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أميركا: حّمى الثالثـاء الكبيـر
يحسم األميركيون اليوم، في آخر ثالثاء انتخابي رئاسي كبير، هوية المرشَحين 

الحزبيين، وسط جّو غير مسبوق من العنف. ]8[
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أسامة الصغير: التحالف مع »نداء تونس« مستقربن دغر في عدن... ورمضان مناسبة لتبادل إلقاء المسؤولية

23
سياسة

B

  شرق
      غرب

روسيا تعد بـ»مساعدة 
أكثر فاعلية« في حلب

ــــس اإلثــــنــــن أن  ــنـــت روســــيــــا أمــ ــلـ أعـ
ــّدم الـــدعـــم  ــقــ ــتــ ــة ســ ــا الــــجــــويــ ــهــ ــواتــ قــ
ــوات الــنــظــام  ــقــ ــر فـــاعـــلـــيـــة« لــ ــ ــثـ ــ »األكـ
ــر  ــ ــي حــــلــــب. وقــــــــال وزيـ ــ ــــوري فـ ــســ ــ الــ
الخارجية الروسي سيرغي الفروف 
)الصورة( في تصريحات صحفية، 
ــا يـــحـــدث فـــي حــلــب وحــولــهــا  إن »مــ
اآلن هــو مــا حــذرنــا األميركين منه 
سندعم  أننا  يعلمون  وهــم  مسبقًا، 
الطرق من  بأفعل  الــســوري  الجيش 
الــجــو حــتــى ال نــســمــح لــإرهــابــيــن 

باالستيالء على هذه األراضي«.
)رويترز(

أول رئيسة لبرلمان النظام 
السوري

انــتــخــب »مــجــلــس الــشــعــب« الــتــابــع 
للنظام السوري، في أولى جلساته 
ــا أمـــــــس اإلثـــــنـــــن فــي  ــقــــدهــ ــــي عــ ــتـ ــ الـ
ــر انــتــخــابــات  الــعــاصــمــة دمـــشـــق، إثــ
جــــرت فـــي إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، 
ــبـــاس رئـــيـــســـة لـــه،  ــة عـ ــديـ الـــنـــائـــب هـ
املنصب  تــتــولــى  ــرأة  ــ امـ أول  لــتــكــون 
فـــي تـــاريـــخ املــجــلــس. عـــبـــاس  فـــازت 
بالتزكية لكونها املرشحة الوحيدة 
قيادات  مــن  وهــي  املجلس،  لرئاسة 

حزب »البعث« في  دير الزور.
)العربي الجديد(

تركيا تعلن قتل ألف من 
»العمال الكردستاني« 

أعلنت هيئة األركــان التركية، أمس 
اإلثــنــن، أن قــوات األمــن تمكنت من 
قــتــل ألـــف عــنــصــر مــن حـــزب الــعــمــال 
الــكــردســتــانــي فـــي واليـــتـــي مــارديــن 
وشــــرنــــاق. وبــحــســب بــيــان الــهــيــئــة، 
فقد تمكنت قوات األمن التركية في 
العمليات التي قادتها في نصيبن 
بــمــارديــن مــن قتل 495 مــن مقاتلي 
 505 قتل  تم  بينما  »الكردستاني«، 
مــــن عـــنـــاصـــر الــــحــــزب فــــي شـــرنـــاق. 
فيما كشفت صحيفة »حرييت«، أن 
أحد عناصر »العمال« ممن تم إلقاء 
القبض عليهم، قال إن عنصرين من 
الحزب اغتاال نقيب املحامن طاهر 

إلجي في والية دياربكر.
)العربي الجديد(

عقبات أمام تشكيل 
حكومة وحدة تونسية

بــحــث الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
قــــائــــد الـــســـبـــســـي )الــــــصــــــورة( أمـــس 
اإلثنن، مع رئيس الحكومة الحبيب 
الصيد ثم مع رئيس البرملان محمد 
حكومة  تشكيل  مقترحه  الــنــاصــر، 
»وحــــــدة وطـــنـــيـــة«. وكـــــان الــســبــســي 
ــتـــرح تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــدة  ــد اقـ قـ
وطــنــيــة شــــرط أن يـــكـــون »االتـــحـــاد 
العام التونسي للشغل«، و«االتحاد 
ــارة  ــتــــجــ الـــتـــونـــســـي لـــلـــصـــنـــاعـــة والــ

والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة«، طــرفــن 
ــي اتـــحـــاد  ــ ــــؤول فـ ــســ ــ فـــيـــهـــا. لـــكـــن املــ
الــطــاهــري، قــال أمس  الشغل سامي 
فـــي حـــديـــث إذاعـــــــي: »نـــحـــن نــرفــض 
املــشــاركــة، والــرئــيــس يــعــرف مسبقًا 

أن االتحاد لن يشارك«.
)العربي الجديد(

ارتفاع التأييد 
البريطاني للخروج 

من االتحاد األوروبي
كــشــف مــعــدل لــنــتــائــج اســتــطــالعــات 
»وات-يــــــوكــــــي- مــــوقــــع  نــــشــــره  رأي 

ثــيــنــكــس« أمـــس اإلثــنــن أن غالبية 
مـــن الــبــريــطــانــيــن )51 فـــي املـــائـــة( 
تـــــــؤيـــــــد خـــــــــروجـــــــــًا مـــــــــن االتـــــــحـــــــاد 
األوروبـــــــي. وهــــذه الــنــســبــة الــتــي ال 
تــأخــذ فــي االعــتــبــار املــتــردديــن، هي 
مــــعــــدل ســلــســلــة مــــن اســـتـــطـــالعـــات 
الـــــرأي أجـــريـــت بـــن 27 مـــايـــو/أيـــار 
و5 يــونــيــو/حــزيــران الــحــالــي. وفــي 
ــرز عــشــر نــقــابــات  الــســيــاق، دعـــت أبــ
ــة نــشــرتــهــا  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــة فـ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
أمــس فــي صحيفة »ذي غــارديــان«، 
مــنــتــســبــيــهــا الــــســــتــــة مــــاليــــن إلــــى 

التصويت للبقاء في االتحاد.
)فرانس برس(

عادل األحمدي

اســتــقــبــل الــســيــاســيــون الــيــمــنــيــون بــــدء شهر 
رمضان بتبادل إلقاء املسؤولية على ما آلت 
»التضحيات«  إليه أوضاع البالد، واإلشادة بـ
 على »الــجــهــاد«، بينما اختار رئيس 

ّ
والــحــث

الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن يزور 
مدينة عدن، جنوب اليمن، آتيًا من السعودية 
ــدد مـــن وزراء حــكــومــتــه، فـــي خــطــوة  بــرفــقــة عـ
هــــي األولـــــــى مـــنـــذ تــعــيــيــنــه فــــي مــنــصــبــه فــي 
إبريل/نيسان املاضي. وأوضــح بن دغــر، في 
تصريحات صحافية أدلــى بها لدى وصوله 
إلى عدن، أمس اإلثنن، أنه جاء لتفقد أحوال 
املدينة وبحث حل املشاكل التي تواجهها، وال 
سيما االنقطاعات املتكررة للكهرباء، في ظل 
ارتــفــاع درجـــة الـــحـــرارة. وتــعــد زيـــارة بــن دغر 
إلى عدن األولى من نوعها منذ تعيينه خلفًا 
لرئيس الوزراء السابق، خالد محفوظ بحاح. 
السعودية  العاصمة  وكــان بن دغــر يقيم في 
الرياض. وجــاء هذا التطور بعد ساعات من 

الدوحة ـ أنور الخطيب

يرفض املتحدث باسم حزب »حركة النهضة« 
ــة  ــامـ الـــتـــونـــســـي، الــــنــــائــــب فــــي الــــبــــرملــــان، أسـ
الــصــغــيــر، االتــهــامــات الــتــي وجــهــهــا الرئيس 
الــتــونــســي الــســابــق، املــنــصــف املـــرزوقـــي، ضد 
الــحــركــة والــتــي ذهــب فيها إلــى حــد اتهامها 
»خــيــانــتــه« بــســبــب تــخــلــيــهــا عـــن الــتــحــالــف  بـــ
معه، وعقدها تحالفا مع حزب »نداء تونس«، 
باملس  قبلت  »النهضة«   

ّ
إن قوله  ومــن خــالل 

أجنبية.  دولـــة  قبل  مــن  التونسية  بالسيادة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أثــنــاء  ويــقــول الــصــغــيــر لـــ
زيـــارة قــام بها إلــى الــدوحــة، »إنــنــا فــي حزب 
حركة النهضة نتحفظ على هذه االتهامات، 
واقعية،  وغــيــر  حقيقية  غير  نعتبرها  الــتــي 
ومـــن الــصــعــب تــصــديــقــهــا، ولـــن نـــرد عليها، 
ألن رئـــيـــس حـــركـــة الــنــهــضــة، الــشــيــخ راشـــد 
الــغــنــوشــي، أوصـــانـــا أال نــخــون الــعــشــرة مع 
الثورة،  الثورة وبعد  قبل  املرزوقي،  الرئيس 

اشتباكات شهدها محيط مطار عدن الدولي 
بـــن قــــوات األمــــن ومــســلــحــن، قــالــت مــصــادر 
محلية إنــهــم حـــاولـــوا اقــتــحــام املـــطـــار، ونتج 
بيان  قــتــيــل.وأوضــح  االشتباكات سقوط  عــن 
مــنــســوب لــلــشــرطــة فـــي عــــدن، اطــلــع »الــعــربــي 
حملة  نفذت  أنها  منه،  نسخة  على  الجديد« 
مــداهــمــات فــي أحــيــاء خـــور مكسر حــيــث يقع 
التحالف،  املطار، وســط تحليق مقاتالت من 
»الخارجن  وذلك ملالحقة مسلحن وصفتهم بـ
بالعمل  واتهمتهم  والــقــانــون«،  الــنــظــام  على 

على زعزعة األمن واالستقرار.
 أما في تعز فلم يتوقف تصعيد املليشيات 
ــــل، بــيــنــهــم نــســاء  إذ قــتــل 6 مــدنــيــن عــلــى األقـ
وأطفال، وُجرح 11، في قصف ألحياء مدينة 
تــعــز، مــن قــبــل مــلــيــشــيــات الــحــوثــي والـــقـــّوات 

املتحالفة معها«.
في موازاة ذلك، تتوجه اآلمال نحو مشاورات 
الكويت على أمل الوصول إلى حل خالل هذا 
الــشــهــر، وخــصــوصــًا بــعــدمــا أعـــلـــن املــبــعــوث 
األمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ 
ــــوف تـــتـــابـــع خـــالل  أحــــمــــد، أن املـــــشـــــاورات سـ
املتحدث  أنهى  السياق،  شهر رمــضــان. وفــي 
)الحوثين(  الله«  »أنصار  لجماعة  الرسمي 
ــفــــاوض فـــي املــــشــــاورات،  ورئـــيـــس وفـــدهـــا املــ
ــه الــتــي اســتــمــرت  ــارتـ مــحــمــد عــبــدالــســالم، زيـ
لقاءات  أجــرى خاللها  السعودية،  إلــى  أليــام 
غير معلنة مع مسؤولن سعودين، بحسب 

مصادر مقربة من الحوثين.
في غضون ذلك انعكست األزمة االقتصادية 
ــي تــعــيــشــهــا الـــــبـــــالد، عـــلـــى الـــخـــطـــابـــات  ــتــ الــ
بالتزامن  أطلقت  الــتــي  واملــواقــف  السياسية 

»الــبــطــوالت و»الــتــضــحــيــات« التي  مــشــيــدًا بـــ
قــدمــهــا ويــجــتــرحــهــا الــيــمــنــيــون فــي مختلف 
»الجنون  ما وصفه  مواجهة  في  املحافظات 
الــبــربــري الهمجي والــحــقــد الدفن  والــخــراب 
الــــذي تــمــارســه عــصــابــات املـــشـــروع الــســاللــي 
الشخصية  بــالــثــارات  واملــســكــونــن  الطائفي 

ونحن لن نخون هذه العشرة بالرد على هذه 
االتهامات، رغم أن لدينا الكثير مما نقوله«.

وكان املرزوقي أعلن »أن حركة النهضة غّيرت 
النظام  مــع  بالتحالف  األســاســيــة  خــيــاراتــهــا 
ــــداًل مـــن الــتــحــالــف مـــع اإلســالمــيــن  الــقــديــم بـ
مشيرًا،  املــعــتــدلــن«،  والعلمانين  املعتدلن 
 على قناتي »تونس« و»فرانس 

ّ
في حوار ُبث

لــقــاء  أن  إلــــى  ــي،  ــاضــ املــ الــشــهــر  أواخــــــر   ،»24
باريس الذي جمع بن الرئيس الباجي قايد 
السبسي، وزعيم »النهضة« راشد الغنوشي، 
ــاف أن الــغــنــوشــي،  تـــّم مــن دون عــلــمــه«. وأضــ
من  »املؤتمر  لحزب  كــان وقتها حليفا  الــذي 
الديمقراطي من  الجمهورية« و»التكتل  أجل 
أجل العمل«، قرر »عقد ذلك االجتماع دون أن 
يكلف نفسه عناء إعالم حلفائه ال قبل اللقاء 
وال بـــعـــده«، مـــشـــددًا عــلــى أنـــه »حــمــى الــبــالد 
والــتــرويــكــا مــن انــقــالب أكــيــد كــان يــعــّد لــه في 

تلك الفترة«.
وحول االتهام الخاص بانتهاك دول أجنبية 
لــلــســيــادة الــتــونــســيــة، بــمــعــرفــة »الــنــهــضــة«، 
ــقــــول الـــصـــغـــيـــر إن »الــــســــيــــادة الــتــونــســيــة  يــ
محفوظة وكــل هــذا الحديث ال أســاس له من 
الصحة«. وفي ما يتعلق بالتحالف بن حزب 
ــداء تـــونـــس«، يــوضــح  ــ »الــنــهــضــة« وحــــزب »نـ
جانبنا،  مــن  مستقر  »التحالف  أن  الصغير، 
ــاالت، مـــن جــانــب  ــ ــكـ ــ لــكــن يـــواجـــه بــعــض اإلشـ
نـــداء تــونــس«. ويــؤكــد أن الــحــزب سيخوض 
االنتخابات البلدية املقبلة في جميع الدوائر 
االنــتــخــابــيــة، وأن هــنــاك تــفــكــيــرا فـــي خــوض 
الــدوائــر بلوائح  فــي بعض  هــذه االنتخابات 
مشتركة مع حزب »نداء تونس«، لكنه يقول 

إن هذا األمر لم يحسم بعد، ومن املبكر اتخاذ 
قـــرار نــهــائــي بــهــذا الــشــأن، ال سيما أن حــزب 
االنتخابات  قــانــون  إقـــرار  ينتظر  »النهضة« 
مع  حـــوارات  في  البلدية، وبعدها سينخرط 
مجموعة من األحزاب«، على حد قول الصغير 
إمكانية عقد تحالفات في  الــذي ال يستبعد 

بعض املناطق.
مــن جــانــب آخــــر، يـــرى املــتــحــدث بــاســم حــزب 
»حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة«، أن الـــحـــزب خــــرج أقـــوى 
العاشر، وأن من راهن  مما كان بعد املؤتمر 
عــلــى حــصــول انــشــقــاقــات فــيــه، خــســر رهــانــه، 
مختلف  مــع  بشفافية  تــعــامــلــت  الــحــركــة  ألن 
اآلراء والــتــوجــهــات فــيــهــا، وهـــي أعــلــنــت عن 
ــهـــات نــظــر مــخــتــلــفــة فــيــهــا، حــول  ــود وجـ ــ وجـ
هــيــكــلــيــة الـــحـــزب، وطــريــقــة انــتــخــاب املــكــتــب 
التنفيذي، وقد طرحت جميع الخيارات أمام 
عليها  التصويت  وتم  للحركة  العام  املؤتمر 
وحسمها مــن خــالل الــحــوار والــتــصــويــت، إذ 
ــازت خـــيـــارات الـــحـــزب الــجــديــدة ولــوائــحــه  حــ
قبل  مــن  عالية،  قبول  نسب  على  التنظيمية 

أعضاء املؤتمر.
أن نسبة  الصغير  الــصــدد، يضيف  هـــذا  فــي 
الـــتـــجـــديـــد فــــي انـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس شــــورى 

ــة، مــشــيــرًا  ــ ــائـ ــ ــي املـ ــت الــــــ 40 فــ ـــاربــ ــــزب، قـ ــــحـ الـ
الـــشـــورى ســيــقــوم بانتخاب  إلـــى أن مــجــلــس 
القطاعات  مــن  األعـــضـــاء،  مــن  املتبقي  الــثــلــث 
في  ضعيفًا  تمثيلها  كـــان  أو  تمثل  لــم  الــتــي 
الوقت  فــي نفس  املــجــلــس. ويــتــوقــع  عضوية 
أن يــضــم املــكــتــب الــتــنــفــيــذي لـــلـــحـــزب، الـــذي 
ســيــتــولــى الــغــنــوشــي اخــتــيــار أعــضــائــه بعد 
الـــتـــشـــاور، وجـــوهـــًا شــابــة وجــــديــــدة. ويــؤكــد 
أن أعـــضـــاء حــــزب »حـــركـــة الــنــهــضــة«، الــذيــن 
ســـيـــخـــتـــارون الـــجـــانـــب الـــــدعـــــوي، اســـتـــنـــادًا 
ــدأ الــتــخــصــص الــــــذي أقــــــره املــؤتــمــر  ــبـ ــــى مـ إلـ
أية عالقات تنظيمية  لهم  لن تكون  العاشر، 
مـــع حـــزب »حـــركـــة الــنــهــضــة«، الــــذي ستكون 
التونسين  جميع  النتساب  مفتوحة  أبوابه 

لعضويته.
وينفي أن يكون غياب رموز التيار اإلسالمي، 
خاصة في مصر واألردن وغيرها من الدول 
مقصودًا،  املؤتمر  افتتاح  حفل  عن  العربية، 
لكنه يلفت إلى أن التركيز في دعوات حضور 
املؤتمر كان على منطقة دول املغرب العربي، 
وهــــي املــنــطــقــة الـــتـــي تـــتـــواجـــد فــيــهــا الـــدولـــة 
التونسية وتتواجد فيها »النهضة«، إضافة 
ــاد األوروبـــــــي، بــحــكــم الــقــرب  إلــــى دول االتـــحـ
الــجــغــرافــي، وبــحــكــم أن هـــذه املــنــطــقــة تعتبر 
بــالــنــســبــة للسياسة  حــيــويــة واســتــراتــيــجــيــة 

الخارجية التونسية.
وحـــــــول مــــصــــادر تـــمـــويـــل املـــؤتـــمـــر الـــعـــاشـــر 
يقول  الــتــي صــرفــت،  املبالغ  للحركة، وحــجــم 
تــتــجــاوز 500 ألف  لــم  املــؤتــمــر  إن تكلفة عقد 
دوالر، وأن هـــذه املــبــالــغ جـــرى تــوفــيــرهــا من 

خالل تبرعات أعضاء الحزب.

ــــدء شـــهـــر رمــــضــــان. واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس،  مــــع بـ
عـــــبـــــدربـــــه مــــنــــصــــور هــــــــــــادي، يــــــــوم األحــــــــد، 
ــان لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة يـــحـــل عــلــيــنــا  ــ ــــضـ أن »رمـ
الــبــالد  داخـــل  غربتهم  يعيشون  والــيــمــنــيــون 
وخــارجــهــا«. وقــال هــادي إن السبب فــي ذلك 
يعود إلى »االنقالب اإلجرامي الذي حل على 
بــالدنــا والــــذي تــســبــب فــي تــدمــيــر مــقــدراتــهــا 
وتعطل وظائفها، وبسببه تضررت مصالح 
أدنــى  دون  السبل  بهم  وانقطعت  املــواطــنــن 

شعور لدى االنقالبين باملسؤولية«.
ومع إقرار الرئيس اليمني بصعوبة األوضاع 
التي يعيشها الشعب في هذه املرحلة، إال أنه 
استغل املناسبة للتعبئة العسكرية، وقال إن 
رمضان »شهر الرباط والصبر واالنتصار«، 

واملصالح العائلية الخاصة«، على حد قوله.
في املقابل، اعتبر محمد علي الحوثي، رئيس 
سلطة  تمثل  التي  العليا«،  الثورية  »اللجنة 
أنصار  التابعة لجماعة  العليا  الــواقــع  األمــر 
ــذا الـــعـــام والـــبـــالد  ــلـــه، أن رمـــضـــان يـــأتـــي هــ الـ
الــعــدوان من قبل  »محنة  بـ تعيش ما وصفه 
الحوثي بصمود  السعودي«. وأشاد  النظام 
ــال  ــكــ ــتــــبــــره »أشــ ــا اعــ ــ ــــي وجــــــه مـ »الــــشــــعــــب« فـ
ــر«. وأكـــــد الـــحـــوثـــي »أهــمــيــة  ــهـ ــقـ وصـــنـــوف الـ
ــروح الـــتـــي يــحــمــلــهــا شــهــر رمــضــان  ــ تــمــثــل الــ
في استمرار مسيرة الجهاد«، وفقًا ملا نقلت 
»سبأ«  الرسمية  اليمنية  األنــبــاء  وكــالــة  عنه 

بنسختها التي يسيطر عليها الحوثيون.
مــن جــهــتــه، خــصــص الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
عــبــدالــلــه صــالــح الـــجـــزء األغـــلـــب مـــن خــطــابــه 
ــان، بــتــوجــيــه الــخــطــاب إلــى  بــمــنــاســبــة رمـــضـ
بــأدوارهــم املختلفة.  أعضاء حزبه واإلشـــادة 
ــنــــون« عــلــى شق  وهـــاجـــم صـــالـــح مـــن »يــــراهــ
الـــصـــف بــــن حـــزبـــه املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي وبـــن 

جماعة أنصارالله )الحوثين(.
وفي سياق االستقبال السياسي والتوظيف 
الــتــعــبــوي لـــرمـــضـــان، اعــتــبــر رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لـــحـــزب الــتــجــمــع الــيــمــنــي لـــإصـــالح 
)اإلخوان امللسمن(، محمد عبدالله اليدومي، 
الــجــهــاد«. وقـــال اليدومي  أن »رمــضــان شهر 
إن »التذكير بالجهاد في هذا الشهر املبارك، 
نكون  ما  أحــوج  بماٍض مشرق، نحن  تذكيٌر 
الـــى االســـتـــرشـــاد بـــه، لــنــخــرج مـــن أزمــــة طــال 
أمدها، وبعد زمنها«، مستدركًا أن »التذكير 
للعبرة، ولإفادة  أن يساق  ينبغي  باملاضي 

منه في صنع حاضرنا«.

سورية

عزل الرّقة

جهود 
لملمة 

»النداء«

ــــي كــل  ــيــــن فـ ــدنــ ــتــــواصــــل بـــــدورهـــــا قـــتـــل املــ فــ
ــن مــنــاطــق ســيــطــرة »داعـــــــش« واملـــعـــارضـــة  مـ
الــســوريــة املــســلــحــة، تــحــديــدًا فـــي ديـــر الـــزور 
وإدلـــــــب. فــقــد قــتــلــت املـــقـــاتـــالت الــحــربــيــة 17 
شخصًا على األقل في ضربة جوية أصابت 
ســوقــًا بــمــحــافــظــة ديــــر الـــــزور أمــــس االثــنــن. 
بعد  على  العشارة  بلدة  الضربات  وقصفت 
نحو 60 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة دير 
الزور عاصمة املحافظة. كما قصفت طائرات 
حربية مناطق أخرى في املحافظة. أما مدينة 
إدلــب، فقد تعرضت بدورها لضربات جوية 
أدت ملقتل ثالثة أشخاص على األقل وإصابة 
30 آخرين واندالع النيران في سوق شعبي. 

