيــنــيــة. وتــعــد  بــمــنــاقــصــة مـ
ــــن الـــــــــدول األفــــريــــقــــيــــة الـــتـــي  أوغـــــنـــــدا مـ
ـــشـــف فــيــهــا الـــنـــفـــط حـــديـــثـــا، حــيــث 

ُ
اكـــت

ــم احـــتـــيـــاطـــاتـــهـــا الــنــفــطــيــة  ــجـ ــقــــدر حـ يــ
بــحــوالــى 3.5 مــلــيــارات بــرمــيــل. وكــانــت 
ــنـــديـــة قـــد تــحــدثــت مع  الــحــكــومــة األوغـ
عــدة شركات أوروبــيــة قبل عــام إلنشاء 
هذه املصفاة، وبكلفة تقدر بحوالى 3.5 
النفط  وزارة  أن  ورغـــم  مــلــيــارات دوالر. 
تفرز  لم  العطاءات  إن  تقول  األوغندية 
بعد، وإن شركة »برغ بتروليوم« لم يتم 
اختيارها بعد، إال أن مصادر أوغندية 
تـــقـــول إن الــعــطــاء ســيــرســي عــلــى هــذه 

الشركة. 
)العربي الجديد(

السيل التركي الثاني ينتظر 
موافقة أوروبية

مناقصة مشبوهة إلنشاء 
مصفاة أوغندية

طاقة

السنوات  تحديات صعبة خالل  المسال  الطبيعي  الغاز  تواجه صناعة 
األسعار  أن  يرون  خبراء  لكن  األسعار،  انخفاض  وسط  المقبلة  الثالث 
ستعود لالرتفاع خالل العقد المقبل، وأن صناعة الغاز القطرية تتفوق 

على منافساتها الجديدات في أميركا وأستراليا

شركات  على  المتحدة  الواليات  في  المنخفضة  الغاز  أسعار  تضغط 
بورصة  بيانات  وحسب  ظروفها.  أسوأ  تعيش  التي  األميركية،  الطاقة 
الطاقة األميركية، »نايمكس«، انخفض 
سعر الغاز بمعدل 16.2 سنتًا إلى 2.831 
بريطانية.  حرارة  وحدة  لمليون  دوالر 
الطاقة  شــركــات  أن  يعني  مــا  ــو  وه
األميركية ستضطر إلى بيع الغاز بكلفة 
أية  تحقيق  من  التمكن  دون  اإلنتاج 
أرباح. ويعود االنخفاض إلى التوقعات 
بشتاء دافئ في بعض الواليات. ويذكر 
أن كلفة استخراج الغاز الصخري ترتفع 

في بعض الحقول عن 3 دوالرات.

األسعار تضغط على الشركات األميركية

االقتصاد في صور

تراجع أسعار النفط
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عادل شديد

كشف جهاز املخابرات العامة اإلسرائيلي 
)الــــشــــابــــاك(، أخـــيـــرًا، عـــن مــخــطــط يــهــودي 
خــطــيــر لــهــدم املــســجــد األقـــصـــى، وبــنــاء ما 
يسمى الهيكل على أنقاضه، وقد تم كشف 
ــــداوالٍت أجــرتــهــا محكمة الــعــدل  ذلـــك فــي مـ
به   تقّدم  التماٍس  في  اإلسرائيلية   العليا 
رئيس ومركز املنظمة اإلرهابية اليهودية 
املسماة )عائدون للهيكل(، وذلك ضد قرار 
من  بمنعهم  اإلسرائيلية  العليا  املحكمة 
دخول مدنية القدس املحتلة، فترة األعياد 
ملعلوماٍت  استنادًا  وذلك  أخيرًا،  اليهودية 
للمحكمة،  الشاباك  جهاز  قّدمها  مــحــّددة 
ــة  ــاء املـــنـــظـــمـــة اإلرهـــابـــيـ بـــشـــأن نـــيـــة أعــــضــ
ــد األقـــصـــى  ــجـ املــــــذكــــــورة اســــتــــهــــداف املـــسـ
املــبــارك. حيث ذكــر موقع واال العبري، في 
أن  ــاري،  ــجــ الــ األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   23
اســتــهــداف املــســجــد األقـــصـــى املـــبـــارك، من 
شأنه أن يشعل حريقًا كبيرًا  في األراضي 
الفلسطينية والعاملني العربي واإلسالمي، 
ــكــــون إســــرائــــيــــل ورعـــــايـــــاهـــــا  أكـــثـــر  ــتــ وســ
املخابرات  جهاز  قــّدم  وعليه،  الخاسرين. 
 للمحكمة 

ً
 واضــحــة

ً
اإلســرائــيــلــيــة تــوصــيــة

العليا  بضرورة منعهم من دخول مدينة 
الــقــدس املــحــتــلــة، فــتــرة األعـــيـــاد الــيــهــوديــة 

أخيرًا. 
عــلــى الــرغــم مــن اعــتــراف جــهــاز املــخــابــرات 
ــذي تــنــوي  ــ ــأن املـــخـــطـــط الــ ــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
املــجــمــوعــة اإلرهــابــيــة تنفيذه يشكل  هـــذه 

غازي دحمان

اســتــنــزفــت أمــيــركــا طــاقــات حلفائها، وهــي 
تتحّدث عن نيتها تصنيع خــيــاراٍت بديلة 
فــي ســـوريـــة، بــل وضــعــت الـــثـــورة الــســوريــة 
ــر غــيــر  ــاطــ ــن املــــخــ ــ ــٍة مـ ــلـ ــلـــسـ ــــي سـ نـــفـــســـهـــا فـ
ــر أن ســيــاســتــهــا هــذه  ــطــ املـــســـبـــوقـــة، واألخــ
جعلت من روسيا شريكًا واقعيًا في إدارة 
الــســيــاســات الــدولــيــة، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
طرف غير مؤهل لهذه األدوار، نظرًا لضعف 

خبراتها في اإلدارة السلمية لألزمات.
ــه  ــ ــاالتـ ــ ــل أوبـــــــامـــــــا؟ اســــتــــنــــفــــر وكـ ــعــ مـــــــــاذا فــ
وأجـــهـــزتـــه، وطـــلـــب مــنــهــا اقـــتـــراح خـــيـــارات 
وبدائل للتعاطي مع الحالة السورية، شرط 
ــيـــارات عــمــلــيــة، ويــمــكــن  أن تـــكـــون تــلــك الـــخـ
تــنــفــيــذهــا، بــهــدف تــعــديــل مـــوازيـــن الــقــوى، 
أو تصحيح الــخــلــل الـــذي أحــدثــتــه روســيــا 
هذا  النعكاس  وذلــك  حلب،  فــي  وحلفاؤها 
أميركا ومصالحها.  على مصداقية  الخلل 
ــزة األمـــيـــركـــيـــة  ــ ــهــ ــ لــــــدى األجــ واملــــعــــلــــوم أن 
تقديرات وقوائم خيارات كانت قد أعدتها 
في مناسبات سابقة، سواء بقصد الوقوف 
ــة وتــداعــيــاتــهــا  ــ الـــدائـــم عــلــى تـــطـــورات األزمـ
اإلدارة  مــن  لطلب   

ً
تلبية حتى  أو  املنفلتة، 

نفسها التي طاملا وقفت على عتبة األزمة، 
ــكـــو،  مـــتـــأبـــطـــة مــلــفــهــا بــــني جـــنـــيـــف ومـــوسـ
الـــدوام تحتاج  الخيارات على  وكانت هــذه 
للمتغّيرات  نظرا  وتــعــديــالٍت،  تحديث  إلــى 
ــع األطـــــراف  ــواقـ الــســريــعــة الــحــاصــلــة فـــي مـ
وظـــروف الــحــرب. مــن الــواضــح الــيــوم، ومن 
االجتماعات الكثيفة وطول مدة التشاور أن 
واضعي الخيارات للرئيس أوباما يعملون 
ضمن مناخاٍت صعبة، فالرجل يطلب منهم 
املشورة، نتيجة ما يتعّرض له من ضغوط. 
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـــقـــيـــدهـــم بــمــحــاذيــر 
كــثــيــرة، تــكــاد تــكــّبــل قــدرتــهــم عــلــى الــحــركــة 
البدائل املقبولة  والفعل، حيث يقع هامش 
من أوباما بني حدي انعدام املخاطر وعدم 

توّرط أميركا بإرسال قواٍت إلى سورية.
أنه  املــتــواتــرة  أوبــامــا  تصريحات  وتكشف 
 بــني املخاطر 

ً
ــــدوام، مـــوازنـــة يــجــري، عــلــى الـ

والفرص في القرارات التي سيتخذها، من 

عادل سليمان

العام  أتــاتــورك، في  أعلن مصطفى كمال 
قد  كانت  والتي  »الــخــالفــة«،  إلغاء   ،1924
أن فتح  العثمانية، بعد  الــدولــة  إلــى  آلــت 
وسيطر  والــشــام،  مصر  سليم  السلطان 
ــــالد الـــحـــرمـــني الـــشـــريـــفـــني، عــقــب  ــلـــى بــ عـ
انــتــصــاراتــه عــلــى ســالطــني املــمــالــيــك في 
مـــوقـــعـــتـــي مــــــرج  دابــــــق )أغــــســــطــــس/ آب 
1516(، والريدانية )يناير/ كانون الثاني 
سليم  السلطان  بدخول  وانتهت   ،)1517
ــدام آخــر سالطني املماليك،  الــقــاهــرة، وإعـ

طومان باي، على باب زويلة. 
األول  الــعــثــمــانــي ســلــيــم  الــســلــطــان  أدرك 
الخالفة  تمثله  مــا  الــقــاهــرة  دخــل  عندما 
اإلســالمــيــة مـــن قــيــمــة مــعــنــويــة، وتــأثــيــرًا 
عــلــى وجــــــدان املــســلــمــني، فـــكـــان حــريــصــًا 
ــر خــــلــــفــــاء الــــدولــــة  ــ ــ ــاب آخـ ــحــ ــطــ عــــلــــى اصــ
الله، والــذي كان  العباسية، املتوكل على 
يــتــخــذ مـــن الــقــاهــرة »عــاصــمــة لــلــخــالفــة« 
فــي كــنــف املــمــالــيــك، مــعــه إلـــى اسطنبول، 
ثم جعله يتنازل له عن الخالفة، ليصبح 
خليفة  لقب  يحمل  عثماني  سلطان  أول 
العثمانيني  سالطني  واستمر  املسلمني. 
يحملون اللقب، وجعلوا من إسطنبول/ 
 لــــــدولــــــة الـــخـــالفـــة 

ً
ــة ــ ــمـ ــ ــــاصـ األســـــتـــــانـــــة عـ

اإلسالمية. واستمر هذا الحال حتى بعد 
في  العثمانية، وهزيمتها  الدولة  انهيار 
ــــى، ووصــــول األمــر  الــحــرب الــعــاملــيــة األولـ
إلــى احــتــالل أجـــزاء مــن األراضـــى التركية 

نفسها. 
أتــاتــورك  كــمــال  وعــنــدمــا تمّكن مصطفى 
من هزيمة القوات اليونانية التي دخلت 
األراضـــــي الــتــركــيــة، وتــحــول إلـــى الــزعــيــم 
محمد  السلطان  أجبر  للبالد،  الحقيقي 
الــســادس عــلــى الــتــنــازل إلـــى ولـــي العهد، 
ثم  عــام 1922،  املجيد، في  السلطان عبد 
اتفاقية  التالي أن وقــع  العام  ما لبث في 
لــوزان التي تنازل فيها عن كل ممتلكات 
وجــّرد  تركيا،  خــارج  العثمانية  الخالفة 
الـــســـلـــطـــان عـــبـــد املـــجـــيـــد مـــــن الـــســـلـــطـــة، 
التي تولى رئاستها،  الجمهورية  وأعلن 
لــكــنــه أبــقــى لــلــســلــطــان عــبــد املــجــيــد لقب 
»الخليفة« رمزًا دينيًا. وفي العام التالي 
الـــخـــالفـــة،  إلــــغــــاء  ــــورك  ــاتـ ــ أتـ ــلـــن  أعـ  ،1924
ونــفــى آخــــر الــخــلــفــاء، عــبــد املــجــيــد، وكــل 
األســرة العثمانية خــارج البالد، وصادر 

ممتلكاتهم.
وكــان ذلــك آخــر عهد املسلمني بالخالفة، 
أو الفصل األخــيــر فــي قصة الــخــالفــة، أو 
الـــدول التي حملت رايــة  بــاألحــرى، قصة 
الــخــالفــة اإلســـالمـــيـــة، وحــكــمــت باسمها 
مــنــذ وفـــــاة الــــرســــول )ص( وقـــيـــام دولـــة 
الخالفة الراشدة، والتي توالها أربعة من 
الصحابة األجالء، أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي. ثم جاء أول سقوط لدولة الخالفة، 
عــقــب أحــــــداث الــفــتــنــة الـــكـــبـــرى املــعــروفــة 
بـــني عــلــي ومـــعـــاويـــة حــــول مــقــتــل عــثــمــان 
وقــضــيــة الـــقـــصـــاص مـــن الــقــتــلــة، والــتــي 
انتهت بمقتل اإلمام علي، وسقوط دولة 
قيام دول  أعقبها  التي  الــراشــدة  الخالفة 
كبرى، حملت راية الخالفة، بينما كانت، 
وراثــيــة،  ملكية  نــظــمــًا  األمــــر،  فــي حقيقة 
 
ً
لكن صفة الخالفة أضفت عليها قدسية
ــا شــيــوخ  ــ ــهـ ــ ــــدى الـــعـــامـــة، ورّوجـ  لـ

ً
ديـــنـــيـــة

الــســلــطــان وحـــــواريـــــوه، كــمــا هـــو الــحــال 
فــي كــل عــصــٍر وأوان، وهــي دول الخالفة 
األموية، والعباسية، والعثمانية، وكانت 
لــكــل مــنــهــا فــتــوحــات وإنــــجــــازات كــبــرى، 
األمــر، ألسباٍب  لكنها سقطت، في نهاية 
عديدة وعميقة، ليس هذا مجالها، منها 

 بإشعال حريٍق  كبيٍر  
ً
خطرًا كبيرًا وكفيال

فـــي الــعــاملــني الــعــربــي واإلســــالمــــي، إال أن 
»الشاباك« لم يعتقلهم، بل اكتفى بتقديم 
دخـــول  مـــن  بمنعهم  للمحكمة  الــتــوصــيــة 
مدينة القدس، مع العلم أن من مسؤوليات 
جــــهــــاز املــــخــــابــــرات اإلســــرائــــيــــلــــي مـــراقـــبـــة 
اليهودية  املــتــطــرفــة  اليمينية  الــجــمــاعــات 
ومــتــابــعــتــهــا، إضــافــة إلـــى مــســؤولــيــتــه عن 
كل ما يتعلق بالساحة الفلسطينية، ففي 
وقٍت يتم  فيه اعتقال آالف الفلسطينيني، 
ــــود  وبـــــــــدون أيــــــة مــــحــــاكــــمــــات، ملــــجــــرد وجـ
ــول نــيــتــهــم الــقــيــام  ــ ــهـــاٍت ضـــعـــيـــفـــٍة، حـ ــبـ شـ
بعمليات مــقــاومــة ضــد االحـــتـــالل. أمـــا أن 
تــتــوفــر هـــذه املــعــلــومــات الــخــطــيــرة لجهاز 
الــــشــــابــــاك، وال يــعــتــقــلــهــم، فــــهــــذا يــعــكــس 
بالتعامل  اإلسرائيلية  الرسمية  السياسة 
هذه  تغلغل  ومـــدى  معهم،  والــلــنّي  السهل 
وقــدرتــهــا  املــتــطــّرفــة  اليمينية  الــجــمــاعــات 
املــســتــويــات السياسية  فـــي  الــتــأثــيــر  عــلــى 

واألمنية. 
تــشــكــلــت مــنــظــمــة »عــــائــــدون إلــــى الــهــيــكــل« 
الــيــهــوديــة اإلرهــابــيــة قــبــل أربــــع  ســنــوات، 
ــلــــق عـــلـــيـــهـــم اســــم  مــــــن مــــســــتــــوطــــنــــني يــــطــ
املستوطنات  الـــتـــالل«، ويــقــطــنــون  »شــبــان 
ومعروفني  الغربية،  الضفة  في  اليهودية 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم كــثــيــرة بــحــق املــواطــنــني 
شعار  تحت  وممتلكاتهم،  الفلسطينيني 
تدفيع الثمن، كما حدث مع عائلة دوابشة 
ــر مــــن عــــام،  ــثـ فــــي مــنــطــقــة نـــابـــلـــس قـــبـــل أكـ
العائلة  وأفـــراد  إحـــراق منزلها،  تــم  عندما 

واألمنية،  السياسية  وتبعاتها  نتائجها 
خــصــوصــًا أن أعـــضـــاء هــــذه املــنــظــمــة  من 
الـــتـــيـــار الــعــقــائــدي فـــي املــجــتــمــع  الــديــنــي 
الـــصـــهـــيـــونـــي، املــــؤمــــن بـــمـــا يــســمــى أرض 
إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى، وإقـــامـــة الــهــيــكــل على 
أنــقــاض املــســجــد األقـــصـــى، وطـــرد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى خــــارج فــلــســطــني، حيث 
يعتبر  الحاخام دوف ليئور من مستوطنة 
كريات أربع  في مدينة الخليل  من املراجع 
الــديــنــيــة لــهــذه الــجــمــاعــات، وهـــو املــعــروف 
بإصداره  فتاوي  دينية عديدة، تدعو إلى 
الفلسطينيني، وطردهم، واالستيالء  قتل  
على ممتلكاتهم، وتقطيع أشجار الزيتون. 
ز توجهات هذه الجماعة اإلرهابية 

ّ
ما يعز

ــا ويــــدعــــمــــهــــا هـــــو الــتــغــيــر  ــهـ ــاتـ ــطـ ــطـ ومـــخـ

ــول الــيــهــود  ــ الـــواضـــح فـــي املـــوقـــف مـــن دخـ
املسجد االقصى، والتي صدرت بعد حرب 
والـــتـــي حــظــرت  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 1967، 
على اليهود الدخول إلى املسجد األقصى 
أن بعض  كما  دينية، وسياسية،  ألسباٍب 
قيادات التيار الديني اليهودي الحريدي، 
الدخول  املاضي بتحريم  أفتى في  والــذي 
ــد شــــــوهــــــدوا، فــي  ــ ــــى، قـ ــــصــ لـــلـــمـــســـجـــد األقــ
السنوات األخيرة، في مقدمة اليهود الذين 
بدعم وغطاء  األقصى،  املسجد  يقتحمون 
مـــن الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وأجــهــزتــهــا 
األمنية والشرطية، ما يعتبر تحواًل عميقًا  
فــي مواقفهم مــن دخــول املسجد األقصى، 
القومي،  الديني  التيار  قــوة  في  وتعاظمًا 
املؤمن بضرورة هدم املسجد، إلعادة بناء 
مــا يــســمــى الــهــيــكــل املـــزعـــوم. وكــــان رئيس 
اإلرهابية،  الهيكل«  إلــى  »عــائــدون  منظمة 
رفائيل  موريس، قد أعلن، قبل شهور، أن 
األقصى  للمسجد  اليومي  اليهود  دخــول 
 نهائيًا، بل هو 

ً
لم يعد كافيًا، وليس حــال

مرحلة أولى لهدم األقصى، وبناء الهيكل 
املـــزعـــوم، وال مــكــان حــتــى  لــبــنــاء  الهيكل 
بــجــوار املــســجــد األقــصــى، ال بــل إن مكانه 
ــلـــى أنــــقــــاض األقـــصـــى  ــكــــون عـ يـــجـــب أن يــ
والــعــرب  الفلسطينيني  عــلــى  ومـــا  نــفــســه، 
الفلسطيني  عــلــى  وإن  بـــذلـــك،  الــقــبــول  إال 
الذي سيعارض ذلك أن يعرف أن مصيره  
ــم  فــي  ــهـ ــــدث لـ ــرد، كـــمـــا حـ ــ ــطـ ــ الــتــهــجــيــر والـ
الكنيست   رئــيــس  أن  ويــذكــر   .1948 الــعــام 
ــالـــة  ــلــــي ســـابـــقـــًا، ورئــــيــــس الـــوكـ ــيــ اإلســــرائــ

الــيــهــوديــة ســابــقــًا، أبـــراهـــام بــــورغ، والـــذي 
اعتزل الحياة السياسية قبل سنوات، كان 
قد حــذر، قبل عامني من حــدوث سيناريو 
كهذا، عندما قال إنه أصبح مقتنعا أن هدم 

املسجد األقصى أصبح مسألة وقت فقط.
واضـــــح أن الــفــلــســطــيــنــيــني غــيــر قـــادريـــن، 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، عــلــى مـــواجـــهـــة هــذه 
ومنعها،  الخطيرة  الــيــهــوديــة  املخططات 
والتي تمس بمستقبل الشعب الفلسطيني 
ــه.  بــرمــتــه، ولــيــس فــقــط بــمــقــدســاتــه وأرضــ
ــك، أصـــبـــحـــت صـــيـــاغـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــذلــ لــ
 
ً
فريضة تشكل  جامعة  فلسطينية  وطنية 
ــل الــفــلــســطــيــنــي، بـــعـــد أن وصـــل  ــكـ عـــلـــى الـ
ــنـــي إلـــــى فــشــل  ــّرري الـــوطـ ــحــ ــتــ املــــشــــروع الــ
كبير، وإنه لم يعد باإلمكان االستمرار في 
الرهان على خياراٍت ثبت فشلها، وإنــه ال 
مكان أيضًا لبقاء هذه املعارك الفلسطينية 
 
ً
 ذهــبــيــة

ً
ــة ــتـــي تــشــكــل فـــرصـ الـــداخـــلـــيـــة، والـ

مشاريعه  وتنفيذ  الستغاللها،  لالحتالل 
التهويدية اإلحاللية.

املـــخـــابـــرات  جـــهـــاز  أعـــلـــن  أن  وبـــعـــد  اآلن، 
اإلسرائيلي )الشاباك(، وقيادات إسرائيلية 
ــــي خــطــر  ــــى فـ ــد األقـــــصـ أخـــــــــرى، أن املـــســـجـ
حقيقي، لعل الفصائل الفلسطينية تشعر 
بذلك الخطر، وتتوقف عن حالة التيه التي  
تعيشها، والتي أفقدتها البوصلة، وتغلق 
هــــذه الــصــفــحــة الــســيــئــة املـــخـــزيـــة، وتــفــتــح 
صــفــحــة جـــديـــدة بــاســتــراتــيــجــيــات ورؤى 

وطنية جامعة، وبأدوات مختلفة.
)كاتب فلسطيني(

دون أن يلتفت إلى أن التغيرات جارية بشكل 
 يصبح 

ً
متدفق، وما قد يكون اليوم فرصة

التنفيذ، خطرًا  فــي  التلكؤ  غـــدًا، وفــي حــال 
والفعالية،  الــجــدوى  قليلة   

ً
فــرصــة أقــلــه  أو 

مــضــادات  بتسليم  السماح  سيعني  فــمــاذا 
لــلــمــروحــيــات، فـــي وقــــت تـــكـــون روســـيـــا قد 
ــعـــادت حـــلـــب، وهـــــــّددت الــفــصــائــل في  ــتـ اسـ
مناطق أخرى. حينها لن تكون ثمة حاجة 
املــروحــيــات. أو مــاذا يعني احتمال  لسالح 
قصف مطارات محّددة، فيما تتولى روسيا 

القوة النارية الجوية من مطار حميميم؟
األهم أن الخيارات التي تسعى أميركا إلى 
التزامات  شكل  على  تترجم  لــن  اجتراحها 
دائمة، وال أعمال مستدامة، إلى حني تغيير 
أكثر  القوى على األرض، لن تكون  موازين 
مـــن ضـــربـــة واحــــــدة إن حــصــلــت، أو دفــعــة 
مــحــّددة مــن األســلــحــة. وهــنــا، على القيادة 
األميركية أن تتنبه بالفعل للمخاطر التي 
ــيـــاســـات، حــيــث  ــــذه الـــسـ ســتــجــلــبــهــا مـــثـــل هـ
ــردع روســـيـــا وتــجــبــرهــا على  إنــهــا مـــا لـــم تــ
التراجع عن أساليبها، فإنها ستدفعها إلى 
استعمال أقصى أنواع العنف تجاه الشعب 
ــك بــــذريــــعــــة أنــهــا  ــ ــــوري، وســـتـــفـــعـــل ذلــ ــســ ــ الــ
 ضد أميركا والغرب، 

ً
تخوض حربًا مقّدسة

كما أن نظام األسد سيزاود على السوريني 
 كــــبــــرى إلســـقـــاطـــه 

ً
ــه مــــــؤامــــــرة ــ ــواجـ ــ بــــأنــــه يـ

وإسقاط الدولة السورية. أليس من األفضل 
لخياراٍت على هذه الشاكلة أن ال ترى النور؟  
لم تفعل دراســة الخيارات األميركية سوى 
انتشارها في  تحفيز روسيا على توسيع 
سورية، وإرسال مختلف صنوف األسلحة. 
وهنا أيضًا مكمن خطورة آخر، ذلك أن عدم 
اٍت رادعة ضد روسيا  اتخاذ واشنطن إجراء
ــر، ســوى  ســيــعــنــي أنــهــا لـــم تــفــعــل شــيــئــًا آخــ
روسيا  لصالح  الصراع  ديناميكية  تغيير 
 لـــن يستطيع 

ٌ
فـــي ســـوريـــة. وهــــي وضــعــيــة

له  أن يفعل تجاهها شيئًا  الــقــادم  الرئيس 
قيمة.

ــا، بــــتــــرّددهــــا وســلــوكــهــا  ــركــ ــيــ ــقـــطـــت أمــ أسـ
املــتــهــاون، عــدة خــيــارات، كــانــت، حتى وقــٍت 
قريٍب، ممكنة التحقق: خيار تشّكل ائتالف 
يسقط  والسعودية،  تركيا  تقوده  إقليمي، 

ما هو راجع لتفكيك وصراعات داخلية، 
ومنها ما هو راجٌع لتدخل قوى خارجية 
ــة الـــخـــالفـــة تــهــديــدًا  ــ ــــرى فــــي دولــ كـــانـــت تـ

وجوديًا لها، أو كال األمرين معًا. 
ولــقــي ســقــوط الــخــالفــة ارتـــيـــاحـــًا عميقًا 
لدى قوى الغرب املسيحي عامة الــذي ال 
الخالفة  رايـــة  تــحــت  املــســلــمــني  أن  ينسى 
وصــلــوا إلـــى األنـــدلـــس، وجــنــوب فرنسا، 
وشــرق أوروبـــا، والبلقان، ووســط آسيا، 
ــد، واألفـــــغـــــان. كما  ــنـ وبـــــالد الــهــنــد والـــسـ
ــة االرتـــــيـــــاح نــفــســه  لـــقـــي ســـقـــوط الـــخـــالفـ
ــم  ــراودهــ ــن تــ ــذيــ ــفــــرس الــ ــــرة الــ ــاطـ ــ لـــــدى أبـ
دائــمــًا أحـــالم اإلمــبــراطــوريــة، ويــــرون في 
ــة الــخــالفــة الــتــهــديــد الــرئــيــســي لــذلــك  دولــ
الحلم. وتــرك سقوط الخالفة اإلسالمية، 
بعد قــرابــة  ثــالثــة عشر قــرنــًا مــن قيامها 
)مــــن عــــام 632، وفـــــاة الــــرســــول، وبـــدايـــة 
الــخــالفــة الـــراشـــدة إلـــى عـــام 1924 إعــالن 
 أتـــاتـــورك إلــغــاء الــخــالفــة( أثـــرًا غــائــرًا في 
نـــفـــوس عـــامـــة املــســلــمــني شـــرقـــًا وغـــربـــًا، 
الوجدان  الخالفة بقي حيًا في  لكن حلم 
ــة، والـــعـــربـــي  ــ ــامـ ــ الـــشـــعـــبـــي اإلســـــالمـــــي عـ
ــة  خــــــاصــــــة، فــــقــــد كـــــانـــــت فـــــكـــــرة الــــخــــالفــ
اإلســــالمــــيــــة تــمــثــل لــلــعــامــة رمــــــزًا لــلــقــوة 

واملنعة والعزة لإلسالم واملسلمني. 
مــنــذ ذلـــك الــوقــت، وفــكــرة إحــيــاء الخالفة 
 في دعواٍت عديدٍة 

ً
اإلسالمية بقيت ماثلة

أبـــرزهـــا دعــوة  لــعــل  تحملها وتـــرّوجـــهـــا، 
أّسسها حسن  التي  املسلمني«  »اإلخـــوان 
الــبــنــا فــي مــصــر فــي 1928، بــعــد ســنــوات 
من سقوط الخالفة في اسطنبول، والتي 
ارتــكــزت على فــكــرة إحــيــاء دولـــة الخالفة 
اإلســالمــيــة مــن خــالل بــنــاء الــفــرد املسلم، 
واألســـــــــرة املـــســـلـــمـــة، واملـــجـــتـــمـــع املــســلــم، 
وصـــوال إلــى الــدولــة املسلمة الــتــي تكون 
قــــادرة عــلــى قــيــادة كــل الــعــالــم اإلســالمــي. 
ــوان  ــر عــلــى جــمــاعــة اإلخــ لـــم يــقــتــصــر األمــ
ــل إلــــى  ــقــ ــتــ ــر، بـــــل انــ ــ ــــصـ املـــســـلـــمـــني فـــــي مـ
امــتــداداتــهــا فــي الــعــالــم الــعــربــي، وبعض 
الفكرة داعبت  أن  الـــدول اإلســالمــيــة، كما 
بعض الحكام العرب بشكٍل مختلف، عبر 
تعلقهم بفكرة والية األمر، وحمل بعضهم 
الشريفني في  الحرمني  ألقابًا مثل خــادم 
املــمــلــكــة الــســعــوديــة، وأمــيــر املــؤمــنــني في 
ترقى  ال  دعـــواٌت  لكنها  املغربية،  اململكة 
إلى فكرة إحياء دولة الخالفة، بل تحرص 
على نفي تلك الفكرة، حتى ال تصطدم مع 
القوى العاملية املتربصة بالفكرة في حد 

ذاتها. 
ولكن األخطر في أمر الخالفة الجماعات 
ــة الـــراديـــكـــالـــيـــة  ــيـ والــتــنــظــيــمــات اإلســـالمـ
»املتطرفة«، والتي جعلت من إقامة دولة 
الخالفة هدفًا أساسيًا، بل واجبًا شرعيًا، 
الــقــاعــدة، وتحالفه  كما حــدث مــع تنظيم 
التي  أفغانستان  في  »طالبان«  حكم  مع 
أعـــلـــنـــت قـــيـــام إمـــــــارة إســــالمــــيــــة، واتـــخـــذ 

ال عمر لقب أمير املؤمنني.
ُ
زعيمها امل

إلــى استشهاد ثــالثــة منهم  نــيــام، مــا أدى 
حــرقــًا، وإحــــراق مــســاجــد وكــنــائــس وحــرق 
كــــروم الــعــنــب والــزيــتــون فــي عـــدة مناطق 
ــرت تــحــقــيــقــات  ــ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وذكــ
عديدة قامت بها عدة مؤسسات حقوقية 
ــر مــن  ــثــ ــة وفــلــســطــيــنــيــة أن أكــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ
95% مـــن مــلــفــات الــتــحــقــيــق فـــي الــجــرائــم 
ــتــــي ارتـــكـــبـــوهـــا قــــد أغـــلـــقـــتـــهـــا الـــشـــرطـــة  الــ
ــة  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــحــجــة عـــــدم وجــــــود أدلــ
زيــادة  إلــى  أدى  ما  إلدانتهم ومحاكمتهم، 
جــرائــم هـــؤالء اإلرهــابــيــني، وخــصــوصــًا أن 
األجهزة األمنية للجيش اإلسرائيلي توفر 
األمن والرعاية  لهم، وجميع املستوطنات 
على  بناء  إقامتها  تمت  يسكنونها  التي 
والتي  اإلسرائيلية،  الحكومة  مــن  قـــرارات 
أصــبــحــت أوكـــــارا لــهــم، لــالنــطــالق لتنفيذ 
الفلسطينيني  املــواطــنــني  ضــد  عملياتهم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم، وخـــصـــوصـــًا فـــي املــنــاطــق 
اليهودية  للمستوطنات  املحاذية  القروية 
ــــالل، والــــتــــي  ــ ــتـ ــ ــ ــرات جــــيــــش االحـ ــكــ ــعــــســ ومــ
اإلسرائيلية،  األمنية  للمسؤولية  تخضع 
الفلسطينيني  املواطنني  حماية  فيها  بما 

هناك.
لــيــســت »عــــائــــدون إلــــى الــهــيــكــل« املــنــظــمــة 
ــدم املــســجــد  ــى هــ الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــدعـــو إلــ
ــى، فـــقـــد ســبــقــتــهــا عـــــدة مــنــظــمــات  ــ ــــصـ األقـ
منظمة  مثل  متطرفة،  يهودية  وجمعيات 
أمــنــاء جــبــل الــهــيــكــل، ولــكــن مــا يــمــيــز هــذه 
الــجــمــاعــة املــتــطــّرفــة أنـــهـــا عــلــى اســتــعــداٍد 
لــتــنــفــيــذ أيــــة عــمــلــيــات، بــغــض الــنــظــر عن 

نــظــام األســـد، وخــيــار إمكانية إسقاطه من 
الـــثـــوار، وخــيــار إنــشــاء منطقة آمــنــة، حتى 
وإن كـــانـــت هـــنـــاك مـــصـــاعـــب عــمــلــيــة تــقــف 
ــذه الـــخـــيـــارات، فــإنــه مع  ــه تــنــفــيــذ هـ فـــي وجـ
االنتشار  وطبيعة  الروسية  االســتــعــدادات 
ــارت كــلــهــا فــــي حــكــم  ــ وحـــجـــم األســـلـــحـــة صــ

املاضي.
ويـــمـــكـــن لـــلـــمـــراقـــب لـــصـــيـــرورة اإلجــــــــراءات 
الــروســيــة  فــي ســوريــة مالحظة بــعــٍد تقنيٍّ 
خطير فيها، ذلك أن تلك اإلجراءات كانت، في 
الغالب، ذات طابع تكتيكي اختباري )أوراق 
ــدادات  ــعـ ــتـ ضــغــط تــكــتــيــكــيــة(، طــبــيــعــة االسـ
ــم املـــــــــوارد  ــ ــجـ ــ ــــوى الـــتـــحـــضـــيـــر وحـ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
 على 

ً
واألصــــــول كـــانـــت مـــؤشـــرات واضـــحـــة

ذلك، لكن الرد الضعيف من أميركا حّولها 
إلى إجــراءات مستدامة واستراتيجية، ولم 
، في 

ً
تأخذ اإلجــراءات الروسية وقتًا طويال

طـــور االخــتــبــار، قــبــل أن تــتــحــول مــن مجال 
االستراتيجي  الواقع  إلى  املتحّرك  املناورة 
الــصــلــب. لــــذا مـــن املـــقـــّدر أن يــحــصــل تــمــّدد 
وانتشار روسي في األشهر القليلة الباقية 
ــا، بــمــا يــــوازي أضــعــاف ما  ــامـ مــن حــكــم أوبـ
جــــرى حــتــى الــلــحــظــة، ولـــيـــس فـــي ســوريــة 

وحدها، وإنما على مستوى العالم.
)كاتب فلسطيني(

عنف  تحت  القاعدة،  فكرة  انحسار  ومــع 
ــات والـــحـــصـــار واملــــالحــــقــــة، بــعــد  الـــضـــربـ
الواليات  أحــداث »11سبتمبر« 2001 في 
راديكالية  حــركــات  تظهر  بــدأت  املتحدة، 
مــخــتــلــفــة، تــحــت مــســمــيــاٍت عـــــدة، لكنها 
لــم تــكــن بــالــقــدر نــفــســه مــن الــتــأثــيــر الــذي 
الــقــاعــدة، وكــانــت تتعامل  أحــدثــه تنظيم 
ــم املــخــتــلــفــة  ــنــــظــ مـــعـــهـــا الــــحــــكــــومــــات والــ
واملتعاونة في إطار الحرب على اإلرهاب، 
الــنــوعــيــة فــي نشاط  حــتــى جـــاءت النقلة 
تــلــك الـــحـــركـــات، بــظــهــور تــنــظــيــم الـــدولـــة 
اإلسالمية في العراق والشام، والذي حمل 
اسمًا مختصرًا »داعش«، وكانت الصدمة 
أعلن  فــي يونيو/ حــزيــران 2014، عندما 
الــبــغــدادي، بعد  أبــو بكر  التنظيم،  زعــيــم 
االستيالء على مدينة املوصل، قيام دولة 
خليفة  نفسه  وأعلن  اإلسالمية،  الخالفة 
فــي كل  التنظيم  أتــبــاع  للمسلمني، ودعــا 

مكان إلى مبايعته.
 كــبــيــرة فـــي كل 

ً
أثــــار ذلــــك اإلعـــــالن ضــجــة

األوســــــــاط. بــــــادرت أمـــيـــركـــا إلــــى الـــدعـــوة 
إلى إنشاء تحالف دولي ملحاربة تنظيم 
الدولة والقضاء عليه، باعتباره تنظيمًا 
إرهابيًا عامليًا، وسرعان ما ضم التحالف 
أكثر من 50 دولة، ومن ضمنها، بطبيعة 
ألن  وإســـــالمـــــيـــــة،  عـــربـــيـــة  دول  ــال،  ــ ــحــ ــ الــ
إحياء فكرة الخالفة اإلسالمية، أو حتى 
النظم  يــزعــج تلك  مــا  أكــثــر  بــهــا،  التذكير 
ويستنفرها، بما تمثله الفكرة من تهديٍد 

لكياناتها وعروشها.
ــدأ الـــتـــحـــالـــف يــعــمــل عـــلـــى مـــحـــوريـــن.  ــ وبــ
تــوجــيــه ضــــربــــاٍت مــنــســقــٍة جــويــة  األول، 
وبــــريــــة لــــقــــواعــــد الـــتـــنـــظـــيـــم فــــى ســـوريـــة 
شيطنة  على  التركيز  الــثــانــي،  والـــعـــراق. 
الــعــام حــول فكرة  الـــرأي  التنظيم وحشد 
أنه تنظيم إرهابي يمارس أبشع عمليات 
الــقــتــل، والــتــهــجــيــر، والــســبــي، والــتــكــفــيــر 
لكل من يخالفه فكرًا، وعقيدة، مع تهيئة 
املـــوقـــفـــني، اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، لــلــقــيــام 
بعمليٍة عسكريٍة رئيسيٍة للقضاء عليه. 

