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»كوكتيل« المنّشطات الروسي
كيف تحايل الروس من أجل زرع المنشطات في العبي المنتخبات الرياضية بطريقة 

فريدة من نوعها من أجل خداع اللجنة األولمبية الدولية؟ ]30ـ31[

طرابلس، باريس ـ العربي الجديد

أمــس  الفرنســية،  الدفــاع  وزارة  اعتــراف  حســم 
األربعــاء، بمقتــل 3 جنــود فرنســيني فــي ليبيــا، 
صحة التســريبات التي كانت تتحدث منذ أشــهر 
بذريعــة  البــاد،  فــي  قــوات فرنســية  عــن وجــود 
العمــل علــى جمــع املعلومــات ملحاربــة التنظيمــات 
كشــفت  فيمــا  »داعــش«،  املتشــددة وخصوصــا 
الحادثــة عــن وجــود تنســيق مباشــر بــني القــوات 
يتركــز  حفتــر،  خليفــة  اللــواء  وقــوات  الفرنســية 
فــي مدينــة بنغــازي. وتضاربــت املعلومــات حــول 

كيفيــة مقتــل الجنــود الثاثــة، إذ لــم يوضــح بيــان 
املــكان  وال  املابســات،  الفرنســية  الدفــاع  وزارة 
ايــف  جــان  الدفــاع  وزيــر  واكتفــى  الزمــان،  وال 
لودريــان بتحية »شــجاعة وإخاص العســكريني 
الفرنســيني املنخرطني في خدمة فرنســا؛ والذين 
محاربــة  فــي  خطيــرة  مهمــات  يوميــا  يــؤدون 
اإلرهاب«. أما الرئيس الفرنسي، فرنسوا هوالند 
قواتــه  بتواجــد  االعتــراف  فاســتغل  )الصــورة(، 
بالقــول إن ليبيــا تعيــش »حالــة خطيــرة مــن عــدم 
االستقرار«. وأضاف: »إنها على بعد بضع مئات 
الوقــت  الكيلومتــرات مــن شــواطئ أوروبــا. وفــي 

الراهــن فإننــا نقــوم بعمليــات اســتطاع خطيــرة 
فيهــا«، قبــل أن يشــير إلــى أن مقتــل »ثاثــة مــن 
جنودنــا الذيــن كانــوا عمليــا مشــاركني فــي هــذه 
العمليات، في حادث مروحية«. في املقابل، قدمت 
مصــادر مقربــة مــن قيــادة القــوات املواليــة لحفتر 
»العربي الجديد« رواية ملقتل الجنود  في حديث لـ
الفرنســيني مغايــرة ملــا تــم التداول به عن إســقاط 
مروحيــة كانــت تقلهــم، بالقــول إن »جنديــني على 
األقــل قتــا أثنــاء هجــوم مفاجــئ مــن قــوة تابعــة 
»ســرايا الدفــاع عــن بنغــازي«، بالقــرب من حقل  لـ
زلطن الواقع في حوض زلة ومرادة جنوب الهال 

النفطــي. ولفتــت املصــادر إلــى أن الهجــوم حصل 
مســاء االثنــني املاضــي أثنــاء وجــود خبــراء نفــط 
فرنســيني فــي الحقــل تؤمنهم مجموعــة صغيرة 
مــن القــوات الفرنســية، قبــل أن تلتحــق بهــم قــوة 
فرنســية قامــت بعمليــة قتاليــة ســريعة بواســطة 
علــى  »الســرايا«  قــوات  أجبــرت  حربيــة  طائــرات 
التراجع، وإفساح املجال للقوات الفرنسية إلنقاذ 
عناصرها والخبراء. وتشــكلت سرايا الدفاع عن 
املاضــي،  يونيو/حزيــران  شــهر  مطلــع  بنغــازي 
معلنــة نيتهــا تحرير مدينة بنغازي واجدابيا من 

سيطرة قوات حفتر.

ليبيا: مقتل الجنود الفرنسيين يكشف تعاون باريس وحفتر
الحدث

يتحدث رئيس لجنة 
اإلغاثة في اليمن، الوزير 

عبد الرقيب سيف فتح، 
عن األوضاع اإلنسانية 

في البالد وجهود 
اللجنة.
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»االئتالف« يدين ذبح طفل 
بسورية

السوري  الوطني«  »االئتالف  أعــرب 
املــــــــعــــــــارض، أمــــــــس األربــــــــعــــــــاء، عــن 
والتقارير  »املشاهد  تجاه  صدمته 
ــــدام  ــة املــتــعــلــقــة بــجــريــمــة إعـ ــروعــ املــ
طــفــل عــلــى يــد عــنــاصــر يعتقد أنهم 
الــديــن  نـــور  حــركــة  لفصيل  ينتمون 
زنــكــي فــي ســوريــة«. وأكـــد االئــتــالف 
اإلجــــراءات  أنــه »سيتابع بكل حــزم 
القانونية تجاه هذه الواقعة التي ال 
يمكن التهاون تجاهها، وأنــه ال بد 
من التنسيق مع الجهات القانونية 
الــحــكــومــة  فــــي  ــتــــصــــاص  االخــ ذات 
الـــســـوريـــة املــؤقــتــة مـــن أجــــل ضــمــان 
ــة ونـــزيـــهـــة  ــافـ ــفـ عـــمـــلـــيـــة تـــحـــقـــيـــق شـ
ــة تـــرقـــى  ــ ــارمـ ــ ــقــــوبــــات صـ وإنــــــــــزال عــ
ــذه الـــجـــريـــمـــة«.  وكــانــت  لــفــظــاعــة هــ
حــركــة »نـــور الــديــن زنــكــي«  وصفت 
ما جــرى بأنه »خطأ فــردي ال يمثل 
السياسة العامة للحركة التي تلتزم 
بـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان وبــــاملــــعــــاهــــدات 
بذلك،  الخاصة  الدولية  واالتفاقات 
الشرائع واألديـــان  ومــا نصت عليه 
ــذيــن 

ّ
الــســمــاويــة«. وقـــد أحــالــت املــنــف

إلى التحقيق.
)العربي الجديد(

أمير قطر يلتقي 
ولي عهد أبو ظبي

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن 
حمد آل ثــانــي، أمــس األربــعــاء، ولي 
عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، في الدوحة. وذكرت وكالة 
األنباء القطرية »قنا«، أن »أمير قطر 
كان في استقبال ولي عهد أبو ظبي 
لدى وصوله إلى املطار«. وقد بحث 
الــجــانــبــان الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بني 
في  اإلقليمية  والــتــطــورات  البلدين، 
الثانية  الزيارة،  عّد هذه 

ُ
وت املنطقة. 

لـــولـــي عــهــد أبــــو ظــبــي إلــــى الـــدوحـــة 
خــالل أقــل من عامني، إذ سبق له أن 
قام بزيارة قطر في نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2014.
)العربي الجديد(

واشنطن ـ منير الماوري

يــــســــود فـــــي أوســــــــــاط الـــــحـــــزب الـــجـــمـــهـــوري 
ــعـــور بـــاالنـــزعـــاج  ــــذه األيــــــــام، شـ األمـــيـــركـــي هـ
الضمني الـــذي يظهر مــن حــني إلـــى آخـــر في 
الــصــحــف املــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار املــحــافــظ، 
حــيــال طــريــقــة تــعــاطــي إدارة الــرئــيــس بـــاراك 
التركية، منذ مــا قبل  الــتــطــورات  أوبــامــا إزاء 
االنزعاج  العسكرية. سبب  االنقالب  محاولة 
ــــي الـــحـــزب  ــدر فـ الـــرئـــيـــســـي يـــخـــتـــصـــره مــــصــ
الــجــمــهــوري، عــلــى هــامــش املــؤتــمــر الــوطــنــي 
املــنــعــقــد حــالــيــا فـــي كــلــيــفــالنــد، عــنــدمــا يــقــول 
ــديـــد« إن وزيـــــر الــخــارجــيــة،  ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
جون كيري، يبالغ باالعتماد شخصيا على 
رجل  من  له  املقدمة  والنصائح  االستشارات 
الدين والسياسي التركي املقيم في الواليات 
املتحدة، زعيم حركة الخدمة، فتح الله غولن، 
املــتــهــم بــالــوقــوف خــلــف املــحــاولــة االنقالبية 

األسبوع املاضي. 
ــي الـــجـــمـــهـــوري  ــاسـ ــيـ ــسـ ــلـــص تـــقـــيـــيـــم الـ ــخـ ويـ

الــذي طلب عــدم كشف هويته، إلــى أن تأثير 
ــيـــري تـــحـــديـــدًا »عـــمـــيـــق وهــــذه  غـــولـــن عـــلـــى كـ
االســـتـــشـــارات أوقـــعـــت الــســيــاســة األمــيــركــيــة 
تـــجـــاه تــركــيــا فـــي أخـــطـــاء اســتــراتــيــجــيــة قد 
يكون لها تداعيات مستقبلية خطيرة، إن لم 
الجمهوري  املتحدث  ويشبه  تالفيها«.  يتم 
الــدور الــذي يؤديه غولن مع كيري، بما كان 
للمنشق الــعــراقــي الـــراحـــل أحــمــد جــلــبــي من 
تأثير على »البنتاغون« في العام 2003، من 
خالل تمكنه من فتح قناة مباشرة مع وزير 
الــدفــاع األمــيــركــي آنــــذاك، دونــالــد رامسفيلد، 

عن طريق نائبه، بول ولفوفيتز.
العالقات  تكون  أال  ذاتــهــا  املــصــادر  وتوقعت 
التركية األميركية ممتازة في املرحلة املقبلة، 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــحـ فــــي حـــالـــتـــي فـــــوز املـــرشـ
هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، بــالــرئــاســة أو غــريــمــهــا، 
دونالد ترامب. ومع أن الرئيس الديمقراطي 
غالبا ما تكون عالقته بالحلفاء اإلقليميني، 
كـــتـــركـــيـــا، أفــــضــــل مــــن الـــجـــمـــهـــوريـــني بــشــكــل 
تــتــفــاءل  ال  أمـــيـــركـــيـــة  ــا  ــ ــاطـ ــ أوسـ أن  إال  عــــــام، 
الــرئــاســة وانــعــكــاس  إلـــى  بــوصــول كلينتون 
ــادات  ــيــ قــ ــقــــرة »ألن  ــأنــ بــ ــة  الــــعــــالقــ ذلــــــك عـــلـــى 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي تـــعـــرضـــت عـــلـــى مـــدى 
السنوات املاضية لضخ هائل من املعلومات 
ــلـــي الــتــركــي  ــداخـ والـــتـــفـــاصـــيـــل عــــن الــــشــــأن الـ
ــي 

ّ
ــن. وتــبــن ــولــ ــن وجـــهـــة نـــظـــر فـــتـــح الـــلـــه غــ مــ

ــرؤى  ــذه الــ الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة لــبــعــض هــ
ر، إلى حد كبير، على 

ّ
العلنية وغير العلنية أث

صناع السياسة الخارجية األميركية ورسم 
فـــي أذهــــــان الــبــعــض تــــصــــورات عـــن شخص 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تخيف 

بها، وهي قاعدة عامة غير محصورة بتركيا.
وال تعترض الوكاالت األمنية األميركية على 
استفادة صناع القرار من اإلنتاج الفكري أو 
أو  سياسيون  يتبناها  الــتــي  النظر  وجــهــات 
خبراء مختصون بشأن أي منطقة من مناطق 
العالم، سواء كان هؤالء الخبراء أميركيني أو 

األميركيني من امبراطورية عثمانية جديدة«، 
كما يقول مطلعون في واشنطن. وفــي حني 
يرفض دبلوماسيون أميركيون في واشنطن 
الحديث عن حقيقة موقف اإلدارة األميركية 
من تطورات األحداث في تركيا، تشير بعض 
الــتــســريــبــات إلـــى وجــــود نـــوع مـــن االســتــيــاء 
ــل الـــوكـــاالت األمــنــيــة املــعــنــيــة بــالــشــؤون  داخــ
الــخــارجــيــة، مــن حــجــم الــتــأثــيــر الـــذي يحدثه 
القرار.  على صناع  املنفي  التركي  السياسي 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هــذه الــوكــاالت هــي التي 
تبنت غولن منذ البداية وساهمت في توفير 
الحماية والرعاية له في منفاه األميركي، إال 
للمنشقني  املــبــاشــر  الــتــواصــل  أنــهــا ال تحبذ 
السياسيني مع صناع القرار من دون املرور 

من أهل البلدان املعنية، لكن الوكاالت األمنية 
ــرة« 

َ
ــت

ْ
ــل

َ
تــفــضــل عــــادة أن يــتــولــى مــحــلــلــوهــا »ف

ِقَيِتها من 
ْ
لتن هـــؤالء  مــن  املــقــدمــة  املــعــلــومــات 

األهداف الشخصية التي قد تكون مخفية في 
وتزايد  املستقلون.  الخبراء  يقدمه  ما  طيات 
حذر الوكاالت األمنية منذ أن تعرضت وكالة 
االســتــخــبــارات املــركــزيــة )ســـي آي إيــــه( قبيل 
غزو العراق لخداع أحمد جلبي، الذي قدمت 
لــه كــل املــســاعــدات املمكنة، وعــنــدمــا استقرت 
أوضاعه في واشنطن تجاوز الوكالة وتعامل 
مع وزارة الدفاع التي كان املحافظون الجدد 
الــوقــت، وكانت لهم  مهيمنني عليها في ذلــك 
ــنــــدة الـــوكـــالـــة فــي  ــنــــدة مـــتـــضـــاربـــة مــــع أجــ أجــ
بعض الجوانب. وينبع أحد مصادر انزعاج 
أمنيني في الواليات املتحدة، من واقع أن إدارة 
أوباما توزع على بعض الوكاالت اإلخبارية 
تــفــاصــيــل عـــن حــمــلــة اعـــتـــقـــاالت. والـــالفـــت أن 
ــة هــي  ــيـ أنــــصــــار غـــولـــن ومـــؤســـســـاتـــه اإلعـــالمـ
مصادر هذه املعلومات التي تتبناها كل من 
اإلدارة األميركية ووسائل اإلعالم التي تعتمد 
على بعض بياناتها وأرقامها حيال الوضع 
التركي. وكانت السفارة األميركية لدى تركيا 
االنقالب  األولــى من محاولة  الساعات  خــالل 
قــد وصفته بـــ«االنــتــفــاضــة«، ثــم تــراجــعــت عن 
هــذا التوصيف بعد ظهور أولــى بــوادر فشل 
فيها  بما  األميركية  الصحف  لكن  االنــقــالب، 
املقربة من  تايمز«  أنجلوس  »لــوس  صحيفة 
ذاتــه  التعبير  تـــزال تستعمل  ال  أوبــامــا  إدارة 
ــارة لــالنــقــالب. وبــــرأي كــثــيــريــن في  ــ عــنــد اإلشـ
ــة  ــذه املــعــايــيــر املـــزدوجـ واشـــنـــطـــن، تــعــكــس هــ

جانبا من السياسة األميركية تجاه تركيا.

نفوذ غولن 
في الجيش

»حركة الخدمة«، قبل املحاولة االنقالبية، قد 
شّدد على أن »االدعــاء توّصل إلى معطيات 
القلق عن تغلغل حركة الخدمة  تبعث على 
في صفوف القوات املسلحة التركية«. وأشار 
إلــــى أن »جــمــيــع عــنــاصــر الـــقـــوت املــســلــحــة 
لــم يقطعوا  الــحــركــة  مــن  املــعــروفــني بقربهم 
عـــــام 2003، ووصـــلـــت  مـــنـــذ  بـــهـــا  صـــالتـــهـــم 
نسبة كبيرة منهم إلى رتبة عقيد وجنرال«. 
األمــر الــذي بدا واضحا من خالل محادثات 
»العربي  نشرتها  الــتــي  »واتــســاب«  تطبيق 
فوا تنفيذ الخطة 

ّ
الجديد« للضباط الذين ُكل

االنقالبية في مدينة إسطنبول. كذلك اعتبر 
االّدعاء العام أن »تغلغل الحركة في القوات 
بــل،  الــعــســكــريــني،  عــلــى  لــم يقتصر  املسلحة 
في  املدنيني  املوظفني  مستوى  على  أيــضــا، 

الجيش«.
ــن ذلــــــك، ذكـــــر االدعـــــــــاء أن »حـــركـــة   عــ

ً
فـــضـــال

الخدمة بدأت بمحاولة التغلغل في صفوف 

إسطنبول ـ باسم دباغ

عــلــى الــرغــم مــن الــضــربــات الكبيرة 
التابعة  الــتــشــكــيــالت  تها 

ّ
تلق الــتــي 

»الـــكـــيـــان  أو  الــــخــــدمــــة«  لـــــ«حــــركــــة 
التركية،  الــدولــة  ــطــلــق عليه 

ُ
ت كــمــا  ــــوازي«  املـ

ــــي مــخــتــلــف  ــن، فـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــامــــني األخـ ــعــ خــــــالل الــ
ــواء عـــلـــى املــســتــوى  ــ ــة، ســ ــ ــدولـ ــ مـــؤســـســـات الـ
البيروقراطي أو في السلطة القضائية وفي 
أن االعترافات األخيرة  صفوف الشرطة، إال 
لبعض عناصر املجموعة االنقالبية، وكذلك 
الئحة االتهام الرئيسي التي جهزها املدعي 
الـــعـــام الــجــمــهــوري فـــي أنـــقـــرة، ضـــد الــكــيــان 
املحاولة  قبل  الجيش،  فــي صفوف  املـــوازي 
تغلغل  أســـرار  مــن  كثيرًا  تكشف  االنقالبية، 

الحركة في صفوف الجيش.
في هذا السياق، كان املدعي العام الجمهوري 
في الئحة االتهام الرئيسي التي أعدها ضد 

القوات املسلحة منذ عام 1971، لكن عمليات 
التغلغل باتت أكثر شدة بعد انقالب 1980، 
الذي قاده الجنرال، كنعان أفرين، الذي مال 
الصوفية وتيارات  الحركات  لالعتماد على 
الــيــمــني الــقــومــي واإلســـالمـــي لــضــرب الفكر 
السياسي اليساري، الذي كان يشهد حينها 

انتشارًا واسعا في صفوف األتراك«.
وأظـــهـــرت الئــحــة االتـــهـــام وجــــود معلومات 
الحركة في  األركـــان عن منتسبي  في قيادة 
الــتــي عملت على  الــقــوات املسلحة،  صــفــوف 
املعلومات  وكشفت  بهدوء.  منهم  ص 

ّ
التخل

ــبـــدايـــة كـــانـــت أعــــــداد املــنــتــســبــني  أنــــه »فــــي الـ
الخدمة  أعــضــاء حركة  مــن  املسلحة  للقوات 
قليلة، لكنها ازدادت بشدة مع مرور الوقت، 
وبــالــذات بعد عــام 1984، إذ إن جـــزءًا كبيرًا 
من الطالب العسكريني الذين دخلوا القوات 
الفترة، وصلوا إلى مرتبة  املسلحة في تلك 
عقيد وجنرال. كما أن هناك تقارير في قيادة 
ــان حـــول أعــــداد منتسبي الــجــيــش بني  األركــ
عامي 1983 و2014، الذين قطعوا عالقاتهم 
بــحــركــة الـــخـــدمـــة. كــمــا تــــّم إخــــــراج 400 من 
منتسبي حركة الخدمة من القوات املسلحة 

بناًء على أعمارهم«.
وأكــد االدعــاء أن »شبكة الحركة في القوات 
املــســلــحــة عملت بــعــزم بــعــد عـــام 2003 على 

فــي صفوف  لها  املــعــارضــني  تصفية جميع 
القضايا  مــن  مجموعة  عبر  وذلـــك  الجيش، 
بدأت مع قضية األرغنكون وباقي الدعاوى 
من  ص 

ّ
التخل بحّجة  الجيش،  ضباط  بحق 

الـــوصـــايـــة الــعــســكــريــة«. ونـــــّوه االدعــــــاء إلــى 
أنـــه »حــصــل عــلــى مــعــلــومــات مــثــيــرة للقلق، 
ــن نـــاحـــيـــة نــســبــة مــنــتــســبــي الـــحـــركـــة فــي  مــ
باالعتماد  وذلــك  املسلحة«.  القوات  صفوف 
عــلــى الــشــاهــد كــمــال الـــديـــن أوزدمــــيــــر، الـــذي 
ــن الــــحــــركــــة، قـــبـــل أن يــبــتــعــد  كـــــان مـــقـــّربـــا مــ
عــنــهــا، ويــشــغــل حــالــيــا مــنــصــب أســـتـــاذ في 
»يلدرم  جامعة  فــي  اإلسالمية  العلوم  كلية 

بيازيد« في العاصمة أنقرة.
وُيـــقـــّدر الــشــاهــد أوزدمـــيـــر نــســبــة منتسبي 
ــقـــوات املــســلــحــة بني  الــحــركــة فـــي صــفــوف الـ
60 و80 فــي املــائــة، مشيرًا إلــى أنــه »لــم تجِر 
ــديـــة ضــــد مــنــتــســبــي الــحــركــة  أي عــمــلــيــة جـ
الــقــضــاة واملــدعــني  فــي الــجــيــش، ألن غالبية 

العسكريني هم من أعضاء الحركة«.
ــــى أن  ــا عــــن الــــــــدرك، فـــقـــد لـــفـــت االدعــــــــاء إلـ ــ أمـ
صفوف  فــي  كبيرة  بشبكة  تتمتع  »الحركة 
الــــدرك ال تمتلك  ــــدرك، إال أن قــيــادة  الـ قــــوات 
ـــر«. وقــــد ظــهــر األمـــر  ــ أي مــعــلــومــات عـــن األمـ
بشكل واضح لدى قوات الدرك في املحاولة 
االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة، إذ إنـــه كـــان مــن ضمن 
الـــدرك من  مــن عناصر  5 آالف  املخطط نقل 
جــنــوب شـــرق تــركــيــا إلـــى الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
الرئيسية.  الدولة  للسيطرة على مؤسسات 
وذلك عبر عدد من طائرات النقل العسكري، 
إال أن قــوات األمــن استطاعت منع ذلــك، في 

اللحظات األخيرة.
وقد أظهرت اعترافات بعض الضباط الذين 
أدوا دورًا بارزًا في املحاولة االنقالبية، مدى 
قـــوة هـــذه الــشــبــكــة، تــحــديــدًا فـــي اعــتــرافــات 
الــعــقــيــد لــونــت تـــوركـــان، الــــذي كـــان مساعد 
رئيس هيئة األركان التركية، خلوصي أكار، 
املحاولة  بإفشال  األســاســي  الـــدور  صاحب 
االنــقــالبــيــة مـــن خــــالل رفـــضـــه الـــتـــعـــاون مع 

االنقالبيني.
ويـــقـــول تــــوركــــان: »لـــقـــد كــنــا نــتــنــصــت على 
)رئــــيــــس هــيــئــة األركــــــــان الـــســـابـــق الـــجـــنـــرال 
الــــوقــــت، عــبــر جــهــاز  نـــجـــدت( أوزال، طـــــوال 
قــدمــه لــنــا أحـــد اإلخــــوة الــعــامــلــني فــي تــورك 
تــيــلــيــكــوم )شــركــة اتـــصـــاالت حــكــومــيــة تمت 
كــنــا  وكـــــذلـــــك   .)2005 عــــــام  خــصــخــصــتــهــا 
نتجسس عــلــى كــل مــن أكــــار، ويــشــار غــوالر 
)نائب رئيس هيئة األركان الحالي(، وعلمت 
عـــن أمــــر االنــــقــــالب، يــــوم 14 يــولــيــو/تــمــوز 

الحالي، في الساعة العاشرة صباحا«.
ــان قــــد عـــمـــل كـــنـــائـــب مــســاعــد  ــ ــوركـ ــ ــان تـ ــ ــ وكـ
عــامــي 2011  بـــني  أوزال،  نــجــدت  لــلــجــنــرال، 
مختلف  بـــني  األخـــيـــر  ــل 

ّ
تــنــق أثـــنـــاء  و2015 

املناصب في رئاسة هيئة األركان، بعدها تم 
ترقيته إلى مساعد. وعن تفاصيل التنصت، 
ــقـــد اعــــتــــدت عـــلـــى وضـــع  ــــان: »لـ ــــوركـ ــقـــول تـ يـ
كنا نسميه  جهاز صغير بحجم إصبعني، 
الـــراديـــو، فــي أحـــد األمـــاكـــن فــي غــرفــة أوزال 
كل يــوم، وآخــذ الجهاز معي عند مغادرتي 
مساًء. كان للجهاز ذاكــرة خاصة به، ولكن 
بطاريته تستمّر ليوم واحــد، أحيانا كانت 
تجري عمليات تفتيش عن أدوات التنصت 
في مكتب رئيس هيئة األركـــان، حيث كنت 
أعلم بذلك قبل وقت، وال أقوم بوضع جهاز 

التنصت«.
ــان: »فــي  ــقــــالب، يـــقـــول تــــوركــ ــن لــيــلــة االنــ وعــ
فترة بعد الظهر من يوم 15 يوليو، ذهبت 
إلـــى غــرفــة الــجــنــرال، محمد ديــشــلــي، وكــان 
عــضــوًا فـــي حــركــة الـــخـــدمـــة، وقــــال لــنــا، إنــه 
أن  أكــار،  الجنرال، خلوصي  سيعرض على 
يكون كنعان أفرين آخــر. كــان ديشلي يظن 
أن أكـــار ســيــوافــق، ولــكــن األخــيــر لــم يــوافــق، 
وكــذلــك لــم يــوافــق قــادة الــقــوات العسكرية«. 
مع العلم أن أفرين كان قائد االنقالب األكثر 
دموية في تاريخ تركيا في العام 1980، أما 
التحول  إدارة  رئيس  فهو  ديشلي  الجنرال 
االســتــراتــيــجــي فـــي رئـــاســـة هــيــئــة األركـــــان، 
لتوقيع  أكــار  الضغط على  الــذي عمل على 

البيان االنقالبي.

)Getty/استياء في واشنطن من إصغاء كيري لنصائح غولن )كرستي ويغلسوورث

)Getty/ تغلغل رجال غولن كبير في القوات المسلحة )كريس ماكغراث

تكشف سلسلة 
التحقيقات التي 

أجريت مع االنقالبيين 
في تركيا، عن تغلغل 

عميق لـ »حركة 
الخدمة« بزعامة 

فتح اهلل غولن، في 
صفوف القوات 

التركية المسلّحة، 
أكان في الجيش أم 

في الدرك. مع العلم 
أن التحقيقات تفيد 

بأن تطور الحركة 
في العسكر بدأ منذ 

عام 1971

تحقيق

شهادات االنقالبيين نموذجًا 
عن تغلغل »حركة الخدمة«

تقرير

تسريب 
االمتحانات

أجرى االدعاء تحقيقات 
موّسعة حول قيام 

»حركة الخدمة« بتسريب 
أسئلة امتحانات القبول 
في الثانويات العسكرية 

لمنتسبيها، لكون الثانويات 
هي الرافد الرئيس للقوات 

المسلحة بالضباط. كما 
بلغ الحّد األدنى لمجموع 
العالمات التي حصل عليها 

المتقدمون لالمتحانات 
انخفاضًا كبيرًا أخيرًا.

ُعرض على خلوصي 
أكار أن يكون كنعان أفرين 

آخر لكنه رفض

حركة الخدمة
تتمتع بشبكة كبيرة في 

صفوف قوات الدرك

تأثير غولن على كيري 
أوقع سياسة واشنطن 

تجاه أنقرة بأخطاء

تتذمر أوساط أميركية 
من إصغاء الوزير جون 

كيري لنصائح المتهم 
بتدبير االنقالب التركي فتح 

اهلل غولن، لدرجة »زائدة 
عن اللزوم«

تركيا: إجراءات لمنع تكرار أي انقالب

جـــاء الـــيـــوم الــخــامــس ملـــا بــعــد فــشــل مــحــاولــة 
ــقـــالب الــعــســكــريــة فـــي تــركــيــا، كــاســتــمــرار  االنـ
الحملة  مواصلة  لناحية  التي سبقته  لأليام 
الجماعية العتقال وطرد كل من يشتبه بعالقة 
ما تربطه، مباشرة أو غير مباشرة، باالنقالب 
وبحركة الخدمة التي تتهمها أنقرة بالوقوف 
ــة إلـــى  ــافــ ــلـــة. وبــــاالضــ خـــلـــف الــعــمــلــيــة الـــفـــاشـ
مواصلة إقصاء اآلالف من املوظفني املدنيني 
انتقل  الــقــطــاعــات،  مختلف  فــي  والعسكريني 
العاصمة  إلــى  أردوغــــان  الرئيس رجــب طيب 
أنقرة، للمرة األولى منذ فشل االنقالب، حيث 
البقاء في إسطنبول منذ فجر السبت،  التزم 
وترأس اجتماعات ماراثونية لكل من مجلس 
ــقـــومـــي ومـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، التـــخـــاذ  األمــــــن الـ
»الــــقــــرارات املــهــمــة« الــتــي وعــــد بــهــا أنــصــاره 
ــام مــنــزلــه بــمــديــنــة  ــ فـــي مـــهـــرجـــان خــطــابــي أمـ
إســطــنــبــول لــيــل االثـــنـــني. اجــتــمــاعــات مطولة 
دامـــت حتى الــلــيــل، ولــم تعلن قــراراتــهــا حتى 
وقــت متأخر مــن مساء األربــعــاء، لكن جوهر 
مــا قــيــل خـــالل االجــتــمــاعــني، والــــذي يفترض 
الهدف  اختصار  يمكن  قـــرارات،  إلــى  تحويله 
النهائي منه بالحؤول دون احتمال تكرار أي 
النظام  في  انقالب  محاولة  أو  جديد  انقالب 

.
ً
الديمقراطي التركي مستقبال

ــاقـــشـــت االجــــتــــمــــاعــــات، بــحــســب مـــصـــادر  ونـ
إعالمية تركية، عددًا من النقاط، منها إعداة 
الــتــركــي وربـــط هيئة  للجيش  كــامــلــة  هيكلة 
ــراء تــعــديــالت  ــ ــوزارة الـــدفـــاع، وإجــ ــ ــان بــ ــ األركــ
قانوينة لتصفية شبكات حركة الخدمة في 
مــؤســســات الـــدولـــة، وإنـــشـــاء جــهــاز مختص 
بــمــكــافــحــة الــحــركــة املـــوضـــوعـــة عــلــى قــائــمــة 
ــه بــرئــاســة  الــتــنــظــيــمــات اإلرهــــابــــيــــة، وربــــطــ
الــــــوزراء. كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة إنــشــاء محكمة 
وكذلك طرحت  االنقالبيني،  خاصة ملحاكمة 

ــكـــرة إعـــــــادة حـــكـــم اإلعــــــــدام لــتــطــبــيــقــه عــلــى  فـ
االنــقــالبــيــني بــمــا يحمله مــن مــخــاطــر كبيرة 
ستعني االنسحاب من مفاوضات االنضمام 
لالتحاد األوروبــي، وبالتالي فإن هذا القرار 
ال يمكن اتخاذه من قبل الحكومة أو مجلس 
األمن القومي، من دون عرضه على البرملان 
أو حـــتـــى إجــــــــراء اســـتـــفـــتـــاء شـــعـــبـــي حـــولـــه. 
ــائـــب عــــن الــــحــــزب الـــحـــاكـــم، فـــإن  وبـــحـــســـب نـ
عقوبة اإلعدام، إن أقرها البرملان، »ستطاول 
جرائم تغيير النظام الدستوري« حصرًا. كما 
ناقش املجلس إمكانية فرض حالة الطوارئ، 
سواء بشكل محدود على املناطق التي تضم 
للدولة«  بوالئها  »مشكوك  عسكرية  قــواعــد 
وشــهــدت نــشــاطــات واســعــة لــالنــقــالبــيــني أو 
فــــرض حـــالـــة الــــطــــوارئ عــلــى عـــمـــوم الـــبـــالد. 
ــراءات أمنية  ــ وجـــاء ذلـــك وســـط اســتــمــرار إجـ
وإسطنبول، حيث  أنقرة  من  كل  في  واسعة 
التابعة  والشاحنات  الحافالت  من  عــددًا  أن 
لبلدية إسطنبول ال زالت تقف حول مداخل 
ثــكــنــات الــجــيــش واملــــــــدارس الــعــســكــريــة في 
إسطنبول، ملنع احتمال أي محاولة انقالبية 
ــي، أمـــس  ــركــ ــتــ ــان الــ ــرملــ ــبــ ــد الــ ــهــ جـــــديـــــدة. وشــ

األربعاء، عزل عدد كبير من املوظفني الكبار، 
القضاة  كبار  مع  والتحقيق  مناصبهم،  من 
ــامــــني، بـــالـــتـــزامـــن مــــع كــشــف  ــعــ ــــني الــ ــّدعــ ــ واملــ
وســائــل إعــــالم نــوايــا لــالنــقــالبــيــني بتصفية 
الــــســــيــــاق، كــشــفــت  ــــي هــــــذا  فـ آالف األتــــــــــــراك. 
التركية املوالية للحكومة،  صحيفة »ستار« 
أعــّدوا قائمة بأسماء تسعة  أن »االنقالبيني 
نجاح  حــال  فــي  لتصفيتهم،  آالف شخصية 
املحاولة االنقالبية«، التي جرت يوم الجمعة 
املـــاضـــي. وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فـــإن »رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة كـــان عــلــى قــائــمــة االســتــهــداف، 
وتـــم تعيني 40 ضــابــطــا مــن ضــبــاط النخبة 
الغــتــيــالــه«. ومــن بــني األســمــاء االخـــرى التي 

ص منها، كل من وزير 
ّ
كــان من املــقــّرر التخل

إفكان  الداخلية  بــــوزداغ، ووزيـــر  الــعــدل بكر 
أال، ووزيــر الطاقة واملــوارد الطبيعية بيرات 
البيرق، ورئيس جهاز االستخبارات التركية 
إسطنبول  مدينة  أمــن  ومدير  فيدان،  هاكان 
مــصــطــفــى شــلــيــشــكــان، ومـــديـــر أمــــن مــديــنــة 
ومدير  ألتينوك،  السابق سالمي  إسطنبول 
ــاب تـــورغـــوت  ــ ــ ــعـــام ومــكــافــحــة اإلرهـ ــن الـ ــ األمـ
صــيــب 

ُ
ــار، أ أرســــالن، الـــذي تــعــّرض إلطـــالق نـ

على إثره إصابة مباشرة في رأسه، وهو اآلن 
في وضع حرج في غرفة العناية املركزة في 

إحدى مستشفيات العاصمة أنقرة.
فـــي املــقــابــل، وصـــل عـــدد مـــن صــــدرت قــــرارات 
قــضــائــيــة بــســجــنــهــم إلـــى 788 شــخــصــا حتى 
ــذلـــك، خــضــعــت األقــــســــام اإلداريــــــــة في  اآلن. كـ
ــيـــرات. ونــقــلــت  ــيـ ــغـ ــتـ ــن الـ الــــبــــرملــــان لـــلـــعـــديـــد مــ
وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عـــن مـــســـؤول تـــركـــي، قــولــه 
إنه »تــّم إيقاف نحو 6500 من موظفي وزارة 
التعليم عــن الــعــمــل«. فــي مـــوازاة ذلـــك، ُعـــزل 4 
مـــن املــوظــفــني الــكــبــار فـــي وزارة الـــدفـــاع، من 
تحقيقا  الدفاع  وزارة  فتحت  كما  مناصبهم. 
حول جميع القضاة العسكريني، وأبعدت 262 
قــاضــيــا ومــدعــيــا بــشــكــل مــؤقــت. عــلــى صعيد 
مــتــصــل، وضــعــت الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي أنــقــرة 
21 قــاضــيــا عــســكــريــا تــحــت املــراقــبــة األمــنــيــة، 
ــي املـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــعــلــيــا،  يـــعـــمـــلـــون فــ
ووزارة  العليا،  العسكرية  اإلداريـــة  واملحكمة 
الدفاع، ويحمل 9 منهم رتبة عقيد. ومن بني 
إلـــى املــحــاكــم 12 جــنــرااًل  املشتبهني املــحــالــني 
وأميرااًل واحدًا، وعناصر من جهاز الشرطة، 
ومدرسون، فيما تستمر املحاكم بالنظر في 

ملفات 1522 مشتبها.
مـــن جــهــتــهــا، كــشــفــت صــحــيــفــة »يـــنـــي شــفــق« 
الــتــركــيــة، عــن الئــحــة اتــهــام تــم الــعــثــور عليها 
في مكتب القاضي محمد سل الــذي تم إلقاء 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي الــقــصــر الـــعـــدل فـــي الــقــســم 
اآلســــيــــوي فـــي إســطــنــبــول. وتــظــهــر الــالئــحــة 
اتهام أبرز قيادات الدولة الحاليني والسابقني 
الحكم،  إلــى  والتنمية«  »العدالة  منذ وصــول 
 بــــحــــزب »الـــعـــمـــال« 

ً
بــــدعــــم اإلرهــــــــــاب، مـــمـــثـــال

ــان مـــن املــنــتــظــر تــقــديــمــهــا  ــ الـــكـــردســـتـــانـــي، وكـ
في حــال نجح االنــقــالب. وبحسب الصحيفة 
فــي مكتب سل،  الالئحة  العثور على  تــم  فقد 
الذي تم إلقاء القبض عليه بقرار من االدعاء 
39 مدعيا و71  إلــى جانب  الــعــام  الجمهوري 

قاضيا آخرين.
باسم...

ترأس أردوغان اجتماعات في أنقرة للمرة األولى بعد محاولة االنقالب )مراد شتينمهاردار/األناضول(

استمرت حالة الطوارئ 
الفعلية في تركيا أمس 

األربعاء، مع االتجاه 
التخاذ قرارات وإجراءات 

جذرية هدفها إلغاء 
احتمال تكرار أي انقالب 

عسكري

االنقالبيون أعّدوا قائمة 
بأسماء تسعة آالف 

شخصية لتصفيتهم 
أولهم أردوغان
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»العفو الدولية«: التحالف مذنب
النظام وروسيا ينشران الموت في إدلب وحلب

تونس: مفاجآت في فصول صراع السبسي والصيدالعراق: مفاوضات التعديل الوزاري »على مراحل« تنطلق اليوم

يحدث اآلن
يواصل الطيران السوري والروسي شّن غارات على مناطق المعارضة، في ريف دمشق وشمالي البالد، مستهدفًا 
المدنيين، في حين قصف الطيران اإلسرائيلي موقعًا عسكريًا للنظام في القنيطرة، جنوبي سورية، وهو ما نفى 

حزب اهلل حصوله

45
سياسة

محمد الفضيالت

يمتلك األردنيون حساسية مفرطة 
تجاه القضايا العربية واإلقليمية 
والدولية تفوق حساسيتهم تجاه 
قضاياهم املحلية. كانت محاولة 

 
ً
االنقالب التي عاشتها تركيا، دليال
إضافيًا على تلك الحساسية التي 

لت ببقاء غالبية الشعب األردني 
ّ
تكف

مستيقظًا حتى ساعات الفجر األولى، 
يتنقلون بني محطات فضائيات 
عدة ملتابعة تطورات الحدث الذي 
خاض فيه مئات الناشطني على 

مواقع التواصل االجتماعي نقاشات 
عنيفة بني مؤيدي تحرك الجيش 

ومعارضيه. واملثير أيضًا أن االهتمام 
األردني الشعبي املنقطع النظير 

بالحدث التركي ليس له مقدمات تمتد 
لنهايات محلية، وسط إدراك األردنيني 

للعالقات الباردة التي تربط بالدهم 
بتركيا »األردوغانية« على الرغم 

من محاوالت تسخينها الحثيثة من 
البوابة االقتصادية. لكن اهتمامهم 
بالحدث البعيد عن حدودهم جاء 

استجابة مباشرة الهتماماتهم 
بأحداث هي أيضًا خارج حدودهم، 
في مقدمتها الحدث السوري الذي 

تحضر فيه تركيا كالعب رئيسي. 
في األردن، يوجد املئات من أنصار 

النظام السوري صراحة وأضعافهم 
من املدافعني عن وحدة الدولة السورية 
على الرغم من تحفظاتهم على النظام 

الذي يعتبرون اإلبقاء عليه ضرورة 
تاريخية لالنتصار على »اإلرهاب«، 

واملخططات اإلمبريالية لتقسيم الدولة. 
هؤالء كانوا من أكثر املتحمسني 

لتحرك الجيش التركي ضد الحكومة 
التركية والنظام. كما ينشط آالف 

األردنيني املؤيدين للثورة السورية 
على الرغم من انحرافاتها، إضافة إلى 
اإلسالميني الذين يحرصون على بقاء 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
كزعيم لإلسالم السياسي السني 

بعدما لحقت بهم أضرار جسمية بعد 
االنقالب على الرئيس املصري السابق 

محمد مرسي. وكال املجموعتني 
دافعتا عن الحكم الديمقراطي في 

تركيا من باب كرههما للنظام 
السوري وكراهيتهما لألردنيني 

املتضامنني معه، إضافة إلى خوفهما 
من أن يؤدي سقوط الحكم التركي 

إلى ضرب مشروع اإلسالم السياسي 
بشكل يزيد من الخسائر التي لحقت 
بهم في أعقاب سقوط حكم مرسي. 
االهتمام األردني باألحداث الخارجية 
ومنها محاولة االنقالب التركية التي 

تحّول النقاش حولها إلى تناحر، 
 على حيوية الشعب، لكنه يعكس 

ّ
يدل

ضعف اهتمامه بقضاياه املحلية 
عندما أهمل، مدفوعًا باملشهد التركي، 

مشهدًا محليًا مضطربًا في ذيبان، 
وانتخابات بات يحلم القائمون عليها 
بنقاش حولها يساوي عشر النقاش 

حول تركيا.

»االنقالب« التركي 
حزب اهلل يحاول تعطيل اتفاق مضايا بقين الزبدانيأردنيًا

ريان محمد

عادت مضايا وبقني والزبداني املحاصرة بريف دمشق إلى 
الواجهة أخيرًا، بمأساتها اإلنسانية وجوعها الذي خطف 
أرواح أكثر من 65 شخصا، من أصل أكثر من 40 ألف مدني، 
األطــفــال والنساء، وذلــك عبر محاولة »حزب  معظمهم من 
الــعــذبــة،  بــقــني للمياه  نــبــع  الــفــاشــلــة بالسيطرة عــلــى  الــلــه« 
مـــصـــدر مـــيـــاه الـــشـــرب الـــوحـــيـــد لــلــمــنــطــقــة، ضــمــن ســيــاســة 

التضييق على املحاصرين.
في هذا السياق، يكشف الناشط اإلعالمي من الزبداني، أبو 
حزب  »مقاتلي  أن  الجديد«،  لـ«العربي  حديث  في  شوكت، 
وقذائف  الثقيلة  باملدفعية  بقني  بلدة  أطـــراف  قصفوا  الله 
الهاون والرشاشات الثقيلة واملتوسطة، في محاولة منها 
للسيطرة على نبع بقني، الذي يروي املحاصرين في بلدتي 
بقني ومضايا«. ويلفت إلى أن »مقاتلي فصائل املعارضة 
صّدوا الهجوم، ما أدى ملقتل أحد عناصر الحزب وإصابة 

آخرين«.
كما تفيد معلومات من مصادر مقّربة من »حزب الله«، أن 
»األخير يسعى للسيطرة على النبع كورقة ضغط جديدة 

فــي املــفــاوضــات اإليــرانــيــة مــع جــيــش الــفــتــح، حـــول مضايا 
والـــزبـــدانـــي وكــفــريــا والـــفـــوعـــة، املــحــاصــرة مـــن قــبــل جيش 

الفتح، من شّح شديد في املياه«.
فــي املــقــابــل، يــرى أبــو شــوكــت أن »املــســألــة ليس لها عالقة 
بأزمة مياه في كفريا والفوعة اللتان تعتمدان على اآلبار 
املحلية، في حني تصلهم املساعدات عبر الطيران، إلضافة 
إلى ما يدخل لهم مقابل إدخــال املساعدات االنسانية إلى 

الزبداني ومضايا وبقني«.
وتـــرى مــصــادر مــعــارضــة فــي دمــشــق، أن »مــحــاولــة الحزب 
األخيرة للسيطرة على نبع بقني، تصّب في تعطيل االتفاق 

األخــيــر الـــذي تــم الــتــوّصــل إلــيــه تحت ضــغــوط روســيــة بني 
اإليــرانــيــني وجــيــش الــفــتــح، والــقــاضــي بــرفــع يــد الــحــزب عن 
مــضــايــا وتــدخــلــهــا قـــوات الــنــظــام فــي ســيــاق تــســويــة عــامــة، 
 مــع عــائــالتــهــم فــي مضايا، 

ً
يــتــم فيها اســتــثــنــاء 50 مــقــاتــال

 عن ترحيل 120 شخصا وهم 
ً
وترحيلهم إلى إدلــب، فضال

ى في الزبداني، التي ستكون تحت يد الحزب. 
ّ
آخر من تبق

ــذا االتــفــاق ال يــصــّب فــي مصلحة الــحــزب الـــذي يسعى  وهـ
لــوضــع يـــده عــلــى كــامــل مــنــطــقــة الــقــلــمــون، وُيـــرّحـــل جميع 

سكانها«.
في مضايا، تنّوه مصادر من داخلها، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إلى أن »الحزب ومقاتليه يستنزفون املحاصرين 
املناطق  على  مطبقا  حــصــارًا  يــفــرضــون  فهم  بــشــع،  بشكل 
الثالث، علما أن بقني ومضايا متالصقتان عبر آالف األلغام 
الحزب  مقاتلو  يدير  كما  اصة. 

ّ
والقن والــحــواجــز  األرضــيــة 

تجارة حرب قذرة متعلقة بقوت عشرات آالف املدنيني، عبر 
االتفاق مع عدد من التجار، فيدخلون كميات محدودة جدًا 
من املواد الغذائية مقابل مبالغ مالية كبيرة، وقد بلغ سعر 
الكيلوغرام الواحد من الرز أو البرغل 300 دوالر«. وتضيف 
املصادر أن »الحزب يتاجر أيضا باألشخاص، لناحية نقل 

الشباب من مضايا املحاصرة إلى لبنان أو أي منطقة داخل 
إن  املــصــادر  أميركي«. وتقول  آالف دوالر   3 مقابل  سورية 
والزبداني  مضايا  عن  والفوعة  كفريا  ارتباط  فك  »مسألة 
وبقني، تنعكس إيجابا على مصالح املدنيني املحاصرين، 
ــال املـــســـاعـــدات الــتــي تــحــتــاج إلــى  ــ تــحــديــدًا فـــي عــمــلــيــة إدخـ

موافقة إيرانية«.
ر نــاشــطــون مـــن مــخــطــطــات إيــرانــيــة 

ّ
فـــي هـــذا اإلطـــــار، ُيـــحـــذ

دمشق  مناطق  فــي  الديمغرافية  التركيبة  لتغيير  تسعى 
وريــفــهــا وحــمــص، خــصــوصــا فــي الــقــلــمــون، حــيــث مضايا 
والــزبــدانــي، وفــي الغوطة الغربية حيث داريـــا، وذلـــك عبر 
التضييق على سكانها لدفعهم إلى هجر مناطقهم«. وتفيد 
مصادر مطلعة من داخل مضايا أن »هناك صراعا حقيقيا 
على مصير مضايا وبقني والزبداني، بني النظام والحزب، 
فقد غّيب األخير القوات النظامية عن إدارة األرض، وأصبح 
هــو اآلمـــر الــنــاهــي. األمـــر الـــذي يثير حفيظة بــعــض مــراكــز 
قنوات  عبر  تواصلت  بدورها  والتي  النظام،  داخــل  القوى 
اتصال غير مباشرة مع الفعاليات املدنية للقيام بنشاطات 
مــنــاهــضــة ملــشــاريــع الــتــهــجــيــر، وذلــــك قــد يــعــود لــخــوفــه من 

استفراده بتلك املناطق«.

رامي سويد

ــلـــت طـــائـــرات الــنــظــام الـــســـوري  واصـ
وروسيا، أمس األربــعــاء، نشر املوت 
ــلــــدات الــتــي  ــبــ فــــي شـــــــوارع املــــــدن والــ
تسيطر عليها املعارضة السورية في مختلف 
ــــذي تــســتــمــر  ــة، فــــي الــــوقــــت الــ ــوريــ مـــنـــاطـــق ســ
فــيــه املــواجــهــات بــني قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل 
ـــي 

َ
املـــعـــارضـــة عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال فــــي ريـــف

حلب والالذقية ودمشق من دون تحقيق أي 
ــني. فيما تضاربت 

َ
تــقــدم هـــام، مــن قبل الــطــرف

ــلـــيـــة،  ــــرة إســـرائـــيـ ــائـ ــ األنـــــبـــــاء حــــــول قـــصـــف طـ
أمــس األربـــعـــاء، ملــوقــع عسكري تــابــع للنظام 
ــي مـــديـــنـــة الـــبـــعـــث، بــالــقــنــيــطــرة،  ــــوري فــ ــــسـ الـ
ــــت طــــائــــرات ُيــعــتــقــد 

ّ
ــن جـــنـــوبـــي ســــوريــــة. وشــ

املعارضة  سيطرة  مناطق  على  روسية  أنها 
ــارات  ــة، صـــبـــاح األربــــعــــاء، ثــمــانــي غــ الـــســـوريـ
منطقة  استهدفت  موّجهة  بــصــواريــخ  جوية 
السكنية في محيط  واملباني  الثقافي،  املركز 
في  الشعار  مساكن  ومنطقة  الــجــالء،  حديقة 
مدينة إدلـــب )شــمــال ســوريــة(، الــتــي تسيطر 
ــــف الـــقـــصـــف دمـــــارًا 

ّ
ــل ــة. وخــ ــارضــ ــعــ عــلــيــهــا املــ

السكنية  املباني  كبيرًا، واشتعال حرائق في 
وســـيـــارات املــواطــنــني املــركــونــة قــبــل أن تهرع 
فرق الدفاع املدني واإلطفاء إلى املكان وتقوم 
بانتشال جثثت تسع قتلى من سكان املنطقة، 
ــعـــاف ثــالثــة وعــشــريــن مــصــابــا، بحسب  وإسـ

مصادر الدفاع املدني في إدلب.
وتقول مصادر محلية في ريف إدلب لـ«العربي 

طــائــرات حربية مجهولة شنت  إن  الــجــديــد« 
ـــني عــلــى مــنــطــقــة املستشفى 

َ
ـــني جـــديـــدت

َ
غـــارت

أمس  إدلـــب، بعد ظهر  الوطني وســط مدينة 
األربعاء، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة. كما 
شن الطيران الحربي التابع للنظام السوري 
ني على مطار تفتناز العسكري 

َ
ني جويت

َ
غارت

الــــذي تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة، قـــرب بــلــدة 
تفتناز بــريــف إدلــــب. وألــقــت مــروحــيــة تابعة 
ني متفجَرين على أطراف 

َ
لقوات النظام برميل

بلدة التمانعة بريف إدلب، أمس األربعاء من 
دون أن يؤدي انفجارهما إلى وقوع إصابات.
وفي مدينة حلب، واصلت الطائرات الحربية 
ــيــــا قصف  الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــــســــوري وروســ

أدى  إذ  الــســوريــة،  املــعــارضــة  مناطق سيطرة 
سقوط برميل متفجر على مبنى سكني في 
حي طريق الباب، شمال شرق حلب، إلى مقتل 
3 نساء وإصابة 10 مدنيني آخرين. كما شنت 
ــارات  ــيـــة ثــــالث غــ طـــائـــرات ُيــعــتــقــد أنـــهـــا روسـ
جوية بالقنابل العنقودية على حي الخالدية 
املــعــارضــة، شــمــال حلب.  الـــذي تسيطر عليه 
ويقول الناشط اإلعالمي في مناطق سيطرة 
املعارضة حسن الحلبي لـ«العربي الجديد« إن 
طائرات حربية تابعة للنظام شنت نحو أربع 
غـــارات جوية حتى ظهر أمــس األربــعــاء على 
القريبة  الحج  األنصاري ومنطقة جسر  حي 
منها جــنــوب غــرب مدينة حــلــب، مــا أدى إلى 

أن  الحلبي  12 مدنيا. ويضيف  إصــابــة نحو 
امرأة توفيت وآخرين أصيبوا نتيجة سقوط 
ــني مــتــفــجــَريــن عــلــى مــبــنــى ســكــنــي في 

َ
بــرمــيــل

حــي الــصــاخــور شـــرق حــلــب، كــمــا استهدفت 
الطائرات الروسية مناطق في محيط بلدتي 

كفرحمرة وحريتان شمال حلب.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــواصــلــت املـــواجـــهـــات بني 
منطقة  في  املعارضة  وفصائل  النظام  قــوات 
ــا قـــــــوات الـــنـــظـــام  ــيـــهـ ــقـــدمـــت إلـ ــتــــي تـ املـــــــالح الــ
ــد طـــريـــق الــكــاســتــلــو، خط  وتــمــكــنــت مـــن رصــ
إمـــداد املــعــارضــة الوحيد إلــى حــلــب. وأعلنت 
لغرفة عمليات  التابعة  الشام«  »ثــوار  كتائب 
»فتح حلب«، التي تمثل ائتالفا يجمع معظم 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة بــحــلــب، عـــن تــمــكــنــهــا من 
تــدمــيــر قــاعــدة إطـــالق صـــواريـــخ »كـــونـــورس« 
من  القريبة  املـــالح  فــي منطقة  النظام  لــقــوات 
أوتوستراد الكاستلو، وذلك بعد استهدافها 
بــصــاروخ مــوّجــه مضاد لــلــدروع. كما أعلنت 
غــرفــة عمليات »فــتــح حــلــب« عــن تمكنها من 
تــدمــيــر جــرافــة عــســكــريــة وقــتــل جــنــود لــقــوات 
ي 

َ
منطقت في  التقدم  محاولتهم  أثناء  النظام 

الخالدية والليرمون، شمال حلب.
من جانب آخــر، قال املرصد السوري لحقوق 
طــائــرات حربية قصفت، صباح  إن  اإلنــســان 
أمـــس األربـــعـــاء، مــنــاطــق عــلــى أطــــراف مدينة 
في  الشرقية  بالغوطة  مسرابا  وبــلــدة  دومـــا، 
ريـــف دمـــشـــق. ونـــفـــذت طـــائـــرات حــربــيــة مـــا ال 
يــقــل عــن ســبــع غــــارات اســتــهــدفــت مــنــاطــق في 
جبل وجرود بلدة هريرة وقرية أفرة بمنطقة 

وادي بــردى في ريــف دمشق. وأشــار املرصد 
ــائـــرات الــنــظــام الـــســـوري املــروحــيــة  إلـــى أن طـ
ألقت ثمانية براميل متفجرة على مناطق في 

مدينة داريا بالغوطة الغربية.
إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي الـــتـــي تـــقـــودهـــا الـــواليـــات 
ــكـــاب  ــارتـ ــا، أمـــــــس، بـ ــهــ ــان لــ ــيــ ــدة، فــــي بــ ــحــ ــتــ املــ

انتهاكات محتملة في سورية، وقتل العشرات 
مــن الــنــســاء والـــرجـــال فــي مــنــازلــهــم فــي قرية 
التوخار التابعة ملدينة منبج في حلب، خالل 
يومي 18-19 من يوليو/ تموز الحالي، داعية 
قوات التحالف للتحقيق فيها. وقالت القائمة 
األوســط  الــشــرق  برنامج  مدير  نائب  بأعمال 
فـــي املــنــظــمــة، مــاغــدلــيــنــا املــغــربــي، »يــجــب أن 

يكون هناك تحقيق فوري ومستقل وشفاف 
لتحديد ما حدث، ومن الذي كان مسؤواًل عن 

تفجير التوخار«.
ــة، فــاســتــهــدف الــطــيــران  أمــــا جــنــوبــي ســــوريــ
الحربي اإلسرائيلي، ظهر يوم األربعاء، مبنى 
البعث  مدينة  فــي  املحافظة  مبنى  مــن  قريبا 
بمحافظة القنيطرة. ويقول الناشط اإلعالمي 

الجوالني«،  عمر  بـ«أبو  امللقب  القنيطرة،  في 
االسرائيلي  »الطيران  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
املحافظة،  مبنى  مــن  قــريــبــا  مبنى  اســتــهــدف 
ولم يتم التأكد من الهدف، إذ قد يكون مفرزة 
األمن العسكري أو إحدى نقاط قوات النظام 
ــارات  ــيـ فــــي مــحــيــطــهــا، وســـمـــعـــت أصـــــــوات سـ
اإلسعاف تهرع إلى املنطقة«، مرجحا سقوط 
عـــدد مـــن الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. ويــلــفــت إلـــى أن 
طويلة  لفترة  قت 

ّ
حل اإلسرائيلية  »الطائرات 

فــي ســمــاء مــديــنــة الــبــعــث مــن دون أي رد من 
الروسية  أو  السورية  الجوية  الدفاعات  قبل 
 »القوات النظامية قصفت 

ّ
عليها«. ويضيف أن

والواقعة  الحميدية  بلدة  في  املدنيني  منازل 
القنيطرة«. من  األوســـط ملحافظة  الــريــف  فــي 
جهتها، نقلت وكالة األنباء األملانية )د. ب. أ( 
عــن مــصــدر أمــنــي ســـوري لــم تسمه ووصفته 
بأنه »رفــيــع املــســتــوى«، أن طــائــرة إسرائيلية 
أطلقت، أمــس األربــعــاء، صــاروخــا على موقع 
عـــســـكـــري ســـــــوري قــــــرب مـــديـــنـــة الـــبـــعـــث فــي 
مشيرة  ســوريــة،  جنوبي  القنيطرة  محافظة 
إلـــــى أن الـــــصـــــاروخ تــســبــب بــمــقــتــل شــخــص 
مدني صادف مروره لحظة سقوط الصاروخ 
إضافة إلى إصابة ثالثة جنود سوريني. في 
املــقــابــل، نــفــى اإلعــــالم الــحــربــي الــتــابــع لحزب 
األنــبــاء عــن غــارة إسرائيلية على مدينة  الله 
ــــــه ال صــحــة 

ّ
ــه، أن ــ ــان لـ ــيـ ــبـــعـــث، وذكـــــــر، فــــي بـ الـ

النصرة هو  األنــبــاء، وأن تنظيم جبهة  لهذه 
مــن أطــلــق صــاروخــني يــحــمــالن مـــواد شــديــدة 
ما  بالقنيطرة،  البعث  مدينة  على  االنــفــجــار 
 
ّ
أن البيان  إلــى سقوط ضحايا. وأضــاف  أدى 
النصرة«  آلية »جبهة  دّمــر  الــســوري  الجيش 
باتجاه  الــصــواريــخ  مــن خاللها  طلقت 

ُ
أ الــتــي 

البعث، وقتل عناصر التنظيم.
واســتــهــدف الــطــيــران اإلســرائــيــلــي، فــي أوقــات 
ســابــقــة، الــعــديــد مـــن املـــواقـــع الــتــابــعــة لــقــوات 
الــنــظــام وعــنــاصــر حــــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، في 
ــق، وفـــي  ــشــ مــحــيــط الـــعـــاصـــمـــة الــــســــوريــــة دمــ
محافظة القنيطرة القريبة منها، دون أي رد 
مــن الــطــرفــني عــلــى الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة التي 

تحتل هضبة الجوالن جنوبي سورية.

عثمان المختار

باشر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
وزاري  تعديل  إجـــراء  باتجاه  أولــى خطواته 
جــديــد، بعدما وافـــق، أول مــن أمــس الثالثاء، 
حــكــومــتــه  مــــن  وزراء  ــة  ــتـ سـ ــة  ــالـ ــقـ ــتـ اسـ ــلـــى  عـ
غالبيتهم ينتمون للتحالف الوطني الحاكم. 
وكــانــت مــصــادر عراقية قــد أكــدت لـــ »العربي 

تونس ـ وليد التليلي

ـــن بـــعـــد، بــني  ــراع الـــصـــامـــت عـ ــ ــــصـ ــّول الـ ــحــ تــ
السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس 
ــيـــس حــكــومــتــه، الــحــبــيــب الـــصـــيـــد، إلــى  ورئـ
ــركـــة« يــنــتــظــر فــيــهــا كـــل طــــرف خــطــوة  ــعـ »مـ
تــخــرج عن  أن  مــن دون  لــيــرد عليها  ــر  اآلخــ
يكمن  الــســبــب  اآلن.  حــتــى  الــلــيــاقــة  حـــــدود 
الرجلني،  بــني  املتبادلة  االحــتــرام  فــي عالقة 
بينهما،  الجوهري  الخالف  من  الرغم  على 
والــــــذي تـــحـــول إلــــى خــــالف ســيــاســي حــول 
نــزال دستوري  تقييم عمل الحكومة، وإلــى 
التي  بــاألســلــحــة  منهما  واحــــد  كــل  يتسلح 
ــثــــورة الــتــونــســيــة،  مــنــحــهــا إيـــــاه دســـتـــور الــ
ــذي غــّيــر املــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــبــالد  ــ والـ
الــصــراع  تــمــامــا. وتمثلت آخــر مشاهد هــذا 
الــقــانــونــي فــي تــواتــر املـــبـــادرات بينهما، إذ 
ــى الــبــرملــان  أعـــلـــن الــصــيــد نــيــتــه الـــتـــوجـــه إلــ
مـــن دون تــحــديــد مــوعــد لـــذلـــك، بــيــنــمــا كــان 
حــزب نــداء تونس واالتــحــاد الوطني الحر 
البرملان ملساءلة  يتقدمان بطلب في مكتب 
الــصــيــد. وفــيــمــا انــطــلــقــت الـــتـــأويـــالت حــول 
الصيد  بــه  الـــذي سيمثل  القانوني  الــظــرف 
الجميع  السبسي  فاجأ  البرملان،  قبة  تحت 
بإعالن التمديد لحالة الطوارئ، بما يعني 
استبعاد فرضية سحب الثقة من الحكومة، 

الجديد«، أن العبادي يخطط لتعديل وزاري 
يشمل عددًا من الوزراء في حكومته ورؤساء 
مـــؤســـســـات مــســتــقــلــة، مـــثـــل الـــبـــنـــك املـــركـــزي 
ومــجــلــس الــقــضــاء ومــفــوضــيــة االنــتــخــابــات. 
ووفـــقـــا ملــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
املقرر  من  فإنه  رفيعة،  مصادر  من  الجديد« 
أن يــعــقــد الـــعـــبـــادي، مــســاء الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
بينه وبــني عدد  املباشرة  أولــى االجتماعات 
التعديل  الــســيــاســيــة لبحث  الــكــتــل  قـــادة  مــن 
ــوزاري الــجــديــد بــعــد قــبــول اســتــقــالــة ستة  ــ الــ
بأنها  اعتبرت  الحكومية  وزراء من كابينته 
جاءت بناًء على اتفاق مسبق مع الكتل التي 

ينتمي إليها الوزراء املستقيلون.
وكــان بيان صــادر عن مكتب رئيس الــوزراء، 
مساء الثالثاء، قد أوضــح أن الـــوزراء هم كل 
مــن وزيــــر الــنــفــط عــــادل عــبــد املـــهـــدي، ووزيـــر 
النقل باقر صوالغ، ووزير اإلعمار واإلسكان 
ــارق الـــخـــيـــكـــانـــي، ووزيـــــــر املــــــــوارد املــائــيــة  ــ طــ
ــر الــصــنــاعــة محمد  ــ مــحــســن الــشــمــري، ووزيـ
 عن وزيــر الداخلية 

ً
صاحب الــدراجــي، فضال

محمد الغبان. ويالحظ أن الوزراء الستة هم 
الــوطــنــي الحاكم  الــتــحــالــف  كــتــل  جميعا مــن 
وحزب  األعلى  املجلس  بني  موزعني  للبالد، 

الدعوة والفضيلة وبدر والصدريني.
داخل  من  املستوى  رفيعة  وبحسب مصادر 
التحالف الوطني، فإن رئيس الوزراء سيعقد 

ــنـــواب، وتــــرك املــســؤولــيــة  مـــن الــرئــيــس أو الـ
كاملة بيد الصيد، إما باالستقالة أو بطلب 
تجديد الثقة، وكالهما مناط بعهدته تماما. 
أمام  حكومته  رئيس  السبسي  يضع  هكذا 
ضــــرورة الــوفــاء بــالــتــزامــه أمـــام التونسيني 
بعزمه التوجه إلى البرملان لحسم الصراع، 
بذلك  اإلســراع  ويحرجه سياسيا بضرورة 
الــدولــة  عــمــل  تعطيل  تهمة  يستبعد  حــتــى 
الوطنية  الــوحــدة  مــبــادرة حكومة  وإفــشــال 
ــتـــي أجـــمـــعـــت عــلــيــهــا أحـــــــزاب ومــنــظــمــات  الـ

سياسية تونسية.
 
