موسى فرج يروي كواليس المفاوضات الليبية
يكشف رئيس لجنة الصياغة والتعديالت التابعة للمجلس األعلى للدولة الليبي ،موسى
فرج ،عن جانب من كواليس المفاوضات التي استضافتها تونس6[ .ـ]7
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التحركات ضد بريكست ال تتوقف في بريطانيا (دانييل أوليفاس/فرانس برس)

الحدث

خطة أميركية ــ سعودية لتحجيم النفوذ اإليراني في العراق
بــدت زيــارة وزيــر الخارجية األميركية ريكس
تيلرسون (الصورة) إلى السعودية ،التي انتقل
مـنـهــا إل ــى ق ـطــر ،مـحـطــة ض ــروري ــة للتأسيس
لسياسة أميركية جديدة تجاه إيران في الشرق
األوس ــط ،مــن املـكــان األق ــوى بالنسبة لطهران
ولنفوذها ،أي من الـعــراق .ملف لم يكن يتيمًا
على أجندة رئيس الدبلوماسية األميركية ،إذ
كانت األزمة الخليجية حاضرة في املشاورات
التي أجراها مع امللك سلمان وولي العهد محمد
بــن سـلـمــان ووزي ــر الـخــارجـيــة ع ــادل الجبير.
وينتظر أن تكون األيام املقبلة حاسمة لتحديد

مـصـيــر الـقـمــة الخليجية امل ـق ــررة فــي الـكــويــت
في ديسمبر/كانون األول املقبل ،مثلما أوحت
تصريحات الجبير .وتبني من الرعاية األميركية
ملجلس التنسيق السعودي ـ العراقي الــذي تم
تدشينه بحضور تيلرسون وسلمان ورئيس
الحكومة العراقية ،حيدر العبادي ،أنه يندرج في
خانة رؤيــة أميركية ـ سعودية تفيد بضرورة
تـقــويــة ال ـعــراق اقـتـصــاديــا وأمـنـيــا واجتماعيًا،
ليصبح قادرًا على التخلي عن النفوذ اإليراني،
وهو ما اختصره تيلرسون بالقول ،في مؤتمر
صـحــافــي بـعــد إط ــاق مـجـلــس الـتـنـسـيــق« :إن

إعـطــاء الـفــرص للعراق لكي يقف على قدميه
وتقويته ،سيؤدي إلى مواجهة النفوذ اإليراني
فــي ال ـع ــراق» .كما دعــا تيلرسون «املليشيات
اإلي ــران ـي ــة» إل ــى م ـغ ــادرة ال ـع ــراق .وتــأتــي والدة
مجلس التنسيق تتويجا لـتـقــارب سـعــودي ـ
عراقي بدأ قبل أشهر بزيارات متبادلة رفيعة
امل ـس ـتــوى بـعــد قـطـيـعــة دامـ ــت نـحــو  27عــامــا،
اس ـت ـفــادت منها إيـ ــران لـتـكــريــس نـفــوذهــا في
ب ــاد ال ــراف ــدي ــن .وظ ـهــرت م ـهــام تنسيق قتال
«داعش» وإعادة إعمار املناطق العراقية املدمرة
في صــدارة جــدول أعمال هــذا املجلس الجديد

الــذي «سيساعد في دعــم إعــادة بناء املنشآت
والبنية األســاسـيــة فــي املناطق امل ـحــررة» على
حد تعبير تيلرسون .وفــي ما يتعلق باألزمة
الخليجية ،كشف الجبير ،ردًا على سؤال بشأن
إمـكــانـيــة عـقــد الـقـمــة الخليجية فــي ديسمبر
املـقـبــل ،أن «املـ ـش ــاورات قــائـمــة اآلن بــن ال ــدول
(التي تحاصر قطر) في ما يتعلق بالخطوات
املقبلة تجاه قـطــر» ،بناء على «أهمية مجلس
ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي بــالـنـسـبــة إلـيـنــا» عـلــى حد
تعبير الجبير.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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ّ
يكذب إعالم دول الحصار
السنوار

دخل الشرق السوري في مسار جديد ،يطغى فيه التنافس بين قوات النظام والقوات
الكردية ،في ظل جولة مواجهة جديدة محتملة بين واشنطن وموسكو ،عكسها
ّ
ويبشر بمرحلة جديدة من التعاطي
موقف أميركي ،أطلقه الرئيس دونالد ترامب،
مع األزمة السورية ،مقابل استياء روسي من تصرفات الغرب

غزة ـ العربي الجديد

نفى مكتب رئيس حركة «حماس» في غزة ،يحيى السنوار ،ما تناقلته بعض وسائل
اإلع ــام ،املحسوبة على دول حصار قطر ،على لسانه ،ومـفــاده أن «قطر تعارض
املصالحة الوطنية الفلسطينية ،وأنها مستاءة من التقارب في العالقة بني حماس
ومصر ،أو أن هناك توترًا في العالقة بني الحركة وقطر» .وأعلنت الحركة ،في بيان،
أن «هذه األقوال عارية عن الصحة تمامًا ،ولم يرد ذكرها في لقاء السنوار مع األطر
الشبابية في قطاع غــزة ،السبت» .وكانت قناة «العربية» ووسائل إعالمية أخرى
محسوبة على دول الحصار ،زعمت أن السنوار قــال إن قطر ال تؤيد التقارب بني
«حماس» ومصر ،خصوصًا في جهود ملف املصالحة ،وذلك بعدما حاولت الدوحة
التدخل في هذا امللف من دون أن تكلل مساعيها بالنجاح .وأكــدت «حماس» على
دور قطر فــي دعــم صمود الشعب الفلسطيني عــامــة ،وفــي قطاع غــزة خــاصــة ،في
ظل الحصار الظالم .وأوضحت أن «هذا الــدور كان وال يزال دورًا رياديًا لن ينساه
شعبنا ،إذ قامت قطر بالعشرات من املشاريع اإلنسانية ومشاريع اإلعمار والبنى
التحتية ،ما انعكس بصورة واضحة على مستوى الحياة ،وهــو ما شعر به أهل
غــزة ،وســاهــم بـصــورة كبيرة فــي منع انهيار قطاع غــزة ،خــال سـنــوات الحصار».
وشــددت على «أنها ملست طيلة الوقت حــرص قطر الكبير على تحقيق املصالحة
الوطنية الفلسطينية وإنهاء االنقسام ،ومباركتها لكل الجهود الرامية إلى تحقيق
ذلك» .وكانت قطر رحبت رسميًا بالدور املصري في إتمام املصالحة الفلسطينية،
وأكدت استمرار دعمها للشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه.

النفط السوري
بقبضة
المليشيات

يرون بلوم منسقًا لملف األسرى
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

«قسد» تسبق النظام إلى حقل العمر
للحديث تتمة...

ال عزاء للغرقى
وليد التليلي

أول من أمس ،وقف العبون
تونسيون في مباراة كرة قدم من
الدرجة الثانية دقيقة صمت ،ترحمًا
على روح والدة مسؤول سابق في
أحد الفريقني .لقطة عادية ،كثيرًا ما
تحدث في كل املالعب ،لكن سياقها
كان غريبًا هذه املرة ،إذ لم يكلف
الالعبون ،وال املسؤولون عنهم،
أنفسهم عناء الترحم على عشرات
الغرقى من الشباب أكلهم البحر في
األيام املاضية .لكن هذا النسيان،
أو التناسي ،يشمل في ما يبدو
أغلب النخبة السياسية التونسية
ومؤسساتها ،من رئاسة الجمهورية
والبرملان ووزراء وأحزاب ،ولم يكلف
أحد منهم خاطره ليذهب إلى حيث
عويل النساء في املدن البعيدة ليقدم
واجب العزاء .ولم يخرج الرئيس
ليعزي الشعب وال أعلن الحداد.
بيانات باهتة من هنا وهناك دفعت
األهالي إلى الخروج في جنازات
رمزية وإعالن اإلضراب األربعاء
املقبل.
ويبدو أن السلطة في تونس ال تقيس
كما ينبغي حجم هذا التناسي ،الذي
يعتبره األهالي تعاليًا عن مصابهم
ً
وتناسيًا وإهماال لهم وملشاعرهم،
وستدفع ثمن ذلك باهظًا بالتأكيد.
وسيسارع املسؤولون ،بعد أن يكبر
الغضب ،إلى هذه املناطق سعيًا
إلخمادها كما في كل مرة .لكن يبدو
أن األمر أكبر من التعالي والنسيان
وعدم االكتراث ،فهم يعرفون بالتأكيد
أن املصاب جلل ،وأن موت العشرات
من جهات مختلفة ،أغلبها فقيرة،
مسألة خطيرة ،وأن وجود املؤسسة
العسكرية في هذه القضية لها
انعكاساتها على صورتها الناصعة
وثقة التونسيني املطلقة فيها.
ويبدو أن الحقيقة تدور حول الخوف!
نعم الخوف من ردة فعل الحزانى
في قراهم وقد أعياهم االنتظار
والصبر ،ودفعوا بفلذات أكبادهم
إلى البحر ،لعل الخالص يكون من
إيطاليا ،ولكن حتى ذلك لم يتحقق.
ويبدو أن خطورة األمر تتعاظم يومًا
بعد يوم ،فقد كشف مسؤولون
تونسيون أن  1400تونسي وصلوا
في سبتمبر/أيلول املاضي إلى
السواحل اإليطالية ،و 1500طيلة 18
يومًا فقط من أكتوبر/تشرين األول
الحالي ،ما يعني أن هناك مشكلة
حقيقية ينبغي التفتيش عنها
وفهمها سريعًا قبل فوات األوان .هذا
الخريف في تونس سيكون صعبًا
جدًا وقاسيًا ،ولعل شتاءه سيكون
باردًا وقارسًا .وفي االنتظار ،ال عزاء
للغرقى.

عدنان علي

مـ ــع االنـ ـحـ ـس ــار املـ ـت ــزاي ــد لـتـنـظـيــم
«داعش» في الشرق السوري ،يشتد
الـتـنــافــس عـلــى تــركـتــه بــن الـنـظــام
وم ـل ـي ـش ـيــاتــه مـ ــن جـ ـه ــة ،و«ق ـ ـ ـ ــوات س ــوري ــة
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرىً .وي ـت ـجــه
ه ــذا الـتـنــافــس إل ــى الـتـصــادم خــاصــة بشأن
السيطرة على حقول النفط والـغــاز ،وعلى
مراكز املــدن واملناطق الـحــدوديــة ،في ضوء
إعــان النظام املتكرر نيته فــرض سيطرته
على كامل املناطق السورية ،بينما تسعى
امل ـل ـي ـش ـيــات ال ـك ــردي ــة إلـ ــى تــوس ـيــع مـنــاطــق
«اإلدارة الذاتية» التابعة لها ،والتي ضمت
إليها أخيرًا مدينة الرقة.
وبعد لغط حول سيطرة قــوات النظام على
حقل «الـعـمــر» النفطي ،فــي ريــف ديــر الــزور
الشرقي ،والــذي يعد أكبر حقول النفط في
سورية ،أعلنت «قوات سورية الديمقراطية»
صباح أمس األحد ،بشكل مفاجئ سيطرتها
على الحقل الــذي أعلنت قــوات النظام يوم
ال ـس ـبــت ،أن ـهــا سـيـطــرت عـلـيــه ن ــاري ــا .وج ــاء
في بيان «سورية الديمقراطية» أن قواتها
تـمـكـنــت م ــن ف ــرض ال ـس ـي ـطــرة ب ـش ـكـ ٍـل كــامـ ٍـل
على حقل العمر فــي إط ــار عملية «عاصفة
ال ـج ــزي ــرة» ال ـتــي تـخــوضـهــا ض ــد «داعـ ــش».
ونـ ـف ــت امل ـل ـي ـش ـيــات الـ ـك ــردي ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـتــي
تــرددت حول سيطرة قوات النظام السوري
على الحقل النفطي التابع ملدينة امليادين
شــرق ديــر الــزور ،وذكــرت أن النظام «توقف
على بعد  3كيلومترات من الحقل».
وكــان قائد في مجلس دير الــزور العسكري
التابع لـ«سورية الديمقراطية» أعلن السبت،
أن ق ــوات الـنـظــام نـفــذت عملية إن ــزال جــوي
في حقل العمر ،وأعقب ذلــك اشتباكات مع

عناصر تنظيم «داعش» انتهت بسيطرتها
ع ـلــى ال ـح ـق ــلُ .
ويـ ـع ــد ح ـقــل ال ـع ـمــر م ــن أكـبــر
حـقــول النفط فــي ســوريــة ،وك ــان ينتج قبل
عام  2011نحو  30ألف برميل يوميًا ويضم
معملني لـلـغــاز ومـحـطــة لـتــولـيــد الـكـهــربــاء،
إال أن ــه تـعــرض فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة بعد
س ـي ـطــرة تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ع ـل ـيــه ،لـعـشــرات
الغارات الجوية من قبل «التحالف الدولي»،
ما أدى إلى تضرره بشكل كبير.
ورأى مــراق ـبــون أن سـيـطــرة «قـ ــوات ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ع ـلــى ال ـح ـقــل ال ـن ـف ـطــي بــدت
مـفــاجـئــة وغ ـي ــر م ـف ـهــومــة ،ال سـيـمــا أن تلك
املليشيات كــانــت حتى يــوم الـسـبــت ،بعيدة
عـنــه نـحــو  20كيلومترًا عـقــب عـبــورهــا نهر
الخابور إلــى الضفة الشرقية ،بينما كانت
قــوات النظام التي تقدمت مــن مواقعها في
قرية ذيبان شمال نهر الفرات على مقربة منه
وأعلنت أنها تحاصره نــاريــا .وسبق لهذه
«الـقــوات» أن سيطرت على حقلي «الجفرة»
ل ـل ـن ـفــط و«ك ــونـ ـيـ ـك ــو» ل ـل ـغ ــاز م ـط ـلــع الـشـهــر
الـحــالــي ،إضــافــة إلــى سيطرتها على معظم
حقول محافظة الحسكة التي تعد ثاني أكبر
منتج للنفط فــي ال ـبــاد بـعــد محافظة ديــر
الزور ،ما يحرم النظام من موارد هامة.
وف ــي إط ــار ه ــذا الـتـنــافــس بــن الـجــانـبــن ،قــال
األم ــن الـقـطــري املـســاعــد لـحــزب «الـبـعــث» في
سورية ،هالل هالل ،إن الرقة ستعود لسيطرة
النظام الـســوري .وخــال وجــوده بريف الرقة
ال ـج ـنــوبــي ف ــي ج ــول ــة ت ـف ـقــديــة ،أك ــد أن ق ــوات
الـنـظــام ستعيد الـسـيـطــرة عـلــى كــامــل الــرقــة،
من دون أن يحدد ما إذا كــان ذلــك سيتم عبر
مــواجـهــات عسكرية أم بـطــرق أخ ــرى .وكانت
«قوات سورية الديمقراطية» أعلنت في بيان
لها أن مدينة الرقة ستكون جــزءًا من سورية
«الم ــرك ــزي ــة ات ـ ـحـ ــاديـ ــة» ،يـ ـق ــوم ف ـي ـهــا أه ــال ــي

َ
عـ ّـن رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامني نتنياهو ،املـســؤول السابق في جهاز
االستخبارات العامة ،يرون بلوم ،منسقًا رسميًا مللف الجنديني اإلسرائيليني اللذين
تحتجز حركة «حماس» جثمانيهما ،منذ العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في
العام  ،2014وهما هدار غولدن وأرون شاؤول .وذكرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية،
أول من أمسّ ،أن ّ
املنسق الجديد ،كان عضوًا في طاقم املفاوضات املقلص عن الجانب
اإلســرائـيـلــي ال ــذي أدار امل ـفــاوضــات مــع «ح ـمــاس» إلن ـجــاز صفقة «وف ــاء األحـ ــرار»،
ّ
املعروفة باسم صفقة جلعاد شاليط .وبحسب صحف إسرائيلية ،فإن بلوم يعرف
ّ
الشخصيات والجهات الفاعلة في ملف الجنديني املحتجزين لدى «حماس» ،وأن
ّ
التشدد في املفاوضات ،وفقًا لتوصيات لجنة «شمجار»
موقفه الخاص يميل لجهة
التي أوصت ،قبل سنوات ،بعدم تبادل أسرى أحياء بجثامني جنود إسرائيليني.
ّ
ولفت محلل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة ،نيف دفوري ،أمس األحد ،إلى
ّ
ّأن قــرار التعيني الجديد ال يعني بــالـضــرورة أن هناك ّ
تحركًا لجهة إب ــرام صفقة
جديدة ،وإن كانت ظــروف املصالحة الفلسطينية ،تحمل فرصًا من شأنها الدفع
ّ
باتجاهها .ويبدو أن خطوة نتنياهو بتعيني املنسق الجديد ،تعود لسعيه إلى
إسكات عائلتي الجنديني.

نازحون من ديرالزور في مخيم عين عيسى (دليل سليمان/فرانس برس)

ترامب يتحدث عن
مرحلة جديدة لسياسة
أميركا تجاه األزمة
النازحون بمخيم السد
تظاهروا ضد المليشيات
الكردية

امل ـحــاف ـظــة بـ ـ ـ ــإدارة ش ــؤون ـه ــم بــأن ـف ـس ـهــم .فــي
املقابل ،وصــف عضو البرملان التابع للنظام
ال ـ ـسـ ــوري ،صـ ـف ــوان ق ــرب ــي ،م ــوق ــف «س ــوري ــة
الديمقراطية» ،بأنه دعاية إعالمية وسياسية،
وشـ ـك ــل م ــن أشـ ـك ــال اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـع ـض ــات،
بحسب تعبيره .وقال قربي في تصريح لوكالة
«سـبــوتـنـيــك» الــروس ـيــة إن سـيـطــرة «ســوريــة
الديمقراطية أمر مؤقت لن يطول كثيرًا ،على

الرغم من كل محاوالت تعظيم وجود القبائل
العربية ضمن تلك ال ـقــوات» ،مشيرًا إلــى أنه
«ال بد من وجود إدارة محلية شعبية بعيدة
عن التجاذبات السياسية ،ترعى إعــادة هذه
املحافظة إلى الدولة السورية».
وش ـ ـهـ ــدت امل ـن ـط ـق ــة ت ـق ــدم ــا واس ـ ـعـ ــا ل ـق ــوات
ال ـن ـظــام وامل ـل ـي ـش ـيــات امل ـس ــان ــدة ل ـه ــا ،خــال
األي ــام املــاضـيــة ،بعد السيطرة على مدينة
امليادين جنوبي دير الــزور ،وهي تتجه في
امل ـح ــور ال ـج ـنــوبــي ،ن ـحــو مــديـنــة الـبــوكـمــال
على الحدود العراقية ،والتي تعد آخر أكبر
مـعـقــل لتنظيم «داع ـ ــش» فــي س ــوري ــة .وفــي
إطـ ــار ه ــذا ال ـت ـق ــدم ،س ـي ـطــرت قـ ــوات الـنـظــام
أمــس األح ــد ،على بـلــدة الـقــوريــة بــريــف دير
الـ ــزور ال ـشــرقــي ،عـقــب اشـتـبــاكـ ّـات م ـحــدودة
مع عناصر «داعش» ،بينما شنت املقاتالت
الروسية غــارات عدة على األحياء السكنية
في البلدة وبلدة محكان املجاورة .وأوردت
شبكة «فــرات بوست» أن مليشيات طائفية
تــابـعــة ل ـقــوات الـنـظــام عـمــدت بـعــد دخولها
البلدة إلــى رفــع رايــات طائفية فــوق مسجد
األيمان وسط البلدة.
وعـلــى الصعيد اإلنـســانــي ،تـتــواصــل محنة

الـ ـن ــازح ــن ف ــي م ـحــاف ـظــة ديـ ــر الـ ـ ـ ــزور ،وق ــد
وصل البعض منهم إلى ريفي إدلب وحلب
الـ ـغ ــرب ــي بـ ـع ــدم ــا ضـ ــاقـ ــت بـ ـه ــم امل ـخ ـي ـم ــات
املوجودة في املنطقة .ونشرت شبكة «فرات
بوست» صورًا ألطفال ونساء من أبناء دير
الــزور مصابني بأمراض السحايا والجرب
وأم ـ ـ ــراض ل ــم ي ـتــم تـشـخـيـصـهــا ب ـع ــد ،وهــي
صور وصلتها ،بحسب الشبكة ،من نازحني
فــي مخيم الـســد بــريــف الحسكة الجنوبي.
وذك ـ ـ ـ ـ ــرت «ف ـ ـ ـ ـ ــرات ب ـ ــوس ـ ــت» أن الـ ـن ــازح ــن
ف ــي م ـخ ـيــم الـ ـس ــد خ ــرج ــوا ب ـت ـظ ــاه ــرة ضــد
مليشيات اإلدارة الذاتية الكردية احتجاجًا
على املعاملة القاسية من إدارة املخيم وقلة
الـطـعــام وامل ـي ــاه والـخـيــم وان ـع ــدام الـنـظــافــة،
مطالبني بالسماح لهم بالخروج من املخيم.
وأوضـ ـح ــت أن امل ـل ـي ـش ـيــات ال ـك ــردي ــة فــرقــت
التظاهرة بالرصاص الحي.
وبشأن التطورات في محافظة الــرقــة ،التي
سيطرت عليها «قوات سورية الديمقراطية»
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،بـ ـ ــرز مـ ــوقـ ــف أمـ ـي ــرك ــي رس ـم ــي
يمهد ربما لجولة جــديــدة مــن الكباش بني
واشـنـطــن ومــوسـكــو بـشــأن املـلــف ال ـســوري.
فقد أعلن الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،

أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة سـتـبــدأ قــريـبــا مرحلة
جديدة من سياستها تجاه األزمة السورية.
وأوضح ترامب ،في بيان صدر عنه بمناسبة
ط ــرد «داعـ ـ ــش» م ــن ال ــرق ــة ،أن ه ــذه املــرحـلــة
س ـت ـش ـمــل دعـ ـ ــم الـ ـ ـق ـ ــوات امل ـح ـل ـي ــة وخ ـفــض
مستوى العنف وتوفير ظــروف السالم في
ســوريــة .واعـتـبــر أن «دح ــر داع ــش فــي الرقة
يـمـثــل اخ ـت ــراق ــا بــالــغ األه ـم ـيــة ف ــي حملتنا
ال ـعــامل ـيــة ل ـتــدم ـيــر داع ـ ــش وأيــديــولــوج ـي ـتــه
املعادية لإلنسان» ،وفق تعبيره.
من جهتها ،شككت وزارة الدفاع الروسية
في نيات الواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا
ب ـع ــد إع ــانـ ـه ــا ت ـخ ـص ـيــص ت ـم ــوي ــل بـشـكــل
ع ــاج ــل ملــدي ـنــة ال ــرق ــة .وقـ ــال ال ـنــاطــق بــاســم
ال ـ ــوزارة ،إي ـغــور كــونــاشـيـنـكــوف ،إن بــاده
تــرحــب بـتـقــديــم امل ـس ــاع ــدات إلع ـ ــادة إع ـمــار
ال ــرق ــة ،ل ـكــن م ــواق ــف الـ ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة تثير
ال ـت ـســاؤالت ،عـلــى حــد تـعـبـيــره .وأش ــار إلــى
أن روس ـي ــا ن ــاش ــدت مـ ــرارًا خ ــال الـسـنــوات
امل ــاضـ ـي ــة ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة والـ ـع ــواص ــم
األوروبـيــة إلرســال مساعدات إنسانية إلى
ال ـســوريــن املـتـضــرريــن مــن ال ـح ــرب ،لكنها
ظلت ترفض ذلك.

شينزو آبي يكسب رهانه
ك ـســب رئ ـيــس ال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــة ،ش ـي ـنــزو آبـ ــي ،ره ــان ــه ،وح ـقــق فـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا في
االنتخابات التشريعية التي أجريت أمس األحد .ويتجه تحالف الحزب الليبرالي
الديمقراطي (يمني) بزعامة آبي ،وحزب «كوميتو» (يمني وســط) ،إلى الفوز بـ311
مقعدًا من أصل  465في البرملان.
ويفتح فوز شينزو آبي الباب أمامه ليشغل واليــة جديدة على رأس الحكومة ،إذ
إنــه سيبقى في السلطة حتى  ،2021متجاوزًا الرقم القياسي الــذي سجله رئيس
وزراء مــن حيث البقاء فــي السلطة ،وك ــان نحو ثماني سـنــوات .وك ــان آبــي قــد حل
مجلس النواب قبل أقل من شهر ،ما دفع إلجراء انتخابات مبكرةّ .
وعبر عن رغبته
في السعي للحصول على تفويض عام حول تعهده بالدفاع عن اليابان ضد كوريا
الشمالية والتعامل مع ارتفاع عــدد كبار السن في اليابان وانخفاض عــدد سكان
البالد.
وأعلن آبي ،أمس األحد ،أنه لن يكون راضيًا عن الفوز ،موضحًا أن كثيرًا من األفراد
ال يزال لديهم شكوك حول فضائح املحسوبية التي أضرت بنسب الدعم .وأعرب عن
أمله في تفهم الشعب تعديله املقترح لدستور اليابان الذي ينبذ الحرب .وقال «كما
وعــدت في االنتخابات ،مهمتي الوشيكة هي التعامل بحزم مع كوريا الشمالية،
ولهذا السبب ،املطلوب دبلوماسية قوية».
وتوقعت هيئة اإلذاعة والتلفزيون اليابانية أن يفوز حزب «األمل» ،بزعامة حاكمة
طوكيو يوريكو كويكي ،بـ 38إلى  59مقعدًا نيابيًا.
(فرانس برس ،أسوشييتد برس)

بغداد تدفع بقواتها إلى الشـمال للعودة إلى حدود 2003
تتبع بغداد على
ما يبدو سياسة استعادة
كل األراضي التي لم
تكن مدرجة ضمن
حدود مناطق الحكم
الذاتي لكردستان ،قبل
عام  ،2003وهي
تقوم ،لهذه الغاية،
بإرسال تعزيزات عسكرية
إلى الشمال
عثمان المختار

عنصران من «الحشد الشعبي» في كركوك منذ أيام (إليزابيت فيت)Getty/

عـ ــدم إع ـ ــان بـ ـغ ــداد ح ـت ــى اآلن ،ع ــن ان ـت ـهــاء
ع ـم ـل ـيــة «ف ـ ـ ــرض ال ـ ـقـ ــانـ ــون» الـ ـت ــي أطـلـقـتـهــا
األسـبــوع املــاضــي ،الستعادة السيطرة على
املناطق املتنازع عليها مع إقليم كردستان،
على الرغم من السيطرة الكاملة عليها ،بات
ُيثير خــوف اإلقليم مــن أن الـهــدف هــو إعــادة
البشمركة إلى حدود عام .2003
وحتى ذلك العام ،كانت سلطة اإلقليم تقتصر
عـلــى ال ـحــدود اإلداري ـ ــة للمحافظات الـثــاث،
دهوك وأربيل والسليمانية فقط ،ضمن قرار
مجلس األمــن الــدولــي رقــم  ،688الـصــادر عام
 ،1991والذي فرض منطقة آمنة لألكراد شمال
العراق ّ
ونص على فرض منطقة حظر جوي
وبــري على القوات العراقية فوق املحافظات
الـ ـث ــاث ،وهـ ــو م ــا عـ ــرف الح ـق ــا ب ــاس ــم الـخــط
األخضر أو خط  36في إشارة إلى خط عرض
 36الذي حدده قرار مجلس األمن آنذاك.

وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اس ـت ـعــادة ب ـغ ــداد نـحــو 11
أل ــف كـيـلــومـتــر مــن امل ـنــاطــق امل ـت ـنــازع عليها
بــواقــع  28وح ــدة إداري ــة بما فيها  470بئرًا
ً
نـفـطـيــة وغ ــازي ــة ض ـمــن س ـتــة ح ـق ــول ،فـضــا
عــن مصافي ومـنـشــآت نفطية كـبـيــرة ،إال أن
العمليات العسكرية ال تــزال جــاريــة إلجبار
الـبـشـمــركــة عـلــى ال ـتــراجــع أك ـثــر نـحــو حــدود
اإلقليم املتعارف عليها دستوريًا .ووصلت
ال ـق ــوات ال ـعــراق ـيــة ،فـجــر األحـ ــد ،إل ــى مناطق
كــانــت خــاضـعــة للسيطرة الـكــرديــة بـعــد عــام
 ،2003اس ـت ــول ــت ال ـب ـش ـم ــرك ــة ع ـل ـي ـهــا خ ــال
فـتــرة الـحــاكــم املــدنــي األمـيــركــي ب ــول بريمر،
واسـتـمــرت بــإدارت ـهــا طيلة الـسـنــوات األرب ــع
عـشــرة املــاضـيــة ،مـثــل بـلــدة طقطق وناحتي
ش ــوان وق ــوش تـبــة ،بــن كــركــوك وأرب ـي ــل من
ً
ج ـهــة ال ـش ـم ــال ،ف ـضــا ع ــن ب ـلــدة س ـنــون بني
نينوى ودهوك من جهة الغرب.
ّ
وأكـ ـ ــدت م ـص ــادر عــراق ـيــة ف ــي وزارة ال ــدف ــاع
ببغداد أن القوات اإلضافية التي وصلت فجر
األحد إلى مناطق عدة بشمال العراق هدفها
تثبيت سلطة الدولة على تلك املناطق بشكل
كامل وإعـطــاء زخــم إضافي الستكمال خطة
تــرسـيــم ال ـح ــدود اإلداريـ ـ ــة إلقـلـيــم كــردسـتــان
إلى عام  .2003وبحسب املصادر ذاتها ،فإن
خطة عملية «فــرض القانون» التي أطلقتها
الحكومة تـهــدف إلــى نشر ال ـقــوات العراقية
ب ــدءًا مــن خــانـقــن أقـصــى ش ــرق ال ـع ــراق على
الحدود مع إيران ،بما فيها حقل «نفط خانة»
غرب املدينة ،مرورًا ببلدة طوز خورماتو في
صــاح الــديــن ثــم محافظة كــركــوك بالكامل،
ً
وص ــوال إلــى مخمور والكوير وســد املوصل
ً
وس ـن ـج ــار ،وانـ ـتـ ـه ــاء بـم ـثـلــث ف ـيــش خــابــور
التركي  -العراقي -السوري .وهــذه السيطرة
ً
ّ
تكرس قوسًا كامال على الخريطة العراقية
ال ــداخ ـل ـي ــة ،ب ـ ــدءًا م ــن الـ ـح ــدود ال ـشــرق ـيــة مع
ً
وانتهاء بالحدود الشمالية مع تركيا،
إيران

وب ـم ـســافــة  11أل ـف ــا و 941ك ـي ـلــوم ـت ـرًا ،وهــي
نفسها الـحــدود التي كــان الـحــال عليها قبل
االحـتــال األميركي للعراق عــام  .2003وهذا
يعني أن تحركات القوات العراقية ستستمر
لحني استعادة بلدات فايدة وقوش وشيخان
وفيش خابور مع تركيا.
وشهد يوما الجمعة والسبت وصباح األحد،
اش ـت ـبــاكــات مـتـقـطـعــة ب ــن ال ـج ـيــش ال ـعــراقــي
وف ـصــائــل مــن «ال ـح ـشــد الـشـعـبــي» مــع قــوات
البشمركة ،أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى
مــن الجانبني ،فــي وقــت تتحرك فيه قـيــادات
عراقية مختلفة الحتواء املوقف ودفع بغداد
إلى وقف تحركاتها الحالية.
وال ت ــزال الـخــافــات تعصف بـقـيــادات إقليم
كردستان ،وسط موجة واسعة من اتهامات
ال ـت ـخ ــوي ــن وت ـح ـم ـي ــل أطـ ـ ـ ــراف دون غ ـيــرهــا
مسؤولية ما وصلت إليه األمور في اإلقليم.
واعتبر عضو حزب «االتحاد الكردستاني»،
مجيد الشيخ ق ــادر ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
«استفتاء كردستان أفقد األك ــراد مكتسبات
ك ــان ــوا ق ــد ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا ب ــدم ــاء آالف من
الـبـشـمــركــة» .وق ــال «ال ـي ــوم نضطر للتراجع
إل ــى ح ــدود  2003ال ـتــي تعتبر ح ــدود الحد
األدن ــى فــي حينها للحفاظ على بقائنا من
موت كان يحيط بنا عام  .»1991وأضاف أن
«هناك تواطؤًا من العالم مع رئيس الحكومة
العرقي ،حيدر الـعـبــادي ،ويـبــدو أنــه استغل
ال ـخ ـط ــأ ال ـق ــات ــل ل ــرئ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان،
مسعود البارزاني ،لينفذ ما كان يعجز عنه
ســابـقــا» .وأك ــد أن «ال ـقــوات االتـحــاديــة أخــذت
مناطق ما قبل داعــش بسنوات مثل طقطق
وسنون وقوش تبة».
ول ــم تـجــب ب ـغ ــداد عـلــى اس ـت ـف ـســارات ال ـقــادة
األكــراد والوسطاء حول مكان توقف قواتها
ب ـهــذه الـعـمـلـيــة وف ـقــا لـلـقـيــادي بــ«الـتـحــالــف
ال ـكــردس ـتــانــي» ،حـمــة أم ــن .وأك ــد األخ ـيــر أن

تنسيق مع أطراف كردية

أعلن مقرر لجنة األمن والدفاع البرلمانية ،ماجد الغراوي ،لـ«العربي
الجديد» ،أن «القوات العراقية تحاول أن تفرض سيطرتها على كل
المناطق وصــوًال إلــى مــا يعرف
ّ
«تــفــقــدت
بــخــط  .»36وقـــــال
القطعات العسكرية مع أعضاء
لجنة األمن والدفاع وزمالء آخرين
بالبرلمان وبالفعل قواتنا وصلت
إلــى مناطق جــديــدة واستقرت
عند الخط األزرق قبل عام ،2003
وهــذا يجري بالتنسيق مع حزب
االتحاد وحركة التغيير والجماعة
اإلسالمية وأطراف كردية عدة».

أربيل وجهت استفسارات عدة حول بوصلة
القوات العراقية التي تتحرك ،لكن بغداد لم
تـجــب ،واكـتـفــت ب ــاإلش ــارة غـيــر املـبــاشــرة من
قـبــل رئـيــس ال ـ ــوزراء ،وال ــذي ق ــال فــي مؤتمر
صحافي أخيرًا ،إن القوات العراقية تتحرك
أراض ع ــراق ـي ــة .وأك ـ ــد أمـ ــن أن ال ـق ــوات
ف ــي
ٍ
الكردية بدأت بإعادة بناء خطوط صد على
مـشــارف ال ـحــدود اإلداريـ ــة ملحافظات دهــوك
وأربـ ـي ــل وال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة .وأعـ ـل ــن أن األك ـ ــراد
يأملون ب ــ«أال يتم تـجــاوز تلك الخطوط من
قبل بغداد فسيكون األمر بمثابة إعالن بداية
حرب حقيقية واحتالل» ،وفقًا لقوله.
ويبقى مصير اآلالف مــن الـســوريــن األك ــراد
الــذيــن نــزحــوا مــن بـلــدة عــن الـعــرب بسورية

خــال املـعــارك السابقة عــام  2014واستقروا
فـ ــي ب ـ ـلـ ــدات ع ـ ــدة س ـي ـط ــرت ع ـل ـي ـهــا الـ ـق ــوات
ً
الـعــراقـيــة ،مـجـهــوال .وتـحــاول قــوى سياسية
ف ــي بـ ـغ ــداد اإلي ـ ـحـ ــاء بـ ــأن هـ ـ ــؤالء امل ــواط ـن ــن
استقدموا إلحــداث تغيير ديموغرافي ،علمًا
بأنهم نازحون شأنهم شأن باقي النازحني
الـ ـع ــرب م ــن الـ ـس ــوري ــن والـ ـع ــراقـ ـي ــن ال ــذي ــن
يوجدون في تلك املناطق.
ّ
وأكــد مسؤول بمنظمة «البارزاني لإلغاثة»،
يــدعــى أحـمــد ش ـقــاوي ،ارت ـفــاع ع ــدد األك ــراد
ال ـفــاريــن م ــن امل ـنــاطــق ال ـتــي سـيـطــرت عليها
ب ـغ ــداد إل ــى أك ـث ــر م ــن  107آالف ش ـخــص تم
افتتاح مخيمات لبعضهم وهناك دور عبادة
ّ
ت ـكــفـلــت ب ــاآلخ ــري ــن بـسـبــب ع ــدده ــم الـكـبـيــر،

بـحـســب ق ــول ــه .وبـ ـ ّـن ف ــي حــديــث ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» أن «ه ـن ــاك دع ـ ــوات داخـ ــل اإلقـلـيــم
لـعــودتـهــم إل ــى مـنــازلـهــم وعـ ــدم تــرك ـهــا ،لكن
ال ـخ ــوف ي ـن ـتــاب ت ـلــك ال ـع ــائ ــات م ــع مـشــاهــد
عمليات ســرقــة وسـطــو ونـهــب فــي مناطقهم
ع ـلــى ي ــد ج ـمــاعــات مـسـلـحــة تــاب ـعــة للحشد
الشعبي».
وقال القيادي بـ«التحالف الحاكم» في بغداد،
جــاســم مـحـمــد جـعـفــر ،إن «ال ـخ ـطــة الـحــالـيــة
إلع ــادة انـتـشــار ال ـق ــوات الـعــراقـيــة هــي ثالثة
كيلومترات عن حدود أربيل ومن السليمانية
وكيلومترين عند حــدود مدينة جمجمال»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن ــه م ــن ج ـهــة مـحــافـظــة ده ــوك،
سيتم استرداد معبر فيش خابور واملنطقة
ك ـل ـهــا ،بـحـســب ت ـع ـب ـيــره .وأض ـ ــاف جـعـفــر أن
«هناك حاليًا اختالف في تفسير حدود خط
 .»36وتـســاءل «هــل هــي الـعــودة لـحــدود عام
 1991أم االكتفاء بالحدود التي كانت عليها
ع ــام 2003؟» ،لكنه ســرعــان مــا اعـتـبــر أن «ال
فرق كبيرًا في ذلك» ،على حد قوله.
وكشف رئيس لجنة األمن والدفاع العراقية،
حاكم الزاملي ،لـ«العربي الجديد» ،عن بدء
ت ـح ــرك ــات ك ـب ـي ــرة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـح ـكــومــة
ووزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة تـ ـج ــاه دول أوروب ـ ـيـ ــة
وأجنبية عــدة ملنع تسليمها البشمركة أي
أسلحة فــي الــوقــت الـحــالــي ،باعتبار أن ذلك
ي ـعـ ّـد «ت ـصــرفــا يـنـتـهــك ال ـس ـي ــادة ال ـعــراق ـيــة»،
وفق تعبيره .وأوضح أنه «تم توجيه الجهد
ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي الـ ـح ــال ــي ع ـل ــى وق ـ ــف ال ـ ــدول
الغربية أي مـســاعــدات عسكرية للبشمركة،
إذ إن قـتــالـهــم مــع تنظيم داع ــش انـتـهــى وال
يــوجــد مــا يـسـتــدعــي ذل ــك ،كـمــا أن قـسـمــا من
هذه األسلحة وجهته البشمركة ضد الجيش
االتـحــادي والـقــوات العراقية األخ ــرى» ،الفتًا
إلــى أن «هناك تجاوبًا من قبل عــدد من تلك
الدول» ،بحسب قوله.
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فقط  48ساعة تفصل بني فضيحة
االنكشاف األمني بمدينة العريش،
وبني فاجعة منطقة الواحات
بالصحراء الغربية املصرية .في
العريش بلغت حالة البالدة والخيبة
أن اإلرهابيني يفرضون الهيمنة
على الشوارع في عاصمة سيناء
الشمالية ،ويقتحمون بنوكًا،
ويستولون على األموال ،ويقتلون
من يقف في طريقهم ،ويعودون إلى
حيث أتوا ،من دون أن يستوقفهم
أحد .وفي الواحات ،أدمت قلوبنا
روايات عما جرى ،عادت بنا إلى
تلك األجواء الكابوسية املخيفة في
نكسة يونيو/حزيران  1967حني
أفاق املصريون من حلم القدرة
الكاذبة ،على كابوس العجز التام،
وكانت صور الجنود الذين يهيمون
على وجوههم ،يغوصون في رمال
الهزيمة ،ممزقي الثياب ،مهلهلي
الروح ،أكثر إيالمًا من ضربات العدو.
قبل صيف العام السابع والستني من
القرن املاضي ،كان اإلعالم الرسمي
يمور بخطاب القوة الفائقة ،وحواديت
القاهر والظافر ،في استعراض
متغطرس لتفوق الترسانة
العسكرية ،وفي خريف العام 2017
كانت امتدادات اإلعالم ذاته تحتفي
وتهلل للنسخة الرخيصة من زعامة
الستينيات ،وهو يلهو ويمرح متفقدًا
ترسانته من الغواصات املدمرة
وحامالت الطائرات العمالقة ،وفي
املناسبتني ،اكتشف املصريون
الخديعة الكبرى ،بعد أن أفاقوا على
كارثتني ،أو ،باألحرى ،كارثة واحدة
في زمنني مختلفني.
ثمة فروق بني الستينيات واآلن،
ذلك أن سلطة الستينيات لم تكون
رهينة القرار اإلسرائيلي واإلرادة
الصهيونية ،مثل السلطة الحالية،
نعم كان هناك استبداد وطغيان،
في ما يخص الحقوق والحريات
الخاصة ،غير أنه كان هناك عدو
خارجي واضح ومعروف للكافة.
أما مع السلطة الحالية ،فإن ممارسة
االستبداد والطغيان تتم ملصلحة
العدو الصهيوني ،وبتخطيطه
وإدارته الكاملة ،بحيث باتت الدماء
تراق والحقوق تهدر واألرض تحرق
واملجتمع يتمزق ،شراء لرضا العدو،
واستدرارًا لدعمه .في مثل هذه
األيام من العام املاضي ،كانت كارثة
اغتيال قائد الفرقة التاسعة بالجيش
املصري ،العميد عادل رجائي ،أمام
منزله بالقاهرة .كانت مالبسات
العملية تشبه كثيرًا مالبسات
عملية تصفية ضباط النخبة باألمن
املصري ،في منطقة الواحات،
وكالعادة ،يكون كل اهتمام السلطة
مركزًا على أفضل عوائد استثمار
للفاجعة ،إن على مستوى الخارج،
من خالل تجديد رخصة الطغيان ،أو
على مستوى الداخل ،بالتوسع في
مصادرة الحريات والحقوق ،والعبث
بالتشريعات والقوانني ،واللهو
بأعمال التصفية والقتل خارج
القانون ،واإلفراط في قرارات اإلعدام،
والتغييب الكامل للعدالة.
في هذا املناخ ،تكون الظروف مهيأة
ألنواع مكررة من أعمال ما يمكن
وصفها «مومسة فكرية» ينشط
فيها بعض أكاديميني يرهبون
الجماهير ،ويبتزونها :إما أن تكون
مع السلطة بال شروط أو أسئلة،
وإما أن تصنف داعمًا لإلرهاب .لقد
تحولت مصر ،على يد هذه السلطة
واملبررين لها ،إلى مرعى للقتل بينما
تدور عمليات ومحاكمة أطفال،
وقتل صبايا وفتيات بالرصاص في
ّ
والتوحش والتعذيب في
التظاهرات
املعتقالت ،وتبتز املنح واملساعدات،
ً
وتزرع البذاءة ،بدال من القمح ،وتعلن
الحرب على الحياة .دولة مستغرقة
في تنمية الكراهية والقبح واالنحطاط
اإلنساني ،وتوفير كل الدعم لحروبها،
على مواقع التواصل االجتماعي،
وتنمية وتطوير جيشها اإللكتروني،
بإطالق موجات من الجراثيم
والحشرات ،تروج لنوع من الوطنية
املصنعة في ورش تل أبيب ،وتحارب
ثوابت التاريخ والجغرافيا ،وتعادي
قيم الدين والعرف.
كيف يمكن لدولة بهذه الروح أن
تنمو اقتصاديًا أو تستقر اجتماعيًا
أو تتطور أمنيًا؟
رحم الله شهداء مصر ،من رابعة
العدوية ،إلى الواحات.
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انفجر الخالف بين وزارتي الدفاع والداخلية في مصر ،بعد تفضيل الداخلية عدم إطالع الجيش
على العملية التي شنتها في الواحات ،وأدت إلى تعرض القوة المهاجمة إلى مذبحة ،فيما
رفض رئيس البرلمان ،علي عبد العال ،مطالبات نيابية بمساءلة وزير الداخلية ،مجدي عبد

الغفار ،بعد تلقيه تعليمات واضحة من مسؤولين تنفيذيين بالدولة ،بعدم إثارة موضوع
مدد البرلمان حالة الطوارئ حتى  13يناير المقبل .في المحصلة،
فشل وزارة الداخلية ،بنيما ّ
هول المجزرة وخالفات أركان النظام هيمنت على المشهد المصري

ارتدادات مذبحة الواحات

ضغوط على السيسي
التخاذ موقف من
المسؤولين عن المذبحة

خالفات بين المؤسست ْين
العسكرية واألمنية في مصر

القاهرة ـ العربي الجديد

تـ ـض ــرب خ ــاف ــات داخ ـل ـي ــة كـبـيــرة
وزارتــي الداخلية والدفاع ورئاسة
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي م ـ ـصـ ــر ،بـسـبــب
كيفية تـعـ ُـامــل الـشــرطــة مــع م ـجــزرة الــواحــات
في محافظة الجيزة ،الجمعة املاضي ،والتي
راح ضحيتها ع ــدد كـبـيــر مــن ق ـي ــادات األمــن
امل ــرك ــزي واألم ـ ــن الــوط ـنــي ع ـلــى ي ــد اإلره ـ ــاب.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت م ـ ـص ـ ــادر مـ ـص ــري ــة م ـط ـل ـع ــة أن
«جـهــاز األمــن الوطني تــوصــل إلــى معلومات
ت ـف ـيــد ب ــوج ــود ض ــاب ــط ال ـص ــاع ـق ــة امل ـف ـصــول
م ــن ال ـخــدمــة ع ــام  ،2007والـ ـه ــارب مـنــذ فـتــرة
ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ه ـش ــام ال ـع ـش ـم ــاوي ،ف ــي مـنـطـقــة
الواحات ،وعلى الفور قامت بتجهيز مأمورية
قتالية كـبـيــرة ،ملالحقته والـقـبــض عـلـيــه ،من
دون إخ ـط ــار الـجـيــش والـتـنـسـيــق م ـعــه ،على
الرغم من أن تلك املنطقة تقع في إطــار نفوذ
وأضافت املصادر
ومتابعة القوات املسلحة».
ّ
أن «ق ـي ــادات وزارة الــداخـلـيــة فــض ـلــوا الـقـيــام
بتلك العملية بمفردهم من دون التنسيق مع
الجيش ،أو إبــاغ الجهات املختصة بالقوات
امل ـس ـل ـحــة لـلـتـنـسـيــق م ـع ـهــم ،ح ـتــى ال ينسب
ل ـه ــم ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ال ـف ـض ــل ف ــي ال ـق ـب ــض عـلــى
العشماوي ومجموعته» .وأرجـعــت املـصــادر
ال ـت ـضــارب الـكـبـيــر ف ــي الـتـغـطـيــات اإلعــامـيــة
ُ
وتجاهل اإلعــام في تغطية الحدث في يومه
األول ،الجمعة املــاضــي ،إضــافــة إل ــى تجاهل
الرئيس املـصــري ،عبد الفتاح السيسي ،ملدة
ي ــوم ــن ،الـتـعـلـيــق عـلــى املــذب ـحــة ،عـلــى الــرغــم
من ضخامتها ،إلــى الخالفات الكبيرة داخل
امل ــؤس ـس ـت ــن األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة .ووجـ ــه
السيسي ،خــال اجـتـمــاع مــع وزي ــري الــدفــاع،
ص ــدق ــي ص ـب ـح ــي ،وال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،م ـج ــدي عـبــد

الغفار ،ورئـيــس االسـتـخـبــارات العامة ،خالد
ف ــوزي ،وعــدد مــن قـيــادات ومسؤولي وزارتــي
الدفاع والداخلية ،أمس األحــد« ،ببذل أقصى
ال ـج ـهــود ملــاحـقــة الـعـنــاصــر اإلره ــاب ـي ــة الـتــي
ارتـكـبــت ال ـح ــادث ،وتكثيف الـجـهــود األمنية
والعسكرية لتأمني حدود البالد من محاوالت
االخ ـت ــراق» ،م ـشــددًا عـلــى أن مـصــر ستواصل
مــواجـهــة اإلرهـ ــاب وم ــن يـمــولــه وي ـقــف وراءه
بكل قوة وحسم وفاعلية ،حتى القضاء عليه».
وتنسب أجهزة التحقيق للعشماوي الوقوف
وراء م ــذب ـح ــة الـ ـف ــراف ــرة امل ـت ــاخ ـم ــة ل ـل ـحــدود
امل ـصــريــة الـلـيـبـيــة ،وال ـت ــي راح ضـحـيـتـهــا 28
من ضباط وجنود القوات املسلحة .وبحسب
املـصــادر ،والتي تحدثت لـ«العربي الجديد»،
فــإن قــوات الشرطة في عملية الــواحــات كانت
تــريــد كـســب نـقــاط فــي مـقــابــل ق ــوات الـجـيــش،
بأنها هي َمــن قامت بضبط العشماوي ،قبل
أن ت ـفــاجــأ بـ ــأن ه ـن ــاك كـمـيـنــا ت ــم ن ـص ـبــه لها
وت ـت ـعــرض ملــذبـحــة سـقــط خــالـهــا ال ـع ـشــرات.
وأشارت املصادر إلى أن هناك ضغوطًا كبيرة
على السيسي من جانب املؤسسة العسكرية
التـخــاذ موقف صــارم مــن املـســؤولــن عــن تلك
الــواقـعــة ،الفـتــة إلــى أن «أي ــام وزي ــر الداخلية،
مجدي عبد الغفار ،باتت معدودة في الوزارة».
فــي مـقــابــل ذل ــك ،انـضــم رئـيــس أرك ــان الـقــوات
املـسـلـحــة ال ـســابــق ،ســامــي ع ـن ــان ،إل ــى قائمة
ً
امل ـن ـت ـقــديــن ل ـل ـت ـعــامــل م ــع األزم ـ ـ ــة ،ق ــائ ــا ،في
تدوينة له على حسابه في «فيسبوك»« ،حدث
ـاب مـصــر فــي أرق ــى وأك ـفــأ قــواتـهــا»،
جـلــل أص ـ َ
مـضـيـفــا «ن ـ ّـح ــوا ال ـع ــواط ــف جــان ـبــا اآلن ،لغة
العقل والرشد هي ما نحتاجها حاليًا» .وتابع
«ابحثوا عن األسباب والدوافع وضعوها في
وشخصوا املرض بواقعية
سياقها الصحيح،
ِ
وبعقالنية ،وأدرك ــوا حجم الكارثة التي نمر

تعليمات رئاسية
بعدم انتقاد أداء وزارة
الداخلية

تندد وتستنكر
قطر ّ

أعربت قطر ،أمس األحد ،عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي
استهدف قوات الشرطة المصرية في منطقة الواحات في محافظة
الجيزة بجمهورية مصر ،الجمعة
الماضي ،وأسفر عن مقتل وإصابة
عدد من رجال الشرطة .وجددت
وزارة الخارجية ،في بيان« ،موقف
دولة قطر الثابت من رفض العنف
واإلرهـــاب مهما كانت الدوافع
واألسباب» .وعبّر البيان عن تعازي
دولة قطر لذوي الضحايا والشعب
الــمــصــري ،وتمنياتها للجرحى
بالشفاء العاجل.
تشييع قتلى الشرطة في القاهرة أول من أمس (مصطفى الشيمي/األناضول)

بها ونعيشها» .وتساءل نائب رئيس املجلس
الـعـسـكــري الـســابــق ،وال ــذي أدار ال ـبــاد خــال
فترة من املرحلة االنتقالية التي أعقبت ثورة
 25يناير /كانون الثاني « ،2011هل أبناؤنا،
أعز وأكفأ ما نملك ،ضحية الخيانة وضعف
وس ـ ــوء ال ـت ـخ ـط ـيــط وع ـ ــدم دقـ ــه امل ـع ـل ــوم ــات»،
متابعًا «احترموا عقولنا تمتلكوا قلوبنا».
وكان املرشح الرئاسي السابق ورئيس الوزراء
األس ـب ــق ،أح ـمــد شـفـيــق ،قــد نـشــر تصريحات
عـلــى حـســابــه عـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» ،يـصــف فيها

مــا حــدث بأنه كــان «معركة عسكرية مكتملة
األرك ــان» .وقــال مراقبون سياسيون إن هناك
ت ـع ـل ـي ـمــات ص ـ ــدرت م ــن م ــؤس ـس ــة ال ــرئ ــاس ــة،
وبتوجيه من املستشار األمني للرئيس ،اللواء
أحـمــد جـمــال الــديــن ،بـعــدم انـتـقــاد أداء وزارة
الداخلية ،وقياداتها الحالية ،بسبب ما أجمع
عليه خبراء أمنيون ،بعضهم ما زال على رأس
ال ـع ـمــل ،ح ــول فـشــل ال ـس ـيــاســات ،واألســال ـيــب
األمنية الـتــي تتبعها أجـهــزة الـ ــوزارة ،والتي
كلفت جهاز الشرطة مئات القتلى واملصابني.

الجديد»،
وقالت مصادر برملانية ،لـ«العربي
ّ
إن رئـيــس ال ـبــرملــان ،عـلــي عـبــد ال ـع ــال ،تلقى
تعليمات واضـحــة مــن مسؤولني تنفيذيني
ب ــال ــدول ــة ،ب ـعــدم إثـ ــارة م ــوض ــوع ال ـف ـشــل ،أو
ح ـتــى الـتـقـصـيــر األمـ ـن ــي ،ل ــوزي ــر الــداخ ـل ـيــة،
وق ـي ــادات الـ ـ ــوزارة ،واألج ـه ــزة الـتــابـعــة لها،
داخ ــل الـبــرملــان .وقــد ظهر ذل ــك ،بــرفــض عبد
الـعــال ،مدعومًا بأعضاء ائـتــاف دعــم مصر
(م ـم ـثــل ال ـغــال ـب ـيــة) ،م ـطــالــب ب ـعــض ال ـن ــواب
ب ــاس ـت ــدع ــاء وزيـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة ،م ـج ــدي عـبــد

رصد

تحديات تواجه الكويت داخليًا وخارجيًا مع عودة البرلمان
مع عودة انعقاد
مجلس األمة الكويتي
غدًا الثالثاء ،بعد العطلة
الصيفية ،تبرز تحديات
داخلية وخارجية ،لعل
أبرزها االستجوابات
تهدد بقاء
التي قد
ّ
الحكومة
الكويت ـ خالد الخالدي

عاد مجلس األمــة الكويتي ملمارسة أعماله
مــن جــديــد ،بعد العطلة الصيفية الطويلة،
وس ــط ت ـحــديــات ك ـب ـيــرة تــواج ـه ـهــا الـكــويــت
ع ـل ــى ال ـص ـع ـي ــدي ــن ال ــداخـ ـل ــي والـ ـخ ــارج ــي.
ويعقد املجلس أولــى جلساته غـدًا الثالثاء
بـعــدمــا ح ـ ّـدد رئـيـســه م ــرزوق الـغــانــم مــوعـدًا
ل ـ ـهـ ــا .وه ـ ـنـ ــاك اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق حـ ــاسـ ــم يـنـتـظــر
النواب ،يتمثل في االستجوابات التي تهدد
بسقوط الحكومة وبحل مجلس األمة أيضًا،
ً
ف ـض ــا ع ــن اس ـت ـع ــداده ــم ل ـب ـحــث رزمـ ـ ــة مــن
األولويات والقوانني التي تنتظر تمريرها،
وان ـت ـخ ــاب ال ـل ـج ــان ال ـف ــرع ـيــة ف ــي امل ـج ـلــس.
وتـتــزامــن إع ــادة انـطــاقــة العمل التشريعي
مــع تـحــديــات خــارج ـيــة ،أب ــرزه ــا يتمثل في
األزم ــة الخليجية وح ـصــار قـطــر .وعـقــد 14
نائبًا ،من أصل  50داخــل البرملان ،اجتماعًا
جانبيًا اتفقوا فيه على ترتيب األولــويــات
باالتفاق مع الحكومة في الفصل التشريعي
املقبل ،وذلك لتجنب أي خالفات جانبية قد
تطرأ وتعطل مسيرة القوانني التي تنتظر
إق ــراره ــا .وم ــن املــرت ـقــب أن يـتـصــدر قــانــون
دع ــم أس ـعــار الـبـنــزيــن وتـقــديــم «كــوبــونــات»
دعــم للمواطنني هــذه األولــويــات ،باإلضافة
إلــى قــانــون التقاعد املبكر وقــانــون محكمة
األس ــرة والـسـمــاح لفئة الـبــدون باالنضمام
إل ــى ال ـج ـيــش ال ـكــوي ـتــي م ــن ج ــدي ــد ،وإقـ ــرار
قانون تجنيس  2000شخص من هذه الفئة
على وجه السرعة ،ونقل صالحيات اللجنة
املــركــزيــة للمقيمني ب ـص ــورة غـيــر قــانــونـيــة
إلــى وزارة الداخلية ،بعد الـقــرارات األخيرة
الصادرة من اللجنة ضدهم ،والتي تمثلت

في إيقاف بطاقاتهم األمنية ومنع بعضهم
من العالج والتنقل.
كــذلــك اتـفــق ال ـنــواب املجتمعون عـلــى تقديم
قانون تعديل للدوائر االنتخابية بعد فشل
مــرســوم الـصــوت الــواحــد ،والتنسيق فــي ما
بينهم النتخابات اللجان البرملانية وعلى
ُ
رأسها اللجنة التشريعية التي تعد داخلها
ال ـقــوانــن امل ـقــدمــة لـلـبــرملــان لـلـتـصــويــت .لكن
التنسيق املتوقع بني الحكومة والنواب من
املمكن أن يتعرض إلى عدد من العقبات في
ظل رفض النواب املستقلني التسويات التي
تم التوصل إليها بشأن القوانني والـقــرارات
املقترحة ،إذ اعتبر هؤالء النواب أن التسوية
تشرعن للفساد وتحمي أطرافًا غير جديرين
بالثقة داخل الحكومة.
ّ
وقــدم النائبان املستقالن ريــاض العدساني
وع ـب ــدال ـك ــري ــم الـ ـكـ ـن ــدري اس ـت ـج ــواب ــا ل ــوزي ــر
ال ـ ــدول ـ ــة لـ ـ ـش ـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،وزي ـ ــر
اإلع ــام بــالــوكــالــة ،الـشـيــخ محمد العبدالله
الـصـبــاح ،بسبب تهم تتعلق بالعبث باملال
الـعــام .كــذلــك يـنــوي ن ــواب آخ ــرون استجواب
وزيـ ــرة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل ،هند
الصبيح ،لكن قيادات في املعارضة قالت إن
هذا االستجواب يهدف إلى تعطيل الصفقة
املعقودة بني الحكومة والـنــواب ،وهــو خيار
م ــدع ــوم م ــن أطـ ــراف خـ ــارج ال ـبــرملــان ووزراء
ّ
سابقني ينوون التصعيد وحل مجلس األمة
للدفع بانتخابات جــديــدة وتشكيل مجلس
وزاري يسمح لهم بالسيطرة من جديد.
وكانت كتلة املعارضة بقيادة النائب جمعان
الـحــربــش ،قــد عـقــدت فــي الـفـصــل التشريعي
امل ــاض ــي ص ـف ـقــة م ــع ال ـح ـك ــوم ــة ت ـم ـث ـلــت فــي
تحصني رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
املـبــارك الحمد الـصـبــاح ،مــن االسـتـجــوابــات،
ف ــي م ـقــابــل إعـ ـ ــادة ال ـج ـن ـس ـيــات مل ــن سحبت
منهم ألسباب سياسية وإزالة القيود األمنية
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى امل ــواطـ ـن ــن املـ ـش ــارك ــن فــي
امل ـس ـي ــرات واالح ـت ـج ــاج ــات وإس ـق ــاط أح ـكــام
السجن عن املتهمني بقضايا سياسية .لكن
الحكومة لــم تطبق بـنــود الصفقة بالكامل،
إذ أرجـ ـع ــت ال ـج ـن ـس ـيــة إلـ ــى عـ ــدد م ـع ــن مــن
العائالت ،كذلك لم تقم باإلفراج عن سجناء
ال ــرأي .باإلضافة إلــى ذلــك ،لــم تحظ الصفقة
بـقـبــول ل ــدى كــافــة أطـ ــراف امل ـعــارضــة لكنهم
اض ـ ـط ـ ــروا ل ـل ـق ـب ــول بـ ـه ــا ن ـت ـي ـج ــة ل ـل ـج ـمــود
السياسي الــذي ضــرب الـبــاد عقب مقاطعة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت مل ـ ـ ــدة ث ــاث

الغفار ،ملساءلته عن مجزرة الواحات ،والتي
ً
راح ضحيتها أكثر من  50قتيال بني صفوف
الـشــرطــة ،داعـيــا لـجــان املجلس لــإســراع في
إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية،
وضباطها .واحتد أعضاء ائتالف الغالبية
ع ـلــى حــديــث ع ـضــو تـكـتــل « ،»30 25جـمــال
الـشــريــف ،فــي جلسة ال ـبــرملــان ،أم ــس األح ــد،
بشأن ضــرورة استدعاء وزيــر الداخلية إلى
البرملان على وجــه السرعة في جلسة اليوم
ً
اإلث ـن ــن ،كــونــه اخـتـصــاصــا أص ـيــا ألعـضــاء

قضية

فوبيا «جبهة اإلنقاذ» واالنتخابات الجزائرية
لم تتجاوز السلطات
الجزائرية بعد عقدة
«الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ»
المحظورة وشبهة
الخطر على األمن العام،
على الرغم من مرور 18
سنة على صدور قانون
الوئام المدني
الجزائر ـ عثمان لحياني

قوانين عدة تنتظر إقرارها في البرلمان الكويتي (ياسر الزيات/فرانس برس)

س ـن ــوات .وت ـح ــاول الـحـكــومــة االس ـت ـفــادة من
رغـبــة املـعــارضــة فــي إنـهــاء ملفات الجنسية
والقيود األمنية لتمرير قوانينها الخاصة
ب ــال ـت ـع ــدي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،والـ ـت ــي ت ـهــدف
إلـ ــى فـ ــرض ض ــري ـبــة ال ـق ـي ـمــة امل ـض ــاف ــة ال ـتــي
وقعت عليها مع بقية دول مجلس التعاون
الخليجي ،لكن القانون يحتم عليها عرض
هذه االتفاقيات على مجلس األمة للتصويت
على تمريرها من عدمه .وقال رئيس مجلس
األمة ،مرزوق الغانم ،على هامش ندوة حول

اتجاه إلقرار قانون
يسمح للبدون باالنضمام
إلى الجيش الكويتي

الحوكمة ،والـتــي عقدت داخــل مجلس األمــة
مطلع شهر أكتوبر /تشرين األول الحالي،
إن «الـبــرملــان مستعد للتعاون مــع الحكومة
في كافة القضايا وامللفات كما حدث في دور
يجب أن تقدم
االنعقاد األول ،لكن هــذه املــرة ً
الحكومة ضمانات أكثر استجابة للمطالب
الشعبية املتنامية».
لكن املشاكل الداخلية والصراعات الداخلية
بـ ــن ال ـب ــرمل ــان ـي ــن ح ـ ــول األولـ ـ ــويـ ـ ــات لـيـســت
الـتـحــدي الــوحـيــد ال ــذي تـمــر بــه الـكــويــت مع
ابـ ـت ــداء ال ـ ــدور االن ـع ـق ــاد ال ـثــانــي م ــن الـفـصــل
الـتـشــريـعــي ال ـخــامــس عـشــر ل ـل ـبــرملــان .فعلى
ّ
التقدم في
الصعيد الخارجي ،تحاول الكويت
ملف الوساطة باألزمة الخليجية ،وذلك عقب
ق ــرار دول مـحــور الــريــاض-أبــو ظبي حصار
قطر بسبب رفض الدوحة الخضوع لها في
الـسـيــاســات الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة الخاصة
بها .وتمثل استضافة الكويت قمة «مجلس

التعاون الخليجي» املـقــررة في أواخــر شهر
دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول هــاج ـســا لـلـقـيــادة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ظ ــل إص ـ ــرار دول ال ـح ـصــار
ع ـل ــى عـ ــدم حـ ـض ــور ال ـق ـم ــة ف ــي حـ ــال وج ــود
ق ـطــر ،وه ــو م ــا ت ـصــر عـلـيــه ال ـكــويــت حـفــاظــا
عـلــى ال ــوح ــدة الـخـلـيـجـيــة .وف ــي ه ــذا اإلط ــار،
ق ــال الـبــاحــث الـسـيــاســي حـمــاد الـنــومـســي ،لـ
«العربي الجديد» ،إن سعي الكويت املحموم
نحو الوساطة في ملف األزمة الخليجية قد
يدخل البالد في حالة من الركود ،خصوصًا
أن الخارجية الكويتية تسعى إلنهاء األمور
قـبــل مــوعــد ان ـع ـقــاد الـقـمــة الـخـلـيـجـيــة ك ــي ال
تهتز ص ــورة وح ــدة دول «مـجـلــس الـتـعــاون
الخليجي» ،وهــو ســاح ذو حـ ّـديــن إذ يمكن
لذلك أن يخفف االحتقان السياسي املتوقع،
أو ي ـف ـ ّـج ــره نـتـيـجــة ال ـغ ـضــب ال ـش ـع ـبــي على
بـعــض املـلـفــات وأب ــرزه ــا مـلــف ال ـب ــدون الــذي
وصل إلى طريق مسدود ،وفق تعبيره.

ال ـب ــرمل ــان ،ل ـســؤالــه ع ــن حـقـيـقــة م ــا ح ــدث في
ال ــواح ــات ،واألسـ ـب ــاب ال ـتــي أدت إل ــى مقتل
العشرات من الضباط واملجندين .واعترض
ً
عبد الـعــال على حــديــث الـشــريــف ،قــائــا إنه
يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية ،وهو
مــا تحفظ عليه الـنــائــب خــالــد عـبــد الـعــزيــز،
متمسكًا بضرورة استدعاء وزير الداخلية،
والـ ـ ـ ــذي ي ـت ـج ــاه ــل الـ ـحـ ـض ــور إل ـ ــى ال ـب ــرمل ــان
مـنــذ تــولـيــه مـنـصـبــه ،عـلــى الــرغــم مــن تـكــرار
الهجمات على الجنود واملـنـشــآت ،وهــو ما

رد عليه األول بقوله «أرجو أن تلتزم بنظام
الـجـلـســة يــا خ ــال ــد ...مــش وق ــت ال ـكــام ده!».
وواف ــق الـبــرملــان امل ـصــري عـلــى تـمــديــد حالة
ال ـطــوارئ فــي جميع أرج ــاء الـبــاد حـتــى 13
يناير /كــانــون الثاني املقبل ،وذلــك بعد أن
ج ــدد عـبــد ال ـعــال تــأيـيــد مـجـلـســه السـتـمــرار
ً
حــالــة الـ ـط ــوارئ ،ق ــائ ــا «ال غـنــى ع ــن العمل
بقانون الطوارئ في هذا التوقيت ،فالحرب
التي تخوضها مصر ضد اإلره ــاب تتطلب
ذلك» ،زاعمًا أن كل ما تناقلته وكاالت األنباء

العاملية ،ومــواقــع التواصل االجتماعي ،من
أخبار عن عدد قتلى الشرطة «ال أساس لها
مــن الصحة تـمــامــا» .وكــانــت وك ــاالت األنباء
تحدثت عن مقتل  58ضابطًا وعنصرًا ،فيما
تحدثت وزارة الداخلية عــن مقتل  16رجل
أمـ ــن .وأض ـ ــاف ع ـبــد ال ـع ــال أن «هـ ــذا الــوطــن
لألبناء ،ومن ال يريد هذا الوطن ،فليذهب مع
السالمة ،فالجماعات اإلرهابية تسعى دائمًا
لزرع روح الهزيمة بني املصريني ،وهو ما لن
يقبله جميع املصريني» .وتابع أن «البرملان
يقف ،أغلبية وأقلية ،خلف القيادة السياسية
لدعم كافة الجهود املبذولة ملواجهة الحرب
ضد اإلره ــاب ،والــذي لن يقتل في املصريني
األمل ،أو يهدم الثقة في وطنهم».
ودعـ ـ ــا ع ـب ــد الـ ـع ــال ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة فــي
ال ـب ــرمل ــان إلـ ــى س ــرع ــة إعـ ـ ــداد مـ ـش ــروع قــانــون
لـتـعــويــض ضـحــايــا الـ ـح ــوادث اإلره ــاب ـي ــة من
جنود وضباط األمن ،وإنشاء صندوق إلعانة
ـان مقدم من لــواء الشرطة
أسرهم ،ومشروع ثـ ٍ
الـ ـس ــاب ــق ،جـ ـم ــال ع ـب ــد ال ـ ـعـ ــال ،بـ ـش ــأن زي ـ ــادة
م ـعــاشــات ال ـشــرطــة ،وأي م ـش ــروع آخ ــر مـقــدم
مــن ال ـنــواب بـشــأن زي ــادة روات ــب الـضـبــاط في
وزارة الداخلية ،وتحسني أوضاعهم .وهو ما
أيده الوكيل اآلخر ،سليمان وهدان ،بقوله إنه
يجب تسخير كل إمكانات الدولة في مواجهة
اإلره ـ ـ ــاب ،وإعـ ـ ــادة تـسـلـيــح الـ ـق ــوات املـسـلـحــة
والـ ـش ــرط ــة ،م ــع إحـ ـ ــداث ح ــال ــة م ــن الـتـنـسـيــق
ال ـجــوي خ ــال الـحـمــات األمـنـيــة ،لــدحــر قــوى
اإلرهـ ــاب ،واالن ـت ـصــار عليها ،فــي إش ــارة إلــى
تأخر إرســال الجيش لطائرة إلنـقــاذ عناصر
ال ـش ــرط ــة امل ـح ــاص ــري ــن ف ــي ح ـ ــادث ال ــواح ــات.
مــن جهته ،طالب رئيس لجنة األمــن القومي
ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،ل ـ ــواء االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـســابــق،
ك ـمــال ع ــام ــر ،ب ـض ــرورة الـعـمــل عـلــى مــواجـهــة
الشائعات التي تستغل كل حادث إرهابي في
إشعال حروب «الجيل الرابع» ،للنيل من الثقة
القائمة بني الشعب املصري وقوات األمن.