وفي 17 من أكتوبر/ تشرين األول 2016، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــــعــــراقــــي، حــيــدر  ــلـــن رئـ أعـ
العبادي، انطالق اآللة العسكرية املنسقة 
ــوات الجيش  الــتــي ضــمــت، إلـــى جــانــب قــ
العراقي النظامي، قوات الحشد الشعبي 
الــشــيــعــيــة، ودعـــمـــهـــا ومــســتــشــاريــهــا من 
ــوات الــبــشــمــركــة الــكــرديــة،  اإليــرانــيــني، وقــ
ودعـــمـــهـــا ومـــســـتـــشـــاريـــهـــا مــــن األتــــــــراك، 
وقوات دعم نيراني فرنسية، وقوة جوية 
باسم التحالف الدولي، وذلك كله تدعمه 
ــواٌت خــــاصــــة، وعـــنـــاصـــر مــعــلــومــاتــيــة،  ــ ــ قـ
أميركية،  ولوجيستية،  واستخباراتية، 
ــبــــول، أو  ــقــ ــن الـــتـــرحـــيـــب والــ ــع غـــطـــاء مــ مــ
الــصــمــت، الــرســمــي الــعــربــي، واإلســالمــي، 
وحملت العملية العسكرية اسم »تحرير 
املــوصــل«، وال زالــت العمليات العسكرية 
ــة، وال أحـــد يــعــرف بــالــضــبــط متى  ــاريـ جـ
ــا هــي  ــا، وال مــ ــهـ ــدفـ وكـــيـــف ســيــتــحــقــق هـ
املفتوحة  الــحــرب  لتلك  الحقيقية  الكلفة 
القيادة  عليها،  وتــشــرف  تنسقها،  الــتــي 
األمـــيـــركـــيـــة، فــلــيــس دخـــــول الـــحـــرب مثل 
ــــي مــثــل  ــًا فــ ــا، خــــصــــوصــ ــهــ ــنــ الــــــخــــــروج مــ
ــن الــــحــــروب الــالتــمــاثــلــيــة  تــلــك األنـــــــواع مـ

 .)Assymitrical(
ــم هـــو: هـــل ســقــوط داعـــش  والـــســـؤال األهــ
وتــــحــــريــــراملــــوصــــل، عـــنـــدمـــا يــــتــــم، يــعــنــي 
انكسارها؟  أو  »الــخــالفــة«،  فــكــرة  ســقــوط 
العمليات هو  وهل الهدف األساسي من 
كسر »داعش« والقضاء عليه، أم هو كسر 

فكرة »الخالفة اإلسالمية« نفسها؟ 
)كاتب مصري(

عندما يعلن »الشاباك« خطرًا على األقصـى

والدة عسيرة للخيارات األميركية

داعش وسقوط الخالفة

أصبحت صياغة 
استراتيجية وطنية 

فلسطينية جامعة 
تشكل فريضًة على 

الكل الفلسطيني

أسقطت أميركا، 
بترّددها وسلوكها 

المتهاون بشأن 
سورية، عدة خيارات، 

كانت ممكنة 
التحقق

ترك سقوط الخالفة 
أثرًا غائرًا في نفوس 

عامة المسلمين 
شرقًا وغربًا

آراء

بدر الراشد

إنه  الثلثاء،  أمــس  أول من  الغيط،  أبــو  العربية، أحمد  الــدول  العام لجامعة  األمــن  قــال 
»ال يمكن أن نسمح لتركيا بالتدخل في أراض عربية«، في إشــارة إلى تصريحات 
تنظيم  املوصل من  لبالدهم في معركة تحرير  أتــراك عن دور عسكري  مسؤولن 
الــدولــة اإلســالمــيــة. األمــر نفسه الــذي بــات مثار خــالف بــن بــغــداد وأنــقــرة، ومــا زالــت 

واشنطن تحاول »اإلصالح« بن الطرفن، لتبرير تدخل مفترض تلوح به تركيا. 
لــواء  الــتــركــيــة، والــتــي يحمل  الـــســـوداء، بالحديث عــن األطــمــاع  تــبــدأ الكوميديا  وهــنــا، 
وحيدر  دمشق.  في  السامي  بوتن  فالديمير  مبعوث  األســد،  بشار  منها  التحذير 
الخط،  اإليرانية في بغداد، كما دخلت على  املليشيات  العام إلدارة  املنسق  العبادي، 
وبقوة أخيرًا، القنوات واملواقع اإليرانية التي تروج تقديس مرشد إيران األعلى وحكم 
والتي جاءتها صحوة قومية  فــارس،  أنباء  العالم ووكالة  قناة  الثوري، مثل  الحرس 

مجيدة، فباتت تحذر العرب من شرٍّ مخيف تجّسد في »األطماع العثمانية«.
و»ال  املصالح«  »تحّركها  السياسة  وأن  األطماع وحقيقتها،  هنا عن  الحديث  وليس 
إيــران  أن  السخرية  محط  لكن  ممجوجا،  بــات  بديهي،  فهذا  مجاني«،  شــيء  يوجد 
التي تفخر عالنية بهيمنتها على عواصم عربية أربع، وتمّد نفوذها عبر املليشيات 
األطماع  من  التحذير  لــواء  يحمل  من  هي  الديمغرافي  والتغيير  الطائفي  والتطهير 

التركية في األراضي العربية، والذي يأتي لصالح من يتم الفتك بهم.
أجل  بها من مفاهيم، كالسيادة واالستقالل، جــاءت من  ارتبط  ومــا  الــدولــة، نظريًا، 
والنازية،  كالشيوعية  الدولة،  تقديس  األيديولوجيات شراسة في  أشد  البشر، حتى 
كانت تطرح الدولة تجّسدًا لخير بشري يجب أن يعم، لصالح سعادة كل البشر بإنهاء 
الطبقية، كما في الشيوعية، أو لهيمنة اإلنسان األسمى الذي يستحق أن يحكم العالم. 
التطرف في الدولة يضعها في مرتبة أهم ما أنجزه البشر، ال في مرتبة املقدس بحد 

ذاته، بغض النظر عن الناس.  
تقديس الدولة العبثي، بصفتها غاية، لم يطرح، ربما، إال لتبرير قتل البشر بالبراميل 
املتفجرة كما في الحالة السورية، أو تشريع مليشيات الحشد الشعبي الطائفية )وهي 
إال  الوطني  واالستقالل  السيادة  بمفاهيم  يصرخ  ولــم  للدولة(.  مــضــاّدة  بالتعريف 
أكثر األنظمة فقدانًا لها، كالنظام السوري الذي استعان بإيران وروسيا ومليشيات 
طائفية من أرجاء املعمورة لحماية وجوده، والنظام العراقي الذي لم يعد نظاما بأي 
معنى، بل يجّسد كل ما يضاد النظام، ابتداء من تشكله تحت ظل االحتالل األميركي. 
لم تفعل جامعة الدول العربية أي شيء حيال االنهيارات في العراق وسورية. لذا لم 
يعد لتصريح أبو الغيط أي معنى، فالجامعة لم تسمح »نظريًا« ال بالتدخل اإليراني، 
مشروعًا  طــرحــت  وال  الــســوريــة،  بــاملــعــارضــة  تعترف  ولــم  املليشيات،  بفوضى  وال 
لحماية املدنين في العراق، فوجود الجامعة ابتداء، مثل عدمه. أما إيران فهي آخر من 
يتحدث عن »األطماع«، كما أن نظامي دمشق وبغداد آخر من يتحدث عن السيادة 
واالستقالل. وهنا، لم يتبق أمامنا إال مدن محطمة، املوصل وحلب، ومالين البشر 
املهّددين باإلبادة، ومالين مثلهم تم تهجيرهم، ومئات اآلالف من القتلى والجرحى، 
وتنظيم إرهابي، ومليشيات طائفية، وأنظمة سياسية بال شرعية، تمارس عمدا القتل 
في حق من يجب عليها حمايتهم. يعلمنا هذا املشهد أال نعول على أحد، فاملنطقة 
العراقين والسورين على  أصبحت ساحة تصفية حساباٍت دولية، أكبر من قدرة 
املقاومة، وأكبر من قدرة العرب على الفعل. ويتبقى لنا هنا أن نحكم على الفاعلن في 
الساحة العربية، وفق طبيعة تدخالتهم، فبينما تصّدر إيران مليشيات طائفية لبسط 
سيطرتها على محافظات صالح الدين ونينوى وديالى واألنبار، دربت تركيا عشائر 
عربية، من هذه املحافظات، للدفاع عن نفسها. وبينما يقصف النظام السوري حلب 
الجحيم.  الهاربن من هذا  املتفجرة، تحتضن تركيا مليوني سوري من  بالبراميل 
بــشــأن »األطــمــاع  املعطيات، كيف سيكون تعليق ســكــان حلب واملــوصــل  وفــق هــذه 

التركية« في األراضي العربية؟

أحمد عمر

حكاية الذئب والخراف السبعة الشعبية أملانية، مستوردة مثل حكاية حزب البعث 
أني  وأذكــر  الكوابيس،  وقــد تستدعي  النوم،  قبل   

ٌ
االشتراكي. وهــي قاسية العربي 

كنت أرويها ألطفالي، بعد تحويلها إلى كوميديا، لقسوتها مع نهايتها السعيدة، 
وكذلك تفعل سلطات األنياب باالستعانة بفن الكوميديا ونجومها، لجعل الطغيان 
رت خرافها من 

ّ
 من العسل. وفيها أنَّ النعجة حذ

ً
مستساغًا، فالسمُّ يحتاج قليال

د بلبل الباب، واّدعى أنه أّمهم،  مكر الذئب، وأوصتهم بإيصاد الباب، وجاء الذئب وغرَّ
لكن الخراف كشفته، فأّمهم صوتها عشبيٌّ خاٍل من دماء العواء، فلجأ إلى معاهد 
الغرب، فنصحوه بالطباشير، وهي رمز العلم في قصة السلطة. وكان للحكاية أن 
توصي بأنواع من سكر النبات لترقيق الصوت، أو تسجيل الصوت في استوديو، 
كما يفعل مطربو هذه األيــام، فما أن يغني مطربنا الذئب من غير مراهم صوٍت، 

حتى يتحول صوته إلى عواء. 
عاد الذئب وعزف على نشيد الباب الوطني، وخطب فيهم، وقال إنه سيجعل لهم 
ب سمعها 

َ
الحظيرة »قدِّ الدنيا«، وإنه سيعيد لهم القدس.. فقالت له الخراف التي خل

صوته الطباشيري األبيض، بعد أن ملحت براثنه من تحت خصاص الباب، فقالت: 
العب غيرها، فأمنا أقدامها بيضاء ناصعة، وليست سوداء مثل الزفت.

أقدامه  ر 
ّ
التخطيط االستراتيجي، فأشارت عليه بالطحن، فعف فاستشار دكاكن 

 على الخراف، وفتحوا له الباب، وخدعة 
ُ
بها، فصارت بيضاء وعاد، فانطلت الخدعة

 في الحكاية، فالخبز هو املفتاح الثاني بعد الطباشير. اللحظة 
ٌ
مكياج الطحن دالة

تفرُّ  والــدســتــور.  السلطة  على  واالســتــيــالء  الــبــاب  فتح  لحظة  وهــي  قاسية،  التالية 
السرير، وفي دوالب  السعيد: تحت  العش  املذعورة، وتختبئ في مخابئ  الخراف 
املالبس، وتحت نضد املطبخ واملدخنة، وراء األريكة.. فاألوالد يحبون لعبة الغميضة، 
الذي  الخراف واحــدًا واحــدًا، إال الصغير  الذئب  املخابرات يحبونها أيضًا. يفترس 
يختبئ في ساعة الجدار. الزمن هو املفتاح الثالث في حكاية السلطة والغزو، بعد 
والخبرة  املعرفة  ووريــث  الجديد،  الجيل  رمــز  هو  األصغر  الخروف  والخبز.  العلم 
والذكاء. الحكاية مثل كل الحكايات العاملية تعطف على الصغار، فالصغير يحتاج 
إلى ترقية وحنان خاص، أما حنان مذيعة بريطانية وأخرى أميركية وبكاؤهما على 

إيالن وعمران، فطارئ، فخروفنا غير خروفهم.
أقرب  تحت  قيلولٍة  إلــى  فيذهب  الدسمة،  الوجبة  بعد  الذئب  الحكاية مصير  تتابع 
شجرة، ويغط في نوم عميق، وهذا ما يحدث لكل الذئاب التي في السلطة، تسكر، 
وتنام في ظل شجرة الطغيان والقوة، وتلتهم كل شيء. السلطة الدكتاتورية شرهة، 
فهي تأكل حتى نفسها في خواتيم جشعها. تعود األم، فال تجد صغارها، فتبكي 
بــالــوالدة  رًا 

ّ
مبش الــزمــن،  غمضة  مــن  فيخرج  صوتها  الصغيُر  فيسمع  وتنتحب، 

الــذاكــرة وتزوير  يعملون على طمس  الــذئــاب  الطغاة  لها ما جــرى.  الثانية، فيروي 
التاريخ، لكنهم ينسون ساعة الزمن. تبحث األم عن الغّدار، وتجده غارقًا في النوم، 
 ، الشرِّ الثانية تجري من بطن  والـــوالدة  يموت،  فالوطن ال  بطنه،   في 

ً
وتلمح حركة

فتأمر صغيرها بإحضار عدة الخياطة، وليس عدة القتل واالنتقام: اإلبرة والخيط 
 بطنه بعملية جراحية، 

ُّ
للنهوض مــن جــديــد. تشق بــد مــن الصناعة  واملــقــص، فــال 

وتستعيد أوالدها الستة أحياًء من »السجن«، فاألوالد ال يتحملون في الحكايات 
القتل واملوت والفقدان. تخيط بطنه، بعد أن تحشوه بالحجارة. 

يستيقظ الذئب في صباح الحكاية َعِطشًا، فيجري إلى النهر ليشرب، والبئر في 
الجمر  وطــأة سنوات  تحت  الثقيل  م بجسمه 

ّ
التحك عن  فيعجز  أخــرى،  صياغات 

والحجارة، فيقع في النهر ويموت، وتوتة توتة..
الــعــروبــة، وطحن  بغير خدعة طباشير  ألبيه  ينتقم  ابــن  للذئب  يكون  الــواقــع،  فــي 
االشتراكية، ويستبدل بالطباشير املقاومة واملمانعة، أو البحث عن خريطة القدس، 

أو محاربة اإلرهاب الذي تمارسه الخرفان.  وهكذا..

سالمة كيلة

عاش العالم مرحلة »استقرار« خالل الحرب الباردة، وانحصر الصراع في األطراف 
التي نزعت إلى االستقالل، في ظل »تقابل« القطبن: االتحاد السوفييتي واإلمبريالية 
األميركية. حيث كان لكل منهما معسكره، وكان يظهر أن العالم مقسوم مناصفة 
التحّرر،  نظم حركات  انهيار  بــدء  مع  أميركا،  يميل ملصلحة  الوضع  كــان  تقريبًا.  
انهيار  في  الجوهري  التحّول  تمثل  فيتنام.  في  الكبيرة  خسارتها  من  الرغم  على 
البلدان االشتراكية واالتحاد السوفييتي، حيث ظهر أن اإلمبريالية انتصرت »نهائيًا«. 
انهار هذا التصور مع انفجار األزمة املالية سنة 2008، حيث ظهرت »حدود قدرة« 
 في الحرب الباردة، لكنها منهكة إلى حّد كبير. ولقد 

ً
الرأسمالية التي خرجت منتصرة

أوجد التحوالن وضعًا جديدًا اتسم بالفوضى والتنافس، فقد أدت األزمة إلى انكفاء 
أميركي، وضعف أوروبي ياباني، وتقدم روسي صيني، ومحاوالٍت من دول أخرى، 
ميول  منها، وظهرت  كل  أولــويــات  واختلفت  العظمى،  القوى  من  جــزءًا  لكي تصبح 

متعّددة، لتشكيل تحالفاٍت لم تنجح بعد.
 على 

ٌّ
فالوضع العاملي يعيش الحالة بن األزمة املستشرية ومحاوالت الدول حلها كل

حساب اآلخرين، أو أن يرسم تحالفاٍت تخدم مصالحه على حساب اآلخرين. لهذا، 
ومع تراجع قدرة أميركا على أن »تحكم العالم«، كما أرادت بعد انهيار االشتراكية، 
الــعــالــم، وجــدنــا روســيــا تتقدم لكي   مشكالتها على حــســاب 

ّ
لــحــل مــســارًا جوهريًا 

»ترثها«، أو على األقل توازيها في »حكم العالم«، وتسعى الصن إلى أن تكون هي 
 التقدم لكي تكون في »القمة« مع القوى العظمى القديمة. 

ٌ
 عديدة

ٌ
البديل. وتحاول دول

العالم«. لكن، في وضع انهياري،  الــذي يشير إلى مرحلٍة جديدة من »تقاسم  األمــر 
وليس كما كان مع بداية القرن العشرين، حينما كانت الصراعات تنطلق من تقاسم 
العالم بن دول صاعدة، وأخرى تريد الصعود. وفي مرحلٍة كانت الرأسمالية نفسها 

في مرحلة صعودها وفرض سيطرتها على العالم.
فأميركا اإلمبريالية تتراجع، لكنها تريد إعادة ترتيب سيطرتها، وضمان تحالفاٍت 
ر  كرَّ كما  الخلف«،  من  »تقود  التي  »األولـــى«  القوة  تبقى  لكي  السيطرة،  هــذه  تخدم 
 ،»

ً
 قليال

ّ
 لدول أخرى، لكي تلعب دورًا مكافئًا أو »أقل

ً
باراك أوباما. وأن تفسح مجاال

وهي تتخّوف من تقدم الصن، على الرغم من أن الصن التي تقدمت بشكل متسارع 
أصيبت بـ »مرض الرأسمالية الجديد«، ودخلت مرحلة الفقاعات املالية. وتريد أميركا، 
في هذا املجال، بناء طوق حول الصن ومنازعتها في مناطق توسعها )إفريقيا(، 
مــع ضــمــان تحكمها فــي منطقة آســيــا واملــحــيــط الــهــادي، وكــذلــك الــعــودة إلــى فرض 
هيمنتها على أميركا الالتينية. وهي تساوم روسيا على »الشرق األوسط«، مع ضبط 
السابق. وروسيا  السوفيتي  توسعها األوروبــي في أوكرانيا، وربما مجال االتحاد 
ر في العودة إلى بلدان 

ّ
تريد مجالها السوفيتي السابق و»الشرق األوسط«، وربما تفك

أوروبا الشرقية. وتحاول إيجاد موطئ قدم في أميركا الالتينية وآسيا الجنوبية.
حــاولــت فرنسا الــتــوســع فــي »الــشــرق األوســــط« )ســوريــة ومــصــر ولــيــبــيــا(، وفي 
 
ً
أملــانــيــا مكتفية وتــبــدو  ــمــِددهــا. 

ُ
ت أو  الــقــديــمــة  لــكــي تستعيد سيطرتها  إفــريــقــيــا، 

»الــصــراع«  االنتباه هو  يثير  أنــه  يبدو  ما  بالتالي،  ــا.  أوروبـ في  املهيمن  بوضعها 
األميركي الروسي، على الرغم من توافق الطرفن على ضرورة التوافق، وانطالق 
العاملي، وأن دورهـــا هــو من  الرأسمالي  النظام  أنها باتت جــزءًا مــن  روســيــا مــن 
داخله. ليبدو أن التصارع هذا ال يعدو أن يكون »عــّض أصابع«، يريد كل طرٍف 
التنافس  الصن مجال  هــو. وربما تدخل  لكن، في مصلحته  التوافق.  أن يحقق 
قواعد عسكرية خارج  وإيجاد  قواتها  إلى تطوير  هــذا، خصوصًا وهي تسعى 

حدودها، في سياق الدفاع عن مصالحها.
ماذا يمكن أن ينتج عن ذلك كله؟ نظام متعدد األقطاب أو ثنائي القطب أو بال أقطاب؟

تتمثل املشكلة الجوهرية في أن كل هذه الصراعات تجري، وكل هذا التنافس يجري، 
 لها، وهي تشمل كل هذه الدول. بالضبط، ألنها أزمة في بنية 

ّ
في لحظة أزمة ال حل

غير  التضخم  وبالتالي،  الرأسمال،  على  املــال  هيمنة  أزمــة  نفسه.  الرأسمالي  النمط 
العقالني في القيم من دون أساس إنتاجي، ومن ثم نشوء الفقاعات وانفجارها.

عبد الحكيم حيدر

حينما قال عبد الفتاح السيسي للوكاالت األجنبية إن لديه خمسة مالين سوري في 
مصر يعيشون عيشة كريمة، لم يكن يكذب أبدًا )حاشا لله(، والرجل دائمًا ال يكذب، 
وخصوصًا في نّية الترشح للرئاسة، بل كان يتخيل ذلك من وراء ثالث شجيرات 
رئيسي  مع  الجديد،  بها خصيصًا، ملحمد علي  االتحادية، جــيء  زيتون في قصر 
قبرص واليونان، فأعداد السورين، في مصر، في فم الرجل، تليفزيونية فقط، لزوم 
التصوير واملكياج وشاعرّية األخوة والرومانسية فوق مياه البحر املتوسط وحوضه، 
ووفقا لتعليمات املخرج واملصور وطاقم اإلعداد. وبعد التصوير، تنتهي الليلة ويباع 

الديكور كله بحشيشه وخضرته ووروده الذابلة لنساء وأغنام وماعز الغجر.
التصوير،  أيــضــًا، ولـــزوم  أيــضــًا فــي قصر االتــحــاديــة تليفزيونية  الــزيــتــون  ــة  وزراعــ
كمجمع أديــان السادات في طور سيناء الذي أنبت بحارًا من الدم غطت على بحار 
إلى  التليفزيوني،  الــجــديــد،  حيل محمد علي 

ُ
ن أن  بــد  الــحــرب مــع إســرائــيــل. وهــنــا ال 

مدينتي  بن  ومــا  والــواقــع،  التليفزيون  بن  الفرق  يعرف  لكي  البلقاني،  علي  محمد 
اإلنتاج اإلعالمي وماجيك الند و»عزبة أبو ستة«، وسوف نضيف إلى الحسبة شجر 
التوت أيضا. فقد كان محمد علي باشا )البلقاني( مصممًا على مواصلة تجربته 
التوت،  أشجار  بزراعة  املديريات  أمر جميع  ولهذا  الحرير.  بإقامة صناعة  الخاصة 
البحر  فــي  أطفالهم  مــع  باملئات  أنفسهم  رمــي  إلــى  يدفعهم  ولــم  بالسورين،  وجــيء 
ضجرًا، إلى القرى، ليعلموا الفالحن تربية دودة الحرير، وزرعت سبعة آالف فدان 
ودمياط  والجيزة  والقليوبية  والغربية  واملنوفية  واملنصورية  الشرقية  في  إضافية 
ورشيد، وزرعــت ثالثة مالين شجرة توت على العشرة آالف فدان التي خصصت 
لهذا الغرض، حسب روايــة باورنج، وأربعة مالين، حسب روايــة كامبل، كما شجع 
الحرير. وحسب  ديـــدان  لتغذية  آخــر مالئم  نبات  زراعـــة  على  التجارب  علي  محمد 
التقديرات، بلغ إجمالي االستثمارات أكثر من ثمانية مالين فرنك، وفي عام 1831 
بلغ إجمالي كمية الحرير التي أنتجت في مصر 6748 أقة. أما لو عدنا إلى أشجار 
ان( الحكم، 

ّ
الزيتون، فنرى أنه عندما جاء محمد علي باشا البلقاني )ابن تاجر الدخ

كان ال يوجد في مصر سوى 2400 شجيرة زيتون. وفي عام 1812، أمر بزراعة 30 
ألف شجرة زيتون في مديرية الفيوم. وفي عام 1816، صدرت األوامر بزراعة أشجار 
 عن نشر زراعة شجرة 

ً
الزيتون في رأس الوادي، على أن ابنه إبراهيم كان مسؤوال

 عام 1835حتى كانت 310 آالف شجرة زيتون قد 
ّ

الزيتون في الصعيد، وما أن حل
زرعت في كل أنحاء البالد، وكان متوسط دخل كل شجرة ثالثة فرنكات، وكان زيت 
الزيتون الناتج يستخدم في الصابون، وفي توفير وقود اإلضاءة. وفي النهاية، نقول 
خلف  السيسي  وعـــّراب خطى  السابق،  الصحافين  نقيب  رشــوان  للدكتور ضياء 
محمد علي باشا: حاول، يا عم ضياء، أن تشتري ملحمد علي الجديد جركنن ماء 
الـثالث  الجديد  باشا  التصوير، كي يسقي محمد علي  لــزوم  ار 

ّ
العط ورد، من عند 

شجيرات زيتون التي جيء بها من قبرص، ومن اليونان بلد الحكمة، والرجل كما 
ظهرك أنت أمام الكاميرا، وأنت 

ُ
قال جازمًا )طبيب الحكماء والفالسفة(، بشرط أن ت

 
ّ

ظهره، وهو يسقي الشجيرات من داخل قصر االتحادية، وعل
ُ
تناوله الجركنن، وت

 أهل 
ٌ
الشجر يثمر في آخر الشتاء سكرًا وزيتًا وقمحًا ومحنًا. وقديمًا، سأل عبيط

، كي يتزوج من )بطشها( عروسًا، فقالوا له: ازرع 
ً
مكر ونــوادر، بأنه يريد جاموسة

الشجرة، حتى تنبت  حتة جنب تحت شجرة. وبالفعل زرعها، وظل شهورًا بجوار 
الجاموسة، ويتزوج بعدما يبيع )بطشها(، فقالوا له أهل الفكاهة: انتظر، يا عريس، 
ها على الحزين. فقد 

ّ
فعشار الجواميس طويل... وانتظر بالفعل العريس، وربنا يفك

تخرج من جوار الساقية جاموسة ومعها )بطشها(، والعروس على ظهرها بالتاج 
والصندوق والخلخال والكردان والحلق. وقد تصّور املخرجة ساندرا نشأت بنفسها 
أولى  وكانت  الجماهير،  ّصت 

ّ
رق التي  األغاني  ألحان  على  أجمع،  للعالم  كله  املشهد 

لبنات األسطورة، من النوبة إلى أسوان إلى دمياط، مرورا بباقي القرى والكفور.

عن »األطماع التركية« للكبار: حكاية الذئب والخراف

عالم مليء بالتناقضات بال أفق ثالث شجيرات زيتون 
في قصر االتحادية
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ال يكاد يمّر أسبوع من دون أن تطالعنا الصحف 
ووكاالت األنبــاء عــن عقوبــات بحــق الرياضيــن 
الروس، بتهمة تعاطي عقاقير تعتبرها الهيئات 
الرياضــة،  لقوانــن  مخالفــة  الدوليــة  الرياضيــة 
مــن  ميداليــات  ســحب  إلــى  األمــر  وصــل  حتــى 

أبطالها بالتهمة نفسها.
حــال  يشــبه  ال  الروســية  الرياضــة  مــع  الحــال 
السياســة الروســية التــي مضــى أكثــر مــن عــام 
فــإن  ســورية،  فــي  العســكري  تدخلهــا   علــى 
كانــت الفحوصــات التــي تجــري للرياضيــن هي 
فــه املقاتالت 

ّ
مــا يكشــف املخالفــات، فــإّن مــا تخل

الروســية في ســورية ال يحتاج إلى اختبار، وهو 
ما ترصده مئات العدسات، حتى الروسية منها.
ال يعــرف الســوريون أســماء الرياضيــن الــروس 
أحبائهــم،  أســماء  يعرفــون  لكنهــم  املعاقبــن، 
بعــد  صــوره  انتشــرت  الــذي  عمــران  كالطفــل 
خروجــه مــن تحــت األنقــاض في طفرة إنســانية 
عامليــة، لــم تلبــث أن انحســرت وتالشــت، ليعــود 
أحدهــا  عديــدة،  بأخبــار  االنشــغال  إلــى  العالــم 
مخالفــات الرياضيــن الــروس، وقــد ال نبالــغ إذا 
قلنا إّن تعاطف العالم مع العقوبة الرياضية التي 
فرضــت علــى العبة التنس الروســية، شــارابوفا، 

فاق تعاطفهم مع ضحايا طيران بالدها.

فــي الســنوات الســت األخيــرة، كان الــروس أكــرم 
مــا يكونــون فــي تقديم الفيتو لصالــح النظام في 
عــام 2011 وحتــى  األول  الفيتــو  فمــن  دمشــق، 
الفيتــو قبــل أيــام، لم تخف روســيا دعمها املطلق 
حليفهــا فــي دمشــق، لينتقــل الدعــم مــن أروقــة 
 إلــى 

ً
األمــم املتحــدة إلــى ســماء ســورية، وصــوال

املشــافي التــي تــدواي جرحــى القصــف واملقابــر 
التي تضّم من لم يتحّول بيته إلى قبره .

علــى  الروســي  العســكري  التدخــل  يتوقــف  لــم 
قصــف املــدن الســورية، بــل تعــّداه ملحاربة الناس 
القافلــة  علــى  الجــوي  فالقصــف  أقواتهــا،  فــي 
األمميــة التــي كانــت متّوجهــة إلــى حلــب فــي 19 
ســبتمبر/ أيلــول تــّم علــى مــرأى ومســمع العالــم 
فــا عشــرات القتلــى والجرحــى، وإن 

ّ
أجمــع، مخل

مــن  هــي  النظــام  طائــرات  أّن   
ً
جــدال افترضنــا 

ــه قصــف لــم يكــن ليتــم إال 
ّ
قصفــت القافلــة، فإن

بمباركة روسية.
األزمــة الرياضيــة مســتمرة وتوقفهــا مشــروط 
بامتنــاع الرياضيــن الــروس عــن تعاطــي بعــض 
العقاقيــر، لكــن الحــرب فــي ســورية تقتــات علــى 
يها منشــطات سياســية لم 

ّ
دماء الســورين وتغذ

يحظرها العالم تسمى اليوم: الفيتو.
أحمد طه )سورية(

عقد الثلثاء مؤتمر الشــباب في شــرم الشــيخ، 
فــي نهايــة عــام، ســّماه الرئيــس املصــري هبــد 

الفتاح السيسي عام الشباب.
 دعونا نعرف الشباب الذين يقصدهم السيد 
الرئيــس، أولئــك املســوخ الذيــن ال صــوت لهــم 
ســوى صــوت النظــام، وال أحــالم لهــم ســوى 
االستقرار بكل معناه الراكد الذي ينغمس في 
حيــاة مــن الكــد الذي ال مقابل له ســوى العيش 

والنوم )إن وجدوا( في عهد السيد الجنرال.
تبــع قبلتــه مــن  النظــام ســوى بمــن  ال يؤمــن 
النــاس، يؤمــن فــي كونهم واجهة تبييض وجه 
النظــام القبيــح الــذي يعرفــه العالم، لكنــه يزّيف 
ذلــك الوجــه بهؤالء املســوخ الذيــن ال معنى لهم 
عنــد النظــام، إال فــي ذلــك املؤتمــر الــذي يعقــده 
عــن  نشــرت  التــي  الصــور  وكذلــك  الرئيــس، 

املؤتمر في وسائل اإلعالم.
هناك نوع آخر من الشباب، أو اسمحوا لي أن 
هــم الشــباب الحقيقــي الــذي أغفلــه 

ّ
أعّرفهــم بأن

عــن  تعبيــري  يكــون  وربمــا  الرئيــس،  الســيد 
إغفالهــم نوعــا مــن العبــث، واملعنــى الحقيقــي 
هــذا  تــراب  تحــت  املدفونــن  أولئــك  طمســهم، 
ذلــك  رصاصــات  صدورهــم  وفــي  الوطــن، 
أو  بــالط زنازينــه،  علــى  امللقيــن  أو  الجنــرال، 

الهاربــن مــن بطشــه، أو الغارقــن فــي البحــر، 
أو  الهجــرة،  إلــى  طريقهــم  فــي  كانــوا  عندمــا 
أولئــك املنحنــن علــى أعمالهم مكّممــي األفواه، 

محبوسي القلوب والعقول.
ن في تفريقنا نحن 

ّ
هذا النظام بجنراالته يتفن

الشــباب الحقيقيــن، ويعمــل علــى جمــع أولئك 
املســوخ، يفّرقنــا بغــازه فــي الشــوارع، يفّرقنــا 
باالضطهــاد  يفّرقنــا  االعتقــال،  أو  باملــوت 
واملطــاردة، يفّرقنــا بالجــوع والخــوف، ثم يأتي 
ليحّدثنا عن الشباب على شاشاته وجرائده.

حــدث  مــا  وحــده  الجنــرال  يتحّمــل  ال  ربمــا 
للشــباب، لكــن املجتمــع الــذي يحكمــه الجنــرال 
أيضــا مشــارك فــي قتــل الشــباب وأحالمهــم، 
ال  الــذي  العفــن  االســتقراري  املجتمــع  هــذا 
يحتــرم أدنــى درجــات االختالف، بل يرفضها 
بهــا  أتــى  التــي  الحكومــة  كمــا  ويضطهدهــا، 
فــي  حاكمــه  يشــبه  املجتمــع  هــذا  لحكمــه، 
اختــالف  أي  ورفضهــا  وقمعــه،  عنصريتــه 

فكري أو عقدي أو حتى مجتمعي.
زينــب املهــدي، حكايــة تلك الفتاة ستشــرح لنا 
أكثــر عــن النظــام واملجتمــع والحيــاة الشــبابية 
فــي مصــر، زينــب املهــدي التــي قتلهــا النظــام 
ومجتمعه ويأسه. نجت زينب كثيرًا من أدوات 

قمــع النظــام، نجــت مــن الرصــاص والســجون. 
وعلى الرغم من ذلك، لم تنج من القتل، وكانت 
ضحيــة هــؤالء جميعا، زينــب التي اختارت أن 
تكــون مختلفــة، اختــارت مســارًا مختلفــا غير 
مــن  تحّولــت  ومجتمعــه،  النظــام  حــّدده  الــذي 
قمــع إلــى قمــع، ومــن عنصريــة إلــى عنصريــة، 
ومــن ضيــق مجتمعــي إلــى ضيــق اقتصــادي، 
طالها قمع النظام ويأس املجتمع وعنصريته، 
علــى  أقدمــت  حتــى  لهــا،  الجميــع  ورفــض 
واملجتمــع ال  النظــام  أّن  لنــا  لتثبــت  االنتحــار، 

يقتالن بالرصاص الحي والخرطوش فقط.
يكبر الشباب عندنا في مصر على املعتقالت 
يكبــر  االقتصــادي،  والضيــق  والقمــع  والظلــم 
فيجــد كل األبــواب مغلقــة، إذا نجــا مــن املــوت، 
وإذا لم يطعم الســجون، وإذا اســتطاع مقاومة 
اليــأس ال يجــد فــي وجهــه شــيئا ســوى بــاب 
الهجــرة غيــر املشــروعة، وفيــه ثقــب ملنفــذ، إّما 

.
ً
املوت أو حياة أفضل قليال

هذه حياتنا أّيها الجنرال، وهؤالء هم الشــباب 
ن في قتل حياتهم ومستقبلهم، ثم 

ّ
الذين تتفن

تأتــي لتحدثنــا عــن مؤتمرات للشــباب وأعوام، 
أي سخرية هذه يا سيد؟

عبد الرحمن خالد )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

بشرى المقطري

لكــن صورهــا  نســى، 
ُ
وت الحــروب  تنتهــي  قــد 

 ال تموت، تذّكرنا بالفظاعات التي 
ً
تبقى حية

ارتكبها الجالد. يعرف العالم وحشية الحرب 
التــي تــدور في ســورية مــن صــور أطفالها؛ إذ 
كثفــت صورتــا عمــران وإيــالن معانــاة ماليني 
الســورين العالقني بــني اآللة اإلجرامية لنظام 
األســد وحلفائــه وأطراف الصــراع األخرى من 
جهــة، وبــني أهــوال النــزوح والتشــرد وغيــاب 
األمــان مــن جهــة أخــرى، لكنهــا صــور تنتصر 

للضحايا السوريني وتدين الجالد.
تتنــوع صــور حــرب اليمــن، لتشــكل بانورامــا 
 مــن نوعهــا: مــن صــور القتــل اإلقليمــي 

ً
فريــدة

الجثــث  مشــاهد  تختزلهــا  التــي  الصديــق 
املحترقــة بغــارات التحالــف العربــي، وصــور 
الحوثــي  مليشــيات  بقذائــف  األهلــي  القتــل 
وصــور  صالــح،  عبداللــه  علــي  وقــوات 
االغتيــاالت واإلعدامــات خــارج القانــون التــي 
تقــوم بهــا الجماعــات املســلحة، وأخيرًا صور 
بســياقات  االهتمــام  بســبب  لكــن،  املجاعــة. 
صــور  داللــة  تغييــب  يتــم  نفســه،  الصــراع 
الحــرب فــي اليمــن، لتصبــح محطــا للتحيزات 
وجمهورهــا،  الصــراع  ألطــراف  السياســية 
أطرافهــا،  بــني  اإلعالميــة  املعــارك  مــن  وجــزءًا 
أو يتــم تجاهلهــا تمامــا، إذا مــا كانــت تديــن 
الحــرب بشــكل عــام، وال تخــدم أطرافهــا؛ ربمــا 
لهــذه األســباب تظــل صــور الحــرب فــي اليمــن 
قيــد االســتخدام املحلــي ال أكثــر، وتســتهلك، 
في هذا الحيز، ثم تنسى مع الوقت، وال تصل 

عبد الحميد اجماهيري

حــدث للعبــد الضعيــف للــه أن زار ليبيــا، أيــام 
مغربــي  وفــد  ضمــن  القذافــي،  معمــر  العقيــد 
مــن  واحــٍد  فــي  طرابلــس  إلــى  توجــه  رســمي، 

أعياد »ثورة الفاتح«.  
كانــت بــالد املغــرب، فــي عهــد املرحــوم الحســن 
الثانــي، تــرى فــي الوفــود الضخمــة نوعــا مــن 
اإلطــراء علــى غــرور رجــٍل كان قــد رمــى املغــرب 
بألف حجر في قضيته الوطنية األولى، قضية 
وحــدة التــراب واســترجاع الصحــراء، فقــد كان 
القذافي  املســاند الرســمي لجبهة بوليســاريو 
االنفصاليــة، بعــد أن كانــت الجزائــر املحتضــن 

الدولي لها.
مــن  نــوع  البــداوة  ســلوك  فــي  كان  وبهــذا، 
النظريــة  صاحــب  العقيــد،  إزاء  الدبلوماســية 

العاملية الثالثة.
كانــوا يســتقبلوننا  الذيــن  الليبيــون  األشــقاء 
كانــوا ينظــرون إلــي ويبتســمون، ويجدون في 
اســمي )جماهــري(  نوعــا مــن اإلقــرار املغربــي 
شــخصيا  وفــيَّ   الخضــراء،  بجماهيريتهــم 
مــن  بنــوٍع  الثالثــة،  للنظريــة  ــا جماهيريــا 

ً
ابن

البيولوجيــا الفكريــة التــي تجتهــد فــي إقامــة 
تي لليبيا الخضراء. الدليل على ُبنوَّ

كانوا يقولون: أنت جماهيري، منا. كنت أقول: 
سأتابعكم أمام القضاء الدولي، ألنكم سطوتم 
على حقوق التأليف لجدي األول الذي ســمانا 
اجماهــري. نحــن ســبقنا جماهيرّيتكــم بــآالف 

العقود، آالف األجيال.
لم يكن جدي مؤسس جماهيريته البيولوجية 
فــي حاجــة إلى كتاٍب غير كتاب الحالة املدنية. 
ولــم يكــن الحديــث يتجاوز حــدود اللباقة، لكن 

إلى القنوات الخارجية، بحيث تشكل ضغطا 
علــى الــرأي العــام العاملي، وتدفعــه إلى إيقاف 

عبثيتها. 
صــورة »طفــل املجاعــة« للطفــل اليمنــي ســالم 
العامليــة  الوســائل اإلعالميــة  التــي تداولتهــا 
قبــل أســابيع لــم تكــن إال كســرًا لرتابــة تغطيــة 
العالــم  اليمــن،  فــي  الدائــرة  الحــرب  الخــارج 
الــذي ال يــزال يتعاطــى مــع الحــرب فــي اليمــن 
يبالــي  وال  سياســية،   

ً
قضيــة باعتبارهــا 

الرغــم مــن  بتداعياتهــا علــى اليمنيــني، علــى 
صدور تقارير دولية عديدة ملنظمات الصحة 
والغــذاء والطفولــة، حــذرت فيهــا مــن تدهــور 
األوضــاع اإلنســانية، جــّراء اســتمرار الحــرب، 
مجاعــة  شــفا  علــى  اليمنيــني  أن  وأعلنــت 
وشــيكة.  اختزلــت صــورة ســالم الحضيــض 
ووثقــت  اليمنيــون،  يعيشــه  الــذي  اإلنســاني 
بــل  إعالمــي،  تهويــل  تعــد مجــرد  لــم  ملجاعــٍة 
صــارت واقعــا يعيشــه أكثــر مــن مليــون طفــل 
يمنــي؛ ففــي الصورة يبدو ســالم، ذو الخمس 
ســنوات، ميتــا أكثــر ممــا هــو حــي، ال عالمــات 
ســوى  املتعبــة،  مالمحــه  فــي  الحيــاة  علــى 
تحديقتــه الطفوليــة الــال مباليــة بمــا حولــه، 
ليتحــول  النحيــل،  جســده  ــص 

ّ
تقل حــني  فــي 

إلــى مجــرد هيــكل عظمي صغيــر. وما لم تقله 
الصــورة أن ســالم مــات جوعــا بعــد أيــام مــن 
تــداول صورتــه، ولحقه عشــرة آخــرون، بينهم 

أطفال ونساء ومسنون. 
مــات ســالم، وبقيــت صورتــه أيقونــة للحــرب 
أطــراف  جميــع  الجالديــن:  ُمدينــة  اليمنيــة 
اإلقليميــني  وحلفائهــم  اليمنيــة  الصــراع 

حللــت  أينمــا  بعــد،  مــن  يطاردنــي  كان  الــذي 
هــو…  كان  املطــار،  أرضيــة  وإلــى  وارتحلــت، 

»الكتاب األخضر«.
ونحــن  الفنــادق  غــرف  فــي  عمــدًا  ننســاه  كنــا 
نغادر، ثم تجد دوما موظفا جماهيريا يحمله 
 

َّ
إلــى املطــار… تــوًا. كان »الكتــاب األخضــر« ِظــل

القائمــة،  ليبيــا  مــن  املســافرين  وحــظ  الزائــر 
فالزعيــم ال يحــب أن يحــرم ســكان دول البلــدان 
نعمــة  الســماء  تهبهــا  لــن  التــي  تلــك  األخــرى، 
الكتــاب األخضر من الســعادة، الهدف النهائي 

للكتاب. 
فــي كل شــوارع العاصمــة، كان الكتــاب بمثابــة 
إنجيٍل من إســمنت أو من مجّســمات الكرتون، 
وفــي كل محــل. ال بــد لبائــع اللــن أن يجــد فــي 
اإلســمنت  وبائــع  اللــن،  تمجــد  آيــاٍت  الكتــاب 
 .. املتــني،  البنــاء  مواصفــات  فيــه  يجــد  أيضــا 

وبائعي الراديوهات.
الصحافيــون  كان  األخضــر،  الكتــاب  فــي 
ســتقع  التــي  األحــداث  يجــدون  واملذيعــون 
للعقيــد.  األخضــر  الخيــال  علــم  فــي  مكتوبــة 
وقبيــل نشــرة األخبــار الرئيســية عنــد الســاعة 
علــى  تبــث  كانــت  مســاء،  كل  مــن  التاســعة 
شاشات التلفزيون الليبي، وعقودًا، مقتطفات 
بطبيعــة  عالقــة  لهــا  األخضــر«  »الكتــاب  مــن 

األخبار التي كانت على وشك أن تعلن.
كان أصحــاب الفســاتني يجــدون فيــه ما يجعل 
النســاء وصيفــات العالــم الثالثــي الــذي بنتــه 

املخيلة العسكرية للزعيم.
الخضــراء،  الكتــب  مــن  الليبيــون  ينتقــم 

ويسخرون منه اليوم.
وقــد أعادتنــا وكالــة األنبــاء »فرانــس بريــس« 
إلــى بعــٍض مــن ذلك، وهــي تنبهنا إلــى الذكري 

أدت  حيــث  خانقــة،  إنســانية   
ً
أزمــة َحــَرض 

العمليــات القتاليــة املســتمرة بــني مليشــيات 
الحوثــي وصالــح وقصف الطيران الســعودي 
إلــى ضــرب البنيــة التحتيــة بالكامــل فــي هذه 
معظــم  تعطيــل  إلــى  أدى  مــا  وهــو  املناطــق، 
اســتهدافها،  تــم  التــي  الطبيــة  املؤسســات 
إضافــة إلــى انعــدام وســائل الحيــاة فــي تلــك 

 .
ً
املناطق الفقيرة أصال

ال تبالــي أطــراف الصــراع اليمنيــة ووكالؤهــم 
واقعــا  أصبحــت  التــي  باملجاعــة  اإلقليميــون 
والتــي  كثيــرون،  يمنيــون  يعيشــه  يوميــا 
وإهدارهــم  العبثيــة،  حروبهــم  بهــا  تســببت 
فعلــى  معاركهــم،  لتمويــل  اليمنيــني  أمــوال 
وحقوقيــني  منظمــات  إطــالق  مــن  الرغــم 
كثيرين نداءات اســتغاثة لسلطة األمر الواقع 
وللســلطة الشــرعية والتحالف العربي إلنقاذ 
إلنقــاذ  األطــراف  هــذه  تتحــّرك  لــم  األهالــي، 
املناطــق املنكوبــة، واســتمرت أطــراف الصراع 

نفســه،  يراســل  العقيــد  كان  حــي.  وكاتبــه 
يــرى  وكان  الثالثــة.  الثــورة  أحــالم  خــالل  مــن 
البشرية، وال يرى ليبيا، فهي قطعة من خياله 

السياسي الخصب.
 للتســلية 

ً
لهــذا، ال يجــد الليبيون اليوم وســيلة

سوى.. إراقة الدم!
كــم ســؤااًل يطــرح الغرب على نفســه إزاء ليبيا، 
وفــي  الكتــاب  فــي  جــواب  أي  وجــود  دون  مــن 
صاحبــه، لكــن ليبيــا التي نســخها الكتاب كان 
ثــورة  تلتهمهــا  واليــوم  أخضــر،  دســتور  لهــا 

حمراء.
 