ً
وألن السباق هو معركة ضد الزمن، فضال

عـــن جــوانــبــه الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة، فــإن 
النواب املحسوبني على الرئيس من حزبي 
ــونـــس« واالتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــحــر،  »نــــــداء تـ
ــر لــلــمــجــهــول، وفـــرضـــوا  ــ ــــرك األمــ رفــــضــــوا تـ
جــــدواًل زمــنــيــا جــديــدًا عــلــى مكتب الــبــرملــان 
لة.  مساء لجلسة  للصيد  الــدعــوة  بتوجيه 
ــة لـــرئـــيـــس  ــ ــ ــال ــ ــه رســ ــيــ ــتــــب تــــوجــ ــكــ وقـــــــــرر املــ
الحكومة لدعوته لجلسة حوار مع النواب، 
غدًا الجمعة، إلنهاء حالة الترقب واالنتظار، 
وتــحــديــد مــوعــد قــريــب لفهم نــوايــا الصيد. 
لـــة وقــــــرر طــلــب  ــــض املـــســـاء ــيــــر رفـ لـــكـــن األخــ
تجديد الثقة. وسيدعو البرملان خالل يومني 
مكتب املجلس لتحديد موعد لتجديد الثقة 
في أجل ال يتعدى األسبوع. وقالت املصادر 

الــيــوم، الخميس،  لــيــل  أول اجــتــمــاع مــشــتــرك 
ــادة عـــدد مـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة بــهــدف  مـــع قــ
بــدالء عن  اتــفــاق تسمية وزراء  إلــى  التوصل 
الكتلة  مــع  لــلــحــوار  الــتــوجــه  قبل  املستقيلني 

السنية والكتلة الكردية في اإلطار نفسه.
ويتحرك العبادي بحذر وتكتم كبيرين خوفا 
مــن تــكــرار األزمـــة الــتــي امــتــدت طـــوال شهري 
املــاضــي التي  مـــارس/ آذار وإبــريــل/ نسيان 
نتج عنها اقتحام املنطقة الخضراء ومبنيي 
عملهما  وتعطيل  الـــوزراء  ومجلس  البرملان 

ألكثر من 40 يوما.
ــــوي داخــــل  ــيـــار قـ ــك، يـــطـــرح تـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي يـــقـــوده رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــســابــق نــــوري املــالــكــي فــكــرة مــنــح الــعــبــادي 
ــمـــال تــشــكــيــلــة حــكــومــتــه أو  مــهــلــة زمــنــيــة إلكـ
طرح سحب الثقة عنها بشكل كامل، بحسب 
املــصــادر نفسها. وتلفت املصادر  تــؤكــده  مــا 
ــكــــون ســهــلــة  ــادي لــــن تــ ــبــ ــعــ ــى أن مـــهـــمـــة الــ ــ إلــ
داخــل التحالف الوطني بسبب مشاكل على 
الــوزراء الجدد ومن أي كتلة وطريقة  أسماء 
اخــتــيــارهــم وفــقــا لالستحقاق االنــتــخــابــي أو 

لحجم الكتلة داخل التحالف نفسه.
وكانت املحكمة الدستورية العليا قد قضت 
ــبـــرملـــان  ــبـــطـــالن جـــلـــســـة الـ الـــشـــهـــر املــــاضــــي بـ
ــّوت خــاللــهــا عــلــى تسمية  الــعــراقــي الــتــي صــ
خمسة وزراء جدد وإقالة خمسة من حكومة 

في  جلسة  تعيني  بــحــث  سيتم  إنـــه  نفسها 
ــتـــالف قد  فــتــرة قــريــبــة. وكـــانـــت أحـــــزاب االئـ
ــقـــرار قــابــل لــلــمــراجــعــة، بحسب  أكــــدت أن الـ
ــنــــداء«، عضو  تــصــريــح الــقــيــادي بــحــزب »الــ
لـ«العربي  الفرجاني  حاتم  البرملان،  مكتب 
ملكتب  يمكن  إنــه  الفرجاني  وقــال  الجديد«. 
البرملان أن يلغي الدعوة إلى الحوار إذا ما 
بــادر الصيد، قبل يوم غد الجمعة، بتقديم 
بطلب تحديد جلسة  أو  للبرملان  استقالته 
عامة لتجديد الثقة فيه، موضحا أن الصيد 
ــلـــن مــطــلــع األســــبــــوع الـــحـــالـــي عــــن نــيــتــه  أعـ
األمر  لم يحدد متى،  لكنه  للبرملان  التوجه 
الــــذي يــعــزز ضــبــابــيــة املــشــهــد. انــطــالقــا من 
ذلــك، قــررت أحــزاب االئــتــالف الحاكم حصر 
الــحــّيــز الــزمــنــي لــلــصــيــد عـــن طــريــق دعــوتــه 
لجلسة مسائلة، مع إمكانية إلغائها إذا ما 
عــن رغبته في  الجمعة،  قبل  أعــرب رسميا، 

االستقالة أو تجديد الثقة. 

الــتــي سبقتها  الجلسة  ألــغــت  كما  الــعــبــادي. 
والــتــي قــضــت بــإقــالــة رئــيــس الــبــرملــان سليم 
ــة ســيــاســيــة  ــ ــــو مــــا ســـبـــب أزمــ الــــجــــبــــوري، وهـ

كبيرة بالبالد
ــاء األزمــــــة،  ــهــ ــي إنــ ــم قــــــرار املـــحـــكـــمـــة فــ ــاهــ وســ
أوراق رئيس  إلــى نسف  أيــضــا  أدى  أنــه  غير 
وزراء  إقالة  تشمل  التي  اإلصالحية  الـــوزراء 
وتسمية آخرين وتغيير رؤســاء املفوضيات 
ــن بــيــنــهــا الــبــنــك  ــات املـــســـتـــقـــلـــة، مــ واملــــؤســــســ
املـــركـــزي ومــجــلــس الــقــضــاء األعـــلـــى وديــــوان 
ــابـــات،  ــتـــخـ ــة ومـــفـــوضـــيـــة االنـ ــيـ ــالـ الــــرقــــابــــة املـ
وهـــي أوراق إصــالحــيــة رفــعــهــا املــتــظــاهــرون 
ــــدري مـــنـــذ مــطــلــع  ــــصـ بـــالـــتـــيـــاريـــن املــــدنــــي والـ
أن  إال  العبادي.  الجاري ووافــق عليها  العام 
الخالفات السياسية ورفض الجناح املوالي 
إليران بزعامة نوري املالكي تلك األوراق أدى 

إلى إفشالها
ووســـط مــخــاوف مــن أزمـــة سياسية جــديــدة 
األزمـــــــات  أن  ــبــــالد، وال ســـيـــمـــا  ــالــ بــ تـــعـــصـــف 
والقضاء  تثار مع كل دعــوة لإلصالح  باتت 
العراقي  الــبــرملــان  الــفــســاد، طالب عضو  على 
عــن كتلة املــواطــن حبيب الــطــرفــي، الــعــبــادي 
باختيار وزراء جدد دون معاداة أو مجافاة 
ــثـــل الـــشـــعـــب  لـــلـــطـــيـــف الــــســــيــــاســــي الــــــــذي يـــمـ
 عــن مـــدى تــمــاشــي قبول 

ً
الــعــراقــي، مــتــســائــال

استقالة عدد من الوزراء مع الواقع الحالي.

ــة الــنــهــضــة عـــقـــد جــلــســة  ــــد رفـــضـــت حـــركـ وقـ
املساءلة. وكشفت مصادر مطلعة لـ«العربي 
الــــجــــديــــد« أن »الـــنـــهـــضـــة« تــحــفــظــت خـــالل 
التصويت،  على  األســبــوع،  مطلع  اجــتــمــاع، 
مـــعـــتـــبـــرة أنـــــه غـــيـــر ضـــــــروري بـــعـــدمـــا أعــلــن 
الــصــيــد صـــراحـــة بـــأنـــه ســيــتــوجــه لــلــبــرملــان 
ووافــقــت  حكومته.  فــي  الثقة  تجديد  لطلب 
على  الشعبية  والجبهة  االجتماعية  الكتلة 
ــة لــرئــيــس الـــحـــكـــومـــة، لكن  ــالـ تــوجــيــه الـــرسـ
في  القيادي  وقــال  ودوافـــع مختلفة.  بنوايا 
»الجبهة  إن  الهمامي،  الجيالني  »الجبهة«، 
تدعو الصيد لجلسة حوار عادية، وترفض 
ــــالف مــــن أجـــل  ــتـ ــ أن تــســتــغــلــهــا أحــــــــزاب االئـ
ترغب  كــانــت   

ْ
وإن لالستقالة  عليه  الضغط 

في تنحية الصيد فليكن ذلك بسحب الثقة 
منه أو فليتم إقناعه خارج املجلس في إطار 

اتفاقات سياسية باالستقالة«.
وبرفض الصيد جلسة املساءلة املخصصة 
لــيــوم الــجــمــعــة، ودعـــوتـــه إلــــى جــلــســة عــامــة 
ــول مــآل  لــتــجــديــد الـــثـــقـــة، يــتــغــيــر املــشــهــد حــ
البعض  يعتبرها  الــتــي  الــســبــســي،  مـــبـــادرة 
انـــتـــحـــارًا ســيــاســيــا، بــســبــب إجـــمـــاع أحــــزاب 
االئــتــالف عــلــى تــغــيــيــره، وهـــو مــا قــد يــحــّول 
الــوقــت إلــى فرصة كبيرة  الجلسة فــي نفس 
لــلــمــعــارضــة، بــســبــب نــشــر غــســيــل االئــتــالف 

أمام كل التونسيني.

هروب المدنيين 
بعد دمار منازلهم 

وأحيائهم في 
حلب )كرم المصري/

فرانس برس(

صراع بين حزب اهلل 
والنظام بعد تفرد األول بإدارة 

المناطق الثالث

الصيد يرفض المساءلة 
ويطلب تجديد ثقة 

البرلمان بحكومته

يبحث رئيس الوزراء 
العراقي، مساء اليوم 

الخميس، مع عدد من 
قادة الكتل السياسية 

التعديل الوزاري الجديد

)Getty( العبادي يخّطط إلجراء التعديل الوزاري على مراحل

العنقودية  بالذخائر  اإلنسان 54 هجمة  لحقوق  السورية  الشبكة  وثقت 
المعارضة  لسيطرة  تخضع  مناطق  على  روسية  قــوات  بها  قامت 
الروسي في سورية حتى توقيع  التدخل العسكري  المسلحة، منذ بدء 
بيان وقف األعمال العدائية، مشيرة إلى أن الهجمات استمرت حتى بعد 
»القوات  بعنوان  األربعاء،  الشبكة، في تقرير، أمس  البيان. وبيّنت  توقيع 
الروسية تفرش األراضي السورية بالذخائر العنقودية«، أنها استندت إلى 21 

شهادة لناجين من الحوادث، ونشطاء إعالميين محليين.

54 هجمة روسية بالذخائر العنقودية

طالبت الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة رياض 
حجاب )الصورة(، أمس األربعاء، املجتمع الدولي، 

باملساعدة  في إزالة العراقيل التي تحول دون 
استئناف املفاوضات، خصوصًا في ما يتعلق 
بتطبيق البنود اإلنسانية )12-13-14( من قرار 

مجلس األمن 2254، الصادر العام املاضي. وأكدت 
الهيئة في بيان لها، أمس األربعاء، »االلتزام بالحل 

السياسي، واالستمرار في العملية التفاوضية، 
وإزالة العراقيل«.

بعد عامني من بدء غاراتها على تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( في سورية والعراق، اجتمعت 

في واشنطن أمس األربعاء، واليوم الخميس، الدول 
املشاركة في التحالف الدولي، بحضور 40 وزير 

دفاع. وقال املوفد الخاص للرئيس األميركي باراك 
أوباما لدى التحالف، برت ماكورك )الصورة(، إن 

اعتداءات التنظيم »هي بال شك من مواضيع القلق 
الرئيسية في املباحثات«، بحسب ما نقلت عنه 

وكالة »فرانس برس«.

المعارضة: 
إزاحة 

العراقيل أمام 
المفاوضات

اجتماع 
قادة الحرب 

على 
»داعش«
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  شرق
      غرب

استئناف العالقات بين 
إسرائيل وغينيا 

وقعت إسرائيل وجمهورية غينيا، 
أمــس األربــعــاء، على مذكرة تقضي 
الدبلوماسية  العالقات  باستئناف 
بني البلدين، بعد قطيعة دامــت 49 
عـــامـــا. وأعـــلـــن املـــديـــر الـــعـــام لــــوزارة 
دوري  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة 
غولد، من باريس، أنه وقع ورئيس 
ديــــــــــوان رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 
على  كــوبــا،  كهيل  إبــراهــيــم  غينيا، 
ــــدول  ــرة، داعــــيــــا بــقــيــة الـ ــ ــذكـ ــ ــذه املـ ــ هـ
عالقاتها  استئناف  إلــى  األفريقية 

مع حكومته.
)العربي الجديد(

تنسيق فلسطيني 
أفريقي ضد تمّدد 

دولة االحتالل

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، 
ــورة(، خــالل  ريــــاض املــالــكــي )الــــصــ
مشاركته في القمة األفريقية الـ27، 
كيغالي،  الــروانــديــة  العاصمة  فــي 
يــومــي األحــــد واإلثـــنـــني املــاضــيــني، 
أن الــفــلــســطــيــنــيــني غــيــر قــلــقــني من 
اإلسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس  جولة 
ــيـــة  ــقـ ــو، األفـــريـ ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــيـــامـــني نـ ــنـ بـ
ــا يــتــعــلــق بــدعــم  ــي مــ ــ ــرة. وفـ ــ ــيـ ــ األخـ
ــــدول النــضــمــام إســرائــيــل  بــعــض الـ
إلى االتحاد األفريقي، قال املالكي: 
الـــــــدول  ــيـــة  ــبـ ــالـ املـــــؤكـــــد أن غـ »مـــــــن 
األفــريــقــيــة الـــتـــي نــاضــلــت لــفــتــرات 
طــويــلــة ضــد االســتــعــمــار لــن تبيع 
هذا املوقف من أجل مصالح ذاتية 

مع تل أبيب«.
)األناضول(

اجتماع لندن يدعم 
انسحاب الحوثيين من 

صنعاء
لــــــم يـــــخـــــرج االجـــــتـــــمـــــاع الــــربــــاعــــي 
الــــذي ضــم وزراء خــارجــيــة أمــيــركــا 
واإلمــارات،  والسعودية  وبريطانيا 
ــن، بـــبـــيـــان  ــمــ ــيــ ــول الــ ــ ــ فـــــي لـــــنـــــدن، حـ
موحد يحسم املوقف الدولي تجاه 
مشاورات  في  الحاصلة  التباينات 
املتحدة  األمــم  ترعاها  التي  السالم 
ــة  ــدولــ ــــي الــــكــــويــــت، لـــكـــن وزيـــــــر الــ فـ
ــارات،  ــ لــلــشــؤون الــخــارجــيــة فــي اإلمـ
أنــور قــرقــاش، أعلن أمــس األربــعــاء، 
أن االجتماع كان »إيجابيا«، مؤكدًا 
ــة  ــويــ ــاق املـــجـــتـــمـــعـــني عـــلـــى أولــ ــ ــفـ ــ اتـ
انـــســـحـــاب الــحــوثــيــني مـــن صــنــعــاء 
بما يدعم موقف الحكومة ويسّهل 
جهود التسوية في اليمن، في إطار 

مشاورات الكويت.
)العربي الجديد(

بريطانيا تتخلى عن 
رئاسة االتحاد األوروبي 

البريطانية،  الــوزراء  رئيسة  أبلغت 
ــورة(، رئــيــس  ــ ــ ــــصـ ــ تـــيـــريـــزا مـــــاي )الـ
املجلس األوروبـــي، دونــالــد توسك، 
بتخلي اململكة املتحدة عن الرئاسة 
ــة لــالتــحــاد، والــتــي كـــان من  الـــدوريـ
املــقــرر أن تــمــتــد مــن يــولــيــو/ تموز 
 .2017 االول  كــانــون  ديسمبر/  إلــى 
مــاي في اتصال هاتفي  وأوضحت 
مــع تــوســك، أول مــن أمــس الثالثاء، 
أن لـــنـــدن »ســـتـــكـــون مــنــشــغــلــة جــدًا 

بمفاوضات الخروج« من االتحاد.
)فرانس برس(

داعش يتبنى هجومًا 
في عدن

»الـــدولـــة اإلســالمــيــة«  أعــلــن تنظيم 
ــــش( مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم  )داعــ
الـــــذي اســـتـــهـــدف نــقــطــة ألفــــــراد من 
ــدن، جــنــوبــي  ــ الـــشـــرطـــة، بــمــديــنــة عــ
الــيــمــن، ظــهــر أمـــس األربـــعـــاء. وذكــر 
ــه تــم  ــ ــنـــســـوب لــلــتــنــظــيــم أنــ ــيــــان مـ بــ
ــــة« خــــالل  ــفـ ــ ــــاسـ ــوة نـ ــ ــبــ ــ ــر »عــ ــيـ ــفـــجـ تـ
تــجــمــع لــعــنــاصــر الــجــيــش الــيــمــنــي، 
مــشــيــرًا إلـــى مــقــتــل ســبــعــة وإصــابــة 
ســتــة آخـــريـــن. وكـــانـــت شــرطــة عــدن 
أعلنت في بيان، مقتل أربعة جنود 
ــــراد  ــن، مــــن أفـ ــريــ ــة ســـتـــة آخــ ــابــ وإصــ
»مجهول«  استهدفها  أمنية  نقطة 

قام بتفجير نفسه.
)العربي الجديد(



سجّل حوادث الفتنة الطائفية طويل بين المكونات المصرية المسلمة والمسيحية، وكانت 
آخر فصولها في محافظة المنيا. يعتبر كثيرون من باحثين وسياسيين أّن جذور الفتنة تعود 

إلى قلة ثقافة المجتمعات واالستثمار السياسي لألحداث في دولة يغيب فيها القانون

بعد  بالقلق  املسيحيني  شــعــور  يختف  لــم 
الشعور.  تــّمــت تغذية هــذا  بــل  ثـــورة 2011، 
األميركي  للرئيس  الــســابــق  املــســاعــد  يــذكــر 
بـــــــاراك أوبــــامــــا لــــشــــؤون الــــشــــرق األوســــــط، 
فــــي صــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن  ديـــنـــيـــس روس، 
بوست«، أن عدد املهاجرين األقباط تجاوز 
100 ألــف شــخــص. كما تــم توجيه األقــبــاط 
أمــنــيــا مــنــذ ذلـــك الــحــني بــواســطــة الكنيسة 

بصورة مضادة ملكتسبات الثورة.
وظــهــر مــوقــف األقـــبـــاط مــوحــدًا تــقــريــبــا في 
الخط،  طــول  على  العميقة  الــدولــة  مساندة 
بدءًا من انتخابات الدستور مرورًا بالتأييد 
املــطــلــق لــلــمــرشــح الــخــاســر فـــي انــتــخــابــات 

يـــــذهـــــب بــــعــــض األقـــــــبـــــــاط إلــــــــى اعـــــتـــــبـــــار أن 
ــطــــاق ضــيــق  ــلـــى نــ أحـــــداثـــــا طـــائـــفـــيـــة بـــــــدأت عـ
فـــي الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات، بــيــنــمــا يــقــول 
 »بوادر 

ّ
الباحث السياسي، مصطفى الفقي، إن

االضـــطـــرابـــات الــطــائــفــيــة ظـــهـــرت بــعــد رحــيــل 
كيرلس  والــبــابــا  عبدالناصر،  جمال  الرئيس 
ــيــــس جــــديــــد لـــلـــدولـــة  ــادس، ومــــجــــيء رئــ ــ ــســ ــ الــ
 حــوادث الفتنة 

ُّ
وبابا جديد للكنيسة«. سجل

تلك  الطائفية يحتفظ بمجموعة ضخمة من 
املعارك مثل حادثة »الخانكة« بالقليوبية عام 
1972، التي اشتعلت فيها تظاهرات مسيحية 
احــتــجــاجــا عــلــى هــــدم شـــبـــان مــســلــمــني ألحــد 
املــبــانــي إلجــهــاض بــنــاء كنيسة بــالــقــريــة، في 

شــفــيــق،  أحـــمـــد   ،2012 املـــصـــريـــة  الـــرئـــاســـة 
بــالــدفــاع املستميت عــن إجــهــاض  وانــتــهــاًء 
التجربة الديمقراطية املصرية الوليدة على 
يــد الــرئــيــس الــحــالــي عــبــد الــفــتــاح السيسي 
وسياساته املناهضة للتعددية السياسية.

الكاتب فهمي هويدي عملية شحن  ويلوم 
األقباط عاطفيا ضد ثورة يناير عبر وسائل 
إعالم لها أجنداتها املناهضة للديمقراطية 
واستثمار تلك األحداث من الجانب القبطي 

املسيس. 
ــه إلــــــى أهــمــيــة  ــ ــ ــّب ــ ــــدي »أنــ ــويـ ــ ومــــمــــا قــــالــــه هـ
ــتـــاجـــرون بــاملــلــف  الــتــفــرقــة بـــني مـــزايـــديـــن يـ
املفاصلة  إلى  يدعون  ومتعصبني  القبطي، 

واندفع  للمسلمني،  تظاهرات  قامت  مقابلها 
أحد املسيحيني فأطلق الرصاص عليهم.

أما أحداث »الزاوية الحمراء« )12 17 يونيو/ 
ــوادث  ــحــ الــ أشـــهـــر  ــن  مــ هــــي   ،)1981 ــــران  ــزيـ ــ حـ
 )وفقا 

ً
الطائفية، والتي راح ضحيتها 81 قتيال

لـــوزيـــر الــداخــلــيــة األســـبـــق حــســن أبـــو بــاشــا(. 
وفـــي هـــذه الـــحـــادثـــة، بــــدأت تــبــريــرات الــنــظــام 
بصورة  الضحايا  حجم  من  والتقليل  الهشة 
ــزال يــذكــرهــا الـــتـــاريـــخ، إذ أعــلــن  ــ ســـاذجـــة ال يـ
الرئيس الراحل أنور السادات، أن ما جرى كان 
ألــقــاه قبطّي على  بسبب »مـــاء غسيل وســـخ« 
عائلة مسلمة، وأن عدد القتلى من األقباط ال 
يزيدون عن تسعة أفــراد فقط. بينما تتحدث 

وفــــق  تـــــم  إذا  إال  ــايــــش  ــتــــعــ الــ ــون  ــ ــــضـ ــرفـ ــ ويـ
شــروطــهــم، ومــهــّرجــني الــتــمــســوا الــوجــاهــة 
السياسية من خالل عرض أنفسهم ممثلني 
لألقباط، وآخرين وقعوا في فخ االستخدام 
والغواية، فتحالفوا مع الكارهني والكائدين 
إلى  املهاجرين  والعرب، من بني  للمسلمني 
فّرق بني 

ُ
الواليات املتحدة وكندا خصوصا. أ

هؤالء جميعا وبني عامة األقباط املصريني، 
ــذا الــوطــن  ــزء مــن هـ الــذيــن يـــدركـــون أنــهــم جـ
ويقفون في الصفوف األولــى من مناضليه 

وأبنائه الشرفاء«.
ــزاب الــســيــاســيــة والــديــنــيــة في  ــ أمــــا عـــن األحــ
مصر، فهي إما أحزاب كرتونية نشأت تحت 

الرواية الشعبية عن أن بعض األقباط أعلنوا 
عـــن نــيــتــهــم بــنــاء كــنــيــســة عــلــى أرض مــتــنــازع 
ــزاع مــــن شــــجــــار عــــادي  ــ ــنـ ــ ــتـــحـــول الـ عـــلـــيـــهـــا، فـ
إلـــى مــعــركــة مــســلــحــة. ثــم جـــاء عــصــر الرئيس 
ــبــــارك لــيــعــلــن عــــن »فـــتـــرة  املـــخـــلـــوع حــســنــي مــ
فكثرت  الطائفية،  األحـــداث  الشتعال  ذهبية« 
واألقصر،  وقنا،  املنيا،  في محافظات  املعارك 
وســوهــاج، وأســيــوط، واإلســكــنــدريــة، والبحر 
األحــمــر، ومرسى مــطــروح، وكــان من أشهرها 
حادثة قرية »الكشح« بسوهاج عام 1999. كما 
شهدت مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، عام 
2010، اشتباكات وإحراقا للمنازل واملحال. ثم 
باإلسكندرية  القديسني  كنيسة  تفجير  جــاء 

سمع وبصر الدولة، وليست لها أي رؤية في 
عــالج املــشــاكــل الــعــامــة، وتــؤثــر التماهي مع 
موقف النظام، وإما أن تكون أحزابا حقيقية 
نشأت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني وأفل 
ــقـــالب 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران  نــجــمــهــا بــعــد انـ
2013، فهي أضعف من أن تتخذ موقفا مؤثرًا 

الــثــانــي 2011، مسفرًا  كـــانـــون  يــنــايــر/  مــطــلــع 
عــن مــصــرع 17 شــخــصــا عــلــى األقــــل. لــم تنتِه 
األحـــــداث الــطــائــفــيــة بــعــد ثــــورة 2011؛ فــبــدأت 
بــقــريــة صـــول بــمــركــز أطــفــيــح فـــي 10 مـــارس/ 
القرية ردًا  آذار 2011، نتيجة هدم كنيسة في 
على عالقة عاطفية بني رجل مسيحي وامرأة 
مــســلــمــة. تبعتها حــادثــة مــروعــة فــي إبــريــل/ 
تـــرددت  إمــبــابــة، حــني  نــيــســان 2011 بمنطقة 
شــائــعــات حــــول احــتــجــاز مــســيــحــيــة اعــتــنــقــت 
الكنائس، وهو  تابع إلحــدى  بمبنى  اإلســـالم 
إلـــى مــقــتــل 13 شــخــصــا مـــن مسلمني  مـــا أدى 

ومسيحيني وإصابة نحو 75 آخرين.
م.ك.

على مجريات األحداث سوى إصدار بيانات 
ــال االضـــطـــهـــاد  ــكــ ــن أشــ تــشــجــب أي شـــكـــل مــ
وتـــدعـــو يــائــســة إلـــى تــفــعــيــل دولــــة الــقــانــون. 
وتبقى اإلشارة إلى أن اضطهاد األقباط في 
مــصــر ينتمي إلـــى حــالــة أكــبــر تشمل إهـــدار 
ــقــــوق اإلنـــــســـــان بـــصـــفـــة عــــامــــة، ال تــخــص  حــ
األقباط وحدهم، فجميع الشرائح الضعيفة 
ُيــمــارس ضــدهــا االضــطــهــاد بــقــســوة، كــاملــرأة 
والــطــبــقــات الــعــمــالــيــة الــفــقــيــرة والـــفـــالحـــني. 
أبــنــاء طبقة األثــريــاء  لـــذا يمكن مــالحــظــة أن 
القبطية ال يشعرون بهذا التمييز الطائفي، 

فهو مرتبط فحسب بالفقراء املسيحيني.
محمد...

القاهرة ـ محمد كريم

فتحت حادثة مقتل شاب مسيحي 
الــجــبــل، بمحافظة  قــريــة طهنا  فــي 
ــام،  املـــنـــيـــا، جــنــوبــي مـــصـــر، قــبــل أيــ
الــوقــت،  لبعض  تــــوارى   

ْ
وإن ينتهي،  ال  جـــداًل 

في ملف حوادث العنف الطائفي في املجتمع 
املعروف إعالميا ومجتمعيا، بملف  املصري، 
البالد،  منها  تعاني  التي  الطائفية«،  »الفتنة 
عــلــى مـــــدار أكـــثـــر مـــن ثـــالثـــني عـــامـــا، مـــن دون 
الوصول إلى حل جذري لهذه املعضلة املزمنة. 
ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــلـــلـــون ســـيـــاســـيـــون وبـــاحـــثـــون 
فــي عــلــم االجــتــمــاع أنـــه مــن الــصــعــب إنــكــار أن 
املجتمع املصري  احتقانا طائفيا يعاني منه 
لـــدرجـــة أنــــه يــصــعــب الــســيــطــرة عــلــى حــرائــقــه 
الــتــي تنشب بــني الــحــني واآلخــــر. وفـــي أمــاكــن 
واملسيحية،  املسلمة  التجمعات  بني  التماس 
وخــصــوصــا فـــي املــنــاطــق الــتــي تــغــلــب عليها 
ــدادًا  الــتــقــالــيــد الــعــصــبــيــة، تمثل الــطــائــفــيــة ارتــ
واضحا عن مفهوم الدولة واملواطنة. وتنتمي 
تلك الصراعات الطائفية إلى ما يسمى ظاهرة 
»العنف املجتمعي«، إذ لم يعد العنف صادرًا 
فقط عن الدولة أو بعض التنظيمات املسلحة 
املعارضة، لكنه بات واضحا في سلوك بعض 
وهو  املسيسة،  غير  املجتمع  وفــئــات  شــرائــح 
ــادة فـــي املـــكـــان والــــزمــــان الـــذي  ــ ــر يــتــبــدى عـ أمــ
القانون،  الدولة وسيطرة  تضعف فيه قبضة 

وفقا للمحللني والباحثني.
في كل مرة تنشب فيها معركة طائفية، تنزف 
ــاء أبــنــائــهــا، ويتمزق  األســــرة املــصــريــة مــن دمـ
شــــيء مـــن نــســيــجــهــا الـــتـــاريـــخـــي، ثـــم يــحــاول 
الوسطاء إخماد نيرانها بوسائل غير ناجعة، 
تــكــتــفــي بــإخــفــاء الــلــهــب الــظــاهــر مـــن دون أن 
تنتبه إلى أن النيران ال تزال مستيقظة تحت 
الرماد، إذ ال تلبث أن تشتعل في موضع آخر. 
وتنطلق معظم األسباب التي تتأسس عليها 
الــحــوادث، بحسب باحث اجتماعي، من  هــذه 
العاطفية  الــعــالقــات  مثل  متشابهة،  عناصر 
ــر مــســلــم،  ــ بـــني طـــرفـــني أحـــدهـــمـــا قــبــطــي واآلخــ
تأتي  ثم  كنائس.  بناء  في  التوسع  ومحاولة 
بعد ذلك أسباب أخرى، كالخالفات الحياتية 
التي تتطور إلى الطائفية، وقلما كان الصراع 
حول األفكار الدينية على الرغم من ظهور ذلك 

أحيانا.

المنيا الملتهبة
يقول الباحث إنه ال يمكن اعتبار ما حصل في 
 عن تاريخ 

ً
املنيا، هذا األسبوع، حدثا منفصال

الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة املــعــاصــر. »املــنــيــة محافظة 
ملتهبة بطبيعتها، وحادث قرية طهنا الجبل 
الــتــابــعــة ملــركــز املــنــيــا، الــــذي أســفــر عـــن مقتل 
شــاب مسيحي، وإصــابــة ثالثة آخــريــن، حلقة 
الــحــوادث واإلجـــراءات  من سلسلة طويلة من 
الحكومية والشعبية املتبعة، وهي ذاتها التي 
بــأن تفرض أجهزة  أواًل  تكررت من قبل. تبدأ 
االشتباكات،  تجدد  ملنع  أمنيا  سياجا  األمــن 
ثـــم تـــبـــدأ اتــــصــــاالت األجــــهــــزة الــحــكــومــيــة مع 
كبار الطرفني الحتواء األمــر عبر اإلعــالن عن 
الــتــزامــهــم الــكــامــل بـــدولـــة الـــقـــانـــون، ثـــم دعـــوة 
مع  عرفية،  جلسة  لعقد  املتصارعة  األطـــراف 
وما  الوطنية،  الــوحــدة  عــن  الثابتة  الــعــبــارات 
ــة لــه  ــــوى عـــمـــل فــــــردي ال عـــالقـ ــــدث لـــيـــس سـ حـ

بالتعصب الديني«، وفقا للباحث.
بــيــان رئــيــس البرملان  يــؤيــد رأي هــذا الباحث 
املـــصـــري، عــلــي عــبــد الـــعـــال، عــن حــادثــة طهنا 
الــجــبــل، الــــذي تــضــمــن نــصــا مـــكـــررًا للبيانات 
السابقة كلما انفجر حــدث طائفي. وجــاء في 
ــداث أدمــت قلوب  بيان عبد الــعــال: »هــذه األحـ
املصريني جميعا، وأذهلتهم وآذت مشاعرهم. 
ــتـــاريـــخ قـــد نــســجــت لـــهـــذا الــشــعــب  فـــمـــغـــازل الـ
ثــوبــه الــنــاصــع الــبــيــاض، فــلــم يــعــرف التفرقة، 
ونحن أمة واحدة تظهر األحداث مدى تشابك 
الــــــذي يــســتــمــد زاده مــن  ــنـــي  الـــوطـ نــســيــجــهــا 

الديانات السماوية«.

مشاجرات وعالقات عاطفية
وتعود بداية حادث طهنا الجبل إلى مشاجرة 
بــني طفل مسلم وآخــريــن فــي منطقة يسكنها 
أقباط. وفي يونيو/ حزيران املاضي، تسببت 
عالقة عاطفية بني رجل قبطي وامرأة مسلمة 
بقرية مدينة الفكرية، بمركز أبو قرقاص، في 
العديد من اإلصابات، واحتراق منازل  وقــوع 
ــام بــعــض الــشــبــان  عــــدة. وملــضــاعــفــة الــفــتــنــة، قـ
ة، وهــي أمــور تّمت 

ّ
بتعرية امــرأة قبطية مسن

كرة الفتنة 
الطائفية

مصر

■ عنف مجتمعي واستثمار سياسي 
■ أداة بيد األمن وعالجات موضعية

    بعيدة عن القانون

غالبًا ما استثمر التيار 
السلفي الموالي لألمن 

هذه األحداث لكسب 
شعبية

الملف القبطي آثر 
جهاز األمن االحتفاظ 

به واستثماره وقت 
ما يشاء
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ــا فـــي الــحــالــة  ــنـ ــــه، »رأيـ الــبــرملــانــي املـــصـــري ذاتـ
املـــصـــريـــة اســـتـــثـــمـــارًا ســيــاســيــا كــبــيــرًا لــحــالــة 
مــارس  السياسي  فالنظام  الطائفية.  الفتنة 
الحالة  عــقــود الحــتــواء  ضغوطا كثيرة طـــوال 
األقباط  م 

ّ
تسل صامتة  صفقة  عبر  املسيحية 

وشؤونهم االجتماعية للكنيسة تسليما تاما، 
مقابل استسالم الكنيسة الرسمية لتوجهات 

النظام ورغباته«.

دور األمن
ــزة األمـــنـــيـــة مـــســـؤولـــة عن  ــهــ ــتــــردد أن األجــ ويــ
كــشــف مــلــفــات فــضــائــح احــتــفــظــت بــهــا زمــنــا 
لبعض  وتسريبها  عنها  ــراج  اإلفــ ثــم   ،

ً
طــويــال

الصحف الصفراء لتشويه الكنيسة والضغط 
عــلــيــهــا. ومــــن بـــني نـــمـــاذج اســتــثــمــار الــنــظــام 
لــفــكــرة الـــصـــراع الــطــائــفــي )بــعــد ثــــورة يــنــايــر( 
ــام بـــه املــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم حني  مـــا قــ
اســتــخــدم شـــعـــارات طــائــفــيــة تــحــريــضــيــة ضد 
ــان  ــيـــرو. وكــ ــبـ ــبــــاط أمــــــام مـــاسـ مـــتـــظـــاهـــريـــن أقــ
التلفزيون الرسمي والصحافة املوالية للنظام 
يقومون بتحريض طائفي واضح، باستخدام 

الدولة )األمــن الوطني الحقا( استأثر لنفسه 
مصر.  في  الطائفي  الصراع  وإدارة  بالتحكم 
وترفض الدولة دائما خروج املشاكل الطائفية 
من قبضة األمن، إذ أصدرت الرئاسة املصرية 
ــبـــاط« في  قــــرارًا بــإلــغــاء مــؤتــمــر »تــهــجــيــر األقـ
يونيو/ حزيران 2015، خوفا من تفجر أزمات 

للنظام على خلفية طائفية.

»خطر األقباط«!
األمنية  األجــهــزة  مسيحيون  نشطاء  ويتهم 
ــراف  بــتــرويــعــهــم أثــنــاء الــخــالفــات، بــل واإلشــ
على بيع ممتلكاتهم من منازل وأراٍض قبل 
تهجيرهم، وإجبارهم على املغادرة في فترة 
وجيزة، كما حدث في قرية طامية بالفيوم، 
خــــالل 10 أيـــــام. وبـــعـــد صــلــح عـــرفـــي تـــم بني 
مسلمني وأقباط برعاية قيادات أمنية، بعد 
فتنة زواج مسلمة من جارها القبطي، ثم قام 
أقــارب املــرأة بذبحها ودفنها. في حني تمت 
والتغاضي  القرية  في  القتل  عملية  تسوية 
ــيـــاد أي مــتــهــم  ــتـ ــم يـــتـــم اقـ ــ عــــن الـــجـــريـــمـــة، ولـ
بالقتل إلى املحكمة. ويعد الحكم بالتهجير 
مبادئ  مــع  يتناقض  جماعي  عقاب  بمثابة 
مواثيق  مــع  يتناقض  كما  الحديثة،  الــدولــة 
أيضا مع  الدولية، ويتنافى  اإلنسان  حقوق 

الشريعة اإلسالمية.
وفــي كتابه »األمــن من املنصة إلــى املــيــدان«، 
يــكــشــف حــمــدي الــبــطــران، وهـــو لــــواء شرطة 
ســابــق، عــن أن »املــلــف الــقــبــطــي كـــان مــن بني 
املـــلـــفـــات الــحــســاســة الـــتـــي آثــــر جـــهـــاز األمـــن 
ما  وقــت  واستثماره  لنفسه،  بها  االحــتــفــاظ 
القبطي مجدي  الكاتب  يذهب  فيما  يــشــاء«. 
ــــالدة إلــــى الـــقـــول إن »الــــســــادات أصــــر على  قـ
تسليم جهاز أمن الدولة ملف األقباط إليمانه 
أمــن مصر. ومنذ ذلك  الداهم على  بخطرهم 
األقباط هو  وإذالل  اضطهاد  أصبح  الوقت، 
الــشــغــل الــشــاغــل لــجــهــاز أمـــن الـــدولـــة، وذلـــك 
ألسباب عدة، منها إشعال فنت طائفية لشغل 
الرأي العام عن مشاكله الداخلية السياسية، 
واالقتصادية، واالجتماعية، وكسب تعاطف 
الــغــوغــاء والـــدهـــمـــاء فـــي الـــشـــارع املـــصـــري«، 

وفقا للكاتب.

تسويتها ظاهريا، ولم تتم معالجتها بصورة 
جذرية في بيئة صعيدية قليلة الثقافة شديدة 
التعصب. كما شهدت قرية كوم اللوفي بمركز 
ســمــالــوط بــمــحــافــظــة املــنــيــا، اشــتــبــاكــات بني 
شــيــع أنـــه سيتم 

ُ
أهــالــي الــقــريــة بــســبــب بــنــاء أ

تحويله إلى كنيسة؛ فبدأت املعارك، واشتعلت 
النيران في املبنى، وامتدت ملنازل أخرى. وما 
حــدث فــي قــريــة كــوم اللوفي حصل أيــضــا في 
الجمعة  يــوم  املنيا،  بمركز  يعقوب  أبــو  قــريــة 
املــاضــي، إذ بــدأت األحـــداث املؤسفة بتجمهر 
عـــدد مـــن مــســلــمــي الــقــريــة حـــول مــنــزل قبطي 
قرية  كما شّيعت  كنيسة.  إلــى  أشيع تحويله 
الجالء بمركز سمالوط تسعة من أبنائها بعد 
اشتباكات مسلحة في 4 إبريل/ نيسان 2015، 
نشبت بسبب رشــق عــدد مــن الــشــبــان سيارة 

تقل عددًا من الطالبات املسيحيات.

الوجه السياسي
»الــــشــــعــــارات الـــرنـــانـــة والــــعــــبــــارات الـــجـــوفـــاء 
األزمــة   

ّ
حــل فــي  ال تسهم  الرسمية  والبيانات 

الــطــائــفــيــة، بـــل إن الــجــســد الــوطــنــي املــريــض 

بــالــطــائــفــيــة أصــبــحــت لـــديـــه مــنــاعــة مـــن تلك 
تشخيص  يتم  لــم  تــنــاولــهــا.  لكثرة  املسكنات 
الــداء ومعرفة أسبابه، واألصعب  طبيعة هذا 
من ذلك غياب اإلرادة الحقيقية للعالج«، يقول 

أحد أعضاء مجلس النواب املصري.
قليلون هم أولئك الدارسون املعنيون بتفكيك 
فــكــرة الــصــراع الــطــائــفــي بحثا عــن إنــهــائــه أو 
ــّكـــر، الــبــاحــث  ــفـ تــحــجــيــمــه. ويــمــكــن اعـــتـــبـــار املـ
السوري برهان غليون، أحد أولئك الذين قدموا 
تنتمي  الطائفية  إن  يقول  طرحا جديدًا حني 
إلــى مــيــدان السياسة ال إلــى الــديــن والعقيدة، 
وأنها تشكل سوقا ســوداء مــوازيــة للسياسة 
مبادئ  أو  قيم  تعميم  إرادة  تعكس  مما  أكثر 
أو مذاهب دينية لجماعة خاصة. والفرضية 
الطائفية  أن  هــي  النظرية  هــذه  فــي  الرئيسية 
ال عــالقــة لــهــا فــي الــواقــع بــتــعــدد الــطــوائــف أو 
الــديــانــات، كــمــا أن نــظــريــات مــرفــوضــة أوحــت 
بأن الفتنة الطائفية النائمة جزء من ثقافتنا، 
فأصبحنا نقبل بأن التعدد الديني واملذهبي 
علة من عللنا بــداًل من أن تكون ثــروة ثقافية 
وروحـــيـــة دافـــعـــة لــلــنــمــو والـــتـــطـــور. ويــضــيــف 

الجنود  أقباط يرشقون  عبارات »متظاهرون 
يعتدون  و»األقباط  واملولوتوف«،  بالحجارة 
ما  الــنــاريــة،  واألســلــحــة  والخناجر  بالسيوف 
أدى إلى مقتل ثالثة من رجال الجيش بطلقات 
نـــاريـــة«، و»الــقــتــلــى واملــصــابــون جميعهم من 
جـــنـــود الـــجـــيـــش«. فــيــمــا تــجــاهــل الــتــلــفــزيــون 
املــــصــــري الـــحـــديـــث عــــن الــقــتــلــى مــــن الــجــانــب 
املــســيــحــي الــــذيــــن تــــراوحــــت أعـــــدادهـــــم، وفــقــا 

لألقباط، ما بني 24 35 شخصا.
القبطية  للكنيسة  املقدس  املجمع  أعلن  فيما 
األرثــوذكــســيــة فــي بــيــان لــه تعليقا عــلــى هــذه 
 »األقباط يشعرون بأن مشاكلهم 

ّ
األحــداث، أن

دون محاسبة  مــن  باستمرار  هــي  كما  تتكرر 
الــــقــــانــــون، أو  تــفــعــيــل  املـــعـــتـــديـــن، ومـــــن دون 
وضـــع حــلــول جــذريــة لــهــذه املــشــاكــل«. وتبقى 
وزيــر  الــعــادلــي،  تدين حبيب  التي  املستندات 
الــداخــلــيــة املـــصـــري فـــي زمــــن حــســنــي مــبــارك، 
بتفجير كنيسة القديسني في االسكندرية، في 
األبرز  الحادثة   ،2011 الثاني  يناير/كانون   1
ــان حــكــمــه في  ــ الــتــي تــديــن نــظــام مـــبـــارك وأركــ

اللعب على وتر الطائفية في مصر.

استثمار السلفيين
ــإن الــســلــفــيــني فـــي مــصــر،  ــر، فــ ــ عــلــى جـــانـــب آخـ
والذين أصبح لهم صوت سياسي بعد ثورة 
ونظموا  ماسبيرو،  حــادث  استثمروا  يناير، 
تظاهرات ضد األقباط، واتهموهم بالبلطجة 
ــان الــســلــفــيــون،  وضــــرب الــجــيــش املـــصـــري. وكــ
املــعــروفــون بالقرب الشديد مــن أجــهــزة األمــن 
املصرية، نظموا قبيل ثــورة 25 يناير العديد 
لألقباط  املناهضة  الساخنة  التظاهرات  مــن 
واملحّرضة على الكنيسة للمطالبة بتسليمهم 
األخــيــرة هي  وهــذه  كاميليا شحاتة.  السيدة 
قبطية أعلنت إسالمها واحتجزتها الكنيسة. 
التي  املطالبات  هــذه  اختفت الحقا جــذوة  ثــم 

شغلتهم كثيرًا.
وغــالــبــا مـــا اســتــثــمــر الــتــيــار الــســلــفــي املــوالــي 
لألمن هــذه األحــداث الطائفية لكسب شعبية 
ــدى قـــطـــاعـــات مـــن الــبــســطــاء، وتــشــكــيــل رأي  لــ
الحاكم وإدارتــه  النظام  عــام يصب في خدمة 
الدعوة  رئيس  نائب  قــول  األقــبــاط، مثل  مللف 
الــســلــفــيــة، يــاســر بــرهــامــي، بــعــد ثــــورة يــنــايــر، 
الوظائف  تولي  مــن حقهم  ليس  »األقــبــاط  إن 

الـــقـــيـــاديـــة والـــســـيـــاديـــة فـــي مـــصـــر«. كــمــا دعــا 
الــســلــفــيــون وقـــيـــادتـــهـــم لــلــتــظــاهــر ضــــد قــــرار 
تعيني اللواء القبطي، عماد شحاتة ميخائيل، 
بمحافظ  واملطالبة   ،2011 عــام  لقنا  محافظا 
مسلم. علما أن املحافظ السابق، مجدي أيوب، 
كان شرطيا قبطيا أيضا. وتجاهل السلفيون 
أن الدافع الحقيقي إلشعال هذه املشكلة ليس 
كــونــه قــبــطــيــا، لــكــن تــعــمــد املــجــلــس العسكري 
في  رفيعا  منصبا  يشغل  كــان  تعيني شرطي 

مديرية أمن الجيزة أثناء الثورة.
فـــي املـــقـــابـــل، هـــنـــاك اســتــثــمــار ســيــاســي لتلك 
بــه نــاشــطــون أقباط  يــقــوم  األحــــداث الطائفية 
الــبــالد ضــمــن كــيــان ُيطلق  متعصبون خـــارج 
ــة إال  ــادثـ عــلــيــه »أقــــبــــاط املـــهـــجـــر«. فـــال تـــمـــّر حـ
وألقــبــاط املــهــجــر فــيــه رأي يــنــطــوي عــلــى ُبعد 
سياسي واضح أو مستتر. ففي أحد بياناتهم 
ــتــــرنــــت، طـــالـــبـــوا بـــإعـــالن  املـــنـــشـــورة عـــلـــى اإلنــ
السودان  دولة قبطية مستقلة أسوة بجنوب 
املصري  العلم  استبدلوا  أنهم  كما  املسيحي. 
النسر  حــذف  باستثناء  تماما  يشبهه  بــآخــر 

الذهبي الذي وضعوا مكانه الصليب.

دولة بال قانون
الطائفي بعيدًا  العنف  أحـــداث  مــا تمّر  دائــمــا 
عـــن دولــــة الـــقـــانـــون، إذ تــجــبــر األطــــــراف على 
جـــلـــســـات الـــصـــلـــح الـــعـــرفـــي، وال يــكــشــف فــي 
ما  ملعاقبتهم،  الحقيقيني  الجناة  عن  الــعــادة 
يمّهد ألحكام جائرة ليست لها عالقة بسيادة 
أقرها  التي  املواطنة  أو حقوق  القانون  دولــة 
األسر،  بتهجير بعض  الحكم  مثل  الدستور، 
كما حصل لستة أسر مسيحية عام 2015 من 
قرية كفر درويش بمركز الفشن، في محافظة 
أبنائها  أحــد  اتهام  بني سويف، على خلفية 
اإلســـالمـــي على  لــلــديــن  بنشر رســـوم مسيئة 
حــســابــه عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك«. ومـــن قبلها 
تعددت األحكام املشابهة، كتهجير 15 عائلة 
قــوص،  مــن قرية حــجــازة قبلي، مركز  قبطية 
ــم تــهــجــيــر  تــ قـــنـــا عـــــام 2006. كـــمـــا  مـــحـــافـــظـــة 
ثماني أسر قبطية من قرية البيضاء بمنطقة 
جلسة  لــقــرار  تنفيذًا  باإلسكندرية  العامرية 
عرفية عام 2012. وكان واضحا أن جهاز أمن 

أبناء طبقة األثرياء 
القبطية ال يشعرون 

بالتمييز الطائفي

يطالبون باالقتصاص لضحايا جريمة ماسبيرو )خالد دسوقي/فرانس برس(حبيب العادلي )Getty(قبطي يحاول حرق نفسه في العباسية ـ القاهرة )محمد الشاهد/فرانس برس(

أقباط خالل جنازة ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة في القاهرة )سامر عبد اهلل/األناضول(
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  شرق
      غرب

الصدر يدين الممارسات 
الطائفية في المقدادية

ــار الــــصــــدري فــي  ــيـ ــتـ اتـــهـــم زعـــيـــم الـ
الــعــراق، مقتدى الصدر )الــصــورة(، 
العراقية  الحكومة  األربــعــاء،  أمــس 
بــالــتــقــصــيــر، بــعــد اعـــتـــراف أتــبــاعــه 
ــالــــى  ــنــــني فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديــ ــقــــاطــ الــ
ــداف الـــطـــائـــفـــي  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــداث االسـ ــ ــأحــ ــ بــ
اليومي داخل بلدة املقدادية شمال 
ــداد، فـــي رســـالـــة بعثوها  ــغـ شــــرق بـ
 
ّ
ــــدر إن ــــصـ إلــــــى زعـــيـــمـــهـــم. وقـــــــال الـ

ــة فــــي املـــقـــداديـــة 
ّ
ــا يـــجـــرى لــلــســن ــ »مـ

ــس طــائــفــي«. 
َ
تقصير حــكــومــي ونــف

واستنكر »ما يحدث من ممارسات 
طــائــفــيــة بــحــق األبــــريــــاء مـــن أبــنــاء 
ــة، فـــي املـــقـــداديـــة بــمــحــافــظــة  ــامـ ــعـ الـ
ديــالــى«. وأضـــاف، »لقد وقفت ضّد 
هــذه املــمــارســات ومــا أزال، لكن مع 
التقصير الحكومي وارتفاع النفس 

الطائفي فال أمر ملن ال يطاع«. 
)العربي الجديد(

فرنسا: نعّد لضربة 
منسقة في الموصل

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــاسـ ــ قـــــــال املــــتــــحــــدث بـ
الــفــرنــســيــة ســتــيــفــان لــو فــــول، أمــس 
ــات  ــ ــــواليـ فـــرنـــســـا والـ األربــــــعــــــاء، إن 
املتحدة تعدان لضربة منسقة ضد 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
فــي مدينة املــوصــل الــعــراقــيــة. وأكــد 
إلذاعــة »فرانس إنفو« ما قاله، أول 
ــر الـــدفـــاع  ــ مــــن أمـــــس الــــثــــالثــــاء، وزيــ
الفرنسي، جــان إيــف لو دريـــان، في 
واشنطن، بأنه يعد مع األميركيني 

لهجوم منسق على املوصل.
)رويترز(

تقّدم الجيش 
العراقي في نينوى

قــــال قــائــد عــمــلــيــات نــيــنــوى الــلــواء 
 
ّ
نجم الــجــبــوري، أمــس األربــعــاء، إن

»قــــوة مــكــونــة مــن الـــلـــواء املــــدرع 37 
والــــلــــواء 72 الـــتـــابـــع لــفــرقــة املــشــاة 
الحشد  يساندها  عشرة  الخامسة 
العشائري قامت بتطويق واقتحام 
ــاورة ملــديــنــة  قـــريـــة الــعــوســجــة املــــجــ
الــقــيــارة مــن ثــالث جــهــات«، مضيفا 
أن »املعركة مع عناصر داعش دامت 
أقــــل مـــن ســاعــتــني وحــســمــت بــرفــع 
القرية  مباني  فــوق  الــعــراقــي  العلم 
بـــعـــد قـــتـــل الــــعــــشــــرات مــــن عــنــاصــر 

التنظيم«. 
)العربي الجديد(

تظاهرات ضد 
زيادة القوات األفريقية 

في جوبا
تــــظــــاهــــر نــــحــــو ألــــــــف مــــــواطــــــن مــن 
جنوبيي الــســودان، أمــس األربــعــاء، 
ســلــمــيــا، لــلــتــنــديــد بــــقــــرار االتـــحـــاد 
األفــــريــــقــــي إرســـــــــال قــــــوة عــســكــريــة 
هــنــاك، بعد  الــســالم  إقليمية لحفظ 
انهيار عملية السالم وهروب زعيم 
املــعــارضــة املــســلــحــة، الــنــائــب األول 
ــاك مــشــار،  ــ لــلــرئــيــس الــجــنــوبــي، ريـ
مـــن جـــوبـــا بــعــد األحـــــــداث الــدامــيــة 
املتظاهرون الفتات  ورفــع  األخيرة. 
أّكدت الرفض القاطع لدخول قوات 
إضــافــيــة لــلــجــنــوب، وأخــــرى تنتقد 
األمـــم املــتــحــدة واالتــحــاد األفــريــقــي، 
وتــشــدد عــلــى ســيــادة دولــــة جنوب 

السودان.
)العربي الجديد(

إيران تدعو لـ»رّد دولي« 
في البحرين

ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة  ــ ــــرب وزيـ أعـ
ــــورة(،  ــواد ظـــريـــف )الـــــصـ ــ مــحــمــد جــ
أمس األربعاء، عن قلقه من الوضع 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، مـــعـــتـــبـــرًا أنــــــه بـــات 
ــا، مــطــالــبــا  ــيــ يــتــطــلــب اهــتــمــامــا دولــ
ــعـــل إزاء  ــرد فـ ــ املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــ
مـــا يــحــدث فـــي هـــذا الــبــلــد، بــغــرض 
ــــوف فـــــي وجــــــه انـــــــــدالع أزمـــــة  ــوقــ ــ الــ
جـــديـــدة، بــحــســب تــعــبــيــره. ونــقــلــت 
عن  اإليرانية  »فـــارس«  أنباء  وكالة 
ظريف قوله إنه بات من الضروري 
ــنـــاك وتــغــيــيــر  الــتــنــبــه ملــــا يـــجـــري هـ

سياسات التعامل.
)العربي الجديد(
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إرهاب نيس يعصف بسياحة فرنسا
باريس ـ آيت حسين لويزة

)جنوب  نيس  بمدينة  اإلرهابية  العملية  وجهت 
ــة جــــديــــدة لــلــســيــاحــة الــفــرنــســيــة  ــربـ فـــرنـــســـا(، ضـ
دازور. وأكــد عاملون في  كــوت  وخــاصــة بمنطقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــســيــاحــة ومــحــلــلــون اقــتــصــاديــون، لـــ
استراتيجيته وأصبح  من  غير  فرنسا  في  اإلرهابي  الخطر 
اقتصاد  على  سلبًا  يؤثر  مــا  السياحية،  املناطق  يستهدف 
الفنادق  قــال رئيس نقابة مالكي  السياق،  الــبــاد. وفــي هــذا 
»العربي  لـ سيبولوني،  دونــي  دازور،  »نــيــس/كــوت  بمنطقة 
أودت بحياة 84  التي  اإلرهابية،  »إن عملية نيس  الجديد«، 
السياحة  استهدفت  األشــخــاص،  شخصا وأصــابــت عشرات 
مــبــاشــرة بــاملــنــطــقــة الــتــي تــعــد متنفسا لـــأوروبـــيـــن وعـــرب 
الخليج الــذيــن يـــتـــرددون عــلــى شــواطــئــهــا هــربــا مــن درجـــات 

الحرارة املرتفعة ببلدانهم في هذا الفصل«.
وأوضــــح ســيــبــولــونــي، أن الــعــديــد مــن الــفــنــادق واملنتجعات 
الــســيــاحــيــة ســجــلــت إلـــغـــاء لــحــجــوزات الــســيــاح فـــي الــفــنــادق 
السياح  أكثر  »أن  االرهــابــيــة. وأضــاف  العملية  مباشرة بعد 

ــة، عــشــيــة  ــيــ ــابــ بــمــديــنــة نـــيـــس، الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــضـــربـــة إرهــ
االحتفال باليوم الوطني في الرابع عشر من هذا الشهر، هم 
من عرب املشرق والخليج، وهؤالء يعززون جسور التعايش 
والتواصل بيننا. وأما هؤالء البرابرة الذين يقترفون الجرائم 

باسم الدين ال يمثلون إال أنفسهم«.
وفــي نفس الــســيــاق، ذهــب مــديــر مــركــز الــدراســات واألبــحــاث 
حول العالم العربي واملتوسط، حسني لعبيدي، في حديثه 
»الــعــربــي الجديد إلــى أن »املــفــارقــة فــي اعــتــداء نيس تكمن  لـــ
في ضرب االقتصاد الفرنسي من جهة، علما أن كوت دازور 
تــســتــقــطــب فــئــة مــهــمــة مـــن ســيــاح الــخــلــيــج وفـــي ذات الــوقــت 
بأوروبا  املتواجدة  العربية  للجالية  النبذ  من  نــوع  انتشار 
والــتــي بــــدأت رقــعــتــه تــتــســع مــنــذ مسلسل الــهــجــومــات التي 

شهدتها فرنسا في الفترة األخيرة«.
وأشــــــار اســـتـــطـــاع لـــلـــرأي ملــعــهــد »إيــــفــــوب« نــشــرتــه مــؤخــرا 
الفرنسين يعتقدون  أن 73% من  إلى  »أتانتيكو«  صحيفة 
أنــه فــي حــال حـــدوث هــجــوم إرهــابــي مستقبا على فرنسا، 

فهذا سيؤدي إلى ردود فعل انتقامية ضد الجالية املسلمة.
الجالية  »إن  االســتــطــاع،  عــلــى  تعليقه  فــي  لــعــبــيــدي،  وقــــال 

أول  فــي فرنسا هــي  أوروبــــا وخــاصــة  فــي  العربية واملسلمة 
أو  مؤخرا  فرنسا  شهدتها  التي  اإلرهابية  لأعمال  ضحية 
بلجيكا، ألنــه هنالك دائــمــا ربــط مــا بــن اإلرهـــاب واملسلمن 
ــن فــــي أوروبــــــــــا. وهـــــم فــــي أغــلــبــيــتــهــم مـــواطـــنـــون  ــوديــ املــــوجــ
ــــام الــفــرنــســي يساهم  ــاف لــعــبــيــدي: »اإلعـ أوروبــــيــــون«. وأضــ
بــــدوره الــســلــبــي فــي تــســويــق الــنــظــرة النمطية الــتــي يعاني 
اليومية  حياتهم  عــلــى  تنعكس  حــيــث  الــجــالــيــة  أبــنــاء  منها 
ــفـــرص، فــهــم يــواجــهــون صــعــوبــة فـــي إيــجــاد  بــعــدم تــكــافــؤ الـ
وظيفة أو اقتناء مسكن أو حتى في قيام دورات تدريبية من 
أجل مستقبل أفضل، ذنبهم الوحيد أنهم من أصــول عربية 
السياحة  لترويج  أجنبية  وكـــاالت  تقارير  وكــانــت  مسلمة«. 
الخليجي يعد  السائح  إنفاق  أن متوسط  أفــادت  العالم،  في 
مرتفعا مقارنة بالسائحن من مختلف دول العالم، وهو ما 

يجعل السياحة الخليجية سياحة نوعية. 
ــيـــة لــدعــم  ــراهــــن فــرنــســا عــلــى جـــاذبـــيـــة الــســيــاحــيــة الـــدولـ وتــ
اقـــتـــصـــادهـــا. وأقـــامـــت بــرنــامــجــا حــكــومــيــا لــتــطــويــر الــقــطــاع 
يــتــضــمــن ثـــاثـــن بـــنـــدًا، مـــن بــيــنــهــا تــســهــيــل إجــــــــراءات منح 

التأشيرات ملواطني دول الخليج.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قال رئيس مكتب اإلعام في الشركة الليبية للموانئ 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــقــويــري،  محمد  )حكومية(، 
واردات الباد من مختلف السلع انخفضت نحو %50، 
العام الحالي، مقارنة بنفس  خال النصف األول من 
ــك بــســبــب عـــدم تــوافــر  الــفــتــرة مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، وذلــ

الدوالر، في ظل أزمة مالية خانقة ضربت الباد.
وأوضح القويري، أن حجم الواردات من شهر يناير/

ــانـــون الـــثـــانـــي حــتــى نــهــايــة شــهــر يــونــيــو/حــزيــران  كـ
املاضي بلغت 2.240 مليون طن، وهي نصف الكمية 

املاضي تقريبًا،  العام  الفترة من  املستوردة في نفس 
مشيرًا إلى أن أكثر الفترات حركة هما شهرا مايو/أيار 
ويونيو/حزيران، وذلك بسبب االعتمادات املستندية 

التي فتحت لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
العاصمة طرابلس،  في  املــركــزي  ليبيا  وكــان مصرف 
خصص، الشهر قبل املاضي، نحو 3.1 مليارات دوالر 

لتوريد السلع الغذائية والدوائية.
وأضاف املسؤول في الشركة الليبية للموانئ، أن عدد 
الحاويات املكافئة التي وصلت املوانئ انخفضت من 
134 ألف طن خال النصف األول من العام املاضي إلى 

87 ألف طن خال النصف األول من العام الجاري. 

والتفريغ  بالشحن  للموانئ  الليبية  الشركة  وتــقــوم 
الــــواردات بشكل كامل،  البحرية وتــرصــد  والــخــدمــات 

وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة املواصات.
ــفـــاض الــــــــــواردات إلـــى  ــقــــويــــري، ســـبـــب انـــخـ وأرجـــــــع الــ
األزمــــــة املـــالـــيـــة الـــتـــي تــمــر بــهــا لــيــبــيــا بــســبــب تــراجــع 
إلــى مستويات متدنية، ما تسبب في  إيـــرادات النفط 
تراجع اإليــرادات من النقد األجنبي، وبالتالي تراجع 

العمليات االستيرادية.
وأشار إلى أن املوانئ التي تعمل حاليًا هي طرابلس 
)غــــرب( والــخــمــس والــبــريــقــة وطــبــرق )شـــــرق(، بينما 
ــــوف )شـــــرق(  ــ الـــحـــركـــة مـــتـــدنـــيـــة فــــي مـــيـــنـــاء رأس النـ

بنغازي ودرنــة )شمال شــرق(.  ومتوقفة في ميناءي 
وأكــــد أن املـــوانـــئ الــتــي يـــعـــّول عــلــيــهــا بــشــكــل رئيسي 
لسعتها التخزينية ثاثة موانئ تجارية، منها اثنان 
يعمان، وهما طرابلس والخمس، وواحد متوقف عن 

العمل وهو ميناء بنغازي.
وحــســب مــحــلــلــن، أدى تــراجــع الــــــواردات إلـــى ضعف 
النشاط التجاري في األسواق وشح العديد من السلع، 
إلى ارتفاع األسعار بشكل كبير. وتستورد ليبيا من 
الخارج معظم احتياجاتها والتي تصل إلى 85% من 
من  تشغيل  ومستلزمات  والــدوائــيــة  الغذائية  السلع 

املصانع، حسب التقارير الرسمية. 

50 % انخفاضًا في واردات ليبيا خالل نصف عام

أرباح 
فولكسفاغن 

تفوق 
التوقعات

قالت شركة فولكسفاغن، 
أمس، إن أرباح التشغيل 
فـــــاقـــــت الـــــتـــــوقـــــعـــــات فــي 
الــنــصــف األول مــن الــعــام 
ــة  ــ ــومــ ــ ــدعــ ــ الـــــــــــــجـــــــــــــاري، مــ
بـــخـــفـــض الـــتـــكـــالـــيـــف فــي 
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــامـ ــ عـ
ــة وارتــــــــفــــــــاع  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ــات الــــــســــــيــــــارات  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـ
األوروبــيــة، لكنها أعلنت 
مخصصات  تجنيب  عن 
 2.2 قـــيـــمـــتـــهـــا  ــدة  ــ ــ ــديـ ــ ــ جـ
مليار   2.4( يـــورو  مــلــيــار 
يـــتـــعـــلـــق  ــا  ــمــ ــيــ فــ دوالر( 

بفضيحة االنبعاثات.
وقــــــــالــــــــت أكـــــــبـــــــر شــــركــــة 
ســــــيــــــارات أوروبـــــــيـــــــة إن 
لأشهر  التشغيل  أربــاح 
الـــــســـــتـــــة املــــنــــتــــهــــيــــة فـــي 
ــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــهـ شـ
بـــــاســـــتـــــبـــــعـــــاد الـــــبـــــنـــــود 
االستثنائية قد زادت %7 
إلـــى 7.5 مــلــيــارات يـــورو. 
ــافـــت أن هــــذا يــفــوق  وأضـ
لكنها  املحللن  توقعات 
التوقعات.  هــذه  تذكر  لــم 
أقرت  فولكسفاغن  كانت 
فــــــــي شـــــهـــــر ســـبـــتـــمـــبـــر/

تطبيق  بــتــركــيــب  ــلـــول  أيـ
مخالف للقانون لتعطيل 
ضوابط التلوث في أكثر 
ــارة  ــيـ ــيـــون سـ ــلـ مـ ــــن 11  مـ
تعمل بالديزل في أنحاء 
الــعــالــم بــمــا أوقــــد شـــرارة 
أكــــبــــر أزمــــــــة فـــــي تــــاريــــخ 

الشركة.
)Getty(

مصارف لبنان تسعى لالستقرار
إنه  سالمة،  رياض  المركزي،  لبنان  مصرف  حاكم  قال 
المحلية بقانون يستهدف  التزام المصارف  سيتأكد من 
من  أسابيع  بعد  وذلك  اهلل،  لحزب  المالية  المصادر 
بعد  كبيرا،  لبنانيا  مصرفًا  استهدف  بقنبلة  هجوم 
وقال  بالحزب.  مرتبطة  حسابات  إغالق  في  شرع  أن 
من  األميركي  القانون  تفعيل  يجب  إنه  أمس،  لرويترز، 
المالي  النظام  إطار  في  اللبنانية  المصارف  إبقاء  أجل 
العالمي، وتحقيق االستقرار لالقتصاد المثقل بالديون، 
السياحة  وقطاع  النمو  فيه  يتضرر  الذي  الوقت  في 
هذا  »بالطبع  وأضاف  سورية.  في  الدائرة  الحرب  من 
)القانون( خلق الكثير من التوتر في البالد، والتوتر ليس 

جيدا للبنان، لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا«.

أرامكو توقع عقود مشروع غاز
أرامكو،  العمالقة،  السعودية  النفط  شركة  أعلنت 
عقود  أربعة  توقيع  عن  أمس،  صحافي،  مؤتمر  في 
للكهرباء  السعودية  بينها  من  شركات،  مع  هندسية 
الفاضلي  محطة  مشروع  لبناء  الفرنسية،  وانجي 
المتوقع  من  إنه  أرامكو،  وقالت  الغاز.  لمعالجة 
استكمال المشروع البالغة قيمته 50 مليار ريال )13.3 مليار 
دوالر( بنهاية 2019. وكانت الشركة وقعت، أواخر العام 
الماضي، عقودا أخرى للمشروع. ويضم المشروع إنشاء 
محطة للكهرباء بطاقة 1500 ميغاوات. ومن المقرر أن 
يرفع المشروع الطاقة اإلنتاجية للغاز في المملكة ألكثر 
في   ،2020 بحلول  معيارية  مكعبة  قدم  مليار   17 من 

إطار مساعي السعودية لتطوير هذا القطاع.