ّ
مــع كــل استحقاق انتخابي تتحفز األجـهــزة
اإلدارية واألمنية في الجزائر لرصد محاوالت
ك ــوادر الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ ،بشقيهم؛
الذي التزم الحياة املدنية أو املسلحني ،العودة
إلــى النشاط السياسي ،ومنع ترشحهم إلى
املـجــالــس املـنـتـخـبــة ،ال ـبــرملــان أو الــوالئ ـيــة أو
ال ـب ـلــديــة ،ت ـحــت الف ـتــة أي ح ــزب س ـيــاســي أو
قوائم حــرة ،إذ تعتبر السلطات أن هــؤالء ما
زالوا تحت طائلة املنع من النشاط السياسي،
تذرعًا بكونهم شاركوا في املأساة الوطنية،
ع ـلــى ن ـحــو س ـيــاســي أو أم ـن ــي .ف ـفــي ب ــن وزة
بوالية املسيلة وسط الجزائر قررت السلطات
منع رئيس البلدية ،سيد قويدر ،والذي يدير
شــؤون ـهــا حــال ـيــا ،م ــن ال ـتــرشــح لــانـتـخــابــات
املقررة في  23نوفمبر /تشرين الثاني املقبل،
بحجة أنــه كــان ينتمي إلــى «جبهة اإلنـقــاذ».
واستدعت السلطات ملف انتمائه السياسي
من األرشيف ّ
وكيفته كمانع له للترشح ،على
الرغم من حيازته ،بحسب قوله ،على تواقيع
ن ـصــف ع ــدد ال ـس ـك ــان ف ــي ال ـب ـلــديــة ،وتـمـتـعــه
بحسن الـسـيــرة ونيله إش ــادات رسمية عدة
وتـقــديــر إلدارت ــه الـجـيــدة للبلدية ،فــي مقابل
انتماء سياسي سابق مضى عليه أكثر من
ربــع قــرن .وسيد قــويــدر ليس وحــده فــي هذا
الوضع ،ففي والية الشلف ،أقصت السلطات
ع ـ ــددًا م ــن امل ــرش ـح ــن ب ـس ـبــب ن ـفــس الـتـهـمــة؛
االنتماء سابقًا إلى «جبهة اإلنقاذ» املحظورة.
وبعد  25سنة من قــرار محكمة عسكرية في
الـجــزائــر حــل الجبهة اإلســامـيــة لــإنـقــاذ ،لم
تتجاوز السلطات بعد عقدة الحزب املحظور
ّ
وشبهة الخطر على األم ــن الـعــام الـتــي ظلت

ت ــازم ك ــوادر «جبهة اإلن ـق ــاذ» ،والــذيــن ظلوا
يـلـتــزمــون الـحـيــاة املــدنـيــة ول ــم يـنـخــرطــوا في
العمل املسلح .وما زالت السلطات الجزائرية
تـسـتــدعــي املـلــف األم ـنــي والـسـيــاســي لـكــوادر
«اإلنقاذ» ،لقطع الطريق على أية محاولة من
هؤالء لالنخراط مجددًا في املشهد السياسي،
ضـمــن أحـ ــزاب سـيــاسـيــة مـعـتـمــدة ومـتـعــددة
األوجه والتوجهات ،بما فيها أحزاب موالية
للسلطة ومتماهية مــع سـيــاســات الحكومة
وخيارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبـ ـع ــد  18س ـن ــة م ــن صـ ـ ــدور ق ــان ــون ال ــوئ ــام
املدني الــذي أتــاح عــودة اآلالف من املسلحني
إلى منازلهم مقابل تسليم أسلحتهم ووقف
العمل املسلح ،بعد اتفاق الهدنة بني «الجيش
اإلسالمي لإلنقاذ» والجيش الجزائري ،وبعد
 12سنة من صدور قانون املصالحة الوطنية
فـ ــي ع ـ ــام  ،2005والـ ـ ـ ــذي ت ـض ـ ّـم ــن ص ـيــاغــات
قانونية ملعالجة جملة مــن مخلفات األزمــة
األم ـن ـي ــة ،بـيـنـهــا ت ـم ـتــع امل ـس ـل ـحــن الـتــائـبــن
بــال ـع ـفــو ومـ ـس ــح ك ــل امل ــاحـ ـق ــات ال ـق ـضــائ ـيــة
املتعلقة بهم واملترتبة عن نشاطهم املسلح،
ما زال هــؤالء التائبون خــارج دائــرة النشاط
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وتـ ـح ــت ط ــائـ ـل ــة مـ ـن ــع ق ــان ــون ــي
تضمنه قانون املصالحة الوطنية ،والذي أقر
بمنع كــل مــن تــورط فــي املــأســاة الوطنية من

يمنع كوادر «جبهة
اإلنقاذ» من الترشح ،لكنهم
يملكون حق االنتخاب
العمل السياسي .والــافــت أن الـجــزء الغالب
مــن الـعــائــديــن مــن الـجـبــال أو ال ـخــارجــن من
ال ـس ـجــون ،ال ي ـبــدون قـلـقــا مــن حــرمــانـهــم من
النشاط السياسي ،على اعتبار أن عودتهم
إلى الحياة الطبيعية مع عائالتهم أهم بكثير
من الرغبة في العودة إلى النشاط السياسي.
ل ـكــن ذل ــك ل ــم يـمـنــع جـ ــزءًا م ــن ك ـ ــوادر «جـبـهــة
اإلنـقــاذ» و«جيش اإلنـقــاذ» من االستمرار في
املطالبة بتحسني شروط املشاركة السياسية،
على أســاس أن اتفاقيات الهدنة مع الجيش،
فــي عــام  ،1999كانت تشير إلــى فترة امتناع
عن النشاط السياسي إلى حني التئام الجراح،
ث ــم ال ـن ـظــر الح ـق ــا ف ــي إم ـكــان ـيــة ف ـتــح الـفـضــاء
الـسـيــاســي ل ـك ــوادر «اإلنـ ـق ــاذ» مــن ج ـهــة ،ومــن
جهة ثانية لـكــون منطق املصالحة يفترض
تـجــاوز كــل العقبات السياسية والـعــودة إلى
مــربــع املـنــافـســة الــديـمـقــراطـيــة ،وأن اسـتـمــرار

من تحرك شعبي لجبهة اإلنقاذ اإلسالمية تضامنًا مع قطاع غزة (بشير رمزي/األناضول)

إب ـع ــاد كـ ــوادر «جـبـهــة اإلنـ ـق ــاذ» م ــن املـشــاركــة
السياسية نــوع مــن اإلقـصــاء السياسي الــذي
يتنافى مع روح املصالحة .ويقول عبد الله بن
نعوم ،وهو واحد من كوادر الجهاز السياسي
املنحل لـ«جبهة اإلنقاذ» ،تعليقًا على استمرار
منع كــوادر «الجبهة» من النشاط السياسي،
«أعـتـبــر ذل ــك بــاخـتـصــار أسـلــوبــا مــن أساليب
امل ـقــاومــة ل ـص ـيــرورة ال ـتــاريــخ الـ ــذي سيحكم
لصالح الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ من طرف
ال ـن ـظ ــام ،وح ـج ــة اإلقـ ـص ــاء م ــع م ـ ــرور الــوقــت
س ـت ـت ــاش ــى» .وي ـع ـت ـبــر أن م ـن ـجــز املـصــالـحــة
الــذي تــم كــان ناقصًا مــن حيث إنــه لــم يتطرق
إل ــى مـســألــة الـحــق الـسـيــاســي ل ـكــوادر «جبهة
اإلنقاذ» .ويعتبر بعض الكوادر أن املصالحة
الـحـقـيـقـيــة ت ـتــم ع ـنــدمــا تـقـتـنــع ك ــل األط ـ ــراف
بإعادة الحق السياسي إلى «جبهة اإلنقاذ»،
على اعتبار أن قرار حلها في عام  ،1992وما
تــرتــب عـلـيــه مــن مــاحـقــات أمـنـيــة وسياسية
وقضائية ،كان غاشمًا.
وال تملك ك ــوادر «جـبـهــة اإلن ـق ــاذ» املـحـظــورة
ح ــق ال ـتــرشــح إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ،ف ــي أي من
م ـس ـتــويــات ـهــا الـ ـث ــاث ــة ،الـ ـب ــرمل ــان وم ـجــالــس
الـ ــواليـ ــات وال ـب ـل ــدي ــات ،لـكـنـهــم ي ـم ـل ـكــون في
املـ ـق ــاب ــل حـ ــق االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ،مـ ــع أن الـ ـق ــان ــون
وال ــدس ـت ــور ال ـج ــزائ ــري ال ي ـجــزئــان الـحـقــوق
ُ
السياسية واملدنية ،والتي ال تمنع عن مواطن
إال بحكم قضائي صريح ،يلغي حق الترشح
في حالة اإلدانة القضائية ،واالنتخاب أيضًا
في حالة سجنه ،وهــو وضــع ال ينطبق على
كــل ك ــوادر «جبهة اإلن ـقــاذ» .ويعتبر الناشط
الحقوقي ،عبد الغني ،أن التمييز القانوني
ي ـك ـشــف ه ـش ــاش ــة امل ـص ــال ـح ــة ال ـت ــي أن ـجــزهــا
النظام ،موضحًا أن «املصالحة التي ال تعيد
ال ـح ـقــوق الـسـيــاسـيــة وامل ــدن ـي ــة ،وتـبـقــي على
عملية اإلق ـصــاء بسبب االنـتـمــاء السياسي،
هــي مصالحة عــرجــاء تــؤســس لضغائن من
نــوع آخ ــر .إذ يمكننا أن نـتـســاءل عــن شعور
ومــوقــف عائلة تــرى أن أحــد أفــرادهــا ،والــذي
ل ــم يـ ـت ــورط ف ــي أي م ـش ـك ـلــة أم ـن ـي ــة ســاب ـقــا،
ي ـم ـنــع م ــن ال ـت ــرش ــح وم ـم ــارس ــة ح ـقــه املــدنــي
والسياسي ،ملجرد أنه كان ينتمي سابقًا إلى
حزب سياسي» .وكانت السلطات الجزائرية
قــد رفـضــت فــي ع ــام  2000الـتــرخـيــص لحزب
«الــوفــاء» ،بقيادة وزيــر الخارجية الجزائري
األسـبــق ،أحمد طالب اإلبراهيمي ،بحجة أن
ع ــددًا مــن مؤسسيه وك ــوادره كــانــوا ينتمون
إلى «جبهة اإلنقاذ» سابقًا.
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شرق
غرب
لودريان يرفض تسلّم
النظام السوري الرقة
أع ـلــن وزي ــر الـخــارجـيــة الـفــرنـســي،
جان إيف لودريان (الـصــورة) ،في
ح ـ ــوار م ــع ص ـح ـي ـفــة «ل ــوج ــورن ــال
دي دي ـمــانــش» ،نـشــر أم ــس األح ــد،
أن م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة ي ـج ــب أال ت ـعــود
إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري «ألن ـ ـ ــه تــم
استرجاعها من قبل قوات معارضة
(لـ ـ ـ ــه)» .وأض ـ ـ ــاف أن ـ ــه «حـ ـ ــان وق ــت
السياسي
التحدث حول املستقبل ْ َ
لسورية ،من أجل تجنب َبلقنتها».
وأك ــد أن فرنسا تقترح اب ـتــداء من
ش ـه ــر ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
املقبل «محادثات جدية بني القوى
الكبرى املنخرطة في سورية حول
أجندة لفرض االستقرار في البلد،
وصـيــاغــة دس ـتــور جــديــد وتهيئة
انتخابات حرة».
(العربي الجديد)

البحرين :إحالة متهمين
للقضاء العسكري
أح ـ ــال ـ ــت الـ ـسـ ـلـ ـط ــات ال ـب ـح ــري ـن ـي ــة
مجموعة من املتهمني بالتحضير
لشن هجمات ضد القوات املسلحة،
إلى القضاء العسكري ،وذلك للمرة
األولـ ـ ـ ـ ــى مـ ـن ــذ تـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
والـسـمــاح بمحاكمة مدنيني أمــام
امل ـحــاكــم الـعـسـكــريــة .وقـ ــال رئـيــس
القضاء العسكري العميد يوسف
راش ــد فليفل ،إن أجـهــزة «مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ـ ــاب» ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــن ال ـق ـب ــض
على «خلية إرهابية» وإن النيابة
الـعـسـكــريــة ق ــررت إحــالــة املتهمني
«إلى املحكمة العسكرية الكبرى».
(فرانس برس)
القضاء العراقي
يقرر القبض على قائد
الجيش السابق
أعلنت «هيئة النزاهة» في العراق،
أمس األحــد ،عن صــدور أمر قبض
وتـ ـفـ ـتـ ـي ــش ب ـ ـحـ ــق رئـ ـ ـي ـ ــس أركـ ـ ـ ــان
الجيش السابق القيادي بالحزب
«الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراطـ ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»
بزعامة مسعود ًالبارزاني ،بابكر
ّ
زي ـ ـبـ ــاري ،م ـب ـي ـنــة أن «األم ـ ـ ــر ج ــاء
ل ـت ـع ـم ــده إح ـ ـ ـ ــداث ضـ ـ ــرر بـ ــأمـ ــوال
الجهة التي كان يعمل فيها ،وفقًا
لـلـمــادة  340مــن قــانــون العقوبات
العراقي» ،بحسب بيان للهيئة.
(العربي الجديد)
أمير الكويت يلتقي
الرئيس السوداني
الـتـقــى أمـيــر دول ــة الـكــويــت الشيخ
ص ـب ــاح األح ـم ــد ال ـج ــاب ــر الـصـبــاح
(الصورة) ،في العاصمة الكويتية،
أم ــس األح ـ ــد ،الــرئ ـيــس ال ـســودانــي
عمر البشير .وذكرت «وكالة األنباء
الكويتية» أنــه جــرى ،خــال اللقاء،
استعراض العالقات الثنائية بني
البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها
فــي مختلف امل ـج ــاالت ،بــاإلضــافــة
إل ــى بـحــث ع ــدد مــن الـقـضــايــا ذات
االهتمام املشترك.
(قنا)

المعارضة الجزائرية
تتهم السلطة بإقصاء
مرشحيها
نـ ــددت أحـ ــزاب جــزائــريــة مـعــارضــة
ب ـم ــا اع ـت ـب ــرت ــه رفـ ـض ــا «ت ـع ـس ـف ـيــا»
ملشاركة قوائم عدة في االنتخابات
املـحـلـيــة املـ ـق ــررة ف ــي  23نــوفـمـبــر/
تـ ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي املـ ـقـ ـب ــل .وأكـ ـ ــدت
أحزاب معارضة ،بدءًا من «التجمع
م ــن أجـ ــل ال ـث ـقــافــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ـع ـل ـمــانــي» ،إل ــى ح ــرك ــة «مـجـتـمــع
ال ـس ـل ــم» ،مـ ـ ــرورًا ب ــ«ج ـب ـهــة ال ـقــوى
االشـتــراكـيــة» ،أن الهيئة املختصة
رفضت ترشيحات ألسباب اعتبرت
بنظر معارضني« ،واهية» ،متهمني
املكلفني بــدراســة ملفات املرشحني
بـتـجــاوز قــانــون االنـتـخــابــات الــذي
يـ ـح ــرم م ــن ال ـت ــرش ــح ف ـق ــط ك ــل مــن
«حـ ـك ــم ع ـل ـي ــه ن ـه ــائ ـي ــا» وب ـع ـقــوبــة
«سالبة للحرية».
(فرانس برس)
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سيحاول رئيس الحكومة اإلسرائيلية ،بنيامين نتنياهو،
التركيز ،أمام الكنيست اليوم ،على «خطر» التواجد
العسكري اإليراني في سورية ،ما يضمن له وضعًا داخليًا
يحميه من المالحقة القانونية

تحليل

جنوب اليمن

تهيئة مؤسساتية لالنفصال

عودة الكنيست
نتنياهو بين التصعيد
اليوم

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مـ ـ ـ ــع بـ ـ ـ ـ ــدء ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـش ـ ـتـ ــويـ ــة
لـلـكـنـيـســت اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ال ـيــوم
االثنني ،ينتظر أن يحاول رئيس
الحكومة ،بنيامني نتنياهو ،تمرير تشريع
ق ــان ــون ي ـح ــول دون ال ـت ـح ـق ـيــق م ــع رئ ـيــس
حكومة يمارس أعماله ما دام في منصبه،
وهو ما يعرف بالقانون الفرنسي .إذ يسعى
نتنياهو لتشريع هــذا الـقــانــون ،باعتباره
أداة ض ــروري ــة حـتــى تستطيع أي حكومة
منتخبة ممارسة املهام امللقاة على عاتقها.
وف ــي ح ــال نـجــح نـتـنـيــاهــو ف ــي تـمــريــر هــذا
الـقــانــون ،خــال ال ــدورة الحالية ،فإنه ليس
مــن املستبعد أن يسعى إل ــى تبكير موعد
انتخابات الكنيست ،بالركون إلى الغالبية
ال ـتــي تمنحه إيــاهــا مختلف اسـتـطــاعــات
الــرأي العام اإلسرائيلي ،التي أفضت كلها،
على مــدار العام الحالي ،إلــى نتائج تؤشر
لـبـقــاء نـتـنـيــاهــو ف ــي الـحـكــم م ــا دام مــرشــح
اليمني .وبالتأسيس على ذلــك وبموازاته،
فإنه من املنتظر أن يصعد نتنياهو ،اليوم
االث ـنــن ،عبر بيانه السياسي ال ــذي يلقيه
مــع ب ــدء كــل دورة للكنيست ،عـلــى «خـطــر»
الـ ـت ــواج ــد ال ـع ـس ـك ــري امل ـب ــاش ــر إلي ـ ـ ــران فــي
األراضي السورية واملليشيات التابعة لها،
باعتبار ذلك الخطر الداهم الذي «يهدد أمن
إسرائيل» ،على الرغم من أن مذكرة رسمية
مل ــرك ــز أب ـح ــاث األمـ ــن ال ـق ــوم ــي اإلســرائ ـي ـلــي
اعـتـبــرت ،الـشـهــر املــاضــي ،أن ه ــذا الـتــواجــد
العسكري يشكل تحديًا إلسرائيل وال يشكل
خطرًا وجوديًا عليها.
قواعد الحرب السورية

يـ ــرى عـ ــدد م ــن امل ـح ـل ـلــن اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن أن
القصف اإلسرائيلي ،السبت املاضي ،لثالث
بطاريات مدفعية للنظام السوري ردًا على
إطالق خمس قذائف من سورية ،هو تغيير
في التوجه اإلسرائيلي تجاه ما يحدث في
سورية ،خصوصًا في ظل تصعيد حكومة
االح ـتــال ،ممثلة بنتنياهو ووزي ــر األمــن،
أفيغدور ليبرمان ،أخيرًا ،في التصريحات
الـ ـت ــي ت ــرس ــم ح ـ ـ ــدودًا إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ج ــدي ــدة
ملصالحها في سورية ،وتعتبر أن أي تواجد
إيراني أو ملليشيات إيرانية أمر غير مقبول.

مقابلة

أجراها
عالء فاروق

صنعاء ،عدن ـ العربي الجديد

منذ حوالي شهر ،صرح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ،بأن حكومته ترتب
النعقاد «البرملان» في عدن ،نهاية أكتوبر/تشرين األول .ومع اقتراب املوعد ،شهدت
عدن بالفعل تدشني «برملان» ،لكنه ليس الذي وعد به هادي ،بل «البرملان الجنوبي»،
كما تسميه قـيــادات «املجلس االنتقالي الجنوبي» .والـفــارق كبير بني «البرملانني».
فـخـطــوة ه ــذا املـجـلــس امل ــدع ــوم إم ــارات ـي ــا ،ت ـن ــدرج ف ــي إط ــار تــوجـهــاتــه االنـفـصــالـيــة،
وتعكس إصراره على تسلم السلطة في املحافظات الجنوبية ،على حساب «الحكومة
الشرعية» التي يبدو أن بقاء رئيسها ،أحمد عبيد بن دغر ،في عدن بات مؤقتًا .وفي
احتفال رسمي ،نظمه «املجلس االنتقالي الجنوبي» ،في عدن يوم السبت ،أعلن رئيس
املجلس ،محافظ عدن السابق ،عيدروس الزبيدي ،عن تدشني ما ُسمي بـ«الجمعية
الوطنية الجنوبية» التي ستكون بمثابة «الـبــرملــان» في «الكيان الجنوبي» .وجاء
التدشني الرسمي للجمعية بعد نحو أسبوع من إعالن الزبيدي عن تأسيس الجمعية
التي ستتألف من  303أعضاء (بزيادة عضوين عن البرملان اليمني الذي يتألف من
 301نائب) .وقال الزبيدي في كلمته خالل التدشني إن «الجمعية الوطنية أعلى هيئة
ّ
مشرعة في املجلس هي من تناقش وتقر مشاريع وثائق املجلس ،وما تم اتخاذه قبل
ذلك اإلقرار قابل للتصويب وفقًا ملا تقره تلك الوثائق» .وكشف عما أسماه «املجلس
االستشاري» ،الذي سيعمل إلى جانب الجمعية ،وهو سيتمتع «بصالحيات تشريعية
ورقابية ومحاسبية مشتركة مع الجمعية الوطنية على نمط نظام الغرفتني املتعارف
عليه ووفق معايير تمثيل وطني ونخبوي وفئوي» ،بحسب قوله .وخالل الحفل الذي
ُرفعت فيه راية الشطر الجنوبي لليمن قبل توحيد البالد عام  1990وبدأ بـ«النشيد
الوطني الجنوبي» (السابق) ،جرى اإلعالن أيضًا عن خطوة أخرى ،الفتة ،تتمثل في
تدشني «القيادة املحلية للمجلس االنتقالي في عدن» .ويبدو أن األمر يتعلق بخطوة
فــي طــريــق تسلم السلطة فــي املـحــافـظــات الجنوبية لليمن مــن الحكومة الشرعية،
لتصبح هذه املحافظات تابعة إلدارة «املجلس االنتقالي الجنوبي» .وقال الزبيدي إن
ّ
«هذا املشروع الذي يشكل القاعدة الصلبة التي ننطلق منها جميعًا لتأمني الجنوب
ً
ً
ً
والحفاظ على االنتصار وتعزيز قيم التصالح والتسامح قــوال وعمال ،وصــوال إلى
بـنــاء مــؤسـســات الـجـنــوب العسكرية واملــدنـيــة وإع ــان الــدولــة الجنوبية الفيدرالية
املستقلة» ،على حد تعبيره.
وجاء اإلعالن عن تدشني «الجمعية الوطنية» (البرملان) ،في عدن السبت ،في الوقت
الــذي أف ــادت فيه مـصــادر محلية فــي عــدن ،لـ«العربي الـجــديــد» ،بــأن قـيــادة «املجلس
االنتقالي» تجري اتصاالت واجتماعات على مستوى عــدن واملحافظات الجنوبية
والشرقية األخرى لإلعالن عن تسمية أعضاء الجمعية ،املقرر أن تبدأ باالنعقاد بعدن
في نوفمبر/تشرين الثاني املقبل ،ويسعى املجلس من خالله الحتواء أكبر قدر من
القيادات والشخصيات املحلية الفاعلة جنوبًا.
ومن شأن اإلعالن عن «الجمعية» (البرملان) ،والتلويح بتشكيل «مجلس استشاري»،
أن يعطيا االنطباع بأن «املجلس االنتقالي الجنوبي» الــذي دخل في مرحلة جمود
بعد تأسيسه في مايو/أيار املاضي ،بات يعمل بشكل منظم لبناء أسس دولــة ،بما
يجعل الجنوب اليمني مهيأ لالنفصال .وكانت عملية تأسيس «مؤسسات» في عدن
قد بدأت عن طريق الحكومة الشرعية تحت مبرر أن عدن «عاصمة مؤقتة» ،إذ جرى
افتتاح مـقــار لبعض الـ ــوزارات وكلية حربية وغيرها مــن املـنـشــآت ،فــي حــن تصف
الشرعية صنعاء بأنها «محتلة» من قبل االنقالبيني.

في الحرب السورية
أو االنتخابات المبكرة

القيادة السياسية
إلسرائيل تغامر بالتصعيد
والتورط في الحرب
السورية
تأمل تل أبيب بتسوية
بعد إيران
مع موسكو ُت ِ
وحلفائها عن الجوالن

فرضية تسير بموازاة ما ذهب كثيرون إليه
باالستناد إلى تصريحات وزيري الحكومة
اإلسرائيلية ،زئيف إلكني ونفتالي بينيت،
عن أن قرار الكابينت اإلسرائيلي ،األسبوع
امل ــاض ــي ،ب ـش ــأن امل ـصــال ـحــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ورفــض التعامل مع أي حكومة فلسطينية
تستند إلــى «حـمــاس» أو تدعمها الحركة،
بمثابة سد الطريق نهائيًا أمــام احتماالت
إط ــاق الــرئـيــس األمـيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،
م ـ ـبـ ــادرة س ـي ــاس ـي ــة ت ـت ـجــه ن ـح ــو إبـ ـ ـ ــرام مــا
ي ـس ـمــى «ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» .وتـ ـب ــدو حـكــومــة
االح ـ ـ ـتـ ـ ــال مـ ــاض ـ ـيـ ــة ،ف ـ ــي تـ ـك ــري ــس ال ــدف ــع
بالحجة الحتماالت تدهور أمني ،بالحديث
املتكرر أخيرًا عن رفض أي تواجد عسكري
ً
إليـ ـ ــران أو «ح ـ ــزب ال ـل ــه» ف ــي س ــوري ــة ،أم ــا
بالتوصل إلــى تسوية مع روسيا وأطــراف
أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـض ـم ــن بـ ـق ــاء الـ ـ ـق ـ ــوات اإلي ــرانـ ـي ــة
واملليشيات التابعة لها على مسافة عشرات
الكيلومترات من جنوب سورية ،بعيدًا عن
ح ــدود هضبة ال ـجــوالن ال ـســوريــة املحتلة.
وي ـف ـســر ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات ،ال ـتــي أطلقها

ناطق عسكري إسرائيلي ،عندما اعتبر أن
إطالق خمسة قذائف من األراضي السورية
الخاضعة لسيطرة النظام لجهة الجوالن
املحتل أمر استثنائي لن تقبل به إسرائيل،
فيما ذكرت صحيفة «معاريف» أن إسرائيل
أن ــذرت ســوريــة بأنها سترد بقوة أكبر من
اآلن فصاعدًا .ويبدو أن املرحلة املقبلة على
مـسـتــوى الـتـنـسـيــق اإلســرائ ـي ـلــي ال ــروس ــي،
تـتـجــه نـحــو م ـحــاولــة ال ـتــوصــل إل ــى تفاهم
مع روسيا تقبل به األخيرة ،بإبعاد القوات
اإليرانية عن الحدود اإلسرائيلية ،بموازاة
سـ ـع ــي ال ـ ـطـ ــرفـ ــن إل ـ ـ ــى ت ــوسـ ـي ــع م ـس ـت ــوى
التنسيق الـعـسـكــري واألم ـنــي بينهما بما
يفوق ما هو قائم حاليًا.
الوضع الداخلي لنتنياهو

ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات س ـت ـك ــون ه ـ ــذه امل ـ ــرة،
مرهونة ربما أكثر من أي وقت مضى بأوضاع
نتنياهو الداخلية ،ومدى قرب تقديم الئحة
اتهام ضده بشبهات الفساد ،خصوصًا بعد
التصعيد األخير ،في األسبوع املاضي ،من
جـهــة نتنياهو ضــد املـفـتــش ال ـعــام للشرطة
اإلسرائيلية ،واتهامه بالقصور في مواجهة
ال ـت ـســري ـبــات م ــن غـ ــرف الـتـحـقـيــق والـسـعــي
ً
لتغيير الحكومة عبر قرارات من املحاكم بدال
مــن صـنــاديــق االق ـت ــراع .لـكــن املـلــف اإليــرانــي
سيطغى ،على األغلب على خطاب نتنياهو
بشقيه ،الشق املتعلق بامللف النووي ،حيث
يجد نتنياهو نفسه في صف تــرامــب ،وفي
ملف التواجد العسكري ،إذ تسعى إسرائيل
ج ــاه ــدة إلقـ ـن ــاع الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ،بلعب
دور أك ـثــر فــاعـلـيــة ،وإلق ـن ــاع روس ـيــا بتبني
وتـفـهــم امل ـصــالــح اإلســرائ ـي ـل ـيــة ف ــي ســوريــة،
خصوصًا بعد زيارة وزير الدفاع الروسي،
س ـيــرغــي شــوي ـغــو ،إل ــى ت ــل أب ـي ــب األس ـب ــوع
املاضي .في هذا السياق كان الفتًا التحذير
الــذي أطلقه قائد املنطقة الشمالية األسبق

تراقب الحرب السورية من الجوالن المحتل (جال ماري/فرانس برس)

فــي جـيــش االح ـت ــال ،ال ـج ـنــرال ع ـمــرام لفني،
فــي مـقــال لــه فــي «يــديـعــوت أح ــرون ــوت» ،من
أن الـ ـقـ ـي ــادة ال ـس ـيــاس ـيــة إلس ــرائـ ـي ــل تـغــامــر
بـتـصـعـيــد وت ــوري ــط إس ــرائ ـي ــل ف ــي ال ـحــرب
ال ـس ــوري ــة .وي ـب ــدو ه ــذا الـتـحــذيــر ق ـ ــراءة ملا
يجول في رأس نتنياهو ،بشأن التصعيد
مع إيــران على األرض السورية كمخرج له
مــن أزم ـتــه فــي مـلـفــات الـتـحـقـيـقــات الــدائــرة
ضــده ،في حال تعذر عليه تمرير «القانون
الفرنسي» املشار إليه أعاله ،بما يضمن له،
في حال التصعيد على الحدود الشمالية،

وضعًا داخليًا يتيح له التهرب من جلسات
الـتـحـقـيــق م ــع ال ـشــرطــة ومــواص ـلــة مــراكـمــة
التأييد الشعبي له في حال اندالع مواجهة
عسكرية .وبطبيعة الحال فإنه ال يمكن لهذا
أن يتم دون تصعيد وتعبئة لـلــرأي العام
ضد إيــران و«حــزب الله» ،من جهة ،وإغالق
الجبهة الفلسطينية وامل ـلــف الفلسطيني
مــن خ ــال ت ـكــرار مـقــولــة ع ــدم وج ــود شريك
فلسطيني فــي املــرحـلــة الـحــالـيــة ،وبالتالي
ف ــإن حـمــايــة أم ــن إســرائ ـيــل تـسـبــق ،فــي ظل
ت ـصــاعــد ال ـن ـف ــوذ اإليـ ــرانـ ــي ،أي م ـلــف آخ ــر.

يكشف المفاوض باسم المجلس األعلى للدولة الليبي ،موسى فرج ،أن الخالف مع لجنة
برلمان طبرق ال يزال يتمحور حول الدستور والمؤسسة العسكرية ،مشيرًا إلى أنه لم يتم طرح
أي أسماء لعضوية المجلس الرئاسي

موسى
فرج

رئيس وفد طرابلس يكشف
كواليس المفاوضات الليبية
في تونس
لم تطرح أي أسماء
لعضوية المجلس الرئاسي

موسى فرج:
ليس ألي من
الطرفين
االنفراد بالقرار
(فتحي بلعيد/
فرانس برس)

■ ما أهــم كواليس ما جــرى في تونس بينكم وبني
وفد البرملان؟
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ج ــرت مـنــاقـشــات حــول
القضايا املـطــروحــة للنقاش بـهــدف التوافق
ع ـل ــى الـ ـتـ ـع ــدي ــات .امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـلــدولــة
يـتـمـ ّـســك بــاالت ـفــاق الـسـيــاســي واآلل ـي ــات التي
تضمنها إلجـ ــراء أي تـعــديــل (امل ـ ــادة  )12من
األح ـكــام اإلضــافـيــة ،والـتــي تنص على أن أي
تـعــديــل لــاتـفــاق يـتــم بــالـتــوافــق بــن املجلس
والبرملان من خالل لجان مشتركة تشكل لهذا
الغرض .لكن اللجنة املكلفة من البرملان أرادت
أن يـنـفــرد مـجـلــس ال ـن ــواب بــانـتـخــاب أعـضــاء
املجلس الرئاسي ،فلم نقبل بذلك ،لذا انسحبت

لجنة مجلس الـنــواب مــن جلسة يــوم اإلثنني
امل ــاض ــي ،وأصـ ــرت عـلــى ع ــدم ال ـع ــودة إال بعد
تقديم صياغات مكتوبة من لجنة التعديالت
بمجلس الدولة .ونحن قدمنا للبعثة األممية
م ــن ق ـبــل ورق ـ ــة ب ـص ـيــاغــة م ـق ـتــرحــة م ـنــذ بــدء
االجتماعات في  26سبتمبر /أيلول املاضي،
فقمنا بتحديث الــورقــة فــي ضــوء املناقشات
وقدمناها للبعثة ،ثم جرت اتصاالت عدة بني
اللجنتني وع ــادت لجنة مجلس ال ـنــواب إلــى
طاولة االجتماعات مرة أخرى.
ّ
■ هل تتهمون مجلس النواب بالتعنت لفرض آرائه
على املفاوضات؟

العالقات مع بعض العرب

في هذا السياق ،سيكرر نتنياهو الحديث
عن العالقات التي بدأت إسرائيل تنسجها
مــع «دول امل ـحــور الـسـنــي» ،خـصــوصــا بعد
ما كشفته وكالة «فرانس بــرس» عن زيــارة
ولــي العهد الـسـعــودي ،محمد بــن سلمان،
إلسرائيل أخيرًا ،من جهة ،ومشاركة رئيس
أرك ـ ـ ــان ج ـي ــش االحـ ـ ـت ـ ــال ،الـ ـجـ ـن ــرال غ ــادي
أيزنكوت ،في مؤتمر دول التحالف الدولي
ضــد «داع ـ ــش» فــي ســوريــة والـ ـع ــراق ،الــذي
يبدأ أعماله في واشنطن اليوم ،إلى جانب

ّ
لجنة مجلس الـنــواب تتبنى موقف االنـفــراد
ب ــال ـق ــرار خ ــافــا ألح ـك ــام االتـ ـف ــاق الـسـيــاســي،
ّ
والــذي جــاء لينظم إدارة املرحلة على أساس
املشاركة والتوازن بني الجسمني السياسيني
ّ
نصر على أن عنوان املرحلة
املنتخبني .ونحن
هــو الـتــوافــق على قــاعــدة الـشــراكــة وال ـتــوازن،
فليس ألي من الطرفني االنفراد بالقرار وفقًا
ألحكام االتفاق السياسي.
■ هل تقديمكم املطالب مكتوبة خضوع للبرملان؟
نـحــن ل ــم ن ـق ـ ّـدم أي مـسـتـنــد كـتــابــي لـلـبــرملــان،
ل ـك ـن ـنــا ق ــدم ـن ــا م ـق ـتــرحــات ـنــا ل ـل ـص ـيــاغــة إل ــى
البعثة األممية باعتبارها املشرفة على هذه
الـلـقــاءات ،ونـتـبــادل املقترحات شفهيًا خالل
االجـ ـ ّتـ ـم ــاع ،وأح ـي ــان ــا ن ـق ــوم بـتـشـكـيــل لـجــان
مصغرة من املجلسني ،وبحضور أحد خبراء
البعثة األممية.
■ ما أبرز نقاط الخالف بينكما؟
ّ
بــاسـتـثـنــاء مــا بـتـعــلــق بــالـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة،
لــم يستكمل ال ـن ـقــاش ح ــول ال ـن ـقــاط األخ ــرى.
وهناك اختالف في الرؤى حول معالجة هذه
ّ
النقاط ،وهي ما يتعلق بالدستور وما يخص
املؤسسة العسكرية .وهنا يجب أن أؤكــد أن
مجلس الدولة يرى أن األولوية يجب أن تكون
تشكيل سلطة تنفيذية ق ــادرة على مواجهة
التحديات واالستحقاقات التي تتصل بحياة
امل ــواط ــن ،والـ ــذي يـعـيــش مـعــانــاة شــديــدة من
جــراء االنقسام السياسي الــذي تسبب بشلل
مؤسسات الدولة.
■ ما صحة الحديث عن ضغوط مصرية على وفد
البرملان إلفساد الحوار؟
يـ ـب ــدو أن قـ ــدر ل ـي ـب ّـيــا ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة هــو
املـعــانــاة مــن ال ـتــدخــات اإلقليمية والــدولـيــة.
تلتزم كافة الــدول باحترام
وبدورنا نأمل أن
ّ
السيادة الليبية ،والكف عن التدخل لصالح
أي ط ــرف أو م ـح ــاوالت إف ـســاد أي مصالحة
أو تقارب سياسي ،ألن خروج ليبيا من هذه
األزمة واستقرارها فيه مصلحة للجميع.
■ هــل تعد هــذه املـفــاوضــات األخ ـيــرة فــي تعديالت
االتفاق السياسي؟
نأمل أن تنجح هــذه املـفــاوضــات فــي التوافق
حول التعديالت الضرورية حتى نتجاوز هذه
املرحلة فــي أقـصــر وق ــت ،ونـصــل إلــى املرحلة
الـنـهــائـيــة ،وه ــي مــرحـلــة إجـ ــراء االنـتـخــابــات
الــرئــاس ـيــة وال ـت ـشــري ـع ـيــة وب ـن ــاء املــؤس ـســات
الدستورية الدائمة.

ذكرى
رؤس ـ ــاء أرك ـ ــان ج ـيــوش ك ــل م ــن الـسـعــوديــة
واإلمـ ــارات واألردن ومـصــر ،أي عمليًا دول
امل ـح ــور ال ـس ـنــي .وق ــد ت ـكــون ه ــذه املـشــاركــة
إشارة أخرى إلى رفع مستوى التعاون بني
إسرائيل وهذه الدول ،ليتجاوز الحديث عن
تقاطع مصالح بــن إســرائـيــل وه ــذه الــدول
فــي مــواجـهـتـهــا للخطر اإلي ــران ــي ،إل ــى حد
ً
التنسيق الـعـسـكــري مـسـتـقـبــا ،خصوصًا
إذا شهد املؤتمر لقاءات بني أيزنكوت وبني
قادة جيوش الدول العربية كما تنبأت بذلك
صحيفة «معاريف» أمس.

■ هــل أمل ــح املـبـعــوث األم ـمــي غـســان ســامــة إل ــى أي
ضغوط أو انتقال إلــى خطة «ب» حــال فشلكما في
االتفاق؟
يقتصر دور املبعوث األممي ،الدكتور غسان
س ــام ــة ،ح ـت ــى اآلن ع ـل ــى ت ـي ـس ـيــر ال ـل ـق ــاءات
وامل ـســاه ـمــة بــأف ـكــار لـتـقــريــب وج ـه ــات النظر
من خالل مقاربات في الصياغة .ومن املعلوم
أن خطة املبعوث األمـمــي ،والـتــي أعلنها في
اج ـت ـمــاعــات األمـ ــم امل ـت ـحــدة خ ــال سبتمبر/
ّ
تضمنت تنظيم مؤتمر وطني جامع
أيلول،
كخطوة نحو املصالحة السياسية ولتشجيع
كافة األطياف الليبية على االلتحاق بالعملية
السياسية واملساهمة فيها ،ومن هذا املنطلق
هو يعمل حتى اآلن.
ّ
■ لكن بعضهم قــال إن مجلس الــدولــة متعنت في
عدم إعادة هيكلته ،والسماح بعودة كتلة  ،94وهذه
مطالب البرملان لكم .ما صحة ذلك؟
املـجـلـ ّـس األع ـلــى لـلــدولــة لـيــس مــن سياساته
الـ ـتـ ـع ــن ــت ،وه ـ ــو ي ـم ـث ــل خـ ــط االع ـ ـت ـ ــدال عـلــى
الـ ـس ــاح ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وم ـ ــا يـطـلــق
عليه كتلة  94مــوجــودة بالفعل فــي املجلس
وتـحـضــر الـجـلـســات بـكـثــافــة .ومـســألــة عــودة
عدد من أعضاء املجلس ،والذين انقطعوا عن
الحضور منذ فترة املؤتمر الوطني العام أمر
يخص املجلس األعلى وحده ،والذي قد ينظر
فيها بعيدًا عن أي مزايدات أو استخدام هذه
املـســألــة لتحقيق مـكــاســب سياسية ألط ــراف
أخرى .وللعلم فإن األعضاء املعنيني هم زمالء
لنا وليس لنا موقف سلبي نحوهم .وأرى أن
يـعــالــج مــوضــوع عــودتـهــم فــي ض ــوء الـلــوائــح
والتشريعات املنظمة لذلك.
■ هــل تــم فعليًا فــرض أسـمــاء ّ
معينة فــي تشكيلة
املجلس الرئاسي الجديد؟
لم تطرح أي أسماء لعضوية املجلس الرئاسي
أث ـن ــاء ل ـقــاءات ـنــا .وم ــا يـتــم ت ــداول ــه ف ــي بعض
وســائــل اإلع ــام مـجــرد شــائـعــات وم ـحــاوالت
للتشويش ،وما يهمنا هو االتفاق على آلية
مع لجنة مجلس النواب ،ومن حق أي ليبي أن
يتقدم للمناصب وفقًا لآللية التي تعتمد ،وال
إقصاء ألحد .كما أننا لن نرضى أبدًا بفرض
أي أسماء من أي طرف.
■ أين تقف املفاوضات اآلن ،وما الخطوة املقبلة؟
م ــا زل ـنــا ف ــي ت ــون ــس .لــدي ـنــا جـلـســة أخ ـيــرة
ثـ ــم سـ ـنـ ـع ــود إلـ ـ ــى ل ـي ـب ـي ــا لـ ـلـ ـتـ ـش ــاور ح ــول
بعض النقاط التي لم يتم التوافق حولها
حتى اآلن.

صور بعض ضحايا «نورد أوست» في موسكو (ديمتري سيريبرياكوف)Getty/

 15عامًا على «نورد أوست»
موسكو ـ رامي القليوبي

يصادف اليوم ،اإلثنني ،ذكــرى مــرور  15عامًا على حادثة احتجاز رهائن العرض
املسرحي املوسيقي« ،نورد أوســت» ،من قبل مسلحني شيشانيني ،والتي استمرت
الخاصة
من  23إلى  26أكتوبر/تشرين األول  .2002انتهت الواقعة باقتحام القوات ً
الروسية مبنى املسرح في حي دوبروفكا في العاصمة الروسية ،مستخدمة غازًا
ً
مجهوال أسفر عن اختناق الرهائن ووفاة أكثر من  120منهم .وبعد مرور سنوات
طويلة على الواقعة ،ال تزال مواطنة كازاخستان ،سفيتالنا غوباريفا ،التي كانت
مــن بــن رهــائــن امل ـســرح ،وفـقــدت خطيبها وابـنـتـهــا ج ــراء عملية االقـتـحــامّ ،
تحمل
ً
املسلحني الشيشانيني مسؤولية ما جرى بالدرجة األولى ،معتبرة في الوقت نفسه
أن السلطات الروسية لم تقم بكل ما يلزم للحد من عدد الضحايا .وتقول غوباريفا
في حديثها لـ«العربي الجديد»« :ال أبرر اإلرهابيني بأي حال من األحــوال ،فإذا لم
يحدث االحتجاز ملا وقع ما تاله .لم يكن هناك مفر من االقتحام ،ولكن السلطات لم
تقم بما يلزم للحد من عدد الضحايا ،بل نفذت عملية قضاء على اإلرهابيني أكثر
منها عملية إلنقاذ الرهائن» ،بحسب تعبيرها.
ّ
تتذكر غوباريفا بمرارة لحظات الرعب التي عاشتها داخل املسرح بني لحظة دخول
ً
املسلحني واعتقاد املشاهدين أوال أن ذلك يشكل جزءًا من العرض ،ثم إعالن قائدهم
مــوفـســار بــارايـيــف ،أنـهــم احـتـجــزوا كـ ًـرهــائــن وأن مطلبه يتمثل بــوقــف الـحــرب في
الشيشان .وتتذكر كيف قتل فتاة قادمة من خارج املسرح رميًا بالرصاص ،وأصوات
إطــاق الـنــار ،والـتـهــديــدات بقتل جميع الــرهــائــن ،إلــى أن أغمى عليها ودخـلــت في
غيبوبة نتيجة الستنشاقها غازًا أثناء االقتحام .بعد انتهاء عملية اقتحام املسرح،
واجهت السلطات الروسية انتقادات الذعة لعدم كشفها عن طبيعة الغاز املستخدم،
مما منع األطباء من إغاثة حاالت االختناق على النحو الالزم .وعلى الرغم من فرض
تعتيم كامل على طبيعة الغاز ،إال أن صحيفة «كوميرسانت» الروسية علمت آنذاك،
أنه كان إما منومًا وإمــا غاز أعصاب ،ما يعني أن جرعات كبيرة منه كانت تؤدي
إلى وقف التنفس .وفي عام  ،2011أصدرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان حكمًا
بإلزام الحكومة الروسية بصرف تعويضات تراوحت بني  9آالف و 66ألف يورو لـ64
مدعيًا حسب درجــة تضررهم ،على الرغم من اعترافها بأن قــرار االقتحام كان من
اختصاص السلطات الروسية .ورأت املحكمة أن املسؤولني عن االقتحام انتهكوا
املادة الثانية من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان التي تكفل حق الحياة ،وذلك
بسبب عدم التخطيط لعملية اإلنقاذ بشكل مالئم والتأخر في بدء اإلجالء.
من جانب آخــر ،رأت أجهزة األمــن الروسية أن استخدام الغاز أثناء االقتحام أتاح
إنـقــاذ مـئــات الــرهــائــن وك ــان مـبــررًا ملنع املسلحني مــن تفجير مبنى املـســرح وقتل
جميع الرهائن بداخله والــذي كان عددهم يبلغ نحو  900شخص .وبحسب نائب
رئيس «االتحاد الدولي للمحاربني القدماء» بوحدة «ألفا» ملكافحة اإلرهــاب ،التي
نفذت عملية االقتحام ،أليكسي فيالتوف ،فإن القوات الخاصة الروسية كانت تدرك
أنــه سيكون هناك ضحايا عند تنفيذ مثل هــذه العملية ،ولكنها حققت النتائج
املرجوة ،بينما أدى فشل االقتحام أثناء أزمــة احتجاز الرهائن بمستشفى مدينة
بــوديــونــوفـســك ج ـنــوب روس ـي ــا ع ــام  1995إل ــى مـقـتــل نـحــو  130شـخـصــا وه ــروب
املسلحني ،بحسب ما أشار فيالتوف .ووفق رواية األجهزة الخاصة الروسية ،فإن
القادة امليدانيني الشيشانيني بدأوا التخطيط لهجوم كبير في العاصمة الروسية
منذ صيف عــام  ،2002عندما عقدوا اجتماعًا ترأسه زعيم «جمهورية إتشكيريا
املستقلة» ،أصــان مسخادوف ،وقــرروا خالله «نقل الحرب إلى أراضــي العدو» في
إش ــارة إلــى روس ـيــا .وفــي عــام  ،2005قتلت ال ـقــوات الـخــاصــة التابعة لجهاز األمــن
الفيدرالي الروسي ،مسخادوف بالقرب من العاصمة الشيشانية غروزني.
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شرق
غرب
إسبانيا تأمل تجاهل
الكتالونيين توجيهات
زعمائهم

أعـ ــرب وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلس ـبــانــي،
ألفونسو داستيس (الصورة) ،أمس
األح ــد ،عــن أمـلــه أن يتجاهل أهــالــي
كـتــالــون ـيــا أي تـعـلـيـمــات م ــن ق ـيــادة
اإلق ـل ـيــم ،إذا ات ـخــذت إسـبــانـيــا ق ــرارًا
بتعليق الـحـكــم الــذاتــي فــي اإلقـلـيــم.
وقـ ـ ـ ــال داس ـ ـت ـ ـيـ ــس ،ل ـه ـي ـئ ــة اإلذاعـ ـ ـ ــة
الـبــريـطــانـيــة (ب ــي بــي س ــي)« ،ك ــل ما
تسعى الحكومة للقيام به هو إعادة
إق ـ ــرار ال ـن ـظــام ال ـقــانــونــي وال ـح ـفــاظ
على الــدسـتــور ،وأيـضــا الـقــواعــد في
ك ـتــالــون ـيــا ،وأن تـمـضــي ق ــدم ــا بعد
ذل ــك» .وأض ــاف «سنشكل السلطات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي سـ ـتـ ـحـ ـك ــم وتـ ـ ــديـ ـ ــر شـ ـ ــؤون
كتالونيا وفقا لقوانينها وأعرافها».
(رويترز)

فرنسا تتهم متطرفين
بالتخطيط الستهداف
مساجد
وجـ ـ ـه ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــات الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة
اتـ ـه ــام ــات ل ـث ـمــان ـيــة رج ـ ـ ــال ،بـيـنـهــم
ثالثة قاصرين ،فــي إطــار تحقيقات
حول منظمة أسسها ناشط يميني
مـ ـتـ ـط ــرف كـ ــانـ ــت ت ـخ ـط ــط «ألع ـ ـمـ ــال
ع ـن ــف» ض ــد س ـيــاس ـيــن وم ـســاجــد،
حسب ما أعلن محققون في باريس.
وت ـ ـتـ ــراوح أعـ ـم ــار امل ـت ـه ـمــن ب ــن 17
و 29سنة .وهــم متهمون باملشاركة
ف ــي «مـ ــؤامـ ــرة إره ــابـ ـي ــة إج ــرام ـي ــة»
وب ــارتـ ـب ــاطـ ـه ــم بـ ـل ــوغ ــان أل ـك ـس ـن ــدر
نيسني ،الناشط املوقوف الذي أسس
«منظمة الجيش السري».
(فرانس برس)
نافالني خارج السجن
أع ـلــن زع ـيــم امل ـع ــارض ــة ف ــي روس ـيــا،
ألـيـكـســي نــافــال ـنــي ،أم ــس األحـ ــد ،أن
السلطات أفرجت عنه بعد أن قضى
ن ـح ــو ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ف ــي ال ـس ـجــن.
واعـتـقـلــت ال ـشــرطــة نــافــالـنــي أواخ ــر
س ـب ـت ـم ـبــر/أي ـلــول املـ ــاضـ ــي ،وص ــدر
حـ ـك ــم ب ـح ـب ـس ــه  20ي ــوم ــا الت ـه ــام ــه
بــان ـت ـهــاك ال ـق ــان ــون م ـ ــرارًا م ــن خــال
تنظيم اجتماعات عامة وتظاهرات.
ويأمل نافالني في الترشح للرئاسة
فــي ال ـعــام املـقـبــل ،عـلــى الــرغــم مــن أن
لـجـنــة االن ـت ـخــابــات املــركــزيــة أعلنت
ع ــدم أهـلـيـتــه لـلـتــرشــح بـسـبــب حكم
صدر بسجنه مع إيقاف التنفيذ.
(رويترز)
كارتر يعرض القيام
بمهمة في كوريا
الشمالية

ع ــرض الــرئ ـيــس األم ـيــركــي األس ـبــق،
ج ـي ـمــي ك ــارت ــر (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،ال ـق ـيــام
بـ ـمـ ـهـ ـم ــة سـ ـ ـ ــام جـ ـ ــديـ ـ ــدة مـ ـ ــن أجـ ــل
ت ـخ ـف ـي ــف حـ ـ ــدة ال ـ ـتـ ــوتـ ــر ف ـ ــي ش ـبــه
ال ـج ــزي ــرة ال ـك ــوري ــة .وأع ـ ــرب ك ــارت ــر،
أم ــس األح ــد ،عــن اس ـت ـعــداده لــزيــارة
بـيــونــغ يــانــغ ول ـقــاء الــزعـيــم الـكــوري
الـشـمــالــي ،كـيــم يــونــغ أون ،فــي حــال
كـلـفــه الـبـيــت األب ـي ــض ال ـق ـيــام بــذلــك.
وأع ــرب عــن تخوفه مــن رد فعل كيم
ي ــون ــغ أون واح ـت ـم ــال ق ـيــامــه بعمل
اسـتـبــاقــي فــي ح ــال شـعــر أن اميركا
تعتزم توجيه ضربة عسكرية ضد
كوريا الشمالية.
(العربي الجديد)

ترامب :تغريداتي
ساعدتني للوصول إلى
البيت األبيض
داف ـ ــع ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،دون ــال ــد
تــرامــب ،أمــس األحــد ،عن استخدامه
ل ــوس ــائ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـت ـم ــاع ــي،
خـصــوصــا مــوقــع «تــوي ـتــر» ،معتبرًا
أن ــه ربـمــا لــم يـكــن ليصل إل ــى البيت
األبيض من دونــه .وقــال تــرامــب ،في
مقابلة على شبكة «فوكس بيزنس»،
إن بإمكانه تجاوز ما يراها تغطية
إعـ ــام ـ ـيـ ــة غ ـ ـيـ ــر عـ ـ ــادلـ ـ ــة مـ ـ ــن خـ ــال
ال ـت ـح ــدث ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر .وأضـ ــاف
«كتابة التغريدات مثل اآللة الكاتبة،
عندما تكتبها تنشرها فورًا».
(رويترز)
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يشكل الخالف بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بشأن االلتزامات المالية النقطة األشد تعقيدًا في مفاوضات «بريكست» ،فضًال عن
عقد إيرلندا الشمالية ومصير المواطنين .كما أن فشل المفاوضات سيعني االعتماد على االتفاقيات خارج إطار االتحاد ،مثل
التزاماتهما تجاه منظمة التجارة العالمية واتفاقات الهاي الخاصة بالحدود

ّ
تعقد المفاوضات
الفاتورة المالية وإيرلندا الشمالية ومصير المواطنين

«بريكست» :أسئلة الطالق تزداد صعوبة
لندن ـ إياد حميد

رغـ ـ ـ ـ ـ ــم وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول م ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات
«الـ ـ ـب ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـس ـ ــت» إل ـ ـ ـ ــى ط ــري ــق
م ـس ــدو د ف ــي األي ـ ــام األخ ـي ــرة،
ال ي ـ ـ ــزال ط ــرف ــا امل ـ ـف ـ ــاوضـ ــات ،بــري ـطــان ـيــا
واالت ـحــاد األوروبـ ــي ،يــأمــان فــي التوصل
إلى اتفاق ودي بينهما يتجنب سيناريو
عـ ــدم االت ـ ـفـ ــاق .وك ــان ــت رئ ـي ـســة الـحـكــومــة
البريطانية ،تـيــريــزا م ــاي ،قــد طلبت ،قبل
أي ــام ،مــن رؤس ــاء دول االت ـح ــاد األوروب ــي
منحها اتفاقًا يمكن لها الــدفــاع عنه أمــام
الناخبني البريطانيني ،بينما أبدى زعماء
االت ـ ـحـ ــاد اسـ ـتـ ـع ــداده ــم لـ ـب ــدء امل ـنــاق ـشــات
الــداخـلـيــة حــول املـفــاوضــات الـتـجــاريــة مع
بــريـطــانـيــا .إال أن ه ــذه الـخـطــوات مــن قبل
الـطــرفــن تـبــدو غير كافية لكسر الجمود
ال ـ ـحـ ــاصـ ــل ف ـ ــي امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوضـ ـ ــات .ف ــاالتـ ـح ــاد
األوروب ــي ال يــزال يصر على التوصل إلى
اتـفــاق حــول فــاتــورة «بــريـكـســت» ،وحقوق
املواطنني ،وإيرلندا الشمالية ،قبل االنتقال
إلــى املـفــاوضــات الـتـجــاريــة مــع بريطانيا،
بينما ال تــزال لندن مصرة على مطالبها
ب ـبــدء امل ـحــادثــات الـتـجــاريــة بــالـتــزامــن مع
محادثات الطالق بني الطرفني.

خطة إلنعاش كهرباء غزة

رام اهلل ـ العربي الجديد

اع ـ ـت ـ ـمـ ــدت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة خ ـطــة
متكاملة إلنـعــاش قـطــاع الكهرباء فــي قطاع
غــزة الــذي يعاني من أزمــات حــادة في مجال
الطاقة .وأكدت سلطة الطاقة الفلسطينية أن
لديها أربع مراحل ملعالجة أزمة نقص الطاقة
وانقطاع الكهرباء في القطاع ستبدأ بمرحلة
اإلن ـ ـعـ ــاش ال ـس ــري ـع ــة املـ ـق ــرر أن ت ـن ـفــذ خ ــال
الـشـهــريــن املـقـبـلــن ،ويـتـبـعـهــا ث ــاث مــراحــل
أخـ ــرى ق ـص ـيــرة وم ـتــوس ـطــة وب ـع ـيــدة امل ــدى،
حتى عام .2030
وق ــال ال ـقــائــم بــأع ـمــال رئ ـيــس سـلـطــة الـطــاقــة
الفلسطينية ،ظافر ملحم ،إن «خطة اإلنعاش
ال ـت ــي اع ـت ـمــدت ـهــا ال ـح ـكــومــة ت ـه ــدف ل ــزي ــادة
فعالية وكفاءة املتاح من الطاقة الكهربائية»،
ّ
وح ـ ــث امل ــواط ـن ــن ع ـلــى تــرش ـيــد االس ـت ـهــاك
بـهــدف تقليص نسبة العجز مــن  % 70إلى

 % 50ح ـتــى ن ـهــايــة الـ ـع ــام ،وهـ ــو م ــا يـعـنــي
زيادة مدة وصول التيار إلى املنازل من أربع
ساعات يوميًا حاليًا إلى ثماني ساعات.
وأك ــد مـلـحــم فــي تـصــريــح ل ــإذاع ــة الرسمية
الفلسطينية ،أم ــس األح ــد ،أن الـحـكــومــة «ال
تـمـلــك ع ـصــا س ـحــريــة إلع ـ ــادة ال ـك ـهــربــاء إلــى
قطاع غزة على مدار الساعة؛ ألن ذلك يتطلب
بناء شبكات جديدة وتوفير مصادر إضافية
ـن الـصـعــب
لـلـطــاقــة ومـ ـ ــوارد مــال ـيــة ك ـب ـيــرة م ـ ّ
توفيرها في الوقت الحالي» .وتوقع توفير
سلطة الطاقة الفلسطينية الكهرباء ملدة 24
ســاعــة يــومـيــا فــي قـطــاع غ ــزة مــع نـهــايــة عــام
 ،2020ولكنه أكــد فــي بـيــان صــدر عــن مكتبه
فـ ــي وق ـ ــت سـ ــابـ ــق ،أن ذل ـ ــك ي ـت ـط ـلــب تـمـكــن
الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها
فــي القطاع مــن دون عــوائــق .ويعد حــل أزمــة
الكهرباء بالقطاع إحدى النتائج املرجوة من
املصالحة الفلسطينية بني حركتي املقاومة

اإلسالمية (حماس) وفتح.
وتستهدف خطة سلطة الطاقة الفلسطينية
لتحسني كـهــربــاء غ ــزة زيـ ــادة اإلمـ ـ ــدادات من
إسرائيل إلى  120ميغاواط من  70ميغاواط
حــال ـيــا ،و 80م ـي ـغــاواط م ــن مـحـطــة الـتــولـيــد
الفلسطينية الوحيدة في القطاع من معدل
 50ميغاواط حاليًا ،وزيادة الكهرباء الواردة
م ــن م ـصــر م ــن  23م ـي ـغ ــاواط حــال ـيــا إل ــى 30
ميغاواط قابلة للزيادة .وتــزداد احتياجات
قطاع غزة من الكهرباء بنسبة  % 5سنويًا،
وهــو مــا لــم يتحقق خــال سـنــوات االنقسام،
كما أن الحروب اإلسرائيلية الثالث أدت إلى
تدمير فــي مقومات البنية التحتية للطاقة
بما شمل محطة التوليد وشبكات التوزيع.
ّ
وتعرضت محطة توليد الكهرباء الوحيدة
في غزة للتوقف املتكرر قبل املصالحة نظرًا
لـنـقــص إمـ ـ ــدادات ال ـس ــوالر لـلـقـطــاع .وحـســب
تقارير سابقة ،فإن القطاع يحتاج ألكثر من

أخبار

تراجع إيرادات قناة السويس

ً
خصوصا في فصل الصيف
 550ميغاواط،
ن ـظـ ًـرا ل ــزي ــادة االس ـت ـهــاك ال ـيــومــي .وفــاقـمــت
أزم ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء م ــن ال ـت ـح ــدي ــات اإلن ـســان ـيــة
الناتجة عن الحصار اإلسرائيلي في قطاع
غ ــزة ،وت ـعـ ّـرضــت مــرافــق ح ـيــويــة ،خصوصًا
املشافي وقطاع االتصاالت ،ملخاطر تشغيلية
ك ـب ـي ــرة .وي ـت ــرق ــب أه ــال ــي غ ــزة ت ـح ــرك ــات من
حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ،برئاسة
رامي الحمد الله ،لحل أزمات قطاع غزة الذي
يعاني أوضاعًا اقتصادية ومعيشية صعبة
بـسـبــب الـحـصــار اإلســرائ ـي ـلــي مـنــذ نـحــو 11
عــامــا .وتشير آخــر اإلح ـصــاءات إلــى أن أكثر
مــن  %80مــن سـكــان الـقـطــاع يـعـتـمــدون على
املساعدات اإلغاثية التي تقدمها املؤسسات
الــدولـيــة ،فــي الــوقــت الــذي سجلت فيه نسبة
انعدام األمن الغذائي أرقامًا قياسية ،عدا عن
ارتفاع معدل البطالة في صفوف الغزيني.

فاتورة الطالق

يشكل الخالف بني الطرفني حول التزامات
بريطانيا املالية تجاه االتـحــاد األوروبــي
نـقـطــة ال ـخ ــاف األشـ ــد تـعـقـيـدًا حـتــى هــذه
ال ـل ـح ـظــة ،فــال ـف ـجــوة ك ـب ـيــرة ب ــن وج ـهــات
نظر الطرفني حول فاتورة «بريكست» ،أو
فاتورة الطالق كما أصبحت تعرف .وأبدت
ت ـي ــري ــزا م ـ ــاي ،أول م ــن أم ـ ــس ،اس ـت ـع ــداد
بــري ـطــان ـيــا ل ــرف ــع ع ــرض ـه ــا ال ـ ــذي قــدمـتــه
خــال كلمتها الـتــي ألقتها فــي فلورنسا
الـشـهــر امل ــاض ــي .وقــالــت م ــاي أن الـعــرض
بـ ــدفـ ــع  20مـ ـلـ ـي ــار ي ـ ـ ـ ــورو ف ـ ــي م ـي ــزان ـي ــة
االتحاد األوروبــي حتى العام  2021ليس
ن ـهــائ ـيــا .وعـ ــن إم ـكــان ـيــة دفـ ــع بــريـطــانـيــا
للمبلغ ال ــذي يـطـلـبــه االت ـح ــاد األوروبـ ــي
وال ـ ـ ــذي ي ـص ــل إلـ ــى  60م ـل ـي ــار ي ـ ـ ــورو ،لــم
تجب مــاي بالرفض القاطع ،كما كــان رد
وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،ب ــوري ــس جــون ـســون،
ب ــل أصـ ــرت عـلــى أن حـكــومـتـهــا سـتــدرس
الطلب األوروبي «سطرًا بسطر» .وشددت
على أن بريطانيا لن تخلف بالتزاماتها
املــال ـيــة ت ـجــاه االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ،لكنها
تــريــد ضـمــان أال يتحمل داف ــع الـضــرائــب
ال ـب ــري ـط ــان ــي أيـ ـ ــة أع ـ ـبـ ــاء إض ــافـ ـي ــة .لـكــن
ال ـش ـي ـطــان ي ـك ـمــن ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل .فعلى
ال ــرغ ــم م ــن تــرحـيــب الــزع ـمــاء األوروب ـي ــن
بــالـتـقــدم فــي ال ـعــرض الـبــريـطــانــي ،إال أن
رئـيــس ال ــوزراء اإليــرلـنــدي ،ليو فــارادكــار
يــرى ض ــرورة «دع ــم هــذه اللغة واملشاعر
باملزيد من التفاصيل» .كما أن الغموض
البريطاني يثير قلق الحكومة األملانية،

أظهرت بيانات رسمية ،أمس،
انخفاض إيرادات مصر من قناة
السويس إلى  459.8مليون دوالر،
في سبتمبر/أيلول املاضي ،مقابل
 470.6مليونًا في أغسطس/
آب املاضي ،أي بانخفاض 10.8
ماليني دوالر تقريبا .وفي عام
 2016بأكمله تراجعت إيرادات

القناة  %3.3لتصل إلى 5.005
مليارات دوالر ،وفقا لحسابات
وكالة «رويترز» ،مقارنة مع 5.175
مليارات في  .2015وتعد قناة
السويس واحدة من خمسة مصادر
إليرادات النقد األجنبي في البالد،
إلى جانب الصادرات الخارجية
والسياحة واالستثمارات األجنبية
املباشرة وتحويالت املصريني
العاملني في الخارج .وكانت هيئة
قناة السويس قد طلبت من بنكني
حكوميني ،أوائل الشهر الجاري،
الحصول على قرض قيمته 300
مليون يورو ( 6.2مليارات جنيه
تقريبا) لشراء حفارين جديدين.
البطالة في الصين األقل
خالل سنوات

قالت وزارة املوارد البشرية
والضمان االجتماعي الصينية ،في
بيان ،أمس ،إن معدل البطالة في
الصني انخفض إلي  3.95باملائة،
بنهاية سبتمبر/أيلول ،مسجال أقل
مستوياته خالل أعوام .وأفاد البيان
ُ
املعد للصحافيني أن الصني وفرت
 10.97ماليني فرصة عمل جديدة،
في الفترة بني يناير/كانون الثاني
وسبتمبر/أيلول ،بزيادة قدرها 300
ألف فرصة عمل عن السنة السابقة.
وأشار وزير املوارد البشرية ،وين
وي مني ،إلى أن خريجي الجامعات
هم األكثر حاجة لخلق فرص عمل
جديدة .وقال إن الضغط على
التوظيف مازال ضخما ،مضيفا
أن الصني قادرة على الحفاظ
على وضع توظيف مستقر رغم
التحديات .وقال الوزير إن الصني
تحتاج إلى خلق فرص عمل جديدة
لخمسة عشر مليون شخص
سنويا ،وإنها ستستمر في دعمها
لريادة األعمال من أجل تحقيق ذلك.

ال يزال معارضو الخروج من االتحاد األوروبي يتظاهرون في لندن (ألبرتو بيزالي)Getty/

التي تطالب بريطانيا بتوقيع اتفاقيات
مكتوبة تنص على التزاماتها املالية.
حقوق المواطنين

تـ ـع ــد ه ـ ـ ــذه الـ ـنـ ـقـ ـط ــة أق ـ ـ ــل إشـ ـك ــالـ ـي ــة بــن
ال ـط ــرف ــن ،رغ ــم ع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
نهائي حولها بـعــد .إال أن مــاي كــانــت قد
بـعـثــت أخ ـي ـرًا ب ــرس ــال ــة إلـ ــى م ـئــة ألـ ــف من
مــواطـنــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي يـقـيـمــون في
بــريـطــانـيــا ب ـهــدف طـمــأنـتـهــم ،إضــافــة إلــى
كونها بادرة حسن نية قبل لقائها بزعماء
االتحاد األوروبي ،إذ وعدت ماي مواطني
االتـحــاد بقرب االتـفــاق بــن الطرفني حول
حقوقهم .وكان االتحاد األوروبــي قد اتهم
بــريـطــانـيــا مـسـبـقــا بــاس ـت ـخــدام مــواطـنـيــه

كــورقــة ت ـفــاوض ،وهــو مــا نفته مــاي كليًا،
م ــؤك ــدة ع ـلــى أه ـم ـيــة مـســاهـمــة املــواط ـنــن
األوروبيني في بريطانيا ورغبة حكومتها
في بقائهم في البالد .كما كان رئيس الوفد
املفاوض البريطاني ،ديفيد ديفيس ،أكد،
في ختام الجولة الخامسة من املفاوضات
الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ،اتـ ـف ــاق ال ـط ــرف ــن عـلــى
معايير حـقــوق اإلقــامــة ،والـعـمــل وامـتــاك
األنشطة التجارية ،والضمان االجتماعي،
وأفـ ـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ال ـح ــال ـي ــن ،إض ــاف ــة إل ــى
حقوق الرعاية الصحية وحقوق العمال.
إال أن نـ ـق ــاط الـ ـخ ــاف ت ـش ـمــل االعـ ـت ــراف
بــاملــؤهــات األكــادي ـم ـيــة ،وح ــق التصويت
في االنتخابات املحلية ،وحرية التنقل في
االتحاد األوروبي ،وحق لم الشمل العائلي.