ً
أول األســئلة التــي طرحهــا إعــالم الغــرب نيابة
لدعــم  التدخــل  كان  هــل  »الناتــو«:  حلــف  عــن 
الثــورة الليبيــة وإطاحــة نظــام معمــر القذافــي 
نتذّكــر  أن  علينــا  الغــرب:  ويجيــب  ضروريــا؟ 
ليبيــا، لكــي نعيــد  طــرح ســوال التدخــل علــى 
لــو  كمــا  ســورية.  فــي  الحاليــة  املأســاة  ضــوء 
األخضــر،  الكتــاب  بعــد  مــا  فوضــى  علــى  أن 
ملــا  الدمويــة  الفوضــى  تحمــي  أن  بالضــرورة، 

قبل سقوط دمشق.

مــن  حــول  االتهامــات  تبــادل  فــي  كالعــادة 
يتحمل مسؤولية ذلك. 

بقــدر مــا كانــت صــورة الطفــل ســالم موجعــة 
للعمــوم اليمنيــني، إال أنهــم اســتوعبوا جــزءًا 
التــي ســتطاول  الحــرب وتبعاتهــا  مــن درس 
الحــرب  تفعلــه  مــا  رأوا  ألنهــم  الجميــع، 
بأطفالهــم ونســائهم وآبائهــم، كمــا أدركــوا أن 
هنــاك طرقــا أخــرى للمــوت فــي هــذه الحــرب، 
بالغــارات  املــوت  مــن  وإيالمــا  وحشــية  أكثــر 
والقذائــف والرصــاص. ربمــا اخترقــت صــورة 
لليمنيــني  الوطنــي  الالمبــاالة  حاجــز  ســالم 
فــي  السياســي  وتوظيفهــا  الصــور  وحــرب 
آالف  علــى  الضــوء  ســلطت  ألنهــا  الصــراع، 
اليمنيني الذين يعيشــون على هامش الحياة 
قــرى النائيــة ومعزولــة  والحــرب، فــي تخــوم 
عــن اإلعــالم وعــن اهتمــام املتحاربــني، أولئــك 
الذيــن يموتــون بــال مبــاالة غريبــٍة وبصمــٍت 
مــؤٍذ؛ وبالطبــع عــّرت صورة طفــل املجاعة كل 
املتخندقــني مــع أطــراف الحرب، واملســتفيدين 
منهــا، الحريصــني علــى اســتمرارها، حتى لو 

كانت على أنقاض كل اليمنيني الجوعى. 
قبــل مــوت الطفــل ســالم بأشــهر، مــات الطفــل 
اليمني عدي، جّراء سوء التغذية الحاد، طفل 
آخــر مــن قرية أخرى مجهولة تعيش يوميات 
الغربــي  اإلعــالم  تــداول  واملجاعــة،  الحــرب 
حينهــا صورتــه بألم، ونــّدد بأطراف الصراع، 
أكلــت  التــي  الحــرب  نســي  مــا  ســرعان  لكنــه 
جلــود اليمنيــني وعظامهــم، ولــم تبــق منهــم 

سوى صور متعّددة للمأساة. 
)كاتبة يمنية(

يســأل  األســد.  حافــظ  ينقــد  القذافــي  ظــل 
خطــأ  ذلــك  كان  هــل  نفســه:  الغربــي  الضميــر 
الغربيــني الذيــن لم يســتعدوا ملا بعــد القذافي؟ 
أوبامــا،  بــاراك  األميركــي،  الرئيــس  ويقــر 
بوجــود أخطــاء بقولــه »أســأنا، مثــل شــركائنا 
األوروبيــني، تقديــر الحاجة لنكــون موجودين 
فــي اليــوم التالــي بعــد ســقوط القذافــي«. وجــد 
غريمه الروســي، الرئيس فالديمير بوتني، في 
ليبيا جوابا لإلقناع بأن ســورية األســد أفضل 
مــن نبــوءة العقيــد »علينــا أن نتذّكــر مــا كانــت 
عليــه ليبيــا والعــراق، قبــل أن يدمــر شــركاؤنا 
الغربيون هاتني الدولتني. هذه األراضي باتت 
اليوم مصدرًا للتهديد الجهادي«. وأضاف »ال 

نريد أن يتكّرر األمر نفسه في سورية«.
وفــي مســيرة البــالد، يغيــب الكتــاب، وال يقــرأه 
أحــد، لكــي ينتبــه إلــى ســطوة الوهــم فــي عقــل 
فــي فهمــه  الخرافــة  العربــي، وســطوة  الحاكــم 
للدولــة فــي ليبيــا الحديثــة، فقد كانــت نظريته 
تعتبــر أن »األمــة هــي القبيلــة، بعــد أن كبــرت 
إلــى  أفخاذهــا وبطونهــا، وتحولــت  وتعــّددت 

عشائر ثم قبائل«.
ال  فلمــاذا  كذلــك،  أليــس  األمــة.  حالــة  ذي  هــي 
بالكتــاب  بأنــه معنــي  العربــي  الحاكــم  يشــعر 
األخضــر؟  ملــاذا ال يقــرأه، إذا كان، فــي النهايــة، 
ســؤال  قبائــل؟  مجموعــة  إلــى  بــالده  يحــول 
فــي كتــاٍب صــار ممنوعــا، بفعــل  لــه  ال جــواب 
خبــٍل متأخــر تركــه العقيــد فــي أوســاط النخبة 

الليبية.
أليــس مــن الضــروري، فعليــا، العــودة إليه لكي 
يفهــم الليبيــون إلــى أي حــدٍّ ابتعــدوا حقــا عــن 

خرافات الدكتاتور الذي قتلوه؟
)كاتب مغربي(

والعالم الذي يتفّرج على فصول الكارثة التي 
تحــدث فــي اليمــن؛ ففــي مديريــة التحيتــا فــي 
محافظــة الحديــدة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل 
املصيــر،  ذات  اليمنيــني  آالف  يواجــه  ســالم، 
القــرى  تلــك  أهالــي  يعانــي  إذ  جوعــا،  املــوت 
النائيــة أوضاعــا ال إنســانية، نتيجــة انعــدام 
املواد الغذائية والدوائية وشح مصادر املياه، 
فــي ظــل تجاهــل وإهمــال ســلطة األمــر الواقــع 
ملعاناتهــم اليوميــة، حيــث تســيطر مليشــيات 
جماعــة الحوثــي وقــوات صالــح علــى مدينــة 
الحديدة منذ انقالبهم على السلطة الشرعية، 
ولــم تتحمــل ســلطة األمر الواقع مســؤوليتها 
حيال بؤس املواطنني في تلك املناطق، وإنما 
عمــدت الجهــات املحســوبة عليهــم ببيع مواد 
اإلغاثة وتوزيعها للقوى املتحالفة معهم، من 
دون إيصالهــا إلــى املتضّررين املباشــرين من 
املجاعــة، كمــا فاقــم الحصــار البــري والجــوي 
التحالــف  قــوات  تفرضــه  الــذي  والبحــري 
العربــي، بقيــادة الســعودية، منذ أكثر من عام 
ر 

ّ
وثمانيــة أشــهر مــن معانــاة األهالــي، إذ تعذ

حصولهــم علــى مســتلزمات الحيــاة اليومية، 
لــدى  الدخــل  مصــادر  تجفيــف  إلــى  إضافــة 
أهالي تلك القرى، باســتهداف قوارب الصيد، 
وهي املهنة التي يحترفها غالبية سكان تلك 

القرى املنكوبة. 
املنطقــة  وحدهــا  التحيتــا  مديريــة  ليســت 
املنكوبــة باملجاعــة فــي اليمــن، وإنمــا نمــوذج 
إلــى  التغذيــة  الــذي يتعــّدى ســوء  للمســتوى 
املــوت جــّراء الجــوع، إذ يواجــه ســكان املناطق 
الحدوديــة مــع الســعودية، خصوصــا منطقــة 

الكتــاب  ودخــول  الكاتــب  لغيــاب  الخامســة 
ــرى ملــاذا يمنعــون كتابــا 

ُ
إلــى حيــز املمنــوع. ت

يسخرون منه في كل حارة، وعلى كل جدار؟
عندمــا يمــوت الدكتاتــور، ال بــأس من قليل من 
)تطهيــر(  كاتارســيس  عمليــة  فــي  الســخرية، 
جماعية، وال بد من ســقوط اإلســورة في املياه 

العادمة. 
ومــن أجمــل مــا قــرأت، في ذكــرى رحيــل الكاتب 
وسقوط الكتاب، أنه »على الرغم من الذكريات 
الســيئة التي يثيرها هذا الكتاب، إال أن بعض 
ملجــرد  بــه،  يحتفظــون  يزالــون  ال  الليبيــني 

اقتنائه قطعة تذكارية«.
الليبيــة  قــول  األنبــاء  وكاالت  أوردت  وقــد 
مهــا التــي تعمــل موظفــة اســتقبال فــي مكتــب 
ســفريات في طرابلس، إنها جمعت كل النســخ 
فــي  تمتلكهــا، وخبأتهــا  عائلتــي  كانــت  التــي 
أتعــّرض  أن  أريــد  »ال  وأضافــت  ســري،  مــكان 
لخطــر املالحقــة، لكننــي ال أريــد أيضــا أن أفقــد 
هذه الذكرى«. ويشــعر بعض الليبيني بواجب 
»املحافظــة علــى هــذا الكتــاب، ألنــه شــاهد على 
حقبــة مــن تاريــخ ليبيــا، علــى الرغــم مــن أنهــا 

حقبة أليمة«.
عندمــا  ســيما  ال  الدكتاتوريــة،  أن  والواضــح 
وراءهــا  تتــرك  أفريقــي،  حفــل  بألــوان  تكــون 
، فالدكتاتــور عندمــا يكــون قويــا 

ً
 مــّرة

ً
ســخرية

يكــون عّرافــا. ويتنبــأ بمســتقبل البشــرية، مــن 
خالل كتابه وشطحات الصوفية العليلة التي 
يشــعر بها، لكنه ال يتنبأ عادة بمســتقبله، وال 
بنهايته. هو عجز السلطة العربية املقيمة في 
الجينــات. عجــز علــى تصور النهايــة، وتصور 

الفوضى التي تعقب الدكتاتوريات العربية.
لــم يجــب الكتــاب األخضــر علــى أكثــر األســئلة 

اليمن: صور الحرب والمجاعة

ال أحد يقرأ الكتاب األخضر

تظل صور الحرب 
في اليمن قيد 

االستخدام المحلي، 
وتستهلك، في هذا 

الحيز، ثم تنسى

يغيب الكتاب األخضر، 
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عام قتل النساء

17

عّمان ـ محمد الفضيالت

 الفتيات 
ّ

مــا حــدث هــذا العام من جرائــم بحق
قتــل  »عــام  يجعلــه  األردن،  فــي  والنســاء 
األخيــرة،  العشــرة  األشــهر  خــالل  النســاء«. 
قتلت 26 فتاة وامرأة ألســباب عدة، أبرزها الدفاع عن 
شــرف العائلــة، وفــق جمعيــة معهــد تضامــن النســاء 
األردنــي. وقــد قتــل 6 مــن هــؤالء في األســبوع األول من 

الشهر الجاري. 
وتشــير البيانات إلى ارتفاع نســبة جرائم قتل النســاء 
والفتيــات بنســبة 53 فــي املائــة، باملقارنــة مــع الفتــرة 
نفســها مــن العــام املاضي، فيما ترفــع تقارير قضائية 

صدرت مؤخرًا عدد الضحايا إلى 35. 
فــي هــذا اإلطــار، يعــرب مديــر جمعيــة معهــد تضامــن 
النســاء األردنــي، منيــر دعيبس، عــن قلقه إزاء االرتفاع 
الكبيــر فــي جرائــم قتــل الفتيــات والنســاء، رغــم جميــع 
ويصــف  الظاهــرة.  هــذه  مــن  للحــد  املبذولــة  الجهــود 
األســبوع األول مــن الشــهر الجــاري بـ »األكثــر دموية«، 
مشــيرًا إلــى أن هــؤالء النســاء قتلــن ألســباب مختلفــة، 
الشــرف  بدافــع  أو  بامليــراث  املطالبــة  بينهــا  مــن 
وغيرهــا. ويــرى أن هذه األرقام تفرض تغيير املفاهيم 
املجتمعيــة الخاطئــة التــي تســتخدم كمبــرر الرتــكاب 
 جهــود مناهضــة 

ّ
أن إلــى  النســاء، الفتــا  العنــف ضــد 

العنف ضد النساء والفتيات ما زالت في بداياتها.
وتدعــو »تضامــن« إلــى إنشــاء مرصــد وطنــي لحــاالت 
مؤسســات  يضــم  أن  علــى  والنســاء،  الفتيــات  قتــل 
والجهــات  القضائيــة  والجهــات  املدنــي  املجتمــع 
وضــع  بهــدف  العالقــة،  ذات  واملؤسســات  الحكوميــة 
مــن  الحــد  و/أو  ملنــع  وفعالــة  دقيقــة  اســتراتيجيات 
هــذه الجرائــم، مــن خــالل جمــع البيانــات املتعلقــة بهــا 
الجنــاة  وعالقــة  ودوافعهــا  وأســبابها  وبمرتكبيهــا 
وأماكــن  ومناطــق  وجنســياتهم،  عليهــن  باملجنــي 

قيــام آحريــن باالقــدام علــى ارتــكاب جرائــم مماثلــة. 
األســباب  العقوبــات  قانــون  مــن   340 املــادة  وتبــنّي 
املخففة لعقوبة القتل بداعي الشــرف، ويســتفيد منها 
»مــن فوجــئ بزوجتــه أو إحــدى أصولــه أو فروعــه أو 
أخواتــه حــال تلبســها بجريمــة الزنــا أو في فراش غير 
مشــروع، فقتلهــا فــي الحــال أو قتــل مــن يزنــي بهــا أو 
قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداًء أفضى 
إلــى مــوت أو جــرح أو إيــذاء أو عاهــة دائمــة«. ومنحــت 
 نفســه فــي حال »فوجئت بزوجها 

ّ
املــادة الزوجة الحق

لــم  األردنيــة  املحاكــم  أن   
ّ

إال الزنــا«.  متلبســا بجريمــة 
اقتــراف زوجــة جريمــة بحــق زوجهــا بحجــة  تســجل 

الدفاع عن الشرف.
فة نفســه أنه 

ّ
وتنّص املادة 97 من قانون األحكام املخف

وجب اإلعدام أو األشــغال 
ُ
فــي حــال كان الفعــل جناية ت

الشــاقة املؤبــدة، عوقــب الجانــي بالســجن ســنة علــى 
العقوبــة  تتجــاوز  ال  جنحــة،  الفعــل  كان  وإذا  األقــل. 
الحبــس ملــدة ســتة أشــهر، أو دفــع غرامــة ماليــة قدرهــا 

خمسة وعشرون دينارًا )نحو 34 دوالرًا(.
خــالل الســنوات املاضيــة، تشــّدد القضــاء فــي التعامــل 
القضــاة  النســاء، وصــار  بحــق  املرتكبــة  الجرائــم  مــع 
يســتندون إلــى جريمــة القتل العمــد املنصوص عليها 
الجنــاة  أن  إال  العقوبــات.  قانــون  مــن   328 املــادة  فــي 
يســتفيدون مــن إســقاط الحــق الشــخصي املنصــوص 

عليه في القانون، والذي يكفل لهم عقوبات مخففة.
وتــرى بنــي مصطفــى، وهــي محاميــة يعــرف عنهــا 
ســانحة  الفرصــة  أن  النســاء،  لحقــوق  مناصرتهــا 
الــذي  العقوبــات،  قانــون  علــى  تعديــالت  إلجــراء 
ســيعرض علــى مجلــس النــواب لــدى انعقــاده، داعيــة 
جميــع املعنيــني إلــى الضغــط علــى أعضــاء املجلــس 
للتصويت لصالح تعديل القانون، بما يكفل معاقبة 
وعــدم  والنســاء،  الفتيــات  بحــق  الجرائــم  مرتكبــي 

السماح لهم باإلفالت من العقاب.

ارتــكاب الجرائــم، واألحــكام القضائيــة الصــادرة بحق 
والتأهيــل،  اإلصــالح  بمراكــز  ومتابعتهــم  الجنــاة، 
والكشــف عــن الجرائــم املرتكبة ضد النســاء والفتيات، 

والتي يعمل البعض على اخفائها. 
كذلــك، تطالــب بتعديــل النصــوص والتشــريعات فــي 
تمّكــن  التــي  األحــكام  خصوصــا  العقوبــات،  قانــون 
غضــب  يثيــر  ومــا  العقــاب.  مــن  اإلفــالت  مــن  الجنــاة 
 غالبّية 

ّ
املدافعني واملدافعات عن حقوق النســاء هو أن

الضحايــا قتلــن بمباركــة اجتماعّيــة وحمايــة قانــون 
ــق بجرائــم الشــرف 

ّ
العقوبــات، خصوصــا فــي مــا يتعل

و»الدفــاع عــن شــرف العائلــة«. في حــاالت كهذه، ينظر 
املجتمــع إلــى الجناة بوصفهم أبطــااًل تحميهم بعض 
بنــود قانــون العقوبــات، بــل تمنحهــم فرصــة لإلفــالت 

من العقاب.
من هنا، يطالب هؤالء بإدخال تعديالت على القانون 
تحــول دون إفــالت الجانــي مــن العقــاب، أو االســتفادة 
مــن األعــذار املخففــة، علمــا أن هــذه املطالــب كانــت قــد 
قوبلــت بالرفــض فــي عام 2011. حينها، رفض مجلس 
النــواب اقــرار مــادة تنص على أنه »ال يجوز اســتعمال 

األسباب املخففة في جرائم االعتداء«.
أن هنــاك فرصــة ســانحة  يــرى ناشــطون  ذلــك،  مــع 
لتحقيق مطالبهم، بعد تعديل قانون العقوبات قبل 
أشــهر، فــي انتظــار أن يعــرض علــى مجلــس النــواب 
املنتخــب فــي 20 ســبتمبر/ أيلــول املاضــي. وتقــول 
العضــوة فــي مجلــس النــواب، وفــاء بنــي مصطفــى، 
إن املنظومــة التشــريعية أتاحــت علــى مــدار ســنوات 
طويلــة لعــدد كبيــر مــن املجرمني فرصــة لإلفالت من 
العقاب، ما أدى إلى إقدام آخرين على ارتكاب جرائم 
ضــد الفتيــات والنســاء. تضيــف أن األحــكام الــواردة 
في املادة 340 من قانون العقوبات ساهمت في عدم 
تحقيــق الــردع املناســب، أي عــدم عــودة الجانــي إلى 
ارتكاب الجريمة نفسها، والردع العام ما يعني عدم 

مجتمع
أعلــن وزيــر الهجــرة واملهّجريــن العراقــي، جاســم محمــد الجاف، أن وزارته اســتقبلت أكثــر من 3300 
نــازح، فــي أكبــر موجــة نــزوح منذ بدء العمليات العســكرية الســتعادة املوصل. وقــال إن يوم أول من 
أمس شــهد موجة نزوح تعّد األكبر منذ انطالق العملّيات العســكرية، الفتا إلى أن معظم النازحني 
من محافظة نينوى، لكن قسما آخر يتحّدر من قرى قريبة من مدينة الحويجة التي ما زالت تحت 
ســيطرة تنظيــم الدولــة اإلســالمية »داعــش«. وتفيــد أرقــام األمم املتحــدة أن نحو ثمانيــة آالف و940 
)فرانس برس( شخصا نزحوا من املوصل منذ بدء الهجوم في 17 تشرين األول/ أكتوبر. 

مة »ســايف ذا تشــيلدرن« في نيويورك أن أوضاع األطفال املهاجرين في مخيم 
ّ
أعلنت رئيســة منظ

كاليــه »مروعــة«، داعيــة فرنســا إلــى تأمــني ســالمتهم. وقالــت الرئيســة واملديــرة العامــة للمنظمــة، 
كارولني مايلز، إن »األمر مروع بالنسبة لألطفال الذين يشاهدون وصول الجرافات إلى املكان الذي 
عاشــوا فيــه«. املنظمــة التــي قــدرت عــدد األطفال في املخيم بأكثر من ألف، دعت الســلطات الفرنســية 
إلى وقف عمليات الهدم. ورغم تأكيد مايلز أن بريطانيا وفرنسا توليان األطفال املتروكني اهتماما 
)فرانس برس( خاصا، فقد طالبتهما بتكثيف جهودهما. 

أطفال مخيّم كاليه في أوضاع مرّوعةبغداد تستقبل 3300 نازح منذ بدء معركة الموصل

صيدا ـ انتصار الدنان

فــي  الجئــة  فلســطينية  تســعينية  عائشــة، 
وعــرة  بلــدة  مــن  هــي  النكبــة.  منــذ  لبنــان 
كانــت  حيــث  حيفــا،  قضــاء  فــي  الســريس، 
تعيــش مــع زوجهــا وأوالدهــا األربعــة حيــاة 
وهّجروهــم  الصهاينــة  ســرقها  متواضعــة 
مــن وطنهــم. األوالد األربعــة باتوا ســتة بعد 
التهجير. اليوم لم يبق منهم معها أكثر من 
واحــد فقــط يقــدم لها ما تحتاجــه من رعاية. 

 منهم إلى رزقه في بلد.
ّ

فقد سعى كل
اســمها عائشــة العطاريــة، كانــت فــي حدود 

الخامســة والعشــرين عندما وقعت النكبة، 
ها ال تتذكر تاريخ ميالدها بدقة. كانت 

ّ
لكن

تعمــل مــع زوجهــا فــي الزراعــة، وكان إنتاج 
األرض يكفي العائلة.

رحلــة اللجــوء بــدأت فــي شــفا عمــرو حيــث 
الكثيــر  وقتــل  املنطقــة  الصهاينــة  قصــف 
مــن الفلســطينيني، ثــم إلــى الناصــرة حيــث 
إلــى  فتــرة، ومنهــا مجــددًا  العائلــة  عاشــت 
املهّجــرون  كان  األخيــرة  فــي  ســحماتا. 
مــن  »خرجنــا  تقــول:  الخبــز.  يتســولون 
كنــا  مــا  إال  شــيء  معنــا  يكــن  ولــم  بيوتنــا 
نرتديــه مــن مالبــس. كنــا ننــام علــى التــراب 

تحــت شــجر الزيتــون، وكان زوجــي يخلــع 
ويطويــه  الفلســطيني(  )ثوبــه  قمبــازه 
كمخــدة، فيضعــه تحــت رأس األوالد«. بعــد 
اشــتداد القصــف علــى ســحماتا، اســتكملت 
فــي  املــرة  هــذه  لجوئهــا،  رحلــة  العائلــة 
إليهــم  أخبــار  بعــد وصــول  بعلبــك،  اتجــاه 
للفلســطينيني  تقــدم  املتحــدة  األمــم   

ّ
أن

الطعــام واملــأوى فــي املدينــة الواقعــة شــرق 
الخيــام.  فــي  فتــرة  عاشــوا  هنــاك  لبنــان. 
تقول عائشــة: »هناك بات لدينا ســتة أوالد 
بــداًل مــن األربعــة. ومــن بعــد بعلبــك، تابعنا 
الرحلــة مجــددًا فــي اتجاه بيروت هذه املرة، 

تحديــدًا مخيــم تــل الزعتــر )إلى الشــمال من 
العاصمــة(. بــدأ زوجي العمــل في الكهرباء، 
ا 

ّ
وعمــل معــه أوالدي الكبــار أيضا. كذلك، كن

نبيع أكياس اإلسمنت الفارغة«.
لكــن، لــم يهنــأ العيــش كثيرًا لهــم، فقد بدأت 
الحــرب اللبنانيــة عــام 1975، وشــهد املخيم 
حصــارًا ومجــزرة بعدهــا بعــام واحــد علــى 
تلــك  فــي  لبنانيــة.  يمينيــة  مليشــيات  يــد 
بأوالدهــا  زوجهــا، وخرجــت  قتــل  املجــزرة 
أبــو  فــي منطقــة  بيــت شــقيق زوجهــا  إلــى 
األســود بالقــرب مــن مدينة صــور )جنوب(. 

ومن بعدها انتقلت إلى الدامور )وسط(.

هنــاك بــدأت حــرب الجبــل )1983- 1984 بني 
املليشــيات الدرزيــة واملليشــيات املارونية(. 
أملانيــا.  إلــى  الســفر  مــن  العائلــة  وتمكنــت 
كانــت عائشــة تريــد أن تبقــي العائلة هناك، 
علــى  أصــّروا  الكبــار  الذكــور  أوالدهــا   

ّ
لكــن

العــودة إلــى لبنــان »خوفــا علــى شــقيقاتهم 
من التربية األملانية«.

مــن  أكثــر  العائلــة  ســفر  يــدم  لــم  بالفعــل، 
شــهرين، وعادت هذه املرة إلى مخيم البص 
فــي صــور. ومــن بعدهــا إلــى مدينــة صيــدا، 
 

ّ
حيــث تعيــش منــذ ذلــك الحــني بعــد زواج كل

 في بلد.
ّ

أوالدها وتشتتهم مجددًا كل

الفلسطينية التي جابت كّل لبنان ووصلت إلى ألمانيا

ميليا بو جوده

ط للسفر؟ في حال كنت تفعل، 
ّ
هل تخط

ضاف قريبا إلى 
ُ
فلتعلم أّن شروطا جديدة ت

ل جّوًا، 
ّ
 راغب في التنق

ّ
طلب من كل

ُ
تلك التي ت

سواء بهدف العمل أو االستجمام أو ألّي 
سبب آخر.

ثبت 
ُ
تلك الشروط ال ترتبط بضمانات ت

ك سوف تعود إلى بالدك، ال سّيما بعد 
ّ
أن

موجات الهجرة واللجوء األخيرة. سبق أن 
ِخذت التدابير الالزمة في هذا الشأن. كذلك، 

ُّ
ات

ال ترتبط تلك الشروط بالحرص على عدم 
حمل أدوات حادة أو مواد سائلة وغيرها، 
له من تهديد محتمل على منت 

ّ
ملا قد تمث

الطائرة. سبق أن ُبّت هذا األمر، تفاديا ألّي 
عمل إرهابّي.

املسألة هنا مرتبطة بالسالمة.. السالمة 
م الطائرات التي تتكّرر 

ّ
الخاصة بحوادث تحط

ضاف إلى ذلك أسباب 
ُ
في اآلونة األخيرة. ت

اقتصادّية خاصة بتوفير في الوقود.
 التدابير 

ّ
خاذ كل

ّ
أمر منطقّي. ال بّد من ات

اب 
ّ
الالزمة للحؤول دون تعريض حياة الرك

وأفراد الطاقم أو حتى تعريض الطائرة بحّد 
ذاتها كوسيلة نقل، ألّي مخاطر. حياة الناس 

غالية، كذلك األمر بالنسبة إلى األضرار 
م وسيلة نقل كهذه.

ّ
بة من جّراء تحط

ّ
املترت

إلى جواز السفر وتأشيرة الدخول وبطاقة 
السفر والكشف املصرفّي وما إليها من 

مستندات، ال بّد من إضافة معلومات حول 
، ال بّد من قياس وزنك، 

ّ
وزنك. بتعبير أدق

تماما كما ُيقاس وزن الحقائب التي تحملها 
معك. تجدر اإلشارة إلى أّن لوزن الحقائب 

سقفا محّددًا.
حدة 

ّ
وكانت وزارة النقل في الواليات املت

األميركّية قد وافقت قبل أيام على منح 
 في قياس أوزان 

ّ
شركة طيران أميركّية الحق

ن من تحديد كيفّية توفير 
ّ
ابها، لتتمك

ّ
رك

الوقود في رحالتها، إذ إّن وزن الحمولة 
الزائد يؤّدي إلى استهالك أكبر للمحروقات. 

كذلك، كان مسؤولون في النقل الجّوي قد 
بّينوا أّن توزيعا أفضل للوزن في الطائرة 

م.
ّ
بها حوادث التحط

ّ
يجن

يبدو أّن أصحاب األوزان الثقيلة، لم يعودوا 
لون »خدشا« ألنظار الناس فحسب، 

ّ
يشك

ما 
ّ
بل كذلك »خطرًا« على حياة هؤالء. كأن
أصحاب األوزان الثقيلة في حاجة إلى 

ما ال تكفيهم 
ّ
مزيد من التمييز ضدهم. كأن

اإلعالنات التي ترّوج ملستحضرات دوائّية 
وأخرى تجميلّية وغيرها حتى يتالءموا مع 
املجتمع. هذا املجتمع الحريص على معايير 
دقيقة من شأنها حفظ سالمتهم ليس إال.
 حريص على سالمة هؤالء. القّيمون 

ّ
الكل

على النقل الجوّي األميركّي حريصون على 
هم عّبروا كذلك عن حرصهم 

ّ
هؤالء، غير أن

ما ال يكفي أصحاب 
ّ
على سالمة سواهم. كأن

األوزان الثقيلة أّن مقاعد الطائرات ال تراعي 
اب من ذوي األحجام الضخمة، وأّن 

ّ
الرك

سع ألرجل 
ّ
 وآخر بالكاد تت

ّ
املسافة بن صف

أصحاب األوزان املتوّسطة.
ة »ذي إيكونوميست« األميركّية، 

ّ
بحسب مجل

ت وزارة النقل سّت 
ّ
 من شهر، تلق

ّ
منذ أقل

شكاوى من أشخاص قيست أوزانهم قبل 
هموا شركة 

ّ
صعودهم إلى الطائرة. هؤالء ات

الطيران بالتمييز في حقهم.

كم وزنك؟

مزاج

الخميس 27  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  26 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 787  السنة الثالثة
Thursday 27 October 2016

يطالبن بالحماية )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(



بغداد ـ أحمد النعيمي

 بعد 
ً
يومّيًا، ُيصارع النازحون العراقيون في املخيمات لالستمرار. ينتظرون حال

مرور نحو ثالثة أعــوام من النزوح والتشّرد في املخيمات، حتى أصبحوا غرباء 
في بالدهم. نزحت أم صهيب )41 عامًا( وأسرتها من محافظة صالح الدين إلى 
الدولة  العراقية وتنظيم  الــقــوات  املــعــارك بني  بــدء  بــغــداد، مع  العاصمة  مخيمات 
اإلسالمية »داعش« قبل عامني ونصف العام، لتستقر مع آالف العائالت. كانت قد 

فقدت زوجها خالل القصف، ولم يبق ألطفالها من معيل سواها. 
ما  »هــذا  وتــقــول:  إليه  بيدها  للنفط. تشير  مــن مصفاة  تقع خيمتها على مقربة 
يجعلني أضحك وأبكي في آن. هذا نفطنا وهذا حالنا. ال أدري ملن يبيعونه ومن 
يقبض ثمنه«. بعدما القى زوجها حتفه، شعرت بالخوف وتوجهت إلى مخيمات 
املــال لتعيل  القليل من  ها لم تكن تملك ســوى 

ّ
بــغــداد. لكن العاصمة  النازحني في 

مات املدنية، إال أن 
ّ
أطفالها. في البداية، اعتمدت على املساعدات اإلنسانية واملنظ

ذلك لم يكن كافيًا.
كانت حياة أم صهيب صعبة. يكفي أنها رأت زوجها يقع أمامها أرضًا، من دون أن 
تكون قادرة على فعل شيء إلنقاذه. في النهاية، نزحت وآالف األسر. وكان عليها 
أن تفّكر في طريقة لتأمني املــال. »اشتريت تنورًا من حديد وصــرت أصنع الخبز 
وأبيعه للنازحني. تمكنت من إعالة أطفالي ومساعدة بعض النازحني، من خالل 
إعطائهم الخبز مجانًا«. تقول إن الحياة في مخيمات النزوح قاسية. »أصعب ما 
يمر به النازح هو محاولة الحصول على لقمة العيش في ظل البطالة واإلهمال 
على  للحصول  املــدنــي،  املجتمع  ومنظمات  الناشطني  على  واالعتماد  الحكومي 
لن 

ّ
مساعدات إنسانية من أغذية وأدوية وغيرها«. وتلفت إلى أن نساء كثيرات تكف

الــحــرب. منهن مــن عملن فــي مجال  بإعالة أبنائهن بعدما فقدن أزواجــهــن خــالل 
الخياطة أو إعداد الخبز أو تعليم األطفال النازحني. 

عادة ما تضع أم صهيب الخبز في أكياس بالستيكية قبل بيعه. صار يقصدها 
زبائن كثر يشترون منها أو يساعدونها. بعد االنتهاء من العمل، تهتم بأبنائها 
األربعة وتعليمهم، الفتة إلى أن التعليم هو السبيل الوحيد لبناء املستقبل. هذا ما 
تقوله ألبنائها دائمًا. تضيف لـ »العربي الجديد«: »لألسف، لم نر من السياسيني 
غــيــر الـــكـــذب. تــركــونــا نـــواجـــه مــصــيــرنــا الــقــاســي لــوحــدنــا، وهـــم يــكــتــفــون بــزيــارة 
املخيمات كلما اقترب موعد االنتخابات اللتقاط الصور فقط، من دون تقديم أية 
مساعدات لنا«. تضيف: »لسنا في حاجة إليهم. باتت النساء يعرفن كيفية تدبير 

شؤون أسرهن«. 

تتعدد المشاريع الصهيونية داخل األحياء العربية في يافا. الهدف 
ما  وتهويد  العريقة،  الفلسطينية  المعالم  طمس  دائمًا  المخبّأ 

فلسطين  مدن  أهم  من  كانت  التي  الساحلية  المدينة  من  بقي 
والعالم العربي قبل النكبة وقبل ضّمها إلى سلطة بلدية تل أبيب

غرائب استقبال المواليد حول العالم

1819
مجتمع

يافا ـ رامي صايغ

ــلـــى الــنــكــبــة،  ــًا عـ ــامــ مـــضـــى 68 عــ
الــــعــــرب  يــــافــــا  أهـــــالـــــي  زال  ومـــــــا 
الكثير  يــعــانــون  الــفــلــســطــيــنــيــون 
من الصعوبات املعيشية. صعوبات تراكمت 
ــال املــتــعــّمــد من  ــمـ عــبــر الــســنــني بــســبــب اإلهـ
كبلدية  املختلفة  االحــتــالل  مــؤســســات  قبل 
ــا، الـــتـــي ضـــّمـــت مــنــطــقــة يــافــا  ــافـ ــل أبـــيـــب يـ تـ
لنفوذها عام 1950 ومنذ ذلك الحني لم يبق 
وجود رسمي لبلدية يافا وأصبح أهاليها 
ــزءًا مـــن ســـّكـــان بــلــديــة االحـــتـــالل، ووزارة  جــ
اإلســـكـــان املـــســـؤولـــة عـــن شـــركـــات اإلســـكـــان 
املهّجرين  أمــالك  الحارس على  التي تعتبر 
الفلسطينيني، أو الغائبني بحسب التعريف 

الصهيوني.
ــكــــن جـــــــزء مـــــن ســـيـــاســـة  ــم أزمـــــــــة الــــســ ــاقــ ــفــ تــ
ــتــــالل فـــي »تـــطـــويـــر« املـــنـــاطـــق املــهــمــلــة  االحــ
ــذا الــتــطــويــر ليس   هـ

ّ
لــســنــوات عـــديـــدة. لــكــن

سوى »تطيير« لعرب يافا، وتهويد املدينة 
ــّول حــّي  املــســتــمــر. عــلــى ســبــيــل املــــثــــال، تـــحـ
ــلـــيء بـــمـــبـــاٍن ســكــنــيــة  ــــى حــــي مـ الــعــجــمــي إلـ
جديدة بيعت األراضــي التي شّيدت عليها 
فـــي مــنــاقــصــات رســمــيــة نــظــمــتــهــا شــركــات 
ــان بــالــتــعــاون مـــع »مـــديـــريـــة أراضــــي  ــكـ اإلسـ

إسرائيل« الوكيل الرسمي أمالك الالجئني. 
وهي املديرية التي بدأت منذ عشر سنوات 
بيع هذه األمــالك بال رادع، من دون اعتبار 

لجميع االتفاقيات امللزمة.
ــار، طــالــب أهــالــي يــافــا الــعــرب  ــ فــي هـــذا اإلطـ
 
ّ
ــهــــذه األزمــــــــــة، لــكــن  جـــــــذري لــ

ّ
ــل ــ بــــإيــــجــــاد حــ

سلطات االحتالل املختلفة ما زالت تماطل، 
ــيــــان تــعــد بـــال تــنــفــيــذ، أو  وفــــي بــعــض األحــ
تتجاهل ببساطة األزمة الخانقة، متحّججة 
ها ليست صاحبة القرار.