الجديد«  »العربي  لـ ميدانية  مصادر  وتؤكد 
ـــن قــــــوات »ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« مــن  تـــمـــكُّ
ــنــــن، عــلــى قـــريـــة عــون  الـــســـيـــطـــرة، أمــــس اإلثــ
ــدادات الــواقــعــة عــلــى ضــفــة نــهــر الــســاجــور  ــ الــ
الشمالي. كما سيطرت على  ريــف منبج  في 

عودة  على  الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  في 
ه  النواب الذين استقالوا من »النداء«، وتوجُّ
مــعــظــمــهــم إلــــى كــتــلــة الـــحـــرة الـــتـــي يــقــودهــا 
املتنحي من  الــعــام  األمـــن  مــــرزوق،  محسن 
قــيــادة »الــــنــــداء«، وعــلــى الــجــزء اآلخــــر الــذي 
بــقــي عــلــى الــحــيــاد، ولـــم يــعــد ينتمي لكتلة 
»الـــنـــداء« ولــم يتوجه بـــدوره إلــى »الــحــرة«. 
ويــعــتــبــر طــوبــال أن االتـــصـــاالت والــلــقــاءات 
التي تجمع الكتلة بالنواب الذين غادروها 
تــنــبــئ بـــعـــودة قــريــبــة ألغــلــبــهــم، »طـــاملـــا أن 
األسباب التي أدت إلى انشقاقهم قد انتهت 
اآلن. فالكتلة صارت مستقلة القرار ولم تعد 
مــهــّمــشــة داخــــل الـــحـــزب، بــاإلضــافــة إلـــى أن 
معظمهم كان على خالف مع رئيس الكتلة 

السابق، وقد تنحى«، على حد قوله.
وســّجــلــت كــتــلــة نــــداء تــونــس عــــودة نــائــَبــن 
ليرتفع  املاضي،  األسبوع  منها،  ن 

َ
مستقيل

عدد أعضائها إلى 62. وأعلن كل من النائبة 
صابرين قوبنطيني املستقيلة من »النداء« 
والنائب محمد الراشدي عضو كتلة الحرة 

رامي سويد

تــــــــــــــواصــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــوات »ســــــــــــوريــــــــــــة 
الــديــمــقــراطــيــة«، الــتــي تــشــّكــل قـــوات 
عمودها  الكردية  الشعب«  »حماية 
ريف  في  مناطق سيطرتها  توسيع  الفقري، 
منبج شـــرق حــلــب، بــغــطــاء جـــوي مــن طــيــران 
التحالف الدولي، على حساب تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش( الذي يتراجع، تدريجيًا، 
أمــــام الـــقـــوات املــهــاجــمــة. ويـــتـــزامـــن ذلــــك، مع 
ــاكـــات بــــن الــتــنــظــيــم وقــــــــوات الــنــظــام  ــبـ ــتـ اشـ
السوري التي تحاول بدورها مع املليشيات 
إثريا  لها، تحقيق تقدم على طريق  الداعمة 
الطبقة الذي يصل مناطق سيطرة النظام في 
الشرقي  حماة  بريف  ومحيطها  إثــريــا  بلدة 
مــــع مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة »داعــــــــش« فــــي مــديــنــة 

الطبقة وريفها جنوب غرب الرقة.
أما الطائرات الروسية والسورية الحكومية، 

تونس ـ أمينة الزياني

يسعى حـــزب نـــداء تــونــس، أخــيــرًا، 
إلـــى اســتــعــادة مــوقــعــه كــأكــبــر كتلة 
نــيــابــيــة فـــي الـــبـــرملـــان، إذ ال تــدخــر 
ــاع الــــنــــواب املــســتــقــيــلــن  ــنـ الــكــتــلــة جـــهـــدًا إلقـ
منها لتعزيز صفوفها مجددًا. كما ال ينفك 
رئيسها الــجــديــد، سفيان طــوبــال، يــردد أن 
»نداء تونس« سيسترد قريبًا موقعه الذي 
خــســره إثـــر االنــشــقــاقــات، مــا يــشــيــر إلـــى أن 
نقاشات هامة ومفاوضات جارية مع نواب 

عدة بهدف ضمهم إلى كتلة »النداء«.
ولـــم يتقّبل »الـــنـــداء« الــتــراجــع الـــذي شهده 
ــن 

َ
أشـــهـــرًا عــــدة إثــــر فـــــوزه فـــي االســتــحــقــاق

وعلى  والتشريعي.  الرئاسي  ن  االنتخابيَّ
الــرغــم مــن أن الــخــالفــات كــانــت على أشدها 
ــة بــن  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــع الـــقـــائـــمـــات االنـ ــ إبـــــــان وضــ
ــام زعـــيـــمـــه املــــؤســــس، الــرئــيــس  ــ قــــيــــاداتــــه، قـ
الــتــونــســي الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، بـــدور 
مــهــم فـــي فـــض هــــذه الـــنـــزاعـــات والــتــخــفــيــف 
مـــن حــدتــهــا، لــيــنــفــرط عــقــد الـــحـــزب سريعًا 
الــرئــاســة فــي قرطاج  إثــر انتقاله إلــى قصر 
ا  ويصبح، وفق ما عّبر عنه مراقبون، جزء
من الخالف، بسبب ما سّموه انحيازه لفئة 

دون أخرى في الحزب.
ــل »الـــــنـــــداء« تـــراجـــعـــه لــيــخــســر ثــلــث  ــ ــ وواصـ
نــوابــه، ويــتــأخــر بــذلــك إلــى املــرتــبــة الثانية، 
فيما قفزت حركة النهضة إلى املركز األول، 
والـــذي رفضته ضمنيًا العــتــبــارات عــدة، إذ 
لــم تــطــالــب »الــحــركــة« بنصيبها فــي قــيــادة 
البرملان أو هياكله، ولم تدع إلى الترفيع في 
حصتها من الــوزارات واملحافظات. وتركت 
مــا هــو عليه«.  »الــوضــع على  الحركة بذلك 
فــي تصريحات متتالية  »الــحــركــة«  وأكـــدت 
أن »ال الفرقاء السياسيون داخل البالد، وال 
الدوليون،  والحلفاء  اإلقليميون  الالعبون 
يقبلون بأن تكون الحركة في مقدمة قيادة 
البالد. كما أن مطالبتها بالحقوق املترتبة 
ــد 

ّ
ــد يــعــق ــا قــ ــّدمـــهـ ــقـ ــع الــــنــــداء وتـ ــراجــ عـــلـــى تــ

الــوضــع ويــعــيــدهــا مـــرة أخــــرى إلـــى واجــهــة 
متمسكة  لكنها  أكــثــر،  ستنهكها  صــراعــات 
بما أفرزته االنتخابات من توازن سياسي، 
وتــصــّر بــوضــوح على احــتــرامــه على الرغم 

من املتغيرات.
ويعّول رئيس كتلة »النداء«، سفيان طوبال، 

طــريــق مــنــبــج جــرابــلــس فــي املــنــطــقــة املــمــتــدة 
من قرية عون الدادات حتى أربع كيلومترات 
القوات  هــذه  لتصبح  منبج،  باتجاه  جنوبًا 
عــلــى بــعــد ســتــة كــيــلــومــتــرات فــقــط مــن مدينة 

منبج التي يتحّصن بها »داعش«.
وعــــلــــى الـــجـــبـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة فــــي ريـــــف مــنــبــج 
الشرقي، أحرزت قوات »سورية الديمقراطية« 
مــزيــدًا مــن الــتــقــدم عــلــى الــطــريــق الـــذي يصل 
بعد  على  لتصبح  نجم،  بقلعة  منبج  مدينة 
أقل من عشرة كيلومترات من مدينة منبج من 
الجهة الشرقية، وذلك بعد وصول تعزيزات 
ــنـــاديـــد«  ــيـــرة مــــن مــلــيــشــيــا »جــــيــــش الـــصـ ــبـ كـ
الديمقراطية«.  »سورية  قــوات  في  املنضوية 
وتــتــألــف »جــيــش الــصــنــاديــد«، فــي معظمها، 
التي  العربية  شّمر  عشيرة  مــن  مقاتلن  مــن 
تــســكــن مــنــطــقــة الــجــزيــرة الـــســـوريـــة، بــزعــامــة 
الشيخ القبلي حميدي دهام الجربا، ورئيس 
إقليم الجزيرة في نظام اإلدارة الذاتية الذي 
يــديــر مــن خــاللــه حــزب االتــحــاد الديمقراطي 

الكردي مناطق سيطرته شمال سورية.
وجــــاءت هـــذه الـــتـــطـــورات، أمـــس اإلثـــنـــن، في 
ي منبج الشمالي والشرقي بعد يوم واحد 

َ
ريف

ــة الــديــمــقــراطــيــة«  مـــن تــحــقــيــق قــــوات »ســـوريـ
تــقــدمــًا كــبــيــرًا عــلــى جــبــهــات الــقــتــال فــي ريــف 
منبج الــجــنــوبــي، إذ ســيــطــرت عــلــى أكــثــر من 

عودتهما، رسميًا، إلى كتلة نداء تونس، في 
مرتبتها  لتستعيد  صفوفها  تــعــزيــز  إطـــار 
األولـــى. وضــّمــت »الــنــداء« أربــعــة مستقيلن 
مـــن املــجــمــوعــة الــنــيــابــيــة لــالتــحــاد الــوطــنــي 
الحر، ما نتج عنه اندالع نزاع بن الحزبن لم 
ق »الوطني الحر« مشاركته 

ّ
يحل بعد، إذ عل

عشر قرى ومزارع شمال بلدة أبو قلقل التي 
استعادتها، أول من أمس األحد، لتصبح هذه 
القوات على بعد أقل من أربعة كيلومترات من 
مدخل مدينة منبج الجنوبي، إثر سيطرتها 
على نحو ستة كيلومترات من الطريق الذي 
يصل منبج ببلدة الخفسة بريفها الجنوبي.

وتبدو االستراتيجية العسكرية التي تتبعها 
قـــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« فــي هجومها 
على منبج عالية النجاعة، وفقًا ملراقبن، نظرًا 
 هذه القوات نجحت حتى اآلن بحرمان 

ّ
إلى أن

»داعش« من خطوط إمداده التي تصل مدينة 
منبج بمناطق سيطرته في محيطها من ثالث 
جهات. وبات التنظيم محرومًا من أي خطوط 
إمـــــــداد لــــه نـــحـــو مــنــبــج مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، 
باستثناء الجهة الغربية التي يبدو أن قوات 
»سورية الديمقراطية« تتعمد تركها مفتوحة 
لــلــتــنــظــيــم لــتــتــمــكــن عــنــاصــره مـــن االنــســحــاب 
بشكل سريع حن تحن ساعة اقتحام املدينة.
كما استطاعت قوات »سورية الديمقراطية« 
فصل عناصر داعش التي تتواجد في مدينة 
منبج عــن بــاقــي قــواتــه فــي مــديــنــة جرابلس 
شمااًل، ومدن، وبلدات الخفسة، ودير حافر، 
ومسكنة جنوبًا التي يسيطر عليها »داعش«. 
الديمقراطية«  قـــوات »ســوريــة  تــكــون  وبــذلــك 
التنظيم  السريع،  تقدمها  قد حرمت، بفضل 
ــالـــة نــحــو  ــّعـ ــفـ مــــن جــمــيــع خـــطـــوط إمــــــــداده الـ
ــارات الــتــحــالــف الــدولــي  ــ مــنــبــج. وســاهــمــت غـ
ملحاربة »داعــش« بدعم تقدم قــوات »سورية 
ولم  منبج.  ريــف  فــي  الــســريــع  الديمقراطية« 
طــيــران  تضليل  فــي  التنظيم  أســالــيــب  تنفع 
ــذ، خــــالل األيــــام  ـ

ّ
ــف الــتــحــالــف الــــدولــــي الـــــذي نـ

ــة الــتــي  ــارات الـــجـــويـ ــغـــ ــرة، عــــشــــرات الـــ ــ ـــيـ األخــ
التنظيم على االنسحاب من مناطق  أجبرت 
استراتيجية، كان يتمسك بالسيطرة عليها.

إنسانية، تحدث عنها  كارثة  وتترقب منبج 
مـــكـــتـــب األمـــــــم املــــتــــحــــدة لــتــنــســيــق الــــشــــؤون 
 إن الــهــجــوم 

ً
اإلنــســانــيــة أمـــس االثـــنـــن، قــائــال

على املدينة »تسبب في نــزوح نحو 20 ألف 
مدني ويمكن أن يتسبب في نزوح نحو 216 
 نشطاء مقّربون 

ّ
ألفا آخرين إذا استمر«. وبث

مــن قــــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، أول من 
ــزّورة،  ــ ــظــهــر أســلــحــة مـ

ُ
ــد، صــــورًا ت ــ أمـــس األحـ

وهـــي عــبــارة عــن مــجــّســمــات ملــدافــع عسكرية 
الــتــنــظــيــم، ووضــعــهــا في  ورشـــاشـــة صنعها 
أماكن معّينة على جبهات القتال في محيط 
بلدة أبو قلقل، قبل خسارته السيطرة عليها 
ــدولـــي  ــيــــران الـــتـــحـــالـــف الـ ــهـــدف تــضــلــيــل طــ بـ
لتكتشفها قوات »سورية الديمقراطية« بعد 

سيطرتها على البلدة.
على صعيد آخر، فشلت قوات النظام السوري 
في تحقيق أي تقدم جديد ُيذكر على محاور 
ي 

َ
بــن محافظت اإلداريــــة  الــحــدود  القتال على 

الــذي  الطبقة  إثــريــا  حماة والــرقــة على طريق 
لتدخل  السيطرة عليه  الــنــظــام  قـــوات  تــحــاول 
إلـــى مــحــافــظــة الـــرقـــة الــســوريــة الــتــي يسيطر 
عليها »داعش«، وتقترب من مدينة الطبقة في 
التنظيم  الغربي. وصــّد  الجنوبي  الرقة  ريــف 
النظام ومليشيا  قــوات  ته 

ّ
هجومًا جديدًا شن

ــّونــــة مــــن مــقــاتــلــن  ــكــ »صــــقــــور الــــصــــحــــراء« املــ
ســـوريـــن مـــوالـــن لــلــنــظــام، أمــــس اإلثـــنـــن، إذ 
على  السيطرة  مــن  التنظيم  عناصر  تمّكنت 
الــعــالج على بعد نحو خمسة  أبــو  قــريــة بير 
إثريا  بلدة  الشرق من  إلــى  وثالثن كيلومترًا 
التي تسيطر عليها قوات النظام شرق حماة، 
استعادتها،  فــي  النظام  قـــوات  تنجح  أن  قبل 
لتضمها إلــى قــريــة بير إمــبــاج املــجــاورة لها. 
وســـيـــطـــرت قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى هــــذه الــقــريــة 
األخـــيـــرة، أول مــن أمـــس األحــــد، لــتــثــّبــت قــوات 
ســيــطــرتــهــا عــلــى نــحــو أربـــعـــن كــيــلــومــتــرًا من 
الطريق الذي يصل بلدة إثريا بمدينة الطبقة 

بريف الرقة الجنوبي الغربي.
ــذلــــك، أصــبــحــت قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى بعد  وبــ
نــحــو خمسن كــيــلــومــتــرًا مــن مــديــنــة الطبقة 
االستراتيجية. وبالتالي، بات التنظيم مهددًا 
بـــخـــســـارة مــنــاطــق شــاســعــة فـــي ريــــف الــرقــة 
الــجــنــوبــي الـــغـــربـــي، خــصــوصــًا مـــع انــشــغــال 
عناصره بقتال قوات »سورية الديمقراطية« 

في ريف حلب الشرقي.

في االئتالف الحاكم، مشيرًا إلى أن نوابه تم 
الفاسد لينضموا  إغــواؤهــم بالرشى واملــال 
»الــنــداء«. فيما قــّدم حــزب »الــنــداء« دعــاوى  لـــ
قضائية ضــد قــيــادات مــن »الــوطــنــي الــحــر« 

بتهمة القذف واالدعاء الباطل والتشويه.
وقالت قوبنطيني، أخيرًا، إنها قّدمت طلبًا 
لــالنــضــمــام إلــــى كــتــلــة نـــــداء تـــونـــس، نــظــرًا 
ــــالح  ــار اإلصـ ــة فــــي مـــسـ ــديـ ملــــا ملــســتــه مــــن جـ
داخــــل الــحــزب والــكــتــلــة، ورغــبــة فــي تدعيم 
الــكــتــلــة وإعـــادتـــهـــا إلــــى مــرتــبــتــهــا األولـــــى، 
الوفاء  إلى  االلتفات  للنواب  وذلــك ليتسنى 
ــة جــهــاتــهــم  ــدمـ بـــوعـــودهـــم االنــتــخــابــيــة وخـ
بـــعـــدمـــا ألـــهـــتـــهـــم الــــخــــالفــــات طـــيـــلـــة الــســنــة 
املـــاضـــيـــة عـــن الـــعـــمـــل. وبـــّيـــنـــت قــوبــنــطــيــنــي 
الهيئة  رئـــاســـة  بــالــحــاج  مـــغـــادرة رضــــا   

ّ
أن

ــنــــداء، تــعــتــبــر مــؤشــرًا  الــســيــاســيــة لـــحـــزب الــ
ــز عــلــى الـــعـــودة إلـــى الــحــزب. 

ّ
إيــجــابــيــًا يــحــف

وبّررت ذلك بأن بلحاج كان وجهًا من وجوه 
األزمة التي أدت إلى انقسام الحزب وتفككه، 
بــحــســب تــعــبــيــرهــا. ولــــم تــخــتــلــف تــبــريــرات 
الــراشــدي عن األســبــاب التي  النائب محمد 
األم،  للكتلة  الــعــودة  إلــى  قوبنطيني  دفعت 
النيابية  بــاملــجــمــوعــة  االلــتــحــاق  أن  أّكــــد  إذ 
»النداء« هدفه املساهمة في إعادة التوازن  لـ
للمشهد البرملاني بعدما اختلت بانقسامه 

فه إلى املرتبة الثانية.
ّ
وتخل

ويـــرجـــح مـــراقـــبـــون لــلــمــشــهــد الــبــرملــانــي أن 
تشهد الفترة املقبلة استرداد كتلة »النداء« 
نــوابــا عـــدة، فــي مقدمتهم فــاطــمــة املــســدي، 
ومحمد الطرودي، وبشرى بلحاج حميدة، 
وألفة السكري، خصوصًا أن هــؤالء النواب 
تأثيرهم في جهاتهم وقدرتهم على  فقدوا 
الـــتـــحـــرك والـــفـــعـــل بـــعـــدمـــا غــــــــادروا الـــحـــزب 
نــواب غير منتمن  إليهم  الحاكم. وُيضاف 
لكتل، مثل نواب املبادرة وبعض املستقلن.

ويفسر مراقبون ذلك بالنقاشات املاراثونية 
التي تجريها »الكتلة« مع النواب املذكورين 
ــم  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ ــــحـ ــا الســــتــــقــــطــــابــــهــــم وإلـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وسـ
محادثات خارج  إلى  باإلضافة  بصفوفها، 
الـــبـــرملـــان بـــن األحــــــزاب تــجــري بــهــدف ضم 

»النداء«. نوابهم لـ
وأصـــبـــحـــت بـــذلـــك كــتــلــة »الـــــحـــــرة« مـــهـــّددة 
بتناقص عدد نوابها في ظل اإلغراءات التي 
يــحــاول الــنــدائــيــون تــقــديــمــهــا لــلــراغــبــن في 
ــق مــصــادر مــن كتلة »الــحــرة« 

ّ
الــعــودة. وتــعــل

»العربي الجديد، قائلة  على ذلك، في حديث لـ
إن »الفترة املقبلة ستكون حاسمة بالنسبة 
لكتلة الحرة، إذ سيتبّن من التحق بها من 
أجل مبدأ ورغبة في تأسيس مشروع جديد، 
وبن من التحق بحثًا عن موقع أو منصب. 
إلى  للعودة  وهــؤالء األخيرون سيسارعون 
النداء في ظل ما يــرّوج عن تشكيل حكومة 
وحـــدة وطــنــيــة سيتم إعــــادة تــوزيــع املقاعد 
الوزارية والوظائف العليا في إطارها على 

األحزاب املشاركة فيها.
كــتــلــة  ــادة  ــعــ ــتــ اســ أن  ــبــــون  ــراقــ مــ يــعــتــبــر  وال 
»النداء« موقعها األول سيؤثر كثيرًا، فطاملا 
لم يتجاوز الحزب خالفاته، فإن الكتلة تبقى 
مهددة باالنقسامات، خصوصًا أن الحزب لم 
 على ميثاق سياسي بن أعضائه، وإنما 

َ
ُينب

الرئيس املؤسس  التعاطف مع  على أســاس 
ــة، الـــــــذي أضــحــى  ــنـــهـــضـ ــزب الـ ــ ــة حــ ــارعــ ــقــ ومــ
»النداء«، والحريص على  الشريك الرئيسي لـ

وحدته أكثر منه، وفقًا للمراقبن.
وبحسب هؤالء املراقبن، ال يمكن الحديث 
عــن وحـــدة فــي حــزب »الـــنـــداء« طــاملــا لــم يتم 
وضــــع الــهــيــاكــل واآللــــيــــات لــفــض نــزاعــاتــه 
الـــداخـــلـــيـــة والـــحـــســـم فــيــهــا، وطـــاملـــا ال يتم 
األطــراف،  بها جميع  قيادة ترضى  اختيار 

ولم تتورط في املال الفاسد.

لم يحدد بن دغر مدة بقائه في عدن )فايز نور الدين/فرانس برس(

قّدم حزب »النداء« دعاوى قضائية ضد قيادات من »الوطني الحر« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

منبج في العام 2012 )توصيف مصطفى/فرانس برس(

تتّبع قوات »سورية 
الديمقراطية« 

استراتيجية عسكرية 
ضد »داعش« 

في معركة منبج، 
بغطاء جوي من 

التحالف الدولي، إذ 
تمّكنت من استعادة 

مناطق عّدة في 
أرياف المدينة، ما 

أدى إلى محاصرة 
التنظيم وقطع 

إمداداته، استعدادًا 
القتحامها الُمرتقب

يُجري حزب »نداء تونس« نقاشات ماراثونية مع نواب مستقيلين من 
كتلته النيابية، ومستقلين ومن أحزاب أخرى، الستقطابهم، بعد تراجع 

ترتيبه البرلماني، وسط اتهامات بإغرائهم بالرشى والمال
قضيةالحدث

محاصرة »داعش« في 
المدينة من 3 اتجاهات

تونس: مساعي توحيد الكتلة 
واتهامات بإغراء النواب

حوارمتابعة

عين عيسى
تمكن مقاتلو المعارضة 

السورية من استعادة 
السيطرة على قرية عين 
عيسى في جبل التركمان 
بريف الالذقية الشمالي، 
بعد ساعات من سيطرة 
قوات النظام السوري. 
وقال الناشط اإلعالمي 

عمر مدنية إن »الفصائل 
استعادت السيطرة على 

القرية«، مشيرًا إلى »مقتل 
عدد كبير من قوات 

النظام«.

التقدم متزامن باتجاه 
منبح والطبقة بهدف 

محاصرة التنظيم

الهجوم على 
منبج سيتسبب بنزوح 

200 ألف مدني

زيارة بن دغر هي 
األولى منذ تعيينه في 

منصبه في إبريل

الصغير: قد نخوض 
االنتخابات البلدية 

بتحالفات مع »النداء«

كتلة »الحرة« 
باتت مهّددة بتناقص 

عدد نوابها

يعّول حزب النداء« 
على عودة نواب 

استقالوا من كتلته

لم يتردد معظم 
الفاعلين األساسيين في 

المشهد اليمني، من 
استغالل بدء شهر رمضان 

بهدف توصيل رسائل 
سياسية وعسكرية

يكشف المتحدث 
باسم حزب »حركة 

النهضة« التونسي، 
النائب أسامة الصغير، 
لـ»العربي الجديد«، أن 

التحالف مع »نداء 
تونس« ال يزال مستقرًا
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سياسة

هزيمة الطائفية 
قبل اإلرهاب

D D

حديث مبادلة أرض من 
سيناء بجزء من النقب ال 

يزال حاضرًا

السيسي يبدو طموحًا 
ألداء دور إقليمي فيما 

تبقى من مدته الرئاسية

للحدث تتمة...