النزعة االنفصالية تتمدد

استفتاءان في إيطاليا
تتجه مناطق أوروبية عديدة إلى االلتحاق بما سار عليه إقليم كتالونيا لناحية تهيئة األجواء
لالنفصال عن دولها األم ،مثلما يحصل في الشمال اإليطالي
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ـشــل إق ـل ـيــم كـتــالــونـيــا
فــي ترجمة نتيجة استفتاء االنفصال
عــن إسـبــانـيــا ،إال أن مـفـعــول الدومينو
االنفصالي ال ــذي أحــدثــه ال يتوقف عن
ال ـت ـمـ ّـدد فــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة .فــي هــذا
ّ
ال ـس ـي ــاق ،نــظ ـمــت مـنـطـقـتــا لــوم ـبــارديــا
وال ـب ـن ــدق ـي ــة (ف ـي ـن ـي ـس ـيــا) اإلي ـطــال ـي ـتــان
أمــس األح ــد استفتاء للمطالبة بمزيد
من الحكم الــذاتــي .وكــان على الناخبني
ال ـ ــرد ب ـن ـعــم أو ب ــا ع ـلــى س ـ ــؤال وحـيــد
ه ــو« :ه ــل تــرغـبــون فــي أش ـكــال إضافية
وش ـ ـ ـ ــروط خـ ــاصـ ــة ل ـل ـح ـك ــم الـ ـ ــذاتـ ـ ــي؟».
وت ـش ـيــر اس ـت ـطــاعــات ال ـ ــرأي إل ــى تـقــدم
كبير ّ
ملؤيدي تعزيز صالحيات املنطقة،
لـكــن الـعـنـصــر امل ـج ـهــول الــوح ـيــد يبقى
نسبة املشاركة .وينظم هــذا االستفتاء
التشاوري بمبادرة من رئيسي منطقتي
لومبارديا روبرتو ماروني والبندقية
لوكا تسايا اللذين ينتميان إلــى حزب
«رابـ ـط ــة ال ـش ـم ــال» ال ـي ـم ـي ـنــي امل ـت ـطــرف
غـيــر الـبـعـيــد عــن ال ـنــزعــات االنفصالية
ال ـع ـن ـصــريــة .وت ـع ــد ال ـب ـنــدق ـيــة (خـمـســة
م ــاي ــن ن ـس ـم ــة) ول ــومـ ـب ــاردي ــا (ع ـش ــرة
مــايــن ن ـس ـمــة) م ــن أغ ـنــى امل ـنــاطــق في
إيطاليا ،إذ تساهمان وحدهما في %30
م ــن إج ـمــالــي ال ـنــاتــج امل ـح ـلــي .وتـطـمــح
املنطقتان إلــى الحصول على مزيد من
املــوارد ،من خالل استعادة نحو نصف
رصيد الضرائب الراهن (الفارق بني ما
يدفعه السكان من ضرائب ورسوم وما
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يـتـلـقــونــه مــن نـفـقــات ع ــام ــة) .وب ـلــغ هــذا
الــرصـيــد  45مـلـيــار ي ــورو لـلــومـبــارديــا،
و 15،5مليار يورو للبندقية ،في مقابل
ثمانية مليارات لكتالونيا .وهما تريان
أن روم ــا تـســيء اس ـت ـخــدام ه ــذه املبالغ
ال ـتــي تـمـكــن االس ـت ـف ــادة مـنـهــا بفاعلية
أكـبــر بما فــي ذلــك عبر اتـفــاقــات شراكة
ُ
بني املناطق .كذلك تريدان الحصول على
صــاح ـيــات إضــاف ـيــة ف ــي م ـجــال الـبـنــى
ال ـت ـح ـت ـيــة وال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وحـتــى
س ـل ـطــات خ ــاص ــة ب ــال ــدول ــة ف ــي مـجــالــي

األم ــن وال ـه ـجــرة ال ـلــذيــن يــركــز عليهما
ّ
حــزب رابـطــة الـشـمــال ،لكن ذلــك يتطلب
ت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور .وق ـ ــال ي ـك ــوال لــوبــو
أسـتــاذ الـقــانــون الــدسـتــوري فــي جامعة
ل ــوي ــس ف ــي إي ـطــال ـيــا ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس
بـ ـ ـ ــرس» إن ع ـم ـل ـي ـت ــي الـ ـتـ ـص ــوي ــت فــي
املنطقتني «تجريان في إطــار الدستور
الـ ـ ــذي ي ـن ــص ع ـل ــى إم ـك ــان ـي ــة أن يـمـنــح
البرملان هذه األشكال من الحكم الذاتي،
إلى املناطق التي ّ
تتقدم بطلب للحصول
عليها» .ويحظى االستفتاء الذي تدافع
عنه «رابـطــة الشمال» بدعم حــزب «إلى
األمام إيطاليا» بزعامة رئيس الحكومة
األسـبــق سيلفيو برلوسكوني وحركة
ال ـخ ـم ــس ن ـج ــوم (ش ـع ـب ــوي ــة) وه ـي ـئــات
أربــاب العمل والنقابات .ودعــت أحــزاب
ي ـس ــاري ــة م ـثــل الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ،إلــى
االمتناع عن التصويت ،منتقدة «تبذير
املــال الـعــام» و«االستفتاء املهزلة» .ولم
ي ـص ــدر الـ ـح ــزب ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـحــاكــم
(يـ ـس ــار ال ــوس ــط) تـعـلـيـمــات لـنــاخـبـيــه،
لكن عددًا كبيرًا من مسؤوليه ،ال سيما
رئـيــس بـلــديــة مـيــانــو ،صــرحــوا بأنهم
سيصوتون بـ «نعم».
وي ـ ـف ـ ـت ـ ــرض أن ت ـ ـب ـ ـلـ ــغ ك ـ ـل ـ ـفـ ــة ع ـم ـل ـي ــة
التصويت  14مليون يورو في البندقية
ونـحــو خمسني مليونًا فــي لومبارديا
ال ـتــي اخ ـت ــارت الـتـصــويــت اإللـكـتــرونــي
واشترت أجهزة لوحية مكلفة.
(فرانس برس)

تطالب برلين لندن
بتوقيع اتفاقيات تنص
على التزاماتها المالية

كـمــا يختلف ال ـطــرفــان ح ــول دور محكمة
العدل األوروبية في ضمان حقوق مواطني
االت ـح ــاد املـقـيـمــن فــي بــريـطــانـيــا .فبينما
ي ـص ــر ال ـج ــان ــب األوروب ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى ضـ ــرورة
خ ـضــوع ـهــم لـسـلـطــة امل ـح ـك ـمــة األوروبـ ـي ــة
أو ج ـس ــم م ـن ـب ـثــق م ـن ـه ــا ،ي ـ ــرى ال ـج ــان ــب
البريطاني أن هذا األمر خط أحمر ال يمكن
تجاوزه ،إذ يرى فيه تعديًا على استقالل
بريطانيا .لكن تيريزا ماي أظهرت لينًا في
هذا املوضوع بعد خطابها في فلورنسا،
عـنــدمــا وعـ ــدت بــالـقـبــول بـسـلـطــة محكمة
الـعــدل األوروب ـيــة خــال الفترة االنتقالية،
الـتــي قــد تمتد لعامني بعد مــوعــد خــروج
بريطانيا من االتحاد في العام .2019
إيرلندا الشمالية

ت ـش ـك ــل حـ ـ ـ ــدود إيـ ــرل ـ ـنـ ــدا الـ ـشـ ـم ــالـ ـي ــة مــع
الـجـمـهــوريــة اإليــرل ـنــديــة ال ـح ــدود الـبــريــة
الوحيدة بني االتحاد األوروبي وبريطانيا.
ويــرغــب الـطــرفــان فــي الـحـفــاظ على حرية
التجارة والتنقل بني الطرفني ،إضافة إلى
حماية اتفاق الجمعة العظيمة الذي أنهى
الحرب األهلية في إيرلندا الشمالية .لكن
خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
ق ــد يـفـضــي ،ب ـنــاء عـلــى االت ـف ــاق الـنـهــائــي،
إل ـ ــى إق ــام ــة نـ ـق ــاط حـ ــدوديـ ــة ت ـف ـصــل بــن
شطري الجزيرة ،وهو ما يرفضه االتحاد
األوروبــي ،نظرًا للمشاكل التي سيجلبها
إليــرل ـنــدا ،وإل ــى حــالــة ع ــدم االس ـت ـقــرار في
الـشـطــر الـشـمــالــي مـنـهــا .وي ـ ــراوح املــوقــف
األوروب ــي األخـيــر عند تحميل بريطانيا
م ـســؤول ـيــة إي ـج ــاد ح ــل م ـنــاســب لـلـحــدود
اإليــرل ـنــديــة ،فــاالت ـحــاد األوروب ـ ــي ي ــرى أن
سـبــب املـشـكـلــة ه ــو خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتـ ـح ــاد ،ول ــذل ــك ي ـتــوجــب عـلـيـهــا إي ـجــاد
حــل يحفظ حــريــة التنقل وات ـفــاق الـســام
في الجزيرة .والجانب البريطاني يرغب
ف ــي تـجــربــة ح ـلــول «م ـب ــدع ــة» ،تـعـتـمــد في
أساسها على التكنولوجيات املتقدمة في
إقامة نقاط تفتيش حدودية مرنة .إال أن
هذه الحلول تثير قلق االتحاد األوروبــي،
وه ــو مــا دف ــع ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي ،الشهر
املــاضــي ،لتمرير اق ـتــراح يفضي باإلبقاء
ع ـل ــى إي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة ض ـم ــن ال ـس ــوق
األوروبـ ـي ــة املـشـتــركــة ،وبــذلــك تـنـقــل نقاط
التفتيش الحدودية إلى املوانئ اإليرلندية
عوضًا عن إقامتها ضمن الجزيرة.
التجارة بين الطرفين

ي ــرف ــض الـ ـط ــرف األوروب ـ ـ ـ ــي الـ ــدخـ ــول فــي
امل ـفــاوضــات الـتـجــاريــة مــع بريطانيا قبل

التوصل إلى تقدم مقبول في املفاوضات
األولية حول النقاط الثالث املذكورة .وهو
مــا ت ــرى بريطانيا ع ــدم جـ ــدواه ،وتـجــادل
ب ــأن ال ـتــوصــل الت ـف ــاق ح ــول ه ــذه الـنـقــاط
ال ي ـم ـكــن أن ي ـت ــم م ــن دون ال ـت ـط ــرق إل ــى
املحادثات التجارية .فبريطانيا ترغب في
البدء بهذه املحادثات بأسرع وقت ممكن،
حتى تستطيع تعريف عالقتها التجارية
ب ــاالت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ،وه ــو م ــا سيسمح
ل ـه ــا ب ــالـ ـتـ ـف ــاوض مـ ــع شـ ــركـ ــاء ت ـج ــاري ــن
آخ ــري ــن ح ــول ص ـف ـقــات ت ـجــاريــة مستقلة
ف ـ ــور خ ــروجـ ـه ــا مـ ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
ف ــي  .2019وك ــان زع ـم ــاء أوروبـ ـي ــون نـفــوا
حـصــول الـتـقــدم املـطـلــوب فــي املـفــاوضــات
األولية ،وبالتالي لن يباشروا املحادثات
ال ـت ـجــاريــة م ــع بــريـطــانـيــا ،إال أن ـه ــم ،وفــي
محاولة لكسر الجمود الحاصل والتفاعل
مــع لــن املــوقــف الـبــريـطــانــي ،اتـفـقــوا على
بدء املشاورات الداخلية بني دول االتحاد
حــول املفاوضات التجارية مع بريطانيا
لـلـتــوصــل إل ــى مـطــالــب مــوحــدة مــن لـنــدن.
ويرى االتحاد األوروبي أن املرحلة املقبلة
من املفاوضات ،والتي ستشمل املعاهدات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،س ـت ـك ــون أش ـ ــد ص ـع ــوب ــة مــن
املفاوضات األولية والتي لم يتم التوصل
إلى اتفاق حولها بعد.

انخفاض صادرات نفط
كردستان العراق

سيناريو عدم االتفاق

أدى فشل املـفــاوضــات بــن الـطــرفــن حتى
اآلن إل ـ ــى ط ـ ــرح س ـي ـن ــاري ــو ع ـ ــدم االتـ ـف ــاق
ك ــاحـ ـتـ ـم ــال جـ ـ ـ ــدي .فـ ـف ــي ح ـ ــال ل ـ ــم ي ـت ـفــق
ال ـ ـطـ ــرفـ ــان ،ب ـح ـل ــول م ـ ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار ،2019
س ـت ـجــد بــري ـطــان ـيــا نـفـسـهــا ف ـج ــأة خ ــارج
االتحاد األوروبي من دون اتفاقيات تحدد
عالقتها مـعــه .ويـعـنــي ه ــذا األم ــر اعتماد
ال ـط ــرف ــن ع ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــات خ ـ ــارج إط ــار
االتحاد األوروبي ،مثل التزاماتهما تجاه
منظمة التجارة العاملية واتفاقات الهاي
للتعامل مــع الـحــدود بــن الـطــرفــن .إال أن
املـ ـخ ــاوف م ــن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو ت ــأت ــي من
حالة التشاحن وعــدم الثقة بني الطرفني،
والـتــي قــد ينجم عنها سياسات ال تخدم
املصالح االقتصادية للطرفني .وبالتالي
فـ ــإن أسـ ـ ــوأ االحـ ـتـ ـم ــاالت امل ـق ـت ــرح ــة يـضــم
إنـ ـه ــاء م ـع ــاه ــدات ال ـط ـي ــران م ــع االتـ ـح ــاد،
وب ــال ـت ــال ــي م ـن ــع الـ ـط ــائ ــرات ال ـبــري ـطــان ـيــة
مــن الـهـبــوط فــي امل ـطــارات األوروب ـي ــة .كما
يشمل أيضًا الفوضى في املعابر واملوانئ
الحدودية ،إذ ستتشكل صفوف طويلة من
الـشــاحـنــات بانتظار تفتيشها ومــرورهــا
عبر نقاط التفتيش الجمركية الحدودية،
وهو ما يحمل تبعات كارثية على إيرلندا
الـشـمــالـيــة .كـمــا ق ــد يـضــع ذل ــك املــواطـنــن
األوروب ـيــن فــي بريطانيا ،والبريطانيني
في االتحاد األوروبي ،في مهب الريح نظرًا
لغياب االتفاقيات التي تنظم أوضاعهم.
وبالطبع توجد سيناريوهات عدم اتفاق
أقـ ــل س ـ ـ ــوءًا ،إذ ت ــوج ــد ب ـع ــض االت ـف ــاق ــات
الجزئية ،بينما تنظم املعاهدات الدولية
بعضًا من أوجه العالقة بني الطرفني.

(مانان فاتسيانا/فرانس برس)

حرب على
المشروبات
الغازية

قالت وزارة الزراعة األميركية إن تايالند فرضت ضرائب على املنتجات املحتوية على نسب مرتفعة من السكر وهو إجــراء من املرجح أن يؤثر سلبا على
صادرات املشروبات الغازية من الواليات املتحدة مع انضمام ثالث أكبر دولة منتجة للسكر في العالم إلى قائمة آخذة في الزيادة تضم عدة مناطق تطبق مثل
تلك اإلجراءات .وقالت الوزارة ،في تقرير نشرته على موقعها على اإلنترنت يضم تقديرات مصادر من ذلك القطاع للتأثيرات املحتملة على شركات مثل بيبسي
وكوكاكوال ،إن حكومة تايالند طبقت للمرة األولى ضريبة إنتاج على السكر في املشروبات الغازية في محاولة لتقليل االستهالك .وتبحث حكومات دول في
أنحاء العالم فرض ضرائب على املشروبات الغازية املحالة بهدف كبح تفشي مشكالت صحية مثل مرض السكري والسمنة.

قال مصدران مالحيان لـ«رويترز»،
أمس ،إن صادرات نفط كردستان
العراق عبر ميناء جيهان التركي
على البحر املتوسط مازالت
تتدفق عند مستويات أقل كثيرا
من املعتاد ،يومي السبت واألحد
املاضيني .ويجري تصدير
النفط بمستويات تدور بني 200
و 240ألف برميل يوميا ،مقارنة
باملستويات املعتادة البالغة نحو
 600ألف برميل يوميا .وانخفضت
الصادرات منذ األربعاء املاضي
عندما استعادت القوات العراقية
السيطرة على منطقة كركوك
من قوات البشمركة الكردية ،مما
أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج
الحقول القريبة .وقال مسؤولون
بوزارة النفط العراقية إنهم يأملون
أن يعود اإلنتاج إلى مستواه
الطبيعي ،لكن أحد املصادر قالت
إن هذا لم يحدث بعد.

معرض بغداد الدولي ..إعادة اإلعمار تجذب  688شركة
بغداد ـ أحمد النعيمي

ش ـهــد م ـع ــرض بـ ـغ ــداد ال ــدول ــي ف ــي نـسـخـتــه الــراب ـعــة
واألربـ ـ ـع ـ ــن م ـش ــارك ــة ع ــرب ـي ــة ودول ـ ـيـ ــة م ــوس ـع ــة تـعــد
األولــى من نوعها منذ االحتالل األميركي للبالد عام
 .2003وت ـع ــول ب ـغ ــداد ع ـلــى امل ـع ــرض م ــن أج ــل جــذب
استثمارات كبيرة خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة
واإلسكان والزراعة والصناعة كونها أكثر القطاعات
تأثرا بالحرب على تنظيم داعش بالسنوات األخيرة.
وحضر املعرض وفقا لبيان صدر عن وزارة التجارة
العراقية  688شركة مــن  18دولــة حــول العالم وحمل

شعار «حررنا أرضنا وبتعاونكم نبنيها» .وشارك في
حفل افتتاح املعرض ،مساء أول من أمس ،شخصيات
سياسية ووزراء من دول عدة وكان الحضور الرسمي
ال ـس ـع ــودي األب ـ ــرز ع ـب ــر خ ــال ــد ال ـف ــال ــح وزي ـ ــر ال ـطــاقــة
السعودي الذي وصل إلى بغداد ،السبت ،على رأس وفد
يمثل  60شركة سعودية للمشاركة باملعرض .ووفقا
لبيان الــوزارة يمثل املعرض فرصة لتعزيز العالقات
بــن ال ـع ــراق ومـحـيـطــه الـعــربــي وال ــدول ــي ورس ــال ــة من
بغداد باستعداد البالد للتعاون في مجاالت اإلعمار
واالستثمار وبناء شراكات حقيقية مع مختلف دول
الـعــالــم .ودع ــا البيان إلــى الـبــدء بمشاريع تساهم في

ّ
املحررة .من جانبه قال معاون مدير أرض
تعمير املدن
املعارض محمد حكمت لـ «العربي الجديد» إن املشاركة
العربية هي العليا حتى اآلن منذ نحو  14عامًا ،مبينا
أن ش ــرك ــات م ــن ال ـس ـعــوديــة وم ـصــر واألردن ولـبـنــان
واإلم ـ ـ ــارات ودول عــربـيــة أخ ــرى ت ـش ــارك ف ــي املـعــرض
فضال عن شركات أوربية وآسيوية .وأشار إلى توقيع
مبدئي على اتفاقيات بني عدة وزارات عراقية وبعض
هــذه الـشــركــات ،متوقعا أن يسفر املـعــرض عــن توقيع
العديد من املــذكــرات والعقود األخــرى والتي ستكون
غالبيتها في قطاع النفط والكهرباء واإلسكان والبنى
التحتية فضال عن القطاع الــزراعــي والصناعي .وفي

هذا السياق ،قال الخبير االقتصادي فاضل الدوري لـ
«العربي الجديد» إن حكومة بغداد تعمل على استثمار
الحضور العربي والدولي لتعزيز مواقفها االقتصادية
والسياسية واألمنية لتجاوز األزمة األخيرة مع أربيل.
وتوقع الخبير االقتصادي منذر الربيعي خالل حديثه
لـ «العربي الجديد» عقد صفقات استثمارية ضخمة
مع الشركات املشاركة في مشروعات إعادة إعمار املدن
ّ
املحررة .واعتبر الربيعي أن أكثر ما ميز املعرض لهذه
الدورة هو الحضور السعودي الواسع بوفد اقتصادي
سعودي متكامل وصل إلى بغداد قبل أيــام ألول مرة
منذ  27عامًا على انقطاع العالقات بني البلدين.
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صناعة

عقارات

خارج حدود
الصراع

خصخصة شركات السكر في السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أعلنت لجنة التصرف في مرافق القطاع العام
بــال ـســودان ،عــن اع ـتــزام الـحـكــومــة خصخصة
خمس شركات إلنتاج السكر ضمن خطة لبيع
العديد من الشركات الحكومية خــال الفترة
املقبلة ،مشيرة إلى أن السنوات الـ  17األخيرة
شهدت خصخصة  143شركة.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ«العربى
الجديد» إن قيمة مصانع السكر ،والتي تتبع
جـمـيـعـهــا شــركــة «ال ـس ـكــر ال ـس ــودان ـي ــة» تـقــدر
بحوالي ملياري دوالر ،نظرًا للبنية التحتية
الكبيرة التي تتمتع بها ،واألص ــول اململوكة
لها من أراض وسيارات ومبان وماكينات.
ووفق عبدالرحمن نور الدين ،رئيس اللجنة،
ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ي ــوم ال ـس ـبــت ،فــإن
ال ــدراس ــة الـتــي أعــدتـهــا الـلـجـنــة عــن الـشــركــات
املــزمــع خصخصتها تتضمن كـيــانــات أخــرى
لم يفصح عنها ،مؤكدا عدم خروج الدولة من
الشركات االستراتيجية كليا حتى يتم التأكد
من قوة املستثمر وقدرته على إدارة الشركة.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه تـمــت خصخصة  143شركة

نزوح اليمنيين ينعش سوق
العقارات في حضرموت
شهدت أسعار الوحدات
السكنية واألراضي
البيضاء ارتفاعات غير
مسبوقة في محافظة
حضرموت شرقي
البالد ،مستفيدة من
حركة النزوح الكبيرة
التي عرفتها عدد من
المناطق الشمالية،
وانتعاش عمليات البناء
حضرموت ـ عارف بامؤمن

أنعشت ظروف الحرب في اليمن،
س ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ف ـ ــي م ـحــاف ـظــة
حـضــرمــوت شــرقــي ال ـبــاد ،والتي
ش ـه ــدت ارت ـف ــاع ــا غ ـيــر م ـس ـبــوق ف ــي أس ـعــار
الوحدات السكنية وقطع األراضي البيضاء،
م ــا أدى إل ــى تـنـشـيــط ال ـحــركــة االق ـت ـصــاديــة
وأعمال التشييد والبناء في املحافظة.
وبـعــد عــام ونـصــف مــن تحرير مدينة املكال
عاصمة املحافظة من قبضة تنظيم القاعدة،
ب ـ ـ ــدأت امل ــديـ ـن ــة ت ـت ـع ــاف ــى مـ ــن آث ـ ـ ــار س ـي ـطــرة
التنظيم ،ال ــذي حكم املدينة ملــدة عــام كامل،
ً
خصوصا
تراجعت معه الحركة االقتصادية،
في القطاع العقاري والسياحة الداخلية.
وبـ ـخ ــاف س ـي ـط ــرة الـ ـق ــاع ــدة ع ـل ــى امل ــدي ـن ــة،
وال ـ ــذي انـتـهــى ب ــدخ ــول ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة،
فــي  24إبــريــل/نـيـســان مــن الـعــام املــاضــي ،لم
تصل الحرب الــدائــرة بني الـقــوات الحكومية
امل ــدع ــوم ــة م ــن ال ـت ـحــالــف ال ـعــربــي ومـلـيـشـيــا

تحقيق
تونس ـ فرح سليم
طرابلس ـ أحمد الخميسي

أث ــارت الــديــون املتراكمة ملصلحة
املصحات واملستشفيات الخاصة
التونسية ،لدى الحكومة الليبية،
أزم ــة بــن الـجــانـبــن ،ال سيما بعد أن كشف
م ـخ ـت ـصــون ت ــون ـس ـي ــون ع ــن م ـط ــال ــب لـيـبـيــة
بخفض املستحقات إلى نحو النصف ،حتى
يـتــم ســدادهــا ،فيما قــال مـســؤولــون ليبيون
إن الــديــون امل ـقــدرة مـبــالــغ فيها مــن الجانب
التونسي وتحتاج إلى مراجعات.
وتـ ـنـ ـف ــق ل ـي ـب ـي ــا عـ ـل ــى ع ـ ـ ــاج امل ـ ــرض ـ ــى فــي
ال ـخ ــارج ،فــي إط ــار الــدعــم امل ـع ـمــول بــه منذ
س ـنــوات طــويـلــة فــي ال ــدول ــة ،لـكــن الـسـنــوات
ال ـس ــت األخـ ـي ــرة ش ـه ــدت تــراك ـمــا ف ــي س ــداد
ق ـي ـم ــة ال ـ ـعـ ــاج بـ ــال ـ ـخـ ــارج ،فـ ــي ظـ ــل األزم ـ ــة
االق ـت ـصــاديــة ،وال ـت ــي تـعــانــي مـنـهــا الــدولــة
بـسـبــب ال ـص ــراع ــات الـسـيــاسـيــة واملـسـلـحــة
وتهاوي مواردها النفطية.
وباتت املصحات (املستشفيات) الخاصة في
تــونــس قلقة مــن ع ــدم ال ـق ــدرة عـلــى تحصيل
مستحقاتها ،كما أن اإلقدام على خطوات من
شــأنـهــا إي ـقــاف الـتـعــامــل مــع الـجــانــب الليبي
ي ـعــرض أع ـمــال ـهــا ل ـل ـتــراجــع بـشـكــل ك ـب ـيــر ،ال
سـيـمــا أن ال ــواف ــدي ــن م ــن الـ ـج ــارة الـجـنــوبـيــة
يمثلون نحو  %40مــن عمالء املصحات في
عموم تــونــس ،فيما ترتفع هــذه النسبة إلى
 %70فــي املـحــافـظــات الجنوبية القريبة من
الحدود .وتقدر غرفة املصحات الخاصة في
تونس الديون املتراكمة على الجانب الليبي
منذ بداية عام  2011بنحو  200مليون دينار
تــونـســي ( 83.3مـلـيــون دوالر) ،بينما قالت
وزارة املــال ـيــة الـلـيـبـيــة إن ـه ــا تـبـلــغ ن ـحــو 50
مليون دوالر فقط.
وقــال بوبكر زخــامــة ،رئيس غرفة املصحات
ال ـخ ــاص ــة ،إن ــه ج ــرى ال ـتــوصــل ن ـهــايــة ال ـعــام
املاضي  2016إلــى اتفاق مع الجانب الليبي
للحصول على  %50مــن الــديــون املستحقة،
وعـمــل تــدقـيــق معمق للنسبة املتبقية ،يتم
ع ـلــى إث ــره ــا ص ــرف ال ــدي ــون امل ـتــراك ـمــة بعد
ضـ ـم ــان حـ ـق ــوق الـ ـط ــرف ــن ،ل ـك ــن «ال ـس ـل ـطــات
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ال ـ ـحـ ــوثـ ــي وصـ ـ ــالـ ـ ــح إلـ ـ ـ ــى حـ ـ ـض ـ ــرم ـ ــوت ،إذ
بقيت املـحــافـظــة بـعـيــدا عــن أج ــواء ال ـصــراع،
واستقبلت عشرات اآلالف من النازحني إبان
اندالع الحرب في مارس/آذار .2015
ووفقا ملتخصصني في سوق العقارات ،فقد
ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ،خــال
األش ـه ــر الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،ف ــي مــديـنــة املـكــا
بنسبة  %50وإلى  %70في األحياء العادية،
أما في األحياء الراقية وسط املدينة فبلغت
الزيادة  .%150كما قفزت اإليجارات ،لترتفع
ف ــي األحـ ـي ــاء ال ـع ــادي ــة بــاملــدي ـنــة م ــن  40ألــف
ريال ( 100دوالر) للوحدة السكنية ،بدال من
 30أل ــف ري ــال خ ــال األعـ ــوام املــاض ـيــة ،فيما
بلغت في األحياء التجارية ما بني  160ألفا
و 200ألــف ري ــال ( 400ـ  )500دوالر ،بــزيــادة
تصل إلى قرابة  %150قبل عام من اآلن .وال
يختلف الوضع بالنسبة لحركة بيع وشراء
األراضـ ــي الـبـيـضــاء ،لتقفز بنسبة  %70في
األحـ ـي ــاء ال ــراق ـي ــة ،بـحـســب إف ـ ــادة مختصني
ف ــي س ــوق الـ ـعـ ـق ــارات .وبـ ــدا واض ـح ــا ت ـحـ ّـول
مالكي العقارات في مدينة املكال أخيرًا ،إلى
التعامل بعملتي الريال السعودي أو الدوالر
األمـ ـي ــرك ــي ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع ص ـ ــرف ال ــري ــال
اليمني وعدم استقراره.
ويالحظ الزائر للمدينة توسعا واضحا في
تشييد املـبــانــي الـجــديــدة ،عــوضــا عــن إعــادة
بناء منازل قديمة وتصميمها بما يتوافق
م ــع أسـ ـل ــوب ال ـس ـك ــن الـ ـعـ ـص ــري ،خـصــوصــا
تلك التي تقع في وسط املدينة .وكانعكاس

ارتفاع غير مسبوق في
أسعار الوحدات السكنية
وقطع األراضي البيضاء

لـلـحــركــة الـنـشـطــة فــي الـقـطــاع ال ـع ـقــاري ،بــدا
الف ـ ـتـ ــا ،خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر األخـ ـ ـي ـ ــرة ،االن ـت ـش ــار
الهائل ملكاتب بيع وش ــراء الـعـقــارات ،فضال
عن الزيادة في حجم اإلعالنات املنتشرة في
مواقع التواصل االجتماعي.
ويرجع املهندس هاني بفلح ،وهــو صاحب
مكتب اس ـت ـشــاري فــي التخطيط والتطوير
العقاري ،ارتفاع أسعار األراضــي والوحدات
ال ـس ـك ـن ـيــة ،إل ــى ح ــرك ــة الـ ـن ــزوح ال ـك ـب ـيــرة من
املحافظات الشمالية جراء الحرب إلى مدينة
املـ ـك ــا ،ف ـض ــا ع ــن ع ـ ــودة أع ـ ـ ــداد ك ـب ـي ــرة مــن
املغتربني في السعودية إلى املحافظة جراء
فـ ــرض ال ـس ـل ـطــات ف ــي امل ـم ـل ـكــة رس ــوم ــا على
مرافقي املقيمني.
وأوضح بفلح ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن ع ــدم وج ــود مــراكــز تـجــاريــة وخــدمـيــة في
أنحاء متفرقة من املدينة وتركزها في أماكن
م ـحــددة ف ـقــط ،يـعــد سـبـبــا آخ ــر فــي انـتـعــاش
القطاع العقاري في هذه األحياء.
ويـ ـضـ ـي ــف أن وجـ ـ ـ ــود مـ ـشـ ـك ــات ف ـ ــي تـمـلــك
األراضـ ـ ـ ـ ــي وح ـ ـ ـ ــاالت الـ ـسـ ـط ــو ب ــالـ ـق ــوة عـلــى
األراض ـ ــي ف ــي ض ــواح ــي املــدي ـنــة واملــديــريــات
األخرى ،أدى إلى زيادة أسعارها في األماكن
اآلمنة وسط املدينة.
وي ـتــوقــع بـفـلــح أن تـتــوقــف ه ــذه ال ـط ـفــرة في
سـ ــوق الـ ـعـ ـق ــارات الحـ ـق ــا ،ل ـك ـنــه يـسـتـبـعــد أن
تتراجع أسعارها إلى ما كانت عليه من قبل.
ولحل املشكلة ،يطالب املختص في التطوير
ال ـع ـقــاري ب ــأن تتبنى ال ــدول ــة مـشــاريــع بنية
تـحـتـيــة م ــن م ــاء وك ـه ــربــاء وطـ ــرق وخــدمــات
ف ــي أطـ ـ ــراف امل ــدي ـن ــة كـمـنـطـقــة ال ــري ــان مـثــا،
لتخفيف الضغط عن وســط املدينة ،وإغــراء
املواطن لشراء األراضي في تلك املناطق التي
ينخفض سعرها مقارنة بوسط املدينة.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ف ـ ـتـ ــح س ـ ـ ـ ــوق الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــارات ش ـه ـيــة
املستثمرين ورجال األعمال ،يشعر املواطنون
بالقلق ج ــراء تضخم األس ـعــار إلــى مستوى

«أمريكانا» تنسحب من بورصة الكويت
الكويت ـ العربي الجديد

يـفــوق قــدرتـهــم الـشــرائـيــة ،إذ ب ــات الحصول
على شقة سكنية بسعر يتوافق مع دخلهم
ً
أمرا في غاية الصعوبة.
ً
يقول محمد ،شاب متزوج حديثا ،لـ«العربي
الجديد» ،إن كل محاوالته منذ يوليو/تموز
فــي الحصول على وحــدة سكنية فــي مدينة
املكال بسعر يتناسب مع دخله باءت بالفشل.

وقــدم محمد من وادي حضرموت إلــى املكال
لـلـعـمــل ،لكنه تـفــاجــأ بــاالرت ـفــاع الـســريــع في
أسعار الشقق السكنية خالل األشهر القليلة
املاضية ،موضحا أن العيش بمدينة املكال لم
يعد سهال كما تصوره سابقا.
وأخيرا ،اضطرت كثير من األسر إلى مغادرة
وحــدات ـهــا السكنية بـعــد رف ــع سـعــر اإليـجــار

أزمة ديون
بين تونس وليبيا

المستشفيات تطالب بمستحقات متراكمة وطرابلس تتمسك بتقليصها
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أظهرت بيانات ،صادرة عن
ديـــوان المحاسبة الليبي،
أن الديون المتراكمة نظير
عــــاج الــمــواطــنــيــن في
الــخــارج منذ عــام ،2011
بلغت  1.4مليار دينار (مليار
دوالر) ،بينما لم يتم اتخاد
إجراءات للحد من تزايدها
وتخفيضها.

قيمة مصانع السكر
في السودان تقدر
بنحو ملياري دوالر

شركات

باتت المستشفيات الخاصة في تونس قلقة من عدم القدرة على تحصيل مستحقاتها نظير
عالج الليبيين ،في ظل تمسك طرابلس بتقليص الديون ،كما أن اإلقدام على إيقاف التعامل مع
المرضى الليبيين يعرض أعمالها للتراجع ،ال سيما أنهم يمثلون  %40من عمالئها

الليبية نقضت االتفاق ودعت املصحات إلى
تخفيض  %50مــن ال ــدي ــون أو ع ــدم الــدفــع»،
مضيفًا أن «القطاع يخضع لعملية ابتزاز».
وأشـ ـ ـ ــار زخـ ــامـ ــة ،فـ ــي ت ـص ــري ــح لـ ـ ـ «ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إل ـ ــى أن ب ـع ــض امل ـص ـح ــات ال ـتــي
تعاني من وضع مالي صعب قبلت الشروط
الليبية بخفض مستحقاتها بنسب تــراوح
ب ــن  %20و ،%50بـيـنـمــا رف ـض ــت ن ـحــو 12
مـصـحــة مــن جـمـلــة  55معنية بـهــذه الــديــون
تقديم أي تنازالت.
ولفت إلــى أن قيمة معامالت كل مصحة من
السوق الليبية تراوح بني  6و 8ماليني دينار
سنويًا ( 2.5و 3.3ماليني دوالر) ،معربًا عن
قلقه مــن تأثير ارتـفــاع الــديــون الليبية على
االستثمارات الصحية في بالده.
وب ـح ـســب ب ـي ــان ــات رس ـم ـيــة ف ــإن ن ـحــو 380
ألــف مــريــض أجنبي يعالجون سنويًا في
تونس ،منهم  320ألف مريض ليبي ،وتبلغ
مـعــامــات الـقـطــاع نـحــو  500مـلـيــون ديـنــار
( 208ماليني دوالر).
وباإلضافة إلى التحركات التي تجريها غرفة

حـكــومـيــة م ـنــذ ع ــام  1990ف ــي ع ــدة م ـجــاالت،
منها أكثر من  30شركة تتبع لألجهزة األمنية
(ال ـج ـي ــش ،ال ـشــرطــة واألم ـ ـ ــن) .وب ـح ـســب علي
محمود ،رئيس اللجنة املالية في البرملان ،فإن
قيمة الـشــركــات الـتــي تمت خصخصتها بلغ
نحو  1.88مليار جنيه ( 300مليون دوالر).
وتـسـعــى الـحـكــومــة إل ــى تـعــزيــز دور الـقـطــاع
ال ـخ ــاص ــة واالس ـ ـت ـ ـفـ ــادة م ــن رفـ ــع ال ـع ـقــوبــات
االق ـت ـصــادي ــة األم ـيــرك ـيــة بـشـكــل ج ــزئ ــي ،لكن
خبراء اقتصاد انتقدوا اإلجــراءات الحكومية
في هذا املجال ،معتبرين أن الخصخصة تتم
بطرق غير علمية ،ويشوبها عدم الشفافية.
وقـ ــال عـبــد الـعـظـيــم امل ـه ــل ،أس ـت ــاذ االقـتـصــاد
فــي جامعة ال ـســودان للعلوم والتكنولوجيا

لـ«العربي الجديد» ،إن خصخصة الشركات
الحكومية ،لم تتم وفقا للمعاير واإلجــراءات
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــارف ع ـ ـل ـ ـي ـ ـهـ ــا ،م ــوضـ ـح ــا:
«ال ـخ ـص ـخ ـصــة ت ـت ــم ب ـطــري ـقــة مـ ـنـ ـح ــازة ،كـمــا
أنـهــا طــاولــت مــؤسـســات نــاجـحــة ،األم ــر الــذي
يظهر كما أن الدولة تبيع املؤسسات الرابحة
وتحتفظ بالخاسرة» .وأضاف« :هناك شركات
لم يتم بيعها بالسعر السوقي ،وإنما بأسعار
بخسة وفيها احتكار ،األمــر الــذي يــؤدي إلى
أن املــؤس ـســات والـشـخـصـيــات ال ـتــي تشتري
غير قادرة على تطوير املنشآت لتلعب الدور
امل ـن ــوط ب ـهــا ،وه ـن ــاك ش ــرك ــات مـنـتـجــة وعـنــد
الخصخصة أصبحت غير منتجة وخاسرة».
وطــالــب امل ـهــل بتقييم عـمـلـيــات الخصخصة
الـســابـقــة ،خــاصــة مــا يتعلق بــالـجــانــب املــالــي
وال ـ ـتـ ــوظ ـ ـيـ ــف وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـقـ ـيـ ـم ــة املـ ـض ــاف ــة،
واملساهمة في الناتج القومي والصادرات.
وكان رئيس اللجنة العليا للخصخصة أحمد
املجذوب ،طالب مؤخرا ،بترك الدولة العمليات
اإلنتاجية في القطاعات الزراعية ،الصناعية،
الـتـجــاريــة ،والـخــدمـيــة للقطاع ال ـخــاص ،ألنــه
أكثر كفاءة في إدارتها.

امل ـص ـحــات ال ـخ ــاص ــة ،تـعـمــل وزارة الـصـحــة
ال ـتــون ـس ـيــة ع ـل ــى إيـ ـج ــاد تـ ـس ــوي ــات ،ب ـهــدف
استخالص أكبر قدر ممكن من الديون ،ومنع
الـضــائـقــة املــالـيــة الـتــي تـتـخـ ّـبــط فيها بعض
املصحات ،في ظل ارتفاع كلفة االستثمارات
الصحية في السنوات األخيرة بفعل تراجع
قيمة الدينار التونسي أمام الدوالر واليورو.

السلطات الليبية دعت
المصحات إلى تخفيض
الديون بنسبة %50
 320ألف ليبي يعالجون
سنويًا في تونس وفق
البيانات الرسمية

وقــالــت نبيهة ال ـبــرصــالــي ،امل ــدي ــرة الـعــامــة
ل ـل ـص ـح ــة ،إن وزارة ال ـص ـح ــة ال ـتــون ـس ـيــة
توصلت إلى شبه اتفاق في أغسطس /آب
املاضي مع السفارة الليبية في تونس ،على
ســداد أقساط ديــون املصحات ،بعد تكوين
لجنة مشتركة ملــراجـعــة الـفــواتـيــر ،مشيرة
إل ــى أن ه ــذا اإلجـ ـ ــراء يـضـمــن إي ـج ــاد إط ــار
شفاف للتعامل بني الجانبني.
وأض ــاف ــت نـبـيـهــة ،فــي تـصــريــح لـ ـ «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـق ـطــاع الـصـحــي ف ــي تــونــس
ي ـجــد م ـنــاف ـســة ك ـب ـيــرة م ــن عـ ــدد م ــن ب ـلــدان
املتوسط ،مشيرة إلــى أن الحفاظ على ثقة
دول ال ـجــوار فــي الـخــدمــات التونسية مهم
ج ـدًا لـتـطــويــر ال ـخــدمــات الـصـحـيــة وتنمية
هذا القطاع االقتصادي الواعد.
وب ـح ـس ــب دراسـ ـ ـ ــة م ـت ـخ ـص ـصــة فـ ــي تــونــس
ف ــإن  %27مــن املــرضــى األج ــان ــب يــأتــون إلــى
تــونــس لـلـكـفــاءات وامل ـه ــارات الـطـبـيــة و%26
لعامل القرب الجغرافي من بلدانهم ،و%15
لجودة العالج ،و %8للتخاطب بنفس اللغة
و %7لحسن االستقبال ،مع إعــراب  %94من

حركة نزوح كبيرة من
المحافظات الشمالية
باتجاه حضرموت
(فرانس برس)

ف ـ ـجـ ــأة ،وت ـخ ـي ـي ــره ــم بـ ــن الـ ـقـ ـب ــول بــال ـس ـعــر
الجديد أو املغادرة .وال يختلف الوضع كثيرا
فــي م ــدن وادي حـضــرمــوت كسيئون وتــريــم
وال ـق ـطــن ،ال ـتــي تـشـهــد هــي األخـ ــرى ازدهـ ــارا
فــي ســوق العقار لكن بنسب أقــل عــن مدينة
املكال ،وذلك بسبب النزوح الكبير من مناطق
الحروب إلى وادي حضرموت.

املستجوبني عن إمكانية العودة إلى تونس
لالستشفاء أو السياحة.
ويعتبر قطاع الصحة من أفضل القطاعات
الناشطة ،والتي تنمو بنسق سريع وتخلق
العديد من االستثمارات ،كذلك لعب القطاع
ً
الخاص دورًا فاعال في استقطاب العديد من
املرضى األجانب للعالج ،وهو ما ساهم في
تعزيز إيــرادات النقد األجنبي للدولة وخلق
فرص العمل .على الجانب اآلخر ،قال مراجع
غيث ،وكيل وزارة املالية الليبية ،إن الديون
املـتــراكـمــة للمصحات التونسية تبلغ نحو
 50مليون دوالر فقط ،مضيفًا أن «هناك من
يبالغ باألرقام».
وأوضح غيث ،في تصريح خاص ،أن التأخر
فــي س ــداد ال ــدي ــون وراء ارت ـف ــاع قـيـمـتـهــا ،إذ
تطلب املصحات مبالغ إضافية ،مشيرًا إلى
أنــه في حالة الدفع نقدًا مع املراجعة املالية
الدقيقة سينخفض املبلغ.
وقال محمد علي ،املستشار في وزارة املالية،
إن الديون املطالب بها تحتاج إلى تدقيق ،من
حيث مقارنة الفواتير باألسعار املعمول بها
في تونس ،وقانونية التعاقد مع املصحات
والعيادات واملراكز الطبية بالخارج.
واضـ ـط ــرت ال ـح ـكــوم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة م ــؤخـ ـرًا إل ــى
خفض املبالغ املخصصة للعالج في الخارج،
في ظل الصعوبات املالية التي تواجهها ،إذ
تعتمد الــدولــة فــي نحو  %95مــن إيــراداتـهــا
على النفط ،حسب البيانات الرسمية.
وقـ ــال ال ـصــديــق ال ـق ـح ـمــاصــي ،رئ ـي ــس لجنة
العالج بالخارج في وزارة الصحة بحكومة
ال ــوف ــاق الــوط ـنــي ،إن ال ـعــاج يقتصر حاليًا
على أمراض األورام والقلب فقط.
وأضاف القحماصي ،في تصريح لـ «العربي
الجديد» ،أن الديون املستحقة على الحكومة
نظير عالج الليبيني في تونس غير معلومة
ب ـش ـكــل دقـ ـي ــق ،ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك ل ـج ـنــة مـشـكـلــة
م ــن وزارة املــال ـيــة ووزارة ال ـص ـحــة وديـ ــوان
امل ـح ــاس ـب ــة مل ـتــاب ـعــة اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
وامل ــالـ ـي ــة فـ ــي ص ـح ــة ت ـل ــك ال ـ ــدي ـ ــون ووضـ ــع
برنامج لسدادها تباعًا .
ووفق بيانات صادرة عن ديوان املحاسبة في
التقرير السنوي للعام املاضي ،فــإن الديون
املتراكمة على العالج في الخارج بلغت 1.4
مـلـيــار دي ـنــار (مـلـيــار دوالر) ،لــم يـتــم اتـخــاد
إجراءات للحد من تزايدها وتخفيضها وهي
ديون متراكمة مند عام .2011
وقــال الرماح محمد صالح ،امللحق الصحي
في سفارة ليبيا بتونس ،إن بعض املصحات
ال ـتــون ـس ـيــة أغ ـل ـق ــت أب ــوابـ ـه ــا أمـ ـ ــام امل ــرض ــى
ال ـل ـي ـب ـيــن امل ـع ــال ـج ــن ع ـل ــى حـ ـس ــاب ال ــدول ــة

الـلـيـبـيــة لـتــراكــم املـسـتـحـقــات املــال ـيــة .وأش ــار
ص ــال ــح ،ف ــي ت ـصــريــح خـ ــاص ،إل ــى أن وزارة
الـصـحــة الليبية اتـفـقــت مــع ثــاثــة مصحات
تونسية على أال يـتـجــاوز متوسط تكاليف
عـ ــاج امل ــرض ــى ال ـل ـي ـب ـيــن ف ـي ـهــا ث ــاث ــة آالف
دوالر ،حفاظًا على املــال الـعــام ،ال سيما في
ظل تراكم الديون.
ووفــق دي ــوان املحاسبة الليبي ،فــإن الفساد
امل ــال ــي طـ ــاول م ـلــف ال ـع ــاج ب ــال ـخ ــارج ،الفـتــا
إل ــى وجـ ــود أع ـ ــداد ك ـب ـيــرة غ ـيــر م ـعــروفــة من
املواطنني مــوزعــن على  41دول ــة ،وقــد أنتج
ذل ــك ال ـت ــزام ــات مــال ـيــة ك ـب ـيــرة وه ـ ــدرًا لـلـمــال
العام مع عدم الرضا على مستوى الخدمات
الطبية املقدمة للمرضى.
المستشفيات
التونسية
تتخوّ ف من تأثر
أعمالها بتأخر
المستحقات
(فتحي بلعيد/
فرانس برس)

أعلنت الشركة الكويتية لألغذية (أمريكانا)،
انسحابها «اختياريا» من بورصة الكويت
لـ ــأوراق املــال ـيــة ،لـتــأتــي ه ــذه الـخـطــوة بعد
تقلص عدد املساهمني ،بعد أن استحوذت
مجموعة إمــاراتـيــة على الحصة األكـبــر في
الشركة قبل نحو سبعة أشهر.
وقالت الشركة ،في بيان ،إن مجلس مفوضي
هيئة أسواق املال الكويتية وافق على طلب
االنسحاب االختياري من بورصة الكويت
(الـســوق الرئيسي) .وج ــاءت الخطوة ،بعد
أن أتمت مجموعة أدبتيو (إماراتية خاصة)
التي يقودها رجل األعمال اإلماراتي محمد
العبار ،في مارس/آذار املاضي ،االستحواذ
عـلــى  %93.4م ــن «أم ــري ـك ــان ــا» ،مـقــابــل 995
مـ ـلـ ـي ــون دي ـ ـنـ ــار ( 3.27م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر).
وبحسب بيان الشركة ،فإن األسهم القابلة
للتداول تشكل حاليًا  %6.576من إجمالي
األسهم املدرجة في البورصة.
وف ـ ـ ــي ي ـ ــونـ ـ ـي ـ ــو/ح ـ ــزي ـ ــران املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،واف ـ ــق
مساهمو أمريكانا على االنسحاب النهائي
من بورصة الكويت .وكانت الشركة بررت،
ف ــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،االن ـس ـح ــاب من
ال ـب ــورص ــة ب ــأن ع ــدد امل ـســاه ـمــن ه ـبــط إلــى

الشركة تملك حق االستخدام الحصري لعالمة
كنتاكي ()Getty

أقــل من  200مساهم ،كما أن نسبة األسهم
املتاحة لـلـتــداول تقل عــن النسبة املطلوبة
وفقًا لشروط اإلدراج البالغة  .%30وأضافت
في حينها ،أن متطلبات اإلدراج اإلضافية
تــزيــد ال ـعــبء عـلــى اإلدارة ال ـتــي تــركــز على
النمو وإعادة الهيكلة.
وتـ ـعـ ـتـ ـب ــر أمـ ــري ـ ـكـ ــانـ ــا مـ ـ ــن أكـ ـ ـب ـ ــر شـ ــركـ ــات
ال ـص ـنــاعــات ال ـغــذائ ـيــة ف ــي ال ـعــالــم الـعــربــي،
وتــأسـســت ع ــام  1963وم ــدرج ــة مـنــذ 1984

ف ــي س ــوق ال ـكــويــت لـ ـ ــأوراق امل ــال ـي ــة ،وك ــان
أكبر املساهمني فيها شركة الخير الوطنية
ل ــأس ـه ــم وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـت ــاب ـع ــة مل ـج ـمــوعــة
الخرافي الكويتية ،بنسبة تصل إلى .%66.8
وتتواجد مطاعم ومصانع الشركة في 13
دولــة ،كما تملك حق االستخدام الحصري
لعالمات شهيرة على مستوى العالم ،حيث
تــديــر سلسلة مـطــاعــم كـنـتــاكــي وبـيـتــزاهــت
والـ ـع ــدي ــد مـ ــن م ـص ــان ــع األغـ ــذيـ ــة فـ ــي دول
عديدة .وتملك الشركة أكثر من  1690منفذ
بيع ،كما أن لديها  17مصنعا في املنطقة
وخارجها مخصصة للعديد من املنتجات
الغذائية .وظلت أمريكانا بمثابة جوهرة
التاج في مجموعة الخرافي ،حسب وصف
خـبــراء ماليني ،حيث تنافس على شرائها
كثيرون على مدى سنوات ماضية .وكانت
ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــة ،أفـ ـض ــل أص ـ ــل مـ ــن األص ـ ــول
املدرجة للمجموعة الكويتية ،التي أقدمت
على بيع العديد من الشركات في السنوات
األخيرة تحت ضغوط مالية تتعرض لها.
وتملك مجموعة الخير التابعة للخرافي
حصصا في عدد من الشركات املدرجة في
بــورصــة ال ـكــويــت ،ومـنـهــا زي ــن لــاتـصــاالت
املتنقلة ،ومجموعة الـصـنــاعــات الوطنية،
وشركة االستثمارات الوطنية.

صادرات صحية تجاه أفريقيا
أشارت بيانات وزارة الصحة التونسية ،إلى أن تونس تتصدر قائمة
الدول األفريقية املصدرة للخدمات الصحية ،برقم معامالت بلغ 500
مـلـيــون دي ـنــار ( 202مـلـيــون دوالر) ال ـعــام املــاضــي .كـمــا حـقــق قطاع
ُ
صناعة األدوية عائدات تصديرية بنحو  60مليون دينار ،حيث توجه
األدوي ــة املصنعة محليًا نحو  20بـلــدا أفــريـقـيــا .وتعمل تــونــس على
تنفيذ استراتيجية لدخول األسواق األفريقية ،بعد طلبها مطلع العام
الجاري  ،2017االنضمام إلى السوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا،
املعروفة باسم «كوميسا» ،والتي تضم مجموعة استهالكية ال تقل

عــن  480مليون نسمة .وبجانب تصدير املنتجات املحلية ،تسعى
السلطات إلــى أن تـكــون تــونــس قــاعــدة تصدير منتجات دول أخــرى
ألفريقيا ،مثل الصني وتركيا واالتحاد األوروبي .وعملت الدولة ،خالل
السنوات األخـيــرة ،على إبــرام عــدد من االتفاقيات بني وزارة الصحة
التونسية ونظرائها في أفريقيا ،من أجل دفع التصدير في هذا االتجاه،
خاصة مع مالي والسودان .وال يزال رقم املعامالت مع الدول األفريقية
ضعيفا ،وتمثل املبادالت نحو  %5فقط ،بينما تبلغ أكثر من  %50مع
دول أوروبا ،وتصل إلى نحو  %70من املعامالت التجارية مع فرنسا.
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مال وناس

االقتصاد في صور

تحولت إدارة األعمال من المنازل إلى منافس للمستثمرين ،عقب
موافقة الحكومة األردنية على ترخيص  59مهنة وخدمة من داخل
المنازل ،األمر الذي دفع العديد من القطاعات إلى االحتجاج على
هذه الخطوة ألنها ستمنح أصحاب األعمال المنزلية مميزات.

أكبر تحذيرات للشركات البريطانية
قــالــت مجموعة «إي.واي» لـخــدمــات الـشــركــات ،أم ــس ،إن
ال ـت ـحــذيــرات ب ـشــأن نـتــائــج األع ـم ــال الـ ـص ــادرة ف ــي الــربــع
ّ
مسجلة أكبر ارتفاع
الثالث من العام قفزت إلى  75تحذيرًا،
فـصـلــي ف ــي نـحــو س ــت س ـن ــوات ،وذلـ ــك بـسـبــب الـضـغــوط
االقتصادية على باعة التجزئة وشركات خدمات الدعم.
وقالت إي.واي إن تلك الطفرة جــاءت بعد أن شهد الربع
ال ـســابــق واح ـ ـدًا م ــن أك ـب ــر ال ـت ــراج ـع ــات ع ـنــدمــا ص ــدر 45
تحذيرًا ،وهي تفوق بشكل كبير متوسط تحذيرات الربع
الـثــالــث الـبــالــغ  62ت ـحــذي ـرًا .وق ــال رئ ـيــس إعـ ــادة الهيكلة
لدى إي.واي ،آالن هدسون ،إن «الصيف فصل حمل معه
حـظــوظــا أك ـثــر تـبــايـنــا لـلـشــركــات الـبــريـطــانـيــة ،مــع تــزايــد
حــدة التناقض بــن تـســارع األس ــواق الخارجية وتباطؤ
االق ـت ـص ــاد ال ـبــري ـطــانــي ».وأضـ ـ ــاف« :ال ـش ــرك ــات ال ـعــديــدة
املحاصرة بضغوط األسـعــار قبيل خــروج بريطانيا من
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي أصـبـحــت تـعــانــي أيـضــا مــن ضبابية

منافس قوي
للشركات

األردن يرخص أنشطة منازل
ومستثمرون يحتجون
عمان ـ زيد الدبيسية

أثـ ـ ـ ــار قـ ـ ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــة األردن ـ ـيـ ــة
ال ـ ـس ـ ـمـ ــاح بـ ـت ــرخـ ـي ــص مـ ـم ــارس ــة
ب ـ ـ ـعـ ـ ــض األنـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة واألعـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــال
االقتصادية والخدمية من املنازل احتجاجا
من بعض القطاعات التي رأت فيها إضــرارا
ملصالحها ،في الوقت الذي اعتبرته الحكومة
خطوة مهمة لتوفير فــرص عمل والـحــد من
معدالت الفقر والبطالة.
وف ــي خـطــوة تـعــد األول ــى مــن نــوعـهــا أعلنت
الحكومة رسميا ،الخميس املاضي ،السماح
بترخيص  59مهنة فكرية أو يدوية وتصنيع
األغــذيــة بــأنــواعـهــا ومـهــن خــدمــات مــن داخــل
املنازل بعد الحصول على الترخيص الالزم
من أمانة العاصمة عمان او البلديات.
وت ـت ــوزع ه ــذه امل ـهــن عـلــى ع ــدة ق ـطــاعــات من
بينها االستشارات بمختلف أنواعها ومنها
اإلداريـ ــة والتسويقية والـغــذائـيــة ودراس ــات
الجدوى االقتصادية وكذلك مهن التصميم
ل ـل ـم ـجــوهــرات وامل ــاب ــس وأن ـش ـطــة الـطـبــاعــة
والعالقات العامة وأعمال الكتابة الصحفية
واملواد الدعائية والدراسات.
وتـشـمــل املـهــن أيـضــا الـبـيــع والـتـســويــق عبر
اإلنـتــرنــت باستثناء املـهــن الـتــي تحتاج إلى
موافقات خارجية واملهن املحظور التسويق
ل ـهــا .وس ـم ـحــت ال ـح ـكــومــة ب ـم ـمــارســة أع ـمــال
ال ـحــرف ال ـيــدويــة وتـصـنـيــع املـ ــواد الـغــذائـيــة
وتقديم الخدمات للمنازل من داخل البيوت
دون أن يكون لها أماكن خاصة بها.
ل ـك ــن م ـم ـث ـلــي ب ـع ــض الـ ـقـ ـط ــاع ــات أكـ ـ ـ ــدوا أن
الـتـعـلـيـمــات الـتـفـصـيـلـيــة ل ـل ـقــرار الـحـكــومــي
ان ـطــوت عـلــى بـعــض املـخــاطــر الـتــي ستلحق
أض ــرارًا بقطاعات عريضة نـظــرا النخفاض
كلف اإلنتاج من داخل املنازل وكذلك إمكانية
إق ــام ــة ب ـعــض األعـ ـم ــال ب ـع ـيــدا ع ــن مـظــاتـهــا
ال ـق ــان ــون ـي ــة م ـث ــل أعـ ـم ــال الـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
وال ـك ـتــابــة الـصـحـفـيــة وال ــرس ــوم الـعـمــرانـيــة
وغير ذلــك .وقــال عضو غرفة صناعة ّ
عمان،
فتحي الجغبير لـ «العربي الجديد» إن القرار
في صورته اإلجمالية يعد إيجابيا بالنسبة
لألشخاص واألســر التي يمكنها من توفير
أعمال إنتاجية تسهم في تحسني أوضاعها
امل ـع ـي ـش ـيــة ،ل ـكــن م ــن امل ـه ــم أن ي ـك ــون ال ـهــدف
م ــوج ـه ــا لـ ـه ــذه الـ ـفـ ـئ ــات ولـ ـي ــس اخ ـضــاع ـهــا
للضرائب والرسوم.
وأضاف أن هناك مخاوف من قبل صناعيني
وتجار حول احتمال تأثرهم باألعمال املنزلية
ومنافستها لهم لفارق الكلف بني الجانبني،
لكن يؤمل أن يسهم السماح بترخيص املهن
والحرف واألعـمــال األخــرى من داخــل املنازل
ف ــي تــوفـيــر ف ــرص الـعـمــل وتـحـســن أوض ــاع
األردنيني .وشدد على أهمية أن تكون هناك
ض ــواب ــط واض ـح ــة ورق ــاب ــة مـسـتـمــرة بحيث
ال تـخــرج األعـمــال املنزلية عــن إطــارهــا الــذي
رخصت مــن أجله وأن تشكل إضــافــة نوعية
لالقتصاد األردني.
ومن جانبه ،أكد مسؤول قطاع املواد الغذائية
في غرفة تجارة األردن رائد حمادة لـ «العربي
الجديد» أن إنتاج املواد الغذائية في املنازل
يؤثر على أعمال املطاعم املتواجدة في كافة
أرجاء األردن التي تتحمل أعباء مالية كبيرة
من وراء التوظيف واستئجار املحالت ودفع
الرسوم والضرائب وغيرها.
وقـ ـ ــال إنـ ـن ــا ل ـس ـنــا ض ــد أي قـ ـ ــرار م ــن شــأنــه
توفير فــرص عمل لألردنيني ورفــع مستوى
معيشتهم لكن دون أن يلحق أثرا سلبيا على
املحالت التجارية التي تمارس ذات األعمال
في السوق مثل املطاعم وغيرها.
وأع ـ ـل ـ ـنـ ــت نـ ـق ــاب ــة الـ ـصـ ـح ــافـ ـي ــن األردنـ ـ ـي ـ ــن
اع ـتــراض ـهــا ع ـلــى تــرخ ـيــص أع ـم ــال الـكـتــابــة
والـ ـتـ ـح ــري ــر ال ـص ـح ـف ــي مـ ــن داخ ـ ـ ــل امل ـ ـنـ ــازل،
معتبرة ذلك تعديًا على املهنة واختزالها في
أماكن ضيقة ،إضافة إلى سهولة خروج هذه
األعمال من تحت مظلتها وفقا ملا نص عليه
قانون النقابة والتشريعات الناظمة للعمل
اإلعــامــي .وطالبت النقابة الحكومة بإلغاء
هــذه األعـمــال من املـجــاالت التي يرخص لها
العمل مــن داخــل املـنــازل وتــرك األمــر على ما
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ارتفاع اإلنفاق على السفر

ارتفع إنفاق األردنيين على السفر ،خالل الشهور الثمانية األولى من
العام الحالي بنسبة  ،%9.4مقارنة بالفترة ذاتها من  .2016وحسب
البيانات الصادرة عن البنك المركزي
األردنـــــي ،أمــــس ،بــلــغ إجــمــالــي
اإلنفاق ،حتى نهاية أغسطس/
آب 701.3 ،مليون ديــنــار (مليار
دوالر) ،مقارنة مع  641مليون
دينار ( 904ماليين دوالر) خالل نفس
الفترة من  .2016وارتفع الدخل
السياحي لــــأردن ،حتى نهاية
أغسطس/آب ،بنسبة  %12.9إلى
 2.1مليار دينار ( 2.96مليار دوالر).

مخاوف من تباطؤ النمو (فرانس برس)

المطاعم أكثر القطاعات تخوفًا من األعمال المنزلية (خليل مزرعاوي/فرانس برس)

هــو عليه أو على األقــل ربــط الترخيص بأن
يكون املستفيد عضوا في نقابة الصحفيني
األردنيني.
وم ــن جــانـبـهــا داف ـع ــت الـحـكــومــة ع ــن ال ـق ــرار،
وقـ ـ ــال وزيـ ـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ي ـع ــرب
الـقـضــاة ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن ال ـقــرار جاء
لـغــايــات تخفيض الـفـقــر والـبـطــالــة وخــاصــة
ب ــن ال ـش ـبــاب ورفـ ــع ن ـســب م ـشــاركــة الـنـســاء
فــي س ــوق الـعـمــل واملـســاهـمــة بــرفــع مستوى
مـعـيـشــة األس ــر األردن ـي ــة ولـتـمـكــن أصـحــاب
االحتياجات الخاصة والــذيــن ال تسمح لهم
ظــروف ـهــم أو ال ـتــزامــات ـهــم املـعـيـشـيــة بالعمل
خارج املنزل.
وأضـ ـ ــاف أن ال ـح ـكــومــة عـمـلــت ع ـلــى تـطــويــر
املـنـظــومــة التشريعية واملــؤسـسـيــة املتعلقة

بالتسجيل والضريبة والضمان االجتماعي
وتحسني الخدمات املؤسسية املقدمة لتلك
الفئة .وارتـفــع معدل البطالة فــي األردن إلى
 %18خ ــال الــربــع الـثــانــي مــن ال ـعــام الحالي
وفقا لبيانات أصــدرتـهــا دائ ــرة االحـصــاءات
الـعــامــة الـحـكــومـيــة األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،فيما
يقدر ارتفاع نسبة الفقر في البالد عن %14
وهـ ــي ال ـن ـس ـبــة ال ـت ــي أظ ـهــرت ـهــا آخـ ــر دراسـ ــة
أجريت في البالد قبل أكثر من  10سنوات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن قطاع العمل
من املنزل في األردن يمارس بشكل غير منظم
وغير رسمي ويعتبر من اقتصاد الظل ،وفي
دراسة أجريت هذا العام على جميع األعمال
الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنشط في
ب ـعــض امل ـحــاف ـظــات ت ـبــن أن ه ـنــالــك حــوالــي

الصين تعاقب متورطين
في قضايا فساد بالبورصة
ص ــادرت لجنة تنظيم األوراق املالية
الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـك ــاس ــب غـ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة
وف ــرض ــت غ ــرام ــات بــاه ـظــة ع ـلــى أف ــراد
ضالعني في قضية تداول من الداخل.
وخـ ــال األش ـه ــر ال ـث ـمــان ـيــة األول ـ ــى من
ال ـ ـعـ ــام ،عـ ـ ــززت ل ـج ـنــة ت ـن ـظ ـيــم األوراق
امل ــال ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة م ــن رق ــاب ـت ـه ــا عـلــى
تــداوالت السوق من خالل فرض املزيد
م ــن الـ ـغ ــرام ــات ،والـ ـت ــي ي ــأت ــي نصفها
تقريبا من قضايا التداول من الداخل.
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ت ـل ــك الـ ـغ ــرام ــات خ ــال
الـثـمــانـيــة أشـهــر نـحــو سبعة مـلـيــارات
ي ـ ــوان (نـ ـح ــو م ـل ـي ــار دوالر) ،ب ــزي ــادة
 %141ع ـلــى أس ـ ــاس سـ ـن ــوي .وحـســب
وك ــال ــة األن ـب ــاء الـصـيـنـيــة «شـيـنـخــوا»،
نشر بيان للجنة تنظيم األوراق املالية
الصينية ،أمس ،أسماء ثالثة أشخاص
قاموا باالستفادة من معلومات بشأن

سلسلة من عمليات االستحواذ من قبل
مجموعة هنغكانغ الطبية املـحــدودة
امل ــدرج ــة ف ــي ب ــورص ــة ش ـن ـت ـشــن .وق ــام
ليو يوه جون ،املتحكم الفعلي في أحد
املـسـتـشـفـيــات فــي مـقــاطـعــة سيتشوان
بـجـنــوب غــربــي ال ـص ــن ،ب ـش ــراء أسـهــم
ف ــي هـنـغـكــانــغ الـطـبـيــة ع ـبــر حـســابــات
األسهم الخاصة بأشخاص آخرين قبل
بـيــع املـسـتـشـفــى م ــرك ــزه ال ـعــاجــي إلــى
هنغكانغ الطبية .ويتعني عليه رد 34
مليون يوان (أكثر من  5ماليني دوالر)
كـمــا يــواجــه غــرامــة بنحو  100مليون
يوان .وباملثل ،يواجه وانغ قوه شيانغ
وشيوه بينغ يوان ،اللذان استفادا من
معلومات داخـلـيــة بـشــأن اسـتـحــواذات
هنغكانغ الطبية ،مصادرة مكاسبهما
غير القانونية باإلضافة إلى غرامات.
(العربي الجديد)

غرامات على مستثمرين مخالفين في البورصة الصينية ()Getty

 12أل ــف صــاحــب عـمــل يـقــومــون بــالـعـمــل من
املنزل ضمن ما يعرف بالقطاع الخاص غير
الرسمي .وأش ــار إلــى أن هــذه الفئة ال تدخل
ضمن األرقام واالحصاءات الوطنية املتعلقة
بالبطالة والفقر مما يؤثر على دقة املؤشرات
االقتصادية ومعدالت النمو االقتصادي.
وقــال الــوزيــر األردن ــي إن الحكومة من خالل
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا أك ـ ــدت أهـمـيــة
تخفيض الوقت الالزم إلصدار رخصة املهن
لـلـعـمــل م ــن داخـ ــل امل ـن ــزل لـتـصـبــح املـ ــدة من
ي ــوم إل ــى ثــاثــة أيـ ــام ك ـحــد أع ـلــى ف ــي جميع
امل ـن ــاط ــق .ك ـمــا ت ــم بـحـســب ال ــوزي ــر تصنيف
امل ـه ــن امل ـس ـم ــوح ت ــرخ ـي ــص م ـمــارس ـت ـهــا مــن
املنزل ضمن الحد األدنــى للرسوم علمًا بأن
رس ــوم إص ــدار الــرخــص تـبــدأ مــن  42ديـنــارًا

وزير الصناعة لـ «العربي
الجديد» :القرار يستهدف
تخفيض الفقر والبطالة
وتصل إلى  420دينارًا لبعض املهن .وبشأن
املخاوف من احتمال سعي الحكومة من وراء
ترخيص هــذه األعـمــال إلــى تحصيل عوائد
مــالـيــة مـنـهــا مـسـتـقـبــا ق ــال وزي ــر الـصـنــاعــة
وال ـت ـجــارة إن ــه سـيـتــم الـنـظــر فــي إع ـفــاء هــذه
ال ـف ـئــة م ــن ال ـض ــرائ ــب وس ـي ـتــم ت ـض ـمــن ذلــك
فـ ــي م ـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد لـلـضــريـبــة

«قسد» تسيطر على أحد
أكبر الحقول السورية

استمرار الصراع على النفط السوري ()Getty

أع ـل ـنــت ق ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـمــوقــراط ـيــة
املدعومة من واشنطن ،أمس ،سيطرتها
ع ـل ــى ح ـق ــل الـ ـعـ ـم ــر ،أح ـ ــد أكـ ـب ــر ح ـقــول
الـ ـنـ ـف ــط فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،فـ ــي خـ ـط ــوة ق ــال
املــرصــد الـســوري لحقوق اإلنـســان إنها
ج ـ ــاءت ب ـعــد ث ــاث ــة أي ـ ــام م ــن ان ـس ـحــاب
تـنـظـيــم ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة م ـنــه .ويـعــد
حـقــل الـعـمــر الــواقــع فــي الــريــف الشرقي
مل ـحــاف ـظــة ديـ ــر ال ـ ـ ــزور م ــن أك ـب ــر ح ـقــول
الـنـفــط فــي ال ـبــاد ،ووص ــل إنـتــاجــه قبل
ان ــدالع ال ـثــورة الـســوريــة عــام  2011إلى
ثــاثــن ألــف برميل يــومـيــا .وشـكــل أبــرز
مصادر تمويل تنظيم الدولة اإلسالمية
ال ــذي سيطر عليه صيف  2014قبل أن
يـنـخـفــض إن ـتــاج ــه تــدري ـج ــا ويـتـعــرض
مرارًا لغارات جوية من التحالف الدولي
بقيادة أميركية .وأوردت قــوات سورية
الديموقراطية املؤلفة من فصائل كردية
ً
وع ــرب ـي ــة خـ ـبـ ـرًا ع ــاج ــا ع ـل ــى مــوقـعـهــا

اإللكتروني جــاء فيه أن «ق ــوات سورية
الديموقراطية تسيطر بشكل كامل على
حقل العمر النفطي ،أكبر حقول سورية
وت ــوق ــف ال ـن ـظــام (ال ـ ـسـ ــوري) ع ـلــى بعد
 3كـيـلــومـتــرات مــن ال ـح ـقــل» .وتـعــرضــت
ح ـق ــول ال ـن ـفــط ال ـس ــوري ــة لـلـتـقـسـيــم بني
األط ـ ــراف امل ـت ـصــارعــة ف ــي س ــوري ــة عقب
ان ـ ـ ــدالع ال ـ ـثـ ــورة م ـن ــذ ن ـح ــو  6س ـن ــوات،
وح ـس ــب ت ـقــاريــر رس ـم ـيــة ،ب ــات امل ـي ــزان
ال ـت ـج ــاري الـنـفـطــي يـشـكــل عـبـئــا كـبـيـرًا
عـلــى حـكــومــة األس ــد ،بـعــدمــا تـحــول من
م ــورد ي ـعــود سـنــويــا بـنـحــو  5مـلـيــارات
دوالر فــي املـتــوســط ،هــي قيمة تصدير
نحو  150ألف برميل يوميًا قبل الثورة،
إلى مستنزف ملوارد الخزينة املتراجعة
ً
أصــا عبر دفــع مبالغ كبيرة الستيراد
الوقود من الخارج بعد التراجع الحاد
في اإلنتاج النفطي.
(فرانس برس ،العربي الجديد)

إل ـ ــى ج ــان ــب ت ـق ــدي ــم ح ــزم ــة م ــن املـ ـس ــاع ــدات
الفنية واملــالـيــة لـهــذه الفئة مــن قبل مشروع
مساندة األعمال املحلية وصناديق التمويل
األصغر ومساعدتها أيضا في أمور تسويق
منتجاتها .وتــوقــع الـقـضــاة أن يستفيد من
الـقــرار حــوالــي  16800أس ــرة أردنـيــة وتوفير
آالف فــرص عمل للشباب وأن يرتفع العائد
االقتصادي من وراء األعمال املنزلية.
وتشترط تعليمات اعتماد املهن للعمل من
داخــل املنزل عــدم استخدام معدات ثقيلة أو
القيام بعمليات تصنيع أو إنتاج او تقديم
خدمة من شأنها إحــداث ضجيج أو اهتزاز
أو غ ـب ــار أو رائـ ـح ــة أو تــأث ـيــر ك ـهــربــائــي أو
مغناطيسي .وحسب تقرير لوزارة الصناعة
والتجارة األردنية فقد كانت مزاولة األعمال

املنزلية تقتصر على املهن البسيطة لغايات
اك ـت ـســاب ب ـعــض املـ ــال أص ـب ـحــت ال ـعــديــد من
الـ ـش ــرك ــات االسـ ـتـ ـش ــاري ــة .وامل ـ ـهـ ــن ال ـف ـكــريــة
ت ــدار مــن امل ـنــزل فــي الـعــديــد مــن دول الـعــالــم
وخـ ـص ــوص ــا ب ـع ــد األزمـ ـ ـ ــة امل ــالـ ـي ــة ال ـعــامل ـيــة
ال ـتــي أدت إل ــى إغ ــاق الـعــديــد مــن الـشــركــات
واتجاهها نحو ممارسة أنشطتها من خالل
امل ـن ــزل لـضـمــان تـقـلـيــل الـكـلـفــة عـنــد الــدخــول
إلــى ال ـســوق .ويمثل قـطــاع العمل مــن املنزل
ما نسبته  %50تقريبًا من مجموع املنشآت
الصغيرة فــي الــواليــات املـتـحــدة ( 28مليون
منشآة) من جميع قطاعات األعمال وتساهم
فيما تبلغ قيمته  400مليار دوالر سنويًا.
وفــي بريطانيا يبلغ عــدد األعـمــال من داخل
املنزل حوالي  2.8مليون منشآة.