ماستركارد تزيد عمالءها بمصر
قال المدير العام لشركة ماستركارد في مصر ومنطقة 
تستهدف  شركته  إن  حسن،  مجدي  أفريقيا،  شمال 
أكثر من 16 مليون  إلى  زيادة عدد عمالئها في مصر 
عميل  مليون   20 نحو  وإلى  العام،  هذا  بنهاية  عميل 
يونيو/حزيران  نهاية  في  مليونا   15 من   ،2017 خالل 
التاجر  تتعامل مع  ال  2016. وأضاف حسن »ماستركارد 
النهائي أو المستهلك النهائي. دورنا هو تقديم حلول 
بالبطاقات  مختصين  ولسنا  اإللكترونية،  للمدفوعات 
اإللكتروني، سواء من خالل  للدفع  لدينا حلول  فقط. 
وأضاف  البطاقات«.  أو  اإلنترنت  أو  المحمول  الهاتف 
بنهاية  مصر  في  عميل  مليون   15 عن  يزيد  ما  »لدينا 

يونيو/حزيران الماضي، بزيادة 40% عن نهاية 2015«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

ملاذا تقوم االنقالبات العسكرية 
على الحكومات املنتخبة وتضرب 

عرض الحائط باملؤسسات النيابية 
وصوت رجل الشارع كما حدث 

قبل أيام بتركيا؟ 
اإلجابة ببساطة تكمن في السلطة 

بكل معانيها من نفوذ وقوة 
وسطوة وحصانة وقهر لآلخرين 
واستعباد للشعب وإذالل للفقراء 

وللشباب خاصة الجامعي، وقصر 
وظائف القضاء والشرطة والجيش 

والسلك الدبلوماسي على فئة 
محدودة هم أبناء قادة االنقالب 

واملخلصني لهم، »فنحن شعب وهم 
شعب والعني ال تعلو على الحاجب«، 

كما يقول قادة االنقالب.
وربما يصاحب كل ذلك فوز قائد 

االنقالب برئاسة الدولة ووزارة 
سيادية، وفوز املساندين له برئاسة 
الحكومة أو بمنصب وزاري أو على 

األقل برئاسة مؤسسة رسمية 
مهمة أو شركة حكومية.

ونادرًا ما نجد أن قائد االنقالب 
يتنازل عن السلطة عقب نجاح 

انقالبه، خاصة إذا كان هذا 
االنقالب دمويًا، أو يجري هذا 
القائد انتخابات رئاسية دون 

املشاركة بها، فقادة االنقالبات 
دائمًا ما يرشحون أنفسهم في أول 

انتخابات صورية يتم إجراؤها، 
ويفوزون عادة باكتساح وبنسب 

تنتمي لفصيلة 3 تسعات.
وأحيانًا تكون االنتخابات التي 

جرى 
ُ
يجريها هؤالء شبه نزيهة وت

بدون تزوير حتى يتم إرضاء 
الخارج وانتزاع موافقة املؤسسات 

املالية الدولية على منح البالد 
قروضا ضخمة، والناس تختار 

أحيانا قادة االنقالب املرشحني في 
االنتخابات الرئاسية ربما بسبب 

الخوف من بطش أنظمتهم.
لكن هل هناك سبب آخر وراء 

االنقالبات، خاصة تلك التي تتم 
في دول شبه مستقرة اقتصاديًا 

وحققت حكوماتها طفرات في 
األحوال املعيشية ملواطنيها، كما 

حدث في دول كثيرة آخرها تركيا؟ 
نعم هناك سبب غير اكتساب 

السلطة والنفوذ السياسي، وهو 
الثروة واألموال التي يحصدها قادة 
االنقالب عقب انقالبهم، فحكم بلد 

غني بالثروات يسيطر العسكر 
على كل مفاصل الدولة فيه يعني 
ثروات طائلة ونفوذا ماليا وعقود 

سالح وصفقات أراٍض ومشروعات 
بزنس. ونجاح االنقالبات يعني 

موازنة مفتوحة لألجهزة األمنية، 
ومخصصات أكبر لشراء السالح، 

ومكاسب مالية أكبر ملنفذي 
االنقالب واملتعاونني معهم، خاصة 

من أجهزة األمن، ويعني رواتب 
وحوافز متواصلة للعسكريني في 

الوقت الذي يتم فيه إرهاق املواطنني 
بالرسوم والضرائب والجمارك، 

ويعني الفوز بالصفقات املطروحة 
لتنفيذ مشروعات كبرى كالطرق 

والكباري واملطارات ومحطات إنتاج 
الكهرباء، ويعني فرض مزيد من 

الضرائب مقابل إعفاءات ضريبية 
للمؤسسات املنتمية للمؤسسة 

العسكرية. خطورة االنقالبات أنها 
تقضي على القطاع الخاص وتجعل 
املؤسسة العسكرية هي رقم واحد 
ش« 

ّ
في املعادلة االقتصادية، و»تطف

املستثمرين الجانب.

االنقالبات... 
السلطة والثروة
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تطبيق عقلية »الفيال وسط الغابة« أم فرض حدود سياسية؟

سياج إضافي بين إسرائيل واألردن

قانون العزل لضبط العمل الفلسطيني

التحصينات اإلسرائيلية 
تشمل أبراج 

مراقبة وشبكات إنذار

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يـــمـــلـــك رئــــيــــس حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــل 
األسبق، إيهود باراك، كامل حقوق 
الـــذي وصــف  تعبيره  عــلــى  امللكية 
فيه إسرائيل أنها »فيا في وسط الغابة«، إال 
أن رئيس الحكومة الحالي، بنيامن نتنياهو، 
هــو مــن يــتــرجــم هـــذا الــتــعــبــيــر إلـــى ركــيــزة في 
الرامية  واالحتالية  االستيطانية  سياساته 
نهائيًا على مشروع ومقترحات  القضاء  إلى 
ــتـــن.  تـــســـويـــة ســلــمــيــة تـــقـــوم عـــلـــى حــــل الـــدولـ
ــلـــى تـــعـــزيـــز الـــدفـــاعـــات  ويـــعـــمـــل نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
مع  الــحــدود  على  اإلسرائيلية  والتحصينات 
كافة دول الطوق العربي، وسط ابتاع ما تم 
احــتــالــه مــن هضبة الــجــوالن ومــــزارع شبعا، 
عبر تشييد جدران فاصلة وسياجات معدنية 

مع شبكات إنذار على امتداد هذه الحدود.
وفي هذا السياق، جاء الكشف، أمس األربعاء، 
ــــن اإلســرائــيــلــيــة على  األمـ مــوافــقــة وزارة  عـــن 
مــخــطــط إلقـــامـــة ســيــاج حـــــدودي إضـــافـــي مع 
األردن، جنوب الحمة السورية بحجة حماية 
أمـــن إســرائــيــل فــي املــثــلــث الـــحـــدودي األردنــــي 
الــســوري اإلســرائــيــلــي، أي فــي أقصى الحدود 
الشمالية الشرقية إلسرائيل. وكانت إسرائيل 
أقامت في العام 2013 سياجًا حدوديًا مشابهًا 
ولغاية جبل  السورية شرقًا  الحمة  من  يمتد 
ألــواح معدنية ترتفع  الشيخ، وهــو مكون من 
لــغــايــة 5 أمــتــار، وفــوقــهــا ســيــاج شــائــك، وذلــك 
ــتــــداد 90 كــيــلــومــتــرًا. وتـــبـــع ذلـــــك، مع  عــلــى امــ
تـــوطـــد الــتــنــســيــق اإلســـرائـــيـــلـــي الــــروســــي في 
سورية، إطاق تصريحات من كبار املسؤولن 
اإلسرائيلن، بدءًا بالرئيس اإلسرائيلي، رؤبن 
ــان أول مـــســـؤول إســرائــيــلــي  ــــذي كــ ريــفــلــن، الـ
التقى الرئيس الروسي، فاديمير بوتن، بعد 
إعان األخير سحب جزء من قواته من سورية 
أن  التصريحات،  وإعــادة نشرها، ومفاد هذه 
سورية  مــع  املستقبلية  اإلسرائيلية  الــحــدود 
يـــجـــب أن تــشــمــل داخـــلـــهـــا هــضــبــة الـــجـــوالن 
املــحــتــلــة وعــــدم إعـــادتـــهـــا فـــي املـــفـــاوضـــات مع 
ســوريــة. وهــي تــصــريــحــات، كــررهــا الحــقــًا في 
األمر  نتنياهو. ويثير هذا  أكثر من مناسبة، 
السياج  من  الحقيقية  الغاية  تــســاؤالت حــول 
الـــحـــدودي »األمـــنـــي« الــــذي أقــامــتــه إســرائــيــل، 
ــًا يــضــمــن فـــرض  ــيــ لــجــهــة كـــونـــه مــخــطــطــًا أولــ
ــديـــدة تعمل  ــدود ســيــاســيــة جـ ــ حـــقـــائـــق، أو حـ

إسرائيل على تكريسها.
ويــتــوافــق هـــذا الــتــوجــه مـــع الــخــطــة الــجــديــدة 
إلقـــامـــة ســـيـــاج حـــــدودي عــنــد مــثــلــث الـــحـــدود 
األردنية السورية، جنوبي الحمة السورية، مع 
بناء أبراج مراقبة إسرائيلية ونصب شبكات 
إنــذار، والسيما أن إسرائيل بدأت وألول مرة، 
تتحدث، من أفواه مسؤولي األجهزة األمنية، 
عــن تــوطــيــد تنظيمات جــهــاديــة، ســـواء كانت 
مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم »داعـــــــش« أو تــحــمــل فــكــره، 
بالتالي  وأنــهــا تشكل  األردن،  داخـــل  أقــدامــهــا 
خطرًا على أمن إسرائيل، يداهمها من األردن 

ولو من املثلث الحدودي مع سورية.
وال يمكن عزل هذا املقطع الجديد من السياج 

املقطع  املعروفة بمناجم تمناع. ويصل طول 
نتنياهو  أوضــح  إلى 30 كيلومترًا،  الجنوبي 
أن مــمــيــزاتــه األســـاســـيـــة هـــي فـــي عــــدم وجـــود 
مــبــاٍن مــحــاذيــة لـــه، خــافــًا لــلــوضــع الــقــائــم في 
يوجب  مما  الغربية،  الضفة  وفــي  غــزة  قطاع 
وآبــار  أنفاق  احتماالت حفر  باالعتبار  األخــذ 
عــلــى مــقــربــة مــن الــســيــاج أو الـــجـــدار الــفــاصــل 
)فــي الضفة والــقــطــاع(، بحسب وجــهــة النظر 

اإلسرائيلية.
نتنياهو  ينِف  فلم  املفتوحة،  املناطق  أمــا في 
فــي الــجــولــة املـــذكـــورة أن الــهــدف األخـــيـــر، في 
هذا السياق، هو إحاطة إسرائيل بسياج أمن، 
سياجًا  نبني  »هــل  مضيفًا  »الفيا«،  لحماية 
وعــراقــيــل عــلــى امــتــداد الـــحـــدود؟ الــجــواب هو 
أن  علينا  فيه  نعيش  الــذي  املحيط  ففي  نعم. 
املفترسة«،  الحيوانات  من  أنفسنا  عن  ندافع 
ــعـــوت  ــديـ ــل فــــي حـــيـــنـــه مــــوقــــع »يـ ــقـ وفــــــق مــــا نـ

أحرونوت« اإلسرائيلي.
وبحسب تصريحات نتنياهو السابقة يتبن 
الــحــدودي هو  السياج  مــن  الجديد  املقطع  أن 
إسرائيل  إسرائيلي إلحاطة  جــزء من مخطط 
بـــالـــجـــدران الــفــاصــلــة والـــســـيـــاج، إضـــافـــة إلــى 
القائمة في  الثغرات  وضــع خطط إلغــاق كــل 

الجدار الفاصل بن إسرائيل والضفة الغربية 
املحتلة املعروف بجدار الفصل العنصري. 

الــرغــم مــن أن سياسة إحــاطــة إسرائيل  وعلى 
ــنـــي عــلــى امــــتــــداد الــــحــــدود مع  بــالــســيــاج األمـ
فـــي عهد  ــا  ــنـــاؤهـ وبـ بــهــا  الــعــمــل  بــــدأ  األردن، 

األمــنــي مــع سيناء،  نتنياهو )خــافــًا للسياج 
ــاء بـــاألســـاس لــوقــف تــدفــق الــاجــئــن  الــــذي جـ
األفـــارقـــة إلـــى إســرائــيــل عــبــر صــحــراء سيناء، 
ــدء نــشــاط »داعـــــش« فـــي شــبــه جــزيــرة  وقــبــل بـ
الـــعـــام  إلـــــى  تـــعـــود  ــاء( إال أن جــــذورهــــا  ــنـ ــيـ سـ
فــي  الـــتـــخـــطـــيـــط  ــم  قـــسـ ــع  ــ ــهـــا وضــ يـــومـ  .2007
ــتـــال تـــصـــوره لــســبــل تــأمــن غــور  جــيــش االحـ
األردن واملــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة فــيــه، في 
ظل أي تسويات مع الجانب الفلسطيني )في 
أوج املــفــاوضــات بــن حــكــومــة إيــهــود أوملـــرت 
ــلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة(. وحـــــــدد الــجــيــش  والـــسـ
اإلســرائــيــلــي آنــــذاك، وجـــوب بــقــاء غـــور األردن 
ــــو مــــا أفـــشـــل فــــي نــهــايــة  تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــه، وهـ
املطاف مقترحات الجنرال األميركي، جيمس 
جــونــز، لــتــرتــيــبــات أمــنــيــة تــبــقــي قــــوات جيش 
االحتال بن الضفة ونهر األردن على أن يتم 
اســتــبــدالــهــا بــعــد 3-5 ســنــوات بــقــوات دولــيــة، 
وهــــو املــقــتــرح الــــذي رفــضــه نــتــنــيــاهــو، وكـــان 
من بن أسباب فشل مبادرة وزيــر الخارجية 
األميركي، جون كيري، بن عامي 2013 و2014 
ورفض إسرائيل ملقترحات جديدة للترتيبات 

األمنية، قدمها الجنرال األميركي جون اآلن.
ــــض اإلســــرائــــيــــلــــي لــلــمــقــتــرحــات  ــرفـ ــ ودفــــــــع الـ
األميركية، وما تبع ذلك من فشل مبادرة كيري 
اإلسرائيلية،  الفلسطينية  املفاوضات  ووقــف 
بــحــكــومــة نــتــنــيــاهــو إلـــى فـــرض رؤيــتــهــا على 
أرض الواقع، متسلحة بتقارير االستخبارات 
العسكرية اإلسرائيلية التي ميزت عامي 2013 
التنظيمات  و2014 وركــزت على تنامي خطر 
الجهادية و»داعــش« اآلتي من كل من سورية 

واألردن، والحقًا من سيناء.
وقد انطلقت حكومة االحتال في بناء الجدران 
اإلسمنتية والسياج الحدودي املعدني املزود 
اإلنــذار  الشائكة وأجهزة ومحطات  باألساك 
على كافة حدودها مع الدول العربية. وزادت 
على ذلك في قطاع غزة، بعد العدوان األخير، 
ــدار فـــاصـــل يـــبـــدأ مـــن بـــاطـــن األرض  ــ بــبــنــاء جـ
ــاق هــجــومــيــة من  ــفـ ــال عــمــلــيــات حــفــر أنـ ــشـ إلفـ
الــحــدود اإلسرائيلية على  غــزة تنتهي داخــل 

مشارف املستوطنات الحدودية مع القطاع.
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سياسة

ُتشّدد إسرائيل 
القيود القانونية على 

النواب الفلسطينيين في 
الكنيست، وعلى عملهم 
السياسي، مع إقرار قانون 

يتيح عزلهم

يطوق االحتالل اإلسرائيلي نفسه بسياجات أمنية حدودية، أحدثها أعلن عنها أمس، بكشفه عن نيته إقامة سياج حدودي 
إضافي مع األردن جنوبي الحمة السورية، في خطوة يخشى أن تكون ضمن مخطط لفرض حدود سياسية جديدة

يبرر نتنياهو السياج بحماية أمن إسرائيل )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

يــحــمــل الـــقـــانـــون الـــــذي أقـــــره الــكــنــيــســت، ليل 
ــوان قـــانـــون  ــ ــنـ ــ الــــثــــاثــــاء األربـــــــعـــــــاء، تـــحـــت عـ
ــذي يـــجـــيـــز إبــــعــــاد عـــضـــو مــن  ــ ــ ــاد«، الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »اإلبـ
أعضاء الكنيست على الرغم من انتخابه من 
الشعب، أبعادًا خطيرة تهدد مستقبل طبيعة 
وجوهر العمل السياسي للفلسطينين داخل 
األراضــــي املــحــتــلــة. ويــفــرض عــلــى هـــذا العمل 
قيودًا إسرائيلية لم تكن موجودة في السابق، 
ويشكل محاولة، متأخرة، »لتصحيح خطأ« 
السابقة،  االنتخابات  فــي  الحسم  نسبة  رفــع 
الذي هدف إلى إسقاط األحزاب العربية، لكنه 
أدى إلى تحالفها في قائمة مشتركة تمكنت 

من إدخال 13 عضوًا إلى الكنيست.
وجاء هذا القانون باألساس بناء على مبادرة 
ــن رئـــيـــس حــكــومــة االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي،  مـ
ــــواب  ــاد نـ ــ ــعـ ــ ــهــــدف إبـ ــيـــاهـــو، بــ ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــن نـ
ــن الــكــنــيــســت، والســيــمــا  الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي مـ
املاضي  فبراير/شباط  في شهر  لقائهم  بعد 
 شهداء القدس، الذين يرفض االحتال 

َ
عوائل

تــســلــيــم جــثــامــيــنــهــم ألهــالــيــهــم. ويـــنـــدرج في 
إطار استكمال حملة التحريض التي يقودها 
ــواب حـــزب »الــتــجــمــع  نــتــنــيــاهــو نــفــســه ضـــد نــ
الوطني« وهم، باسل غطاس، وحنن زعبي، 

وجــمــال زحــالــقــة، بحجة أنــهــم غــيــر جديرين 
القانون جاء  أن  إال  الكنيست.  أن يكونوا في 
النشاط  يــردع  كقانون  النهائية  صيغته  فــي 
العرب، ويكرس حــدودًا ال  املستقبلي للنواب 
يحق لهم تجاوزها، سواء على مستوى األداء 
التصريح  على مستوى  أم  العملي  البرملاني 

والتعبير عن الرأي.
وينص القانون على أنه يحق للكنيست عزل 
وإبعاد أي نائب عضو فيه، بحجة تحريضه 
عــلــى الــعــنــصــريــة، أو دعـــم اإلرهـــــاب، فــي حــال 
الطلب سبعن عضو كنيست، منهم 10  قــدم 
على األقل من املعارضة، وأن يوافق على هذا 
الطلب 90 نائبًا في الكنيست، لكنه ال يسري 
عــلــى تــصــريــحــات وخــطــوات أو أعــمــال يعود 
تاريخها إلى قبل سن هذا القانون، أو خال 

املعركة االنتخابية. 
ومع أن الشرط الذي يتحدث عن عدم سريان 
الــقــانــون عــلــى األفـــعـــال والــتــصــريــحــات الــتــي 
الــنــواب  ــه، يعني فــي واقـــع 

ّ
سبقت عملية ســن

ــعـــرب، وال ســيــمــا نــــواب الــتــجــمــع الــوطــنــي،  الـ
وتــحــديــدًا، الــنــائــب، حــنــن زعــبــي، عـــدم توفر 
دلــيــل أو ســبــب لــتــقــديــم طــلــب بــإبــعــادهــم عن 
ــه يــشــكــل فــــي واقــــع  ــ الــكــنــيــســت حـــالـــيـــًا، إال أنـ
الحال نوعًا من السيف املسلط على رؤوسهم 
أنهم في حال أصروا  لهم،  وتهديد متواصل 
فــــي املــســتــقــبــل عـــلـــى تــــكــــرار نـــفـــس املــــواقــــف، 
الســيــمــا الــتــشــديــد عــلــى أن مــقــاومــة االحــتــال 
حق وأن املقاومة شيء شرعي، فإنهم والحالة 
هذه يعرضون أنفسهم لخطر تقديم شكاوى 

ضدهم لطلب عزلهم من الكنيست.
ــطـــور يــعــنــي فــــي ســـيـــاق الــخــطــاب  ــتـ وهــــــذا الـ
إسرائيل،  في  املتفاقمة  والعنصرية  الفاشي 
بـــقـــاء الـــنـــواب الـــعـــرب رهـــائـــن نـــــزوات الــيــمــن 
اإلســــرائــــيــــلــــي ونــــــوابــــــه، وعـــــرضـــــة لــحــمــات 
التحريض الفاشي ضدهم عند كل تصريح أو 
موقف يعبرون عنه ضد االحتال، أو تأييدًا 

لــحــق الشعب  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة،  لــانــتــفــاضــة 
ومـــن شــأن  االحـــتـــال.  بــمــقــاومــة  الفلسطيني 
هذا الوضع أن يــؤدي إلى شل نشاط النواب 
العرب في هذا املجال، السيما في حال مضت 
حــكــومــة االحـــتـــال قـــدمـــًا فـــي تــشــريــع قــانــون 
ــة الــشــعــب  ــ يــنــص عــلــى أن إســـرائـــيـــل هـــي دولـ
اليهودي. وبالتالي فإن كل من يريد ترشيح 
بإسرائيل  يعترف  أن  عليه  للكنيست،  نفسه 
دولــــــة يــــهــــوديــــة، مـــمـــا يــعــنــي عـــنـــدهـــا شــطــب 
الرافضة لهذا املوقف، وفي  العربية  األحــزاب 
مقدمتها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، 
الذي كان أسسه عزمي بشارة، وتزعمه حتى 
خـــروجـــه لــلــمــنــفــى الــقــســري فـــي الـــعـــام 2007، 

إضافة إلى الحركة اإلسامية الجنوبية.
في غضون ذلــك، انتقد مركز »عــدالــة«، املركز 
القانوني لحقوق الفلسطينين في إسرائيل، 
قــانــون »اإلبـــعـــاد«، معتبرًا أنــه »يــمــس بشكل 
املجتمع  فــي  األســاســيــة  الحقوق  أحــد  خطير 
الديمقراطي، وهو حق االنتخاب والترشح«. 
وأضاف: »ال شك أن القانون يهدف إلى إقصاء 
أعضاء الكنيست العرب الذين يتجرأون على 
لهم  ترسمها  التي  النشاطات  حــدود  تجاوز 
الغالبية اليهودية، وبذلك يتم إخفاء الخطاب 
املــخــتــلــف لــلــجــمــهــور الـــعـــربـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
الحركة  بإخراج  القرار  إلى  القانون  ويضاف 
ــدد من  ــانـــون، وإلـــــى عــ ــقـ ــة خـــــارج الـ ــيـ اإٍلســـامـ
الــقــوانــن الــتــي ســنــت فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
مثل قانون رفع نسبة الحسم، وقانون النكبة 
وقانون املقاطعة، والتي تسعى في جوهرها، 
وبأشكال مختلفة، إلى تكميم أفواه املواطنن 

العرب«، كما جاء في بيان مركز »عدالة«.
ــًا، إلــــى سلسلة  ــقـــانـــون، أيـــضـ ــذا الـ ويــنــضــم هــ
مــن الــقــوانــن الــتــي تــســعــى لــتــجــريــم الــنــشــاط 
مثل  إســرائــيــل،  فــي  للفلسطينين  السياسي 
قانون حظر إحياء ذكرى النكبة في الهيئات 

املحلية العربية.

الحدودي مع األردن، في نقطة التقاء الحدود 
األردنية السورية، عن مقطع سابق من السياج 
الــحــدودي كــانــت إســرائــيــل أطلقت بــنــاءه، في 
ــي، عــنــد نــقــطــة الـــتـــقـــاء الـــحـــدود  ــاضــ الـــعـــام املــ
ــة مـــع مــصــر وإســـرائـــيـــل فـــي الــجــنــوب.  ــيـ األردنـ
وكــان نتنياهو قد أعلن، خال جولة له، على 
من  فبراير/شباط  في  السياج،  مسار  امــتــداد 
ــه ســيــاج ضــــروري لحماية  الــعــام الــحــالــي، أنـ
أمــن إسرائيل »مــن وحــوش البرية«، ما يعيد 
إلــى األذهـــان تعبير إيــهــود بـــاراك عــن »الفيا 
وســــط الـــغـــابـــة«. ويـــهـــدف الــســيــاج الــجــنــوبــي 
املذكور إلى تأمن حماية الحدود اإلسرائيلية 
مع كل من سيناء املصرية واألردن، والسيما 
تأمن املطار الدولي الذي تقيمه إسرائيل في 
الــجــنــوب شــمــالــي مــديــنــة إيــــات، فــي املنطقة 

متابعة

■ رجب طيب أردوغان: التاريخ سيسجل هذه #املحاولة_ 
االنقابية التي وقعت في 15 يوليو بأن أصحابها قد تلقوا 

فيها درسًا كبيرًا من هذا الشعب املجيد

■ نحر طفل على يد #حركة_ الزنكي ال يمكن االعتذار 
عنه بمجرد بيان. القضية ليست سمعة الثورة التي تلطخت 

بل حقيقة ما نحمله من قيم تميزنا عن حقارة #النظام ـــ 
السوري

■ لو كانت #جبهة_النصرة هي من قصفت موقع شبيحة 
بشار األسد في #القنيطرة لتبنته فورًا وافتخرت به، لكن 

النظام أجنب من أن يلصق التهمة بالعدو اإلسرائيلي، فيضطر 
إلى تسمية جهة مؤكد وجودها في سورية، وهل الوجود 

اإلسرائيلي مخفّي؟

■ تعريف #الوقاحة_ املصرية: يصفقون ألحكام اإلعدام لرئيس 
منتخب ديمقراطيًا في #مصر، وينتقدون اعتقال االنقابين 

من قبل رئيس منتخب ديمقراطيًا في #تركيا

■ عندما ثار شعب #سورية لم يكن هناك #داعش وعندما أراد 
الغرب الهرب خلق داعش ولم يكتف بذلك، بل أدخل #روسيا 

و#إيران

■ أميركا غزت #العراق بتقارير كاذبة، واليوم تطلب من #تركيا 
دالئل على توّرط غولن القابع في بنسيلفانيا باالنقاب!

إذا لم تستح فاصنع ما شئت

■ عضو مجلس النواب عن #البصرة محمد الطائي: من لديه 
مليشيا يبقى فوق القانون والقانون ال يطبق إال على #فقراء_

العراق

■ السفير البريطاني في #لبنان هيوغو شورتر: #األحزاب_
اللبنانية مسؤولة عن لبنان ونوابها منتخبون من شعبه، 
وعليهم اتخاذ قرار انتخاب_رئيس وليس انتظار أن يطلب 

الخارج ذلك

المستخلصة« من عدوان  »العبر  لبنان، وكجزء من  الحدود مع  على 
لتغيير  وبناء  حفر  بأعمال  عدة،  أشهر  منذ  االحتالل،  بدأ   ،2006 تموز 
بما في ذلك قطع  لبنان،  الحدودي مع  للشريط  الطبوغرافي  المبنى 
تحول  صخرية  عراقيل  ووضع  الحدودية  السفوح  وتجريف  األشجار 
»الجزر  وإزالة  جهة،  من  برية  هجمات  شن  من  اهلل  حزب  تمكن  دون 
يمكن  التي  والشجيرات  األشجار  من  خــاٍل  »مــدى«  وخلق  الحرجية« 

لعناصر عسكرية االختباء خلفها من جهة ثانية.

ِعَبر عدوان تموز
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــام عــلــى بـــدء تطبيع  لـــم تــمــر إال أيــ
العاقات االقتصادية بن موسكو 
وأنــــــــقــــــــرة، حــــتــــى شـــــهـــــدت تـــركـــيـــا 
أثــارت تساؤالت حول  محاولة انقاب فاشلة 
املستقبلية  وتوجهاتها  الباد  استقرار  مدى 
فــــي عـــاقـــاتـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة، ومـــصـــيـــر قــطــاع 
السياحة واملشاريع الكبرى. وفي الوقت الذي 
تـــهـــدد فــيــه حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت والــتــلــمــيــحــات 
بالعودة إلى تطبيق عقوبة اإلعدام، مستقبل 
عــاقــة تــركــيــا بــاالتــحــاد األوروبــــــي، قــد تتجه 

أنقرة نحو مزيد من التعاون مع روسيا.
موسكو  تعتمد  الغربية،  الـــدول  عكس  وعلى 
الذي يستبعد  السيادية«  »الديمقراطية  مبدأ 
تأثير األوضــــاع الــداخــلــيــة فــي الـــدول األخــرى 

على العاقات الخارجية.
ويتوقع آمور غادجييف، الباحث في الشؤون 
التابع ألكاديمية  التركية بمعهد االستشراق 
الــــعــــلــــوم الــــروســــيــــة، أن تـــتـــجـــه تــــركــــيــــا، عــلــى 
املــســتــوى الــتــكــتــيــكــي عــلــى األقـــــل، نــحــو مــزيــد 
مــن الــتــقــارب االقــتــصــادي مــع روســيــا وبــلــدان 

أوراسيا، على املدى القصير. 

»كــان  الــجــديــد«:  »العربي  لـ ويــقــول غادجييف 
هـــــذا الـــتـــوجـــه واضــــحــــا حـــتـــى قـــبـــل مـــحـــاولـــة 
االنقاب، ولكن الدعم الروسي املعلن للسلطة 
الــشــرعــيــة قــد يــشــكــل دفــعــة إضــافــيــة لتحقيق 
لنقل  الــتــركــي«  »السيل  مثل  عماقة  مشاريع 

الغاز إلى أوروبا«.
ويتوقع الباحث الروسي أن تبدي تركيا بعد 
محاولة االنقاب، مرونة أكبر وتقدم تنازالت 
الغاز  املتعلقة بأسعار  وتقبل شروط روسيا 
أزمة  قبل  وحتى  إلــخ.  الترانزيت..  وتعريفات 
ــرة الـــحـــربـــيـــة الــــروســــيــــة، تـــأخـــر تــنــفــيــذ  ــائـ ــطـ الـ
مــشــروع »الــســيــل الــتــركــي« بــســبــب الــخــافــات 
ــاز الــــروســــي واالنــتــخــابــات  ــغـ ــار الـ ــعـ ــول أسـ حــ
البرملانية املبكرة في تركيا في العام املاضي، 
كما تم تقليص طاقته التمريرية من 63 مليار 
متر مكعب من الغاز سنويا إلى 31.5 مليارا. 
عــلــمــا أن املـــشـــروع يــقــتــضــي مـــد خـــط أنــابــيــب 
الـــغـــاز عــبــر قــــاع الــبــحــر األســــــود إلــــى تــركــيــا، 
الــحــدود التركية  لــلــغــاز عــلــى  وإنــشــاء مجمع 

اليونانية لنقله إلى بلدان االتحاد األوروبي.
ويـــشـــكـــل مــــشــــروع »الـــســـيـــل الـــتـــركـــي« أهــمــيــة 
من  الحد  لروسيا  يتيح  ألنــه  للبلدين،  بالغة 
اعــتــمــادهــا عــلــى أوكــرانــيــا فــي نــقــل الــغــاز إلــى 
ــا بتحقيق  ــا، ويــســمــح لــتــركــيــا بـــدورهـ ــ ــ أوروبـ
طــمــوحــاتــهــا فـــي أن تــصــبــح مـــركـــزا إقــلــيــمــيــا 

لعبور الغاز.
وتعتبر تركيا ثاني أكبر مشتر للغاز الروسي 
ــــدادات عــمــاق الــغــاز  بــعــد أملــانــيــا، إذ بلغت إمـ
الــروســي »غـــازبـــروم« إلــى الــســوق التركية 27 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 

ــدادات بــاألزمــة في  2015، ولــم تتأثر هــذه اإلمــ
العاقات بن البلدين بأي شكل من األشكال.

تفاقم أزمة السياحة
رغم أن محاولة االنقاب في تركيا قد تنعش 
أنها  إال  روســيــا،  مع  االستراتيجية  عاقاتها 
تـــقـــضـــي فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى اآلمــــــــال فــي 
عـــودة أعــــداد كــبــيــرة مــن الــســيــاح الــــروس إلــى 

املنتجعات التركية في املستقبل القريب.
ومنذ 17 يوليو/تموز الجاري، فرضت هيئة 
الــطــيــران املــدنــي الــروســيــة حــظــرا عــلــى السفر 
إلـــى تــركــيــا، وأصــبــحــت الــطــائــرات تــتــجــه إلــى 
املـــطـــارات الــتــركــيــة خــالــيــة مــن الـــركـــاب، لتنقل 
ــعــــودة فـــقـــط. أمــــا صـــدور  ركـــابـــا فـــي طـــريـــق الــ
تــراخــيــص بتنفيذ رحـــات الــطــيــران الــعــارض 
)تـــشـــارتـــر( إلــــى املــنــتــجــعــات الـــتـــركـــيـــة، فــبــات 

صعبا في الظروف السياسية الحالية.
ــاد الـــشـــركـــات  ــحــ ويــســتــبــعــد نـــائـــب رئـــيـــس اتــ
عــودة  غــوريــن،  الــروســيــة، دميتري  السياحية 
الــســيــاحــة الــروســيــة إلـــى املــنــتــجــعــات التركية 
بــكــامــل طــاقــتــهــا قــبــل عـــام 2018 بـــدال مــن عــام 

2017، حسب التوقعات السابقة.
أن  »يجب  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول غورين 
يــتــأكــد الــســيــاح تــمــامــا مــن أمــانــهــم بــاملــطــارات 
ــــات.  ــرحــ ــ ــاء الـــتـــنـــقـــات والــ ــ ــنــ ــ ــــادق وأثــ ـــنـ ــفــ والـــ
ــة إلـــــى ذلـــــــك، هــــنــــاك تـــأثـــيـــر لـــأزمـــة  ــافــ بــــاإلضــ
ــا وانـــخـــفـــاض الــقــوة  ــيـ االقـــتـــصـــاديـــة فـــي روسـ
الــشــرائــيــة واســتــمــرار تــراجــع حــركــة السياحة 
الخارجية بشكل عــام«. وحــول وضع السياح 
ــانـــوا مـــوجـــوديـــن فـــي تــركــيــا  ــــروس الـــذيـــن كـ الــ
ــان الــوضــع  ــ وقــــت االضــــطــــرابــــات، يــضــيــف: »كـ
ــًا، وعـــلـــم الـــســـيـــاح بما  ــادئــ فـــي املــنــتــجــعــات هــ
السياح في  اإلعـــام، ولكن  يجري من وسائل 

إسطنبول وجدوا أنفسهم في وضع مقلق«.
وتقول سيدة روسية عائدة من إسطنبول، في 
تقرير بثه التلفزيون الروسي: »سمعنا دوّي 
إطـــاق الــنــار، وبــــدأت حــالــة مــن الــذعــر، وكــان 
الناس يسيرون في اتجاه، ثم في اتجاه آخر. 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــطــلــع املــهــنــيــون فـــي صــنــاعــة الــســيــرامــيــك 
باملغرب إلى حمايتهم من منافسة املنتجات 
األجــنــبــيــة الـــتـــي أدت إلــــى انــهــيــار األســـعـــار، 
بــيــنــمــا يــعــتــبــر املــــســــتــــوردون املـــحـــلـــيـــون أن 

تظلمات املنتجن ال يدعمها واقع السوق.
واســتــدعــى هـــذا الــوضــع عــقــد نــــدوة، أول من 
أمس، في الدار البيضاء، من أجل تبادل اآلراء 
حول كيفية مقاومة املنافسة الخارجية التي 
إغراق  نتيجة  بالشرسة،  عون 

ّ
املصن يصفها 

ــذه الـــســـلـــعـــة. وأشـــــــار مــحــســن  ــ الــــســــوق مــــن هـ
لصناعة  املــهــنــيــة  الــجــمــعــيــة  رئــيــس  األزرق، 
الــســيــرامــيــك، إلـــى أن املــنــافــســة الــتــي يعاني 
منها قطاع السيراميك في املغرب، تأتي من 
بلدان في الجنوب األوروبي وبلدان آسيوية.

وأكد، خال الندوة، أن الجمعية توجهت إلى 
الــتــداول  الــتــجــارة الخارجية، مــن أجــل  وزارة 
حول األسعار التي أضحت منخفضة، حيث 
بــاتــت أقـــل مــن ســعــر التكلفة، مــشــيــرا إلـــى أن 

املنافسة غير املتكافئة تهدد القطاع.
ويشتكي املهنيون من ارتفاع املخزون لديهم 

من املنتج املحلي، مشيرين إلى أن الــواردات 
األول من  الربع  في  الربع  من  بأكثر  ارتفعت 

العام الجاري، نصفها يأتي من إسبانيا.
وكانت الجمعية املهنية لصناعة السيراميك 
وضعت طلبا لدى وزارة التجارة الخارجية، 
مــن أجــل اتــخــاذ إجـــراءات ضــد إغـــراق السوق 

بالسيراميك اإلسباني واإليطالي.
لطلب  الخارجية  التجارة  وزارة  واستجابت 
حول  التحقيق  فــي  شرعت  حيث  املصنعن، 
ــراق لــلــســوق عــبــر األســـعـــار  ــ ــدوث إغــ ــ مــــدى حـ

بالسيراميك املستورد.
ــكـــون  ــم تــــلــــك بـ ــ ــواهـ ــ ــكـ ــ ويــــــبــــــرر املــــهــــنــــيــــون شـ
 2.5 إلــى  املــســتــورد يصل ســعــره  السيراميك 
ــتــــراوح سعر  يــ بــيــنــمــا  املــــربــــع،  لــلــمــتــر  دوالر 

دوالرات.  و5   4.5 بـــن  املــحــلــي  الــســيــرامــيــك 
ــلـــى مـــســـاعـــدة الــــدولــــة  ــنـــيـــون عـ ــّول املـــهـ ــ ــعـ ــ ويـ
املــغــربــيــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق شــــروط تــوســيــع 
ــارج املــــغــــرب، ال ســيــمــا في  ــ نــشــاطــهــم إلــــى خـ

السوق األفريقية.
يـــمـــكـــن أن  ــة  الــــــدولــــ املــــهــــنــــيــــون أن  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
تساعدهم في بلوغ ذلك الهدف، عبر خفض 
استرجاع  حــق  مــن  وتمكينهم  الــطــاقــة،  كلفة 

الضريبة على القيمة املضافة.
أن  يعتبرون  السيراميك  مــســتــوردي  أن  غير 
شكوى املصنعن املحلين ال أساس لها من 
السيراميك  أن سعر  يــؤكــدون  الصحة، حيث 

املستورد ال يقل عن سعر املنتج املحلي.
ويـــشـــددون عــلــى أن الــســعــر املــصــرح بــه لــدى 
الـــجـــمـــارك املــغــربــيــة ال يــقــل عـــن كــلــفــة املــنــتــج 
فـــي الــبــلــد املـــصـــدر، مــؤكــديــن أن الــســيــرامــيــك 
ــتـــورد يــخــضــع ملـــراقـــبـــة دقــيــقــة مـــن قبل  املـــسـ
الجمارك ووزارة الصناعة التي تفحص مدى 

مطابقته للمعايير املطلوبة في مختبراتها.
على  للضغط  يسعون  املصنعن  أن  ويـــرون 
من  االستفادة  أجــل  من  العمومية  السلطات 

تدابير ترسخ احتكار السوق املحلية.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أمــس،  اإلسرائيلية،  هــآرتــس  صحيفة  كشفت 
شاكيد،  أيليت  اإلسرائيلية،  العدل  وزيــرة  أن 
قــامــت مــؤخــرًا بــبــلــورة حــزمــة مــن التنظيمات 
القانونية، هدفها وضع عراقيل وقيود تردع 
إسرائيل،  في  العاملن  الفلسطينين  العمال 
من رفع شكاوى ضد املشغلن اإلسرائيلين، 
للمطالبة بحقوقهم العمالية والقانونية عبر 
املــحــاكــم اإلســرائــيــلــيــة.  وقــالــت الصحيفة، إن 
قانونية تنص  عت على تنظيمات 

ّ
شاكيد وق

على أنه على كل من ليس مواطنًا إسرائيليًا، 
أو يملك عقارات وأماكا في إسرائيل، أن يودع 
اإلسرائيلية،  العمل  محاكم  إلــى  توجهه  عند 
كفالة مالية تتم مصادرتها في حــال رفضت 

املحكمة الدعوى التي يرفعها.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
ــيـــة ســتــصــبــح ســــاريــــة املــــفــــعــــول مــع  ــانـــونـ ــقـ الـ
هذه  وحظيت  الرسمية.  الجريدة  في  نشرها 
ــا بــتــرحــيــب مـــن ِقــبــل  الــتــنــظــيــمــات مـــع إقــــرارهــ
املــــزارعــــن الـــيـــهـــود، الـــذيـــن ُيــعــتــبــرون املــشــغــل 
ــن الــضــفــة  ــر لـــلـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــن مــ ــبــ األكــ
الغربية، وهم املسؤولون- بحسب القانون- عن 
تجديد تصاريح العمل للعمال الفلسطينين. 
الــوزاريــة  وتــأتــي هــذه التنظيمات واملــراســيــم 

ــــال الـــتـــي  ــغـ ــ ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــا لـــتـــرســـيـــخ حــــالــــة االسـ
ــزارعـــون اإلســرائــيــلــيــون، خاصة  يــقــوم بــهــا املـ
لـــلـــعـــمـــال  األردن،  غــــــــور  ــنــــات  ــتــــوطــ مــــســ فــــــي 
تقارير  نشرت  وأن  سبق  وقــد  الفلسطينين. 
ــن طــريــقــة  صـــحـــافـــيـــة وشـــــهـــــادات مــخــتــلــفــة عــ
ــغــــال املــــــزارعــــــن الــــيــــهــــود، خــــاصــــة مــن  ــتــ اســ
املستوطنات الزراعية في غور األردن، لحاجة 
بفعل  العمل،  إلى  الفلسطينين هناك  العمال 
تل  الرئيسية في  املــدن  الجغرافي عن  بعدهم 

الــبــلــدات واملـــدن الفلسطينية في  أبــيــب، وعــن 
الداخل الفلسطيني. ويقومون بتشغيل هؤالء 
الــعــمــال بــأجــور زهــيــدة دون الــحــد األدنـــى من 
األجور التي ينص عليها القانون اإلسرائيلي، 
والــتــي يــفــتــرض أن تــكــون ســاريــة أيــضــا على 

العمال الفلسطينين من األراضي املحتلة. 
في  الــزراعــيــة  املستوطنات  مــزارعــو  ويستغل 
من  للعمل،  الفلسطينين  األردن، حاجة  غــور 
خال خصم عموالت وبدل التصاريح للعمل 
مــن رواتــبــهــم، نــاهــيــك عــن تشغيلهم ســاعــات 
طــويــلــة، وحــرمــانــهــم مـــن الــحــقــوق األســاســيــة 
مـــثـــل الـــتـــأمـــن الـــصـــحـــي والـــتـــأمـــن الـــوطـــنـــي، 
واإلجــــــــــازات، ودفـــــع بــــدل عـــن ســـاعـــات الــعــمــل 
اإلضــافــيــة.  إلـــى ذلـــك، فـــإن الــتــهــديــد بالفصل، 
وسحب تصاريح العمل، من خال االدعاء بأن 
الــعــامــل يشكل خــطــرا أمــنــيــا، يشكل أحـــد أهــم 
العمال وضمان  هــؤالء  الضغط على  وســائــل 
موافقتهم على البقاء في العمل وفق الشروط 

املجحفة بحقهم وغير اإلنسانية. 
ووفقا للمعطيات اإلسرائيلية الرسمية، فإن 
نحو 80 ألف فلسطيني من الضفة الغربية 
يعملون في إسرائيل واملستوطنات القائمة 
في الضفة الغربية، باإلضافة إلى نحو 40 
ألــفــا يــعــمــلــون فــي إســرائــيــل دون تــصــاريــح 

عمل رسمية.

تجديد الدماء

مزارعو المستوطنات يستغلون حاجة 
)Getty( الفلسطينيين للعمل

سجال حول واردات السيراميك بالمغرب

االحتالل يمنع مقاضاة المشغلين اإلسرائيليين

االنقالب الفاشل فرصة إلحياء 
عالقات تركيا وروسيا

الحكومة تسعى النتزاع اإليرادات من قبضة الحوثيين

يتوّقع مراقبون أن 
تتجه تركيا نحو مزيد 

من التقارب االقتصادي 
مع روسيا وبلدان أوراسيا، 

على المدى القصير، 
لكن تبقى آمال عودة 

السياحة رهنًا باستقرار 
األوضاع في تركيا

تجارة

فلسطين

%30
أكدت إحصائيات رسمية أن 
السنوي  التضخم  معدل 
في اليمن بلغ حوالى %30 
ويتوّقع   ،2015 عــام  في 
بصورة  ــه  ــادت زي محللون 
المقبلة،  الفترات  في  أكبر، 
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تــخــوض الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
أنصار  جماعة  مع  معركة  اليمن 
الــلــه )الــحــوثــيــون(، حــول إيـــرادات 
الدولة بعد عــام ونصف من انــدالع الحرب، 
ويــســعــى نــظــام الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
هادي، إلى السيطرة على عائدات القطاعات 
املختلفة إلنقاذها من أيدي الحوثين الذين 
ــرب، مـــا فــاقــم  ــحــ يــنــفــقــون مــعــظــمــهــا عــلــى الــ

األزمات املالية واملعيشية في الباد.
وثار جدل واسع بن املحللن املالين حول 
هـــذه الــخــطــوة، حــيــث اعــتــبــر بــعــضــهــم أنــهــا 
ستخلق املزيد من املشاكل في البلد الغارق 
فـــي الــــصــــراع، فــيــمــا أكــــد أخــــــرون أن الـــقـــرار 
الــحــكــومــي مــهــم ويــهــدف إلـــى فـــرض حصار 
الذين يسيطرون  الحوثين  اقتصادي على 
الدولة  ومؤسسات  اليمنية  العاصمة  على 
ومــن بينها املــصــرف املــركــزي إلنــقــاذ أمــوال 
الـــــبـــــاد وتـــوجـــيـــهـــهـــا لـــتـــخـــفـــيـــف األزمـــــــــات 

املعيشية بداًل من تمويل الحرب.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــيــمــنــي أحـــمـــد بــن 
دغــر، قــد أعلن منتصف الشهر الــجــاري، أن 
الــحــكــومــة قــــررت االحــتــفــاظ بـــإيـــرادات املــدن 
املحررة، وعدم إرسالها إلى املصرف املركزي 
لسيطرة  يخضع  الـــذي  صنعاء  بالعاصمة 

الحوثين.
ونــــــاقــــــش داغــــــــــــر، خــــــــال لــــــقــــــاءه بــمــمــثــلــي 
ــــوارد  املـــؤســـســـات املــالــيــة فـــي عــــدن حــجــم املـ
االقـــتـــصـــاديـــة واإليــــــــــرادات الـــتـــي تــصــل إلــى 
ــمـــارك، والـــضـــرائـــب  خــزيــنــة الــــدولــــة مـــن الـــجـ
املصرف  إلى  توريدها  يتم  والتي  واملوانئ، 

املركزي في صنعاء.
وحسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية، أكد 
بن دغــر، أن الحكومة لن تستمر في إرســال 
اإليـــــــــرادات إلــــى املــلــيــشــيــا االنـــقـــابـــيـــة الــتــي 
املــركــزي فــي صنعاء  املــصــرف  تسيطر على 

الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب.
وأكد األستاذ في األكاديمية العربية للعلوم 
املصرفية رياض الغيلي، لـ »العربي الجديد«، 
أن قرار الحكومة جريء وخطوة في االتجاه 

الصحيح رغم أنها تأخرت كثيرًا.

وقــــــــال الـــغـــيـــلـــي »قــــــــــرار جــــــــريء لــلــحــكــومــة 
املحافظات  ــرادات  إيــ تــوريــد  بــعــدم  الشرعية 
املحررة إلى املصرف املركزي بصنعاء، وهذا 
اقــتــصــادي خانق على  يعني فــرض حصار 
الحوثين، لكن ينبغي استئناف بيع النفط 
والغاز لتعزيز إيرادات الحكومة الشرعية«.

ــاذ املــــصــــارف في  ــتـ ــح أسـ ــ ــن جــانــبــه أوضـ ومــ
املــعــهــد الــحــكــومــي لــلــعــلــوم اإلداريـــــــة طـــارق 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعــ ــد، لـــــ »الــ ــيــ عـــبـــد الــــرشــ
املشهد ضبابي ويقع معظمه ضمن اإلطار 

السياسي.
الحكومة  توجهات  »إن  الرشيد،  عبد  وقــال 
بعد  تأتي  العامة،  ــرادات  اإليـ بوقف تحويل 
فشل املصرف املركزي في الوفاء بالتزاماته، 
ما أدى إلى إعاقة تسيير النشاط االقتصادي 

واملالي في اليمن.
واعــتــبــر عــبــد الــرشــيــد، أن الــقــرار الحكومي 
لاحتفاظ باإليرادات، ال يعني نقل السلطة 
النقدية من صنعاء إلــى عــدن ال سيما أمام 
الــــدول واملــؤســســات الــعــربــيــة والــعــاملــيــة؛ بل 
يعني اســتــخــدام مقر فــرع املــصــرف املركزي 

عدن كخزينة الستيعاب اإليرادات املحّددة.
وأوضح أنه عمليا سيظل املصرف املركزي 
 شـــرعـــيـــا لــلــيــمــن تــجــاه 

ً
فــــي صـــنـــعـــاء مـــمـــثـــا

الـــخـــارج واملــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة، كما 
العامة  الخزينة  بوظيفة  الــقــيــام  ســيــواصــل 
املناطق  من  املحصلة  اإليـــرادات  الستيعاب 
الــتــي تــحــت ســيــطــرة ســلــطــة صــنــعــاء، لكنه 

ســيــتــخــلــى عـــن مــســؤولــيــاتــه بــســد الــنــفــقــات 
العامة ال سيما في املناطق التي تقع تحت 

سيطرة الشرعية، حسب عبد الرشيد.
وأشـــار إلــى أن املــصــرف املــركــزي ربــمــا يجد 
في القرار الحكومي، فرصة لتبرير فشله في 
املــصــارف  تــجــاه  النقدية  بالتزاماته  الــوفــاء 

خصوصًا.
وأكد عبد الرشيد، أنه في حال قيام املصرف 
املــركــزي فــي عــدن بعمليات صــرف لسد أي 
مــن الــنــفــقــات الــعــامــة، ســيــكــون ذلـــك مخالفًا 
للقانون حيث ان هذا اإلنفاق من اختصاص 
الرئيسي في صنعاء، وسيحتاج مثل  املقر 

هذا التصرف إلى تعديل تشريعي.
وتــســيــطــر الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عـــلـــى ثــاثــة 
أقــالــيــم مـــن إجــمــالــي 6 أقــالــيــم وفـــق الــنــظــام 
االتــــحــــادي، الــــذي طـــرح فـــي مــؤتــمــر الــحــوار 

الوطني برعاية الرئيس اليمني.
ويــقــع ضــمــن ســيــطــرة الــحــكــومــة محافظات 
وحضرموت  )شـــرق(  مـــأرب  النفطية  اليمن 
وشــبــوة )جــنــوب شـــرق(، كما تمتلك مــوارد 
مــن الــجــمــارك والــضــرائــب واملــوانــئ واملنافذ 

ــبـــري  ــة الـ ــعــ ــوديــ ــا مـــنـــفـــذ الــ ــ ــرزهــ ــ الــــبــــريــــة وأبــ
اليمن  يــربــط  والــــذي  بمحافظة حــضــرمــوت 
بالسعودية وهو املنفذ الوحيد الذي يعمل 

منذ بداية الحرب بعد توقف بقية املنافذ.
ووجه وزير املالية اليمني منصر القعيطي، 
األحــــد املـــاضـــي، مــديــر املــالــيــة بــحــضــرمــوت 
املنفذ  إيــــرادات  بتحويل  املنفذ  عــام  ومــديــر 
إلــى حــســاب الحكومة فــي املــصــرف املــركــزي 

بعدن.
العام  الوديعة خــال  منفذ  إيـــرادات  وبلغت 
2015 نحو 20 مليار ريال )80 مليون دوالر( 

وفق بيان رسمي صادر عن إدارة املنفذ.
وفي هذا اإلطار، حذر رئيس مركز الدراسات 
واإلعـــــام االقــتــصــادي مصطفى نــصــر، من 
املناطق  بــإيــرادات  االحتفاظ  قــرار  تنفيذ  أن 
إذا لم  الــشــرعــيــة،  قــد يضر السلطة  املــحــررة 
تــتــحــول مــديــنــة عــــدن إلــــى عــاصــمــة مــؤقــتــة 
لكل  حاضنة  تصبح  وبحيث  فعلي  بشكل 

اليمنين.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، »ال بد  ــال نـــصـــر، لـ ــ وقـ
أن تـــدرك الحكومة أن نقل املــركــز املــالــي من 
صـــنـــعـــاء يـــحـــتـــاج إلـــــى اســـتـــقـــرار أمـــنـــي فــي 
التحالف  عــدن ودعــم مالي مباشر من دول 
الدولي  املصرف  من  وتنسيق جيد  العربي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تنشيط 

ميناء عدن وتحسن الخدمات العامة ».
ــرور عـــام ونــصــف عــلــى الـــحـــرب في  ــم مــ ورغــ
الــحــوثــيــن تسيطر  تـــزال مليشيا  الــيــمــن، ال 
الدولة،  ومؤسسات  اليمنية  العاصمة  على 
وتــمــتــلــك مــــوارد مــالــيــة مــن مــيــنــاء الــحــديــدة 

املطل على البحر األحمر )غرب(.
الضرائب  من  إيـــرادات  الجماعة  تمتلك  كما 
فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا ال تــكــفــي لــتــغــطــيــة 
املوظفن والجيش  التزاماتها تجاه رواتــب 
الــــذي يــقــاتــل ضــمــن صــفــوفــهــا ومــنــهــم 100 
الشعبية«  »اللجان  يسمى  مما  مقاتل  ألــف 
الجماعة ضمن كشوفات رواتب  وإدراجــهــم 

وزارة الدفاع.
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة قــد  وكــ
ــار املـــاضـــي،  ــ اتــهــمــت مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/ أيـ
الحوثين،  مــع  بالتواطؤ  املــركــزي  املــصــرف 
من خــال االستمرار في صــرف 100 مليون 
ملليشيا  الــحــربــي  لــلــمــجــهــود  دوالر شــهــريــا 
الحوثين والرئيسي املخلوع على عبد الله 
الريال مقابل  صالح، وقيامه بخفض سعر 
الدوالر بدون التشاور مع الحكومة اليمنية.
وحـــســـب اإلحـــصـــائـــيـــات الـــرســـمـــيـــة، تــراجــع 
احــتــيــاطــي الــيــمــن مـــن الــنــقــد األجــنــبــي إلــى 
األول  ديسمبر/كانون  في  دوالر  مليار   1.1
فــي  دوالر  مـــلـــيـــارات   4.2 مـــقـــابـــل  املــــاضــــي، 

فبراير/شباط 2015، وتتضمن االحتياطات 
وديعة بقيمة مليار دوالر قدمتها السعودية 

لليمن في عام 2012. 
للنفط،  صغير  منتج  وهــو  اليمن،  ويعاني 
مـــن ضــائــقــة مــالــيــة بــســبــب الـــحـــرب وتــوقــف 
صــــادرات الــنــفــط والــغــاز مــنــذ الــربــع الثاني 
من عام 2015، وتراجع اإليرادات الجمركية، 
وتفاقمت األزمة مع استنزاف الحوثين ما 
تبقى من موارد الباد. وانكمشت الواردات، 
بــاســتــثــنــاء املـــنـــتـــجـــات الـــغـــذائـــيـــة والـــطـــاقـــة 
الــحــيــويــة، وبــلــغ مــعــدل الــتــضــخــم الــســنــوي 
حـــوالـــي 30 % عــــام 2015 وُيـــتـــوقـــع زيــادتــه 
بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء املالية 

العامة. معركة 
أموال اليمن

تسعى الحكومة الشرعية في اليمن للسيطرة على إيرادات بعض القطاعات في محاولة النتزاع 
أموال اليمن من قبضة جماعة أنصار اهلل )الحوثيين( التي تبّددها في تمويل الحرب والفساد، ما 

فاقم األزمات المعيشية، وفي المقابل تصر الجماعة على مواصلة بسط نفوذها المالي
ضغوط مالية متزايدة

اليمن  العامة في  املالية  أن  إلــى  الــدولــي،  للبنك  تقرير حديث  أشــار 
تتعرض لضغوط شديدة. واتسع عجز املالية العامة من نحو %5 
من إجمالي الناتج املحلي عام 2014 ليصل إلى 11.4 % من إجمالي 
الناتج املحلي عام 2015. وحسب التقرير، توقف التمويل األجنبي 
التنمية  الكثير مــن شــركــاء  قــيــام  إلــى حــد كبير بسبب  لــلــمــوازنــة 
بتعليق مشاركتهم. وانتقل الشركاء إلى عمليات الطوارئ واإلغاثة. 
الهيدروكربونية  غير  القطاعات  من  الضرائب  حصيلة  وتراجعت 
 بعام 2014، واضطرت الحكومة إلى تأجيل أو 

ً
بنحو 25 % مقارنة

تعليق الكثير من التزامات اإلنفاق العام، فيما أوفت بالتزامات دفع 
العالوات على األجــور، كما  األجــور والفائدة، وتم تخفيض جميع 
، وفقًا لتقارير حكومية. ويعاني القطاع 

ً
توقف االستثمار العام كلية

املحلية،  بالعملة  النقدية  السيولة  في  نقص  من  اليمني،  املصرفي 
ما تسبب في حرمان موظفي القطاع الحكومي املدني من استالم 
رواتبهم لشهر يونيو/حزيران املاضي. واشتكى عدد من املصارف 
بتوفير  طلباتها  تلبية  عن  املركزي  املصرف  اعتذار  من  التجارية 

السيولة النقدية بالعملة املحلية.

املستحيل  مــن  كـــان  تــفــجــيــرات.  دوي  سمعنا 
ــيء«. وتــــأتــــي مـــحـــاولـــة االنـــقـــاب  ــ ــ فـــهـــم أي شـ
ــرة لــقــطــاع الــســيــاحــة  ــيـ بــمــثــابــة الــضــربــة األخـ
فــي تــركــيــا فــي املــوســم الــحــالــي بــعــد الهجوم 
اإلرهابي على مطار إسطنبول. وكان الرئيس 

ف الحكومة 
ّ
الروسي، فاديمير بوتن، قد كل

الروسية برفع الحظر عن الرحات السياحية 
إلى تركيا وبدء تطبيع العاقات االقتصادية 
التركي، رجب  الرئيس  اعــتــذار  فــور  أنقرة  مع 
طــيــب أردوغــــــان، عــن حــادثــة إســقــاط الــقــاذفــة 

الروسية في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي. 
وقــبــل بـــدء األزمــــة فــي الــعــاقــات بــن موسكو 
وأنــقــرة، كــانــت تركيا تعتبر الــوجــهــة األولــى 
باستقبالها  الــروســيــة  الــخــارجــيــة  للسياحة 

نحو 3 - 4 ماين سائح سنويًا.

روسيا تدعم تركيا ألن 
تصبح مركزًا إقليميًا 
لعبور الغاز )فرانس برس(

تبديد الحوثيين 
لإليرادات 
يفاقم األزمات 
المعيشية 
لليمنيين 
)األناضول(
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مال وسياسة



1213
اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ال يزال االقتصاد السوداني يعيش 
يتواصل  االنــفــصــال، حيث  صدمة 
الغاء الفاحش الذي يضرب املدن 
الـــســـودانـــيـــة ويـــحـــاصـــر املــــواطــــن الـــســـودانـــي، 
وســـــط انــــعــــدام الـــــــــــدوالرات الـــــــازم تــوفــيــرهــا 
الستيراد معدات أساسية للمصانع واألدوية 
الطبية. وذلــك يحدث بسبب فقدانه  واملعدات 

ملداخيل النفط .
وحـــســـب اإلحـــصـــائـــيـــات األخــــيــــرة، بــلــغ سعر 
صرف الدوالر في الخرطوم في السوق املوازي 
أكثر من 13 جنيهًا؛ وهو يتجه لارتفاع أمام 
ســيــاســات الــبــنــك املـــركـــزي بــطــبــاعــة املــزيــد من 
الجنيهات السودانية دون غطاء. ارجع خبراء 
الــســودان ارتــفــاع معدل التضخم  اقتصاد فى 
وتدنى املردود االقتصادى خال شهر يونيو 
املنصرم إلى انفصال جنوب السودان في العام 
2011، وفــقــدان ثــاثــة أربـــاع إنــتــاج الــبــاد من 
الرئيس للعملة  النفط الذي كان يعد املصدر 
السوداني  الجنيه  لدعم  الضرورية،  الصعبة 

وتمويل واردات مثل األغذية وغيرها.
وكــــان الــتــقــريــر الــــــدوري الــــذي أصـــــدره جــهــاز 
االحــصــاء املــركــزي  أمــس قد أشــار إلــى ارتفاع 
يونيو/حزيران  فى  السنوى  التضخم  معدل 
املنصرم الى 14.31 % مقارنة ب13.98 % فى 
بــدا االرتــفــاع بشكل طفيف فى  ان  مــايــو بعد 

.% 12.85 
ً
ابريل/ نيسان املاضى مسجا

وظل التضخم يرتفع في الفترة األخيرة نظرًا 
لانفات في أسعار جميع السلع االستهاكية 
أعلى  إلى  ووصولها  والخدمات  والضرورية 
بنسبة  الخبز  أسعار  ارتفاع  لدرجة  مستوى 
الـــذي يصدره  الــــدوري  التقرير  .ويــشــيــر   %34
جـــهـــاز اإلحــــصــــاء املــــركــــزي شــهــريــا إن مــعــدل 
إلــى 14.31% خال  ارتــفــع  الــســنــوي  التضخم 
إلى  االرتــفــاع  التقرير  وأعــاد  يونيو/حزيران، 
الزيادة الحادة في أسعار السلع االستهاكية 
والـــخـــدمـــات، مــوضــحــًا أن شــهــر يــونــيــو شهد 
السلع  ألسعار  العام  القياسي  الرقم  تصاعد 
املاضي  الشهر  والخدمية خال  االستهاكية 

بمعدالت متفاوتة في 13 والية سودانية.
وســجــلــت واليــــة الــنــيــل األبـــيـــض أعــلــى نسبة 
وصلت إلى 8.14% بينما حققت والية سنار 
 ،%1.21 بنسبة  التضخم  فــي  األدنـــى  النسبة 
القياسي لأسعار لوالية  الرقم  بينما استقر 
غــرب دارفــــور، وشــهــدت واليــة جنوب كردفان 
انخفاضا للشهر الثالث على التوالي بنسبة 

4.62% مقارنة بشهر مايو املاضي.
البروفسورعصام  االقــتــصــادي  الخبير  وقــال 
بوب في تصريح صحافي إن انفصال جنوب 
الــنــفــط  الـــعـــام 2011م، وخـــــروج  الــــســــودان فـــي 
أحـــدث فــجــوة فــي إســهــام الـــصـــادرات الــتــي لم 
تــعــوض بغيرها مــا خلق أزمـــة أظــهــرت حجم 
التضخم، تأكيدا على أن االقتصاد السوداني 
كـــان مــصــابــًا بــمــا يــعــرف بــاملــرض الــهــولــنــدي؛ 
وهــــو اعــتــمــاد االقـــتـــصـــاد عــلــى مــصــدر واحـــد 
مــا أحــــدث صــدمــة كــبــيــرة لــاقــتــصــاد بــخــروج 
عائدات النفط.  ويشير خبراء إلى أن االقتصاد 
حــــاول الــتــخــلــص مــن صــدمــة االنــفــصــال، لكن 
الزيادات التي أقرتها الحكومة بزيادة أسعار 
الوقود في العام 2013 أدت إلى ارتفاع معدل 
التضخم، إال أن ذلــك األثــر نفسه بــدأت حدته 
تقل منذ ذلــك الــحــن، حتى مــارس املــاضــي إذ 
طفيفًا  انخفاضًا  يسجل  التضخم  معدل  ظــل 
يــبــدأ  أن  قـــبـــل   ،%11.70 حــيــنــهــا  بـــلـــغ  حـــيـــث 
الوصول  الحكومة  االرتــفــاع هازمًا مــحــاوالت 
بالتضخم إلــى رقــم أحـــادي إلحـــداث استقرار 

في أسعار السلع والخدمات.
املتواصل في معدل  االرتفاع  أن  واعتبر بوب 
لسنوات،  استمر  كــونــه  متوقع  أمــر  التضخم 
مرجعًا أسبابه للسياسات االقتصادية الكلية 
اإلنتاج  انخفاض معدالت  للدولة مقرونًا مع 
الحقيقي لقطاعي الزراعة والصناعة، متوقعًا 

أن يواصل معدل التضخم االرتفاع. 
ويرى محللون أن ال مخرج من الوضع املاثل إال 
بإجراء إصاحات في السياسات االقتصادية 
وتقليل اإلنفاق الحكومي وتوجيه املوارد إلى 

القطاعات اإلنتاجية.
اال ان بــوب يــرى أن الحكومة غير قــادرة على 

لندن ـ العربي الجديد

قال بنك إنكلترا املركزي »املركزي البريطاني«، 
أمــــس، إنــــه لـــم يــلــحــظ أيــــة دالئــــل عــلــى حـــدوث 
تــبــاطــؤ حـــاد فــي االقــتــصــاد الــبــريــطــانــي حتى 
فــــي 23  الـــبـــريـــطـــانـــي  الـــتـــصـــويـــت  ــنـــذ  اآلن، ومـ
يــونــيــو/حــزيــران عــلــى الـــخـــروج مـــن عضوية 

االتحاد األوروبي. 
املركزي  البنك  أصـــدره  الــذي  التقرير  وحسب 
البريطاني أمس حول وضع األعمال التجارية 
بــعــد االســـتـــفـــتـــاء، أن الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 

ــة حــقــيــقــيــة عــلــى  ــيـ ــاذ إجــــــــــراءات إصـــاحـ ــخــ اتــ
االقتصاد، على اعتبار أن االقتصاد القومي لم 
يخرج حتى اآلن من املرض الهولندي، عندما 
لجأ إلى منشط آخر بعد خروج عائدات النفط 
واعتماده على الذهب الذي يرى أنه لن يدعم 

االقتصاد. 
ولــكــن املــحــلــل املــالــى فــيــاض حــمــزة أرجــــع فى 
التضخم  ارتــفــاع  الجديد«  »العربي  لـ  حديثه 
إلـــى عــوامــل داخــلــيــة وخــارجــيــة، مــن ضمنها 
الــســيــاســات الــضــريــبــة والــجــمــركــيــة وطــبــاعــة 
ــبـــات وضـــيـــق مـــواعـــن  ــرتـ الــعــمــلــة وضـــعـــف املـ
قــلــة االســتــثــمــارات بجانب  الــتــوظــيــف بسبب 
ــــروب الـــتـــى تــــــؤدى الـــــى تـــوجـــيـــه املــــــوارد  ــــحـ الـ
الـــى الــجــوانــب االمــنــيــة. ويــــرى بـــان الــحــصــار 
االقــتــصــادى املــفــروض ايضًا لــه نصيب ثابت 

فى التضخم يحتفظ به. ويقول فياض ال بد 
للمصرف املركزى من عمل دراسات توازن بن 
دورى،  بشكل  النقود  لضخ  واملخاطر  املنافع 
ــة مـــا بـــن حــوجــة  النـــتـــاج نــقــود تــخــلــق مـــوازنـ
االقتصاد وزيادة التضخم وانخفاضه واتباع 
التعرفة  وتخفيض  مــرنــة  ســيــاســة ضــريــبــىة 

الجمركية العالية. 
ــة غــيــر  ــكـــومـ ــعـــض املـــحـــلـــلـــن أن الـــحـ ويـــــــرى بـ
قــــــادرة عــلــى مـــعـــافـــاة االقـــتـــصـــاد بــاعــتــبــار ان 
املناولة  الــعــالــم تعتمد على  اقــتــصــاديــات  كــل 
الــذى  الــســودانــى  وتــبــادل السلع اال االقتصاد 
ــقـــود. ويـــدعـــو فــيــاض  ــنـ يــســعــى الــــى تـــبـــادل الـ
املعالجة  وان  االنتاجية  العملية  تفعيل  الــى 
لانتاج   ومراقبة  سياسية  إرادة  الــى  تحتاج 
بــاعــتــبــار نــمــواالقــتــصــاد بـــاإلنـــتـــاج وتــفــعــيــل 

ــم تــغــيــر خــطــطــهــا االســـتـــثـــمـــاريـــة أو خــطــط  لــ
الــتــوظــيــف، ومــــن غــيــر املــتــوقــع أن تــفــعــل ذلــك 
عــلــى املــــدى الــقــصــيــر.  وقـــالـــت ثــلــث الــشــركــات 
إنها تتوقع  التقييم  التي شملها  البريطانية 
حــدوث تباطؤ في االقتصاد، ولكن لم تلحظ 

تغيرًا في العقود التجارية أو أعمالها. 
املركزي، مارك  إنكلترا  وكــان محافظ مصرف 
إجـــــراءات تحفيزية  بتنفيذ  وعـــد  قــد  كـــارنـــي، 
خـــال الــشــهــر املــقــبــل لــدعــم االقـــتـــصـــاد، وســط 
التي تسود بريطانيا حول  اليقن  عــدم  حــال 
ستتوصل  التي  التجارية  الترتيبات  طبيعة 

لها مــع دول االتــحــاد األوروبــــي خــال الفترة 
املقبلة. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر أن 
قرار بريطانيا الخروج من االتحاد األوروبي 

تسبب بإعاقة النمو العاملي. 
النمو  لنسبة  الصندوق  توقعات  وانخفضت 

في العام 2016 من 3.2% إلى %3.1. 
وأضاف الصندوق أن بريطانيا ستكون األكثر 
االقــتــصــادي  تــوقــعــه للنمو  تـــأثـــرا، وقـــد تغير 
إلـــى %1.3  لــعــام 2017 مــن %2.2  لــبــريــطــانــيــا 

ومن 1.7% إلى 1.5% هذه السنة.
ــدل الــصــنــدوق تــوقــعــاتــه لــنــمــو االقــتــصــاد  وعــ

العاملي لعام 2017 من 3.5% إلى %3.4.
ويــقــول الــصــنــدوق إنـــه كــانــت هــنــاك مــؤشــرات 
ــاملــــي قـــبـــل إجــــــراء  ــعــ إيـــجـــابـــيـــة لـــاقـــتـــصـــاد الــ

االستفتاء في 23 يونيو/حزيران املاضي.
وقال موري أوبستفيلد، املستشار االقتصادي 
لصندوق النقد الدولي ومدير تنمية األبحاث، 
فــي بــيــان أصــــدره إن »الــنــصــف األول مــن عــام 
2016 شهد بــروز مؤشرات واعــدة لنمو أعلى 
جزئيا  وتعافيا  واليابان،  اليورو  منطقة  في 
ألسعار السلع في االقتصادات النامية، وكنا 
نعد أنفسنا لتعديل توقعاتنا للنمو لأعلى، 
من  البريطاني  الــخــروج  على  االستفتاء  لكن 

االتحاد األوروبي قد عرقل النمو«.
ويــــرى الــصــنــدوق أنـــه بينما تــظــهــر تــأثــيــرات 
قرار الخروج بشكل أكبر في بريطانيا ذاتها 
ال تــتــوفــر مــعــلــومــات كــافــيــة لــتــقــيــيــم الــوضــع 
بشكل دقيق، وقد يكون له تأثير على النظام 
الــبــنــكــي فـــي أوروبــــــا، خــصــوصــا فـــي إيــطــالــيــا 
التأثيرات  أن  أوبستفيلد  والبرتغال. وأضاف 
الحقيقية ستظهر بشكل تدريجي، وستؤدي 
السياسي  املستوى  على  الشك  مــن  إلــى حالة 
إال  الــتــغــلــب عليها  ولـــن يمكن  واالقـــتـــصـــادي، 

بعد شهور عديدة.