الدور 
المصري 

فلسطينيًا

ضربة شمالي عّمان: استهداف جديد لالستخبارات

وبينها  »فتح«،  داخل  فلسطينية  مصالحة  تحقيق  على  المصري  النظام  يعمل 
سعي  سياق  في  محتمل،  تفاوض  أي  أمام  الطريق  لتمهيد  »حماس«،  وحركة 
تنازل مصر عن  إمكان  الحديث عن  إقليمي، وفي ظل عودة  بدور  للقيام  النظام 

جزء من سيناء لمصلحة الفلسطينيين، مقابل مساحة من صحراء النقب

القاهرة ـ العربي الجديد

رغــم نفي وزيـــر الــخــارجــيــة املصري 
سامح شكري، ومصادر دبلوماسية 
عــديــدة فــي وزارتــــه، أن يــكــون الــدور 
املــــصــــري الـــجـــديـــد فــــي عــمــلــيــة الــــســــام بــن 
الــتــنــازل  يتضمن  وإســرائــيــل  الفلسطينين 
للفلسطينين  ســيــنــاء  أرض  مـــن  جــــزء  عـــن 
النقب،  فــي صــحــراء  مــقــابــل مــســاحــة مماثلة 
إال أن الحديث لــم يتوقف عــن هــذا األمـــر في 
املـــنـــتـــديـــات الــســيــاســيــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
تــأكــيــد نــشــطــاء ســيــنــاويــن أن عملية إخــاء 
شمال شرق سيناء املمنهجة من األهالي هي 

خطوة أولى على طريق املبادلة.
أبو  البارز مسعد  السيناوي  الناشط  وكتب 
فجر، والــذي كان عضوًا في لجنة الخمسن 
ــالــــي بــعــد  ــري الــــحــ ــ ــــصـ ــع الــــدســــتــــور املـ لــــوضــ
املسلمن«،  اإلطاحة بحكم جماعة »اإلخــوان 
تـــدويـــنـــة طــويــلــة عــلــى صــفــحــتــه عــلــى مــوقــع 
الرئيس  أن  أعلن فيها تأكده من  »فيسبوك« 
على  سيوافق  السيسي  عبدالفتاح  املــصــري 
النهائي  الهدف  املبادلة، وأن هذا هو  عملية 
ــــن عـــمـــلـــيـــة اإلخـــــــــاء والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري  مـ
املــمــنــهــجــة ألهــالــي ســيــنــاء مــن الــشــيــخ زويــد 

وحتى رفح، بدعوى مكافحة اإلرهاب.
ــى الــتــي ُيـــطـــرح فيها  ــ ــرة األولـ لــيــســت هـــذه املــ
مــــوضــــوع مـــبـــادلـــة قــطــعــة مــــن أرض ســيــنــاء 
بجزء من صحراء النقب لتوسيع قطاع غزة 
فـــي االتـــجـــاه الــجــنــوبــي الــغــربــي الســتــيــعــاب 
وسائل  إذ طرحت  الفلسطينية،  األســر  آالف 
املشروع من  أميركية وإسرائيلية هذا  إعام 
املــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين  وفــي  قــبــل. 
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه 
قطعة  على  للحصول  مشابها  عرضا  رفــض 
ألـــف كيلومتر  مـــن ســيــنــاء مــســاحــتــهــا  أرض 

ــيــــس املــــعــــزول  ــرئــ مــــربــــع وذلــــــــك فـــــي عــــهــــد الــ
ــذه األطــــروحــــات  ــ مــحــمــد مــــرســــي. وعـــــــادت هـ
إلــى الــواجــهــة فــي ظــل مستجدين أساسين، 
ــو الـــخـــاف بـــن إســـرائـــيـــل مـــن جهة  األول هـ
وأطـــــراف  واألردن  ومـــصـــر  والــفــلــســطــيــنــيــن 
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة املــطــروحــة  أخــــرى حــــول املــ
دعــوة  هــو  الثاني  واملستجد  للسام،  حاليا 
وإسرائيل  للفلسطينين  املفاجئة  السيسي 
أي  »ملناقشة  املفاوضات  طاولة  إلــى  للعودة 
مبادرة«، وبدء النظام املصري رعاية جهود 
للمصالحة الفلسطينية الداخلية بن عباس 
والقيادي املفصول من »فتح« محمد دحان، 

وبن عباس وحركة »حماس«.
ــات حــــول  ــاعــ ــمــ ــتــ ــت بـــــاريـــــس اجــ ــافــ ــتــــضــ واســ
الــوزراء  التي أعلن رئيس  الفرنسية  املــبــادرة 
اإلسرائيلي بنيامن نتنياهو رسميا رفضه 
لــهــا، ويـــوضـــح مــصــدر دبــلــومــاســي فرنسي 
ال  االجتماعات  »هــذه  أن  الجديد«  لـ«العربي 
يعّول عليها إلنجاح املبادرة، ولكنها تسمح 
بطرح أفكار جديدة إلقناع إسرائيل بها، أو 
الضغط عليها للتخلي عن سياسة االلتفاف 
وكسب الــوقــت«. ويــؤكــد املــصــدر أن »باريس 
ـــعـــرض 

ُ
تــــريــــد إنــــجــــاح مـــبـــادرتـــهـــا الــــتــــي ســـت

ــم املــتــحــدة ومــجــلــس األمــن  رســمــيــا عــلــى األمــ
أولــهــمــا رغبة  الــحــالــي لسببن:  الــعــام  نهاية 
أن يكون لها دور محوري جديد  فرنسا في 
في الشرق األوسط، وثانيهما إيمان الدوائر 
الــصــراع  اســتــمــرار  بــأن  الفرنسية  السياسية 
الستمرار  سيؤدي  الفلسطينية  القضية  في 
اشتعال األوضاع في مختلف مناطق الشرق 
األوسط، بما في ذلك سورية ولبنان املهمن 
لفرنسا تاريخيا وثقافيا، وليبيا املهمة لها 
ــول الــتــبــايــن فـــي مــواقــف  اســتــراتــيــجــيــا«. وحــ
 »نتنياهو 

ّ
األطراف الفاعلة، يقول املصدر إن

ال يريد الذهاب إلى طاولة مفاوضات تحت 

ضغط، وواشنطن تكتفي حتى اآلن بعبارات 
مــجــامــلــة مــثــل نــحــن مــعــكــم، ونـــقـــدر املـــبـــادرة 
الفعل األكثر  وغيرها من املبادرات، فيما رد 
تأييد  بــإعــانــه  السيسي  مــن  إيجابية صــدر 
املــبــادرة، لكن مصر واألردن تــؤيــدان قبل كل 
ــارق بن  ــ ــنـــاك فـ ــادرة الــعــربــيــة، وهـ ــبــ شــــيء املــ
ــادرتـــن بــالــتــأكــيــد، فـــا يــمــكــن االنـــطـــاق  ــبـ املـ

منهما سويا«.

معلومات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
أولوية تفيد بأن املهاجمن كانوا قد وصلوا 
ــارة، واســتــخــدمــوا  ــيـ إلــــى املـــكـــان عــلــى مـــن سـ
أسلحة أوتوماتيكية قبل تمكنهم من الفرار، 
حسب ما أكدت مصادر أمنية عقب شائعات 

تحدثت عن إلقاء القبض على املهاجمن.
ــارات الـــــذي تــعــرض  ــبـ ــخـ ــتـ ويـــقـــع مــكــتــب االسـ
للهجوم، خارج حدود مخيم البقعة لاجئن 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي مــنــطــقــة شــبــه مــعــزولــة، 
وبعيدة عن التجمعات السكنية. وأقيم مخيم 
البقعة، أكبر مخيمات الاجئن الفلسطينين 
في األردن، عام 1968 ويتبع محافظة البلقاء، 
ألــــــف الجـــــــئ. ويــشــمــل  نـــحـــو 220  ويـــقـــطـــنـــه 
الــذي يصطلح عرفا  املكتب  اختصاص عمل 
عــلــى تــســمــيــتــه »مــكــتــب اســـتـــخـــبـــارات مخيم 
ــواء عــن الباشا   مــن املــخــيــم، ولـ

ً
الــبــقــعــة«، كــا

والــقــرى والــبــلــدات املحيطة. وتــجــدر اإلشــارة 
إلـــى أن مــكــتــب االســتــخــبــارات كـــان مــوجــودًا 
داخـــل املــخــيــم، قبل أن ينقل خــارجــه فــي عام 
بأسلحة  لهجوم  آنـــذاك  تعرضه  بعد   ،1991
أوتــومــاتــيــكــيــة. كــذلــك، تــعــرض املكتب نفسه، 
في عام 2009، ملحاولة استهداف مسلح من 
ــراد مـــن أتـــبـــاع الــتــيــار السلفي  ــ قــبــل ثــاثــة أفـ
املتشدد، الذين تمت محاكمتهم أمام محكمة 
أمــــن الــــدولــــة الـــتـــي قــضــت عــلــى اثـــنـــن منهم 
باألشغال الشاقة املؤقتة، فيما تمكن أحدهم، 
الــفــار مــن وجـــه الــعــدالــة والــــذي حــكــم غيابيا 
بــاألشــغــال الــشــاقــة املـــؤبـــدة، مــن التسلل إلــى 
السوري، وهناك  النظام  للقتال ضد  سورية 
أكتوبر/تشرين  فــي  انــتــحــاري  بتفجير  ــتــل 

ُ
ق

األول 2012.
وفـــــي وقـــــت تــــوالــــت فـــيـــه بـــيـــانـــات اســتــنــكــار 
الـــجـــريـــمـــة مــــن ســـكـــان املـــخـــيـــم واملـــؤســـســـات 
والرياضية،  الثقافية  واملؤسسات  الخدمية 
شددت معظم ردود الفعل على ضرورة عدم 
ــاب. وقـــال  ــاإلرهــ ربــــط املــخــيــم الــفــلــســطــيــنــي بــ

يكمن الفارق بن املبادرتن في أن الفرنسية 
تــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الـــحـــالـــي الـــــذي تــرســخ 
بتآكل حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 
وتسعى إليجاد مناطق عيش للفلسطينين، 
مــع حــدود  الــعــربــيــة  املـــبـــادرة  بينما تتعامل 
الــــرابــــع مــــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران وتــنــطــلــق مــن 
ــا الــفــلــســطــيــنــيــون  ــهـ ــعـ ـ

ّ
االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وق

سلفا مــع إســرائــيــل بــرعــايــة أمــيــركــيــة. ويــرى 
املـــصـــدر الــفــرنــســي أن عــــدم تـــفـــاؤل بــاريــس 
بــنــجــاح ســريــع ملــبــادرتــهــا لـــه مـــا يـــبـــرره، ألن 
أميركية  بضغوط  إال  تتحرك  لــن  »إســرائــيــل 
قوية، وواشنطن من جهتها ال تضع القضية 
حاليا«.  أولــويــاتــهــا  رأس  على  الفلسطينية 
غــيــر أنـــه يــشــيــر إلـــى أن »الــرئــيــس األمــيــركــي 
باراك أوباما قد يكون راغبا في تحريك املياه 
الراكدة قبل انتهاء فترة حكمه، لكن نتنياهو 
ل 

ّ
ــع مـــن املـــنـــاورة يتمث يــتــمــتــع بــهــامــش واســ

ــــل الكنيست  الــســيــاســيــة داخـ الــتــغــيــرات  فـــي 
والــحــكــومــة بــاالتــجــاه املــطــرد نــحــو الــتــطــرف 

اليميني«.
ويـــــبـــــدو أن الــــــــــدور املـــــصـــــري الـــــــــذي عــــرض 
ــل فـــــي إطـــــار  ــ ــــدخـ ــــوم بـــــه يـ ــقـ ــ الـــســـيـــســـي أن يـ
أو  فرنسية  محتملة  لتحركات  »تحضيرات 

السابق عــن املخيم،  األردنـــي  الــبــرملــان  عضو 
يــاغــي، »املــكــتــب ال يقع فــي املخيم،  مصطفى 
وإنما في منطقة األقمار الصناعية، الواقعة 
ضــمــن نــطــاق بــلــديــة عـــن الــبــاشــا الــجــديــدة، 
ــــو إال تــســمــيــة  ــا هـ ــ واســـــــم مـــكـــتـــب الـــبـــقـــعـــة مـ
رسمية«. وشدد ياغي على ضرورة التصدي 
لجميع محاوالت الغمز من قناة إثارة الفتنة.
إلــى ذلــك، أصـــدرت غالبية األحـــزاب األردنــيــة 
والــــنــــقــــابــــات املـــهـــنـــيـــة والــــــقــــــوى الـــوطـــنـــيـــة، 
بمحاسبة  وتطالب  بالجريمة  تندد  بيانات 
مــرتــكــبــيــهــا، مـــحـــذرة فـــي الـــوقـــت ذاتــــه مـــن أن 
الفتنة والنيل من  إثــارة  الهدف من الجريمة 

الوحدة املجتمعية الداخلية في الباد.
من حيث  األردن  في  األكبر  الهجوم  ويعتبر 
عــــدد الــضــحــايــا، ورجـــحـــت مـــصـــادر رســمــيــة 
وأمــنــيــة، تــحــدثــت إلــيــهــا »الــعــربــي الــجــديــد«، 
وقوف متشددين سلفين وراء الهجوم، على 
غــــرار مـــحـــاوالت االســـتـــهـــداف املــتــكــررة الــتــي 
تــعــرض لــهــا نــفــس مكتب االســتــخــبــارات في 

السابق.
حـــزب  أن  بــــــرس«  »فــــرانــــس  ــالــــة  وكــ وأوردت 
السياسية  ــــذراع  الـ اإلســـامـــي،  الــعــمــل  جبهة 
الهجوم   دان  األردن،  فــي  املسلمن  لــإخــوان 
»العمل اإلرهابي الجبان«، معتبرًا  ووصفه بـ
أن »هــذا الفعل الشائن يتنافى مع أبجديات 
ديننا اإلسامي الحنيف الذي يصون حياة 
البريئة« مؤكدا  النفس  اإلنسان ويحّرم قتل 
أن »املــحــافــظــة عــلــى أمـــن الــوطــن واســتــقــراره، 

فريضة شرعية وضرورة حتمية«.
وكــانــت األجــهــزة األمنية األردنــيــة قــد نفذت، 
ــي، عــمــلــيــة  ــاضــ مــطــلــع شـــهـــر مـــــــــــارس/أذار املــ
ــد )80 كــيــلــومــتــرًا  ــ اســتــبــاقــيــة فـــي مــديــنــة إربـ
شــمــال عـــّمـــان( ضــد خــلــيــة إرهــابــيــة مرتبطة 
)داعــش(، وأدت  اإلسامية«  »الدولة  بتنظيم 
إلى مقتل أفراد الخلية السبعة، وسقوط أحد 

أفراد القوة األردنية املهاجمة.

الفرنسي  املــصــدر  أمــيــركــيــة« بحسب وصــف 
الــــذي يـــقـــول: »عــــرض الــســيــســي وخــارجــيــتــه 
ــم أخـــرى  ــواصــ ــنـــطـــن وعــ عــلــى بـــاريـــس وواشـ
تصورًا مفاده أن يتم تفويضه ودعمه لرعاية 
مصالحة فلسطينية شاملة داخل حركة فتح 
)بـــن عــبــاس ودحــــان( وبـــن فــتــح وحــمــاس، 
كضمانة أولية لجدية أي تفاوض محتمل«. 
يضيف املصدر: »يتصور السيسي أيضا أن 
خطابه التحفيزي للسام قد يــؤدي لتعامل 
اإلســرائــيــلــي، وهــذا  اليمن  مــن  أكبر  إيجابي 
ما تأمل باريس في تحققه«، مشددًا على أن 
إقليمي  دور  ألداء  طموحا  يــبــدو  »السيسي 
فيما تبقى من مدته الرئاسية األولى ليكسب 
الغربية، خصوصا في  الدوائر  أكبر في  ثقة 
ظـــل تــــردي األوضـــــاع االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة 
ينفي  كما  مــصــر«.  فــي  الداخلية  والحقوقية 
املــصــدر مــا تــــردد عــن إدراج مــشــروع تــبــادل 
ــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، مــشــيــرًا  ــ ــبـ ــ األراضــــــــي فــــي املـ
ــذه األفـــكـــار ال يــمــكــن عــرضــهــا في  إلـــى أن »هــ
الترويج ملبادرة مثيرة للجدل، لكن ال  بداية 
تطور  إذا  املستقبل  يحمله  ــاذا  مـ يعلم  أحـــد 

التفاوض حول أي مبادرة«.
أمــا فــي الــطــرف املــصــري، فيبدو الـــدور الــذي 

يـــريـــد الــســيــســي أن يـــقـــوم بـــه أكـــثـــر وضــوحــا 
فـــي اإلطـــــار الــســيــاســي، مـــع اســـتـــمـــرار الــنــفــي 
»املــشــدد« لقبوله مــشــروع مــبــادلــة األراضـــي. 
ويقول مصدر دبلوماسي مطلع في القاهرة 
لـ«العربي الجديد«، إن »هناك تنسيقا مصريا 
ــــرأب الــخــافــات  مـــع الــســعــوديــة واإلمــــــــارات لـ
الفلسطينية، ألن التعامل مع أكثر من طرف 
فلسطيني قوي مجهد للجميع«، مؤكدًا بدء 
جولة اتصاالت جديدة تديرها االستخبارات 
املصرية بن عباس ودحــان من جهة، وبن 
عباس و«حماس« من جهة أخــرى. ويضيف 
املصدر أن »االتصاالت الجديدة تتم بتنسيق 
عـــربـــي عـــربـــي ولــــن تـــنـــأى عـــن عــلــم الـــواليـــات 
ــة أخــــــــــرى«. وعـــمـــا  ــ ــيـ ــ املــــتــــحــــدة وأطــــــــــراف دولـ
إذا كــانــت هــــذه الــجــهــود تــهــدف إلــــى تغيير 
القيادة الفلسطينية الحالية؛ يجيب املصدر 
بتحفظ: »هناك ثقة مصرية في عباس أكثر 
القيادات  يمكن تجريد  لكن ال  اآلخــريــن،  مــن 
وحول  الزعامة«.  من طموحات  الفلسطينية 
املــصــدر عن  إســرائــيــل، يكشف  مــع  التنسيق 
 

َ
ــــود اتـــصـــاالت تــنــســيــقــيــة لــكــنــهــا لـــم تـــرق وجـ
لدرجة االتفاق على أي شكل للتفاوض سواء 

تحت مظلة املبادرة العربية أو الفرنسية.

توحيد القيادة أوًال وتعبيد الطريق لمبادرات غربية

)Getty/أعادت السلطات المصرية إغالق معبر رفح في وجه الفلسطينيين )مؤمن فايز

إدانة واسعة للهجوم من قبل معظم األحزاب من ضمنها »جبهة العمل اإلسالمي« )العربي الجديد(

بدر الراشد

تدعو الحكومة العراقية املواطنني 
إلى الخروج من املدن املحاصرة 

التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )داعش(، لكنهم ال 

يستطيعون الفرار على األرجح. 
فالتنظيم يحتفظ باملدنيني كدروع 

بشرية، ويقوم بقتل األسر التي 
تحاول الهروب، كما فعل من قبل. 

تجازف بعض األسر، تحاول 
الفرار من مناطق سيطرة التنظيم، 
وتستطيع النجاة، لتقوم مليشيات 

»الحشد الشعبي« باستقبال 
الفارين، واختطافهم، وتصويرهم 

في أوضاع مهينة، وتفريغ كل 
أحقادها ونتنها على مدنيني عّزل، 
ب بعضهم، 

ّ
ثم تقتل بعضهم، وتعذ

فرج عن آخرين. كل ذلك يحدث 
ُ
وت

تحت أنظار القوات العراقية، وأحيانًا 
بمشاركتها. هل هذا سيناريو 

»تحرير مدن« أو »محاربة إرهاب«؟ 
حدثت هذه السيناريوهات في كل 

من الكرمة، والنعيمية، والصقالوية، 
بعد سيطرة القوات الحكومية 

العراقية ومليشيات »الحشد« على 
هذه املناطق، في الطريق لدخول 

مدينة الفلوجة. وإذا كان هذا 
ما يحدث على أطراف الفلوجة، 

فما الذي قد يقع في املدينة التي 
يتحدث قادة »الحشد الشعبي« عن 

»استئصالها« عالنية!
هنا، ال يبدو أّن التفريق بني القوات 

العراقية ومليشيات »الحشد 
الشعبي« ذو أهمية. فالثانية تعمل 

تحت غطاء األولى. و»الحشد 
الشعبي« جزء من نظام املنطقة 
الخضراء السياسي في بغداد، 
كما القوات العراقية »النظامية«. 

تهمان بارتكاب 
ُ
كما أن الجهتني ت

جرائم بحق املدنيني الفارين من 
الفلوجة. وهنا يبدو أن االختالفات 
يمكن تلخيصها بأن مستشاري 

»الحشد الشعبي« هم إيرانيون 
يقودهم قائد فيلق القدس، قاسم 

سليماني، بينما تتمتع القوات 
العراقية برفاهية استشارة 

ضباط أميركيني. كما أّن رجل 
»الحشد« املفضل، هو نائب رئيس 
الجمهورية العراقي، نوري املالكي، 
بينما القوات العراقية تابعة لرئيس 

الوزراء العراقي، حيدر العبادي. 
وكأن األمر مجرد تنافس بني 

ل، ورجل أميركا 
ّ

رجل إيران املفض
ل. ال هذه السيناريوهات، 

ّ
املفض

وال هذه الشخصيات، وال حتى 
بهؤالء الحلفاء، يمكنهم بناء دولة 
وطنية تحترم كافة مواطنيها وال 
تفّرق بينهم. وال يمكن ملثل هذا 
السياق أن ينتج دولة تستطيع 

هزيمة الطائفية لتهزم اإلرهاب. 
فهزيمة الطائفية في العراق وحدها 
قادرة على أن تدحر تنظيم داعش 

وتضمن عدم صعود تنظيمات 
إرهابية أخرى.