طهران :أسواق النفط
تتجاهل تهديدات ترامب
قـ ــال وزي ـ ــر ال ـن ـفــط اإليـ ــرانـ ــي ب ـي ـجــن زنـغـنــة
ـات الــرئـيــس األمـيــركــي دونــالــد
إن تـصــريـحـ ّ
تــرامــب لــم تــؤثــر على ســوق الـنـفــط ،كما أن
هـ ــذا الـ ـس ــوق ل ــم ي ـن ـصــت ل ـت ـه ــدي ــدات ــه» ،في
إشارة إلى اتجاه ترامب نحو إلغاء االتفاق
الـ ـن ــووي وع ـ ــودة ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى ط ـه ــران.
وحـســب وكــالــة األن ـبــاء اإليــران ـيــة (تسنيم)
أشـ ــار امل ـت ـحــدث بــاســم «كـتـلــة ال ــوالي ــة» في
م ـج ـلــس الـ ـش ــورى اإلس ــام ــي س ـيــد حسني
نـقــوي حسيني ،أمــس األح ــد ،إلــى أن وزيــر
الـنـفــط اإلي ــران ــي ،عـقــب اجـتـمــاع مــع الكتلة،
وصـ ـ ـ ــف مـ ـ ــواقـ ـ ــف مـ ـ ــديـ ـ ــري ش ـ ــرك ـ ــة تـ ــوتـ ــال
الفرنسية بأنها «كانت ّ
جيدة في مواجهة

تهديدات ترامب لم تؤثر على أسعار النفط
()Getty

ّ
مــواقــف الــرئـيــس األم ـيــركــي األخ ـي ــرة ألنـهــم
ألميركا».
أعلنوا أنهم ليسوا تابعني ّ
وأضــاف زنغنة أن «العقد املوقع مع شركة
تــوتــال يمضي قــدمــا و ّفــق ال ـجــدول الزمني
امل ـ ـحـ ــدد ل ـ ـ ــه» .وتـ ــابـ ــع أن ـ ـ ــه «ل ـ ــو ك ـ ــان ل ـهــذه
التهديدات ّ
أي أثر في املجتمع الدولي لقفز
سعر برميل النفط الى  65دوالرا ،لكن كالم
تــرامــب لــم ي ـتــرك أي أث ــر عـلــى س ــوق النفط
ّ
الذي لم يعر سمعه للتهديدات األميركية».
وت ــاب ــع« :أسـ ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة تخضع
لقرارات منظمة أوبك ،ولم تتأثر حتى هذه
اللحظة بكالم تــرامــب ..القطاع النفطي في
إيران ال يعير ّأية قيمة لتصريحات ترامب،
ون ـحــن س ــوف نـسـتـمــر بـعـمـلـنــا ب ـقــوة نحو
األمام».
وكــان وزيــر الطاقة السعودي خالد الفالح
أكد ،أول من أمس ،خالل زيارة له للعاصمة
ال ـعــراق ـيــة ب ـغ ــداد إن س ــوق الـنـفــط الـعــاملـيــة
تشهد تحسنا واسـتـقــرارا مع الـتــزام الــدول
املـ ـص ــدرة ل ـل ـخــام بــال ـكــامــل بــات ـفــاق خفض
اإلمدادات لرفع أسعار النفط.
وقال الفالح «األسواق استعادت الكثير من
عافيتها لـكــن مــا زال أمــامـنــا ج ــزء مــن هــذا
املـشــوار ،مستويات االلـتــزام رأيناها تفوق
مائة باملائة بني الــدول األربــع والعشرين».
وق ــال ــت أوبـ ــك ف ــي ب ـي ــان ،أول م ــن أمـ ــس ،إن
اللجنة الفنية املشتركة ألوبك ودول إنتاج
النفط من خارجها خلصت إلى أن االلتزام
فــي شهر سبتمبر /أيـلــول باتفاق اإلنـتــاج
ب ـلــغ  %120وه ــو أع ـلــى م ـس ـتــوى م ـنــذ بــدء
تنفيذ االتفاق في يناير /كانون الثاني.
(العربي الجديد)

شركات عديدة محاصرة بضغوط األسعار (دان كيتوود)Getty /

تراجع مبيعات التجزئة في لندن ()Getty

الــوضــع املـحـلــي وارت ـف ــاع الـتـكــالـيــف» .وكــانــت ديكسونز
كارفون للتجزئة وكاريليون لإلنشاءات وخدمات الدعم
أكـبــر شركتني تـصــدران تـحــذيــرات خــال تلك الـفـتــرة .وال
تبدي التحذيرات بادرة تباطؤ في أكتوبر /تشرين األول
وســط مزيد مــن التخفيضات لتوقعات نتائج الشركات
ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــع الـ ــدخـ ــول ف ــي أج ـ ـ ــواء ج ـ ــادة إلج ـ ـ ــراءات
االنفصال البريطاني عن االتحاد األوروبي.
وتعد الكتلة األوروب ـيــة أهــم شريك تـجــاري واستثماري
لـبــريـطــانـيــا ،إذ تــأخــذ حـصــة  %50مــن حـجــم االسـتـثـمــار
والتجارة البريطانية ،وذلك وفقًا لإلحصاءات البريطانية
الرسمية .وبلغت مساهمة بريطانيا الصافية في االتحاد
عن عام  ،2015وهو العام األخير الذي تتوافر أرقامه ،نحو
 10.75مليارات يورو ،بحسب وثائق املفوضية األوروبية
والبرملان األوروبي.
(رويترز ،العربي الجديد)
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حين يخيب األمل
هي لحظة عصيبة بالغة الصعوبة والقسوة والبشاعة ،ال يرغب أحد بتجربتها
مختارا .لكن من منا لم يواجهها في مرحلة ما من حياته ،ولم تصعقه ،وتستنزف
الكثير من طاقته الفطرية على الحب والعطاء ،وتحد بشكل كبير من منسوب
براءته في التعاطي مع أحوال الدنيا وتقلباتها ،حني يكتشف ،وبشكل مباغت،
أنه ،وبكل الطيبة وصفاء النية املمكنة ،عقد الرهان في مشوار حياته على حصان
خاسر بائس .واألكثر قسوة من ذلك كله اكتشافه أن الشخص موضع األمل
ّ
ـأي من صفات الخيل األصيلة،
واألمــان واملــاذ والسند لم يتحل ،منذ البداية ،بـ ٍ
باملعنى الفروسي النبيل للكلمة ،ولم يكن جديرا بخوض أي سباق في مضمار
ّ
املستور
الحياة ،كثير التعرجات متعدد الحواجز الشاقة ،الكفيل دوما بكشف ً
من غدر وخديعة في النهاية .إذ لم يكن سوى حصان يجر عربة محملة بكل
ّ
والخسة.
صفات الجنب والنفاق
صدمة كبرى قد تحدثها حقيقة شديدة املرارة كهذه ،حني تصفعنا على نحو
مباغت ،فعندها نــدرك أن عنوان الرهان والثقة الــذي اصطفيناه لم يكن سوى
ٍ
شخص مــدع ،تضمر روحــه السواد والضغينة والحقد ،غير أنــه ممثل شديد
البراعة ،قــادر بكل يسر على ّادعــاء (وتقمص) شيم الخيل من صــدق ووفــاء
وأصالة وشهامة وشجاعة ،وترفع عن الصغائر.
والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق :ما العمل إثر التعرض ملوقف قبيح
مؤلم كهذا ،ســوى االبتعاد ،وفــي النفس حسرة وتفجع على من خــان العيش
وامللح وباع بأبخس األثمان؟
إذ ال تبدو مساحة التقبل والغفران املقترحة هنا خطوة تنطوي على أية حكمة،
ويمكن ّ
عدها تواطؤا غبيا ضد الذات املجروحة بالحقيقة ،وتشجيعا للخائن على
املضي في غيه ،مستصغرا ومستهينا.
حكاية
وقبل أن يذهب هواة التأويل إلى شخصنة هذا الطرح ،أقول :ال أنطلق من
ٍ
شخصية ،بقدر ما أتأمل في الحالة ،وأحاول أن أتفهم أسبابها ،ويتملكني العجب
يسهمون في دفع املجني عليهم
من قــدرة بعضهم على اقتراف األذى ،بحيث ٌ
املغدورين في أمانهم ،للتوصل إلى أن الحياة قاتمةً ،إلى حد يبدو فيه قرار النأي
والعزلة واالبتعاد عن أولئك النماذج املشوهة وسيلة وحيدة لحماية الــروح من
استمرار األذى في حقها.
ٌ
حني يقدم صديق تكشف األيام أنه ليس صدوقا ألبتة ،ومع اإلصرار والترصد
على التنصل من مسؤوليته في دعم صديقه ومساندته ،بل خذالنه وخيانته
تـحــت أعـ ــذار واه ـي ــة ،فــإنــه يـغـتــال ف ـكــرة الـجـمــال مــن أســاس ـهــا ،ويـنـتـهــك حرمة
اإلحساس باألمان ،ويلغي مفهوما إنسانيا بسيطا وضروريا ،هو الثقة بالحياة
موقف كهذا ،هل
واآلخــريــن ،وقــد يثور شك فيما قد يعد التصرف األمثل في
ٍ
بأعني مغمضة مضللني ،ونعتقد واهمني أن كل شيء
نرتضي أن نعيش الحياة
ٍ
على ما يــرام ،في تكرار لسلوك نعامي ســاذج ،يدفعنا إلــى طمر مشاعرنا في
رمل اإلنكار والتجاهل ،مقنعني أنفسنا في غمرة الحرائق املشتعلة حولنا أننا
فــي مـنـ ً
ـأى عــن الخطر واألذى ،أم ننتصر لكرامتنا الجريحة ونـحـ ّـدق مليا في
الحياة (بنص عينها) ،ونقول لها بكل شجاعة وصراحة كم هي عوراء أحيانا!
مواجهة
ونتحمل بصبر الجمال في بطن الصحراء ،الخسارات التي تترتب على
ٍ
ّ
والتصدي بحزم ملن ّ
تسول له
كهذه ،ونتحلى بالعزم والـجــرأة ملواصلة األمــل،
نفسه إيذاءنا ،وطرده غير آسفني خارج مساحة أرواحنا التي كانت موطن إقامته
الدائم يوما ما ،ونعمل بكل ما أوتينا من رغبة في الحياة على االنتصار لذواتنا،
فنحتمل آالم االنفصال برفعة واستغناء ،ونعض على جراحنا ونصدق ،وطبقا
للمثل الشعبي البليغ «وجع ساعة أفضل بكثير من وجع كل ساعة»! لعلنا ننجو
من حرقة الحزن الالذعة.

هل وقع الطالق
األميركي التركي؟
رب ـمــا ث ـمــة ق ـنــاعــة عـمـيـقــة ل ــدى الــرئـيــس
التركي ،رجب طيب أردوغان ،بأن اإلدارة
األم ـيــرك ـيــة كــانــت ت ــري ــده م ـي ـتــا ،أو على
األقـ ــل مـعـتـقــا ،فـيـمــا ل ــو ن ـجــح االن ـقــاب
ال ـع ـس ـك ــري ص ـي ــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،لـكــن
أردوغ ـ ــان ال ــذي زار مــوسـكــو مـ ــرارا بعد
ذلـ ـ ــك ،وي ـع ـق ــد ات ـف ــاق ـي ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
م ـع ـهــا ،م ـثــل شـ ــراء امل ـن ـظــومــة الــدفــاع ـيــة
ال ـصــاروخ ـيــة إس  ،400وأخ ــرى مماثلة
فــي م ـجــاالت الـنـفــط وم ــد أنــابـيـبــه وبـنــاء
مفاعالت نووية ،ويــزور طهران وينسق
مـعـهــا ضــد إقــامــة دول ــة كــرديــة مستقلة
على وقــع االستفتاء الــذي نظمه حليفه
القديم مسعود البرزاني ...أردوغــان هذا
ـان،
يـعـطــي أوام ــر لـحـكــومـتــه بــإصــدار بـيـ ٍ
بالقوة نفسها ،ردا على البيان األميركي
ال ــذي قضى بتعليق تــأشـيــرات الــدخــول
ل ــأت ــراك ،ب ــل واع ـت ـق ــال م ــوظ ــف ث ــان في
ال ـق ـن ـص ـل ـيــة األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي إس ـط ـن ـبــول،
ّ
التحدي والندية ،وهذا
تعبيرا عن لهجة
س ـل ــوك ت ــرك ــي ل ــم ن ـش ـهــده ،م ـنــذ اتـجـهــت
تركيا غربا ،وانضمت إلــى حلف شمال
األطلسي (الناتو) عــام  ،1952وارتبطت
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا ب ــاملـ ـنـ ـظ ــوم ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
األطـلـسـيــة ،وتـقــوم ب ــدور وظـيـفــي ،ســواء
في مواجهة االتحاد السوفييتي السابق
أو العالم اإلسالمي.
ف ــي امل ـق ـلــب اآلخـ ـ ــر ،أي ف ــي واش ـن ـط ــن ،ال
أح ــد يـسـتـجـيــب لـطـلـبــات أن ـق ــرة الــدائـمــة
بتسليم الــداعـيــة فتح الـلــه غــولــن ،املتهم
بتدبير االنقالب العسكري الفاشل ،كما
أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة تـتـجــاهــل طـلـبــات
الـحـكــومــة الـتــركـيــة املـلـحــة بــوقــف الــدعــم
األم ـي ــرك ــي ل ـك ــرد س ــوري ــة ب ــال ـس ــاح ،بــل
وت ــواص ــل إرسـ ـ ــال م ــزي ــد م ــن ال ـش ـح ـنــات
منها لهم ،وتنشر قواتها برفقة وحدات
ح ـمــايــة ال ـش ـعــب ال ـك ــردي ــة ع ـلــى ال ـح ــدود
التركية ،وتقصي تركيا عن املشاركة في
معركة الرقة.
وتعتمد على «قوات سورية الديمقراطية»
وحدها في معركة كبرى .وعلى املستوى
الثنائي ،باتت تركيا تجد صعوبة بالغة
ف ــي ال ـح ـصــول ع ـلــى أي ش ــيء أو مــوقــف
أميركي يثبت أن التحالف القديم بينهما
بـخـيــر ،حـتــى أن ـهــا تـجــد صـعــوبــة كبيرة
في الحصول على قطع السالح والغيار
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التي نصت عليها االتفاقيات العسكرية
األميركية – التركية ،وال سيما في مجال
صناعة مقاتالت إف  ،16 -وهكذا تتضافر
الخالفات بني واشنطن وأنقرة يوما بعد
آخـ ــر ،وت ـتــراكــم م ــع ال ـش ـهــور وال ـس ـنــوات،
ح ـت ــى تـ ـب ــدو وك ــأنـ ـه ــا ب ــات ــت أم ـ ـ ــام أزمـ ــة
مفتوحة تنذر بالطالق االستراتيجي.
وصــول العالقة التركية – األميركية إلى
هــذا املستوى من التوتر ،نابع من إدراك
تركيا بأنها لم تعد مرتبطة استراتيجيا
بــال ـغــرب ،بشقيه األم ـيــركــي واألوروب ـ ــي،
وأن لـهــا مـصــالــح استراتيجية بروسيا
وإيـ ـ ــران ألس ـب ــاب سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة
وأم ـن ـيــة .وعـلـيــه ،بــاتــت سـيــاســاتـهــا أكثر
جرأة على الصعيد الخارجي ،وهي أمام
إحساسها بتوفر مــروحــة مــن الخيارات
االسـتــراتـيـجـيــة بــاتــت ت ــرى أن السياسة
األميركية في موقع العدو املتربص بها،
وال سيما عندما تدعم اإلدارة األميركية
ح ـ ــزب االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ال ـ ـكـ ــردي،
حليف حزب العمال الكردستاني ،وكذلك
ع ـنــدمــا تـمـتـنــع ع ــن تـسـلـيــم غ ــول ــن ال ــذي
تشن السلطات التركية حربا شرسة ضد
عناصره وأنصاره في الداخل والخارج،
ولـ ـع ــل مـ ــن ي ــدق ــق ف ـي ـم ــا ي ـك ـت ـبــه اإلع ـ ــام
التركي ،هذه األيام ،يرى حجم اإلحساس
التركي بالعداء تجاه الحليف األميركي
السابق.
مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن الـ ـع ــاق ــات األم ـي ــرك ـي ــة
– الـ ـت ــركـ ـي ــة ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ب ـعــدهــا
االس ـتــرات ـي ـجــي وال ـح ـي ــوي ل ـل ـطــرفــن ،لم
تعد محكومة بالقواعد الناظمة لها في
فترة الـحــرب ال ـبــاردة ،فواشنطن لــم تعد
تـتـصــرف وكــأنـهــا تـقــود حلفا أو مـحــورا
بقدر ما تتصرف انطالقا من مصالحها
وأجندتها الـخــاصــة ،حتى لــو تعارضت
مع مصالح الحلفاء ،كما أن تركيا اليوم
ل ـي ـس ــت ك ـم ــا ك ــان ــت فـ ــي الـ ـس ــاب ــق م ـجــرد
شرطي أو مخفر أمامي للواليات املتحدة
والحلف األطلسي ،فــأردوغــان تطلعاته
وطموحاته التي تتجاوز حــدود الرؤية
األميركية ،وبــن التحوالت في الحالتني
ثـ ّـمــة تفكيك لبنية الـعــاقــة الـقــديـمــة ،من
دون م ـعــرفــة إن كـ ــان م ــا س ـبــق س ـيــؤدي
إلــى تفكيك هــذه العالقة التاريخية ،لكن
الثابت أنـهــا انتقلت إلــى مرحلة جديدة
لجهة الدور والوظيفة.
(كاتب سوري)

عمار ديوب

جادلت املعارضة والفصائل العسكرية
ً ّ
السورية طويال :إن النظام وإيــران هما
من أنتج تنظيم داعش وجبهة النصرة
والـجـهــاديــات ،وهـنــاك مــن يقول إن هذه
التشكيالت «شــركـ ٌ
ـات أمـنـيــة» ألكـثــر من
دولـ ــةٍ  ،لــإج ـهــاز عـلــى ال ـث ــورة ال ـســوريــة.
وط ـب ـعــا ه ـنــاك م ــن ّ
رحـ ــب م ــن ال ـســوريــن
بجبهة انصرة والجهاديات باستثناء
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،إيـ ـم ــان ــا س ــاذج ــا م ـن ـه ــم ب ــأن
األخـيــرات سيقاتلن الـنـظــام ،وأن املهمة
الراهنة دحره.
ـض ك ــام ــل مــن
ـ
ف
ـر
ـ
ب
ذاك
ـدل
ان ـت ـه ــى الـ ـج ـ
ٍ
ال ـ ـ ـ ــدول «أصـ ـ ــدقـ ـ ــاء الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري»
وأمـ ـي ــرك ــا وروس ـ ـيـ ــا ،وب ـ ــأن امل ـه ـم ــة اآلن
م ـحــاربــة اإلره ـ ــاب ،وم ــن ث ــم ال ـح ــوار مع
النظام ،وأن النقاش يجب أن يتركز على
كيفية إجراء هذا الحوار فقطُ .حوصرت
املعارضة من الدول العاملية واإلقليمية،
وقيل لها إن أمامها خيارا وحيدا ،وهو
ِ
الـتـحــالــف مــع بقية املـنـصــات «مــوسـكــو،
الـ ـق ــاه ــرة ،ح ـم ـي ـم ـيــم ،واإلذعـ ـ ـ ــان ل ـلــرؤيــة
ال ــروس ـي ــة ،وتـشـكـيــل ح ـكــومــة «وط ـن ـيــة»
بقيادة الرئيس األسد.
ّ
فـ ــي ه ـ ــذه األث ـ ـن ـ ــاء ،عـ ـ ـ ــززت روس ـ ـيـ ــا مــن
عــاق ـت ـهــا ب ـتــرك ـيــا ،وأجـ ـب ــرت ال ـف ـصــائــل
ع ـلــى ال ـخ ــروج م ــن ح ـلــب ،وال ــدخ ــول في
ّ
واملخصص للحوار بني
مسار أستانة،
الـفـصــائــل وال ـن ـظــام ،وب ــإش ــراف روس ــي،
وبــال ـت ـعــاون م ــع تــرك ـيــا وإيـ ـ ــران .أصـبــح

ً
م ـســار أس ـتــانــة ه ــذا ب ــدي ــا حـقـيـقـيــا عن
م ـســار جـنـيــف ،وع ــن امل ـعــارضــة نفسها،
وي ـ ـعـ ـ ّـد الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ع ــاق ــة ال ـف ـصــائــل
بــالـهـيـئــة الـعـلـيــا ّ ل ـل ـم ـفــاوضــات املـشـكـلــة
في الــريــاض ،وأنها املرجعية ،متهافتًا؛
فــالـفـصــائــل م ــع الـ ــدول «ال ـضــام ـنــة» هي
م ــن واف ــق عـلــى مـنــاطــق خـفــض الـتــوتــر،
ّ
وال ـ ـت ـ ــي تـ ـتـ ـح ــك ــم بـ ـه ــا تـ ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل
ُ
ن ـف ـس ـهــا ،وت ـن ـص ــب مـجــالـسـهــا املـحـلـيــة.
وبـعــد تطبيق مــذكــرات التخفيض ،بــدأ
ـاع يـضــم
ال ـ ـ ــروس ي ـت ـك ـل ـمــون ع ــن اجـ ـتـ ـم ـ ٍ
ممثلني عــن املـجــالــس املحلية ومناطق
املـ ـ ـص ـ ــالـ ـ ـح ـ ــات ،بـ ـ ــل وحـ ـ ـت ـ ــى «اإلداراة
ال ــذات ـي ــة» ل ـحــزب االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي
ال ـك ــردي ،فــي حميميم أو م ـطــار دمـشــق
ال ــدول ــي ،وبــالـتــالــي ه ـنــاك م ـســار خــاص
يـ ـت ــراف ــق مـ ــع الـ ـح ــدي ــث عـ ــن الـ ـتـ ـط ــورات
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،واس ـ ـمـ ــه ال ـع ــاق ــة
الروسية املباشرة مع األطراف السورية
ُ
«املـعــارضــة» .ونتائجها ســتـفـ َـرض على
النظام ،وسيفضي إلى اجتماع مباشر
ٍّ
روسي ،وفي إطار
وبإشراف
مع النظام،
ٍ
خطة إلدارة كل مدن سورية ومناطقها،
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا الـ ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ــة ت ـ ـحـ ــت سـ ـيـ ـط ــرة
االحتاللني ،األميركي والتركي ،ومناطق
النظام.
اللوحة الجديدة اآلن هــي دخــول تركيا
إلى إدلب ،وفق مسار أستانة ،وبالتالي
بداية نهاية جبهة النصرة ،و»تحرير»
ال ـقــوات املتحالفة مــع األمـيــركــان مدينة
الرقة ،وكذلك القوات الروسية وحلفاؤها

في دير الزور .بتحقق ذلك ،وهو يتحقق
ت ـب ــاع ــا ،س ـي ـكــون املـ ـس ــار ال ــروس ــي عـلــى
ط ــاول ــة ال ـح ــل ،وس ـت ـكــون ن ـتــائــج خفض
ال ـتــوتــر و»ال ـت ـح ــري ــر ل ـل ـشــرق ال ـس ــوري»
أمام العالم ،للبحث في الخطوة املقبلة،
أي مــا بـعــد «داع ـ ــش» وجـبـهــة الـنـصــرة؛
وت ـن ـط ـل ــق ه ـ ــذه الـ ـخـ ـط ــوة مـ ــن م ــذك ــرات
الـتـخـفـيــض ،وك ــذل ــك م ــن إج ـب ــار الـنـظــام
ً
على الـتـفــاوض مـبــاشــرة على مستقبله
ومستقبل الدولة السورية.
َ
رف ـ ـ ـ ــض الـ ــرئ ـ ـيـ ــس األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،دونـ ــالـ ــد
تـ ــرامـ ــب ،ف ــي اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ــه ال ـج ــدي ــدة
م ـس ــأل ــة الـ ــوجـ ــود اإلي ـ ــران ـ ــي فـ ــي ال ـ ــدول
الـعــربـيــة ،واعـتـبــر إي ــران دول ــة إرهــابـيــة،
كما حرسها الثوري وحزب الله ،وهناك
ـرب ق ــد تـشـنـهــا
ح ــدي ــث م ـس ـت ـجــد ع ــن ح ـ ـ ٍ
إس ــرائـ ـي ــل ع ـل ــى ح ـ ــزب الـ ـل ــه ف ــي ل ـب ـنــان.
وب ــال ـت ــال ــي ،ع ـلــى روس ـي ــا أن تـلـتـقــط ما
تــريــده أمـيــركــا فــي ســوريــة ،وتــدعــم ذلــك
إس ــرائـ ـي ــل والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وي ـف ـي ــد األمـ ــر
ت ــرك ـي ــا بـ ــال ـ ـضـ ــرورة ،وال ي ـت ـن ــاق ــض مــع
مـصـلـحــة الـشـعــب ال ـس ــوري «مـعــارضــن
ومــوالــن» فــي إخ ــراج إي ــران مــن ســوريــة.
ّ
ّ
واإلقليمية
الدولية
وترافقت التطورات
ه ــذه مــع تـصــريـحــات أمـيــركـيــة واضـحــة
ضــد الطموح ال ـكــردي ،فليس مسموحًا
لــرئـيــس إقـلـيــم كــردسـتــان ال ـع ــراق ،زعيم
ال ـ ـحـ ــزب ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي،
مسعود البارزاني ،أو زعيم حزب االتحاد
الديمقراطي الكردي ،في سورية ،صالح
م ـس ـلــم ،تـغـيـيــر حـ ــدود ال ـ ــدول ال ـحــال ـيــة،

صالح الدين الجورشي

ليس الخالص
من «داعش» خبرًا
سعيدًا للنظام،
فبنهاية التنظيم
ينتهي هو بالضرورة

أو الـتـفـكـيــر ب ــدول ــةٍ مـسـتـقـلــة ،وأن دور
امل ـت ـع ــاون ــن م ــع األم ـي ــرك ــان ي ـك ـمــن فـقــط
فــي مـحــاربــة اإلره ـ ــاب ،وال ـح ـصــول على
مـقــدار جيد مــن الحقوق القومية «حكم
ذات ــي فــي ال ـع ــراق ،وح ـقــوق مــواطـنــة في
س ـ ــوري ـ ــة» ،ولـ ـي ــس أكـ ـث ــر مـ ــن ذلـ ـ ــك؛ ه ــذا
يتوافق مع السياسة الروسية في عدم
تغيير «سـيــادة» ال ــدول ،وإضعافها في
آن واحد.
ـات
امل ـحــاولــة اإلي ــران ـي ــة ف ــي تـقــديــم خــدمـ ٍ
ملصلحة أمـيــركــا فــي ال ـعــراق ،ومساعدة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،ح ـي ــدر
ال ـع ـب ــادي ،ف ــي اس ـت ـعــادة ك ــرك ــوك وبـقـيــة
املـ ـن ــاط ــق املـ ـتـ ـن ــازع ع ـل ـي ـه ــا ،ال ت ـســاهــم
ف ــي تـغـيـيــر االس ـتــرات ـي ـج ـيــة األم ـيــرك ـيــة،

كاريكاتير

وبالتالي دعم إيران ،فالقراء ّة األميركية
للسياسة اإليــران ـيــة تـقــول إن ـهــا تـحــاول
ال ـه ـي ـم ـن ــة الـ ـك ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق ،مــا
يتناقض مع سياسة ترامب في العودة
إلــى الـعــراق ،وتحجيم إيــران ،وإجبارها
ع ـلــى ال ـع ــودة إل ــى ح ــدوده ــا ال ـس ـيــاديــة،
ودعـ ـ ــم الـ ـعـ ـب ــادي ،وال ـت ـخ ـل ــص م ــن إرث
باراك أوباما.
ّ
تفيد املالحظة األخـيــرة بــأنــه لــن ُيسمح
لــروسـيــا بــاسـتـمــرار تحالفها مــع إي ــران
ف ــي أي ح ــل س ـيــاســي ف ــي س ــوري ــة ،وإذا
ُ
كــانــت روسـيــا تفهم ذل ــك ،وتـبـقــي سالح
ال ـف ـصــائــل ف ــي م ـنــاطــق خ ـفــض ال ـتــوتــر،
وتعقد املصالحات معهم الستخدامها
ع ـص ــا ل ـل ـت ـخ ــوي ــف ،ورب ـ ـمـ ــا فـ ــي م ـع ــارك
مـسـتـقـبـلـيــة ض ــد ال ــوج ــود اإلي ــران ــي في
سورية ،فإن «تحرير» الرقة ودير الزور
والسيطرة على إدلــب ُيحاصر روسيا،
ُ
ويجبرها على التسريع في فك العالقة
م ــع إي ـ ـ ــران ،وط ـ ــرح م ـ ـبـ ـًـادرات سـيــاسـيــة
ُ
ق ــوي ــة ت ـب ـق ـي ـهــا ُم ـش ــرف ــة ع ـل ــى ال ـح ــل فــي
ّ
سورية ،وتعزز من التوافقات مع أميركا
ً
بخصوص دول أخرى ،كالعراق مثال.
روس ـيــا وأمـيــركــا تـعـمــان عـلــى تصنيع
م ـعــارضــة ت ـتــوافــق م ــع مـصــالـحـهـمــا في
سورية ،وفي الوقت عينه ،سيتم تحديد
م ــوع ــد إلخ ـ ــراج إي ـ ــران م ــن س ــوري ــة .هــذا
ال ــوض ــع الـ ـج ــدي ــد ،أي انـ ـتـ ـه ــاء املـ ـع ــارك
ف ــي س ــوري ــة وال ـض ـغــط ع ـلــى امل ـعــارضــة،
س ـي ـفــرضــان بــال ـتــأك ـيــد خ ـط ــوة ج ــدي ــدة،
وهي مصير النظام السوري ،فاملعارضة

ُيـحـ ّـدد مصيرها ،وكــذلــك الفصائل ،فما
هو مستقبل النظام ،وكيف سيتم إعمار
شركات خارجية؛
سورية ،أي نهبها عبر
ٍ
هذا هو السؤال ما بعد «داعش»؟
هـ ـن ــاك إجـ ــابـ ــات مـ ـتـ ـك ـ ّـررة ه ـن ــا وهـ ـن ــاك،
وتـ ـق ــول ل ـي ــس م ــن سـ ـ ـ ٍّ
ـوري م ـن ـت ـصـ ٍـر فــي
ُ
م ـع ــرك ــةٍ إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة ت ـف ــرض على
األرض ال ـسـ ّ
ـوريــة ،إذًا ال بــد مــن تحجيم
مؤسسات النظام ،وتحديدًا العسكرية
واألم ـن ـي ــة؛ ي ـتــم ذل ــك حــال ـيــا ع ـبــر تــدخـ ٍـل
روسـ ٍّـي واسع فيهما ،لكن ذلك غير كاف
فــي املـنـظــار األم ـيــركــي ،أو إلح ــداث نقلة
فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري .أق ـصــد أن املــوافـقــة
على إبقاء الرئيس الحالي ،وملد ٍة زمنية
ّ
محددة ال تعني إبقاء املؤسسات األمنية
والعسكرية على حالها ،بل سيطاولها
التغيير ال محالة.
ً
ّ
شعبية ًمــن أجل
خسر الـســوريــون ثــورة
نظام أفضل ،وخسر النظام دولة كاملة،
ٍَ
وتحول إلى أدا ٍة لخدمة االحتالالت ،وال
سـيـمــا ال ــروس ــي؛ لـيــس الـنـظــام فـقــط ،بل
وك ــذل ــك فـصــائــل عـسـكــريــة مـنــاهـضــة لــه.
ل ــن ت ـبــدأ إعـ ــادة اإلع ـم ــار كـنـتـيـجــة للحل
الـسـيــاســي ،قـبــل إج ــراء تـغـيـيــرات كبيرة
في النظام ،هذه مسألة ًأكيدة .إذًا نهاية
الـنـظــام أصبحت مـســألــة مـطــروحــة على
ط ــاول ــة امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات .وب ــالـ ـت ــال ــي ،لـيــس
ال ـ ـخـ ــاص مـ ــن «داع ـ ـ ـ ــش» خـ ـبـ ـرًا س ـع ـي ـدًا
للنظام ،فبنهاية هذا التنظيم اإلرهابي
ينتهي هو بالضرورة.
(كاتب سوري)

عماد حجاج

الطلبة المغتربون واالنتقال الديمقراطي
زهير سوكاح

ّ
ش ــكـ ـل ــت الـ ـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـ ـسـ ــادسـ ــة ل ـل ـمــؤت ـمــر
السنوي لقضايا الديمقراطية والتحول
الديمقراطي ،التي نظمها املركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات ،في تونس
(22ـ  24سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول  )2017تحت
عنوان «الجيل واالنتقال الديمقراطي»،
فرصة مهمة للباحثني العرب ،من داخل
ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ومـ ــن خـ ــارجـ ــه ،ل ـعــرض
(وم ـنــاق ـشــة) مـقــاربــاتـهــم املـتـنــوعــة لعدة
إشكاالت ،يطرحها هذا الترابط العالئقي
الثري بني مفهومي «الجيل» و»االنتقال
الديمقراطي» في سياق عربي يشهد ،منذ
بــدايــة الربيع العربي وال ي ــزال ،مخاضا
انتقاليا أسهم في تأسيسه جيل الشباب
العربي ،ليس فقط داخل رقعة الجغرافيا
العربية ،بل حتى من خارجها.
وك ــان لــي ش ــرف ع ــرض نـتــائــج دراسـتــي
ف ــي إط ــار ه ــذا املــؤت ـمــر الـبـحـثــي ،والـتــي
تعاطت عن قــرب مع نخبةٍ عربية نــادرا
مـ ــا ت ـل ـت ـف ــت إل ـي ـه ــا الـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة
واالجتماعية العربية ،وهي فئة الطلبة
ُ
ال ـع ــرب امل ـغ ـتــربــن ،ف ــي م ـحــاولــة بحثية
لرد نوع من االعتبار الرمزي لهذه الفئة
الجيلية املهمة ،والتحسيس بحضورها
ال ــام ـك ــان ــي ف ــي ال ــوط ــن الـ ـع ــرب ــي ،عـلــى
الــرغــم مــن الـبـعــد الـجـغــرافــي عـنــه ،حيث
ُ
سعيت إلى تسليط الضوء على تمثالت
هـ ــؤالء الـطـلـبــة ال ـع ــرب ،وخ ـصــوصــا في
ال ـج ــام ـع ــات األمل ــانـ ـي ــة ،ب ـش ــأن االن ـت ـق ــال
الــدي ـم ـقــراطــي ،فــي م ـحــاولــة لفهمها في
ارتباطها أيضا بمجموعة من القضايا
امللحة ،مثل مفهوم الديمقراطية نفسه،
ومــواق ـف ـهــم م ــن الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،وم ــدى
اهتمامهم بمجريات األحــداث العربية،
بــوص ـف ـهــم امـ ـت ــدادا ل ـل ـش ـبــاب الـجــامـعــي
ال ـع ــرب ــي خ ـ ــارج ال ــرق ـع ــة ال ـع ــرب ـي ــة ،وق ــد
اسـتــأنـسـ ُـت لـهــذا األم ــر بـبـعــض النتائج
املـ ـهـ ـم ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ــوصـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا امل ــؤش ــر
ال ـع ــرب ــي ل ـس ـنــة  ،2016وهـ ــو أي ـض ــا مــن
م ـ ـشـ ــاريـ ــع املـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـعـ ــربـ ــي ل ــأبـ ـح ــاث
ودراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات ،وخـ ـص ــوص ــا
املرتبطة بالتعاطي الشبابي مع قضايا
الديمقراطية والربيع العربي واملشاركة
االفتراضية في املنطقة العربية.
ومـ ــا أث ـ ــار ان ـت ـبــاهــي ف ــي أثـ ـن ــاء إن ـج ــازي
هاته الدراسة ،أنه على الرغم من التنوع
الطبيعي لــدى هــؤالء الطلبة والطالبات
الديمقراطية مفهوما،
الشباب في تمثل
َ
إال أن تعريفاتهم العفوية َب َّينت قدرتهم
ّ
محدد لهذا املفهوم،
على تقديم تعريف
مــا عـكــس ت ـصــورا واض ـحــا فــي أذهــانـهــم
لثقافة الديمقراطية ،الـتــي ُيعايشونها
ي ــومـ ـي ــا ويـ ـتـ ـف ــاعـ ـل ــون مـ ــع ت ـم ـظ ـهــرات ـهــا
فـ ــي م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاح ــي الـ ـحـ ـي ــاة فـ ــي بـلــد
دي ـم ـقــراطــي ،م ـثــل أمل ــان ـي ــاُ ،م ـظ ـهــريــن في
الوقت نفسه ،انحيازا إيجابيا إلى النظام
الديمقراطي ،باعتباره ممارسة سياسية
ت ـك ـف ــل ل ـل ـم ــواط ــن الـ ـ ُـحـ ــريـ ــات وال ـح ـق ــوق
ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ــدنـ ـي ــة واس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا.
وه ـ ـن ـ ــا ،رأى م ـع ـظ ـم ـه ــم أن ـ ـ ــه ال ي ــوج ــد
فـ ــي ن ـظ ــره ــم أي ت ـ ـعـ ــارض بـ ــن اإلس ـ ــام
والديمقراطية ،بمعنى أنهم ال يعتبرون
اإلســام عائقا أمام انتشار الديمقراطية
ف ــي ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وه ــو ش ـبــه إج ـمــاع
بينهم ،على الرغم من تنوع تعاطيهم مع
هاته العالقة بني اإلسالم والديمقراطية،
والتي تعتبر من أهم القضايا اإلعالمية

مواقف الشباب
بعيدة عن كونها
مجرد قناعات
جامدة تعكس
إيديولوجيات
سياسية معينة

فــي أملــان ـيــا .وع ـمــومــا عـ ّـبــر مـعـظــم هــؤالء
ال ـش ـبــاب أن ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،مـثــل بــاقــي
أرجـ ـ ـ ــاء الـ ـع ــال ــم ،ي ـح ـت ــاج الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ب ــوصـ ـفـ ـه ــا م ـس ـت ـق ـب ــا ال م ـ ـنـ ــاص م ـن ــه،
ونتيجة مرتقبة ملخاض طويل تشهده
املنطقة ،مثلما شهدته بقاع أخــرى ،مثل
أملانيا التي قطعت مسارا طويال وشاقا
نحو بـنــاء ديمقراطيتها ،جعلت بعض
هـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب ي ـع ـت ـبــرون ـهــا ن ـمــوذجــا
تاريخيا ُيحتذى به عربيا.
وب ـ ـ ـخـ ـ ــاف نـ ـظ ــرتـ ـه ــم اإلي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة إلـ ــى
الديمقراطية مفهوما وممارسة ،اتسمت
مواقف هؤالء الشباب بطابع السلبية من
مــآالت الربيع العربي ،ونتائجها املاثلة
أمامنا ،في مرحلة ما بعد ثورات الربيع،
ح ـيــث اع ـت ـبــر جـلـهــم أن ال ــرب ـي ــع الـعــربــي
فشل ،ولــم يحقق األه ــداف املــرجــوة منه،
ب ــل جـلــب عـلــى املـنـطـقــة الـعــربـيــة ك ــوراث
إض ــافـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا فـ ــي دولـ ـ ـ ــه ،وق ــد
ّ
عبروا عن موقفهم شبه املوحد هــذا ،في
املقابالت التي أجريتها معهم ،بنوع من
امل ــرارة والـتـحـســر والـقـلــق عـلــى مستقبل
املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،غـيــر أن بـعـضــا منهم
اعتبر فشل الــربـيــع الـعــربــي ليس نهاية
ال ـط ــري ــق ال ـع ــرب ــي ن ـح ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة،
ب ـم ـع ـنــى أن ـ ــه م ــن املـ ـحـ ـط ــات ال ـتــاري ـخ ـيــة
للتحول الديمقراطي ،وال بد له من بدائل
مستقبلية.
أما تصورات هؤالء الشباب عن االنتقال
ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ب ــوص ـف ــه م ـف ـه ــوم ــا ،فـقــد
تباينت إلــى درجــة الـتـضــارب ،وال غرابة
ف ــي هـ ـ ــذا ،ذل ـ ــك أن ـ ــه ح ـت ــى ف ــي األدبـ ـي ــات
الـتـنـظـيــريــة ذاتـ ـه ــا ُي ــاح ــظ ت ـن ــوع كبير
ف ــي ال ـت ـعــري ـفــات امل ـق ـ ّـدم ــة ل ـه ــذا امل ـف ـهــوم،
بـ ـ ــل واخـ ـ ـت ـ ــاط ـ ــه مـ ـ ــع مـ ـفـ ـه ــوم الـ ـتـ ـح ــول
الــدي ـم ـقــراطــي ،لـكــن عـلــى ال ــرغ ــم م ــن هــذه
الضبابية املفهومية ،أجمعت كل آرائهم
ع ـل ــى ش ـب ــه انـ ـ ـع ـ ــدام وج ـ ـ ــود أي ان ـت ـق ــال
حـقـيـقــي إلـ ــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي الــوطــن
العربي ،ما عدا الحالة التونسية الراهنة،
م ــا ع ـكــس ن ـظ ــرة ت ـشــاؤم ـيــة لـغــالـبـيـتـهــم
ب ـش ــأن مـسـتـقـبــل االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي
في الوطن العربي ،بمعنى التغير نحو
ال ـح ـك ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي .ح ـي ــث ي ـ ــرى جــل
م ــن قــابـلـتـهــم أن ال ـط ــري ــق ال ـع ــرب ــي نحو
الديمقراطية شــاق ُ
ومــرهــق ،وقــد يحتاج
وق ـ ـتـ ــا طـ ــويـ ــا ،ب ــال ـن ـظ ــر إلـ ـ ــى ال ـح ــاض ــر
الصعب الذي يتفشى فيه الجهل واألمية،
ويغيب فيه وعي عربي بأهميتها ،وهذا
التوصيف يـكــاد يتطابق مــع مــا ُيقصد
ب ــه ،فــي األدب ـي ــات الـسـيــاسـيــة ،بالتحول
السياسي ،أي عملية التحول التدريجي

مــن الــاديـمـقــراطـيــة نـحــو الــديـمـقــراطـيــة،
والـ ــذي ي ـطــرأ فــي بـلــد مــا مــن الناحيتني
ال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وهـ ــو ب ـهــذا
املعنى سيرورة مجتمعية ،عكس مفهوم
االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ال ـ ــذي ُيـسـتـعـمــل
ب ــاألح ــرى ،بــوص ـفــه نـتـيـجــة تـغـيــر نـظــام
الحكم إلى الديمقراطية.
وعلى الرغم من هاته النظرة التشاؤمية،
ُّ
أك ـ ــد ل ــي ُجـ ـ ــل م ــن قــاب ـل ـت ـهــم م ــن الـطـلـبــة
الـ ـع ــرب امل ـغ ـت ــرب ــن أن ل ــدي ـه ــم اه ـت ـمــامــا
دائ ـمــا ومـتــواصــا بــالـشــؤون السياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وم ـجــريــات ـهــا ،ل ـيــس فقط
فـ ــي ب ـل ــد األص ـ ـ ــل خـ ـص ــوص ــا ،بـ ــل أي ـضــا
فــي بقية ال ــدول العربية ،على الــرغــم من
انـشـغــاالتـهــم الـيــومـيــة وأع ـب ــاء ال ــدراس ــة
الجامعية في أملانيا ،حيث َص َّرحوا أنهم
يستقون األخبار واملعلومات عن بلدانهم
عــن طريق مــواقــع التواصل االجتماعي،
وفي مقدمتها «فيسبوك» ثم «يوتيوب»
واإلعــام اإللكتروني العربي ،إلى جانب
بـ ـع ــض ال ـ ـق ـ ـنـ ــوات اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
ّ
واألمل ــانـ ـي ــة ،ح ـيــث ُي ـمــك ـن ـهــم «ف ـي ـس ـبــوك»
خصوصا من التواصل الدائم والتفاعل
اآلني مع مختلف القضايا التي تهمهم،
ب ــل وأي ـض ــا الـتـعـبـيــر ع ــن آرائـ ـه ــم بـشــأن
امل ـج ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة واملـجـتـمـعـيــة في
املـنـطـقــة ،ول ــو افـتــراضـيــا كـمــا لــو أنـهــم ال
يزالون في أوطانهم ،ويبدو هنا أن البعد
ال ـج ـغــرافــي ،إض ــاف ــة إل ــى وت ـي ــرة الـحـيــاة
املتسارعة فــي بلد مـتـطــور ،مثل أملانيا،
لم يثنيا هذه النخبة الجامعية املهاجرة
عــن الـتـعــاطــي مــع املــرحـلــة الــراه ـنــة التي
ي ـج ـتــازهــا ال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،واألكـ ـي ــد أن
شبكات التواصل االجتماعية ساهمت،
بشكل حــاســم ،بــل وبشكل غير مسبوق،
ف ــي ك ـســر ال ـح ــواج ــز الــزم ـن ـيــة وامل ـكــان ـيــة
وت ـج ــاوزه ــا ،ب ــل والـتـمـكــن م ــن الـتـفــاعــل
االفـتــراضــي مــع الــوطــن الـعــربــي ،ولــو من
خارج رقعته الجغرافية.
ّ
وق ـ ـ ــد ت ـ ــول ـ ــد ل ـ ـ ــدي ان ـ ـط ـ ـبـ ــاع ،ف ـ ــي أثـ ـن ــاء
املـقــابــات مــع ه ــؤالء الـشـبــاب الجامعي،
وكانت مفتوحة ومطولة بل وصريحة،
أن مواقف هؤالء الشباب بدت بعيدة كل
البعد عــن كونها مجرد قناعات جامدة
تعكس إيديولوجيات سياسية معينة،
ح ـي ــث ك ـ ــان مـ ــن ال ـص ـع ــب ل ـ ــي ،ك ـب ــاح ــث،
تصنيف أقوال عديدين منهم من كونها،
على سبيل املثال ،ذات خلفية إسالمية أو
ماركسية أو علمانية أو يسارية أو حتى
لي كأنها جيل جديد من
قومية ،بل بدت ُ
الـتـصــورات غير املـسـيـســة ،بــل والنقدية
للواقع الـعــربــي ،على الــرغــم مــن الــوجــود
خــارج جغرافيته ،وهنا القيمة املضافة
لـ ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة الـ ـت ــي أدرج ـ ـهـ ــا املــؤت ـمــر
السنوي ضمن جدول أعماله ،في أنها قد
تعاطت مع فئةٍ مجتمعيةٍ عربيةٍ  ،أهملها
البحث االجتماعي العربي بوضوح ،ما
ّ
متعددة مرتبطة باملواقف
يجعل أبعادا
السياسية لإلنسان العربي املغترب في
عــاقـتــه مــع الــوطــن الـعــربــي ،وخصوصا
بـعــد حــركــة ال ـل ـجــوء الـعــربـيــة اب ـت ــداء من
سنة  ،2015بــا أجــوبــة متكاملة ،الشيء
ّ
الـ ــذي ُي ـحــتــم حـقـيـقــة ض ـ ــرورة الـتـعــاطــي
البحثي مع هذا الوجود العربي املتزايد
خارج رقعته الجغرافية ،عن طريق إجراء
دراسات ُم ّ
وسعة ،ال مناص من أن تسهر
ٌ
على إنـجــازهــا مــؤسـســات بحثية عربية
متخصصة.
(باحث مغربي في أملانيا)
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مع نهاية كل سنة ،يندلع جدل عاصف في تونس بشأن ميزانية السنة املوالية .لقد
جماعية إجبارية وقاسية ،ترتفع خاللها نسب
تحول ذلك بمثابة رياضة موسمية
ٌ
القلق والغضب واملناورة ،وتحف بها حالة من التوتر الشديد ،بسبب ضغط الوقت،
ّ
وتعدد الحيل واملزايدات بني مختلف مجموعات الضغط واملصالح ،ألن املصادقة
على امليزانية يجب أال تتجاوز نهاية شهر ديسمبر /كانون األول ،وهو ما جعل كل
امليزانيات املتالحقة بعد الثورة يطغى عليها االرتجال ،وتفتقر مناقشتها أحيانا
للحس النقدي والتعقل والشعور باملسؤولية وعدم اإلقدام على اإلصالحات الكبرى.
ولهذا السبب ،يشعر التونسيون في كل مرة بأن باخرة الوطن تترنح في وسط بحر
شديد االضطراب  .لم يختلف األمر هذه املرة عن السنوات السابقة ،لكن الشعور
بالخطر ازداد حــدة .وسنقف فــي هــذا املـقــال عند ثعبان كــان يستخف بــه معظم
السياسيني والخبراء ،ونقصد به التداين الخارجي ،غير أن هذا الثعبان تضخم
حجمه بشكل غير مسبوق ،حتى بلغ  %70بعد أن كان قبل الثورة ال يتعدى سقف
 .%35فكل حكومة تأتي تلقي نظرة على ذلك الثعبان ،تستهني به ،وقد تخاف من
مواجهته ،ثم تستجيب لحاجياته ،وتندفع في اتجاهني ،أولهما تكرار االلتزام بدفع
فوائضه السابقة .ومن جهة أخرى ،تستنفد كل طاقاتها من أجل الحصول على
ديون إضافية ،لتغطية حاجياتها القديمة والجديدة.
يقول الخبراء إن تونس تقترب من خط الالعودة ،ألن ميزانية السنة املوالية أي 2019
قد تكون محكومة بنوع من الحلقة العبثية ،حيث قد تضطر حكومة يوسف الشاهد،
أو من سيرثها ،إلى تخصيص كل القروض التي ستبحث عنها في األسواق املالية
الدولية ،من أجل تسديد فائض الديون السابقة ،وما يعنيه ذلك من شلل لالقتصاد ،وما
يتبعه من تداعيات سلبية على مقومات التنمية واالستقرار االجتماعي والسياسي.
طرحت مسألة الديون مباشرة بعد الثورة .ودار حول هذه املعضلة جدل واسع ومعقد
بني السياسيني وخبراء االقتصاد .كانت أحــزاب أقصى اليسار بالخصوص (إلى
جانب منظمات في املجتمع املدني) تدعو إلى اإلعالن عن عدم استعداد تونس ،دفع
ما هو متخلد في ذمتها من «ديون كريهة» ،أي استغالل الظرف الثوري الذي كانت
عليه تونس إلقناع األطراف الدولية بضرورة شطب هذه الديون ،نظرا لكونها لم تذهب
في صالح التونسيني ،وإنما ذهبت ،في الغالب ،لتعزيز ماكينة الفساد التي اشتغلت
بشكل غير مسبوق في العهد السابق ،وأدت إلــى ما يعرف بحكم العائلة .لم يكن
هذا األمر غائبًا عن عيون مؤسسات التمويل الدولية .لكن هذه الدعوة لم تمر ،نظرًا
لوجود أغلبية واسعة ناهضت هذا الطرح ،واعتبرت االقتصاد التونسي قادرًا على
أن يستعيد عافيته خالل فترة وجيزة ،ولهذا حفاظًا على صورة تونس في الخارج،
وحتى ال ينظر إليها وكأنها قد تحولت إلى دولة فاشلة ،تم االلتزام بدفع أصل الديون
القديمة والجديدة ،إلى جانب الفوائض املترتبة عنها .صحيح أن تونس ،بفضل ذلك،
حافظت على سمعة جيدة في األســواق املالية العاملية ،لكن الرأسمالية العاملية لم
تقدر ذلك ،وإنما تعاملت معها بكثير من االنتهازية والجشع .قارن أحد املختصني
في االقتصاد بني تعامل املجموعة األوروبية مع اليونان من جهة ومع تونس من
جهة أخ ــرى .يمر الـبـلــدان بــأزمــة هيكلية متشابهة ،لكن أثينا حصلت على دعم
مالي ،فاق ما حصلت عليه تونس بنسبة  35مــرة! .أدرك البرملانيون األوروبيون
خطورة األزمة التونسية ،وتداعياتها الخطيرة على دول شمال املتوسط ،فطالبوا
حكوماتهم أخيرا بتحويل ديونها في تونس إلى استثمارات .وهو ما فعله بعضهم
بشكل جزئي مع صمت البقية .مهما كانت تبريرات الحكومات األوروبية والغربية،
فالواضح أن هناك قدرًا من االستخفاف بحجم املخاطر التي ّ
تهدد تجربة االنتقال
الديمقراطي في تونس .صحيح أن على التونسيني االعتماد على أنفسهم ،والتوقف
نهائيا عن العبث املتواصل هنا وهناك ،لكن البالد ليست قادرة على االستغناء عن
الدعم الخارجي .ومن يزعم غير ذلك فهو ّ
يروج األوهام ،ويحرث في البحر.

مستدام
التعليم في مصر تدهور ُ
سامح راشد

دوامة العنف والعنف المضاد في مصر
خليل العناني

ال يــزال نــزيــف الــدم مستمرًا فــي مـصــر ،وال
يبدو أنه سوف يتوقف قريبًا .فقبل يومني
س ـق ــط ن ـح ــو  15ش ــرط ـي ــا مـ ــا بـ ــن ض ـبــاط
ومـجـنــديــن فــي مــا أسـمـتــه وزارة الداخلية
ـات» وق ـعــت ف ــي طــريــق
امل ـصــريــة «اش ـت ـب ــاك ـ ٍ
الواحات البحرية (عند الكيلو  135جنوب
غ ــرب مــديـنــة ال ـقــاهــرة) بــن ق ــوات للشرطة
ومـ ـسـ ـلـ ـح ــن ،ف ـ ــي ح ـ ــن تـ ـتـ ـح ــدث ت ـق ــاري ــر
إخ ـب ــاري ــة ع ــن ارت ـف ــاع ع ــدد ال ـض ـحــايــا إلــى
ً
أكثر من خمسني قتيال ،وإصابة العشرات،
ً
ف ـضــا ع ــن اخ ـت ـطــاف ضــابــط ش ــرط ــة ،قيل
فيما بعد إنه تم تحريره.
ُ
وحتى كتابة هذه السطور ،لم تعرف هوية
املـسـلـحــن ،ول ــم تـعـلــن أي ــة جـمــاعــة تبنيها
العملية ،والـتــي تعد األكـثــر دمــويــة وعنفًا
ضــد ق ــوات الـشــرطــة املـصــريــة مـنــذ انـقــاب
الـ ـث ــال ــث مـ ــن ي ــول ـي ــو  .2013ومـ ـن ــذ وقـ ــوع
الحادث ،راجت أخبار وتكهنات عن تورط
تـنـظـيــم امل ــراب ـط ــن ف ـيــه ،وه ــو تـنـظـيــم نشأ
وظ ـهــر عـلــى الـســاحــة الـجـهــاديــة فــي مصر
مـنـتـصــف ال ـع ــام ال ـج ــاري ( ،)2017بـقـيــادة
الـ ـض ــاب ــط الـ ـس ــاب ــق فـ ــي س ـ ــاح ال ـصــاع ـقــة
املصرية ،هشام عشماوي .وإذا ما ثبت ذلك،
فإنه يعني أن مصر مقبلة على دورة جيدة
من العنف الجهادي غير مسبوقة.
الـغــريــب أن عملية قتل الـضـبــاط والجنود
امل ـصــريــن ف ــي اش ـت ـبــاكــات ال ــواح ــات تمت
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ي ـ ـكـ ــاد ي ـ ـكـ ــون بـ ــدائ ـ ـيـ ــا م ـ ــن ح ـيــث
التخطيط والتنفيذ ،وهو ما يكشف الفشل
ال ــذري ــع فــي الـتـعــاطــي م ـعــه .فـحـســب رواي ــة
الداخلية املصرية ،فإن العملية جرت بعدما
وصلت إليها معلومات عن وجــود جماعة
مسلحة تختبئ في كهوف منطقة الواحات،
بهجمات على مواقع وأهداف
وتعد للقيام
ٍ
حـيــويــة داخ ــل الـقــاهــرة كــاألبـنـيــة الرسمية
والـ ـكـ ـن ــائ ــس ...إلـ ـ ــخ ،لـ ــذا ت ـح ــرك ــت قـ ــوة مــن
الشرطة ،مــن أجــل التصدي لهذه الجماعة
املـسـلـحــة الـتــي بــاغـتــت الـشــرطــة بــالـهـجــوم،
قبل أن تصل هــذه إلــى منطقة اختباء تلك.

وتكشف هذه الرواية أن ثمة اختراقًا واضحًا
لجهاز الشرطة من املسلحني ،وأن ثمة من
أب ـلــغ املـسـلـحــن بـتـحــركــات ق ــوات الـشــرطــة،
بـغــرض أن تباغت هــي بــالـهـجــوم ،وهــو ما
حدث بالفعل ،وربما هذا هو سبب ارتفاع
عدد ضحايا الهجوم الــذي استخدمت فيه
أسلحة ثقيلة ،منها قذائف صاروخية «آر.
بي.جي» وعبوات ناسفة.
يأتي هجوم الواحات عقب أقل من أسبوع
ٌ
مجموعات مسلحة،
من هجوم آخــر شنته
تابعة لتنظيم واليــة سيناء وســط منطقة
ال ـع ــري ــش ،وأس ـف ــر ع ــن مـقـتــل م ــا ي ـقــرب من
 15مجندا ،وذلــك مــن خــال استهداف عدة
كمائن في منطقة كرم القواديس والجورة
وب ـ ــرك ـ ــان  ،5وسـ ـ ــط م ــديـ ـن ــة الـ ـع ــري ــش فــي
محافظة شمال سيناء .وهو ليس الهجوم
األول الـ ـ ــذي ت ـت ـع ـ ّـرض ل ــه قـ ـ ــوات ال ـشــرطــة
والجيش فــي مصر ،ولــن يكون األخـيــر في
ظ ــل دوام ـ ــة ال ـع ـنــف وال ـع ـنــف امل ـض ــاد الـتــي
ب ــدأت قـبــل حــوالــى أرب ــع س ـن ــوات ،وال تــزال
تــأكــل أبـنــاء الــوطــن .وإذا مــا ثبت فعليًا أن
تنظيم املرابطني هو الذي يقف خلف هجوم
الــواحــات ،وهــو ال ــذي بايع تنظيم القاعدة
قـبــل حــوالــى عــامــن ،ف ـهــذا يـعـنــي أن مصر
بــاتــت مـحــاصــرة بــن تنظيميني إرهــابـيــن
كبيرين ،والية سيناء في الشرق ،واملرابطني
في الـغــرب .وكالهما يتمتع بخبرة قتالية
واض ـح ــة ،ول ــدي ــه أس ـل ـحــة ثـقـيـلــة م ـت ـطــورة،
ويبدو أن لديه قدرة تمويلية لعملياته.
وي ـظ ــل ال ـب ـعــد ال ـس ـيــاســي لـلـعـنــف الـحــالــي
أمـ ـ ـ ـ ـرًا مـ ـهـ ـم ــا ف ـ ــي فـ ـه ــم الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـك ـل ـي ــة
ل ــأوض ــاع فــي م ـصــر ،فـمــن يـتــابــع بـيــانــات
جماعات العنف التي ظهرت على الساحة
املصرية خالل العامني األخيرين يكتشف،
ب ـس ـهــولــة ،ال ـعــاقــة ب ــن حــالــة ال ـق ـمــع ال ــذي
يـ ـم ــارس ــه الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـح ــال ــي تـ ـج ــاه بـعــض
الـ ـتـ ـي ــارات اإلس ــامـ ـي ــة وارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـع ــدالت
الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـرف وال ـ ـع ـ ـنـ ــف لـ ـ ــدى ق ـ ـطـ ــاعـ ــات مــن
ش ـب ــاب اإلس ــام ـي ــن ال ــذي ــن ان ـخ ــرط ــوا في
الـصــراع املسلح ضــد الــدولــة ومؤسساتها
وشـ ـخ ــوصـ ـه ــا .ف ـل ــم ت ـش ـه ــد مـ ـص ــر ،طـ ــوال

ستظل مصر تدور
في دائرة العنف
ما لم يتم االعتراف
بوجود أزمة سياسية

تاريخها الحديث ،هــذا االرتـفــاع في معدل
الـعـنــف ،س ــواء ال ــذي تـمــارســه الــدولــة تجاه
خـصــومـهــا اإلســام ـيــن ،أو ال ــذي تمارسه
الجماعات والخاليا والتنظيمات املسلحة
ض ــد ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
عقدي الثمانينيات والتسعينيات اللذين
شـ ـه ــدا ع ـم ـل ـي ــات م ـس ـل ـحــة ضـ ــد ال ـش ــرط ــة،
وبعض السياسيني املصريني واألجانب.
واألنـ ـ ـك ـ ــى إص ـ ـ ـ ــرار الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـح ــال ــي عـلــى
ال ـت ـع ــاط ــي م ــع ال ـع ـن ــف م ــن م ـن ـظ ــور أم ـنــي
فـحـســب ،وم ــن دون وج ــود رؤي ــة سياسية
أو اجتماعية للتصدي له ،بل يبدو اقترابه
ً
األمـ ـن ــي ف ــاش ــا إلـ ــى ح ــد ب ـع ـيــد ،ك ـمــا تــدل
عـلــى ذل ــك الـعـمـلـيــات اإلره ــاب ـي ــة ال ـتــي تقع
بــاسـتـمــرار ويــدفــع ثمنها ك ـث ـيــرون .وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن هـ ــذا ال ـف ـش ــل األمـ ـن ــي يـظـهــر
الـنـظــام بمظهر الـعــاجــز عــن حماية أف ــراده
ومؤسساته ،إال أنه ال يتوقف عن توظيفه
سـيــاسـيــا ،فــال ـحــوادث اإلرهــاب ـيــة املـتـكـ ّـررة
ت ــدع ــم س ــرديـ ـت ــه عـ ــن مـ ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب،
وتكسبه تعاطفًا داخليًا وخارجيًا هو في
ّ
أمس الحاجة إليه ،خصوصا في ظل فشله
االقتصادي واالجتماعي .لــذا ،ال غرابة أن
يظل وزيرا الداخلية والدفاع في موقعيهما،
على الرغم من فشلهما الــذريــع في حماية
أفرادهما من هجمات اإلرهابيني.
(كاتب وأستاذ جامعي مصري)

بينما كــان الطالب املقبولون في املــدارس اليابانية في مصر ينتظرون إعــان بدء
الدراسة بني لحظة وأخرى ،إذا بقرار مفاجئ من وزارة التعليم يقضي بتأجيل الدراسة
إلى موعد غير ّ
محدد ،وإعادة الطالب إلى مدارسهم األصلية .ووفقًا لوزير التعليم،
طارق شوقي ،جاء القرار نتيجة عدم اكتمال التجهيزات املطلوبة في بعض املدارس،
مؤكدًا أن عبد الفتاح السيسي هو من حسم قرار التأجيل .إن كان الوزير صادقًا،
فهو يدين نفسه ،إذ يعني ذلك أنه كان سيسمح ببدء الدراسة في تلك املدارس ،قبل
استكمال املنشآت والتجهيزات املطلوبة ،لكن تسريبات من داخل البرملان تنقل عن
الوزير قوله إن السيسي ّقرر التأجيل ،بعد رفض اليابانيني طلبه مضاعفة رسوم
الدراسة في تلك املــدارس .أيًا كانت الخلفيات الحقيقية لقرار التأجيل ،الشاهد فيه
حالة التخبط والرعونة التي تتجاوز ملف املــدارس اليابانية ،وتميز مختلف جوانب
ّ
العملية التعليمية في مصر .وإنصافًا للوزير الحالي ،يجب تذكر أن مهمة وزير
التعليم في مصر ،منذ عقود ،هي التجريب وإدخال التعديل ثم الرجوع عنه ،من دون
«سياسة» تعليمية أيًا كانت .فال توجه عاما واضــح ،وال تصور متكامل لألهداف
املبتغاة من التعليم .والفجوة الحاصلة بني التعليم وسوق العمل املصري في اتساع
مستمر منذ السبعينيات ،من دون أي جهد لسدها أو حتى تثبيتها .فهناك تركيز
شديد على التوسع األفقي ،وزيــادة أعــداد املتعلمني كيفما اتفق .وتلفظ الجامعات
سنويًا مــا يــزيــد عــن نصف مليون خــريــج فــي تخصصات نظرية ومكتبية ،مثل
القانون واآلداب والتجارة ،فرص العمل فيها نادرة .بينما األعمال الفنية واملهن ذات
املهارات اليدوية والوظائف النوعية ،تفتقد العمالة املؤهلة لها.
ومن أبرز الدالئل على غياب السياسة وانعدام الرؤية في التعليم ،تضارب القرارات
بشأن شهادتي الثانوية العامة ،واالبتدائية .حيث تتأرجح الـقــرارات الرسمية مثل
البندول ،بني إلغاء الصف السادس االبتدائي ثم إعادته .وتعديل شهادة الثانوية العامة
لتصير عامًا ،أو عامني ،أو ثالثة كما يعتزم الوزير الحالي .وفي كل مرة ،يتم الرجوع
عن القرار بعد فترة قصيرة ،من دون تفسير أو تبرير ،كأن أسباب التعديل انتفت
ً
فجأة أو لم تكن أص ــا .منذ نحو أربعة عقود ،لم يتول حقيبة التعليم في مصر
تربوي ،ولو مرة واحدة .فكل وزراء التعليم في مصر جاؤوا من تخصصات بعيدة
عن التعليم أو التربية .كذلك لم يتول املهمة أبدًا أحد الوكالء في الوزارة أو أحد خبرائها
املتخصصني في جوانب العملية التعليمية مثل املناهج أو تأهيل املعلمني أو حتى
إدارة املنشآت التعليمية ،على الرغم من أن أروقــة الــوزارة تكتظ بعشرات بل مئات،
خبراء ومتخصصني على مستوى رفيع من التأهيل معرفة وممارسة .ال أسرار
خفية وراء تــدهــور التعليم املـصــري ،فاألسباب واضـحــة ملــن يريد أن يــرى ويفهم.
والتعليم الذي يبني اإلنسان ،ومن خالله تنهض املجتمعات ،ال يراد ملصر أن تعرفه.
وربما هي مصادفة أال يأتي أبدًا وزير تعليم من قلب العمل التعليمي والتربوي.
وربما أيضًا مصادفة ،أن كل وزير ّ
يبدل ويغير في محتوى التعليم ومراحله ،كما لو
كان يغير ديكور مكتبه .وربما هي مصادفة ثالثة ،أن ال وزير واحدا منذ عقود سعى
إلــى تحديث (وتطوير) التعليم الفني الــذي يفتقده بحق ســوق العمل .وهــي بالطبع
مصادفة أخــرى ،أال يبحث أحــد عن توجيه التنسيق الجامعي نحو التخصصات
النادرة واملطلوبة للتنمية الشاملة ،أو التحديث الصناعي أو االستصالح والزراعة
واملجاالت التقنية وريادة األعمال وإدارة املشروعات الصغيرة وتنمية األفكار وقيادة
املجتمعات املحلية والعمل التنفيذي .وأخيرًا ،يتصادف أن تشهد مصر ،على مدى
عقدين ،سهولة وسالسة في إنشاء جامعات خاصة ،تتشابه اهتماماتها وتتوازى
في تكرار التعليم الحكومي النظري واملكتبي ،من دون ضبط من الدولة أو تدخل
ّ
للتحجج بذريعة املؤامرة الخارجية،
للتوجيه نحو التخصصات املطلوبة .ال مجال هنا
فما يفعله املـصــريــون فــي أنفسهم يعفي أي متآمر خــارجــي مــن جهد التخريب
والتدمير .وبعد عقود من استنساخ السياسات نفسها ،وإصدار القرارات نفسها،
ثم إلغائها ،صارت مصر تجيد وبامتياز ،التخريب املستدام ،للتعليم ..ولغيره.