التي توفر للموازنة السودانية ما يقرب من 7 
مليارات دوالر سنويًا.

وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار، يـــؤكـــد األســــتــــاذ املـــشـــارك 
»العربي  لـــ  الــنــايــر  محمد  املغتربن  بجامعة 
ــة الــتــعــامــل مع  ــ الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة دراســ
عبر  االقتصاد  على  يؤثر  ال  بشكل  الاجئن 
إجراءات حكومية متوازنة، بحيث يتم تافي 

الــخــدمــات،  فــاتــورة  الناجمة عــن تكلفة  ــار  اآلثـ
محذرا من معاملة الاجئن كأجانب ملا لذلك 
مـــن تــكــلــفــة ســيــاســيــة بــاهــظــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 

التكلفة االقتصادية.
ــار ســلــبــيــة على  ــ ــار الـــنـــايـــر، إلــــى جــــود آثـ ــ وأشــ
ــودان بــــصــــورة كــبــيــرة  ــ ــسـ ــ ــتـــصـــاد جـــنـــوب الـ اقـ
شبه  اقــتــصــادي  انهيار  مــن  يعاني  باعتباره 
كامل، فضا عن تراجع قيمة العملة الجنوبية 

وارتفاع أسعار السلع االستهاكية.
واتــســعــت االضــطــرابــات فــي جــنــوب الــســودان 
وعاصمتها جوبا، في ظل خافات بن رئيس 
جــنــوب الـــســـودان ســلــفــاكــيــر، ونــائــب الــرئــيــس 
ريــــاك مــشــار، ورغــــم الــتــوصــل إلـــى هــدنــة بعد 
تدخل دول أفريقية، إال أن حالة القلق ما زالت 
ــالــــي. ويـــؤكـــد االقــتــصــادي  تــســيــطــر عــلــى األهــ

أحــمــد ابــراهــيــم، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه في 
حــال توسعت األحــداث في الجنوب، فــإن ذلك 
أعــبــاء كبيرة على  الــســودان  مــوازنــة  سيكلف 
الخزينة لتأمن الحدود السودانية، فضا عن 

األعباء االقتصادية األخرى.
الجنوب  حــرب  تــؤدي  أن  محللون،  واستبعد 
عــلــى املـــدى الــقــصــيــر، إلـــى إيــقــاف عــمــل حقول 
الــنــفــط فــي ظــل تــراجــع إنــتــاج الــنــفــط إلـــى 150 
ألف برميل يوميًا بسبب الحروب التي نشبت 
في الجنوب مقارنة بإنتاج نفط الجنوب عقب 
االنفصال في عام 2011 مباشرة والبالغ 370 

ألف برميل يوميًا.
ويــذكــر أن الـــســـودان يــواجــه صــعــوبــات بشأن  
كيفية سداد الديون املستحقة عليه والبالغة 
املعروف  غير  ومــن  دوالر،   مليار   46 قيمتها 

حــتــى اآلن كــيــف ســيــتــعــامــل مـــع هـــذه الــديــون 
الــتــي تــقــف عقبة أمـــام حــصــولــه عــلــى قــروض 
رأسها  وعلى  الدولية  املؤسسات  من  جديدة 

صندوق النقد الدولي.
الديون هو انفصال الجنوب  أزمــة  ومــا يعقد 
لتكوين دولــة جنوب الــســودان، وهــو ما يثير 
خافًا حول حصص الدولتن من هذه الديون. 
وحــســب مــراقــبــن لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــإن 
لم تنظر بعد في احتمال  الدولية  املؤسسات 
إعــفــاء الــديــون بسبب  الــخــاف بــن الدولتن  
ــديــــون.  وكــــان مـــن املــتــوقــع أن ينظر  بــشــأن الــ
صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــان فـــي إعــفــاء 
الــديــون الــســودانــيــة أو جــزء منها فــي الربيع 
الـــتـــي عـــقـــدت بــواشــنــطــن فـــي أبــريــل/نــيــســان 

املاضي، ولكن ذلك لم يحدث. 

صدمة  
االنفصال

ال تباطؤ حادًا في االقتصاد البريطاني
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تعثر محاوالت إعفاء 
ديون السودان البالغة 

46 مليار دوالر

الحوار السياسى للوصول الى صيغة نهائية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــصــار االقـــتـــصـــادى. وبـــدأ 
ارتـــفـــاع االســـعـــار يــتــصــاعــد فــي الـــســـودان إثــر 
انفصال الجنوب عام 2011. وانخفض الجنيه 
الــســودانــي إلــى 13.8 جنيها لــلــدوالر مسجا 
أدنى مستوياته في السوق املوازية منذ العام 
2011. وتــعــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة األخــيــرة 
فــي جــوبــا عــاصــمــة جــنــوب الـــســـودان تــهــديــدًا 
إضـــافـــيـــًا لــاقــتــصــاد الـــســـودانـــي املـــنـــهـــك، في 
الفارين  الجنوبين  الاجئن  عــدد  تزايد  ظل 
إلـــى الــخــرطــوم، خــاصــة بــعــد الــقــرار الــرئــاســي 
الــقــاضــي بــمــعــامــلــتــهــم كــمــواطــنــن، مـــا يعظم 
ــاتــــورة الـــخـــدمـــات وتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق أكــثــر  فــ
على املواطن. كما يتخوف محللون من تمدد 
الحرب خارج جوبا إلى مناطق إنتاج النفط 

الغالء يواصل طحن 
المواطن السوداني

ــات  ــانــ ــيــ ــبــ يـــســـتـــفـــيـــد الــــــــــــــدوالر مــــــن الــ
ــام  ــ ــيــــة لـــيـــعـــود لــــارتــــفــــاع أمـ ــابــ اإليــــجــ
الــعــمــات الرئيسية مـــرة أخـــرى خــال 
الــعــام الــجــاري. وســجــل الــــدوالر أعلى 
ــة أشـــهـــر مــقــابــل  ــعـ مــســتــويــاتــه فـــي أربـ
سلة عــمــات أمــس األربـــعـــاء، مدعوما 
ــة وتـــنـــامـــي  ــويــ بـــبـــيـــانـــات أمـــيـــركـــيـــة قــ
التوقعات بأن يرفع مجلس االحتياط 
االتــحــادي )الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي( 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة قـــبـــل نـــهـــايـــة الــســنــة. 
وأظهرت بيانات لوزارة التجارة زيادة 
التي  الجديدة  األميركية  املــنــازل  عــدد 
إلــى  يشير  بــمــا   ،%4.8 تشييدها  بـــدأ 
الدوالر  قوة االقتصاد. وارتفع مؤشر 
مــقــابــل سلة  العملة  قـــوة  الـــذي يقيس 
إلــى 97.323  مــن ســت عمات رئيسية 
ــيـــة، وهـــو أعلى  فــي املــعــامــات األوروبـ
الــعــاشــر مــن مـــارس/  مستوياته مــنــذ 
لــلــمــؤشــر  ة  قـــــراء ــــدث  آذار. وبــلــغــت أحـ

اإلغـــاق  عـــن  بـــزيـــادة طــفــيــفــة   ،97.104
السابق.

إلـــى  الـــــن  أمــــــام   %0.5 الــــــــدوالر  وزاد 
لــه  ســـعـــر  أعــــلــــى  وهـــــو  يـــــن؛   106.715
ــران، عــنــدمــا  ــ ــزيــ ــ ــنـــذ 24 يـــونـــيـــو/ حــ مـ
اهـــتـــزت األســـــواق ملــفــاجــأة الــتــصــويــت 
الــــبــــريــــطــــانــــي لــــصــــالــــح الــــــخــــــروج مــن 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وتـــراجـــع الــيــورو 
أدنـــى   

ً
مــســجــا دوالر،   1.10980 إلــــى 

حــزيــران.  يونيو/   27 منذ  مستوياته 
يوم  األوروبــــي  املــركــزي  البنك  ويعقد 
املنتظمة  اجــتــمــاعــاتــه  ــر  آخـ الــخــمــيــس 
أسابيع.  ثمانية  تستمر  عطلة  قبيل 
ومــن غير املــتــوقــع أن يــأخــذ البنك أي 
خـــطـــوات جـــديـــدة لــلــتــيــســيــر لــكــنــه قد 
ى نبرة تصّب في اتجاه التيسير 

ّ
يتبن

النقدي؛ نظرًا لعدم التيقن الناجم عن 
الخروج البريطاني. 

)رويترز(

والضبابية  املــعــروض  تخمة  تــواصــل 
العاملي  االقتصاد  بتوجهات  املحيطة 
التأثير على أسعار النفط في األسواق 
الــعــاملــيــة. وشـــهـــدت الــشــهــور األخـــيـــرة 
مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل الــســالــبــة التي 
أثـــرت عــلــى الــنــمــو الــعــاملــي، مــن بينها 
االســـتـــفـــتـــاء الـــبـــريـــطـــانـــي« بــريــكــســت« 
الــــذي  جـــاء لــصــالــح خـــروج بريطانيا 

من عضوية االتحاد األوروبي.
ــــت مـــــــن مــــصــــرف  ــيـ ــ ــــا بـ ــيـ ــ  وقـــــــالـــــــت شـ
ــــروف  ــــظـ الـ إن  ســـــاكـــــس«  »غـــــولـــــدمـــــان 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة تـــــواصـــــل الـــتـــأثـــيـــر 
عــلــى أســـعـــار الــنــفــط، ولــكــنــهــا توقعت 
أن تــســتــقــر األســـعـــار عــنــد مــســتــويــات 
تراوح بن 50 إلى 60 دوالرًا للبرميل. 
وكانت مخزونات النفط األميركية قد 
برميل  مــلــيــون   2.3 بنسبة  انخفضت 
خــال األســبــوع املــاضــي. وذلـــك حسب 

ــيـــركـــي.   ــانـــات مــعــهــد الـــبـــتـــرول األمـ ــيـ بـ
النفط  أسعار  هبطت  رويترز  وحسب 
ــــس األربـــــعـــــاء، قــبــيــل نـــشـــر بــيــانــات  أمـ
مخزونات الخام األميركية، في الوقت 
إشــارة  املستثمرون  فيه  ينتظر  الـــذي 
أكــــثــــر وضــــوحــــًا بــــشــــأن مــــا إذا كــانــت 
تــخــمــة املـــعـــروض تــنــحــســر بــأكــبــر بلد 
وانخفض  العالم.  في  للخام  مستهلك 
خــــام الـــقـــيـــاس الـــعـــاملـــي بـــرنـــت خمسة 
للبرميل  دوالرا   46.61 إلــــى  ســنــتــات 
فــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة فــي لــنــدن. 
وكان عقد الخام انخفض 30 سنتًا في 
تسوية يوم الثاثاء، بما يعادل %0.6.

وهـــبـــط خــــام غــــرب تــكــســاس الــوســيــط 
دوالرا   44.55 إلــــــى  ســـنـــتـــات  ــرة  ــشــ عــ
لــلــبــرمــيــل بــعــد أن هــبــط 59 ســنــتــًا أو 

1.3% في بعض الجلسات. 
)العربي الجديد(

الدوالر يعود لالرتفاع التخمة والنمو العالمي 
يدفعان النفط لالنخفاض

مال وناس

طحن  الغالء  يواصل  الصعبة  العمالت  لتوفير  مصادر  غياب  وسط 
المواطن السوداني  وسط ارتفاع التضخم إلى 14.3% في شهر يونيو 
مداخيل  فقد  قد  الجنوب  انفصال  ومنذ  السودان  وكان  الماضي. 

النفط التي كانت تدرعليه الدوالر

البرلمان  وعضو  السوداني  الخبير  قال 
التوازن  بابكر محمد توم إن الخلل في 
مليارات   3 البالغ  والتصدير  االستيراد  بين 
دوالر يضاعف من أزمة السودان. وأشار 
الصادرات  حجم  بين  المقارنة  أن  إلى 
يقدر بـ 4 مليارات دوالر، بينما الواردات 7 
مليارات دوالر. وأكد أن تحديات تواجه 
»المقاطعة  منها  العامة  الموازنة 
ــروب الــداخــلــيــة  ــحـ ــة والـ ــادي ــص ــت االق
توفير  على  القدرة  وعدم  والعطالة 

احتياطي النقد األجنبي«.      
)العربي الجديد(  

3 مليارات دوالر

رؤية

عبد التواب بركات

كثيرًا ما رفع أردوغــان شارة رابعة في مؤتمراته الجماهيرية، 
رطيًا في 

َ
ل هذا السلوك ارتباطًا ش

ّ
وكذلك فعل األتراك حتى شك

واالنتكاسة  الديمقراطية  عن  الــردة  بني  التركي  الجمعي  الوعي 
االقــتــصــاديــة فــي مــصــر وبـــني االنـــقـــالب الــعــســكــري الـــذي قــاده 

السيسي في مثل هذا الشهر قبل ثالث سنوات. 
ورفع األتراك »رابعة« عندما نزلوا إلى الشوارع ملواجهة االنقالب 
وتذكرهم  املقاومة  تلهمهم  األولـــى  الزلزلة  ســاعــات  فــي  األخــيــر 
الثمانينيات  انقالب  يشبه  ومصير  في مصر  العسكر  جرائم 

يلوح في األفق إذا نجح هذا االنقالب. 
فرغم تأييد الشعب التركي انقالب أيلول 1980، بقيادة كنعان 
املــفــقــوديــن منذ الستينيات،  ايــفــريــن رجـــاء األمـــن واالســتــقــرار 
ــقـــالب بــاهــظــة عــلــى املــســتــوى االقــتــصــادي  ــاتـــورة االنـ جــــاءت فـ
ودموية على مستوى الحريات طوال الثمانينيات والتسعينيات.

ر األتراك اعتقال 650 ألف شخص، 
ّ
على مستوى الحريات، تذك

وقتل 299 واآلالف في عداد املفقودين، وحكم قضاة العسكر 
بإعدام 517، نفذوا الحكم في 50 بينهم طفل في السابعة عشر، 
ايــفــريــن فــي خــطــاب فــي 1984 »هـــل كـــان علينا أن  قـــال عنهم 

 من أن نشنقهم؟!«. 
ً
نطعمهم في السجن لسنوات بدال

لقد فصل العسكر 30 ألفًا من املعارضني وجردوا 14 ألفًا من 
 1.5 وقــيــدوا  الصحافيني  عــشــرات  وحبسوا  التركية  الجنسية 
األمـــن كمطلوبني وخــطــريــن على  مليون مــواطــٍن فــي ســجــالت 

األمن القومي.
وعلى املستوى االقتصادي ارتفع التضخم ووصل إلى معدالت 
وارتــفــعــت  عـــام 1980،  إلـــى %137  مخيفة وســريــعــة، ووصـــل 
الشباب،  مــن  عــام 1980 جلهم  عــاطــل  مــاليــني   3.6 الــى  البطالة 

وفقدت الليرة 60% من قيمتها.
وفي املقابل حقق حزب العدالة والتنمية رصيدًا من اإلنجازات 
على مستوى الحريات والعدالة االجتماعية والرفاهية والكرامة 
اإلنسانية تناَدى بها أردوغــان شعبه فنهض يفتديها حتى ال 

يدوسها العسكر بأحذيتهم الغليظة مرة أخرى. 
على مستوى الحريات وحقوق اإلنسان، تسلم العدالة والتنمية 
الــحــكــم فــي 2002 فــألــغــى الــطــوارئ بــعــد 21 يــومــًا مــن تشكيل 

الحكومة، وألغى محاكم أمن الدولة سيئة السمعة بعد عامني.
عهد  في  القومي  اتج 

ّ
الن ارتفع  والرفاهية،  العدالة  على مستوى 

إلى 820 مليار  العام 2002،  الحزب من 230 مليار دوالر في 
دوالر خالل العام 2013، وارتفع مستوى الدخل السنوي للفرد 

التركي إلى 10500 ألف دوالر، بعد أن كان 3500 دوالر.
وزاد حجم التجارة من 250 مليار دوالر، إلى 840 مليار دوالر، 
إلى 158 مليار  التركية من 36 مليار دوالر  الــّصــادرات  وقيمة 
الدولي  النقد  لصندوق  مدينة  دولــة  مــن  تركيا  وتحولت  دوالر 
تطبق سياساته التقشفية املهينة إلى دولة دائنة له تملي عليه 
ــان إلــى  ــ ــل االقــتــصــاد الــتــركــي فــي عــهــد أردوغـ شــروطــهــا، ووصـ
استثمارات في  العالم تخدمه  اقتصاديات  أكبر  املرتبة 17 بني 

البنية التحتية هي األكبر في العالم بقيمة 44 مليار دوالر.
انتفض الشباب التركي يدافع عن مكتسباته التي تحققت في 
املنطقة، وكلها دول  فــي  دولــة  فــال توجد  والتنمية.  الــعــدالــة  ظــل 
أو  لعمل مشروع خــاص  ليرة  ألــف  نفطية، تقرض شبابها 50 
أخرى  وقــروض  الجماعية،  الشباب  ليرة ملشروعات  ألــف   100
ــلــزواج حــتــى فــي ســن الـــدراســـة، وتــوفــر اإلنــتــرنــت مــجــانــًا لهم،  ل
وترفع ميزانية التعليم والصحة فوق ميزانية الدفاع، وتبني 25 
أعمارهم  كانت  طاملا  املجاني  الــعــالج  وتــوفــر  حكومية،  جامعة 
راتــب 24 شهرًا  بمقدار  للعروس  إعــانــة  ــقــدم 

ُ
وت دون 18 سنة، 

البنة املزارع والحرفي املتوفى إال تركيا العدالة والتنمية. 
ــــة مــن دول املــنــطــقــة تــخــصــص لــألســر مــحــدودة  وال تــوجــد دول
صحيًا  وتأمينًا  للمدرسة،  ترسله  طــالــب  لكل  مكافآت  الــدخــل 
يغطي 98% من مواطنيها، في سابقة ليس لها مثيل في العالم، 
وتقوم الدولة بسداد أقساط التأمني ملن يبلغ دخل األسرة لديهم 
أقل من ثلث الحد األدنى لألجور، وتقدم مساعدات منتظمة في 
الوقود ألكثر من مليوني منزل وفي سابقة غير موجودة في 

العالم إال في تركيا العدالة والتنمية!! 
الشباب التركي الذي ينعم بهذه املكتسبات يتابع اإلعالم التركي 
الــشــأن املصري  فــي  الــذي يفصل  والتنمية  الــعــدالــة  مــن  القريب 
بطالة  تعالج  التي  في مصر خاصة  العسكر  بإنجازات  ويهتم 
الشباب، بألف من عربات الخضار والفاكهة الخاصة باملبادرة 
الــرئــاســيــة لــتــشــغــيــل الــشــبــاب، واملــســمــاة »شـــبـــاب مــصــر خير 
أن نسبة  رغم  الخارجية،  املساعدات  هيئة  واملمولة من  مصر« 
البطالة بني شباب مصر تجاوزت 35% من زمالئهم في القوى 

العاملة!!
طائرة  وأول  تركية  دبــابــة  أول  والتنمية  الــعــدالــة  تركيا  صنعت 

بدون طيار، وخفضت نسبة البطالة من 38% إلى 2% فقط. 
تصدير  في  عامليًا  السابعة  والتنمية  العدالة  تركيا  وأصبحت 
املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، بــكــافــة أنــواعــهــا الــطــازجــة مــنــهــا واملــعــلــبــة 

عة وقروض تربية املواشي بال فائدة.
ّ
واملصن

الرئيس أردوغان لفت اهتمام شعبه وذكرهم بخطايا االنقالبات 
املــتــحــدة قبل عامني  األمـــم  السيسي فــي  الــجــنــرال  وهــو يهاجم 
ورفـــع يــده بــشــارة رابــعــة كــعــادتــه وشــاهــدوه يطالب أعضاءها 
بعدم االعتراف بمن جاء بعد قتل اآلالف، في إشارة إلى الجنرال 
ــدول  والـ املــتــحــدة  ــم  األمـ »اكــتــفــت  فــقــال  املنظمة  وأدان  السيسي 
الديمقراطية باملشاهدة، والشخص الذي قام باالنقالب ُيشرعن 
له، وإذا كنا ننادي بالديمقراطية فيجب أن نحترم الصندوق«. 

االنقالب في مصر كان ملهمًا ألردوغان وظل يذاكر مع شعبه 
ويــذكــرهــم طــــوال الــعــام الــحــالــي بــالــكــلــفــة االقــتــصــاديــة ملــحــاولــة 
االنقالب الفاشلة في 2013 التي كلفت الدولة 120 مليار دوالر، 
أنَّ خسائر  ثقة  مــرة »فكونوا على  وقــال ذات  تقدير،  أقــل  على 
يقظني  األتـــراك  ذلــك« فظل  أضــعــاف  كانت ستبلغ  املالية  تركيا 

للحرية والرفاهية حتى جاء اليوم املوعود!! 
املعركة، حيث  التي اختارها ميدانًا يخوض فيه  من اسطنبول 
معقل العدالة والتنمية ومسقط رأسه وعمدتها ورائد نهضتها 
سياحي،  معلم  أهــم  أصبحت  حتى  التحتية  بنيتها  ومــؤســس 
البطالة  تــعــانــي  دوالر  بــمــلــيــاري  مــديــنــة  بلديتها  كــانــت  أن  بــعــد 
والعشوائيات، نادى أردوغان »أدعو أبناء شعبي لالحتشاد في 

امليادين واملطارات« ولبى الترك النداء.

مصر في الوعي التركي 
المواجه لالنقالب
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حسن شاهين

حــظــيــت مــحــاولــة االنـــقـــاب الـــتـــي نــفــذتــهــا 
ــــي عــلــى  ــركـ ــ ــتـ ــ ـــجــــيــــش الـ مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـ
عربي  باهتمام  هناك  الشرعية  الحكومة 
وســائــل  تغطية  بحجم  جليًا  ظــهــر  كــبــيــر، 
اإلعام العربية، وكذا على مواقع التواصل 
االجــــتــــمــــاعــــي. ومــــنــــذ الـــلـــحـــظـــات األولــــــى 
انــقــســمــت اآلراء  لــــإعــــان عــــن االنـــــقـــــاب، 
لـــدى مــتــابــعــن عـــرب كــثــيــريــن بـــن مــؤيــدة 
ورافضة له، بناء على تموضع أصحابها 
الــســيــاســي-األيــديــولــوجــي حــــول األزمــــات 
دون  من  العربية.  منطقتنا  بها  تمر  التي 
إغــفــال بــروز أصـــواٍت رفضت االنــقــاب من 
على  للديمقراطية،  انــحــيــازًا  املــبــدأ،  حيث 
الرغم من معارضتها أردوغان والسياسة 

التركية في املنطقة.
ــارك أنــــصــــار األنـــظـــمـــة الـــحـــاكـــمـــة وقــــوى  ــ بــ
بتسرع  لوا 

ّ
وهل االنــقــاب،  املضادة  الثورة 

أرعــــن لــنــجــاحــه املـــزعـــوم. وهـــم مـــعـــذورون، 
على   

ٌ
ُيقدم جيش أن  ال تستوعب عقولهم 

انقاٍب ويفشل. وبحسب منطق تفكيرهم 
شأن  التغيير  السيكولوجية؛  وتركيبتهم 
ُعـــلـــوي، تـــحـــّدده مـــؤامـــرات الــقــوى الــدولــيــة 
الـــكـــبـــرى، والـــقـــوى املــحــلــيــة الـــنـــافـــذة الــتــي 
ــة.  ــيـ ــلـــك الـــخـــارجـ ــالـــح مــــع تـ تـــربـــطـــهـــا مـــصـ
ــا الــشــعــوب فـــا مـــكـــان لــهــا فـــي مــعــادلــة  أمــ
أن  مــن  الــرغــم  على  لهم،  بالنسبة  التغيير 
ى عقودًا بالشعوب التي إن 

ّ
منهم من تغن

ميشيل كيلو

ــاذا حـــدث بــن علمنا بــمــحــاولــة االنــقــاب  مـ
وإعان فشله؟ دخل الصديق الدكتور أحمد 
طعمه إلى حيث نحن في إسطنبول، وقال: 
يبدو أن هناك محاولة انقاب. سأله أحدنا 
بلهفة: أيــن، فــي ســوريــة؟ وقبل أن يضيف: 
ــان يـــجـــب أن يـــحـــدث مـــنـــذ فــتــرة  ــ ــا كـ ــذا مــ ــ هـ
بــاهللا،  ال  باقتضاب:  أبــو صالح  رّد  طويلة، 
عليه،  باديًا  القلق  كــان  تركيا.  في  بل هنا، 
فــقــال أحــــد الــحــضــور مــطــمــئــنــًا: ال تــقــلــقــوا، 
مـــن يــنــال أكــثــر مـــن نــصــف أصـــــوات شعبه 
فـــي انــتــخــابــات حـــــّرة، يــشــهــد الــجــمــيــع لها 
بالنزاهة، لن ينجح انقاب عسكري ضده، 
كــالــعــادة في  ولــن يلغي مــا حققه لشعبه.  
حاالت البلبلة والغموض، فتح الحاضرون 
إلى  يستمعون  وشرعوا  النقالة،  هواتفهم 
ــاٌت كــثــيــرة،  ــاعـ األخـــبـــار الــتــي خــالــطــتــهــا إشـ
الــتــركــي، بنعلي  الــــوزراء  بينما كــان رئيس 
يــعــلــن أن هــنــاك تــحــّركــًا عسكريًا  يـــلـــدريـــم، 
يـــحـــدث، مـــن دون أمــــر مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
أنــبــاء« مجهولة  »وكـــاالت  للجيش، وكانت 
املصدر تعلن اعتقال رجب طيب أردوغــان، 
أملانيا، طلبًا  إلى  أنه في طريقه  أو تعلمنا 
 في 

ً
للجوء السياسي، أو تــرّوج مقتله تــارة

ــرى فــي إســطــنــبــول. فــي هــذه  إنــطــاكــيــة وأخــ
األثناء، كان الرجل يوجه حديثًا إلى الشعب 
عن طريق السكايب، يطلب منه النزول إلى 
الـــشـــوارع، لــحــمــايــة الــديــمــقــراطــيــة وإفــشــال 
االنـــقـــاب. قــبــل الـــنـــداء، كــانــت الــبــلــدة سيدة 
املوقف، وكان برملانيون ومسؤولون أتراك 
املــوقــف، لكن ظهور  يــقــّرون بصعوبة  كبار 
أردوغان السكايبي بّدل كل شيء، فبعد أن 
قــد خلت بصورٍة  كانت شـــوارع إسطنبول 
شبه تامة من الحركة، امتألت خال نصف 
ســاعــة بــطــوابــيــر طــويــلــة جـــدًا مــن ســيــاراٍت 
اتــجــه أصــحــابــهــا إلـــى ســـاحـــات إســطــنــبــول 
الــتــي احــتــلــهــا الــجــيــش، وخــصــوصــًا منها 
ســاحــة تقسيم، وإلـــى مــطــار املــديــنــة، وهــي 
العنان ألبواقها،  تشعل أضواءها، وتطلق 
وتــرفــع جميعها تــقــريــبــا األعــــام الــتــركــيــة. 
عــنــدئــٍذ، بـــدا وكـــأن الــشــعــب يــزحــف، بقضه 
وقضيضه، ومن كل صوٍب، إلى حيث يسد 

سوسن جميل حسن

منذ أّســـس كــمــال أتــاتــورك فــي عــام 1923 
الــــدولــــة الــقــومــيــة الــتــركــيــة عــلــى أنــقــاض 
دولة الخافة، ضاربًا القطيعة مع الشكل 
اإلسامي للدولة واملجتمع، ومكّرسًا دور 
الجيش حارسًا للنظام، قامت في تركيا، 
حــتــى مــحــاولــة االنـــقـــاب األخـــيـــرة، أربــعــة 
انــقــابــات عــســكــريــة، تــكــّرس فــي أثنائها 
القرار  صناعة  فــي  أكثر  العسكرين  دور 
والسيطرة على املجال العام، وتم اإلقرار 
بزيادة عدد العسكرين في مجلس األمن 
ــــذي يــضــم عــســكــريــن  الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي الـ
ومــدنــيــن، فــي الــتــعــديــل الــدســتــوري عــام 
1982. كما أن مجلسًا عسكريًا تولى إدارة 
الباد منذ وقــوع االنــقــاب في 1980 قام 
بممارسات وإجراءات تعسفية من إغاق 
معارضن  أو  ناشطن  واعــتــقــال  صحف 
بعشرات اآلالف، وفصل أساتذة جامعات 
باملئات، وصدرت أحكام إعدام بحق ثاثة 
آالف وستمئة شخص، ولم يعد الجيش 
إلى ثكناته، إال بعد أن تم انتخاب الجنرال 
ــفـــريـــن قـــائـــد االنــــقــــاب رئــيــســًا  كـــنـــعـــان إيـ
للمؤسسة  وكـــان   .1982 فــي  للجمهورية 
صاحيات  نفسها  منحت  أن  العسكرية 
الــتــدخــل املــبــاشــر وغــيــر املــبــاشــر فـــي كل 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  مجاالت 
واالقتصادية، فوصف دستور 1982 بأنه 

عسكرة للدولة واملجتمع.
فاز حزب الرفاه بغالبية املقاعد البرملانية 
عــام 1995، وأصبح نجم  االنتخابات  في 
الدين أربكان أول رئيس حكومة إسامي 
منذ سقوط اإلمبراطورية العثمانية، وقد 
إن  التركية،  للدولة  مهمة  منجزاٍت  حقق 
تخفيض  مثل  االقتصادي  الصعيد  على 
ــل مــــن الـــنـــصـــف، أو  ــ ــــى أقـ ــون تـــركـــيـــا إلـ ــ ديــ
اعتبرت  الكردية.  اقترابه من حل املشكلة 
نفسها  تــضــع  الــتــي  العسكرية  املــؤســســة 
حامية القيم العلمانية التي تقوم عليها 
مبادئ الجمهورية األتاتوركية، أن صعود 
اإلســـامـــيـــن وتــمــّكــنــهــم ســـيـــقـــّوض هـــذه 
األســس واملــبــادئ، فشهدت بعدها تركيا 
اغتياالت  الباد من  أحــداثــًا كبيرة، هــزت 
اتــهــم فيها  وتصفيات وأعــمــال إرهــابــيــة، 
متماسك وســري،  تنظيم   2007 العام  في 
هــو »األرغــيــنــيــكــون« كــمــا جـــاء فــي كـــّراس 
الخوذة والعمامة«،  العميقة بن  »الدولة 
الـــــــصـــــــادر عــــــن مـــــركـــــز الــــبــــوصــــلــــة شــــرق 
املــتــوســط لـــلـــدراســـات فـــي بــرلــن حــديــثــًا، 
الــســوري نبيل امللحم، وهو  أعــده الكاتب 
التركية  التجربة  دراســة مكثفة عن  يقدم 
مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة األتــاتــوركــيــة. 
ُدعـــي مجلس األمـــن الــقــومــي الــتــركــي إلى 
اجتماع، وأصــدر قــراراٍت استهدفت كلها 
قــمــع اإلســامــيــن وإقــصــائــهــم مــن الــدولــة 
أدى  مــا  الدينية،  املظاهر  كــل  ومــحــاصــرة 
إلى استقالة نجم الدين أربكان في 1997.

الضوء  البوصلة«  »كــراس  تسلط دراســة 
على رجــب طيب أردوغـــان وسياسته، أو 
مــجــال لــعــبــه مـــا بـــن الـــدولـــتـــن، العميقة 
واملــــوازيــــة، والـــــذي تــعــتــبــره الـــدراســـة أنــه 
ــان قـــد ورث ســطــوة  مــنــذ بـــدايـــة حــكــمــه كــ
ــة الــعــمــيــقــة، ودخـــــل فـــي صـــراعـــاٍت  ــدولــ الــ
ــع خـــصـــومـــه الـــســـيـــاســـيـــن مــن  مـــنـــهـــكـــٍة مــ
األحـــــزاب والـــقـــوى الــعــلــمــانــيــة ومــكــّونــات 
الجيش.  مقدمتها  وفــي  العميقة،  الــدولــة 
وسعى باكرًا إلى تصفية الدولة العميقة، 
السياسية وتعدياته  لتبرير إصاحاته 
زت سلطته، وقلصت 

ّ
الدستورية التي عز

محمد أحمد بنّيس

مثل الــدرامــا إحــدى الــواجــهــات األساسية 
ُ
ت

ــاّدة في  الـــتـــي تــوظــفــهــا قــــوى الـــثـــورة املــــضــ
وتسويق  لتبرير   )

َ
تــحــديــدا )مصر  املنطقة 

ــا عــلــى  ــهـ ــقـــضـــاضـ ــا الـــــثـــــورة وانـ ــهـ إجـــهـــاضـ
الــســلــطــة وإعــاقــتــهــا الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
بعد إسقاط نظام حسني مبارك، وذلــك ملا 
التشويق  الــدرامــا من وسائل  تمتلكه هــذه 
واإلمتاع واإلبهار والتأثير على الجمهور.

ــا املــصــريــة، بــن حــن وآخـــر،  وتــقــدم الـــدرامـ
أعمااًل يندرج كثير منها في سياق تعزيز 
هــــذه الـــتـــوّجـــه، حــيــث يـــخـــرج مــشــاهــد هــذه 
األعــــمــــال بـــمـــا يـــتـــجـــاوز االنـــطـــبـــاع الــعــابــر 
ــأن هـــنـــاك ســيــاســة ممنهجة  إلــــى قــنــاعــٍة بــ
يـــنـــايـــر،  ثـــــــــورة 25  لـــتـــســـفـــيـــه  ومـــــــدروســـــــة 
واإلنساني  السياسي  منجزها  من  والنْيل 
ــا  ــهــ ــّرراتــ ــبــ والـــــتـــــاريـــــخـــــي، والــــطــــعــــن فـــــي مــ
ومشروعيتها، والتقليل مما قدمه الشعب 
املـــصـــري مـــن تــضــحــيــاٍت جــســيــمــٍة مـــن أجــل 
الحرية والكرامة والديمقراطية. والغاية من 
 انقاب 3 

ُ
هذه السياسة أمران داالن، شرعنة

يوليو/ تموز 2013 الذي حمل عبد الفتاح 
 خداع الرأي 

ُ
السيسي إلى الحكم، ومحاولة

أن حركة  بإيهامه  والعربي  املــصــري  الــعــام 
ــة واألجـــدر 

ّ
›‹30 يــونــيــو‹‹ هــي الــثــورة الــحــق

ــي، كـــان  ــالــ ــتــ ــالــ ــقـــديـــر والـــتـــخـــلـــيـــد، وبــ ــتـ ــالـ بـ
االنـــقـــاب الــــذي تــاهــا اســتــجــابــة ملطالبها 

و‹‹تتويجًا منطقيًا‹‹ لها.
ــك، الــحــلــقــة األخـــيـــرة من  ــ ــــدث فـــصـــول ذلـ حــ

َ
أ

ــن مـــســـلـــســـل ›‹لـــيـــالـــي  ــ ــزء الـــــســـــادس مـ ــ ــجـ ــ الـ
الحلمية‹‹ في موسم شهر رمضان املاضي. 
ــم يـــــرق إلـــى  ــزء لــ ــجــ ــن أن هـــــذا الــ وفـــضـــا عــ
األجزاء السابقة، من حيث الرؤية واملعالجة 
والــحــبــكــة الـــدرامـــيـــة والــتــمــاســك الــحــكــائــي، 
 إلرث 

ً
 مــعــيــبــة

ً
ة ــاء ــ ــ إذ اعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون إسـ

أنـــور عكاشة وإسماعيل  أســامــة  الــراحــلــْن 
عــبــد الـــحـــافـــظ، فــضــا عـــن ذلــــك كــلــه، جــّســد 
توقيتها!(  حــيــث  مــن  سيما  )ال  ــة  دالـ حلقة 
باستغال  هــاتــه،  التسفيه  سياسة  ضمن 
الــفــنــي والـــوجـــدانـــي للمسلسل،  لــــإرث  فــج 
والـــــزّج بـــه فـــي مــعــتــرك الــنــْيــل مـــن ثــــورة 25 
فالذين  الرفيع.  الوطني  ومنجزها  يناير، 
فّجروها وأطلقوا شرارتها وقادوها حفنة 
انتهازين من صحافين مرتشن )صفوت 
حساباته  لتصفية  الثورة  استغل  سلطان 
املهنية والعائلية مع خصومه( ولصوص 
يتكّيف  الــذي  خليف  )حلمي  العام  القطاع 
ــل املـــتـــغـــيـــرات( وبــلــطــجــيــة مــنــدســن  ــع كــ مــ
)مــشــهــد قــتــل ممثلة فــي مــظــاهــرة(. كــمــا أن 

تلك  القدر.  لها  الحياة سيستجيب  أرادت 
للبروباغندا  مــادة  كانت شــعــاراٍت تصلح 
، فحن أرادت الشعوب 

ّ
السياسية ليس إال

العربية الحياة بانت انحيازاتهم املشينة. 
وانــعــكــس منطق هـــذا الــفــريــق عــلــى لسان 
مـــحـــلـــلـــن ســـيـــاســـيـــن مــــــــألوا الــــشــــاشــــات 
العربية في  الساعات القليلة التي فصلت 
بــن اإلعـــان عــن االنــقــاب وفــشــلــه، فمنهم 
من قاس على االنقابات األربعة السابقة 
ـــــع نـــجـــاح 

ّ
ــيــــا، وتـــــوق ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا تــــركــ الــ

بذلك،  ارتباطًا  الجديدة  االنقاب  محاولة 
معتمدًا على منطق تحليل ميكانيكي، ال 
ينظر إلى كل املياه التي جرت في الحياة 
الــتــركــيــة عــلــى مــر الــعــقــود الــســابــقــة، وهــو 
 صــدر عن 

ْ
وإن بالقطع منطق غير علمي، 

أستاذ في العلوم السياسية. ووصل األمر 
ــل ســيــاســي مـــصـــري، مـــن أصــحــاب 

ّ
بــمــحــل

أيديولوجية تقديس املؤسسة العسكرية؛ 
إلــى إدانـــة دعــوة أردوغـــان الشعب التركي 
للوقوف في وجــه قــوات الجيش املشاركة 
الجيش، بحسب  االنــقــاب، فتصرفات  في 
بــاإلذعــان والسمع  قابل 

ُ
ت أن  أمثاله، يجب 

والــطــاعــة، مهما كــانــت. قــيــادي فــي فصيل 
ــق: مــن حــفــر ربيعًا 

ّ
عــل يــســاري فلسطيني 

ألخــيــه ســقــط فــيــه، عــلــى اعــتــبــار أن ثـــورات 
ـــره 

ّ
ــيـــة كــــانــــت فـــخـــًا حـــض الـــشـــعـــوب الـــعـــربـ

أردوغان وغيره. على كل حال، ماذا ننتظر 
من اليسار الرسمي العربي وقياداته؟

يــصــّر هـــذا الــفــريــق عــلــى أن يعيش خــارج 

وطـــائـــرات فــي أجــــواء أنــقــرة وإســطــنــبــول. 
جــــاء رفــــض املـــعـــارضـــة الـــتـــركـــيـــة، بــكــامــل 
أطيافها، االنقاب الفتًا، بمن فيهم حزب 
الشعب الجمهوري، على الرغم من تطابق 
عارض حكم »العدالة 

ُ
خطابه السياسي امل

الحيثيات  مع  بعيد،  إلى حد  والتنمية«، 
التي ساقها االنقابّيون مبررًا النقابهم. 
كان موقف املعارضة التركية، بحد ذاته، 
بمعظمه،  التركي،  الشعب  أن  على   

ً
دلــيــا

ضـــد االنـــقـــاب، ال أنـــصـــار تــيــار سياسي 
واحد فقط.

ــيـــــن إلــــى  ــ ــــامـ ــل األمــــــــر بـــبـــعـــض اإلسـ ــ ــ وصـ
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  التهليل 
لــــســــقــــوط الــــعــــلــــمــــانــــيــــة فــــــي تــــركــــيــــا حــن 

ــقــــاب!. كـــم يــخــطــئ اإلســامــيــون  فــشــل االنــ
الــعــرب، حــن يظنون أن أردوغــــان وحزبه 
وأنهما  للعلمانية،  الـــعـــداء  يــشــاطــرونــهــم 
يــعــتــنــقــان األيـــديـــولـــوجـــيـــا نــفــســهــا لــتــيــار 
ــوان املــســلــمــن فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة.  ــ اإلخــ
ربما من املفيد لهؤالء أن ُيعيدوا االستماع 
القاهرة،  إلــى خطاب أردوغـــان في جامعة 
ــانــــي 2012،  ــثــ الــ تــــشــــريــــن  نــــوفــــمــــبــــر/  فـــــي 
حـــن اســتــنــكــر رفــــض اإلســـامـــيـــن الــعــرب 

العلمانية، ودعاهم إلى اعتناقها.
والغريب أن كا الفريقن رّوجا أن االنقاب 
مــدعــوم أمــيــركــيــًا، كــل طــرف ألســبــابــه، رأى 
 فـــي ســوريــة، 

ً
األول أن أمــيــركــا تــريــد حــــا

وأردوغـــــــــان هـــو مـــن يــعــطــل ذلـــــك. واعــتــبــر 
الــثــانــي أن أمــيــركــا صــاحــبــة مــصــلــحــة في 
ــقــــاط تـــجـــربـــة الـــحـــكـــم األبـــــــرز لـــإســـام  إســ
الــســيــاســي. ســيــطــرة نــظــريــة املـــؤامـــرة على 
عــقــول كــثــيــريــن ظـــاهـــرة تــســتــحــق الــتــأمــل، 
وكــــأن مـــن غــيــر املــمــكــن حــصــول أي حــدث 
العالم، ألسباٍب  سياسي في أي دولــٍة في 
داخلية، ال بد من البحث دائمًا عن مسبب 
ــّبـــيـــس«،  ــيــــركــــا »جـــســـمـــهـــا لـ ــــي، وأمــ ــارجـ ــ خـ

بحسب املثل الشعبي الشامي. 
أهم الــدروس املستفادة من فشل االنقاب 
زمــــن  أن  أواًل؛  تــــركــــيــــا،  فـــــي  ــكــــري  ــعــــســ الــ
ى إلى غير رجعة. 

ّ
االنقابات العسكرية ول

الــذي نعيشه أن  ثانيًا؛ من سمات العصر 
دًا أســاســيــًا في  ــدِّ الــشــعــوب أصــبــحــت ُمــــحــ
اخــتــيــار نــظــام الــحــكــم ومـــن يــحــكــم، ســـواء 

واملتقدمة.  والناشئة  النامية  البلدان  فــي 
ثــالــثــًا؛ الــعــامــل الـــخـــارجـــي مـــؤثـــر بـــا شك 
تبقى  لــكــن،  الــداخــلــي.  التغيير  عملية  فــي 
العوامل الداخلية الحاسمة. هذه القاعدة، 
واالستثناء يتحقق في حالة فشل الدولة 
وســمــو الــهــويــات الــفــرعــيــة لــشــعــبــهــا على 
الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة الـــجـــامـــعـــة، كــمــا الــحــال 
اليوم في سورية ولبنان والــعــراق. رابعًا؛ 
من دروس االنقاب التركي الفاشل املهمة 
الــتــغــيــيــر  تــنــشــد  أو حـــركـــة  ــقـــاب  انـ أي  أن 
ال يمكن لــهــا أن تــنــجــح، إن لــم تــتــوفــر لها 
حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة مـــعـــتـــبـــرة، وهــــــذا درس 
املصرية، ومن  املسلمن  اإلخــوان  لجماعة 
يــؤيــدونــهــا، فــلــو لــم تــكــن لــحــركــة 3 يوليو 
ــرة، ملــــا نــجــحــت  ــبـ ــتـ ــعـ ــة شــعــبــيــة مـ ــنـ حـــاضـ
بـــاإلمـــســـاك بــالــحــكــم ثـــاثـــة أيــــــام، ال ثــاث 

سنوات.
أخيرًا، يستطيع نظام الحكم الذي يحظى 
بشرعية شعبية أن ينتصر خال ساعات 
على انقاب عسكري، نفذته قوات مسلحة 
مقاتلة  دباباٍت وطائرات  تمتلك  محترفة، 
الــفــاقــد للشرعية  الــنــظــام  حــديــثــة، بــيــنــمــا 
الـــشـــعـــبـــيـــة هــــو مــــن يـــفـــشـــل طـــــــوال خــمــس 
سنوات في مواجهة جماعاٍت مسلحٍة، ال 
لاستعانة  ويــضــطــر  تسليحًا،  تضاهيه 
ــقـــط،  ــــوش أجـــنـــبـــيـــة فـ ــيــ ــ ــيـــات وجــ ــيـــشـ ــلـ ــمـ بـ
املــحــدودة  الجغرافيا  رقــعــة  على  ليحافظ 

من الوطن التي يسيطر عليها.
)كاتب فلسطيني(

نزل  أن  ما  االنــقــاب ويفشله.  الطريق على 
ا، كغيرنا 

ّ
أيقن الــشــوارع، حتى  إلــى  الشعب 

مـــن مــراقــبــي الـــحـــدث، أن الــشــعــب يــــرى في 
بــاالنــقــاب مــغــامــريــن يتاعبون   الــقــائــمــن 
بمصير وطــنــهــم، وشــعــبــهــم، ويـــهـــّددون ما 
أنــجــزه مــواطــنــوهــم مــن عـــمـــران، فــي لحظٍة 
الثالث  العالم  معظم  فيها  سقط  تاريخيٍة 
في أوضاٍع صار يشتهي فيها أن ُيستعمر 
من جديد، عل مستعمريه يتكفلون بإطعام 
وعاجها  وتعليمها  وإســكــانــهــا  شــعــوبــه، 
ــيـــد، بــيــنــمــا ارتــقــت  املـــنـــحـــدرة إلــــى هــــاك أكـ
تركيا، في هــذه األثــنــاء، إلــى مصاف الــدول 
املتطورة واملجتمعات املتقدمة، وحققت ما 
كان الخيال عاجزًا عن تصّوره، في مــّدة ال 
تتجاوز عــقــدًا  ونصف عقد، وأرســـت قيمًا 
االنــقــاب  على  الشعب  رد  بــن  ديمقراطية 
العسكري، كما ترّسخت في وعيه وسلوكه، 
في  القائمة  بمثيلتها  جــــدارٍة،  بكل  تــقــارن، 
تقدمًا وتطورًا، بشهادة  الغرب  بلدان  أكثر 
املتنوعة  وصحافتها  الــحــّرة،  انتخاباتها 
التي تعمل  املعارضة،  والنقدية، وأحزابها 
بحرية، وبكامل طاقتها ضد حزب العدالة 
والتنمية الحاكم ورئيسه أردوغان، من دون 
أية  أو تفرض عليها  قمع  تتعّرض ألي  أن 
الوليدة  التجربة  أن غــدت  قيود، فا عجب 
ــرام دولـــــــي وإقــلــيــمــي  ــ ــتــ ــ ــقـــديـــر واحــ مـــحـــل تـ
وعربي، وانتشر اقتناع واسع، لدى كثيرين 
التي  الطريقة  بــأن  الــعــرب،  معاصرينا  مــن 
بواسطتها  اإلســـامـــيـــة،  حــكــومــتــهــا  وقــفــت 
بـــن الــعــلــمــانــيــة والــقــومــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
االستقالية،  والنزعة  املستدامة  والتنمية 
ــتــــذاء والــتــطــبــيــق فـــي عــاملــنــا  تــســتــحــق االحــ
ثــورتــه، نتيجة عجزه  الــذي فشلت  العربي 
عــــن إيــــجــــاد الــــقــــدر املـــطـــلـــوب والـــفـــاعـــل مــن 
الــــتــــوافــــق بــــن هـــــذه املـــــفـــــردات الــتــكــويــنــيــة 
لدولنا ومجتمعاتنا. لذلك، وبينما وّحدت 
وحــــّدثــــت بــانــســجــامــهــا األمــــــة فــــي تــركــيــا، 
وأمدتها بطاقاٍت روحيٍة ومعنويٍة خاقة، 
ق 

ّ
أســهــمــت تــنــاقــضــاتــهــا فــي مــزيــٍد مــن تــمــز

أمتنا ومجتمعاتنا.  استهدف االنقابيون 
يرتطموا  أن  املحتم  فكان من  الجديد،  هــذا 
في  وتفشل  تنهار حركتهم،  وأن  بالشعب، 
توطيد أقدامها في أي مكان أو موقع، ولعل 

ــاء والــــجــــيــــش. مــعــتــمــدًا  ــقـــضـ ــن نـــفـــوذ الـ مــ
عــلــى عــــدة عـــوامـــل، كــاملــســانــدة الشعبية 
الكبيرة لحكومته املنتخبة التي أوصلت 
ــيـــة إلــــــى الــحــكــم  ــنـــمـ ــتـ حــــــزب الــــعــــدالــــة والـ
 .2002 الــعــام  فــي  ديمقراطية  بانتخاباٍت 
باهتمامه  شعبيته  أردوغــــــان  ز 

ّ
ــز عــ وقـــد 

بــبــعــض الـــحـــاجـــات الــحــيــاتــيــة لــشــريــحــٍة 
مـــن الــشــعــب، وإنـــشـــاء جــامــعــاٍت جـــديـــدٍة، 
وقــيــامــه بـــإنـــجـــازات اقــتــصــاديــة، مـــا أدى 
إلى رفع مستوى رفاهية الشعب وزيادة 
حكومته  فنجحت  القومي،  الدخل  معدل 
األكثر  للكتلة  عــديــدة  مكاسب  تقديم  فــي 
تـــضـــررًا مـــن فــســاد الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، كما 
 في قضايا خافية 

ً
تجنب الخوض بداية

شائكة، كالهوية أو الحجاب أو العلمانية 
أو دور الجيش في السياسة.

بــعــد أن تمكن أردوغـــــان، والــقــول لــكــراس 
الدولة العميقة، انتقل إلى مرحلٍة جديدٍة 
ــراع بــن  ــ ــــصـ فــــي ســـيـــاســـتـــه، فــــي رهــــــان الـ
يراقب  الشارع  بينما  حكومته والجيش، 
الــــســــؤال: هـــل يــمــكــن أن تنجح  ويــضــمــر 
املــســاكــنــة بــن اإلســامــيــن والــعــســكــريــن 

اإلعامين؟
لـــلـــمـــرة األولــــــــى، يـــســـاق ضـــبـــاط الــجــيــش 
لة  الذين كانوا سابقًا في منأى عن املساء
 
ٌ
ـــقـــل ضــبــاط

ُ
ــاعـــات املــحــاكــمــة، واعـــت ــى قـ إلــ

بــالـــ  الــتــي عــرفــت  املـــؤامـــرة  فـــي  للتحقيق 
»املطرقة الثقيلة« التي خططت في العام 
والتنمية،  العدالة  حكومة  إلطاحة   2003
لــيــهــّدد أردوغــــــان أن ال أحـــد ســيــفــلــت من 
املــؤســســة العسكرية  الــعــقــاب، فهل كــانــت 
ســتــرضــى بــتــلــقــي األوامــــــر مـــن الــحــكــومــة 
املنتخبة؟ أم إن هناك مرحلة جديدة تقبل 

عليها تركيا؟
ــط، مــنــذ تلك 

ّ
يــبــدو أن الــجــيــش كـــان يــخــط

الـــفـــتـــرة، إلطـــاحـــة حــكــومــة حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، لــكــن الــكــشــف عـــن الــتــخــطــيــط 
املتاحق النقاباٍت على الحكومة أعطى 
 مّكنته من شن حملٍة مضادٍة 

ً
الحزب ذريعة

عــلــى خــصــومــه الــعــلــمــانــيــن املــتــشــّدديــن، 
بعض  وتعديل  القضائي،  الجسم  داخــل 
ــواد الــدســتــوريــة، واســتــمــرت املــواجــهــة  املــ
الخفية بن الطرفن إلى اليوم، مع األخذ 
بــاالعــتــبــار الـــتـــداخـــات اإلقــلــيــمــيــة، ليس 
آخــرهــا مــوضــوع االنــضــمــام إلــى االتــحــاد 
ــي، مـــرورًا بــالــدور اإلقليمي الــذي  األوروبــ
تلعبه تركيا في املنطقة. انتصر أردوغان 
عــلــى الـــجـــيـــش، لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ قــيــام 
الدولة القومية، وعلى الرغم من ذلك، فإن 

األجواء في الباد يسودها الترقب. 
ــا حـــصـــل أن أردوغــــــــــان أّســــــس لــدولــتــه  مــ
حاصر  ديــكــتــاتــوريــتــه،  وأرســـى  العميقة، 
الـــحـــريـــات، والحــــق الــصــحــفــيــن، وضــّيــق 
عـــلـــى حـــريـــة الـــصـــحـــافـــة، وعـــلـــى وســـائـــل 

أعمال النهب والسلب التي واكبت نجاحها 
لها،  السياسية  ــة  اإلدانــ يشبه  مــا  تتضمن 
موجٍة  في  الباد  أدخلت  أنها  اعتبار  على 
مـــن الــفــوضــى وعــــدم االســـتـــقـــرار والــتــســيــب 

وتفكيك النسيج الوطني.
مــســار  فــــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  دور  حـــضـــر 
األحـــــداث بـــقـــوٍة فـــي الــحــلــقــة، فــهــذا الــجــهــاز 
تـــــجـــــاوزاٍت  مــــصــــدر  ــان  ــ كــ ــحــــســــاس، وإن  الــ
مــعــظــم  أن  إال  ــة،  ــ ــزولــ ــ ــعــ ــ ومــ ــٍة  ــيــ ــنــــائــ ــثــ ــتــ اســ
 وخـــوفـــًا على 

ً
ــون وطــنــيــة

ّ
مــســؤولــيــه ال يــقــل

 
ً
مثا ذلــك  يبدو  مصير مصر ومستقبلها. 
في مشهد لــواء الشرطة، عاء زهــدي، وهو 
ــبــــدري،  ــتـــرف، فــــي حـــديـــثـــه مــــع عــــــادل الــ ــعـ يـ
البلد، لكن ذلك  الظلم والفساد في  بوجود 
ال يحتاج، حسب رأيــه، لــثــورٍة، بل إلصاح 
ــــت، كــمــا  ــوقـ ــ تـــدريـــجـــي يــتــطــلــب الـــصـــبـــر والـ
الــكــبــيــر‹‹ )يقصد مــبــارك( كان  أن ›‹الــرجــل 
مستعدا لانخراط في هــذا اإلصـــاح، قبل 
أن يــنــهــي كـــامـــه بــجــمــلــة تــضــج بـــالـــداللـــة: 

مصر ليست تونس.
ــد فــــي ســـعـــي حـــثـــيـــٍث إلـــى  ــاهـ ــتـــوالـــى املـــشـ تـ
إعــادة قــراءة األحــداث والوقائع، بما يخدم 
أجــنــدة قـــوى الــثــورة املـــضـــاّدة فــي املنطقة، 
ــاع مــعــظــم  ــ ــمـ ــ ــم تـــكـــن مـــحـــط إجـ ــ فــــالــــثــــورة لـ
أن  فــعــاوة على  املــصــري،  الشعب  مكّونات 
كثيرين ظلوا على والئهم ملبارك الذي كان 
اندالعها  أفضى  فقد  لهم،  ›‹األب‹‹  بمثابة 
واجتماعية  طبقيٍة  حسابات  تصفية  إلــى 
)اتهام الوزيرة السابقة زهرة سليمان غانم 
املنحدرة من البرجوازية الوطنية بالترّبح 
تقديم  املشروع من منصبها(، وكذلك  غير 
الــقــوى الــثــوريــة واملــدنــيــة بــأنــهــا ال تــتــوّرع 
عــن تــخــويــن الــجــمــيــع، وعـــدم احــتــرام الـــرأي 
ــوان«.  ــ اآلخــــر، واملــبــالــغــة فــي شيطنة »اإلخــ
الثورة طبيعة  التطّرق لشهداء  ويبرز عدم 
الــخــلــفــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــحـــّكـــمـــت فــي 

املعالجة الدرامية ووجهتها. 
ال مــجــازفــة فــي الــقــول إن الــتــســاؤالت التي 
واكبت اإلعداد للجزء السادس من ›‹ليالي 
الــحــلــمــيــة‹‹ حـــول املــغــزى مــن الــعــبــث بأحد 
وأكثرها  املصرية،  الــدرامــا  أهــم مسلسات 
مشاهدة في العقود الثاثة املاضية، ال تجد 
إجــابــاتــهــا فــقــط فــي إخــفــاق هـــذا الــجــزء في 
السابقة،  باألجزاء  السلس  الفني  االلتحام 
بل، أيضا، في ترويج حلقته األخيرة رواية 
قــوى الــثــورة املــضــاّدة عــن ثـــورة 25 يناير، 
وهــــي تـــدفـــع املــتــلــقــي )املـــشـــاهـــد هـــنـــا( إلــى 
انــخــراط )غــيــر واٍع( فــي تسفيه واحـــدٍة من 

أكثر الثورات العربية ملحمية وتأثيرا.
)كاتب مغربي(

العصر الــراهــن، لم يــدرك أن العالم بأسره 
فارتفاع  منه،  جــزٌء  العربي  وعاملنا  تغّير، 
كثيرة،  عربية  بــلــداٍن  في  التعليم  معدالت 
والقدرة على الولوج با قيود للمعلومات، 
واالنـــــــفـــــــتـــــــاح عـــــلـــــى تـــــــجـــــــارب الــــشــــعــــوب 
وثــقــافــاتــهــا الـــتـــي أتــاحــتــهــا تــكــنــولــوجــيــا 
املعلومات واالتــصــاالت، خصوصًا ظهور 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي العقد 
ــــدث ذلــــك كــلــه تــغــيــيــرًا عميقًا  املـــاضـــي، أحـ
فـــي املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، خــصــوصــًا بن 
ــابــــة، لــــم يــســتــوعــبــه هــــؤالء  ــال الــــشــ ــ ــيـ ــ األجـ
بـــعـــد، بــمــن فــيــهــم مـــن يــعــتــبــرون أنــفــســهــم 

»تقّدمين« )حاشا أن يكونوا كذلك(.
ــاٍن رفــــض االنـــقـــاب  ــ ــــان هـــنـــاك فـــريـــق ثـ وكـ
ــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ ــاب أيــ ــ ــبـ ــ ألسـ
أن الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي فـــي تــركــيــا يــتــوافــق 
مــعــه أيــديــولــوجــيــًا. ظــن هـــؤالء أن خــروج 
الــجــمــاهــيــر الــتــركــيــة الـــرافـــضـــة االنـــقـــاب 
ــدًا لــــلــــرئــــيــــس رجـــــــــب طـــيـــب  ــ ــيــ ــ ــأيــ ــ جـــــــــاء تــ
ــان، وحـــزبـــه، ولـــم يــتــنــّبــهــوا إلـــى أن  ــ أردوغــ
التركي خــرج دفــاعــًا عــن تجربته  الشعب 
الــديــمــوقــراطــيــة، وعــن حقه فــي االخــتــيــار، 
ــاضــــي األســـــود  ــعـــودة إلـــــى املــ ــلـ ــًا لـ ورفــــضــ
لتحّكم املؤسسة العسكرية بالدولة. كانت 
انتفاضة الشعب التركي في وجه االنقاب 
انــتــفــاضــة  األول،  املـــقـــام  فـــي  الـــعـــســـكـــري، 
 نــفــر مـــن الــعــســكــر أن 

ّ
كـــرامـــة، بــعــد أن ظـــن

الــشــعــب عبر  إرادة  فـــي وســعــهــم شــطــب 
ــات فــــي الــــشــــوارع  ــ ــابـ ــ تـــحـــريـــك بـــضـــعـــة دبـ

مـــوقـــف األحـــــــزاب املـــعـــارضـــة الـــــذي تــطــابــق 
مــع مــوقــف الــحــزب الــحــاكــم فــي الـــدفـــاع عن 
الــشــرعــيــة الــديــمــقــراطــيــة يـــمـــّدنـــا بــالــدلــيــل 
املــطــلــوب إلثـــبـــات مـــا ســبــق قـــولـــه، وهـــو أن 
االنــقــاب كـــان مــن مـــاٍض لــم يــعــد هــنــاك من 
سبيل للعودة إليه، ألن تركيا تركته وراءها 
وتخطته، وخرجت من عامله، وســّدت سبل 
إلــى راهنها. هــذا ما جعل االنقاب  عودته 
يبدو كضربة عصا على ماء، وجعل تركيا 
 تواجه، موّحدة، بقايا تيار 

ً
املدنية مجتمعة

كــان  وانــقــابــيــًا،  العقلية  متخلف  عــســكــري 
يــنــتــصــر، ومـــن الطبيعي أن  ـــحـــال أن 