شّن مسلحون، يشتبه في 
انتمائهم إلى التيار السلفي 

المتشدد، هجومًا 
ضد مكتب االستخبارات 

األردنية في منطقة 
مخيم البقعة لالجئين 

الفلسطينيين، شمال 
عّمان، األمر الذي يجدد 

المخاوف األمنية في 
البالد

إسرائيل: األردن يحيي اتصاالته بالضفة
بحث عن نفوذ ما قبل 1986

صالح النعامي

تـــــرصـــــد مــــــراكــــــز تــــقــــديــــر اســـتـــراتـــيـــجـــي 
ــا تــعــتــبــره مــــؤشــــرات على  إســرائــيــلــيــة مـ
رغبة األردن في بناء نفوذ سياسي له في 
ارتباطه  إلعـــادة  تمهيدًا  الغربية  الضفة 
ــر إقــــامــــة قــــنــــوات اتـــصـــال  ــبـ ــة، عـ ــفـ ــالـــضـ بـ
فلسطينية،  محلية  قــيــادات  مع  مباشرة 
ــرار فــك  ــ ــانـــت عــلــيــه األمـــــــور قـــبـــل قــ كـــمـــا كـ
االرتــبــاط عــن الــضــفــة، الـــذي اتــخــذه امللك 

السابق حسن عام 1986.
وتحدث مركز »يروشليم لدراسة املجتمع 
والــــدولــــة«، الــــذي يــــرأس مــجــلــس إدارتــــه 
وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلية دوري 
غــولــد، عــن عــدة تــطــورات، رأى أنــهــا تدل 
على هذه الرغبة. ففي ثاث أوراق نشرها 
املركز  أشــار  املاضين،  خال األسبوعن 
إلى أن األردن اختار أن يبدأ في استعادة 
نفوذه في منطقة جنوب الضفة الغربية، 
ومحيطها،  الخليل  منطقة  فــي  سيما  ال 
ــال مـــبـــاشـــرة مع  ــوات اتـــصـ ــنـ عــبــر بـــنـــاء قـ
العشائرية  والروابط  املهنية  املؤسسات 
ــاك، وذلــــــك مــــن خـــلـــف ظـــهـــر الــســلــطــة  ــنــ هــ

الفلسطينية.
وذكر املركز أن العاصمة األردنية عمان، 
املــاضــي أول مؤتمر  احتضنت األســبــوع 
يقيمون  الــذيــن  الــخــلــيــل،  عــشــائــر  ملمثلي 
وحــضــر  واألردن،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  فـــي 
املــؤتــمــر 3 آالف مــمــثــل. ولــفــت املــركــز إلــى 
ــمــي املــؤتــمــر 

ّ
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن مــنــظ

ــم لــــدواٍع اجتماعية، 
ّ
ــظ

ُ
قــد »ادعــــوا بــأنــه ن

التي أشرفت على تنظيم  إال أن الجهات 
املــؤتــمــر واملـــكـــان الــــذي عــقــد فــيــه، يـــدالن 
دورًا  األردنــيــة  الرسمية  للدوائر  أن  على 
إلى  املركز  رئيسيا في تنظيمه«. وأشــار 
أنـــه تــم عـــرض النشيد الــوطــنــي األردنـــي 
في بداية املؤتمر، الذي عقد تحت العلم 
األردنـــــي، فــي حــن غـــاب الــنــشــيــد والعلم 

الفلسطينيان.
إلــى أن مؤتمرًا عشائريا  كما لفت املركز 
النهر  ضفتي  على  الخليل  لقبائل  آخــر 
ســُيــعــقــد قـــريـــبـــا فــــي الـــخـــلـــيـــل، بــحــضــور 
املــــركــــز  وتـــــحـــــدث  األردن.  مـــــن  مـــمـــثـــلـــن 

عـــن أنــــه ســبــق أن تـــوّجـــه مــطــلــع الــشــهــر 
ملقابلة  الخليل  تجار  ل 

ّ
يمث وفــد  املاضي 

نــظــرائــهــم فــي األردن. ووفـــق املــركــز، فــإن 
ما يدل على »الطابع السياسي« لتحرك 
رأسه  من  أن  الخليل، حقيقة  في  التجار 
»فتح« على  كانت شخصيات من حركة 
خاف مع قيادة الحركة ورئاسة السلطة 

الفلسطينية في رام الله.
واعــتــبــر املـــركـــز أن الــتــحــركــات الــتــي قــام 
بها ممثلو العشائر واملؤسسات املهنية 
»تــأتــي فــي إطــار سعي األردن لبناء ثقل 
سياسي داعم له في الضفة، تكون نواته 
فــي الــخــلــيــل«، الفــتــا إلـــى أن هـــذا الــحــراك 
يأتي في ظل توتر سياسي غير مسبوق 
الفلسطينية. وزعم  األردن والسلطة  بن 
املــركــز أنـــه نــظــرًا الرتـــفـــاع وتــيــرة الــتــوتــر 
بن عمان ورام الله، فقد طلبت الحكومة 
األردنـــيـــة مـــن إســرائــيــل أخـــيـــرًا اســتــثــنــاء 
في  املــشــاركــة  مــن  الفلسطينية  الــســلــطــة 
املـــشـــاريـــع االقـــتـــصـــاديـــة املــشــتــركــة الــتــي 
الـــشـــروع فيها سابقا،  الــتــوافــق عــلــى  تــم 
ليقتصر طابع هذه املشاريع على الطابع 

الثنائي.
املركز، فإن األردن يتهم أوساطا  ووفــق 
بدور  بالقيام  الفلسطينية  السلطة  في 
فـــي »تــأجــيــج« املــعــارضــة لــفــكــرة نصب 
ــرات مـــراقـــبـــة فـــي أرجــــــاء املــســجــد  ــيـ ــامـ كـ
إسرائيل،  مع  اتفاق  على  بناء  األقصى 
وهـــي الــفــكــرة الــتــي تـــم الــتــوافــق عليها 
أبيب وعمان، كجزء من ترتيب  بن تل 
ــــاع األمــنــيــة فــي الــحــرم الــقــدســي.  األوضـ
وزعم املركز أن املستويات الرسمية في 
عــمــان، منزعجة جــدًا مــن زيـــادة مظاهر 
للقضايا  الفلسطينية  السلطة  تصدي 
الــــتــــي تــتــعــلــق بـــاملـــســـجـــد األقــــصــــى فــي 
املــحــافــل الــدولــيــة، والــتــي كــانــت آخــرهــا 
الــنــقــاشــات الــتــي شــهــدتــهــا اجــتــمــاعــات 
مــنــظــمــة »الـــيـــونـــســـكـــو« بـــشـــأن الـــحـــرم. 
ــز، فـــــإن خـــطـــاب الـــعـــرش  ــ ــركـ ــ وحـــســـب املـ
أخيرًا  الثاني  عبدالله  امللك  ألــقــاه  الــذي 
التوتر  مــؤشــرات على  فــي طياته  حمل 
الفلسطينية،  السلطة  مــع  الــعــاقــة  فــي 
إذ خا من أية إشــارة إلى التزام األردن 
بدعم فكرة إقامة دولة فلسطينية. وقال 
وّجهوا  األردن  في  إن مسؤولن  املركز، 
مشيرًا  الفلسطينية،  للسلطة  تهديدات 
إلـــــى أن هـــــــؤالء املــــســــؤولــــن أوضــــحــــوا 
لــقــيــادات فــي السلطة بـــأن عــمــان يمكن 
الفلسطينين في  أن تسلك في معاملة 
الضفة الغربية الطريق نفسها لتعامل 

مصر مع قطاع غزة.

تقرير

يؤسس األردن قنوات 
اتصال مع روابط 

عشائرية في الضفة

  شرق
      غرب

جنوب أفريقيا 
تنفي »الخطر الفوري«

فـــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ وزارة  قــــــالــــــت 
ــا أمـــس  ــهـ ــيــــان لـ ــا، فــــي بــ ــتــــوريــ بــــريــ
جـــنـــوب  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ »حـ  

ّ
إن اإلثـــــــنـــــــن، 

أفــريــقــيــا أخـــــذت عــلــمــا بــالــتــحــذيــر 
ــه ســـفـــارة الـــواليـــات  الـــــذي أصــــدرتــ
املــتــحــدة، نــهــايــة األســـبـــوع، والـــذي 
يشكل جــزءًا من الرسائل الوقائية 
االعــتــيــاديــة لــلــحــكــومــة األمــيــركــيــة 

إلى مواطنيها«. 
بــلــدًا ديمقراطيا  »نــبــقــى  وأضــافــت 
قــويــا ومــســتــقــرًا، ولــيــس هــنــاك أي 
خــطــر فــــــوري«، مـــؤكـــدة أن أجــهــزة 
»على  أفريقيا  استخبارات جنوب 

اتصال مع األميركين«.
)فرانس برس(

قتيالن خالل 
تظاهرة للمعارضة 

في كينيا
ــــن، فــي  ــنـ ــ ــــتــــل رجــــــــان، أمـــــس اإلثـ

ُ
ق

ــيـــا، عــنــدمــا  ــنـ ــيـ ــيـــســـومـــو غــــــرب كـ كـ
ــّرقـــت الــشــرطــة املــحــلــّيــة تــظــاهــرة  فـ
 

ّ
لـــلـــمـــعـــارضـــة كـــانـــت تـــطـــالـــب بــحــل

اللجنة االنتخابية، كما قال شهود 
ــمـــر لــوكــالــة  عـــيـــان والــصــلــيــب األحـ

»فرانس برس«. 
ــن املـــتـــظـــاهـــريـــن أن  ــ وأكــــــــد عــــــدد مـ
الــشــرطــة أطــلــقــت الـــرصـــاص الحي 
عــلــى املـــشـــاركـــن فـــي الــتــظــاهــرات، 
إال أنها رفضت التعليق على هذه 

االتهامات.
)فرانس برس(

البيرو: تقّدم 
كوزينسكي على 
ابنة فوجيموري 

تـــقـــّدم املــصــرفــي الــســابــق فـــي وول 
ــرشــــح وســــــط الــيــمــن  ــتــــريــــت، مــ ســ
 50,52 بـ  بابلو كوزينسكي  بيدرو 
فــــي املــــائــــة مــــن األصــــــــــوات مــقــابــل 
مــنــافــســتــه  عــلــيــهــا  49,48 حــصــلــت 
ابنة  فوجيموري،  كيكو   اليمينية، 
ــيــــس الــــبــــيــــرو األســــبــــق ألـــبـــرتـــو  رئــ
فــوجــيــمــوري املــســجــون فــي قضية 
ــيـــــة، فــي  ــانـــ ـــق اإلنـــــســـ ــحـ ــة بــ ــمــ ــريــ جــ
الــجــولــة الــثــانــيــة مـــن االنــتــخــابــات 
ـــمـــت، أول من 

ّ
ـــظ

ُ
ن الـــتـــي  الــرئــاســيــة 

أمــــس األحـــــد، وفــــق أولــــى الــنــتــائــج 
الرسمية الجزئية.

)فرانس برس(

فــضــيــحــة جـــديـــدة تـــاحـــق رئـــيـــس الــــــوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــــذه  ــيــ اإلســــرائــ
مالية  بتلقي مبالغ  اتهامه  مــن خــال  املــرة 
مــن رجـــل أعــمــال فــرنــســي، وهـــو األمـــر الــذي 
ــاول نــتــنــيــاهــو االلــتــفــاف حـــولـــه، معترفا  حــ
في بيان أمس اإلثنن، بأنه تلقى مبلغ 40 
ألــف دوالر في العام 2001، من رجــل أعمال 
فرنسي ُيحاكم في باريس في قضية فساد 
كبيرة، لكنه نفى أن يكون في األمر مخالفة 
للقانون. فيما أعلن القضاء اإلسرائيلي أنه 

»سيدرس« املسألة.
وتــتــعــلــق الــقــضــيــة بــتــبــرعــات قــّدمــهــا رجــل 
لنتنياهو  ميمران  ارنـــو  الفرنسي  األعــمــال 

في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء. 
ــــد املــتــهــمــن الــرئــيــســيــن  ــران هــــو أحـ ــمـ ــيـ ومـ
فــي ضريبة  بــاالحــتــيــال  فــي قــضــيــة تتعلق 
الـــكـــربـــون يــنــظــر فــيــهــا الـــقـــضـــاء الــفــرنــســي. 
بـــ283 مليون  ــقــّدر قيمة عملية االحتيال 

ُ
وت

يورو. 
ــال بــــشــــراء حـــصـــص مــن  ــيــ ــتــ ويـــتـــعـــلـــق االحــ
انــبــعــاثــات ثــانــي اكــســيــد الــكــربــون مـــن بلد 
أجــنــبــي مــن دون ضــرائــب، قــبــل بيعها مــرة 
أخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة 
املــضــافــة ثـــم اســتــثــمــار األمــــــوال فـــي عملية 
القيمة  دفــع ضريبة  مــن دون  لكن  جــديــدة، 

املضافة إلى الدولة.
وخال جلسة استماع، أكد ارنو ميمران أنه 
قام في 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ 
مــلــيــون يــــورو لــحــمــلــة نــتــنــيــاهــو. وبــحــســب 
ــات »بـــصـــفـــة  ــرعــ ــبــ ــتــ ــران فــــإنــــه قــــــــّدم الــ ــمــ ــيــ مــ
ــاب الــشــخــصــي«  ــســ ــحــ ــى »الــ ــ شـــخـــصـــيـــة« إلــ

لرئيس الوزراء االسرائيلي الحالي.
فيما قال مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
في بيان إنه »في أغسطس/آب 2001 بينما 

 عاديا، قام أرنو ميمران 
ً
كان نتنياهو رجا

يمّول  إلــى حــســاب  ألــف دوالر   40 بتحويل 
أنــشــطــة نــتــنــيــاهــو مــثــل مـــداخـــات إعــامــيــة 
ورحـــــات إلـــى الـــخـــارج يــقــوم بــهــا مـــن أجــل 
ــع الـــقـــانـــون  ــيــــل، وهــــــذا بـــالـــتـــوافـــق مــ ــرائــ إســ
ارنو  »مــزاعــم  أن  البيان  وأكــد  اإلسرائيلي«. 
يــورو  مــلــيــون  تلقى  نتنياهو  بـــأن  مــيــمــران 
لــتــمــويــل حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة خـــالـــيـــة مــن 

األساس«.
ــعــــدل  الــ وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ مـــتـــحـــدثـــة  وأكـــــــــــدت 
للحكومة  الـــعـــام  املـــدعـــي  أن  اإلســرائــيــلــيــة، 
بالنظر في شهادة  أمــر  ماندلبيت  افيخاي 
مــيــمــران »فــــورًا بــعــدمــا عــلــم بــهــا«. ولـــم يتم 
اآلن، بحسب  أي تحقيق رسمي حتى  فتح 

املتحدثة.
والـــســـؤال الــرئــيــســي هــو مــعــرفــة مــتــى تلقى 
وســائــل  أوردت  إذ  األمـــــوال،  هـــذه  نتنياهو 
إعام إسرائيلية أنه تم تحويلها في العام 
2009، وهو العام الذي فاز خاله نتنياهو 
ق 

ّ
فــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. وأكـــد املعل

الــعــامــة اإلسرائيلية  الــقــانــونــي فــي اإلذاعــــة 
تــم تحويل  »فــي حــال  أنــه  موشيه هنغبي، 
لــتــمــويــل حملته   2009 عــــام  األمـــــــوال  هــــذه 
تبلغ  قيمتها  كانت  حــال  وفــي  االنتخابية، 
ــلـــيـــون يــــــــورو، فـــــإن هـــــذا غـــيـــر قـــانـــونـــي«.  مـ
وأشـــــار إلــــى أن »الـــقـــانـــون يــحــدد مــبــلــغ 11 
 ألفا و480 شيقل )2670 يــورو( كأكبر مبلغ 
يــمــكــن لــشــخــص عـــــادي أن يــمــنــحــه ملــرشــح 

انتخابي«.
التحويل تم  لــو أن  إنــه حتى  وقـــال هنغبي 
في فترة لم يكن نتنياهو يشغل خالها أي 
منصب عام، يبقى السؤال هل أبلغ مصلحة 

الضرائب بذلك أم ال.
)فرانس برس(

اعتراف بتلقي أموال فرنسيّة
تهم فساد تالحق نتنياهو
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عّمان ـ محمد الفضيالت

ــتــل خــمــســة مــن أفــــراد دائــــرة االســتــخــبــارات 
ُ
ق

الــعــامــة األردنـــيـــة، صــبــاح أمـــس االثـــنـــن، إثــر 
تــعــرض مــقــرهــا قـــرب مــخــيــم الــبــقــعــة، الــواقــع 
»هــجــوم إرهــابــي«، فــي تطور  شمال عــّمــان، لـــ
أمني من شأنه أن يثير تساؤالت حول الجهة 

التي قررت التاعب بأمن األردن.
وأعـــلـــن املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة األردنـــيـــة، 
ــان صــــحــــافــــي، أن  ــيــ ــــي بــ مـــحـــمـــد املــــومــــنــــي، فـ
اســـتـــهـــداف مـــقـــر االســـتـــخـــبـــارات مــــن جــانــب 
مسلحن، صبيحة أول يوم في شهر رمضان، 
»دلــيــل واضـــح على الــســلــوك اإلجــرامــي لهذه 
الــعــنــاصــر وخــروجــهــا عـــن ديــنــنــا الــحــنــيــف« 
وقيامها بــإراقــة »دمـــاء زكــيــة نــذر أصحابها 
أنفسهم لحماية الوطن واملواطن واملنجزات«. 

تقريرتقرير
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مقتل »السلس« في جرود عرسال

دعم أردني للعراق
ليبيا: خطة لتوسيع »صوفيا«

67
سياسة

  شرق
      غرب

مصر تغلق معبر رفح 

أغــلــقــت الــســلــطــات املـــصـــريـــة، أمــس 
اإلثنني، معبر رفح البري بني قطاع 
غزة وأراضيها، بعد أربعة أيام من 
فتحه استثنائيًا لتمكني املسافرين 
مــن مــغــادرة القطاع والــعــودة إليه. 
وأعـــلـــنـــت هــيــئــة املـــعـــابـــر والـــحـــدود 
في وزارة الداخلية واألمن الوطني 
الذين  املسافرين  إجمالي   

ّ
أن بغزة، 

غادروا القطاع خالل األيام األربعة 
املـــقـــابـــل،  ــي  فــ مــــســــافــــرًا.  بـــلـــغ 3142 
من  الفلسطينية  الصالة  استقبلت 
املــعــبــر 894 مــســافــرًا مـــن الــعــالــقــني 

لدى الجانب املصري. 
)العربي الجديد(

استشهاد فلسطيني 
متأثرًا بجراحه

ــــني، الـــشـــاب  ــنـ ــ ــــس اإلثـ اســـتـــشـــهـــد أمــ
دويكات  محمد  جمال  الفلسطيني 
)20 عامًا( من منطقة بالطة البلدة 
شرقي مدينة نابلس شمال الضفة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، مــتــأثــرًا بجراحه 
الــتــي أصــيــب بــهــا خـــالل مــواجــهــات 
انــــــدلــــــعــــــت مــــــــع قــــــــــــوات االحــــــتــــــالل 
اإلســرائــيــلــي يــوم الجمعة املــاضــي. 
املواجهات  خــالل  دويكات  وأصيب 
الــتــي انــدلــعــت أثـــنـــاء اقــتــحــام آالف 
القريب  يــوســف  لقبر  املستوطنني 

من بالطة شرقي مدينة نابلس. 
)العربي الجديد(

واشنطن تسلّم بغداد 
4 طائرات »أف 16« 

في يوليو
ــات املــتــحــدة  ــفـــارة الــــواليــ أعــلــنــت سـ
األميركّية في بغداد، أمس اإلثنني، 
ــراق أربــــع  ــ ــعـ ــ عــــن نــيــتــهــا تــســلــيــم الـ
شــهــر  خـــــــالل   »16 »أف  طــــــائــــــرات 
ــوز املــــقــــبــــل. وأوضـــــــح  ــمــ ــو/تــ ــيــ ــولــ يــ
ــــي ســــتــــيــــوارت  ــركــ ــ ــيــ ــ ــر األمــ ــيــ ــفــ الــــســ
ــر  ــمـ جـــــــونـــــــز)الـــــــصـــــــورة(، فــــــي مـــؤتـ
ــنـــى الـــــســـــفـــــارة فــي  ــبـ ــافــــي بـــمـ صــــحــ
ـــم حــتــى 

ّ
بــــغــــداد، أن »الـــــعـــــراق تـــســـل

مــن   ،16 أف  طــــــائــــــرات  ــــت  ســ اآلن 
الـــطـــائـــرات املــتــفــق عليها  مــجــمــوع 
مع واشنطن، وسيتم تسليمه أربع 
طائرات أخرى خالل تموز/ يونيو 

املقبل«. 
)العربي الجديد(

الجعفري: 
سليماني مستشارًا 

»عسكريًا« لدى العراق 
قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــراقــــي، 
إبــراهــيــم الــجــعــفــري، أمـــس اإلثــنــني، 
إن قــائــد فيلق الــقــدس فــي الــحــرس 
قاسم سليماني،  اإليــرانــي،  الثوري 
ــة  ــيـ ــراقـ ــعـ »يــــعــــمــــل فـــــي األراضـــــــــــي الـ
بــوظــيــفــة مــســتــشــار عــســكــري بعلم 
ــة الــــعــــراقــــيــــة ودرايــــتــــهــــا  ــكــــومــ الــــحــ
ــاءت  الــتــامــة«، عــلــى حــد قـــولـــه.  وجـ
ــــالل  ــــات الـــــجـــــعـــــفـــــري، خـ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــام من  ــ ــمـــان، بــعــد أيـ تــــواجــــده فـــي عـ
تداول صور لسليماني على أطراف 

الفلوجة.
)األناضول(

 
ترسانة أسلحة الستهداف 

»كأس أوروبا« 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ أعــــلــــنــــت أجــــــهــــــزة االسـ
األوكرانية، أمس اإلثنني، أنها أوقفت 
املاضي فرنسيًا  مــايــو/أيــار  في 21 
لــم تــحــدد اســمــه، بــحــوزتــه ترسانة 
أسلحة وكــان يعّد العــتــداءات على 
مكاتب للضرائب وكنيس ومسجد 
ــا لكرة  أثــنــاء مــبــاريــات كــأس أوروبــ
وأوضـــحـــت  وقـــبـــلـــهـــا.   2016 الــــقــــدم 
ــهـــزة األوكـــرانـــيـــة أن الــفــرنــســي  األجـ
)25 عـــامـــا( املـــوقـــوف غــيــر مــعــروف 
لــدى أجــهــزة الــشــرطــة، وأبلغها أنه 
يـــعـــارض »ســيــاســة حــكــومــتــه الــتــي 
تـــتـــيـــح وصـــــــول أعــــــــداد كــثــيــفــة مــن 
اإلســالم  وانتشار  لفرنسا  األجانب 
والــعــوملــة«. مــن جهته، أفـــاد مصدر 
أمني فرنسي بأنه عثر لدى تفتيش 
ــــوف فــــي مــنــطــقــة مـــوز  ــوقـ ــ مــــنــــزل املـ
)شـــرق فــرنــســا( عــلــى قميص عليه 

شعار اليمني املتطرف.
)فرانس برس(

ــــرة خــارجــيــة االتـــحـــاد األوروبـــــي،  طــلــبــت وزيـ
ــنــــني، من  فــيــديــريــكــا مــوغــيــريــنــي، أمــــس اإلثــ
الــســمــاح للبحرية األوروبــيــة  األمـــم املــتــحــدة 
األسلحة  بمراقبة تطبيق حظر  ليبيا،  قبالة 
ت موغيريني، 

ّ
املفروض على هذا البلد. وحث

ــاء مجلس  ــى أعـــضـ خــــالل كــلــمــة وّجــهــتــهــا إلــ
األمـــــن، املــجــلــس عــلــى تــبــنــي مـــشـــروع الـــقـــرار 
الذي تجري مناقشته والذي »يسمح لعملية 
ــم املــتــحــدة حــول  صــوفــيــا بتطبيق حــظــر األمـ
األســلــحــة فـــي أعـــالـــي الــبــحــار قــبــالــة لــيــبــيــا«. 
وأضافت موغيريني »آمل أن يختار املجلس 
مرة أخرى الخيار الجيد« بتبني هذا النص 
الـــذي ســيــوّســع نــطــاق واليـــة عملية صوفيا 
ــد من  ــ ــوم واحـ ــك يــ ــ ــة، وذلـ ــ ــيـ ــ الــبــحــريــة األوروبـ
تــحــذيــر وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــطـــالـــي، بــاولــو 
جــيــنــتــيــلــونــي، مـــن مــغــبــة تــقــســيــم لــيــبــيــا إلــى 
ثالث دول، مشددًا على ضرورة الحفاظ على 

وحدة الدولة.
وبــحــســب دبــلــومــاســيــني، تــم تــوزيــع مــشــروع 
أعضاء  على  وبريطانيا،  فرنسا  أعدته  قــرار 
املجلس الـ 15، الذين سيبدأون مناقشته في 

األيام املقبلة.
وعند تبني مشروع القرار سيصبح بإمكان 
القطع الحربية األوروبية اعتراض مراكب أو 
سفن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا، في 
أقاصي البحار دون طلب موافقة الدول التي 
ترفع تلك السفن أعالمها. وفي السياق، قال 
فيتالي  األمـــن،  فــي مجلس  الــروســي  السفير 
تشوركني، إن بالده ال تعارض مشروع القرار 

يحتويه،  مــا  بعض  حيال  قلق«  »لديها   
ْ
لكن

الفتًا إلى أن »األولوية تبقى إرساء السلطات 
الروسي  السفير  وأشــار  ليبيا«.  في  املالئمة 
إلــــى أن حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي الــجــديــدة 
التي توّسع نطاق سلطتها رويدًا رويدًا على 
البالد، لم تحصل حتى اآلن على ثقة برملان 
طــبــرق )املــطــعــون فـــي شــرعــيــتــه مـــن املحكمة 

الدستورية(.
وفـــي الــســيــاق، نقلت مــواقــع إخــبــاريــة ليبية 
أمس اإلثنني، عن رئيس برملان طبرق، عقيلة 
صالح، تأكيده في كلمة بمناسبة بدء شهر 
رمـــضـــان، عــلــى أهــمــيــة تـــواصـــل الـــحـــوار بني 
الليبيني، لكنه حــدد عــددًا من الــشــروط لذلك 
يــتــقــدمــهــا »املــحــافــظــة عــلــى شــرعــيــة مجلس 
نــــواب طــبــرق كــجــهــة تــشــريــعــيــة منتخبة من 
 عـــن »حــفــظ دور املــؤســســة 

ً
الـــشـــعـــب«، فــضــال

الــعــســكــريــة وقــيــاداتــهــا وعــــدم الــــزج بــهــا في 
صـــراعـــات وتـــجـــاذبـــات ســيــاســيــة«، عــلــى حد 
قـــولـــه. كــمــا اعــتــبــر صــالــح أن »فــــرض سلطة 
األمـــر الــواقــع أمــر غير مقبول وغــيــر مشروع 
ــــول واألعــــراف  ويــتــنــافــى مــع الــشــرائــع واألصـ

الدولية والوطنية والديمقراطية«.
ــــدد مــن  ــارك عـــلـــى عـ ــعــ مـــيـــدانـــيـــًا، تـــتـــواصـــل املــ
ــي الـــســـيـــاق، أصــــــدر املــجــلــس  ــ الـــجـــبـــهـــات. وفـ
الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، أمــس 
اإلثنني، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات خاصة 
لـــقـــيـــادة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة ضـــد تنظيم 

»داعش« في منطقة صبراتة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

شــّكــل الــلــقــاء الـــذي جمع املــلــك األردنــــي عبدالله الــثــانــي ووزيـــر الــخــارجــيــة العراقي 
للبحث في  اإلثــنــني، فرصة  أمــس  األردنــيــة عمان  العاصمة  فــي  الجعفري،  إبراهيم 
في  للعراق  دعمها  األردنية  اململكة  وتأكيد  البلدين،  بني  الثنائية  العالقات  تمتني 

مواجهة تنظيم »داعش«.
وأفــاد بيان للديوان امللكي األردنــي، بأن امللك عبدالله أكد للجعفري »دعــم اململكة 
يبذله  »ما  بـ مشيدًا  املتطرفة«،  العصابات  مواجهة  في  العراقية  الحكومة  ملساعي 
الــجــيــش الــعــراقــي مــن جــهــود فــي الــتــصــدي لــعــصــابــة داعــــش اإلرهـــابـــيـــة«. كــمــا أكــد 
امللك »حــرص األردن على تمتني عالقات األخــوة والتعاون مع الــعــراق، ودعــم أمنه 
الــوزراء  فــان الجعفري نقل للملك رسالة من رئيس  البيان،  واســتــقــراره«. وبحسب 
والتطورات  البلدين،  بني  العالقات  تعزيز  »سبل  تناولت  العبادي،  حيدر  العراقي 

في العراق«.
كما أجرى الجعفري مباحثات مع نظيره األردنــي ناصر جــودة، تناولت »الجهود 
املبذولة ملواجهة التطرف واإلرهاب الذي يعاني منه الجميع والعراق بشكل خاص«، 
بحسب وكالة األنباء األردنية الرسمية. وأكد جودة »دعم األردن لألشقاء العراقيني 
على مختلف الصعد في مساعيهم لتحقيق األمن واالستقرار واإلصالح في العراق«. 