16

مجتمع

االثنين  23أكتوبر /تشرين األول  2017م  3صفر  1439هـ ¶ العدد  1148السنة الرابعة
Monday 23 October 2017

آراء

االثنين  23أكتوبر /تشرين األول  2017م  3صفر  1439هـ ¶ العدد  1148السنة الرابعة
Monday 23 October 2017

إلى الملك عبداهلل الثاني
محمد صالح المسفر

يـعـيــش األردن الـشـقـيــق ف ــي دائ ـ ــرة حــرجــة،
ت ـح ـيــط ب ــه م ــن ك ــل الـ ـجـ ـه ــات ،ت ـت ــرب ــص ب ــه،
ب ـف ــرض ق ـضــايــا ع ـل ـيــه أن ي ــؤدي ـه ــا لـصــالــح
بعضهم ،وإن لم يفعل ،فإنهم ينوون العمل
إلض ـعــافــة وك ـس ــر شــوك ـتــه .وفـ ــات عـنـهــم أن
الجسد األردنــي العربي يستعصي على كل
من أراد ،أو يريد ،إخضاعه ،أو املس بكرامته.
الـشـعــب األردنـ ــي عــريــق ال يقبل الـضـيــم وال
املـهــانــة ،ال يقبل كـســر كــرامـتــه وكـبــريــائــه ،ال
يقبل أبدا ْ
النيل من سيد األردن ،سليل بيت
النبوة ،امللك عبد الله الثاني بن الحسني.
 ..نعم األردن الشقيق في حاجة إلى إخوانه
وأشـقــائــه ،كما هــم فــي حاجته عند اشـتــداد
أزماتهم ،وكــم أعطى من دمــاء أبنائه لحفظ
عرش ،أو هيبة نظام يترنح ،وما برح يعطي
عندما ّ
تحدق بهم املصائب ،فماذا جنى هذا
الشعب األبي الوفي من أشقاء له حباهم الله
بثروة ،يبعثرونها في العالم ،من أجل ْ
النيل
ٍ
مــن دول ــةٍ شقيقة وتـشــويــه سمعتها ،وهــي
أقرب إليهم من األردن الذي لم ينل من هؤالء
سوى الوعود غير الصادقة.
سـمـعــت وق ـ ــرأت ف ــي وس ــائ ــل إعـ ــام أن املـلــك
قــال ألقــرب مساعديه :علينا أن نعتمد على

أنـفـسـنــا ،علينا أال نـتــرقــب مـطــر خـيــر يأتي
إلينا من غير الله ...وذلك هو قول الحق.
()2
الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،ي ــا اب ــن بـيــت بـنــي هــاشــم،
يترنح ،وتعصف بــه الـعــواصــف مــن داخـلــه،
وت ـتــربــص ب ــه ال ـق ــوى م ــن خ ــارج ــه ،وبـعــض
قـ ــادتـ ــه فـ ــي غ ـي ـهــم ي ـع ـم ـه ــون .غ ـ ــاب ال ـع ـق ــل،
وانعدمت الحكمة عند كبارهم ،واستشرس
شبابهم ،وكأنهم يحكمون العالم بما أتاهم
ٌ
الـلــه مــن خـيــر وف ـيــر .اجـتـهــد عـقــل مــن عقول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وص ــاح ــب ح ـك ـم ــة ،اك ـت ـس ـب ـهــا مــن
ت ـجــارب ال ــزم ــان ،هــو أم ـيــر ال ـكــويــت ،الشيخ
صـبــاح األح ـمــد الـصـبــاح .اجـتـهــد مــن أجــل
إي ـ ـجـ ــاد س ـب ـي ــل لـ ـلـ ـخ ــروج مـ ــن األزمـ ـ ـ ــة ال ـتــي
تعتصر هذا الخليج ،تحت ادعاءات باطلةٍ ،
ال يستطيعون إثباتها .قالوا إن قطر تتدخل
فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة ل ـلــدول ،وقــالــوا إنها
تمول اإلرهاب ،وتأوي إرهابيني ،وغير ذلك،
فقيل لهم :هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني.
عندهاّ ،
قدموا ملفًا يحتوي على «تغريدات»
تـــ ّ
ـرددت ف ــي وس ــائ ــل االتـ ـص ــال االج ـت ـمــاعــي
(تــوي ـتــر) ،ال يـمـكــن االس ـت ـنــاد إلـيـهــا إلثـبــات
قضيةٍ بحجم القضية املطروحة اليوم على
الـســاحــة الـخـلـيـجـيــة .قـيــل ل ـهــم ،فــي عــواصــم
الـغــرب مــن قـيــادات عالية املستوى :ال ترقى

ادع ــاءات ـك ــم إل ــى امل ـس ـتــوى ال ـ ــذي تـفــرضــون
ع ـلــى شـقـيـقـتـكــم ال ـح ـصــار وق ـطــع ال ـعــاقــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة .إن ـكــم تـ ـ ـ ّ
ـرددون كــامــا عــامــا،
وهذا غير مقبول في العالقات الدولية .قطر
تــدعــوكــم إل ــى الـ ـح ــوار وج ـهــا ل ــوج ــه ،وأن ـتــم
تمتنعون.
وكـ ـ ــان أجـ ـ ـ ّـد قـ ـ ــول ،ف ــي ه ـ ــذا ال ـ ـشـ ــأن ،ل ــوزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،ري ـك ــس ت ـي ـلــرســون،
الذي زار املنطقة هذا األسبوع :موقف دولة
قـطــر مــن األزمـ ــة الــراه ـنــة واض ــح ومـنـطـقــي..
واألط ــراف األخ ــرى ليست راغـبــة فــي الحوار
مــع قـطــر .وكـتــب فــي صحافتهم ،عــن الــوزيــر
تـ ـيـ ـل ــرس ــون ،إن م ـي ــول ــه قـ ـط ــري ــة ،وال يـعـبــر
ع ــن سـيــاســة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األمـيــركـيــة،
وإن راس ــم الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
هــو الــرئـيــس دونــالــد ت ــرام ــب ..أال يعبر هــذا
عــن جهل القائلني؟ يجب أن يعلم الـقــوم أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة دول ـ ــة م ــؤس ـس ــات ،وكــل
محاسب ّ
ٌ
عما يقول وما يفعل.
مسؤول فيها
()3
يعيش مجلس التعاون الخليجي في أسوأ
ّ
تصدع من
مراحله السياسية منذ تأسيسه..
الداخل ،بعثرة أموال طائلة على كل الصعد،
باحث عن مال ،وكان له منصب
لتجنيد كل
ٍ
رفـ ـي ــع ف ــي بـ ـ ـ ــاده ،وانـ ـتـ ـه ــت واليـ ـت ــه إلل ـق ــاء

المغرب :نهاية سردية االنتقال الديمقراطي
محمد أحمد بنّيس

تسود حالة من الالمباالة املمزوجة باإلحباط
داخ ــل قـطــاع واس ــع مــن املجتمع املـغــربــي ،ال
سـيـمــا ف ــي أوس ـ ــاط الـطـبـقــة ال ــوس ـط ــى ،بعد
املتغيرات الدراماتيكية التي عرفها املشهد
ال ـس ـي ــاس ــي م ـن ــذ االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
ال ـت ــي ج ــرت ق ـبــل س ـن ــة ،مـ ـ ــرورا ب ــإع ـف ــاء عبد
اإللــه بنكيران مــن رئــاســة الحكومة ،وتعيني
سعد الدين العثماني بدال منه ،وصوال إلى
الغموض الذي يلف مآل حراك الريف ،في ظل
اسـتـمــرار اعـتـقــال عـشــرات املعتقلني ،ناهيك
عن ضعف الحكومة الحالية ،وحالة االرتباك
وال ـه ـلــع ال ـتــي أحــدث ـت ـهــا خ ـطــب امل ـلــك محمد
الـ ـس ــادس أخ ـي ــرا داخ ـ ــل ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة
واإلدارية.
تعكس هذه املتغيرات حقيقة مؤملة ،ومكلفة
فــي اآلن نـفـســه ،ف ـمــرة أخ ــرى يـضـ ّـيــع املـغــرب
فــرصــة إنـجــاز انـتـقــال ديـمـقــراطــي ،يقطع مع
االس ـت ـبــداد والـتـحـكــم والـسـلـطــويــة والـفـســاد
والـ ــريـ ــع ،ويـ ـض ــع الـ ـب ــاد ع ـل ــى درب تـنـمـيــة
م ـتــوازنــة وحـكــم ديـمـقــراطــي قــائــم عـلــى ربــط
امل ـســؤول ـيــة بــامل ـحــاس ـبــة ،واحـ ـت ــرام الـحـقــوق
وال ـح ــري ــات واإلرادة الـشـعـبـيــة املـنـبـثـقــة من
ص ـن ــادي ــق االقـ ـ ـت ـ ــراع ،وس ـ ـيـ ــادة دول ـ ــة ال ـحــق
وال ـق ــان ــون ال ـتــي ي ـت ـســاوى أمــام ـهــا الـجـمـيــع،
وإصـ ــاح ال ـق ـضــاء واألمـ ــن واإلدارة ،وجـعــل
املواطن في قلب مختلف مشاريع التنمية.
م ــن ه ـنــا ،ت ـبــدو مـخـتـلــف ًمـبــاحــث االجـتـمــاع
السياسي املغربي مطالبة باجتراح مداخل
ت ـف ـس ـيــريــة ل ـف ـهــم (وإدراك) أسـ ـب ــاب إخ ـفــاق
الفاعلني فـ ًـي إح ــداث نقلة سياسية نوعية،
تكون مقدمة للتحول نحو الديمقراطية ،في

ظل عوامل مساعدة كثيرة ،قد ال تتوفر لدى
بلدان أخرى.
وبالرجوع إلى تجربتي العامني  1998و،2011
وعلى الرغم من اختالف السياقات والفاعلني
والـبـيـئــة اإلقـلـيـمـيــة ،ف ــإن مــا يجمعهما عــدم
وجود خريطة طريق واضحة ،تتجاذب فيها
الجوانب السياسية والدستورية والحقوقية
واالقـتـصــاديــة واالجتماعية ،ويـتـبــادل فيها
ـازالت دال ـ ـ ــة بـ ـه ــدف ص ـيــاغــة
الـ ـف ــاعـ ـل ــون ت ـ ـن ـ ـ
ٍ
مشروع مجتمعي واضح.
في املرة األولى ،لعبت ظروف ما بعد انهيار
املـعـسـكــر ال ـشــرقــي ،ونـهــايــة ال ـحــرب ال ـبــاردة،
وشـ ـ ـي ـ ــوع خ ـ ـطـ ــاب ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة وحـ ـق ــوق
اإلنسان دورا مهما في تشكيل حالة ضغط
على نظام امللك الراحل الحسن الثاني ،هذا
من دون أن نغفل دور املعارضة التاريخية،
املـنـحــدرة مــن الـحــركــة الــوطـنـيــة ،واملنظمات
الحقوقية في تطوير هذه الحالة ،األمر الذي
ّ
عجل بفتح صفحة جديدة في عالقة القصر
ُ
بـهــذه امل ـعــارضــة ،تــوجــت بتنصيب حكومة
الـ ـتـ ـن ــاوب ف ــي م ـ ـ ــارس /آذار  ،1998وال ـت ــي
ت ــرأس ـه ــا زع ـي ــم ح ــزب االتـ ـح ــاد االش ـت ــراك ــي،
وقت
املخضرم عبد الرحمن اليوسفي .وفي
ٍ
ُ
ك ــان ُيـنـتـظــر فـيــه أن تـمـثــل انـتـخــابــات 2002
منعطفا إلعـطــاء نفس جديد لهذا التناوب،
بشكل يحسم خـيــار االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي،
جــاء تعيني إدري ــس جطو وزي ــرا أول ليضع
نقطة نهاية لحلم هذا ‹›االنتقال››.
ف ــي امل ـ ــرة ال ـث ــان ـي ــة ،ل ــم ُي ـت ــح لـلـسـلـطــة إعـ ــداد
أوراق ـه ــا ج ـيــدا ،لـتـمــريــر تـصــورهــا لالنتقال
ـت ك ــان ق ــد ق ـطــع فيه
الــدي ـم ـقــراطــي .ف ـفــي وقـ ـ ٍ
م ـشــروع مــأسـســة احـتـكــار الـحـقــل السياسي
أشواطا ،من خالل حزب األصالة واملعاصرة

وامـتــداداتــه داخــل النخب املحلية واملجتمع
املـ ــدنـ ــي وال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ،ج ـ ـ ــاءت أحـ ـ ـ ــداث ال ــرب ـي ــع
العربي لتخلط األوراق فــي املنطقة ،وتضع
هذه السلطة ونخبها أمام ٍّ
تحد غير مسبوق،
ف ــرض عـلـيـهــا االن ـح ـنــاء لـلـعــاصـفــة ،وتـقــديــم
ـازالت س ــري ـع ــة ،مـكـنـتـهــا م ــن ام ـت ـصــاص
ت ـ ـنـ ـ
ٍ
فورة االحتجاجات الشعبية ،وتقديم عرض
س ـيــاســي ،م ــن خ ــال وض ــع دس ـت ــور جــديــد،
واالنـ ـخ ــراط فــي م ـســار انـتـقــالــي آخ ــر ،جـ َّـسـ َـد
اإلسالميون جزءا من تركيبته املؤسساتية،
بـ ـع ــد ان ـ ـه ـ ـيـ ــار أح ـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة
وت ــراج ـع ـه ــا ،بـفـعــل ان ــدم ــاج ـه ــا ال ـس ــري ــع في
هياكل السلطة ومؤسساتها.
ل ـي ـســت ه ـن ــاك ت ـجــربــة ان ـت ـقــال ـيــة ف ــي ال ـعــالــم
ال تـنـبـنــي عـلــى خــريـطــة طــريــق ت ـكــون دلـيــا
للفاعلني ،والنخب ،والقوى املختلفة املؤثرة
في السياسة واالقتصاد ،وما يتشكل بينهما
مــن مــواقــع قــوة ون ـفــوذ .بمعنى ،ليس هناك
انتقال ديمقراطي إلى ما ال نهاية ،كما تنبئنا
بذلك التجارب املقارنة .ال يتجاوز معظمها
خمس أو سبع سنوات على األكثر ،وهي مدة
كافية للتفاوض على اإلشكاالت الكبرى ،مثل
تدبير انتهاكات حقوق اإلنـســان ،والــذاكــرة،
ووضــع الدستور ،وتوزيع السلطة والثروة،
ومــوقــع النظام الـســابــق ،بمختلف مكوناته
السياسية واألمـنـيــة واإلداري ـ ــة والعسكرية
واالقتصادية ،في التركيبة الجديدة.
ُ
كــان فـشــل االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي فــي املـغــرب
متوقعا ،سواء مع اليوسفي أو مع بنكيران،
لـ ـي ــس فـ ـق ــط ب ـس ـب ــب ال ـط ـب ـي ـع ــة ال ـس ـل ـط ــوي ــة
التقليدية للنظام ،وغياب مشروع سياسي
وم ـج ـت ـم ـع ــي م ـت ـك ــام ــل عـ ــن أج ـ ـنـ ــدة ال ـن ـخــب
املغربية ،ودور العاملني الــدولــي واإلقليمي

أعلم حال األردن
ولكن الكرامة قبل
لقمة الخبز

محاضرة هنا أو هـنــاك ،أو صحفي يبحث
عن تعظيم دخله من كتابة مقالة في صحيفة
مرموقة .والغرض من ذلك كله تأليب الرأي
العام الدولي على قطر ،وتشويه سمعتها،
بأنها ممولة لإلرهاب ،وهذه حجة من يريد
إثارة الفتنة بني قطر ودول العالم.
دول ال
ـى
ـ
ل
م ــارس ــوا كــل أنـ ــواع ال ـض ـغــوط عـ
ٍ
ح ــول لـهــا وال ق ــوة ،لـكــي تـنـضــم إلـيـهــم في
م ـع ــادات ـه ــم ق ـط ــر ،م ـثــل ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة
املقيمة خارج حدود بلدها ،وتتلقى قوتها
الـيــومــي مـمــا ي ـجــودون بــه عـلــى أعضائها،
ودولــة خليفة حفتر في شرق ليبيا ،والتي
ال اعـ ـت ــراف دولـ ـي ــا ،وال عــرب ـيــا ب ـه ــا .وقــس
على ذلــك .وقــد يتساءل بعضهم :ملــاذا هذه
الضجة الكبرى ضد قطر؟ بكل ّ
تجرد أجيب:
إنه حقد وحسد وغيرة مما تفعل قطر على
الساحة الدولية ،وهي التي لم تكن منافسة

السياسة المغربية
مطالبة باجتراح
نموذج تنموي
يستوعب مختلف
التطلعات

ف ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ،ب ــل أي ـض ــا ب ـس ـبــب ان ـع ــدام
ج ـ ــدول ـ ــة زمـ ـنـ ـي ــة مل ـخ ـت ـل ــف املـ ـ ــراحـ ـ ــل امل ـ ـ ـ ـ ُ
ـراد
قطعها قـبــل ال ــوص ــول إل ــى ال ـض ـفــاف اآلمـنــة
للديمقراطية .وتتطلب هذه الجدولة وحدها
م ـخ ــاض ــا س ـيــاس ـيــا وم ـج ـت ـم ـع ـيــا ع ـس ـي ــرا ال
يستهان به.
ال يمكن إنجاز هــذا االنتقال من دون قاعدة
اقتصادية واجتماعية ،تحقق الحد األدنــى
م ــن الـتـنـمـيــة ،ال ـش ــيء الـ ــذي يـتـطـلــب أحــزابــا
ونـخـبــا وإدارة عـلــى ق ــدر مـهــم مــن الفعالية
وال ـ ـن ـ ـجـ ــاعـ ــة ،ت ـس ـت ـط ـي ــع تـ ـن ــزي ــل املـ ـش ــاري ــع
االقتصادية واالجتماعية ومتابعة تنفيذها،
باعتبار ذلك مدخال إلى تقليص الفوارق بني
األفراد والجماعات والجهات.
ولعل الغضب واالستياء اللذين عبر عنهما
امللك محمد السادس ،في خطبه أخيرا ،بشأن
أداء الحكومة والبرملان واألح ــزاب ،يؤشران
فـعــا عـلــى أن األم ــر يـتـعـلــق بـنـهــايــة ســرديــة
س ـي ــاس ـي ــة ام ـ ـتـ ــدت ع ـق ــدي ــن ت ـق ــري ـب ــا .وع ـلــى
الــرغــم مــن أن ه ــذه ال ـســرديــة ات ـخــذت صيغا

لهم ،بل من حقهم أن يفعلوا أكثر مما تفعل،
وسيجدون التأييد من القيادة السياسية
القطرية بال جدال.
()4
بـعــد ه ــذه املـقــدمــة عــن ح ــال الـخـلـيــج ال ـيــوم،
أتـ ــوجـ ــه إل ـ ـيـ ــك ،يـ ــا ص ــاح ــب الـ ـج ــال ــة ،امل ـلــك
الهاشمي القرشي ،عبدالله الثاني ،منبها أن
هناك «طبخة سياسية خليجية» ،يعد لها
كي ترى النور في األسابيع املقبلة ،واألردن
الشقيق قد يكون من بني املدعوين لالنضمام
إلــى «هيئة الـطـبـخــة» .. .وهـنــا أنــاشــدكــم ،يا
صاحب الجاللة ،أن ال تستجيبوا ألي دعوة
تتشكل بغرض ْ
النيل من دولة قطر ،ألن ذلك
ُ
سيلحق بأهلنا في األردن أضــرارا جسيمة.
وأنـ ـبـ ـهـ ـك ــم إلـ ـ ــى أن ال ـ ـخـ ــافـ ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
الـخـلـيـجـيــة ال ي ـط ــول ب ـهــا ال ــزم ــن ،وس ــرع ــان
م ــا ي ـع ــودون إل ــى طبيعتهم ويـتـصــالـحــون،
ويعانقون بعضهم بعضا ،والخاسر الوحيد
تحالف ُيلحق أضرارا
هو من ينضم إلى أي
ٍ
بأي طرف .دور األردن الشقيق إما أن يناصر
الحق ،ويقف إلى جانب املظلوم ،أو يقف على
الحياد في هذه الحالة ،وسينال احترام الكل.
آخــر الـقــول :أعلم حــال األردن ،ولكن الكرامة
قبل لقمة الخبز.
(كاتب وأستاذ جامعي قطري)
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مقتل  11في أوروميا اإلثيوبية بسبب االضطرابات

أعلن مسؤولون في إثيوبيا أن  11شخصا قتلوا في اشتباكات في منطقة أوروميا املضطربة،
في وقت تشهد البالد احتجاجات مناهضة للحكومة ،تتحول في بعض األحيان إلى أعمال عنف
عرقية .وأصدر متحدثان باسم واليتي أوروميا وأمهارا بيانني بعد أسبوع من االضطرابات
في أورومـيــا .وقــال املتحدث باسم أورومـيــا ،أديــس أريـغــا ،إن ثمانية من أورومـيــا وثالثة من
أمهارا قتلوا في منطقة بونو بيديل في أوروميا ،فيما ذكر املتحدث باسم أمهارا ،نيغوسو
(أسوشييتد برس)
تيالهون ،أن االضطرابات دمرت ممتلكات وشردت مواطنني.

حاولت دراســة بريطانية تفسير أسباب زيــادة خطورة األزم ــات القلبية على مرضى السكري،
ّ
موضحة أن هؤالء قد ال يشعرون باألعراض التقليدية املعروفة مثل األلم الحاد في الصدر عند
ّ
اإلصابة بها .وأشارت إلى أن عدم الشعور بذلك األلم ربما هو من العوامل التي تساهم في تأخير
ّ
ّ
ويؤدي إلى تراجع فرص النجاة وزيادة احتماالت اإلصابة بمضاعفات
تلقي الرعاية الصحية،
صحية ملن ينجون من أزمة قلبية .ومثلما قد ال يشعر مرضى السكري بألم عند بتر إصبع من
ّ
(رويترز)
قدمهم ،فإن األلم يكون خفيفًا عندما ينقطع تدفق الدم إلى عضلة القلب الضعيفة.

«ديوالي» يطفئ أنواره في الهند
أطفأت الهند أنوار مهرجان ديوالي ،قبل أن تضرب
ل ــه م ــوع ـدًا ج ــدي ـدًا ف ــي ال ـع ــام امل ـق ـبــل .أم ــس األح ــد،
فــي الـثــانــي والـعـشــريــن مــن أكـتــوبــر/تـشــريــن ّ
األول
الجاري ،كان اليوم الخامس واألخير من مهرجان
ديوالي ،أو مهرجان األنوار لهذا العام.
وم ـهــرجــان دي ــوال ــي هــو الـعـيــد األب ــرز واألك ـب ــر في
ال ـه ـن ــد ،ال ـ ــذي ي ـحـتـفــي ب ــه م ــاي ــن م ــن ال ـه ـنــدوس

وال ـبــوذيــن والـسـيــخ ح ــول ال ـعــالــم .تـجــدر اإلش ــارة
ّ
إلى ّأن كل مجموعة من هؤالء تحتفل به ألسباب
مختلفة مرتبطة بعقيدتها الخاصةّ .
لكن ديوالي
يتمحور عمومًا حول انتصار «الخير» أو األنــوار
ّ
«الشر» أو الظالم.
على
ع ـلــى م ــدى خـمـســة أيـ ــام يـخـتـلــف تــاري ـخ ـهــا من
ُ
عــام إلــى آخ ــر ،تـقــام االحـتـفــاالت الـتــي تــوافــق ّإمــا

خ ــال شـهــر أكـتــوبــر/تـشــريــن ّ
األول ّ
وإم ــا خــال
ّ
شهر نوفمبر/تشرين الثاني من كل عــام .وكان
م ـه ــرج ــان هـ ــذا الـ ـع ــام ق ــد ان ـط ـلــق يـ ــوم األربـ ـع ــاء
املــاضــي ،فــي الـثــامــن عـشــر مــن أكـتــوبــر/تـشــريــن
ّ
األولُ ،ليختتم أمس األحد.
ف ــي ال ـه ـنــد ،تـشـتـمــل اح ـت ـفــاالت م ـهــرجــان ديــوالــي
عـلــى إط ــاق األل ـع ــاب ال ـن ـ ّ
ـاري ــة وإض ـ ــاءة الـشـعــات

والشموع ورفــع الصلوات .ومن التقاليد املشتركة
بــن املـجـمــوعــات ال ـث ــاث ،أن يـتـبــادل املـحـتـفــون به
هــدايــا وح ـلــويــات وكــذلــك زيـ ــارات عــائـلـ ّـيــة وأخ ــرى
بني األصــدقــاءّ .أمــا بيوت الهنود املحتفني بالعيد،
زين بطريقة ّ
ُفت َّ
ّ
التقليدي املتقن ،والذي
فن رانغولي
ّ
َ
ُيستخدم فيه األرز أو املسحوق املصبوغ باأللوان.
(العربي الجديد)

م ـت ـعــددة ،مــن قـبـيــل ‹›ال ـت ــواف ــق›› و››امل ـف ـهــوم
الجديد للسلطة›› و››امل ـشــروع الديمقراطي
ال ـح ــداث ــي›› ،إال أن ـهــا ظـلــت تـحـيــل عـلــى أفــق
االنتقال الديمقراطي.
إقـ ُ
ـرار أعلى سلطة في البالد بفشل النموذج
الـتـنـمــوي ،بـسـبــب ع ــدم مــواكـبـتــه ال ـت ـطــورات
الحاصلة ،وعجزه عن االستجابة النتظارات
املــواط ـنــن وتـطـلـعــاتـهــم ،يـضــع الـجـمـيــع ،من
دون اسـتـثـنــاء ،أم ــام تـحـ ٍـد جــديــد ،مــا يفضي
ـاؤالت كثيرة ودالــة :هل نحن بصدد
إلــى تـسـ
ٍ
صياغةٍ سرديةٍ مغايرة بخصوص السياسة
املـغــربـيــة؟ هــل يــؤشــر ‹›ال ــزل ــزال الـسـيــاســي››
الــذي تحدث عنه امللك قبل أي ــام ،فــي خطاب
اف ـت ـتــاح ال ـ ــدورة الـتـشــريـعـيــة ال ـجــديــدة ،على
الحاجة امللحة لهذه السردية ،في ظل ضعف
بمختلف مكوناتها؟
النخب
ُ
وص ـلــت س ــردي ــة االن ـت ـقــال الــدي ـم ـقــراطــي إلــى
ال ـب ــاب املـ ـس ــدود ،ل ـيــس ف ـقــط بـسـبــب ضعف
الفاعلني وان ـعــدام رؤي ــة واضـحــة لديهم في
سياسات
هذا الصدد ،بل أيضا بسبب غياب
ٍ
عموميةٍ قابلة للتتبع والتقييم واملحاسبة،
ـار على مشاريع اقتصادية كبرى،
واالقـتـصـ ِ
تفتقد امتدادها االجتماعي الحيوي.
السياسة املغربية مطالبة باجتراح نموذج
ت ـ ـن ـ ـمـ ــوي يـ ـسـ ـت ــوع ــب ًمـ ـخـ ـتـ ـل ــف املـ ـشـ ـك ــات
والتطلعات ،ضمن رؤية نسقية بال اختالالت.
فـ ـبـ ـق ــدر مـ ــا ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ال ــدسـ ـت ــوري ــة
والـسـيــاسـيــة واملــؤسـســاتـيــة مـهـمــة ،بـقــدر ما
تـكــون بـحــاجــة لــرافــد اجـتـمــاعــي واقـتـصــادي
ُيــدمــج املــواطــن ،بكل مسؤولية ،فــي مختلف
السياسات والبرامج الحكومية ذات الصلة
بالتنمية.
(كاتب مغربي)

فضاء مفتوح
كركوك ومشوار األلف ميل

كــان الـتـصــادم ّالعسكري مــع «الحشد
ال ـش ـع ـبــي» م ـتــوق ـعــا ب ـعــد االن ـت ـه ــاء من
ال ـحــرب عـلــى تنظيم داع ــش اإلرهــابــي،
يكن متوقعًا هو ّأن يقترف
ولكن ما لم ً
بعضهم خيانة عظمى بحق إخوتهم
وأب ـن ــاء شـعـبـهــم .مــا حـصــل فــي األي ــام
القليلة املاضية فــي كــركــوك ،واملناطق
املـ ـتـ ـن ـ ّـازع ع ـل ـي ـهــا ب ــن بـ ـغ ــداد وأربـ ـي ــل،
لـيــس إل بـعــض اإلج ـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
الـ ـت ــي ت ــأخ ــذ مـ ـج ــراه ــا ال ـط ـب ـي ـعــي بــن
إقليم كــردسـتــان والـحـكــومــة املــركــزيــة،
م ــع ق ـل ـيــل م ــن ال ـح ـس ــاس ـي ــة ،ح ـي ــث لــم
تحصل هناك أي اشتباكات عسكرية
كـبـيــرة بــن الـطــرفــن ،حـتــى نحكم بـ َّ
ـأن
مسعود البارزاني خسر املعركةَّ ،
وبأن
األمـيــركــان واألورب ـي ــن تـخــاذلــوا معنا.
القراءة الصحيحة ملا حصل من الغرب
هي تخاذل بعض األط ــراف السياسية
الكردية في كركوك ،الذين هم أنفسهم
شاركوا في عملية االستفتاء ،وقاموا
باالتفاق (عليه) فيما بينهم .طبعًا لدى
ال ـغ ــرب األول ــوي ــة ف ــي تـغـيـيــر الـسـيــاســة
ل ـصــال ـحــه ف ــي امل ـت ـغ ـي ــرات الـسـيــاسـيــة
املتسارعة فال علينا أن نعاتب الغرب
ع ــن ب ـعــض امل ــواق ــف ال ـت ــي ت ـط ــرأ ً على
ال ـســاحــة ف ـج ــأة .ل ــو تـمـ ّـعـنــا ق ـل ـيــا بما
ح ـص ــل ،ن ـجــد َّأن ال ــراب ــح ال ــوح ـي ــد في

هــذه األح ــداث التي حصلت أخـيــرا هو
مسعود البارزاني ،حيث َع ّ َلم األخير َّأن
املواجهات العسكرية ستكلف الطرفني
من الشعب العراقي الكثير من الدماء
ل ــذل ــك ال ـت ـجــأ إلـ ــى ال ـح ـن ـكــة الـسـيــاسـيــة
والدبلوماسية التي يملكها ،وهو القائل
ّ
«أفــضــل الـحــوار ل ـ  10سـنــوات على أن
واحدة».
أخوض حربًا لساعة ّ
اسـتـطــاع ال ـب ــارازان ــي تـجــنــب االشـتـبــاك
العسكري مع الـقــوات العراقية وبعض
املـلـيـشـيــات ال ـت ــي ك ــان ي ـشــرف عليها
قــاســم سـلـيـمــانــي بـشـكــل م ـبــاشــر ،ما
يمكن اعتباره أكبر انتصار له وللشعب
الكوردي وكونه تدارك املوضوع بسرعة،
َّ
وعلم بأنه ال رابــح في هــذه املعركة وال
جــدوى مــن استخدام الـقــوة العسكرية
في هــذه املرحلة التي طاملا طالب فيها
الـبــارزانــي بالحوار إليجاد حلول لهذه
األزم ـ ـ ــة ب ــن بـ ـغ ــداد وأرب ـ ـيـ ــل ،ولـنـتــائــج
االستفتاء الشعبي الذي حصل مؤخرًا
حيث ص ـ ّـوت الشعب ّ ال ـكــوردي بأكثر
من  %92من أجل حق تقرير املصير،
لذلك ذهب إلى طاولة الحوار مع العبادي
بإشراف أميركي أوروبي إلعادة ما َّتم
تسليمه للعبادي من املواقع العسكرية.
ّ
جدّية الرئيس البارزاني ،وتركيزه على
حـ ــل الـ ـخ ــاف ــات س ـل ـم ـيــا وعـ ــن طــريــق

رئيس التحرير

بشير البكر

الحوار ،دفعت األوروبيني واألميركيني
إلــى تغيير مواقفهم والـتـعــامــل بجدية
لوقف فتيل الفتنة بني الطرفني ،وأكدوا
على عودة بعض املراكز العسكرية التي
ّ
سلمتها قــوات البيشمركة جـ ّـراء اتفاق
ميداني بني الطرفني إلى البيشمركة مرة
أخرى.
حصل فــي كــركــوك مــن خيانة
ـا
ّأمــا مـ
ّ
عظمى بحق الشعب الكوردي وأهالي
كـ ــركـ ــوك ،م ــن ب ـع ــض أعـ ـض ــاء ح ــزب
االت ـحــاد الــوطـنــي مـثــل بــافــل طالباني
وحــاش ـي ـتــه ،كـشـفــت وج ـه ـهــم القبيح
وإرث الـ ـخـ ـي ــان ــة الـ ـت ــي ورث ـ ــوه ـ ــا مـ ّـن
أســافـهــم .كــانــت خطة أكـبــر مما كنا
ن ـتــوقــع ،ول ـكــن لـحـســن ال ـحــظ توقفت
خطتهم إلــى إدارة مدينة كــركــوك مع
الحكومة املركزية فقط ولم يتم تحقيق
هدفهم األكبر الذي كان تأجيج الشارع
الكوردي َّ
ضد قيادة اإلقليم الكوردي
في جميع املدن الكوردية في اإلقليم.
ولـكــن لــم تنت ِه املـعــركــة بـعــد ،والــوضــع
سيبقى على ما هو عليه اآلن .وأعتقد
َّأن أهم ما ُجرى في هذه األحــداث هو
َّأن الطرفني أجبروا على الجلوس معًا
على طاولة التفاوض ،وكما يقال َّ
فإن
«مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة».
كجال درويش (سورية)

¶

المدير الفني
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يوسف زيدان والتفكير البارانويدي

الـتـفـكـيــر ال ـبــارانــويــدي م ــرض نفسي
خطير ُمزمن ،فاملصاب به دائما وأبدا
يـشـكــك ف ــي ال ـث ــواب ــت ،وي ـفـســر الــواقــع
بطريقة غير طبيعية تأتي على هواه
ويـشـكـلــه وف ــق هـ ــواه ال ـغ ــري ــزي .ومــن
سـمــات ه ــذا امل ــرض وج ــود اعـتـقــادات
غير مبنية على الــواقــع والتفكير في
أشـيــاء غير حقيقية ،ومــع ذلــك تكون
ق ــدرة املــريــض عـلــى التفكير والـقـيــام
بما عليه في الحياة اليومية من أعمال
ومهام وغيرها أفضل وعلى ما يرام
 ،وال يعاني من مشكالت في الذاكرة
وال ـتــرك ـيــز وف ـت ــور ال ـعــواطــف ب ــل على
العكس تماما قــد يمتلك ثقافة عالية
وعـلــى درج ــة عــالـيــة مــن ال ــده ــاء ،فهذا
املرض خطير وقد يستمر مدى الحياة،
ويـ ــؤدي إل ــى ال ـعــديــد م ــن املـضــاعـفــات
والـسـلــوكـيــات الـتــي تـضــر امل ـصــاب به
وتضر املجتمع معا ،والـتــي منها :ال
يقبل النقد والـنـقــاش حــول مــا يعتقد
به ،التصلب في الرأي حتى لو أدى الى
إنكار الثوابت ،القدرة الهائلة على الكذب،
التمركز حول الذات فقط ،عدم مراعاة
شعور اآلخــريــن والتعالي والغطرسة
وال ـش ـعــور بــالـفــوقـيــة والـعـظـمــة ،ينتقد
اآلخرين بكل قسوة بينما هو ال ّ
يتقبل
أي نقد أو توجيه ..لهذا ،كان علينا أال

نتعجب عندما شكك يــوســف زيــدان
فــي الـثــوابــت (ال ـنــص االل ـهــي) وتـطــاول
عـلــى رمــوزنــا الـتــاريـخـيــة واإلســامـيــة
والوطنية ،والتي بدأها بالتشكيك في
رحـلــة اإلسـ ــراء وامل ـع ــراج لـيــأتــي علينا
بخرافات وخزعبالت من صنع خياله
وخيال من قرأ لهم .
كـلـمــا أشــاهــد يــوســف زيـ ــدان أتــرحــم
عـلــى أس ـتــاذي الــدكـتــور نـصــر حامد
أبو زيد ،فهناك فرق شاسع بينهما،
فأبو زيد لم يقل مثل ما قال زيــدان،
فلم يشكك في الثوابت ،ولــم يتطاول
على الرموز ،كل ما نادى به هو إعادة
النظر في بعض تفاسير النص وزاد
على البعض اآلخر بهدف إصالحها
لتواكب العصر ،ومع ذلك أفتوا بكفره
وف ـص ـل ــوه م ــن ع ـم ـلــه وعـ ــن زوج ـت ــه،
ونفي اختياريا ،ليموت قهرا.
ألنه لم يجد من يوقفه هذه املرة ،تطاول
ي ــوس ــف زيـ ـ ــدان ع ـل ــى الـ ـن ــص اإلل ـه ــي
ّ
ليحرف فيه كما يـشــاء ،عندما أشــار
ّأن كل قراءة للنص لها معنى ومدالول
آخــر مختلف عن اآلخــر ،مستندًا إلى
قراءة «إذا جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا»،
وال ـ ـتـ ــي ك ـم ــا فـ ــي الـ ـن ــص «ف ـت ـب ـي ـن ــوا»،
لنقول هل املعنى مخالف بني فتثبتوا
وفـتـبـيـنــوا؟ لـنــأتــي إل ــى مــا بـعــدهــا «أن

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

تصيبوا قــومــا بـجـهــالــة» لـيــؤكــد ثبات
املعنى ،وكأن زيدان اختار األية بعناية
ليثبت سطحيته وجهله ،االختيار هنا
لـيــس قـ ــراءة كـمــا يــدعــي ب ــل تـحــريــف،
ف ــال ـق ــراءة ت ـقــوم عـلــى الـنـحــو الـكـتــابــي
امل ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى الـ ـح ــرك ــات ب ـنــوع ـي ـهــا،
فـ ــاإلعـ ــراب ظ ــاه ــرة م ـص ـنــوعــة طـغــت
على كل ظواهر لغتنا من نفي وإثبات
وإرش ـ ــاد وخ ـبــر وتـعـجــب واسـتـفـهــام
وغيرها لتأكيد داللة الكلمة.
وصــف صــاح الدين االيوبي بأحقر
شخصية فــي ال ـتــاريــخ ،مــع الـعـلــم ّأن
ما قام به صالح الدين في زمانه من
تغيير الخطاب الديني وتطهير األزهر
مــن الكتب ومـجـلــدات الـهــدامــة وليس
كما يدعي هو ،هذا هو ما يدعو إليه
وي ـطــالــب ب ــه يــوســف زيـ ــدان اآلن في
جميع كتاباته ولـقــاءاتــه ،ومــا يجهله
زيــدان أن صــاح الدين له الكثير من
ال ـص ـف ـحــات امل ـض ـي ـئــة ،وال ـك ـث ـيــر من
امل ــراج ــع ف ــي امل ـك ـت ـبــات وال ـجــام ـعــات
األوروب ـ ـيـ ــة ال ـع ــري ـق ــة ،تـعـتـبــر صــاح
ال ــدي ــن قــائــد عـظـيــم وشـخـصـيــة غير
ع ــادي ــة ،ب ــل يـصـفــون ق ــادة الـحـمــات
الصليبية بــالـبــرابــرة والـهـمــج وقـطــاع
طرق .هنا سؤال يطرح نفسه؟
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جامعات للربح في أفغانستان

كابول ـ صبغة اهلل صابر

رغ ــم ال ـص ــراع ــات وال ـ ـحـ ــروب ،ش ـهــد قـطــاع
التعليم فــي أفـغــانـسـتــان ازده ـ ــارًا نسبيًا،
خ ـص ــوص ــا ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـج ــام ـع ــي ال ـخ ــاص.
ســابـقــا ،ك ــان ع ــدد الـجــامـ ُعــات الـحـكــومـ ّـيــة م ـحــدودًا.
لكن ،في اآلونــة األخيرة ،فتحت عشرات الجامعات
الـخــاصــة الـتــي استقطبت ع ــددًا كـبـيـرًا مــن الـطــاب
الــذيــن كــانــوا يـتـ ّ
ـوجـهــون إل ــى دول ال ـج ــوار ملتابعة
تـعـلـيـمـهــم ال ـجــام ـعــي ،خ ـصــوصــا دراس ـ ــة الـشــريـعــة
وال ـقــانــون ّواالق ـت ـصــاد واآلداب وغ ـيــرهــا .ول ــم يعد
الطالب ُيفضلون الذهاب إلى باكستان أو إيران أو
دول أخرى لدراسة هذه االختصاصات.
يقول الطالب الجامعي محمد مهمند« :ذهبت إلى
ّباكستان لدراسة القانون في جامعة بشاور ،علمًا
ً
أنني سبق ودرست فصال واحدًا في جامعة الدعوة
األف ـغ ــان ـ ّـي ــة ال ـخ ــاص ــة .وب ـع ــد ع ــام م ّــن ال ــدراس ــة في
باكستان ،عدت إلى أفغانستان ،إذ إنني لم أجد فرقًا
ً
كبيرًا بينهما ،وكنت أصرف ماال كثيرًا على السكن
وغيره .اآلن ،أدرس في جامعة الــدعــوة ،وأعــود إلى
املنزل من دون أن أكون مضطرًا إلى استئجار منزل،
وال فرق بني الدراسة هنا وهناك».
كذلك ،يتابع أحمد وفا دراسة هندسة الكمبيوتر في
جامعة «كاردان» األفغانية ،رغم نجاحه في امتحان
القبول للجامعات الباكستانية التي أشرفت عليها

ال ـس ـفــارة الـبــاكـسـتــانـيــة فــي ك ــاب ــول ،وي ـعــد الـنـجــاح
ّفيها حلمًا بالنسبة لـشـبــاب كـثـيــريــن .وي ـقــول وفــا
إنــه «ال فــرق بني الــدراســة هنا وهـنــاك .ملــاذا نصرف
مـبــالــغ ضـخـمــة عـلــى الـتـعـلـيــم ه ـن ــاك ،عـلـمــا أن ــه في
بلدنا جامعات كثيرة تقدم املستوى الدراسي نفسه
ّ
التخرج ،ينوي متابعة الــدراســات
تقريبًا؟» .وبعد
العليا في الخارج.
رغ ــم ت ـطـ ّـور الـجــامـعــات األفـغــانـيــة ال ـخــاصــة ،خــال
الـسـنــوات املــاضـيــة ،مــا زال ــت تــواجــه مشاكل كبيرة
وث ـغ ــرات تـحـتــاج إل ــى امل ـعــال ـجــة ،وذلـ ــك بالتنسيق
بــن الـحـكــومــة واملـعـنـيــن فــي الـجــامـعــات الـخــاصــة
أو الـقــائـمــن عـلـيـهــا .ي ـقــول ال ـنــاشــط عـبــد الـبــاســط
ّ
إن الـجــامـعــات ال ـخــاصــة ،وه ــي كـثـيــرة ،تسعى إلــى
ّ
التطوير ،إل أن هذا ليس كافيًا ،مشيرًا إلى وجوب
إق ــرار قــوانــن جــديــدة ،بهدف جعل هــذه الجامعات
ً
ف ــي خ ــدم ــة ال ـع ـلــم وت ـث ـق ـيــف ال ـج ـيــل ال ـج ــدي ــد ،ب ــدال
ّ
مــن الـحـصــول عـلــى امل ــال .يضيف أن الـتـنــافــس بني
ّ
الـجــامـعــات بـهــدف الـحـصــول على امل ــال يـعــد إحــدى
أك ـب ــر ال ـع ـق ـب ــات ف ــي وجـ ــه تـ ـق ـ ّـدم هـ ــذه ال ـج ــام ـع ــات،
خـصــوصــا أن ـهــا فـتـحــت بــابــا ج ــدي ـدًا أم ــام الـفـســاد.
ّ
ّ
ويشير إلــى أن الـجــامـعــات الـخــاصــة ال تــركــز كثيرًا
على الجانب األكاديمي ،بل تضع خططها بحسب
مصالحها امل ــادي ــة ،وبــاتــت تتنافس فــي مــا بينها
لكسب الكثير من املال.
ويحكي طالب الدراسات العليا في إحدى الجامعات

ال ـخــاصــة ،فـصـيــح ال ـلــه ،عــن أس ـتــاذ ســألــه أك ـثــر من
مــرة أن يجلب له هدية حتى ينجح في املــادة التي
ُي ّ
درسها ،وقد رسب فيها مرتني ،وفي حال لم يجلب
له هدية ،سيرسب مرة أخرى .وبعدما جلب له هدية،
حصل على درجة عالية فيها .كذلك ،يمكن للطالب
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى درج ـ ـ ــات ن ـهــائ ـيــة م ــن ال ـجــام ـعــات
الخاصة في مقابل دفع املال .يوضح أنه في أحيان
كثيرة ،ينجح الطالب في االمتحانات النهائية إذا
ما دفعوا املال للمعنيني «وهذا ما حصل مع اثنني
من أصدقائي».
إلى ذلك ،من املشاكل املوجودة في الجامعات الخاصة
ع ــدم وج ــود مـكـتـبــات عـمـلـيــة .ورغ ــم وج ــود عـشــرات
الجامعات فــي العاصمة كــابــول ،ليس هناك مكتبة
واح ــدة ،رغــم حــاجــة الـطــاب الكبيرة إليها مــن أجل
أبحاثهم .ويواجه الطالب والطالبات مشكلة كبيرة
للحصول على الكتب وامل ــواد العملية خــال كتابة
الرسائل في العام األخير من مرحلة البكالوريوس أو
في مرحلة املاجستير ،خصوصًا الطالبات اللواتي
يواجهن صعوبات الخروج من البيت.
وتسأل ناهيدة ،وهي طالبة في مرحلة املاجستير
فــي إح ــدى الـجــامـعــات ال ـخــاصــة ،أن ــه لــو ك ــان هــدف
الـجــامـعــات الـخــاصــة خــدمــة الـعـلــم وتثقيف الجيل
ال ـج ــدي ــد ،ف ـل ـمــاذا ل ــم تـهـتــم بــإن ـشــاء مـكـتـبــة علمية
تـســاعــد ال ـطــاب خ ــال إع ــداد أبـحــاثـهــم .تضيف أن
ه ــدف تـلــك الـجــامـعــات والـقــائـمــن عليها الحصول

إشراف حكومي
التحسن الذي تشهده الجامعات الخاصة
رغم
ّ
في أفغانستان ،إلّا أنّها في حاجة إلى العمل
ّ
منظم للقضاء على العراقيل الموجودة
بشكل
ويتحدث البعض عن ضرورة إشراف
في طريقها.
ّ
تحسن
الحكومة عليها ،إذ إن ذلك سيساهم في
ّ
حالها وتطويرها وفــق منهجية واضحة.
كــذلــك ،يشكو البعض بسبب توحيد البرامج
التعليمية في هذه الجامعات.

على املال فقط ،لذلك تفتتح كليات جديدة .أما فتح
مكتبات أو مراكز علمية من أجل األبحاث ،فيكلفهم
ً
ماال من دون أن يعود إليهم بأية فائدة.
أي ـ ّضــا ،مــن املـشــاكــل امل ــوج ــودة فــي الـجــامـعــات عــدم
تــوفــر كتب جامعية ،مــا يجعلها تستعني بالكتب
اإلي ــرانـ ـي ــة ،ألن ـه ــا بــالـلـغــة ال ـفــارس ـيــة ال ـت ــي يتقنها
الـ ـط ــاب وال ـط ــال ـب ــات ،أو ت ـلــك امل ـك ـتــوبــة بــالـلـغـتــن
اإلنـجـلـيــزيــة أو الـعــربـيــة ،فــي حــن لـيــس ه ـنــاك أيــة
ب ــرام ــج إلت ـق ــان ال ـط ــاب الـلـغـتــن .ل ــذل ــك ،يــواجـهــون
صعوبات لدى قراءة تلك الكتب.
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كثير من اآلباء واألمهات التونسيين يعنّفون أطفالهم .ومهما كانت
األسباب ،فإ ّن واحدًا من ّ
كل طفلين تونسيين عرضة للعنف اللفظي أو
النفسي أو الجسدي ،ما يخلّف الكثير من القصص المؤلمة

إيكولوجيا
هل الفول السوداني مسرطن؟

العنف يطاول
نصف أطفال تونس
تونس ــ بسمة بركات

«أخــذ زوجــي طفلنا يوسف الذي
لــم يتجاوز عــامــه األول بــن يديه
ّ
ورم ــاه أرض ــا ألن بـكــاءه أزع ـجــه...
لــم يتحرك ابـنــي ،لــم يـصــرخ ،ولــم يـبـ ِـك لكني
استمعت إلــى ارت ـطــام قــوي ب ــاألرض عندما
كنت في املطبخ أعد العشاء .كان ذلك تحديدًا
يوم  7أكتوبر /تشرين األول الجاري ،وما زال
ّ
صدى صوت االرتطام يطن في أذني .حملت
يــوســف وأســرعــت بــه إل ــى املـسـتـشـفــى ،وكــان
رأســه منتفخًا وعيناه متورمتني ومالمحه
بــالـكــاد تظهر .استمعت إلــى نبضات قلبه،
ـرت أن يـسـتـيـقــظ وي ـنــادي ـنــي م ـجــددًا:
وان ـت ـظـ ّ
ماما ،لكنه لم يستيقظ ومات بمجرد وصوله
إلى املستشفى بسبب نزيف حاد في الدماغ».
بـهــذه الـعـبــارات تـتـحــدث شــاديــة ،مــن منطقة
زع ـ ـ ـفـ ـ ــران بـ ــال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ،وس ـ ـ ــط ت ـ ــون ـ ــس ،عــن
م ــابـ ـس ــات وف ـ ــاة ط ـف ـل ـهــا ال ــوحـ ـي ــد ي ــوس ــف،
ّ
مضيفة لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن زوج ـهــا لم
ّ
يعبر عن ندمه بالرغم من قتله رضيعه ،فقد
اعتاد تعنيفه ورفض دائمًا حمله بني ذراعيه.
ال تعتبر قصة الرضيع يوسف الــذي توفي
نـتـيـجــة الـعـنــف األ ّسـ ــري غــريـبــة ف ــي تــونــس،
فطفل من اثنني يعنف داخل أسرته في البالد،
ب ـح ـســب م ـعــز ال ـش ــري ــف ،رئ ـي ــس «الـجـمـعـيــة
التونسية لـلــدفــاع عــن حـقــوق الـطـفــل» ،التي
تأسست فــي نوفمبر /تشرين الـثــانــي2011
ل ـلــدفــاع ع ــن األطـ ـف ــال امل ـض ـط ـهــديــن وتــوفـيــر
املساعدات لهم.
يــؤكــد رئـيــس الجمعية لــ«الـعــربــي الجديد»،

ّ
أن أحـ ــد األطـ ـب ــاء ات ـص ــل بـ ــه ،يـ ــوم األربـ ـع ــاء
ّ
 11أك ـتــوبــر الـ ـج ــاري ،لـيـعـلـمــه أن عــائـلــة من
ال ـج ـنــوب الـتــونـســي قـطـعــت  500كـلــم لعالج
رضـيـعـهــا الـ ــذي ل ــم يـتـعـ ّـد شـهــريــن ونـصــف،
وقــد كــان يعاني من تــورم في الرقبة ،وكسر
ّ
فـ ــي ال ـج ـم ـج ـم ـ ّـة ونـ ــزيـ ــف فـ ــي ال ـ ــدم ـ ــاغ ،وأن
ّ
أســرتــه ادعــت أنــه سقط .يضيف أن الحادثة
غـيــر عــاديــة بالنظر إل ــى ط ــول املـســافــة التي
ّ
ق ـط ـع ـت ـهــا األسـ ـ ـ ـ ــرة .ويـ ــوضـ ــح الـ ـش ــري ــف أن
األسـ ــرة ال ـتــي ُيـفـتــرض بـهــا تــوفـيــر الحماية
ّ
لــأطـفــال ،بــاتــت مـصــدرًا للعنف .ويـتــابــع أن
ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي
تعيشها عائالت تونسية كثيرة ضاعفت من
االعتداءات التي تمارس على األطفال.
ّ
يـعـتـبــر ال ـشــريــف أن ال ـع ـنــف ال ي ـكــون دائ ـمــا
جـســديــا ،فـهـنــاك عـنــف نـفـســي ،وآخ ــر لفظي،
مـبـيـنــا أن ـن ــا «م ـج ـت ـمــع عـنـيــف بـطـبـعــه وهــو
م ــا ي ـظ ـهــر م ــن خـ ــال ال ــدع ــاء ع ـلــى األطـ ـف ــال،
وشـتـمـهــم ،فـهــذا الـسـلــوك يـكــاد يـكــون عــاديــا
ف ــي األس ـ ــرة ال ـتــون ـس ـيــة ،وح ـتــى ف ــي الــوســط
الـتــربــوي .يـضــاف إلــى ذلــك العنف الجسدي
من خالل الضرب والقرص والحرق».
ّ
ي ـت ــاب ــع أن الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي أج ــرت ـه ــا وزارة
الـتـنـمـيــة وال ـت ـعــاون ال ــدول ــي بــالـتـعــاون مع
منظمة األمــم املتحدة للطفولة (يونيسف)
الـ ـت ــي تـ ـع ــود إل ـ ــى الـ ـع ــام ( 2013ال ــوح ـي ــدة
ّ
املتوفرة حاليًا) ،بينت أن أكثر أطفال تونس
يتعرضون إلى أشكال متعددة من العنف،
منها العنف املعنوي ،والجسدي ،والعمل
اإلجباري ،واالستغالل الجنسي.
يؤكد املندوب العام لحماية الطفولة ،التابع

ل ـ ـ ــوزارة املـ ـ ــرأة واألس ـ ـ ــرة وال ـط ـف ــول ــة ،مـهـيــار
ّ
حـ ـم ــادي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن األط ـفــال
عــرضــة أكـثــر للعنف اللفظي وامل ـ ــادي ،وهــو
ع ـن ــف يـ ـم ــارس داخ ـ ــل الـ ـع ــائ ــات املـ ـت ــوازن ــة،
وت ــزداد حدته في األســر التي تعيش تفككًا.
ّ ّ
ويبي أن تونس شهدت في العامني األخيرين
ردود فعل قاسية وشنيعة ضد األطفال ،نجم
عن بعضها املوت واإلعاقة.
ويـ ـسـ ـتـ ـع ــرض امل ـ ـ ـنـ ـ ــدوب الـ ـ ـع ـ ــام قـ ـص ــة األب
التونسي الذي حرم في  28سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي اب ـن ـتــه م ــن ال ـط ـعــام ب ـعــد ط ــاق ــه من
زوجته وزواجــه من أخــرى ،ما أدى الى وفاة
ابنته .وفي  18يوليو /تموز  ،2017عمد أب
في القصرين ،وســط غــرب تونس ،إلــى إلقاء
أطفاله الثالثة ( 8سنوات وسنتني ورضيع)
في بئر بسبب خالفات مع زوجته.
وبـ ـحـ ـس ــب ح ـ ـ ـمـ ـ ــادي ،وص ـ ـلـ ــت إل ـ ـي ـ ـهـ ــم ،ي ــوم
الخميس  12أكتوبر الجاري ،طفلة ( 14عامًا)
تعاني من سوء التغذية واإلهمال الشديدين،
وطـفــل لــم يـتـجــاوز سبع سـنــوات عمد والــده
إل ــى ح ــرق أص ــاب ــع قــدمـيــه ألن ــه ل ــم يستيقظ
ّ
فجرًا للصالة ،مشيرًا إلــى أن الحرق يطاول

االكتئاب ،ونقص المال
لدى األسرة ،واإلدمان،
عوامل تؤدي إلى العنف
ضد األطفال

أي ـضــا األع ـض ــاء الـتـنــاسـلـيــة لـلـفـتـيــات ،وهــي
ّ
يتابع أن
عقوبة تستخدمها بعض األمهاتّ .
الــدولــة التونسية تتعهد بالطفل املعنف أو
ال ــذي تـعــرض الــى تـهــديــد ،لـتــؤويــه فــي مكان
خاص لفترة قصيرة أو طويلة.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـع ـت ـب ــر امل ـت ـخ ـص ــص ال ـن ـف ـســي
ّ
الدكتور عماد الرقيق ،أن التوتر واالكتئاب،
ونقص املــال لــدى األس ــرة ،واإلدم ــان ،عوامل
ّ
تؤدي إلى العنف ضد األطفال ،كما أن العنف
ب ــن ال ــزوج ــن ق ــد يـ ـط ــاول األب ـ ـنـ ــاء .يـضـيــف
ّ
الرقيق لـ«العربي الجديد» ،أن ضعف الوعي،
والفهم الخاطئ للمسؤولية ،ينجم عنهما
ّ
العنف ،مبينًا أن عدة أمــراض خطيرة تنتج
ّ
ع ــن ال ـع ـنــف امل ـس ـلــط ع ـلــى األطـ ـف ــال ،وأن أثــر
األزمات النفسية قد يبقى عدة أعوام.
ف ــي امل ـقــابــل ،ي ـقــول مــديــر الـتـنـشـيــط الـتــربــوي
واالجـتـمــاعــي والـتــرفـيـهــي فــي اإلدارة العامة
والطفولة ،لطفي
للطفولة بوزارة املرأة واألسرة ّ
البرعزي ،لـ«العربي الجديد» ،إنــه بالرغم من
حاالت العنف فهي حاالت معزولة ومحدودة
مـقــارنــة ب ــدول أخ ــرى ،مبينًا مــع ذلــك ضــرورة
إيــائ ـهــا ال ـع ـنــايــة ال ــازم ــة .يـضـيــف ال ـبــرعــزي
ّ
أن وزارة امل ــرأة تعمل على سياسة مندمجة
لحماية الطفولة من خالل الجانب التشريعي،
واإلج ـ ــرائ ـ ــي ،وت ـن ـم ـيــة قـ ـ ــدرات امل ـتــدخ ـلــن في
حـمــايــة الـطـفــولــة خـصــوصــا مـنــدوبــي حماية
ال ـط ـف ــول ــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ق ـضــاة
ّ
األسرة .ويشدد على أن الجانب الوقائي يبقى
األهــم لحماية الطفل وتنمية قــدراتــه وتوعية
أولـ ـي ــاء األم ـ ــور لـيـتـمـكـنــوا م ــن تــوف ـيــر اإلط ــار
املناسب لحماية أطفالهم من أي عنف.

رصاص عشوائي
يقتل أهل بنغازي
طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

اسـ ـتـ ـقـ ـب ــل م ـس ـت ـش ـف ــى ال ـ ـ ـجـ ـ ــاء لـ ـلـ ـج ــراح ــة
والحوادث في بنغازي خمسة مواطنني مع
إص ــاب ــات مـتـفــاوتــة فــي مـسـتــوى خطورتها
جراء ّ
من ّ
تعرضهم لرصاص عشوائي خالل
ُأكـتــوبــر /تشرين األول ال ـجــاري .إلــى هــؤالء
ق ـ ِـت ــل أربـ ـع ــة م ــواط ـن ــن وأصـ ـي ــب اثـ ـن ــان فــي
املدينة خالل شهر سبتمبر /أيلول املاضي
لــأس ـبــاب نـفـسـهــا .وال ــرص ــاص الـعـشــوائــي
ظاهرة تعاني منها بنغازي نتيجة انتشار
السالح فيها بصورة كبيرة ،على الرغم من
مرور أكثر من ثالثة شهور على إعالن قائد
عملية الكرامة اللواء املتقاعد خليفة حفتر
إحـكــام سيطرته عليها وط ــرد مناوئيه من
ّ
مسلحي مجلس شورى املدينة.
ّ
وألن األمـ ـ ـ ــر ي ـث ـي ــر غ ـض ـب ــا شـ ـعـ ـبـ ـي ــا ،ع ـمــد
ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي
ق ـ ـبـ ــل ن ـ ـحـ ــو ش ـ ـهـ ــر إلـ ـ ـ ــى إطـ ـ ـ ـ ــاق ه ــاشـ ـت ــاغ
#أوقفوا_الرصاص_العشوائي .من جهتهم،
ع ـ ّـب ــر امل ـت ـف ــاع ـل ــون م ـع ــه ع ــن صــدم ـت ـهــم إزاء
ع ــدم تـعــاطــي الـسـلـطــات املـسـلـحــة املسيطرة
عـلــى املــدي ـنــة م ــع مـطــالـبـهــم بـ ّحـمــايــة أبـســط
حـ ـق ــوق امل ـ ــواط ـ ــن وه ـ ــو ال ـ ـحـ ــق فـ ــي ال ـع ـيــش
وال ـت ـن ـقــل ب ـس ــام .ال ـس ـل ـ ّطــات تـتـجــاهــل هــذه
الـظــاهــرة بينما ال تـتــوفــر إحصائية دقيقة
لـ ـع ــدد ض ـح ــاي ــا الـ ــرصـ ــاص ال ـع ـش ــوائ ــي مــن
ّ
ق ـت ـلــى وجـ ــرحـ ــى ،إال أن هـ ـ ــؤالء ال ـنــاش ـطــن
راحوا ينشرون على صفحاتهم على مواقع
ـآس في هذا
التواصل االجتماعي قصص مـ ٍ
ال ـس ـيــاق ،كـطــريـقــة لتوثيقها والـتـعـبـيــر عن

ضحايا
دوتيرتي
القصر
ّ

محمد أحمد الفيالبي

كنا حتى وقــت قريب نــدرك ّأن الـفــول الـســودانــي مــن أهــم املحاصيل
ّ
الزيتية .ونفخر في السودان ّأن اسمه يجري على كل لسان في العالم،
وال يعرف كثيرون ّأن هناك مــن يسمونه «فستق العبيد»؛ ذلــك ألنّ
موطنه األصلي هو البرازيل .مع فوائده العظيمة واملتعددة ،قد يسبب
بعض األضــرار ،لألطفال خصوصًا ،مثل الحساسية املزمنة والربو
واألم ــراض الجلدية ،كذلك قد يــؤدي تناوله بكميات كبيرة إلــى عسر
الهضم ،ويعد اختيارًا سيئًا للمصابني باضطرابات الكلى واملــرارة،
ّ
وقد يؤثر على وظائف الغدة الدرقية سلبًا .لكن ظهر علينا من يقول
ّإن «متعة الفقراء» هذا يسبب السرطان.
ّ
مــن الـفــوائــد التي رشحته الحـتــال مكانته فــي قائمة غــذاء الـفـقــراء أنــه
يـحـتــوي عـلــى الـعــديــد مــن الـعـنــاصــر الـغــذائـيــة كــالـبــروتـيـنــات وامل ـع ــادن،
وم ـضــادات األك ـســدة ،والفيتامينات املختلفة املـهـ ّـمــة لجسم اإلنـســان،
ولحماية البشرة الحتوائه على فيتامني «إي» .وتحسب للفول السوداني
قدراته العالية على تخفيض نسبة الكولسترول بالدم ،واملساعدة في
تخفيض إنتاج النيتروز واألمينات املسرطنة في املعدة.
في السودان يصنع معجون من الفول السوداني (زبدة الفول السوداني)
يسمى شعبيًا «الدكوة» التي تدخل كعنصر أساسي في معظم الوجبات،
لسهولة الحصول عليها ،وانخفاض سعرها .وقد بدأ ،مع ازدياد حاالت
اإلصابة بالسرطان منذ أعــوام ،توجيه يد االتهام إلى الفول السوداني.
مؤخرًا ،ورد ّأن هناك دراسات أثبتت ّأن الحبة الصغيرة التي تربط فلقتي
ثمرة الفول تحتوي على مادة «أفال توكسني» وهي مادة مسرطنة ،فقد
تسببت في العديد من إصابات سرطان القولون والكبد.
يــؤكــد الــدكـتــور مـحـمــود بشير محمد سعيد بمستشفى «م ـيــزوري»
األميركي ،في قسم الباثولوجيا (علم األمــراض) املختص بفحوصات
السرطان ،وكذلك أستاذ الكيمياء العضوية الدكتور عبد املنعم صادق
حسنّ ،أن اتهام حبة الفول الصغيرة بالتسبب في السرطان قد تحول
من زعم إلى حقيقة علمية مستقرة في الشمال األميركيّ .
لكن هناك من
يبرئ فيقول ّإن الفول املريض املصاب بفطر «أسبرغيلوس فالفوس»
هو الذي يمكن أن يسبب سرطانًا في القولون ،إذ يفرز هذا الفطر سمًا
ً
قاتال .وفي قدرة هذا الفطر أن يصيب الفول السوداني بعد الحصاد إن
كان تخزينه وجمعه قد جرى بصورة غير صحيحة ،أي من دون تركه
ليجف بعد قلعه من التربة فترة كافية ،قبل جمعه وتخزينه.
إذًا ،املعالجات تكمن في التوعية بكيفية حصاده ،وفي إزالــة تلك الحبة
الصغيرة مثار الجدل قبل أكله كما هو ،أو طحنه لتصنيع الزبدة .ما يلزم
توعية قطاع واسع من نساء فقيرات يتكسنب من صناعة وبيع (الدكوة)،
وتوفير البديل االقتصادي واملحفز لهن إلنتاج الزبدة الخالية من مسبب
السرطان هذا.
(متخصص في شؤون البيئة)
األهم (العربي الجديد)
الوقاية هي
ّ

ّ
احتجاجهم عليها .ولعل أبرز تلك القصص،
ما حدث للشاب ماهر القطعاني الذي قضى
ّ
استقرت رصاصة في قلبه ،فيما كان
بعدما
جــالـســا فــي مـقـهــى فــي ش ــارع عـشــريــن ،أحــد
الشوارع الرئيسية في املدينة.
ّ
الــافــت فــي قـصــة ال ـشــاب القطعاني أن ــه من
أف ــراد مديرية أمــن املــد ّيـنــة ،وعـلــى الــرغــم من
الشائعات التي تقول إنه كان مستهدفًا بتلك
ّ
الــرصــاصــة ب ـغــرض اغـتـيــالــه ،ف ــإن صفحات
ّ
ّ
ال ـتــواصــل ال ـتــي ت ـنــاولــت مــأســاتــه أكـ ــدت أن
ّ
شهود عيان أفادوا بأن الرصاصة عشوائية
ّ
ّ
وأن القطعاني لم يكن عنصرًا أمنيًا ذا توجه
ّ
ُ
يدعو إلى تصفيته .يذكر أن القطعاني ترك
وراءه ابنة وابنًا دون السابعة.
إلــى ذلــك ،احتلت قصة أسماء محمد صالح
املـجـبــري الـتــي سقطت قتيلة أثـنــاء مــرورهــا
عند مفترق السلماني وسط املدينة برصاصة
ّ
استقرت في رأسها ،صفحات التواصل خالل
ّ
الـشـهــر امل ــاض ــي .وق ــد اسـتـخــدمــت قضيتها
كوسيلة لشجب األوضاع األمنية في املدينة،
واسـتـنـكــار تـجــاهــل سلطاتها التحقيق في
ت ـلــك الـ ـح ــوادث امل ــاح ـق ــة .وم ـ ّـم ــا زاد وت ـيــرة
ً
ّ
غضب ّ
املدونني هو أن املجبري كانت حامال

وتـنـتـظــر مــولــودهــا خ ــال ش ـهــريــن ،بحسب
م ــا جـ ــاء ف ــي ت ـصــري ـحــات ص ـحــاف ـيــة ل ـفــاديــا
البرغثي املتحدثة اإلعــامـيــة فــي مستشفى
الجالء .وقد نقل ّ
املدونون حينها عن أقارب
ّ
املجبري أنها امرأة تقيم مع أسرتها النازحة
من منطقة الــواحــات جنوبًا ،وتعرف ظروفًا
معيشية صعبة ،األم ــر ال ــذي أض ــاف مأساة

أخ ـ ـ ــرى ب ـف ـق ــده ــا وج ـن ـي ـن ـه ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ــى
أسرتها املنكوبة .في السياق ،يكشف مصدر
ً
ّ
ـ«العربي الجديد» أن  36قتيال و264
أمني ل ّ
جــريـحــا ُوث ـقــت أسـمــاؤهــم رسـمـيــا فــي مــراكــز
ّ
شــرطــة بـنـغــازي مـنــذ مطلع ه ــذا ال ـعــام ،لكن
تلك الـحـ ّـوادث ُس ّجلت كلها «ضـ ّـد مجهول».
يضيف أن ــه «ف ــي ال ــواق ــع ،ال سلطة حقيقية

ملديرية أمــن املدينة التي تتبع لها الشرطة،
فــالـسـلـطــة هـنــا لـلـمـجـمــوعــات املـسـلـحــة التي
اقتسمت املدينة كمناطق نفوذ بعضها قبلي
وبعضها أمني وبعضها اآلخر ديني».
مــن جـهـتــه ،يـقــول ف ــرج ّعـثـمــان ،وه ــو ناشط
يقيم خ ــارج بـنـغــازي ،إن ــه «ال يــوجــد سبيل
ل ـل ـت ـع ـب ـي ــر ع ـ ــن الـ ـغـ ـض ــب س ـ ـ ــوى ص ـف ـح ــات
ّ
فيسبوك ،عبر نشر تلك املآسي ،لعلها تخلق
ّ
يشجع الناس على ّ االحتجاج».
وعيًا جمعيًا
يضيف ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن ـهــم يعانون
مــن «تـعــدد الجهات األمنية وعــدم انضباط
املسلحني فــي انتماءاتهم بطريقة واضحة
ل ـت ـلــك ال ـج ـه ــات ،األم ـ ــر ال ـ ــذي يـ ـع ـ ّـوق تـقــديــم
ّ ّ
املواطن شكواه» .ويؤكد أن «مراكز الشرطة
مــا زال ــت معطلة ،واملـفـ ّـعــل منها ال سلطة له
على هؤالء املسلحني».
ّ
وي ــأس ــف ع ـث ـمــان إذ إن «الـ ـص ــراع ــات الـتــي
تـشـهــدهــا املــدي ـنــة ب ــن م ـج ـمــوعــات مسلحة
وشخصيات متنفذة تبحث عن مصالحها،
جعلت قضايا املــواطــن بعيدة عن االهتمام
ّ
الرسمي» .ويلفت إلى أن «مديرية أمن املدينة
طالبت في مـ ّـرات عـ ّـدة بإصدار قانون ّ
يجرم
ّ
حمل السالح ،لكن استمرار املدينة من دون
سلطة محلية ممثلة في مجلس بلدي فاعل
ّ
أخر صدوره».
ّ
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،يـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ـ ــادل الـ ـ ـخ ـ ــراز عــن
شقيقته التي أصيبت برصاصة عشوائية
في منطقة اللثامة شمالي بنغازي ،ويلفت
ّ
إلـ ــى أن «ام ـ ـتـ ــاك الـ ـس ــاح ال ي ـق ـت ـصــر عـلــى
ّ
امل ـج ـمــوعــات امل ـس ـل ـحــة ،ف ـهــو ف ــي ك ــل ب ـيــت».
ّ
يضيف أن «شقيقتي أصـيـبــت أث ـنــاء مــرور
موكب زف ــاف ،كــان بعض سائقي السيارات
فيه يطلقون الرصاص من النوافذ» .ويؤكد
ّ
أن «املـخــاوف التي تساور املــواطــن تمنعني
ّ
فــي أح ـيــان كـثـيــرة مــن تـقــديــم ش ـكــوى .ربـمــا
صاحب ذلك السالح متنفذًا» .ويشير
يكون
ّ
الخراز إلى أنه يعرف بمآل أسرة مؤلفة من
ثمانية أف ــراد فــي منطقة املــاجــوري ،أصيب
الــوالــد فيها برصاصة عشوائية فــي ساقه،
وهو عاجز عن الحركة منذ ثالثة شهور.

األطفال واملراهقون من ضحايا حملة رئيس
الفيليبني رودريغو دوتيرتي على املخدرات
في البالد .وهي الحملة التي تقودها القوى
األمنية منذ يوليو /تموز من العام املاضي،
وأدت إلى مقتل أكثر من  7آالف شخص خارج
إطار القانون ،بحسب موقع «آسيا كولينغ».
سياسة دمــويــة تكسب دوتـيــرتــي املــزيــد من
الشعبية في البالد ،خصوصًا مع ما يعانيه
الفيليبينيون ط ــوال س ـنــوات مــن امل ـخــدرات
ّ
والعصابات التي تتاجر بها .مــع ذلــك ،فــإن
ً
هــذه الشعبية قــد ال تستمر طــويــا ،بحسب
نـتــائــج الـحـمــات األمـنـيــة األخ ـيــرة الـتــي راح
ضحيتها أطفال ومراهقون.
فــي زق ــاق ضيق فــي مدينة كــالــوكــان تتراكم
امل ـن ــازل ف ــوق بعضها الـبـعــض ،بــل يصطدم

ال ـن ــاس بـبـعـضـهــم الـبـعــض بـيـنـمــا يـسـيــرون
هناك .عائلة ديلوس سانتوس خسرت ابنها
ك ـي ــان ل ــوي ــد ( 17ع ــام ــا) ،ف ــي أغ ـس ـطــس /آب
املاضي .هو ببساطة ضحية من ضحايا ما
يعرف بحرب الفيليبني على املخدرات.
ت ـس ـيــر ع ـمــة ال ـف ـتــى إلـ ــى نــاح ـيــة مـعـتـمــة من
املنزل حيث يجلس جدا كيان لويد ،فيوليتا
وأن ـ ـطـ ــون ـ ـيـ ــو ،ي ـ ـشـ ــاهـ ــدان عـ ـب ــر ال ـت ـل ـف ــزي ــون
جلسة استماع برملانية حــول ظــروف مقتل
ح ـف ـيــده ـمــا .ت ـق ــول ف ـيــول ـي ـتــا ،ال ـت ــي تـبـلــغ 79
ع ــام ــا« :ن ــري ــد ال ـع ــدال ــة .ك ــان ف ـتــى منضبطًا.
يــوم الحادثة كنت أجلس خــارج املـنــزل عند
ً
السادسة مساء عندما دخل إلى املنزل حامال
معه عشاءه وهو يقول لي :آمل أن يتيح لي
هذا العشاء التركيز في امتحاني (املدرسي)

ُ
غدًا» .خالل ساعات قليلة ،قتل كيان .الشرطة
اتهمته بفتح النار عليها بينما كانت تداهم
امل ـك ــان ف ــي عـمـلـيــة م ـكــاف ـحــة مـ ـخ ــدرات .عمة
ّ
الفتى ،آيفي ،تقول إن ذلك مستحيل ،فكيان
عدا عن كونه ال عالقة له باملخدرات ،لم يملك
ّ
يــومــا ثـمــن م ـس ــدس .ك ــذل ــك ،أك ــد ال ـش ـهــود أن
كيان لم يكن مسلحًا كما زعمت الشرطة التي
رمت جثته في الزقاق.
تشير منظمة «هيومن رايتس ووتــش» إلى
ّ
أن أكـثــر مــن  7آالف شـخــص قـتـلــوا مـنــذ بــدأ
الرئيس دوتيرتي حملته على املخدرات في
ّ
يوليو  ،2016وأن أكثر من  3آالف منهم قتلوا
على يد الشرطة.
وفي حالة كيان ،حتى دوتيرتي نفسه ،الذي
ّ
يرعى القتل من دون محاكمة ،وافــق على أن

ثمة خطأ ما في هذه العملية بالذات« :أوافق
عـلــى الـتـحـقـيــق ف ــي ه ــذه الـقـضـيــة ،ف ــإذا كــان
هـنــاك مــدانــون فيها عليهم أن يــذهـبــوا إلــى
السجن».
بانتظار نهاية التحقيقات ،ليس موت كيان
ً
مـ ـع ــزوال ع ــن ح ـ ــوادث ك ـث ـيــرة أخ ـ ــرى .بـعــدهــا
ب ـي ــوم ــن وجـ ــد ريـ ـن ــال ــدو دي غـ ــوزمـ ــان (14
عــامــا) ،مطعونًا حتى امل ــوت ،بــاإلضــافــة إلى
الشاب كــارل أنخيلو آرانيز ( 19عامًا) ،الذي
قتل بالرصاص.
ً
وكحصيلة مؤقتة تنتظر حلوال عاجلة ،قتل
ما ال يقل عن  54قاصرًا منذ بدء الحرب على
املخدرات في أنحاء البالد ،جميعهم على يد
الشرطة أو قوى أمنية متعاونة معها.
(عصام سحمراني)

 36قتيًال و 264جريحًا
مسجلّون لدى شرطة
بنغازي منذ مطلع العام
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ّ
يشخصها في ختام ندوته العلمية
«المركز العربي»

عوامل هجرة المسيحيين العرب
أنهى الباحثون
والمهتمون
المجتمعون في الدوحة
لقاءهم حول موضوع
«المسيحيين العرب»،
والذي يأتي في إطار
التحوالت والتحديات
رصد
ّ
التي تواجهها المنطقة
العربية في العقد األخير
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

ُ
اخــت ـت ـمــت أمـ ــس األح ـ ــد ن ـ ــدوة «املـسـي ـح ـيــون
ال ـع ــرب ف ــي امل ـش ــرق ال ـعــربــي الـكـبـيــر :عــوامــل
ّ
الـبـقــاء ،والـهـجــرة ،والتهجير» الـتــي نظمها
املركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات
ف ــي م ـقـ ّـر مـعـهــد ال ــدوح ــة ل ـل ــدراس ــات الـعـلـيــا،
والـ ـت ــي شـ ـ ــارك ف ـي ـهــا  20ب ــاح ـث ــا ع ــرب ـي ــا مــن
مختلف التخصصات في العلوم السياسية
واالجتماعية .وقد قسمت الندوة على سبع
جلسات وحلقة نقاشية على مدى َ
يومني.
وتناولت الجلسة األخيرة التي رأسها برهان
غليون «هجرة املسيحيني العرب وتهجيرهم
م ــن ب ــاد الـ ـش ــام» ،وال ـت ــي ق ـ ّـدم فـيـهــا الـكــاتــب
واملـ ـ ّ
ـؤرخ ال ـســوري عبد الـلــه حنا ورق ــة حول
«التجمعات الرئيسة للمسيحيني في سورية
وهـجــراتـهــم الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة» ،مشيرًا
ّ
إلى أن الهجرة في بالد الشام لم تكن تقتصر
على املسيحيني بل شملت املسلمني بسبب
طلب الرزق خارج الحدود.
ّ
وأوضـ ــح حـنــا أن ال ـه ـجــرة فــي ســوريــة مـ ّـرت
بثالث مراحل؛ هي مرحلة الدولة العثمانية
ومرحلة االنتداب الفرنسي واملرحلة األخيرة
خــال الهجرة الجماهيرية نتيجة األحــداث
منتصف مـ ــارس /آذار
األخ ـي ــرة ال ـتــي ب ــدأت
ّ
ّ
 .2011وذك ــر أن الـهـجــرة تــوقـفــت فــي العهد
الوطني ،بعد مرحلة االنتداب ،وما رافقه من
ازده ــار ومــوقــف الــدولــة العلماني .إلــى ذلــك،
ّ
تحدث حنا ّ
عما عرفته بالد الشام من هجرات
ّ
داخـلـيــة فــي عـهــد اإلق ـط ــاع ،وال ـتــي اسـتـمــرت
حتى منتصف خمسينيات الـقــرن املــاضــي،
وكذلك الهجرة من األريــاف إلى املــدن ،مؤكدًا
ّ
أن الهجرة بلغت ذروتها في سورية في ظل
الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات.