ُ
امل مــن 

تهزمه، وتشحذ من اآلن فصاعدًا أسلحتها 
رائــٌع   

ٌ
تعليق قاله  ما  ومنها  مواجهته،  في 

هــي من  التعليم  مــوازنــة  أن  رأى  ومصيب، 
هــزم االنــقــاب. فشل االنــقــاب ألن مجتمع 
ــرارًا  تــركــيــا رفــضــه، وألن أردوغــــــان اتــخــذ قـ
تاريخيًا باعتماد الشعب قوة أمن بقدرتها 
عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن مــصــالــحــهــا وحــريــتــهــا، 
ــارع، فــــي لــحــظــة  ــ ــــشـ ــــى الـ ــــزل بــنــفــســه إلـ ثــــم نـ
شــديــدة الــحــســاســيــة والـــخـــطـــورة. وأخــيــرًا، 
ألن الجيش رفض االنقاب، بعد أن أدركت 
املتقدمة  التاريخية  املرحلة  ماهية  قيادته 
وتـــجـــاوزت شعورها  تــركــيــا،  بلغتها  الــتــي 
بـــأن الـــتـــطـــورات لـــم تــعــد مـــن صــنــعــهــا، وأن 
تكفيها،  وطنها  مجد  صنع  فــي  شراكتها 
أعــدائــه، وليس  كــقــوٍة مهمتها حمايته مــن 

التحّول إلى عدوٍّ داخلي له.
)كاتب سوري(  

ــــام املــعــارضــة لــســيــاســتــه، حــتــى إنــه  اإلعـ
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي  تحّكم 
كـــمـــا حـــاصـــر الــســيــاســيــن فــــي األحــــــزاب 
املنافسة لحزبه وتدخل بالقانون، كما أنه 
أخــذ يفرض بــاضــطــراد الــوجــه اإلسامي 
على املجال العام، عدا محاوالته املتلهفة 
لــتــعــديــل الــدســتــور وتــوســيــع صــاحــيــات 
الرئاسة، ما يمّكنه من السيطرة والتحكم 
ــان الـــدولـــة. يلخص  ــ بــشــكــل كــبــيــر فـــي أركـ
الكتاب هذه الحالة بأن محللن يذهبون 
إلى أن أردوغان يغّير من هيكل الحكم من 
أجــل تعزيز وجـــوده فــي املــربــع الرئاسي 
 عــن آمــالــه وأحــامــه في 

ً
إلــى األبـــد، فــضــا

ــق، بــطــريــقــٍة أو بـــأخـــرى، أهــــداف 
ّ
أن يــحــق

اإلمبراطورية العثمانية. 
الــداخــل، أمــا سياسته  إلــى  هــذا بالنسبة 
الخارجية فقد شهدت توترًا مع املحيط، 
كما ســوريــة والــعــراق وإيــــران وفلسطن، 
ــع مــوســكــو  ــ ــا مـ ــرهــ ــوتــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــ
ــــم تــركــيــا  ــطـــن وبــــكــــن، بــســبــب دعـ ــنـ وواشـ
الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة واملــتــطــرفــة، وفــي 

مقدمها تنظيم داعش.
ــة، فــي  ــيــ ــقــــابــ ــــي املــــحــــاولــــة االنــ ــــت فـ ــــافـ الـ
الخامس عشر من يوليو/ تموز الجاري، 
ــارع،  ــشــ ــي نـــــزل إلـــــى الــ ــركـ ــتـ أن الـــشـــعـــب الـ
أن األحــزاب  ليدافع عن ديمقراطيته، كما 
املــعــارضــة لسياسة أردوغــــان  األســاســيــة 
نـــــّددت بـــاالنـــقـــاب. لــكــن، هـــل ُيــعــتــبــر هــذا 
انـــتـــصـــارًا لــســيــاســة أردوغـــــــان وانــحــيــازًا 
شعبيًا له؟ ال يمكن غض النظر عن واقٍع 
يــظــهــر أن تــغــيــراٍت وقــعــت بــالــنــســبــة إلــى 
وأن  أردوغـــان وحزبه وحكومته،  شعبية 
الـــــــزالزل الـــتـــي تـــصـــّدع املــنــطــقــة ال يمكن 
لــتــركــيــا أردوغــــــــان أن تـــكـــون فـــي مــنــجــًى 
ــًا: هــل  ــمـ ــائـ مـــنـــهـــا، إنـــمـــا يــبــقــى الــــســــؤال قـ
مــصــيــر شـــعـــوب هــــذه املــنــطــقــة مــحــصــور 
ــاريـــن: حــكــم الــعــســكــر أو الــحــكــم  ــيـ بـــن خـ
ــتـــت الــــتــــجــــارب أن  ــبـ اإلســــــامــــــي؟ وقــــــد أثـ
ــد يـــصـــلـــون إلـــى  »اإلخــــــــــوان املـــســـلـــمـــن« قــ
ال  لكنهم  ديمقراطية،  بانتخاباٍت  الحكم 
حكم  لتجربة  يــؤّســســوا  أن  يستطيعون 

ديمقراطي.
والافت أيضًا أن الشعب السوري انقسم 
ليتابع  الليل،  طـــوال  إلــى قسمن، وســهــر 
أخبار االنقاب املثير للتساؤل، بن مؤيد 
ومعارض، ولعلع الرصاص ابتهاجًا من 
الـــشـــام إلــــى الــســاحــل الــــســــوري، واعـــتـــرى 
الــاجــئــن الــســوريــن فـــي تــركــيــا الــخــوف 
والــتــرقــب أمـــام مصير مــجــهــول، لــكــن فئة 
صغيرة كانت تفّكر بصمت حول مصير 
ســـوريـــة فـــي االحـــتـــمـــاالت املــمــكــنــة. عــايــن 
الـــشـــعـــب الــــســــوري املـــحـــاولـــة االنــقــابــيــة 
ــة  بــمــنــظــار عــواطــفــه الــتــي صــاغــتــهــا األزمـ
القاتلة منذ خمس سنوات، لم يغب عنها 

البعد الطائفي بالطبع.   
ــي،  ــالــ ــكــ ــــاب اإلشــ ــقــ ــ ــة االنــ ــاولــ ــحــ ــــبــــقــــى مــ

ُ
ت

ــؤااًل يفتح  ــ ــتـــي أجــهــضــت بـــســـرعـــة، ســ والـ
عــلــى دهــالــيــز كــثــيــرة، ال يمكن فصله عن 
وتحالفاتها  الــدولــيــة  الــســيــاســة  أالعــيــب 
بــاســتــمــرار، ال يمكن فصله عن  املــتــغــيــرة 
األزمة السورية وتداخات القوى الدولية 
عبر  استنتاج  يمكن  ال  فيها،  واإلقليمية 
قــيــمــة قطعية  أحـــكـــام  إطـــــاق  مــنــهــا، وال 
بسرعة، كما سرعة االنقاب الذي حصل. 
هناك شعب دافع عن منجزه الديمقراطي، 
رفع علم الباد، ومعارضة ربما سيكون 
ــر، مــثــلــمــا ســـيـــكـــون لــلــطــيــب  ــ ــــول آخــ لـــهـــا قـ

أردوغان أقوال وأفعال أخرى. 
)كاتبة سورية( 

من دروس انقالب تركيا الفاشل

انقالب ضّد تركيا

تركيا بين القطيعة مع الخالفة 
ووصالها

الدراما وَتْسفيُه الثورة 
المصرية

من سمات العصر 
أن الشعوب أصبحت 
دًا أساسيًا في  ُمحدِّ
اختيار نظام الحكم 

ومن يحكم

كان من المحتم أن 
يرتطم االنقالبيون 

بالشعب، وأن تنهار 
حركتهم، وتفشل

هناك شعب دافع عن 
منجزه الديمقراطي، 

رفع علم البالد، 
ومعارضة ربما 

سيكون لها قول آخر

آراء

معن البياري

تجعلنا األخبار عن »دعم« حركة حماس إجراء االنتخابات املحلية الفلسطينية، في 
أكتوبر/ تشرين األول املقبل، في »حيص بيص«، ذلك أن رئيس لجنة االنتخابات، حنا 
ناصر، نقل عن نائب رئيس املكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، »ضماناٍت« 
لتسهيل هذه االنتخابات وإنجاحها، ما يعني أنها ستشمل، إضافة إلى إحدى عشرة 
محافظة في الضفة الغربية، املحافظات الخمس في قطاع غزة التي لم تأذن »حماس« 
إلجراء انتخابات العام 2012 فيها. وعندما يتحّدث القيادي في الحركة، خليل الحية، 
عن »تعاوٍن« من أجل إنجاح عملية التصويت، وعندما ترّحب الحكومة الفلسطينية، 
من مقّرها في رام الله، بموقف »حماس« هذا، فإن »الحيص بيص« يبقى على حاله، 
فالحركة اإلسالمية لم تعلن مشاركتها في االنتخابات التي أعلنت الحكومة موعدها 
من دون تشاور مع أحد، ولم تعلن مقاطعتها أيضًا. وعندما يشمل اتفاق حنا ناصر 
ر أجهزة »حماس« األمن للعملية االنتخابية في قطاع غزة، في مقابل 

ّ
وهنّية أن توف

ضمان لجنة االنتخابات توفير الحريات الالزمة إلجرائها في القطاع والضفة الغربية، 
املــشــاركــة، والتنافس على مقاعد  الــوســع ترجيح خــيــار »حــمــاس«  فــإنــه يصير فــي 
مجالس 416 بلدية وقرية في »جناحي الوطن«، ما سيكون معطًى جديدًا في املشهد 
املقاطعة،  استطابت  إذا  أما  املضجر.  الوطنية  املصالحة  الفلسطيني، وفي مسلسل 
الوطنية ورئاستها وحكوماتها  السلطة  واقعٍة مستجّدٍة من تسليم  أمام  فسنكون 
القطاع بشأن  التفاهم مع سلطة »حــمــاس« في  مـــراٍت،  اقتضى،  الــذي  الــواقــع  باألمر 
امتحانات الثانوية العامة، و»التوافق« على قوائم الحجاج سنويًا. وُيشار إلى هذين 
االحتمالني، هنا، وفي البال أن الحركة لم تسمح بأيِّ انتخاباٍت في القطاع، ال للبلديات 

وال لغيرها )مجالس الطلبة مثال(، منذ االنقالب املعلوم صيف العام 2007.
الفلسطينية )هل  املحلية  االنتخابات  قانون  الحسم عالية )8%( في  وأن نسبة  أما 
توافق »حماس« عليه اآلن، وقد رفضته وتحفظت عليه سابقًا؟(، فذلك قد يضطّر 
الحركة إلى عقد ائتالفاٍت هنا وهناك مع غيرها، كما األمر، إلى حدٍّ ما، لدى حركة 
 )هل صيغ 

ً
 وشعبية

ً
فتح، مع أن هذا القانون يبدو مصاغًا لفائدة القوى األكثر قوة

ر الحديث في هذا الشأن، أما الحديث عن 
ّ
من أجل »فتح« فحسب(. ولكن، من املبك

قوة جماعة محمد دحالن في االنتخابات املرتقبة فليس مبكرًا، فالفتحاوي السابق، 
(، واملتمتع بقرار قضائي يحفظ 

ً
واملالحق بعدة تهم، واملحكوم بالسجن عامني )مثال

ينافس  أن  وفــي وسعه  االنــتــخــابــات،  هــذه  ينوي خــوض   ،)!( البرملانية  الحصانة  لــه 
لكاتب زميل( في فلسطني، وفي  )التعبير   »

ٌ
 تحتية

ٌ
»بنية لنفوذه  فيها، فقد صــارت 

التجمعات الفلسطينية خارجها، وفي وسعه أن يشكل قوائم للتنافس على ما أمكن 
من مقاعد في البلديات والقرى )خصوصا في قطاع غزة(. وقد يمثل هذا االختبار 
 لتظهير »وزنه« الشعبي، أمام داعميه اإلقليميني غير القليلني في 

ً
 مهمة

ً
للرجل سانحة

املنطقة، ومنهم من يعمل على إعادة صياغة القيادة الفلسطينية )أملح خالد مشعل 
القاهرة تضغط  أن  األمــر(. واملعلوم  إلى  إفطار رمضاني، قبل أسابيع،  تلميحًا في 
 مع دحالن، لضرورتها من أجل إلغاء 

ً
على الرئيس محمود عباس ليعقد مصالحة

تلك األحكام والتهم، فتصير طريق الرجل أيسَر نحو رئاسة دولة فلسطني، ولو بعد 
صيغة انتقاليٍة قصيرة، مع انقضاء زمن عباس. 

لم تعد قصة ترئيس دحالن، بهذه التصورات أو غيرها، موضوع ثرثرة مجالس، بل 
مطروحة على الطاولة في القاهرة وأبوظبي وغيرهما. وإذا كان اإلعالم عمومًا ليس 
ه في بيئاٍت فلسطينية، محتاجٍة وفقيرة خصوصًا، 

ُ
في صالحه، فثّمة املال وإنفاق

والءاٍت  إلــى  مضافًا  البلدية،  أكتوبر  انتخابات  عبر  جيدًا  التقّدم  على   
ً
أوال يساعده 

فتحاوية. وفي حــاٍل فلسطيني مهترئ، كل شيء  وعصبياٍت حاراتية، وشرذماٍت 
يصير ممكنًا وغير مستبعد... لننتظر ماذا ستقّرر حركة حماس بالضبط بشأن 
سيصنعون  مــاذا  الدحالنيني،  جماعة  ولننتظر  »تدعمها«.  التي  البلدية  االنتخابات 
عباس،  محمود  والرئيس  »فتح«  بشأن  أمــا  املثير.  االنتخابي  املوسم  في  بالضبط 
عن  سنعرف  مــا  فبقدر  الفلسطيني،  املجتمع  فــي  املــدنــي  واملجتمع  اليسار  وقـــوى 

»حماس« ودحالن، سنعرف عن هؤالء جميعًا.

عبد الحكيم حيدر

األقــدار خالل  الــذي صنعته  البديل  األندية املصرية  الكرة في  هل ستكون جماهير 
بعد  نت وتحللت، وخــاصــة 

ّ
تعف بعدما  املــصــريــة  األحــــزاب  ليحل محل  يــنــايــر،  ثـــورة 

6/30، ودخول األحزاب شريكًا في االنقالب على ثورة يناير، لكي تكون شريكًا في 
تقسيم الكعكة مع الجيش، بعد إطاحة »اإلخوان املسلمني« وإيداعهم السجون، إال أن 
االنتخابات البرملانية، أخيرًا، والتي ُصنعت أمنيًا من خالل ضباط الشرطة والجيش 
ورجال املال، وكانت النتائج بمثابة رصاصة الرحمة على كل األحزاب اليسارية التي 
لهم: لسنا فــي حــاجــٍة ألطياف  أربــعــني سنة، وكأنها رســالــة تقول  فــي املشهد  ظلت 
اليسار والناصرية وروائح القومية... وهكذا تعامل الحكومات خيولها، بعدما تشيخ 
ناصري  ينجح  ولــم  القنوات،  في  بالتعليق  السعيد  رفعت  الدكتور  واكتفى  وتكبر، 
واحــد فــي الــبــرملــان، وذاب حــزب الكرامة فــي التحالف االشــتــراكــي، مــن دون أن ترى 
 للكرامة على األرض،  ومن دون أن ترى أي تحالف اشتراكي، خصوصًا بعدما 

ً
ظال

حبيسًا  حمدين صباحي  وظــل  مغلق،  منتزه  إلــى  عابدين  حديقة  الحكومة  حّولت 
في حزبه في كل اجتماع، ومتحدثه اإلعالمي )حسني عبد الغني( غاب عن املشهد 
تمامًا. وانقطعت تصريحات عبد املنعم أبو الفتوح أو أوشكت، وجلس الدكتور عبد 
ار شكر في بيته تاركًا تحالفه االشتراكي بعدما كبر، وتحول الدكتور معصوم 

ّ
الغف

الدكتور  الكتابة، وتحول  ُمنع من  »األهـــرام« شهورًا، وبعدها  إلــى كاتٍب في  مــرزوق 
جمال زهران إلى كاتب في »األهرام« )مازال يحافظ على الشعرة، ويصّب العطور في 
كل مقال للسيسي، مثل عبد الحليم قنديل وجورج إسحاق، بعدما تركا حركة كفاية 
للريح، وذهب قنديل إلى »صوت األمة« رئيس تحرير يمّجد في مشاريع السيسي 
الحكومة،  تقترب من كبسوالت سمير رجــب، ويشن كل هجومه على  بكبسوالت 
وفّر  التكهني،  تحتاج  العربات  وباقي  السيسي،  وهــو  وقــوي،  الــديــزل سريع  بمقولة 

جورج إسحاق إلى حقون اإلنسان التابعة للحكومة(.
وهكذا تصّحرت الحياة، فلم تجد الجماهير أمامها سوى كرة القدم وشوبير وعزمي 

مجاهد ومرتضى منصور وحسام وإبراهيم حسن.
املذبحتان  فكانت  امليعاد،  قبل  األندية  تمامًا خطورة  العسكرية  السلطة  وعــت  فهل 
الزمالك فــي استاد  بــور سعيد، ولجماهير  فــي  األهــلــي  الــنــادي  املــروعــتــان لجماهير 
الدفاع الجوي، وتولى مرتضى منصور رفع قضاياه على أولتراس الناديني، ودخل 
أقرب  الــذي هو  األخير لحسام حسن  الحدث  كــان  بالفعل، حتى  السجون  بعضهم 
إلــى مــســرٍح عبثيٍّ فــوق النجيل األخــضــر، مــدرب كــرة قــدم لــنــاٍد شهير، هــو حسام 
حسن، يجري وراء مصّور، ويوجعه ضربًا، بعدما يطرحه أرضًا ويكسر له الكاميرا. 
وفي النهاية، يتضح أن املصور من وزارة الداخلية، فيحبس حسام في سجن طره، 
والدولة  القانون،  أمــام  وكله سواسية  العدالة،  فوق  أحد  ال  مثل  املانشيتات،  وتتوالى 
يرمي مشروع دمعٍة  القضبان  وراء  أي طيش، وحسام من  أمــام  تستعيد عافيتها 
ر في كتابة خواطره أو تأمالته، وهو نادم على 

ّ
رقراقٍة لم تكتمل في مخدعها، ويفك

على  جميل  مسرح   . الداخلية  وزارة  بمعرفة  التصالح  يتم  فجأة  بالطبع.  تسّرعه 
النجيل اآلخر، مثل تصريحات مرتضى أنه لن يلعب في )برج العرب(، أو لن يسلم 
النظام قوي )وعضمة  الطيب، أن  لـ »األهلي«، ثم يتراجع، فتعرف أنت املواطن  الــدرع 
زرقــة(، وال يقف على مرتضى، وال حتى حسام حسن، أو حتى الجن. املضحك أن 
هذا النظام )العضمة الزرقة( يتراجع أمام الجماهير البورسعيدية، ويتم القبض على 
العشرين مشجعًا من  ويأخذ  التصالح مع حسام،  ويتم  الحال،  في  عشرين منهم 
املقبوض عليهم استمرار حبس 15 يوما.. نحن أمام مسرٍح عبثي، مجهول املؤلف 

فوق النجيل األخضر:
 / الصيني  باملعلقة   / وتسقيني  تحلب   / بقرة  معاك  لــي  هــات   / الشجرة  طالع  ويــا 

واملعلقة اتكسرت.

سالمة كيلة

الدولة ال تملك ما  بأن  والبطالة،  الفقر  املطالبة بحل مشكالت  التحّجج، حني  يجري 
يسمح بذلك، فقد أغرقها النظام القديم بالديون. حيث أنها ال تستطيع رفع األجور، 
نتيجة العجز في امليزانية، ومن ثم ليس لديها خيارات لتوظيف العاطلني عن العمل، 
إال بشكل محدود. وأيضًا ال تستطيع تحسني الخدمات والبنية التحتية، على العكس، 
فإنها »مضطّرة« ألن تخّصص ما تبقى من مؤسساٍت في مجاالٍت أساسيٍة للمجتمع، 
التي  املبّررات  التعليم والصحة، وزيــادة أجور املواصالت. مصفوفة طويلة من  مثل 
 عن تغيير وضــع املفقرين والعاطلني 

ٌ
الــدولــة عــاجــزة إلــى نتيجة أن  الــوصــول  تهدف 

التعليم  مّجانية  استمرار  وضمان  التحتية،  والبنية  الخدمات  وتحسني  العمل،  عن 
املديونية وأقساطها  امليزانية، وأن ســداد فوائد  والصحة، فهي تعاني من عجٍز في 
الرأسماليني  الضرائب على  الدولة ترفض فرض  أن  الرغم من  عــبٌء تتحمله. وعلى 
الذين أّسسوا ثروتهم من نهب الدولة واملجتمع، وتقّدم كل التسهيالت لهم، فإنها تزيد 
الضرائب على الشعب، وتعتبر أن زيادة األسعار ضرورة. وهو األمر الذي يزيد من 

البطالة والفقر والتهميش وإهمال البنية التحتية والخدمات.
 ليس هناك حل لهذه األزمة املجتمعية؟ يمكن اإلشارة الى أن القول بنعم 

ً
لكن، هل فعال

سيفضي إلى نتيجٍة بسيطٍة، تتمثل في أن تمّرد الشعب سيستمّر، وسيتصاعد، 
 بالقوة الشعبية. هذا ما سيحدث، على الرغم من أنه 

ً
ويشتّد. بالتالي، سيفرض حال

 ممكنًا، بعد النهب الفظيع الذي مــورس، والــذي بات يحّمل 
ّ

يواَجه بخطاب أن ال حل
القديم«. وال شك في أن اإلجابة  سبب األزمــة املجتمعية، ويلقى على كاهل »النظام 
مت باالقتصاد، 

ّ
، تنطلق بالضبط من منظور الرأسمالية التي نهبت وتحك

ّ
بأْن ال حل

 للمفقرين، ألنها تسعى إلى مراكمة ثروتها، 
ً
م بالسلطة. فهي ال تمتلك حال

ّ
وتتحك

 يخدم مصالحها تحديدًا، 
ّ

تبحث عن حل إنها  عّما تسببه مجتمعيًا.  النظر  بغض 
وهو الحل القائم على تصعيد النهب، وتخفيض األجور وزيادة األسعار، والضرائب، 

وخصخصة كل املؤسسات التي كانت بيد الدولة، بحجة أنها خاسرة.
معنيتني  بها  م 

ّ
تتحك الــتــي  املــافــيــاويــة  الرأسمالية  والطبقة  السلطة  ليست  بالتالي، 

بإيجاد حل للمشكالت املجتمعية. على العكس، حاجة الرأسمالية لتصعيد التراكم 
لــهــذا، يجب البحث  املــالــي عبر النهب األكــبــر تجعل األمـــور أكثر ســوءًا كما أشـــرت. 
عن الحل في مكان آخر، حيث يفترض االستقرار املجتمعي اآلن، ليس العنف الذي 
التعليم  البطالة والفقر وانهيار  الشعب، بل حل مشكالت  د  الصراع وتمرُّ لن يوقف 
 ما هي اآلن، وال بد من 

َ
والصحة والبنية التحتية. حيث ال بد من رفع األجور أضعاف

تقديم أجٍر أدنى للعاطلني عن العمل، إلى حني توفير فرص عمل لهم، ومن ثم وضع 
ميزانياٍت كبيرة للقضايا األخــرى. ومن أجل ذلك، يجب إعــادة بناء االقتصاد على 
بنى قوى منتجة 

ُ
أساسني: األول، بناء صناعة وتطوير الزراعة، ألنه من الضروري أن ت

ص االستيراد، ويأتي 
ّ
لحل مشكالت البطالة والفقر واملسائل األخرى، كون ذلك يقل

بفائض قيمة يسمح بذلك.
طبعًا، في هذا اإلطار يطرح خطاب السلطة عجز الدولة عن ذلك، ألنها »مفلسة«. وهذا 
الدولة، واملحمية بقوى  املسيطرة، واملرعية من  الرأسمالية  هبت من 

ُ
ن صحيح، ألنها 

قمعها. وال شك أن توفير املال الالزم لذلك مشكلة كبيرة، فقط إذا نظرنا من منظور 
خرج وضعها من أي نقاٍش أو حساب، حيث تريد الحلول 

ُ
الرأسمالية نفسها، التي ت

من خارجها، وأيضًا لنهب األموال التي يمكن أن توضع في هذا املسار.
يتحّدد األســاس، هنا، في مصادرة األمــوال املنهوبة التي أخــذت من الدولة بواسطة 
السلطة بأبخس األثمان أو بال مقابل. يبدأ الحل بالتالي من  مصادرة أموال الرأسمالية 
نفسها، واستعادة الدولة لكل املشاريع واملصانع واألراضــي والعقارات التي ُسلبت 
هبت أمــوال الشعب، ويجب أن تعود إليه من خالل مصادرة أمــوال الناهبني 

ُ
منها. ن

جميعًا، وأن يحاسب هؤالء على التخريب الذي أحدثوه في االقتصاد الوطني. 

حماس ودحالن وانتخابات بلدية بعدما تحلّلت أحزاب مصر

البديل االقتصادي
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طنجة ـ وصال الشيخ

طالب مؤتمر األطــراف لــدول حــوض البحر 
األبــيــض املــتــوســط حـــول املــنــاخ »مــيــدكــوب 
بـــــ »تــعــبــئــة  الـــخـــتـــامـــي،  مـــيـــثـــاقـــه  فــــي   ،»22
جماعية للحد من آثار التغيرات املناخية ضمن مبدأ 
للتعامل  استراتيجية  وإعـــداد  املشتركة،  املسؤولية 
مـــع هــــذه الــتــغــيــرات بـــنـــاء عــلــى خــطــط عــمــل منسقة 
الــخــطــوات بالطابع  أن تتسم هــذه  وطــمــوحــة«، على 

االستعجالي. 
ــّدد املــيــثــاق عــلــى ضــــرورة االســتــعــجــال، وتفعيل  وشــ
بــرامــج عــمــل تــائــم خــصــوصــّيــات املــجــاالت الترابية 
فــي منطقة حــوض املــتــوســط، وإيـــاء اهتمام خاص 
بـــالـــدول الــنــامــيــة بــاعــتــبــارهــا األكـــثـــر هــشــاشــة أمـــام 
التغيرات املناخية، وبلورة امليثاق ونقله إلى الدول 
ــراكـــش فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  الـــتـــي ســتــجــتــمــع فـــي مـ
الثاني املقبل، وتقوية التعاون بني املجاالت الترابية 

من خال تطوير البحث والكفاءات. 
عليه  تشرف  املــدى  امليثاق مشروعًا طويل  وتضمن 
هــيــئــة دائـــمـــة مــقــرهــا طــنــجــة، عــلــى أن يـــكـــون األمـــن 
النوع  وقضايا  الفقر  ومحاربة  والتشغيل  الغذائي 
عون 

ّ
االجتماعي ضمن األولويات املناخية. وقال املوق

على امليثاق إنه في »إطــار املفاوضات الدولية حول 
ــنـــاخ، تــعــّد مــنــطــقــة حـــوض املــتــوســط مـــن املــنــاطــق  املـ
األكثر تأثرًا بالتغّيرات املناخية. لذلك، يجب أن يكون 
ق بــاألمــن الــغــذائــي والــهــجــرة، 

ّ
هــنــاك الــتــزامــات تتعل

وأن تــتــاقــى الـــــدول املـــتـــجـــاورة فـــي مــجــال االنــتــقــال 
اإليــكــولــوجــي والـــطـــاقـــة، وتــكــيــيــفــهــا مـــع االتــفــاقــيــات 
ــــؤالء أن املــجــتــمــع املـــدنـــي فــاعــل  ــرى هـ ــ الـــدولـــيـــة«. ويـ

أساسي في مجال املناخ، بالتالي يجب دعمه. 
كذلك، نّص امليثاق على التزام الدول األطراف بتشجيع 
إدراج املناخ في املــدارس، وإطــاق مبادرات مشتركة 

ثـــانـــي أوكــســيــد الـــكـــربـــون، وإعــــــادة تــهــيــئــة مــحــطــات 
ــادة وعـــي املــواطــنــني  ــ املـــيـــاه. وأشـــــارت إلـــى أهــمــيــة زيـ
العمل مع  املناخية، وتشجيعهم على  حول املخاطر 
السلطات املحلية، واالستفادة من التجربة الفرنسية.  
إلى ذلك، برزت لجنة شبابية كانت مهمتها صياغة 
تصّور يتعلق بمشاركة الشباب في »ميدكوب 22«، 
وتــوقــيــع مــيــثــاق الــشــبــاب مـــن أجــــل املـــنـــاخ. وتــطــمــح 
التربية  أي  األخــضــر«  »التكوين  اعتماد  إلــى  اللجنة 
لرفع  املــــدارس  فــي  بيئية  حــمــات  وتنظيم  البيئية، 

الوعي بمخاطر املناخ. 
املنظمة حملة  اللجنة  النقاش، أطلقت  خارج قاعات 
في  كهربائيتني  ســيــارتــني  تسيير  خــال  مــن  توعية 
املـــديـــنـــة. هــكــذا كــــان املــؤتــمــر بــمــثــابــة الــشــق العملي 
ــك مـــن خـــال إيــجــاد  التـــفـــاق بـــاريـــس عـــام 2015، وذلــ
حــلــول ملــشــاكــل املـــنـــاخ، واســتــكــمــااًل لــقــمــة مارسيليا 
، باإلضافة إلى 

ً
»ميدكوب 21«، التي وضعت 36 حا

تي املتوسط. 
ّ
151 مشروعًا للتنفيذ على ضف

التي  ويــعــد »مــيــدكــوب 22« جـــزءًا مــن االستراتيجية 
املــســتــدامــة  للتنمية  املــتــوســطــيــة  الــلــجــنــة  وضــعــتــهــا 
هدفها  فـــي  الـــضـــوء  تــســلــط  والـــتـــي   ،)2025  -  2016(
الـــرابـــع عــلــى تــغــيــر املــنــاخ ووجــــوب اتــخــاذ إجــــراءات 
عاجلة للتصدي لعواقب تغّير املناخ. وفي ما يتعلق 
بملوثات املنطقة املتوسطية، أشار الفريق الحكومي 
املتوسط تعد  أن منطقة  إلــى  باملناخ  املعني  الدولي 
ــــدى الــنــقــاط الــســاخــنــة الــخــمــســة والــعــشــريــن في  إحـ
العام 2100، قد ينخفض هطول األمطار  العالم. في 

بنسبة 60 في املائة. 
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أن مؤتمر »مــيــدكــوب 22«، الــذي 
مه مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، برعاية 

ّ
نظ

املــلــك مــحــمــد الــــســــادس، جــــاء فـــي إطــــار اســـتـــعـــدادات 
اململكة الحتضان النسخة الثانية والعشرين ملؤتمر 

األطراف حول التغّيرات املناخية في مراكش. 

وآليات لتقييم التزامات األقاليم الترابية. كذلك، دعم 
مواجهة  في  الغذائي  واألمــن  والطاقة  املياه  ائتاف 
ــة انــبــعــاث ثــانــي أوكسيد  ــ الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة، وإزالـ
الــكــربــون الــنــاتــج عـــن الــنــقــل الــبــحــري فـــي املــتــوســط، 
واالقتصاد األخضر في املنطقة، واالقتصاد الدائري، 
وتدوير النفايات، واإلنتاج واالستهاك املستدامان. 
وأوضـــــح رئــيــس جــهــة طــنــجــة ـ تـــطـــوان ـ الــحــســيــمــة، 
ــإحـــداث دار  إلـــيـــاس الـــعـــمـــاري، أن الــجــهــة ســتــلــتــزم بـ
املناخ في طنجة، على أن يكون مكرسًا لخدمة قضايا 
املناخ. ولفت إلى تنظيم الجزء الثالث من املؤتمر في 
سيسيليا في إيطاليا، والرابع في سوسة في تونس. 
ــة الــنــســاء واملـــنـــاخ شــبــكــة للنساء  وانــبــثــق عـــن ورشــ
إلى  املشاركات  ولفتت  املناخية.  التحديات  ملواجهة 
 أكثر تأثرًا بتغيرات املناخ لناحية عدد 

ّ
أن النساء هن

الوفيات والتهميش بفعل الكوارث الطبيعية، وطالنب 
بإشراك النساء في صنع القرار على املستوى املحلي 
املشاريع  تمويل  إلــى  وصولهن  وسهولة  والوطني، 
الخاصة باملناخ. كذلك، لفت مشاركون إلى ما يسمى 
بالاجئني املناخيني، والتعقيدات التي تطال البلدان 
إلــى وجــود صعوبات في ظل  املستضيفة، ما يشير 
الــجــديــدة. وأجــمــعــوا على وجــوب  الهجرة  سياسات 
تــحــلــيــل تـــداعـــيـــات الـــهـــجـــرة بـــــداًل مـــن الــــوقــــوف على 
أسبابها والتكيف معها. وشددوا على ضرورة فتح 
باب الحوار بني الدول املستقبلة، واستحداث مراكز 
لضمان  تحتية  بنى  وتوفير  الهجرة،  أزمـــات  إلدارة 

األمن والسامة للمهاجرين املناخيني.
كان هذا املؤتمر بمثابة رؤية أولية لقمة املناخ التي 
ستعقد في مراكش. وقالت نائبة عمدة مراكش حياة 
املشفوع إن دعم قمة طنجة سيبقى مستمرًا من خال 
تعزيز العمل الجماعي وتحويل مراكش إلى مدينة 
داعــمــة لــلــمــنــاخ مــع الــتــركــيــز عــلــى الــطــاقــة املــتــجــددة، 
واستخدام السيارات الكهربائية، وخفض انبعاثات 

مجتمع
مة »هيومن رايتس ووتش« اليونان إلى االمتناع فورًا عن احتجاز األطفال املهاجرين 

ّ
دعت منظ

الذين ال يرافقهم أحد في زنازين مراكز الشرطة، الفتة إلى أنه يتعنّي عليها إيجاد أماكن بديلة 
يحصلون فيها على رعاية مناسبة. وقالت إن النقص في أماكن اإليواء أدى إلى »احتجاز عشوائي 
إلــى مراكز  نقلهم   ينتظرون 

ً
أن نحو 18 طفا أمــاكــن غير صالحة«، مضيفة  فــي  مــطــّول لألطفال 

نقطة دخول  اليونان  اليونان. وكانت  في  االجتماعي  للتضامن  الوطني  املركز  الشرطة، بحسب 
)أسوشييتد برس( رئيسية ملئات آالف الاجئني واملهاجرين املتجهني إلى أوروبا.   

 بادها تعمل على القضاء على الفقر بشكل 
ّ
قالت وزيرة التعاون الدولي املصرية سحر نصر إن

 تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في 
ّ

 السبيل إلخراج كل
ّ
كامل بحلول عام 2030. وأوضحت نصر أن

توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو االقتصادي، وإيجاد فرص العمل الائقة 
 القضاء على 

ّ
للجميع بما في ذلك تطوير الصناعة واالبتكار، ودعم البنية االساسية. وأضافت أن

الفقر يتم من خال العمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية واإلقليمية والدولية ملواجهته 
)األناضول( كضمان لتحقيق التنمية املستدامة.  

وعود مصرية بالقضاء على الفقر بحلول عام 2030اليونان مطالبة بتأمين مراكز إيواء لألطفال المهاجرين

الخليل ـ محمد عبيدات

قبل نحو عامني، بدأت مجموعة من الشباب 
الــفــلــســطــيــنــيــني الــعــمــل ضــمــن مـــبـــادرة »أنـــا 
ــادر« فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، جــنــوب الضفة  ــ قـ
الغربية، بهدف تأهيل األشخاص املعّوقني 
ودمـــجـــهـــم فـــي املــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي. في 
الــبــدايــة، كانت املــبــادرة عــبــارة عــن مشاركة 
مــجــمــوعــة مـــن طــــاب جــامــعــة الــخــلــيــل في 
إحــــــدى املـــســـابـــقـــات عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوطـــن 
العربي تحت عنوان »أمواج الفرح«. في ذلك 
األشخاص  بمساعدة  الطاب  اهتّم  الوقت، 

املـــعـــّوقـــني، وحــصــلــوا خــالــهــا عــلــى املــرتــبــة 
الرابعة. يقول رئيس املبادرة أكرم القواسمة 
 املتطوعني ساهموا 

ّ
لـ »العربي الجديد«، إن

ــّوقـــــني عــلــى  ــ ــعـ ــ فـــــي تـــــدريـــــب األشــــــخــــــاص املـ
األشغال اليدوية. وما زالــوا يعملون معهم 
ــيــــوم بـــهـــدف تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــم  حـــتـــى الــ
وإشراكهم في برامج ترفيهية. وبعد انتهاء 
املسابقة، قّرر الشباب املتابعة مع مؤّسسات 
املــجــتــمــع املــحــلــي، وتــأســيــس مـــبـــادرة »أنـــا 
قـــــــادر« عـــلـــى أســــــاس تـــطـــوعـــي، بـــعـــيـــدًا عــن 
ــاء الـــفـــصـــائـــلـــي والـــســـيـــاســـي الــــذي  ــمــ ــتــ االنــ
الفلسطينية  الجامعات  حياة  على  يطغى 

ــا. وبـــحـــســـب الـــقـــواســـمـــة، تــحــّولــت  ــهـ وطـــابـ
املــــبــــادرة إلــــى مــجــمــوعــة شــبــابــيــة تطوعية 
تـــهـــدف إلــــى تــأهــيــل وتـــوعـــيـــة الـــشـــبـــاب في 
الثقافي ودمجهم  املجتمع ورفع مستواهم 
في املجتمع املحلي من خال مجاالت عدة 

ثقافية واقتصادية وتعليمية وغيرها. 
كذلك، تهدف املبادرة إلى تحقيق طموحات 
إيجاد  على  مساعدتهم  خــال  مــن  الشباب 
فرص عمل، وتدريبهم عبر دورات تعليمية 
وورش عــمــل لــيــكــونــوا جــاهــزيــن لــانــخــراط 
فــي أعمالهم. تشمل املــبــادرة أكــثــر مــن 150 
الفعاليات  كلفة  تغطية  ــون 

ّ
يــتــول متطوعًا 

والــــنــــشــــاطــــات الـــتـــطـــوعـــيـــة عـــلـــى حــســابــهــم 
الخاص، أو من خال الحصول على تمويل 
مــــن املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة ومـــؤســـســـات 

املجتمع املدني في مدينة الخليل.
ــاب إلــــــى الـــعـــمـــل مــع  ــبــ يـــســـعـــى هــــــــؤالء الــــشــ
ــن الـــعـــمـــل وتـــامـــيـــذ املــــــدارس  الـــعـــاطـــلـــني مــ
ــاب عـــمـــومـــًا.  ــبــ ــشــ ــعــــات، والــ ــامــ وطـــــــاب الــــجــ
ودمجهم  تمكينهم  هو  األســاســي  وهدفهم 
ــد ســبــق لــلــمــتــطــوعــني في  فـــي املــجــتــمــع. وقــ
املبادرة أن استلموا إدارة محافظة الخليل 
ــهــم 

ّ
ملــــدة يــــوم واحــــــد. ويـــقـــول الـــقـــواســـمـــة إن

أكبر  إدارة مؤسسات  اســتــام  إلــى  يسعون 

عــلــى غـــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي. 
يــبــحــث هــــؤالء الــشــبــاب عـــن تــمــويــل ألفــكــار 
 
ّ
أن وخصوصًا  ضخمة،  شبابية  ومشاريع 

أن تحدث  املــمــكــن  ومـــن  كــبــيــرة  طموحاتهم 
تغييرًا في حياتهم. ويرغب املتطوعون في 
أن يبرهنوا من خال خططهم املستقبلية، 

قدرتهم على دمج أنفسهم في املجتمع.
فــي الــوقــت نفسه، لــن يــحــيــدوا عــن هدفهم 
ــــاص  ــــخـ األســــــاســــــي وهـــــــو مــــســــاعــــدة األشـ
املــعــّوقــني ومــســاعــدتــهــم لــيــكــونــوا قــادريــن 
عــلــى إعـــالـــة أنــفــســهــم مـــن خــــال تعليمهم 

مهنًا وحرفًا. 

»أنا قادر«... مبادرة فلسطينيّة لتأهيل الشباب في الخليل

سالمة عبد الحميد

لم تكد تمر ساعات على إفشال انقالب 
تركيا، حتى كتب صديق على »تويتر«: 

فشل االنقالب ألن تركيا أنفقت على التعليم 
أضعاف ما أنفقته على الجيش.

كانت الجملة املوجزة بالغة التعبير عن الحال 
الذي دفع املواطنني األتراك إلى رفض قاطع 

النقالب عسكري، سبق أن عايشوا نتائجه 
في أربعة انقالبات سابقة. رفض لم يحتج 

البحث عن تبريرات أو تأويالت، حتى هؤالء 
الذين يعارضون النظام الحاكم رفضوا 

االنقالب دون تردد.
تورد مصادر أخبار تركية أن ميزانية 

التعليم في البالد تتجاوز 109 مليارات 
دوالر، وأن ميزانية الجيش أقل من 20 

مليار دوالر، ما يعني في حال صحة تلك 
املعلومات، أن اإلنفاق على التعليم يتجاوز 

خمسة أضعاف اإلنفاق على التسليح، علما 
أن الجيش التركي أحد أكبر وأقوى جيوش 

العالم، وفقا لتقارير دولية.
يجادل صديق آخر بأن التعليم مهم، لكن 

إفشال االنقالب كان بالسالح؛ هو يرى أن 
والء الشرطة واملخابرات للنظام، ووالء جزء 

من الجيش أيضًا، هو ما أفشل االنقالب، 
وهو يقلل من قيمة الوعي الشعبي الذي 

ظهر واضحًا في الساعات األولى من خالل 
تصدي مئات املدنيني بصدورهم العارية 

للدبابات في الشوارع.
لم أرغب في االختالف مع صديقي، لكني 

نبهته إلى الفكرة األساسية في القصة، 
وهي فكرة الوعي، وأحلته إلى مشهد اقتحام 

املدنيني مع الشرطة ملبنى التليفزيون الذي 
كان يحتله مشاركون في االنقالب، وكيف 

كان عناصر الجيش والشرطة بكامل 
أسلحتهم وعتادهم، ورغم ذلك لم يطلق أيهم 

رصاصة واحدة.
عاجلني بسرد تفاصيل مشهد آخر أطلق 

فيه عناصر الجيش الرصاص على املواطنني 
العزل املعترضني على االنقالب، بل ومشهد 

ثالث دهست فيه دبابة مواطنا.
أصبحنا مختلفني، أنا أرى أن الوعي الجمعي 

لألتراك كان السبب في حماية البالد من 
مخاطر االنقالب، وأعتبر أن هذا الوعي 

الجمعي سببه الرئيس التعليم، باألحرى 
جودة التعليم، وهو يرى أن قدرة أردوغان 

وحكومته على تكوين والءات واضحة داخل 
الجهاز األمني هي سبب إفشال االنقالب.

بعد تفكير اكتشفنا أننا لسنا مختلفني في 
املعنى وإنما في التسميات، فالجميع، في 

الجيش والشرطة واملخابرات، تلقوا تعليمًا 
جيدا في املدارس التركية قبل االلتحاق 

بالتعليم املتخصص واالنضمام إلى تلك 
األجهزة، وهو نفس التعليم الذي تلقاه 

املواطنون أيضًا.
قلت لصديقي: تعال نتناقش في تأثير 

التعليم العربي، الرديء في معظمه، على 
الوعي الجمعي العربي، فرد بضحكة 

صاخبة لها طعم العلقم، وقال: دع العرب 
في وعيهم املزيف، إياك أن تحاول تغيير 

مفاهيمهم أو معلوماتهم، فلو أدركوا حقيقة 
ما هم فيه النتحر معظمهم كمدا.

التعليم ضد 
االنقالب

مزاج
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تعمالن في مصنع إلعادة تدوير النفايات )فاضل سنا/فرانس برس(

تأثير فشل االنقالب التركي فلسطينيًا تركيا والقطعان الجدد
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الخوف الذي أصاب األتراك ليلة اإلنقالب الفاشل 
ُسمع صداه في أرجاء عديدة من الوطن العربي 
الفلسطيني بعيدًا  الشعب  واإلسالمي، ولم يكن 
عن ذلك، حيث تشكل تركيا اليوم داعمًا أساسيًا 

للقضية الفلسطينية وللحق الفلسطيني.
الفلسطينية  بالقضية  تــركــيــا  اهــتــمــام  تــصــاعــد 
بشكل تدريجي، بعد فوز حزب العدالة والتنمية 
عام 2002، مبنّي على التأييد الكامل إلقامة دولة 
فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والتأكيد 
على مبدأ حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني، 
بــاملــلــف  الـــتـــركـــيـــة  الـــقـــيـــادة  ــام  ــمـ ــتـ اهـ ازداد  وقـــــد 
عام  التشريعية  االنــتــخــابــات  عقب  الفلسطيني 
قت فيها حماس فوزًا واضحًا، 

ّ
2006، والتي حق

ما حــدا بتركيا استقبال قــادة حماس أكثر من 
مّرة، وكذلك فقد زارها الرئيس الفلسطيني مرات 
زار تركيا ثالث  عــام 2010 وحــدهــا  ــّدة، ففي  عـ
مــــرات، وتــبــاحــث مــع قــادتــهــا بملفات ذات شــأن 
بالقضية الفلسطينية، إضافة إلى ملف العالقات 
الــتــركــي  االهــتــمــام  قــفــز  الــداخــلــيــة.  الفلسطينية 
الــعــدوان  عقب  بـــارزة  قفزة  الفلسطيني  بالشأن 
ــــام2008، ووقــف  اإلســرائــيــلــي على قــطــاع غــزة عـ
اإلسرائيلي  الرئيس  موبخًا  أردوغــــان،  الرئيس 
فــي مــؤتــمــر دافــــوس اإلقــتــصــادي فــي مشهد لم 
الــدولــي،  املجتمع  إســرائــيــل، وال حتى  تعتد عليه 
إضافة  الفلسطيني،  املواطن  املشهد  هذا  وجعل 
أردوغــــان  لتركيا ورئــيــســهــا  الــعــربــي، ينظر  إلـــى 
نـــظـــرة تــقــديــر وحـــــّب وإعــــجــــاب. ثــــّم تــبــعــت ذلــك 
أحداث سفينة املساعدات التركية »مافي مرمرة« 
الـــتـــي حــمــلــت عــلــى مــتــنــهــا املــنــاصــريــن للشعب 
ــًا، قـــاصـــدة ســواحــل  ــًا وعـــربـ الــفــلــســطــيــنــي، أتـــراكـ
مــديــنــة غـــزة لــفــك الــحــصــار وتــقــديــم املــســاعــدات، 

فــكــان مــا كــان مــن مهاجمتها وقــتــل تسعة من 
املواطنني األتــراك، ما حدا بالحكومة التركية إلى 
طـــرد الــســفــيــر اإلســرائــيــلــي، وتــعــطــيــل الــعــالقــات 
فــي حقبة  تــنــامــت  الــتــي  والــعــســكــريــة  السياسية 
ــة شــراكــة  إلـــى درجـ الــقــرن املــاضــي  تسعينييات 
اســتــراتــيــجــيــة. وضــعــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة ثالثة 
شروط إلعادة العالقات مع إسرائيل؛ التعويض 
واالعــتــذار ورفــع الحصارعن قطاع غــزة، وبقيت 
الحكومة التركية متمّسكة بشروطها ما يقارب 
الست سنوات، ولكن الرياح لم تحالفها، ألسباب 
أّن املضّي  إلى  املراقبون  عّدة متصاعدة. وينظر 
العالقة  على  كــان سيبقي  تركيا  في  باالنقالب 
النظر  مــن دون  بــني تركيا وإســرائــيــل،  املفتوحة 
العالقة  فــي  األردوغــانــيــة  الفترة  مــا كّرسته  إلــى 
بـــني الـــطـــرفـــني، وســيــكــون مــتــمــاهــيــًا مـــع املــوقــف 
اإلسرائيلي السياسي تجاه القضية الفلسطينية، 
وســيــلــغــي شـــرط تخفيف الــحــصــار، وســتــذهــب 
املشاريع التي أعلنتها تركيا من محطات كهرباء 
وتحلية مياه وبناء املشفى أدراج الرياح، كما أّن 
تخفيف الحصار كان يعني إدخال مستلزمات 
عديدة يحتاجها قطاع غــزة، تسهم في تحسني 
ترميم  كــإعــادة  واإلنــســانــي،  االقتصادي  الوضع 
تأثرت  والتي  للصناعة،  التحتية  البنية  وإصــالح 
الكثير مــن املصانع فــي ثالثة  مــن خــالل تدمير 
تها إسرائيل على قطاع غــزة، والتي 

ّ
حــروب شن

تــعــتــمــد بـــصـــورة أســاســيــة عــلــى مــلــف تحسني 
فق عليها، ومن 

ّ
الكهرباء، وإدخــال قطع غيار مت

اإلنــقــالب  بــفــشــل  فــرحــة فلسطينية  كــانــت  هــنــا 
العسكري للحفاظ على هذه املكتسبات وغيرها. 
التركية  السياسة  على   

ً
أمــال الفلسطينيون  بنى 

من  الــرغــم  على  الفلسطينية،  للقضية  كنصير 

ــادة الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة مع  ــإعـ خــيــبــة أمــلــهــم بـ
 أّن أحداث محاولة االنقالب الفاشل، 

ّ
إسرائيل، إال

السياسة  مستوى  على  ــدادات  ــ ارتـ لها  سيكون 
ــراك  ــ الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، حــيــث ســيــنــشــغــل األتـ
بـــإصـــالح بــيــتــهــم الـــداخـــلـــي، وســتــكــون األولـــويـــة 
املــجــروحــة، وقـــد يحتاج  ــادة تنظيم دولــتــهــم  إلعــ
الــوقــت، في حني قد تعاني تركيا  ذلــك ملزيد من 
عجلتها  لتعطيل  دول  تديرها  خفية  حــرب  مــن 
والتنمية،  العدالة  حــزب  بقيادة  قدمًا  املضّي  في 
بــاالنــقــالب من  التنديد  وُيــشــتــم ذلــك مــن طريقة 
أعقبت  الــتــي  التصريحات  مــن  أو  الـــدول  غالبية 
االعــتــقــاالت بــعــد مــحــاولــة االنـــقـــالب. مــن املــرجــح 
ر 

ّ
 اهتمام تركيا بملفات املنطقة، وسيتأث

ّ
أن يقل

بشكل واضح على املدى القريب واملتوسط دور 
تركيا في سورية، وسينعكس كذلك على امللف 
في  كثيرًا  تركيا  تناقش  لن  بحيث  الفلسطيني، 
إلى  غــزة،  قطاع  الحصار عن  تخفيف  تفاصيل 
العلم  حــني وقوفها على قدميها مــن جــديــد، مــع 
الفلسطيني  للشعب  املقدمة  تركيا  مشاريع  أّن 
الغربية  الضفة  غــزة، ففي  تقتصرعلى قطاع  لم 
ــة بــتــقــديــم  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــامــــت الـــحـ والـــــقـــــدس قــ
مساعدات عديدة في القطاع التعليمي ودعم في 
القطاع الصحي واملياه أو على مستوى اإلسهام 
إضافة  فلسطينية.  مناطق صناعية  إنشاء  في 
إلـــى إمــكــانــيــة تــأثــر دور تــركــيــا اإلغـــاثـــي، فحتمًا 
لــن يــكــون لــهــا دور ســيــاســي بـــارز ومــؤثــر فيما 
يتعلق بالقضية الفلسطينية، كما أنها لن تكون 
إسرائيل، كما حدث  مع  املواجهة  حريصة على 
في السنوات القليلة املاضية، وهي التي أصلحت 

عالقتها معها راغبة، بطعم اإلكراه.
جمال حاج علي )فلسطين(

ــتــــرة انـــحـــطـــاط  ــة فــ ــيــ ــالمــ عــــاشــــت األمـــــــة اإلســ
بــلــيــغــة جـــــدًا، بــعــد تــنــاحــر املـــلـــوك والـــزعـــمـــاء 
ــب على 

ّ
على السلطة ردحـــًا مــن الــزمــن، وتــرت

املستويات؛  كــل  جــدًا على  كبير  ذلــك ضعف 
اقــتــصــاديــًا، ديــنــيــًا، واجــتــمــاعــيــًا، وعــســكــريــا.
فوجدت الدول اإلسالمية نفسها أمام أطماع 
وإسبانيا  فرنسا  مثل  االســتــعــمــاريــة،  الـــدول 
وبريطانيا، وسرعان ما انبطحت، بعد تّرهل 
الخالفة العثمانية أمام هذه الدول املستعمرة، 

فعاثت في األرض فسادًا أكبر مما كان.
املستعمرين،  لــلــغــزاة  األمـــر  استتب  أن  وبــعــد 
الحركات  بعض  اإلسالمي  العالم  في  ظهرت 
ــرد املـــحـــتـــل. ومــن  ــى طــ ــ الـــتـــحـــّرريـــة الـــداعـــيـــة إل
الرجوع  الحركات  هــذه  عليه  اعتمدت  ما  أهــم 
ــي الــجــمــيــل؛  ــاضــ ــيــــة إلـــــى املــ ــة اإلســــالمــ ــاألمــ بــ
اإلســالمــي  وحضور  التشريع  حيث سيادة 
األخـــــالق اإلســـالمـــيـــة الــرفــيــعــة مـــع االزدهـــــار 
املسلمون  نجح  وفــعــال  العظيم.  االقــتــصــادي 
واملساجد  الكريم،  القرآن  على  االعتماد  بعد 
الطاهرة، والعلماء الربانيني، والزوايا العامرة، 
ــتـــصـــّوف الــســنــي، والــســلــفــيــة الـــعـــادلـــة مع  والـ
الــجــهــاد الــقــويــم فــي طـــرد املحتلني وأذنــابــهــم 
من غالب الدول اإلسالمية، فلم يبق إال بعض 
االنفصاليني، وبعض األراضي القليلة القابعة 
في  املسلمون  بــدأ  ثــم  املحتلني.  سلطة  تحت 
أفكارهم من  النهوض بأوطانهم، مستلهمني 
تجارب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
تاشفني  بن  األيوبي ويوسف  الدين  وصــالح 
الكريم  ومــوالي إدريــس وعمر املختار وعبد 
السوسي وغيرهم كثير..  واملختار  الخطابي 
أّن  إلى  والتقّدم خطوة خطوة  ليبدأ اإلصــالح 

صار املسلمون إسالميني؛ يعرفون إسالمهم 
تشكيل  من  نوا 

ّ
وتمك وحقوقهم،  وواجباتهم 

رأي عــــام قــــوي جــــدًا، بــعــد أخـــذهـــم بــأســبــاب 
ــتـــقـــّدم والــــقــــوة، مــعــتــمــديــن فـــي ذلــــك بعض  الـ
لتوجههم، وذاك  الناصرة  اإلعالمية  الوسائل 
بالرغم مــن محاربة أعـــداء اإلســـالم األقــويــاء، 
ا صار 

ّ
ومل اإلمبريالية.  القوى  واملدعومني من 

املسلمون قوة في بلدانهم، وصلوا إلى السلطة 
في كثير من البلدان، ومن بينها تركيا. تركيا 
فة تقتات 

ّ
التي كانت إلى عهد قريب دولة متخل

على هامش موائد الغرب، أضحت قوة إقليمية 
جديدة مؤثرة في صناعة القرار الدولي، وذلك 
واقتصاديًا وسياحيًا  تقّدمها عسكريًا  بعد 
وتعليميًا واجــتــمــاعــيــًا وإعــالمــيــًا.. وكـــل ذلــك 
بسبب وحيد ال شريك له؛ هو انتخاب األتراك 
الــذي أخذ على نفسه  والتنمية  العدالة  لحزب 
خدمة الشعب التركي، بل واإلسالمي كما في 
كثير  يرغب  فلم  وســوريــة،  فلسطني ومصر 
مـــن الــحــاقــديــن الـــغـــرب وأذنـــابـــهـــم مـــن الــعــرب 
واملــســلــمــني فــي هـــذا الــتــطــور الــهــائــل فــي زمــن 
لعرقلة  التخطيط  في  فبدؤوا  رهيب،  قياسي 
هـــذا الــتــقــدم. فــي هـــذه الــفــتــرة، ظــهــرت طائفة 
»الــقــطــعــان الـــجـــدد«، ذلــك  جـــديـــدة، وســمــتــهــا بـــ
أّن القطيع غالبًا ما يتبع القوي والــرأي العام، 
وإن كان خاطئًا، لكن القطعان الجدد صاروا 
قطيعًا بعد أّن تبنّي لهم قوة رأي األغلبية من 
اإلسالميني، ولم يجدوا إلى أن يعتمدوا قاعدة: 
خالف تعرف، فصاروا يناصبون العداء لكل 
نجاح صادر عن اإلسالميني، وحالهم يقول 

على لسان قرد الغابة  »مالك مزغب«.
عادل هلول )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

ــّيـــرات الــحــاصــلــة عــلــى مــســتــوى  لــيــســت الـــتـــغـ
الــعــاقــات فـــي املــنــطــقــة مــجــرد أحـــــداٍث تــجــري 
ــفـــيـــات  ــلـ مـــــصـــــادفـــــة، وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــخـ
االقــتــصــاديــة الــتــي تــقــف وراءهـــــا، واملــحــفــزات 
أن  إحــداثــهــا، غير  إلــى  التي دفعت  السياسية 
لاعبني  الجيوسياسي  البعد  يخفي  ال  ذلــك 

الذين ينضوون في صناعة هذه األحداث. 
روســــيــــا وتـــركـــيـــا وإســــرائــــيــــل أبــــطــــال املــشــهــد 
الجديد في الشرق األوسط، وأطراف اشتغلت، 
ــتـــرة، عــلــى عــمــلــيــة تــمــوضــعــهــا الــشــرق  مــنــذ فـ
السياسية  واملــتــغــيــرات  يتفق  بــمــا  أوســطــيــة، 
الجارفة على املستوى الدولي، وقد انخرطت 
هذه األطراف في البحث عن مقاربٍة تستطيع 
بيئة شرق  فــي  تأمني تموضعها  مــن خالها 
أوســطــيــة، تــمــتــاز بــســيــولــة األحـــــداث وتــحــّرك 
دائــم للمواقع واملــواقــف، ما دفعها إلــى اتباع 
ســـيـــاســـة الـــتـــجـــريـــب واخــــتــــبــــار الـــســـيـــاســـات 
ــاع، ملــعــرفــة الــتــكــالــيــف املترتبة  ــ وســبــر األوضــ
واإلمكانات املتاحة لتطبيق الرؤى السياسية، 
وترتيباٍت  اٍت  إجـــراء إلــى  تحويلها  وإمكانية 

على األرض.
الــثــاث، كما  الـــدول  اصطدمت سياسات هــذه 
سياسات أغلب األطراف اإلقليمية مع إجراءات 
ــرانــــي وســيــاســاتــه عــلــى األرض،  الـــاعـــب اإليــ
الجميع، استثمرت طهران سياسيًا  فبخاف 

سمير حمدي

بعد مرور أكثر من شهر على دعوة الرئيس 
ــتـــونـــســـي، الـــبـــاجـــي قـــائـــد الـــســـبـــســـي، إلـــى  الـ
تشكيل حكومة وحدة وطنية، ما زال املشهد 
يـــراوح مــكــانــه، فمنذ إعــانــه يــوم 2 يونيو/

لتشكيل حكومة  مبادرته  املــاضــي،  حــزيــران 
وحدة وطنية، تضم االتحاد العام التونسي 
للشغل )ممثل النقابات( واالتحاد التونسي 
للصناعة والتجارة )ممثل األعراف( وأحزاب 
ــاكـــم وشــخــصــيــات  االئــــتــــاف الـــربـــاعـــي الـــحـ
املــشــاورات ليتم اإلعــان،  مستقلة، تواصلت 
يــوم الــثــالــث مــن يــولــيــو/ تــمــوز الــجــاري، عن 
وثيقة »أولويات حكومة الوحدة الوطنية«، 
العمال  اتــحــاد  أمــضــى عليها ممثلو  والــتــي 
واتحاد األعراف واتحاد الفاحني، باإلضافة 
إلــى ممثلي ربــاعــي االئــتــاف الحاكم )يضم 
أحزاب نداء تونس والنهضة والوطني الحر 
وآفاق تونس(، باإلضافة إلى ممثلي خمسة 
مقترحاٍت  بتقديم  ســاهــمــت  أخــــرى،  أحــــزاب 
ــة لــعــمــل  ــعـــامـ ــطـــوط الـ ــٍة، لـــوضـــع الـــخـ ــيـ ــابـ ــتـ كـ

حكومة الوحدة الوطنية املزمع تشكيلها.
وقـــد تضمنت الــوثــيــقــة ضــبــط ســتــة مــحــاور 
عاجلة،  أولــويــات  باعتبارها  للعمل،  كــبــرى 
وهــي إجــمــاال تتمثل فــي: كسب الــحــرب على 
اإلرهــــــاب، تــســريــع نــســق الــنــمــو والــتــشــغــيــل، 
الحوكمة  مقومات  وإرســـاء  الفساد  مقاومة 

وعسكريًا، من أجل تأسيس بيئة فوضوية في 
سورية واملنطقة، ال يستطيع غيرها إدارتها، 
مــعــهــا، وال  الــتــعــايــش  وال يستطيع أي العـــٍب 
العمل  التحّرك في وسطها، من دون  إمكانية 
ضمن مجال النموذج اإليراني، بما يعنيه من 
قائمة على  أنماط سياسية وعسكرية،  اتباع 
وأيديولوجيًا،  طائفيًا  العميق،  االستقطاب 
وهو ما لم يكن ممكنًا، على الرغم من وجود 
ــا  ــيـ ــنــــي واضـــــــح فــــي ســــيــــاســــات روسـ ــعـــد ديــ بـ
 في 

ً
 مــتــأخــرة

ً
ــة  يحتل درجــ

ّ
وتــركــيــا، لكنه ظـــل

ــدول، لــتــعــارضــه مـــع الـــدور  ــ ســيــاســات هـــذه الــ
اإلقليمي والدولي الذي تقدم موسكو وطهران 
نفسيهما من خاله،  بخاف  طهران التي ال 
تملك من أشكال القوة سوى جانبها الصلب، 
الــقــائــم عــلــى عــمــلــيــات اإلبــــــادة والــتــهــجــيــر، ال 
التي  تستطيع العمل في الساحات اإلقليمية 
ــة 

ّ
تـــقـــاوم نــفــوذهــا وهــيــمــنــتــهــا، إال ضــمــن ســل

خـــيـــاراٍت ضــئــيــلــٍة، تــرتــكــز بــدرجــة كــبــيــرة على 
العنف. 

ما أمعنت في تخريب 
ّ
اعتقدت إيران أنها كل

مــســرح العمل فــي الــشــرق األوســـط استتّبت 
األمـــور لها، بــدرجــة أكــبــر. وانطاقًا مــن هذه 
الـــقـــاعـــدة، اســتــثــمــرت فـــي قــوتــهــا الــعــســكــريــة 
واالســـتـــخـــبـــاريـــة إلــــى أقـــصـــى حــــــدود، مــألت 
ــــراق  ــعـ ــ ــــة والـ ــــوريـ ــــي سـ ــز الــــجــــغــــرافــــي فـ ــيـ ــحـ الـ
يقاتل  أســاســي  بعضها  عــديــدة،  بمليشيات 
 كـــاســـتـــثـــمـــار 

ٌ
ويـــــــخـــــــّرب، وبـــعـــضـــهـــا رديــــــــــف

ــتــــوازنــــات املــالــيــة  الـــرشـــيـــدة، الــتــحــكــم فـــي الــ
ومواصلة تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة، 
إرســــاء ســيــاســة خــاصــة بــاملــدن والــجــمــاعــات 
ــمـــل الــحــكــومــي  ــعـ ــة الـ ــاعـ ــم نـــجـ ــ ــة، دعــ ــيـ ــلـ املـــحـ

ومواصلة تركيز املؤسسات.
وفـــــي قــــــــراءة ســـريـــعـــة لــلــتــفــاصــيــل الــــــــواردة 
املقبلة  للمهام  الكبرى  العناوين  هــذه  حــول 
ــدة الـــوطـــنـــيـــة، يــمــكــن الــقــول  لــحــكــومــة الــــوحــ
إنها ظلت في مستوى الشعارات، ولم تقّدم 
 لــلــتــطــبــيــق الــفــعــلــي، 

ً
بــرنــامــجــًا عــمــلــيــًا قـــابـــا

التي  العامة  بقدر ما ظل ضمن االنشائيات 
يمكن تفسيرها برغبة القوى املتعّددة التي 
الوثيقة،  الحوار، وأمضت على  ساهمت في 
بــالــوصــول إلـــى األدنــــى الــســيــاســي املــشــتــرك، 
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ ــن الــــخــــافــــات الــ ــ والــــــخــــــروج مـ
وقـــع تــأجــيــلــهــا، أو بـــاألحـــرى تــرحــيــلــهــا إلــى 
املستقبل، بشكل يوحي أن أي حكومٍة مقبلٍة، 
ومهما كان اسم رئيس الحكومة، أو الوزراء 
من  بجملة   

ً
محكومة ستظل  إليها،  املنتمني 

التوافقات والــشــروط، ما يمنعها من اتخاذ 
 ،

ً
مؤملة تكون  )قــد  فعلية  إصاحية  خــطــوات 

لكنها ضرورية(، فالحسابات الحزبية ظلت 
 عــلــى عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بـــني الــقــوى 

ً
طــاغــيــة

االجتماعية والسياسية املختلفة.
ما تم اإلعــان عنه بوصفه أولــويــاٍت عاجلة 
لبرنامج  بنقاط  أشبه  هي  املقبلة  للحكومة 
انـــتـــخـــابـــي لــــحــــزب ســـيـــاســـي، حـــيـــث تــفــتــقــد 

األمــر  يختلف  لــم  تحالفاتها.  تشكيل  ــادة  إعـ
بالنسبة لروسيا كثيرًا، إذ باكرًا بدا التصادم 
يظهر مع إيران في ساحة العمل السورية، ولم 
يكن ممكنًا مسايرة النهج اإليراني، وال العمل 
ــلـــوب الــــذي تــتــبــعــه طـــهـــران، ذلــك  فـــي ظـــل األسـ
شبكة  أن  كما  تختلف،  موسكو  حسابات  أن 
الطريقة  مــع  تتناقض  وعاقاتها  مصالحها 
اإليـــرانـــيـــة. ولـــم يــكــن أمــامــهــا ســـوى الــرضــوخ 
والعمل تحت جناح إيران، بما يعنيه ذلك من 
انــخــراط أكــبــر فــي الــحــدث الـــســـوري، ومــعــاداة 
طــيــف واســــع مـــن األطــــــراف، وخــصــوصــًا دول 
الخليج، والــدخــول تاليًا في صــراعــاٍت مكلفة 
عــلــى أكــثــر مـــن صــعــيــد، وهــــو مـــا ال يتناسب 
وتوجهات موسكو، وال طاقاتها وإمكاناتها.