من جهته، أكد الجعفري »ضرورة العمل املشترك والجماعي في محاربة اإلرهاب«.
)فرانس برس(

عثمان المختار

يومها  اإلثنني  أمــس  الفلوجة  معركة  دخلت 
واحــدة  التوالي مسجلة  الخامس عشر على 
ــارك الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــقـــوات  ــعــ مـــن أســـــوأ املــ
الــعــراقــيــة واملــلــيــشــيــات مــنــذ عـــامـــني، بسبب 
ارتفاع وتيرة الخسائر البشرية في صفوفها 
ــاء الــعــســكــريــة والــقــصــف  ــطــ مـــن جـــهـــة، واألخــ
تلك  ارتكبتها  التي  واالنتهاكات  العشوائي 
الـــقـــوات بــحــق املــدنــيــني مـــن جــهــة ثــانــيــة، ما 
حظيت  بعدما  طائفيًا  طابعًا  املعركة  أعطى 
بــتــأيــيــد شــعــبــي كــبــيــر لــتــحــريــر املـــديـــنـــة من 
ــهــــدت املــــعــــارك أمـــس  تــنــظــيــم »داعـــــــــش«. وشــ
بقذائف  مــتــبــاداًل  وقصفًا  عنيفة  اشــتــبــاكــات 
الـــهـــاون بـــني الــطــرفــني عــلــى مـــحـــاور املــديــنــة 
األربعة، وعمليات انتحارية أوقعت العشرات 
من مليشيا »الحشد الشعبي« والجيش بني 
ــــدت املـــعـــارك مـــع حــّدتــهــا،  قــتــيــل وجـــريـــح. وبـ
والشمالي  الجنوبي  السور  من  أكثر  تقترب 
لــلــفــلــوجــة وبــشــكــل ُيــعــتــبــر ســابــقــة مــنــذ بــدء 
املعارك وهو ما قد يهيئ لالنتقال إلى مرحلة 
حرب الشوارع في أحياء املدينة. وقال ضابط 
في الجيش العراقي، إن ثالث عربات مفخخة 
يقودها انتحاريون ضربت املحور الجنوبي، 
فيما ضربت رابعة القطعات شمال الفلوجة 
قبل أن تتجدد املعارك مرة أخــرى، الفتًا إلى 
أن مقاتلي »داعش« يتخذون مواقع جغرافية 
محصنة حول املدينة تمنحهم حرية التحرك 
والتخفيف من كثافة النيران املوّجهة ضدهم.

في هذه األثناء، قال عضو الجمعية اإلغاثية 
»العربي  العراقية للنازحني محمد عبد الله لـ

الــجــديــد«، إن ســكــان الــفــلــوجــة رفــضــوا أمــس 
مــغــادرة املــديــنــة وألــغــوا أي فــكــرة للهرب من 
املــديــنــة بــعــد مــشــاهــدتــهــم جــرائــم املليشيات 
ــاب بــحــق أبــنــاء  ــتـــصـ مـــن قــتــل وتـــعـــذيـــب واغـ
مدينتهم، الفتًا إلى أنه منذ صباح يوم أمس 
»لــــم يــخــرج أحــــد مـــن املـــديـــنـــة، ولــعــل هــــذا ما 

تريده املليشيات لقتلهم بالصواريخ«.
فيما أكدت تسريبات خاصة أن أبرز الفصائل 
املتورطة بالجرائم هي »بــدر« و»حــزب الله« 
و»الخراساني« و»جند اإلمام« و»العصائب«، 
كـــــون أغـــلـــب الــــجــــرائــــم حــصــلــت فــــي مــنــاطــق 
تواجدها. من جهته، قال برملاني عراقي بارز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »املــعــلــومــات األولــيــة  لـــ

الفريق  تؤكد تــورط قائد الشرطة االتحادية 
رائـــد شــاكــر جـــودت بــجــرائــم إعـــدام النازحني 
مــن خالل  عــدد منهم  واغــتــصــاب  وتعذيبهم 
املليشيات في املنطقة«.  التواطؤ مع قيادات 
ــل عــدم الكشف 

ّ
وأضـــاف الــبــرملــانــي الـــذي فــض

االتحادية سلم  الشرطة  »قائد  أن  عن اسمه، 
املــلــيــشــيــات مـــالبـــس ومـــــدرعـــــات الـــشـــرطـــة«. 
فــي املــقــابــل، أكـــدت النائبة لــقــاء وردي وقــوع 
عمليات إعـــدام جــديــدة بحق نــازحــني هربوا 
من الفلوجة صباح أمس، كاشفة عن العثور 
تلوا 

ُ
على أربع جثث جديدة أمس لضحايا ق

مــن خـــالل الــتــعــذيــب عــلــى يــد املــلــيــشــيــات في 
منطقة السجر شمال املدينة.

بيروت ـ العربي الجديد

تشهد بلدة عرسال على حــدود لبنان الشرقية مع سورية، والتي يقيم فيها أكثر 
بــني ســوريــني معارضني  حة مستمرة 

ّ
ألــف الجــئ ســـوري، اشتباكات مسل مــن 120 

للنظام السوري ومجموعات مسلحة منتشرة في جرود البلدة، وتحديدًا تنظيَمي 
»داعش« والنصرة، من جهة، ومواجهات بني عناصر الجيش اللبناني والتنظيمات 
الدين، أمس  السوري محمد زكريا سيف  املواطن  تل 

ُ
املتشددة، من جهة أخــرى. وق

اإلثنني، خالل تبادل إلطالق النار في منطقة الجبان، ببلدة عرسال. وترجح مصادر 
ب 

ّ
»العربي الجديد« أن يكون »داعــش« هو املسؤول عن مقتل الشاب، امللق عائلية لـ

»السلس«. وتشير املصادر ذاتها إلى أن »خالفات حادة وقعت بني السلس وقادة  بـ
مــن داعــش فــي جــرود عــرســال، قبل عــامــني، بسبب اعــتــراض الــقــادة املــذكــوريــن على 
الــحــر، ورفضه  الــســوري  الجيش  لفصائل  انتمائه  وعــلــى  الــفــردي،  السلس  ســلــوك 
مبايعة التنظيم«، على حّد تعبيرها. وقاد السلس، الذي يتحّدر من بلدة النزارية في 
»الجيش السوري الحر«،  لـ القصير السورية، مجموعة مسلحة تابعة  ريف مدينة 
خالل معارك تحرير القلمون من قوات النظام السوري، بني عاَمي 2012 و2013، ثم 
خاض معركة القصير، التي انتهت بانسحابه مع مجموعته إلى جرود عرسال. كما 
البلدة إلى قيامه  التنقل بني عرسال وجرودها، ويلفت أهالي  كان »السلس« دائــم 
تعبئة  ومــحــال  التجارية،  املــحــال  أصــحــاب  على  بسيطة  مالية  احتيال  »عمليات  بـ
قام  السلس بعد محاوالت عدة  قتل  البلدة«. ويأتي  الخلوية في  الهواتف  خطوط 
بها عناصر »داعــش« لتصفيته أو خطفه خالل العامني املاضيني، وهي محاوالت 
تدخل في إطار الحرب األمنية التي يشنها التنظيم ضد كل من ال ينتمي إليه من 
الفصائل اإلسالمية والوطنية املسلحة، في منطقة القلمون السوري، وامتدادها في 

عرسال وجرودها. 
وفــي مقابل العمليات األمــنــيــة الــتــي يــقــوم بها مسلحو »داعــــش« فــي عــرســال ضد 
من  اللبناني  الجيش  تمّكن  لبنانيني،  أمــن  ضــبــاط  وضــد  الــســوريــني،  معارضيهم 
قتل واعتقال عدد من عناصر التنظيم داخل البلدة وفي جرودها، منذ أيام قليلة، 
تل 

ُ
»أبو الفوز«، والذي ق وأبرزهم أمير التنظيم في عرسال، فايز الشعالن، امللقب بـ

ــقــل خالل 
ُ
خــالل مــداهــمــة للجيش، واملــســؤول األمــنــي للتنظيم أبــو ملهم، الـــذي اعــت

املداهمة نفسها في أواخر إبريل/نيسان املاضي.

قادة »غرفة سليماني« 
يحركون وحدات 

الجيش فعليًا

7 ضباط ينسحبون من 
المعركة لطابعها 

الطائفي والدور اإليراني

معركة 
الفلوجة

 من مشارف الفلوجة الجنوبية  
قاسم العلي

بعد ثــواٍن من تلقيه أوامــر تحريك 
ــــوازل  ــعـ ــ ــه بــــاتــــجــــاه مـــعـــمـــل الـ ــ ــــواتـ قـ
الــــــحــــــراريــــــة الـــــــواقـــــــع فــــــي مــنــطــقــة 
النعيمية جنوب مدينة الفلوجة في محافظة 
األنـــبـــار لــدعــم الــقــطــعــات الــعــســكــريــة هــنــاك، ال 
يجد العميد غانم الزيدي بدًا من طرح السؤال 
الكالسيكي مع كل قــرار يتلقاه هو أو أي من 
قادة الوحدات العسكرية األخرى في الجيش: 

»من أين صدر األمر؟«.
الحسم  تأخر  عراقية  عسكرية  قيادات  رجع 

ُ
ت

فـــي مــعــركــة الــفــلــوجــة ضـــد تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
عــلــى الــرغــم مــن دخـــول مــن أســبــوعــهــا الثالث 
على التوالي والفارق الكبير في أعداد القوات 
املهاجمة للمدينة والترسانة العسكرية التي 
إلــى أسباب كثيرة من بينها  أعــدت للمعركة، 
ــقــــرار الــعــســكــري وتـــضـــارب  تـــعـــدد مـــصـــادر الــ
عمليات  غرفة  من  أكثر  ووجــود  الصالحيات 
والــتــنــافــس بــني الــفــصــائــل والــتــشــكــيــالت على 
تــجــيــيــر الــنــصــر لــصــالــحــهــا فـــي املــعــركــة الــتــي 
تــــعــــرف بـــعـــمـــلـــيـــات »كــــســــر اإلرهـــــــــــــاب« وفـــقـــًا 
للتسمية الحكومية، أو عمليات »15 شعبان« 

بحسب الوصف الذي تستخدمه املليشيات.
وتــســعــى الــحــكــومــة الــعــراقــيــة إلـــى إبــــراز غرفة 
الــعــمــلــيــات املـــشـــتـــركـــة، بـــقـــيـــادة الـــفـــريـــق عــبــد 
الوهاب الساعدي والواقعة في قاعدة املزرعة 
عــلــى بــعــد 7 كــيــلــومــتــرات مــن الــفــلــوجــة شــرقــًا، 
منذ  للمعركة  الــوحــيــدة  الــقــيــادة  بــاعــتــبــارهــا 

عـــن مـــحـــاور الـــقـــتـــال وقـــــرب تــحــقــيــق الــنــصــر. 
ــن الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي والـــشـــرطـــة  وتـــتـــألـــف مــ
املــحــلــيــة والـــصـــحـــوات الــعــشــائــريــة«. ويــصــف 
ــذه الــغــرفــة بــأنــهــا »قـــيـــادة عديمة  الــضــابــط هـ
من  تتألف  الــتــي  الثانية  الــغــرفــة  أمـــام  اإلرادة 
أبــرزهــا   ،

ً
فصيال  21 بــواقــع  الحشد  مليشيات 

مــلــيــشــيــات الـــخـــراســـانـــي وحــــــزب الـــلـــه وبــــدر 
والــعــصــائــب وجــنــد اإلمــــام وســرايــا عــاشــوراء 
واألبــــــــدال والـــنـــجـــبـــاء، ويـــضـــاف إلــيــهــا جــهــاز 
مكافحة اإلرهــاب والشرطة االتحادية وقوات 
الـــحـــرس الــــثــــوري«. ويــلــفــت الــضــابــط إلــــى أن 
تتخذ من منطقة معارض  التي  الغرفة،  هــذه 
السيارات الثقيلة جنوب شرق الفلوجة )على 
بــعــد 5 كــيــلــومــتــرات( مــقــرًا لــهــا هــي مــن تقود 
لــلــســاعــدي أن يــعــارض أي  املــعــارك وال يمكن 

قرار تتخذه.
ــيـــات الـــرســـمـــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ وعــــلــــى خــــــالف غــــرفــــة الـ
والتشكيالت التابعة لها، فإن فصائل الحشد 
الــثــوري، وجــهــاز مكافحة  الشعبي، والــحــرس 
الــــوزراء السابق  الــذي أسسه رئيس  اإلرهـــاب 
نــوري املالكي والــذي يدين بالوالء املطلق له، 
 عـــن الــشــرطــة االتـــحـــاديـــة الــتــي شكلت 

ً
فــضــال

عقب قرار دمج الجماعات املسلحة في أجهزة 
الغرفة  جميعًا  تتبع   ،2006 الــعــام  فــي  األمـــن 
الــثــانــيــة بــقــيــادة قــائــد فيلق الــقــدس اإليــرانــي 
قاسم سليماني وعضوية مساعد سليماني، 
الـــجـــنـــرال اإليــــرانــــي مــحــمــد بـــاكـــبـــور، وكــــل من 
وأبو  العامري  هــادي  الشعبي  الحشد  قائدي 

مهدي املهندس.
ــابـــط فــــي الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي تــلــك  ويـــصـــف ضـ
الــقــيــادات األربـــع بأنها هــي مــن تــقــود املعركة 
الــظــل، أو مــا باتت تعرف  الحقيقية مــن غرفة 
ــــراد املــلــيــشــيــات باسم  الحــقــًا بــني الــجــنــود وأفـ
 
ّ
إن نفسه  الضابط  ويقول  سليماني«.  »غرفة 
»قــادة الجيش أضعف من أن يعترضوا على 

ــانـــب  انـــطـــالقـــهـــا. وُيـــجـــبـــر الـــصـــحـــافـــيـــون األجـ
على  حقوقية  ومنظمات  التحديد  وجــه  على 
زيارتها، إال أن القيادة الحقيقية في مكان ثاٍن 
تمامًا، منها تصدر أوامر الهجوم واالنسحاب 
لها،  خاضع  والجميع  الصاروخي  والقصف 
عراقية  عسكرية  قــيــادات  تكشفه  مــا  بحسب 

»العربي الجديد«. بارزة لـ
األولــى  الفرقة  قيادة  رفيع في  ووفقًا لضابط 
»العربي الجديد«،  بالجيش العراقي تحدث لـ
فإن »املعركة بقيادتني؛ األولى يرأسها الفريق 
عبد الوهاب الساعدي ويظهر كل مّرة رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي منها متحدثًا 

ــرار لــلــحــاج ســلــيــمــانــي أو أي مـــن اآلخـــريـــن  ــ قـ
الـــثـــالثـــة، وهـــــؤالء يــحــركــون وحـــــدات الــجــيــش 
ويــعــطــونــهــا أوامـــــــر بـــالـــتـــقـــدم أو االنـــســـحـــاب 
الساعدي قائد  الوهاب  إلى عبد  العودة  دون 
عمليات الفلوجة«. كما يلفت إلى أن »معدات 
الـــجـــيـــش مـــســـتـــبـــاحـــة، يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا مــتــى 
مـــا رغـــبـــوا مـــن دون إذن مـــن أحـــــد«، عــلــى حد 
الــضــابــط نفسه عــن استقالة  قــولــه. ويــكــشــف 
ــن الــجــيــش عــلــى خــلــفــيــة ما  ســبــعــة ضـــبـــاط مـ
ــّمـــاه »املـــهـــزلـــة فـــي قـــيـــادة مــعــركــة الــفــلــوجــة  سـ
واكــتــســاء املــعــركــة طــابــعــًا طــائــفــيــًا«. ويــوضــح 
الركن  العقيد  كل من  السبعة هم  الضباط  أن 
فـــوزي طــالــب الــكــروي، والعقيد الــركــن محمد 
مــاجــد املــكــصــوصــي، والــعــقــيــد فــيــصــل حسني 
األحبابي، واملقدم ليث كمال الربيعي، واللواء 
خميس حميد العسافي، واملــالزم عــالء كاظم 
اللواء  استخبارات  مدير  عن   

ً
فضال الرفاعي، 

الـــرابـــع، الــعــقــيــد ســـالم الــطــائــي، بــعــد تعرضه 
للضرب من أحــد أفــراد حــزب الله على خلفية 
سرقة املليشيات جهاز تحديد مواقع فضائيا 
من قوات الجيش. وتمكنت »العربي الجديد« 
من التواصل هاتفيًا مع أحد الضباط السبعة 

املــنــســحــبــني مـــن املـــعـــركـــة، لــيــؤكــد أن خــطــوتــه 
جاءت بسبب »الغالف الذي اكتسبته املعركة 
وإدارتها واحترامًا لتاريخي العسكري«، على 
حــد قــولــه. ويــقــول الــضــابــط نــفــســه، مــن محل 
ســكــنــه فـــي مــحــافــظــة املــثــنــى جـــنـــوب الـــعـــراق، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه »طــلــب نقله الـــى أي  لــــــ

معركة أخرى يديرها الجيش العراقي«.
يــتــركــز الــقــتــال حــالــيــًا، وفــقــًا ملــراســل »الــعــربــي 
ــد« الـــــذي يـــرافـــق قـــــوات الــجــيــش على  ــديـ الـــجـ
رئيسية  محاور  أربعة  في  الفلوجة،  مشارف 
ــا مـــحـــور الـــشـــمـــال ويــنــقــســم إلــــى إثــنــني؛  ــهـ أولـ
مــنــطــقــة الــســجــر ومــنــطــقــة الــصــقــالويــة وهــمــا 
ــة. أمــــــا املـــحـــور  ــلـــوجـ ــفـ ــلـ ــان تـــابـــعـــتـــان لـ ــدتــ ــلــ بــ
الــجــنــوبــي فــيــنــقــســم إلــــى ثـــالثـــة مـــحـــاور هي 
ومحور  الجامعة،  ومــحــور  النعيمية،  مــحــور 
سد الفلوجة على نهر الفرات. في غضون ذلك، 
يعد محورا الشرق والغرب األقل سخونة. من 
والفالحات  الحالبسة  منطقتا  يوجد  الــغــرب 
وهــــمــــا مــنــطــقــتــان ريـــفـــيـــتـــان يــفــصــلــهــمــا عــن 
ــرات وبــســاتــني واســـعـــة من  ــفـ الــفــلــوجــة نــهــر الـ

النخيل تقدر بأكثر من 10 كيلومترات.
أما من الشرق، فيمثل الطريق الدولي السريع 

عـــقـــدة كــبــيــرة لــــدى الـــقـــوات املــهــاجــمــة بسبب 
انتشار  عن   

ً
املوزعة، فضال والفخاخ  الكمائن 

»القتال  ألسلوب  وفقا  فيه،  »داعـــش«  مقاتلي 
األفغاني« )حفر صغيرة طولية تكفي لشخص 
ــقـــصـــف الـــصـــاروخـــي  واحـــــــد مــحــصــنــة مــــن الـ

والـــجـــوي(. وال ينكر قــائــد الــفــوج الــثــانــي في 
اللواء الرابع بالجيش العراقي، العقيد خليل 
الـــســـعـــيـــدي، املـــتـــواجـــد جـــنـــوب الــفــلــوجــة دور 
»غرفة سليماني« باملعركة غير أنه يرجع ذلك 
الــى مــا يصفه »ســـوء فهم فــي معرفة دور كل 

جهة باملعركة«. ويوضح السعيدي في حديث 
رافقت  التي  »املشاكل  أن  الجديد«  »العربي  لـ
الــعــمــلــيــة يــمــكــن أن تـــكـــون تــجــربــة جـــيـــدة في 
املــعــارك األخــرى وفــي مــدن أخــرى، ومــا يجري 
اليوم من تضارب في األوامر بني جهة وأخرى 
أمر طبيعي«، على حد قوله. وردًا على سؤال 
عن نوع التضارب، يقول السعيدي إن »الحاج 
بناء على خبرته  أشياء  يــرى  )أي سليماني( 
فــي الــعــراق وســوريــة وينصح بــهــا، والبعض 
يعتبرها أوامــر على الرغم من أنــه شــدد أكثر 
من مرة على أنه ينصح فقط وأنه مساعد لهم 

ال أكثر«، على حد وصفه.
فـــي املـــقـــابـــل، يـــقـــول ســعــد الـــعـــيـــســـاوي، أحــد 
ــم، وهــــــــو فــصــيــل  ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــيــــل الـ قــــــــــادة فــــصــ
عشائري مساند للجيش في قتال »داعش« 
ويتواجد جنوب الفلوجة، إن »سليماني له 
صــالحــيــات تــفــوق صــالحــيــات وزيـــر الــدفــاع 
بـــل وحــتــى رئــيــس الــــــوزراء حــيــدر الــعــبــادي 
ــه«. ويـــضـــيـــف »أمــــــر الــــعــــبــــادي بــإقــالــة  ــسـ نـــفـ
الــســاعــدي مــن منصبه  الــوهــاب  الفريق عبد 
بسبب انتهاكات املليشيات وجرائم اإلعدام 
الــجــمــاعــي وعــــدم قـــدرتـــه عــلــى ضــبــط جميع 