من جهتهّ ،
تحدث الباحث االقتصادي ،سمير
سـعـيـفــان ،عــن «تــأثـيــر مـنــاخــات ال ـصــراع في
ســوريــة مـنــذ آذار /م ــارس  2011فــي هجرة
ّ
املسيحيني السوريني» ،مشيرًا إلى أن النظام
ال ـســوري اسـتـخ ّــدم رج ــال الــديــن املسيحيني
للترويج لــه ،لكنه هـ ّـددهــم ولــم يقبل موقفًا
ّ
ّ
غامضًا .أضــاف أن النظام ألــف كتائب دفاع
ّ
التقرب أكثر
في القرى املسيحية وسعى إلى
املسيحيني مثل التعامل الـحـســن ،حتى
مــن
ّ
يشعرهم بأنهم مع النظام في خندق واحد.
ّأمــا عن تأثيرات املعارضة ،فأوضح سعيفان
ّ
أن حمل املعارضة للسالح زرع الـخــوف لدى
املـسـيـحـيــن ،كــذل ــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى رفــع
الــرايــات اإلســامـيــة وإل ــزام تطبيق الشريعة،
وهــو ما ّأدى إلــى انحياز أوســاط جماهيرية
أكبر نحو النظام ،وليس حبًا به .وأشــار إلى
ً
ّ
أن املعارضة السورية ّقدمت نموذجًا فاشال
ف ــي إدارتـ ـه ــا امل ـنــاطــق ال ـتــي سـيـطــرت عليها،

ّ
ليخلص إل ــى أن ال ـظ ــروف الـضــاغـطــة خلقت
ّ
ه ـج ــرة مـسـيـحـيــة ف ــي س ــوري ــة ول ــم ي ـكــن ثــمــة
تهجير قسري ،وقد ساهم الصراع في سورية
وأطرافه على نحو مباشر وغير مباشر بدفع
املسيحيني نحو الهجرة أكثر من التهجير.
فــي الجلسة التي ُعـقــدت صباح أمــس األحــد
تحت عـنــوان «املـســألــة املسيحية فــي الـعــراق
بعد سقوط املــوصــل» ،تـحـ ّـدث املستشار في

الهجرة في بالد الشام
لم تكن تقتصر على
المسيحيين بسبب طلب
الرزق خارج الحدود

امل ــرك ــز ال ـعــراقــي ل ـل ــدراس ــات االسـتــراتـيـجـيــة،
ي ـح ـي ــى ال ـك ـب ـي ـس ــي ،عـ ــن «واق ـ ـ ـ ــع وت ـس ـي ـيــس
الديموغرافيا املسيحية في العراق» موضحًا
ّ
أن األقليات الطائفية كانت األكثر استهدافًا
ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـه ـج ـيــر الـ ـقـ ـس ــري ،إذ اض ـطــر
املسيحيون والشبك والصابئة إلــى النزوح
والهجرة في أكثر من ّ
مرة نتيجة استهدافهم
كــأق ـل ـيــات دي ـن ـيــة م ــن ج ـهــة أو اسـتـخــدامـهــم
أوراق ل ـع ــب فـ ــي ال ـ ـصـ ــراع بـ ــن ال ـج ـم ــاع ــات
ّ
الرئيسية من جهة أخرى.
الطائفية
ّ
وك ـشــف الـكـبـيـســي أن ع ــدد املـسـيـحـيــن في
الـ ـع ــراق ب ـلــغ ع ـلــى اخـ ـت ــاف طــوائ ـف ـهــم فــي
إح ـص ــاء ع ــام  1947نـحــو  149أل ــف نسمة،
وارتفع في عام  1957إلى أكثر من  206آالف
نـسـمــة ،ف ــي ح ــن وص ــل ف ــي ع ــام  1977إلــى
نحو  256ألــف نسمة بنسبة ّ
نمو تقريبية
ّ
ّ
تقدر بـ  2.14في املائة .أضاف أن التوقعات
الـ ــواق ـ ـع ـ ـيـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ألعـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـع ــراقـ ـي ــن

املـسـيـحـيــن تـضـعـهــم ف ــي حـ ــدود  600ألــف
نسمة ،ما يكشف وهن األحاديث عن وجود
هـجــرة عــارمــة للعراقيني املسيحيني نحو
ّ
ال ـخــارج خ ــال الـعـقــود املــاض ـيــة .وتــابــع أن
ع ــدد الـعــراقـيــن املـسـيـحـيــن امل ـصـ ّـوتــن في
ّ
عام  2014بلغ نحو  105آالف ،وهذا يعني أن
عدد املسيحيني وفق التقديرات اإلحصائية
تضعهم ما بني  250و 300ألف ،األمر الذي
يدحض أرقام املنظمات الدولية عن الهجرة
ّ
الـخــارجـيــة للمسيحيني .ويـخـلــص إل ــى أن
مــا جــرى هــو عملية نــزوح داخـلــي ألسباب
تتعلق باملخاطر األمنية.
الجلسة الثانية في اليوم الثاني ،تناولت
«ه ـجــرة مسيحيي ال ـشــرق :خـطــاب القبول
والـ ــرفـ ــض» ،وك ـ ــان ّأول امل ـت ـحــدثــن رئـيــس
الرابطة السريانية في لبنان ،حبيب أفرام،
ـذي طــالــب بــاســم املسيحيني املشرقيني
وال ـ ّ
بـ ـح ــق اإلن ـ ـسـ ــان فـ ــي املـ ـ ـس ـ ــاواة الـ ـت ــام ــة فــي
ّ ّ
ال ــدسـ ـت ــور ،الف ـت ــا إلـ ــى أن كـ ــل ن ـق ــاش حــول
املشرقية فيه مسؤولية
مصير املسيحية
ّ
ع ــرب ـي ــة وإس ــامـ ـي ــة ،وأن ـ ـهـ ــم أبـ ـن ــاء األرض
األص ـل ـيــون واألص ـي ـلــون ،وه ــم أم ــام تحدي
ال ـب ـقــاء ،وال ب ـ ّـد مــن الـتـفـكـيــر فــي مسؤولية
ّ
التنوع والتعدد التي يقع جــزء كبير
إدارة
منها على القيادات العربية .وسأل أفرام إذا
سقط العيش املشترك املسيحي اإلسالمي
فــي ال ـشــرق فكيف يـكــون فــي ال ـغــرب؟ وعــاد
ّ
ليؤكد أن الـغــرب هــو املـســؤول املباشر عن
زعزعة الكيانات العربية« ،عــدا عن احتالل
فلسطني .ومــا زلنا كمسيحيني ،دون وجه
حــق ،نــدفــع أثـمــان مــا يفعله الـغــرب مـ ّـمــا لم
تكن لنا يد فيه» .أضاف إذا كانت املسيحية
غـيــر قـ ــادرة عـلــى الـبـقــاء فــي أرض ـهــا فكيف
يمكن الحديث عن حوار حضارات؟
ّأما الباحث والكاتب املصري شادي لويس،
فـ ـتـ ـن ــاول فـ ــي م ــداخ ـل ـت ــه مـ ــوضـ ــوع «ال ـب ـن ـيــة
ال ـخ ـط ــاب ـي ــة ل ـل ـم ـس ــأل ــة ال ـق ـب ـط ـي ــة فـ ــي مـصــر
ّ
(اضطهاد ووطنية ومواطنة)» ،موضحًا أن
األق ـب ــاط ب ـخــاف املـجـتـمـعــات املـسـيـحـيــة في
ّ
الشرق لم يدخلوا في صراعات مسلحة ،وال
ّ
يــوجــد ت ــاري ــخ اجـتـمــاعــي لــأق ـبــاط ،وك ــل ما
نعرفه عنهم هــو فــي مجموعة مــن األبـحــاث
عــن املــواطـنــة واالضـطـهــاد ومــا إلــى ذل ــك ،مع
اإلشارة إلى ّأن ّ
ثمة هيمنة لخطاب االضطهاد
على الخطاب والوعي العام لألقباط.

من إحدى
الجلسات
(معتصم الناصر)
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أكثر ما يحتاجه السوريون هو العودة إلى روح ثورة مارس/آذار المغدورة ،السلمية والمدنية ،وإعادة تنظيم صفوفهم ،في
ما وراء المواالة والمعارضة ،وتوحيد كلمتهم حول انتقال سياســي ،وعهد وطني يحفظ للجميع حقوقهم ومصالحهم،
وينهي عهد االنقسام والفرقة التي اشتغل عليها النظام ،وراهن عليها ونجح ،إلى حد كبير

الحاجة إلى العودة إلى روح الثورة المغدورة

مصير سورية في أيدي أبنائها

برهان غليون

ـذكـ ـ ــر الـ ـ ــوضـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـع ـي ـشــه
يـ ـ ـ ّ
س ــوري ــة الـ ـخ ــارج ــة م ــن الـ ـح ــروب
االس ـت ـع ـم ــاري ــة الـ ـج ــدي ــدة الـ ـي ــوم،
ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن أوج ـ ـهـ ــه ،بــوض ـع ـهــا عـشـيــة
خــروجـهــا مــن ال ـحــرب الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،بعد
انـهـيــار السلطنة العثمانية وخـيــانــة الــدول
ال ـغــرب ـيــة وع ــوده ــا ال ـت ــي اع ـط ـت ـهــا لـلـشــريــف
حسني ،وللعرب أيضا .وكما تحطم في ذلك
املنعطف التاريخي الحلم العربي بتشكيل
مملكة عربية واحدة ،تضم سورية واملناطق
ال ـنــاط ـقــة بــال ـعــرب ـيــة ف ــي املـ ـش ــرق اآلسـ ـي ــوي،
وتحفظ وحــدتـهــا وسـيــادتـهــا ،تحطم اليوم
حـلــم ال ـســوريــن الــذيــن رم ــوا بــأنـفـسـهــم ،كما
لــم يفعل أي شعب مــن قبل فــي أتــون الـثــورة
وم ـح ــرق ـت ـه ــا ،ل ـن ـيــل حــري ـت ـهــم واس ـت ـقــال ـهــم
عــن سلطة االح ـتــال الــداخـلــي .وكـمــا قسمت
ســوريــة الطبيعية مــا بـعــد الـعـثـمــانـيــة ،بعد
فصلها عن الجزيرة والـعــراق ،إلى مجموعة
مــن ال ــدول ،فلسطني الـتــي لــم تحسم حربها
بـ ـع ــد واألردن ول ـ ـب ـ ـنـ ــان ،وجـ ــزئـ ــت س ــوري ــة
«الفرنسية» هي نفسها إلى خمس دول :في
الساحل والجزيرة السورية ودمشق وحلب
وجبل ال ــدروز ،ال يكف الــروس ،ومــن ورائهم
بقية ال ــدول الـغــربـيــة ،عــن املـطــالـبــة بتحويل
سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى فـ ــدرال ـ ـيـ ــة ،إلرضـ ـ ـ ــاء ت ـط ـل ـعــات
رجـ ـ ـ ــاالت األق ــالـ ـي ــم أو الـ ـجـ ـم ــاع ــات االت ـن ـي ــة
والقومية املختلفة .فال تعني الفدرالية هنا
توحيد دول قائمة ،كما هو معنى الفدرالية
األص ـل ــي ،لـتــوسـيــع م ـ ــوارد ال ــدول ــة وتعظيم
وظائفها ،ولكن إعطاء غطاء شرعي لتقسيم
الدولة الــواحــدة وكسر نواتها املركزية ،كما
حصل من قبل في العراق الذي لم يخرج من
محنة هذا الكسر بعد.
وك ـمــا ف ــرض الـفــرنـسـيــون ان ـتــداب ـهــم بــالـقــوة
ال ـع ـس ـكــريــة ،ب ـعــد هــزي ـمــة قـ ــوات وزيـ ــر دف ــاع
اململكة السورية الفيصلية ،يوسف العظمة،
فــي ميسلون  20يــولـيــو /تـمــوز  ،1920نجح
ال ــروس الـيــوم فــي فــرض االن ـتــداب بالتفاهم
مــع ال ــدول املـتـنــازعــة عـلــى ســوريــة األســديــة،
بـعــد كـســرهــم ذراع ال ـثــورة الـســوريــة املسلح
وإخ ـ ـضـ ــاع ف ـصــائ ـل ـهــا امل ـق ــات ـل ــة بــاس ـت ـخــدام
عصا الهجمات الجوية ،وجزرة املصالحات
واتفاقات خفض التصعيد .ودخلت سورية
ال ـيــوم ،كـمــا حـصــل لـهــا مـنــذ ق ــرن ون ـيــف ،في
دائ ـ ــرة الـ ـخ ــراب وال ــدم ــار وال ـف ــوض ــى ،فـقــدت
فيها كــل مقوماتها كــدولــة ،وانـهــارت جميع
مؤسساتها وأطــرهــا الدستورية ،وأضاعت
سـيــادتـهــا وفـقــد فـيـهــا الـشـعــب وح ــدت ــه ،وتــم
تمزيقه إلى طوائف وأقليات واتنيات ،وأفرغ
من محتوى هويته الوطنية ،وحرم من حقه
في تقرير مصيره ،فيما تتنامى في شمالها
حركة االنفصال التي يقودها حزب االتحاد
الــدي ـم ـقــراطــي بــدعــم األم ـي ــرك ــي ،لـكــن بـغـطــاء
الشرعية التي تحظى بها القضية القومية
الكردية املستعصية على الحل منذ قرن.
()1
ليس املقصود من هــذا التذكير املماثلة بني
الوضعني ،أو القول إن التاريخ يعيد نفسه،
ف ــروس ـي ــا ال ـي ــوم غ ـيــر فــرن ـســا اإلم ـبــرطــوريــة
القديمة والواليات املتحدة األميركية ليست
بــري ـطــان ـيــا ال ـع ـظ ـمــى ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـصـ ّـدى
ل ـق ـيــادة ال ـن ـظــام االس ـت ـع ـمــاري امل ـش ــرف على
االنـحــال .كما أن الشرق األوســط الــراهــن قد
تـغـيــر كـثـيــرا عـمــا ك ــان عـلـيــه مـنــذ ق ــرن .فإلى
ج ــان ــب الـ ـق ــوى ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ت ـ ـ ّ
ـزج قــوات ـهــا
ونـفـسـهــا ف ــي الـ ـص ــراع ع ـلــى س ــوري ــة ،هـنــاك
ال ـيــوم ق ــوى إقليمية كـبـيــرة صــاعــدة تــزاحــم
الــدولـتــن الكبيرتني عـلــى الـتــوســع وتقاسم
مناطق النفوذ ،ويعتقد قادتها أن لديهم حقا
أقــوى فــي السيطرة على إرث ســوريــة األســد
املنحلة مــن ال ــدول الـكـبــرى الـخــارجـيــة .وهي
لــم تـعــد دوال مكتفية بــذات ـهــا ،ول ـكــن أصبح
لها حسابات جيوستراتيجية ،لــم يكن لها
مــا يماثلها فــي عـشــريـنـيــات ال ـقــرن املــاضــي.
وجه الشبه الرئيسي ين الوضعني ،املاضي
وال ـح ــاض ــر ،ه ــو أن س ــوري ــة ال ــدول ــة انـحـلــت
ل ـصــالــح ق ــوى أج ـن ـب ـيــة ،وأن شـعـبـهــا تـمــزق
أشالء ،ولم يعد يعرف في أي اتجاه يمكن له
أن يتوجه إلى إنقاذ وجوده ،والهرب بنفسه.
وبينما أجبر إرهاب الدولة نصفه إلى الهرب
بنفسه خارج البالد ،تحول نصفه اآلخر إلى
الجئ على أرضه ،وفقد السيطرة على جميع
ـدرة أو وسيلة
مـ ــوارده ،ولــم يعد يملك أي ق ـ ٍ
لتأكيد حقه فــي تقرير مـصـيــره بنفسه ،أو
ق ــول كـلـمـتــه .وب ـع ـبــارة أخ ــرى ،لــم يـكــن هناك
وض ــع أسـ ــوأ مـمــا يـشـهــده الـشـعــب ال ـســوري
ال ـي ــوم ،بـعــد فـشــل ثــورتــه املـسـلـحــة س ــوى ما
شهده بعد انهيار «الثورة العربية الكبرى»
عام  ،1916وتغول الدول األجنبية ،وتنازعها
على تمزيقه وتحطيم هويته وإخــراجــه من
املواجهة وفرض األمر الواقع عليه.
ومع ذلك ،صمدت سورية الوليدة والخارجة
مــن ال ـعــدم فــي بــدايــات ال ـقــرن الـعـشــريــن أمــام
نوائب التاريخ ،واستعادت بسرعة وحدتها،
قبل أن ينجح شعبها في توحيد نفسه من
وراء جـيــل جــديــد مــن الـنـخــب الــوطـنـيــة التي
ق ــادت الـســوريــن نحو االسـتـقــال ،ونجحت
ف ــي إرسـ ـ ــاء أسـ ــس دول ـ ــة ج ـم ـهــوريــة حــديـثــة

MEDIA
الوالء
اإللكتروني

ان ـت ـش ــر ف ــي الـ ـص ــن ت ـط ـب ـيــق ع ـل ــى ال ـه ــوات ــف
املحمولة الذكية يسمح لالعبني بـ «التصفيق»
ل ـلــرئ ـيــس ال ـص ـي ـن ــي ،ش ــي ج ــن ب ـي ـن ــغ ،خ ــال
خطابه في مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم،
في العاصمة بكني.
وأطلقت شركة «تينيست»  Tencentتطبيق
اللعبة  Clap for Xi Jinpingحني عقد الحزب
الشيوعي مؤتمره الهام الذي انتهى يوم الثالثاء

امل ــاض ــي ،لـلـكـشــف ع ــن م ــام ــح اسـتــراتـيـجـيــة
الـصــن للسنوات الخمس املقبلة ،وفـقــا ملوقع
«هيئة اإلذاعة البريطانية» (بي بي سي).
وتتيح اللعبة للمستخدمني التصفيق للرئيس
بالنقر على الشاشة كلما أتيح ذلك خالل 19
ثانية .واستخدمها  1.2مليار العب ،في  3أيام
فقط.
كما يمكن استخراج مقاطع محددة من الخطاب

واالسـتـمــاع إليها والتصفيق لـهــا .ويستطيع
املستخدمون التفاعل مــع املــوقــف والتصفيق
للرئيس وتبادل العديد من النقاط على وسائل
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي وتـحــدي األصــدقــاء في
أكبر عدد مرات تصفيق للرئيس.
وال ـت ـص ــرف ــات امل ـمــاث ـلــة لـيـســت مـسـتـجــدة في
الـ ـص ــن ،ح ـيــث شـ ــاع إظـ ـه ــار الـ ـ ــوالء لـلــرئـيــس
بـطــرق ع ــدة ،وت ــزداد وتـيــرة األم ــر قبل انعقاد
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مؤتمر الحزب الشيوعي ،مثل صور الرئيس
عـلــى ال ـلــوحــات اإلعــان ـيــة الـضـخـمــة وال ـهــدايــا
ُ
التذكارية .كما أن تطبيقات الهاتف استخدمت
سابقًا لتشجيع الوالء السياسي في البالد ،إذ
أطلق الحزب الشيوعي أكثر من مائة تطبيق
ُ
ألع ـضــائــه ،وتـسـتـخــدم فــي إجـ ــراء مسابقات
والتواصل لتعزيز قيم الحزب.
(العربي الجديد)

مصر :حرب على التغطية اإلعالمية العتداء الواحات
يبدو أن مؤسسات إعالمية أجنبية قد تتحول إلى كبش فداء النظام المصري الحالي ،بعد االعتداء على الشرطة المصرية في منطقة
ً
سابقا لمعارضتها للنظام الحالي
الواحات ،على غرار مكاتب المحطات والوكاالت العربية والدولية التي أُغلقت
القاهرة ـ العربي الجديد

سوريون في حلب يتظاهرون في  2016/3/4مطالبين بسقوط األسد (فرانس برس)

مفتقرة ألي موطئ
ديمقراطية ،بعد أن كانت
ً
قدم ،سياسيا كان أو عسكريا أو اجتماعيا،
ملمارسة أدنى قسط من حق تقرير مصيره.
مــا مــن شــك فــي أن الــوضــع ال ـس ــوري الــراهــن
أكـثــر تـعـقـيــدا .لكنه لـيــس مغلقا وال يائسا،
بــالـعـكــس .ف ـلــدى ســوريــة وال ـســوريــن الـيــوم
مــوارد بشرية وفكرية واجتماعية ،ورصيد
من العالقات الدولية أفضل بكثير مما كانت
وكسيحة من
كسيرة
تملكه عندما خــرجــت
ً
ً
خــراب الحرب العاملية األول ــى .وأصبح وراء
ال ـســوريــن ،مـنــذ ذل ــك ال ــوق ــت ،ق ــرن كــامــل من
خـبــرة الــدولــة وال ـصــراع الــدولــي والسياسي
وال ـق ـت ــال ــي أيـ ـض ــا .وق ـ ــد أظـ ـه ــر الـ ـس ــوري ــون،
خــال ثــورة  ،2011من الشجاعة أضعاف ما
أظهروه خــال ثــورة  ،1925وهــم يثبتون في
مـنــافـيـهــم وش ـ ــروط مـعـيـشـتـهــم ال ـجــائــرة كل
ي ــوم ،بـعــد ترحيلهم ال ـق ـســري ،مــن الشهامة
وامل ـج ــال ــدة وال ـص ـب ــر ،ويـ ـب ــرزون م ــن املــرونــة
والــذكــاء وامل ـهــارة مــا أث ــار إعـجــاب مضيفهم
في جميع البالد التي لجأوا مضطرين إليها.
ولن يطول الوقت ،بعد وقف إطالق النار ،قبل
أن تتفجر طــاقــات مــايــن الـســوريــن الذين
كانت الديكتاتورية الدموية قد شلت قواهم،
وعطلت مواهبهم ،وتبرز قدراتهم ودينامية
شبابهم التي ال تضاهى ،في سبيل استعادة
املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة ،فـ ــي ج ـم ـي ــع امل ـ ـيـ ــاديـ ــن ،ال ـع ـل ـم ـيــة
والسياسية واالقـتـصــاديــة ،وإع ــادة توحيد
صـفــوفـهــم فــي وج ــه االن ـت ــداب الـجــديــد الــذي
أكرهوا على القبول به أمــرا واقعا ،واحتالل
بالقوة ،كما أكــره جيل آبائهم مــن قبل على
قبول االنتداب الفرنسي ،أي ليس لشرعنته،
ولكن ملحاربته والتخلص منه.
ي ـس ــاع ــده ــم ف ــي ذلـ ــك أمـ ـ ـ ــران :إرادة ال ـت ـح ـ ّـرر
العميقة التي ألهبت مشاعرهم منذ سنوات،
والـ ـ ـت ـ ــي س ـت ـب ـق ــى أع ـ ـظـ ــم تـ ـج ــرب ــة عــاش ـت ـهــا
أجيالهم الجديدة ،وأغناها باملعاني والعبر
والتطلعات واألحالم أيضا ،وبسبب الطريق
املسدود الذي وصلت إليه جميع القوى التي
وقفت في وجه إرادتهم ،وحاولت أن تحرمهم
من حقهم في الحرية والسيادة واالستقالل
وال ـح ـيــاة .لــم يــربــح ال ـســوريــون رهــان ـهــم في
إرسـ ـ ــاء ن ـظ ــام ال ـح ــري ــة ال ـ ــذي ت ـط ـل ـعــوا إل ـيــه،
وض ـحــوا مــن أجـلــه بـكــل مــا يـمـلـكــون ،لكنهم
حطموا نظام الطغيان ،وأجبروا ،بمقاومتهم
وص ـم ــوده ــم ال ـط ــوي ــل ،وت ـض ـح ـيــات ـهــم الـتــي
ال م ـث ـيــل ل ـه ــا ،ك ــل ف ــرص ــة ع ـلــى خـصــومـهــم،

بدأت اآلن مشكالت
النظام الحقيقية،
وليس في أثناء الحرب
التي خاضها في
النهاية بأرواح الجنود
األبرياء والمرتزقة
والمتطوعين األجانب
لم يحقق النظام رهانه
في تركيع الشعب
السوري ،وإرغامه على
الخضوع واالستسالم

لتحقيق رهــانــاتـهــم .وجـمـيــع ه ــؤالء يقفون
اليوم عارين أمام جريمتهم وتعاونهم على
اغتيال حلم شعب كامل بالتحرر واالنعتاق.
()2
ل ـ ـ ــم يـ ـحـ ـق ــق الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ره ـ ـ ــان ـ ـ ــه ف ـ ـ ــي ت ــركـ ـي ــع
الـشـعــب ال ـس ــوري ،وإرغ ــام ــه عـلــى الـخـضــوع
واالس ـت ـســام ،ولـكـنــه (ال ـن ـظــام) أض ــاع البلد
الـ ــذي ت ــوج مـلـكــا ع ـل ـيــه ،ودمـ ــر أس ــس بـقــائــه
واسـتـقــراره ،وضـ ّـحــى مــن دون نتيجة تذكر،
س ــوى الـتـمــديــد لنفسه بـعــض الـس ـنــوات في
حكم بلد مدمر ،بالشباب السوري الذي ّ
زجه
ٍ
ف ــي م ـعــاركــه ال ـظــاملــة وال ــاأخ ــاق ـي ــة ،وخـســر
حلقة في نظام الهيمنة
سيادة قراره وأصبح
ً
واالن ـتــداب الــروســي .وبــدل أن يخلد سلطته
الـتــي كــانــت شــامـلــة ومـطـلـقــة ،كـمــا ك ــان يأمل
من خالل تدمير إرادة الشعب وسحق ثورته،
أصـبـحــت مـشــاركـتــه فــي الـحـكــم فــي املرحلة
االنتقالية إح ــدى مسائل الـخــاف وتعطيل

الرهان الفاشل للنظام
لم يحقق النظام رهانه في تركيع الشعب السوري ،وإرغامه على
الخضوع واالستسالم ،ولكنه (النظام) أضــاع البلد الــذي توج ملكا
وضحى من دون نتيجة تذكر،
عليه ،ودمر أسس بقائه واستقراره،
ّ
بلد مدمر ،وخسر
حكم
في
السنوات
سوى التمديد لنفسه بعض
ٍ
ً
حلقة في نظام الهيمنة واالنتداب الروسي .وبدل
سيادة قراره وأصبح
أن يخلد سلطته أصبحت مشاركته في الحكم في المرحلة االنتقالية
إحدى مسائل الخالف وتعطيل الحل والتسوية السياسية.

الحل والتسوية السياسية .وحتى لو تمكن
مــن البقاء فــي الحكم بعض الــوقــت ،بضغط
م ــن االن ـ ـتـ ــداب الـ ــروسـ ــي ،ف ـلــن ي ـب ـقــى رئـيـســا
لـلـســوريــن ،ولـكــن أداة مــن أدوات السيطرة
ال ــروس ـي ــة .وب ــامل ـث ــل ،ل ــن ي ـكــون ن ـظــامــه ال ــذي
يــريــد ال ــروس إن ـقــاذه نـظــامــا ســوريــة ،وإنـمــا
منصة روسية لتوزيع الحصص واملكاسب
واملـغــانــم على ال ــدول املـتـنــازعــة على حساب
السوريني وضدهم .ولن تستطيع مؤسسات
ال ـن ـظــام ال ـق ــدي ــم ال ـت ــي أخ ـف ـقــت ف ــي مـعــالـجــة
املـشـكــات ال ـتــي أنـتـجـتـهــا إدارتـ ــه وخـيــاراتــه
الـ ـف ــاس ــدة ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت س ــوري ــة ف ــي كــامــل
صحتها وكــامــل م ــوارده ــا وأمـنـهــا ،أن تحل
املشكالت املضاعفة التي ستخلفها الحرب،
مهما سعت إيــران وروسيا للتغطية عليها.
ولن يمكن ألي نظام أن ينجح في حلها ،من
دون ت ـعــاون جميع أب ـنــاء الـشـعــب ال ـســوري،
وتـفــاهـمـهــم ومـشــاركـتـهــم فــي حـكــم يمثلهم،
وي ـع ـب ــر ع ــن اخ ـت ـي ــاره ــم وي ـج ـس ــد اس ـت ـقــال
إرادتهم ومصالح وطنهم.
ل ــذل ــك ،بـعـكــس م ــا يـعـتـقــد ب ـعــض ال ـســوريــن
مــن املـعــارضــة واملـ ــواالة ،ب ــدأت اآلن مشكالت
الـنـظــام الحقيقية ،ولـيــس فــي أث ـنــاء الـحــرب
الـتــي خــاضـهــا فــي الـنـهــايــة بـ ــأرواح الجنود
األبرياء واملرتزقة واملتطوعني األجانب ،ولم
يخسر فيها ،هــو وحاشيته املـقــربــة ،شيئا.
بل كانت مصدر إثــراء إضافي له وألنصاره.
وسوف يجد نفسه ،هو وحلفاؤه ،أمام أنواع
مــن الـتـحــديــات الـتــي لـيــس لــديــه أي إمكانية
ملواجهتها ،وال يملك هو أصال األطر الفكرية
والـ ـبـ ـش ــري ــة الـ ـت ــي ت ـم ـ ّـك ـن ــه مـ ــن اس ـت ـي ـعــاب ـهــا
والتعامل معها ،بعد أن جــرد نفسه مــن أي
ـارات سـيــاسـيــة س ــوى الـقـتــل والتهجير
خـ ـي ـ ٍ
وال ـ ـت ـ ـجـ ــويـ ــع ،وطـ ـ ـ ــرد غ ــالـ ـبـ ـي ــة أط ـ ـ ــر الـ ـب ــاد
وخ ـبــرائ ـهــا وتـقـنـيـيـهــا .وس ــوف يـجــد قــادتــه
ّ
ومتحرر
ومتحفز
متطلب
شعب
أنفسهم أمام
ٍ
ٍ
ٍ
م ــن ال ـق ـهــر الـ ــذي سـقـطــت م ـقــومــاتــه ،ون ـظــام
مـتـقــزم ي ـقــوده مـنـطــق التشبيح والتعفيش
وال ـن ـه ــب وال ـس ـل ــب واالب ـ ـتـ ــزاز واالغ ـت ـص ــاب.
اسـتـمــرار الـحــرب كــان الـخـيــار الــوحـيــد الــذي
يقيه من املواجهة الحتمية العنيفة القادمة
موالية
مع الشعب بكل فئاته ،تلك التي كانت
ً
لـلـثــورة ،وأحـبـطــت تطلعاتها مــن دون حــق،
وتلك التي وقفت مع النظام ،ودفعت الثمن
الـغــالــي إلن ـق ــاذه ،وتنتظر املـكــافــأة مــن نظام
أصبح مورده الرئيسي النهب والسلب.
وعـلــى الــرغــم مــن توسعهم خ ــارج حــدودهــم،
وسـ ـيـ ـط ــرتـ ـه ــم عـ ـل ــى م ـ ــواق ـ ــع أسـ ــاس ـ ـيـ ــة فــي
س ــوري ــة ،لــم يـحـقــق اإلي ــران ـي ــون رهــان ـهــم من
ال ـح ــرب ،ولـكـنـهــم خ ـس ــروا .وب ــدل أن ي ـعــززوا
تـمــاســك هــالـهــم األخ ـض ــر ،أو الـشـيـعــي ّ كما
هزيمة
يـسـمــونــه ،وتكبيد الـشـعــب ال ـســوري
ً
تـ ـخ ــرج ــه مـ ــن مـ ـع ــادل ــة ال ـ ـقـ ــوة والـ ـسـ ـي ــاس ــة،
ليحلوا بأزالمهم وحشودهم محله ،عمقوا
قطيعتهم ونــزاعــات ـهــم م ــع ال ـع ــرب .وأثـ ــاروا
ف ـ ــزع الـ ـع ــال ــم ،وس ـ ـ ــوف ي ــواجـ ـه ــون رد فـعــل
إقليمي ودولي قويا ،يهدف إلى تحجيمهم،
وتقييد حركتهم ومحاصرة الحرس الثوري
وم ـل ـي ـش ـيــاتــه ال ـت ــي ت ـش ـكــل سـ ــاح تــوسـعـهــم
ون ـفــوذهــم ف ــي املـنـطـقــة وال ـع ــال ــم .لـقــد أح ــرق
اإليرانيون أصابعهم اللتقاط حبة الكستناء
السورية من النار ،ليجدوا أنفسهم مجبرين
ع ـلــى تـقــديـمـهــا نــاض ـحـ ًـة ل ـلــدولــة الــروس ـيــة.
فباؤوا بالخسارة والخيبة ،وسوف يدفعون
ثـمــن ت ـهــورهــم وشــره ـهــم لـلـتــوســع والـنـفــوذ

في إيــران التي تنتظر ثورتها الشعبية ضد
السلطة الكهنوتية الفاسدة والفاشلة معا.
وبــاملـثــل ،يحلم ال ــروس ب ــأن ربـحـهــم املعركة
العسكرية في سورية ضد فصائل املقاومة
الـشـعـبـيــة ،الـضـعـيـفــة وغ ـيــر املـنـظـمــة ،ســوف
ي ـف ـت ــح ل ـه ــم ب ـ ــاب الـ ــدخـ ــول بـ ـق ــوة فـ ــي ن ـظــام
ال ـق ـط ـب ـيــة امل ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة ،ويـ ـف ــرض ــون أن ـف ـس ـهــم
أخ ـي ــرا ،وال ـغ ــرب خ ـصــوصــا ،شــريـكــا رئيسا
في تحديد أجندة السياسة الدولية ،وطرف
ال يمكن تجاهله في تقرير الشؤون العاملية.
اتفاقات تضمن
ومنذ اآلن ،وقعوا مع األسد
ٍ
لهم االحـتـفــاظ فــي ســوريــة بقواعد عسكرية
ب ـ ـش ـ ــروط س ـ ـيـ ــاديـ ــة لـ ـنـ ـص ــف ق ـ ـ ـ ــرن ،ت ـس ـمــح
ـوطــن نـهــائـيــا فــي ال ـشــرق األوس ــط،
لـهــم بــالـتـ ّ
ورب ـم ــا حـلــم بـعـضـهــم ب ـطــرد الـغــربـيــن مـنــه،
وال ـت ـع ــوي ــض ع ــن إخ ــراجـ ـه ــم ص ـف ــر ال ـيــديــن
فــي ات ـفــاقــات ســايـكــس بيكو الـتــي تقاسمت
بموجبها بريطانيا وفرنسا ،قبل قــرن ،إرث
اإلمبرطورية العثمانية .مشكلتهم الوحيدة،
لكن العويصة ،أنهم يــأتــون متأخرين بقرن
عــن شــركــائـهــم ال ـقــدامــى ،وف ــي عـصـ ٍـر لــم يعد
فـيــه م ــن املـمـكــن إخ ـض ــاع أي شـعــب بــالـقــوة،
ول ـيــس أمـ ــام أي م ـش ــروع لـلـسـيـطــرة بــالـقــوة
واإلكــراه ،حتى على جماعات أقلية صغيرة،
سوى بتبني خيار الحرب العدمية ومشاريع
دشنه تحت رعاية
اإلبادة الجماعية .وهذا ما ّ
الــروس ،وبإشرافهم ،نظام األسد ،وعبر عنه
اس ـت ـخ ــدام ــه الـ ـس ــاح ال ـك ـي ـم ـيــائــي وأس ـل ـحــة
الدمار الشامل والعشوائي األخرى ،من دون
محاسبة وال عقاب حتى اآلن.
()3
ليس لــدى ال ــروس مـشــروع واض ــح لسورية
س ـ ــوى ت ـق ـسـيـم ـهــا م ـن ــاط ــق نـ ـف ــوذ ،وت ــوزي ــع
الـحـصــص وامل ــواق ــع عـلــى مــن يـ ّـدعــي حقوقا
لــه فـيـهــا ،مــن ال ــدول األجـنـبـيــة والــوجــاهــات،
أو ال ـن ـخــب املـحـلـيــة املـتـعــامـلــة م ــع مــوسـكــو،
وامل ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـع ـمــل م ـع ـه ــا ،وذل ـ ــك ك ـل ــه مــن
أج ــل ضـمــان سـيـطــرة مــوسـكــو عـلــى ســوريــة،
وت ـع ــزي ــز ن ـف ــوذه ــا وت ــوس ـي ــع دائـ ـ ــرة ال ـق ـبــول
الـ ــدولـ ــي بـ ـه ــا .كـ ــان ال ــوط ـن ـي ــون ال ـس ــوري ــون
يـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــون الـ ـسـ ـلـ ـط ــات الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ح ــول
إل ـ ـغ ـ ــاء االنـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداب ان ـ ـطـ ــاقـ ــا م ـ ــن م ــرج ـع ـي ــة
ق ـي ــم ال ـج ـم ـه ــوري ــة واالسـ ـتـ ـق ــال وال ـح ــري ــات
والتعددية ،وحق تقرير املصير
الديمقراطية
ّ
ل ـل ـش ـعــوب وال ـح ـك ــوم ــة ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة .وتـظـهــر
تـجــربــة ال ـس ـنــوات القليلة املــاضـيــة صعوبة
تحديد املرجعية التي يمكن التفاوض على
أساسها مع الروس إللغاء االنتداب الروسي،
بـيـنـمــا ي ـص ـ ّـرون ال ـي ــوم عـلــى تــأكـيــد شرعية
نظام دمــوي وراثــي ،ويرفضون جميع القيم
واملـ ـب ــادئ ال ـت ـحـ ّـرريــة ال ـحــدي ـثــة ،وي ـمــارســون
سياسة فرض األمــر الواقع والحكم باإلكراه
وتبرير االسـتـخــدام املـفــرط للعنف وإسكات
األصوات املغايرة والنقدية ،وربما اغتيالها،
واحتقار مفهوم املعارضة ووجــودهــا .وهم
ي ــراهـ ـن ــون ف ــي ف ـ ــرض ع ـق ـيــدت ـهــم ه ـ ــذه عـلــى
عـصــا األج ـه ــزة األم ـن ـيــة الـغـلـيـظــة وسـيــاســة
ال ـتــرغ ـيــب وال ـتــره ـيــب وال ـس ـجــن واملــاح ـقــة،
وإخفاء الحقائق والدعاية الكاذبة واختالق
اإلشاعات واألخبار الكاذبة.
(أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

س ــاع ــات طــوي ـلــة م ـضــت ع ـلــى بـ ــدء ت ـسـ ّـرب
األخ ـب ــار ّ
األول ـ ّـي ــة ل ـحــادث اس ـت ـهــداف قــوات
الـ ـش ــرط ــة املـ ـص ــري ــة فـ ــي ط ــري ــق الـ ــواحـ ــات
البحرية ،غرب محافظة  6أكتوبر ،الجمعة،
ول ـ ــم ت ـع ـلــن ج ـه ــة رس ـم ـي ــة واح ـ ـ ــدة ع ــن أي
معلومات بـشــأن ال ـحــادث ،واستمر تــداول
األن ـبــاء عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
ووســائــل اإلع ــام األجـنـبـيــة ،ونـقـلــت عنها
وسائل إعالم مصرية.
وبـ ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـحـ ــادثـ ــة ،ه ــاج ــم ال ـن ـظ ــام
املصري ،وسائل اإلعــام املحلية والدولية.
وقـ ــررت نـقــابــة اإلعــام ـيــن ،فــي اجتماعها
ال ـطــارئ ،أمــس األح ــد ،وقــف برنامج أحمد
موسى إلى حني انتهاء التحقيق معه على
خلفية نشر التسريب الصوتي ،مع متابعة
التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة.
ً
وكـ ــان م ــوس ــى ق ــد أذاع ت ـس ـج ـيــا صــوتـ ًـيــا
ً
منسوبا ألحد الناجني من الحادث ،يروي
ف ـيــه تـفــاصـيــل ال ـه ـج ــوم .ال ــاف ــت ف ــي األم ــر
أن م ــوس ــى ع ـض ــو ب ـن ـق ــاب ــة ال ـص ـحــاف ـيــن،
وبالتالي الجهة املسؤولة عن التحقيق معه
هي نقابته .كما أن نقابة اإلعالميني ،وهي
ت ـحــت ال ـتــأس ـيــس ،لـيـســت ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
ب ــإص ــدار م ـثــل ت ـلــك ال ـ ـقـ ــرارات ،ب ــل املـجـلــس
األع ـلــى لــإعــام ال ــذي يــرأســه مـكــرم محمد
أح ـم ــد ،والـ ـ ــذي ل ــم ي ـع ـلــن ،إل ــى اآلن ،ورود
أي ش ـكــاوى لــه أو بــاغــات لـبــدء التحقيق
مــع مــوســى ،مـعـتـبـ ًـرا أن كــل مــا ي ــدور على
مواقع التواصل االجتماعي وداخــل نقابة
اإلعالميني «كالم فاض».
أمـ ـ ــا ن ـق ــاب ــة اًل ـص ـح ــا ًف ـي ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــة ،فـقــد
ّ
«محرضا» على اإلبــاغ عن
أصــدرت بيانا
أي ت ـجـ ّـم ـعــات أو م ـظــاهــر «ت ـث ـيــر الــري ـبــة»،
إذ دان ــت «مــواص ـلــة الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
اسـتـهــداف تــراب مصر الـعــزيــزة ،واالعـتــداء
بصورة سافرة وغــادرة على حماة الوطن،
م ــن رج ـ ــال ال ـش ــرط ــة وال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة».
وأهابت النقابة بكل املواطنني «اإلبالغ عن
أي تجمعات أو مظاهر ألي تحركات تثير
الريبة ،وذلك للجهات األمنية املسؤولة ،أو
ألقرب نقطة شرطية أو عسكرية».
ّ
وعــلــق عـضــو مـجـلــس نـقــابــة الصحافيني،
مـحـمــد س ـعــد ع ـبــدال ـح ـف ـيــظ ،ع ـلــى ال ـب ـيــان،
بالقول «صياغة مسيئة للنقابة وللدولة
ً
معا ،ولم يعلم بها معظم أعضاء املجلس.
ك ــان أول ــى بـنــا أن نـكـتـفــي ب ــإدان ــة العملية
اإلرهابية ودعــم الدولة وأجهزتها في تلك

امل ــواجـ ـه ــات ،ولـ ــم أكـ ــن أت ـخ ـيــل أن تـتـحــول
ال ـن ـق ــاب ــة إلـ ــى مـ ـح ـ ّـرض ف ــي ب ـي ــان رس ـم ــي.
األجهزة األمنية لم ترتكب تلك املزايدة ولم
ّ
تطلب من املواطنني أن يبلغوا عن بعضهم
البعض».
أم ــا اإلع ـ ــام ال ــدول ــي الـ ــذي اع ـت ـمــدت عليه
وسائل اإلعــام املصرية في نشر األخبار،

يرجح مراقبون غلق
مكتبي «رويترز» و«بي بي
سي» في القاهرة

خالل الساعات األولى من الحادث ،فمكاتبه
في مصر ّ
وأصدرت الهيئة
معرضة للغلق.
ً
ال ـع ــام ــة لــاس ـت ـعــامــات ،ب ـي ــان ــا دان ـ ــت فيه
تغطية «رويترز» و«بي بي سي» ،ووجهت
م ــن خــالــه اح ـت ـجـ ً
ـاجــا شــديــد الـلـهـجــة إلــى
كليهما ،وأب ــدت مــاحـظــات عـلــى مــا قامت
بـنـشــره كــل منهما ح ــول واق ـعــة «الــواحــات
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الـ ـبـ ـح ــري ــة» .وج ـ ـ ــاء فـ ــي الـ ـبـ ـي ــان «فـ ـ ــي ظــل
ال ـح ــرب ال ـتــي تـخــوضـهــا مـصــر دف ـ ً
ـاع ــا عن
ش ـع ـب ـهــا وش ـ ـعـ ــوب الـ ـع ــال ــم ضـ ــد اإلره ـ ــاب
الدموي الــذي يضرب في كل مكان ،نشرت
كـ ــل م ـن ـه ـمــا أن ع ـ ــدد الـ ـشـ ـه ــداء مـ ــن قـ ــوات
الشرطة بلغ  52شهيدًا منهم  23ضابطًا،
بحسب رويـتــرز ،و 18بحسب  ،BBCوذلــك
ً
استنادا إلــى ما أسمته بمصادر أمنية لم
ت ـحــددهــا ...الحقيقة ال يليق مــن الناحية
املـهـنـيــة بــاثـنـتــن مــن أكـبــر وســائــل اإلع ــام
في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة
أبرزها :االستناد إلى ما أسمتاه بمصادر
أمـنـيــة ل ــم ت ـح ــدداه ــا ،بـيـنـمــا ل ــم تـنـتـظــر أي
م ـن ـه ـمــا أو ت ـل ـجــأ إلـ ــى ال ـس ـل ـط ــات األم ـن ـيــة
الرسمية لكي تحصل منها على املعلومات
الحقيقية .ويـخــالــف ه ــذا الـقــواعــد املهنية
املتعارف عليها دوليًا في تغطية العمليات
اإلره ــاب ـي ــة ،ال ـتــي ق ــد تـسـتـلــزم مــواجـهـتـهــا
األمنية االنتظار لبعض الوقت حتى إعالن
املعلومات الرسمية عن نتائجها».
وأض ــاف «تـعـ ُّـمــد الـتــاعــب فــي نــص البيان
ال ــرس ـم ــي األول ل ـ ـ ــوزارة ال ــداخ ـل ـي ــة والـ ــذي
يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال
الشرطة بالعناصر اإلرهابية .فقد أضافت
الـ ـ  BBCالـعــربـيــة بــداخــل ال ـنــص املـفـتــرض
أنــه منقول حرفيًا ،جملة( :العناصر التي
وصفتها باإلرهابية) ،أي وزارة الداخلية،
ً
تالعبا بنص منقول يتحمل
وهــو ما يعد
قائله مسؤوليته .كما يوحي هذا من ناحية
أخــرى بــأن ال ـ  BBCالعربية ال تــوافــق على
وصف هذه العناصر اإلجرامية باإلرهابية.
وق ــد ق ــام ــت ال ـ ـ  BBCاإلن ـج ـل ـيــزيــة ووك ــال ــة
روي ـ ـتـ ــرز بــال ـل ـغــة اإلن ـج ـل ـي ــزي ــة بــاس ـت ـبــدال
مصطلح (اإلرهابيني) ،الذي ال يوجد غيره
م ــن ح ـيــث ال ــدق ــة وال ــواق ـع ـي ــة ل ــوص ــف تلك
العناصر ،بمصطلح (املقاتلني) الذي يمكن
أن ي ـع ـطــي بــال ـل ـغــة اإلن ـج ـل ـيــزيــة إيـ ـح ــاءات
إيجابية للقارئ».
وخـ ـت ــم «ال ـه ـي ـئ ــة الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـع ــام ــات
تطالب ال ـ  BBCووكــالــة رويـتــرز وغيرهما
مــن وســائــل اإلع ــام الـتــي اعـتـمــدت على ما
أسمته (مصادرها الخاصة) ،أحــد أمرين،
إمـ ــا ن ـف ــي ص ـح ــة م ــا س ـب ــق ل ـه ــا ن ـش ــره مــن
أرق ــام للضحايا وتأكيد األرق ــام الرسمية،
واالع ـ ـتـ ــذار ع ــن ع ــدم دق ــة ه ــذه امل ـع ـلــومــات
وم ـ ـصـ ــادرهـ ــا ،أو ل ــو ك ــان ــت ت ـس ـت ـط ـيــع أن
تــؤكــد أرقــامـهــا ،الـتــي نــؤكــد عــدم صحتها،
أن تقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من
الضحايا املزعومني».

بيل أورايلي يورّط «فوكس نيوز»
واشنطن ـ العربي الجديد

ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـف ــة «نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ت ــاي ـم ــز»
األم ـي ــرك ـي ــة ع ــن ت ـج ــدي ــد ش ـب ـكــة «ف ــوك ــس
ن ـي ــوز» عـقــد املـعـلــق فـيـهــا ،بـيــل أوراي ـل ــي،
ف ــي ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي امل ــاض ــي ،رغــم
م ـعــرف ـت ـهــا بـ ــإجـ ــراء ت ـس ــوي ــة ق ـي ـم ـت ـهــا 32
قضية تحرش
مليون دوالر أميركي ،في
ُ
جنسي ضده ،علمًا أن أورايلي أجبر على
االستقالة في إبريل/نيسان املاضي.
وأع ـل ـن ــت ال ـص ـح ـي ـف ــة ،ال ـس ـب ــت ،ع ــن ه ــذه
الـتـســويــة ال ـتــي ل ــم ُيـكـشــف عـنـهــا ســابـقــا،
ووصفتها بـ«االستثنائية» و«الضخمة»
فــي إط ــار هــذه الـقـضــايــا ،وأش ــارت إلــى أن
شخصني من «فوكس نيوز» اطلعا على
املسألة.
وهذه التسوية السادسة التي اشترك فيها
أورايلي أو الشبكة ،على خلفية ادعــاءات
التحرش الجنسي املوجهة ضده.
الشركة األم للشبكة،21st Century Fox ،
اعترفت باطالعها على تسوية أورايـلــي
مع املحللة القانونية السابقة في الشبكة،
لـيــز وي ــل ،حــن م ــددت عـقــد عـمــل أوراي ـلــي
وق ـي ـم ـتــه  25م ـل ـي ــون دوالر س ـن ــوي ــا ،فــي
إبريل/نيسان املاضي.
وجاءت هذه األخبار بعد كشف الصحيفة
ومجلة «ذا نـيــويــوركــر» ،فــي وقــت سابق
م ــن ال ـش ـه ــر الـ ـح ــال ــي ،ع ــن تـ ـ ــورط امل ـن ـتــج
األميركي الشهير ،هارفي وينستني ،في
قضايا تحرش واعتداء جنسي تعود إلى
الثمانينيات.
وأدت الفضيحة إلــى مــوجــة مــن الغضب

نفى أورايلي االتهامات كلها (أن بي سي)

ف ــي ه ــولـ ـي ــوود وع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ،إذ ب ــدأت ال ـن ـســاء بـمـشــاركــة
ت ـجــارب ـهــن ،ع ـبــر وس ــم « »MeToo#ال ــذي
وصل أيضًا إلى العالم العربي.
وكــانــت شبكة «فــوكــس نـيــوز» األميركية
ق ــد أع ـل ـنــت ،ف ــي إبــريــل/ن ـي ـســان امل ــاض ــي،
اسـتـغـنــاء هــا عــن مــذيـعـهــا ،بـيــل أوراي ـل ــي،
بعد اتـهــامــه بــالـتــورط فــي قضية تحرش
ج ـن ـس ــي ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن امل ـ ــذي ـ ــع ،تــاكــر

اس ُتبعد أورايلي من
«فوكس نيوز» في
إبريل/نيسان الماضي

ّ
ك ـ ــارلـ ـ ـس ـ ــون ،سـ ـيـ ـح ــل م ـح ـل ــه ف ـ ــي ت ـقــديــم
برنامجه الشهير ،بعدما سحبت شركات
عدة إعالناتها من البرنامج الذي يحظى
بمتابعة واسعة.
وأعـلـنــت الـشــركــة ّ
األم فــي بـيــان مــن جملة
واح ـ ـ ـ ــدة «ب ـ ـعـ ــد م ــراجـ ـع ــة م ـت ــأن ـي ــة لـتـلــك
االت ـه ــام ــات ،ل ــن ي ـعــود ب ـيــل أورايـ ـل ــي إلــى
العمل».
ونـ ـف ــى امل ــذي ــع ال ـش ـه ـيــر الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل فــي

الـ ـشـ ـبـ ـك ــة مـ ـن ــذ إطـ ــاق ـ ـهـ ــا قـ ـب ــل عـ ـق ــدي ــن،
االتهامات املوجهة له كلها ،وقال في بيان
بعد االستغناء عنه إنه «من املحبط بشدة
الرحيل عن الشبكة بسبب مزاعم ال أساس
لها مــن الـصـحــة» .وأض ــاف «لـكــن لألسف
هـ ــذا ه ــو ال ــواق ــع ال ـ ــذي ي ـجــب أن يعيشه
يوميًا كثير ممن يعملون في مجال الرأي
العام».
وك ـ ــان ـ ــت ص ـح ـي ـف ــة «نـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ت ــاي ـم ــز»
ق ــد ك ـش ـفــت ع ــن ت ـفــاص ـيــل م ـحــرجــة حــول
ادعاءات بالتحرش الجنسي ضد أورايلي.
وأشارت الصحيفة إلى أن املذيع والشبكة
تـ ّ
ـوصــا إلــى اتـفــاق مــع الـنـســاء املعنيات،
اعتبارًا من عام  ،2002كلفت تسوية هذه
ال ـحــاالت نحو  13مليون دوالر أميركي،
مـقــابــل تـعـ ّـهــد ال ـن ـســاء ب ـعــدم ال ـل ـجــوء إلــى
ّ
التحدث علنًا عما حصل.
القضاء أو
وب ـع ــد ان ـت ـش ــار هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل ،عـمــدت
ش ـ ــرك ـ ــات ع ـ ـ ــدة إل ـ ـ ــى سـ ـح ــب إع ــان ــاتـ ـه ــا
مـ ـ ــن الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ،ب ـي ـن ـه ــا «مـ ــرس ـ ـيـ ــدس»
و«ه ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ـ ــداي» و«بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إم دبـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو»
و«ميتسوبيشي» وغيرها.
وأصدر مالك الشركة األم ،روبرت مردوخ،
ونجاله الكــان وجايمس مــردوخ مذكرة
داخ ـل ـيــة ،وزعـ ــت عـلــى ال ـعــام ـلــن ،أشـ ــادوا
فـيـهــا بـعـمــل أورايـ ـل ــي ووص ـف ــوه بـ ـ «أح ــد
أبرز الشخصيات التلفزيونية في تاريخ
املحطة اإلخبارية».
وأوضـ ـح ــت امل ــذك ــرة أن ق ـ ــرار االس ـت ـغ ـنــاء
عنه جاء بعد مراجعة موسعة ،بمشاركة
مـسـتـشــار م ــن الـ ـخ ــارج ،وأكـ ــدت «االل ـت ــزام
باملبادئ املبنية على االحترام والثقة».
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منوعات فنون وكوكتيل
لقاء

نور عويتي

ل ــم ي ـت ـخــل ال ـف ـن ــان ــون ال ـس ــوري ــون
الــذي يعيشون في املهجر ،بسبب
حالة الشتات والتهجير القسري
الذي مارسه النظام في مرحلة ما بعد الثورة،
عن الفنون السورية التراثية .وال يزال بعض
ال ـف ـنــانــن ال ـس ــوري ــن ف ــي امل ـه ـجــر متمسكني
بــاألشـكــال الفنية الـســوريــة ،التقليدية منها
واألص ـي ـل ــة ،وي ـب ـت ـكــرون أســالـيـبـهــم الـخــاصــة
لالستمرار فيها ،ونشرها على نطاق أوسع.
ومنهم الـفـنــان ال ـســوري ،بـســام داود ،والــذي
ت ـمـ ّـســك بـشـكــل ال ـح ـكــواتــي واإلرث ال ـس ــوري
الفني ،وق ــام بالعديد مــن الـتـجــارب لتطويع
هذا الشكل وإكسابه لغة العصر.
يحاول داود بشكل مستمر أن يعود لألشكال
املـســرحـيــة الـعــربـيــة ،ال سـيـمــا «ال ـح ـكــواتــي»،
إلنتاج عــروض وبــرامــج جــديــدة .وعــن أهمية
األش ـ ـكـ ــال امل ـس ــرح ـي ــة ال ـع ــرب ـي ــة فـ ــي ال ـف ـن ــون
وال ـبــرامــج اإلذاع ـي ــة ال ـتــي ي ـقــوم بصياغتها،
ي ـ ـقـ ــول داود« :ن ـ ـحـ ــن أوالد الـ ـ ـب ـ ــارح ـ ــة ،وال
نستطيع أن ننكر أبدًا تراثنا ،ودوره بإنتاج
أشكال فنية معاصرة ،والتي تستمد قوتها

أجرت «العربي الجديد» حوارًا مع المسرحي السوري ،بسام داود ،والذي أعاد إنتاج شخصيّة
«الحكواتي» التراثية السورية ،لتقديم عروض وبرامج جديدة في أوروبا

بسام داود

من المهم أن نبني تجاربنا الحالية على التراث
مــن ه ــذا ال ـت ــراث .وب ــرأي ــي ،مــن املـهــم أن نبني
تجاربنا الحالية على املاضي ،وأال ننفصل
عنه ،ألن ماضينا مليء بالتجارب الجميلة.
وبعد أن انتشر السوريون في بقاع األرض،
وبعد أن بدأ جيل جديد من السوريني يولد
فــي املـهــاجــر األوروب ـي ــة وح ــول ال ـعــالــم ،وبــدأ
ه ــذا ال ـج ـيــل يـنـشــأ ع ـلــى ع ـ ــادات ال ـب ــاد الـتــي
يــولــد فـيـهــا ،م ــع بـعــض ال ــذك ــري ــات م ــن أهـلــه،
بــات واضحًا أنــه يبتعد عن تراثنا ،ال سيما

التراث الثقافي ،وذلك ما جعلني أفكر بشكل
دائـ ــم ،كـيــف مــن املـمـكــن أن نـحــافــظ عـلــى هــذا
التراث ونعيد تقديمه بصورة مالئمة؟ فكل
زم ــن ل ــه إي ـقــاعــه ال ـخ ــاص ،وم ــن امل ـهــم عندما
نستحضر أي تجربة من املاضي أو التراث،
أن ن ـع ـيــد هـيـكـلـتـهــا ل ـتــائــم ال ــزم ــن ال ـحــالــي،
ومن الطبيعي أن نعود باملستقبل للتجارب
التي ظهرت فــي هــذا الــوقــت الـحــالــي ،بعد أن
تصبح من املاضي .نعم ،أنا ّ
يهمني أن أبقى

يهمني أن أبقى متصًال
بالماضي ،وأن أستفيد
منه وأعيد هيكلته

ً
مـتـصــا بــاملــاضــي ،وأن أسـتـفـيــد مـنــه وأعـيــد
هيكلته ليتناسب مع الزمن الحالي ،ليبقى
بذهن الجيل الجديد ،والذي يعيش باملنافي
ال ـس ــوري ــة ،لـيـعــرف األوالد ال ــذي ــن نقاسمهم
الغربة أننا كنا نملك فن الحكواتي ،وفن خيال
الظل ،وفنونًا مسرحية وأدائية متنوعة ،كما
نملك موسيقانا الـشــرقـيــة الجميلة ،وحتى
املسرح الذي أخذناه عن الدول املجاورة ،قمنا
بتطويره بما يتناسب مع ثقافتنا ،وبرأيي

ابتعاد
ٌ
عن التنميط
ّ
أفضل أن ألعب على حالة
ال
«األورينتال» في العرض ،فأنا
أقدم للجمهور
أحاول أال
ّ
األوروبي صورة نمطية
عن المسرح الشرقي،
وإنما أحاول أن أقدم لهم
أمسية قصصية بطريقة
الحكواتي ،وتتناسب
علي أن
مع الزمن .ولكن
ّ
أؤكد أن هذا التعديل لم
أقم به ألجل الجمهور
األوروبي ،بل أنا قمت به
منذ سنة  2012عندما
كنت في سورية ،مع
فقدمت
راديو «سوريالي»،
ّ
شخصية حكواتي خاصة،
فالحكواتي في عروضي
هو ابن اليوم.

علينا أن نستخدم وسائل التواصل الموجودة والسوشيال ميديا إليصال أفكارنا (العربي الجديد)

تلفزيون

كريستين أبيض

تنشط قريبًا عجلة الــدرامــا الـتــي ستجمع
ممثلني من لبنان والعالم العربي ،لتنفيذ
مـجـمــوعــة م ــن األعـ ـم ــال ال ــدرامـ ـي ــةُ ،ي ـعــرض
بعضها في موسم رمضان  ،2018ومنها ما
سيتم االنتهاء منه وتجهيزه للعرض قريبًا.
وغـيــر واض ــح إن كــانــت جـمـيــع املسلسالت
ستلحق بالسباق الرمضاني املقبل.

رامي عيّاش في «الحبيب اللدود»

«الهيبة» في جزء ثان

ح ـكــايــات ك ـث ـيــرة أمـ ــام ن ـي ـكــول س ــاب ــا ،الـتــي
ان ـض ـم ــت م ــؤخـ ـرًا إلـ ــى «ال ـه ـي ـب ــة» ف ــي ج ــزء
ثــان ،واتـجــاه بطلة الهيبة في جزئه ّ
األول،
ن ــادي ــن نـجـيــم ،إل ــى مـسـلـســل آخ ــر «طــريــق»
ستلعبه أم ــام املـمـثــل ال ـس ــوري عــابــد فهد،
بعد تعاون أول في «لو» منذ ثالث سنوات.
فيما تخلفت سيرين عبد النور عن اللحاق
بــاملــوجــة الــدرامـيــة الـتــي يخطط لها الـ ّيــوم،
ألس ـ ـبـ ــاب ت ـت ـح ـف ــظ ع ـل ـي ـه ــا ،وت ـ ـقـ ــول إنـ ـه ــا
ستكشف السبب قريبًا.
وك ـ ـ ــان ص ـ ـ ــادق ال ـ ـصـ ـ ّـبـ ــاح ،م ـن ـت ــج مـسـلـســل
«الهيبة» ،الــذي ُعــرض طيلة شهر رمضان
ـان منه
امل ـبــارك ،قــد أعـلــن عــن وج ــود جــزء ث ـ ٍ
ملــوســم رم ـض ــان ال ــدرام ــي امل ـق ـبــل .م ــن جهة
أخ ــرى ،كــانــت قــد لفتت بـعــض التسريبات
إلــى أن الـجــزء الـثــانــي مــن «الهيبة» سيبدأ
بعد مرور  7أعوام على نهاية الجزء األول،
مع اإلشارة إلى أن «جو» ابن عليا سيصبح
كبيرًا ،وستتسنى له فرصة خوض تجارب
جديدة ،إلى جانب عمه جبل و«االنتقام من
األعداء» .يتهيأ عدد من الفنانني للمشاركة
فـ ــي بـ ـع ــض األعـ ـ ـم ـ ــال الـ ــدرام ـ ـيـ ــة ال ـخ ــاص ــة

«الحبيب اللدود» هو العنوان األول ملسلسل
رم ـضــانــي جــديــد سـيـلـعــب بـطــولـتــه الـفـنــان
رامـ ــي ع ـي ــاش .صــاحــب أغـنـيــة «اشـتـقـتـلــك»
سيقف مــرة جديدة في مسلسل مؤلف من
 30حلقة ،نص منى طايع .تعاون ثــان بني
طــايــع وع ـي ــاش ،بـعــد رؤيـتـهـمــا أن الـنـجــاح
ك ــان حليفهما ف ــي مـسـلـســل «أم ـي ــر الـلـيــل»
إن ـت ــاج  ،2016ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـن ـقــد ال ــذي
لحق باملسلسل والـقـصــة ،وحـتــى اإلخ ــراج.
ل ـكــن ال ـت ـجــربــة ال ـج ــدي ــدة س ـت ـكــون بـتــوقـيــع
املـ ـخ ــرج األردنـ ـ ـ ــي م ـح ـم ــود الـ ــداوي ـ ـمـ ــة ،فــي
انتظار اختيار «كاستينغ» املسلسل قريبًا،
خصوصًا لجهة البطلة الـتــي ستقف أمــام
رامـ ــي ع ـي ــاش .ويـحـكــى ع ــن املـمـثـلــة جــوانــا
حـ ــداد ،ال ـتــي لــم يـسـبــق أن قــدمــت ب ـطــوالت،

وقّ عت هيفا وهبي
عقدًا لبطولة مسلسل
رمضاني جديد
يقوم عياش بدور البطولة في «الحبيب اللدود» قريبًا (العربي الجديد)

هذه ليست المرّة األولى
التي يعطي فيها لحام
تصريحات مؤي ّدة للنظام
السوري (فيسبوك)

قضيّة

عودة غوار إلى المسرح السوري
عمر بقبوق

على خشبة مسرح دار األوبرا السورية ،انطلقت
مساء السبت املــاضــي ،فعاليات احتفالية «هنا
لنا  - 2نتذكر» ،التي تنظمها مبادرة «أحباب يا
ً
بلدي» ،والتي جــاءت استكماال للفعاليات التي
أطلقتها ذات املبادرة من قلب العاصمة السورية
دمشق قبل سنتني بنفس العنوان ،وحاولت أن
تــوصــل رســالــة لـكــل الـســوريــن املـهــاجــريــن حتى
«يعودوا إلى حضن الوطن»؛ ولكن أسلوب الدعوة
يختلف هذه املرة ،فأضاف املمثل السوري ،دريد
ل ـحــام ،كلمة «نـتــذكــر» إل ــى ع ـنــوان الـفـعــالـيــة ،ألن
الدعوة للعودة جاءت هذه املرة من خالل التذكير
برموز الثقافة والفن السوري الراحلني ،أمثال أبو
خليل القباني ،مؤسس املسرح السوري ،والفنان
عمر حجو ،مؤسس مسرح «الشوك».
وال تختلف هــذه الفعالية عــن بــاقــي الفعاليات
الـثـقــافـيــة ال ـت ــي ت ـق ــام داخـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـســوريــة
في اآلونــة األخـيــرة من حيث الشكل واملضمون،
فالفعالية متخمة بالكلمات والرسائل الوطنية
املباشرة ،وتخللها الكثير من األغاني الوطنية،
ومنها أغنية «لو لو لو» التي أداهــا دريد لحام؛
ولكن ما يميز هــذه الفعالية بالفعل ،باإلضافة
إل ـ ــى ت ــواج ــد ك ــم ك ـب ـيــر م ــن ال ـن ـج ــوم ال ـس ــوري ــن
على خشبة املـســرح ،هــو عــودة شخصية «غــوار

الطوشة» إلى املسرح السوري بعد انقطاع طويل.
وتعتبر شخصية «غوار الطوشة» ،التي ابتكرها
دري ــد ل ـحــام فــي مـطـلــع الـسـتـيـنـيــات ،الشخصية
الكوميدية األشـهــر فــي تــاريــخ املـســرح والــدرامــا
وال ـس ـي ـن ـمــا الـ ـس ــوري ــة ،وت ــرم ــز هـ ــذه الـشـخـصـيــة
للمواطن السوري البسيط في تلك املرحلة ،الذي
تـمـســك ب ــال ــزي الـتـقـلـيــدي وب ــال ـع ــادات الـشــرقـيــة،
ويكافح بشكل يومي للحصول على لقمة عيشه،
ويتمتع بالخبث والدهاء والحظ السيئ.
وهــذه الشخصية التي ال تــزال حــاضــرة بأذهان
السوريني ،لم تعتل خشبة املسرح منذ سنة ،2010
عندما ش ــارك الـلـحــام فــي مسرحية «الـسـقــوط»،
ال ـت ــي ق ــدم ــت ف ــي مــدي ـنــة ال ــدوح ــة ال ـق ـط ــري ــة؛ في
حــن أن ه ــذه الشخصية لــم يــؤدهــا دري ــد لحام
ع ـل ــى مـ ـس ــارح دمـ ـش ــق م ـن ــذ ث ـمــان ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املاضي ،أي قبل أن يتعرض شريكه ،نهاد قلعي،
للحادث الذي أنهى مسيرته الفنية؛ وكانت أغلب

«غوار» هي الشخصية
ّ
الكوميدية األشهر في تاريخ
المسرح السوري

ال ـع ــروض ال ـتــي يـقــدمـهــا دري ــد ل ـحــام بشخصية
غوار الطوشة ،تقام على خشبة مسرح «العمال»
الثقافي الشعبي.
وبالتالي ،فــإن عــودة شخصية «غــوار الطوشة»
ً
إلى املسرح السوري ،من بوابة دار «األسد» بدال
من مسرح «العمال» ،وإدراج هذه العودة ضمن
فعالية وطنية سياسية ،يوهج قبح هذه العودة؛
فلحام يتالعب اليوم بتاريخ الكوميديا السورية
العريق ،ويقحم شخصية «غوار الطوشة» ضمن
منظومة سياسية مؤدلجة ،لينصر فكر النظام
على املعارضة؛ ولــم يكتف بذلك ،بل إنــه استهل
مشاركته بالفعالية بكلمة تعمق شعور املواطن
الـ ـس ــوري ،الـ ــذي ك ــان رم ـ ـزًا ل ــه ،ب ــال ــذل وامل ـهــانــة،
ف ـقــال« :إذا وطـنــي غـلـطــان أن ــا مـعــه ،إذا سخنان
أنا رقــوده ،إذا ختيار أنا عكازته ،إذا حفيان أنا
صرمايته ألنه سيدي وتاج راسي»؛ فنسف لحام
بـهــذه الكلمات تــاريــخ شخصية املــواطــن «غــوار
الطوشة» ،وأهان املواطن السوري الذي كان رمزًا
لوقت طويل.
له
ٍ
وهذه ليست ّ
املرة األولى التي يعطي فيها لحام
تصريحات مـ ّ
ـؤيــدة للنظام الـســوري ،إذا اشتهر
بمواقفه املـ ّ
ـؤيــدة للنظام ،وعــدائــه املطلق للثورة
ال ـسـ ّ
ـوريــة ،بــل مـثــل فــي بـطــولــة مسلسل بعنوان
ّ
«الخربة» ،وهي سخرية من كلمة «الحرية» التي
نادى بها املتظاهرون السوريون.