وبــالــتــأكــيــد لـــم تــكــن تــركــيــا بــوضــعــيــة أفــضــل 

في  اإلضــرابــات  وارتــفــاع نسبة  االجتماعي، 
مــن توقيع  الــرغــم  قــطــاعــات مختلفة. وعــلــى 
ــتـــونـــســـي لــلــشــغــل  مـــمـــثـــل االتـــــحـــــاد الــــعــــام الـ
عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــعـــريـــضـــة لـــبـــرنـــامـــج عــمــل 
الداخلية  الحسابات  فــإن  املقبلة،  الحكومة 
ــد تــجــعــل من  لـــقـــيـــادات املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة قـ
لتهدئٍة  النقابية،  الهياكل  انضباط  الصعب 
من  لــلــخــروج   

ً
مطلوبة أصبحت  اجــتــمــاعــيــٍة، 

األزمة.
ومع أن تثمني ما ورد في هذا البرنامج في 
أو  عــنــه،  التغاضي  يمكن  ال  أمـــٌر  عمومياته 
الوقائع على األرض تخالف،  أن  إال  إنــكــاره، 
في أحياٍن كثيرة، الشعارات العامة التي يتم 
تــرويــجــهــا إعــامــيــًا. ويــبــقــى الــتــحــدي املقبل 

ــا أن  ــمــ ــة، كــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــل فــ ــمـ ــعـ ــلـ لـ
التداعيات بدأت تمّسها بدرجة خطيرة، وهو 
ما دفعها إلى إعــادة حساباتها، وتجاوز ما 
ــان  ــ كـــان يــعــتــبــره الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـ
التركية، خصوصًا  بالكرامة  مّسًا  أو  تــنــازاًل، 
العاقات  ر 

ّ
توت من  كثيرًا  استفادت  إيــران  أن 

الــتــركــيــة الـــروســـيـــة، عــبــر مــحــاولــتــهــا تغيير 
فـــي ســـوريـــة، وتحويلها  الــروســيــة  األهـــــداف 
إلى سياساٍت تصب في مصلحتها، وتحييد 

الدور التركي نهائيًا.
السورية  املرحلة  أن  عــدة على  مــؤشــرات  ثّمة 
ــراٍت كـــثـــيـــرة،  ــيــ ــغــ ــتــ ــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى مــ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
مــنــهــا وفـــي مــقــدمــتــهــا ضــبــط الــــدور اإليــرانــي 
بلغ  أن  بــعــد  مفاعيله،  وتحجيم  الــتــخــريــبــي، 
ذروتـــه فــي الــخــراب والــدمــار، وال شــك أن ذلك 
سيتم بتقليم أظافر أذرع إيران عبر رفع الدعم 
الـــروســـي عــنــهــا، وتــحــديــد مــســاحــة حــراكــهــا، 
ــقـــدار ضعفها  انــكــشــف مـ خــصــوصــًا بــعــد أن 
وقدرتها بدون الدعم الروسي. وال شك أن ذلك 
التي استنزفت في  فــإيــران  إيــرانــيــة،  مصلحة 
سورية والــعــراق، ولــم تحقق ما تشتهيه من 
قــضــاٍء على املــكــونــات املــعــارضــة لها ستكون 
سياساتها،  عقلنة  عــلــى  أجــبــرت  إذا  رابــحــة، 
والخروج من هذا املأزق الذي وضعت نفسها 
فــيــه، ولــو بــذريــعــة عــدم قــدرتــهــا على معاندة 

القوى الكبرى اإلقليمية والدولية.
)كاتب فلسطيني(

الــتــي ستتشكل  الــشــخــصــيــات  فــي  يتلخص 
ــة املـــحـــاصـــصـــة  ــعـ ــيـ ــبـ ــة، وطـ ــومــ ــكــ ــحــ ــا الــ ــنـــهـ مـ
الحزبية التي ستخضع لها، األمــر الــذي قد 
ــادة إنـــتـــاج الــعــوامــل نفسها  ــ يــفــضــي الـــى إعـ
املشكل  يكن  فلم  املنصرفة،  الحكومة  لفشل 
ــة الـــحـــبـــيـــب الـــصـــيـــد  ــكــــومــ ــــس الــــحــ ــيـ ــ ــــي رئـ فــ
الــضــغــوط  بطبيعة  يتعلق  مــا  بــقــدر  بـــذاتـــه، 
واإلكراهات التي كان يخضع لها، ما يعني 
شخصية  مجيء  مع  وحتى  استمرارها،  أن 
الــــوزراء، فقد ال يتمكن مثل  جــديــدة لرئاسة 
بصورة  الحكومي  الــشــأن  إدارة  مــن  سابقه 

ناجعة وفعالة.
تم  التي  الخطوات  إن  القول  وإجــمــااًل، يمكن 
قطعها نحو تشكيل حكومة الوحدة الوطنية 
 إلى حد اللحظة، في ظل تواصل 

ً
تظل محدودة

حـــالـــة الــتــجــمــيــد الـــتـــي تــعــانــيــهــا الــحــكــومــة 
الحالية، في انتظار تشكيل الحكومة املقبلة. 
التي  الــوعــود  واألهـــم أن التسريع فــي تنفيذ 
تم إقرارها، في الخطة العاجلة التي توافقت 
واالجتماعية،  الحزبية  القوى  بعض  عليها 
يظل أمــرًا حاسمًا وجّديًا إلقناع الــرأي العام 
بــجــدوى مــا جــــرى، خــصــوصــًا فــي ظــل حالة 
انــعــدام الثقة الــتــي أصــبــح يبديها جــزء مهم 
التنفيذية  املــؤســســات  إزاء  الــعــام  ــرأي  الــ مــن 
في  اختارها  التي  السياسية  والشخصيات 

انتخابات 2014.
)كاتب تونسي(

اإلقليم،  بقية  إلى  الفوضى  لنقل  مستقبلي، 
حــال إنــهــاء الترتيبات فــي ســوريــة والــعــراق 
وانــتــصــار أذرعـــهـــا، وثــمــة دول كــثــيــرة كانت 
ــة الـــعـــمـــل فــي  ــ ــارطـ ــ تـــضـــعـــهـــا إيـــــــــران عـــلـــى خـ
الدولية،  البيئة  وأن  األيــام، خصوصًا  مقبل 
وفــق قــنــاعــات اإليــرانــي وحــســابــاتــه، مؤاتية 
الــذي يقوده قاسم  العالم اإليــرانــي  لصناعة 
سليماني، ويسبح بحمد املرشد األعلى علي 

خامنئي.
وضع هذا األمر إيران على صداٍم مع جميع 
ــــراف الــتــي لــهــا مــصــالــح فــي ســـوريـــة، أو  األطـ
تضعها في إطار مشاريعها الجيوسياسية، 
أو تعتبرها جزءًا من نطاقها األمني، وال شك 
أيضًا أن أول األطــراف املعنية كانت روسيا 
ــل نــفــســهــا، فــعــلــى  ــيـ ــرائـ ــا، وحـــتـــى إسـ ــيـ ــركـ وتـ
ــراف،  ــ ــذه األطــ ــداف هــ ــ ــتـــاف أهــ الـــرغـــم مـــن اخـ
للوضع  على مستوى املصالح والتصورات 
املستقبلي في سورية، إال أنها واجهت حقيقة 
أن إيران صنعت عاملًا من الفوضى، يستحيل 
ــق مــصــالــحــهــا من 

ّ
ــدول أن تــحــق ــ عــلــى هـــذه الـ

خاله، كما ال يمكنها منع تداعياته السيئة 
من أن تطالها بشكل أو بآخر، حتى إسرائيل 
التي ملحت أكثر من مّرة أنها تفضل سورية 
اإليــرانــيــة  السياسة  مــع  وتقاطعت  مقّسمة، 
عند هذه النقطة، وجدت نفسها أمام مخاطر 
ــراء هــــذه الــســيــاســة، تــســتــدعــي  ــ مــحــتــمــلــة، جـ
منها تغيير مقاربتها الوضع السوري، عبر 

ــيـــات الــتــنــفــيــذ، خــصــوصــًا إذا  الــتــفــصــيــل آللـ
اســتــمــر عــجــز رئـــاســـة الــحــكــومــة املــقــبــلــة عن 
الـــتـــصـــرف خـــــــارج حـــســـابـــات )وإكــــــراهــــــات( 
املشكل نفسه  فيها، وهــو  املشاركة  األحـــزاب 
الــــذي عــانــاه الــحــبــيــب الــصــيــد فــي الحكومة 
، ظلت 

ً
ــثـــا املــنــصــرفــة، فــمــقــاومــة الـــفـــســـاد، مـ

شــعــارًا حكوميًا يــتــرّدد، ولــم يتم اتــخــاذ أي 
في  خصوصًا  تطبيقه،  فــي  عملية  خــطــوات 
ظــل الــخــاف الــحــاد حـــول قــانــون املصالحة 
الجمهورية  رئاسة  كانت  الــذي  االقتصادية 
قد طرحته، والذي يعتبره بعضهم تبييضًا 
ــديــــن مـــمـــن اســـــتـــــفـــــادوا مــن  ــاســ ــفــ لـــبـــعـــض الــ
حكم  أثناء  في  واالقتصادي  املالي  التاعب 
الــرئــيــس املــخــلــوع بـــن عـــلـــي. وبـــاملـــثـــل، تظل 
قضية التشغيل امللحة، والتي تمس شريحة 
واسعة من الشباب التونسي، خصوصًا من 
بثنائية  العليا، محكومة  الشهادات  حاملي 
املوظفني،  انتداب مزيد من  الدولة عن  عجز 
وفــي الــوقــت نفسه، عــدم الــقــدرة على توفير 
خصوصًا  عــالــيــة،  تشغيلية  ذات  مــشــاريــع 
فـــي املــنــاطــق الــداخــلــيــة، فــالــجــزء األكـــبـــر من 
التمويل العمومي ينصرف نحو الجرايات، 
في ظل غياب استراتيجية واضحة، لتحويل 
القروض املتتالية التي تحصل عليها الدولة 
لغياب  االقتصاد. ونظرًا  رافعٍة لتطوير  إلى 
مناٍخ مناسٍب لجلب االستثمارات األجنبية، 
ــع تـــصـــاعـــد حــــالــــة الـــتـــجـــاذب  ــ خـــصـــوصـــًا مـ
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ـــم عــمــل 
ّ
ــــط واتــــفــــاقــــيــــات تـــنـــظ ــوابـ ــ ثــــّمــــة ضـ

ــا تــلــك  ــهــ ــة، وعـــلـــى رأســ ــيــ ــدولــ املـــنـــظـــمـــات الــ
التابعة لــألمــم املــتــحــدة. دورهـــا األســاســي 
هو تقديم املساعدات في األماكن املوبوءة 
جنيف  فاتفاقية  والــصــراعــات.  بــالــكــوارث 
الرابعة والبروتوكوالن األّول والثاني لهذه 
االتــفــاقــيــة، تــلــزم مــنــظــمــات األمــــم املــتــحــدة 
ــــي مـــنـــاطـــق الـــــصـــــراع لــحــمــايــة  بـــالـــعـــمـــل فـ
املدنيني وتقديم اإلغاثة لهم. لهذا، ال مبّرر 
بالحّجة  غيابها  تربط  دولية  منظمة  ألّي 
األمنية. هي من املفترض أن تكون في أماكن 
الــــصــــراع، لــتــســاعــد الـــنـــاس. املــشــكــلــة الــتــي 
 منظمات دولية 

ّ
أن تغيب عن كثيرين هي 

فــي صــنــعــاء، واملسلحون  مــوجــودة  كثيرة 
الحوثيون يفرضون عليها حصارًا كبيرًا، 
أستطيع  بحريتها.  التحّرك  تستطيع  وال 
ــك كـــنـــوع مـــن اإلقـــامـــة الــجــبــريــة،  وصــــف ذلــ
أعــضــاء  نــحــن  معنا  املليشيات  فعلت  كــمــا 
صنعاء.  في  ا 

ّ
كن عندما  اليمنية  الحكومة 

بحرّية  للمنظمات  تسمح  ال  فاملليشيات 
بالتأكيد،  الدولية.  للمعايير  وفقًا  الحركة 
لـــدى املــنــظــمــات األمــمــيــة حــمــايــة إنــســانــيــة 
وأخاقية، وهذه الحماية تمّكنها من عدم 
الــقــبــول بــهــذا الــحــصــار وهـــذه املــمــارســات. 
يجب أن تتحّمل مسؤوليتها، وأن تمارس 
مهامها اإلنسانية وفقًا للمواثيق الدولية 

■ كيف يمكن وصف الواقع اإلنساني 
ووضع جهود اإلغاثة في اليمن؟ 

ــانــــي فــــي الــيــمــن  الــــوضــــع اإلنــــســ
ــقـــاريـــر الــــــصــــــادرة عــن  ــتـ ــلـ ــًا لـ ــقــ كـــــارثـــــي، وفــ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة واملــنــظــمــات الــتــابــعــة 
املتحدة. ما يقارب 21 مليون يمني  لألمم 
في حاجة إلى مساعدات إنسانية متنوعة، 
و14 مليونًا في حاجة إلى رعاية صحية، 
وسبعة آالف شخص يحتاجون إلى رعاية 
صـــحـــيـــة عـــاجـــلـــة، ومـــــن ذلـــــك مــســتــلــزمــات 
ــلـــى أو أدويــــــــة لــلــذيــن  ــكـ ــلـــســـات غـــســـل الـ جـ

خضعوا لعمليات زرع للكلى.
التي تحدث حاليًا  الكوارث  إلى  باإلضافة 
فـــي مــحــافــظــات صــعــدة والــبــيــضــاء وتــعــز، 
ها محاصرة، ثمة إشكالية في 

ّ
تحديدًا ألن

ألـــف مــدرســة فــي اليمن  التعليم. أكــثــر مــن 
مدّمرة، فيما املرافق الصحية تعاني. وقد 
استغاثة من هيئة  نـــداءات  أطلقت خمسة 
ر 

ّ
ــثــــورة فـــي تــعــز فـــقـــط، تــحــذ مــســتــشــفــى الــ

ــر 
ّ
ـــف الــعــمــل فــيــه بــســبــب عــــدم تــوف

ّ
مـــن تـــوق

األكسجني. كثيرة هي املشاكل اإلنسانية.
ــرة فــي  ــيــ ــثــ ــات كــ ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ أيــــــضــــــًا، نــــــواجــــــه صـ
عمليات اإلغاثة في عدد من املناطق، منها 
في  صعوبة  نجد  التي  البيضاء  محافظة 
الـــوصـــول إلــيــهــا بــســبــب الــحــصــار وغــيــاب 
فيها.  املــدنــي  املجتمع  منظمات  مــن  كثير 
مشكات  ثّمة  الجنوبية،  املحافظات  وفــي 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــحـــّرر أغــلــبــهــا مـــن قبضة 
االنــقــابــيــني. مــا زال الــوضــع األمــنــي فيها 
غــيــر مــســتــقــّر مـــن جـــــّراء الــخــايــا الــنــائــمــة. 
مثل  التحتية  الــبــنــيــة  مشكلة  نــجــد  كــذلــك، 
انقطاعها  تــتــجــاوز ســاعــات  إذ  الــكــهــربــاء، 
د عملية 

ّ
فــي عــدن 60 فــي املــائــة. ومــمــا يعق

ـــنـــا فـــي الــحــكــومــة تحّملنا 
ّ
اإلغــــاثــــة، هـــو أن

املسؤولية من دون سلطات وال إمكانيات 
 
ّ
وال مــوازنــات. نحن بالتأكيد ال نبّرر، لكن
املسؤولية كبيرة واإلمكانات ضئيلة جدًا.

■ تغيب جــهــود املــنــظــمــات الــدولــيــة اإلغــاثــيــة في 
املناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية في 
الجنوب أو فــي مــأرب )شـــرق(. وتــعــزو منظمات 
ها 

ّ
ذلــك إلــى انــعــدام األمــن فيها، على الرغم من أن

تعمل في مناطق القتال األكثر التهابًا حاليًا، من 
قبيل تعز والجوف. ما هو موقفكم من ذلك؟

عبد الرقيب
سيف فتح

المنظمات الدولية  
واإلغاثية محاصرة 

في صنعاء

نحن نتحّمل 
المسؤولية من دون 

سلطات وال إمكانات

تتفاقم األزمات اإلنسانية التي يعيشها اليمنيّون نتيجة استمرار الحرب في البالد وترّدي 
األوضاع االقتصادية، في حين تتزايد المعّوقات في وجه األعمال اإلغاثية. لالطالع 
على األوضاع بطريقة أكثر دّقة، كان لـ »العربي الجديد« حديث خاص مع وزير اإلدارة 

المحلية في الحكومة اليمنية ورئيس لجنة اإلغاثة عبد الرقيب سيف فتح

المجتمع العربي في 
الداخل الفلسطيني 

يواجه أزمة عنوسة بين 
الجنسين. تغيب المبادرات 

الرسمية واألهلية، لكّن 
الشباب مع رغبتهم 

الشديدة في االرتباط 
يبتكرون سبلهم، من 

ذلك إطالق مجموعة 
على »فيسبوك« تجمع 

العازبين

فلسطينيو الداخل يحاربون العنوسة على طريقتـهم

سوف نظّل نناشد 
المنظمات الدولية أن 

تمارس عملها اإلنساني 
األساسي

أقولها بكّل ألم، 
صعـدة من أكثـر 

المحافظات التي تعاني 
من مآٍس إنسانية

المجموعة تشمل 
عازبين ومطلقين من 

جميع الديانات

أهل الشابة غالبًا ما 
يشترطون على العريس 

امتالكه شقة

1819
مجتمع

حيفا ـ ناهد درباس

الفلسطيني  الداخل  كثيرون من الشباب في 
من الجنَسني، لم يجدوا طريقهم إلى الزواج 
إلــى ظاهرة  بعد. يتحول األمــر شيئًا فشيئًا 
 أبرزها 

ّ
ملحوظة. األسباب كثيرة وعديدة لكن

هو عدم العثور على الشخص املناسب، أو ما 
يفسره البعض بكلمة »نصيب«. هذه الحالة 
تـــطـــاول شــبــانــًا وشـــابـــات فـــي الــثــاثــيــنــيــات، 

وتمتد لدى آخرين إلى أربعينياتهم.
الشخصية جــدًا أحيانًا،  األســبــاب  بعيدًا عن 
ــر مــــن غـــيـــرهـــم مــن  ــثـ  هــــــؤالء يـــعـــانـــون أكـ

ّ
فــــــإن

ــهــم 
ّ
ــرى، ألن ــ ــلـــدان أخــ املـــواطـــنـــني الـــعـــرب فـــي بـ

شــبــه مــعــزولــني عــن فـــرص الــلــقــاء والــتــعــارف 
الضيقة،  مجتمعاتهم  خــارج  من  بأشخاص 
خـــصـــوصـــًا مـــواطـــنـــيـــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــني فــي 
غــزة. وذلك  الغربية وقطاع  والضفة  الــداخــل 
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ ــيـــة خـ ــيـــاسـ ــاب سـ ــ ــبـ ــ ــبـــع ألسـ ــالـــطـ بـ
االختيار  فــرص  يقلص  مــا  وهــو  سيطرتهم. 

والبحث عن شريك.

نتيجة لهذه األزمة ولعدم وجود أطر مائمة 
ــعـــازبـــني، بـــادر  ــات الـ ــابـ ــشـ لــلــقــاء الـــشـــبـــاب والـ
ســامــي يــحــيــى )42 عــامــًا، مــن مــديــنــة حيفا( 
إلـــى إنــشــاء مــجــمــوعــة عــلــى مــوقــع الــتــواصــل 
 600 من  أكثر  تجمع  »فيسبوك«  االجتماعي 
شــخــص بــهــدف الــتــعــارف. وهــــؤالء جميعهم 
ــازبـــون مـــن مــخــتــلــف الــبــلــدات الــعــربــيــة في  عـ

الداخل الفلسطيني.
الفكرة   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ يــقــول يحيى 

فــي إنــشــاء مــجــمــوعــة »مـــني وايـــل ســنــغــل« أو 
»عــازب حاليًا« بالعربية، نابعة من تجربته 
الشخصية، وكذلك من حواراته مع أصدقائه 
حول ضرورة إيجاد أطر اجتماعية للتعارف 
بــــني الـــصـــبـــايـــا والـــشـــبـــاب وصـــنـــع إمــكــانــيــة 
اللقاء. يتابع: »ثّمة مشكلة جغرافية في هذه 
الجليل  متباعدة.  العربية  فالبلدات  املسألة، 
 ثّمة 

ّ
 يبعد عن املثلث والنقب. كذلك فإن

ً
مثا

 
ً
مثا أنــا  ودينية.  وطبقية  ثقافية  اختافات 
أعــمــل فــي الــقــدس فــي مــجــال السياحة خال 
أيام األسبوع، وفي اإلجازة األسبوعية أعود 

إلـــى حــيــفــا. خـــال أوقــــات عــمــلــي، ال إمكانية 
لتعارف أو لقاء أبدًا«.

يطلق أعضاء املجموعة على يحيى لقب »األب 
الــروحــي«. وكانت املجموعة قد انطلقت بعد 
تبلور الفكرة بينه وبني صديقات له، بهدف 
توسيع دائرة التعارف لعدم وجود إطار آخر 
ــر لــهــم اإلمــكــانــات واملـــكـــان مــن أجـــل ذلــك، 

ّ
يــوف

وفق ما يقول. ويعيد اإلقبال على املجموعة 
إلـــى »الــحــيــاة الــعــصــريــة الــســريــعــة وظــروفــهــا 
أول ثاثة  فــي  وانــشــغــالــنــا. املجموعة ضــّمــت 
أيام بعد إطاقها أكثر من 300 شاب وشابة. 
 فـــــوق الــخــامــســة 

ّ
 بــمــعــظــمــهــن

ّ
الــــشــــابــــات هـــــن

يتجاوزون  بمعظمهم  والــشــبــان  والعشرين، 
هم خريجو جامعات«.

ّ
الثاثني. وكل

يشير يحيى إلـــى عــديــد مــن طـــرق الــتــعــارف، 
منها الوساطة التي ال يفضلها. وثّمة طريقة 
أخرى من خال مواقع التواصل االجتماعي؛ 
أي العاقات االفتراضية. يقول: »هي طريقة 
ــــذي تــخــاطــبــه  ــــك ال تـــعـــرف مــــن الــ ــ

ّ
شـــائـــكـــة ألن

وتــدردش معه، وهل املعلومات التي يقولها 

نــشــاطــات فعلية مــشــتــركــة. مــن ذلــــك، تنظيم 
رحات إلى الجوالن والبحر وإقامة إفطارات 
 »هــنــالــك أمـــانـــًا، 

ّ
رمــضــانــيــة. ويــشــيــر إلــــى أن

املجموعة. ال نسمح  للشابات في  خصوصًا 
ألّي كان بالدخول. املجموعة مغلقة. نفحص 
 عازبًا 

ً
معلومات الشخص جيدًا إن كان فعا

)أو عزباء( قبل انضمامه«.
ال تقتصر نشاطات املجموعة على التعارف 
أيضًا  يناقشون  فاألعضاء  االرتــبــاط،  بهدف 
الكتب التي يقرؤونها. وفيها أيضًا نشاطات 
خاصة بالرسم والفنون األخرى. أما النشاط 
ــاءات املــنــظــمــة بــيــنــهــم في  ــقـ ــلـ األبـــــــرز، فــهــو الـ

املقاهي وعلى الشواطئ.
ــيـــى: »وضـــعـــنـــا دســـــتـــــورًا خــاصــًا  ــقــــول يـــحـ يــ
بــاملــجــمــوعــة لــقــبــول األعــــضــــاء، فــهــي تشمل 
ــات،  ــانــ ــديــ عــــازبــــني ومـــطـــلـــقـــني مــــن جـــمـــيـــع الــ
جميع  ومـــن  ودروزًا،  ومــســيــحــيــني  مــســلــمــني 
الــداخــل، وكذلك جــزء من الضفة  املناطق في 
 »املــجــمــوعــة 

ّ
الــغــربــيــة«. بــاخــتــصــار، يــقــول إن

تحمي نفسها وتحافظ على أعضائها«.

ــبــــاب ارتــــفــــاع نــســبــة الــعــنــوســة،  ــا عــــن أســ ــ أمـ
ه يعود 

ّ
فيشير يحيى من واقع خبرته إلى أن

إلــــى تـــطـــّور الـــقـــريـــة الــعــربــيــة وشـــــّح أراضــــي 
ــة اقــتــصــاديــة. ومنها  الــبــنــاء، مـــا يــصــنــع أزمــ
الـــزواج،   

ّ
ــر ســن

ّ
يــؤخ الـــذي  الجامعي  التعليم 

لدى  عــن عمل، خصوصًا  البحث  ومــن بعده 
اللواتي يفضلن بناء سيرة مهنية  الشابات 
 أهــل الشابة غالبًا ما 

ّ
الـــزواج. كذلك فــإن قبل 

يشترطون على العريس امتاكه شقة، وهو 
أكبر عائق في درب املقبلني على الزواج.

يعود يحيى إلى مجموعته، فيقول: »الهدف 
ــــارف لــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة الــــــــزواج  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــن الـ
ألهــداف  التعارف  استغال  إنما  واالرتــبــاط، 
عـــــّدة. إذا كــــان زواجــــــًا، فــمــرحــبــًا بــــه، وســـوف 
أكسب بالتوفيق بني رأَسني في الحال مكانًا 
ه على الرغم من 

ّ
في الجنة«. ويؤكد يحيى أن

االختافات الدينية والجغرافية بني أعضاء 
 النقاش فيها ُيدار بمستوى 

ّ
املجموعة إال أن

آراء  على  التهجم  دون  ومــن  وحــضــاري  راٍق 
اآلخرين ومواقفهم أو التجريح بهم.

ــان مــائــة فـــي املـــائـــة فـــي هــذه  صــحــيــحــة؟ ال أمــ
ــهــا تحتل مكانًا 

ّ
الــعــاقــات، على الــرغــم مــن أن

ــن أجــــل كــســر الــــوحــــدة«.  ــنـــاس مـ فـــي حـــيـــاة الـ
ثالث الطرق هي ما يعتمدونه في املجموعة 
تنظيم  على  فيها  يتفقون  التي  اإللكترونية 

املعنية بالصراعات، وأن تعلن عن الطرف 
املــعــرقــل لــعــمــلــهــا، ســــواء أكـــانـــت الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة أو املــلــيــشــيــات االنــقــابــيــة. نحن 
املنظمات  كحكومة، لسنا ضّد تحّرك هذه 
فــي لــتــجــاه صــعــدة أو عــمــران أو إب أو أي 
نحن  تمامًا،  ذلــك  بعكس  يمنية.  محافظة 
 مواطن يمني في أنحاء 

ّ
مسؤولون عن كل

 املشكلة هــي فــي اقــتــصــار أداء 
ّ
الــيــمــن. لــكــن

هـــذه املــنــظــمــات عــلــى مــنــاطــق دون غيرها، 
وتبريرها لهذا التقصير بالحّجة األمني.

■ ماذا تطلبون من هذه املنظمات؟ 
يــجــب أن تعمل املــنــظــمــات فــي املــحــافــظــات 
املـــحـــاصـــرة واملـــنـــكـــوبـــة، وتـــوضـــح لــلــنــاس 
من هو الطرف املــســؤول عن عرقلة إدخــال 
املساعدات إلى بعض املناطق. على سبيل 
العاملي أكثر  املثال، أرســل برنامج األغذية 
الغذائية  بــاملــواد  محّملة  شاحنة   250 مــن 
ها 

ّ
واألدوية إلى محافظة تعز )وسط(، لكن

لم تصل وال نعرف مصيرها،  اليوم  حتى 
بــعــدمــا حــجــزتــهــا املــلــيــشــيــات االنــقــابــيــة. 
ولـــألســـف مــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة صــامــتــة 

وتعجز عن إصدار حتى بيان إدانة واحد.

ــاثـــي فـــي تلك  ■ كــيــف تـــســـّدون هـــذا الــعــجــز اإلغـ
املناطق املتضررة واملحرومة من املساعدات؟

أربعة وزراء،  الــريــاض، كنا  إلــى  أتينا  منذ 
أعمال  هــي  لنا  رئيسية  أّول مهمة  وكــانــت 
مــن دون  املسؤولية  نتحّمل  اإلغــاثــة. نحن 
اللجنة  نا 

ّ
وقــد شكل إمكانات.  وال  سلطات 

ــائــــب رئــيــس  الـــعـــلـــيـــا لــــإغــــاثــــة بــــرئــــاســــة نــ
خالد  السابق،  الـــوزراء  رئيس  الجمهورية 
ــة أهــمــيــة  ــاثــ مــحــفــوظ بـــحـــاح، إلعـــطـــاء اإلغــ
كـــامـــلـــة، وأعـــــددنـــــا خـــطـــة طـــــــــوارئ. وُيــــعــــّد 
دورنا دورًا تنسيقيًا وترويجيًا باإلضافة 
ــول املـــنـــاطـــق  ــ ــى إيــــصــــال املـــعـــلـــومـــات حــ ــ إلــ
املـــتـــضـــررة الــتــي تــحــتــاج إلــــى املـــســـاعـــدات. 
فنا محافظات الجمهورية في قسمني، 

ّ
صن

ــرب )عـــــدن،  ــحــ ــن الــ مـــحـــافـــظـــات مـــنـــكـــوبـــة مــ
وأخــرى منكوبة  والضالع(  وأبــني،  ولحج، 
مـــتـــأثـــرة بـــالـــنـــزوح. هــــذا األمـــــر كــــان خــال 
2015. وبعد تحرير عــدن، رحنا نعمل في 
املحافظات املحررة ولدينا مكتب في عدن. 
ويــكــمــن دورنــــــا الــتــنــســيــقــي فـــي مــخــاطــبــة 
ــال املـــســـاعـــدات  الـــجـــهـــات اإلغــــاثــــيــــة إليــــصــ
استطعنا  وقــد  املتضررة.  املناطق  كل  إلــى 
تسهيل عملية وصول املساعدات اإلغاثية 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــاطــــق، عـ ــنــ ــــى مــخــتــلــف املــ إلــ
التي نواجهها مثل منع وصول  املعّوقات 

املساعدات من قبل املليشيات االنقابية.
بالسماح  نطالب  أننا  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
ــنـــاطـــق  بــــــإدخــــــال املـــــســـــاعـــــدات إلـــــــى كـــــل املـ

الــخــاضــعــة لسيطرة  بــمــا فيها  املــتــضــررة، 
االنــقــابــيــني. لــكــن فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
 واحــتــيــاجــًا، 

ً
ــدن مــعــانــاة وهـــي مـــن أكــثــر املــ

فقد وصلت أكثر من 28 باخرة إغاثية إلى 
مــيــنــاء الــحــديــدة. وبــــداًل مــن أن تــذهــب إلــى 
املواطنني، استولت املليشيات عليها لدعم 

مجهودها الحربي.

■ مــديــنــة تــعــز تــعــّد مــن أكــثــر املــــدن الــتــي تعاني 
ــأِت الــحــكــومــة بجهود  ــاذا لــم تــ بــســبــب الـــحـــرب. ملــ
إغاثية كافية هناك، على الرغم من تحّسن الوضع 

العسكري للحكومة وفتح بعض الطرقات؟
املأساة كبيرة، وأّي جهد سوف يكون جهد 
املـــقـــل، فـــي تــعــز وغــيــرهــا مـــن املــحــافــظــات. 
لـــكـــن أرجــــــو أن يـــكـــون لـــديـــكـــم مــعــلــومــات 
حقيقية. نــحــن بــذلــنــا جــهــودًا غــيــر عــاديــة 
ــــى مــحــافــظــة تــعــز،  إلدخـــــــال مـــســـاعـــدات إلـ
السّكان في تعز  عــدد   

ّ
أن بالتأكيد  ونــدرك 

ــر مــــن 4.2 مـــايـــني نــســمــة فــــي عــشــرة  ــثـ أكـ
 400 مــواطــن في 

ّ
آالف كيلومتر مــرّبــع. كــل

األمـــر يصّعب  مــرّبــع واحـــد. هــذا  كيلومتر 
الطبيعية،  األوضاع  الخدمات في  إيصال 
فــمــا بــالــك واملــحــافــظــة مــحــاصــرة وتعيش 
ــهــا مــحــاصــرة من 

ّ
حــربــًا؟ مــن املــشــكــات أن

لـــــــواًء مــســلــحــًا   14  
ّ
أن كـــمـــا  ــهــــات،  أربــــــع جــ

انــقــابــيــًا يــحــيــط بــتــعــز. مــع ذلــــك، أعطينا 

ــدرًا كــبــيــرًا مـــن االهـــتـــمـــام. وبــهــدف  ــ تــعــز قـ
ــات، حــثــثــنــا بعض  ــّوقـ ــعـ تـــجـــاوز بــعــض املـ
املنظمات على شراء املساعدات من داخل 
تعز. ومن خال الطريق الذي كان مفتوحًا 
ملّدة ثاثة أسابيع، أدخلنا نحو 150 ألف 
دخلت  الطريق،  تح 

ُ
ف عندما  غذائية.  ة 

ّ
سل

عدن،  محافظة  من  إغاثية  قافلة  من  أكثر 
وهـــنـــا أســتــغــل الـــفـــرصـــة لــشــكــر مــنــظــمــات 
املحلية  والسلطة  املحلية  املدني  املجتمع 
في عدن التي ساعدت في تلك املرحلة وما 
 
ً
زالت. ثّمة صعوبات بالغة بالتأكيد، مثا

إدخال أنابيب أكسجني التي نشتريها من 
نقلها   

ّ
لكن أميركيًا،  دوالرًا  بعشرين  عدن 

فنا 
ّ
إلى منطقة النشمة بني تعز وعدن يكل

ها تمر عبر جبل 
ّ
أكثر من 120 دوالرًا، ألن

طالوق ذي التضاريس الصعبة.

■ يسيطر الحوثيون على وزارة التخطيط وهي 
هي  مــا  الــدولــيــة.  املنظمات  مــع  بالتنسيق  املعنّية 

النافذة البديلة لتعاملكم مع تلك املنظمات؟ 
هـــذه هــي املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الــتــي نعاني 
ــة مــــع املــنــظــمــات  ــيـ ــرعـ مـــنـــهـــا كـــحـــكـــومـــة شـ
الـــدولـــيـــة. ثــّمــة اعـــتـــراف دولــــي بــالــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، لــكــن لــألســف الــشــديــد سلطات 
األمـــــر الــــواقــــع تــجــبــر تــلــك املــنــظــمــات على 
تخضع  التي  هــي  وكثيرة  معها،  التعامل 

 
ّ
لــهــذا الــضــغــط. قــد يــكــون ذلـــك مـــبـــررًا، لكن

ــاول الــــتــــواصــــل مــع  ــحــ وزيــــــر الــتــخــطــيــط يــ
الــجــهــات ذات الــعــاقــة، وفـــي الــنــهــايــة تقع 
الدولية  املنظمات  على  الكاملة  املسؤولية 
أّي  مــن  ابــتــزاز  عندما تتعّرض ألّي عملية 
 لديها 

ّ
طرف، حتى من طرف الحكومة، ألن

الحماية القانونية الدولية الكاملة والقدرة 
عــلــى الــرفــض. فــلــمــاذا تسكت عــن عمليات 
ــاء تــمــنــعــهــا مـــن مــمــارســة  االبــــتــــزاز وأخــــطــ

عملها؟

■ عدم كشف املنظمات عّمن يعرقلون أعمالها.. 
ماذا يعني ذلك؟ 

أنا أعــّده قصورًا وإخــااًل بمهام املنظمات 
كثيرين  معنّيني  قابلت  اإلغــاثــيــة.  الدولية 
فــي هــذه املنظمات، وهــم يــبــّررون صمتهم 
بــرغــبــتــهــم فــــي عـــــدم إحـــــــداث صــــــراع فـــوق 
الــــصــــراع الـــقـــائـــم. نــتــعــامــل مــــع املـــوضـــوع 
ــلـــومـــاســـيـــة ملـــعـــالـــجـــتـــهـــا. لــكــن  بــــصــــورة دبـ
فــي نــهــايــة األمــــر، ال يــجــب أن يــســتــمــّر هــذا 
ه مرتبط بحياة املدنيني. يموت 

ّ
الوضع، ألن

أناس لعدم قدرتنا على إدخــال األكسجني 
إلـــــى مــســتــشــفــيــات تـــعـــز. لـــديـــنـــا أكـــثـــر مــن 
4500 أنــبــوبــة أكــســجــني خـــارج املــديــنــة وال 
عن  املستشفيات.  إلــى  إيصالها  نستطيع 
أّي مواقف حيادية تتحدث منظمات األمم 

املتحدة مع املليشيات املسلحة وهي تمنع 
األطــفــال  لحياة  منقذة  مستلزمات  دخـــول 
والنساء واملرضى بشكل عــام؟ كامي هذا 
ليس عدائيًا تجاه املنظمات الدولية، فنحن 
 نناشدها 

ّ
نعّول عليها كثيرًا، وسوف نظل

أن تـــمـــارس عــمــلــهــا اإلنـــســـانـــي األســـاســـي، 
خصوصًا في املحافظات املحاصرة والتي 

تشهد مواجهات مسلحة.

■ ماذا عن الوضع اإلنساني في صعدة؟
 ألم، صعدة من أكثر املحافظات 

ّ
أقولها بكل

التي تعاني من مآٍس إنسانية. من يتحمل 
املسلحة  املليشيات  تتحّملها  املسؤولية؟ 
ــول املـــســـاعـــدات اإلغــاثــيــة.  الــتــي تــمــنــع وصــ
من خال صحيفة »العربي الجديد« أدعو 
إلى  بالوصول  لنا  السماح  إلــى  الحوثيني 
صــعــدة، وبــعــدهــا ســـوف نــكــون مــوجــوديــن 
املــدنــّيــون   مــا يحتاجه 

ّ
إغــاثــيــًا وطبيًا وكـــل

هناك.
إلى  املــســاعــدات  بإيصال  ُسمح  عندما  ا 

ّ
كن

صـــعـــدة فــــي فـــتـــرة مـــعـــّيـــنـــة، قــــد طــلــبــنــا مــن 
املــســاعــدات لها.  املــلــك سلمان تقديم  مــركــز 
وقـــد دخـــل بــالــفــعــل أكــثــر مـــن 220 طــنــًا من 
الحوثيني مجددًا  املساعدات. نحن نطالب 
إلى  لنا بذلك، وســوف يجدوننا  بالسماح 

جانب أبنائنا وإخواننا في صعدة.

J J

مقابلة

فكرة إنشاء المجموعة 
نابعة من تجربته الشخصية 

)العربي الجديد(

أدعو الحوثيين 
إلى السماح لنا 

بالوصول إلى 
صعدة )العربي 

الجديد(

4500

250

 21
مليون

أنبوبة أكسجين 
وأكثر متوّفرة خارج 

المدينة، لكنّنا ال 
نستطيع إيصالها إلى 

مستشفيات تعز

شاحنة 
محّملة بمواد 
غذائية وأدوية 
أرسلها برنامج 

األغذية العالمي إلى 
تعز، لكنّها لم تصل 

بعد

يمنّي في حاجة إلى 
مساعدات إنسانيّة 

متنّوعة و14 مليونًا 
إلى رعاية صحية 

و7 آالف إلى رعاية 
عاجلة

أجراها 
همدان العليي
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◆ ولد عبد الرقيب سيف 
محمد فتح عام 1956 في 

تعز )وسط(  ◆ عيّن وزيرًا 
لإلدارة المحلية في حكومة 
الشراكة الوطنية برئاسة خالد 
بحاح في 7 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2014. ◆ في مارس/ 
آذار 2015، حاصر الحوثيون 

منزله في صنعاء بالتزامن مع 
حصار الرئيس عبد ربه منصور 
هادي وبحاح، قبل أن يتمكن 
من مغادرة اليمن وممارسة 

أعماله مجددًا كوزير وكرئيس 
للجنة اإلغاثة من الرياض  

◆ عاد إلى عدن في يونيو/ 

حزيران الماضي مع جميع 
أعضاء الحكومة.



20
فالشمجتمع

حال أطفال سوريّين الجئين في لبنان
خارج المدارس

الواقع املأساوي الذي فرضته 
الحرب في سورية دفع بكثيرين 

إلى اللجوء إلى لبنان، وحرم 
أطفااًل من االلتحاق في املدارس على الرغم 
ها مجانية. رّبما تظهر تداعيات هذه 

ّ
من أن

الحرب على هؤالء في وقت الحق. في هذا 
مة »هيومان رايتس 

ّ
اإلطار، أعلنت منظ

 أكثر من نصف األطفال السورّيني 
ّ
ووتش« أن

 الدراسة، والذين يقّدر عددهم بنحو 
ّ
في سن

500 ألف طفل )املسّجلني في لبنان(، ال 
يذهبون إلى املدرسة وال يحصلون على أّي 

ه على الرغم من 
ّ
تعليم رسمي. أضافت أن

سماح لبنان بتسجيل األطفال الالجئني 
 
ّ
مجانًا في املدارس الحكومية، إال أن

محدودية املوارد واإلقامة والقيود املفروضة 
على أولياء األمور في ما يتعلق بفرص 
العمل، تبقي األطفال بعيدًا عن الدراسة.

مة في تقريرها الذي يحمل 
ّ
قت املنظ

ّ
ووث

عنوان »يكبرون بال تعليم: حواجز تعليم 
األطفال الالجئني السوريني في لبنان«، 

الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة 
اللبنانية من أجل السماح لألطفال 

السوريني بارتياد املدارس الحكومية، 
 بعضها 

ّ
مشيرة في الوقت نفسه إلى أن

 
ّ
ال يلتزم بسياسات التسجيل. وبّينت أن
ثّمة حاجة أكبر لدعم املانحني الخاص 

بالعائالت السورية وبالنظام التعليمي 
اللبناني الذي يتحّمل فوق طاقته.

مع ذلك، يبقى األمل، خصوصًا بعدما تفّوق 
تلميذ سوري الجئ في امتحانات الشهادة 

قًا املركز الثاني 
ّ
الرسمية املتوسطة، محق

على مستوى لبنان الذي لجأ إليه قبل نحو 
ثالث سنوات. ويبقى األمل في أن يظل أهله 

قادرين على تأمني مصاريفه، ليتمّكن من 
متابعة دراسته.

)الصور: جوزيف عيد، أنور عمرو/فرانس برس(

يراقب الحمامة

ال تعرف شيئًا عن المدرسة

نزل إلى الشارع باكرًا

يرسمان ويبيعان 
لوحاتهما للمارة

تستريح قليًال في انتظار من يشتري

قليل من المرح

تلعب في أحد 
أزقة المخيم
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#قاوم_بالمقاطعة... وشّجع الصناعة الفلسطينيّة

أفضل التطبيقات المساعدة قبل وخالل السفر

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تحول وسم »#قاوم_باملقاطعة« إلى حملة 
تـــفـــاعـــل مــعــهــا نـــاشـــطـــو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
اإلعالمي االجتماعي في قطاع غــزة، وذلك 
في إطار دعوٍة ملقاطعة البضائع واملنتجات 
ــا بــاملــنــتــجــات  ــهـ ــبـــدالـ ــتـ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، واسـ
الوطنية الفلسطينّية أو البضائع العربية 
واألوروبــيــة التي تصل عبر معبر كــرم أبو 

سالم التجاري.
واملختصني  الناشطني  عشرات  واستجاب 
فـــي مــجــال حــمــالت املــقــاطــعــة، إلـــى الــدعــوة 
ــزة،  غــ فــــي  الـــثـــقـــافـــة  أطــلــقــتــهــا وزارة  الـــتـــي 
والتفاعل معه خالل  الــوســم،  للتغريد عبر 
الـــفـــتـــرة املـــقـــبـــلـــة لـــتـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة مــقــاطــعــة 
وصواًل  اإلسرائيلية،  واملنتجات  البضائع 

ملرحلة املقاطعة الكاملة.
ــنــــاشــــطــــة غــــديــــر مــــــــراد عــلــى  ــلــــت الــ ــفــــاعــ وتــ
التواصل اإلجتماعي  صفحتها عبر موقع 
»فيسبوك« مع حملة التغريد، حيث قالت: 
مــن شركات  باملئة  » # قــاوم_بــاملــقــاطــعــة : 30 
االحتالل تضررت نتيجة حمالت املقاطعة، 

معًا ملقاطعة املنتجات الصهيونية«.  
أما الناشط اإلعالمي محمد الزعانني، فكتب 
ــع حــمــلــة »#قـــاوم_بـــاملـــقـــاطـــعـــة«:   مـ

ً
مــتــفــاعــال

ــلـــي مــحــلــًيــا  ــيـ ــرائـ »مـــقـــاطـــعـــة االحــــتــــالل اإلسـ
ــًيـــا تــشــّكــل لــه هــاجــًســا، وتــخــلــق أمــامــه  ودولـ
ــه هــو  ــ ــــروعـ ــــشـ ــفــــتــــوحــــة يـــــكـــــون مـ ــعــــركــــة مــ مــ
الــخــاســر مـــن حــمــالت املــقــاطــعــة الــتــي يــقــوم 
في  الزعانني  وأضـــاف  الفلسطينيون«.  بها 
الــتــواصــل االجتماعي  مــنــشــوره على مــوقــع 
»فيسبوك« أن »العمل الجاد في هذا املسار 
املـــقـــاوم يــربــك حــســابــات االحـــتـــالل ويجعله 
يتخبط وال يمكن التقليل من أهميته وقوته 
مع ضرورة االستمرار في حمالت املقاطعة«.
فلسطينّية،  رســمــّيــة  إلحــصــائــيــات  ووفــقــًا 
ــإن حـــجـــم بـــضـــائـــع االحــــتــــالل املـــتـــواجـــدة  ــ فـ
بــحــوالــي  تــقــدر  الفلسطينّية  األســـــواق  فــي 
تـــم مقاطعة  حـــال  وفـــي  مــلــيــارات دوالر.   5
ــــع واملـــــنـــــتـــــجـــــات اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي،  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الـ
ســيــتــم تــوفــيــر نــحــو 200 ألـــف فــرصــة عمل 

فلسطينية.
مـــن جــانــبــه، قـــال مــنــســق حــمــالت املــقــاطــعــة 
غزة  في  الفلسطينية  املهنية  النقابات  في 
الطبيب إيهاب النحال في منشوره له على 
أنت  اذًا  »قاطع  بالحملة:  مشاركته  هامش 

منوعات
وصفت صحيفة »نيويورك تايمز«، تغريد

األتراك من مؤيدي الرئيس، رجب 
طيب أردوغان، بـ»الخراف الذين 

سيفعلون ُكّل ما يقوله«، ما 
استوجب رد وزير الخارجية التركي، 

مولود جاويش أوغلو، بتغريدة 
على تويتر، لتحذف بعدها الصحيفة 

الجملة المقتبسة.

في خانة »أوروبا« وضمن تغطيتها 
العالميّة، كتبت الصحيفة تحليًال 

كبيرًا عن محاولة االنقالب الفاشلة 
في تركيا، تضّمن اقتباسًا من محامية 

تركيّة حول مشاعرها بعد األحداث 
األخيرة، قالت فيه إنّها تعتقد أّن 
»مؤيدي أردوغان كالخراف«، ما 

أحدث غضبًا. 

ضمن موجة الغضب الواسعة 
من التعبير، توّجه وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 

للصحيفة عبر حسابه على »تويتر« 
قائًال »نيويورك تايمز نادمة ألن االنقالب 

الدموي فشل في تركيا. نأسف لكّن 
دولة تركيا العظمى ستخيّب آمالكم 

دومًا«. 

استمّر الغضب من التعبير على 
»تويتر« حتى بعد تعديل الصحيفة، 

فأشار عدد من المغردين إلى أنّه 
»ال يكفي تعديل المادة«. وقالت 

إحدى المغردات: »ال يكفي التعديل، 
الصحيفة تدين للشعب التركي باعتذار. 

محاولة االنقالب قتلت المئات وهذا 
ما تكتبون؟«.

تقاوم، ال عذر ألّي فلسطيني في استخدام 
بديل  وهــنــاك  املحتل  منتجات  واســتــهــالك 

وطني أو أجنبي«.
وأكــــــــد الــــنــــحــــال، فـــــي حــــديــــث لــــــ »الـــعـــربـــي 
 »حـــمـــالت املــقــاطــعــة تــحــتــاج 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ملنهجية تبدأ من البيت وتمر باملؤسسات 
العمرية  الــفــئــات  مختلف  عــلــى  التعليمية 

وبشكل متواصل، بعيدًا عن التعامل بشكل 
عاطفي، ومن أجل ترسيخ املقاطعة كثقافة 

مستمرة«.
وشـــــدد عــلــى »ضـــــــرورة تــرســيــخ ثــقــافــة أن 
ــانــــت جــيــدة  مـــنـــتـــجـــات االحـــــتـــــالل مـــهـــمـــا كــ
مـــن املــمــكــن اســتــبــدالــهــا بـــأي مــنــتــج وطــنــي 
ثــقــافــة أن  فلسطيني أو أجــنــبــي، وتــرســيــخ 

شـــراء منتجات االحــتــالل هــو دعـــم مباشر 
ملوازنة جيش االحتالل اإلسرائيلي«.

ــــالم فــــي جـــامـــعـــة بــيــرزيــت  ــ ــا أســــتــــاذ اإلعـ ــ أمـ
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، نــشــأت األقـــطـــش، فعلق 
مـــشـــاركـــًا عـــلـــى وســـــم #قـــاوم_بـــاملـــقـــاطـــعـــة: 
إسرائيل  فــي  يستهلك سلعة صنعت  »مــن 
الوطني..  شرفه  ليتحسس  متعمدًا  عــامــدا 
5 مــلــيــارات حــجــم الــســلــع اإلســرائــيــلــيــة في 

السوق الفلسطيني«. 
ويقدر حجم الخسائر اإلسرائيلية املترتبة 
الدولية  االقــتــصــاديــة  املقاطعة  حملة  على 
 
ً
فــضــال دوالر،  مــلــيــون   20 نــحــو   2014 عـــام 

عن تضرر نحو 30 في املائة من الشركات 
ــة نـــتـــيـــجـــة تـــالحـــق  ــلــــيــــة الــــخــــاصــ اإلســــرائــــيــ

حمالت املقاطعة في اآلونة األخيرة.
مـــــن جـــهـــتـــه كـــتـــب الـــصـــحـــافـــي إســـمـــاعـــيـــل 
 مــــع الـــــدعـــــوة لــحــمــلــة 

ً
ــاعـــال ــفـ ــتـ الـــثـــوابـــتـــة مـ

املقاطعة: »هل تعلم أنك لو اشتريت املنتج 
بـ 16 باملئة من  »اإلسرائيلي« فأنت تتبرع 
الثمن لصالح الجيش اإلسرائيلي القاتل«، 
داعيًا إلى ضرورة نشر ثقافة املقاطعة في 

صفوف املجتمع الفلسطيني.
الثقافة  أكــد وكيل مساعد وزارة  ذلــك،  إلــى 
 وزارتــــــه تعمل 

ّ
فـــي غــــزة، ســمــيــر مــطــيــر، أن

ــقـــاطـــعـــة مــــن خـــالل  ــافـــة املـ ــقـ ــلـــى تـــعـــزيـــز ثـ عـ
ــتــــخــــصــــصــــة لــــحــــمــــالت  إنـــــــشـــــــاء وحــــــــــــدة مــ
اإلسرائيلية  باملنتجات  الخاصة  املقاطعة 
والبضائع، ونشر هذه الثقافة بشكل كبير 

في صفوف املجتمع الفلسطيني.
وقال مطير، في حديث لـ »العربي الجديد«، 
 وزارتــه ستركز خالل الفترة املقبلة على 

ّ
إن

تعزيز ثقافة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية 
ومحاولة  عــربــي،  أو  محلي  بديل  لها  التي 
تحسني جــودة املنتج املحلي بالتعاون مع 
الجهات الحكومية املختصة لتشجيع ثقافة 

املقاطعة والتوجه نحو املنتج الوطني.
صل، حــضــرت صــور مشاهد 

ّ
فــي ســيــاق مت

ــداء والـــصـــمـــود  ــهــ ــشــ ــــزوح والـــــدمـــــاء والــ ــنـ ــ الـ
ــــرى الـــثـــانـــيـــة ملـــجـــزرة  ــذكـ ــ ــتــــحــــدي فــــي الـ والــ
الشجاعية التي ارتكبها العدو اإلسرائيلي 
ضــحــيــة  وراح   ،2014 عـــــام  عــــــــدوان  خـــــالل 
مجزرة الفجر سبعني شهيدًا، على موقعي 
»فـــيـــســـبـــوك« و»تــــويــــتــــر«. وحـــضـــرت معها 
قصص ومواقف شخصية، وصور النزوح 
الذي حول الحّي املكتظ بالسكان لحي بال 

سكان.

200 ألف فرصة عمل 
فلسطينية قد تتوفر 

في حال المقاطعة

تساعد التطبيقات 
على إيجاد مساكن 
والتعرف إلى المدن

محمد دنكر

التي يجمعها املسافر  كثيرة هي األغــراض 
ــعـــدادًا لــلــســفــر. مـــن جـــواز  ــتـ فـــي حــقــيــبــتــه اسـ
السفر، الهاتف والشاحن، الثياب، النظارات 
كثيرًا  الشخص  يقضي  وغيرها،  الشمسية 
أغــراضــه  لتنظيم  التحضير  فــي  الــوقــت  مــن 
خــوفــًا مــن نــســيــان أي غـــرض أو شـــيء مهم. 
 األمــر األهــّم هو في تنظيم الرحلة 

ّ
لكن لعل

ــر، إضــافــة لالستفادة 
ّ

والــســعــي لــعــدم الــتــأخ
من الوقت في زيارة أفضل األماكن في البلد، 
خـــاصـــة ملــحــّبــي الــســفــر واكـــتـــشـــاف األمـــاكـــن 
 أهــّم غــرض هو الهاتف 

ّ
الجديدة. لذلك، فــإن

الـــذكـــي، أو بـــاألحـــرى الــتــطــبــيــقــات املــســاعــدة 
خالل السفر.

App in the Air
ــــي بــمــهــمــة تـــتـــّبـــع رحــــالت  ــــو تــطــبــيــق ذكـ وهـ
املــســتــخــدم كــافــة، والــتــي يــأخــذهــا التطبيق 
تلقائيًا من البريد اإللكتروني. ويتّم ترتيب 
وتــنــظــيــم تــلــك الـــرحـــالت وفــقــًا ملــوعــدهــا، مع 
إمــكــانــيــة الـــدخـــول إلــــى الـــرحـــالت الــســابــقــة. 
القــتــراب  التنبيه  مــيــزة  التطبيق  فــي  امللفت 
الــرحــلــة، الــتــنــبــيــه لــبــدأ صــعــود املــســافــريــن، 
اقـــــــتـــــــراب إقــــــــــالع الــــــطــــــائــــــرة وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
ــلـــمـــســـافـــر. الــتــطــبــيــق  ــلــــومــــات املـــهـــمـــة لـ املــــعــ
ــلــــومــــات كــــافــــة وعــــــن مــخــتــلــف  ــعــ يــــحــــوي املــ
ــران واملـــــــطـــــــارات، مــــع مــيــزة  ــيــ ــطــ شــــركــــات الــ
بعد  وذلــك  باإلنترنت،  االتصال  العمل دون 
إدخــــال جميع املــعــلــومــات عــن الــرحــلــة. عند 
بإرسال  التطبيق  يقوم  باإلنترنت،  اتصاله 
ــه 

ّ
أن الــرحــلــة، كما  التنبيهات فــي حــال تأخر 

يــعــمــل عــلــى ســاعــات »ســامــســونــغ« و»آبــــل« 
للمستخدم.  التنبيه  من  ملزيد  وذلــك  الذكية 
ر ميزات إضافية 

ّ
ه يوف

ّ
 أن

ّ
التطبيق مجاني إال

التنبيه  الطائرة،  املقعد في  مدفوعة كحجز 
ــلـــى بـــعـــض املـــشـــتـــريـــات فــي  عــــن عـــــــروض عـ
الطائرة وغيرها من  املطار واإلنترنت على 
.
ً
الخدمات، وذلك من داخل التطبيق مباشرة

XE Currency
ــر مــــن 40  ــثـ ــو تــطــبــيــق مــســتــخــدم مــــن أكـ ــ وهـ
مليون شخص حول العالم، وذلــك لتحويل 
الــــعــــمــــالت املـــخـــتـــلـــفـــة. واكــــتــــســــب الــتــطــبــيــق 

شهرته بسبب سرعته في تحويل أكثر من 
»آيــفــون«  180 عملة، وذلــك بواسطة أجــهــزة 
و»آنـــــدرويـــــد«. هــــذا ويـــعـــّد الــتــطــبــيــق األكــثــر 
 ضــمــن تــطــبــيــقــات صـــرف الــعــمــالت 

ً
تــحــمــيــال

األجــنــبــيــة حـــول الــعــالــم. واكــتــســب التطبيق 
شــهــرتــه الـــواســـعـــة بــعــد حــديــث الــعــديــد من 
سفرهم  أثناء  له  استخدامهم  عن  املشاهير 
على أكثر املحطات واملواقع شهرة كمحطة 
 XE ـــــر 

ّ
ويـــــوف هــــــذا  وغــــيــــرهــــا.   BBC، CNN

تحديثًا  األكــثــر  الــصــرف  أســعــار   Currency
التاريخية،  البيانية  للمخططات  باإلضافة 
 بــإمــكــانــه تــخــزيــن املـــعـــدالت املــحــّدثــة 

ّ
كــمــا أن

ــك يــمــّكــن مـــن اســتــخــدامــه دون  ــ ســـابـــقـــًا، وذلـ
الحاجة لالتصال باإلنترنت.

Duolingo
م اللغات وأفضلها 

ّ
وهو أشهر تطبيقات تعل

ــًا، وذلـــــك بــفــضــل تــصــمــيــمــه الــبــســيــط  إطــــالقــ
والـــواضـــح وقـــدرتـــه عــلــى تعليم أســاســيــات 
التطبيق مستخدم  قــيــاســي.  بــوقــت  الــلــغــات 
ــيــــون شــــخــــص حــــول  ــلــ مـــــن أكــــثــــر مـــــن 70 مــ
التعليم.  أثــنــاء  ــه ممتع 

ّ
بــأن الــعــالــم ويــتــمــّيــز 

لإلجابات  النقاط  املستخدم  ويكتسب  هــذا 
ــــي فــي  ــــجـ ــــدريـ ــاع تـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع ارتـ ــ الــــصــــحــــيــــحــــة، مــ
املستويات يومًا بعد يوم. الدروس صغيرة، 
ألجهزة  ر 

ّ
متوف التطبيق  وفــّعــالــة.  أساسية 

»آنــــــدرويــــــد«، »آيــــفــــون« و»ويــــــنــــــدوز«، وهــو 
م 

ّ
بــشــهــادة املـــاليـــني مـــن أقــــوى مــنــصــات تعل
اللغات املتاحة حاليًا على الهواتف الذكية.

 
Airbnb

ــّول قــطــاع الــفــنــادق  وهـــو الــتــطــبــيــق الــــذي حــ
ــافــــة وقـــلـــبـــه رأســــــــًا عـــلـــى عـــقـــب مــع  ــيــ والــــضــ
االســـتـــفـــادة املـــبـــاشـــرة مـــن صـــعـــود اقــتــصــاد 
لتوفير  وذلــك  الذكية  الهواتف  تكنولوجيا 
خيارات مبتكرة، غير تقليدية، وغير مكلفة 
يعمل  التطبيق  واملــصــطــافــني.  للمسافرين 
على تأمني الراحة التي يريدها اي مستخدم 
تبعًا ملتطلباته، باإلضافة ملساعدة أصحاب 
ــلـــى تـــاريـــخ  ــازل تـــعـــريـــف املـــســـافـــريـــن عـ ــ ــنـ ــ املـ
مدينتهم الى جانب كسبهم املادي. التطبيق 
ــــون«  ــفـ ــ ــزة »آنــــــــدرويــــــــد«، »آيـ ــ ــهـ ــ مـــجـــانـــي ألجـ
ـــه مــرن جـــدًا، وهــو مليء 

ّ
و»ويـــنـــدوز« كما أن

باملراجعات املفيدة والقّيمة. 

توسعت المشاركات في الحملة )عبدالحكيم أبو رياش(

تسهل التكنولوجيا السفر )فريد دوفور/فرانس برس(

طالب  إذ  غزة،  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التفاعلية  »#قاوم_بالمقاطعة«،  حملة  الفلسطينية  الثقافة  وزارة  أطلقت 
الناشطون بمقاطعة البضائع والمنتجات اإلسرائيلية واستبدالها بأخرى وطنية وعربية، بما يعود بفائدة اقتصادية على الفلسطينيين
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وردت أسماؤهم كأعضاء مشاركني في لجنة 
الــــذي رفضته  الــبــرنــامــج، األمــــر  تحكيم هـــذا 
الــفــنــانــة الــســوريــة مــيــادة الــحــنــاوي، بــعــد أن 
لجنة  فــي  بأنها ستشارك  اسمها  تـــداول  تــّم 
تحكيم »نجمك عربي« إلى جانب الفنان وليد 
توفيق، واملغنية املغربية الشابة هدى سعد. 
الــحــنــاوي نــفــت فـــي بــيــان صــحــافــي  مـــا يتم 
بأنها ستشارك  وعقّبت  الشأن،  بهذا  تداوله 
في برنامج ضخم قريبًا ُيعنى باملواهب، لكن 
ال علم لها بـــ »نجمك عــربــي« الــذي قيل إنها 
ضمن لجنة تحكيمه. الحناوي قلبت املعادلة 
لبرنامج  تتحضر  إنــهــا  وقــالــت  لــصــالــحــهــا، 

أن تفصح  نــفــســهــا، دون  الــفــكــرة  آخـــر يحمل 
نتجة التي ستتولى تنفيذ هذا 

ُ
عن الجهة امل

 أم 
ً
البرنامج، وما إذا كان األمر حقيقيًا فعال

مجرد دعاية مجانية.
وفق املعلومات الخاصة، فإنه جرى التداول 
قبل عــام، في فكرة برنامج خــاص باملواهب 
ينفذ في تونس، لكن الوضع السياسي الذي 
خــّيــم على تــونــس، واملــحــيــط الــعــربــي عمومًا 
الــذي  والــتــمــويــل  الــفــكــرة،  انعكس سلبًا على 
الــبــرامــج. وأكثر  الــنــوع مــن  يتطلب مثل هــذا 
التونسية  املــحــطــات  تــعــانــي معظم  ذلـــك  مــن 
والعربية عمومًا، بما فيها MBC من ضائقة 

بيروت ـ ربيع فران

ــام تــقــريــبــًا، خــرجــت بعض  مــنــذ عـ
املــعــلــومــات الــتــي تــقــول إن هــنــاك 
باملواهب  برنامج خاص  مشروع 
يـــجـــري اإلعـــــــداد لــــه؛ وهــــو بـــعـــنـــوان »نــجــمــك 
عــربــي« وســيــكــون إنــتــاجــه مشتركًا بــني عدد 
من الــدول العربية، على أن يتم تصويره في 
ميزانية  فإن  نفسها  املعلومات  وفق  تونس. 
ضــخــمــة رصــــدت لــهــذا الــبــرنــامــج  تــفــوق 15 
املــعــلــومــات ظلت  تلك  كــل  لكن  دوالر،  مليون 
الــتــداول الصحافي فقط، ولــم تستند  أسيرة 
ــة حــقــائــق، وال حــتــى مــعــطــيــات تــجــزم  إلـــى أيـ
بتنفيذ هــذا املــشــروع الــضــخــم، والـــذي يريد 
ــنـــافـــســـة MBC عــلــى  ــه مـ ــ لـ ــــني  ــروجــ ــ املــ بــــــــرأي 
سلسلة من البرامج التي عززت وجودها في 
الــســنــوات السابقة مــن »أرابـــز غــوت تالنت«، 

و«آراب ايدول« و«ذا فويس«.
من املؤكد، أن ال برنامج في القريب العاجل، 
وكل ما يتّم تداوله اليوم هو مجرد تخمينات 
ــد مــعــلــومــات  ــؤكـ ــواة، وتـ ــهــ يــطــلــقــهــا بــعــض الــ
خاصة أن بعض هذه األخبار يطلقها فنانون 

استخدم كمزار من 
قبل العائالت الفلسطينية 

النازحة عام 1948 

الفنانون األتراك 
أجمعوا على إدانة 

االنقالب 

2223
منوعات

مالية دفعت إلى تأجيل برنامج »آراب ايدول« 
ــــك بــســبــب مــيــزانــيــتــه املــرتــفــعــة  لــســنــتــني؛ وذلـ
ماليًا، وباعدت في تنفيذ املوسم الثاني من 
برنامج »فويس كيدز« فارتأى املنتج  املنفذ 
إلى   MBC مــع مجموعة باالتفاق  زيــاد كبي 
ليتم  كــل سنتني وذلــك  مــرة  البرنامج  تقديم 
رصـــد املــيــزانــيــة الــخــاصــة لـــه، وكـــذلـــك إعـــداد 
ملادة تلفزيونية غير ُمستهلكة. ربما أصاب 
ــاد كــبــي وفــــق مـــنـــظـــوره، وتــخــطــى حــاجــز  ــ زيـ
االســتــهــالك الـــذي بـــات مسيطرًا عــلــى بــرامــج 
األولــى،  بالدرجة  أنفسهم  واملــواهــب  املواهب 
ورســـم مرحلة جــديــدة مــن »الــبــطــالــة« الفنية 

الــقــائــمــة عــلــى شـــهـــرة وقــتــيــة ملـــواهـــب شــابــة 
الضوء  البعيد عن  الفني  بالواقع  اصطدمت 
الذي يفرضه عرض البرنامج والشهرة التي 

يكسبها هؤالء؛ وهي سرعان ما تزول.