ّ
بالبيروقراطّية كأن

في املقابل، يظهر مخطط جديد، وهو ترميم 
بيت مصطفى درويــش القطان الذي تهّجر 
مع عائلته زمن النكبة عام 1948 واستولت 
بلدية تل أبيب على املبنى منذ ذلك الحني. 
ــي الــذي  ــ وبــحــســب قــانــون اســتــمــالك األراضـ
جرى تشريعه في البرملان الصهيوني عام 
ــذا املــبــنــى  1952، حــصــلــت الــبــلــديــة عــلــى هــ
ــة  ــه مـــدرسـ ــيـ ــتـــؤســـس فـ بـــشـــكـــل »رســـــمـــــي« لـ
فــي مصلحة  ســيــصــّب  فالترميم  عــســكــريــة. 
»حركة  هي  عسكرّية،  صهيونية-  مؤسسة 
االستقرار  تنوي  التي  اليهودّية«  اإلصــالح 
فــي يــافــا، وبــالــتــحــديــد فــي حـــّي عــربــي مثل 
حي العجمي الصامد بهويته الفلسطينية 

بالرغم من التهويد املستمر طوال سنوات.
مـــن جــهــتــهــا، تــقــول الــنــاشــطــة االجــتــمــاعــيــة 

ــروح الـــتـــســـامـــح. تــجــدر  ــ مــخــتــلــفــة تــرتــســم بـ
ــذه الــجــمــعــيــة حـــاولـــت  ــ  هـ

ّ
ــــى أن اإلشــــــــارة إلـ

ــطــــني الـــســـيـــاســـيـــني  ــاشــ ــنــ ــة الــ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــذ مـ أخــــــ
واالجــتــمــاعــيــني الــعــرب فــي الــبــلــدة، لكن من 
دون جدوى. رفض الناشطون التعاون مع 
املشروع بصيغته الحالية واقترحوا أفكارًا 
تــتــعــارض مـــع طــمــوحــات الــجــمــعــيــة. وأكـــد 
لــه مكان  املــشــروع ليس   هــذا 

ّ
أن الناشطون 

فــي حـــّي عــربــّي صـــرف يفتقر إلـــى خــدمــات 
ــــى تـــعـــزيـــز الـــوجـــود  ــة إلـ ــــي حـــاجـ كـــثـــيـــرة وفـ
خــالل مشروع  مــن  إضعافه  وليس  العربي 

لن يخدم إال أعضاء الجمعّية.
بدوره، يقول عضو املجلس املحلي السابق 
ــادة  ــو شـــحـ ــامــــي أبــــ عــــن »قــــائــــمــــة يــــافــــا« ســ
»العربي الجديد«: »بالنسبة إلى مشاريع  لـ
القضّية   هذه 

ّ
فــإن يافا،  التهويد في مدينة 

دة جــدًا ومــرّكــبــة مــن عــّدة عــوامــل منها 
ّ
معق

ــم إلـــى  ــرهـ ــيـ ــهـــجـ ــرب وتـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــكــ طــــــرد الــــســ
الخارج عــام 1948، أمــا من بقي في املدينة 
ــقـــرار  ــرة صـــنـــع وتــنــفــيــذ الـ ــ ــ فــــأخــــرج مــــن دائـ
تل  بلدية  تتولى  حاليًا،  املدينة.  وتخطيط 
أبــيــب يــافــا املــســؤولــيــة عـــن الــتــخــطــيــط في 
مــديــنــة يــافــا ونــحــن الــعــرب لسنا جـــزءًا من 
لدينا تمثيل في  التخطيط وال يوجد  هــذا 
هـــذه الـــدوائـــر عــلــى مــســتــوى املــهــنــدســني أو 

مخططي املدن«.
يضيف أبــو شحادة: »عامل ثــاٍن يعبر عنه 
قـــوي لألقلّية  عـــدم وجـــود تمثيل ســيــاســي 
يــافــا.  مــديــنــة  فــي  تسكن  الــتــي  الفلسطينية 
عــمــلــيــًا، مــنــذ عــــام 1950 وحــتــى عــــام 1993 
البلدية. ومنذ عام  في  ل 

ّ
لدينا ممث يكن  لم 

 
َ
هــنــاك مقعدًا عربيا  

ّ
فـــإن الــيــوم  1993 حتى 

واحدًا في املجلس البلدي لتل أبيب يافا من 
نا أحيانًا ال نحصل 

ّ
أصل 31 مقعدًا. حتى إن

عليه«.
تاريخيًا  ظلمًا  يمثل  النقص  هــذا   

ّ
أن يؤكد 

 مــــا يــخــص 
ّ

ــل ــ ــل املــــديــــنــــة الــــعــــرب فــــي كــ ــ ألهــ
موضوع التخطيط والبناء وتنظيم املدينة 
منذ النكبة حتى اليوم. وهو وضع مستمر 
 السكان العرب خــارج هذه الدوائر 

ّ
طاملا أن

يـــأخـــذون بعني  الــتــي يشغلها أشــخــاص ال 
الــعــرب ومصالحهم،  احــتــيــاجــات  االعــتــبــار 
ولـــذلـــك مـــن الــصــعــب جـــدًا تــوقــع أّي تغيير 

.
ً
جّدي مستقبال

فـــي الــســيــاق نــفــســه، هـــدم االحـــتـــالل مــؤخــرًا 
ــلـــراحـــل عــلــي  ــان مــلــكــًا لـ مــبــنــى تـــاريـــخـــيـــًا كـــ
املــســتــقــيــم مــالــك »ســيــنــمــا نــبــيــل« املــشــهــورة 
في حي النزهة العريق ما قبل النكبة. وهو 
ما يصّب كالعادة في مصلحة املستثمرين 
 قطعة أرض 

ّ
كــل الذين يبحثون عن  اليهود 

في يافا من أجــل تهويدها وزيـــادة ربحهم 
الـــســـنـــوي مـــن خــــالل بــيــع أو تــأجــيــر شقق 
من  العديد  تجذب  التي  البلدة  فــي  سكنية 
الذين  املستثمرين  إلــى  باإلضافة  الــســّكــان، 
 

ّ
كل فــي  العبرية  الــدولــة  سياسة  ون 

ّ
يستغل

ما يتعلق بخصخصة العقارات التاريخية.

في ترينيداد وتوباغو 
يوضع المال في يد 

المولود لتحقيق الرخاء 
وجلب البركة لألسرة

»العربي الجديد«  فاطمة حليوى عصفور لـ
ـــه لــيــس املـــشـــروع األول 

ّ
ــط إن

ّ
عــن هـــذا املــخــط

لــجــيــش االحـــتـــالل فـــي يـــافـــا. فــهــنــاك أمــاكــن 
والتهويد  العسكر  لسطوة  تخضع  أخـــرى 
إلى  تــحــّول  الـــذي  علي  الشيخ  آل  بيت  مثل 
مــحــكــمــة عـــســـكـــرّيـــة مـــنـــذ عــــشــــرات الــســنــني، 
ــة إلـــــى تـــأســـيـــس إذاعــــــــة الــجــيــش  ــافــ بــــاإلضــ
فيصل سابقًا.  امللك  شــارع  فــي  اإلسرائيلي 
ــن خـــــالل زيـــــادة  ــك، مــ ــذلــ الـــتـــهـــويـــد يــتــبــني كــ
املــــبــــانــــي الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فـــــي أحـــــيـــــاء يـــافـــا 
العربية،  األغــلــبــيــة  خــصــوصــًا األحــيــاء ذات 

 
ّ

ومــنــهــا أحـــيـــاء الــعــجــمــي، والــجــبــلــّيــة، وتـــل
العرقتنجي الهادئ الذي شهد قبل بضعة 
أشـــهـــر فــقــط مـــشـــروعـــًا اســتــيــطــانــيــًا جــديــدًا 
لحركة توراتّية متطّرفة استولت على بيت 

فلسطيني عريق.
املــــدرســــة   

ّ
أن عــــصــــفــــور  ــلــــيــــوى  حــ ــيـــف  تـــضـ

العسكرّية التي سينشئها االحتالل في بيت 
ــان هــي خــطــوة جــديــدة لــتــهــويــد يــافــا، 

ّ
الــقــط

 الــيــهــود مـــوجـــودون 
ّ
ولــيــؤكــد االحـــتـــالل أن

الفلسطينيني  إلـــى  تنتمي  ال  ــهــا 
ّ
وأن فــيــهــا، 

العرب. تتوقع: »هو إذًا واحد من النضاالت 

يافا  فــي  الفلسطينيون  سيخوضها  الــتــي 
مــن أجـــل طـــرد الــغــزو الــتــهــويــدي العسكرّي 

منها«.
البيت  ترميم  سيجري  التقديرات،  بحسب 
إلى  باإلضافة  القريبة،  الفترة  فــي  املــذكــور 
ــه، ما  لــ اســـتـــغـــالل قــطــعــة األرض املـــالصـــقـــة 
الجمعية،  هــذه  نــشــاطــات  تسيير  سيسّهل 
الــتــي تــّدعــي أنــهــا ستستقّر فــي حــي عربي 
مـــن أجــــل الــتــعــايــش مـــع املــجــتــمــع الــعــربــّي 
ــريــــب بــني  ــقــ ــتــ ــة الــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ومـ
الـــطـــرفـــني مــــن خــــالل فـــعـــالـــيـــات ونـــشـــاطـــات 

ما زال الناشطون 
والداعمون للجنة 

أهالي المخطوفين 
والمفقودين في لبنان، 

يطالبون بحقهم بأن 
تتحمل الدولة اللبنانية 
مسؤولياتها وتعترف 
بالمفقودين وتكشف 
عن مصائرهم. وعلى 
صفحة »حقنا نعرف« 
على »فيسبوك«، ُكتب 

أن »الحكم الصادر 
في عام 2013 بتبرئة 
المتهمين بخطف 

محي الدين حشيشو 
جعلنا نطلق اسمه 

على مشروع القانون 
الذي أعددناه لحل 
قضية المفقودين 

)في مجلس النواب(. 
ويبدو أن المشروع 

لن يقر إالّ عندما 
يرى المشرّعون 

فيه ضرورة«.

تحتفل شعوب العالم 
بالمواليد وفق عادات 

مختلفة تعبّر عن 
فرحتها بحدث استقبال 
عضو جديد في العائلة

خديجة الطيب

عــادة ما تهدف طقوس الشعوب حول العالم 
احــتــفــااًل بــاملــوالــيــد الــجــدد إلـــى حمايتهم من 
هــذه  مـــن  كــثــيــر  الـــشـــريـــرة.  الــحــســد واألرواح 
والطرافة  بالغرابة  يتسم  والطقوس  الــعــادات 
املــولــود  وإرغــــام  الــســري،  بالحبل  كاالحتفاظ 
قدماه  تلمس   

ّ
أال والــحــرص على  البكاء،  على 

األرض ملـــدة مــن الــزمــن، واحــتــجــاز األم، وأكــل 
املشيمة.

االحتفاظ  على  األمــهــات  اليابان، تحرص  في 
بـــدأت هذه  علبة جميلة.  فــي  الــســري  بالحبل 
الـــعـــادة فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة عــنــدمــا أرادت 
بــعــض الــنــســوة االحــتــفــاظ بــشــيء خـــاص من 
لحظات الـــوالدة، فــجــاءت هــذه الفكرة. وعــادة 
ما توضع دمية صغيرة ترتدي الزي الياباني 

داخل صندوق وفيها جزء من الحبل السري.
اليابانية أيضًا، إرغــام املواليد  الــعــادات  ومــن 
 ذلك سيجعل 

ّ
على البكاء. يعتقد اليابانيون أن

في  وســيــســاعــد  بالصحة  يتمتعون  األطــفــال 
الـــشـــريـــرة. ويــنــظــم فـــي طــوكــيــو  طــــرد األرواح 
ــام األطــفــال  ــ مــهــرجــان ســنــوي لــتــشــجــيــع وإرغــ
على البكاء. خالل هذه املسابقة يجري تسليم 
األطفال إلى مصارعي سومو ومن ينجح في 
إرغام الطفل على البكاء أواًل أو بصوت مرتفع 

يفز باملسابقة.
أما في الصني، فتقضي العادات باحتجاز األم 
في املنزل ملدة تتراوح ما بني ثالثني وأربعني 
يـــومـــًا بـــعـــد الــــــــوالدة حـــفـــاظـــًا عـــلـــى صــحــتــهــا، 
وحــمــايــة لها مــن اإلصــابــة بـــاألمـــراض. كذلك، 
يــبــعــدونــهــا عــن الــنــوافــذ املــفــتــوحــة ومكيفات 

الهواء.
ومــن الــعــادات املــتــوارثــة فــي الــصــني أن يجمع 
ــــات قـــطـــع قـــمـــاش مــخــتــلــفــة مــن  ــهـ ــ ــاء واألمـ ــ ــ اآلبـ
ــائــــالت الــــثــــريــــة لـــحـــيـــاكـــة قـــطـــعـــة مــالبــس  ــعــ الــ
لــلــمــولــود الــجــديــد عــلــى أمـــل أن يــصــبــح غنيًا 

كامل الجسم لعالج تغييرات ما بعد الوالدة. 
وتــعــامــل بــــدالل بــعــد وضــعــهــا وفــــق الـــعـــادات 
الــقــديــمــة فــال يــســمــح لــهــا بــالــعــمــل، بــل يتكفل 

الزوج واألصهار باألعمال املنزلية.

مثلهم. كذلك، يعطون الطفل بيضًا مصبوغًا 
ــزًا لــلــســعــادة والــتــجــديــد،  ــ بــالــلــون األحـــمـــر رمـ
ويوزعون البيض األحمر عندما يكمل الطفل 
املكتمل«  »القمر  حفل  فيقيمون  األول،  شهره 
الهدايا  األقــارب واألصــدقــاء إلعطاء  ويجتمع 

للطفل الجديد.
 تلمس 

ّ
وفـــي إنــدونــيــســيــا تــفــرض الـــعـــادات أال

قدما الطفل األرض إال بعد مرور 105 أيام على 
والدتــــه، فلمسه األرض خــالل هــذه الــفــتــرة قد 
ُينّجسه. وتنتهي هذه العادة املقدسة بتنظيم 
الــطــفــل األرض للمرة  يــلــمــس خــاللــه  احــتــفــال 

األولى بعد انتهاء الفترة املنصوص عليها.
وفي ماليزيا تحظى األم بعناية خاصة، فهي 
تخضع للتدليك باألحجار الساخنة وتقشير 

ومـــن الـــعـــادات الــخــطــيــرة عــلــى حــيــاة املــوالــيــد 
إلــقــاؤهــم مــن ارتــفــاع كبير، ويــحــرص الهنود 
فــي واليـــة مــاهــاراشــتــرا على إلــقــاء مواليدهم 
مـــن أعـــلـــى أســـطـــح املـــعـــابـــد لـــغـــرس الــشــجــاعــة 
والــذكــاء داخــلــهــم. وقــد بــدأت هــذه الــعــادة قبل 
ــولـــود لــــدى ســقــوطــه  500 ســنــة. ويــســتــقــبــل املـ
مجموعة من الرجال يحكمون قبضتهم على 
الهند  مــالءة سرير حتى يسقط عليها. وفــي 
أيــضــًا عــــادة »حـــمـــام الـــدخـــان« وفــيــهــا يحمل 
املولود فوق نيران مشتعلة، ويجري تعريضه 
الشريرة  األرواح  من  حمايته  بهدف  للدخان 

واألمراض.
وتـــــفـــــرض الـــتـــقـــالـــيـــد لـــــــدى بــــعــــض الـــقـــبـــائـــل 
الــبــاكــســتــانــيــة عـــلـــى الـــنـــســـاء الــــوضــــع بــعــيــدًا 

عـــن عــائــالتــهــن، واالنـــتـــقـــال الــــى أحــــد املــبــانــي 
 
ّ
الشعائرية املعزولة، فهناك يسود االعتقاد أن

األم في مرحلة املخاض غير طاهرة.
وإذا كــانــت مــعــظــم الــشــعــوب تــهــدي املــوالــيــد 
الــجــدد مــالبــس وألــعــابــًا وذهــبــًا أو نــقــودًا في 
 األمـــر 

ّ
ــإن ــ ــم، فـ ــهــ األســـابـــيـــع األولـــــى عــلــى والدتــ

مــخــالــف فــي الــبــرازيــل، حــيــث تــعــّد األم هــدايــا 
 شـــخـــص يـــأتـــي لـــزيـــارتـــهـــا فــي 

ّ
ــة لـــكـــل ــاريـ ــذكـ تـ

الهدايا  وتكون  الطفل.  والدة  عند  املستشفى 
الــزائــريــن.  لشكر  الطفل  باسم  رســائــل  بمثابة 
عرفت هذه العادة انتشارًا سريعًا حول العالم 
ــًا، فـــاألمـــهـــات يــهــتــمــمــن بــتــجــهــيــز غـــرف  أيــــضــ
االستقبال في املستشفيات بحلوى وتذكارات 

بسيطة من أجل الزائرين.
وفــي ترينيداد وتــوبــاغــو يوضع املــال فــي يد 
املولود لتحقيق الرخاء وجلب البركة لألسرة، 

وحتى يكون املولود غنيًا. 
ــــي إيـــرلـــنـــدا تـــحـــرص الـــعـــائـــالت عـــلـــى رش  وفـ
من  محفوظة  بقطعة  املــولــود  رأس  وتلطيخ 
كعكة الزفاف الخاصة بهم في حفل تعميده. 
العراء  فــي  للنوم  املواليد  يترك  السويد  وفــي 
فـــي درجــــــات حــــــرارة مــتــدنــيــة، فــالــســويــديــون 
 تعريض األطفال لدرجات حرارة 

ّ
يعتقدون أن

مــنــخــفــضــة يـــســـاعـــدهـــم فــــي الـــنـــمـــو الــســلــيــم، 
والحماية من األمراض. 

وفي أملانيا يحتفل األب مع أصدقائه باملولود 
الـــجـــديـــد بـــتـــنـــاول املــــشــــروبــــات املــخــتــلــفــة مــن 
للمولود  األولـــى  الــتــبــول  أجــل تسهيل عملية 
الــجــديــد. وفـــي فــنــلــنــدا تــحــصــل األمـــهـــات على 
»طـــقـــم األمــــومــــة« وهــــو عـــبـــارة عـــن هـــدايـــا من 
املــالبــس وأغطية  الــدولــة تــضــم مجموعة مــن 

األسّرة، واأللعاب.
تختلف العادات األفريقية في استقبال املواليد 
ــادة »االســتــحــمــام  ــ  أشـــهـــرهـــا عـ

ّ
ــل ــعـ الــــجــــدد. ولـ

ــفــــم«. وفـــيـــهـــا تـــضـــع األم مـــــاء اســتــحــمــام  ــالــ بــ
قـــبـــل اســـتـــخـــدامـــه،  فـــمـــهـــا أواًل  فــــي  الـــرضـــيـــع 
الروابط  العادة هو تعميق  هــذه  والهدف من 

بني األم ومولودها.
وفــــي نــيــجــيــريــا وغـــانـــا يـــجـــري دفــــن املــشــيــمــة 
ومــعــامــلــتــهــا كــــتــــوأم مـــيـــت لــلــطــفــل الــحــديــث 
الــــوالدة، وبــعــض القبائل تــجــري مــراســم دفن 
تضع  أيــضــًا  نيجيريا  وفــي  للمشيمة.  كاملة 
ــًا مــخــتــلــفــة مـــن األطــعــمــة على  ــهـــات أنـــواعـ األمـ
لسان املولود مثل الزيت واملاء وامللح والفلفل 

البارد بهدف عيشه حياة هادئة وسعيدة.
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يافا إلى سلطة بلدية تّل 
أبيب، إضعافًا للتمثيل 
العربي فيها، وإمعانًا 

في تهويدها

أم صهيب 
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بعد عام 2014، زادت 
نسبة االعتداء على 
األطباء في العراق

بغداد ـ أحمد النعيمي

تعّد االعتداءات املستمّرة على الكوادر الطبّية 
في مستشفيات العراق، من قبل عناصر األمن 
لهجرة  كافيًا  سببًا  واملليشيات،  والعشائر 
الكفاءات واألطباء إلى خارج البالد، ما ُيفقد 
األســاســيــة،  كــوادرهــا  الــعــراقــّيــة  املستشفيات 

وينعكس سلبًا على املرضى.
ــرت آخـــــر إحـــصـــائـــيـــة لـــــــــوزارة الــصــّحــة  ــهــ أظــ
العراقية، والــصــادرة في عام 2014، أن نحو 
عـــام  مـــنـــذ  ــبــــالد  الــ غــــــــادروا  10 آالف طــبــيــب 
آنــذاك،  إلــى لندن.  2003، وقــد توّجه نصفهم 
قــــال املـــتـــحـــّدث بـــاســـم الـــــــــوزارة، عــبــد الــغــنــي 

السعدون، إن »عدد األطباء العراقيني الذين 
غادروا البالد ربما تجاوز 10 آالف طبيب«.

عن  كشفوا  الطبي  الحقل  فــي  عاملني   
ّ
أن  

ّ
إال

الذين غــادروا   عــدد األطباء املتخّصصني 
ّ
أن

ألفًا، فيما أشــار آخــرون  البالد بلغ نحو 20 

ــّيـــني املــقــيــمــني  ــاء الـــعـــراقـ ــبــ ــــدد األطــ ــــى أن عـ إلـ
ــارج يـــقـــّدر بــنــحــو 30 ألــــف طــبــيــب.  ــخــ فـــي الــ
وبـــحـــســـب إحـــصـــائـــيـــات كــشــفــتــهــا مـــصـــادر 
فــي وزارة الــصــحــة، هــنــاك أكــثــر مــن 35 ألــف 
طــبــيــب مــســجــلــني فـــي الــــعــــراق. ويــبــلــغ عــدد 

املتخّصصني منهم 20 في املائة. 
وكانت الجامعات العراقّية تمنح املتخّرجني 
شــهــادة »الــبــورد« الــعــراقــي )دراســــات عليا(، 
ــك لــنــحــو 250 طــبــيــبــًا ســـنـــويـــًا. وتـــقـــول  ــ وذلــ
ــه لم يبق في الــعــراق إال 19 

ّ
مصادر طبّية إن

ألف طبيب، وهو رقم ال يتناسب مع الزيادة 
السكانّية في البالد والتي تقدر بنحو 40 في 
املائة، ما يعني أن نسبة كبيرة من املرضى 

قد تفتقر إلى الرعاية الطبية الالزمة.
وزادت نسبة األطباء، الذين اختاروا الهجرة 
ــارج الــبــالد بــني عــامــي 2006 و2008،  إلـــى خـ
الطائفية وارتفاع نسبة  الحرب  انــدالع  بعد 
عــمــلــيــات الــخــطــف والــتــصــفــيــات الــجــســديــة 
بــحــقــهــم، مـــن قــبــل الــعــصــابــات واملــلــيــشــيــات 
حة. وكانت لـ »العربي الجديد« لقاءات 

ّ
املسل

ــاء رفـــضـــوا الــكــشــف عـــن أســمــائــهــم،  ــبـ مـــع أطـ
ــم العـــــتـــــداءات  ــهـ ــّرضـ ــعـ وقــــــد أشــــــــــاروا إلــــــى تـ
لــفــظــيــة وجـــســـديـــة مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر قــــوات 
داخــل  حة 

ّ
املسل واملليشيات  العراقية  األمـــن 

املستشفيات واملراكز الطبية. 
ــؤالء يــقــول إن عـــوامـــل عـــدة ساهمت  أحـــد هــ
في هجرة األطباء إلى خارج العراق، أبرزها 
عــمــلــيــات الــخــطــف والــتــصــفــيــات الــجــســديــة 
واالعــــــتــــــداءات  و2008،    2006 عــــامــــي  بــــني 
واملليشيات  األمــن  عناصر  قبل  من  املتكررة 
ــان بـــالـــضـــرب أو الــشــتــم  ــ ــواء أكـ ــ املــســلــحــة، سـ
داخل املستشفيات. ويلفت إلى مشكلة أخرى 
يعاني منها األطباء، وهي رّد فعل العشائر. 
ــال، فـــي حــــال فــشــل عــمــلــّيــة  ــثــ عــلــى ســبــيــل املــ
جراحية كان قد أجراها طبيب ألحد املرضى، 
أو حصل خطأ طبي، تالحق العشيرة، التي 
في  الطبيَب وتهدده،  املريض،  إليها  ينتمي 
وقـــت تــكــون الـــدولـــة فــيــه عــاجــزة عــن حماية 

الكوادر الطبية.
 االنــفــالت األمني 

ّ
وبعد عــام 2014، وفــي ظــل

ــــداءات على  ــتـ ــ الــــعــــراق، زادت نــســبــة االعـ فـــي 
األطــبــاء بشكل مــلــفــت، مــمــا دفـــع الــعــديــد من 
ــراب واالعــتــصــام  ــ الـــكـــوادر الــطــبــيــة إلـــى اإلضـ
مـــطـــالـــبـــني بـــوقـــف االنـــتـــهـــاكـــات فــــي حــقــهــم. 
وتشير إحصائيات شبه رسمية إلى أن عدد 

األطباء الذين قتلوا منذ عام 2003 بلغ أكثر 
من ألفي طبيب.  

ــبـــالد  ــــي الـ ــــى فـ ــــرضـ ــانـــي املـ ــعـ ــــن جـــهـــتـــهـــم، يـ مـ
والكفاءات  للخبرات  املاسة  حاجتهم  بسبب 
الطبية، في وقت غــادرت فيه غالبية األطباء 
األوضـــاع  ســـوء  بسبب  الــبــالد  املتخصصني 
يــــقــــول حــــيــــدر عــــلــــي )39 عــــامــــًا(،  ــة.  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
ــب الــشــرايــني 

ّ
والــــذي يــعــانــي مــن مـــرض تــصــل

ــى املــســتــشــفــيــات الــعــراقــيــة لم  إن تــوجــهــه إلــ
يــعــد يــفــيــده بــعــدمــا غــــادرت غــالــبــيــة األطــبــاء 
إلــى أنه  الــبــالد، الفتًا  املتخصصني واألكــفــاء 
ال يملك املــال للسفر والــعــالج خــارج الــعــراق. 
أتوّجه  »حــني  الجديد«:  »العربي  لـ  ويضيف 
إلى املستشفيات إلجراء بعض الفحوصات، 
ــة خــبــرة األطـــبـــاء«. ويــشــيــر إلـــى أن 

ّ
أالحــــظ قــل

عـــددًا كــبــيــرًا مــن الــذيــن يــعــانــون مــن مشكلته 
نفسها يعالجون خارج البالد.

فــي نــهــايــة عـــام 2015، أطــلــق نــاشــطــون وســم 
»أوقــفــوا قتل األطــبــاء« على مواقع التواصل 
ــتــــمــــاعــــي، بـــعـــد مـــقـــتـــل وجـــــــرح عـــــدد مــن  االجــ
األطباء في عمليات مسلحة استهدفتهم في 

مختلف مدن العراق.
وعــــادة مــا يــرفــض األطــبــاء الــحــديــث عــن هــذا 
األمــــر لــوســائــل اإلعـــــالم، خــشــيــة اســتــهــدافــهــم 
املليشيات والعصابات  قبل  ومالحقتهم من 
ثالثة  إلــى  البعض  يلفت  ذلـــك،  مــع  املسلحة. 
وتضطرهم  تستهدفهم  قــد  رئيسية  عــوامــل 
إلى املغادرة، أهّمها اعتداءات عناصر األمن 
ــداءات  ــتــ واملــلــيــشــيــات املــســلــحــة عــلــيــهــم، واعــ
العشائر بعد إجراء فحص أو عملية جراحية 
اإلداري  الـــفـــســـاد  إلـــــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ ملــــريــــض، 
الــحــزبــيــة  ــتــــدخــــالت  والــ الـــصـــحـــة  وزارة  فــــي 

والسياسية في عمل األطباء. 
خيار الهجرة ليس متاحًا دائمًا، مما يجبر 
األطـــبـــاء عــلــى تحمل هـــذا الـــواقـــع، فــي وقــت 
يخشى فيه املــواطــنــون أن تــســوء األوضـــاع 

أكثر.
تجدر اإلشــارة إلــى أنــه في عــام 2013، أعلن 
املتحّدث باسم وزارة الصحة زياد طارق أن 
الــبــالد شــهــدت أكــبــر مــوجــة هــجــرة لألطباء 
العراقيني، خصوصًا الشباب بسبب ضعف 
األجور، ما دفع البعض إلى التحايل ودفع 
الرشى لــدوائــر السفر من أجــل عــدم تثبيت 
األطباء  منع  قــرار  بسبب  كأطباء،  مهنتهم 

من السفر آنذاك.
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بــــّن تــصــويــت مــصــر إلــــى جــانــب 
ــأن األزمـــــــــة  ــ ــشــ ــ قـــــــــــرار روســـــــــــــي، بــ
الــســوريــة فــي مجلس األمــــن، في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2016،  الــثــامــن مــن 
وجــــود خـــافـــات ســعــوديــة - مــصــريــة. وقــد 
املتحدة،  األمــم  السعودي في  السفير  انتقد 
عــبــد الــلــه املــعــلــمــي، الــســلــوك املــصــري علنًا، 
ــّبـــرت الــحــكــومــة الــســعــوديــة عن  فـــي حـــن عـ
اٍت، منها استدعاء  استيائها باتخاذ إجراء
سفيرها في القاهرة أحمد القطان للتشاور، 
بعد مرور يومن على جلسة مجلس األمن. 
وبعد ذلك، أعلنت شركة أرامكو السعودية 
وقف إرسال شحنة وقوٍد كان من املفترض 
توريدها إلى مصر، في إطار حزم مساعداٍت 
تــبــذلــهــا الــســعــوديــة لــلــنــظــام املـــصـــري، منذ 
ــة الـــرئـــيـــس  ــومـ ــكـ االنـــــقـــــاب الـــــــذي أطـــــــاح حـ
املنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 
2013. كما تّم تجميد إرســال وديعٍة ماليٍة، 
ضــمــن بــرنــامــج لــتــوفــيــر حــزمــٍة جـــديـــدٍة من 
املــســاعــدات االقــتــصــاديــة الــســعــوديــة ملصر، 
ــا لــنــقــل  ــ ــاًق ــفــ ــلــــن مــــع تـــوقـــيـــع الـــطـــرفـــن اتــ ُأعــ
السيادة على جزيرَتي تيران وصنافير من 
العاهل  زيـــارة  السعودية، خــال  إلــى  مصر 
الــســعــودي، املــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 

القاهرة في إبريل/ نيسان 2016.

خلفية التوتر 
شهدت العاقات املصرية السعودية، خال 
الــفــتــرة الــســابــقــة، خـــافـــات صــامــتــًة، كــانــت 
تعلن عن نفسها بن حن وآخــر، من خال 
مـــواقـــف إعــــام الــطــرفــن. وقـــد عــكــســت هــذه 
الخافات تبايًنا مّطرًدا في وجهات النظر 
أهـــّم األزمـــات والقضايا فــي املنطقة؛  تــجــاه 
واملوقف  واليمنية،  السورية  األزمتن  مثل 
مــن الـــدور اإليـــرانـــي، والــعــاقــات مــع تركيا. 
وعلى الرغم من مسارعة الجهات الرسمية 
ــاٍت  ــافــ ــــي الـــبـــلـــديـــن إلــــــى نـــفـــي وجــــــــود خــ فـ
وإعــطــاء انــطــبــاع بــوجــود تنسيق وتــوافــق، 
الخافات  أخــيــرًا، كشفت عمق  األزمــــة،   

ّ
فـــإن

الثنائية، ما أثار عّدة تساؤالٍت، من بينها: 
هل تتجه العاقات بن البلدين نحو افتراق 
أن  الخافات  أم ال تعدو هــذه  إستراتيجي، 
تــكــون أمـــًرا عــابــًرا آخـــر، تــعــود بــعــده األمــور 
إلـــى ســيــرتــهــا األولـــــى؟ ويــمــكــن إجــمــال أهــّم 
ــتــــي تــخــتــلــف رؤيـــــــة الـــطـــرفـــن  ــا الــ ــايـ ــقـــضـ الـ
في  عاقتهما  فــي  تــوتــًرا  وُتسبب  بشأنها، 

ما يلي:

1. مقاربات متباينة بشأن الدور اإليراني
لـــم يــكــن مــمــكــًنــا تــخــّيــل نــجــاح انـــقـــاب عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، وبــقــائــه فـــي الــحــكــم، من 
دون الــدعــم غــيــر املـــشـــروط الــــذي تــلــقــاه من 
املــمــلــكــة الــســعــوديــة ودولـــــة اإلمـــــــارات. وقــد 
االنقاب  بقوة  التي دعمت  الــريــاض  عّولت 
الرئيس محمد  الــذي أطــاح حكم  العسكري 
الجديد  للنظام  أســاســيٍّ  دور  على  مــرســي 
في إستراتيجيتها اإلقليمية ملواجهة إيران. 
ومــع تــزايــد الضغوط اإليــرانــيــة، خصوًصا 
من  املدعومون  الحوثيون  استولى  أن  بعد 
إيــــران عــلــى السلطة فــي صــنــعــاء، أصبحت 
الرياض تتعامل بحساسيٍة شديدٍة مع أّي 
أصبحت  قضيٍة  فــي  سياستها،  عــن  تباين 
تمّس أمنها مباشرًة. وقد تطّلعت السعودية 
ــر فـــي وقـــت مــتــأّخــر  الــتــي تــنــّبــهــت لــهــذا األمــ
ــرورة نــشــوء مـــوقـــٍف عــربــيٍّ  ــ ــا إلـــى ضـ نــســبــّيً
موّحد ملحاصرة النفوذ اإليراني، واإلحاطة 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة واالقـ ــيــ ــاســ ــيــ بــــمــــظــــاهــــره الــــســ
املحيطة  العربية  العواصم  في  والعسكرية 
بـــهـــا، مــــن دمـــشـــق إلـــــى صـــنـــعـــاء، إلـــــى دور 
مصري فــّعــال فــي هــذا املــضــمــار، خصوًصا 
بــعــد أن قـــادت الــســعــوديــة عــمــلــيــًة عسكريًة 
في اليمن، لوقف التمّدد الحوثي في اتجاه 
اليمن. وفي  الجنوب والسيطرة على كامل 
ــٍت غـــدت فــيــه مــواجــهــة الــنــفــوذ اإليـــرانـــي  وقــ
ــيـــة املــمــلــكــة  ــتـــراتـــيـــجـ ــًســــا إلسـ ــيــ مـــلـــمـــًحـــا رئــ
الدفاعية واألمنية، وجدت مصر مشتركاٍت 
كثيرًة مع الدورين، اإليراني والروسي، في 
ــرة فـــي املــنــطــقــة. كــمــا دفــع  ــدائـ الـــصـــراعـــات الـ
اهتمام النظام في مصر بالعودة إلى تأدية 
دولــي  دعــم  بتحقيق  تسمح  إقليمية  أدوار 
ومــنــافــع اقــتــصــاديــة إلـــى تــمــيــيــز نــفــســه من 
املــوقــف الــســعــودي، فــي مــا يتعلق بالعاقة 

بطهران.
 الطموح املصري إلى أداء دور إقليمي 

ّ
 لكن

منافع  ويجلب  الشرعية،  مــن  درجـــًة  يحقق 
اقتصاديًة، تحول دونه عوائق عديدة، فعلى 
قيادة مصر  في  الطويل  التاريخ  من  الرغم 
اإلستراتيجي  موقعها  عــن  فضًا  املنطقة، 
بــّددت،  فإّنها  الكبيرة،  البشرية  ومــواردهــا 
فــي الــعــقــود الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، وخــصــوًصــا 
معظم   ،2013 عــام  العسكري  االنــقــاب  بعد 
 أوضاعها 

ّ
أن اإلقليمية. كما  مظاهر قوتها 

االقـــتـــصـــاديـــة املـــتـــأزمـــة، واعـــتـــمـــادهـــا شبه 
الكّلي على املساعدات واإلعانات الخارجية، 
وتـــراجـــع أدائـــهـــا الــســيــاســي، مـــن األســـبـــاب 
التي ُتشّكل عقباٍت كبرى أمام اّدعاء إمكان 
ما يجعلها  اإلقليمية،  القيادة  إلــى  الــعــودة 

باستمرار عرضًة لضغوط خارجية، سواء 
كــانــت مــن الــســعــوديــة، أو مــن أّي طــرف آخر 

)إيران مثًا( ُيلّوح لها بورقة املساعدات.

2. األزمة السورية والدور الروسي 
 تقع األزمـــة السورية واملــوقــف مــن التدخل 
الـــعـــســـكـــري الــــروســــي فــــي قـــلـــب الــتــبــايــنــات 
ــة، فــالــســعــوديــة تقف  ــريـ الــســعــوديــة –املـــصـ
بقوة ضد السياسات الروسية في سورية، 
وتــتــوّجــس مــن تــطــور الــعــاقــات اإليــرانــيــة - 
الــروســيــة، وتــُعــّد موسكو أهــّم ظهيٍر دولــيٍّ 
لــطــهــران، وشــريــكــتــهــا فــي الــدعــم العسكري 
لــنــظــام األســـد فــي ســوريــة، وضامنتها في 
ــــاق الـــــنـــــووي. وتـــمـــتـــد الــــخــــافــــات مــع  ــفـ ــ االتـ
روســـيـــا إلــــى املـــنـــافـــســـات فـــي ســــوق الــنــفــط 
العاملية التي شهدت اضطراباٍت كبيرًة في 
السنتن السابقتن؛ إذ تشّك السعودية في 
إيرانية، مفادها فرض   – محاوالت روسية 
شــروط معّينة عليها، فــي إطــار حــرٍب على 

الحصص واألسعار.
 روســـيـــا، إضـــافـــًة 

ّ
ــا مـــصـــر، فــهــي تــــرى أن ــ أّمـ

الخليج،  إلى إسرائيل وإيــران ومعظم دول 
ال تــوجــد لــديــهــا حــســاســيــة مــن االنــقــابــات 
ــاك حـــقـــوق  ــهــ ــتــ انــ الــــعــــســــكــــريــــة، أو مــــســــألــــة 
اإلنسان، في مقابل حرٍج غربي من عاقاٍت 
ــيـــســـي، عــلــى  ــفــــتــــاح الـــسـ ــد الــ ــبـ ــــع عـ ــة مـ ــ ــئـ ــ دافـ
 

ّ
الــرغــم مــن التسليم بــاالنــقــاب، وتــقــّرب كــل
مــن بــاريــس ولــنــدن إلــيــه بــضــغــط خليجي. 
منذ  كــانــت،  املــصــريــة  الدبلوماسية   

ّ
أن كما 

إلـــى  ــرب  ــ أقــ ــمـــوز 2013،  تـ يـــولـــيـــو/  انــــقــــاب 
الروسي في قْصر رؤيتها للمسألة  املوقف 
الــســوريــة على مــوضــوع مواجهة اإلرهـــاب، 
يتبعها  التي  املدّمرة  السياسات  متجاهلًة 
نــظــام األســـد فــي حــق الــســوريــن، والقصف 
الــعــشــوائــي والــوحــشــي الـــذي تــمــارســه اآللــة 
وفي  املدنين.  حق  في  الروسية  العسكرية 
ــرورة رحيل  ــزت الــســعــوديــة فــي ضــ ــ حــن رّك
ا مــركــزًيــا مــن معادلة  األســــد، بــوصــفــه جــــزًء
الـــحـــل، ومــــن مــنــطــلــق صـــراعـــهـــا مـــع إيـــــران، 

السورية  املسألة  إزاء  وسياستها  القاهرة 
ــواقــــف الــســعــوديــة،  تــبــتــعــد بــــاّطــــراد عـــن املــ
وال سيما فــي ضـــوء مــســاعــي الــقــاهــرة إلــى 
التنسيق مع موسكو وشركاء عرب آخرين، 

بعيًدا عن السعودية.
ــــن عـــدم  ــــرت عـ ــّبـ ــ ــد عـ ــ ــــت الــــســــعــــوديــــة قـ ــانـ ــ وكـ
ــرت فــي  ــ ــتــــي جــ ــلــــمــــشــــاورات الــ ارتـــيـــاحـــهـــا لــ
بــخــصــوص  خـــــال صـــيـــف 2016  مـــوســـكـــو 
األزمـــة الــســوريــة، وقــد شــارك فيها ممثلون 
فيها  ورأت  واإلمــــــارات،  واألردن  مــصــر  عــن 
محاوالٍت لتفتيت املوقف العربي، ومسعًى 
الــقــيــادي فــيــه، كما رأت في  لتجاوز دورهـــا 
املوقف  إلى  ا 

ً
املشاورات سلوكًا منحاز هذه 

الــروســي الــداعــي إلــى بقاء األســد، والقضاء 
عــلــى املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة. وفــي 
إلى  الريبة  بعن  السعودية  تنظر  إجــمــاٍل، 
أّي مــشــاورات حــول سورية تتم من دونها، 
نت هــذا األمـــر، حــن سعت إلــى عقد  وقــد بيَّ
قمة خليجية - روسية بقيادتها في مايو/ 

أيار 2016. 