فعاليّة
الرباط تحتفي بسينما المؤلف بحضور عربي متميز

دراما رمضان اللبنانية« :الهيبة  »2وعودة هيفا
بموسم رمضان املقبل .أسئلة كثيرة حول
مجموعة مــن الـعـنــاويــن الـتــي ب ــدأت تتخذ
م ـكــانــا ل ـهــا ع ـلــى ال ـخ ــارط ــة ال ــدرامـ ـي ــة ،بعد
اتفاقات جرت وتجري بني شركات اإلنتاج
وبعض الفنانني ،ومنهم بعض املغنني في
لبنان الــذيــن سـيـعــودون إلــى الـشــاشــة بعد
تجارب في التمثيل كانت ناجحة برأيهم،
وزادت من جمهورهم.

من الضروري أن يبقى هذا اإلرث الثقافي ،وأن
ينتقل للجيل الجديد ،وأن يقوموا باملستقبل
بتطوير ما ننقله لهم».
خــاض داود تـجــربــة «حـكــواتــي ســوريــالــي»،
وج ـ ــرد ش ـك ــل مـ ـس ــرح الـ ـحـ ـك ــوات ــي مـ ــن أح ــد
عناصره ،وهو الحضور الجسدي ،واقتصر
البرنامج على القصة واألداء الصوتي .يشير
في ذلك« :بالطبع الجمهور هو جزء أساسي
من عرض الحكواتي ،وذلك ما دفعني لتقديم
عــروض حية هنا .ولكن بنفس الــوقــت ،فإن
ح ــال ــة ال ـش ـت ــات ال ـت ــي يـعـيـشـهــا ال ـس ــوري ــون
جـعـلـتـنــي أجـ ــرب إع ـ ــادة هـيـكـلــة ه ــذا الـنـمــط
الفني ،فنحن في الوقت الحالي ال نستطيع
إال أن نــواكــب الـعـصــر ،وعلينا أن نستخدم
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل امل ــوج ــودة وال ـســوش ـيــال
م ـي ــدي ــا إليـ ـص ــال أفـ ـك ــارن ــا .وب ــال ـن ـه ــاي ــة أن ــا
ً
سأبقى رجال مسرحيًا ،وسأبقى مؤمنًا بأن
ال ـتــواصــل امل ـبــاشــر م ــع الـجـمـهــور ه ــو شــيء
أسـ ــاسـ ــي .ول ـك ــن ي ـت ــوج ــب ع ـل ـ ّـي ف ــي ال ــوق ــت
نفسه أن أسـتـخــدم املـنـصــات التكنولوجية
الـجــديــدة حتى تصل الفكرة لـعــدد أكـبــر من
الجمهور .فاملسرح مهما كان كبيرًا ،ومهما
استمر العرض ،فــإن عــدد الجمهور سيبقى
فـيــه م ـح ــدودًا ،فــي حــن أن الـفـيــديــوهــات أو
املقاطع الصوتية التي تنشر على اإلنترنت،
قــادرة على الوصول ملاليني الناس .بالطبع
ذلــك ال يعني أنني سأترك املـســرح ،لحساب
ال ـف ـنــون املـنـتـشــرة عـلــى ال ـســوش ـيــال مـيــديــا،
بــل أنــا أسعى لالستمرار فــي النمطني معًا،
فاملسرح له خصائص ومـيــزات ال أرغــب في
الـتـخـلــي عـنـهــا ،وكــذلــك ف ــإن تـطــويــع الفنون
لوسائل التواصل الجديدة له ميزات ونقاط
قوة ،أرغب في االستفادة منها».
فــي اآلون ــة األخ ـيــرة قــام داود بــإعــداد العديد
م ــن ال ـف ـعــال ـيــات إلحـ ـي ــاء ظ ــاه ــرة ال ـح ـكــواتــي
فــي أوروب ــا .وعــن تفاعل الجمهور األوروب ــي
م ــع ه ــذا الـشـكــل امل ـســرحــي ال ـعــربــي األص ـيــل،
ي ـض ـيــف« :بـ ــرأيـ ــي ،م ـس ــرح ال ـح ـك ــوات ــي ليس
فـنــا عــربـيــا أص ـي ــل ،ألن ــه مـخـتـلــف ب ــن ال ــدول
العربية ،فهو مرتبط باملنطقة ،وحتى نكون
أكثر وضوحًا ،فإن هذا الشكل الفني موجود
فــي كــل الـعــالــم ،فــي أوروبـ ــا وآس ـيــا وأمـيــركــا،
ول ـك ـنــه يـخـتـلــف بـحـســب اخ ـت ــاف املـجـتـمــع،
فشكل «الستوري تيلير» منتشر على نطاق
واســع فــي أوروب ــا ،ولــه مهرجانات .وال تــزال
مهنة الحكواتي سائدة في أوروبــا ،في حني
أن آخــر ســوري كــان يمتهن مهنة الحكواتي
مات منذ ثالث سنوات .وحتى على املستوى
العربي ،فإن الحكواتي يختلف شكله بحسب
امل ـن ـط ـقــة ،فــال ـح ـكــواتــي ف ــي س ــوري ــة ول ـب ـنــان
وفـلـسـطــن يختلف عــن الـحـكــي املــوجــود في
مـصــر ،وال ــذي ي ــؤدي القصة بشكل مختلف،
ويستعني بالغناء ،كما يختلف عن الحكواتي
في املغرب العربي .فالحكواتي الذي قدمناه
هـنــا ،هــو شـكــل الـحـكــواتــي ال ـخــاص بمنطقة
الـشــرق األوس ــط ،والـســائــد فــي ســوريــة .وأمــا
عن التعديالت التي قمت بها ليالئم العرض
ال ـج ـم ـه ــور األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي ،ف ـق ــد بـ ــدأنـ ــا ب ــإع ــداد
العرض ليكون بلغتني ،حتى يصل للجمهور
األوروبي ،وألحافظ على اللغة العربية أيضًا،
وذلك تطلب منا أن نقوم بتقطيع النص ملقاطع
ً
عدة ،لتتداخل اللغتان من دون أن نحدث ملال
للجمهور ،إذ أسرد مقطعًا قصيرًا بالعربية،
ومن ثم يقوم زميلي األوروبــي بإعادة تقديم
املقطع بلغته .والـشــيء الثاني الــذي حاولت
أن أقوم به منذ سنة  ،2012هو أنني حاولت
أن أقــدم الحكواتي املعاصر ،وفيه أحــاول أن
أحافظ على الفن التراثي ،ولكن أحاول أيضًا
أن أقدمه بشكل معاصر للعالم ،فالحكواتي
اليوم يعايش التكنولوجيا ،وهــو يستخدم
اإلنترنت ،ومن غير الضروري أن يرتدي الزي
التقليدي».
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ً
لكنها شاركت قليال في بعض املسلسالت.
وتخضع حــداد حاليًا لــدورات تدريب على
التمثيل لتكون إلــى جانب فريق املسلسل،
عـلــى أن ينطلق الـتـصــويــر منتصف شهر
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل .وت ـشــارك
مـحـطــة  lbciفــي إن ـتــاج ه ــذا الـعـمــل ،كونها
ت ـب ـن ــت ،ف ــي وق ـ ــت س ــاب ــق ،م ـس ـل ـســل «أم ـي ــر
الـلـيــل» ،وعــرضـتــه بــدايــة بـصــورة حصرية،
قبل أن يتم بيعه إلى املحطات األخرى.
هيفا وهبي ممثلة مرّة أخرى

ّ
الجديد» ،عن أن
إلــى ذلــك ،تكشف «العربي
ّ
الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ،وقعت عقدًا
لـب ـطــولــة مـسـلـســل رم ـض ــان ــي ج ــدي ــد لـلـعــام
املقبلُ .
توجه وهبي هذه السنة سيكون ما
ودبي ،وفق أحداث القصة التي
بني القاهرة ُ
تتكتم الـجـهــة املـ ّنـتـجــة عـلــى اإلعـ ــان عنها
قريبًا ،بعد أن وقـعــت وهبي على املشروع
الذي يبدأ تنفيذه الشهر املقبل في القاهرة
ثم ينتقل إلى دبي .ال معلومات حول القصة
التي اختارتها وهبي للمشاركة في السباق
الرمضاني املنتظر ،بعد ثالثة مسلسالت
قدمتها صاحبة «رج ــب» فــي درة رمضان
 ،وك ــان آخــرهــا مسلسل «ال ـحــربــايــة» الــذي
تفننت فيه هيفا ،من حيث األداء وقدرتها
على لعب دور «املرأة اللعوب» ،أمام مشاكل
األحياء الفقيرة التي تعيشها في القاهرة.
فــي امل ـقــابــل ،سـيـكــون ال ـتــوجــه فــي مسلسل
هيفا الجديد لرمضان  2018إلــى الــدرامــا
املـشـتــركــة عـبــر مـجـمــوعــة مــن الشخصيات
التي ستشارك في هــذا العمل ،وتفتح أمام
هـيـفــا ب ــواب ــة ج ــدي ــدة ف ــي اسـتـثـمــار نفسها
ضمن هذا النوع من التمثيل.

في الفترة من  27أكتوبر/
تشرين األول الى  4نوفمبر/
تشرين الثاني ،ينطلق
«المهرجان الدولي لسينما
المؤلف» في العاصمة
المغربية الرباط
الرباط ـ العربي الجديد

ت ـح ـت ـض ــن الـ ـع ــاصـ ـم ــة املـ ـغ ــربـ ـي ــة ال ـ ــرب ـ ــاط،
«امل ـه ــرج ــان ال ــدول ــي لـسـيـنـمــا امل ــؤل ــف» ،في
دورت ــه الـثــانـيــة والـعـشــريــن الـتــي تنظم في
الفترة من  27أكتوبر /تشرين األول إلى 4
نوفمبر /تشرين الثانيُ .
وي ِّ
كرم املهرجان،
الذي يتطلع إلى إشاعة قيم تذوق األعمال
السينمائية ذات العمق الفكري والجمالي،
مجموعة من األسـمــاء العربية واألجنبية،
من بينها املمثلة املصري رجــاء الـجــداوي،
واملخرج اللبناني كريستيان غازي.
برنامج غني

ويـتـمـيــز امل ـهــرجــان بـبــرنــامــج غـنــي يـتــوزع
بــن ن ــدوات فـكــريــة وف ـقــرات تـكــريــم ألسـمــاء
مـغــربـيــة وعــرب ـيــة ودولـ ـي ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
املـ ـس ــابـ ـق ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وع ـ ـ ـ ــروض م ـ ــوازي ـ ــة.
وت ـ ـعـ ــرف امل ـس ــاب ـق ــة ال ــرس ـمـ ـي ــة ،وف ـ ــق ب ــاغ
امل ـن ـظ ـم ــن ،مـ ـش ــارك ــة  13ف ـي ـل ـمــا ت ـت ـنــافــس
ع ـل ــى ج ــوائ ــز الـ ـ ـ ــدورة أمـ ـ ــام ل ـج ـنــة تـحـكـيــم
يترأسها املخرج املغربي ،فوزي بنسعيدي.

حضور عربي

تحضر سينما العالم العربي في التظاهرة
مــن خــال املـخــرج التونسي فريد بوغدير،
بفيلمه «زيـ ــزو» (إن ـتــاج تــونـســي فــرنـســي)،
والجزائري حسن فرحاني (إنتاج الجزائر،
فــرنـســا ،لـبـنــان ،هــول ـنــدا ،قـطــر) بفيلم «فــي
رأسي دوار» ،واملصري تامر السعيد بفيلم
«آخ ــر أي ــام املــديـنــة» (مـصــر ،أملــانـيــا ،اململكة
املتحدة ،اإلمــارات العربية املتحدة) ،بينما
يـحـضــر امل ـغ ــرب م ــن خ ــال فـيـلــم «م ـي ـمــوزا»
بمخرج أجنبي هــو أولـيـفــر الك ــس (إنـتــاج
إسبانيا ،املغرب ،فرنسا).
وإل ـ ـ ــى ج ــان ــب ه ـ ــذه األع ـ ـم ـ ــال ،ت ـ ـشـ ــارك فــي
امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة أفـ ـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن أن ـ ـ ـحـ ـ ــاء م ـخ ـت ـل ـف ــة:
«اب ـن ــة» لــرضــا كــاريـمــي (إيـ ـ ــران) ،وال ـح ــرارة
الصفراء» لفكرات ريحان (تركيا) ،و«بيت
اآلخرين» لروسودان كلورجيدز (جورجيا،
إس ـبــان ـيــا ،روس ـي ــا ،ك ــروات ـي ــا) ،و «ال ـعــزلــة»
لـ ـج ــورج ت ـي ـلــن أرمـ ــونـ ــد (ك ـ ـنـ ــدا ،إي ـطــال ـيــا،
فنزويال) ،و «سـقــوط» ملارينا ستيبانسكا
(أوكرانيا) ،و«شهر بال نهاية» ألليخاندرو
جودوروفسكي (فرنسا ،الشيلي) و «ميال»
ل ـفــال ـيــري م ــاس ــادي ــان (ف ــرن ـس ــا ،ال ـبــرت ـغــال)
و«األرض وال ـ ـ ـظـ ـ ــل» ل ـ ـس ـ ـيـ ــزار أوغ ـي ـس ـت ــو
أس ـي ـف ـيــدو (ك ــول ــوم ـب ـي ــا ،ف ــرن ـس ــا ،هــول ـنــدا،
البرازيل ،الشيلي) و «بعد الحب» لجواشيم
الفوس (فرنسا ،بلجيكا) و «أحالم الفجر»
ملهراد اسكويي (إيران ،باكستان).
تكريم روي أندرسون

ت ـح ــل ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـس ــوي ــدي ــة ض ـي ــف ش ــرف
لـ ـل ــدورة ،اع ـتــرافــا بـمــا قــدمـتــه م ــن ع ـطــاءات
أثرت الخزانة العاملية للفن السابع .وهكذا

المخرج السويدي روي أندرسون ()Getty

س ـت ـعــرض س ـتــة أف ـ ــام ض ـمــن ف ـق ــرة تـكــريــم
املخرج املتميز ،روي أندرسون .وإلى جانب
السويدي ،روي أندرسون ،يخص املهرجان
بــالـتـكــريــم ،املـمـثـلــة املـغــربـيــة أم ــال عـيــوش،
ومواطنها املخرج فوزي بنسعيدي ،رئيس
لجنة تحكيم الدورة.

أفالم متعددة

سـيـفـتـتــح الـفـيـلــم ال ـجــديــد لـلـمـخــرج ف ــوزي
ب ـن ـس ـع ـي ــدي « ولـ ـيـ ـل ــي» عـ ـ ـ ــروض الـ ـ ـ ــدورة
الثانية والعشرين للمهرجان .وهو الفيلم
ال ـ ــذي كـ ــان ق ــد دشـ ــن ع ــروض ــه ف ــي ال ـ ــدورة
املـنـصــرمــة ملـهــرجــان البندقية الـتــي أقيمت

من  30آب /أغسطس إلى  9سبتمبر /أيلول
ً
امل ــاض ــي .وف ـضــا ع ــن املـســابـقــة الــرسـمـيــة،
ت ـعــرض الـ ـ ــدورة ال ـعــديــد م ــن األف ـ ــام ضمن
فقرات «سينما العالم» ،و«طفل وتجريب»،
و«ع ــرض مــا قبل األول» ،و«فيلم وثائقي»
و«تكريم» ،و «أفالم مختبر الصحراء».

24

ثقافة

االثنين  23أكتوبر /تشرين األول  2017م  3صفر  1439هـ ¶ العدد  1148السنة الرابعة
Monday 23 October 2017

االثنين  23أكتوبر /تشرين األول  2017م  3صفر  1439هـ ¶ العدد  1148السنة الرابعة
Monday 23 October 2017

قراءة

25

قصائد

الترجمة

عندما ال يتبقى ما يمكن فعله

نداءات للنسيان الكثير

بوصفها فعل رغبة

فرنسواز كولمان

طفولة

اآلخر طريقًا ودليًال في مجاهل النفس

تصويب

بيأس شجاع
فراس سليمان

ه ــا ب ـلــغ ال ـخــام ـســة واألرب ـع ــن
وأضـ ـ ـح ـ ــى م ـ ــن املـ ـضـ ـح ــك أن
ّ
ي ـ ـه ـ ـجـ ـ َـو الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم .أن يـ ــركـ ــب
مراهقًا
استعارات تؤكد رعبًا ِ
من كونه مــازال حيًا ّ
وأن لديه
ما يقوله.
بيأس شجاع يعود إلــى حيث
ال ط ـف ــول ــة وال وط ـ ـ ــن .ب ـحــذر
َ
مغمض العينني ّ
يتقدم
شجاع
في طريق لها أن تكون مجرى
خ ـيــال ـيــا ف ــي ال ــزم ــن أو م ـم ـرًا
سريًا معتمًا في متاهة ما.
يجلس على قارعة الجغرافيا
مستمتعا بقرقعة مـحـ ّـركــات
ال ـ ـل ـ ـغـ ــة الـ ـ ـخ ـ ــرب ـ ــة ب ـت ـك ـت ـك ــات
الساعات الخربة داخله.
هــل كــان يــود أن يـقــول :أجلس
مستمتعا بغروب
أمام املحيط
َ
الشمس هـنــا ،شــروقـهــا هناك
على طرف العالم اﻵخر.
ال ،فها بلغ الخامسة واألربعني
وأضـ ـ ـح ـ ــى م ـ ــن املـ ـضـ ـح ــك أن
يمأل املسافة بينه وبني العالم
وصفًا.
ل ـكــن ،ل ــو ح ــذف ه ــذا الصقيع
أعـ ـ ـ ــاه ،وقـ ـ ـ ــال :إنـ ـ ــي أحـ ـ ــب أن
أرى أعـ ـ ــام الـ ـبـ ـل ــدان جـمـيـعــا
م ـ ـمـ ــزقـ ــة هـ ـ ــل س ـ ـيـ ــذهـ ــب إلـ ــى
السادسة واألربعني أكثر خفة
ووضوحًا؟
كـ ــان ص ـع ـلــوكــا خ ـجــا يـقــول
َ
(حسب
أشياء صغيرة كبيرة
حجم بقع الوهم على جلدها)
ويلصقها على شاشة صنعها
وأغلفة كتب.
من مزق ستائر
ِ
وك ـ ـ ــان مـ ــن ش ـ ـ ـ ّـدة الـ ــزمـ ــن فــي
ّ
كلما ّ
هم بتنظيف حياته
يديه
ّ
لطخها بالكلمات.

(شاعر سوري)

معرض

الترجمة كناية عن الحاجة
لآلخر وضرورة استحضاره،
وإنشاء عالقة ذات
معنى معه لإلحساس
بذاتنا وإنسانيّتنا .يخبرنا
الكان ّ
أن الرغبة مقرونة
بالحاجة لآلخر ليس
كموضوع للرغبة وإنما
كشاهد على حضورنا
في العالم
مصطفى قصقصي

ي ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــاوز ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدور كـ ـ ـت ـ ــاب م ـث ــل
ـدي لـ ـنـ ـظ ـ ّ
«امل ـ ـع ـ ـجـ ــم ال ـ ـت ـ ـم ـ ـه ـ ـيـ ـ ّ
ـري ــة
ال ـت ـح ـل ـي ــل الـ ـنـ ـفـ ـس ــي ال ــاك ــان ـ ّـي ــة»
لــديــان إيـفــانــس ،بترجمة هـشــام روحــانــا،
ّ
ّ
التحليلية إلى الشأن الثقافي
الخصوصية
ّ
ّ
ال ـع ـ ّ
ـام .فــالـكـتــاب بنسخته الـعــربــيــة يــوجــه
ً
دع ـ ـ ــوة إلـ ــى الكـ ـ ــان ل ـل ـح ـضــور ف ــي حـيــاتـنــا
ً
ً
ّ
ّ
نقديًا ،سائال ومتسائال،
الثقافية حضورًا
كما يتيح أيضًا الفرصة لنفض الغبار من
جــديــد ع ــن سـ ــؤال ال ـخ ـطــاب الـتـحـلـيـلــي في
املجتمع العربي تحديدًا .هي إذن مناسبة
لـقــول كــام فــي مــديــح الــرغـبــة ،أو فــي مديح

ـرجـمــة كــأحــد تجلياتها الـفــريــدة
ال ــذات املـتـ
والجريئةّ ِ .
ّ
الكانيًا هي
سأدعي أن الترجمة
ّ
فعل رغـبــة ،وأن تلك الــرغـبــة الـتــي هــي ذلك
ّ
املترجم
الـســؤال الــذي يفيض ســرًا مــن ذات
َ
على ّ
ُ
املترجم ِ َ
اآلخر
املترجم .يستدرج
النص
ّ
ّ
الــذي يسكن النص ويوكل إليه تلك املهمة
الـتــي تـظـ ّـل مستحيلةّ :
مهمة اإلجــابــة على
ّ
ّ
وجودية ال يشفي غليلها
شخصية
أسئلةٍ
جواب أو كتاب .لكن غياب الجواب ال يفسد
ـود قـضـ ّـيــة .ال ـ ّ
لـلـ ّ
ـود هـنــا هــو ذل ــك الـقــرب من
ّ
ّ
اآلخر الذي تتشكل في حضوره إنسانيتي.
ّ
َ
وليد ذاك النقص
إذا كــان الـنـ ّـص ،كــل نـ ّـص،
ّ
املتأصل في الوجود ،فالترجمة هي انشغال
ّ
بتلك القاف املحذوفة ،القاف التي تتوسط
النون والصاد ،قاف القلق ّ
ربما ،وبالرغبة
املـ ّ
ـؤجـلــة دوم ــا الـتــي تغلي فيها .هــو نقص
يـحــاور نقصا ،ورغـبــة تـحــاور رغـبــة .رغبة
املترجم هــي رغبة اآلخ ــر ،هــي دعــوة لآلخر
ل ـي ـقــرأنــي ويـطـمـئـنـنــي ع ـلــى ح ـض ــوري في
ً
الـعــالــم ،أن يـكــون اآلخ ــر طريقًا إل ـ ّـي ودلـيــا
في مجاهل نفسي .على الرغبة ومصائرها
ّ
يـ ّ
التحليلية ،الرغبة
ـؤســس الك ــان نظريته
ّ
ّ
ـور
ك ـ ــاس ـ ـ ٍـم ح ـ ــرك ـ ــي مـ ـت ــوت ــر لـ ـ ــوجـ ـ ـ ٍ
ـود م ـب ـت ـ ٍ
ّ
نفسي احتدم وانهدم هناك
لتمام
ومبتسر،
ٍ
في األقاصي السحيقة للنفس ،قبل اللغة.
ّ
ّ
النفسي-تحليلي
أط ــل الك ــان عـلــى املـشـهــد
ّ
بمقولة الـعــودة إلــى األصــل الـفــرويــدي ،ذاك
األصل الذي ،برأي الكان «خانته الترجمات»
الالحقة للفرويديني ّالـجــدد .وهــو فــي ذلك
ّ
ّ
املنفي
يمثل نـمــوذجــا للمثقف االنشقاقي
في عامله ،الــذي لم يتنازل يومًا عن الرغبة
بقول الحقيقة وإن أثقلها األلــم واالغـتــراب

مفاهيم بين فرويد والكان

التمهيدي لنظريّة
يشرح «المعجم
ّ
التحليل النفسي الالكانيّة» المفاهيم
ّ
ويوضح
المستخدمة لدى جاك الكان
عالقات كل مفهوم بتعاليم فرويد
وأحيانًا بتعاليم محللين نفسيين آخرين.
أسس نظريته المتفردة
ومع أن الكان ّ
تحت شعار «الــعــودة إلــى فرويد»،
أسس نظرية مختلفة إلى حد
إال أنه ّ
كبير عــن نظرية فــرويــد ،وعالقات
المفهوم التحليلي الموظف من
قبله تختلف بالتالي عن التوظيفات
التي كانت للمفهوم لدى فرويد.

الظل املديد
في حديقة ّطفوالتي
ال يزال يجفف حلمًا بال عزاء.
ذاكرة بيضاء،
لم أعد أعرف إذا ما كان ثمة طقوس،
اغتياالت للسرخس،
لفتيات صغيرات من الخزف
وألطفال مفقودين.
هذه اللهفة للزهور،
هذه اللهفة للحديقة.
بعيدا جدًا .دائمًا صوب البعيد.
وراء املدينة.
رؤية شجرة،
عبر املنور التقاط؛ مثل الكرة.
موسيقى عصافير.
في خضم مآسينا
رفض االعتراف في حداداتنا
أننا سنكون هالكني
للتوصل
ّ
إلى اتفاق مع املمزق
بجفون مثقلة بالغموض؛
ّ
تمن األمنية مرة أخرى!

جاك الكان ()1981-1901

املزمن «خارج املكان».
والعيش ِ
يفك الكــان االرتـبــاط الـفــرويـ ّ
ـدي بــن الرغبة
َ
والغريزة ليربطها بما هو أعمق وأصــدق.
ليست الرغبة احتياجًا بقدر مــا هــي نــداء،
ّ
ن ـ ــداء ال تـطـلـقــه ال ـن ـفــس إل ب ـح ـضــور آخــر
يصغي .لدى الكان الرغبة هي رديفة النداء
الــداخـلــي ال ــذي تكتنزه ال ــذات و تطفح بــه.
الــرغـبــة بمفهومها الــاكــانـ ّـي أق ــوى صـ ً
ـدى
ّ
و أوســع مـ ً
ـدى مــن الـغــريــزة ،ألنـهــا مشدودة
ّ
دائمًا إلى مكان آخر وعصية على االمتالك
واالس ـت ـه ــاك .الــرغ ـبــة ه ــي االن ـت ـظــار س ـ ً
ـدى
ّ
ّ
ألن ــه فــي االنـتـظــار تتشكل إنسانيتنا .هي
أي ـض ــا م ــا ي ـك ـشــف أسـ ـت ــار امل ـع ـنــى و يمنح
الحياة معناها القاطع ،كسيف أبي ّ
تمام في
الحد بني الجدّ
ّ
قصيدته الشهيرة «في ّ
حده
واللعب» ،وما يدفع الشاعر إلى التصريح
أن «على ّهــذه األرض ما يستحق الحياة».
يمكن لـلــذات أن تحدث أو أن
ٍ
بشكل أدق ال ّ
ت ــرى ال ـن ــور ح ــق ــا ،دون أن تـعـتـنــق نــداء هــا
الــاواعــي الـخـ ّ
ـاص بها وتحقيق االعـتــراف
به من اآلخــر .هذا االعتراف هو مجال عمل
ّ
ـال ــج .ه ــو أي ـضــا م ـجــال عمل
حــلــل أو امل ـع ـ ِ
امل ـ ّ
املـثــقــف .وفــي الحالتني هــو عمل فــي اللغة،
وفـ ــي ال ـح ــال ـت ــن ال ـل ـغ ــة ه ــي مـ ـج ــال تـثــويــر
ّ
وت ـغ ـي ـي ــر .م ــا ع ــاق ــة كـ ــل ذلـ ــك بــال ـتــرج ـمــة؟
الترجمة هي أيضًا كناية عن الحاجة لآلخر

الرغبة هي االنتظار
سدى ألن في االنتظار
تتشكل إنسانيتنا
وض ــرورة استحضاره وإن ـشــاء عــاقــة ذات
ّ
وإنسانيتنا.
معنى معه لإلحساس بذاتنا
ّ
يخبرنا الكــان أن الرغبة مقرونة بالحاجة
ل ــآخ ــر لـ ـي ــس كـ ـم ــوض ــوع ل ـل ــرغ ـب ــة وإنـ ـم ــا
كـشــاهــد عـلــى ح ـضــورنــا فــي ال ـعــالــم .اآلخــر
امل ـتــاح أو اآلخ ــر املستحيل .أو بلغة الكـ ّـان
اآلخـ ــر ال ـص ـغ ـيــر أو اآلخـ ــر ال ـك ـب ـيــر .يـســخــر
خ ــرى فــي لغة
املـتــرجــم ذات ــه إلح ـيــاء ذوات أ ّ
جديدة ،وفي نفس الوقت يضخ ذاته ولغته
بحياة ال تنضب.
ّ
اإلنكليزية التي يقترحها
الترجمة عن اللغة
روح ـ ــان ـ ــا ،م ـق ـن ـعــة ب ـســاس ـت ـهــا وخــوض ـهــا
ـال مـ ـحـ ـف ــوف ب ــال ـس ـح ــر
الـ ـ ــواثـ ـ ــق ف ـ ــي م ـ ـج ـ ـ ٍ

رافي يداليان وجوه بمواد مختلفة

بيروت ـ فؤاد هاشم

يـجـمــع امل ـع ــرض ال ـحــالــي لـلـفـنــان اللبناني
رافـ ـ ــي ي ــدالـ ـي ــان ( ،)1973واملـ ـت ــواص ــل فــي
غاليري «آرت أون  »56حتى  28من الشهر
ال ـ ـجـ ــاري ،ت ـجــربــة سـ ـن ــوات م ــن املـ ـح ــاوالت
املستمرة فــي النحت والــرســم على خامات
مختلفة مــن القماش والخشب والـكــرتــون،
إضافة إلى البرونز واألملنيوم.
ثـ ــاثـ ــون ق ـط ـعــة ف ـن ـيــة م ـت ـف ــاوت ــة األحـ ـج ــام
تتحاور في ما بينها؛ هو الحوار األزلي بني
«الخير والشر» بني اإليجابي والسلبي ،في
حياة الفرد ومحيطه؛ يبدأ يداليان حديثه
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ب ــال ـق ــول إنـ ــه يـتـقـ ّـبــل
االن ـت ـق ــاد ل ـي ـقــدم األفـ ـض ــل ول ـي ــس ال ـع ـكــس،
مـ ـنـ ـح ــوت ــات ــه ال ـ ـبـ ــرونـ ــزيـ ــة ت ـخ ـت ـص ــر واق ـ ــع
االستمرار والتحدي من جهة والعقبات أو
الهزائم التي يواجهها الفرد أو املجتمع من

جهة أخ ــرى .شـخــوص الـفـنــان السوريالية
غير متوازية في التشكيل ،لكنها متناسقة
كعمل فـنــي ،متشابهة بــأعـنــاقـهــا الطويلة
ونـظــراتـهــا الـثــابـتــة ،كأنها تـحــاور املتلقي،
بشقيها اإليـجــابــي والسلبي ،فنجد الخط
الـ ـف ــاص ــل امل ـ ـك ـ ـ ّـرر ف ـ ــي ك ـث ـي ــر م ـ ــن األع ـ ـمـ ــال
املـعــروضــة ،الـتــي يـقــول عنها« :إنـنــا كبشر
بـحــاجــة إل ــى مــواجـهــة أخـطــائـنــا واالع ـتــرف
ّ
وتقبل االنتقادات كي نكتشف موضع
بها
ّ
الخلل ،وبحاجة إلرادة لنستمر ونتعلم من
أخطائنا ،فال يستطيع الفرد أن يستمر دون
األمرين؛ االعتراف واإلرادة».
ف ــي م ــا ي ـخــص الـتـقـنـيــة ال ـت ــي يستخدمها
يداليان ،فقد ترك ليده حرية الحركة والبناء؛
خ ـلــف األل ـ ـ ــوان ت ــوج ــد خ ــرب ـش ــات وخ ـطــوط
تأسيس العمل ،التي يعيد إبرازها بخطوط
أقــوى ،لتعطي بذلك بعدًا مختلفًا للمعنى،
ّ
كما يوظف الفراغات التي تجعل لألجسام
املرسومة مساحة من الحرية حتى وهي في
إطارها.
ألـ ــوانـ ــه الـ ـ ـب ـ ــاردة الـ ـت ــي ت ـغ ـطــي ال ـش ـخــوص
املرسومة ،يعتبرها الفنان ألوان النقاء التي

يعتبر ألوانه الباردة
ألوان النقاء التي يبدأ بها
اإلنسان مسيرته

أخذتك إلى تلك القبور
بالذات
أصبحت غريبة في بلد غريب
وقد قطفت أزهارًا
ماذا تعرف عن الدوار؟
نعم الدوار
حدود ال يمكن اختراقها
بني الضحك واأللم
والنداءات التي ال ّ
مفر منها
للنسيان الكثير
ّ ُ
تدفق القول في األحشاء
وتراتيل الليل الكثيف
الروح ال تزال مذهولة
من صرخة أعلنت رفضها
ً
تمثاال ينام غريقًا في املياه
من دون اختالس نظرة.

صمود

■■■

«اإلبقاء على احتياطي من الفرح»
لويس ريني دي فوري

األيام الحزينة لألخبار املرعبة
عندما ال يتبقى ما يمكن فعله
يوم اإلفالس

السخرية املنفذ الوحيد لعبور املأساة
ملاذا ينعم األوغاد
بموت هادئ في السرير؟
بينما يقاسي البسطاء والطيبون
بطاقة

 Françoise Coulminش ــاع ــرة
ف ــرن ـس ـي ــة مـ ــن م ــوالـ ـي ــد الـ ـن ــورم ــان ــدي
ع ــام  .1941ن ـش ــرت أك ـث ــر م ــن عشر
مجموعات شعرية ،من بينها« :العالم
ي ـن ــزف أم ـ ــام أع ـي ـن ـن ــا» ،و«قـ ـب ــل ف ــوات
األوان» ،و«الصباح الباكر» ،و«التعافي
مــن ال ـط ـفــولــة» ،و«ط ــامل ــا ال ي ــزال هناك
وقت» .تخرج كوملان على سائد الشعر
ال ـفــرن ـســي ون ــزع ـت ــه ال ـت ـجــريــديــة نحو
قضايا االلتزام السياسي واالجتماعي
وتحيل في قصائدها إلى شعراء مثل
بــابـلــو ن ـيــرودا ونــاظــم حكمت ولــويــس
أراغ ــون ،لتأكيد انتمائها إلــى الطليعة
ال ـش ـعــريــة ال ـت ــي س ـعــت ل ـل ـت ـقــريــب بني
الشعوب وحمل قضاياها.

سيكون حاسمًا
شطب
حاملي
األخبار السيئة.
■■■

كل البشر شعراء

الكراهية سمة اإلنسان.
هــي أش ــد إقـنــاعــا مــن الـضـحــك ،ألن ثمة
نوارس ضاحكة،
ك ـ ــاب ت ـض ـحــك أثـ ـنـ ــاء ن ــومـ ـه ــا ،ض ـبــاع
شاخرة.
لذلك عوضًا عن الضحك،
فإن الكراهية هي ما يصنع اإلنسان.
م ـث ـل ـم ــا ال تـ ــوجـ ــد ح ـ ـيـ ــوانـ ــات م ـف ـع ـمــة
بالكراهية ،ولو في املختبر،
ال يوجد شعراء بني فرس النهر وخيار
النهر.
الكرهانية؛ هي عدم القدرة على الغفران.
اإلنسانية هي ما يتبقى عندما ننسى
كل شيء.
ال ــاإنـ ـس ــانـ ـي ــة؛ ه ــي ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة عـلــى
االستيعاب،
هي الصراخ بأعلى صوت
هي مزايدة الصرخة.
الشاعر بصفته الذي يحتج،
الشاعر الإنساني.
(ترجمة عن الفرنسية :ميشرافي عبد الودود)

زبد العواصف
يصوغ مالجئنا
فقاقيع هواء،
سدودًا شفافة،
هل أبقيت في أحشائك
القدرة على قول
ال؟

جذور

■■■

كتاباتهم على الحجر
لهاث
إلى القبالت السوداء للرياح
نحو ذلك املكان الذي يأتي
مجهولة التواقيع
بأظافرهم
في البراري غير املتوقعة
مضيفة العدم إلى العدم

فرنسواز كولمان

فعاليات

الشخوص داخل اللوحة وخارجها
ال يكتفي الفنان اللبناني بأن
تكون شخصيات أعمال
معرضه الحالي ،داخل
اللوحة ،بل يعمل على
تجسيدها بنفس بؤسها
ونحافتها ومخاوفها
في منحوتات أيضًا

أكريليك على قماش ،من أعمال المعرض

فرصة لنفض الغبار
عن الخطاب التحليلي في
المجتمع العربي

وامل ـخــاطــر .فـيـهــا غ ــوص منضبط ومـقـتــدر
ّ
في عالم الكان املتفلت من ّقبضة الوضوح
الالوعي في تمنعه عن الوصف.
املطلق ،كما
ّ
هي مغامرة املثقف اإلنسان الذي ال يتعامل
م ــع ال ـتــرج ـمــة ك ــإج ــراء ت ـق ـنـ ّـي وانـ ـم ــا كــأمــر
وجـ ـ ّ
ـودي جـلــل .يــاحــظ ال ـقــارئ فــي ترجمة
روحــانــا ذلــك الحضور لـلــذات ،ذلــك التلذذ،
ّ
الالكانية.
بالكالم إذا استعرنا أحد املفاهيم
ه ــذه ال ـتــرج ـمــة ،تـفـعــل م ــا ت ـف ـعــل ،أي تنقل
رغـبــة امل ـعــرفــة ،بكثير مــن الـشـغــف اللغوي
ّ
املتمكن من الكالم واملدرك ،في نفس الوقت،
ّ
للطبيعة غير املستقرة للمعاني.
ال ـتــرج ـمــة بــوص ـف ـهــا ف ـعــل رغ ـب ــة هـ ــي ،ك ـ ّ
ـأي
كتابة ّ
ربـمــا ،كناية عــن حالة مــن النقصان
ّ
ّ
ش ـخ ـصــيــة وعـ ــامـ ــة .ه ــي م ـح ــاول ــة ملـ ـ ــراودة
الـنـقـصــان ال ــوج ـ ّ
ـودي والـثـقــافـ ّـي عــن نفسه.
ّ
ذلــك النقصان ال ــذي يــولــد الرغبة باملعرفة
ّ
األكاديمي املشغول بخطاب
ليس بمعناها
ال ـه ـي ـم ـنــة ،وإن ـم ــا ب ـخ ـطــاب ال ـت ـحــريــر ال ــذي
ه ــو خـ ـط ــاب ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـن ـف ـســي بــام ـت ـيــاز،
بـمـعـنــى االقـ ـت ــراب م ــن ال ـ ــذات ،م ــن أعـمــاقـهــا
وآفــاقـهــا وتحصينها أمــام سطوة السلطة
ّ
تجلياتها ،مــن األب الـقــامــع ،إلى
بمختلف
ّ
ّ
ّ
السياسي املستبد ،إلى الرأسمالية
النظام
ّ
املتوحشة.
(شاعر وباحث سيكولوجي فلسطيني)

جئنا من الرعب،
كان يعرف بعضنا اآلخر.
ّ
كنا قد تخطينا أكوامًا
من الجثث
الهامدة
على هذا الجسر،
ّ
الجسور املمزقة
جميع
ّ
كي نغفو ونخفف
مأساة العالم
ً
قليال
من حدائق الطفولة هذه
ال يزال املدهش
يتدفق
والسحر

ماذا تعرف عن الثورة؟
أجل الثورة
روابط النيازك
بني األحياء واملوت

القيامة
التي ّ
تدمر كل شيء
ُ
حتمية صراع
منفى
موت – جوع
موت – إيدز
إهمال
موت – عنف

آالمًا ال يستحقونها.

يبدأ بها اإلنسان مسيرته ،ليضيف إليها
بـعــض األل ـ ــوان الــداف ـئــة ك ـنــوع مــن الـنـضــج،
ف ـهــذه هــي امل ــرة األولـ ــى ال ـتــي ُيــدخــل الـلــون
إلى أعماله ،إضافة إلى املواد املختلفة التي
اعتلت بعض الــوجــوه ،كنوع مــن التجديد
في تجربته.
رغم التشابه الكبير بني األعمال ،فال شك أن
لكل منها خصوصية من ناحية املضمون
واألب ـع ــاد ،فــي بـعــض األع ـم ــال تظهر ام ــرأة
وحـيــدة ب ــذراع عــاريــة وطــويـلــة ،وفــي لوحة
أخ ــرى تـظـهــر ج ـمــوع مــن الـبـشــر لـهــم نفس
ّ
املالمح (نفس وجه املرأة أيضًا) التي تذكر
ب ـش ـخ ـص ـيــات األي ـ ـقـ ــونـ ــات ال ـق ــدي ـم ــة ،وج ــه
إلن ـســان ي ـتــألــم .بـعــض الـشـخـصـيــات تضع
أيديها على أذنيها كأنها تحاول أال تسمع
شيئًا فظيعًا ،وبعضها اآلخ ــر يضع يديه
على عينيه كأن شيئًا مفزعًا يحدث أمامه.
ال يـكـتـفــي ال ـف ـنــان ب ــأن ت ـكــون الشخصيات
هذه داخل اللوحة ،بل يعمل على تجسيدها
بنفس بــؤسـهــا ونحافتها ومـخــاوفـهــا في
منحوتات تقف أم ــام األع ـمــال التشكيلية،
ك ــأن ال ـف ـنــان ي ــري ــد أن ي ــراه ــا داخـ ــل اإلط ــار
وخارجه في آن.
يشار إلــى أن يداليان يعمل أسـتــاذًا للرسم
فـ ــي ج ــام ـع ــة «هـ ــاي ـ ـكـ ــازيـ ــان» فـ ــي بـ ـي ــروت،
ولـ ــه ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـش ــارك ــات ف ــي م ـعــارض
ف ــردي ــة وج ـم ــاع ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـجـمــوعــة
من األعمال الدينية املختلفة ومنها لوحة
القديس األرمني «مالويان» والتي اعتمدها
الفاتيكان طابعًا بريديًا.

تنطلق أيام الصالون الدولي للكتاب في الجزائر صباح الخميس 26 ،من الشهر
الجاري ،في قصر المعارض ،وتتواصل حتى  5تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.
يستقبل المعرض هذا العام  520دار نشر من العالم العربي وأفريقيا وأوروبا ،حيث
تحل جنوب أفريقيا ضيف شرف على الدورة الـ .22

تحت عنوان رجل الثلج المبني للمجهول ،ينطلق العرض المسرحي على خشبة
مترو المدينة في بيروت مساء  31من الشهر الجاري ،ويتواصل حتى  14من تشرين
الثاني /نوفمبر المقبل .العرض من كتابة وإخراج عمر بقبوق وقد شاركته في
اإلعداد المسرحي المخرجة اللبنانية لينا أبيض .يقارب العرض واقع الحرب وضحاياها
اليوم ،متسائًال عن إمكانيات بداية جديدة بيضاء تغطي كل هذا العنف.
السينما المبكرة في فلسطين عنوان المحاضرة التي يلقيها السينمائي قيس
عمان.
الزبيدي عند السادسة والنصف من مساء غد الثالثاء ،في دارة الفنون في ّ
يستعرض الزبيدي بدايات الفن السابع في فلسطين ،حيث كان أحد الذين حافظوا
على جزء من أرشيف السينما الفلسطينية الذي ُفقد أثناء اجتياح بيروت عام .1982

ينعقد المؤتمر الدولى الخامس اآلثار والتراث فى عالم متغير بتنظيم من كلية
اآلثار بجامعة القاهرة في  29من الشهر الجاري ليتواصل حتى  31منه .يتناول
المؤتمر التحديات التي تواجه قطاع اآلثار في ظل االضطرابات العنيفة في بعض
البلدان العربية أو اإلهمال والنهب ،وأوضاعها الحالية وإمكانيات ترميمها.
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بدايات تأسيسية دائمة

سينما لبنانية
في قرطاج
تحتفل الدورة الـ 28
( 4ـ  11نوفمبر /تشرين
الثاني  )2017لـ «أيام
قرطاج السينمائية»
بسينما لبنانية جديدة،
ضمن احتفالها بسينمات
المتنوعة
آسيا وأفريقيا
ّ
نديم جرجوره

ـخ ثــابــت
ي ـص ـع ــب ت ـح ــدي ــد تـ ــاريـ ـ ٍ
ل ــوالدة سينما لبنانية جــديــدة.
ه ـ ــذا عـ ــائـ ـ ٌـد إل ـ ــى م ـ ــروره ـ ــا ،مـنــذ
ّ
عــام ( 1929التاريخ الرسمي ،املتفق عليه،
لنشوء تلك السينما) ،في بدايات تأسيسية
ـراك ي ـع ـي ـشــه ل ـب ـن ــان فــي
عـ ــديـ ــدة ،وف ـق ــا ل ـ ـحـ ـ ٍ
م ـس ــاره ال ـحــافــل بـتـغـيـيــرات ج ـ ّـم ــة .غ ـيــر أن
مـهـتـ ّـمــن بـتــأريــخ «ال ـب ــداي ــات التأسيسية»
تلك يتفقون على أن مطلع تسعينيات القرن
الـ  ،20أي الفترة الالحقة للنهاية املزعومة
لـلـحــرب األهـلـيــة اللبنانية ( 1975ـ ،)1990
يشهد مرحلة جديدة في صناعة الصورة
السينمائية اللبنانية ،املــرتـكــزة على لغةٍ
تــرغــب فــي االس ـت ـفــادة مــن اخ ـت ـبــارات يقوم
بـهــا لـبـنــانـيــون عــديــدون فــي دول أوروب ـيــة
تحديدًا ،ومن ثقافة ووعي جمالي ومعرفي،
ّ
تساهم كلها في مقاربة تجديدية ألحــوال
ّ
البلد وناسه ،واالجتماع وتقلباته ،والحياة
ومآزقها.
يـلـتـقــي ه ـ ــؤالء ،أي ـض ــا ،ع ـلــى م ــوع ـ ٍـد يــرونــه
أساسيًا ،هو العام  ،1992عندما أنجز سمير
الطويل األول
حبشي ( )1961فيلمه الروائي
ّ
أكاديمية تلقاها في
«اإلعصار» ،بعد دراسة
ّ
أوكرانيا .وهو الفيلم الذي دشن تلك الفترة،

وال ــذي افتتح مـســارًا تصاعديًا فــي ثنائية
اإلنتاج والنوعية ،والذي أصبح محطة في
املـســار التاريخي للسينما فــي لبنان .كما
ً
أن ــه أول فـيـلـ ٍـم لـبـنــانــي يـتـنــاول ف ـصــوال من
ـراد
ـرات لها فــي أف ـ ٍ
الـحــرب األهـلـيــة ،أو تــأثـيـ ٍ
وحيواتهمُ ،ي َ
نجز في مرحلة «السلم األهلي
ّ
الهش والناقص».
ُ
هذه عوامل إيجابية ،تضاف إلى حساسية
ّ
بحد ذات ــه ،فــي مقاربته تلك الحالة
الفيلم
َّ
البشرية الفردية املرتبكة والقلقة واملدمرة،
ـرد ي ـع ــان ــي ك ــوابـ ـي ــس ال ـ ـخـ ــراب وامل ـ ــوت
ل ـ ـفـ ـ ٍ
وامل ـت ــاه ــة .ولـ ـه ــذاُ ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره بـمـثــابــة
لحظة ـ تاريخية وفنية ودرامـيــة وجمالية
ّ
نوعي
تراكم
وإنسانية وثقافية ـ تظهر بني
ٍ
ُ َ
ألفالم لبنانية تنتج خالل الحرب ،وتتناول
أح ــوال الـحــرب وأح ــوال الـنــاس فيها ،وبني
مرحلة جديدة ُيفترض بها أن تكون سلمًا
أهليًا حقيقيًا ،لكنها تكشف ،ســريـعــا ،عن
بأشكال مختلفة.
كونها امتدادًا للحرب،
ٍ
سينما الـحــرب ستكون ،منذ تلك اللحظة،
حاضرة في أسئلة النقد والثقافة والحياة
ال ـي ــوم ـي ــة .أي أن ـه ــا سـتـضــع ك ـث ـيــريــن أم ــام
ُ
ذواتـ ـه ــم ،وس ــت ـع ـ ّـري شـيـئــا م ــن حـكــايــاتـهــم
وذاكراتهم وأحوالهم ،ما يجعل هــؤالء في
ٌ
مــوقـ ٍـع راف ــض ،ألسـبــاب جـ ّـمــة ،أبــرزهــا كامن
ـوف م ــن ال ــوق ــوف أم ــام م ــراي ــا ال ــذات.
ف ــي خ ـ ٍ
وسـيـنـمــا ال ـح ــرب ت ـلــك ،رغ ــم أن ـهــا حــاضــرة
فــي أع ــوام ال ـخــراب اللبناني بــن منتصف
سبعينيات القرن الـ  20ونهاية ثمانينياته،
ُ
ستصبح الحقًا إحدى أبرز سمات صناعة
ْ
الفيلم اللبناني ،إن يكن الفيلم روائ ـيــا أو
ً
وثــائ ـق ـيــا ،ط ــوي ــا أو ق ـص ـي ـرًا ،تـجــر ْيـبـيــا أو
ُم ـس ـت ـن ـدًا إل ــى تـقـنـيــة ال ـت ـحــريـٌـك .وإذ تـبــدو
ّ
األشكال السابقة كلها أساسية في السينما
ُ ِّ
اللبنانية ،إال أن التحريك يـشــكــل تجديدًا
فنيًا وتقنيًا وجماليًا ودرامـيــا ،منذ أعــوام
عــديــدة ،فــي محاولة صائبة البتكار ُصـ َـو ٍر
أخ ـ ـ ــرى لـ ـس ــرد حـ ـك ــاي ــات ووص ـ ـ ــف ح ـ ــاالت.

من «الوادي» لغسان سلهب :سينما لبنانية تجديدية (الملف الصحافي للفيلم)

الوثائقي اللبناني الجديد
يخوض معركة الذاكرة
والصورة والراهن
ول ـشـ ّـدة الفعالية اإلبــداعـيــة فــي االستعانة
ب ـه ــذه الـتـقـنـيــة ،امل ـع ـطــوفــة ع ـلــى جـمــالـيــات
ّ
الصورة واملوضوع واملعالجة ،تمكن إيلي
داغر من الفوز بـ «السعفة الذهبية» ألفضل
فيلم قصير ،عن «موج  ،»98في الدورة الـ 68
ّ
( 13ـ  24مايو /أيــار  )2015ملهرجان «كــان»
ّ
السينمائي.
والـتـحــريــك يـجــد مـكــانــا مـهـ ّـمــا لــه فــي أفــام
وثائقية ،كمحاولة ـ فنية وثقافية وسردية
ـ الخ ـت ـبــار امل ــوق ــع ال ـج ـمــالـ ّـي لـتـلــك التقنية
ـق سينمائي ،يعثر على مـفــردات
فــي تــوثـيـ ٍ
ُ
ت ـج ــدي ــدي ــة ،ه ــو أيـ ـض ــا ،ت ـ ـحـ ـ ّـرره م ــن وط ــأة

«أوسكار» أفضل فيلم أجنبي :مالحظات عربية []2/2
ِّ
ُي ـش ــكــل ال ـح ـض ــور ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـي ال ـع ــرب ــي في
التصفيات األول ــى ل ـ «أوس ـكــار» أفـضــل فيلم
ُ
أجنبي ،للحفلة الـ 90التي تقام في  4مارس/
ّ
ً
نقاش يتعلق بمعنى
آذار  ،2018مدخال إلى
ٍ
الـحـضــور نـفـســه ،كـمــا بــاملـســار ال ــذي تنتهي
فصوله العديدة في  23يناير/كانون الثاني
 ،2018موعد اإلع ــان الرسمي عــن «الالئحة
ّ
ّ
ـام ،يحمل كل
تتضمن  5أفـ ٍ
القصيرة» ،التي ُ َّ
ّ
«مرشح رسمي».
واحد منها صفة
ْ
وإذ ُتـقـ ِّـدم مـ ّ
ـؤسـســات رسمية ،تابعة للدول،
ّ
أفــامــا ُمنتجة فــي الـعــام السابق لكل حفلة،

ومعروضة في الصاالت املحلية قبل أكتوبر/
تـشــريــن األول م ــن ك ــل ع ــام؛ ف ــإن ال ــرق ــم ال ــذي
أعلنته «أكــاديـمـيــة فـنــون ال ـصــورة املتحركة
وع ـلــوم ـهــا» (كــال ـي ـفــورن ـيــا) ،مــان ـحــة جــوائــز
«أوسكار» لألفالم األميركية (وجائزة واحدة
ألف ـض ــل ف ـي ـلــم أجـ ـنـ ـب ــي)ُ ،ي ـع ـت ـبــر «ق ـيــاس ـيــا»
بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى أرقـ ـ ــام األع ـ ـ ــوام ال ـف ــائ ـت ــة ،ألن
ً
هـنــاك  92فيلمًا ُمــر ِّســا مــن  92دول ــة ،بينها
ُ
 8أفـ ــام عــرب ـيــة ت ـمــثــل  8دول عــرب ـيــة« :آخ ــر

واحـ ــد ف ـي ـنــا» (ت ــون ــس) ل ـعــاء ال ــدي ــن سـلـيــم،
و«شـيــخ جــاكـســون» (مـصــر) لعمرو سالمة،
و«واجـ ـ ـ ــب» (ف ـل ـس ـطــن) آلن ـ م ـ ــاري جــاســر،
و«رازيــة» (املغرب) لنبيل ّ
عيوش ،و«الطريق
إلــى استنبول» (الـجــزائــر) لرشيد بــوشــارب،
و«غــانــدي الصغير» (ســوريــة) لسام قاضي،
و«الـقـضـيــة رقــم ( »23لـبـنــان) لــزيــاد دوي ــري،
و«ال ـع ــاص ـف ــة الـ ـ ـس ـ ــوداء» (الـ ـ ـع ـ ــراق) لـحـســن
حسني.
امل ـ ـقـ ــارنـ ــة صـ ـعـ ـب ــة ،الـ ـ ـع ـ ــدد كـ ـبـ ـي ــر ،ال ـن ـق ــاش
ٌ
محتاج إلــى مشاهدة تمنح الـقــراءة
النقدي
م ـص ــداق ـي ـت ـه ــا .غ ـي ــر ّأن ال ـت ـن ــاف ــس ال ـع ــرب ــيّ

منافسة عربية
حادة مع نتاجات
غربيّة متميّزة

«شيخ جاكسون» لعمرو سالمة :تمثيل مصر (الملف الصحافي للفيلم)

ٌ ّ
ْ
ٌ
أفالم أقل أهمية ـ جمالية
مشروع ،وإن تبدو
ودرامية وفنية وتقنية ـ من غيرها .التاريخ
ٌ
حافل باختبارات ُيمكن الركون إليها ،للقول
ّ
إن بلوغ «الالئحة القصيرة» دونها عقبات
ّ
ج ــم ــة ،ت ـك ـمــن أواله ـ ـ ــا ف ــي ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــروي ــج
اإلعــامـ ّـي ـ الــدعــائـ ّـي ،املحتاجة إلــى ميزانية
ّ
املتحدة األميركية؛
بلد كالواليات
ضخمة في ٍ
ب ـي ـن ـم ــا ت ـظ ـه ــر ث ــان ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي املـ ـسـ ـت ــوي ــات
ال ـج ـمــال ـيــة امل ـط ـلــوبــة لـ ُلـ َتـنــافــس الـ ـج ـ ّـدي مع
ٌ
َ
ّ
غربية ،بعضها املشاهد كفيل بتنحية
أفالم
ٍ
غالبية األف ــام الـعــربـيــة املـخـتــارة للتنافس
عـ ـل ــى «الـ ــائ ـ ـ ٌحـ ــة ال ـ ـق ـ ـص ـ ـيـ ــرة» .فـ ــي حـ ــن أن
ِّ
ثالثتها تتعلق بــاملــواضـيــع املـخـتــارة ،التي
ُ
ُيـمـكــن لبعضها أن يـثـيــر شيئًا مــن حماسة
أميركية إزاء حساسية حكاياتها وناسها
ومشاغلها اإلنسانيةً .أي أن العقبة الثالثة
ً
أعضاء
تحمل في ذاتها إيجابية ما ،قد تدفع
ّ
أميركيني عديدين في األكاديمية إلــى تبني
ّ
وحسه
فيلم عربي أو أكـثــر ،وفقًا ملوضوعه
ٌ
ترويج
ـى
محتاج إلـ
اإلنـســانــي ،علمًا أن هــذا
ٍ
كـبـيـ ٍـر ملــواج ـهــة آل ــة اإلعـ ــام األم ـي ــرك ــي ،الـتــي
تساهم ،فعليًا ،في إيصال هذا الفيلم أو ذاك
إلــى «األمكنة» السينمائية الضرورية ،وفي
انتباه املعنيني املباشرين باملوضوع،
لفت
ّ
أولئك املؤثرين في قرارات األكاديمية ولجان
ّ
االخـت ـيــار .ال عــاقــة لـهــذا كــلــه بــالـ ِقـ َـيــم الفنية
والـجـمــالـيــة وال ــدرام ـي ــة لـبـعــض أب ــرز األف ــام
العربية املتنافسة على «الالئحة القصيرة».
ّ
ذلـ ــك أن أف ــام ــا ع ــدي ــدة ت ـت ـمــتــع بـجـمــالـيــات
مقبولة ،على أمل أن تحصل على إمكانيات
ّ
ّ
دعائي ،للفت االنتباه ،وإثارة
إعالمي
ترويج
حماسة األكاديمية وأعضائها ملشاهدتها.
ه ــذا ن ــاب ـ ٌـع م ــن أه ـم ـيــة امل ــواض ـي ــع امل ـخ ـتــارة،
ٌ
ع ـل ـمــا أن ب ـع ـض ـهــا م ــرتـ ـب ــط بـ ــأحـ ــوال راه ـ ـ ٍـن
عــربـ ّـي مفتوح على أسئلة الهوية والهجرة
ّ
املتنوعة ،كالعالقات
واملصائب االجتماعية

اإلن ـس ــان ـي ــة ،وال ـع ــوائ ــق امل ـه ـن ـيــة ،وال ـح ـ ّـاالت
االنفعالية .من دون تناسي اإلرهاب ،وتفشيه
في أنحاء مختلفة من العالم.
نديم...

ً
التسجيل واللغة التلفزيونية ،دافـعــة إياه
إلــى تخوم سينمائية أعمق وأه ـ ّـم وأجمل.
ّ
ف ــال ــوث ــائ ـق ــي ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـج ــدي ــد ،امل ـت ــأل ــق
بجودته السينمائية والجمالية واإلنسانية
والثقافية والتأملية والسجالية ،يخوض
م ـعــركــة الـ ــذاكـ ــرة وال ـ ـصـ ــورة وال ـ ــراه ـ ــن ،في
مـ ـح ــاول ــة دؤوب ـ ـ ـ ــة ل ـت ـف ـك ـيــك أح ـ ـ ـ ــوال ال ـب ـلــد
ونــاســه .وهــو ،بـهــذا ،يعتمد على مسألتني
ً
اثنتني :أوال ،التعاون مع أحد أقارب املخرج
ً
ـراد
الــوثــائـقــي (أب ،أم ،عــم ،م ـثــا) ،أو مــع أف ـ ٍ
مـخـتـلـفــي االن ـت ـم ــاءات وال ـه ــواج ــس ،لـســرد
إح ــدى الـحـكــايــات ،الـخـ ّ
ـاصــة املفتوحة على
ُ
ماض يــراد له النسيان
العام ،أو الستعادة
ٍ
ّ
املخفي
والتغييب .ثانيًا ،اإلمعان في نبش
ّ
َّ
بحجة
واملغيب ،الــذي ُيمنع االقـتــراب منه،
ّ
ّ
فاملخفي
عدم املس بالسلم األهلي اللبناني.
ّ
َّ
بالحرب األهلية تحديدًا،
واملغيب متعلقان
ّ
كـمــا بمرحلة الـسـلــم ال ـهــش وال ـنــاقــص ،ألن
ّ
أمورًا وملفات وأسئلة كثيرة ال تزال معلقة،
بسبب رفض السلطات املتعاقبة معالجتها

ومناقشتها وإيـجــاد حلول أو ّ أجــوبــة لها،
وألن لـبـنــانـيــن كـثـيــريــن م ـن ـفــضــون عـنـهــا،
أيضًا.
ّ
الوثائقي أكثر األنواع السينمائية
لذا ،يبقى
ً
ال ـل ـب ـنــان ـيــة اشـ ـتـ ـغ ــاال ع ـل ــى أس ـئ ـل ــة ك ـه ــذه،
بلغةٍ تجمع التوثيق واألرشـفــة واملعلومة
بالحكايات الفردية ،على ركيزة سينمائية
ـول أو
تعتمد لغة ال ـصــورة بــالـتــوازن مــع ق ـ ٍ
تعبير أو حركةٍ .
ٍ
وه ــذا مــا يصنعه سـيـنـمــائـيــون لبنانيون
شـ ـ ـب ـ ــاب ،أمـ ـ ـث ـ ــال سـ ـيـ ـم ــون الـ ـهـ ـب ــر ورام ـ ـ ــي
ن ـي ـحــاوي وإلـ ـي ــان ال ــراه ــب وأح ـم ــد غصني
ّ
وزينة صفير وهادي زكاك وداليا فتح الله
ـاف في
وريـ ــن م ـتــري وآخ ــري ـ ْـن ،وإن بــاخ ـتـ ٍ
أس ـلــوب االش ـت ـغــال ،إذ يـهـتــم بـعــض هــؤالء
بمقاربة التفاصيل والحكايات عبر لقاءات
ّ
املخفي
مع أقارب ،بينما يذهب آخرون إلى
َّ
أفراد يعرفون ،ألنهم يحملون
واملغيب عبر
ٍ
ف ــي ذوات ـ ـهـ ــم ج ـ ــراح ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة وآالم ـه ــا
وأوهامها وهواجسها.

أقوالهم

ٌ
وهجها ،والتلفزيون
حاليًا ،هناك إحـســاس أن السينما تفقد ّ ٌ
يلمع نجمه أكثر فأكثر .هــذا صحيح .أنــا مــيــال إلــى الوسطني.
ّ
الصورة تحتل املــن في حياتنا اليوم .نذهب إلــى الفراش مع الـ
ّ
ّ
تلفنا ُصـ ٌ
تتضمن أي ألم أو
ـور كثيرة ،لكنها ال
«آيفون» .اليوم،
ِّ
ّ
إنساني .الفرق بني التلفزيون والسينما أن هذه األخيرة تولد
ُبعد
ميثولوجيات ُ
وص َورًا مبهرة تصمد في الذاكرة.

غييرمو دل تورو

فكرة أننا أصبحنا جميعنا مبدعني ،أحدثت ثورة في كيفية مقاربة
سرد الحكاية .الخدمات املتوفرة ملشاهدة األفالم على الـ «نت» تدفع
إلــى النظر فــي الـفــرص املتاحة .املستقبل بــاهــر .هناك احتماالت
كثيرة .استخدام التكنولوجيا لسرد الحكايات :هكذا ّ
تتطور األمور
ّ
دائمًا .في النهاية ،نحن ال نكف عن قول األشياء نفسها.
نيكوالس فيندينغ رفن

أفعالهم

ّ
يؤدي مورغان فريمان دور كولن باول ،في فيلم سيرة حياتية
ّ
ُيخرجه ريجينالد هادلن .ورغم أن املعلومات املؤكدة عن املشروع
ّ
إال أن البعض ُي ِّ
ردد بأن العنوان الحالي
الجديد ال تزال شحيحة،
هــو «ب ـ ــاول» ،وب ــأن مـضـمــون الـسـيـنــاريــو يــرتـكــز عـلــى محطات
تاريخية فــي حياته ،خـ ّ
ـاصــة عندما كــان رئـيــس أرك ــان الـقــوات
ّ
املسلحة األميركية ووزير الخارجية.
قــال ديفيد فينشر إنــه بــدأ العمل على  2 World War Zمع
السيناريست دنـيــس كيلي ،منذ نحو ع ــام ،مــا يحسم مسألة
تنفيذه هذا الجزء الثاني ،بعد إشاعات عديدة ّ
ضج بها الوسط
ّ
ّ
السينمائي .لكنه أعـلــن تمنيه الــوصــول إلــى مرحلة تمنحه ما
ّ
يحرضه على إخ ــراج العمل ،ال ــذي أراده منذ النجاح التجاري
للجزء األول عــام  540( 2013مليون دوالر أميركي إي ــرادات،
مقابل  190مليون دوالر ميزانية إنتاج).

أخبار
◆ أعلن «معهد الفيلم البريطاني» سحبه
«درجة الزمالة» من املنتج األميركي هارفي
ّ
التحرشات واالعتداءات
وينستني ،بعد فضيحة
ّ
الجنسية ،التي طاولته في أميركا مؤخرًا .وذكر
ّ
بيان رسمي أن سبب اتخاذ املعهد هذا القرار
ّ
كامن في أن ما ّ
ٌ
يتردد «بجدية» عن أفعاله تلك
َ
«يتعارض مباشرة مع ِقيم املعهد» ،الذي منحه
درجة الزمالة تلك عام  ،2002لـ «مساهمته
الرائعة في صناعة األفالم والتلفزيون» ،مشيرًا
حينها إلى أنها «أعلى تقدير يمكننا أن نمنحه».

وأشاد البيان بـ «أولئك الذين كشفوا وينستني
ّ
للعامة» ،مشيرًا إلى أن «صناعة الفيلم بحاجة
إلى تمثيل مزيد من السيدات في املستويات
ّ
كلها ،على الشاشة وخارجها».

معلومات صحافية ّ
متفرقة ،فإن داود وافق على
تخفيض أجره إلى هذا املبلغ ،بعد مفاوضات
أجراها مع املنتج ،على أن ّ
يتم التوقيع رسميًا
عليه في األيام القليلة املقبلة.

◆ يتقاضى املمثل املصري أحمد داود 600
ألف جنيه مصري (نحو  35ألف دوالر أميركي)،
لقاء تأديته دور البطولة في « ،»122وهو أول
ّ
سينمائية له .ويأتي هذا ضمن اتفاق
دور بطولة
بينه وبني املنتج العراقي سيف عريبي .وبحسب

◆ ّ
حددت «شركة والت ديزني لإلنتاج
السينمائي» يوم  15يونيو /حزيران 2018
موعدًا إلطالق العروض التجارية لـ The
 ،Incrediblesلبراد بيرد .والفيلم ،الذي يجمع
التشويق باملغامرات في إطار التحريك ،تعاون

مع ممثلني وممثالت عديدين ،منحوا أصواتهم
لشخصياته ،أمثال صمويل أل .جاكسون
وهولي هانتر وسارا فويل وهاك ميلنر،
ُ
الجزء األول بلغت 92
وغيرهم .يذكر أن تكاليف ّ
مليون دوالر أميركي ،بينما حققت إيراداته نحو
 261مليون دوالر أميركي.
ّ
◆ أكد نجيب عياد ،مدير «أيام قرطاج
السينمائية» ،أن الدورة الـ  4( 28ـ  11نوفمبر/
تشرين الثاني  )2017تستعيد ثوابتها،

كـ«االحتفاء باملخرجني ،بوصفهم النجوم
الحقيقيني للعمل السينمائي» .أضاف:
«سيشارك عدد من نجوم التمثيل في املهرجان،
لكننا نعتقد أن من الثوابت التي ّ
تأسست عليها
ً
الـ «أيام» هي أن النجوم هم املخرجون أوال ،وقبل
ّ
كل شيء» .واعتبر أن «تنمية السينما العربية
ُ ِّ
واألفريقية وتشجيعها» تشكل أحد الثوابت
األساسية أيضًاُ .يذكر أن «كتابة على الثلج»
للفلسطيني رشيد مشهراوي سيفتتح الدورة
الجديدة هذه.

عاد البرازيلي
نيمار إلثارة
الجدل من جديد
مع فريقه
باريس سان
جيرمان ،بعدما
كشفت صحيفة
«ليكيب»
الفرنسية عن
توتر عالقاته مع
المدرب أوناي
إيمري ،على
خلفية مشكلة
افتعلها الالعب
أثناء تدريبات
الباريسي.
وأكدت
الصحيفة أن
نيمار أبدى
امتعاضه
من المدرب،
بعدما قرر
إيمري تقصير
الفترة الزمنية
لتدريبه وطالبه
بالتوجه لغرفة
المالبس ،لكنه
أظهر استياءه
من القرار بشكل
واضح أمام
الجميع.

نيمار ...أزمة جديدة
نيمار خرج من التدريب غاضبًا ()Getty

جريفين يقود كليبرز
لالنتصار في الـNBA

فاسكو دي غاما
يواصل معاناته

فالفيردي :سواريز
العب ال يقدر بثمن

سجل بليك جريفني  29نقطة ،بينما استحوذ
داندريه جوردان على  13كرة مرتدة ليواصل
لوس أنجليس كليبرز مسيرته الخالية من
الهزائم هذا املوسم ،ويتغلب على فينكس صنز
 88-130في دوري كرة السلة األميركي .وسجل
اليكس لني  15نقطة ليعاني صنز للمباراة
الثانية .واستحوذ تايسون تشاندلر العب صنز
على  14كرة مرتدة .وأخذت جماهير كليبرز تردد
عبارة «أفضل العب في الدوري» أثناء تنفيذ
جريفني لرمية حرة في النصف الثاني من اللقاء.

تعادل فريق فاسكو دي غاما بهدف ملثله أمام
ضيفه كوريتيبا ،في انطالقة الجولة الـ 30من
ّ
ليستمر بذلك خارج املراكز
الدوري البرازيلي،
املؤهلة لكأس ليبرتادوريس  .2018وافتتح
أصحاب األرض التسجيل بفضل هدف ّ
سجله
العب كوريتيبا ،ماثيوس جالديزاني ،في مرماه،
لينتهي الشوط األول ّ
بتقدم فاسكو دي غاما،
ّ
قبل أن يتمكن الضيوف من فرض التعادل بهدف
من توقيع ريلدو .وبهذا التعادل رفع دي غاما
رصيده إلى  43نقطة في املركز الثامن.

دافع إرنستو فالفيردي ،مدرب برشلونة ،عن
مهاجمه لويس سواريز الذي لم يسجل سوى 3
أهداف ،مؤكدًا أنه «العب ال يقدر بثمن».
ونفى املدرب الباسكي أن يكون سواريز يمر بفترة
صعبة في الوقت الحالي ،مبديًا قناعته بأنه
سيتخطى سوء الحظ الذي يالزمه أمام املرمى.
وقال املدرب« :سواريز لعب ثالث مباريات
خالل ستة أيام .قدم مباراة كبيرة أمام أتليتكو
وأوليمبياكوس ،وهو العب دائمًا ما يضع نفسه
في مواقف جيدة أمام مرمى الخصم».
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مباريـات
األسبـوع

حسم الوداد المغربي مواجهته مع جاره
اتحاد العاصمة الجزائري ،ونجح مدربه الحسين
عموتة في وضع الخطة التكتيكية الالزمة
القتالع ورقة التأهل إلى الدور النهائي لدوري
أبطال أفريقيا

تغيير موعد وملعب ودية بنما وإيران
تقرر تعديل موعد مـبــاراة منتخبي بنما وإي ــران الــوديــة اسـتـعــدادا ملونديال
روسيا  ،2018وكذلك امللعب التي تقام عليه ،لتكون في التاسع من نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل بمدينة غراتس النمساوية ،وفقا ملا أعلنه السبت االتحاد
البنمي لكرة القدم على حسابه الرسمي بموقع تويتر .وكان مقررا في البداية
إقامة املباراة الودية في العاشر من الشهر املقبل بمدينة فيينا .وسيخوض
منتخب بنما ،تحت قـيــادة الكولومبي هيرنان داري ــو «بولييو» غوميز ،بعد
مواجهة إيران بخمسة أيام ،ودية أخرى أمام ويلز في عاصمتها كارديف.