برامج مواهب
بات في حكم املؤكد، أن املوسم املقبل سيشهد 
تعتمد  وال  متخّصصة،  بــرامــج  ثالثة  تقديم 
من  الغنائية، وهي  املواهب  على  بالضرورة 
أن هذه  الــواضــح أيضًا   ،MBC حصة محطة
 مما تتطلب البرامج 

ّ
أقــل البرامج ذات تكلفة 

 :PROJECT RUNWAY املــنــافــســة.  ــــرى  األخـ

 PROJECT RUNWAY أول هذه البرامج، هو
الــــذي تــمــلــك حــقــوقــه الــحــصــريــة »فــريــمــنــتــال 
ميديا العاملية«. وجرى االتفاق ببيع النسخة 
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــرق األوســــــط إلــــى مــجــمــوعــة 
ايــلــي  الـــعـــاملـــي  املـــصـــمـــم  الـــســـعـــوديـــة.   MBC
صعب، سيترأس لجنة تحكيم مختصة في 
تصميم وتنفيذ األزياء مباشرة في البرنامج 
الـــذي ُصـــور الــجــزء األكــبــر مــنــه، وسينتخب 

الفائز األول الذي سيحمل املقّص الذهبي.
صـــــعـــــب، فــــــــرض شــــــروطــــــًا عــــاملــــيــــة لـــلـــقـــبـــول 
واملـــشـــاركـــة فـــي هــــذا الـــعـــمـــل، الـــــذي ســيــؤرخ 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ الـ ــي  ــ فـ ألول مـــصـــمـــم أزيـــــــــاء 
ــبـــرنـــامـــج، عـــلـــى أن تــصــور  ــفـــوز بــنــســخــة الـ يـ
الــحــلــقــة األخـــيـــرة لــلــبــرنــامــج مــن مــديــنــة دبــي 
ــدًا مــــن شـــــــارع دبـــي  ــديــ ــحــ فــــي اإلمــــــــــــارات، وتــ
للتصاميم -Dubai Design District d3، الداعم 
الرئيسي للبرنامج، والوجهة الخاصة، ألبرز 
املــخــتــّصــني بــقــطــاعــات الــتــصــمــيــم واإلبــــــداع 

واملوضة واألزياء، في املنطقة.
االســـتـــعـــدادات  بـــــدأت  وكـــذلـــك   :TOP CHEF
ــــذي  ــيــــف« الـ الـــنـــهـــائـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج »تـــــــوب شــ
ــي الــعــالــم  ــّبــــاخ  فـ ُيــعــنــى بــاخــتــيــار أفـــضـــل طــ
العربي، ويــبــدو أن تــوأمــة MBC مــع شركات 
مــتــخــصــصــة  بــطــابــع وفـــكـــرة الــبــرنــامــج بــات 
العام   وهــذا  البرنامج.  لتقديم  قــاعــدة  ُيشكل 
سيكون برنامج »توب شيف« على مستوى 
ــــراج وحــتــى  مـــن الــتــقــنــيــة فـــي الــتــنــفــيــذ واإلخـــ
الفقرات املزمع تنفيذها، وهو برعاية رسمية 
 »Jumeirah Group جــمــيــرا-  »مــجــمــوعــة  مـــع  
في إمارة دبي، بحيث ستكون تحت تصّرف 
فــريــق الــعــمــل سلسلة فــنــادق عــريــقــة وفخمة  
في مطابخها لتنفيذ ومباراة املتقدمني إلى 
الــبــرنــامــج رغــبــة مــنــهــم فـــي اقــتــنــاص الــلــقــب، 
ــبـــاب أمـــام  ــبـــدو ايـــضـــًا أن MBC  تــفــتــح الـ ويـ
الـــراغـــبـــني مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات لــتــبــادل 
ــة عــربــيــة، حيث  ــ الـــخـــبـــرات فـــي اكـــثـــر مـــن دولـ
في  البرنامج  مــن  جــزء  أيضًا تصوير  سيتم 
بيروت.  »أرابز غوت تالنت«: بعد سنتني من 
غيابه عن الشاشة الصغيرة، يعود »برنامج« 
 MBC غــوت تالنت« البحث عــن مــواهــب إلــى
قبول  اآلن  يجري  حيث  الشتاء،  فصل  بداية 
الــطــلــبــات األخـــيـــرة لــلــمــشــاركــني أو املـــواهـــب 
الخارقة التي يقدمها هذا البرنامج، وعلم أن 
لجنة التحكيم باقية كما هي وتضم العميد 
علي جابر والفنانة نجوى كرم، املمثل ناصر 

القصبي، واملمثل أحمد حلمي.

 ستاراك معلق
عــلــى الــرغــم مــن املــفــاوضــات الــتــي تــقــوم بها 
ــــول« مــالــكــة بـــرنـــامـــج املـــواهـــب  ــدمـ ــ شـــركـــة »أنـ
»ستار أكاديمي« ملوسم جديد، فإنه ال تقدم 
الساعة،  املــفــاوضــات حتى  على صعيد هــذه 
خــصــوصــًا وأن الــشــركــة تــحــتــاج إلـــى شــريــك 
 CBC إلنتاج البرنامج بعدما لم تجدد محطة
املصرية التعاقد بشأن البرنامج ملوسم آخر.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

دان عدد من املشاهير األتــراك، بشكل فردي، 
محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا الجمعة 
مــن مشاهير  عــدد كبير  أصــدر  الفائتة، كما 
االنقالب  إلدانــة  مشتركا  بيانا  التركي  الفن 
ــيـــة، مــؤكــديــن  ــتـــركـ ــد الــــقــــيــــادة الـ ــفـــاشـــل ضــ الـ
دعمهم للقيادة في البالد رغم اختالف اآلراء.

وأفــــــاد الـــبـــيـــان أن تــركــيــا واجـــهـــت لــيــلــة 15 
-16 يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي خــطــر االنــقــالب 
العسكري، وتعرض الشعب التركي الشجاع 
إلطــالق نــار مــن قبل االنــقــالبــني، مــا أدى إلى 
فــقــدان نحو 200 شــخــص، فضال عــن قصف 

البرملان التركي الذي يمثل الجميع.
وأعرب الفنانون األتراك، في البيان املشترك، 
عـــن تــأيــيــدهــم لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــركــيــة ضد 
ــقـــالب الــعــســكــري، رغـــم اخـــتـــالف األفــكــار  االنـ
للشعب  تعازيهم  عــن  معبرين  بينهم،  فيما 
الــتــركــي فــي الــشــهــداء األبـــطـــال الــذيــن راحـــوا 

ضحية الهجمات ليلة االنقالب الفاشل.
البيان،  على  ــعــني 

ّ
املــوق الفنانني  أشــهــر  ومــن 

سات«  »بيرين  السينمائية  التركية  انة 
ّ
الفن

ــتـــي اشـــتـــهـــرت فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــــدور  الـ
ــنـــوع«،  ــمـ ــمــــر« فــــي مــســلــســل »الـــعـــشـــق املـ »ســ
و«بـــيـــرغـــوزار كــوريــل« الــتــي اشــتــهــرت بــدور 
»شــــهــــرزاد« فـــي املــســلــســل الــتــركــي »ويــبــقــى 

الحب«، ومسلسل »القبضاي«.
ع على البيان الفنان التركي »إنجني 

ً
كما وق

ــتــــان دوزيــــــاتــــــان« بـــطـــل مــســلــســل »قــيــامــة  الــ
أرطغرل« التاريخي التركي، والفنانة »مريم 
أوزرلــي« التي اشتهرت بدور »ُهيام« زوجة 
الــســلــطــان ســلــيــمــان الــقــانــونــي فـــي مسلسل 
حريم السلطان واملطربان التركيان البارزان 
»إبراهيم تاتلي ساس« و«أورهان كنجباي«

ــة ومــشــاهــيــر  ودان فـــنـــانـــون ونـــجـــوم ريـــاضـ
ــلــــحــــظــــات األولـــــــى  أتــــــــــراك االنـــــــقـــــــالب، فـــــي الــ
لــحــدوثــه، فكتبت املــمــثــلــة الــتــركــيــة نــوركــول 
على  الشخصية  في صفحتها  جــاي،  يشيل 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، بعد 
خروج املتظاهرين ضد االنقالبيني، وقالت: 
»نـــرفـــض االنـــقـــالبـــني رفــضــًا قــاطــعــًا، ونــؤيــد 
الرئيس رجب طيب أردوغان، فالتاريخ يعيد 

نفسه، وال نريد االنقالب«.
فــي صحفته  أوزجـــان دنيز  املمثل  كما نشر 
»أدعــو لوحدة واستقرار تركيا،  الشخصية: 
ــدرم: »الـــلـــعـــنـــة عــلــى  ــ ــلـ ــ ــراد يـ ــ ــ ــال املـــمـــثـــل مـ ــ ــ وقـ
ــقــــالب فـــي الــبــلــد،  االنـــقـــالبـــيـــني، ال نـــريـــد االنــ
ــاول االنــــقــــالب وتـــدهـــور  ــل مـــن يـــحـ ونــلــعــن كـ

األوضاع األمنية في تركيا«.
ووصــــف الــفــنــان مــحــســون قـــرمـــزي مــحــاولــة 

إلــى حــد بعيد  واملــاغــولــي، ويشبه  البيزنطي 
جامع الشرفلي في اسطنبول حيث يعتبر من 
املدرسة  ل 

ّ
املــعــمــاري نفسه، وكــان يمث الــطــراز 

في  اإلسالمية  الــبــالد  عرفتها  التي  الكلّية  أو 
الــقــرنــني الــثــانــي والــثــالــث عــشــر. يــذكــر سكان 
املدينة القديمة أنــه كــان يوجد داخــل املسجد 
لــوحــة تــشــيــر إلـــى تـــاريـــخ بــنــاء املــســجــد، لكن 
مــع مــرور الــزمــن اختفت، وخــاصــة أن املسجد 
استخدم كمزار من قبل العائالت الفلسطينية 
فــلــســطــني ولـــفـــتـــرة  مــــن  ــة عـــــام 1948  ــنــــازحــ الــ
طــويــلــة، وقـــد ظــل هـــذا املــســجــد مغلقا إلـــى أن 
أعيد ترميمه في التسعينيات وفتحت أبوابه 
للمصلني. اشتهر هذا املسجد قديمًا بساعته 

خليل العلي

مــديــنــة صـــيـــدا الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي تــقــع جــنــوب 
لــبــنــان وتــبــعــد عــن الــعــاصــمــة بــيــروت 40 كلم 
تضم أمــاكــن أثــريــة عــدة وخــاصــة ذات الطابع 
اإلسالمي، وتحتوي على أكثر من 45 مسجدًا 

ومصلى منتشرة في أحياء املدينة كافة.
ــّيـــدت املــســاجــد بـــدايـــة فـــي صــيــدا الــقــديــمــة  ـ

ُ
 ش

منذ قرون عدة، وتميزت بطابعها العثماني، 
الــذي بناه مصطفى  الكيخيا«  ومنها »جامع 
الِكتخدا سنة 1627 ميالدية، وعرف وقتها بـ 
»جامع الكتخدا« إال أن الصيداويني ولصعوبة 
ومــن  الكيخيا«  »جــامــع  عليه  أطــلــقــوا  الكلمة 
وقتها عرف بهذا االسم، إال أن بعض املؤرخني 
ذكــروا أن االسم األصلي هو »جامع الكاهيا« 
وهـــي كلمة تــعــود الـــى أصـــل فــارســي، وتعني 
ملــن يشغل  عثمانيًا  لقبًا  وكــانــت  املــنــزل  سيد 

منصب وكيل أعمال الباشا.
يقع الجامع داخل مدينة صيدا القديمة قرب 
الــتــراثــي، ويتميز ببنائه على  الــزجــاج  مقهى 
الطراز العثماني والــذي يمزج  بني األسلوب 

االنقالب بأنها خيانة عظمى ألمانة الشعب. 
وقال املمثل ساروهان هونل، إن »االنقالبيني 

ال يؤمنون بالديمقراطية وإرادة الشعب«.
ــا املــمــثــلــة بــشــرى آيــــدن، فــقــالــت: »صــرخــت  أمـ
ــان«،  ــ ــ بــصــوت عــــاٍل وقـــلـــت: نـــؤيـــدك يـــا أردوغـ
أن  “االنقالبيني ال يستطيعون  أن  واضــافــت 
ينتصروا على إرادة الشعب التركي، ونحن 

اآلن لسنا أبناء السبعينيات والثمانينيات، 
بالجيش  فسنلتحق جميعًا  األمــر  لــزم  وإذا 

ونكون جنودًا فيه«.
كــمــا شــوهــد املــمــثــل نــجــاتــي شــشــمــاز )مـــراد 
عــلــمــدار( إلــى جــانــب أردوغــــان مــؤدًيــا صالة 
ــقــــالب  االنــ ضـــحـــايـــا  أرواح  عـــلـــى  الــــجــــنــــازة 
الـــعـــســـكـــري. ولــــيــــس جــــديــــدًا عـــلـــى املــمــثــلــني 
والــــنــــجــــوم األتــــــــراك املــــشــــاركــــة بــــآرائــــهــــم فــي 
األحــــــــــداث الـــســـيـــاســـيـــة، فـــقـــد أيــــــد كـــثـــيـــرون 
ــان خالل  أردوغـ التركي رجــب طيب  الرئيس 
االنــتــخــابــات الــســابــقــة، كــمــا وقـــف الــفــنــانــون 
األتــــــــــــــراك مــــــواقــــــف مــــشــــرفــــة مــــــن الــــــعــــــدوان 
اإلسرائيلي على غزة في يوليو/تموز 2014. 
وقــالــت املــطــربــة الــتــركــيــة »يــلــدز تــلــبــة« خــالل 
تغريدات عدة على »تويتر« »اقتربت نهاية 
أن جــدرانــهــا ستحميها   

ّ
تــظــن إســـرائـــيـــل، ال 

ألنها عدوة لله واألنبياء بمن فيهم موسى«. 
ــقــــادهــــا الســـتـــخـــدامـــهـــا أســـلـــوبـــا  ــتــ ــد انــ ــنــ وعــ
ضد  متعصبة  لست  ــنــي 

ّ
»إن قــالــت  عنصريا 

الظلم  أفعالهم.  أستنكر  ني  
ّ
ولكن عـــرق،  أي 

بــاإلســالم واملسلمني، هل من يهودي  يلحق 
ــل فــي أي مــكــان من 

َ
ــم أو ُيــقــت

َ
أو أمــيــركــي ُيــظــل

العالم؟
السياق، خّصص مقدم برنامج  وفــي نفس 
ــــوغ«، حــلــقــة  ــتــ ــ »مـــيـــديـــا ِتــــــــك«، »يـــوكـــســـك أيــ
بــرنــامــجــه الـــذي يــبــث عــلــى »قــنــاة تـــرك« من 
أجل دعم غزة تحت عنوان »ال تبكي يا غزة. 
وأعلن مدير مجموعة »إبك ميديا« صاحبة 
قد  البرنامج  أثناء  الدعايات  ريع  أن  القناة 
ى 

ّ
خصص مــن أجــل غــزة، وقـــال: »إنــنــا نتمن

مــن كــل الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الــخــاصــة أن 
تدعم هذا البرنامج«.

الشمسية التي كانت تزّين مدخله من الداخل، 
ولــــم يــبــق لــهــا أثــــر اآلن نــتــيــجــة الـــهـــدم الـــذي 

تعرض له املسجد في السنوات املاضية.
للمسجد مدخل واحد فقط من جهته الشرقية، 
ويــوجــد على بــابــه سبيل مــاء وكـــان يتوسط 
ــاء »مــعــّيــنــة«  صــحــن املــســجــد الــكــبــيــر بـــركـــة مــ
ــلـــوضـــوء إال أنــهــا  الـــشـــكـــل كـــانـــت تــســتــخــدم لـ
للمسجد خمس  الغربية  الجهة  وفــي  أزيــلــت، 
الــدراويــش  كــانــت مخصصة الستقبال  غــرف 
العلم، وفــي إحــدى  وعــابــري السبيل، وطـــالب 
قام فيها حلقات الذكر وسميت 

ُ
الغرف كانت ت

بالزاوية الشاذلية. حرم املسجد كبير ويمتاز 
بــجــمــالــه الـــخـــالب، ويــتــوســطــه أعـــمـــدة تحمل 
الــقــنــاطــر الــتــي جــلــســت عــلــيــهــا قــبــاب املسجد 
الكثيرة، كما يتصدر الحرم منبر مصنوع من 
محراب  يساره  وعلى  النقي،  األبيض  الرخام 
الزخارف، وتعلو املسجد مئذنة  نقشت فوقه 

قصيرة وعدد من القباب  الدائرية.
يزور املسجد السّياح األجانب اللتقاط الصور 
نظرًا لجمال عمرانه التركي املمّيز، باإلضافة 

لوقوعة وسط منطقة تجذب السّياح.

جامع الكيخيا فارسي بطراز عثماني

الجزر لحمام شمس 
صّحي ولون ذهبي

فنانون أتراك ضد االنقالب

دمشق ـ العربي الجديد

يــبــدو أن مــوســم رمــضــان املقبل، سيحمل أكــثــر مــن مفاجأة في 
ع إنتاجها خالل الفترة القليلة املقبلة. 

ّ
املسلسالت العربية املتوق

وعلى الرغم من عدم وضوح الصورة كاملة للخارطة الدرامية 
العربية، إذ ال يزال مبكرًا الحديث عن األفكار والسيناريوهات 
بعد أقل من شهر على طي صفحة موسم 2016، فإن التحضيرات 
واملــفــاوضــات تشهد وتــيــرة تــصــاعــديــة لجهة عـــرض واخــتــيــار 

النصوص واملمثلني.
 وفـــي هـــذا اإلطــــار، كشفت بــعــض املــعــلــومــات عــن نــيــة املــخــرج 
الليث حجو تصوير مسلسل جديد سيكون باكورة األعمال 
الرمضانية للعام املقبل، على أن ُيباشر التصوير مطلع العام 

املقبل.
 املسلسل من نوع الدراما املشتركة اللبنانية السورية، ويحمل 
ــع 

ّ
اســم »رهـــائـــن«، نــص للكاتب الــســوري عــدنــان عـــودة الـــذي وق

للتلفزيون واملــســرح والسينما،  الــدرامــيــة  األعــمــال  مــن  الــعــديــد 

منها: فنجان الدم، أبواب الغيم، توق، أسير الشوق، كالم حريم، 
بوستر، ثنائيات، وهي ليست املرة األولى التي سيجتمع فيها 

عودة والليث حجو في عمل واحد.
أما عن أبرز الوجوه املرشحة لهذا العمل، فال تزال هي أيضًا في 
طور املفاوضات بني املخرج الليث حجو والفنانة سيرين عبد 
النور التي اعتذرت هــذا العام عن املشاركة في أي عمل درامــي 
رمضاني، واتخذت استراحة محارب بعد ثالثة مواسم  قدمت 
خاللها »لعبة املوت« و«قصة حب« و«24 قيراط«، وُيحكى أيضًا 

عن ترشيح املمثل باسل الخياط ونادين الراسي وغيرهما.
»رهائن« حكاية مركب يختطف بني الحدود البحرية في تركيا 
ــــداث الــقــصــة مـــع بعض  ويــصــل إلـــى بـــيـــروت، حــيــث ســـتـــدور أحـ
الــتــفــاصــيــل الــواقــعــيــة الــتــي لـــن يغفلها الــكــاتــب عـــدنـــان عـــودة، 
واتــخــاذه مــن قضية رهــائــن املــركــب املختطف املــحــور الرئيسي 
للمسلسل والــحــبــكــة الــقــصــصــيــة كــنــوع مــن الــتــشــويــق، إضــافــة 
إلى قصة حب تولد في عز األزمــة، وهو ما اعتاد عليه الكاتب 

واملؤلف في أعمال قدماها من قبل.

مجرد تخمينات وال إنتاجات 
جديدة قريبًا

برامج 
المواهب

»رهائن« رمضان 2017

فنون وكوكتيل
دراما

معالم

شاشة

موقفصّحة

بيروت ـ العربي الجديد

الحماية  قلة  بسبب  الصيف،  فــي موسم  الشمس  بــحــروق  اإلصــابــات  تتضاعف 
الصحية التي نقوم بها أثناء ممارسة رياضة السباحة أواًل، »وحمام الشمس« 
رغبة في اكتساب لون برونزي جذاب،  وكانت دراسة أميركية حذرت من مخاطر 
األشعة فوق البنفسجية التي يتعرض لها الناس خالل موسم البحر، ال سيما 
األطفال إضافة إلى  احتمال اإلصابة بشيخوخة الجلد وإعتام القرنية وسرطان 
الجلد. وقالت دراســة جديدة إن بعض األدويــة والزيوت  ال تحمي من التعرض 
ألشــعــة الــشــمــس الــضــارة لكنها فــكــرة جــيــدة، بالنسبة لــلــذيــن يــمــارســون هــوايــة 
السباحة والتعرض لوقت طويل لالشعة،  خصوصًا في مرحلة الظهيرة، وطلبت 
الدراسة من هؤالء بداية ارتداء النظارات الشمسية ووضع »كريمات« الوقاية من 

األشعة البنفسجية من النوع أ والنوع ب.
لكن دراسة أخرى اعتبرت أن بعض الزيوت الطبيعية ال تشكل ضررًا على الجلد، 
البعض  التي يستخدمها  التجارية  الزيوت«  او  ملا قد تحتويه بعض«كريمات« 
من آثار جانبية،  وقالت إن  زيت الجزر هو  الخيار األفضل واملثالي للحماية من 
أشعة الشمس والوقاية من الحروق والتهابات البشرة؛ وذلك ألنه يحتوي على 
مواد عالية من الحماية بني الزيوت الطبيعية، كما يتميز باحتوائه على نسبة 
مرتفعة من مضادات األكسدة التي تكافح اثار الشيخوخة املبكرة. بسبب األشعة 
البشرة دون  الــذي قد يضفيه على  اللون الخاص  إلــى  البنفسجية، إضافة  فــوق 

مواد مصنعة.
 ومــن أهــم مــا يميز زيــت الــجــزر خــواصــه املــضــادة للبكتيريا مما يجعله خيارا 
مثاليا للبشرة املعرضة للحبوب وااللتهابات التي قد تأتي جراء املياه املالحة أو 
تأثير برك السباحة التي تمتلئ بمواد أخرى معقمة، قد تمتزج باملياه أثناء فترة 
السباحة، وهذا يعني أن زيت الجزر مضاد فعال للوقاية أواًل من بعض املشاكل 

التي تعترض هواية السباحة وحمام الشمس خصوصًا في فترة الصيف.

ما هي صحة المعلومات التي تحّدثت عن قرب قرب 
ينافس  عربي«  »نجمك  بالمواهب  خاص  برنامج  إنتاج 

سلسلة من البرامج التي حفلت بها السنوات السابقة؟

نجالء العمراني ملكة 
الحسناوات

ــازت املــغــربــيــة نـــجـــالء الــعــمــرانــي  ــ فـ
في  الــعــرب  ملكة حــســنــاوات  بلقب 
الــعــالــم 2016  خـــالل حــفــل الــخــتــام 
الـــذي أقــيــم فــي مـــراكـــش. وحــصــدت 
كل من شيماء بــوشــان  من املغرب 
ــان  ــمــ لـــقـــب الـــوصـــيـــفـــة األولـــــــــى وإيــ
مــحــمــد مــــن مـــصـــر لـــقـــب الــوصــيــفــة 
لبنان،  الثانية وسيدرا خضرا من 
لـــقـــب الـــوصـــيـــفـــة الـــثـــالـــثـــة ومــونــيــة 
ــيــــحــــي مـــــــن املــــــــغــــــــرب، لـــقـــب  ــبــ الــــصــ
الوصيفة الرابعة، وزينب طويل من 

املغرب، لقب الوصيفة الخامسة.

مهرجانات بعلبك تخّفض 
أسعارها

مـــهـــرجـــانـــات بعلبك   لــجــنــة  أعــلــنــت 
ــدة بقيمة  ــديـ ــن طــــرح بـــطـــاقـــات جـ عـ
دوالرًا(،    33( لبنانية  لــيــرة  ألــف   50
املوسيقي  حفل  بحضور  للراغبني 
جــان ميشال جـــار، فــي الثالثني من 
تــمــوز/يــولــيــو الــحــالــي عــلــى مـــدارج 
الــقــلــعــة الــتــاريــخــيــة، وهـــذه املــبــادرة 
بـــهـــدف تشجيع  الــلــجــنــة  أطــلــقــتــهــا 
حضور  فرصة  وإعطائهم  الشباب 
ـــ 60 ملــهــرجــانــات  حـــفـــالت الــــــدورة الــ

بعلبك الدولية.

دبي تفوز بحفالت العيد
 شهد »املركز التجاري العاملي« في 
من  لكل  موسيقيتني  حفلتني  دبــي 
املاجد  وراشـــد  عبدالله  عبداملجيد 
في موسم عيد الفطر وفي بيان عن 
»روتانا«   للحفلني  املنظمة  الشركة 
فإن عدد املتابعني والجمهور وصل 
إلـــى أكــثــر مــن عــشــرة اآلف شخص، 
غـــّصـــت بــهــم الـــقـــاعـــة الــعــاملــيــة الــتــي 
قـــصـــدهـــا الـــحـــضـــور خــصــيــصــًا مــن 
واملعروف  العربي،  الوطن  مختلف 
أن عـــبـــد املـــجـــيـــد عـــبـــدالـــلـــه وراشـــــد 
أي  إحياء  عن  لسنوات  غابا  املاجد 

حفل أو مهرجان.

بيونسيه تغني لضحايا 
محاولة االنقالب

أمــســتــردام أول  خـــالل حفلتها فــي 
مـــن أمــــس األحــــــد، ضــمــن جــولــتــهــا 
»فــورمــايــشــن تــــور« أهــــدت املغنية 
األميركية الشهيرة بيونسيه نولز، 
للضحايا   »Halo »هــالــو  أغنيتها 
ــن ســـقـــطـــوا نــتــيــجــة مــحــاولــة  ــذيــ الــ
ــقــــالب الــعــســكــري الـــفـــاشـــل في  االنــ

تركيا. 
واألغــنــيــة صـــدرت عــام 2008 ضمن 
 I Am... Sasha بــيــونــســيــه  ألــــبــــوم 
Fierce، والقت نجاحًا كبيرًا، محققة 
قائمة  في  ألسابيع  متقدمة  مراتب 
األغاني األكثر استماعًا في أميركا 

وأستراليا وأوروبا.

مش أنا 
في المرتبة األولى

ــان، مـــســـلـــســـل »مـــش  ــنــ ــبــ فــــــاز فـــــي لــ
ــق كــل  ــ ــ أنــــــــا« بــــاملــــرتــــبــــة األولــــــــــى وفـ
اإلحصاءات التي تناولتها شركات 
مــتــخــصــصــة، فــيــمــا تــعــمــل مــحــطــة 
LBCI على دعوة الصحافة ملؤتمر 

صحافي تكريمي قريبًا.

تانيا قسيس 
تغني الحياة

ــيـــت املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة تــانــيــا  أحـ
 ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 

ً
قـــســـيـــس حــــفــــال

مــهــرجــان »أعـــيـــاد بـــيـــروت« وســط 
بيروت التجاري  بحضور رسمي 
وشعبي ردد »أنــا قلبي دليلي، لو 
شو ما صار، أعطني الناي وغني، 
ــيــــالــــي األنـــــس  وطــــنــــي حـــبـــيـــبـــي، لــ
فـــي فــيــيــنــا«، بـــاإلضـــافـــة الــــى أغــــاٍن 
أجنبية أدتها بتقنية عالية كما لم 
تنَس ان تقدم تحية للمغتربني من 

خالل اغنية باإلسبانية

أخبار
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تستعين MBC بشركات 
تجارية إلتمام برامج 

خاصة بالمواهب وذلك 
لتقاسم الميزانية المالية



الدامية، حسب قوله،  الرحلة  كانت في هــذه 
أربــع درجــات حاسمة تحمل كل منها اسمًا 
مــقــدســًا؛ املــســيــح وبـــــوذا ولــيــنــن وأولـــيـــس، 
ولكن  معاملها.  تبّن  جاهدًا  سيحاول  رحلة 
هناك عدد من املعاني لهذا الربط بينه وبن 
»غريكو«. األول أنه يمنحه لقب الجد القادم 
من تربة كريت، ويتراءى له فوق قمة الجبل، 
البيضاء،  الصغيرة  بلحيته  صــارمــًا   

ً
نبيال

وبشفتيه الجافتن ونظراته املنتشية املليئة 
باللهب واألجنحة، ويــراه يمّد له يده وكأنه 
برسوم  املزّينة  اليد  وتــبــدو  ينقذه،  أن  يريد 
مـــتـــعـــددة األلـــــــوان وكـــأنـــهـــا مـــا زالـــــت تــرســم، 
فيكتسب قوة وزخمًا من ملسه لها، ويصير 

قادرًا على الكالم.
وتــرافــق مــالمــح هــذا الــجــد يوميات الــروائــي 
والعقائد  والعواطف  الناس  بن  رحلته  في 
والقارات، ويشبه روحه املكافحة بما ترسمه 
»عاصفة  املــســمــاة  الشهيرة  إلغريكو  لــوحــة 
فوق طليطلة« التي تبدو فيها السماء ملفعة 
بـــالـــصـــواعـــق الـــصـــفـــراء والـــغـــيـــوم الــــســــوداء 
الكثيفة، فهي روح مكافحة يائسة في معركة 
ال تراجع فيها ضد كل من الضوء والظلمة. 

املــعــنــى الــثــانــي لــهــذ الـــربـــط يــكــمــن فـــي رؤيـــة 
كازانتزاكس لخلوده في العالقة باألسالف، 
وهو عنوان الفصل األول من فصول كتابه. 
ويـــظـــهـــر االرتـــــبـــــاط بــــاألســــالف املـــغـــروســـن 
الــيــونــان، بترابها  فــي أرض  فــي أعماقه كما 
موضوعة  وشمسها،  وعشبها  وحجارتها 
رئــيــســيــة تــتــخــلــل حــيــاتــه وروايـــــاتـــــه سعيًا 
إلـــى نـــوع مــن الــخــلــود يحققه هـــذا االرتــبــاط 
باألجداد، أو بما يسّميه العرق اليوناني، أو 

الكريتي بالتحديد.

الشمس الشافية 
ويــتــضــح هــــذا املــعــنــى فـــي أعــمــالــه األخــــرى 
بجالء. في رواية »زوربا اليوناني« يحدثنا 
ــاه إلـــى الــذهــاب مــعــه إلــى  عــن صــديــق لــه دعـ
اليوناني  عرقهم  من  بعض  إلنقاذ  القوقاز 

ــوة  ــ ــ ــّرض لـــــإبـــــادة، وفـــــي روايــــــــة »اإلخـ ــ ــعـ ــ املـ
األعــــــــــداء« يـــحـــرص ســـكـــان قـــريـــة يــونــانــيــة 
مــهــجــرة عــلــى حــمــل عــظــام أجـــدادهـــم معهم 
لتدفن في مكان استقرارهم الجديد. وكذلك 
األمـــر مــع أهــالــي الــقــرى فــي روايــــة »املسيح 
يــصــلــب مـــن جــــديــــد«، وروايـــــــة »الـــحـــريـــة أو 
املوت«. وتلقي شخصية مهاجر يوناني في 
الراحل  أحد األفــالم السينمائية، أدى دوره 
أنــتــونــي كـــويـــن، الـــضـــوء عــلــى هــــذه الــنــزعــة 
األطــبــاء  يعجز  فــحــن  بــالــعــقــيــدة،  الشبيهة 
عن عالج ابن هذا املهاجر يقّرر في النهاية 
العودة به إلى اليونان مؤمنًا إيمانًا صوفيًا 

بأن شمس وطنه ستتكفل بشفائه. 
هذه العالقة باألسالف، تكاد تكون هاجس 
حياته، لم تكن تجريدًا ذهنيًا بقدر ما كانت 
عالقة باألرض وما عليها وما تحتها. يقول 
فـــي الــلــحــظــات الــتــي مـــّد فــيــهــا يـــده وأمــســك 
مزالج األرض ليفتح الباب ويمضي »إنني 
عيناي  العتبة..  على  لحظة صغيرة  أتــردد 
وأذنــاي وأحشائي تجد من أقسى األشياء 
أن تسلخ نفسها عن حجارة العالم وعشبه.. 
يستطيع املرُء أن يقول لنفسه أنه مكتف وأنه 

محمد األسعد

في طبعة جديدة، صادرة عن »دار 
»تقرير  لكتابه  عــــدوان«،  مــمــدوح 
ــي  ــ ــروائـ ــ إلــــــى غــــريــــكــــو«، يــــعــــود الـ
اليوناني نيكوس كازانتزاكس )1957-1883( 
إلى الحياة مجددًا في أجواء الثقافة العربية 
فــي سنوات  الـــذي كتبه  كــتــاب يومياته  عبر 
مرضه األخيرة بعد أن أوشكت الشمس على 

املغيب على حد تعبيره.
الراحل ممدوح عــدوان  الــذي ترجمه  الكتاب 
كـــــان قــــد صـــــدر بـــجـــزئـــيـــه بــــن عـــامـــي 1980 
إلــيــه  يـــتـــوّجـــه  الـــــذي  هــــذا  و1983. وغـــريـــكـــو 
دومينوكوس  الكريتي  الــرســام  هــو  التقرير 
لدى  املعروف   )1614-1541( ثيوتوكوبولس 
اإلسبان الذين أقام بينهم ورسم لوحاته في 
مقر إقــامــتــه فــي طليطلة بــاســم »إلــغــريــكــو«. 
أما ملاذا يوّجه كازانتزاكس تقريره إلى هذا 
الكريتي بالذات، فألنه، كما يقول في مستهل 
يومياته »معجون من التربة الكريتية ذاتها 
التي عجنُت أنا منها، وهو قادر على فهمي 
أكثر من مكافحي املاضي والحاضر كلهم«، 
ف آثــار دمــه الــحــمــراء نفسها التي 

ّ
وألنــه خل

خــلــفــهــا كـــازانـــتـــزاكـــس عــلــى الــصــخــور وهــو 
يصعد جبل مصيره الوعر والقاسي.

الدار البيضاء ـ عبد المومن محو

ــراه مــعــه محمد الــداهــي وصــدر  ــواٍر أجــ فــي حــ
ــة »الـــــدوحـــــة« فـــي 2013، 

ّ
فـــي كـــتـــاب عـــن مــجــل

بعنوان »من التاريخ إلى الحب«، يقول املفّكر 
املغربي عبد الله العروي إن »الكتابة الروائية 
 

ّ
فـــي مــجــتــمــع كــاملــغــرب ال يــمــكــن أن تـــكـــون إال

تجريبية«. 
جاه عدد من املشتغلن في الفكر 

ّ
كان الفتًا ات

والــبــحــث األكــاديــمــي فــي املــغــرب إلـــى الكتابة 
الـــســـرديـــة والـــروائـــيـــة، وخـــروجـــهـــم مـــن دائــــرة 
إلــى فضاء  واألنــســاق  واملفاهيم  املصطلحات 
ــع بــكــثــافــة  ــواقــ رمـــــزي يـــعـــيـــدون فــيــه إنـــتـــاج الــ

استعارية.
وحن يختار عدٌد كبير من املفّكرين املغاربة، 
مستندين  الــروائــيــة،  الكتابة  تجربة  خــوض 
والتاريخ  الفلسفة  مجال  فــي  خلفياتهم  إلــى 
ــنـــفـــس، فــــال بــــد أن  ــم الـ ــلـ ــم االجـــتـــمـــاع وعـ ــلـ وعـ

يكون لهذا »النزوع الجماعي« دالالت خاّصة 
وعــاّمــة. قد يكون األمــر مرتبطًا برغبة املفّكر 
واألكاديمي، في بعض مراحل حياته الفكرية، 
الفكر، والتنّصل من  االنفالت من جفاف  إلى 
صــرامــة التحليل، والــتــحــّرر مــن أســر الــواقــع، 
كــمــا هـــو األمــــر بــالــنــســبــة إلــــى الــــعــــروي، على 
سبيل املثال، والذي اعترف، في الكتاب نفسه، 
 بدافع تجاوز ما 

ّ
بأنه ال يميل إلى الرواية إال

األيــديــولــوجــيــة  تحليالته  مــن صــرامــة  يظهر 
والتاريخية.

ــــوت الـــبـــاحـــث يــنــخــفــض دائـــمـــًا  ــبــــدو أن صــ يــ
مـــقـــارنـــة بــــحــــرارة حـــضـــوره فـــي األدب. لــهــذا، 
ــلــــي  ــدل إطــــــــار اشــــتــــغــــالــــه األصــ ــبـ ــتـ ــسـ فــــحــــن يـ
)الـــكـــتـــابـــة األكـــاديـــمـــيـــة( بــــإطــــار مــخــتــلــف هــو 
ذلك  وراء  مــن  يــرمــي  فإنما  الــروائــيــة،  الكتابة 
مجاالت  ليشمل  تعبيره،  نــطــاق  توسيع  إلــى 
بحكم  األّول،  اإلطـــار  يستوعبها  ال  وجــوانــب 

ضوابطه العلمية.
ُيتيح املستوى التعبيري للمفّكر خلق قنوات 
جديدة، تسمح بتمرير أفكاره، وعواطفه أيضًا، 
الحميمية خارج  بحكم طبيعتها  تقع  والتي 

كازانتزاكس العربي  ولكن القلب   يقاوم

يشّكل التفكير والتخييل 
متالزمًة في الرواية 
المغربية، تعكسها 

نصوص أدبية أنتجها 
مفّكرون مثل عبد اهلل 

العروي وعبد اهلل ساعف 
وعبد اإلله بلقزيز

طبعة جديدة من 
ترجمة الشاعر والمترجم 
السوري الراحل ممدوح 

عدوان لـ »تقرير إلى 
غريكو« صدرت حديثًا 

عن الدار التي تحمل 
اسمه. العمل سيرة ذاتية 

تتشابك مع روايات الكاتب 
اليوناني الذي غادر عالمنا 

قبل ستة عقود، ومازالت 
شخصياته حيّة بيننا

لن يكون الفيلمان 
المصريان »الماء 

والخضرة والوجه 
الحسن« و»أخضر 

يابس« العمالن العربيان 
الوحيدان ضمن 

»مهرجان لوكارنو 
السينمائي الدولي«

تجريب تأويل العالم بطريقة مختلفة

أفالم تكشف المخبّأ في ماضي أبطالها

أوديسيوس بين العواطف والعقائد والقارات

يظهر أسالف 
كازانتزاكس وكأنهم 

مغروسون في أعماقه 

يتيح األدب 
فضاءات ال يستوعبها 

العمل األكاديمي بحكم 
ضوابطه العلمية

تتشابه معظم األعمال 
المشاركة بقيام 

أبطالها برحلة بحث

قلبه كان يخفق إذا 
صادف نخلة أو دخل 

الصحراء العربية

احتل  من  وحدهما  ريلكه،  األلماني  الشاعر  وال  كازانتزاكس،  يكن  لم 
إلغريكو  )1541-1614(  مكانة خاصة لديهما وتأثرا بلوحاته الرؤيوية، 
الفن  حركة  إلى  تأثيره  امتد  بل 
الحديث، إلى مدرستين مهمتين 
التكعيبية  الـــمـــدرســـة  ــا  ــم ه
وكشفت  التعبيرية.  والمدرسة 
تأثيره  عن  العهد  قريبة  دراسات 
الممّهد  الفرنسي  سيزان  على 
وعلى  الــتــكــعــيــبــي،  ــأســلــوب  ل
وال  األلمان،  والتعبيريين  بيكاسو 
الزمن  حتى  متواصًال  تأثيره  يزال 

الراهن.

معاصرة إلغريكو

2425
ثقافة

استعادة

إضاءة

متابعة

إصدارات

ينعم بالهدوء والسالم.. يستطيع القول أنه 
لم يعد يحتاج شيئًا، وأنه أدى واجبه، وأنه 
مستعد للرحيل، ولكن القلب يقاوم، يتمسك 
 .»

ً
بالعشب والحجارة ويتوسل:»إبق قليال

الرابط  الثالث لهذا  املعنى  إلى  وهنا نصل 
ــــذي أصـــبـــح ثــالثــيــًا؛ بـــاألســـالف واألرض  الـ
والـــخـــلـــود. إنــــه وصـــولـــه وصـــــواًل حــدســيــًا/

نطاق الخطاب العقالني. ال شّك في أن الذات 
ال  الــغــمــوض،  يكتنفه  ملتبسًا  عاملًا  بوصفها 

شيء يناسبها كما األدب والتخييل.
هــنــا، يــبــرز وعـــي املــفــّكــر/ األكــاديــمــي بأهمية 
الــــروايــــة كــجــنــس أدبـــــي يــمــتــلــك قـــــدرة تــأويــل 
يًا من خالل اللغة. 

ّ
العالم، وإعادة صياغته فن

ومن ثّم، يظهر ذلك الحوار املتالزم بن التفكير 
 

ّ
الـــذي ظل والــخــيــال،  الفكر  بــن  أو  والتخييل، 

مستمّرًا في الرواية املغربية، وهو ما عكسته 
نصوص أدبية أنتجها عدٌد من املفّكرين؛ مثل: 
عــبــد الــلــه الـــعـــروي، وعــبــد الــلــه ســاعــف، وعبد 

اإلله بلقزيز، وسعيد بنسعيد العلوي.
ال تخلو روايــة من روايــات هــؤالء من األسئلة 
خفي وراءهــا تفكيرًا في قضايا ملّحة؛ 

ُ
التي ت

فها مشتغلون 
ّ
إذ تأتي الرواية املغربية، التي أل

في الفكر والبحث األكاديمي، في سياق فني 
صل بما هو ثقافي واجتماعي وسياسي.

ّ
مت

ــرة  ــ ــــســــاهــــم الــــــروايــــــة، بـــوصـــفـــهـــا ذاكــ
ُ
هــــكــــذا، ت

لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الــــخــــيــــالــــي، فـــــي رســـــــم مــــســــارات 
إلى  تنحاز  تخييلية  لعبة  ضمن  اجتماعية 
اإلبداع وتطوير كل األدوات املمكنة للوصول 
إلــــى املــعــنــى الـــضـــائـــع فـــي زحـــمـــة الــخــطــابــات 
الــزائــفــة. لــقــد خــّولــت بــذلــك للمفكر/ الــروائــي 
الــتــقــّدم بــعــيــدًا فــي تــخــوم مــغــامــرات الــكــتــابــة، 
والصراع  للخيال  الفسيح  املجال  باعتبارها 
الروائية، ودورهــا في  الكتابة  إلثبات جــدوى 
فــهــم ورصـــد وتــأويــل الــواقــع الـــذي لــم تــعــد له 
حـــدود فــاصــلــة ومــرئــيــة مــع الـــالواقـــع، بــن ما 
 وما سيحدث، احتمااًل، كما تشير 

ً
حدث فعال

إليه الرواية.

ــًا إلــــى الــعــمــق بــعــيــدًا حــتــى عـــن أرض  مـــاديـ
الــيــونــان؛ إلـــى الــصــحــراء الــعــربــيــة. والــالفــت 
للنظر هنا أن روحه بدأت تتماسك وتزداد 
كاملياه  تخفق وتضطرب  تعد  ولــم  صــالبــة 
حــــن اتــــخــــذ طـــريـــقـــه إلـــــى أســــالفــــه الــــعــــرب. 
وســاعــده على هــذا الــتــراب الـــذي ولــد عليه 

أسالفه وترّبوا.

الجذور العربية
فمن هم هؤالء األسالف؟ إنهم الذين انحدر 
منهم أهل والده من إحدى القرى التي تدعى 
الـــرومـــان عليها  ع 

ّ
بـــاربـــاري، وهـــي قـــرى وز

العرب بعد احتاللهم لجزيرة كريت في القرن 
العاشر املــيــالدي، وفــي قرية مــن هــذا النوع  
مّد آبــاؤه جذورهم. إن فيهم كما يقول آثارًا 
عربية، فهم فخورون وصموتون ومشدودو 
الــشــفــاه ومــتــحــفــزون دائــمــًا. والــالفــت للنظر 
أن إشارات كازانتزاكس الجلية إلى شعوره 
بوجود جــذر عربي في أعماقه يتحّرك بن 
الفينة واألخرى؛ لم تلفت من تناولوا أعماله 

حتى من بن العرب. 
يقول صاحب »زوربـــا« إن قلبه كــان يخفق 

فــرحــًا حــيــنــمــا يـــصـــادف نــخــلــة، ومــــرة حن 
دخل إلى الصحراء العربية وتصفح بنظره 
ــــواج الـــرمـــال الــــالمــــحــــدودة، أحــــس بثمل  أمــ
غريب، وزعــق قلبه كأنثى صقر عائدة إلى 
الــعــش الــــذي هــجــرتــه مــنــذ آالف الــســنــوات. 
تحّيره،  الــالإراديــة  تصّرفاته  بعض  وظلت 
مــثــل حـــرصـــه عــلــى املـــلـــح، وعـــــدم الــتــفــريــط 
بـــاملـــاء، واهــتــمــامــه بــالــنــار الــتــي ال يــريــدهــا 
أفعاله  أن تشتعل بال جــدوى. وظلت ردود 
على هــذه املــشــاهــد واألحــــداث غامضة إلى 
امللح واملــاء  كــان  فــجــأة؛  أن اكتشف معناها 
والنار أثمن ما يملكه اإلنسان في الصحراء. 
ويعلق على اكتشافه هذا بالقول: »ال شك أن 
سلفًا ما في داخلي، بدويًا، كان يندفع إلى 
اإلنــقــاذ حن يــرى عناصر امللح أو النار أو 

املاء تتبّدد«. 
وبـــالـــتـــوازي مـــع هـــذا االمـــتـــداد فـــي األرض، 
يــعــمــل الـــروائـــي فــيــه عــلــى ابــتــكــار بــشــر من 
كلمات وهــواء وخيال قادرين على مقاومة 
ــن؛ بــشــٌر  ــزمــ ــة الــ ــاومـ ــقـ ــدثـــــار ومـ الــبــلــى واالنـــ
شخصياته  بذلك  ويعني  يعيشون،  ســوف 

الروائية.

المفّكر مبتعدًا عن صرامة المناهج

محطات عربية في لوكارنو

عن منشورات »أزمنة« و»مجاز«، صدر مؤخرًا كتاب في الهواء الطلق للباحث والشاعر 
اللبناني شربل داغر الذي يصنِّف عمله هذا كـ »سيرة مختلسة« يعود فيها المؤلّف إلى 
أحداث عاشها بداية من 1976؛ سنوات تحصيله الدراسي في باريس، وصوًال إلى تواريخ 

قريبة، ليرسم مشهد تغيّرات في الحساسيات الثقافية وفي األمكنة. 

عن »منشورات الجمل« صدرت مؤخرًا رواية سجل الخديعة للكاتب المكسيكي خورخيه 
 ،)2015( الخربة«  »الحديقة  رواية  بعد  بالعربية  يصدر  الذي  الثاني  عمله  وهو  فولبي، 
إثكييدو(.  غوستابو  ترجمة  )عن  اإلنكليزية  عن  عطفة  رفعت  العربية  إلى  نقله  وقد 

يمثل فولبي أحد أبرز األصوات الروائية الشابة في أميركا الالتينية اليوم.

في طبعة مشتركة بين مؤسستي »ابن النديم« و»دار الروافد الثقافية«، صدر مؤخرًا كتاب 
تأمالت في تاريخ األدب الروسي في القرن التاسع عشر للمؤرخ فالديمير لينكوف. 
نقل العمل إلى العربية تحسين رزاق عزيز، وهو كتاب يعود إلى تفسير المرحلة الذهبية 
للرواية الروسية بالتوّغل في المسارات التاريخية واالجتماعية وانعكاسات األعمال الكبرى 

في الذهنيات الروسية.

أربعون عامًا في انتظار إيزابيل هي الرواية الجديدة للكاتب الجزائري سعيد الخطيبي، 
والتي صدرت مؤخرًا عن »منشورات ضفاف« و»منشورات االختالف«. تعود الرواية إلى 
سيرة الكاتبة السويسرية الفرنسية من أصول روسية إيزابيل إيبرهارت من خالل يومياتها 

أثناء إقامتها في الجزائر في بدايات القرن العشرين.

نديم جرجوره

ــمـــان املــــصــــريــــان »املــــــاء  ــلـ ــيـ ــفـ ــكــــون الـ ــن يــ ــ لـ
ــه الـــحـــســـن« لــُيــســري  ــ ــــوجـ والــــخــــضــــرة والـ
نصر الله و»أخضر يابس« ملحمد حامد، 
املشاركان  الــوحــيــدان،  العربيان  العمالن 
في الدورة الـ 69 )13 أغسطس/ آب 2016( 
لـ »مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي«، 
ــة اإليـــطـــالـــيـــة  ــريــ ــويــــســ ــي املــــديــــنــــة الــــســ ــ فــ
ــنـــب تـــكـــره الــثــلــج«  ــك أن »زيـ ــو. ذلــ ــارنـ لـــوكـ
)2016(، الوثائقي الجديد للتونسية كوثر 
 
ْ
بن هنية، ُيشارك في املهرجان نفسه، وإن

برنامج  يتضّمن  بينما  املسابقة،  خــارج 
الــدولــيــة« فيلمًا  املسابقة  الــغــد:  »مــواهــب 
الحبال«  »عــلــى  بــعــنــوان  قــصــيــرًا،  لبنانيًا 

)2016( للمخرجة مانون نّمور.
 يكتفي الفيلم القصير بإنتاج لبنانّي 

ْ
وإذ

فقط، فإن »زينب تكره الثلج« يحصل على 
منح تمويلية من تونس وفرنسا ولبنان 
واإلمــارات، إضافة إلى »مؤّسسة الدوحة 
شارك في إنتاج 

ُ
لألفالم« في قطر، التي ت

3 أفـــالم أخـــرى ضــمــن بــرامــج ومسابقات 
مختلفة في املهرجان نفسه.

 ،
ّ

 على األقــل
ً
 هــذه األفـــالم، شكال

ّ
تلتقي كــل

ال  شبابًا،  جميعهم  مخرجيها  كــون  عند 
يـــزالـــون فــي الــبــدايــات األولــــى ملــســاراتــهــم 
املصري  باستثناء  املتنّوعة،  اإلخــراجــيــة 
ُيسري نصر الله، الحاضر بفعالية كبيرة 
عربيًا  السينمائي،  املشهد  في  وأساسية 
ودوليًا، منذ العام 1988، وفيلمه الروائي 

الطويل األول »سرقات صيفية«.
ــة فــــي األفـــــالم  ــ ــرويـ ــ تـــتـــشـــابـــه الـــقـــصـــص املـ
ـــشـــارك قــطــر في 

ُ
ــرى، الــتــي ت ــ ــعـــة األخــ األربـ

ــي كـــــون أبـــطـــالـــهـــا يــقــومــون  ــا، فــ ــهـ ــاجـ ــتـ إنـ
برحالت ذاتية وروحية وجغرافية، بحثًا 
فــي مـــاٍض غــامــض، أو فــي ذاكـــرة منغلقة 
عـــلـــى حـــقـــائـــق مــخــفــيــة، أو فــــي حــكــايــات 
ــقــة. اثــنــان مــنــهــا تنبثق مــســاراتــهــمــا 

ّ
مــعــل

من موت  والجمالية  والسردية  الحكائية 
من  األخــريــن  الرحلتن  تبدأ  بينما  األب، 
الــراهــن، وقلق شخصيات تبحث  ارتــبــاك 

عن منفذ أو خالص أو أجوبة.
تبدأ  التونسي  الــوثــائــقــي  حكاية  أن  ذلــك 
بــمــوت والـــد زيــنــب، الــتــي تعيش والدتها 
قّصة حــّب قديمة، مــع رجــل ُيــدعــى ماهر، 
ُيهاجر إلى كندا بعد إرغامها على الزواج 
ــحــّبــه، هــو والـــد زيــنــب. تأتي 

ُ
مــن رجــل ال ت

الـــوفـــاة، بــســبــب حــــادث ســيــر، وزيــنــب في 

مومنثالر  مــيــالغــروس  لـــ   )2016 مشترك، 
)1977، سيناريست ومخرجة أرجنتينية، 
شارك في 

ُ
تحمل الجنسية السويسرية(، امل

رة فوتوغرافية  »املسابقة الدولية«، ُمصوِّ
ـــة، لكنها 

ّ
تـــمـــّر فـــي مــرحــلــة عــاطــفــيــة هـــش

ى في الوقت نفسه تأليف كتاب يضّم 
ّ
تتول

ــَورًا فــوتــوغــرافــيــة وقــصــائــد شخصية.  ُصــ
شيئًا فشيئًا، يتحّول مسار تأليف الكتاب 
ــّر فـــي مــاضــيــهــا، من  إلـــى بــحــث ذاتــــي وحــ

ــــالل الـــتـــنـــقـــيـــب الـــعـــمـــيـــق فــــي عــالقــتــهــا  خــ
األب،  غياب  تأثير  كيفية  وفــي  بوالدتها، 
الحكم  ذروة  فــي   1977 عــام  منذ  املختفي 
األعــوام  خــالل  حياتها  في  الديكتاتورّي، 

ها.
ّ
الفائتة كل

املــخــرجــة والسيناريست  تــقــوم  إلــى ذلـــك، 
ــة الــتــايــلــنــديــة آنــوشــا 

ّ
واملــنــتــجــة املــســتــقــل

املــقــيــمــة   ،)1976( ســوويــتــشــاكــورنــبــونــغ 
القرن  تسعينيات  مطلع  منذ  إنكلترا  في 
ــى أن يــحــن  ــ املـــنـــصـــرم، فــــي جـــديـــدهـــا »إلــ
هولندي  تايلندي  )إنتاج  الظالم«  موعد 
ــشــارك 

ُ
امل مــشــتــرك، 2016(،  قــطــري  فرنسي 

ــًا، بــرســم  ــيــــة« أيــــضــ فــــي »املـــســـابـــقـــة الــــدولــ
ــدد مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، تــرتــبــط  ــ مـــالمـــح عـ
حيواتهم بخيوط تكاد تكون غير مرئية، 
علمًا أن »األســلــوب الــســردّي يتغّير، أكثر 
املخّبأ في  الفيلم، لكشف  مـــّرة، خــالل  مــن 

ذواتهم وماضيهم وحيواتهم تلك«.

التاسعة من عمرها. وواجب العزاء، الذي 
مـــه مـــاهـــر عــبــر الـــهـــاتـــف، يــــــؤّدي إلــى  يـــقـــدِّ
استعادة الحكاية القديمة، فيتأّجج الحّب 

ثانية في قلبيهما.
وفـــاة والـــد الــشــاب، فــي »جمجمة قديمة« 
للبوليفي   ،)2016 قطري،  بوليفي  )إنتاج 
شارك في »مسابقة 

ُ
كيرو روّسو )1984(، امل

ســيــنــمــائــيــي الــــحــــاضــــر«، ســــبــــٌب لـــبـــدايـــة 
تكن حسنة،  لم  بينهما  فالعالقة  الرحلة. 
أســاســًا، واملـــوت دافـــٌع للشاب إلــى العودة 
القصدير،  قريته، والعمل في مناجم  إلى 
عــن ماضيه،  البحث  فــي  بعيدًا  والــذهــاب 
 :

ً
لــإجــابــة عــلــى ســؤالــن ُيــحــّيــرانــه طــويــال

من هو والده؟ وكيف ستتغّير حياته هو، 
بعد وفاة والده؟

رحــلــة فـــي املـــاضـــي، أيـــضـــًا، لــكــن مـــن نـــوٍع 
آخــر. فالشاّبة إيناس، في »فكرة بحيرة« 
ــاج ســـويـــســـري أرجـــنـــتـــيـــنـــي قــطــري  ــ ــتـ ــ )إنـ

كازانتزاكس في بيته في أثينا )1931(

من فيلم »أخضر يابس«

»زينب تكره الثلج«»الماء والخضرة والوجه الحسن«

من »زمن مكسور« لـ منذر جوابرة، 2016
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باسل طلوزي

الذي  األنشطة  برنامج  الزعيم  استعرض 
أعد له خالل زيارته الرسمية إلى السويد، 
بــمــلــل تـــــام: اجـــتـــمـــاعـــات رســمــيــة وقـــــورة، 
ال يــفــهــم مــنــهــا شــيــئــا، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
ال يــعــرف فــحــواهــا، وزيــــــارات عــبــثــيــة إلــى 
مــنــشــآت اقــتــصــاديــة ومـــســـارح ومــعــارض 
الــزيــارة عن  فــي برنامج  كــان ينقب  فنية. 
لكن  قــمــار«،  ليلية«، و»كازينوهات  »مــاله 
لــم يــجــد شــيــئــا مــن ذلــــك، فــامــتــعــض وكــاد 
يلقي بالورقة أرضــا، لوال أنه ملح في ذيل 
البرنامج زيارة إلى متحف الديناصورات، 
فــأعــاد التدقيق فــي الــورقــة، إذ إنــهــا املــرة 
يــرد فيها مثل هــذا النشاط،  التي  األولـــى 
 عن السبب 

ً
فاستدعى سكرتيره، متسائال

الذي دفع مضيفيه إلى إدراج هذه الزيارة، 
ــه يــكــره الـــديـــنـــاصـــورات، وال  خــصــوصــا أنـ

يطيق رؤيتها، حتى ولو هياكل عظمية.
كـــان الــزعــيــم يــكــره فــكــرة »االنـــقـــراض« من 
مــا ينقرض  كــل  بالتالي  ويــكــره  أساسها، 
أو يذكره بهذه الفكرة، ولذا لم يستحسن 
إدراج هذا النشاط ضمن برنامج زيارته، 
ألن  بضرورتها،  أقنعه  سكرتيره  أن  لــوال 
األيـــام،  بــاتــت مهتمة، هـــذه  الــســويــد كلها 
»االنــقــراض«، ويبحث علماؤها  بمعضلة 
عن السبب الحقيقي وراء انقراض بعض 

الكائنات.
ــلــــى مــضــض  ــــم عــ ــيـ ــ ــــزعـ ــع الـ ــنــ ــتــ ــا اقــ ــومــ ــمــ عــ
ــــود حــضــر  ــــوعـ ــوم املـ ــيــ بــــالــــزيــــارة، وفـــــي الــ
ــوكــــب املـــعـــد الصـــطـــحـــابـــه إلـــــى مــتــحــف  املــ
ــل إلـــى  ــ ــكـــن مــــا إن دخــ ــــورات، لـ ــــاصـ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
املتحف حتى اختفى تماما، فيما زاد عدد 

الديناصورات املعروضة واحدًا جديدًا.
ــد أغـــلـــقـــوا  الــــســــويــ واألغــــــــــــرب، أن عـــلـــمـــاء 
املتحف، بعد هذه الزيارة، ألنهم اكتشفوا 

أن الديناصورات »لم تنقرض بعد«.

محاولة االنقالب العسكري في تركيا كانت املوضوع 
األبــرز في رســومــات الساخرين حــول العالم، الذين 
فــي معظمهم دانـــو هــذه املــحــاولــة ومــّجــدوا الشعب 
أربع  العسكر. هنا  التركي على موقفه الشجاع في مواجهة 
لــقــطــات مــخــتــارة لــرســامــن حـــول الــعــالــم حـــول هـــذا االنــقــالب 

املقلب!

االنقالب 
المقلب!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ديناصور 
في السويد

شريط
عبداهلل جابر ـ صحيفة مكة

نمو 
التطرف

آنجل بوليغان ـ كيغل كارتونز

فوز ترامب بقبعة الحزب الجمهوري ـ البيان اإلماراتية

بان كي مون باحثًا عن بوكيمون في الخراب ـ مكة السعودية

الشعب يهزم الدبابة ـ صابر نزار ـ كيغل كارتونز

انقالب موصوم بالفشل ـ ميغيل سانشيز ـ إسبانيا

األتراك يفيقون على الدبابات ـ أندري كيلموف ـ روسيا

طلقات العسكر عكرت صفو تركيا ـ نيلز بويزين ـ النرويج

الشعب يهزم الجنراالت في تركيا ـ الحياة اللندنيةجنوب السودان محتشدًا بالجنود والدماء ـ االتحاد اإلماراتية

داعش يعولم الفتنة ـ الوطن القطرية

أبيض وأسوأ
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رياضة

تطمح الجزائر 
لتحقيق إنجاٍز 
كبير في األلعاب 
األولمبية بريو 
دي جانيرو 
الشهر المقبل، 
وقال رئيس 
اللجنة األولمبية 
الجزائرية 
مصطفى 
بيراف: »الهدف 
كان بلوغ 70 
رياضيًا في هذه 
النسخة ووصل 
العدد إلى 67 
هذا يعني أننا 
كنا قريبين من 
هدفنا، ربما 
نظفر بخمس 
ميداليات حسب 
تقديراتنا األولية، 
2 في ألعاب 
القوى و2 
في المالكمة 
وواحدة في 
الجودو«.

)Getty( 2012 الجزائري مخلوفي حامل ذهبية 1500 متر بأولمبياد لندن

ّـو حلم جزائري في ري

أبرمت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم عقد 
تعاون مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد، مع بنك 

سانتاندير املحلي، لحصول األخير على حقوق 
الرعاية للبطولة. وكان هذا ما أكدته مصادر من 

)إفي(، وسيعلن هذا االتفاق بشكل رسمّي  الليغا لـ
اليوم الخميس في مقر املصرف بالعاصمة 

اإلسبانية مدريد، بحضور رئيس رابطة الدوري 
اإلسباني لكرة القدم، خابيير تيباس. وتأتي 

.»BBVA« الرعاية الجديدة خلفا لبنك

شارك العب ريال مدريد، الكولومبي خاميس 
رودريغز، في تدريبات نادي إنفيغادو، الذي بدأ 
معه مسيرته كالعب محترف عام 2006. وشارك 

العب الوسط الكولومبي في مران الفريق في 
استاد بوليديبورتيفو، بقيادة املدير الفني 

اإلسباني إسماعيل ريسكالفو. ومن املقرر أن 
يعود خاميس، الذي يعيش حاليا آخر أيام عطلته 

الصيفية، إلى صفوف ريال مدريد أواخر يوليو/
تموز الجاري بمعسكره في الواليات املتحدة.

ف الرابع 
ّ
صعد اإليطالي باولو لورينتسي املصن

إلى الدور الثالث في كأس كيتسبول للتنس 
للرجال، ففي الدور الثاني للبطولة املقامة في 
النمسا فاز لورينتسي على اإلسباني روبرتو 

كاربايس بمجموعتن متتاليتن بواقع 6-2 و2-6. 
ب األملاني يان-لينارد شتروف املصنف 

ّ
كما تغل

الثامن على اإلسباني دانييل مونيوز 7-5 و5-7 
وفاز الجورجي نيكولوز باسيالشفيلي على 

الهولندي إيغور سيسلينج 6-4 و4-6 و2-6.