أمـــره، لكن بعد ســاعــات ألغى  الــقــوات تحت 
الـــقـــرار«. ويــشــيــر الــعــيــســاوي إلــى  سليماني 
السنة  املقاتلني  قليل من  »مغادرة عدد غير 
مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر الــقــتــال بــســبــب طائفية 
املعركة«، على حد وصفه. ويقول »كنا نأمل 
كما  الفلوجة  مــن  انسحابه  داعـــش  يــكــرر  أن 
فعل في الرطبة وهيت من قبل، لكن مشاركة 
الحرس الثوري واملليشيات الطائفية أغلقت 
أي بــاب أمــل لــذلــك«. ويعتبر الــعــيــســاوي أن 
»الــســبــب الــرئــيــس لــرفــع واشــنــطــن يــدهــا من 
املعارك وإيقاف دعمها للجيش هو تصرفات 
املليشيات وتواجد الحرس الثوري«. ويشير 
إلى أنه أبلغ »العبادي بذلك، واألخير يراهن 
اآلن على النصر بدون غطاء أميركي وبدعم 
العام  الصخر  أســـوة بمعركة جــرف  إيــرانــي 

املاضي«.
في  وأجنبية  عربية  تلفزة  محطات  ونــشــرت 
وقــت سابق مــن األســبــوع املــاضــي تسجيالت 
ــــي مــلــيــشــيــات  ــة لــــقــــيــــادات فـ ــربـ ــسـ ــــورة مـ ــــصـ مـ
الــحــشــد الــشــعــبــي، تــوعــد بــعــضــهــم بــحــرق ما 
قالوا  »البشر والحجر فيها« وآخرين  وصفه 
ــــواد، بــحــســب ما  »ســنــحــول مــســاجــدهــا إلـــى نـ
ــهـــرت عــشــرات  ــهـــرت الــتــســجــيــالت. كــمــا أظـ أظـ
الصور لسليماني في محيط الفلوجة، ويتبني 
من  أميركية  عــربــات  يستقل  أنــه  فــي بعضها 
ــر يــتــحــدث مع  ــراز هــمــر وفـــي بــعــضــهــا اآلخــ طــ
العبادي،  الــعــراقــي. وأقـــّر  قــادة كبار بالجيش 
يـــوم األحــــد املـــاضـــي، بــارتــكــاب املــلــيــشــيــات ملا 
»انـــتـــهـــاكـــات رافــــقــــت الـــهـــجـــوم عــلــى  ـــ ــفـــه بـ وصـ
ــال الـــعـــبـــادي، فـــي بــيــان  مــديــنــة الــفــلــوجــة«. وقــ
 
ّ
ــتــه قــنــاة الــعــراقــّيــة الــرســمــّيــة، إن

ّ
مــقــتــضــب بــث

»هــنــاك أخــطــاء ارتــكــبــت فــي مــعــارك الفلوجة، 
بــهــا«، مضيفًا »لــديــنــا مقاتلون  اعــتــرف  ــا  وأنـ
شاركوا في معارك الفلوجة وليسوا من نمط 
واحــد«. ولفت العبادي إلى أنه »أمر بمالحقة 
املتهمني بقتل وارتكاب انتهاكات أخرى بحق 

املدنيني وتقديمهم للعدالة«.
العراقي،  البرملان  يترّدد رئيس  لم  من جهته، 
سليم الجبوري، في مطالبة العبادي بتعقب 
ــراد فـــي جــهــاز  ــ الـــتـــجـــاوزات الـــتـــي ارتــكــبــهــا أفــ
وأدت  املتطوعني  وبعض  االتــحــاديــة  الشرطة 
الـــى انــتــهــاكــات بــحــق مــدنــيــني ضــمــن عمليات 
تــحــريــر الــفــلــوجــة. ووفــقــًا التــهــامــات عـــدد من 
الـــســـيـــاســـيـــني الـــعـــراقـــيـــني وزعـــــمـــــاء عـــشـــائـــر، 
استغالل  الشعبي  الحشد  مليشيات  »تحاول 
ــة مـــعـــركـــة الـــفـــلـــوجـــة لــتــنــفــيــذ أجــنــدتــهــا  فـــرصـ
الخاصة، والتي تركز على ارتكاب االنتهاكات 
بـــحـــق أبــــنــــاء املـــنـــطـــقـــة«، عـــلـــى حــــد وصـــفـــهـــم. 
على  املعركة  فــي  املليشيات  وجـــاءت مشاركة 
الرغم من التحذيرات التي أطلقها سياسيون 
ومنظمات إنسانية وأخرى دولّية من خطورة 

اشتراكها في هذه املعركة.
مــصــادر سياسية عراقية  تــرى  السياق،  وفــي 
املليشيات  بــانــتــهــاكــات  الــعــبــادي  اعـــتـــراف  أن 
جاء عقب تهديد زعماء العشائر باالنسحاب 
طابعًا  اكتسابها  بسبب  الفلوجة  معركة  من 
طائفيًا ومــشــاركــة الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
الـــحـــراك الشعبي  فــيــهــا. ويــقــول عــضــو جبهة 
»العربي الجديد«  لـ الله،  العراقي، محمد عبد 
إن »الجرائم باتت مفضوحة والعبادي أقل من 
أن يتمكن من التكتم عليها وصور اإلعدامات 
امليدانية فــي كــل مــكــان«. ويــعــرب عــن اعتقاده 
 »الــــــرأي الـــعـــام ووســـائـــل اإلعـــــالم الــعــربــيــة 

ّ
أن

والـــدولـــيـــة هـــي مـــن شــكــلــت هـــذا الــضــغــط بعد 
اإلعــالم  أمــا  ارتكتبت«،  التي  املــجــازر  تناولها 
املــحــلــي الـــعـــراقـــي »فـــغـــائـــب ألنــــه إمــــا يخشى 
أو يتغاضى عنها  االنــتــهــاكــات  عــن  الــحــديــث 
اآلخر  وبعضها  سياسي  بعضها  العتبارات 

مادي«، على حد قوله.

لمنظمة  الــعــام  األمــيــن  انتقد 
عدم  العامري،  ــادي  ه »بـــدر«، 
ــق«  ــي ــود »تــخــطــيــط دق ــ وجـ
الخاصة  العسكرية  للعمليات 
ــفــلــوجــة. وقــال  ــاســتــعــادة ال ب
العامري، أحد قيادات المليشيات 
ــد  ــش ــح ــي »ال ــ الــمــنــضــويــة ف
تلفزيونية  لــقــنــاة  الــشــعــبــي«، 
والمحزن  »المؤسف  عراقية: 
دقيق  تخطيط  ــود  وج عــدم 
نحن  يعني  العسكرية.  للعمليات 
اليوم نخوض معركة الفلوجة. 
أمن  فيها  الفلوجة  معركة 
بغداد. أمن نعيد 300 ألف الجئ 
معركة  الفلوجة.  أهــالــي  مــن 
معركة  ُحــســمــت  إذا  كــبــيــرة. 
ــم مــعــركــة  ــس ــح ــة ُت ــوج ــل ــف ال
ونتوجه  كبير  بشكل  ــرمــادي  ال

باتجاه الحدود«.

العامري: التخطيط 
مؤسف ومحزن

غرفتا عمليات بقيادتين 
واألمر لـ»الحاج سليماني«

معّدات الجيش بخدمة »غرفة سليماني« )عمر العلو(

دخلت المعركة أسبوعها الثالث )عمر العلو(

العثور على جثث جديدة لضحايا ُقتلوا على يد المليشيات )علي محمد/األناضول(

أشاد الملك عبداهلل بجهود العراق ضد »داعش« )كينزو تريبويار/فرانس برس(

عسكريًا،  ال  سياسيًا  كان  الفلوجة،  معركة  انطالق  قرار  أن  كثيرون  يرى 
بين  التي تضرب بغداد، تحديدًا  السياسية  األزمة  التغطية على  بهدف 
حيدر  والبرلمان  الحكومة  رئيسي 
العبادي وسليم الجبوري )الصورة( 
التحالف  من  وأطــراف  جهة،  من 
ثانية.  جهة  من  الحاكم  الوطني 
باألزمة  المعركة  ارتــبــاط  ودلــيــل 
السياسية  التطورات  أّن  السياسية، 
حرب  بدأت  منذ  بالكامل  توقفت 
البعض  الفلوجة، وهو ما يدفع 
إلى اعتبار أن من مصلحة األطراف 

السياسية أن تطول الحرب.

توقيت سياسي

دخول  بعد  الفلوجة،  معارك  صــورة  تبدو 
أسبوعها الثالث، وغياب الحسم، أكثر وضوحًا، 
العمليات  غرفة  دور  أن  على  إجماع  وسط 

المشتركة، التابعة للجيش النظامي، هامشي 
بالمقارنة مع غرفة الظل أو »غرفة سليماني« 
التي تضم الحرس الثوري، المليشيات، وجهاز 

مكافحة اإلرهاب والشرطة االتحادية. محاور 
المعركة وتضارب األوامر بين أطراف الجبهة 
الواحدة، باإلضافة إلى الطابع الطائفي الذي 

تطرح  عوامل  كلها  بعيد،  حد  إلى  تكتسبه 
حساب  على  المراوحة  تطول  أن  احتماالت 

مأساة أهل الفلوجة
تحقيق

4 محاور للقتال وتضارب  
في األوامر

تقريرتقريرتقريرمع الحدث
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استنفار أمني أميركي لحماية مؤتمري الديمقراطيين والجمهوريين

العنف يخيّم على آخر ثالثاء كبير
واشنطن ــ منير الماوري

آخــر  انتخابــات  نتائــج  ســتكون 
اليــوم،  كبيــر،  أميركــي  ثالثــاء 
املنافســة  حصــر  فــي  حاســمة 
ترامــب  دونالــد  بــن  األميركيــة  الرئاســية 
مــن  مخــاوف  وســط  كلينتــون،  وهيــالري 
تتعــرض  قــد  وخارجيــة  داخليــة  تهديــدات 
»العربــي  علمــت  إذ  االنتخابيــة،  العمليــة  لهــا 
فــي  لعــة 

ّ
مط أمنيــة  مصــادر  مــن  الجديــد« 

»الشــرطة  أن  األميركيــة،  الفدراليــة  الحكومــة 
أعــّدت مــا يزيــد علــى ألفــي فــرد مــن عناصرها، 
واليــة  فــي  املحليــة  الشــرطة  مــع  للمشــاركة 
الحــزب  مؤتمــر  لحمايــة  األميركيــة،  أوهايــو 
الجمهــوري، املقــرر عقــده فــي مدينــة كليفالنــد 
يوليو/تمــوز   18 بــن  الواليــة،  مــدن  كبــرى 
عناصــر  انتقــال  تقــرر  كمــا  املقبــل.  منــه  و21 
مــن الشــرطة الســرية األميركيــة، مــع املئــات من 
إلــى  األميركــي،  الوطنــي  الحــرس  متطوعــي 
مدينــة فيالدلفيــا بواليــة بنســلفانيا، لحمايــة 
 25 بــن  املقــرر  الديمقراطــي  الحــزب  مؤتمــر 

يوليو و28 منه«.
أن  املصــادر  أوضحــت  الســياق،  هــذا  فــي 
»االستعدادات ملواجهة التهديدات الخارجية 
ليســت جديــدة وال تتعلــق بوجــود معلومــات 
محددة عن مؤامرات بعينها، لكنها تأتي في 
التهديــدات  املســتمرة ملواجهــة  اليقظــة  إطــار 
التهديــدات  أمــا  عامــة،  بصــورة  اإلرهابيــة 
اســتثنائية  فســتكون  الداخلــي  الطابــع  ذات 
وغير مســبوقة في تاريــخ املؤتمرات الحزبية 
األميركيــة«. وطبقــا ألحــد املصــادر الخاصــة، 
فــإن »املعلومــات املتوفــرة لألجهــزة األميركية 
عــن  مســبقة  معلومــات  علــى  بنــاًء  قائمــة، 
يعتــزم  ضخمــة،  واحتجــاج  تأييــد  مســيرات 
مؤيــدي  مــن  جامعــات  وطــالب  ناشــطون 
دونالــد  الجمهــوري  املرشــح  ومعارضــي 
ترامب، تنظيمها في والية أوهايو والواليات 
م مســيرات مماثلــة 

ّ
نظ

ُ
املجــاورة لهــا. كمــا ســت

الســاعي  أنصــار  بــن  صدامــات  تشــهد  وقــد 
لتمثيل الحزب الديمقراطي، بيرني ســاندرز، 

في والية بنسلفانيا، ومعارضيه«.
وعلى الرغم من التناقض الفكري والسياسي 
وســاندرز،  ترامــب  بــن  الكبيــر  والشــخصي 
إال أن هنــاك جملــة عوامــل رئيســية مشــتركة 
خــارج  مــن  منهمــا  كل  قــدوم  أولهــا  بينهمــا، 
ملــا  وقيادتــه  التقليديــة  الحزبيــة  املؤسســة 
يســعى  الــذي  الحــزب  ضــد  الثــورة  يشــبه 
العنــف  دورة  تصاعــد  وثانيهــا  لتمثيلــه، 
والشــغب املرافقــة لحملتيهمــا االنتخابيتــن، 
ســواء مــن جانــب املتحمســن لطروحــات كل 

منهما أو املتحمسن ضد طروحاتهما.
أما أهم العوامل املشتركة بينهما على اإلطالق، 
ــح أي منهمــا 

ّ
فهــي املخــاوف الســائدة مــن ترش

كمســتقل، ففــي الوقــت الــذي تســتعّد هيــالري 
االنتخابــات  فــي  ترامــب  ملواجهــِة  كلينتــون 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين   8 فــي  الرئاســية 
املقبــل، بعــد أن عــزز املرشــحان موقعيهمــا فــي 
االنتخابــات التمهيديــة، داخــل حزبيهمــا، فــإن 
الحــزب  أوســاط  فــي  تســود  بــدأت  املخــاوف 
الديمقراطــي األميركــي مــن لجوء ســاندرز إلى 
خــوض االنتخابــات الرئاســية بصفة مســتقل، 
فــي  التــي ســادت ســابقا  املخــاوف  غــرار  علــى 
أوســاط الحــزب الجمهــوري مــن لجــوء ترامــب 
قــرارًا  ســاندرز  اتخــذ  حــال  وفــي  ذاتــه.  لألمــر 
كهذا، فإن خطورته تكمن في أنه ســينجم عنه 
تشــتيت أصــوات الناخبــن الديمقراطيــن بــن 
مرشــحن قويــن، وهــو مــا معناه الفــوز املؤكد 

ملرشح الحزب املنافس.
وينطبــق األمــر ذاتــه علــى الحــزب الجمهوري 
فــي حــال قــرر أي قيــادي جمهــوري أو منافس 
بصفــة  التنافــس  خــوض  لترامــب،  ســابق 
تشــتيت  ســوى  ذلــك  يعنــي  ولــن  »مســتقل«، 
 

ّ
األصوات لصالح املرشح الديمقراطي، بغض
النظــر عمــن يكــون. ولكــن مــن الصعــب الجــزم 
بارتباط عوامل التشابه بن ترامب وساندرز 
ببعضهــا بعضــا، أو كــون أيا من تلك العوامل 
ينجــم عــن آخــر، إال أن األمــر املؤكد، هو اعتزام 
الشباب من أنصار ساندرز إيصال أصواتهم 
إلــى قاعــات مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي ولــو 
مــن الشــارع، خصوصــا أولئــك املحبطــن مــن 
الفشــل املتوقــع لزعيمهــم ســاندرز، فــي إحــراز 
عــدد كاف مــن أصــوات املندوبــن إلــى مؤتمــر 
الحزب لتمثيل الديمقراطين في االنتخابات 

الرئاسية.
يقودهــا  التــي  الشــبابية  الحركــة  وتخطــط 
ســاندرز لفــرض مطالبهــا وإجبــار املؤتمريــن 
على تغيير قواعد اللعبة الحزبية، تحت مبرر 
ديمقراطــي،  غيــر  الكبــار  املندوبــن  نظــام  أن 
التقليديــة  الحزبيــة  للمؤسســة  ويتيــح 
االنحياز ملرشح ديمقراطي بعينه، في إشارة 

إلى املرشحة القوية هيالري كلينتون.
الــذي كانــت الســلطات الفدراليــة  وفــي الوقــت 
مواكبــة  أوســع،  شــغب  أعمــال  مــن  تخشــى 
أنصــار  قبــل  مــن  الجمهــوري  الحــزب  ملؤتمــر 
مؤتمــر  إلــى  تحّولــت  التوقعــات  فــإن  ترامــب، 
أكثــر  ســاندرز،  وأنصــار  الديمقراطــي  الحــزب 
ممــا هــو عليــه األمــر مــع أنصــار ترامــب. ومــن 
العوامــل التــي ســاهمت فــي هــذا التحــّول، هــو 
أن املرشــح الجمهــوري نجــح فــي تأمــن عــدد 
كاف مــن املندوبــن، لحســم أي تحــدٍّ لــه داخــل 
املؤتمــر بالتصويــت الديمقراطــي، فــي حــن أن 

ســاندرز وأنصــاره، يســعون لفرض شــروطهم 
داخــل مؤتمــر الحــزب بــكل الوســائل املمكنــة، 
 
ً
ســواء كان مــن بينهــا اختيــاره مرشــحا بديــال
لكلينتون أو نائبا لها، أو تلبية شروط أخرى 
تســاعد الحركة الليبرالية الناشــئة على فرض 
هيمنتها على الحزب الديمقراطي، في األعوام 
املقبلة على مســتوى االنتخابات الرئاســية أو 
البرملانية أو املحلية. أما في معسكر ترامب، فال 
يعنــي فــوزه بدعــم قيادات الحــزب الجمهوري، 
رجــل  أنصــار  غضــب  مــن  للحــزب  تحصينــا 
األعمال، كما أن رفض ترشيحه يعني انتصار 
خصومــه املعارضــن بشــدة لــه داخــل الحــزب 
التــي  لطروحاتــه  الرافضــن  الجمهــوري، 

»العنصرية«. يصفها بعضهم بـ
ويمثل األميركيون من أصل مكسيكي أو أصول 
التينــة أخــرى، أكثــر الفئات املعارضــة الختيار 
ترامــب مرشــحا عــن الحــزب الجمهــوري. وقــد 
أظهــر هؤالء اســتعدادهم الرتكاب أعمال عنف 
واملشاركة في أحداث الشغب، تعبيرًا منهم عن 
كراهيتهــم للمرشــح الجمهــوري، الــذي كانــوا 
يأملــون أن يكــون مــن أصــل التيني، ال أن يكون 
رجمــت هــذه الكراهيــة باشــتباكات 

ُ
ترامــب. وت

أنصــار  بــن  املاضــي  الخميــس  نشــبت مســاء 
خوســيه  ســان  مدينــة  فــي  ومناوئيــه  ترامــب 
بواليــة كاليفورنيــا األميركية املعروفة بكثافة 
وخــالل  املكســيك.  مــن  القادمــن  املهاجريــن 
املواجهــات التــي وقعت أمــام تجّمع جماهيري 
الجمهــوري  املرشــح  ألنصــار ترامــب، حضــره 
فــي مركز املؤتمــرات باملدينة، رفع املتظاهرون 
العلــم  بعضهــم  أحــرق  فيمــا  املكســيك،  أعــالم 
األراضــي  داخــل  نــادر  عمــل  فــي  األميركــي 
األميركيــة. وردد املحتجــون هتافات مناهضة 
لترامــب وأحرقــوا صــوره ورســومات تعتبــره 

من النازين الجدد.
مــن  أســبوع  بعــد  االشــتباكات  هــذه  وجــاءت 
 35 مــن  أكثــر  باعتقــال  انتهــت  عنــف  أعمــال 
بواليــة  دييغــو  ســان  مدينــة  فــي  متظاهــرًا 
كاليفورنيا، إثر صدامات وقعت بن مؤيدين 
ومعارضــن لترامــب. وأفــادت وســائل اإلعالم 
اســتعملت  املحليــة  »الشــرطة  أن  األميركيــة، 
العصي ضد حوالي ألف شخص من الطرفن 
املتصادمــن خــالل تجّمــع انتخابــي للمرشــح 
الجمهــوري«. وذكرت الشــرطة أنها »اضطرت 
بعــد  االشــتباكات،   

ّ
لفــض القــوة  الســتخدام 

أفــراد  إجبــار  فــي  تحذيراتهــا  فشــلت  أن 
ســاحة  مــن  االنســحاب  علــى  املجموعتــن 
الشــرطة  اســتخدمت  كمــا  طوعــا.  املواجهــة 
وتفريــق  الصدامــات   

ّ
لفــض مبتكــرة  وســائل 

املتظاهريــن، مــن ضمنها اســتخدام مســحوق 
دور  ترامــب  أنصــار  أدى  كمــا  الحــار.  الفلفــل 
ترامــب  أشــاد  ذلــك  تأكيــد  وفــي  الضحيــة، 
»تويتــر«،  بموقــع  علــى صفحتــه  رســالة  فــي 

بتعامــل شــرطة ســان دييغــو مــع املحتجــن، 
وتقديــره ملــا قامــت بــه مــن إجــراءات، معتبــرًا 
ذلك »أسلوبا رائعا في التعامل مع البلطجية، 
الذيــن حاولــوا عرقلــة مســيرة ســلمية جــدًا«، 
وفق تعبيره. وكان ترامب قد توقع منذ نحو 
عرقــل  »إذا  شــغب  أعمــال  انــدالع  أســبوعن، 
لالنتخابــات  ترشــيحه  الجمهــوري  الحــزب 
الرئاســية«، متوّجهــا بذلــك إلــى الذيــن ينوون 

منع اختياره خالل مؤتمر الحزب.
وقال ترامب حينها، »أعتقد أنكم ستواجهون 
ماليــن  بــل  هائلــة،  وأعــدادًا  شــغب،  أعمــال 
الحــزب  لقيــادة  تحذيــر  وفــي  األشــخاص«، 
خــالل  االلتفــاف،  محاولــة  مــن  الجمهــوري 
فــي  نجاحــه  علــى  املقبــل،  الحزبــي  املؤتمــر 
االنتخابــات التمهيديــة، خاطبهــم ترامــب فــي 
 
ً
لقــاء أجــراه مــع شــبكة »فوكــس نيــوز«، قائــال
تحقيــق  مــن  الناخبــن  هــؤالء  حرمتــم  »إذا 
رغباتهم وقلتم لهم: آسفون لن نختار ترامب 
للحــزب، فســوف تواجهــون مشــكلة«.   