3. ارتهان الوضع االقتصادي 
السعودية  االقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  تتجاوز 
- املــصــريــة مــســألــة الــدعــم الــســعــودي املــالــي 
لــنــظــام الــســيــســي. فــالــعــمــالــة املــصــريــة هي 
العمالة العربية األكثر عدًدا في اململكة، وهي 
يعتمد عليها االقتصاد السعودي اعتماًدا 
كــبــيــًرا. كما يشّكل املــصــريــون أكثر مــن ربع 
سوق السياحة الدينية في اململكة. ُيضاف 
 السعودية ُتعّد املستثمر العربي 

ّ
إلى ذلك أن

األكــبــر فــي االقــتــصــاد املـــصـــري، وقـــد بلغت 
البلدين نحو  بــن  الــتــجــاري  الــتــبــادل  قيمة 
واستراتيجًيا،   .2015 عــام  دوالر  مليار   6.3
تــتــحــكــم الـــقـــاهـــرة فـــي مـــمـــّر قـــنـــاة الــســويــس 
البترول  لحركة  رئيًسا  عصًبا  ُتشّكل  التي 
العربي في اتجاه الغرب. لكن، في ظل املأزق 
االقتصادي الحرج الذي يواجهه النظام في 
القاهرة، يمّثل الدعم املالي السعودي الذي 
بلغ أكثر من 30 مليار دوالر، بعضها على 
شــكــل مــنــح نفطية وودائــــع مــالــيــة، بحسب 
 إنقاٍذ حقيقي للنظام 

َ
مصادر مختلفة، طوق

املصري في مواجهة غضٍب شعبيٍّ واســع، 
ــتـــصـــادي أســــاًســــا، مـــع تــصــاعــد  مــنــشــؤه اقـ

دعوات إلى الحتجاج باتت ُتقلقه.
ــة الـــدعـــم وســيــلــًة  تــســتــخــدم الــســعــوديــة ورقــ
رئيسًة في ضبط السلوك املصري إقليمًيا. 
ــر بـــوضـــوح فـــي مــوافــقــة  ــ ــذا األمـ ــد بــــرز هــ وقــ
العربي  التحالف  فــي  املــشــاركــة  على  مصر 
عسكرًيا  للتدخل  الــســعــوديــة  شّكلته  الـــذي 
فــي الــيــمــن، فــي أثــنــاء الــعــام املــاضــي، لوقف 
زحف قوات الحوثي وعلي عبد الله صالح 
فــي اتــجــاه عــــدن. وعــلــى الــرغــم مــن املــوافــقــة 
ــتـــي أبـــدتـــهـــا الـــقـــاهـــرة تــجــاه  الــحــمــاســيــة الـ
الفعلية  الخطوات   

ّ
فــإن السعودية،  العملية 

التي اتخذتها املؤسسة العسكرية املصرية 
ـــا، وكــانــت   مـــن املــتــوقــع ســـعـــودّيً

ّ
ــل ــ كـــانـــت أقـ

األسباب  من  املتواضعة  املصرية  املشاركة 
الــتــي تقف وراء طــول أمــد الــحــرب، وتعقيد 
إنجاز األهــداف التي ُأعلنت مع بدء عملية 

الصراع   
ّ

أن اليوم  الحزم«. ويظهر  »عاصفة 
ــاب الــرئــيــســة  ــ ــبـ ــ ــّد مــــن األسـ ــ ــَعـ ــ ــيـــمـــن ُيـ فــــي الـ

للخافات الراهنة بن القاهرة والرياض.

4. اختالف في الرؤى تجاه 
األوضاع الليبية

تباينت املواقف السعودية واملصرية بشأن 
األوضـــــاع الــلــيــبــيــة. وجــــاء اخــتــاف مــواقــف 
ــًدى لــلــخــاف حــول  ــ ــريــــاض صـ الـــقـــاهـــرة والــ
ا  م مصر واقعّيً سورية. والحال أنه كما ُتسلِّ
لها  م  ُتسلِّ سعودية«،  »مصلحة  اليمن   

ّ
بــأن

ــرز فــي لــيــبــيــا، بــنــاًء  الــســعــوديــة بـــالـــدور األبــ
على قاعدة تعزيز الدور املصري الستعادة 
 الــســعــوديــة 

ّ
االســتــقــرار فــي هـــذا الــبــلــد. لــكــن

لتحركات  بديلة  نظر  بــدأت تطرح وجهات 
ــًة  ــتـــي تـــضـــع أولــــويــ الــســيــســي فــــي لــيــبــيــا الـ
َتــُعــّدهــا إســامــيــًة، من  ملواجهة الــقــوى التي 
دون االلتفات إلى تكلفة ذلك، وال إلى طبيعة 
الصراع، وال إلى محاولة مساعدة األطراف 
ــد بـــدأت  . وقــ

ٍّ
ــل ــ املــتــنــاحــرة لــلــوصــول إلــــى حـ

السعودية تميل إلى اتخاذ مواقف وسطيٍة 
بن أطراف الصراع الليبي، بعيًدا عن تأييد 
الــتــدخــات املــصــريــة، والــدعــم الــواســع الــذي 
تقدمه القاهرة لقوات اللواء املتقاعد خليفة 

حفتر. 

خاتمة
ــات بــن  ــاقــ ــعــ ــنـــى« الــ ــنـــحـ ــر تــــطــــور »مـ ــهـ ُيـــظـ
الدبلوماسية  اللغة   

ّ
أن والــريــاض  الــقــاهــرة 

تغليف خافاتهما  فــي  الــطــرفــان  دأب  التي 
محسوبن  وخــبــراء  مسؤولن  بلسان  بها، 
ــادرًة على إخفاء  قــ لــم تعد  الــنــظــامــن،  على 
ــوة الــــتــــي بــــاتــــت تـــفـــصـــلـــهـــمـــا. ويــمــكــن  ــ ــهـ ــ الـ
إلــى عاملن  الطرفن  الخافات بن  إرجــاع 
بــصــراٍع  فــالــعــامــل األول متصل  أســاســيــن. 
إلـــى  كــــل مــنــهــمــا وطـــمـــوحـــاتـــه  ــــول أدوار  حـ
ــل الــثــانــي  ــامـ ــعـ الـــقـــيـــادة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة. أّمــــــا الـ
فــمــرتــبــط بــاخــتــاف الـــقـــراءة والـــرؤيـــة حــول 
كــّاً منهما،  التي تواجه  التهديدات  حقيقة 
ومـــــن ثـــــّم مـــواقـــفـــهـــمـــا مــــن جــمــلــة الــقــضــايــا 

اإلقليمية والدولية املتصلة بذلك.
ــذه االخـــــتـــــافـــــات الــــبــــلــــديــــن أمـــــام  ــ ــ تــــضــــع هـ
خيارين. األول، حصول افتراق إستراتيجي 
إلــى  مــصــر  انــضــمــام  عليه  يــتــرتــب  بينهما، 
املــحــور املــنــاوئ للسعودية، لكن هــذا األمــر 
يــعــنــي أن تــخــســر مــصــر املــســاعــدات املــالــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، مــــن دون وجــــــود بـــديـــل يــحــل 
مــحــّلــهــا، فــي وقـــت يعيش فــيــه الــنــظــام على 
وقع أزمة اقتصادية خانقة. الخيار الثاني، 
وهـــو األرجــــح، اســتــمــرار الــطــرفــن؛ مــن بــاب 
ــر، عــلــى إدارة  ــ ــى اآلخــ حـــاجـــة كـــل مــنــهــمــا إلــ
معينة  بــدرجــة  تسمح  بطريقٍة  خافاتهما 
من التعاون والتنسيق. وهذا الخيار يسمح 
لــنــظــام الــســيــســي بـــابـــتـــزاز الـــســـعـــوديـــة من 
ا في املقابل،  دون أن يقدم لها شيًئا حقيقّيً
التحاق  بمنع  للسعودية  يسمح  حــن  فــي 
مصر كليًا باملعسكر املعارض لها، أو حتى 
انزالقها إلــى حــالــٍة مــن عــدم االســتــقــرار، في 

حال توقفها عن تقديم املساعدات لها.

مقدمة افتراق استراتيجي أم أزمة عابرة؟
الخالفات المصرية السعودية

عّولت الرياض التي 
دعمت بقوة االنقالب 
العسكري ضد مرسي 

على دور أساسّيٍ 
للنظام الجديد في 

إستراتيجيتها اإلقليمية 
لمواجهة إيران

نظام السيسي يَُعّد 
الحفاظ على نظام 
األسد منسجًما مع 

ضرورة الحفاظ على 
النظام العربي القديم 

كشف تصويت مصر إلى جانب روسيا في مجلس األمن عمق الخالفات المصرية السعودية التي تبدأ من الموقف من النظام 
اإليرانــي الــذي تواجهــه الرياض إقليميــا، وال تنتهي عند الموقف من األزمة الســورية. يســلط المركز العربي لألبحاث ودراســة 

السياسات الضوء هذا الخالف، ويقرأ في النتائج المترتبة عليه

الملك سلمان والسيسي في القاهرة 8 إبريل 2016 )األناضول(

الشرعية،  من  درجًة  يحّقق  إقليمي  دور  أداء  إلى  المصري  الطموح 
ويجلب منافع اقتصاديًة، تحول دونه عوائق عديدة، إذ بّدد النظام 
المتأزّمة،  االقتصادية  مصر  فأوضاع  قوتها،  عناصر  كّل  المصري 
الخارجية، وتراجع  المساعدات واإلعانات  الكلّي على  واعتمادها شبه 
أدائها السياسي، من األسباب التي ُتشّكل عقباٍت كبرى أمام اّدعاء إمكان 
لضغوٍط  عرضًة  باستمرار  يجعلها  ما  اإلقليمية،  القيادة  إلى  العودة 
)إيران مثًلا(  آخر  أّي طرف  أو من  السعودية،  خارجية، سواء كانت من 

يُلّوُح لها بورقة المساعدات.

عقبات القيادة اإلقليمية لمصر
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تــجــاهــلــت الـــقـــاهـــرة الــحــديــث فـــي مــوضــوع 
َيــُعــّد  السيسي  نــظــام   

ّ
إن بــل  األســــد،  مصير 

الـــحـــفـــاظ عــلــى نـــظـــام األســـــد مــنــســجــًمــا مع 
ضرورة الحفاظ على النظام العربي القديم. 
وقد تعّددت زيــاراٌت رسمية سورية معلنة 
وغير معلنة، تشمل مسؤولن على مستوًى 
أمني رفيع، كان جديدها أخيرًا زيارة اللواء 
الوطني  األمـــن  رئــيــس مكتب  مــمــلــوك،  علي 
السوري، القاهرة. وبوجٍه عاّم، ظلت مواقف 
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MEDIA

اإلعالم يستعيد عافيته في حضرموت

إعالم النظام السوري... تحريض على الفتنة

حضرموت ـ عارف بامؤمن

تشــهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، 
طفــرة فــي املجــال اإلعامــي منــذ تحريرها 
أبريــل/ فــي  القاعــدة،  تنظيــم  قبضــة  مــن 

نيسان املاضي، معلنة نهاية حقبة زمنية 
ســاد خالهــا االحتــكار اإلعامــي لصالــح 
واملقّيــد  املؤثــر  غيــر  الرســمي  اإلعــام 

بسياسات وتوجهات الدولة.
وعلى خاف العام الذي حكم خاله تنظيم 
القاعدة مدينة املكا، والذي شهد انحسارا 
مؤسســات  خالــه  وتعطلــت  إعاميــا 
إعامية كإذاعة املكا الحكومية ومؤسسة 
باكثيــر للصحافــة والنشــر، ازدهــر الوســط 
اإلعامــي أخيــرا بإنشــاء جملــة مــن املواقــع 
اإلخبارية واإلذاعات املحلية، وتوسيع بث 

إذاعات كانت قائمة.
فــي  اإلعامــي  االنفتــاح  أن  مــن  وبالرغــم 
إال   ،2011 فبرايــر   11 ثــورة  منــذ  بــدأ  اليمــن 
بالركــب  تلحــق  لــم  أن محافظــة حضرمــوت 
نتيجــة عراقيــل فــي اســتصدار التراخيــص، 
مســؤولن  قبضــة  تحــت  املحافظــة  وبقــاء 
يدينون بالوالء للمخلوع صالح، األمر الذي 

حال دون وجود حرية إعامية.
لكن ومنذ تحرير املدينة من قبضة القاعدة، 
ســرعة  ومــع  املاضــي،  أبريل/نيســان  فــي 
تطبيع الحياة في املدينة وعودة مؤسســات 
جديــدة  قيــادة  وتعيــن  تدريجيــا،  الدولــة 
للمحافظــة، اســتغل إعاميــو املحافظــة هــذه 
مشــاريع  تأســيس  فــي  فشــرعوا  الظــروف 
بإمكانيــات بســيطة، ملواكبــة  ولــو  إعاميــة، 

املتغيرات الحاصلة في املدينة.
ورصدت »العربي الجديد« إنشاء ما يزيد 
عن ستة مواقع إخبارية جديدة، خال أقل 
من ثاثة أشهر، يعمل معظمها من مدينة 
يعتــزم  حــن  فــي  املحافظــة،  مركــز  املــكا، 
إعاميــون إطــاق صحيفــة محليــة تصــدر 

أيضا من املكا. 
قبــل  إعاميــون،  أطلــق  اإلطــار،  ذات  وفــي 
املحليــة،  »نمــا«  إذاعــة  شــهرين،  حوالــي 
وهــي إذاعــة مجتمعيــة غيــر رســمية تعمل 

.fmعلى موجة الـ
»العربي الجديد«  وتشير مصادر تحدثت لـ
إلــى أن هنــاك جهــات مختلفــة ورجال أعمال 
أخــرى  إذاعــات  ثــاث  إطــاق  يعتزمــون 
متنوعة قريبا، لتشــعل أجواء التنافس بن 

منوعات
الساعة 
الذكية

نور الدين إبراهيم

فــي الســنوات األخيــرة ظهــرت الســاعات الذكية 
كمنتــج جديــد وجــذاب ليقــوم بتطويــر فكرتنــا 
التقليدية عن الساعة اليدوية. فالساعات الذكية 
أصبحت حواسب آلية صغيرة في مرفق يدك. 
فيمكنــك مــن خاللهــا تلقــي املكاملــات، ومتابعــة 
ببعــض  والقيــام  املحمــول  هاتفــك  تنبيهــات 

األكبــر  مليزتهــا  باإلضافــة  البســيطة.  األعمــال 
في احتوائها على عدد من الحساســات الذكية 
الجســدي  نشــاطك  مراقبــة  مــن  تمكنــك  التــي 
خاصة إذا كنت تمارس الرياضة سواء مراقبة 
مســافات الركــض )أو املشــي(، مراقبــة جــودة 
لــك تلــك  نومــك، والنبــض والكثيــر ممــا تقدمــه 
الســاعات. ولكــن مازالــت تلــك الســاعات تفتقــد 
التقليديــة.  اليدويــة  الســاعات  وبســاطة  ألناقــة 

كمــا أن الكثيــر منــا يملــك بالفعل ســاعات قيمة 
أو تحمــل قيمــة عاطفيــة لصاحبهــا. هنــا تأتــي 

Trivoly بالحل.
تريفولي شــركة أميركية ناشــئة قامت بابتكار 
قــرص صغيــر الحجــم يمكنــك تركيبــه على أي 
ســاعة يدويــة تقليديــة ليقوم بتحويلهــا تلقائيًا 
املميــزات  أغلــب  علــى  تحتــوي  ذكيــة  لســاعة 
عــن  الحديثــة  الذكيــة  الســاعات  فــي  املتواجــدة 

هاتفــك  علــى  الشــركة  بتطبيــق  ربطهــا  طريــق 
املحمول.

نــك 
ّ
ليــس هــذا فحســب بــل إن »تريفولــي« تمك

أيضــًا مــن التحكــم فــي املوســيقى علــى هاتفــك 
بعــرض  الســاعة، وتقــوم  عــن طريــق  املحمــول 
التنبيهــات املختلفــة عــن طريــق ألــوان متنوعــة 
ملؤشــر الســاعة باإلضافــة لالهتــزاز وأصــوات 

التنبيه.

الســياق  فــي  التأســيس.  حديثــة  اإلذاعــات 
عنــى 

ُ
ذاتــه، أعلنــت إذاعــة »ســامتك« التــي ت

بالتثقيــف الصحــي، إطاق بــث اإلذاعة عبر 
النت والهاتف النقال، وتقوية البث ليغطي 
جميــع مناطق مدينة املكا، وســبقها إعادة 
بــث إذاعــة املــكا الرســمية التــي دمــرت إبــان 
إعــادة  بعــد  املدينــة  علــى  القاعــدة  ســيطرة 

عمــدت  الصعيــد  ذات  وعلــى  تأهيلهــا. 
قنــوات محليــة وأخرى خارجية إلى اعتماد 
مراسلن لها في مدينة املكا، بينما أسست 
فــي  لهــا  مكتبــا  الوليــدة  حضرمــوت  قنــاة 
املدينة، األمر الذي ساهم في إيصال صوت 
فشــيئا،  شــيئا  العربــي  للفضــاء  املحافظــة 
بعــد ســنوات مــن التغييب. الزخــم اإلعامي 

إعاميــون  ُيرجعــه  املدينــة  تشــهده  الــذي 
ومتخصصون إلى تســهيل قيادة املحافظة 
إصــدار تراخيــص إنشــاء اإلذاعــات املحليــة، 
إضافــة إلــى عــدم وجــود مؤسســات خاصــة 
أو رسمية على مستوى عال من االحترافية 
قســم  مــن  الخريجــن  الشــباب  تحتضــن 
والــذي  حضرمــوت،  جامعــة  فــي  اإلعــام 

تخّرجت منه أول دفعة قبل عامن.
إضافة إلى ما ســبق، يرى مراقبون أيضا أن 
الــذي تشــهده  السياســي  االســتقطاب  حالــة 
البــاد عمومــا واملحافظة خصوصا ودخول 
أطراف دولية للعب دور في املحافظة، كان له 

أثر في هذه الطفرة اإلعامية.
وفــي هــذا الســياق، يقــول ســكرتير التحريــر 
نبيــل  اإلخبــاري،  نيــوز  غولــدن  موقــع  فــي 
مطبــق، إن ســبب هــذه الطفــرة، هــو الفجــوة 
دت 

ّ
ــي، والتــي ول

ّ
بــن اإلعــام الرســمي واملتلق

فراغــا كبيــرا وأزمــة ثقــة فــي مهنيــة وســائل 
اإلعام الرسمي التقليدي.

الطفــرة  أســباب  عــن  حديثــه  معــرض  وفــي 
اإلعامية، يقول مطبق إن »األزمة السياسية 
وظروف الحرب التي تمر بها الباد، حتمت 
تنــاواًل إعاميــًا متعــددًا مــن زوايــا مختلفــة، 
الســيما فــي ظــل اســتمرار النزاعات املســلحة 

وطبيعتها في اليمن«.
من جهته، يقول أمجد صبيح، رئيس تحرير 
افتتاحــه  أعيــد  الــذي  نيــوز،  املنــدب  موقــع 
اإلعامــي  الزخــم  ســر  »إن  أســابيع  قبــل 
الكثيــر  تخــّرج  إلــى  يعــود  املحافظــة  فــي 
حاملــي  مــن  والصحافيــن  اإلعاميــن  مــن 
املؤسســات  وقلــة  الجامعيــة،  الشــهادات 
اإلعامية الكبيرة التي تحتضنهم، مما دفع 
هــؤالء الشــباب إلى التنافــس وإظهار أفضل 
مــا لديهــم في مجال تخصصهم«. ويضيف، 
فــي حديــث لـ »العربي الجديد«، أن املحافظة 
بــروز  املقبلــة،  الفتــرة  خــال  ستشــهد، 
مؤسسات إعاميه شبابية كبيرة بعيدا عن 
رأس املال الحضرمي الذي لم يستوعب بعُد 
أهميــة اإلعــام«. وأشــار إلى أن إطاق املوقع 
جــاء »لخدمــة حضرمــوت، وإبــراز دور قوات 
النخبــة التــي حــررت املحافظــة مــن القاعــدة، 
أن  بعــد  املحافظــة،  عــن مكتســبات  والدفــاع 
تعرضت للكثير من التخريب والتشويه من 
قبل الجماعات املســلحة التي اســتولت على 
املــكا، فضــا عــن إبراز دور املدرســة الدينية 

الحضرمية«.

إطالق إذاعات 
ومؤسسات إعالمية في 

المحافظة منذ أشهر

يصور الشريط لقاءات 
مع أناس من الديانتين 
المسيحية واإلسالمية

عمر الشيخ

صليــب وهــال يقتربان مــن بعضهما حتى 
يلتصقان، كِتَب أسفلهما »في سورية ومنذ 
أجــراس  مــع  املــآذن  أصــوات  تتعانــق  األزل 
إيقــاع  علــى  الوطــن«،  ُمشــّكلة  الكنائــس 
يفتتــح  اإلســامية،  والتكبيــرات  األجــراس 
املســيحي«  اإلســامي  »التعايــش  شــريط 
الســوري  النظــام  تلفزيــون  يبثــه  الــذي 
»تاحــم«  علــى   

ّ
مؤكــدا اآلخــر،  الحــن  بــن 

البــاد  فــي  الرئيســيتن  الديانتــن  خطــاب 
تحــت »رضــا« النظــام الحالــي ومنــذ »أزل« 
التقاريــر األمنيــة التي أشــرفت على ادعاءت 
تلفزيونية مماثلة تتماشى مع  أول تحذير 
عــن الصــراع الطائفــي »املفتعــل« الــذي كان 
إلعــام النظــام، الســبق األكبــر فــي ترويجــه 

وزرعه أمام السورين مع بداية الثورة. 
املولويــة  راقــص  اســتعداد  مشــهد  بــن 
الصوفيــة، وصــور لتمثــال الســيدة العذراء، 
تنطلــق حمامــات بيضــاء تلتقطهــا كاميــرا 
»جســر« بــن الديانتــن إياهمــا،  الشــريط  لـ
املوســيقى  عنــف  مــع  املشــاهد  يشــعر  إذ 
املرعــب، املرافــق لتلــك الصــور املتتاليــة، أن 

ثمة كشفا لجريمة حدثت.
 يفتتــح معلــق الشــريط كامــه بالتنقــل بــن 
أســماء املــدن الســورية، مــع شــواهد ســريعة 
وجامــع  حلــب،  كقلعــة  الدينــي،  لعمرانهــا 
خالد بن الوليد في حمص، ومسرح بصرى 
ســورية  حضــارة  »علــى  مؤكــدًا  درعــا،  فــي 
التــي لــن تــزول إال بــزاول الكــون« فــي إشــارة 
تلــك  كل  قبالــة  النظــام  إنجــازات  إلــى  منــه 
املعالــم التــي دّمرهــا الحقًا، ليبقــى متجاوزًا 

الحضارة والدين وما بينهما من بشر.
تمضــي دقائــق الشــريط عبــر لقــاءات مــع 
الديانتــن،  كلتــا  إلــى  ينتمــون  أشــخاص 

كانــت  كيــف  املشــاهد  علــى  يســردون 
مجالس »التآخي« االجتماعي في دمشــق 
أيــام زمــان، وكيــف لرجــل مســلم أن يتــزوج 
بالديانــة.  املســاس  دون  مســيحية  امــرأة 
بالتحضيــر  ســورية  حضــارة  »تجلــت 
كأعيــاد  الدينيــة  للمناســبات  الجماعــي 
امليــاد وعيــد األضحى وعيد الفطر ورأس 
الشــريط  ــق 

ّ
معل يقــول  الهجريــة«،  الســنة 

الــذي يعتبــر معّده أن ذلك »اكتشــاف« على 

مســتوى العمــل التوثيقــي لحقائق غريبة! 
تلفزيونيــة  تجميعــات  علــى  هنــا  نقــع  إذ 
للقــاءات ال تحمــل أي قيمة معرفية جديدة 
لــذاك »التعايــش«. أصــوات  مــا طــرأ  حــول 
قاســمهم املشــترك هــو »التلقــن« باتجــاه 
ــدٍم علــى ماضــي أفقدهــم 

َ
افتعــال حكايــة ن

املفتعلــة«  »الفتنــة  الراهــن  الحــدث  إيــاه 
الدينيــة  والرمــوز  األماكــن  باســتهداف 
وســط دمشــق باملفخخــات والقذائــف التي 

إلثــارة  أفعــال  أنهــا  دائمــًا  النظــام  يحســم 
النعــرات ُيخطــط لها فــي املناطق الخارجة 

عن سيطرته. 
كل من التقاهم معد الشريط أكدوا أن هذه 
كانــت  والشــباب  الطفولــة  »منــذ  األعيــاد 
كانــوا  طقــوس  الســورين«  لــكل  مشــتركة 
يمارســونها قبل أن يكتشــف إعام النظام 
أن هنــاك »تعايشــا« يحــدث ليخبرنــا بــه؟ 
مــا الهــدف من اســتخدام مصطلحــات مثل 
مســلم«  و»ســوري  مســيحي«  »ســوري 
أيــن  تــرى  مســيحية«  تــزوج  »مســلم  و 
الحيــاة املدينــة فــي هــذا الخطــاب الطائفي 
الســوري  النظــام  تلفزيــون  الــذي يعرضــه 
بحذافير بدائية أقرب ما تكون إلى تحذير 
الراعــي لرعيتــه لو تمــردوا بعصا االنتماء 

الديني املتنوع. 
ال يكــف الشــريط طيلــة ثاثــن دقيقــة عــن 
ســورية  فــي  دينيــة  مــزارات  بــن  التنقــل 
ومشاهد ألناس تؤدي الصاة في كنيسة 
يقابلها شخص يفتح باب الجامع، مئذنة 
ترصدهــا الكاميــرا بلقطــة تراجــع بطيئــة 
قائمــا  صليبــا  خلفيــة  فــي  ظهــر 

ُ
ت حتــى 

علــى بــاب كنيســة، كإســقاط مباشــر لحالة 
»التقــارب« التــي لــم تثــر أحــدًا ســوى هــذا 
كافــة  تواصلــه  ووســائل  بأدواتــه  اإلعــام 
أبرزهــا صورة لبرج كنيســة يعانق مئذنة 

جامع.
املحبــة  صــوت  فــوق  يعلــو  صــوت  »ال 
»هكــذا  الشــريط،  صــوت  يقــول  والتآخــي« 
ــا فــي الســابق وما زلنــا اآلن في الحاضر 

ّ
كن

واحــد  كشــعب  حياتنــا  نتابــع  وســوف 
أن  بقــي  واحــد«  وكبيــت  واحــدة  وكأســرة 
املناضــل  والرفيــق  القائــد  األب  مــع  يقــول 
»التآلــف«  معجــزات  صنــع  الــذي  املتنــور 

الديني بفكره.

في أبريل الماضي ُحررت المدينة من »القاعدة« )فرانس برس(

)Getty( يُظهر الشريط صورة لمسرح بصرى الشام في درعا

منذ تحريرها من ســطوة تنظيم »القاعدة« قبل أشــهر، خرج اإلعالميون اليمنيون في حضرموت من القمقم، وشــهدت المحافظة 
التي نقع شرقي اليمن طفرة إعالمية تعيد الحياة الصحافية إلى دورتها الصحية
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االسكندرية ـ محمد محسن

عد حرفة تصنيع الزجاج واحدة 
ُ
ت

مــن أقـــدم املــهــن الــتــي لــهــا مكانتها 
الخاصة بني املصريني، حيث تدخل 
منتجاتها كل بيت، ويستخدمها الجميع في 
اآلن أصبحت مثلها  مــكــان، ولكنها  مــن  أكــثــر 
التي تعاني  الكثير من األعــمــال األخــرى  مثل 
مظاهر  ورغــم  والهبوط.  الصعود  نوبات  من 
التطور، مازال أصحاب هذه املهنة متمسكني 
ومكابدة  التصنيع  في  التقليدية  بطريقتهم 
ــل تــفــشــي الـــغـــاء  ــة تــغــيــيــبــهــا، فــــي ظــ ــاولـ ــحـ مـ
والتغلب  الطاقة  وتكاليف  األســعــار  وارتــفــاع 
ــا أمــــــام املــنــافــســة  ــهـ ــعـ ــراجـ عـــلـــى مــتــاعــبــهــا وتـ
القوية من املصانع الكبيرة، مؤكدين أنهم لن 
ــاء لحرفتهم الــتــي ورثــوهــا عن  يــوّدعــوهــا وفـ

آبائهم وأجدادهم.
»متميزون ومبدعون« بهذه الكلمات يتحدث 
ـــاع الـــزجـــاج في 

ّ
ــن ــدم صـ ــ ــد أقـ ــــال، أحــ فــتــحــي بـ

مـــديـــنـــة اإلســـكـــنـــدريـــة شـــمـــالـــي مـــصـــر، بــفــخــر 
عــن زمــائــه وأقـــرانـــه فــي مهنته الــتــي يـــرى أن 
ــوال الــكــثــيــر من  ــ لــهــا الــفــضــل فـــي تــحــســني أحــ
املـــصـــريـــني، بــفــضــل مــنــتــجــاتــهــم الــتــي شــهــدت 
الــفــتــرة األخــيــرة،  فــي  تــطــورًا كبيرًا وملحوظًا 

وأصبحت في متناول يد الجميع.
ــروي »بـــــــــال«، وهـــــو جــــالــــس عـــلـــى كــرســيــه  ــ ــ يـ
الحديدي طويل األرجل، وحاني الظهر تجاه 
رحلته  عليها،  يعمل  التي  الخشبية  املنضدة 
الــزجــاج، والــتــي تتوارثها  مــع حــرفــة تصنيع 
 بعد جيل، وشكواه من أنها لم 

ً
األجيال جيا

تعد تجد فــي الــوقــت الــحــالــي نفس الــقــدر من 
االهــتــمــام والــعــنــايــة، على الــرغــم مــن استمرار 

االحتياج إليها في كل منزل.
يسترجع بــال ما تبقى من ذكريات أكثر من 
50 عــامــًا مــضــت عــنــدمــا بــــدأ الــعــمــل بــاملــهــنــة، 
ــهـــن الــتــراثــيــة  ــائـــا صـــنـــاعـــة الــــزجــــاج مــــن املـ قـ
االنــقــراض. فرغم  األصيلة والتي تقاوم خطر 
ــا وخــــامــــات تصنيعها  ــواّدهــ مــ تــســتــمــد  أنـــهـــا 
الــتــصــنــيــع صعبة  الــبــيــئــة، إال أن عــمــلــيــة  مـــن 
ومخاطرها كبيرة وتحتاج إلى خبرة ومهارة 
ــامـــل وتـــدريـــبـــه املــســتــمــر عـــلـــى الــتــشــكــيــل  ــعـ الـ

للحصول على منتج نهائي جذاب.
ولفت إلى أن سوء األحوال االقتصادية يهدد 
 االهتمام بها، كما 

ّ
بانقراض املهنة بعد أن قل

اندثر معظم العاملني بها، واملصانع الجديدة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا واآلالت  تــعــتــمــد عـــلـــى  الــــتــــي 
 

ً
اإللكترونية الحديثة، لم تعد تترك لنا مجاال
ظهر ما لدينا من إمكانيات، 

ُ
بدع ون

ُ
لنعمل ون

وهو ما أثر بالسلب على الذوق العام للزجاج 
فـــي األســــــواق. وأشـــــار إلـــى أن أنـــــواع الــزجــاج 
كــثــيــرة تــخــتــلــف حــســب اســتــخــدامــه وطــريــقــة 
ـــذي يــصــنــع أســـاســـا مـــن الــرمــل  تــصــنــيــعــه، والــ

يجب على النظام الغذائي 
أال يكون قاسيًا وال قليل 

السعرات الحرارية

2223
منوعات
مهنة

موهبةجمالتغذية

رسم

واشنطن ـ العربي الجديد

ــوداء اإلنـــتـــرنـــت  ــ ــ ــتـــاة سـ ــــور وقـــصـــة فـ ــــزت صـ غـ
ومـــواقـــع الــتــواصــل. إذ عــرفــت بــأنــهــا عــارضــة 
أزياء مقيمة في باريس وتعلم الناس كل يوم 
كيف يحبون أنفسهم كما هم. لكن بدايتها لم 

تكن سعيدة.
الـــ19  ذات  السنغالية  الشابة  ديـــوب،  فخوديا 
ــانـــت دائــــمــــًا ضــحــيــة تـــخـــويـــف مــنــذ  ربـــيـــعـــًا، كـ
صغرها. كما القت الكثير من النقد والسخرية 
إلى  أن تنقلب حياتها  اآلخــريــن قبل  مــن قبل 
األفضل.  وتناقلت مواقع التواصل االجتماعي 
داكنة  ببشرة  فيها  الــتــي تظهر  الــفــتــاة  صــور 
أكـــثـــر مـــن بـــاقـــي الـــبـــشـــر. ونـــقـــل مـــوقـــع »بــــورد 
باندا« قصتها التي بدأتها من معاناتها في 
الــصــغــر.  وقــالــت خــوديــا لــلــمــوقــع: »تــعــرضــت 
للكثير من املضايقات أثناء نموي بسبب لون 
بشرتي. وما زلت حتى اليوم أتلقى السخرية 
واملضايقات عبر اإلنترنت في بعض األحيان«. 
إال أنها تعلمت الدرس وصارت تتقبل نفسها 
كما هي. إذ تقول: »تعلمت أن أحب نفسي أكثر 
يومًا بعد يوم، وعدم االلتفات إلى األشخاص 
ونجاحًا  شــهــرة  خــوديــا  وحققت  السلبيني«. 
عبر مواقع التواصل. إذ عندما كانت في عمر 
17 دخلت عالم املوضة وانتشرت صورها عبر 
اإلنترنت لتنال 235 ألف معجب في حسابها 
عــــبــــر »إنـــــســـــتـــــغـــــرام«. والــــــــــذي عــــبــــره تــشــجــع 
معجبيها عــلــى قــبــول االخـــتـــاف. واشــتــهــرت 
بالعبارة التي تقول: »إذ كنت محظوظًا كفاية 

خصوصًا للواتي ُيمارسن عادة هذه الهواية. 
الحمل وبعد  فترة  االســتــمــرار خــال  وُيمكن 
الــوالدة، وُيمكن للواتي ال ُيمارسن الرياضة 
أن يلجأن إليها بعد الوالدة الطبيعية بشهر 
ونصف الشهر، وفي حال الوالدة القيصرية 
ــعـــد شــهــريــن  ــة بـ ــاضــ ــريــ ُيــــمــــكــــن  مــــمــــارســــة الــ
 بــحــســب الــحــالــة وبــعــد 

ّ
ونـــصـــف الــشــهــر، كــــل

مراجعة الطبيب. وال مانع من رياضة املشي 
والتمارين الخفيفة بداية، وبعد وقت قصير 
يمكن البدء بممارسة التمارين األصعب مع 

زيادة الوقت املخّصص لها«.
باع نظام غذائي، 

ّ
وتنصح بيان الحامل بـ »ات

قليل  يكون  وأال  قاسيًا،  يكون  أال  لكن على 
السعرات الحرارية، بل معتدال لكي تستطيع 
املرأة إرضاع طفلها ومنحه الغذاء الجيد«. 
ــانـــة بــاخــتــصــاصــيــة  ــتـــعـ ــــى »االسـ وتــــدعــــو إلـ
 

ّ
تغذية لتحديد االحتياجات الطاقوية، فكل
ســـيـــدة تــحــتــاج إلــــى طـــاقـــة مــعــيــنــة تختلف 
النساء. لكن يمكن  عــن حــاجــات غيرها مــن 
تناول بني 6 إلى 8 وجبات صغيرة يوميا ال 

 منها 220 سعرة حرارية«.
ّ

تتعدى كل

عتاب شمس الّدين

يـــتـــغـــيـــر جــــســــم املــــــــــرأة خـــــــال فــــتــــرة الـــحـــمـــل 
إضافيًا،  وزنــًا  تكتسب  فهي  واضــحــًا،  تغيرًا 
بــاإلضــافــة إلـــى وزن الــجــنــني. وبــعــد الــــوالدة 
التخلص من  الوحيد هــو كيفية  الــهــّم  يكون 
الــكــيــلــوغــرامــات املكتسبه خـــال تــلــك الــفــتــرة. 

ها ليست بتلك الصعوبة.
ّ
لكن

 
ّ
الــتــغــذيــة بــيــان أحــمــد إن تــقــول اختصاصية 
بــني 12  فــتــرة حملها  فــي  »الــحــامــل تكتسب 
 
ّ
كيلوغراما إلى 16، أو حتى أكثر، وبعضهن
ــــى 25 كــيــلــوغــرامــًا  ــور إلـ ــ ــ قــــد تـــصـــل بـــهـــم األمـ
إضــافــيــًا. والــفــتــرة األولـــى مــن الــحــمــل، أي في 
الشهور الثاثة األولى، ال تكسب الحامل أي 
 الجنني ال  يــكــون قــد بــدأ في 

ّ
كــيــلــوغــرام، ألن

اكتساب الوزن بشكل جّدي«.
»العربي الجديد«،  شجع بيان، في حديث لـ

ُ
وت

املـــــــرأة الـــحـــامـــل عـــلـــى »خــــســــارة الــــــــوزن  بــعــد 
الوالدة من خال ممارسة الرضاعة الطبيعية 
األولـــى. فهذا  الستة  الحصرية خــال األشهر 
يــمــنــح الـــفـــوائـــد لــــأم ويــجــعــلــهــا تــخــســر 500 
ســـعـــرة حـــراريـــة يــومــيــًا، كــمــا تــفــيــد الــرضــيــع 
ها تدعو إلى »عــدم  إضافة 

ّ
بشكل كبير«. لكن

اليانسون واملياه إال في حال استدعت الحالة 
نــــوع دواء.  أي  أو  الــفــيــتــامــني  الــطــفــل  إعـــطـــاء 
وُيمكن للمرأة االستمرار في اإلرضاع إلى أن 

يبلغ الطفل عمر السنتني أو أكثر«.
 »الــريــاضــة أيضا 

ّ
ــضــيــف مــشــّددة عــلــى أن

ُ
وت

ــســاعــد عــلــى خـــســـارة الـــــوزن بــشــكــل أســــرع، 
ُ
ت

بأن تولد مختلفًا، فا تتغّير أبدًا«. وكان عالم 
عرض األزياء، قد شهد موجة عنصرية كبيرة، 
ضّد العارضات من أصول أفريقية تحديدًا في 
بعض  أن  حتى  االميركية،  املتحدة  الــواليــات 
أشــهــر عـــارضـــات الـــعـــام صــاحــبــات الــبــشــرات 
الـــــســـــوداء، تـــحـــدثـــن عــــن مـــصـــاعـــب وصــولــهــن 
إلــى العاملية، ومــن بني هــؤالء نعومي كامبل، 
أشـــهـــر عــــارضــــة ســــمــــراء فــــي الـــعـــالـــم، ومــعــهــا 
العارضات  بعض  واتهمت  إيــمــان.  الــعــارضــة 
وكاالت عرض األزياء بمنح فرص للعارضات 
صــاحــبــات الـــبـــشـــرات الــبــيــضــاء فـــرصـــًا أكــبــر، 
ــاء الــكــبــيــرة لـــهـــؤالء، رغــم  ــ وتــفــضــيــل دور األزيـ
وجــود عــارضــات من أصــول أفريقية يتمتعن 

بمقاييس جمالية أكثر من مناسبة.