بنك سانتاندير
الراعي الجديد

للدوري اإلسباني

خاميس رودريغز
يتدرّب مع فريقه

السابق

اإليطالي باولو
لورينتسي ينتصر على 

اإلسباني كاربايس
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الدار البيضاء ـ توفيق الصنهاجي

كــــان املـــغـــرب مـــن بـــني أول الــبــلــدان 
الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة الــتــي شيدت 
مـــالعـــب ضــخــمــة، فـــي ثــمــانــيــنــيــات 
ــقـــرن املـــاضـــي، حــيــث اشــتــهــر مــلــعــبــا مــركــب  الـ
أنشأ  الــذي  البيضاء،  بــالــدار  الخامس  محمد 
مـــن أجــــل احــتــضــان مــنــافــســات ألـــعـــاب الــبــحــر 
األبــيــض املــتــوســط عـــام 1983، وكــانــت سعته 
تفوق املائة ألف متفرج في بعض األوقات قبل 
أن يــدخــل االتــحــاد الــدولــي عــلــى الــخــط ليقرر 
فـــي دفــتــر تــحــمــالت املـــالعـــب املــعــتــمــدة والــتــي 
بإمكانها احتضان تظاهرات عاملية من حجم 
وتثبيت  ترميمه  أعيد  أن  فكان  العالم،  كــأس 
الـــكـــراســـي فـــي بــعــض أمـــاكـــنـــه والـــتـــي تسمح 
مــتــفــرج، ومجمع  ألــف  فــي 65  بتحديد سعته 
األمير موالي عبد الله بالرباط، الذي احتضن 
عـــام 1985، وتـــفـــوق طاقته  الــعــربــيــة  األلـــعـــاب 

االستيعابية 60 ألف متفرج.
وتقدم املغرب بملف ترشيحه الحتضان كأس 
العالم لكرة القدم في مرات عديدة، بداية بعام 
بــأعــوام 1998، 2006 ثم 2010،  1994، ومـــرورًا 
البيضاء  الــدار  ملعبي  جاهزية  على  معتمدا 
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تقرير

لــم يكن كافيًا لينال  فــقــط، لكن ذلــك  والــربــاط 
الــشــرف، كــون دفــتــر تحمالت الفيفا كان  هــذا 
يــقــتــضــي وجـــــود مـــالعـــب أكـــثـــر عــــــددًا، وبــنــيــة 

تحتية أكثر مالءمة.
وحظي املغرب باعتراف االتحاد الدولي لكرة 
القدم بعد ذلك، بأن عوض إخفاقه في تنظيم 
الــعــالــم، بمنحه شــرف تنظيم مونديال  كــأس 
األنــــديــــة لــســنــتــني مــتــتــالــيــتــني عـــامـــي 2013، 
وأكــاديــر  مــراكــش  ملعبي  فــاحــتــضــن  و2014، 
الثانية  النسخة  كــانــت  فيما  األولـــى  النسخة 
ــراكــــش، وهــــي الــنــســخــة  ــاط، ومــ ــربــ بــمــلــعــبــي الــ
الــتــي شــهــدت كـــارثـــة بــفــعــل األمـــطـــار الــغــزيــرة 
التي تهاطلت على مجمع األمير مــوالي عبد 
الله بالرباط، والذي لم يكن في أتم جاهزيته 

الحتضان مثل هذه التظاهرات العاملية.
ويــــواصــــل املـــغـــرب مــســلــســل تــشــيــيــد املــالعــب 
شرع  حيث  العاملية،  املواصفات  ذات  الكبرى 
في بناء ملعب مدينة تطوان الدولي املرتقب 
تفوق  استيعابية  بطاقة   ،2018 عــام  تدشينه 
50 ألف متفرج، ليكون بالتالي سابع مالعب 
أخـــرى مرشحة  مــدن  أن  الــكــبــرى، كما  اململكة 
إلطالق مشاريع ضخمة لبناء مالعب أخرى، 
مـــن قــبــيــل مــديــنــتــي وجــــدة والــــــدار الــبــيــضــاء، 
والــشــهــور الــقــادمــة قــد تحمل أخــبــار سعيدة 

لسكان هاتني املدينتني. 
خصوصا  املغربية،  الكرة  لتاريخ  املتتبع  إن 
خالل القرن املاضي، ليشهد بأن املغربي عانى 
الرياضية،  التحتية  بنيته  ضعف  مــن  كثيرا 
ونـــــدرة مــالعــب كـــرة الـــقـــدم الــصــالــحــة إلجـــراء 
املباريات، وهو ما كان يؤثر فعال على تطور 
كان  القدم بصفة عامة، ولطاملا  كــرة  مستوى 
مــســتــوى الــــدوري املــغــربــي فــي تــراجــع بسبب 
كــانــت تحتضن  الــتــي  املــالعــب  ضعف صيانة 

املباريات، خصوصا خالل الفصل املطر.
ــاءت فــكــرة  ــ ــ وكــــحــــل لــــهــــذا املـــشـــكـــل املـــــــــؤرق، جـ
تحويل أرضية بعض امليادين، الى ما يعرف 
األولى  السنوات  خالل  االصطناعي  بالعشب 
مـــن الـــقـــرن الــحــالــي، فـــي ســبــيــل الــقــضــاء على 
مشكل الصيانة واألوحال خالل فترة الشتاء، 
ــر لم  ــ ــك أن األمـ ــا ثــبــت بــعــد ذلــ ــان مـ لــكــن ســـرعـ
يــكــن مــجــديــا مـــائـــة بـــاملـــائـــة، نـــظـــرا لــلــمــشــاكــل 
بالنسبة  االصطناعي  العشب  يسببها  التي 
لــالعــبــني والــــذيــــن اشـــتـــكـــوا كــثــيــرًا مـــن ضعف 

جودته.
وفي عام 2014، قدم االتحاد املغربي الجديد، 
الــذي شــرع فــي عمله فــي تلك السنة، برئاسة 
بكرة  للنهوض  كثيرة  مشاريع  لقجع،  فــوزي 

القدم املغربية من بينها ورش تطوير البنية 
التحتية الخاصة بكرة القدم، وتشييد مالعب 
جــديــدة تــكــون أكــثــر مــالءمــة لــأنــديــة املغربية 
عــلــى صعيد كــل الـــدرجـــات، وخــصــوصــا قسم 
الكروية  للمواهب  الــذي يعتبر خــزانــا  الــهــواة 

ومزودا ألندية الدرجة األولى بالالعبني.
ويــمــكــن الـــقـــول، أن االتـــحـــاد املــغــربــي الــجــديــد، 
ومـــنـــذ تــولــيــه لــلــمــســؤولــيــة، قـــد نــجــح بشكل 
كبير في كسب رهان هذا الورش، حيث يشكل 
األخير الورش الناجح الى حدود اللحظة في 
مــســيــرة هـــذا االتـــحـــاد، بــاعــتــبــار كــثــرة املــالعــب 
اململكة، والتي  أنحاء  التي تم تشييدها بجل 
تـــهـــم بــــاألســــاس أنــــديــــة أقــــســــام الــــهــــواة حــيــث 
صارت األخيرة تملك مالعب صغيرة الحجم، 
ومـــــزودة بــالــعــشــب االصــطــنــاعــي ذي الــجــودة 
العالية، هذا في الوقت الذي كانت فيه تمارس 
رملية وغير  مــالعــب  فــي  أو سنتني  قبل سنة 

صالحة بتاتا ملزاولة اللعبة.
لكن السؤال الــذي يطرح نفسه دائما، هو هل 
فعال زيـــادة عــدد مــالعــب كــرة الــقــدم هــو الحل 
لتطويرها باململكة؟ او باألحرى هل هو الحل 

الوحيد؟
املتتبع لــلــشــأن الــكــروي الــعــاملــي، البـــد لــه وأن 
يضطلع عــلــى مــســتــوى الــتــطــور الــهــائــل الــذي 
صارت عليه كرة القدم بالعالم، حيث بات من 
علمية  األســس  تكن  لــم  إن  مواكبتها  الصعب 

دقــيــقــة، وهـــذا مــا يجعل الــقــول بــأن املــالعــب ال 
تعد إال وسيلة أساسية من املفروض تواجدها 
املــمــارســة وفــق  أوال قــبــل التفكير فــي تــطــويــر 
الحديث على  العصر، وهنا  يتطلبه  ما صــار 
أبــرز أســبــاب تطور  التي تعد  التكوين  مــراكــز 

الدول املتقدمة على الصعيد الكروي العاملي.
باملقابل، فتشييد مراكز التكوين ليس السبيل 
تكن  لــم  إن  البنايات،  مــن  الغاية  فما  الوحيد، 
مـــجـــديـــة فــــي تـــكـــويـــن الــــالعــــب املـــمـــيـــز الحـــقـــا؟  
ــتـــي انــطــلــقــت مـــنـــذ زمـــن  ــدول املـــتـــقـــدمـــة، الـ ــالــ فــ
املــراكــز، ارتــكــزت أهدافها  بعيد فــي بناء هاته 
ــداد املــكــونــني الـــذيـــن بــمــقــدورهــم  ــ أوال عــلــى إعـ
يــتــم تشييدها فيما  أن  قــبــل  فــيــهــا  االشــتــغــال 
تلقني  مــن  املكونون  هــؤالء  يتمكن  بعد، حتى 
الفئات العمرية من الالعبني ما تكونوا عليه 
مــن أســـس علمية، ولــكــم فــي فــرنــســا، هــولــنــدا، 

وأملانيا خير األمثلة.
وفي املغرب، تم التفطن لأمر، ودشن العاهل 

ُشرع في بناء ملعب 
تطوان الدولي المرتقب 

تدشينه عام  2018

ليستر حّدد سعر التفريط 
في الجزائري بمبلغ ال يقل 

عن 53 مليون يورو

املغربي امللك محمد السادس، أكاديمية لكرة 
الـــقـــدم حــمــلــت شـــرف اســـمـــه، عـــام 2009 وهــي 
اللحظة  لــحــدود  املــوجــودة بمدينة ســال، لكن 
فــهــي ال تــفــي بــكــل األغـــــراض، لكوننا ال نعثر 
الـــى الــيــوم عــلــى أســمــاء بــــارزة تــخــرجــت منها 
فــي الــســنــني الــســبــع األخـــيـــرة، ليبقى الــســؤال، 
هل فعال تملك األكاديمية، األطر القادرة على 

التطوير؟
إن مــســألــة بـــنـــاء املـــالعـــب، هـــي حــتــمــا مــســألــة 
ــو لــلــتــشــجــيــع، حـــتـــى تــكــثــر  ــدعــ ــة، وتــ ــيـ ــابـ إيـــجـ
السبيل  ليست  حتما  لكن  باملغرب،  املمارسة 
الضروري  من  حيث  اللعبة،  لتطوير  الوحيد 
التفكير في زيادة مراكز التكوين، لتعم تجربة 
أكــاديــمــيــة مــحــمــد الـــســـادس، عــلــى جـــل أنــديــة 
الـــصـــفـــوة بــاملــمــلــكــة، وقـــبـــل ذلــــك وجــــب أيــضــا 
التفكير في إعداد مؤطرين، أو توفير السيولة 
املــالــيــة الــكــافــيــة لــجــلــب مــؤطــريــن أجـــانـــب من 
أبــرز الـــدول، لالشتغال في تلك املــراكــز املزمع 
الرباطي  الفتح  فريقا  ويعد  الحقا.  إنشاؤها 
والرجاء الرياضي البيضاوي من أولى األندية 
أكاديميتها  بناء  عملية  انطالق  أعلنت  التي 
تتبعها  أن  املنتظر  ومــن  تكوينها،  مــراكــز  أو 
أندية أخرى في السنوات القادمة، وهو ما من 
شأنه خلق منافسة نوعية وجدية، بني الفئات 
الــصــغــرى ملــخــتــلــف األنـــديـــة، أمـــال فـــي تطوير 

الكرة املغربية مستقبال.

نصف البرازيليين ضد أولمبياد ريو
صدم استطالع للرأي الشارع الرياضي، بعدما كشف أن نصف البرازيليني 
جانيرو،  دي  ريــو  مدينة  فــي  األوليمبية  األلــعــاب  دورة  ــراء  إجـ تقريبًا ضــد 
والتي ستبدأ يوم 5 أغسطس/ آب من الشهر املقبل. وأعدت شركة داتافوليا 
لصحيفة )فوليا دي ساو بولو( استطالعًا للرأي أظهر رفض 47% إقامة 
األمـــور سلبية،  مــن  الكثير  الــبــرازيــل نظرًا ألنها ستشكل  فــي  ريــو  أوملبياد 
وانخفض املؤيدون لذلك إلى 45%، فيما رأى 29% في هذا االستطالع أن 

األوملبياد ستحقق فوائد للبالد.
من جهة أخرى، وفي االستطالع عينه لكن في موضوع مختلف، أبدى %57 
من املشاركني فيه أن األمن العام سيسبب حرجًا كبيرًا للبرازيل، فيما أعرب 

55% منهم عن انزعاجهم من وسائل و49% من تنظيم األوملبياد.
وكانت الصدمة األكبر، هي أن 51% من املشاركني في االستطالع، ال يهمهم 
يوم 5 أغسطس/  أراضيهم، وتبدأ  التي. تجري على  األوملبية  األلعاب  دورة 
النسبة كــان في عــام 2013، 28% فقط،  يــوم 21 منه، رغــم أن  آب وتنتهي 
القدم.  البرازيليني للرياضة وال سيما كرة  وهذا األمر مفاجئ نظرًا لعشق 
يذكر أن البرازيل تعاني من عدة أزمات في الفترة الحالية، منها ما هو مالي 
واقتصادي، وكذلك الجانب الصحي وفيروس زيكا، الذي يشغل بال القّيمني. 
إضافة إلى ذلك، تعتبر قضية األمن والخوف من عمل إرهابي مصدر قلق 

للسلطات البرازيلية.

نادال يأمل بالعودة
أعـــرب العــب التنس اإلســبــانــي، رافــائــيــل نـــادال، عــن أمــلــه فــي أن يتمكن من 
املشاركة في دورة األلعاب األوليمبية »ريو 2016« وهو في حالة جيدة. جاء 
ذلك في تصريحات أدلى بها من ماناكور في مايوركا اإلسبانية، حيث تم 
يتم  تفاعلية  وهي مساحة   »Sport Xperience by Rafa Nadal« افتتاح 
فيها عرض البطوالت التي فاز بها نادال كما تمنح خبرة رائعة عبر ألعاب 
ومحاكاة للعبة. وأشار نادال: »آمل أن أتحسن يوما بعد يوم وأن أتمكن من 
الوصول إلى ريو وأنا مستعد، رغم أنني أقول دوما إنه ال يوجد شيء مؤكد 

في هذه الحياة«.
وأبدى الثور اإلسباني تفاؤله حيال عملية تعافيه من إصابة املعصم التي 
يعاني منها وحالت دون مشاركته في بطولة تورونتو ذات األلف نقطة وفي 

ويمبلدون أيضا. وأضاف »أنا في حالة جيدة، في مرحلة التعافي وأواصل 
العمل«، مؤكدًا أن املشاركة في دورة لأللعاب األوليمبية يمثل خبرة يمكن 
»أتمنى  قــال  التمتع بها »مـــرات قليلة جــدًا« فــي مسيرة أي ريــاضــي«. كما 
أن تسير كل األمــور بنحو جيد، وال يحدث مثلما حدث في لندن« )بطولة 

ويمبلدون( حيث لم يتمكن من املنافسة بسبب اإلصابة.

المصري البورسعيدي يبرم صفقتين 
قام املصري البورسعيدي املنافس في الدوري املمتاز لكرة القدم في مصر، 
التعاقد مع ظهيره األيمن السابق أحمد فــوزي كما أعلن ضم وليد حسن 

العب وسط اإلنتاج الحربي في صفقة انتقال حّر. 
النادي قد ضم فوزي  لرويترز: »إن  وصــّرح سمير حلبية رئيس املصري 
وحسن بعقد ملدة موسمني لكل منهما« وبرز حسن )29 عامًا( مع اإلنتاج 
الــحــربــي فــي املــوســم املــنــصــرم بينما يــعــود فــــوزي الــبــالــغ عــمــره 32 عاما 

للمصري بعد ثالثة أعوام من رحيله عن بورسعيد. 
ولعب فوزي خالل املوسمني املاضيني في سموحة الذي تفوق على املصري 
في الجولة األخيرة للدوري املمتاز في وقت سابق هذا الشهر لينهي املوسم 

في املركز الثالث ويضمن اللعب في كأس االتحاد األفريقي العام القادم.

الجزائر ـ العربي الجديد

ســادت موجة عارمة من الغضب لدى عشاق 
الدولي  اإلنكليزي،  نــادي ليستر سيتي  نجم 
الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، وذلـــك عــلــى خلفية 
استبعاد نجم كرة القدم الجزائرية من قائمة 
املرشحني لجائزة الالعب األفضل في مالعب 
كرة القدم األوروبية خالل موسم 2016-2015، 
والـــتـــي أعــلــن عــنــهــا االتـــحـــاد األوروبــــــي لــكــرة 

القدم »اليويفا« مساء يوم اإلثنني.
وأعـــلـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم عبر 
مــوقــعــه اإللـــكـــتـــرونـــي عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
الالعب  بــجــائــزة  للفوز  املــرشــحــني  قائمة  عــن 
ــا خـــالل املــوســم املــنــصــرم،  ــ األفــضــل فــي أوروبـ
حــيــث شـــهـــدت الــقــائــمــة تـــواجـــد 10 مـــن أبـــرز 
الالعبني في العالم، كان من بينهم 7 العبني 
لكرة  اإلســبــانــي  الــــدوري  فــي بطولة  يلعبون 
ــبــــان اثـــنـــان يــلــعــبــان فـــي بــطــولــة  ــقــــدم، والعــ الــ
الـــــــدوري األملــــانــــي، مــقــابــل العــــب واحـــــد فقط 

ينشط في بطولة الدوري اإليطالي.
فــيــمــا شـــهـــدت الــقــائــمــة مـــفـــاجـــأة مـــن الــعــيــار 

ــــي دوري  ــافــــس فـ ــنــ ــن نــــــــادي االتـــــحـــــاد املــ ــلــ أعــ
مع  التعاقد  الــقــدم  لكرة  السعودي  املحترفني 
فيالنويفا  كــارلــوس  التشيلي  الــوســط  العـــب 

قادمًا من الشباب اإلماراتي. 
الــنــادي عبر حسابه على تويتر »يعلن  وقــال 
املركز اإلعالمي عن تعاقد النادي مع الالعب 
التشيلي كارلوس فيالنويفا لينضم لصفوف 

الفريق األول في املوسم املقبل«.
واجـــتـــاز العـــب الــوســط املــهــاجــم الــبــالــغ عمره 
فيالنويفا  وقــضــى  الطبي.  الفحص  عــامــًا   30
سبعة مــواســم فــي صفوف الــنــادي اإلمــاراتــي 
قــادمــا   2010-2009 مــوســم  لــلــفــريــق  انــتــقــل  إذ 
النادي أن  من بالكبيرن اإلنكليزي. كما أعلن 
املــصــري مــحــمــود عــبــد املــنــعــم )كــهــربــا( انضم 
لــتــدريــبــات الــفــريــق بــعــد وصـــولـــه إلـــى مدينة 
جدة. وكان االتحاد تعاقد مؤخرا مع مهاجم 

الزمالك على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد.
وأبــــدى كــارلــوس فــيــالنــويــفــا الــالعــب الجديد 
املحترفني  بــدوري  املنافس  االتحاد  بصفوف 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ســعــادتــه بــاالنــضــمــام 

فــي عـــدم وجـــود أي العـــب من  الثقيل تمثلت 
بطولة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، إذ خلت 
قــائــمــة الــالعــبــني الــعــشــرة املــرشــحــني لحصد 
جــائــزة أفــضــل العـــب فــي الـــقـــارة الــعــجــوز من 
كــافــة الــالعــبــني الـــذيـــن يــنــشــطــون فـــي بــطــولــة 
ليستر  نـــادي  نــجــم  فيهم  بــمــن  البريميرليغ، 
سيتي اإلنــكــلــيــزي، الــجــزائــري ريـــاض محرز، 
الـــذي كــان قــد حصد جــائــزة أفــضــل العــب في 
بــطــولــة الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي لـــكـــرة الـــقـــدم عن 

موسم 2016-2015.
ولـــم يــشــفــع األداء املــذهــل الــــذي قــّدمــه صانع 
ألـــعـــاب فـــريـــق لــيــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي له 
لــلــتــواجــد ضــمــن قــائــمــة املــرشــحــني لــلــجــائــزة، 
الــتــي فــــاز فــيــهــا املـــوســـم املـــاضـــي نــجــم نـــادي 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي، األرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي، لــكــن الـــالعـــب الـــجـــزائـــري كــــان قــريــبــًا 
الظفر  إلــى دائـــرة املنافسة على  الــدخــول  مــن 
بــالــجــائــزة، حــيــث جــــاء فـــي املــرتــبــة الــحــاديــة 

عشرة على مستوى القارة األوروبية.
وأثار قرار استبعاد الالعب الجزائري البالغ 
من العمر 25 عامًا من قائمة املرشحني للفوز 

إلـــى فــريــق »يــتــمــتــع بــشــعــبــيــة« كــبــيــرة. وظهر 
الالعب في تدريبات الفريق ألول مرة بصحبة 
املنضم  )كهربا(  املنعم  عبد  محمود  املصري 
لــلــنــادي حــديــثــا الـــذي يتخذ مــن مــديــنــة جــدة 
مقرا له. واختار فيالنويفا الرقم )7( الرتدائه 
الــقــمــيــص رقـــم )10(.  كــهــربــا  بينما ســيــرتــدي 
ــع مــهــاجــم  ــرا مــ ــاد تـــعـــاقـــد مــــؤخــ ــ ــــحـ وكــــــان االتـ

الزمالك على سبيل اإلعارة ملدة موسم واحد.
البالغ  املهاجم  الوسط  وقــال فيالنويفا العب 
»سأعمل  مؤتمر صحافي  في  عامًا   30 عمره 
على تقديم أفضل ما لدي لخدمة الفريق الذي 
كبيرة  جماهيرية  قــاعــدة  يملك  أنــه  يسعدني 
ــي تــــعــــودت الـــلـــعـــب تـــحـــت ضــغــط  ــ خـــاصـــة وأنــ
ــلــــدي. أفــضــل  جـــمـــاهـــيـــري عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــــي بــ
الـــالعـــب فـــي مــركــز صــانــع الــلــعــب خــلــف رأس 
الــحــربــة«. وقــضــى فــيــالنــويــفــا ســبــعــة مــواســم 
ــنــــوات( فـــي صـــفـــوف نـــــادي الــشــبــاب  )ســــت ســ
مـــوســـم 2009- لــلــفــريــق  انــتــقــل  إذ  ــــي  ــاراتـ ــ اإلمـ

ورحــب  اإلنكليزي  بالكبيرن  مــن  قــادمــا   2010
أحمد مسعود رئيس نادي االتحاد في بداية 
املــؤتــمــر بــالــالعــب وكــشــف عــن أن املــفــاوضــات 

استمرت لفترة وانتهت بتوقيعه

الزمالك يدعم صفوفه بأربع صفقات
الــزمــالــك جــهــوده للمنافسة عــلــى لقبي  ــف 

ّ
كــث

لــكــرة  افـــريـــقـــيـــا وكــــــأس مـــصـــر  ــال  ــطــ أبــ دوري 
القدم هذا املوسم بعدما أعلن عن إتمام أربع 
صفقات جــديــدة. وقـــال وصــيــف بطل الـــدوري 
املصري املمتاز عبر صفحته بموقع فيسبوك 

بجائزة الالعب األفضل في مالعب كرة القدم 
ــنـــصـــرم، غضب  األوروبـــــيـــــة خــــالل املـــوســـم املـ
اإلنكليزي  سيتي  ليستر  فــريــق  نجم  ُعــشــاق 
ــــن صــــبــــوا جــــــام غـــضـــبـــهـــم عـــبـــر مـــواقـــع  ــذيـ ــ الـ
»تويتر«  و  »فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
على القائمني على هذه الجائزة، وذلك بسبب 
تجاهلهم لالعب، الذي كان  قاد فريقه للفوز 

بلقب بطولة الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
من جهة أخرى، تعددت العروض القادمة من 
أجــل طلب ود الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز، بعد 
أن كشف أفضل العــب في الــدوري اإلنكليزي 
خالل املوسم املاضي عن عدم تحمسه لتجديد 

عقده مع فريقه ليستر سيتي اإلنكليزي.
وكشفت صحيفة »فرانس فوتبول« الفرنسية 
املختصة عن وجــود مفاوضات متقدمة بني 
ــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي ونـــادي  نــ
ليستر بطل مسابقة البرييمرليغ في النسخة 
األخيرة من أجل التعاقد مع نجمه الجزائري.

ــانــــي بــيــب  ــبــ ــأن اإلســ ــ وذكـــــــر نـــفـــس املــــصــــدر بــ
غــــوارديــــوال، مــــدرب نــــادي مــانــشــســتــر سيتي 
الضوء األخضر ملسؤولي فريقه لبحث  منح 
إمــكــانــيــة تــعــزيــز صــفــوف فــريــقــه خـــالل فــتــرة 
ــأن قــيــمــة الــعــرض  ــ ــقـــاالت الــصــيــفــيــة، وبـ ــتـ االنـ

ستبلغ قرابة 40 مليون يورو.
وكـــانـــت صــحــيــفــة » تــيــلــيــغــراف« الــبــريــطــانــيــة 
أشــارت أمــس في عددها إلــى أن إدارة ليستر 
سيتي وأمــام إصــرار محرز على عــدم تجديد 
عــــقــــده، حــــــددت ســـعـــر الـــتـــفـــريـــط فــــي نــجــمــهــا 

الجزائري بمبلغ ال يقل عن 53 مليون يورو.

العاطي )دونجا(  إنه تعاقد مع محمود عبد 
للمقاصة  وحسني فتحي ثنائي فريق مصر 
الزمالك  أعلن  كما  تفاصيل.  عن  الكشف  دون 
ناصف  ابراهيم ومحمد  أســامــة  انضمام  عــن 
ــزز الـــزمـــالـــك خـــط الــوســط  ــعـ ــبـــي. ويـ ثــنــائــي إنـ
للغريم  بانتقاله  التكهنات  رغم  بضم دونجا 
التقليدي األهلي. كما دعم مركز الظهير األيمن 

وابراهيم  فتحي  مــع  بتعاقده  جديد  بثنائي 
بعد انــتــقــادات وجــهــت للقائد حـــازم إمـــام في 
الفترة األخيرة وبعد انتقال عمر جابر لبازل 
الــســويــســري. وســيــنــافــس نــاصــف عــلــى شغل 
مركز الظهير األيسر على حساب محمد عادل 
جمعة وحماده طلبة. ويفتقد الزمالك جهود 
)كهربا(  املنعم  عبد  محمود  اللعب  صانعي 

ــم فــــي الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة حــيــث  ــيـ ــراهـ ومـــحـــمـــد ابـ
بينما تعرض  السعودي  األول لالتحاد  أعير 
املالعب  عن  ستبعده  خطيرة  إلصابة  الثاني 
عــدة أشهر. وتشير وسائل إعــالم محلية إلى 
اقتراب الزمالك من التعاقد مع العب ثالث من 
مسعد  محمد  الــجــنــاح  وهــو  للمقاصة  مصر 
كما يحاول ضم املهاجم ستانلي اوهاوتشي 
الذي تألق مع وادي دجلة في املوسم املاضي.

النصر يضم أياال من النوس األرجنتيني
ــادي الــنــصــر الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــقــدم  ــ  أعـــلـــن نـ
ــاال من  تــعــاقــده مـــع العـــب الـــوســـط فــيــكــتــور أيــ
ــامــــني. وقــــــال الــــنــــادي عــبــر  ــدة عــ ــ بـــــاراغـــــواي ملـ
ــــادي  نـ إدارة  ــــت  ــهـ ــ »أنـ ــويـــتـــر  تـ ــلـــى  عـ ــابـــه  ــسـ حـ
النصر إجراءات شراء عقد نجم نادي النوس 
العقد  توقيع  وتــم  أيـــاال  فيكتور  األرجنتيني 
لكرة  األول  الــفــريــق  لتمثيل  سنتني  ملــدة  معه 
الـــقـــدم.«  وخـــاض أيـــاال الــبــالــغ عــمــره 28 عامًا 
126 مــبــاراة مــع النـــوس فــي الفترة بــني 2012 

و2016 سجل خاللها 18 هدفا. 
وكـــان الــنــصــر أنــهــى أيــضــا إجـــــراءات التعاقد 
ملـــدة سنتني  إيــفــان توميتشاك  الــكــرواتــي  مــع 
مــن نـــادي دنــيــبــرو وانــضــم لبعثة الــفــريــق في 

املعسكر الحالي في كرواتيا.
وأصبح أياال ثالث الصفقات األجنبية للنصر 
ماميتش  زوران  الكرواتي  الجديد  مدربه  مع 
البان  التعاقد مع العب الوسط األلباني  بعد 
ميها العب قونية سبور التركي وتوميتشاك.
)رويترز(

االتحاد والنصر يعززان الصفوف وأربع صفقات للزمالكمحرز بين الغياب عن القائمة والعروض المقّدمة

هدد عداؤون وعداءات مغاربة، 
القوى،  أللعاب  المغربي  االتحاد 
األولمبية  األلعاب  من  باالنسحاب 
جانيرو  دي  ريـــو  ــي  ف ــررة  ــق ــم ال
بدعوى  المقبل،  الشهر  البرازيلية 
مستحقاتهم  تسلمهم  عــدم 
وكانت  اآلن.  حتى  العالقة  المالية 
قد  المغربية  األولمبية  اللجنة 
الرياضيين  من  المتأهلين  وعــدت 
بمنحة  األولــمــبــيــة  ــاب  ــع األل إلــى 
حال  فــي  دوالر  ــف  أل  15 قــدرهــا 

التأهل عبر التصفيات القارية.

العداؤون المغاربة 
يهّددون باالنسحاب

غياب محرز عن قائمة 
المرشحين للفوز بالكرة 
الذهبية لم يمنعه من 

تلقي عدة عروض

تواصل األندية العربية 
تعزيز صفوفها 

بالصفقات والالعبين 
المميزين من أجل 

المنافسة

)Getty( الجمهور المغربي ينتظر النتائج قبل المالعب

)Getty( بايرن ميونخ لعب في الدار البيضاء

)Getty( ريال مدريد زار ملعب مراكش

)Getty( المالعب تساعد العبي المنتخب المغربي

)Getty( أي وجهة للنجم الجزائري؟)Getty( محترف االتحاد الجديد التشيلي كارلوس فيالنويفا

مالعب 
المغرب

تطورًا  األخيرة  العشر  السنوات  شهدت 
ملحوظًا على مستوى البنية التحتية الرياضية 
القدم  كرة  ومالعب  عامة،  بصفة  بالمغرب 

بصفة خاصة

الجماهير تريد النتائج 
قبل المنشآت

مباريـات
      األسبـوع
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نبيل التليلي

ــنــــشــــطــــات  ــت »فــــضــــيــــحــــة املــ ــلــ ــكــ شــ
اهتمام وسائل  الــروســيــة«، محور 
العالم،  أنحاء  اإلعــالم في مختلف 
اته،  وحديث الشارع الرياضي بمختلف انتماء
االستفهام مطروحة  نقاط  من  العديد  وظلت 
بشأن الحيل املستخدمة من الجانب الروسي. 
واســتــعــمــل الــجــانــب الـــروســـي »كــوكــتــيــل« أو 
مــشــروبــًا خـــاص جـــدًا مــن املــنــتــجــات املنشطة 
ــداع الــوكــالــة  ــ لــلــريــاضــيــني الــــــروس، بـــهـــدف خـ
)وادا(، واستمرت  املنشطات  العاملية ملكافحة 
-2010( كاملة  5 سنوات  امتداد  الخدعة على 
الـــروســـيـــة  الـــســـلـــطـــات  وضـــعـــت  وقـــــد   .)2015
تــنــظــيــمــا ذكــيــًا مــتــعــدد األوجــــــه، بــمــا فـــي ذلــك 
استخدام أنواع مذهلة من منتجات املنشطات، 
في الستيرويد أساسا لزيادة كتلة العضالت، 
ويتضمن الكوكتيل أيضا نسبة من الكحول، 
كما يتضح في تقرير ريتشارد مكالرين، وهو 
عضو في اللجنة املستقلة التي حققت في هذا 
املوضوع، وأكدت استعمال طرق إلخفاء املواد 

املحظورة.
وقـــــال كــزافــيــيــه بـــيـــغـــارد، املــســتــشــار الــعــلــمــي 
ــنـــشـــطـــات:  ــة ملـــكـــافـــحـــة املـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ لـــلـــوكـــالـــة الـ
وغير  األمــر صعبًا  يصبح  املـــاء،  »باستعمال 

»كوكتيل« 
المنشطات

تواصال مع الفضائح الروسية في األلعاب األولمبية بسبب المنّشطات أصبح 
األمر مكشوفًا، كيف كانت الحيل والطرق التي استخدمها الروس من أجل 
زرع المنشطات في العبي المنتخبات الرياضية بطريقة فريدة من نوعها 

من أجل خداع األولمبية الدولية وهي عبارة عن »عصير الكمثرى«
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مجد، لكن يتم إذابــة السترويد في سائل مع 
إضــافــة مـــادة اإليــتــانــول وهــو مــركــب كيمائي 
عضوي ينتمي لفصيلة »الكحول« واإليثانول 
وتتكون  اللون  عديمة  لالشتعال  قابلة  مــادة 
املــشــروبــات  فــي  الــســكــر ويستعمل  مــن تخمر 
االستعمال  وطريقة  العطور،  وفــي  الكحولية 
هذه تتم عن طريق جرعات صغيرة وهي من 
أن  ومــا  املستقبل  فــي  للرياضة  املخاطر  أكبر 
يكون الكوكتيل حاضرا ال يبقى سوى شربه 
جــاهــزًا عكس العديد مــن الــريــاضــات األخــرى 
الــتــي غالبا مــا اخــتــارت الحقن فــي الـــدم على 
ســبــيــل املـــثـــال. وحــســب تــقــريــر مــكــالريــن، فــإن 
الرياضي الذي يتم اختياره لفحص املنشطات 
عليه أن يتناول هذا الكوكتيل في كوب معني، 
لكن الــريــاضــي يــقــوم بــوضــع هــذا الــســائــل في 
اللسان  الــفــم« تحت  فمه على طريقة »غــســول 
ثم يبصقه، بيد أن وباعتبار الغشاء املخاطي 

لــلــفــم رقــيــق جــــدا تــتــســرب لــلــجــســم املــنــتــجــات 
بشكل سريع فيستفيد منها الرياضي.

طــبــيــب مــنــتــخــب فــرنــســا لــكــرة الـــقـــدم الــســابــق 
أالن ســـيـــمـــون، يـــقـــول: »يــعــتــبــر هــــذا الــســائــل 
تحت الــلــســان فــعــاال جـــًدا وبشكل ســريــع هذا 
هو السبب، نستعمل هذه الطريقة من الرذاذ 
القلبية أو حتى  لتجنب اإلصابات بالنوبات 
حــــدوث جــلــطــة مــفــاجــئــة أو تــوتــر عـــال بسبب 
القلق الــزائــد، وعــن طريق الــوريــد يوجد آثــار 
تبقى ظاهرة من السائل، واملنتوجات خفيفة 
ويحتاج  للغاية  عنها صــعــب  والــكــشــف  جـــدا 

بني ثالثة وخمسة أيام الكتشافها«.
ــــي الـــصـــفـــحـــتـــني الــــذيــــن تــضــمــنــهــم تــقــريــر  وفــ
مــكــالريــن خــصــص للحديث عــن هـــذا الــشــراب 
املـــفـــروض عــلــى الــريــاضــيــني الـــــروس واســمــه 
كوكتيل »دوشيس« أو »الدوقة« وتم تسميته 
بهذا االسم لثالثة أسباب ألنه يوجد مشروب 
ــــن جـــــــذور فــاكــهــة  ــكــــون مـ تـــقـــلـــيـــدي روســـــــي مــ
»اإلجاص أو الكمثرى« ويتناوله الروس دون 
أن يشعروا أنه مشروب منشط وهذا الكوكتيل 
تقليدي فــي الــحــانــات الــروســيــة ومــن سنوات 
طــويــلــة وطــريــقــة صــنــعــه ســهــلــة وغــيــر مكلفة 
وهـــذا الكوكتيل تــم تــوزيــعــه عــلــى االتــحــادات 
روديــونــوفــا،  ايرينا  عبر  الروسية  الرياضية 
إعداد  والتي تعمل كمدير مساعدة في مركز 
املنتخبات الوطنية. وال يزال مصير مشاركة 
روســيــا فــي أوملــبــيــاد ريـــو دي جــانــيــرو 2016 
غامضا بعدما قالت اللجنة األوملبية الدولية 
القانونية«  الثالثاء إنها »ستدرس الخيارات 
بــشــأن مــنــع الــريــاضــيــني الــــروس مــن املنافسة 
ــاب. وفـــي اجــتــمــاع عــاجــل للمجلس  ــعـ فـــي األلـ
التنفيذي للجنة األوملبية الدولية في سويسرا 
لم يتفق الحضور على إيقاف فوري لروسيا. 
ويأتي االجتماع عقب يوم من تقرير أصدرته 
لــجــنــة مستقلة كــشــف تــفــاصــيــل عـــن بــرنــامــج 
مــمــنــهــج لــتــعــاطــي املــنــشــطــات بــرعــايــة الــدولــة 
الدولية  األوملبية  اللجنة  وطلبت  روسيا.  في 
األوملبية  الشتوية  األلعاب  اتــحــادات  كافة  من 
تــجــمــيــد اســتــعــداداتــهــا لــلــمــشــاركــة بــبــطــوالت 
كبرى في روسيا وقالت إنها لن ترعى دورة 

األلعاب األوروبية املقررة في روسيا 2019.
بــيــان »بالنسبة  فــي  اللجنة األوملــبــيــة  وقــالــت 
ملــشــاركــة الــريــاضــيــني الــــروس فــي الــعــاب ريــو 
الـــدولـــيـــة  الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة  2016 ســــتــــدرس 
بــعــنــايــة تـــقـــريـــر الــلــجــنــة املـــســـتـــقـــلـــة.« وتـــابـــع 
الخيارات  األوملبية  اللجنة  »ستبحث  البيان 
لكل  جــمــاعــي  بحظر  يتعلق  فيما  الــقــانــونــيــة 
الـــريـــاضـــيـــني الــــــروس املـــقـــرر مــشــاركــتــهــم في 
العدالة  فــي  الــحــق  ريــو 2016 مقابل  أوملــبــيــاد 
لروسيا  الــعــقــوبــة مهينة  الــفــرديــة. وســتــكــون 
الـــتـــي تــفــاخــر بــقــوتــهــا الــريــاضــيــة مــنــذ فــتــرة 
االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي وقــــال الــرئــيــس الــروســي 
فــالديــمــيــر بـــوتـــني إن هــــذه املــســألــة ســتــحــدث 
انقساما في الحركة األوملبية. وكان آخر نزاع 
ــقـــرن املــاضــي  بـــهـــذا الــحــجــم فـــي ثــمــانــيــنــات الـ
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يعتبر هذا السائل 
تحت اللسان فّعاال جدا 

وبشكل سريع

إشبيلية يختتم جولته بانتصار جديد
انتصر نادي إشبيلية اإلسباني بهدفني على فريق إنديبندينتي سانتا فيه الكولومبي، 

في ثاني مبارياته الودية وآخرها بجولته في الواليات املتحدة األميركية.
وأحرز هدفي اللقاء الذي أقيم على ملعب إسنب سبورت كومبليكس في أورالندو، كل من 
يفجني كونوبليانكا )د.19( وكيفن غاميرو )د.21(، بينما سجل مويا النتيجة للفريق 

الكولومبي بهدف )د.62(.
وشهد اللقاء حالتي طرد، حيث نال العب إشبيلية نيكو باريخا بطاقة حمراء مباشرة 
)د.28( ملحاولته االعتداء على العب الخصم خورديو، إضافة لالعب سانتا فيه أربوليدا 
)د.45( لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. وحصد إشبيلية لقب الكأس األوروبي-
أميركانا، وسط  أوروبــا وكــأس ســود  املواجهة بني بطلي دوري  األميركي، حيث كانت 
حضور نحو 5 آالف مشجع. وكان النادي األندلسي قد تغلب في مباراته الودية األولى 

قبل ثالثة أيام على ريفر بليت األرجنتيني 1-3.

غايتان يكشف سبب انضمامه ألتلتيكو
أعـــرب األرجــنــتــيــنــي نــيــكــوالس غــايــتــان، الـــذي تم 
ألربعة  مدريد  أتلتيكو  في  جديدًا  العبًا  تقديمه 
أعوام، عن »تمسك« الفريق اإلسباني به، معتبرًا 
إليه،  االنضمام  فــي  كــان حاسمًا  العامل  هــذا  أن 
ــــك املــوســم  خــاصــة أنــــه كــــان يــســعــى لــتــحــقــيــق ذل
القتال  أنه جاء »ويفكر فقط في  املاضي، مؤكدًا 

من أجل كل شيء«.
وأشار العب الوسط األرجنتيني إلى أن أتلتيكو 
مدريد حــاول عامًا بعد عــام ضمه إلــى صفوفه 
مايو/ فــي  بالفعل  ذلــك  تحقيق  مــن  تمكن  حتى 
أيار املاضي، حني بات رحيله عن فريقه السابق 

بنفيكا البرتغالي رسميًا.
وصرح غايتان في هذا الصدد: »أعلم أن أتلتيكو 
مدريد مهتم بي منذ أعوام، إنها من األمور التي 
جعلتني أتخذ قرار املجيء ألتلتيكو. أتمنى أن أستطيع رّد الثقة التي وضعوها فّي داخل 

امللعب«.

صانع إنجاز البرتغال يجّدد عقده
اتفق فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال 
الكبير في  الــقــدم، وصــاحــب اإلنــجــاز  األول لكرة 
يورو 2016، مع االتحاد البرتغالي لتجديد عقده 
ــبــيــان الــرســمــي:  حــتــى عــــام 2020، وجــــاء فـــي ال
الوطني  واملـــدرب  القدم  لكرة  البرتغالي  »االتــحــاد 
فــرنــانــدو ســانــتــوس تــوصــال إلـــى اتــفــاق لتجديد 
الـــــذي وقـــعـــه منذ  املــنــتــخــب األول  تـــدريـــب  عــقــد 

سبتمبر/أيلول 2014«.
وقاد سانتوس، الذي خلف باولو بنتو بعد نهاية 
مونديال البرازيل 2014، منتخب البرتغال للفوز 
تاريخ »برازيل  مــرة في  يــورو 2016 ألول  بلقب 
أوروبا«، بعد تحقيق االنتصار في املباراة النهائية 
على فرنسا املضيف بنتيجة 1-0. وجاء في البيان أيضًا: »العقد الجديد سيستمر حتى 
يورو 2020 والتي ستتزامن مع نهاية رئاسة فرناندو غوميش لالتحاد«.  وشهد هذا 
ريــال مدريد، وزمالئه  املنتخب وفريق  قائد  إشــادة من كريستيانو رونــالــدو،  التجديد، 
في املنتخب بهذا األمر، مقدرين واقعيته وقربه منهم. ويمتلك سانتوس مسيرة مميزة 
بالفعل، حيث كان قد أشرف على أبرز األندية البرتغالية، صاحبة الباع الطويل واألفضل 
الحالي، ووصيفه سبورتنغ لشبونة،  الــدوري  بنفيكا بطل  نــادي  غــرار  البالد، على  في 
وصاحب املركز الثالث بورتو، إضافة إلى توليه مهمات أخرى في أندية، مثل أيك أثينا 

وباناثينايكوس وباوك اليونانية.

نيمار على رأس تدريبات بالده
تدريبات  القدم،  لكرة  البرازيلي  واملنتخب  اإلسباني  برشلونة  فريق  نجم  نيمار،  تــرأس 
الــصــيــفــيــة )ريــــو 2016( فــي مدينة  لــــدورة األلـــعـــاب  منتخب بــــالده األوملـــبـــي اســتــعــدادًا 
املــدرب  قيادة  تحت  التمرين  في  برشلونة  نجم  وظهر  املقبل.  الشهر  جانيرو  دي  ريــو 
روجيريو ميكالي في مقر املركز الرياضي التابع لالتحاد البرازيلي لكرة القدم، في حّي 

تيريسوبوليس بمدينة ريو.
وقاد ميكالي التدريبات مركزًا على الجانبني الدفاعي والبدني، على الرغم من عدم اكتمال 
قائمة العبيه، بغياب كل من ريناتو أوغوستو، العب خط وسط بكني جــوان الصيني، 
التعليمات،  بعض  وبعد  الفرنسي.  جيرمان  ســان  بــاريــس  فريق  مــدافــع  وماركينيوس 
أمر املدرب العبيه بلعب مباريات مصغرة، وهو ما يساعده على رفع مستوى الالعبني 

االحتياطيني، وكذلك الالعبني تحت 20 عامًا.

كونتي  فغادر  تــودع  أن  قبل  أملانيا  ملحطة  ووصلت  األخير 
لتشلسي وتــســلــم جــيــامــبــيــيــرو فــيــنــتــورا املــهــمــة األصــعــب. 
االتحاد  أن  من  الرغم  وعلى  كثيرا،  منه  اإليطاليون  يترقب 
اإليطالي أعطاه مفتاح اآلزوري واثقا من قدرته على صنع 
متفائلني  غير  املتابعني  من  العديد  أن  إال  للمنتخب  الكثير 
بقدومه. ما يدعم تلك األقــوال ما صرح به املــدرب الذي يعد 
املنصب ردًا على تقيمه  يتولى هــذا  أكبر مــدرب سنا  ثاني 
مبكرا خاصة أنه لم يتوج بلقب كبير خالل مسيرته حيث 
إيطاليا  ملنتخب  الجديد  املــدرب  فينتورا  رفــض جيامبييرو 

تقييمه؛ ألنه حقق انتصارات أخرى في مسيرته الطويلة.
أنه  تدريبية طويلة رغم  ويملك فينتورا )68 عاما( مسيرة 
بعيدا عن موسم واحد مع نابولي لم يعمل مع أي من األندية 
الكبيرة وقضى فترة من مسيرته في البطوالت األقل، لكنه 
يملك خبرة في تحفيز العبيه جيدا وتدريب الشبان. ونال 

فينتورا تقديرا واسع النطاق بعد خمس سنوات مع تورينو 
مراكز  احتالل  ثم  الثانية  الــدرجــة  من  للترقي  قــاده خاللها 
األول مــن جـــدول دوري األضـــواء ولم  النصف  فــي  متقدمة 
يفز من قبل بدوري الدرجة األولى اإليطالي أو كأس إيطاليا 
رغم أنه قاد ليتشي للفوز بدوري الدرجة الثالثة في 1996. 
مواجهة  في  مباراة كمدرب إليطاليا  أول  فينتورا  وسيقود 
ودية أمام فرنسا قبل أربعة أيام من مواجهة إسرائيل على 

أرضها في تصفيات كأس العالم 2018.
ومقدونيا  وألــبــانــيــا  إسبانيا  مــع  أيــضــا  إيطاليا  وستلتقي 
منتخب  منها  يحجز  صعبة  مجموعة  فــي  وليختنشتاين 

واحد مقعده مباشرة في نهائيات روسيا.
املــــدرب قـــال »لـــو لــم تــكــن مــدربــا لــألنــديــة الــخــمــســة الكبيرة 
سيكون فوزك باللقب مستحيال على األرجح. لم أفز بدوري 

أبطال أوروبا لكن هناك انتصارات أخرى في مسيرتي«.

محمد السعو

ــدرب أنــطــونــيــو كونتي  تــعــّول إيــطــالــيــا كــثــيــرًا بــعــد خـــروج املــ
واستالم جيامبييرو فينتورا منصب املدير الفني للمنتخب 
األزرق على األخير من أجل إعــادة اآلزوري ملكانه الطبيعي 
مــنــافــســًا حــقــيــقــيــًا عــلــى الـــبـــطـــوالت، وقـــد اســتــعــان االتــحــاد 
كــان كان  الــذي  السابق  اإليطالي  قــدم  كــرة  اإليطالي بالعب 
يجيد اللعب في مركز الوسط املحوري ولم يكن نجًما كبيرًا 
كالعب، ثم سبق أن درب أندية عادية أيضا مثل نادي باري 
وكالياري  وليتشي  وســامــبــدوريــا  ونابولي  تورينو  ونـــادي 
وفينتسيا وبيزا وفيرونا وميسينا واودينيزي وسبيتسيا، 
ومع ذلك جاء تعينه ليكون أمال مقبال للطليان لعله يعطي ما 

لم يصنعه سابقوه منذ مدة. 
الـــيـــورو الفرنسي  قــدمــت إيــطــالــيــا كــعــادتــهــا أداء كــبــيــرًا فــي 

جيامبييرو فيـنتورا

على هامش الحدث

لم يكن العبًا وال 
مدربًا شهيرًا للغاية 

في إيطاليا، لكنه 
كما يقول يملك 

انتصارات

الرياضة 
الروسية... نقاب 
ُكشف للجميع 
شيًئا فشيئا
)Getty(

إنه  قوله  موتكو  فيتالي  الروسي  الرياضة  وزير  عن  تاس  وكالة  نقلت 
مستعد إللغاء خططه لحضور دورة األلعاب األولمبية الصيفية. ويأتي 
تسمح  لن  إنها  الدولية  األولمبية  اللجنة  قالت  بعدما  موتكو  تعليق 
ألي مسؤول روسي ورد اسمه في تقرير لجنة مستقلة حول فضيحة 
منشطات بحضور ألعاب ريو وستدرس »خيارات قانونية« لحظر مشاركة 
الرياضيين الروس في األولمبياد. ونقل عن موتكو قوله »الشيء األكثر 

أهمية بالنسبة لي أن تشارك بعثتنا في األولمبياد«.

إلغاء خطط حضور األولمبياد

وجه رياضي

ــن الـــــواليـــــات املــتــحــدة  ــل مــ عـــنـــدمـــا قـــاطـــعـــت كــ
واالتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي األوملـــبـــيـــاد فـــي أرض 

األخرى. 
ــة إنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقـــــالـــــت الـــلـــجـــنـــة األوملـ
قــرار محكمة التحكيم  ستأخذ بعني االعتبار 
الرياضية املقرر صــدوره في 21 يوليو تموز 
2016 واملتعلق بلوائح االتحاد الدولي أللعاب 

ــــروس بــهــذه الـــريـــاضـــة. وقــالــت  الــريــاضــيــني الـ
إجــراء  ستبدأ  إنها  الدولية   األوملبية  اللجنة 
انضباطيا ضــد مسؤولني مــن روســيــا وردت 
أســـمـــاؤهـــم فـــي تــقــريــر مــكــالريــن ولــــن تعتمد 

مشاركة أي منهم في األوملبياد.
ــنــــات كـــافـــة  ــيــ ــا أمـــــــــرت بــــــإعــــــادة فــــحــــص عــ ــمــ كــ
الــريــاضــيــني الـــروس الــذيــن شــاركــوا فــي دورة 

ــــالق الـــوكـــالـــة  ــــى مـــيـــثـــاق أخــ الــــقــــوى إضــــافــــة الـ
العاملية ملكافحة املنشطات وامليثاق األوملبي«.

ــيـــة  ــفـــصـــل مـــحـــكـــمـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـ ــتـ وسـ
ــزاع بــــني روســــيــــا و68 مــــن ريــاضــيــيــهــا  ــ فــــي نــ
وبـــني االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى لحسم 
مــســألــة مــشــاركــتــهــم فــي أوملــبــيــاد ريـــو بعدما 
ــدولـــي أللـــعـــاب الـــقـــوى إيــقــاف  قــــرر االتـــحـــاد الـ

سوتشي 2014 وذلــك بشكل فــوري في سبيل 
التحقيق. وقال فيتالي موتكو وزير الرياضة 
ــه تــــم إيــــقــــاف نـــاتـــالـــيـــا زيـــالنـــوفـــا  ــ الــــروســــي إنـ
ــــؤون مـــكـــافـــحـــة املـــنـــشـــطـــات  ــــشـ مـــســـتـــشـــارتـــه لـ
ــا نـــائـــبـــة رئــــيــــس مــركــز  ــ ــــوفـ ــــونـ ــنــــا روديـ وايــــريــ
اإلعداد الرياضي إضافة الثنني من املسؤولني 

الرياضيني.

رونــالــدو،  كريستيانو  إصابة  حــول  الجدل  لحسم  كولينا،  لويجي  بيير  اإليطالي  خــرج 
الفرنسي ديميتري باييت ومن غيره  الجميع يهاجم  في مباراة فرنسا، إصابة جعلت 
الذهبية، كولينا الذي شرح عملية  الرياضية وصاحب الصافرة  يحظى بثقة الجماهير 
إصابة رونالدو وقال:«أجل، العرقلة تستوجب اإلعالن عن مخالفة، هل يستحق البطاقة 
الصفراء؟ هنا توجد عدة قراءات، كان مندفعًا باتجاه الكرة، واالصطدام كان عفويًا، هو 

وضع محرج، ولكن باييت لم يتعمد إصابة رونالدو«.

صورة في خبر

كولينا والّرد الحاسم
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سائقو تركيا
هكذا أفشلوا االنقالب العسكري

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

وصول  كيفية  من  كثيرون  تعجب 
مـــئـــات آالف األتــــــــراك فــــي ســـاعـــات 
الــلــيــل األخــــيــــرة، مـــن مــنــازلــهــم إلــى 
محيط مطار »أتاتورك«، وشارع وطن، حيث 
مديرية األمن، وجسر البوسفور بإسطنبول، 
ــقـــرة،  ــــى رئــــاســــة األركــــــــان بــالــعــاصــمــة أنـ وإلــ
لــيــواجــهــوا االنــقــابــيــن ويــمــنــعــوا تــمــددهــم، 
آلياتهم  أمـــام  الــعــاريــة  بــأجــســادهــم  وليقفوا 

ويخرجوهم الحقًا من تلك املؤسسات.
يبرز في التفسير ما يمكن أن نطلق عليهم 
»الـــجـــنـــود املـــجـــهـــولـــون« فـــي لــيــلــة الــجــمــعــة 
ــم ســائــقــو  ــ ــاري، وهـ ــ ــجـ ــ 15 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـ
يغيبوا  لم  الذين  الصفراء،  األجــرة  سيارات 
عــن إسطنبول، بما فــي ذلــك الــشــوارع التي 
ســيــطــر عــلــيــهــا االنـــقـــابـــيـــون، وكــــانــــوا بعد 
للتنقل  الــوحــيــدة  الوسيلة  الليل،  منتصف 

بعد توقف وسائط النقل العامة.
سألنا الــســائــق الــتــركــي، أركـــان أرتــــاش، عن 
معاناة ليلة الجمعة، وسبب موقف سائقي 
ــالـــدرجـــة  ــو عــمــلــنــا بـ ــ الـــتـــاكـــســـي، فــــقــــال: »هــ
األولى، وأضيف له جانب إنساني ووطني. 
وتــظــاهــرنــا ضــد االنــقــاب مــن خـــال العمل 

وإيصال الناس لبيوتهم وإلى الساحات«.
وسألنا: هل جاء السائقن أيُّ أمر أو إيعاز 
ليستمروا  غــيــرهــا  أو  الــداخــلــيــة  وزارة  مــن 
بالعمل؟، خاصة أن سائقي التاكسي لديهم 

)Getty( لم يكتف السائقون بنقل الركاب فقط

C

هـــاتـــف نـــقـــال كــوســيــلــة اتــــصــــال الســلــكــيــة، 
ــــاش: »لـــم نــتــلــق إيـــعـــازًا أو أمــــرًا من  قـــال أرتــ
أحــد على اإلطـــاق، وليس مــن مهام سائق 
البلدان  بعض  في  كما  التجسس  التاكسي 
األخــرى، وأما جهاز الهاتف فهو للتواصل 
الذين يعملون بمكتب  السائقن  فريق  بن 
واحـــــد لــتــحــديــد مــكــانــهــم واالســـتـــجـــابـــة إن 
كان ثمة طلب سريع باملكتب أو توجيههم 
ملكان طلب منزلي«. في املقابل، يرى بعض 
ثمة عاقة وطيدة بن سائقي  أن  املراقبن 
ســيــارات األجـــرة وصــنــاع الــقــرار بتركيا، إذ 
أردوغـــان،  رجــب طيب  التركي،  الرئيس  زار 
األجــرة  لسيارات  عــدة  مكاتب  الفائت  العام 
بالعاصمة أنقرة، وشرب وأكل مع السائقن 

ومازحهم.
ــيـــة الــــشــــهــــر الــــفــــائــــت رئـــيـــس  ــلـ وكــــــــرر الـــعـــمـ
الـــحـــكـــومـــة، بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، عـــنـــدمـــا زار 
موقف سيارات األجــرة بإسطنبول، وشرب 
إعام  وسائل  ونقلت  الشاي،  السائقن  مع 
تــركــيــة وقــتــهــا، أن يــلــدريــم أعــجــب بــعــبــارة 
تقول:  سيارته،  على  السائقن  أحــد  كتبها 
ــة الـــحـــق،  ــدمــ ــــي خــ ــعــــب، فـ ــة الــــشــ ــدمــ »فــــــي خــ
ــذه الـــطـــريـــق هــي  ــ ــا، إن هــ ــنـ ــقـ ســنــكــمــل طـــريـ
الـــــدرب«، فقال  طــريــقــنــا، ال وقــــوف، سنكمل 
يــلــدريــم مــعــقــبــًا: »تــمــامــًا كــمــا كــتــبــت، يــبــدو 
وأخبر  جــيــد«.  بشكل  مقولتنا  حفظت  أنــك 
يلدريم السائقن أنه سائق ماهر، فرد أحد 
الــســائــقــن: »لـــو وضــعــنــا قبعة عــلــى رأســـك، 

وأعطيتك سيارتي لألجرة لتعمل عليها ملا 
عــرفــك أحـــد«، فــرد يلدريم مــمــازحــًا: »وكيف 
ســنــتــقــاســم املـــكـــاســـب يــــومــــهــــا؟«، فــأجــابــه 
الــســائــق: »فــلــيــكــن الـــربـــح يــومــهــا لــــك«. نــوع 
آخـــر مـــن الـــســـيـــارات تــمــيــزت لــيــلــة االنــقــاب 
كانت  إذ  الكبيرة،  الشاحنة  كانت  الفاشل، 
وسيلة النقل األبرز للمواطنن إلى شوارع 
ــاديــــن االحــــتــــشــــاد، ولــــعــــل فــــي صــــورة  ــيــ ومــ
أبكت  والتي  تقودها سيدة،  التي  الشاحنة 
رئــيــس الــحــكــومــة، بــن عــلــي يــلــدريــم، املعنى 
تلك  فــي  الشاحنات  ملــا فعله سائقو  األبــلــغ 

الليلة الطويلة.
ــقـــول الـــســـوري عــمــر ســـامـــة )62 ســنــة(:  ويـ
الهرج  بــدأ  تقسيم عندما  فــي ساحة  »كنت 
ــد لـــانـــقـــاب  ــؤيــ واملــــــــــرج، وبـــــــدأ جـــمـــهـــور مــ
بالتوافد ورفع الهتافات، شعرت أن القصة 
مؤقتة ألن املنطقة تشهد مظاهرات احتجاج 
وتجمهرات للمعارضن، منذ أحداث حديقة 
األمني  والتواجد  التصعيد  بــدأ  لكن  غيزه، 
وإغـــاق املــحــال وهـــروب الــنــاس، مــا دفعني 
لــلــنــزول لــشــارع )بــي أوغــلــو( ألذهـــب لبيتي 
أن  فوجئت  حيث  )ميرتر(،  بمنطقة  الكائن 
الــنــاس الذين  الــشــوارع شبه خالية، إال مــن 
يتخبطون في واقــع غياب املامح وقتذاك، 
الــحــاديــة عــشــرة وليس  كــانــت الساعة نحو 
مــن بــاصــات وال أي وســيــلــة نــقــل عــامــة، إال 
املمتلئة«. ويــتــابــع سامة  األجـــرة  ســيــارات 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »وقــفــت لنحو نصف  لـــ

ــدأ الـــخـــوف يــنــتــابــنــي، خــاصــة أن  ســاعــة وبــ
أوالد(، كنت  )زوجــتــي وثاثة  أسرتي معي 
بــزيــارة ساحة تقسيم وشــارع  قــد وعدتهم 
االســتــقــال مــنــذ زمـــن، إال أن ســائــق ســيــارة 
أجـــرة تــوقــف قربنا على الــرغــم مــن أنــه يقل 
راكــبــا باملقعد األمــامــي وســألــنــي إلــى أيــن؟، 
أجــبــتــه إلــــى مــيــرتــر، فــقــال اصــعــد ال يــوجــد 
ســــيــــارات، مــعــي زبــــون إلــــى مــنــطــقــة الــفــاتــح 

وبعدها أوصلكم«.
»لــم نــتــردد لحظة وركــبــنــا الــســيــارة كغارق 
ُرمي له طوق نجاة، وذهب السائق باتجاه 
شــارع فــوزي باشا من قرب اإلطفائية، لكن 
كــان خانقًا، فأكمل مــن تحت  الــزحــام هناك 
الــجــســر إلـــى أكـــســـراي، شــــارع وطـــن ليهرب 
من الزحام، فوقع في أكثر املناطق ازدحاما 
وخــــطــــورة، حــيــث بــــدأ االنـــقـــابـــيـــون ببسط 
سيطرتهم على مديرية األمن العام بشارع 
وطن، وسمعنا إطاق النار وتوافد األتراك 

في مشهد مريع« يواصل سامة.
»استغرق مشوارنا  الــســوري:  الــرجــل  يقول 
الـــذي ال يــزيــد بــاألحــوال الطبيعية عــن ربع 
ساعة وال تزيد تكلفته عن 24 ليرة، أكثر من 
وأصر  ليرة،  املائة  الــعــداد  وتعدى  ساعتن 
أن يوصلنا  الخطر  من  الرغم  على  السائق 
لــيــرة تركية،  أعطيته 100  وملـــا  املــنــزل.  إلـــى 
سألني كم تدفع في العادة من تقسيم إلى 
هــنــا، فقلت 25 لــيــرة، فــأخــذ 25 لــيــرة وأعــاد 
لي بقية املبلغ. ولم يتراجع على الرغم من 

إلحاحي وشكري الشديدين«.
ــررت  ــ ــكـ ــ ــر ســــــامــــــة تـ ــ ــمـ ــ ــة الــــــــســــــــوري عـ ــ ــــصـ قـ
وســمــعــنــاهــا عــــشــــرات املــــــــرات، وقـــلـــمـــا ذكـــر 
املوقف  استغلوا  التاكسي  سائقي  أن  أحــد 
ليفرضوا أسعارًا، أو أنهم أنزلوا راكبًا دون 
إيصاله، بل ثمة إجماع على أنهم استمروا 
وحتى صبيحة يوم السبت، بالوقوف إلى 
أو  للبيوت  بإيصاله  ســواء  الشعب،  جانب 

نقله لساحات التظاهر.

يرى بعض املراقبني أن 
ثمة عالقة وطيدة بني 

سائقي سيارات األجرة 
وصناع القرار بتركيا.

■ ■ ■
وأخبر يلدريم السائقني 

أنه سائق ماهر، فرد 
أحد السائقني: »لو 
وضعنا قبعة على 
رأسك، وأعطيتك 

سيارتي لألجرة لتعمل 
عليها ملا عرفك أحد«.

■ ■ ■
قلما ذكر أحد أن 
سائقي التاكسي 
استغلوا املوقف 

ليفرضوا أسعارًا، أو 
أنهم أنزلوا راكبًا دون 

إيصاله.

باختصار

لبى الشعب التركي، بكامل أطيافه السياسية وفئاته العمرية، طلب الرئيس، رجب طيب أردوغان، لمواجهة الدبابات، بيد أن عوامل 
مساعدة، قلما تم ذكرها، منها  السيارات التي أقلتهم وأعادتهم للبيوت

هوامش

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

الخميس 21  يوليو / تموز 2016 م   16 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 689  السنة الثانية
Thursday 21 July 2016

سعدية مفرح

ال  املــعــاصــرة؛  اإلعالمية  »الحقيقة«  لنواجه  األوان  آن 
وجــــود إلعــــالٍم مــحــايــٍد وغــيــر مــنــحــاز عــلــى اإلطــــالق. 
ولعلنا نحلم حلمًا عصيًا على التحقق، عندما يتعلق 
تلفزيونية  قــنــاة  مــشــاهــدة  أو  بــقــراءة صحيفٍة  ــر  األمـ
أن  من  الرغم  على  الحظ،  ولحسن   .)!( منحازة  غير 
ال مكان للحسن هنا، أن هذه الحقيقة املّرة ال يقتصر 
وجودها على إعالمنا في الوطن العربي، كما قد يبدو 
لبعضهم، بل هو الواقع في العالم كله. وأنا اإلعالمية، 
أزيــد مــن ربــع قرن  املكتوبة منذ  الصحافة  فــي  أعمل 
توجد وسيلة  أنــه ال  تمامًا  أؤكــد  أن  أستطيع  تقريبا، 
إعالمية واحدة محايدة حيادًا تامًا، ال في الشرق وال 
في الغرب. والحياد اإلعالمي الوحيد الذي يمكننا أن 
كتب  في  فقط  موجود  نشتهي  وكما  تامًا،  نصادفه 
الجامعات، حيث يدّس  اإلعــالم ومعاهده وكلياته في 

 اسمها الحياد.
ً
األساتذة في أفهام طالبهم خرافة

لكن هذا ال يعني قتل الحلم، في حني نستطيع ترشيده 
وفق ما هو متاح، أو يمكن أن يتاح في ظل األوضاع 
. نريد إعالمًا صادقًا 

ً
اإلعالمية والحريات املتاحة فعال

قــادر  مــا دام غير  الحقيقة،  يــقــول كــل  األقـــل، ال  على 
جــزئــيــًا، وال يشوهها  ولــو  يغيبها  ال  لكنه  ذلـــك،  على 
، فهل هذا 

ً
يقولها مكتملة أنه  يقنعنا  يزيفها، وال  وال 

مستحيل أيضا؟
في األحداث التركية التي بدأت بخبر محاولة االنقالب 
العسكري على النظام الحاكم في تركيا وما تبعه من 
أحـــداث جــرت خــالل ســاعــات، وتابعناها ليل الجمعة 
املاضي، على الشاشات التلفزيونية املختلفة واملواقع 
اإللــكــتــرونــيــة ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي التابعة 
الحياد  قضية  أطلت  املستقلة،  أو  والقنوات  للصحف 
أنه خرافة،  أخــرى،  ولنكتشف، مرة  اإلعالمي مجّددًا، 
تقول   

ً
واحـــدة  

ً
إعالمية  

ً
أن نجد وسيلة يمكن  وأننا ال 

الحقيقة كل الحقيقة، وال شيء غير الحقيقة. لكن هذا 
ال يعني أن جميع هذه الوسائل اإلعالمية تساوت في 
درجة انحيازها. ومن هنا، يمكن الحكم عليها، وعلى 
مدى مصداقيتها تجاه املشاهدين والقراء بشكل عام. 
القنوات  فــي بعض  االنــقــالب،  تابعنا خبر  وقــٍت  ففي 
ووفقا  معقول،  بشكل  والعاملية،  العربية  التلفزيونية 
ملصداقيٍة ال بأس بها نسبيًا، كانت هناك فضائيات 
وخدمات إخبارية وصحف قد انكشفت بطريقٍة مبالغ 

فيها، ذلك أنها لم تكتف بنقل جزٍء من الحقيقة، ولم 
تكتف بنقل األحداث من وجهة نظرها هي من الزاوية 
ــتــي تــنــاســبــهــا، وتــتــفــق مـــع رســالــتــهــا وســيــاســاتــهــا  ال
ذلك  تــجــاوزت  بــل  والبعيدة،  القريبة  وأهــدافــهــا  العامة 
كله لتزييف الحقيقة، باختالق أحداٍث لم تقع أساسا، 
بما  مــوجــودة، وشـــرح صــور  وتصوير مشاهد غير 
 ،

ً
يناقض معناها )!(. فكانت بعض الفضائيات، مثال

أنقرة  مــن  على مشاهد   ،
ً
مــبــاشــرة الــهــواء  على  تعلق 

الشعب  من  فيها جماهير حاشدة  بدت  وإسطنبول، 

أفــراد من  مع  بعنٍف وسخريٍة  تتعامل  التركي، وهــي 
الجيش املنقلب في الشوارع، رفضًا لالنقالب، وتأييدًا 
الجماهير  هــذه  مــن  ترحيب  بأنها  القائمة،  للشرعية 

بالجيش، وبالتالي مؤيدة لالنقالب.
ــان مــنــظــر املــذيــعــني واملـــذيـــعـــات فـــي اســتــديــوهــات  ــ وكـ
ــم يـــحـــاولـــون إقــنــاع  ــذه الــفــضــائــيــات مــضــحــكــًا، وهــ هــ
مشاهديهم بعكس ما يراه هؤالء املشاهدين بأعينهم، 
أن هذا  املباشرة  النتيجة  بآذانهم. وكانت  ويسمعونه 
الـــنـــوع مـــن الــتــحــيــز الــغــبــي واملــكــشــوف جـــدا أدى الــى 
نتيجة معاكسة تماما، كما أنه أفقد هذه القنوات جزءًا 
كبيرًا من مشاهديها الذين لن يعودوا إلى تصديقها 
وبالتالي،  فعال.  الصادقة  أخبارها  فــي  حتى  الحــقــًا، 
مــا تــخــســره هـــذه الــفــضــائــيــات ذات االنــحــيــاز الكامل 
السمعة  يتجاوز  الجماهير  لحنق  واملثير  واملكشوف 
إلــى ســوق اإلعـــالن الحــقــًا، فــال يمكن ملعلٍن أن يعلن 
املشاهدين  أمـــام  انكشفت  وســيــلــٍة  عــبــر  سلعته  عــن 
 على 

ّ
بشكل مفضوح، ألن مثل ذلك االنكشاف ال يدل

اإلعالمية  الوسائل  كــل  دامــت  مــا  انحيازها وحــســب، 
 بشكل أو بآخر، بل يدل أيضًا على 

ً
األخــرى منحازة

عدم حرفيتها في إيصال رسالتها املنحازة أيضًا.

خرافة اسمها الحياد اإلعالمي

وأخيرًا

ال يمكن أن نجد 
وسيلًة إعالميًة واحدًة تقول 

الحقيقة كل الحقيقة، وال 
شيء غير الحقيقة