ً
ممثــال

واعتبــر أنــه »مــن الضــروري ترشــيحه، طاملــا 
أنــه قــد حــاز علــى أصــوات األكثريــة الســاحقة 
ان  العلــم  مــع  الجمهوريــن«.  الناخبــن  مــن 
 1237 مــن  أكثــر  علــى  بالفعــل  ترامــب حصــل 
يحصــل  أن  املفتــرض  العــدد  أي  مندوبــا، 
عليــه أي مرشــح جمهــوري، لضمــان تســميته 
االنتخابيــة  املحطــة  فــي  ودعمــه  الحــزب  مــن 
املرشــح  بمواجهــة  األخيــرة،  الرئاســية 
إلــى أن »قطاعــا  الديمقراطــي«. وأملــح ترامــب 
كبيــرًا وقويــا من أنصاره يميلــون بطبيعتهم 
إلــى ارتــكاب أعمــال عنــف«، لكنــه تنّصــل مــن 
تحّمل املسؤولية عنها، مرددًا أكثر من مرة أن 
»املالين الذي أدلوا بأصواتهم له، ال يؤمنون 

بالنظام ويبغضون املرشحن بشدة«.
بــل  الجمهوريــن،  علــى  العنــف  ولــم يقتصــر 
إن ســاندرز تعــرض أيضــا ملحاولــة اعتداء في 
مدينــة أوكالنــد بواليــة كاليفورنيــا، مــن ِقبــل 
لحشــد  مخاطبتــه  أثنــاء  مهاجمــن  خمســة 
مــن جمهــوره. لكــن عــددًا مــن عناصــر شــرطة 
الحمايــة الســرية الفدراليــة أحاطــوا باملرشــح 
الرئاســي بينمــا تمّكــن زمالؤهــم مــن حمايــة 
وبعــد  ســاندرز.  يعتليهــا  كان  التــي  املنصــة 
اعتقــال املهاجمــن الخمســة اتضــح أنهــم مــن 
أنصــار الدفــاع عن حقوق الحيوان، ويلومون 
ســاندرز ألنــه لــم يعمــل بشــكل كاٍف لتجريــم 
تســمن  مــزارع  فــي  الجاريــة  املمارســات 
اســتئناف  بعــد  ســاندرز  وقــال  الحيوانــات. 
أن  الســهل  مــن  »ليــس  الهجــوم:  إثــر  خطابــه 

تؤثر علينا مثل هذه التهديدات«.
تقتــرب  االنتخابيــة،  املنافســة  ســياق  وفــي 
هيــالري كلينتــون مــن الفــوز بترشــيح الحزب 
مــع  الرئاســة،  انتخابــات  فــي  الديمقراطــي 
االنتخابــات  فــي  جديــدًا  انتصــارًا  تحقيقهــا 
التمهيدية في جزيرة بورتو ريكو، وذلك قبيل 
الثالثــاء الكبيــر، املقــرر اليــوم، والــذي ســيكون 
الجولــة الحاســمة فــي الســباق بمــا أنه يشــمل 
واليــات كاليفورنيــا ومونتانا  ونيوجيرســي 
وســاوث  داكوتــا  ونــورث  ونيومكســيكو 
داكوتــا. وتشــير معظــم التوقعــات إلــى حســم 
نهائــي ســهل لصالــح كلينتــون، بغــض النظــر 
عــن نتائــج الجولــة ذاتهــا. لكــن االســتعدادات 
لخــوض الجولــة املقبلــة تتزامــن مــع مؤشــرات 
جديدة على انتقال عدوى االنقسام من الحزب 
الجمهوري إلى الديمقراطي، إذ بدأت أصوات 
الرفــض املســبق لنتائــج االنتخابــات تتعالــى 
مــن جانــب قطــاع شــبابي ليبرالــي واســع فــي 
االســتهانة  يمكــن  ال  الديمقراطــي،  الحــزب 
بــه، مــن بــن ماليــن أدلــوا بأصواتهــم لصالــح 
ســاندرز. ويهدد هذا الجناح بتقديم ســاندرز 
 إذا ما تم تجاهل مطالبه. كما 

ً
مرشحا مستقال

يحــاول أنصار ســاندرز فرضــه نائبا للرئيس 
 عــن التعهــد بعدم 

ً
فــي بطاقــة كلينتــون، فضــال

أجنــدة  فــي  األميركــي  اليســار  رؤيــة  تجاهــل 
الديمقراطــي  الحــزب  أعضــاء  وبــدأ  الحــزب. 
يتبادلــون الهمــس عــن خطــورة وجود مرشــح 
ثالــث، ســواء كان ســاندرز أو غيــره، ألن ذلــك 
ســيؤدي إلــى تشــتيت أصــوات الديمقراطيــن، 
ممــا يضمــن فــوز املرشــح الجمهــوري. أمــا إذا 
الجمهوريــن  إلــى  أقــرب  الثالــث  املرشــح  كان 
ســتكون  النتائــج  فــإن  أوســاطهم،  مــن  أو 
عكســية لصالــح الحزب الديمقراطي. وتشــمل 
تصفيــات  اليــوم،  الكبيــر  الثالثــاء  انتخابــات 
حزبيــة للتنافــس علــى 694 مندوبــا فــي ســت 
كاليفورنيــا  بينهــا  مــن  أميركيــة،  واليــات 
املخصــص لهــا وحدهــا 475 مندوبــا. ونظــرًا 
للفــارق الكبيــر فــي عــدد املندوبــن املنتخبــن 
ال  كلينتــون  فــإن  وكلينتــون،  ســاندرز  بــن 
تحتاج إلى الفوز في كاليفورنيا أو في غيرها 
الفــوز  لضمــان  األخيــرة  الجولــة  واليــات  مــن 
بتمثيــل الحــزب الديمقراطــي، بقدر ما تحتاج 
إلــى نســبة مــن األصــوات تؤهلهــا لرفــع عــدد 

مندوبيها في مؤتمر الحزب الديمقراطي. 
وتحتــاج كلينتــون إلــى تأمن حســم النتيجة 
تمامــا لصالحهــا إلــى 2026 مندوبــا منتخبــا، 
اإلجمالــي  العــدد  نصــف  يســاوي  وهــو 
الحــزب  مؤتمــر  إلــى  املنتخبــن  للمندوبــن 
بالناخبــن  يتعلــق  مــا  فــي  أمــا  واحــد.  زائــدًا 
الكبــار البالــغ عددهــم 712 مندوبــا أو 15 فــي 
املائــة مــن أعضاء مؤتمر الحزب الديمقراطي، 
فــإن أصواتهــم علــى األرجــح ســتذهب لصالح 
فــي حــال فوزهــا بغالبيــة أصــوات  كلينتــون 

املندوبن املنتخبن.
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أعلن ائتالف جماعات مناهضة لترشيح هيالري كلينتون )الصورة(، العزم 
علــى حشــد نحــو 20 ألفــا مــن أعضاء هذه الجماعات لالعتصــام أمام مؤتمر 
الحــزب الديمقراطــي، املقــرر عقــده فــي واليــة بنســلفانيا فــي 25 يوليو/تمــوز 
ــب أصــوات املحتجــن 

ُّ
املقبــل، وهــو مــا أثــار تســاؤالت عــن مــدى احتمــال تغل

علــى أصــوات الناخبــن، ومدى تأثير االنقســام الحزبــي املحتمل على حظوظ 
الديمقراطين، في التغلب على مرشح الحزب الجمهوري.

تشــير اســتطالعات الرأي العام في والية كاليفورنيا التي تجري انتخاباتها 
اليوم، إلى تقارب بن هيالري كلينتون وبيرني ســاندرز )الصورة(، وهو ما 
يؤهــل كلينتــون لحســم النتيجة العامة لصالحهــا. وقالت كلينتون في مقابلة 
تلفزيونيــة قبــل يومــن: »عنــد إغــالق مراكــز االقتــراع، ســأكون قــد جمعــت 
الغالبيــة املطلوبــة مــن املندوبــن«. وأعلنــت أنهــا »ســتبذل كل الجهــود ملــد اليــد 

ومحاولة توحيد صفوف الحزب الديمقراطي«.

 كثيــرًا« مــن صفقــة أبرمهــا مــع 
ً
قــال دونالــد ترامــب )الصــورة( إنــه جنــى »مــاال

معمــر القذافــي، بعــد اســتئجار األخيــر مزرعتــه فــي ضواحــي نيويــورك عــام 
 كثيرًا من القذافي 

ً
2009. وأضــاف ترامــب، فــي مقابلــة تلفزيونية: »جنيت ماال

إذا ما تتذكرون. جاء إلى البالد وكان عليه إبرام صفقة معي، ألنه كان بحاجة 
إلى مكان لإلقامة«. وكان ترامب يتحدث عن واقعة حصلت في 2009، عندما 

كان القذافي يبحث عن مكان لينصب خيمته خالل زيارته نيويورك.

ضغط 
واعتصام 

ضد ترشيح 
كلينتون

كاليفورنيا 
تحسم مصير 

ساندرز

ترامب جنى 
ماًال كثيرًا 

من القذافي

يتصاعد العنف في الواليات المتحدة، قبل مؤتمري الحزبين الجمهوري والديمقراطي في يوليو/تموز المقبل، ما دفع 
الحكومة األميركية إلى تخصيص آالف العناصر األمنية اإلضافية لمواكبة المرحلة المقبلة، ومواجهة أي احتجاج يخرج عن 

سياقه. وسبق المؤتمرين، أعمال عنف متفرقة، استهدفت خصوصًا المرشح الجمهوري دونالد ترامب

من االحتجاجات المناوئة لترامب في سان دييغو )مارك رالستون/فرانس برس(

■ تهديدات داخلية استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ المؤتمرات الحزبية 
     األميركية تؤرق وكاالت األمن

■  الثالثاء الكبير اليوم يحسم ترشيح هيالري كلينتون عن الحزب الديمقراطي 
     ومخاوف من خوض بيرني ساندرز المنافسة منفردًا
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السودان ومصر... حرب السيراميك
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

قــال مصــدر مســؤول فــي الحكومــة الســودانية، إن 
أصــدرت  االقتصــادي  والتخطيــط  املاليــة  وزارة 
مؤخــرًا، قــرارًا بحظــر دخــول منتجــات الســيراميك 
املصــري إال بعــد دفــع الرســوم الجمركيــة كاملــة، مــا أثار أزمة 
خاصــة  الســودانية،  والحكومــة  املصريــن  املصّدريــن  بــن 
مــع تكــدس الشــاحنات املحملــة بتلــك املنتجــات علــى املنفــذ 
الحــدودي البــري بــن البلديــن. وكانــت الحكومــة الســودانية 
قــد وافقــت عــام 2010 علــى تطبيــق اتفاقيتي تســيير التجارة 
العربية والكوميسا على السلع املصرية املصدرة للخرطوم، 
ما يعنى تخفيضا قدره 80% من التعريفة الجمركية املعمول 
بهــا فــي الســودان علــى هــذه الســلع. ورفض أربعة مســؤولن 
حكوميــن معنيــن بامللــف االقتصــادي واملالي في الســودان، 
الــرد علــى تســاؤالت »العربــي الجديــد« بشــأن األســباب التــي 

تقف وراء حظر السيراميك املصري.
مصــر،  فــي  الســيراميك  وتجــار  مصنعــي  مــن  عــدد  ورفــع 
مذكــرة إلــى رئيــس الــوزراء شــريف إســماعيل، مطالبــن فيها 

بالضغط على حكومة السودان إلعادة النظر في قرار الحظر 
دون جمارك كاملة. ويقول املصّدرون، إن عشرات الشاحنات 
املحملــة بكميــات كبيــرة مــن الســيراميك، عالقــة علــى الحدود 
الســيراميك  صناعــة  شــعبة  وقالــت  البلديــن.  بــن  البريــة 
باتحــاد الصناعــات فــي مصــر، أمــس، إنهــا تقدمــت بشــكوى 
الكوميســا  عــام  وســكرتير  العربيــة  الــدول  لجامعــة  عاجلــة 
ورئيــس مجلــس أعمــال الكوميســا، إللــزام الســودان بتطبيــق 

االتفاقيات التجارية مع الجانب املصري.
الخــاص  »القطــاع  عفيفــي:  شــريف  الشــعبة،  رئيــس  وقــال 
فــي الســودان ومصــر متضــرر مــن القــرار، خاصــة أن موقــف 

الجمارك السودانية ليس له ما يبرره على اإلطالق«.
الرســمي  التدخــل  إلــى  صحافــي،  بيــان  فــي  عفيفــي  ودعــا 
العاجــل لدعــم الصــادرات املصريــة. في املقابــل، وصف األمن 
العــام إلدارة الكوميســا فــي وزارة التجــارة الســودانية، نــادر 
لـــ »العربــي الجديــد«:  بـــ »حــق الدولــة«. وقــال  القــرار  الريــح، 
»يحــق للحكومــة حمايــة منتجهــا املحلــي إذا رأت أن هنــاك 

سلعة تهدد املنتج الوطني وتحدث إغراق«.
إال أن املراقــب االقتصــادي الســوداني، هيثــم فتحــي، يعتقــد 

أن القــرار الحكومــي »خاطــئ« كونــه مخالفــا لبنــود اتفاقيــة 
الكوميسا التي تنص على إعفاء السيراميك من الجمارك.

ووفقــا ملصــادر خاصــة، فــإن إنتــاج الســودان مــن الســيراميك 
ال يغطــي أكثــر مــن 14% من االحتياج الفعلي. وتشــكل نســبة 
الــوارد مــن مصــر نحــو 45% مــن حاجــة الســوق، فيمــا يشــكل 

الوراد من الصن الكميات املتبقية.
 وتعــزو املصــادر ضعــف إنتــاج املصانــع املحليــة إلــى شــح 
الغــاز وعــدم وجــود حمايــة محليــة ســوى التقيــد بسياســات 
واردات  إيقــاف  أن  خبــراء،  ويــرى  واملواصفــات.  الجمــارك 
الســيراميك املصــري يضــر كثيــرا باملصانــع هنــاك، خاصــة 
بعدما وجدت طريقا لتســويق فائض إنتاجها في الســودان 

عبر اتفاق الكوميسا، ومن ثم إلى الدول األفريقية.
هــذا  أســعار  ارتفــاع  الســودان،  فــي  تجــار ســيراميك  وتوقــع 
املنتــج بواقــع 30%. ويبلــغ ســعر املتــر مربــع مــن الســيراميك 
نحــو 75 جنيهــا ســودانيا )11.7 دوالرا(. ونتيجــة الرتفــاع 
تكلفة اإلنتاج في الســودان رغم زيادة الطلب، خرجت شــركة 
»سيراميك رأس الخيمة« اإلماراتية من السودان، مبررة تلك 

الخطوة بـ »تجنب املزيد من الخسائر«.

تونس ــ فرح سليم

لم ينتظر محافظ املصرف املركزي التونســي الشــاذلي 
العيــاري، نهايــة العــام الحالــي ليــزف للتونســين خبــر 
تواصــل معاناتهــم مــع املصاعب االقتصادية، معلنا أن 
األزمــة املاليــة التــي تعيشــها البالد، فــي طريقها ملراحل 
أصعــب خــالل العــام املقبــل. وقال العيــاري، في تصريح 
إعالمي: »ســيكون تمويل ميزانية 2017 صعبا في ظل 
عــدم كفايــة املــوارد الجبائيــة للدولــة، والتــي ال تغطــي 
النفقــات الجاريــة علــى غــرار أجــور القطــاع الحكومــي 
ودعــم املؤسســات وموازنــات الصناديــق االجتماعيــة«. 

ووفــق العيــاري، فــإن املــوارد الضريبيــة التــي تجنيهــا 
ألــف   670 نحــو  رواتــب  لســد  كافيــة  تكــون  لــن  تونــس 
موظــف حكومــي العــام املقبــل، يتقاضــون نحــو مليــار 
دينار )500 مليون دوالر( شــهريا. لكن املســؤول قال إن 
الدولة بصدد البحث عن حلول معقولة تمهد لتحقيق 
النمــو وزيــادة حجــم االدخار، الــذي ال يتجاوز 13% من 
إجمالــي الناتــج املحلــي، وتعزيــز االســتثمارات، الفتــا 
إلــى أن البــالد ال تــزال فــي حاجــة الــى التمويــل األجنبي 
لتواصــل تــأزم الوضــع االقتصــادي وتفاقــم ذلك بســبب 
تقلــص اإلنتــاج فــي قطاعــن أساســين لجلــب العملــة 
للبــالد وهمــا الســياحة واملناجــم. وتأتــي التصريحــات 

الجديــدة للمحافــظ لتنســف اآلمــال املعلقــة علــى 2017 
بــأن تكــون ســنة بدايــة االنفــراج وفــق تقاريــر صنــدوق 
النقد الدولي التي أكدت أن الســنة املقبلة ســتكون ســنة 

االنطالقة الفعلية لالقتصاد التونسي. 
أن  ســعيدان،  الديــن  عــز  االقتصــادي  الخبيــر  ويــرى 
املؤشــرات اإليجابيــة التــي أعلــن عنهــا صنــدوق النقــد 
الدولي أو محافظ املصرف املركزي ذاته، لم تكن مبنية 
يتغيــر  لــم  الوضــع  أن  إلــى  الفتــا  قويــة،  بيانــات  علــى 
فــي ظــل تعطــل اإلنتــاج، وهــو مــا يجعــل تحقيــق نســب 
النمــو املعلــن عنهــا ســابقا شــبه مســتحيل، فضــال عــن 
تجانســه  وعــدم  الحكومــي  االئتــالف  ضعــف  تواصــل 

بالقــدر الكافــي. واعتبــر عــز الديــن ســعيدان فــي حديــث 
مع »العربي الجديد«، أن األمل ال يزال قائما في تجاوز 
الصعوبــات فــي مــدة قصيرة، في حال اســترجاع قطاع 
الفوســفات إلمكاناتــه كاملــة، وتطــور مؤشــرات القطــاع 
الســياحي، مؤكــدا أن مهمــة الحكومــة القادمــة فــي حــال 
رحيل حكومة الحبيب الصيد يجب أن تكون اقتصادية 
بحتــة. وتعــزى توقعات املحافظ بصعوبات في تمويل 
موازنــة 2017، إلــى تراجــع نســبة النمــو إلــى 2% أو أقل، 
وحلــول موعــد تســديد القرض القطري واملقــدرة قيمته 
بنحــو 500 مليــون دوالر، والــذي تحصلت عليه تونس 

في سنة 2012 .

محافظ المركزي التونسي ينذر بعام صعب

تركيا تنّشط 
السياحة بإغراق 

طائرة

الســلطات  أغرقــت 
يومــن،  قبــل  التركيــة، 
»إيــه  آيربــاص  طائــرة 
بحــر  ميــاه  فــي   »300
منتجــع  قبالــة  ايجــه 
الســياحي،  كوشاداســي 
بهــدف تشــجيع ســياحة 
ووضعــت  الغطــس. 
طولهــا  البالــغ  الطائــرة 
وعــرض  متــرًا   54
جناحيهــا 44 متــرًا، على 
فغاصــت  امليــاه  ســطح 
قبالــة  البحــر  قــاع  إلــى 
كوشاداســي  منتجــع 
أيديــن،  محافظــة  فــي 
لجذب هواة الغطس إلى 
والطائــرة  املوقــع.  هــذا 
مصنوعــة منــذ 36 عامــا، 
وقــد اشــترتها الســلطات 
املحلية من شركة طيران 
 270 بمبلــغ  خاصــة 
 93( تركيــة  ليــرة  ألــف 
وتبحــث  دوالر(.  ألــف 
التركيــة  الســلطات 
لتنشــيط  وســائل  عــن 
لتجــاوز  الســياحة، 
روســيا  مــع  التوتــرات 
أكبــر مــورد للســياح إلــى 
تركيــا. وســبق أن أغرقت 
الســلطات التركيــة ثــالث 
طائــرات صغيــرة للهدف 
ذاتــه فــي مناطــق أخــرى 
املــرة  لكنهــا  البــالد،  مــن 
األولــى التــي تكــون فيهــا 

الطائرة بهذا الحجم.
واســتقبلت تركيــا العــام 
املاضــي نحــو 40 مليــون 

سائح. )األناضول(

250 ألف شاب يتقدمون لوظائف »غولدمان ساكس«
على  للحصول  وخريج  طالب  ألف   250 من  أكثر  تقدم 
الصيف  خالل  األميركي  ساكس«  »غولدمان  في  وظائف 
بهجرة  المتعلقة  المخاوف  مــن  يقلل  مما  الحالي، 
الكفاءات خارج القطاع المصرفي في الواليات المتحدة. 
وارتفع عدد الطلبات المتقدمة من الطالب والخريجين 
األميركي،  البنك  في  وظائف  لشغل  العالم  مستوى  على 
لـ«فايننشال  بيانات  بحسب   ،2012 عام  منذ   %40 من  بأكثر 
لشغل  المتقدمين  عدد  أن  إلى  البيانات  وتشير  تايمز«. 
وظائف »غولدمان ساكس« يفوق بشكل كبير ما يمكن 
توظيفه بشكل فعلي، وهو نفس األمر بالنسبة لعدد من 

البنوك الكبرى، مثل »جي بي مورغان« و«سيتي غروب«.

باكستان تعتزم العودة إلى أسواق الصكوك العالمية
)756 مليون دوالر  روبية  79.1 مليار  باكستان جمع  تعتزم 
السنة  في  سيادية  صكوك  طــرح  خــالل  من  أميركي(، 
إطار  في   ،2017 يونيو/حزيران  في  تنتهي  التي  المالية 
ميزانية تهدف إلى تعزيز المالية العامة. والبيع المحتمل 
أن  منذ  األول  سيكون  أجنبية  بعملة  مقّومة  لصكوك 
في  خمسية  صكوك  من  دوالر  مليار  باكستان  جمعت 
سوق  دخول  عن  باكستان  وامتنعت   .2014 عام  أواخــر 
الصكوك العام الماضي. كما تنوي الحكومة جمع 47.7 
اإلسالمي  البنك  من  ميسرة  قروض  خالل  من  روبية،  مليار 
اقترضته  روبية  مليار   92.3 مبلغ  عن  ذلك  ويقل  للتنمية، 

من البنك اإلسالمي في السنة المالية 2016-2015.

شركة صينية تشتري 70% من أسهم »إنتر ميالن«
غــروب«  كوميرس  »سانينغ  مجموعة  استحوذت 
الصينية على 70% من أسهم نادي »إنتر ميالن« اإليطالي، 
في واحدة من الصفقات الصينية الجديدة في عالم 
كرة القدم. وذكر تقرير نشرته هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي بي سي«، أن ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لنادي 
»إنتر ميالن«، سوف يبيع حصته البالغة 30% من األسهم، 

في حين يبيع المالك الحالي »إيريك توهير« نحو %40.
ومن المقرر أن يحتفظ »توهير« بباقي حصته التي تبلغ 
كرئيس  منصبه  في  استمراره  تأكيد  سيتم  كما   ،%30
مليون   270 الصفقة  قيمة  وبلغت  اإليطالي.  للنادي 

يورو )306 ماليين دوالر(، بحسب وكالة »بلومبرغ«.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تجمعت عدة عوامل لتجعل شهر 
رمضان لهذا العام هو األصعب 

على املصرين طوال السنوات 
املاضية، فهناك قفزات في أسعار 

السلع حيث بات معظمها خارج 
قدرة األسر املصرية سواء الفقيرة 

أو متوسطة الحال.
ويكفي أن نقول إن سعر كيلو 
اللحمة تجاوز 100 جنيه »ما 

يعادل 11.26 دوالرًا«، وتجاوز 
كيلو األرز )طعام املصرين األول( 

10 جنيهات ألول مرة مقابل 
4.5 جنيهات فقط في رمضان 

املاضي، ويتراوح كيلو الدجاج ما 
بن 25 و30 جنيها.

واألدهى من ذلك أن سعر كيلو 
هياكل الدجاج )الطعام املفضل 
حاليا ملالين الفقراء( قفز من 
5 جنيهات إلى 13 جنيها مرة 

واحدة، وهناك أسواق باتت 
متخصصة في بيع هذه الهياكل 

سواء في مناطق الحسن أو 
السيدة زينب أو منشأة ناصر.
وامللفت هنا هو اإلقبال الشديد 

على شراء هذه الهياكل من قبل 
األسر رغم األضرار الخطيرة لها 

على الصحة العامة، حيث أن زيادة 
كمية الدم بها يؤدي لإلصابة 

ببعض األمراض الخطيرة ومنها 
الفشل الكلوي.