بالطبع على املرأة الراغبة في خسارة الوزن 
 تعتمد نظاما غذائيا صحيا، 

ّ
بعد الوالدة أن

القمحة  أو خبز  األســمــر  الخبز  تتناول  كــأن 
الكاملة، والبروتينات، املوجودة في البيض 
والــجــبــنــة الــبــيــضــاء، ولــحــم الــبــقــر، وســفــايــن 
الــدجــاج املــشــوي أو املــســلــوق، واالبــتــعــاد عن 
املقالي واإلكثار من الخضار والفواكه، ألنها 
الفيتامينات  وتمنح  بالشبع  شعورًا  تعطي 
تحتاج  التي  الغذائية  والعناصر  واأللــيــاف 

إليها الحامل بعد الوالدة«.
ــار  ــبـ ــتـ ــعـــني االعـ ـــــــه يـــجـــب األخـــــــذ بـ

ّ
ــل أن ــمـ ــكـ وتـ

املصادر الغنية بالحديد والكالسيوم وزيت 
السمك، كالحبوب، فا بّد من تناول العدس 
والبازياء،  والفاصولياء  والحمص  والفول 
والــخــضــار املــغــذيــة كــالــخــضــراوات الــورقــيــة، 
واللحمة  وامللوخية،  والسبانخ  الروكا  منها 
الحمراء، والجبنة واللبنة واللنب والحليب«.

وتــنــّبــه اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة مــن »خــطــورة 
تـــــنـــــاول املـــــشـــــروبـــــات الـــــغـــــازيـــــة، وضـــــــــرورة 
الفواكه،  أو  الطبيعية  بالعصائر  استبدالها 
ــار الـــســـنـــاكـــات الــخــفــيــفــة كـــالـــفـــواكـــه  ــيــ ــتــ واخــ
واملكسرات النيئة والخضار، منها الجزر مع 
املصنوعة  بالحلويات  واالكــتــفــاء  الحامض. 
الدسم،  السكر والخالية من  قليلة  املنزل  في 
في سبيل االبتعاد عن الشوكوال والتشيبس، 
ب تــنــاول األطــعــمــة في 

ّ
كما مــن األفــضــل تجن

بتناول  واالكتفاء  الليل  من  متأخرة  ساعات 
الساعة  قبل ساعة ونصف  األخــيــرة  الوجبة 

.»
ّ

من النوم، على األقل

زينة نصار... فنانة فلسطينية رشاقة المرأة بعد الوالدة
ترسم على كل شيء

خوديا ديوب تحّدت العنصرية

تنتشر في شوارع الخليل 
جداريات للقادة والمقاومين 

الفلسطينيين. خلف هذه 
الرسومات يقف الفنان 

الفلسطيني يوسف كتلو

سما حسن

بسيسو  إيهاب  الفلسطيني  الثقافة  وزيــر  أشــاد 
التي اطلع عليها مؤخرًا في  بـ »جداريات دورا« 
الفلسطينية  الــخــلــيــل  مــديــنــة  قــضــاء  دورا  بــلــدة 
املدينة  الثورة ألن هــذه  والتي تعتبر من معاقل 
األكــثــر احــتــكــاكــًا بــاالحــتــال بــعــد مــديــنــة الــقــدس، 
ولـــذلـــك فــقــد كــانــت هـــذه الـــجـــداريـــات الــتــي تمثل 
ــوز الــنــضــال هـــي الــبــدايــة لتتويج  ــوزًا مـــن رمــ ــ رمـ
الثقافية  الـــجـــدرايـــات  الــصــغــيــرة كــمــعــقــل  الــبــلــدة 
عمايرة  يوسف  الفنان  رسمها  والتي  والوطنية 
واملعروف بيوسف كتلو وهو ابن مدينة الخليل.

وقـــد قـــام الــفــنــان يــوســف كــتــلــو بتنفيذ عـــدد من 
الجداريات الضخمة وبمساعدة ودعم املحافظة 
تثبت  والتي  الخليل،  في  واألهــالــي  واملؤسسات 
ــرمـــوز الــفــلــســطــيــنــيــة مثل  حــضــور الــعــديــد مـــن الـ
الشاعر محمود درويش والروائي غسان كنفاني 
إضــافــة إلــى جــداريــات تمثل أهــم الــشــهــداء الذين 
سقطوا على ثرى فلسطني مثل ماجد أبو شرار 
وبــاجــس أبـــو عــطــوان، وتعتبر هـــذه الــجــداريــات 
الــتــي تقف شامخة فــي أهــم األمــاكــن حيوية في 
الفلسطيني  النضال  تاريخ  على  شاهدة  البلدة 
ومعلنة التحدي لاحتال الذي يراها عبر مواقع 
ــذلـــك طــــائــــرات االســـتـــطـــاع وغــيــرهــا  املـــراقـــبـــة وكـ
مــن وســائــل الــحــرب الــتــي تستخدم ضــد الشعب 
األعــزل ســواء من الجنود أو جحافل املغتصبني 

غزة ـ عالء الحلو

»زلطة«  بـ نصار  زينة  الفلسطينية  الفنانة  تعثرت 
)حـــصـــى مــتــوســطــة( وهــــي فـــي طـــريـــق الـــعـــودة إلــى 
فقررت  الناعم،  وملمسها  شكلها  أعجبها  منزلها، 
الــتــقــاطــهــا كـــي تــرســم عــلــيــهــا األشـــكـــال الــكــارتــونــيــة 
ورسومات االنيميشن التي تعشق، وهذا ما حصل 

، حيث أصبحت تقتني مجموعة منها.
ً
فعا

العشرينية نصار  بداية عشق  يكن  لم  املوقف  ذلــك 
للفنون، وإعادة تدوير مواد البيئة إلى أشكال فنية، 
أجل  من  استخدامه  يمكن  ما  كل  استخدمت  حيث 
قدرتها  تعكس  الصنع،  يدوية  بمنتجات  الــخــروج 
على صنع شيء من ال شيء، والتي وصلت إلى حد 

استغال أغطية زجاجات املشروبات الغازية.
شــغــف زيــنــة بــفــكــرة الــرســم عــلــى الــزلــط دفــعــهــا إلــى 
ــزة، أو  الــبــحــث عــن قــطــع الــزلــط عــلــى شــاطــئ بــحــر غـ
ــــدت، وغــســلــهــا، ومــن  الــتــقــاطــهــا مـــن الـــشـــارع إن وجـ
قلم مخصص، ومن  الخطوط عبر  الــبــدء برسم  ثــم 
ثـــم تــلــويــن تــلــك الـــرســـومـــات بــــاأللــــوان املــخــصــصــة 
للرسم على الــزجــاج، أو املناكير، أو أي من األلــوان 
ــمـــت زيــنــة،  الـــتـــي ال تـــــذوب مـــع مـــــرور الــــوقــــت. ورسـ
وهـــي خــريــجــة الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة عــلــى األحــجــار 
رسوم  الكارتونية،  الرسوم  من  الجامدة، مجموعة 
األنيميشن، الـــورود، األطــفــال، األشــجــار، الــزخــارف، 
الــحــروف املوسيقية،  الــوجــوه،  الهندسية،  األشــكــال 
ــال الــفــنــيــة، وغــيــرهــا،  ــكـ الـــطـــيـــور، الـــحـــيـــوانـــات، األشـ
ولــونــتــهــا جميعًا بــألــوان زاهــيــة. الــفــتــاة املــهــووســة 

املــتــشــدديــن. ويـــوســـف كــتــلــو هـــو فــنــان تشكيلي 
فلسطيني من مواليد العام 1965 وقد  خصص 
جزءًا من مصروفه اليومي وهو الزال تلميذًا في 
الرسم بسبب رغبة دفينة  أدوات  املدرسة لشراء 
مــن مشاعر حتى  بــداخــلــه  يــجــول  عما  بالتعبير 
دخــل املعتقات اإلســرائــيــلــيــة الــتــي أمــضــى فيها 
أثرها  فتركت  بينها   

ً
متنقا مــن عمره  7ســنــوات 

الكبير في نضج موهبته وإثراء ذاكرته بمظاهر 
وأســـالـــيـــب الــعــنــف والــظــلــم والـــتـــي ســاهــمــت في 
إخــــراج وإبــــراز موهبته وقـــد اســتــطــاع أن يرسم 
صــــورًا مــن مــعــانــاة املعتقلني مــن داخــــل السجن 
مستخدمًا أي أداة بدائية تقع بني يديه ويحولها 
إلـــى ألــــوان حــتــى لــو كــانــت الحليب أو الــبــنــدورة 
لرسم  جوانب من معاناة املعتقلني واملناضلني، 
واألم  والــشــجــرة  النكبة  قبل  البيت  ملفتاح  فــكــان 
املتشبثة باألرض مكانهم البارز في لوحاته التي 

كان الجنود يصادرون معظمها.
وقــــد انــضــم كــتــلــو لــرابــطــة الــفــنــانــني التشكيلني 
وأصــبــح عــضــوًا فــيــهــا، كــمــا شــغــل عـــدة مناصب 
منها منصب نائب رئيس مؤسسة إبداع للثقافة 
العنقاء  أمــنــاء جمعية  والــفــنــون وعضو مجلس 
الثقافية في الخليل، وقد افتتح مؤخرًا معرضه 
الــذي يحمل عــنــوان »الــحــب روح اإلنسانية« في 
ــارة مــنــه لــنــبــذ الــعــنــف وســفــك الـــدمـــاء والـــذي  ــ إشـ
اســتــمــر لــعــدة أيــــام فــي جــامــعــة الــخــلــيــل، وســوف 
يعكف يوسف خال أيام على تنفيذ مشروع وزارة 
الــثــقــافــة بــاعــتــبــار بــلــدة دورة مــديــنــة الــجــداريــات 
لياسر  الطبيعي  بالحجم  جدارية  سينفذ  حيث 
عرفات وسوف توضع على الطريق ما بني دورا 
والــخــلــيــل، كــمــا ســيــقــوم بتنفيذ ثـــاث جــداريــات 
ــــاث شـــخـــصـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة  جــــديــــدة تـــمـــثـــل ثــ
القاسم ومعني  زيــاد وسميح  هامة وهــم توفيق 
الفنان كتلو جــداريــات أخرى  بسيسو، وقــد نفذ 
في مدن مختلفة من فلسطني مثل جدارية جورج 

حبش في رام الله.

املجسمات  وصناعة  التشكيلية  والفنون  بالرسم، 
ــامــــد إلـــى  ــامـــت وجــ ــــيء صـ الــفــنــيــة وتـــحـــويـــل كــــل شـ
ــــروي حــكــايــات مـــن الـــجـــمـــال، تـــقـــول إنــهــا  لـــوحـــات تـ
الازمة، لصناعة  املــواد غير  تحاول االستفادة من 
مــــواد جــيــدة لــاســتــخــدام، أو الـــعـــرض، حــيــث تقوم 
جــديــدة،  لفكرة  انتباهها  يلفت  شــيء  كــل  بتجريب 

وأنها ترى متعتها الحقيقية، حني تنجح.
ــربـــي الـــجـــديـــد« من  ــعـ وتــضــيــف فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
داخل غرفتها التي زينت جدرانها برسومات فنية 
وأشـــجـــار، وحــولــتــهــا إلـــى مــرســم ومــعــمــل لصناعة 
كل  عــلــى  تـــرك بصمتها  تــحــاول  أنــهــا  مجسماتها، 
شيء حولها، فترسم على قصاصات الورق، وعلى 
الــدفــاتــر والـــزجـــاج، وتــحــول الــدبــابــيــس إلـــى أقـــراط، 

واألحبال امللونة والخرز إلى أساور.
وتوضح أنها شاركت في معرض »زهرة الخريف« 
ــازت لوحتها بــالــجــائــزة األولــــى، والــتــي تحدثت  وفـ
في  شاركت  أنها  مبينة  الفلسطيني،  االنقسام  عن 
دورة لتعلم رسم املوديل وتحريك رسوم االنيميشن 
»البوزيت«، لكنها لم تحصل على الفائدة املرجوة، 
الفيديوهات  متابعة  عبر  قــدراتــهــا  تطوير  فــقــررت 
الــفــنــون. وتــعــتــبــر زينة  الــخــاصــة بمختلف أنـــــواع  
الفن »حياتها، وتكون سعيدة وهي ترسم على أي 
مجسم، أو عندما تصنع أي عمل فني«، موضحة أن 
الخروج بمثل هذه األعمال في ظل األجواء الصعبة 
نجاحًا  يعتبر  املحاصر،  غــزة  قطاع  بها  يمر  التي 
وتــحــديــًا لــلــظــروف، ومــؤشــرًا عــلــى الــقــدرة واإلرادة 

التي يمكنها أن تصنع كل شيء.

هل تختفي الحرفة اليدوية الشهيرة؟

)Getty/يجب اإلكثار من الخضار والفواكه )سام إدواردز

في هذه األثناء، 
تفور بهجة الحياة 

في صْور، الحرة من 
أي زجر أو فرض أو 

تزمت، ويأتيها الناس 
من كل المناطق 

اللبنانية، خصوصًا في 
الصيف، حين يزدهر 

سوق

صناعة الزجاج 
في مصر

الجداريات التي تكيد االحتالل

فنون وكوكتيل

بــعــد تسخينها في  ــواد  ــ املـ بــبــعــض  املــخــلــوط 
درجة حرارة عالية وتحويلها إلى عجينة يتم 
تشكيلها قبل أن تجف بحسب الغرض املراد 
منها، فورشته متخصصة في صناعة بعض 
املنتجات املنزلية أو األدوات التجارية امللونة 
التي  الثانية  املرحلة  أن  وأوضـــح  واملــزخــرفــة. 
تتضمن عملية التشكيل ويتّم خالها تحويل 
مصهور الزجاج املبرد إلى مادة صلبة سواء 
اليدوي  النفخ  عــن طريق  أو  قالب  فــي  بصّبه 

على ترك املهنة، وهو ما تسبب أيضا في غلق 
أو تغيير كثير من الورش نشاطها.

ويــتــفــق مــعــه مــحــمــود الـــســـيـــد، مـــالـــك إحـــدى 
الـــورش فــي غــرب اإلســكــنــدريــة، قائا املشكلة 
ــود  ــ ــي ركـ ــ ــاب الـــــــــورش هـ ــ ــحـ ــ الــــتــــي تــــــــؤرق أصـ
ــات بـــســـبـــب األحــــــــــوال االقــــتــــصــــاديــــة،  ــتـــجـ ــنـ املـ
الــغــاز بــصــورة غير مسبوقة،  وارتــفــاع سعر 
للحفاظ  الجهود  يتطلب تضافر  الــذي  األمــر 
عــلــى املــهــنــة وتــطــويــرهــا، ملـــا لــهــا مـــن أهــمــيــة 

بــالــفــم أو املــنــفــاخ، أو عــن طــريــق الــنــفــخ اآللـــي، 
ــى يــبــرد بــبــطء حــتــى ال ينكسر أو 

ّ
ويــتــرك حــت

يتشقق، على أن ينتهي ذلك بمرحلة التهذيب 
والتنظيف والصقل للمنتج النهائي ليصبح 

جاهزا لاستخدام.
ــــال« عـــن مــخــاطــر مــهــنــة نفخ  كــمــا تـــحـــدث »بــ
الــــزجــــاج الـــتـــي يــعــمــل بـــهـــا، قـــائـــا »الـــتـــعـــّرض 
أكثر  العاملني بها  الــجــروح يجعل  أو  للحرق 
الكثير منهم  للمشاكل، وهو ما أجبر  عرضة 

على مدار التاريخ املصري. وحذر من أن هذه 
ليس  االنـــقـــراض؛  إلــى  فــي سبيلها  الصناعة 
فقط بسبب حجم املخاطر التي يتعرض لها 
العاملون مــن حــروق وجـــروح وتحمل درجــة 
حــــــرارة الـــفـــرن الـــتـــي قـــد تــصــل إلــــى أكـــثـــر من 
 
ً
1600 درجة مئوية، مما يجعلهم أكثر عرضة

ــاألمــــراض، وإنـــمـــا بــســبــب ضعف  لــإصــابــة بــ
الشاق  املجهود  تتناسب مع  التي ال  األجــور 
ــاف: تعلمنا مــنــذ الــقــدم  الـــذي يــبــذلــونــه. وأضــ

كــيــف نــصــنــع الـــزجـــاج ونـــبـــرز فــيــه الـــزخـــارف 
على سطح املرايا والقوارير بألوانها املطلية 
ــلـــة وخـــطـــوط  ــتـــداخـ ــقـــوش املـ ــنـ ــالـ ــالـــذهـــب وبـ بـ
الــــرســــوم الــهــنــدســيــة الـــتـــي تـــمـــّيـــز بـــهـــا الــفــن 
ــواع الـــفـــنـــون، أمــا  ــ اإلســـامـــي أو غـــيـــره مـــن أنــ
املاكينات واآلالت الحديثة فهي صماء عمياء، 
ال روح فيها، وتعتمد فقط على نقاء الخامة 

وإنتاج كميات كبيرة بدون أي جماليات.
ويــســتــطــرد أحــمــد حــنــفــي، مــالــك إحـــدى ورش 

الزجاج في مدينة الحرفيني بمنطقة محرم بك 
: »يد العامل تضيف 

ً
وسط اإلسكندرية، قائا

والفنية،  اإلبــداعــيــة  الــقــدرة  الــنــهــائــي  للمنتج 
والتي يكتسبها بخبرة ومهارة السنوات في 
الزمن  مواكبة  إلــى  تحتاج  التي  الحرفة  هــذه 
والــتــطــور وإنــتــاج نــمــاذج مختلفة بــني الحني 

واآلخر«.
ويضيف الحرفي ذو األعــوام الـــ53، أنــه يعمل 
في تلك املهنة منذ حوالي 40 سنة، في الورشة 
الـــتـــي امــتــلــكــهــا أبـــــوه وجــــــده، مـــشـــيـــًرا إلــــى أن 
الورشة اشتهرت منذ عقود بصنع املنتجات 
كــاألبــاريــق والــقــواريــر وغــيــرهــا مــن املنتجات 
الزجاجية التي يتم تشكيها عن طريق النفخ 
ــا اآلن فاليد  فــي كــتــلــة الــعــجــني الــزجــاجــي، أمـ
واملصانع  الكبيرة  املعارض  ألصحاب  العليا 
ذات اآلالت الحديدية التي تنتج زجاًجا با أي 

عاقة بالثقافة العربية أو املصرية األصيلة.
وتضيف أسماء عبد العزيز، إحدى العامات 
الـــزجـــاج بــاإلســكــنــدريــة:  ــة لتصنيع  فـــي ورشــ
»الــــزجــــاج املـــعـــد عــلــى الــطــريــقــة الـــيـــدويـــة هو 
ا، بسبب الطريقة والخطوات التي 

ً
األغلى ثمن

يتم تصنيعها بها«. وتابعت: »لأسف غالبية 
ــال، فـــا نــتــمــكــن من  ــمـ الـــــورش تــعــانــي مـــن اإلهـ
تطوير أنفسنا وأعمالنا لقلة اإلمكانيات، في 
يملكها  التي  املصانع  فيه  تكبر  الــذي  الــوقــت 

رجال أعمال ليس لهم أي عاقة باملجال«.
ــعـــارض  وتــــؤكــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أن غــالــبــيــة املـ
ــــني زبـــائـــن  ــــن بـ ــــوا مـ ــانـ ــ ــبــــرى واألثـــــــريـــــــاء كـ ــكــ الــ
الورشة التي تنتج الزجاج املزين واملزهريات 
ـــــا وطــريــقــة 

ً
والــــشــــمــــعــــدانــــات، ويـــضـــفـــي ألـــــوان

جديدة في تصميمها، تعطي أجــواًء عصرية 
على كل منتج.

ــارت إلـــى أن غــالــبــيــة صــنــاع الـــزجـــاج، ال  ــ وأشــ
املهنة  أبناؤهم في نفس  بــأن يعمل  يرحبون 
 الــكــبــيــرة الـــتـــي يــتــكــبــدونــهــا، 

ّ
ــاق بــســبــب املــــشــ

وعــدم وجــود أي من أنــواع الحماية والتأمني 
 عن غموض 

ً
الصحي واالجتماعي لهم، فضا

مستقبلها كحرفة وسط املصانع الكبرى التي 
تزيدهم فقًرا فوق فقرهم.

يتعّرض العاملون في 
هذه الحرفة إلى مخاطر 

عدة أبرزها الحروق

اشتهرت خوديا بقصتها الملهمة )فيسبوك(
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البالد العربية أو خارجها، فال يمكن تجاهل 
التغيرات والتمّوجات التي تحدث أمامنا في 
بالنسبة  تجارب مسرحية سورية وعراقية... 
إلى املسرح، فلطاملا كان اللجوء والهجرة إلى 
جــانــب الـــحـــرب، أســبــابــا فــي نــقــالت كــبــرى في 
 على ذلك من ظهور 

ّ
الكتابة املسرحية، وال أدل

»مسرح العبث« بعد الحرب العاملية الثانية. 
ومع ظهور مسرحيني سوريني، بدؤوا العمل 
فإنهم  ســـوريـــة،  خــــارج  معظمهم   ،2011 بــعــد 
يـــجـــدون أنــفــســهــم أمـــــام أســئــلــة جـــديـــدة غير 
أسئلة سعد الله ونوس، وتقنيات دخلت على 
الــجــديــدة، أصبح  امليديا  مــن  املسرحي  النص 
يحضر الفيديو والصورة، إلى جانب وسائط 
االتـــصـــال الــحــديــثــة فنجد فــيــســبــوك مــوجــودًا 
أيـــضـــا عــلــى الــخــشــبــة، كـــمـــفـــردة مـــن مـــفـــردات 
أن يصير جـــزءًا من  الــحــيــاة وبــالــتــالــي يمكن 
النص والسينوغرافيا؛ من أبرز هذه التجارب 
السورية »ما عم إتذّكر« لـ وائل علي و»بينما 
كنت أنتظر« لـ عمر أبو سعدة، و»جثة فيل في 
الصحراء« لـ أيهم آغا، و»النمور« لـ مي سكاف.
فـــي »مـــهـــرجـــان طــنــجــة لــلــفــنــون املــســرحــيــة«، 
كتبها  »الحريق«،  ُعرضت  أقيم مؤخرًا،  الــذي 
املغربي قاسم محمد وأخرجها العراقي محمد 
سيف املقيم في باريس، وعنها يقول األخير 
ــهــا مسرحية تناص حــّر وحــّي مع حاضر 

ّ
»إن

وتراجيدتها  مــأســاتــنــا  تنحت  آثــــاره  زالـــت  ال 
ــقـــادم الــغــامــض الـــذي  الــيــومــيــة، تـــنـــاّص مـــع الـ
نجهل مالمحه، تناص مع آلة امللك لير وعبثه 
بمملكته مع صمت بهلول تجاه أفعال ملكه، 
حيث لم يعد لسخريته أي نفع بعد خرابها«.

ثمة تجربة أخرى بدأتها األكاديمية املصرية 
مــروى مهدي في برلني، التي أّسست جمعية 
ــدأت بــأرشــفــة  ــ »املـــركـــز الــعــربــي لــلــمــســرح«، وبـ
ــاء،  ــنـــسـ ــا الـ ــريــــن، خـــصـــوصـ ــهــــاجــ حــــكــــايــــات املــ
ــفــهــا الحـــقـــا فـــي املـــســـرح فــيــمــا تــعــتــبــره 

ّ
لــتــوظ

مــســاعــدة لــلــطــرفــني: الـــالجـــئ واملــجــتــمــع الـــذي 
اســتــقــبــلــه، وهـــــذه لــيــســت تــجــربــة فـــريـــدة من 
نوعها، يمكن كتابة قائمة بمسرحيات سورية 
وعــراقــيــة ولــبــنــانــيــة وفــلــســطــيــنــيــة وبــوســنــيــة 
التوثيقي،  بـ املسرح  اليوم  اعتمدت ما يعرف 
ــو يــســتــخــدم شـــهـــادات حــقــيــقــيــة لــالجــئــني  وهــ

وناجني كأساس لبناء العمل املسرحي. 
»لسنا أرقــامــا« هو واحــدة من التجارب التي 
ـــفـــت فــيــهــا مـــهـــدي املـــســـرح لـــعـــرض حــكــايــا 

ّ
وظ

املهاجرات السوريات وإخراج فيلم عن عملها، 
تــقــول فـــي حــديــث إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»الــفــيــلــم هــو مــشــروع اجــتــمــاعــي ولــيــس فنيا. 
واستخدمنا  التواصل  على  النساء  ساعدنا 
املسرح أداة للمساعدة، لم نحتج إلى التمثيل، 
الديكور  أدخلنا عناصر مسرحية مثل  ولكن 
واملوسيقى واألضواء، كان ذلك نتاج جلسات 
مغلقة مّكنت النساء من التعبير دون خوف، 
الــتــجــّرد في   

ّ
واســتــّمــر العمل ستة شــهــور ألن

 أمــام الجمهور األملــانــي كان 
ّ
عــرض قصصهن

تحدّيا غير مدروس«.
»غير  للمهاجرين  مــســرح  فــي  التفكير  أن   

ّ
إال

ممكن حاليا«، بحسب مهدي التي تضيف »ال 

وصال الشيخ

يتغّير   
ً
مفصال الــحــرب  كــانــت  لطاملا 

بــعــد  مــــا  أدب  فـــيـــقـــال  األدب،  بــــعــــده 
الـــحـــرب، أو املــســرح فــيــســّمــى مسرح 
الحرب، وصواًل إلى السينما والفن التشكيلي 
ومــخــتــلــف أشــكــال الــفــنــون الــتــي تــجــد نفسها 
أمام محاوالت مختلفة إما للتأّمل في الحرب، 
أو ترميم الذاكرة، أو مللمة املشاعر والــذات أو 
التاريخ أو التعبير عن القسوة  السخرية من 
ــذا ما  ــع جــديــد. وهـ أو حــتــى االنـــدمـــاج فــي واقـ
حدث بعد الحربني األولى والثانية، وهذا ما 
يــحــدث اآلن فــي املــســرح الــعــربــي ســـواء داخــل 

سليمان الحقيوي

بــــول  يــــعــــود   ،)2016( »هــــــــي«  جـــــديـــــده  فـــــي 
لة: تقديم 

ّ
فيرهوفن )1938( إلى لعبته املفض

وهــو موضوع  للجنس،  مغايرة  نظر  زاويـــة 
لن  الهولندي  املخرج  أن  الجميع يعتقد  كان 
مــّجــددًا، خصوصا بعد كبوته  إلــيــه  يــتــطــّرق 
إذ  »فــتــيــات االســتــعــراض« )1995(،  فــي فيلم 
ُيـــقـــِدم صـــاحـــب »غـــريـــزة أســـاســـيـــة« )1992(، 
بمفردات  نفسها،  املغامرة  على  أخـــرى،  مــّرة 
في  البداية،  منذ  فيرهوفن،  يضعنا  جديدة. 
قلب عامله الغريب. كاميرا مثّبتة وسط منزل، 
وصوت صراخ قوي ينبعث من غرفة النوم. 
التضليل،  مــن  بشيء  ُيلقي  أن  هنا  يفوته  ال 
فمصدر هذا الصوت غريب وغير واضــح؛ ال 

هو صوت نشوة وال هو صوت ألم.
ــتــــراب الـــكـــامـــيـــرا مـــن الـــغـــرفـــة نــشــاهــد  بــعــد اقــ
عملية اغتصاب، حيث يقوم رجل قوي يخفي 

وضربها  ميشيل  السيدة  باغتصاب  وجهه 
املــخــرج  بــقــســوة عــلــى وجــهــهــا. تستمر لعبة 
حـــني يـــفـــّر الـــرجـــل فــتــنــهــض مــيــشــيــل وتــأخــذ 
بلغ بطلة 

ُ
ت حّماما وكــأن شيئا لم يحدث. لم 

االغتصاب  ولم يشّكل حدث  الشرطة،  العمل 
خبر 

ُ
أي تغيير عــلــى ســيــر حــيــاتــهــا، وحـــني ت

ة من أصدقائها، تفعل ذلك ببرود وكثير 
ّ
شل

من عدم االكتراث.  
فــي بيت كبير، فهي  تعيش ميشيل وحــدهــا 
ــقــة ولــديــهــا ابــــن شــــاب يـــحـــاول أن يجد 

ّ
مــطــل

عالقات  البطلة  تقيم  ال  الــحــيــاة.  إلــى  طريقه 
جّيدة مع األقارب واألصدقاء والزمالء، وهي 

س شركة أللعاب الفيديو.
ّ
التي تترأ

ــد كــشــخــصــيــة مــيــشــيــل، اخــتــار 
ّ
فـــي دور مــعــق

لة الفرنسية إيزابيل أوبير. املرأة 
ّ
املخرج املمث

القلب  ينية ظهرت بشخصية متحّجرة 
ّ
الست

ال تستجيب إلى أية مشاعر، وتقابل معاناة 
فــي مشهد إصابة  مــاكــرة.  بابتسامة  الــنــاس 
بأن  الطبيبة  خبر 

ُ
ت دماغية  بجلطة  والدتها 

والــدتــهــا تـــّدعـــي املــــرض فــقــط. إنــهــا ال تهتم 
بحجم ما تفقده ما دامت على قيد الحياة.

الماضي 
بوصفه اآلن

وجد المخرج الهولندي 
بول فيرهوفن في رواية 

فرنسية عناصر لعبته 
المفّضلة التي أتقنها في 

أفالم سابقة؛ وضعيات 
وعالقات حميمة تضيء 

أعماق الشخصيات

ال يمكن الحديث عن 
اتجاه واضح لدى 
المسرحيين العرب 

بعد موجات اللجوء 
واالنتفاضات والحروب 

منذ 2011 إلى اليوم، لكن 
ثمة محاوالت فردية 

تواجه تحديات جديدة 
لم يواجهها المسرح 

العربي من قبل

هي قلب متحّجر في لعبة فيديو مربكة

مسرح عربي ما بعد اللجوء

مسرح الالجئين 
هو ذاكرة أخرى عن 

الحياة والموت

يغوص المخرج 
في الجوانب النفسية 

التي تحّرك سلوكيات 
الشخصيات

المسرحي السوري 
يواجه أسئلة وتقنيات 

عمل جديدة
هناك مسرح خالل الحرب، ومسرح بعد نهاية الحرب، وهناك مسرح 
األقرب  هو  انتهاؤها، وهذا  يُنتظر  بينما  أو  نهايتها،  وبين  الحرب  بين 
تدار  حيث  الالجئين،  مسرح  إلــى 
العنف  منطقة  خــارج  الخشبة 
الــذي  العنف  وتــقــّدم  المباشر، 
ووسائل  الذاكرة  بوسائط  انتقل 
االهتمام  يزيد  هنا  من  التواصل، 
لمن  لكن  التوثيقي،  بالمسرح 
لألسف،  الــمــســرح؟  هــذا  ــقــّدم  ي
مهرجانات  في  يقّدم  ما  عــادة 
التعامل  يتم  ما  وغالبًا  عالمية، 

معه كوسيلة إيضاح.

ريثما تنتهي الحرب

2425
ثقافة

مشهد

فعالياتفيلم

يوجد تّيار أو حركة حقيقّية، ومشروع »لسنا 
أرقــــامــــا« »لـــيـــس مـــســـرحـــا. هـــو نـــتـــاج مشكلة 
تواصل الدولة األملانية مع املرأة املهاجرة التي 
والعنف  والهواجس  النمطية  الصور  تواجه 
الـــالمـــرئـــي ضـــّدهـــا والــقــوقــعــة الــتــي تفرضها 
تقاليدها بخالف الرجل الذي يمكنه االندماج 
ــل أرشــفــة من 

ّ
بــســهــولــة، كــمــا أن املـــشـــروع يــمــث

أجـــل إمــســاك الــتــاريــخ مــن مــنــظــور الــالجــئــني، 
هو ذاكرة جديدة عن الحياة واملــوت. و»مركز 
 مساحة متاحة لالجئني 

ّ
املسرح العربي« يظل

العاملني بالفن والثقافة يمكنهم من خالله أن 
 
ّ
يفتحوا حوارًا يقود إلى تأسيس مسرح أو فن

آخر«.

ــات 
ّ
ــاب، ُيـــظـــهـــر الـــفـــيـــلـــم مــحــط ــتــــصــ بـــعـــد االغــ

جنسية أخــرى مليشيل في هذه القصة، فهي 
عــلــى عــالقــة مـــع زوج صــديــقــتــهــا املـــقـــّربـــة، إذ 
تخونها في بيتها أحيانا. وفي حواراتهما، 
كانتا على عالقة مثلية،  أنهما  إلــى  تشيران 
وهـــو أمـــر يــتــأّكــد فــي آخـــر الــفــيــلــم، كــمــا نفهم 
البداية وأعــاد  الــذي اغتصبها في  الرجل  أن 
الكّرة مّرات هو جارها الوسيم املتزّوج. كانت 
ميشيل قد حاولت اإليقاع به، وتحّرشت به 
يــتــهــّرب،  كـــان  ــمــتــه نفسها، لكنه 

ّ
كــثــيــرًا، وســل

ة ومتوّحشة. 
ّ
ل طريقة شاذ

ّ
ألنه يفض

ــّرك الــعــالقــات  الـــجـــوانـــب الــنــفــســيــة الـــتـــي تـــحـ
الجنسية عمل يتقنه فيرهوفن ويعرف كيف 
يـــغـــوص فـــيـــه، ويــمــتــلــك الـــجـــرأة فـــي تــنــاولــه، 
وسّجل فيه أهم نجاحاته: »غريزة أساسية« 
وأكبر خيباته: »فتيات االستعراض«، وصواًل 
إلى فيلمه السابق »خداع« )2012(؛ فجميعها 
ثّم  ومــن  النفسي،  البعد  فيها  يحضر  أفـــالم 
ــائـــل مــغــايــرة  ُيــســتــثــمــر الــجــنــس بــطــرق ووسـ
ومختلفة تشاكس تصّور املجتمعات، ليعود 
في »هــي« إلى قّصة بالعناصر نفسها، لكن 

بجوانب أكثر تشّعبا.
للكاتب   « »أووه..  روايـــة  فــي  فيرهوفن  وجــد 
ــان فـــرصـــة مــنــاســبــة  ــيــ الـــفـــرنـــســـي فــيــلــيــب ديــ
تــعــيــده إلـــى الــعــمــل خــلــف كــامــيــرا متلّصصة 
على غرف النوم ومتتّبعة العالقات البشرية 
ــعــتــبــر فـــي األعــــراف 

ُ
الــكــامــنــة وراء مـــيـــوالت ت

. كاميرا ال تكتفي بظاهر تلك العالقات 
ً
ة

ّ
شاذ

بل تحفر عميقا في نفسية الشخصيات التي 
بها.

ّ
تتعق

ولـــكـــن، هـــل املــجــتــمــع املــســتــضــيــف ُيــصــغــي أو 
ــــرى.  ــة أخـ ــ ــذه أزمــ ــ ــــرى مـــهـــدي أن »هــ يـــتـــابـــع؟ تـ
املــجــتــمــع املــضــيــف يــعــيــش صـــراعـــا ســيــاســيــا 
داخـــلـــيـــا. يـــوجـــد رفــــض كــبــيــر لــالجــئــني، لــهــذا 
عــنــدمــا عــرضــنــا تــجــارب الــنــســاء، حــرصــنــا أن 
ورغــم  تباعا،  القصص  لترجمة  شاشة  ــر 

ّ
نــوف

 أن 
ّ

أن النساء لم يمتلكن إمكانيات لإللقاء إال
متواصلة  دقــيــقــة  لسبعني  اســتــمــع  الــجــمــهــور 
بانسجام، استطعنا أن نضع املواطن األملاني 
أمام واقع قاٍس، لذا ال يمكنه أن يظل يتعامل 

مع الالجئني كأرقام على الجرائد فقط«.
ــرى ســــيــــف أن املـــــســـــرح بــحــكــم  ــ ــ ــتـــه يـ مـــــن جـــهـ
ــده فـــي الــفــرجــة  ــواعــ طــقــوســه واحـــتـــفـــاالتـــه وقــ
ـــي واملـــخـــاطـــبـــة، »قـــــد يـــســـاعـــد فــــي أن 

ّّ
والـــتـــلـــق

يــطــمــئــن املــســتــضــيــف إلــــى الـــالجـــئ والــعــكــس. 
ففي تبادلهما مواقع األداء واملشاهدة تتفاعل 
مــخــاوف وطــمــوحــات وقــضــايــا الــطــرفــني فــوق 

الخشبة حيث ال شيء مخفيا«.
 دعم املسرح أو الفرق املسرحية العربية 

ّ
يظل

التي تعمل بشكل منفرد في بالد املهجر أمرًا 
صــعــبــا، تحكمه املــنــافــســة فــي ســـوق مفتوحة 
أمــــام الـــفـــرق املــســرحــيــة املــحــتــرفــة والـــعـــروض 
اليومية فــي مــســارح أوروبــــا، وتــرتــبــط أيضا 
ــف بــعــض الــحــكــومــات، 

ّ
ظــــروف اإلنـــتـــاج بــتــقــش

أما املؤّسسات الثقافية العربية فهي عادة ما 
تضع شروطا مرتبطة بتوجهاتها السياسية 

كعتبة أولى للحصول للدعم.

)الصورة( عودة إلى الغريزة األساسية الديالمي  الصمد  عبد  المغربي  االجتماعي  الباحث  اليوم،  يقّدم، 
محاضرته الثانية ضمن سلسلة محاضراته الشهرية في »المركز الثقافي النسوي« 
وكانت  المغرب،  في  الجنسية  التحّوالت  حول  ستكون  المحاضرة  الرباط.  في 
جديدة  ذكورية  بعنوان  األخيرة  ستكون  فيما  الجندر،  مساواة  بعنوان  األولى 

شرطًا للمساواة.

عند الرابعة من مساء اليوم، تنّظم مؤّسسة »بيت الشعر« في مقرّها في تونس 
آخر  عن  يتحّدث  حيث  )الصورة(؛  يوسف  ياسين  سعد  العراقي  الشاعر  مع  لقاًء 
أعماله الشعرية األشجار ال تغادر أعشاشها. يشارك في اللقاء نّقاد وشعراء؛ من 

بينهم الناقد العراقي عبد الرضا علي، والشاعر التونسي محمد الخالدي.

عند الخامسة من مساء األول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل في مقرّ المركز في 
بيروت، يعقد »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« ندوة فكرية حول كتاب 
االفتراضي والثورة، الذي صدر عنه مؤّخرًا، للباحث التونسي جوهر الجموسي. 
نديم منصوري  إلى جانب المؤلّف يشارك في الندوة الباحثان في علم االجتماع 

وشوكت اشتي من لبنان، ويدير الندوة األكاديمي فردريك معتوق.

غٍد  مساء  للشعر،  الدولي  طنطا  مهرجان  من  الثانية  الدورة  فعاليات  تنطلق 
من  بلدًا.   18 من  شاعرًا   40 قرابة  بمشاركة  المصرية،  طنطا  مدينة  في  الجمعة 
غداس  ووئام  سورية،  من  عمران  ورشا  العراق،  من  ميخائيل  دنيا  المشاركين: 
المغرب، ووليد السويركي من  الخّصار من  الرحيم  )الصورة( من تونس، وعبد 

األردن.
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تصويب

محمد زكي

من يشبهَك اآلن؟
من يشبه هذا اللون املمسوس؟

مــن يسمع حــن تــنــاديــك خيول 
ة؛

ّ
الفض

أن أنت سليل الخضرة في عن 
ًالشمس؟

من يصنع صومعة
بارك غيم يديَك بفتنتها؟

ُ
لت

 إلى اللحظة؛
ُ

وتتوق
وراق الحقل.