الوداد في
النهائي األفريقي

أميان يسجل مفاجأة في الدوري الفرنسي
خسر فريق ب ــوردو أمــام مضيفه أمـيــان املتواضع بهدف نظيف فــي الجولة
الـعــاشــرة بــالــدوري الـفــرنـســي لـكــرة ال ـقــدم .وبـنـفــس النتيجة فــاز تــولــوز على
مضيفه آنجيه بهدف لعيسى ديوب في الدقيقة  38ليرفع رصيده إلى  12نقطة
في املركز الثاني عشر في حني توقف رصيد تولوز عند  14نقطة في املركز
العاشر .وتغلب ليل على مضيفه ريــن بهدف أيضا حمل توقيع بيرجامني
بورجرو في الدقيقة السادسة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في املركز قبل
األخير ،في حني تجمد رصيد رين عند تسع نقاط في املركز الخامس عشر.
وتغلب ديجون على مضيفه ميتز  2-1ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في املركز
السابع عشر ،في حني يواصل ميتز تذيل القائمة بثالث نقاط .وبنفس النتيجة
فاز نانت على ضيفه جانجون ليرفع رصيده إلى  20نقطة في املركز الثالث،
في حني توقف رصيد جانجون الحادي عشر عند  13نقطة .واستعاد حامل
اللقب موناكو نغمة االنتصارات بالفوز على أرضه  0-2على كاين ،وكان فريق
املدرب ليوناردو جارديم يخوض املواجهة بعدما لم يتذوق طعم الفوز في آخر
أربــع مباريات متتالية ،بخسارته أمــام بورتو وبيشكتاش في دوري االبطال
وسقوطه أيضا أمام ليون وتعادله مع مونبلييه في الليغ آ.

الفتح الرباطي يفشل
في التأهل للكونفدرالية

مجدي طايل

صعد ال ــوداد البيضاوي املغربي
إلــى نهائي دوري أبـطــال أفريقيا
لكرة الـقــدم بعد فــوزه على اتحاد
الـعــاصـمــة ال ـج ــزائ ــري بـثــاثــة أهـ ــداف مقابل
ه ــدف فــي إي ــاب نـصــف الـنـهــائــي عـلــى ملعب
محمد الـخــامــس ،وك ــان لـقــاء الــذهــاب انتهى
بالتعادل السلبي على ملعب  5يوليو .وسجل
الثالثية املغربية وليد الكرتي في الدقيقة 24
وأشـ ــرف بــن شــرقــي ف ــي الــدقـيـقـتــن  53و،93
فيما أحرز أيوب عبد الــاوي الهدف الوحيد
لفريق اتحاد العاصمة في الدقيقة .67
ونجح الــوداد في الخروج من أحزانه املحلية

عاد الفريق المغربي
لسيطرته وهجماته مع
بداية الشوط الثاني
بإنجاز أفريقي والتأهل للدور النهائي بعد أن
ودع الفريق النسخة املاضية من الدور نصف
ال ـن ـهــائــي أمـ ــام ال ــزم ــال ــك امل ـص ــري بــالـخـســارة
صـفــر 4/فــي القاهرة والـفــوز  2/5فــي املغرب.
واستطاع الحسني عموتة املدير الفني قيادة
الـفــريــق فنيا إل ــى بــر األمـ ــان ،وأج ــرى تعديال

خبرة فريق مازيمبي حسمت المواجهة (فرانس برس)

بنشرقي نجم الوداد المغربي (فاضل سنا/فرانس برس)

واحدا على تشكيل الذهاب بإشراك أشرف بن
شــرقــي فــي الـهـجــوم عـلــى حـســاب البوركيني
داه ـ ــو ،ف ـي ـمــا ل ــم ي ـح ـســن ال ـف ــري ــق ال ـج ــزائ ــري
التعامل مع منافسه ،ولعب مديره الفني بول
بوت بطريقة دفاعية لم تنفعه في شيء.
وب ـه ــذا اإلنـ ـج ــاز ي ـتــأهــل الـ ـ ــوداد الـبـيـضــاوي
للدور النهائي للمرة الثالثة في تاريخ النادي
األحمر بعد نسختي  1992و ،2011حيث فاز
ف ــي األول ـ ــى عـلــى ح ـســاب ال ـه ــال ال ـســودانــي
وخـســر فــي الثانية أم ــام الترجي التونسي،
وص ـعــد ال ــرج ــاء امل ـغــربــي ل ـل ــدور ال ـن ـهــائــي 4
م ــرات فــي رق ــم قـيــاســي م ـغــربــي ،فـيـمــا تــأهــل
الجيش امللكي املغربي مــرة واح ــدة ،كما أن
هذا هو النهائي الثامن لألندية املغربية بعد
مصر ولها  20مرة والكونغو الديموقراطية
 12مرة وغانا و تونس  11مرة .وتأهل الوداد
املغربي لنصف النهائي بعد أن أطاح بحامل
اللقب صــن داون ــز الـجـنــوب أفــريـقــي بركالت
الـتــرجـيــح  3/4بـعــد ت ـب ــادل الـفــريـقــن الـفــوز
ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون رد .وصعد
اتحاد العاصمة الجزائري إلى الــدور نصف
الـنـهــائــي بـعــد ت ـعــادلــه مــع ف ـيــروف ـيــارو بطل
مــوزمـبـيــق ب ــدون أهـ ــداف فــي م ـب ــاراة اإلي ــاب
بالدور ربــع النهائي ،وكــان لقاء الذهاب في
موزمبيق انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.
ضـغــط ال ـ ــوداد امل ـغــربــي صــاحــب األرض في
الدقائق األولى من منطلق البحث عن الفوز
الذي ال مفر منه من أجل التأهل بعد التعادل
السلبي في الذهاب ،فيما ظهر ارتباك البداية
ع ـلــى ال ـفــريــق ال ـج ــزائ ــري ،وض ــاع ــت ك ــرة من
يوسف رابــح إثر كرة عرضية من اسماعيل
الحداد ،وتعددت انطالقات أوناجم والحداد
إلى أن نجح وليد الكرتي في تسجيل الهدف
األول لـ ـل ــوداد ف ــي الــدق ـي ـقــة  ،24ومـ ــع م ــرور
ال ــوق ــت والـ ـه ــدوء الـنـسـبــي لـلـفــريــق املـغــربــي
شارك الفريق الضيف في الهجمات ،والحت
له أخطر فرصة برأسية من أمير سعيود في
الدقيقة  34مرت بجوار مرمى زهير العروبي،
ويتبادل الفريقان السيطرة والهجمات حتى
انتهى الشوط األول بتقدم الوداد بهدف دون
رد .وعاد الفريق املغربي لسيطرته وهجماته
مــع بــدايــة الـشــوط الـثــانــي ،ونـجــح أش ــرف بن
شرقي في إضافة الهدف الثاني بضربة رأس
في الدقيقة  ،53ولم يتبق للفريق الجزائري
مــا يبكي عليه ،فتخلي عــن ح ــذره الدفاعي،
وضغط على الدفاع املغربي والحارس زهير
لعروبي بعد طرد أمني عطوشي في الدقيقة
 56الع ـت ــدائ ــه ع ـلــى الع ــب ات ـح ــاد الـعــاصـمــة،

بورتو ينفض غبار خسارة دوري األبطال باكتساح
باسوش بسداسية
عاد بورتو لدرب االنتصارات في الــدوري البرتغالي بعدما دك شباك ضيفه
باسوش دي فيريرا بستة أهــداف مقابل واحد على ملعب «الــدراغــاو» ضمن
الجولة التاسعة مــن املسابقة .لــم يمهل أصـحــاب األرض الفريق الضيف أي

بارتوميو يسعى للحفاظ على نجم فريق البرسا األول (بوراك أكبولوت/األناضول)

ب ـع ــث رئـ ـي ــس نـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة اإلسـ ـب ــان ــي،
جوسيب ماريا بارتوميو ،برسالة «طمأنة»
لجماهير الفريق بعدما أكد أن صورة توقيع
ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي ،لـيــونـيــل م ـي ـســي ،على
عقده الجديد مــع البالوغرانا ألربـعــة أعــوام
ً
ً
«ستتحقق عاجال أم آجال».
وأج ــاب الــرجــل األول فــي ال ـنــادي الكتالوني
ع ـلــى سـ ــؤال أح ــد األعـ ـض ــاء خ ــال الجمعية
العمومية العادية السنوية ،وذكر أن العقود
ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا بــال ـف ـعــل م ــن ج ــان ــب املـمـثـلــن
القانونييني لالعب األرجنتيني.
وأوضــح بارتوميو في تصريحاته« :صورة
مـيـســي وه ــو يــوقــع عـلــى ال ـع ـقــود ،سـتـحــدث
قــري ـبــا ،ول ـكــن األم ـ ــور ت ـكــون غ ـيــر سـهـلــة في
بعض األحيان .ولكن اطمئنوا ،عقود ميسي
م ــوج ــودة داخ ـ ــل ال ـ ـنـ ــادي ،وج ـم ـيــع األوراق
سليمة ،وبالطبع سنلتقط صورة مع ميسي
ً
عاجال أم آجال».
وك ــان ال ـنــادي قــد أعـلــن خ ــال شـهــر يونيو/
حــزيــران املــاضــي عــن توصله التـفــاق مبدئي
مــع لـيــو ،ال ــذي ينتهي عـقــده الـحــالــي فــي 30

فرصة اللتقاط األنفاس والدخول في أجواء املباراة بعدما تقدم بهدف مبكر
في الدقيقة  4عبر ريكاردو بيريرا .إال أن الضيوف ردوا سريعا بهدف التعادل
بعد أربع دقائق عبر ويلتون سامباو .وجاء رد بورتو قاسيا بعدما أضاف
ثالثة أهداف في هذا الشوط بدأت بتسجيل فيليبي أوجوستو للهدف الثاني في
الدقيقة  .18ثم جاء الدور على املهاجم املالي الخطير موسى ماريجا لتسجيل
الهدفني الثالث والرابع في الدقيقتني  25و ، 33لينهي بورتو اللقاء إكلينيكيا
في شوطه األول .وفي النصف الثاني ،واصل العبو بورتو استعراض قوتهم
وسجلوا هدفا خامسا في الدقيقة  65عبر املكسيكي خيسوس كورونا ،قبل
أن يختتم الكاميروني فينسنت أبوبكر السداسية في الدقيقة .72

مواجهة مثيرة ومشوقة بين الوداد واتحاد العاصمة (رياض كرامدي/فرانس برس)

وفي الدقيقة  67أسفر الضغط املتواصل عن
ه ــدف لـلـفــريــق ال ـجــزائــري سـجـلــه أي ــوب عبد
الالوي ،وفي الدقيقة األخيرة انكمش الفريق
املغربي نفسيا للحفاظ على تقدمه ،وكانت
النتيجة أن س ــارت الـكــرة فــي اتـجــاه مــرمــاه،
ورد امل ــدافـ ـع ــون ب ــاس ـت ـب ـس ــال ف ــي مــواج ـهــة
ك ــل الـهـجـمــات ال ـجــزائــريــة ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
شـكـلــت الـهـجـمــات املـغــربـيــة امل ــرت ــدة خـطــورة
على الضيوف ،وازدادت درجة إثــارة املباراة
في الدقائق األخـيــرة ،وبعد أن عاندت الكرة
الفريق الـجــزائــري ورفـضــت معانقة الشباك
نـجــح الـ ــوداد الـبـيـضــاوي مــن هـجـمــة مــرتــدة
فــي إح ــراز ال ـهــدف الـثــالــث عــن طــريــق أشــرف

ب ــن ش ــرق ــي ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـثــال ـثــة م ــن الــوقــت
املحتسب بدل الضائع لتنتهي املباراة بفوز
تــاري ـخــي ل ـ ــوداد األم ـ ــة ،ك ـمــا رف ــع ب ــن شــرقــي
رص ـ ـيـ ــده مـ ــن األه ـ ـ ـ ــداف إل ـ ــى أرب ـ ـ ــع فـ ــي ه ــذه
النسخة ،ون ــال لقب صــاحــب أه ــداف اإلنـقــاذ
في املباريات الحاسمة.
وقـ ـ ــال مـ ـ ــدرب الـ ـ ـ ــوداد ح ـس ــن ع ـم ــوت ــة بـعــد
التأهل« :لقد أظهر الالعبون شخصية قوية
في الفترات الصعبة ،التي مررنا بها ،بعد
النقص ال ـعــددي ال ــذي حــدث فــي صفوفنا،
الحمد لله وفقنا في إخراج ناديني كبيرين،
كــانــا مــرشـحــن لـلـتـتــويــج بــالـلـقــب ال ـق ــاري،
وهما صن داونــز واتـحــاد العاصمة ،وهذا

بارتوميو :لترتح جماهير برشلونة ...ميسي سيجدد
تحدث رئيس نادي
برشلونة عن مصير النجم
األرجنتيني ،ليونيل ميسي،
وأكد أنه سيجدد عقده

29

يونيو/حزيران  ، 2018من أجل تجديد عقده،
إال أن النجم األرجنتيني لم يوقع بعد على
العقد الجديد.
كـمــا أعــربــت اإلدارة خ ــال نـفــس ال ـحــدث عن
نيتها أن يشغل ميسي منصب سفير النادي
عبر العالم ،وذلك عقب إعالن اعتزاله اللعب
رسـمـيــا ،بعد تــأكـيــدات املــديــر الـعــام للنادي،
أوسكار جــراو .وأشــار جــراو في هــذا الصدد
إلى أنه عندما يعتزل ميسي «سنعرض عليه
تولي منصب سفير النادي ،مثلما حدث مع
رونالدينيو».
وبــات ميسي قبل اعتزاله أسطورة وأيقونة
ّ
لـ ـن ــادي ب ــرش ـل ــون ــة ،وذل ـ ــك ب ـعــدمــا ح ـطــم كــل
األرقـ ـ ـ ــام ال ـق ـيــاس ـيــة امل ـم ـك ـنــة ت ـهــدي ـف ـيــا عـلــى
الـصـعـيــد ال ـف ــردي ف ــي دوري أب ـط ــال أوروب ــا
وك ــذل ــك ال ـ ـ ـ ــدوري امل ـح ـل ــي ،إذ ح ـص ــد ال ـك ــرة
الــذهـبـيــة ألف ـضــل الع ــب ف ــي ال ـعــالــم  5م ــرات،
وهو صاحب الرقم القياسي على ّ
مر التاريخ
فــي ذل ــك ،وق ــاد الـبــاوغــرانــا لتحقيق الكثير
من األلقاب أبرزها التشامبيونز في أكثر من
مناسبة ،وهــو دائـمــا مــا يـكــون نقطة تحول

ميسي قد يصبح في
المستقبل سفيرًا عالميًا
لنادي برشلونة

معظم املباريات حني يغيب زمالؤه عن أجواء
الـلـقــاء ،ليحمل األم ــور على عــاتـقــهُ .يــذكــر أن
ليو يسعى لالبتعاد عن الضغوطات ،بعدما
كــان تحت مجهرها فــي الـفـتــرة املــاضـيــة مع
منتخب بالده األرجنتني قبل التأهل لبطولة
كأس العالم في روسيا الصيف املقبل.
م ــن ج ــان ـ ٍـب آخـ ـ ــر ،ي ـخ ـطــط نـ ـ ــادي بــرش ـلــونــة
ل ـلــدعــوة لـجـمـعـيــة عـمــومـيــة اسـتـثـنــائـيــة في
النصف األول مــن الـعــام املـقـبــل ،لكي يقترح
على األعـضــاء الــراعــي ال ــذي سيرتبط اسمه
بملعب كامب نو ،حسبما أكد بارتوميو.
وأوض ــح بارتوميو أن «املـفــاوضــات إليجاد
شــركــة تـضــع اسـمـهــا عـلــى كــامــب نــو تمضي
فــي االت ـجــاه الـسـلـيــم .واإلي ـ ــرادات ستتجاوز
املستوى املتوقع».
ومــن املتوقع أن يحصل برشلونة على 200
مليون ي ــورو ،وفـقــا للمؤشرات الـتــي قدمها
حـ ــن أع ـ ـلـ ــن عـ ــن م ـ ـصـ ــادر تـ ـم ــوي ــل ملـ ـش ــروع
«إث ـبــاس ـيــو ب ــرس ــا» ،ق ــادم ــة م ــن االسـ ــم ال ــذي
سيتم وضعه على ملعب كامب نو في عقد
يمتد من  15إلى  20عامًا.
ونفى برشلونة أن يتم تغيير اسم كامب نو
خالل تلك الفترة باسم الراعي ،ولكن سيكون
اسمه مرافقًا السم الشركة الراعية.
ويــأتــي م ـشــروع تـطــويــر بــرشـلــونــة فــي إطــار
خطة عمالقة يطلق عليها (إثباسيو برسا)
بميزانية تتجاوز  600مليون يورو وينتظر
أن تخرج إلى أرض الواقع في .2021
(العربي الجديد ،فرانس برس)

دل ـيــل عـلــى أن ـنــا لــم ن ـســرق ش ـي ـئــا» .وتــابــع:
«ال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي أق ــدم ــت ع ـل ـي ـهــا كــانــت
مــوف ـقــة ،وكـ ــان بــإمـكــانـنــا قـتــل املـ ـب ــاراة ،في
أكثر مــن مــرة ،إال أنــه ال لــوم على الالعبني،
ب ــل أح ـي ـي ـهــم ع ـل ــى ث ـق ـت ـهــم ب ــال ـن ـف ــس ،ال ـتــي
اكتسبوها بتوالي املباريات».
وي ـح ـمــل األه ـل ــي امل ـص ــري ال ــرق ــم الـقـيــاســي
ف ــي ع ــدد األلـ ـق ــاب (ث ـمــان ـيــة ألـ ـق ــاب) ،ويـلـيــه
غريمه التقليدي الزمالك ( 5ألقاب) تساويا
مـ ــع م ــازيـ ـمـ ـب ــي مـ ــن جـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـك ــون ـغ ــو
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة .ويـ ـق ــام ال ـن ـه ــائ ــي بـنـظــام
الـ ــذهـ ــاب واإليـ ـ ـ ــاب ف ــي  27ت ـش ــري ــن األول/
أكتوبر والثالث من تشرين الثاني.

مازيمبي يقضي
على أحالم الفتح الرباطي

وفــي مسابقة كــأس الكونفدرالية األفريقية،
دخــل الفتح الــربــاطــي املـغــربــي مـبــاراتــه أمــام
مازيمبي الكونغولي بهزيمة الذهاب بهدف
ل ـص ـفــر ف ــي م ــوق ـع ــة ال ـك ــون ـغ ــو ،وكـ ـ ــان ول ـيــد
الــركــراكــي م ــدرب الفتح املـغــربــي ي ــدرك جيدا
أن ال ـت ــوازن بــن الــدفــاع وال ـه ـجــوم أم ــر مهم،
ألن قبول هدف على ملعبه ،قد يجعل املهمة
مـسـتـحـيـلــة ،خــاصــة ف ــي ظ ــل خ ـبــرة املـنــافــس
امل ـت ـعــود ع ـلــى ل ـعــب األدوار األولـ ـ ــى ،ونـجــح
الفريق املغربي في تقديم شوط أول مميز لم
تكن تنقصه إال األه ــداف ،وخلق العديد من

الـفــرص السانحة للتسجيل ،خصوصا عن
طريق دياكيتي ،الذي شكل خطرا متواصال
على دفاع فريق مازيمبي.
انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي ووجد
ال ـف ـتــح ال ــرب ــاط ــي نـفـســه م ـطــال ـبــا بــامل ـجــازفــة
أكـثــر مــن أجــل تعديل النتيجة بــن مباراتي
الــذهــاب واإلي ــاب ونــزل بكامل ثقله للهجوم
بحثا عن الطريق املؤدية إلى شباك الحارس
الكونغولي إال أن استماتة املــدافـعــن كانت
أك ـب ــر م ــن رغ ـب ــة م ـهــاج ـمــي ال ـف ـتــح الــربــاطــي
وانتهت املباراة بالتعادل السلبي ،مما منح
مــازي ـم ـبــي ورق ـ ــة ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ن ـهــائــي كــأس
الكونفدرالية األفريقية.

بايرن يواصل انتصاراته المحلية بهدف في هامبورغ
واصل فريق بايرن ميونيخ ،بعد عودته للعب تحت قيادة مدربه املخضرم يوب
هاينكس ،سلسلة انتصاراته املحلية وتغلب على مضيفه هامبورغ املنقوص
بهدف نظيف ،ليعود ملزاحمة بروسيا دورتموند على صدارة الدوري األملاني
لكرة القدم .وسجل العب الوسط الفرنسي كورينتني توليسو هدف البايرن
واملباراة الوحيد .وبذلك ،عاد العمالق البافاري للمزاحمة على الصدارة بعدما
رفــع رصـيــده ل ــ 20نقطة بالتساوي مــع دورتـمــونــد املتصدر بـفــارق األه ــداف،
والذي فرط في مواصلة االنفراد بقمة البوندسليغا بعد تعادله  2-2على أرض
مضيفه آينتراخت فرانكفورت.

الدحيل يقاسم السد صدارة الدوري القطري
واصل نادي الدحيل فرض
هيمنته على منافسات
الدوري القطري وحقق
فوزًا عريضًا على أم صالل

ال ـت ـحــق ال ــدح ـي ــل بـ ـن ــادي ال ـس ــد ف ــي صـ ــدارة
الـ ــدوري الـقـطــري بـعــد ف ــوزه بــأربـعــة أه ــداف
مـ ـق ــاب ــل هـ ـ ــدف عـ ـل ــى نـ ـظـ ـي ــره أم صـ ـ ــال فــي
املــواج ـهــة الـتــي جمعت بينهما عـلــى ملعب
ثـ ــانـ ــي بـ ــن جـ ــاسـ ــم ب ـ ـنـ ــادي ال ـ ـغـ ــرافـ ــة ضـمــن
مواجهات األسبوع الخامس من املسابقة.
وبهذا الفوز العريض يرفع الدحيل رصيده
من النقاط إلى  15نقطة ،بفارق األهداف عن
السد ،الذي يشترك معه في الصدارة ،بينما
تجمد رصيد أم صالل عند  10نقاط ،يحتل
بها املركز الرابع .وانتهى الشوط األول بتقدم
الــدحـيــل بهدفني دون رد سجلهما نــام تاي
هي ويوسف العربي في الدقيقتني  5و ،39
وفــي الـشــوط الثاني أضــاف يوسف العربي
الـهــدف الثاني لــه والثالث للدحيل مــن ركلة
ج ــزاء ،ويــوســف املساكني الـهــدف الــرابــع في
الــدقـيـقــة  ،70وس ـجــل ب ــزم ــان ع ــوض الـهــدف
الوحيد ألم صالل في الدقيقة .87
جــاءت امل ـبــاراة متوسطة املـسـتــوى ،وسيطر
الدحيل على أغلب فتراتها ،ولم يجد صعوبة
كبيرة في تحقيق الفوز ،بعدما تسيد اللقاء

منذ الدقائق األولــى ،التي سجل فيها هدفا
مبكرا ،فتح به اللعب ،وأجبر أم صــال على
التخلي عــن الــدفــاع ،مــا أسـفــر عــن املــزيــد من
األهــداف .وبــادر الدحيل بالهجوم والضغط
منذ الدقائق األولــى ونجح في خطف هدف
مبكر ،لكنه لم يستطع االستمرار في فرض
سيطرته وهجومه ،بعد أن سيطر أم صالل
عـلــى م ـجــريــات الـلـعــب وح ــاص ــره هـجــومـيــا،
وضغط بقوة وسنحت لــه أكثر مــن  6فرص
محققة ضاعت كلها بغرابة شديدة من بني
أق ــدام املهاجمني ساغبو ومـحـمــود امل ــواس،
حـيــث أهـ ــدرا فــرصــا بـعـضـهــا م ــن ان ـف ــراد مع
حارس الدحيل ،وفوتا فرصة منح أم صالل
األسبقية في هذه املواجهة.
وع ــان ــى ف ــري ــق ال ــدح ـي ــل ك ـث ـي ـرًا ف ــي ال ـجــانــب
الدفاعي حتى الدقيقة  31عندما شن الهجمة
الـثــانـيــة الـخـطـيــرة وك ــان قــريـبــا مــن تسجيل
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـ ــوال أن حـ ـ ــارس أم ص ــال
ت ـصــدى الن ـف ــراد ال ــاع ــب يــوســف املـســاكـنــي،
وفي الدقيقة  39وبعد سلسلة فرص ضائعة
من أم صالل ،نجح يوسف العربي في خطف
الـ ـه ــدف ال ـث ــان ــي ل ـلــدح ـيــل م ــن كـ ــرة عــرضـيــة
مررها عفيف وخطفها داخــل الشباك ليزيد
من تعقيد املهمة أمام أم صالل.
حـ ــاول أم ص ــال الـ ـع ــودة إل ــى أج ـ ــواء الـلـقــاء
وتقليص الـفــارق ،لكنه وجــد صعوبة كبيرة
خاصة بعد أن تــراجــع مستوى هجومه في
ال ـشــوط الـثــانــي واخـتـفــى بشكل كـبـيــر ،وفــي
نفس الوقت زاد الدحيل من اهتمامه الدفاعي

واالع ـت ـم ــاد عـلــى الـهـجـمــات امل ــرت ــدة ،ونـجــح
مــن خاللها فــي الــوصــول إلــى الـهــدف الثالث
مــن ركـلــة ج ــزاء سجلها يــوســف الـعــربــي في
الدقيقة  ،67وعاد العربي بعد  3دقائق ومرر
كــرة عرضية من اليمني ،وسددها املساكني

ع ـلــى ح ـ ــدود امل ـن ـط ـقــة ق ــوي ــة داخ ـ ــل ال ـش ـبــاك
ً
مسجال الهدف الرابع.
وفي الدقيقة  87وبعد تغييره مباشرة نجح
بزمان عوض في تسجيل الهدف الوحيد ألم
صــال من تمريرة إبراهيما نــداي انفرد في

المساكني نجم الدحيل القطري (كريم جعفر/فرانس برس)

إثرها وسدد في املرمى .وفي مواجهة أخرى،
تمكن النادي األهلي من تحقيق فــوزه األول
في الدوري القطري بواقع ثالثة أهداف دون
رد على حساب نظيره نادي قطر.
وب ـه ــذه الـنـتـيـجــة ارت ـق ــى األه ـل ــي إل ــى املــركــز
التاسع في جدول الترتيب برصيد  4نقاط،
م ـت ــأخ ــرا بـ ـف ــارق األه ـ ـ ــداف ع ــن الـخــريـطـيــات
والـ ـخ ــور ال ـلــذيــن يـمـلــك ك ــل مـنـهـمــا  4ن ـقــاط،
بينما تــراجــع نــادي قطر إلــى املــركــز العاشر
بعد أن تجمد رصيده عند  3نقاط.
جــاءت بــدايــة املـبــاراة متكافئة بــن الفريقني،
وسـنـحــت خ ــال الــدقــائــق األول ــى الـعــديــد من
ال ـفــرص ،الـتــي ضــاعــت بسبب ع ــدم التركيز،
ح ـتــى ج ـ ــاءت الــدق ـي ـقــة  11لـتـشـهــد تسجيل
الهدف األول لألهلي من كرة عرضية قابلها
مشعل عبدالله برأسية في املرمى .وتواصلت
ً
املـ ـب ــاراة س ـج ــاال ب ــن ال ـفــري ـقــن ،ح ـتــى نجح
الشيخاوي في إضافة الهدف الثاني لألهلي
في الدقيقة األخيرة من الشوط األول ،بعد كرة
عرضية وصلته وراوغ فيها الـحــارس رجب
حمزة ثــم ســدد مباشرة فــي املــرمــى ،وبعدها
مباشرة أعلن الحكم عن نهاية الشوط.
وب ـ ـ ــدأ ال ـ ـشـ ــوط الـ ـث ــان ــي ب ـ ـ ــذات ال ـس ـي ـن ــاري ــو
الهجومي من جانب الفريقني ،حتى قدم فريد
إبراهيم العب األهلي مجهودًا كبيرًا ليصنع
الـهــدف الـثــالــث لفريقه بتمريرة جميلة الى
مشعل عبدالله ،الذي وجد نفسه في مواجهة
الحارس رجب حمزة ليضع الكرة في الشباك.
(قنا)
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صورة في خبر

تقرير
تابع مانشستر سيتي تقديم عروضه المميزة ،فيما سقط مانشستر يونايتد
بشكل مفاجئ في الدوري اإلنكليزي ،أما قمة إيطاليا بين إنتر ونابولي
على أرض األخير فانتهت بالتعادل السلبي ،وكان لالعبين العرب بصمة في
مختلف الدوريات ،أما برشلونة فانتصر بهدفين من دون مقابل

ويتويف البطلة
توجت الالعبة األملانية كارينا ويتويف بلقب بطولة لوكسمبورغ للتنس ،بعدما تغلبت
في املباراة النهائية على منافستها البويرتوريكية مونيكا بويج بمجموعتني دون رد.
ونجحت الالعبة األملانية صاحبة الـ 22عامًا واملصنفة رقم  73على املستوى العاملي في
الفوز على منافستها خالل املباراة الختامية بعد ساعة و 31دقيقة ،بواقع  3-6و.5-7
وكانت الالعبة األملانية قد تخطت في طريقها للنهائي كال من األميريكية-األوكرانية
ف ــارف ــارا ليبتشينكو وكــذلــك الــروس ـيــة إيفغينيا رودي ـنــا والـهــولـنــديــة كيكي ميرتينز
والفرنسية بولني بارمينتييه.

أحداث الدوريات
األوروبية
حسين غازي

شـهــدت املــاعــب األوروب ـيــة الكثير
مـ ــن الـ ـلـ ـقـ ـط ــات واألرقـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـث ـي ــرة
لالهتمام ،فــي مختلف الــدوريــات،
ففي إنكلترا سقط مانشستر يونايتد وتألق
غــريـمــه ف ــي املــدي ـنــة مــانـشـسـتــر سـيـتــي ،فيما
ش ـه ــدت مـ ـب ــاراة بــرش ـلــونــة وم ــال ـق ــا فضيحة
بالفعل ،أما القمة اإليطالية بني إنتر ونابولي
فانتهت بالتعادل السلبي ،واسـتـمــرت بذلك
ع ـقــدة األول عـلــى س ــان ب ــاول ــو ،وم ــع كــل هــذه
األح ـ ـ ــداث ن ـجــح ال ــاع ـب ــون ال ـع ــرب ف ــي وضــع
بصمتهم بشكل كبير.
رقم أغويرو وسقوط مورينيو

نجح النجم األرجنتيني سرجيو أغويرو في
دخــول الـتــاريــخ مــن أوســع أبــوابــه ،وذلــك حني
عادل رقمًا تاريخيًا باسم نجم الفريق سابقًا
إيريك بروك ،والذي يعتبر الهداف األول ،حني
سجل هــدفــا أم ــام نظيره بيرنلي فــي الجولة
التاسعة من مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز
لـكــرة ال ـقــدم .ووص ــل أغــويــرو إلــى الـهــدف رقم
 177في كافة املسابقات مع نــادي مانشستر
سيتي ،حني استغل احتساب الحكم لصالح
فــريـقــه رك ـلــة ج ــزاء تــرجـمـهــا بـنـجــاح ،لـيـعــادل

هدف برشلونة يثير
جدًال بعد خطأ تحكيمي
فادح أمام مالقا
رقم بروك الذي دافع عن ألوان السيتيزين بني
فترة  1928حتى  .1939ومن املتوقع أن ينجح
أغويرو في الجوالت القادمة في تجاوز هذا
الرقم ،ليصبح بذلك الهداف التاريخي للفريق
وتعزيز رقمه بعد ذلك ،خاصة أنه يعتبر من
أهم أسلحة املــدرب اإلسباني بيب غوارديوال
فــي التشكيلة املــرشـحــة لحصد لقب ال ــدوري
اإلنكليزي املمتاز هــذا املــوســم بـقــوة .ووصــل
أغويرو إلى مانشستر سيتي عام  2011قادمًا
من نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني الذي لعب
له من سنة  2006حتى  ،2011وهــو الــذي بدأ
مسيرته فــي نــادي إندبندينتي األرجنتيني
فــي ع ــام  .2003وف ــي ل ـقــاء آخ ــر ،وبـيـنـمــا كــان
الجميع يتوقع انتصار مانشستر يونايتد
على نظيره هاديرسفيلد الذي خسر في آخر
لقاءين وتـعــادل فــي مـبــاراتــن قبلهما ،سقط
الع ـبــو املـ ــدرب الـبــرتـغــالــي ج ــوزي ــه مــوريـنـيــو

ب ـه ــدف ــن ل ـ ــواح ـ ــد ،وقـ ــدمـ ــت ب ـع ــض األسـ ـم ــاء
م ـس ـتــوى س ـي ـئــا ل ـل ـغــايــة ،ع ـلــى غ ـ ــرار امل ــداف ــع
الجديد ،السويدي ليندولف ،الــذي لــم يظهر
بمستوى طيب أبدًا.
عقدة سان باولو تستمر

ان ـت ـهــت ق ـمــة ال ـجــولــة ال ـتــاس ـعــة م ــن مسابقة
ال ــدوري اإليـطــالــي لـكــرة الـقــدم بتعادل نــادي
ن ــاب ــول ــي أم ـ ــام ن ـظ ـيــره إن ـت ــر مـ ـي ــان ،وتــألــق
الحارس سمير هاندانوفيتش بشكل كبير،
ليحرم أصحاب األرض من تحقيق االنتصار،
ورغــم ذلك استمرت عقدة النيراتزوري على
ملعب الجنوب اإليطالي .ويعود آخر انتصار
لـنــادي إنـتــر مـيــان على نظيره نــابــولــي في
الـ ــدوري اإليـطــالــي مـنــذ مــوســم ،1998-1997
وانتصر حينها إنتر بهدفني من دون مقابل،
فــي حــن هـبــط نــابــولــي إل ــى الــدرجــة الثانية
وب ـق ــي مــوس ـمــن ف ـي ـهــا ،ل ـي ـعــود ب ـعــدهــا إلــى
دوري األض ــواء ،ففاز في موسم 2001-2000
بهدف بدون مقابل ،لكنه عاد
بني جماهيره
ٍ
وسـقــط لـلــدرجــة الثانية بعدما احـتــل املركز
السابع عشر .بعد عودة نابولي إلى «السيريا
أ» واج ــه إنـتــر فــي الكثير مــن املـبــاريــات على
ملعب «سان باولو» ،فانتصر الفريق امللقب
بالـ «بارتينوبي» في سبع مناسبات وتعادل
قادر على
في ثالثة لقاءات ،ليبقى إنتر غير
ٍ
االن ـت ـصــار ه ـنــاك ألك ـثــر م ــن ع ـقــديــن ،وبــذلــك
ستستمر القصة حتى املوسم املقبل.

على هامش الحدث
إشتوريل البرتغالي يقيل مدربه بيدرو إيمانويل
أعلن نادي إشتوريل ،الذي يلعب في دوري الدرجة األولى البرتغالي ،إقالة مدربه بيدرو
إيمانويل عقب الخسارة في عقر داره أمام بوافيشتا بثالثية نظيفة في الجولة التاسعة
من املسابقة .وأفــاد النادي في بيان له بأن املــدرب صاحب الــ 42عاما سيغادر منصبه
رفقه مساعديه .وكان إيمانويل ،الذي قضى كل مسيرته كالعب مع بورتو حتى اعتزاله
في  ،2009قد جلس على مقعد املدير الفني إلشتوريل في مارس/آذار من العام املاضي.
ولم يعلن النادي عن االسم الذي سيخلف إيمانويل في منصبه.

تألق العرب

فالنسيا ورقم مميز
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اكتسح فالنسيا شباك ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف دون رد في الجولة
التاسعة للدوري اإلسباني ،وبذلك تابع الخفافيش مسلسل انتصاراته
في «الليغا» للمباراة الخامسة على التوالي ،وهو األمر الذي لم يحققه
الفريق منذ موسم ( .)2011-2010وفي ذاك الموسم ،تحت قيادة
تدريبية من أونــاي إيمري ،أنهى فالنسيا الموسم في المركز الثالث،
وتمكن من حصد خمسة انتصارات متتالية ،آخر أربعة في نهاية الدور
األول وبداية الدور الثاني.

نـجــح الــاع ـبــون ال ـع ــرب ف ــي وض ــع بصمتهم
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي امل ـب ــاري ــات ال ـت ــي خــاضــوهــا
فــي مختلف ال ــدوري ــات األوروبـ ـي ــة ،والـبــدايــة
مــن ال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي ،حـيــث ســاهــم النجم
ال ـجــزائــري ري ــاض مـحــرز فــي انـتـصــار فريقه
ع ـل ــى ن ـظ ـي ــره سـ ــوانـ ــزي س ـي ـتــي ف ــي ال ـجــولــة
ال ـت ــاس ـع ــة م ــن م ـســاب ـقــة الـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي
املمتاز .وفي ظل هبوط مستوى ليستر سيتي
بطل البريميرليغ في املوسم ما قبل املاضي
وإقــالــة امل ــدرب كريغ شكسبير قبل عــدة أيــام،
استطاع محرز في الدقيقة  25أن يساهم في
إح ــراز ال ـهــدف األول ،حــن لـعــب ك ــرة عرضية
ّ
ارتـطـمــت بفيدريكو فيرناديز لتهز الشباك،
واستطاع محرز في الدقيقة  49أن يمرر كرة
حاسمة لزميله شينجي أوكــازاكــي ،الــذي لم
يتوان عن إسكانها شباك الحارس البولندي
ل ــوكــاس فــابـيــانـسـكــي ،ول ــم يــؤثــر ه ــدف ألـفــي
مــاســون على نتيجة الـلـقــاء ،ليخطف ليستر
ثــاث نقاط غالية من ملعب «ليبرتي» معقل
سوانزي .من جانب آخر ،قاد الالعب املغربي
سفيان بوفال فريقه ساوثامبتون إلى الفوز
بهدف نظيف على ويست بروميتش ألبيون
ف ــي آخ ــر أن ـف ــاس امل ـ ـبـ ــاراة ،وجـ ــاء ال ـه ــدف في
الــدقـيـقــة  85مــن هـجـمــة مــرتــدة قــادهــا بــوفــال
وراوغ ب ـعــدهــا ال ــدف ــاع ق ـبــل أن ي ـســددهــا في

امل ــرم ــى .وب ـهــذه الـنـتـيـجــة رف ــع ســاوثــامـبـتــون
رصـيــده إلــى  12نقطة فــي املــركــز العاشر ،في
حني توقف رصيد ويست بروميتش عند 10
نقاط في املركز الثالث عشر.
ولــم يتوقف تــألــق الــاعـبــن الـعــرب عند هذا
الحد ،فقد خطف الالعب املغربي اآلخر أسامة
الـسـعـيــدي األن ـظــار هــو اآلخ ــر خ ــال الجولة
التاسعة من مسابقة الدوري الهولندي لكرة

القدم ،وذلك حني سجل لفريقه تفينتي ليفوز
على نظيره رودا كيركراده ،وافتتح الالعب
امل ـغــربــي ب ــاب الـتـسـجـيــل م ــن عــامــة ال ـجــزاء
قبل أن يضيف هو الهدف الثاني أيضًا في
الــدقـيـقــة  57م ــن عـمــر ال ـل ـقــاء ،لـيـعــود زمـيـلــه
بـيـيــت بـيـجــن لـتـسـجـيــل ال ـه ــدف ال ـثــالــث في
الدقيقة ُ .73يذكر أن السعيدي بــدأ مسيرته
ف ــي عــالــم ك ــرة ال ـقــدم ع ــام  2006ف ــي صـفــوف

فريق أومني وورد ،ولعب للعديد من األندية،
بـيـنـهــا لـيـفــربــول اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي ع ــام ،2012
وأعـيــر إلــى ستوك سيتي ،قبل أن يصل إلى
تفينتي في عام  2017قادمًا من نادي األهلي
دبي اإلماراتي.
برشلونة والهدف الغريب

ف ــي مـ ـب ــاراة بــرش ـلــونــة أم ـ ــام ن ـظ ـيــره مــال ـقــا،

اتجهت األن ـظــار جميعها إلــى الـهــدف األول
ال ـ ــذي ص ـن ـعــه الـ ــاعـ ــب اإلسـ ـب ــان ــي جـ ـي ــرارد
دولــوفـيــو لزميله الفرنسي لــوكــاس دي ــن ،إذ
تـجــاوزت الـكــرة بكامل محيطها الـخــط ،لكن
حـكــم الـلـقــاء لــم ينتبه لــذلــك ليحتسب هدفًا
غير شرعي للفريق الكتالوني الــذي انتصر
بهدفني بــدون مقابل على أرضية ملعبه في
«الكامب نو».

وجه رياضي

ماسيمو كاريـرا
مدافع إيطالي
سابق ومدرب
حالي دافع عن
فرق كثيرة
ألوان
ٍ
أبرزها يوفنتوس
الذي حصد
بصحبته ألقابًا
عديدة

الع ـ ٌـب إيـطــالــي ســابــق مـمـيــز داف ــع عــن ألـ ــوان أنــديــة عــديــدة
خــال مسيرته وحقيق الكثير مــن األلـقــاب ،هــو ماسيمو
كاريرا ،الذي ولد يوم  22إبريل  1964في «سيستو سان
جيوفاني» بإيطاليا ويبلغ من العمر حاليًا  53عامًا ،شغل
خالل مسيرته مركز املدافع.
بــدأ كــاريــرا مسيرته كــاعـ ٍـب فــي صفوف الفئات العمرية
لنادي برو بيستو ،وفي عام  1982نجح في الصعود إلى
الـفــريــق األول ال ــذي قـضــى بصحبته عــامــا واحـ ـدًا ،خــاض
خالله  30مباراة وسجل أربعة أهــداف ،ليرحل بعدها إلى
نادي روتسي الذي لعب له  28لقاء سجل خاللها خمسة
أهداف.
بقي كاريرا يتنقل في كل موسم ،فلعب في 1985-1984
في صفوف نادي أليساندريا لثالثني مباراة ،قبل أن يرحل
بعدها إلى فريق بيسكارا سنة  1985ويلعب عامًا واحدًا

فـقــط سـجــل خــالــه هــدفــا واحـ ـدًا فــي  19م ـب ــاراة .بـعــد كل
هذا الترحال وصل الالعب اإليطالي إلى نــادي بــاري سنة
 1986وهـنــاك استمر حتى عــام  ،1991فـشــارك فــي 156
لقاء وأحرز أربعة أهداف فقط ،وتوج بلقب الدوري اإليطالي
للدرجة الثانية في مناسبة واحــدة وكذلك كــأس ميتروبا
وهو كأس أوروبا الوسطى في سنة .1990
رحل بعدها كاريرا إلى نادي يوفنتوس ،ليبدأ بذلك مغامرة
جديدة في مسيرته على مستوى أعلى ،هناك استمر من
عــام  1991حتى  ،1996فـشــارك فــي  114مـبــاراة وسجل
هدفًا واحدًا ،كما توج بلقب الدوري اإليطالي وكأس إيطاليا
موسم  1995-1994على حساب بارما في النهائي ،بثالثة
أه ــداف نظيفة فــي لقائي الــذهــاب واإلي ــاب .كما تــوج بلقب
الــدوري األوروبــي موسم  1993-1992على حساب نادي
بروسيا دورتموند بنتيجة ( 1-6ذهابًا وإيابًا) وحمل لقب

دوري أبطال أوروبا موسم  1996-1995على حساب نادي
أياكس الهولندي بعد التعادل اإليجابي بهدف ملثله ،قبل أن
تحسم ركالت املوت األمر في النهاية .2-4
ولــم يقتصر األمــر على ذلــك فقط بل تــوج املدافع اإليطالي
بلقب السوبر املحلي واألوروبي ،وجاء األخير على حساب
بــاريــس ســان جـيــرمــان الفرنسي فيما تحقق لقب كأس
اإلنتركونتينوتال أمام ريفر بليت بهدف دون مقابل.
بعد هذه السنوات الرائعة رحل ماسيمو إلى نادي أتالنتا
الذي لعب له  207مباريات سجل خاللها ثالثة أهداف بني
أعوام  ،2003-1993حني رحل بعدها إلى نابولي ( 26لقاء)
ومن ثم لعب موسمًا في صفوف فريق تريفيزو ( 12لقاء
في  ،)2005-2004ليعتزل بعدها بصفوف برو فيرتشيلي
سنة  2008إذ دافع عن ألوانه في  63لقاء.
(العربي الجديد)

بوفال قاد
ساوثامبتون
غال
إلى انتصار
ٍ
للغاية (دان
إستيتني/فرانس
برس)

ايموبيلي يمدد عقده مع التسيو حتى 2022
أعـلــن نــادي التسيو أن مهاجمه الــدولــي تشيرو
ايموبيلي متصدر ترتيب الـهــدافــن فــي ال ــدوري
اإليطالي لكرة القدم ،مدد عقده معه حتى .2022
وكـ ــان ع ـقــد اي ـمــوب ـي ـلــي ( 27ع ــام ــا) يـنـتـهــي في
 ،2021وهــو سينال بموجب العقد الجديد 2,5
مليوني يورو سنويا ،بحسب األهداف واملكافآت،
بحسب التقارير الصحافية .وانضم املهاجم (27
عاما) إلى التسو عام  2016قادما من إشبيلية
اإلسباني مقابل  9,45ماليني يــورو ( 11مليون
دوالر) .وفــي ه ــذا املــوســم ،سـجــل ايموبيلي 11
هدفا في الدوري املحلي ،إضافة إلى أربعة أهداف
موزعة بالتساوي بني الكأس السوبر اإليطالية
وال ـ ــدوري األوروب ـ ــي «ي ــوروب ــا ل ـيــغ» .وســاهــم في
احتالل فريقه حاليا املركز الرابع في الــدوري اإليطالي ،بفارق األهــداف عن يوفنتوس،
ومنذ انضمامه إلى التسيو ،سجل ايموبيلي  41هدفا في  52مباراة.
زيدان يرد على لينكر ويدافع عن بنزيمة
رد املدير الفني لريال مديد ،زين الدين زيــدان ،بقوة على تصريحات لالعب اإلنكليزي
السابق غاري لينكر قال فيها إن مهاجم الفريق املدريدي كريم بنزيمة العب «مبالغ في
تقديره» .وقــال زيــدان إنه «شــيء مخجل» أن توجه هذه الكلمات من رجل كرة قدم إلى
العب يرتدي القميص رقم « »9وهو «األفضل في مركزه وبفارق عن البقية».
وبــدا املــدرب الفرنسي مستاء للغاية من تصريحات لينكر على الشبكات االجتماعية،
ودافع عن مواطنه بنزيمة ومهاراته التي تتخطى تسجيل هدف .وقال زيزو« :يزعجني
ما يقال عن بنزيمة من جانب أناس تعرف كرة القدم ،يا له من شيء مخجل ،باإلضافة
إلــى أنــه بالنسبة لي األفضل من الجميع في مــركــزه .ال أعلم ما إذا كانت الناس تفكر
في أن صاحب القميص رقــم  9يجب عليه تسجيل  60هدفا ،كريم لن يسجلها ،لكنه
سيسجل  25وسيصنع  40أخــرى ،وبالنسبة لي هــذا هو أهــم شــيء .يزعجني أن يتم
الحديث بالسوء عن العبيي لكن ال يمكننا تجنب ذلك .بالنسبة لي كريم هو األفضل في
مركزه وبفارق عن البقية».
توتنهام وريال مدريد لم يتفاوضا بخصوص هاري كين
لـ ــم يـ ـتـ ـف ــاوض نـ ــاديـ ــا ت ــوت ـن ـه ــام وريـ ـ ـ ــال م ــدري ــد
بـخـصــوص انـتـقــال املـهــاجــم املـتــألــق ه ــاري كــن،
وذلك وفقا ملا أكده الناطق باسم النادي اإلنكليزي
لكرة القدم لقناة سكاي سبورتس التلفزيونية
البريطانية .ووفقا للقناة ،فإن مسؤولي توتنهام
يشعرون بـ«الدهشة واالرتباك» بسبب اإلشاعات
ال ـتــي ت ــدور فــي إسـبــانـيــا ح ــول مستقبل النجم
اإلنكليزي الدولي الذي يفترض أن قيمته الحالية
تـقـتــرب مــن نـحــو  200مـلـيــون جنيه استرليني
( 224مليون يورو) .وليس لدى النادي اللندني ،الذي عاد يوم الثالثاء املاضي من ملعب
سانتياغو برنابيو بنقطة ثمينة ضمن الجولة الثالثة لــدور املجموعات بــدوري أبطال
أوروبــا ،أي نية للتخلي عن خدمات كني الــذي يحاول توتنهام بناء مستقبله بناء على
وجــوده في صفوفه .وكان األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ،مدرب «السبرز» ،قد أكد
مؤخرا رغبته في أن يسير املهاجم على خطى األسطورة اإليطالي فرانشيسكو توتي
الذي كان «العب النادي الواحد» بألوان «ذئاب» روما.
جيسوس يشبه طريقة لعب مان سيتي بالبرازيل
شبه البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي طريقة لعب فريقه بتلك
التي يتبعها منتخب بــاده ،فيما أثنى على املدير الفني للـ«سيتزنس» ،اإلسباني بيب
غوارديوال .وقال جيسوس في تصريحات أذاعتها قناة «سكاي سبورتس» البريطانية
إن «األمر أشبه بكرة القدم البرازيلية .في البرازيل حينما يتحقق الفوز بأهداف كثيرة،
يميل الالعبون لتقديم أداء ممتع ولعب جميل .هذا هو ما شعرت به تقريبا .كانت طريقة
جميلة للفوز» ،في إشارة لالنتصار الذي حققه فريقه على ستوك سيتي بسبعة أهداف
الثنني في الجولة املاضية من الدوري.
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هوامش

الصفيلح واحد من مكونات الثروة البحرية النادرة التي تزخر بها المياه العمانية ،والتي تنفرد بها دون غيرها من الدول العربية،
وهي محدودة االنتشار

صاللة  -ماجد العبري

أوشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــت ش ـ ـمـ ــس ع ـ ـ ـمـ ـ ــان ع ـل ــى
الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــروب وال يـ ـ ـ ـ ــزال الـ ـ ـغ ـ ــواص
األربـ ـعـ ـيـ ـن ــي ح ـف ـي ــظ ال ـش ـن ـف ــري
بــن ه ـبــوط وص ـعــود بـحـثــا عــن رخــويــات
الـ ـصـ ـفـ ـيـ ـل ــح فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــاه مـ ـح ــافـ ـظ ــة ظ ـف ــار
الجنوبية ممسكا ب ــأداة «ال ـج ــزرة» التي
تـشـبــه ال ـس ـكــن وم ــرت ــدي ــا م ـن ـظــارا لـلـعــن،
وحـ ــول خ ـصــره س ـلــة ف ــارغ ــة ،ك ــان يـتــوقــع
مــأهــا ب ـعــدة كـيـلــوغــرامــات مــن الـكــائـنــات
ال ـب ـح ــري ــة املـ ـع ــروف ــة ب ـ ــ»ذهـ ــب ال ـب ـح ــر» إذ
ي ـت ــراوح سـعــر ال ـك ـي ـلــوغــرام مـنـهــا ب ــن 40
ري ــاال عمانيا أي مــا ي ــوازي  105دوالرات
أم ـيــرك ـيــة ،و 60ريـ ــاال أي م ــا ي ـ ــوازي 156
دوالرا أميركيا لألحجام الكبيرة ،والتي
يزيد طولها عن  15سنتيمترا بوزن يصل
إلى  200غرام.
انـ ـتـ ـه ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،وب ـ ـعـ ــد ع ـ ـن ـ ــاء ،اصـ ـط ــاد
ال ـش ـن ـفــري  5ك ـي ـلــوغــرامــات ع ــاد ب ـهــا إلــى
بـيـتــه ف ــي م ــوس ــم ل ــم ي ـجــن ف ـيــه س ــوى 10
آالف دوالر خــال الفترة مــن  7وحـتــى 18
ديسمبر/كانون األول من عام  ،2016رغم
قضائه معظم الوقت في الغوص بحثا عن
الصفيلح وفق روايته لـ»العربي الجديد».
«قــد يبدو املبلغ كبيرا للبعض» ،يضيف
ال ـغــواص الـعـمــانــي املـخـضــرم ،وال ــذي بــدأ
مهنته فــي ع ــام « ،1990ل ـكــن الحقيقة أن
ق ـيـمــة م ــا ب ـع ـتــه م ــن الـصـفـيـلــح ف ــي ال ـعــام
امل ــاض ــي ق ـل ـي ـلــة ،إذ س ـب ــق وأن اص ـط ــدت
كميات تصل إلــى  18وحتى  25كيلو في
اليوم الــواحــد ،حتى وصــل العائد إلــى 52
أل ــف دوالر ،ال بــل وصـلــت فــي مــوســم إلــى
تحقيق  78ألف دوالر» ،لكن الصفيلح بدأ
بــالـتـنــاقــص فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ،األمــر
ال ـ ــذي أثـ ــر س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـح ـي ــاة املـعـيـشـيــة
للغواصني كما قال الشنفري.
وت ــؤك ــد ال ـت ـقــاريــر الـ ـص ــادرة ع ــن املــديــريــة
ال ـع ــام ــة ل ـل ـث ــروة الـسـمـكـيــة ال ـع ـمــان ـيــة ،أن
إنـ ـت ــاج الـ ـغ ــواص ــن م ــن «ال ـص ـف ـي ـل ــح» فــي
تناقص مستمر ،إذ وصلت كمية صيده
فــي الـعــام  2016إلــى  54طـنــا ،وهــي زيــادة
طفيفة عن عام  2014إذ لم تتجاوز نسبة
الـ  %7على الرغم من إغالق موسم الصيد
أمام الغواصني في العام  ،2015وهي كمية
قليلة ،مقارنة بحجم صيد الصفيلح في
ال ـعــام  ،2011إذ وص ــل حـجــم إنـتــاجــه إلــى
 150طـنــا بـعــد ف ـتــرة حـظــر لـصـيــده خــال
األعــوام الثالثة السابقة ،غير أن مؤشرات
تـقـيـيــم مــوســم  2011كـشـفــت أن  %50من
حجم اإلنتاج كان من األحجام الصغيرة،
األم ــر ال ــذي أدى إل ــى اس ـت ـنــزاف امل ـخــزون،
وتدنت معه كثافة الصفيلح بالبحر ،وهو
مــا انعكست نتائجه فــي ال ـعــام  ،2012إذ
انـخـفــض اإلن ـتــاج بنسبة  %63عــن الـعــام
 2011وفقا لتقارير املديرية ذاتها.
الصفيلح في طريقه إلى االنقراض

«ه ـل ـيــوتــس مـ ــاريـ ــا›› ه ــو االس ـ ــم الـعـلـمــي
لــرخــويــات أذن البحر ُ
العمانية املعروفة

سواحل عمان تنفرد بثروة الصفيلح (العربي الجديد)

الصفيلح العماني
خطر االنقراض يهدد «ذهب البحر»

محليًا بـالصفيلح وعامليا بـ «األبالوني»
وهـ ــي عـ ـب ــارة ع ــن ك ــائ ــن رخ ـ ـ ــوي ،يـعـيــش
مـلـتـصـقــا بــاألس ـطــح الـسـفـلـيــة لـلـصـخــور
البحرية ،داخــل صدفة بيضاوية الشكل،
وخـشـنــة الـسـطــح مــن ال ـخ ــارج ،ذات صف
مـ ــن الـ ـثـ ـق ــوب عـ ـل ــى ج ــان ـب ـي ـه ــا ت ـس ــاع ــده
ع ـل ــى ال ـت ـن ـف ــس ،وه ـ ــو ل ـي ـلــي امل ـع ـي ـشــة إذ
ت ـن ـشــط حــرك ـت ــه ف ــي الـ ـظ ــام وت ـق ــل أث ـن ــاء
فترة النهار ،ويظل مختبئًا في الجحور
والصخور والشقوق الصخرية ،حتى ال
يكون لقمة سائغة للمفترسات ،ويتغذى
عـ ـل ــى الـ ـطـ ـح ــال ــب واألعـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاب ال ـب ـح ــري ــة
بحسب مــا قاله الدكتور علوي بــن سالم
آل ح ـف ـيــظ م ــدي ــر عـ ــام ال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة
ف ــي م ـحــاف ـظــة ظ ـف ــار .وي ـت ــاب ــع ل ــ»ال ـعــربــي
الـجــديــد»« :الصفيلح واح ــد مــن مكونات
ال ـثــروة البحرية ال ـنــادرة الـتــي تــزخــر بها
امل ـيــاه الـعـمــانـيــة ،وال ـتــي تـنـفــرد بـهــا دون
غيرها من الــدول العربية ،وهي محدودة
االن ـت ـش ــار ،حـيــث يـنـحـصــر تــواجــدهــا في
السواحل الشرقية ملحافظة ظفار جنوب
عـ ـم ــان مـ ــا بـ ــن «والي ـ ـ ـ ــة مـ ــربـ ــاط ون ـي ــاب ــة
شربثات بوالية شليم وجزر الحالنيات»،
م ــع وجـ ــود بـعــض الـتـجـمـعــات الـصـغـيــرة
فــي منطقة صــوقــرة باملحافظة الوسطى

باختصار

يتراوح سعر الكيلوغرام منها
بني  40رياال عمانيا أي ما
يوازي  105دوالرات أميركية،
و 60رياال أي ما يوازي 156
دوالرا أميركيا لألحجام
الكبيرة.
■■■
«هليوتس ماريا›› هو االسم
العلمي لرخويات أذن البحر
ُالعمانية املعروفة محليًا
بالصفيلح وعامليا بـ «األبالوني».
■■■
يعتبر الصيد الجائر الذي
يمارسه الغواصون وهواة صيد
الصفيلح من األسباب التي
أدت إلى تناقصه في السواحل
الشرقية ملحافظة ظفار جنوب
عمان.

وســط عـمــان ،غير أن هــذه ال ـثــروة تعاني
م ــن ت ــذب ــذب ف ــي اإلن ـت ــاج خ ــال الـسـنــوات
املــاضـيــة .وهــو مــا يــؤكــده ســالــم بــن أحمد
الغساني مــديــر مــركــز الـبـحــوث السمكية
ب ـم ـحــاف ـظــة ظـ ـف ــار لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن م ـ ـ ـخـ ـ ــزون الـ ـصـ ـفـ ـيـ ـل ــح فــي
حــاســك فــي مرحلة حــرجــة مــن التناقص،
ولكنه لــم يصل ملرحلة االن ـقــراض ،بينما
امل ـ ـخـ ــزون ف ــي س ـ ــدح ومـ ــربـ ــاط ف ــي ح ــال ــةٍ
وبشكل عــام فإن
أفضل منها في حاسك،
ٍ
معدل تواجد الصفيلح في سلطنة عمان
ف ــي حــالــة ت ـنــاقــص ،وإن ك ــان ق ـ ــادرا على
الـتـكــاثــر ،فــإنــه سـيـتــوفــر بـكـمـيــات أق ــل من
الـســابــق ،لـكــن ال ـغــواص الـشـنـفــري يتوقع
ان ـقــراض الصفيلح فــي ال ـس ـنــوات املقبلة
في ظل غياب الرقابة على السواحل التي
يتواجد فيها الصفيلح طوال أشهر العام،
مستدركًا بالقول« :أخشى أن يأتي اليوم
الذي نتحدث فيه مع األجيال القادمة عن
وجود كائن رخوي يدعى الصفيلح كانت
تنفرد به السواحل الجنوبية من عمان».
الصيد الجائر

يستخرج الصيادون قطعة من اللحم من
الصفيلح يصل حجمها إلــى راحــة الكف،

وي ـقــوم ال ـت ـجــار ،بغليها وتجفيفها على
قطع خاصة من الخشب أو شباك الصيد،
تحت أشـعــة الشمس لفترة قــد تصل إلى
 20ي ــوم ــا ،وك ـل ـم ــا زادت م ـ ــدة الـتـجـفـيــف
زادت ج ــودة الصفيلح ،ومــن ثــم تعليبها
وبيعها إلــى األس ــواق الـخــارجـيــة ،خاصة
دول شرق آسيا وأهمها هونغ كونغ التي
تعتبر سوقًا رئيسية ،تقبل على الصفيلح
ال ـع ـم ــان ــي ل ـج ــودت ــه ون ـ ــدرت ـ ــه ،ك ـم ــا ي ـقــول
الدكتور علوي.
ويـعـتـبــر الـصـيــد ال ـجــائــر الـ ــذي يـمــارســه
الـ ـ ـغ ـ ــواص ـ ــون وه ـ ـ ـ ــواة صـ ـي ــد ال ـص ـف ـي ـلــح
م ــن األس ـ ـبـ ــاب الـ ـت ــي أدت إل ـ ــى تـنــاقـصــه
ف ــي ال ـس ــواح ــل ال ـشــرق ـيــة ملـحــافـظــة ظـفــار
جـنــوب عـمــان ،إلــى جــانــب مضاعفة عدد
ال ـغــواصــن الـحــاصـلــن عـلــى رخ ــص من
وزارة الــزراعــة وال ـثــروة السمكية والــذي
وص ــل إل ــى  2590رخـصــة فــي ع ــام ،2016
بينما يـغــوص آخ ــرون بحثا عــن «ذهــب
الـبـحــر» ب ــدون رخ ــص ،األم ــر ال ــذي شكل
ضـغـطــا ع ـلــى املـ ـخ ــزون ،وأثـ ــر ع ـلــى هــذه
املصائد مما سبب في تذبذبا في اإلنتاج
الـسـنــوي حسبما يـقــول الــدكـتــور علوي،
على الرغم من أن املادة ( )15من الالئحة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة لـ ـق ــان ــون الـ ـصـ ـي ــد ال ـب ـح ــري
وحـمــايــة ال ـث ــروة املــائـيــة الـحـيــة ال ـصــادر
ع ــن وزارة الـ ــزراعـ ــة وال ـ ـثـ ــروة الـسـمـكـيــة
بالقرار ال ــوزاري رقــم  4لسنة  ،1994وما
ت ـب ـع ــه مـ ــن تـ ـع ــدي ــات فـ ــي أعـ ـ ـ ــوام الح ـقــه
والضوابط اإلداري ــة والقانونية لتنظيم
استغالل هذا املــورد مثل تحديد الحجم
القانوني املسموح بصيده ،والذي ال يقل
طــول مـحــارتــه عــن  9ســم ،وتـحــديــد فترة
موسم الغوص وإدخال نظام لتراخيص
ال ـ ـغـ ــوص وتـ ـ ـج ـ ــارة ال ـص ـف ـي ـل ــح ،وح ـظ ــر
اسـتـخــدام أسـطــوانــات وم ـعــدات الغوص
االصطناعية واألنوار الكاشفة تحت املاء
وتقليب الصخور ،إلى جانب قيام وزارة
الــزراعــة وال ـثــروة السمكية بــاملــراقـبــة من
خــال فــرق الرقابة التابعة لها ،معززين
ب ــأف ــراد م ــن مــؤس ـســات األمـ ــن وال ـســامــة
باإلضافة إلى تعزيزات من شرطة عمان
السلطانية ،وهذه الفرق موزعة في مراكز
على طول الشريط الساحلي ما بني والية
«م ــرب ــاط ون ـيــاب شــربـثــات بــواليــة شليم
وجزر الحالنيات» عبر الجوالت الرقابية
الشاطئية بواسطة السيارات ،والبحرية
بــواسـطــة ال ـق ــوارب ،وت ـعــزز ف ــرق املــراقـبــة
بأفراد من مؤسسة األمن والسالمة ،كما
يتم االستعانة وطلب اإلسناد من شرطة
عـمــان السلطانية ،والـجـهــات الحكومية
األخ ــرى عند الـحــاجــة بحسب مــديــر عام
الثروة السمكية بمحافظة ظفار الدكتور
ع ـل ــوي ،لـكــن ال ـغ ــواص الـثــاثـيـنــي أحـمــد
حسني آل حفيظ يؤكد لـ»العربي الجديد»
أن الـ ـجـ ـه ــود ال ــرق ــابـ ـي ــة غ ـي ــر ك ــاف ـي ــة فــي
الـســواحــل الـتــي يـتــواجــد فيها الصفيلح
في والية صالله حيث اعتاد البحث عنه
وصـ ـي ــده ،مـضـيـفــا أن ال ـع ـقــوبــات ليست
رادعة للمخالفني.

وأخيرًا
«الوعد اإللهي» ووعد بلفور
أمجد ناصر

هل تحتاج إسرائيل ،في هــذه الفترة من عمرها ،إلى
تبرير ديني لوجودها؟ هل «الوعد اإللهي» ضــروري
لبقائها ودعم «العالم» لها؟ هذه أسئلة مطروحة اليوم
على النقاش ،في وسط نخبة من اإلسرائيليني في ظل
مئة عام على وعد بلفور ،وتركيز الخطاب اإلسرائيلي
الرسمي على اعتراف الفلسطينيني ،والعرب ،بيهودية
ً
الــدولــة .لكن علينا أن نــاحــظ أوال أنـنــا أم ــام تناقض،
ال يــواجـهــه الـفـكــر ،بــل حتى الـسـيــاســة ،إال فــي الحالة
اإلسرائيلية .ففيما ال يعرف العالم الـيــوم جمعا بني
الــديــن والـهــويــة القومية ،أو العرقية ،فــي أي مكان في
الـعــالــم ،تقريبًا ،يجد نفسه مضطرًا لـهــذا االستثناء
اليهودي .ليست «األم ــة» اليهودية دينًا فقط ،بل هي،
قبل أي شيء آخر ،عرق! شعب! أديان قليلة تتحدث
عن «أمــة» منها اإلســام .لكن اإلســام ال يتحدث عن
«ش ـع ــب» إس ــام ــي ،وال ع ــن ع ــرق إس ــام ــي ،ب ــل عن
هوية دينية ،بصرف النظر عن قــدرة هذا الطرح على
صنع «أمة» كما نعرف األمم اليوم .تحدث اإلسالم عن
«شعوب» و»قبائل» ،ال يد عليا فيها لشعب أو قبيلة
على أخرى إال في «التقوى» ،وهذه ،األخيرة ،من اإليمان،
وال هوية عرقية لها .اإلسالم دين طلع في أرض العرب،

وتبناه فــي مستهله ،عــرب ،لكنه لــم يجعل كــل العرب
مسلمني .فكانت هناك ردة .فكان أن بقت قبائل عربية
على املسيحية ،أو حتى اليهودية ،السابقتني عليه .هذا
نقاش ابتدائي .يعرفه طالب املــدارس الذين بوسعهم
الـفـصــل ب ــن ال ــدي ــن والـ ـع ــرق ،فـهــم ي ـعــرفــون أن هـنــاك
مسلمني عربًا وعجمًا ،بينهم سحن وألوان بشرة من
كل القارات تقريبًا .أما في املسيحية فال نقاش مماثل
لهذا منذ أمــد طويل .املسيحية ديــن واألع ــراق أعــراق.
اإلمبراطورية الرومانية هي التي نشرت املسيحية في
غير مكان في العالم ،ولم تجعل املسيحيني أمة واحدة
عائدة إلى عرق واحد ولسان واحد.
بـيــد أن ه ــذا ال ينطبق عـلــى الـيـهــوديــة ،كـمــا صنعها
ال ـخ ـطــاب الـصـهـيــونــي غ ـيــر امل ـت ــدي ــن .م ـف ــارق ــة ،ألـيــس
ّ
ك ــذل ــك؟ دع ــون ــا ن ـتــذكــر بـعــض امل ــراج ــع الـعــربـيــة الـتــي
يــرد فيها ذكــر ليهود ،ســواء في الجزيرة العربية ،أم
الحقًا فــي األنــدلــس .ال يقترن هــذا الــذكــر بعرق آخــر،
بــل بــأشـخــاص ،مــن بينهم ،ظلوا على دينهم القديم،
وإن حصل هذا االقتران ،فاألمر يتعلق بقبائل يمنية،
ً
مثال ،أو يثربية.
ّ
تطرح «هآرتس» هذا السؤال مجددًا .فقبل أيام ،تناول
عمودها االفتتاحي سؤال الدين والوجود اإلسرائيلي،
وما إذا كان أحدهما محتاجًا إلى اآلخر .ماذا لو كان

الواحد ال يؤمن بـ «الوعد اإللهي»؟ هل ينفي هذا «حق»
اليهود في «وطن قومي» على أرض فلسطني؟ لواحد
مثلي ،ولكثيرين غيري ،ال يؤمنون بالترابط بني الدين
و»الشعب» أو «العرق» ،يصعب فهم هذا النقاش ،حتى
عـنــدمــا تـطــرحــه جـهــة «عـلـمــانـيــة» إســرائـيـلـيــة .الـفــارق
بني كالم «هآرتس» واملتدينني اليهود معدوم .ففيما
يرى «العلمانيون» اإلسرائيليون فلسطني وطنًا قام
على فكرة الصهيونية وحــق «الشعب» اليهودي في
«وط ــن ق ــوم ــي» ،لــم يـكــن وطـنـهــم فــي ي ــوم مــن األي ــام،
يــرى املتدينون أن «الــوعــد اإللـهــي» هــو األس ــاس الــذي
قامت عليه «دولة الشعب اليهودي» .ما الفرق بالنسبة

صار الخطاب العربي حيال
«القضية الفلسطينية» مرتبطًا
دول ،ليست على
بتكتيكات
ٍ
تماس مباشر مع إسرائيل
ّ

لنا؟ ال فــرق .فاحتالل فلسطني مـبـ ّـرر فــي الحالتني.
وفلسطني هي نفسها في الخطابني :أي ليست أرض
الشعب الفلسطيني .ال يريد العلمانيون التركيز على
الصبغة الدينية لدول ٍة حظيت باعتراف املجتمع الدولي،
وأصبحت عضوًا في املحافل الدولية ،وال تجادل قوة
عاملية في «حقها» في الوجود .الدولة قامت .وها هي
موجودة بكل الصيغ القانونية والواقعية التي تدعمها
القوة ،فما الحاجة ،والحال ،إلى «وعد إلهي»؟ ما كانت
تحتاجه هــذه الــدولــة لتقوم لــم يكن «وع ـدًا إلهيًا» ،بل
إلــى وعــد بـلـفــور .أي وعــد اإلمـبــراطــوريــة البريطانية.
وعــد الـقــوة .وبهذا وحــده ،قامت إسرائيل وال بشيء
آخر .سؤال «هآرتس» صحيح بال جــدال :ال ضرورة
لوعد إلهي .وال إلى غطاء ديني خرافي يصعب تقبله
إال مــن مهووسني دينيني .هــذا هــو واقــع الـحــال .لكن
فيما يواصل اإلسرائيليون تطوير «سردهم» ،انطالقًا
م ــن واقـ ــع حــال ـهــم ،يـنـتـكــس ال ـخ ـطــاب ال ـعــربــي حـيــال
فلسطني وإسرائيل إلى مستوى غير مسبوق .صار
الخطاب العربي حيال «القضية الفلسطينية» مرتبطًا
بتكتيكات دول وأنـظـمــة ،ليست على تـمـ ّ
ـاس مباشر
ٍ
مع إسرائيل ،تعمل على دعم «شرعياتها» بعالقات
«تحت الطاولة» مع إسرائيل ،وربما لن يطول الوقت،
لتكون هذه العالقات على الطاولة وليس تحتها.
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