َ
إذ تنجو أ

ال أحد هناك..
وتركض أيامك

ــاء املـــهـــدور عــلــى سطح  ــّدام املــ ــ قـ
الغرفة،

تسيل األشجار هناك كذلك،
وتعطش أنَت..

ال أحد..
ــه عــلــى  ــيـ ــتـ ــي قـــصـــص الـ ــكـ ــحـ وتـ

عتبات الجوقة..
 بالحنطة

ُ
كانت تهنأ

كان لها
ــدّي إذا ما  ــ مـــا يــشــبــه تــكــويــن يـ

انهمكت بالدفء..
كنُت املاّرة واملنفّين..

كنُت لها؛ 
ي

ّ
صوت الريح تغن

لصعود التاريخ على كتفيها، 
ط

ّ
ورقًا نق

ــهــــة  ــ ــيــــل وأســــــمــــــاء اآلل ــلــ ــ ــبــــر ال حــ
املنسّين..

كنُت
ى لي من فتنتها..

ّ
ألوذ بما يتسن

كانت
تمسح عَرق الشّباك

إذا اشتّد عليه الوقت..
كان الباب يضّم مالمحها..

ال
حد

َ
أ

هناك..
ك تنسى...

ّ
ولكن

)شاعر فلسطيني أردني(

لكنّك تنسى

من عرض »بينما كنت أنتظر« لـ عمر أبو سعدة

البطلة في لقطة من الفيلم

وقفة
شهال العجيليمع

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

متلّقيه

بذكورية أقّل 
ستحّسن مدّونات 

األحوال الشخصية 
وتهدأ الحروب

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
الــتــي شغلت  الــبــدائــيــة  تشغلني األســئــلــة 
قــبــلــي الــكــثــيــريــن عـــن الــقــســوة، والــهــويــة، 
والـــحـــب، والـــصـــّحـــة، والـــوعـــي، واألقــنــعــة، 
والـــحـــرب، واملــســتــقــبــل، وتــربــيــة األطــفــال، 
وإعداد الطعام، وإمكانية البدء من جديد، 

ه إلى كتابة. 
ّ
وعن كيفّية تحويل ذلك كل

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك، ومــا هــو عملك 
القادم؟

القصصّية  مجموعتي  ـــرًا 
ّ

مـــؤخ صــــدرت 
ــنــــشــــورات  ــن »مــ ــ ــك« عـ ــ ــلـ ــ ــر بـــنـــت املـ ــ ــريـ ــ »سـ
ضـــــفـــــاف« و»مــــــــجــــــــاز«، و»االخــــــــتــــــــالف«، 
وأعــمــل على كــتــاب نــقــدي جــديــد يتناول 
اب 

ّ
لكت وســرديــة  أدبية شعرية  نصوصا 

عرب وأجانب. يبحث الكتاب في الجذور 
ــيـــة لـــظـــواهـــر ثـــقـــافـــيـــة عــــديــــدة،  ــتـــاريـــخـ الـ
ــنـــص األدبــــــــي، وســأقــحــم  انـــطـــالقـــا مــــن الـ
ذاتي الكاتبة والناقدة عبر هذه الطريقة 
الــنــصــوص، وفــقــا لتجربتي  تـــنـــاول  فـــي 

الشخصية مع تلك الظواهر. 

■ هل أنت راضية عن إنتاجك؟ وملاذا؟ 
ــة  ملــا 

ّ
ــنـــي مــطــمــئــن ــول إنـ ــ أســتــطــيــع أن أقــ

كــتــبــت حــتــى اآلن، راضــيــة عــن الــنــوعــيــة، 
الـــرغـــبـــة  ــــوى  نـــي ســ

ّ
يـــســـتـــفـــز ــــيء  إذ ال شــ

فــي الــكــتــابــة، وأعــتــقــد أنــهــا رغــبــة أصيلة 
ـــهـــا تــأتــي مـــن شـــعـــوري بــأنــنــي إذا لم 

ّ
ألن

 عــن أن أكـــون ذاتـــي البسيطة 
ّ

أكــتــب أكـــف
 عــن أن أكـــون مرتاحة 

ّ
والــصــادقــة، وأكـــف

اإلنتاج،  كّم  إلى  بالنسبة  مع من حولي. 
فــأنــا لــســت متعّجلة، وحــريــصــة عــلــى أن 
ــذا يــحــتــاج  ــ ــتـــي وأدواتــــــــي، وهـ ــّور رؤيـ ــ أطــ
الــوقــت والــجــهــد. أنــجــزت إلــى اآلن سبعة 
كتب بني اإلبـــداع والنقد، عــدا عن الكتب 
املــشــتــركــة واألبـــحـــاث املــحــّكــمــة. مــا يـــؤّرق 
ح 

َ
من

ُ
فــي هــذا اإلطـــار هــو إذا مــا كنت سأ

أن حالة ما  أو  للكتابة من جديد  فرصة 
لني، وما هو الوقت الالزم لنشفى 

ّ
ستعط

من عالقتنا اليومية بعمل سابق، لنبدأ 
 جديدًا.

ً
عمال

ّيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختارين؟
املسار ذاته مع دراسة الفيزياء تخّصصا 

إضافيا.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

 ذكـــوريـــة، بــذلــك يــمــكــن أن 
ّ

ــل أن يــصــيــر أقــ
الشخصية  األحـــــوال  مـــدّونـــات  تــتــحــّســن 
 

ّ
لــصــالــح الــنــســاء، وتــهــدأ الـــحـــروب، وتــقــل
ــتـــفـــت إلــــــى عـــالج  ــلـ ــمــــة، ونـ نـــســـب الــــجــــريــ

األمراض التي تسّمى مستعصية.

الــحــديــث«، وكــتــب حــســني الــصــّديــق، من 
ــى الــفــكــر الــجــمــالــي عند  مــثــل: »مـــدخـــل إلـ
الـــعـــرب املـــســـلـــمـــني«، وكـــتـــاب األكـــاديـــمـــي 
ــع:  ــبــ ــنــ مـــصـــلـــح الـــــنـــــّجـــــار »الــــــــســــــــراب والــ
رصــــد ألحــــــوال الــشــعــريــة فـــي الــقــصــيــدة 
العربية«، وكتاب إدوارد سعيد »الثقافة 
واإلمــبــريــالــيــة«، وكــتــاب جـــورج لوكاتش 

»نظرية الرواية«.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
»الحداثة السائلة« لـ باومان. 

تــقــتــرحــن علينا  ــاذا تــســمــعــن اآلن وهـــل  مــ  ■
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك 

سماعها؟
فــايــزة أحــمــد »يــّمــا القمر عــالــبــاب«، لحن 
مغرق في الشجن ملحمد املوجي، وجمل 
تــحــمــل عــبــقــريــة املـــجـــاز الــشــعــبــي ملــرســي 
جـــمـــيـــل عــــزيــــز، وقـــــد كــــانــــت أغـــنـــيـــة أّمــــي 
 علينا 

ّ
لة، وأنا أسمعها منذ أن أطل

ّ
املفض

أيلول/ سبتمبر  أواخــر  الحّصادين  قمر 
املاضي.

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها، وملاذا 
هي بالذات؟

ل أن 
ّ

ليست لدّي مثل هذه الرغبات. أفض
أكتفي بما وصلنا من املاضي بال أثقال 

إضافية.

تعودين  كتاب  أو  بالك  على  يخطر  ■ صديق 
إليه دائمًا؟

يخطر في بالي األصدقاء الذين ضحكت 
ــة خــالل 

ّ
مــعــهــم مـــن قــلــبــي كــثــيــرًا، وهـــم قــل

مراحل عمرية مختلفة. وأعــود إلى كتب 
أستغني  ال  لكن  الــحــاجــة،  كثيرة، حسب 
 الشعر« لـ أرسطو، 

ّ
عن كتب من مثل: »فن

العجيلي

ُولدت عام  روائية وأكاديمية سورية 
ــوراه في  ــتـ 1976. حــاصــلــة عــلــى دكـ
الــحــديــث والـــدراســـات  الــعــربــي  األدب 
تدّرس  حلب«.  »جامعة  من  الثقافية 
في  األميركية«  »الجامعة  في  حاليًا 
ثـــالث،  ــات  ــ ــ لــهــا رواي األردن.  ــا/  ــادبـ مـ
و»سّجاد   ،)2009( الهّر«  »عن  هي: 
قريبة  و»ســـمـــاٌء   ،)2013( عــجــمــي« 
من بيتنا« )2015(. كما صدرت لها 
ــات نــقــديــة عـــديـــدة، مــن بينها:  ــ دراسـ
»الرواية السورية/ التجربة واملقوالت 
و»الخصوصّية   ،)2009( النظرّية« 
الثقافّية في الرواية العربية« )2011(.

بطاقة

وكــتــب األكــاديــمــي فـــؤاد املــرعــي أســتــاذي 
فــــي املــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه مــــن مــثــل: 
»مبادئ النقد ونظرية األدب«، و»املدخل 
إلــى اآلداب األوروبـــيـــة«، و»الــنــقــد األدبــي 
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باسل طلوزي

لقــي نبــأ تصديــق الزعيــم علــى معاهــدة 
)املــوت الرحيــم( الدوليــة، حفــاوة بالغــة 
مــن منظمــات حقوق اإلنســان في العالم، 
فــي  جديــا،  النظــر،  تعيــد  بــدأت  التــي 
تقاريرهــا الســوداء بشــأن دولــة الزعيــم، 
بعــد أن ملســت مــدى »رحمته«، واحترامه 

حق اإلنسان في املوت.
والحال أن الزعيم كان صادقا هذه املرة، 
ومنســجما مــع ذاتــه، حــن قــرر التوقيــع 
علــى هــذه املعاهــدة، حصــرًا، التــي تتيــح 
للمرضــى امليــؤوس مــن شــفائهم، حريــة 

إنهاء حياتهم، بتناول حبة سامة.
دهشــة  وأمــام  نيتــه،  لحســن  وإثباتــا 
لحكومتــه  أوعــز  فقــد  الدولــي،  املجتمــع 
مصراعيــه  علــى  االســتيراد  بــاب  بفتــح 
لتلــك الحبــوب، دون تقاضــي أي رســوم 
جمركيــة عليهــا، ألن قلبــه »الرقيــق« لــم 
يطاوعه بتحميل املرضى العازمن على 

االنتحار أي تكلفة لقاء موتهم.
غيــر أن املنظمــات الحقوقية، ما لبثت أن 
ذهلــت، حــن بدأت تصلها تقارير الحقة 
بحبــوب  للموتــى،  اليومــي  العــدد  عــن 
»املــوت الرحيــم«، فــي بلــد الزعيم، إذ كان 
ظنهــا، فــي البدايــة، أن األمــر لــن يتعــدى 
يصــل  أن  لكــن  املرضــى،  مــن  العشــرات 

الرقم إلى املالين، فهذا ما استوقفها.
املرضــى  فــكان  الزعيــم  بلــد  فــي  أمــا 
يزالــون  مــا  شــفائهم«،  مــن  »امليئــوس 
املوعــودة  الحبــوب  علــى »يأســهم«، ألن 
لــم تصلهــم، بــل كانــت تــوزع مجانا على 
الشــوارع،  وفــي  واملعتقــالت،  الســجون 
للشــعب،  خطابــا  الزعيــم  ألقــى  أن  بعــد 
قــرر فيــه أن يكون »رحيما«، وبرهن على 
»النقمــة«  حبــوب  بتوزيــع  نيتــه  صــدق 
علــى جميــع »املعارضــن الذين ال يرجى 

شفاؤهم«.

دونالــد ترامــب يتســيد املشــهد الســاخر 
واألمر تعدى شــهرة مرشــح أميركي إلى 
زاوج  مــا  إذا  ســاخر  لــكل  مســتفز  وجــه 
بحــق  الصادمــة  وتصريحاتــه  الرجــل  آراء  معهــا 
املســتطيلة  اللمــة  وغيرهــم.  واملهاجريــن  النســاء 
والشــقار  املتعجرفــة  الخرطوميــة  والشــفة  املدببــة 
املشــرب بالحمــرة مــع قليــل من الســخرية .. هذا هو 
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رياضة

تشير كل 
المعطيات إلى 
أن اإلسباني 
أوناي إيمري، 
صارت أيامه 
معدودة مع 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي، بسبب 
تراجع أداء 
الفريق من 
جهة، وتوتر 
العالقة بينه 
وبين الالعبين من 
جهة أخرى.
اإلسباني فشل 
في قيادة 
المجموعة 
فدخل في أزمة 
مع بن عرفة ثم 
جاء دور الحارس 
األلماني تراب، 
قبل أن تندلع 
أزمة في المباراة 
األخيرة مع 
فيراتي، إدارة 
الفريق الفرنسي 
اختارت التريث 
قبل اتخاذ قرار 
اإلقالة، لكن كل 
المعطيات تشير 
إلى صعوبة 
مواصلة العمل 
بين الطرفين.

إيمري وصعوبة التأقلم مع باريس سان جيرمان )فرانس برس(

إيمري على صفيح ساخن

تحدث اإلسباني تشافي هرنانديز، عن موقف 
جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد 

عقب خسارته القاسية أمام تشيلسي في 
البريمييرليغ، مشبها وضع املدرب البرتغالي 

الحالي بما كان يفعله حن كان مديرًا فنيا لريال 
مدريد. وقال تشافي »أحيانا، عندما تسوء األمور 

معه )مورينيو(، يبحث عن حرب وليس كرة 
القدم، مثلما كان يفعل في ريال مدريد. أتمنى أال 

أرى ذلك مرة أخرى في إنكلترا«. 

يحقق االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم مع واتفورد 
في مزاعم تزوير النادي بيانات مالية قبل أن 
يستحوذ عليه مالكه الحالي. وأعلنت رابطة 
الدوري فتح تحقيق في مزاعم تزوير خطاب 

بنكي تم تقديمه عندما استحوذ رجل األعمال 
االيطالي جينو بوتسو على النادي بالكامل. 
وذكرت تقارير أن الخطاب تم تقديمه للجهة 
املشرفة على األندية خارج الدوري اإلنكليزي 
عندما كان واتفورد في دوري الدرجة الثانية.

عوقب سامي الجابر مدرب الشباب باإليقاف 
مباراتن بعدما اعترض على التحكيم ودخل 

أرضية امللعب خالل مواجهة االتحاد في دوري 
املحترفن السعودي. وقال االتحاد السعودي 

للعبة في بيان إن الجابر دخل أرضية امللعب في 
الدقيقة 52 اعتراضا على التحكيم أمام االتحاد 
وعوقب باإليقاف مباراتن وبغرامة عشرة آالف 

ريال )2666 دوالرًا(. وأضاف االتحاد السعودي أن 
العقوبة غير قابلة لالستئناف.

تشافي: مورينيو 
يفضل الحرب على 

كرة القدم

االتحاد اإلنكليزي 
يحقق مع واتفورد 

بتهمة التزوير

إيقاف الجابر 
بسبب اعتراضه 

على الحكم
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املصنفة  كيربر،  أنجليكه  األملانية  نجحت 
ــى عــاملــيــا، فـــي تــحــقــيــق الــفــوز  ــ األولـ
ــي فــــــي بــــطــــولــــة األســــــاتــــــذة  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
الختامية للسيدات في سنغافورة، 
هاليب،  سيمونا  الرومانية  لتقهر 
6-4 و6-2 في 82 دقيقة. واستطاعت كيربر 
بعد  الــحــمــراء،  املجموعة  فــي   0-2 تتقدم  أن 
انــتــصــارهــا فــي املــبــاراة األولـــى االفتتاحية 
ــة دومـــيـــنـــيـــكـــا  ــيـ ــاكـ ــوفـ ــلـ ــسـ ــة الـ ــبــ أمــــــــام الــــاعــ
لتتقدم  و3-6،  و6-2   )5-7(  6-7 سيبولكوفا 
ــتــــأهــــل إلــــــى نــصــف  ــو الــ ــحـ ــيـــرًا نـ ــا كـــبـ شــــوطــ
النهائي، وهي التي كادت أن تحقق ذلك لو 
ماديسون  األميركية  على  دومينيكا  فــازت 

كيز. 
وكانت هاليب قبل اللقاء تتقدم في إجمالي 
لكن   ،3-4 بنتيجة  كــيــربــر  عــلــى  املــواجــهــات 
تــفــوق األملــانــيــة هـــذا الــعــام بــواقــع 3-1 بعد 
االتحاد وويمبلدون  في كأس  انتصاراتها 
وســـيـــنـــســـيـــنـــاتـــي، أعــــطــــاهــــا دافــــعــــا كـــبـــيـــرًا، 
ــة فــــي مـــونـــتـــريـــال مـــرة  ــيـ ــانـ  إذ فــــــازت الـــرومـ

واحدة فقط. 
وفــــي املــجــمــوعــة األولــــــى، حـــاولـــت األملــانــيــة 
بسط سيطرتها، وبالفعل شهد اللقاء إثارة 
الــاعــبــتــن، ولكن  قــاتــلــت كلتا  إذ  الــكــبــيــرة، 
تـــفـــوق كــيــربــر فـــي األشــــــــواط، دفــــع الــاعــبــة 
الرومانية إلى التراخي، ما أدى إلى هبوط 

مردودها.
ومـــع انـــطـــاق املــجــمــوعــة الــثــانــيــة سيطرت 
كيربر بشكل أكبر، إذ تقدمت بطلة أستراليا 
ــذا الــعــام بــواقــع 1-5،  وأمــيــركــا املــفــتــوحــة هـ
الــعــودة، لتخسر  الرومانية من  ولــم تتمكن 
الـــلـــقـــاء. وكـــانـــت هــالــيــب، املــصــنــفــة الــرابــعــة 
عــاملــيــا، قــد فـــازت فــي الــلــقــاء األول على كيز 

2829
رياضة

تقرير

املــــبــــاراة  ــــي  وفـ رد.  دون  مــــن  بــمــجــمــوعــتــن 
الــثــانــيــة الـــتـــي جــمــعــت الـــاعـــبـــة األمــيــركــيــة 
كـــيـــز بــنــظــيــرتــهــا الــســلــوفــاكــيــة دومــيــنــيــكــا 
كيبولكوفا، استطاعت األولى إنقاذ نفسها 
مــجــمــوعــتــن نظيفتن  بـــواقـــع  وانـــتـــصـــرت 
لــم تستغرق وقتا  فــي مــبــاراة سهلة نسبيا 

طويًا )ساعة و6 دقائق فقط(. 
تسيطر  أن  األميركية  الاعبة  واستطاعت 
على أجواء املجموعة األولى وهيمنت على 
مــجــريــاتــهــا بــشــكــل كــبــيــر، لــتــنــتــصــر بــواقــع 

تشامبرلين 
سّجل هدفي أرسنال 

أمام ريدينغ

جاءت البداية هجومية 
لفريق األهلي الذي سيطر 

على مجريات اللعب

غوارديوال يؤكد غياب دي بروين عن قمة مانشستر
قال بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي إن العب الوسط كيفن دي بروين 
سيغيب عن مواجهة غريمه املحلي مانشستر يونايتد في مباراة قمة بكأس 
رابطة األندية اإلنكليزية لكرة القدم بعد تعرضه لكدمة في الساق. وتعرض دي 
بروين البالغ عمره 25 عامًا لإلصابة خالل تعادل سيتي 1-1 مع ساوثامبتون 
في الــدوري املمتاز يوم األحــد املاضي. ورغــم ذلك بدا غــوارديــوال أكثر تفاؤاًل 
البلجيكي  املــدافــع  دخــل  بعدما  للمشاركة  كومباني  فينسن  جاهزية  بشأن 

تشكيلة سيتي األساسية في الدوري ألول مرة منذ أبريل نيسان/ املاضي.

إقالة اإليطالي زينغا مدرب ولفرهامبتون

تدريب  مــن  أقــيــل  زينغا  والــتــر  اإليــطــالــي  أن  بريطانية  إعالمية  تقارير  ذكـــرت 
ولفرهامبتون املنتمي لدوري الدرجة الثانية اإلنكليزي لكرة القدم بعد أقل من 
ثالثة أشهر من تعيينه. وأصبح حارس مرمى إيطاليا السابق البالغ عمره 56 
عامًا سادس مدرب يرحل عن النادي في غضون أربع سنوات ونصف السنة.

 زينغا لتدريب ولفرهامبتون في 30 يوليو/ تموز املاضي خلفًا لكيني 
ّ

وعي
جاكيت قبل سبعة أيام من انطالق املوسم وقبل فترة قصيرة من انتقال ملكية 
فاز  السابق  قيادة زينغا مدرب سامبدوريا  النادي ملجموعة صينية. وتحت 

ولفرهامبتون أربع مرات في 14 مباراة ويحتل املركز 18 في الدوري.

الفيفا يغرم االتحاد اإلسباني
بداعي خرق  للعبة  اإلسباني  االتحاد  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  غرم 
لوائح االنتقاالت الدولية وتسجيل الالعبي القصر بعدما سمح ألتلتيكو وريال 
القانونية من دول أخــرى. وفي يناير/  السن  مدريد بالتعاقد مع العبي تحت 
كانون الثاني منع الفيفا ثنائي مدريد من دخول سوق االنتقاالت في فترتي 
متتاليتي بداعي خرق لوائح التعاقد مع العبي تحت السن من خارج اسبانيا، 
لجنة  2015. وقضت  في  برشلونة  بها  عوقب  التي  لتلك  مماثلة  عقوبة  وهــي 
االنضباط بالفيفا ان االتحاد االسباني يتعي أن يدفع 220 ألف فرنك سويسري 
)221283 دوالرًا( بسبب خرق املادة 19 من لوائحه الخاصة بانتقال الالعبي 
والتي تهدف إلى حماية الالعبي القصر. ومنح الفيفا االتحاد االسباني مهلة 
ستة أشهر أخرى لتوفيق وتعديل أوضاعه كما »وبخه« رسميًا على هذا األمر.

شباب قسنطينة الجزائري يتوصل التفاق 
مع البلجيكي بوت

الدرجة األولــى الجزائري لكرة  لــدوري  توصل نادي شباب قسنطينة املنتمي 
القدم التفاق مع املــدرب البلجيكي بــول بــوت. وسيتولى بــوت مــدرب بوركينا 
فاسو السابق قيادة شباب قسنطينة خلفًا للمدرب ديدي غوميز. وقال محمد 
إنه  محلية  إعــالم  لوسائل  قسنطينة  إدارة شباب  مجلس  الحبيب عضو  بو 
نجح في إقناع املدرب البلجيكي بقيادة الفريق. ويحمل بوت ذكرى سيئة من 
مواجهة الجزائر إذ كان مدربًا لبوركينا فاسو عندما خسرت أمام هذا املنتخب 
العربي في الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2014. ومن املرجح أن يصل 

بوت إلى الجزائر في غضون يومي لتوقيع عقود قيادة شباب قسنطينة.

بيلي العب يونايتد يأمل العودة للمالعب 
في غضون شهرين

فــي غضون  للمالعب  يعود  أن  يونايتد  مانشستر  مــدافــع  بيلي  إيــريــك  يأمل 
أمام تشيلسي في  الركبة خالل الخسارة 4-صفر  شهرين بعد إصابته في 
الدوري اإلنكليزي. وكان بيلي يعرج في الشوط الثاني بعدما تعرض إلصابة 
اعتقد البعض في البداية أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة. وأعلن مدافع 
قادمًا من  ليونايتد  انضم  املوسم بعدما  بداية  تألق في  الــذي   - العاج  ساحل 
فياريال في يونيو/ حزيران املاضي - عبر حسابه على إنستغرام تطور حالته.
وقال بيلي »أود أن أشكركم على كل رسائل الدعم التي تلقيتها منذ اإلصابة«.

وأضــاف بيلي الذي شارك أساسيًا في كل مباريات يونايتد في الــدوري هذا 
املوسم »يحدوني األمل في أن أكون قادرًا على اللعب مجددًا لصالح يونايتد 

واألفيال )ساحل العاجل( في غضون أقل من شهرين.. بإذن الله«.

لندن ـ العربي الجديد

املاضي،  املوسم  بطل  وصيف  ليفربول،  بلغ 
وأرســنــال، الــدور ربــع النهائي ملسابقة كأس 
ــة األنــــديــــة اإلنــكــلــيــزيــة املــحــتــرفــة لــكــرة  ــطـ رابـ
 ،1-2 توتنهام  األول على ضيفه  بفوز  القدم، 
ــر، في  ــفـ والـــثـــانـــي عــلــى ضــيــفــه ريــديــنــغ 2-صـ

افتتاح الدور الرابع. 
في املباراة األولى على ملعب أنفيلد رود، قاد 
املــهــاجــم دانـــيـــال ســتــوريــدج فــريــقــه لــيــفــربــول، 
ــقـــاب في  حــامــل الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عـــدد األلـ
املسابقة )8(، إلى فوز مستحق على توتنهام 
صــاحــب 4 ألــقــاب، مــوجــهــا رســالــة إلـــى مــدربــه 
األملاني يورغن كلوب الذي أجلسه على مقاعد 
البدالء في 3 مباريات من األربــع األخيرة في 
الدوري. وسجل ستوريدج هدفي ليفربول في 
الهولندي  سجل  حــن  فــي  و64،   9 الدقيقتن 
فــنــســنــت يــانــســن )76 مـــن ركـــلـــة جـــــزاء( هــدف 
على  لليفربول  الــثــانــي  الــفــوز  وهــو  توتنهام. 
توتنهام في 8 مواجهات بينهما في املسابقة، 
الــتــمــديــد  بــعــد  تــغــلــبــه عــلــيــه 1-3  مــنــذ  واألول 

القاهرة ـ العربي الجديد

فــقــد األهــلــي، حــامــل الــلــقــب، أول نقطتن في 
ــــدوري املــصــري لــكــرة الــقــدم موسم  نــســخــة الـ
بــتــروجــيــت  مـــع  تـــعـــادلـــه  بــعــد   ،2017/2016
بـــدون أهــــداف فــي الــلــقــاء الـــذي أقــيــم بينهما 
بـــالـــســـويـــس، فــــي إطـــــــار الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
لــلــمــســابــقــة، لــيــرتــفــع رصـــيـــده إلــــى 16 نقطة 
مــقــابــل 12 لــلــفــريــق الــبــتــرولــي. وكـــان األهــلــي 
الخمس  مبارياته  في  الكاملة  العامة  حقق 
األولــــى مــن املــســابــقــة، فيما لــم يـــؤد الــزمــالــك، 
وصــيــفــه فــي املــوســم املـــاضـــي، ســـوى مــبــاراة 
واحدة فاز فيها على النصر للتعدين بهدفن 
بدون رد، وتم تأجيل أربع مباريات له بسبب 
أبــطــال أفريقيا  مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة دوري 
التي خسر لقبها أمام ماميلودي صنداونز، 
بــطــل جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، بــالــهــزيــمــة 3/1 في 

مجموع مباراتي الدور النهائي.
ــن شــريــف  ــّون مــ ــكــ ــي بــتــشــكــيــل مــ ــلــ لـــعـــب األهــ
إكرامي وصبرى رحيل وسعد سمير ومحمد 
نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وعمرو 

فــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 1982، مــقــابــل 4 هــزائــم 
النهائي  خسر  ليفربول  أن  يــذكــر  وتــعــادلــن. 
أمــام مانشستر سيتي بركات  املاضي  العام 
الترجيح. وضغط ليفربول بقوة منذ البداية 
افــتــتــاح التسجيل عــنــدمــا استغل  ونــجــح فــي 
الفرنسي  فــقــدان  غروييتش  مــاركــو  الــصــربــي 
تــوازنــه خــال محاولته  جــورج كيفان نكونو 
السيطرة على كرة عالية فانطلق بها بسرعة 
وســددهــا قــويــة مــن داخـــل املنطقة، فارتطمت 
بــقــدم أحــد املــدافــعــن وكــانــت فــي طريقها إلى 
حـــارس املــرمــى الــهــولــنــدي ميشال فـــورم، بيد 
أن ســـتـــوريـــدج ســبــقــه إلــيــهــا وتــابــعــهــا داخـــل 
املرمى )9(. وكاد ستوريدج أن يضيف الهدف 
الــثــانــي مــن تــســديــدة قــويــة مــن داخـــل املنطقة 
أبعدها فورم إلى ركنية )11(. وعزز ستوريدج 
مــرتــدة  إثـــر هجمة  الــثــانــي  بــالــهــدف  النتيجة 
الهولندي جورجينيو  من  كــرة  تلقى خالها 
فـــيـــيـــنـــالـــدوم خـــلـــف الـــــدفـــــاع، فــكــســر مــصــيــدة 
الــتــســلــل وانــطــلــق بــســرعــة مــنــفــردًا بــالــحــارس 
فورم قبل أن يتابعها زاحفة بن ساقيه )64(. 
وحصل توتنهام على ركلة جزاء عندما عرقل 

نيدفيد  وكــريــم  السعيد  الــلــه  وعــبــد  السولية 
ــاى. فــيــمــا بــدأ  ــ ومـــؤمـــن زكـــريـــا وجــونــيــور أجـ
ــكـــون مــــن عـــلـــى فـــرج  بـــتـــروجـــيـــت بــتــشــكــيــل مـ
وأســـامـــة مــحــمــد وحـــســـام حــســن وطـــه حسن 
وعــمــرو عــــادل ومــصــطــفــى شبيطة وحــمــدي 
فتحي وأحمد فتحي ومحمد شاهن وناصر 

ماهر وشيميليسى بيكيلى.
الذي  األهلي  لفريق  البداية هجومية  جــاءت 
سيطر عــلــى مــجــريــات الــلــعــب مــقــابــل تحفظ 
دفـــاعـــي لــفــريــق بــتــروجــيــت صــاحــب األرض، 
وتلقى مؤمن زكريا كرة أمامية من النيجيري 
أجاي، ولكنه سدد بعيدا عن املرمى، وتعددت 
هــجــمــات األهـــلـــي الــتــي ظــهــر فــيــهــا عــبــد الــلــه 
الــســعــيــد ومـــؤمـــن زكـــريـــا، الــــذي أهــــدر فــرصــة 
أخــرى بغرابة بعد تمريرة من أحمد فتحي. 
وفي الدقيقة 39 رد القائم األيمن ضربة رأس 
مــن عــمــرو الــســولــيــة مــن كـــرة عــرضــيــة لعبها 
الــشــوط األول  صــبــري رحــيــل قبل أن ينتهي 

بالتعادل السلبي بعد عدة فرص لألحمر.
ولعب فريق بتروجيت الشوط الثاني بثقة 
كبيرة بعد أن زادت آمال الفريق في الخروج 

األرجنتيني  املهاجم  ليفا  لــوكــاس  البرازيلي 
ايريك الميا داخل املنطقة، فانبرى لها يانسن 
بــنــجــاح )76(. وحــرمــت الــعــارضــة ســتــوريــدج 
مــن الــهــدف الــثــالــث بــردهــا تــســديــدة مــن حافة 
مــرمــاه ببراعة من  فـــورم  )80(. وأنــقــذ  املنطقة 
هـــدف ثــالــث بــتــصــديــه لــتــســديــدة قــويــة لــدانــي 
من  أوريغي،  ديفورك  البلجيكي  بديل  إينغز، 
حافة املنطقة وحولها إلى ركنية )87(.  وفي 
لــنــدن، حذا  فــي  ــارات  اإلمــ الثانية، على ملعب 
أليكس أوكساد-تشامبرالين حذو ستوريدج 
الفوز على ريدينغ بهدفن  وقاد أرسنال إلى 
الــدقــيــقــتــن 33 و78.  فـــي  نــظــيــفــن ســجــلــهــمــا 
ــال ســيــتــي بـــركـــب املــتــأهــلــن بــفــوزه  ولـــحـــق هــ
على مضيفه بريستول سيتي بهدفن لهاري 
)47( مقابل  ــون  )44( ومــايــكــل داوســ مــاغــويــر 
نيوكاسل  وأكــــرم   .)3+90( تــومــلــن  لــي  هـــدف 
ــادة ضــيــفــه بــريــســتــون بــنــصــف دزيـــنـــة من  ــ وفـ
األهـــــــداف تـــنـــاوب عــلــى تــســجــيــلــهــا الــصــربــي 
والسنغالي  و55(   19( ميتروفيتش  ألكسندر 
مات  واالسكتلندي  و87(   38( دياميه  محمد 
ريتشي )53 من ركلة جزاء( واإلسباني إيوزي 

بيريز )90+1 من ركلة جزاء(. 
واحــتــاج ليدز يونايتد إلــى ركــات الترجيح 
لـــلـــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه نـــوريـــتـــش ســيــتــي 2-3. 
وانتهى الوقتان األصلي واإلضافي بالتعادل 
إنتونسون  ماركوس  السويدي  وسجل   .2-2
لــيــدز  والـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي كـــريـــس وود هـــدفـــي 
يــونــايــتــد، وألــيــكــس بــريــتــشــارد والــبــرتــغــالــي 

نيلسون أوليفيرا هدفي نوريتش سيتي.

بنقطة التعادل، وأقام طلعت يوسف، املدير 
الــفــنــي »مـــتـــاريـــس« دفـــاعـــيـــة مــحــصــنــة، في 
الوقت نفسه غاب التركيز عن العبي األهلي، 
وغلب التسرع والرعونة في إنهاء الهجمات، 
والحت للفريق بعض أشباه الفرص التي لم 
تشكل خطورة كبيرة، كما لم ُيختبر شريف 
إكرامي حــارس األهلي اختبارا حقيقيا في 
بتروجيت،  لفريق  القليلة  املرتدة  الهجمات 

ــن كـــرتـــن  ــ وكــــــــاد بـــتـــروجـــيـــت أن يـــســـجـــل مـ
خطيرتن في الوقت املحتسب بدل الضائع، 
ولـــكـــن شـــريـــف إكــــرامــــي تـــفـــوق عـــلـــى نــفــســه 
وأنـــقـــذ فــريــقــه مـــن الــهــزيــمــة، قــبــل أن يطلق 
الـــحـــكـــم مــحــمــد الـــصـــبـــاحـــي صــــفــــارة نــهــايــة 
املـــبـــاراة بــالــتــعــادل الــســلــبــي. وبــعــد املـــبـــاراة، 
قال حسام البدري، املدير الفني لألهلي، إن 
بعض العبي األهلي كانوا في غير حالتهم 

فــي هـــذه املـــبـــاراة، وفــوجــئ بــاملــســتــوى الــذي 
ظهروا به. وشدد، خال املؤتمر الصحافي، 
على أنه حزين على ضياع النقطتن، ولكن 
ــران واردان فــي كــرة  الــتــعــادل والــخــســارة أمــ
ــــاف »األهـــلـــي خسر  الـــقـــدم مــثــل الـــفـــوز. وأضـ
النيجيري  نقطتن، ولكنه كسب العبا مثل 
ــاي. سنعمل خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة على  أجــ
عـــاج األخــطــاء وتــافــي الــســلــبــيــات. املــبــاراة 
ــدار الــشــوطــن وتــبــايــن فيها  تــغــيــرت عــلــى مـ

أداء الفريقن«.
ــر الـــفـــنـــي لــفــريــق  ــديــ ــوســــف، املــ أمـــــا طــلــعــت يــ
بتروجيت، فقال إنه ليس سعيدا بالحصول 
ــن فـــريـــق فــي  ــو كـــانـــت مــ عـــلـــى نــقــطــة حـــتـــى لــ
ــلـــي حـــامـــل الـــلـــقـــب، ولـــكـــن بــنــجــاح  حــجــم األهـ
االحــتــيــاطــيــن الـــذيـــن أشـــركـــهـــم فـــي الــشــوط 
الثاني في قلب موازين املباراة، موضحا أنه 
لو كان هناك حظ لخرج الفريق فائزًا في هذه 
املــبــاراة. وأشــار إلــى أنــه لم يكن يضع ملباراة 
ــه يــتــعــامــل مــع كل  األهــلــي أهــمــيــة خــاصــة ألنـ
مباريات الفريق في املسابقة املحلية بميزان 

واحد، ال تختلف فيه مباراة عن األخرى.
ــة نــفــســهــا، حـــقـــق طــائــع  ــلـ وفـــــي إطــــــار املـــرحـ
الــجــيــش فـــوزا صعبا عــلــى الــداخــلــيــة بثاثة 
أهداف مقابل هدفن، في املباراة التي أقيمت 
بينهما على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي 
في العباسية بالقاهرة. كما تعادل أسوان مع 
اإلنتاج الحربي بهدف لكل فريق في املباراة 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى اســـتـــاد أســـــوان، وشــهــدت 

اعتراضات كثيرة على الحكم محمد عادل.

األهلي يتعادل مع بتروجيت في الدوري المصريليفربول وأرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة اإلنكليزي

راونيتش  ميلوش  الكندي  وّدع 
فردي  منافسات  الثاني  المصنف 
الرجال لبطولة بازل الدولية  ، ففي 
المقامة  البطولة  من  األول  الدور 
الليتواني  تــغــلــب  ــســرا  ســوي فــي 
راونيتش  على  برانكيس  ريــكــارداس 
ــدة  واحـ مــقــابــل  بمجموعتين 
بواقع 3-6 و6-3 و6-3. وتأهل جيل 
مولر العب لوكسمبورغ إلى الدور 
البلغاري  على  تغلب  بعدما  الثاني 
المصنف  ديــمــيــتــروف  غــريــغــور 

السادس 6-7 و6-4 و4-6.

راونيتش يوّدع 
بازل باكرًا

قاد ستوريدج فريقه 
ليفربول إلى الفوز على 

توتنهام، وكذلك تألق 
تشامبرلين مع أرسنال

تعادل األهلي في رحلة 
الدفاع عن لقب الدوري 

المصري بدون أهداف 
مع بتروجيت

)Getty/السلوفاكية دومينيكا لم تتمكن من مجاراة كيز )كليف برونسكل

)Getty/(هاليب حاولت أن تجاري خصمتها في المجموعة األولى )كريف برونسكلGetty /كيربر المصنفة األولى عالميًا قدمت مباراة مميزة )ماثيو ستوكمان

)Getty/كيربر تؤكد أحقيتها بالصدارة كيز ستواجه كيربر في مباراة قوية من أجل التأهل )كليف برونسكل
)روسالن رحمان/فرانس برس(

)Getty/ماديسون كيز أبقت على آمالها في التأهل )جوليان فيني

جانب من مباراة األهلي وبتروجيت )العربي الجديد(ستوريدج يسعى إلى حجز مكاٍن أساسي مع كلوب )أولي سكراف/ فرانس برس(

أنجليكه  األلمانية  أمام  الكبيرة  المباراة  في  هاليب  الرومانية  سقطت 
كيربر، المصنفة األولى عالميًا، بواقع مجموعتين نظيفتين في مباراة 

استمرت ساعة و22 دقيقة فقط

فقط،  دقيقة   23 بلغ  زمــنــي  توقيت  فــي   1-6
ــاولـــت الــاعــبــة  ــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة حـ وفــ
الــســلــوفــاكــيــة أن تــنــتــفــض، لــكــن كــيــز كــانــت 
ــازت بــواقــع  ــ جـــاهـــز إلنـــهـــاء املــــبــــاراة، حـــن فـ
لــتــبــقــي عــلــى  فــــي غـــضـــون 43 دقـــيـــقـــة،   4-6
النهائي رغم  إلــى نصف  التأهل  آمالها في 
صعوبة املهمة، إذ ستواجه األملانية كيربر، 
البطولة  مــن  اإلقــصــاء  والــخــســارة ستعني 

بشكل كامل.
)العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع
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بطولة األساتذة 
كيربر تُسقط هاليب في للسيدات

لقاء القمة



راجية سليم

مــن  ــرم  ــجــ مــ ــر 100  أحــــضــ »ســـــــوف 
ألتراس  جميع  ليقتلوا  األرجنتني 
ــتـــب األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــكــــذا كـ إنــــتــــر« هــ
ماورو إيكاردي العب إنتر ميالنو في سيرته 
الذاتية التي نشرها بعنوان »إلى األمام دائما، 
قصتي السرية«، ليثير الجدل حول استمراره 
ــارة الــقــيــادة  فــي الــفــريــق اإليــطــالــي وســحــب شـ
الــذي يعاني من  الفريق،  آالم  منه، ويزيد من 
تراجع رهيب في املستوى، تحت قيادة املدير 
الفني فرانك دي بور. وردًا على هذا التصريح 
انتظر عدد من ألتراس إنتر ميالنو إيكاردي 
أمـــام مــنــزلــه عــقــب انــتــهــاء مـــبـــاراة فــريــقــه أمــام 
كالياري بالدوري اإليطالي في 16 من الشهر 
الجاري وحملوا الفتة كتب عليها »نحن هنا، 

متي سيأتي أصدقاؤك األرجنتينيون؟«.
إيــكــاردي )23 عــامــا( بفرض  وانــتــهــت مشكلة 
ــا أن  ــمـ ــة عـــلـــيـــه كـ ــيـ ــالـ ــيـــالنـــو غــــرامــــة مـ ــر مـ ــتــ إنــ
من  الــتــي طرحها  النسخ  قبل سحب  الــالعــب 
كــتــابــه وتــحــمــل تكاليف طـــرح نسخة جــديــدة 
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات، فــيــمــا نــشــر  ــ ال تــتــضــمــن هـ
»اختبرت  فيه  قال  النادي  اعتذارا على موقع 
لــلــتــو تــجــربــة حــزيــنــة فـــي إنــتــر مــيــالنــو، أقـــدم 
الــذاتــيــة«،  واتــعــهــد بتعديل سيرتي  اعــتــذاري 

أزمات خارج 
المالعب

شهد العام الجاري العديد من األزمات المتعلقة بالرياضيين، ومنهم من 
اإليقاف  الفضائح  هذه  وكلفتهم  عالمية  بطوالت  منافسات  في  شارك 

والغرامات، واإلبعاد بشكل تام من منتخباتهم

3031
رياضة

تقرير

لــم بــدأت  وذلــك بعدما وجــد أن مسيرته التي 
في التحسن مؤخرا، مهددة باالنهيار، بسبب 
خــطــوة غــيــر مــحــســوبــة، فــي وقـــت يــحــتــاج فيه 

الفريق ملجهوداته داخل امللعب.
وفــي إنــجــلــتــرا، أقـــال االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي لكرة 
الــقــدم ســام أالردايــــس )61 عــامــا( مــن منصب 
املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب األول بــعــد قــضــائــه 
67 يوما فقط في املنصب الــذي ظل يحلم به 
لــســنــوات، بــعــدمــا نــشــرت صحيفة »تــلــغــراف« 
ــة مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو تـــــم تـــصـــويـــره  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
بــكــامــيــرا خــفــيــة، يــشــرح فــيــه كيفية االلــتــفــاف 
الالعبني.  انتقاالت  تنظم  التي  القوانني  على 
واعــتــرف أالردايـــــس »كـــان خــطــأ وأدفــــع ثمنه. 
وقــعــت فــي الــفــخ علي أن اتقبل األمـــر«، بينما 
أعلنت الصحيفة أنها ستكشف عن املزيد من 
زاد من  مــا  املقبلة، وهــو  الفترة  فــي  الفضائح 

القلق في أوساط املدربني ووكالء الالعبني.

وبـــاإلضـــافـــة إلـــى إيـــكـــاردي وأالردايـــــــس شهد 
عالم كرة القدم في األسابيع األخيرة فضائح 
موسكيرا  هانير  الكولومبي  فاعتقل  أخـــرى، 
العب فريق ريونيغرو أغيالس بدوري الدرجة 
ــى الــكــولــومــبــي، فــي 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن  األولــ
األول الجاري العتدائه بوحشية على زوجته 
ــام قــرر  فـــي مــصــعــد مــنــزلــهــمــا، وبــعــد ثــالثــة أيــ
البت في قضيته،  الــنــادي تعليق عقده لحني 
على  كبير  بشكل  املقطع  انتشار  بعد  خاصة 

مواقع التواصل االجتماعي حول العالم.
وكما فعل إيكاردي وأالردايس، قدم موسكيرا 
)29 عاما( اعتذاره ولكن بينما كان يقبع خلف 
القضبان. وقال »أود االعتذار لرفيقتي ألنني 
أخــطــأت فــي لحظة لــم أكــن خاللها فــي وعيي، 
لــقــد كــنــت مــخــمــورا«، وذلـــك فــي فــيــديــو نشره 
له  بالسماح  مــن موقفه  يغير  أن  نــاديــه، دون 

باللعب.
ــا، انــــتــــشــــر عــــلــــى الـــشـــبـــكـــات  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وفــــــــي إسـ
االجــتــمــاعــيــة فــيــديــو إبـــاحـــي ظــهــر فــيــه العــبــا 
وأنطونيو  عــامــا(   26( إنــريــك  إيــبــار سيرجي 
لــــونــــا )25 عـــــامـــــا( مـــــع امـــــــــــرأة، مـــــا دفــعــهــمــا 
لـــالعـــتـــذار عــبــر شــبــكــة »تـــويـــتـــر« وأعــــربــــا عن 
املصور  املقطع  يضر  ان  الحتمالية  أسفيهما 
بصورتيهما وبصورة النادي، كما اعتذرا عن 
املــرأة  الفيديو على  يمثله نشر  الـــذي  الــضــرر 
ــررت رفـــع قضية على  الــتــي تظهر بـــه، الــتــي قـ

الالعبني.
وبعيدا عن كرة القدم، كانت الفضيحة األكبر 
ــم الـــتـــنـــس وقــــــام بــبــطــولــتــهــا  ــالـ مــــؤخــــرا فــــي عـ
الــذي فرضت رابطة  األسترالي نيك كيريوس 
العــبــي الــتــنــس املــحــتــرفــني غــرامــة مــالــيــة عليه 
بــعــدمــا تــعــمــد خــســارة مــبــاراتــه أمــــام األملــانــي 
بــطــولــة  أدوار  ــانــــي  ثــ فــــي  ــرف  ــريــ ــيــ زفــ مـــيـــشـــا 

شنغهاي لألساتذة ذات األلف نقطة. 
ولـــم يــبــذل كــيــريــوس أي جــهــد خـــالل املـــبـــاراة 
وتـــوقـــف عـــن الـــركـــض وراء الـــكـــرة، فـــي ســلــوك 
ريــشــار جاسكيه  الفرنسي  أمــام  وفعله  سبق 
فـــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون الـــعـــام املـــاضـــي، وهــو 
ــال امـــتـــعـــاض املــهــتــمــني بــعــالــم  ــ ــــذي نـ ــر الــ ــ األمــ
باستبعاد  للمطالبة  األمــــر  ووصــــل  الــتــنــس، 

الالعب من منافسات املحترفني.
وعوقب كيريوس )21 عاما( عن هذا التصرف 
بغرامة مالية قدرها 25 ألف دوالر من رابطة 
العـــبـــي الــتــنــس املـــحـــتـــرفـــني، مـــع حـــرمـــانـــه من 
الــلــعــب فـــي الــبــطــوالت الــتــابــعــة لــلــرابــطــة ملــدة 
ثمانية أسابيع حتى 15 يناير/كانون الثاني 
ــقــــاف إلــــى 3  املـــقـــبـــل. وقــــد تــخــفــف عــقــوبــة اإليــ
لبرنامج  أسابيع في حالة خضوع كيريوس 
تأهيلي تحت إشـــراف طبيب ريــاضــي نفسي 
مــصــدق عــلــيــه مـــن قــبــل الـــرابـــطـــة، وهـــو مـــا قد 
يــعــنــي عـــودتـــه لــلــمــالعــب بــحــلــول 7 نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني املقبل.
ــذر كــيــريــوس الحــقــا عـــن ســلــوكــه، وقـــال  ــتـ واعـ
»املوسم كان طويال وتعرضت لعدة إصابات 
ــانـــت  ــة الــــصــــيــــف. وكـ ــايـ ــهـ ــتـــى نـ ــات حـ ــديــ ــحــ وتــ
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المشاكل واألزمات 
خارج المالعب كلفت 

العبين الكثير

مدرب األرجنتين يعتزم استدعاء بيلوسكي 
في حالة عدم تعافي ديباال

القدم،  لكرة  األرجنتني  ملنتخب  الفني  املدير  قــال 
إدغاردو باوزا، إنه سيستدعي العب وسط سان 
ــزو، فــرنــانــدو بــيــلــوســكــي، ملــبــارتــي الــفــريــق  ــورنـ لـ
املقبل  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن  يــومــي 10 و15 
ضمن  الترتيب  على  وكولومبيا  الــبــرازيــل  أمـــام 
تصفيات أميركا الالتينية املؤهلة ملونديال 2018 
في روسيا، حال لم يتعاف زميله باولو ديباال من 

إصابته في عضلة الفخذ اليمنى.
وقال باوزا الليلة املاضية في تصريحات إلذاعة 
)راديـــــو غــيــمــيــز( »ســــوف نــنــتــظــر حــتــى يــجــرون 
)ديباال( فحوصات. إذا كان األمر يتعلق بتمزق  لـ
ــة ســوف  لـــن يــســتــطــيــع أن يـــأتـــي. فـــي هــــذه الــحــال
أســتــدعــي العـــب كـــرة قـــدم أرجــنــتــيــنــيــا، سيكون 

بيلوسكي بالتأكيد«.

وكيل بوغبا يحصل على 27 مليونًا
يـــورو مــن وراء صفقة  حصل مينو رايـــوال وكــيــل أعــمــال بــول بــوغــبــا، على 27 مليون 
انتقال الالعب الفرنسي إلى فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي. وأكد املدير العام لنادي 
يوفنتوس اإليطالي جوسيبي ماروتا بذلك صحة التكهنات حول املبلغ الذي تحصل عليه 

رايوال من ضم مانشستر يونايتد لبوغبا قادما من اليوفي.
للمانيو مقابل 105 ماليني  الفرنسي  الوسط  بــاع العــب خط  وأوضــح مــاروتــا أن ناديه 
يورو فضاًل عن خمسة ماليني يورو متغيرات، حسبما تناقلت وسائل اإلعالم املحلية. 
وأضاف »بلغت قيمة البيع ملانشستر يونايتد 105 ماليني يورو، إضافة لخمسة ماليني 
البيع لفريق آخــر بأكثر من 50 مليون يــورو«. وتابع »بعد  التجديد أو اإلعــارة أو  حالة 
الضرائب، وحصول رايوال على 27 مليون يورو، جلب بيع بوغبا عائد 72 مليون يورو«.

مدافع أتلتيكو خيمنيث يحصل 
على اإلذن الطبي للمشاركة في المباريات

للمشاركة في  الطبي  اإلذن  أتلتيكو مدريد على  حصل خوسيه ماريا خيمنيث مدافع 
املباريات بعد تعافيه من اإلصابة في الساق اليمنى والتي أبعدته عن املالعب ملدة شهر.

أكد  للنادي بعدما  الرياضية  باملدينة  التدريبات  باقي زمالئه في  وشــارك خيمنيث مع 
النادي تعافيه من اإلصابة، وبالتالي سيكون متاحا لدخول قائمة الفريق ملواجهة السبت 

أمام ماالقا في ملعب فيسنتي كالديرون بالدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكان الالعب تعرض لإلصابة في مباراة فريقه ضد ديبورتيفو الكورونيا بالليغا.

كونتي ينفي أنه قلّل من شأن مورينيو
أكـــد اإليــطــالــي أنــطــونــيــو كــونــتــي، مــــدرب فــريــق 
تــشــيــلــســي اإلنــكــلــيــزي، أنــــه لـــم يــقــلــل مـــن شــأن 
يــونــايــتــد، في  فــي مانشستر  نظيره  مــوريــنــيــو، 
انتهت بفوز فريقه برباعية نظيفة  التي  املباراة 
املــدرب  مورينيو،  وكــان  الحمر.  الشياطني  على 
بإهانته  كــونــتــي  اتــهــم  قــد  لتشيلسي،  الــســابــق 
عقب لقاء األحد، والم املدرب البرتغالي منافسه 
كونتي باللغة اإليطالية عندما قام األخير بتحية 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــس فــريــقــهــا بعد 
السيتي.  لــصــالــح   0-4 إلـــى  النتيجة  أشــــارت  أن 
ــح كــونــتــي »تــعــرفــون قصتي وتــاريــخــي،  وأوضــ
يمكنكم رؤيــة كــم أتحمس وأتــأثــر وأنفعل على مقاعد االحــتــيــاط«. وتــابــع »أفــضــل أن 
أكون بالقرب من العبّي ومساعدتهم عندما يعانون. دائما ما أحترم الفريق املنافس، 

وتاريخي يتحدث عني«.

سرقة خاتم »سوبر بول« من منزل الالعب دي ماركوس وير
تعرض منزل الالعب دي ماركوس وير، ظهير نادي دنفر برونكوز الذي يلعب في دوري 

كرة القدم األميركية، لسرقة عدة أغراض منها خاتم بطولة »سوبر بول«.
وكشفت السلطات الليلة املاضية أن واقعة السرقة تمت خالل مشاركة الالعب في املباراة 
واقعة  ملعرفة مرتكبي  التحقيقات  فريقه على تكساس 27-9. وتستمر  فيها  فاز  التي 
السرقة، التي تضمنت عدة أغــراض منها خاتم لقب نهائي دوري كرة القدم األميركية 

»سوبر بول«.

بلقب  مــع سانتوس  وفـــاز  بيليه،  السامبا  أســطــورة  جــانــب 
باولو  الــدوري عامي 1965 و1968، وبطولة مقاطعة ســاو 
أعوام 1965 و1967 و1968 و1969 و1973، ولقب ريكوبا 
سودأميركانا عام 1968، وسجل طوال تلك األعوام 40 هدفا 
في 445 مباراة، وقد أعلن نادي سانتوس الحداد عليه ملدة 
فلومينيزي  لنادي  ألبرتو  كارلوس  بعدها  عــاد  أيــام.  ثالثة 
وقضى 3 مواسم هناك قبل أن يرحل إلى نادي كوزموس 
األميركي مع األسطورة بيليه وسجل له 6 أهــداف في 80 
مباراة، وفاز ببعض األلقاب املحلية، ليلعب بعدها في عام 
1981 مع نادي كاليفرونيا سورف، فسجل هدفني في 19 
مباراة واعتزل بعدها في فريق نيو يورك كوزموس بعد 20 

مباراة في عام 1982.
مسيرته مع املنتخب البرازيلي تعتبر األملع ربما، فهو الذي 
الــذي جــرى في  العالم 1970  تمكن من تحقيق لقب كــأس 

املكسيك، وحينها قّدم مستوى مميزا للغاية، وانتصر في 
 ،1-4 بنتيجة  القوي  إيطاليا  منتخب  على حساب  النهائي 
النهائي، ويعتبره  ذلــك  فــي  هــدفــا  ألبرتو  كــارلــوس  وســجــل 
البرازيل وهو من  أيمن في  البعض مع كافو أفضل ظهير 
األبرز في تاريخ عالم الساحرة املستديرة. وبعد اعتزاله كرة 
التدريب في سنة 1983 وقضى  القدم دخل كارلوس عام 
عــام 2005،  استمرت حتى  املجال سنوات طويلة  هــذا  في 
درب خاللها الكثير من األندية مثل فالمينغو وبوتافيغو، 
منتخب  لقيادته  إضــافــة  مينيرو،  وأتلتيكو  وفلومينيزي 
عمان وكذلك أذربيجان والــذي كان محطته األخيرة، وبعد 
آخر وعمل  انتقل ملجال  التدريب  عالم  انتهاء مسيرته في 
كمعلق رياضي على املباريات. كارلوس ألبيرتو لديه بعض 
اإلنجازات الفردية منها أفضل العب في تشكيلة مونديال 
1970، ومن أفضل 100 العب بحسب الفيفا في عام 2004.

حسين غازي

يوم  الحكاية  بـــدأت  البرازيلية  جانيرو  دي  ريــو  مدينة  مــن 
17 يوليو/ تموز 1944 ومن ذات املكان أيضا كانت النهاية 
يوم 25 أكتوبر/ تشرين األول 2016. رحل كارلوس ألبرتو 

توريس عن عمر يناهز الـ 72عاما بسبب أزمة قلبية.
تاريخ هذا الالعب الكبير ال يقتصر فقط على مسيرته في 
البرازيلي، في سنة 1963 كانت  للمنتخب  األندية بل يمتد 
البداية مع نادي فلومينيزي واستمر هناك حتى سنة 1966 
خاض خاللها 98 مباراة وسجل 9 أهــداف، وهو الذي كان 
يشغل مركز الظهير األيسر، وحصد معهم 5 ألقاب منها 

بطل مقاطعة ساو باولو في ثالث مناسبات.
حـــط رحـــالـــه بــعــد ذلـــك وتــحــديــدًا فـــي عـــام 1966 مـــع نـــادي 
سانتوس الــبــرازيــلــي وهــنــاك قضى أيــامــا رائــعــة ولــعــب إلى 

كارلوس ألبرتو

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
الراحل كارلوس 

ألبرتو الذي توفي 
بسبب أزمة قلبية

ماورو إيكاردي 
مهاجم إنتر 
ميالن اإليطالي 
)بيير ماركو تاكا/
)Getty

رفضت قاضية برازيلية طلب الدفاع المقدم لحفظ القضية المرفوعة 
بـ12 ميدالية  الفائز  الالتيني ضد السباح األميركي، ريان لوكتي،  البلد  في 
األلعاب  دورة  في  حدثت  التي  الفضيحة  بسبب  مسيرته،  في  أولمبية 
القاضية  وقالت  للسرقة.  تعرضه  ادعى  عندما   »2016 »ريو  األولمبية 
أساس  أي  يوجد  ال  إنه  ميلو،  دي  ليال  جوليانا  القضية،  عن  المسؤولة 

قانوني لحفظ القضية.

لوكتي يواصل المعاناة بعد ريو 2016

وجه رياضي

الـــبـــطـــولـــة اآلســـيـــويـــة بــــاألخــــص صــعــبــة بــعــد 
ــع الــســفــر  ــ ــان. ومـ ــابــ ــيــ فــــــوزي بــلــقــب بـــطـــولـــة الــ
عــبــر الـــقـــارة فــي شــنــغــهــاي، أصــبــت بــاإلجــهــاد 
ــذا لــيــس بــعــذر  ــــاف »هــ بــدنــيــا وذهـــنـــيـــا«. وأضـ
وأعـــرف جــيــدا أنــه يجب علي تقديم االعــتــذار 
معربا  والـــعـــالـــم«،  شــنــغــهــاي  فــي  للمشجعني 
عــن أســفــه »النــتــهــاء الــعــام بــهــذا الشكل وعــدم 

العودة في 2017«. كانت هذه أحــدث فضائح 
عالم الرياضة الذي يشهد بني الحني واآلخر 
الــوقــائــع، كما أن هــنــاك نجوما في  مثل هــذه 
ريـــاضـــات اشــتــهــروا لــيــس فــقــط ملــهــارتــهــم بل 
أيضا بسبب إثارتهم للجدل، ومنهم السباح 
األميركي مايكل فيلبس ومشكلته مع الكحول 
ومواطنه العب الغولف تايغر وودز ومشاكله 

كــأس  لبطولة  للتأهل  فــرصــة  عــلــى  حــصــولــي 
األســــاتــــذة الــخــتــامــيــة ملـــوســـم رابـــطـــة العــبــني 
التنس املحترفني )في لندن(«. واختتم الالعب 
ذلــك هدفا  »كــان  قائال  األسترالي تصريحاته 
مهما بالنسبة لي. أعي واحترم قرار الرابطة 
ــذا الـــوقـــت للتحسن داخـــل  وســــوف اســتــغــل هـ
وخــــــارج املـــلـــعـــب. أنــــا آســــف حــقــا وأرغــــــب في 

الــشــخــصــيــة، فــضــال عـــن أســـطـــورة كــــرة الــقــدم 
األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مـــارادونـــا املــثــيــر للجدل 
دائما سواء بتصريحاته الالذعة أو مشكالته 
العاطفيات وغيرها، بني مشاكل  رفيقاته  مع 
ــــب أضـــــــرت بـــصـــورتـــهـــم  ــــالعـ أخـــــــرى خـــــــارج املـ
بشكل كبير، وكلفتهم الكثير على الصعيدين 

الشخصي واالحترافي.

وّجهت وسائل اإلعالم الفرنسية انتقاداتها لالعب األرجنتيني، أنخيل دي ماريا، وذلك 
بــدايــة مخيبة  وبعد  الفرنسي،  بــاريــس ســان جيرمان  فريقه  مــع  تــراجــع مستواه  نظير 
لآلمال للموسم مع ناديه، كان آخرها التعادل في كالسيكو فرنسا ضد مارسيليا في 
املتراجع لالعب خط  املستوى  وأثــار  القدم.  لكرة  الفرنسي  الــدوري  العاشرة من  الجولة 
انتقاداتها  التي وجهت  الفرنسية،  الوسط األرجنتيني، غضب عدد من وسائل اإلعالم 
ِلِدي ماريا في ظل تراجع نتائج بطل الــدوري املوسم املاضي في املسابقة، حيث يحتل 

الفريق الباريسي املركز الثالث بفارق 6 نقاط عن صاحب الصدارة، فريق نيس.

صورة في خبر

أزمة دي ماريا
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ال يتجاوز عدد مترجمي لغة اإلشارة في العالم العربي الـ 300 مترجم لنحو 16 مليون أصم، بمن فيهم المترجمون العاملون 
في محطات التلفزيون. سمير سمرين من قناة الجزيرة، يحكي تجربته

سمير سمرين
مواقف عاشها مذيع لغة اإلشارة بقناة الجزيرة

الدوحة ـ أنور الخطيب

ما زال مذيع لغة اإلشــارة في قناة 
الـــجـــزيـــرة، ســمــيــر ســمــريــن، يتذكر 
املــوقــف الــصــعــب، الـــذي تــعــرض له 
قــبــل عـــدة ســنــوات، حينما كـــان يــقــدم نشرة 
ــارة، ملــا انــقــطــع الــصــوت  ــ األخـــبـــار، بلغة اإلشـ
فجأة، وغاب معه قارئ الشاشة، فاضطر أن 

يكمل نشرة الصم على عاتقه.
لـــ »العربي  يــقــول سمرين عــن هــذه القصة،   
ــــوات وحـــيـــنـــمـــا كـــانـــت  ــنـ ــ ــــد«، قـــبـــل سـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الــنــشــرة اإلخــبــاريــة فــي قــنــاة الــجــزيــرة، تبث 
مــن اســتــديــو، ونــشــرة لغة اإلشــــارة تبث من 
املذيع  وزميلي  طلوعي،  عند  آخــر،  استديو 
جــمــيــل عــــازر عــلــى الـــهـــواء، انــقــطــع الــصــوت، 
واخــتــفــى قــــارئ الــشــاشــة مــعــه، لــكــن لحسن 
الــحــظ ، أن مــخــارج الـــحـــروف لـــدى األســتــاذ 
جميل عـــازر واضــحــة، وحــيــث كــنــت متابعًا 
للخبر مسبقًا، استطعت قراءة شفاه املذيع 
جــمــيــل عــــــازر، ملــــدة 40 ثـــانـــيـــة، وهــــي أطـــول 
40 ثــانــيــة مــــرت عــلــي  خــــال عــمــلــي كــمــذيــع 
ــقــــدرة  ــيـــث أســـعـــفـــتـــنـــي الــ لـــلـــغـــة اإلشـــــــــــارة، حـ
اللغوية املتقنة والهادئة ومخارج الحروف 

الواضحة لديه، على تجاوز هذا املأزق.
 وال تختلف نشرة لغة اإلشارة التي يقدمها 
ناجي  املذيعني  زميليه  مــع  سمرين،  سمير 
ــة، ومـــحـــمـــد الــبــنــعــلــي، عـــلـــى فــتــرتــني  ــ ــارنـ ــ زكـ
صباحية ومسائية على شاشة الجزيرة عن 
النشرة التي يقدمها زميلهما املذيع الناطق، 
فالتحضير الجيد للنشرة، ومتابعة األخبار، 
أمر  الشاشة،  على  الظهور  من  ساعات  قبل 
ال مفر منه، وفــي هــذا الصدد يقول سمرين 
»نشرة األخبار للصم ال تختلف عن النشرة 
التي تعد لغير الصم، فاملذيع الناطق يقدم 
النشرة اإلخبارية، ونحن نذيع بلغة اإلشارة 
مــا يقدمه مــن أخــبــار، يقوم بــإعــدادهــا فريق 
كـــامـــل، مـــن غــرفــة األخـــبـــار وبــمــعــرفــة رئــيــس 

التحرير«. 
 

النشرة بلغة اإلشارة
 ويعزو سمرين، عدم بث نشرة األخبار بلغة 
اإلشارة كاملة، ألسباب فنية بالدرجة األولى، 
فنشرة الحادية عشرة على شاشة الجزيرة، 
تحتوي على موجز اقتصادي، ومن الناحية 
الفنية هناك صعوبة في االنتقال من مذيع 
إلــى مــذيــع، واألمـــر اآلخـــر، أن الــحــد األقصى 
ملذيع لغة اإلشــارة، ليترجم بتركيز عال هو 
15 دقيقة، ملا يبذله من جهد ذهني وعضلي، 
وهو يرى أن هذه املدة الزمنية مناسبة جدا 
مــن نــاحــيــة فــنــيــة وتــقــنــيــة، وتــســمــح بعرض 
ــبـــار بــطــريــقــة مــمــتــازة، ويـــقـــول إن  أبــــرز األخـ
قصر الفترة الزمنية ال يشكل مشكلة للصم، 
وإن بإمكانهم تتبع األخبار من خال شبكة 

اإلنترنت.

أعداد الصم
 وتقدر أعداد الصم في العالم العربي حسب 
إحصاءات االتحاد العربي للصم عام 2012، 
حوالي 12 مليون أصم وضعيف سمع، وهي 
إحصائية ال يعتقد مذيع لغة اإلشارة سمير 
سمرين أنها دقيقة، حيث ينتقد قلة االهتمام 
بــهــذه الــشــريــحــة الــعــريــضــة فـــي الــعــديــد من 
االجتماعية  الحاجة  ويقول  العربية،  الــدول 
ملــتــرجــمــي لــغــة اإلشـــــارة، مــا زالـــت ملحة في 
املــجــاالت، فنحن نحتاجهم في  الــعــديــد مــن 

الحد األقصى ملذيع 
لغة اإلشارة، ليترجم 
بتركيز عال هو 15 
دقيقة، ملا يبذله من 

جهد ذهني وعضلي، 
وهي مدة زمنية 

مناسبة جدا من ناحية 
فنية وتقنية.

■ ■ ■
ال يوجد اعتراف إال 
في دول قليلة، منها 

قطر، بمهنة مترجم لغة 
اإلشارة.

■ ■ ■
قدرت أعداد الصم في 
العالم العربي حسب 
إحصاءات االتحاد 
العربي للصم عام 
2012، حوالي 12 

مليون أصم وضعيف 
سمع.

هوامش

سمير سمرين تعرض للكثير من المواقف أثناء نشرات األخبار )معتصم الناصر(

ــام الـــشـــرطـــة وفـــي  املــســتــشــفــيــات وفـــــي أقــــســ
مختلف مرافق الدولة، وهو ما ال يتوفر في 
باستثناءات  إال  العربي  العالم  دول  معظم 
قليلة، ويضيف أنه ال يوجد اعتراف إال في 
لغة  مترجم  بمهنة  قــطــر،  منها  قليلة،  دول 
اإلشــارة، كما ال يوجد فيها مسمى وظيفي 
»مـــتـــرجـــم لــغــة اإلشـــــــــارة«، فـــي حـــني أنــــه في 
اليابان مثا عقد أول مؤتمر ملترجمي لغة 
اإلشـــارة عــام 1967 مــن الــقــرن املــاضــي، وفي 
املقابل ال يتجاوز عدد مترجمي لغة اإلشارة 
الـــ 300 مترجم لنحو 16  العربي  العالم  في 
مليون أصم، بمن فيهم املترجمون العاملون 

في محطات التلفزيون.

مراحل تطور النشرة
وحول مراحل تطور لغة اإلشــارة، من حيث 
الجزيرة  لقناة  رّد سمرين »يحسب  الشكل، 
أنــه نجح فــي تطوير  ــداع فيها،  وفــريــق اإلبــ
»نـــشـــرة األخـــبـــار لــلــغــة اإلشـــــارة » مـــن حيث 
الشكل، عوضًا عن الشكل القديم، الذي كان 
يستخدم اللون األزرق السماوي كلون خلفي 
ــــداع فــي الــجــزيــرة، أنتج  مــوحــد، فــفــريــق اإلبـ
شكا جديدًا »الشكل املفرغ«، وهو ما سمح 
بالحركة ملذيع لغة اإلشارة، وأوجد انسجاما 
مع الشاشة ووفر صورة واضحة واستماعًا 
جيدًا من خال العني، حيث تساعد الصورة 
فــي إيــصــال املعلومة واضــحــة لــأصــم. وقد 
قـــامـــت الــعــديــد مـــن الـــقـــنـــوات، بــنــقــل تــجــربــة 
املوجهة  نشراتها  فــي  وتطبيقها  الــجــزيــرة 
الصغيرة  الــصــورة  سمرين  ويفضل  للصم. 

ملذيع لغة اإلشــارة، على الشاشة عوضًا عن 
قدم به 

ُ
الصورة الكبيرة، وهو الشكل الذي ت

اإلشــارة  لغة  املحلية نشرة  املحطات  بعض 
التقنيات  إن  ويــقــول  الــصــم،  مــن  ملتابعيها 
املستخدمة اآلن في البث التلفزيوني، توفر 
صـــورة فــائــقــة الـــوضـــوح، كــمــا أن مــذيــع لغة 
اإلشــــــارة، يــعــتــمــد عــلــى الـــصـــورة فـــي تقديم 
األخــبــار، واألصـــم إنــســان بصري والــصــورة 

تعني له الكثير.

الخبر العاجل
لغة  مــذيــع  بها  يتعامل  الــتــي  الكيفية  وعــن 
اإلشــارة مع الخبر العاجل أو البث املباشر، 
يقول إنها مهمة مشتركة بني املذيع الناطق  
ومذيع لغة اإلشــارة، فاملذيع الناطق يختار 
املعنى  ملتابعينا  نــوصــل  ونــحــن   ، األلـــفـــاظ 
ــا يـــجـــب أن يــفــهــم هـــنـــا، أنــنــا  ــ والـــــداللـــــة، ومـ
ال نـــقـــوم بــالــتــرجــمــة الـــحـــرفـــيـــة، والــتــرجــمــة 
اإلشـــاريـــة والــتــرجــمــة املــنــطــوقــة ال يــمــكــن أن 
تــتــطــابــق وقـــواعـــد وتــركــيــب وبــنــيــة الجملة 
ــد الــلــغــة  ــة الـــتـــي تــخــتــلــف عـــن قـــواعـ ــاريــ اإلشــ

العربية املنطوقة.
ــــول اخــــتــــاف الـــلـــغـــات والـــلـــهـــجـــات بــني   وحــ
منطقة وأخرى وبلد وآخر، وكيفية التعامل 
مع ذلك بلغة اإلشارة، يقول سمرين »يعتقد 
الـــبـــعـــض أن لـــغـــة اإلشـــــــــــارة لـــغـــة مــــوحــــدة، 
والصحيح أنها ليست موحدة، شأنها شأن 
العربية لهجات،  اللغة  اللغات وكما في  كل 
ــارة أيــضــا لــديــهــا لــهــجــات، فبحكم  لــغــة اإلشــ
ــع الـــجـــغـــرافـــي  ــ ــوقـ ــ املـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة واملـ

لــغــة اإلشـــــارة، فــفــي شمال  لــهــجــات  تختلف 
أفريقيا مثا، في تونس واملغرب والجزائر 
وليبيا وموريتانيا وبحكم قربها من فرنسا، 
لــغــة اإلشــــارة عــنــدهــم مــتــأثــرة كــثــيــرا باللغة 
الــفــرنــســيــة، ولــديــهــم مصطلحات  اإلشـــاريـــة 
إشـــاريـــة فــرنــســيــة بــحــكــم االخـــتـــاط وبحكم 
تــاقــح الــلــغــات.  ويــضــيــف »مـــا يــمــيــز نشرة 
لغة اإلشــارة في قناة الجزيرة أنها تتحدث 
بــالــلــغــة اإلشـــاريـــة الــعــربــيــة املـــوحـــدة »الــلــغــة 
اإلشارية الفصحى« والتي يفهمها الجميع، 
واللغة اإلشارية العربية موحدة بنسبة 80 
في املائة وهي كافية، لكي تصل املعلومات 

واألخبار لكافة مشاهدينا«.

مشاهد العنف
وعـــن الــكــيــفــيــة الــتــي نــقــل ويــنــقــل بــهــا مــذيــع 
لغة اإلشــارة سمير سمرين، مشاهد العنف 
ــعـــربـــي، يـــقـــول »نــحــن  واملــــــوت فـــي الـــعـــالـــم الـ
نــتــعــامــل مــع األخـــبـــار بــمــهــنــيــة، ومــذيــع لغة 
اإلشـــــارة مــثــلــه مــثــل املـــذيـــع الــنــاطــق، ومثله 
اته  مثل أي إعامي، ال يجوز أن يظهر انتماء
السياسية أو ميوله الشخصية خال إذاعته 
لأخبار، لكننا نبقى بشرًا، وال بد أن نتأثر، 
مثا مشاهد العدوان اإلسرائيلي على غزة، 
كــانــت تــدمــي قلبي وتــؤملــنــي لــدرجــة كبيرة 
نــفــســي للتعامل  تــمــالــك  ال أســتــطــيــع مــعــهــا 
ــع هـــــذه املــــشــــاهــــد، وفـــي  بــمــهــنــيــة مــطــلــقــة مــ
بالترجمة،  القيام  أستطيع  ال  كنت  لحظات 
فــأتــرك املــجــال لــلــصــورة أن تــتــحــدث، وأقـــول 

ملتابعي، شاهدوا الصورة«.

باختصار

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

سعدية مفرح

تعجبني  الــتــي  الشعرية  املجموعات  قـــراءة  إلــى  أعـــود 
عـــشـــرات املـــــرات، بـــا كــلــل أو مــلــل، وبــاملــتــعــة نفسها 
التي أقرأها فيها أول مرة، أو ربما تزيد في كل مرة. 
 ،

ً
الــروايــة فمهما كانت رائعة أمــا  الشعر.  هــذا هو سر 

ال أعــــود إلــيــهــا إال فــي حــــاالت نــــادرة جــــدًا، ولــعــلــي لم 
أفعلها إال مع روايـــاٍت ال تتعدى العشر طــوال عمري 
في القراءة عمومًا. ذلك ألن الروايات دائمًا تكشف عن 
اإلبداعية  بطبيعتها  األولــى،  القراءة  منذ  أسرارها  كل 
الخفية  األســـرار  من  للشعر  لكن  الكتابي.  وتكوينها 
ــــراءة جــديــدة  واملــعــانــي الــخــبــيــئــة مـــا يــتــجــّدد مـــع كـــل قـ

تضاعف املتعة، وتزيد من كثافة اللذة في كل قراءة.
إلى  أخــيــرًا،  عــودتــي،  السريعة  املاحظة  هــذه  مناسبة 
قراءة واحدٍة من الروايات النادرة التي عدُت إلى قراءتها 
ربما أكثر من مرة، هي »1984« لجورج أورويل، أحد 
الذين  الصحافيني  ومــن  العشرين،  القرن  كتاب  أهــم  
أدبـــي، كان  إلـــّي مهنة الصحافة فــي ظــل واقـــع  حّببوا 
يــضــغــط عــلــّي دائــمــا أن أتــركــهــا فــي ســبــيــل كتاباتي 
الشعرية واألدبية بحجة أنها تستهلك اللغة، وتستولي 
الــوقــت املــخــصــص للكتابة اإلبـــداعـــيـــة، وتــنــحــدر  عــلــى 

بمستوى الكتابات األدبية إلى حضيض اللغة الخبرية 
املباشرة. 

ــثــقــة بــنــفــســي،  ــّي ال ــ ــورج أورويـــــــل إلـ ــ ــاد جـ ــ حـــســـنـــًا.. أعـ
وبــمــهــنــتــي الــجــمــيــلــة، وبــهــوايــاتــي املــبــكــرة فــيــهــا، فقد 
الصحافة  أن يكون روائــيــًا، ومــن  كــان صحافيًا قبل 
اخترق الواقع الروائي بعدد من الروايات التي سرعان 
كلها.  الكتابة  تــاريــخ  فــي  رقمًا صعبًا  منه  مــا جعلت 
ومن أكــواٍم من املقاالت والتحقيقات واألخبار، نهض 
قلم جورج أورويل ليكتب رواياته، بلغته التي يصفها 
فقط  السطحية،  وربما  باملباشرة،  املتحذلقون  النقاد 
ألنــهــا خــاطــبــت الــقــارئ بــوضــوح شــديــد، مــن دون أن 
تتخلى عن فنيتها، ولغتها الباغية، وعمقها الفلسفي 

الذي مّس التاريخ الوجودي لإلنسان. 
أوريــل،  جــورج  اإلنكليزي،  والصحافي  الــروائــي  كتب 
ما  فــي 1949، وســـرعـــان   »1984« الــشــهــيــرة  روايـــتـــه 
تلقفها الــقــارئ األوروبــــي الــخــارج مــن ويـــات الحرب 
العاملية الثانية، واملنذهل بنتائجها الكارثية على واقع 
إلى  لتترجم الحقًا  األرضــيــة،  الكرة  البشر في عموم 
مائة  أفضل   من 

ً
واحـــدة ختار 

ُ
وت لغة،  أكثر من ستني 

 عنوان الرواية على 
ّ

رواية في التاريخ الروائي كله. ويدل
أن كاتبها كتبها استشرافًا ملا رآه مستقبل اإلنسان 

ككائن  الجديدة،  واملدنية  الحضارة  قيم  في  املنغمس 
حر ومستقل، على الرغم من أنه، في الحقيقة، ال يملك 
من حريته، وال من استقاليته وخصوصيتها الكثير. 
وقد حدث ما توقعه أورويل، في روايته العجيبة الحقًا، 
إال أن هذا لم يفقدها قيمتها االستشرافية أبــدًا، فقد 
 للضمير 

ً
ظلت تلك الرواية الساحرة، على الدوام، وخزة

اإلنــســانــي املــتــواطــئ مــع أي حــكــم شــمــولــي محتمل! 
وانــتــقــاد مــزمــن ومــســتــمــر لــتــلــك األنــظــمــة الــتــي تبني 

والطغيان  والديكتاتورية  القمع  من  بــأدواٍت  أحكامها 
السلطوي الشامل، من خال رقابٍة لصيقة لإلنسان 

في كل تصرفاته الفردية والجماعية. 
والواضح أن أحد أهم عوامل نجاح هذه الرواية املستمر 
 لتكون أيقونة نقد مستمرة بطريقة 

ً
أنها ظلت صالحة

مباشرة وساخرة، جعلت املرء يحاسب نفسه بنفسه 
على السكوت والصمت على الظلم الذي يتعّرض له من 
قبل ما أطلق عليه الروائي بحّسه الصحافي الساخن 

»شرطة الفكر«.
كــان أورويــــل يكتب روايــتــه، وهــو على ســريــر مرض 
السل الذي أنهى حياته الحقًا، وعندما كان ينصحه 
 ليريح جسده، كان ينظر 

ً
األطباء أن يترك الكتابة قليا

لينتهي  الكتابة،  وأوراق  قلمه  ويتناول  إليهم ساخرًا، 
من نحت مصطلحاته التي انتشرت الحقًا في معظم 
الكتابات السياسية، من دون أن يعرف الكثيرون أنها 
من منبع روائــي بحت، مثل »التفكير املــزدوج« و»األخ 
وغيرها  الفكر«،  و»جريمة  الباردة«،  والحرب  األكبر«، 
السياسي  الفكر  رفــد  فــي  ساهمت  مصطلحاٍت  مــن 
الباغة واإليــجــاز، كما  أدبــيــة رفيعة، وغــايــة فــي  بلغة 
 ،

ّ
ــمــل

ُ
ــــروايــــة بــأنــهــا ال ت ســاهــمــت فـــي تــوصــيــف تــلــك ال

وتوصيف ذلك الروائي كاتبًا ال يموت.

رواية ال ُتمّل... كاتب ال يموت

وأخيرًا

أحد أهم عوامل نجاح 
هذه الرواية المستمر أنها 

ظلت صالحًة لتكون أيقونة 
نقد مستمرة بطريقة 

مباشرة وساخرة
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