هناك أسباب عدة جعلت رمضان 
هذا العام هو األصعب في تاريخ 

املصرين، فارتفاع أسعار الدوالر 
مقابل الجنيه، وضعف رقابة 

الحكومة على األسواق، وزيادة 
عمليات االحتكار لبعض السلع 

من قبل تجار كبار، ووضع قيود 
على عملية االستيراد وزيادة 

الجمارك مؤخرًا على نحو 614 
سلعة.. كل ذلك أدى لزيادة أسعار 

السلع بمعدالت قياسية. 
أضف إلى ذلك حدوث تطور مهم 

وهو تأميم الدولة لنحو 2000 
جمعية خيرية بحجة انتمائها 

لجماعة اإلخوان، علما بأن هذه 
الجمعيات كانت تلعب الدور 
األكبر في توفير احتياجات 

رمضان ملالين األسر الفقيرة 
واملحرومة، كما كانت تمدهم 

بسيولة نقدية لشراء احتياجات 
الشهر من مالبس واحتياجات 

العيد وغيرها. 
ورغم هذا التأميم الضخم 

للجمعيات الخيرية في مصر 
إال أن الدولة لم تستطع سد هذا 

الفراغ الكبير أو حتى إيجاد البديل 
املناسب، ورغم تقوية السلطة 
مؤسسات خيرية أخرى مثل 

مصر الخير التي يشرف عليها د. 
علي جمعة مفتي مصر السابق 
وجمعية االورمان التي يديرها 
جنرال سابق إال أن الجمعيات 

الخيرية التي وضعت الدولة يدها 
عليها ال تزال تترك فراغا كبيرًا 

في العمل الخيري، كما أن تحرك 
وزارة التموين ومؤسسات أخرى 

بالدولة لتزويد األسر الفقيرة 
بشنط رمضانية وكراتن غير 
كاف الحتواء األسعار في هذا 

الشهر الذي يزيد فيه معدل 
استهالك األسر املصرية بنحو 

30%، إضافة إلى أن تحرك هذه 
 هو لتحسن 

ً
املؤسسات أصال

صورة النظام بالدرجة األولى ولذا 
فإن أثرها ضعيف.

رمضان األصعب 
على المصريين
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ركود 
   الفنادق

1011
اقتصاد

طرابلس ــ أحمد الخميسي

تــواصــلــت تــداعــيــات االنــقــســامــات 
الليبيني،  السياسية على معيشة 
رغـــم مــبــاشــرة املــجــلــس الــرئــاســي 
لحكومة الــوفــاق الــوطــنــي املــدعــوم مــن األمــم 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة  ــه فــ ــالـ ــمـ املــــتــــحــــدة، ألعـ
طرابلس منذ نحو شهرين، فحكومة طبرق 
املـــؤقـــتـــة  فـــي الـــشـــرق تـــوفـــر ســلــعــا مــدعــومــة 
لــلــمــواطــنــني عــبــر الــجــمــعــيــات االســتــهــاكــيــة 
ملــواجــهــة غــــاء املــعــيــشــة فـــي شــهــر رمـــضـــان، 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس فــي غــرب  بينما تعيش 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــى األســــــــــواق وارتـ ــــاد تـــحـــت فــــوضــ ــبـ ــ الـ
األســعــار. وشــهــدت أســعــار السلع األساسية 
في طرابلس ارتفاعا كبيرًا ال سيما املتعلقة 
بالبقوليات واللحوم والسكر، بينما حافظت 
الخضروات على مستواها الطبيعي، حسب 
السياق  هــذا  وفــي  الجديد«.  »العربي  لـ تجار 
لــوزارة  التابع  التخطيط  مدير معهد  يعتبر 
الــتــخــطــيــط بــطــرابــلــس، عــمــر أبــوصــبــيــع، أن 
ــار مــرتــفــعــة عـــن مــطــلــع شــهــر رمــضــان  ــعـ األسـ
العام املاضي بنحو 150%. وأكد أبوصبيع، 

ــقــــوة الــشــرائــيــة  ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن الــ ــعـ »الـ ـــ لـ
لـــلـــمـــواطـــنـــني تــعــتــبــر ضــعــيــفــة نــتــيــجــة شــح 
ــارف. واســـتـــغـــرب مــديــر  ــ ــــصـ الـــســـيـــولـــة فــــي املـ
أعمال على  التخطيط، حصول رجــال  معهد 
االعتمادات املستندية بسعر الدوالر املدعوم، 
ارتــفــاع  بحجة  األســعــار  يضاعفون  ولكنهم 
ــــدوالر فـــي الـــســـوق املـــوازيـــة فـــي ظـــل غــيــاب  الــ

الرقابة الحكومية.
األســواق  فــي  الجديد«  »العربي  لـ وفــي جولة 
املجمعة واملحال التجارية بالعاصمة الليبية 
 2.25 إلــى  السكر  كيلو  ارتــفــاع سعر  الحظنا 
دينار وكيلو الدقيق إلى دينارين، كما ارتفع 
إلــى أكثر من  البيض )30 بيضة(  سعر طبق 
8 دنانير بنسبة 35 % عن معدلها الطبيعي 
ــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان،  ــام مــــع قــ ــ ــ ــائـــر األيـ فــــي سـ
حسب تجار. وفي املقابل رجح رئيس الغرفة 
هبوط  الرعيض،  محمد  ليبيا  فــي  التجارية 
املقبلة عقب دخـــول بضائع  الــفــتــرة  األســعــار 
مليون   200 قيمتة  بــمــا  الليبية  املــوانــئ  إلـــى 
دوالر، مشيرًا إلــى وجـــود حــاويــات مــن األرز 
الطماطم سوف  ومعجون  والــدقــيــق  والــزيــت 
الرعيض،  أيـــام. وأوضـــح  يتم تفريغها خــال 
»العربي الجديد« أن الغرفة نسقت بني رجال  لـ
األعمال ومصرف ليبيا املركزي بشأن توريد 
الــســلــع عــبــر االعــتــمــادات املــســتــنــديــة لتغطية 
التنافس  متطلبات السوق املحلي، مؤكدًا أن 
سوف يسهم في انخفاضها. وحسب تقارير 
بمستويات  التضخم  قفزت معدالت  رسمية، 
قــيــاســيــة فـــي الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، ويـــرجـــع ذلــك 

ــواد  ــ ــار املـ ــعــ ــى ارتــــفــــاع أســ ــ بــشــكــل رئـــيـــســـي إلـ
الــغــذائــيــة املـــســـتـــوردة بــفــعــل انــخــفــاض سعر 
الــعــمــات الصعبة في  الــديــنــار مقابل  صــرف 
السوق السوداء، حيث بلغ سعر الــدوالر 3.5 
دنانير في حني يبلغ سعره الرسمي نحو 1.4 

دينار.
ــار  ــ ــعـ ــ ــــر صـــــنـــــدوق مــــــوازنــــــة األسـ ــديـ ــ وأكـــــــــد مـ
في تصريحات  الشيباني،  بطرابلس، جمال 
بالدوالر  السلع تورد  أن  الجديد«  »العربي  لـ
املــدعــوم وتــبــاع حسب تــقــديــرات مبالغ فيها 
من التجار في ظل غياب الدولة. وأوضــح أن 
شركات  استيراد  عبر  توفرت  الدقيق  سلعة 
املـــطـــاحـــن الـــحـــبـــوب عـــن طـــريـــق االعـــتـــمـــادات 
املستندية، ولكن يباع كيس الدقيق بوزن 50 
السعر  مــن  بــداًل  مضاعف  بسعر  كيلوغراما 
الحقيقي للمستهلك املحّدد بنحو 25 دينارا. 
وأكــد أن الدعم السلعي رفــع منذ مطلع العام 
املـــاضـــي كــمــا لـــم يــتــم تــوفــيــر الـــدعـــم الــنــقــدي، 
مشيرًا إلى أن الصندوق قدم مقترحا ملجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن سلة 
الجمعيات  عبر  التكلفة  بسعر  تــبــاع  غدائية 
لــم تجد استجابة حتى  االســتــهــاكــيــة، ولــكــن 
اآلن. وأوضح أن صندوق موازنة األسعار في 
طرابلس ليس له دور حاليا ومخازنه خالية 
من السلع. واستمرت إدارة الباد باملؤسسات 
الــقــائــمــة املــنــقــســمــة بـــني الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
والــــبــــيــــضــــاء، رغـــــم تــــقــــدم املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــراج،  ــســ لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، بـــرئـــاســـة فـــايـــز الــ
بتشكيلة مؤلفة من 18 وزيرًا، ملجلس النواب 
فــــي الــــشــــرق، فــــي مــنــتــصــف فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
املــاضــي، إال أن البرملان لم يحسم األمــر حتى 
اآلن. ومن جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم 
الــحــكــومــة املــؤقــتــة الــتــابــعــة ملــجــلــس الـــنـــواب 
بشرق الباد حاتم العريبي، في تصريحات 
لم  الشرقية  املنطقة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
تــرفــع الــدعــم عــلــى الــســلــع األســاســيــة، مشيرًا 
إلى أن هناك شحنات غذائية من السلع تصل 

القاهرة ــ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر بـــــــوزارة الـــــري املـــصـــريـــة أن 
الوزير محمد عبد املعطي رفع مذكرة عاجلة 
لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة حـــذر فــيــهــا مــن خفض 
مخصصات الوزارة املالية في املوازنة العامة 
على  املطروحة   2017-2016 للدولة  الجديدة 
مــجــلــس الـــنـــواب فــي الــوقــت الـــراهـــن، مــن 2.6 
دوالر«  مليون   293 يــعــادل  »مــا  مليار جنيه 

بداًل من 5 مليارات في العام املاضي.
وقالت املصادر، التي طلبت عدم الكشف عن 
هويتها، إن الوزير أوضح ملؤسسة الرئاسة 
أن خفض ميزانية الوزارة بهذا الشكل الكبير 
ــن الــقــومــي  ــ ســيــمــثــل خـــطـــرا بـــالـــغـــا عـــلـــى األمــ
املصري ألنه سيتسبب في عدم تمكن الوزارة 
مــــن اســـتـــكـــمـــال 50% مــــن مـــشـــروعـــات كــانــت 
بدأتها في عــدد من دول حــوض النيل وهي 
الكونغو وأوغندا وتنزانيا وجنوب السودان، 
وهــو ما قد يترتب عليه عواقب وخيمة من 
جانب هذه الدول في ملف مياه النيل املتأزم 
بــــاألســــاس بــســبــب ســـد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي. 
وتعاني موازنة مصر للعام الجديد من عجز 

تصريحات  حسب   %9.9 نسبته  تبلغ  كبير 
أخيرة لوزير املالية املصري عمرو الجارحي.

ــــادر إلـــــى أن الــــقــــاهــــرة تــنــفــذ  وأشـــــــــارت املـــــصـ
مـــشـــروعـــات مــتــعــلــقــة بــهــنــدســة املـــيـــاه بقيمة 
130 مــلــيــون دوالر، فــي إطـــار إقــامــة عــاقــات 
جــيــدة مــع هــذه الـــدول لضمان والئــهــا ملصر 
اإلثــيــوبــي  النهضة  بــشــأن ســد  فــي معركتها 

ولتأمني حصة مصر من مياه النيل.
ــــري طــالــب  ــر الـ ــ ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى أن وزيـ
مــؤســســة الــرئــاســة بـــضـــرورة املــوافــقــة أيضا 
ــيـــون جـــنـــيـــه لــتــســديــد  ــلـ ــــرف 835 مـ ــلـــى صــ عـ
التي  باملشروعات  متعلقة  عاجلة  الــتــزامــات 
تنفذها الوزارة في دول حوض النيل حتى ال 
تتوقف. وكان وزير الري، محمد عبد املعطي، 

العجز في احتياجات   
َّ
بــأن ح مؤخرا  قد صــرَّ

مــصــر مـــن املـــيـــاه يــصــل إلــــى 18 مــلــيــار متر 
ي 

ّ
 العجز في املياه وتدن

َّ
ا إلى أن

ً
مكعب، الفت

ثبات  بــســبــب  حتمية  نتيجة  الــفــرد  نــصــيــب 
تتزايد  الــذي  الوقت  املائية، في  حصة مصر 
القطاعات  ملختلف  املائية  االحتياجات  فيه 
السكانية وما يتبعها  الزيادة   مع 

ً
وبخاصة

من زيادة في الطلب على املياه.
مــن جانبه، أكــد وزيــر الــري املــصــري األسبق 
إثيوبيا ستبدأ  أن  عــام  الــديــن  محمد نصر 
ا  بــمــلء خـــزان ســد النهضة بشكل فعلي بــدء
من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بعد 

انتهاء التجارب الخاصة بملء خزان السد.
وأشـــــــــار عــــــام إلــــــى أن ذلــــــك ســيــتــســبــب فــي 
انــخــفــاض تــاريــخــي لــحــصــة مــصــر مــن املــيــاه 
ستظهر آثاره في أغسطس/ آب القادم حيث 
مــلــيــار متر  املــائــي لنحو 30  الــعــجــز  سيصل 
مــكــعــب مـــن أصـــل الــحــصــة الــتــاريــخــيــة ملصر 
املقدرة بـ55 مليار متر مكعب. وتأتي الخطوة 
األخيرة وسط إصرار الجانب اإلثيوبي على 
اســتــكــمــال مـــلء خــــزان الــســد ضــاربــني عــرض 

الحائط باملاحظات والتخوفات املصرية.

الرباط ـ مصطفى قماس

يقبل السواد األعظم من املغاربة، على لحوم 
الدجاج في شهر رمضان، ما أدى إلى ارتفاع 
الذين  التجار  حسب  كبير،  بشكل  أسعارها 
توقعوا انخفاض األسعار خال األيام املقبلة 
مع تراجع اإلقبال. وفي أسواق درب السلطان 
من  الكيلوغرام  انتقل سعر  البيضاء،  بالدار 
الدجاج الحي من 1.40 دوالر إلى 1.80 دوالر.

فــي حديثه  الــحــريــزي،  التاجر خالد  ويعتبر 
االرتفاع في أسعار  الجديد«، هذا  »العربي  لـ
الدجاج الذي يطلق عليه اسم »لحم الفقراء« 
عاديا، فاإلقبال الكبير عليه أفضى إلى هذه 

النتيجة.
ال تــخــالــفــه إحــــدى املــســتــهــلــكــات الـــــرأي. فهي 
تـــــرى أن ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــدجــــاج فــــي األيـــــام 
أمــر طبيعي، متوقعة أن  األولــى من رمضان 
أيــام قليلة من  يهدأ توتر تلك األســعــار بعد 
حلول شهر رمضان. وكانت أسعار الدواجن 
شــهــدت ارتــفــاعــا كــبــيــرًا فــي املــغــرب فــي شهر 
أبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، مــتــأثــرة بــتــداعــيــات 
أثرت  التي  الــضــراوة،  الطيور قليلة  أنفلونزا 
ســلــبــا عــلــى اإلنـــتـــاج. وأدى ذلـــك إلـــى انــتــقــال 
أسعار الكيلوغرام آنذاك إلى ما بني دوالرين 
ودوالريــــــن ونـــصـــف، عــلــمــا أن ســعــر الــدجــاج 

يــــتــــراوح فــــي األوضــــــــاع الـــعـــاديـــة بــــني 1.20 
دوالر و1.50 دوالر. ورد تجار ارتفاع أسعار 
الـــدجـــاج إلــــى تـــأثـــره بـــالـــزيـــادة الــقــويــة الــتــي 
شهدتها أسعار الصيصان )الكتاكيت(، التي 

ارتفعت من 20 سنتا إلى حوالي 80 سنتا.
ورغم اعترافه بأن الطلب على الدجاج يرتفع 
فـــي شــهــر رمــــضــــان، إال أن الـــتـــاجـــر رضــــوان 
البرتي، يؤكد لـ »العربي الجديد«، أن األسعار 
ا من  أنــه يعتبر أن جـــزء ستنخفض، خــاصــة 

الطلب قد يتحول إلى األسماك في ظل ارتفاع 
درجــــات الـــحـــرارة فــي يــونــيــو/حــزيــران الــذي 

يتزامن مع بداية فصل الصيف.
ويــتــوقــع الـــبـــرتـــي، ارتـــفـــاع أســـعـــار األســـمـــاك 
فــي رمــضــان، حيث ينتظر أن تصل الــزيــادة، 
بسبب ارتـــفـــاع الــطــلــب، إلـــى 40% فــي بعض 
ــيـــان، وهـــي زيــــادة ال يــجــد لــهــا تفسيرًا،  األحـ
املــغــرب، يعتبر أحــد أكبر منتجي  أن  خاصة 

األسماك في العالم.
وأضـــاف الــبــرتــي، أن بعض األســـر استبدلت 
الدجاج بسمك »السردين«، وإن كانت أسعاره 
ال تسلم هي األخرى من االرتفاع في رمضان، 
حيث تقفز فــي بعض األحــيــان إلــى دوالريــن 
ــادر ســمــيــد،  ــقـ ــدالـ ــبـ لـــلـــكـــيـــلـــوغـــرام. ويــــذهــــب عـ
البيضاء، في  بــالــدار  لــلــجــزارة  صاحب محل 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن األســر 
أكثر  تــســأل  الفقيرة منها،  املــغــربــيــة، خــاصــة 
عـــن لــحــم الــــدواجــــن، حــيــث تــتــفــادى الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء، الــتــي تــتــجــاوز قــدرتــهــا الــشــرائــيــة 
عــلــى اعــتــبــار أن ســعــرهــا يــتــعــدى 6 دوالرات 
للكيلوغرام الواحد. وكان من تداعيات موجة 
املغرب  ض 

ّ
أن خف األخــيــرة،  الطيور  أنفلونزا 

إلــى 10%، من  رســم استيراد البيض مــن 40 
أجل استيراد 4000 طن من البيض من فرنسا 

وإسبانيا والبرتغال.

انقسام األسواق

)Getty( ارتفاع أسعار الدجاج

50 % خفضًا في مخصصات وزارة الري المصرية

المغاربة ينتظرون تراجع أسعار الدجاج في رمضان

غرب ليبيا يكتوي بالغالء 
وشرقها يستنجد بالدعم

تراجع حاد في 
السياحة الروسية واألوروبية 

الى فلسطين

شهدت أسعار السلع في 
العاصمة الليبية طرابلس 

ارتفاعًا كبيرًا في ظل 
فوضى أصابت األسواق 

مع دخول شهر رمضان، 
وفي المقابل شهدت 
أسواق طبرق )شرق( 

استقرارًا نسبيًا

فالحة أسعار

استهالك

%5
في  السياحي  النشاط  يشكل 
عــام  المحتلة  فلسطين 
1967، ما نسبته 5% من الناتج 
لمناطق  اإلجمالي  المحلي 
في  الفلسطينية  السلطة 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
غزة، وتقّدر قيمة األنشطة 
 700 بنحو  ــه  ب الــمــرتــبــطــة 

مليون دوالر سنويًا.

تحقيق

توقعات بهبوط األسعار 
بعد دخول شحنات غذائية 

إلى الموانئ

إقبال ملحوظ 
من السياح األتراك خالل 

األشهر األخيرة

25% تراجعًا 
في إشغال فنادق الضفة 

والقدس بالربع األول

العجز في االحتياجات 
المائية يصل إلى 18 مليار 

متر مكعب

رام اهلل ـ محمد الرجوب

كــشــفــت بـــيـــانـــات حــديــثــة لــجــهــاز 
اإلحصاء الفلسطيني الحكومي، 
عــــن تــــراجــــع الــــنــــزالء فــــي فـــنـــادق 
الضفة الغربية والقدس الشرقية املحتلتني 
بنسبة 25% خال الربع األول من عام 2016، 
مــقــارنــة بــالــربــع األخــيــر مــن الــعــام املــاضــي. 
»العربي الجديد«،  وحسب خبراء سياحة لـ
كانت السياحة الروسية واألوروبية األكثر 
تــراجــعــا، بسبب عــوامــل خــارجــيــة، وأبــرزهــا 
الصراعات والحروب التي أثرت على القطاع 
وأخــرى  املنطقة،  دول  فــي جميع  السياحي 
الــهــّبــة الشعبية  ذاتـــيـــة تــرتــبــط بــتــداعــيــات 
الفلسطينية الحالية التي اندلعت في شهر 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مــن الــعــام املــاضــي، 
وإطــاق االتحاد األوروبــي تحذيرات أمنية 
الضفة  في  اإلقــامــة  عن  باالمتناع  ملواطنيه 

الغربية والقدس الشرقية. 
وشهد الربع األول من العام الجاري إغاقا 
لحم  بيت  مدينة  فنادق  وأكبر  أشهر  ألحــد 
الــســيــاحــيــة، بــســبــب الــضــعــف الـــشـــديـــد في 
نسبة اإلشغال، وقربه من مواقع املواجهات 
بني الشبان الفلسطينيني وقــوات االحتال 
اإلســرائــيــلــي فــي منطقة »مــســجــد بـــال بن 
ربـــاح«، والــتــي يطلق عليها االحــتــال »قبة 

راحيل«.
ــــادق الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــ ــفـ ــ ومــــنــــيــــت مـــعـــظـــم الـ
بــخــســائــر، وفــقــا لــلــنــتــائــج املــالــيــة املتحققة 
مــع نهاية الــعــام املــاضــي، فــي حــني تساوت 
النفقات مع اإليرادات عند فنادق أخرى، في 

وقت لم تحقق فيه أي منها أرباحا. 
وتشير نتائج مسح النشاط الفندقي الذي 
أجـــراه جهاز اإلحــصــاء الفلسطيني إلــى أن 
الربع  خــال  الفندقية  الغرف  إشغال  نسبة 
الــضــفــة بــلــغــت حــوالــي  األول مـــن 2016 فـــي 
 %25 بــنــســبــة  انــخــفــاضــا  لــتــســجــل   ،%16.5
مــقــارنــة مــع الــربــع الــســابــق، وبــنــســبــة %17 

مقارنة بالربع األول من العام 2015. 
وقال مدير عام شركة »باديكو« السياحية، 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الــهــادي،  عبد  كريم 
»هناك تراجعا عاما في النشاط السياحي 

ــات  ــار األزمــ ــ فـــي الــعــالــم، بــســبــب تــبــعــات وآثـ
املالية العاملية، ما ينعكس سلبا على كافة 
األوســـط«.  الــشــرق  فــي  السياحية  الوجهات 
إلــى أن املنطقة ككل تعاني من حالة  ولفت 
ذعر، بسبب الحروب واألزمات الداخلية في 

عدد من الدول. 
وأكــد عبد الهادي أن هناك توقفا في قدوم 
الــســيــاح الــــروس إلـــى املــنــطــقــة، بــمــا فــي ذلــك 
فلسطني، منذ تفجير الطائرة الروسية في 
السائح  أن  صحراء سيناء املصرية، »علما 
الـــروســـي الــــذي يــأتــي إلـــى مــصــر كـــان يــزور 
كا من األردن وفلسطني في إطار جولته«. 
وأضاف عبد الهادي أن »السياح األوروبيني 
مـــا زال لــديــهــم حــــذر، بــحــيــث أضـــافـــت دول 
االتحاد األوروبي إلى مواقع حجز الفنادق 
اإللــكــتــرونــيــة تـــحـــذيـــرا أمــنــيــا عــنــدمــا يــبــدأ 
السائح إجــراءات الحجز في فنادق الضفة 
الــشــرقــيــة، وينصحون  الــقــدس  أو  الــغــربــيــة 

بتجنب الذهاب إلى هذه األماكن«.
وتابع: »تمت إزالة هذا التحذير عن الفنادق 
املــاضــي، ومـــن ثــم أعــادتــه  الفلسطينية فــي 

ــدايـــة الــهــبــة  دول االتــــحــــاد األوروبــــــــي مـــع بـ
الشعبية في الربع األخير من العام املاضي، 
ونــحــن حــالــيــا نــبــذل جـــهـــودا مـــع املــســتــوى 
السياسي الفلسطيني إلزالته مرة أخرى«. 

وتــضــم الـــفـــنـــادق الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة 
ــقـــدس 6800 غــرفــة تــحــتــوي عــلــى 9300  والـ

سرير، وتتركز في محافظتي رام الله وبيت 
لحم.

وفــــــــي مــــقــــابــــل تـــــوقـــــف الــــــــــــروس وتـــــراجـــــع 
أن »هناك  الــهــادي  األوروبـــيـــني، كشف عبد 
ــراك  ــ ــبـــر فــــي حـــركـــة الـــســـيـــاح األتــ نـــشـــاطـــا أكـ
ــــرة، خــصــوصــا  ــيـ ــ يـــاحـــظ فــــي األشــــهــــر األخـ
فــي فــنــادق الــقــدس الــشــرقــيــة، لكن ال يمكنه 
للسياح  الكثيف  الــحــضــور  عــن  يــعــّوض  أن 
الــــروس مــنــذ مــا قــبــل أزمــــة تــحــطــم الــطــائــرة 

الروسية في سيناء«. 
الــتــي تمتلك حصصا  وأكــــد مــديــر الــشــركــة 
فـــي عـــدد مـــن الــفــنــادق املــصــنــفــة )5 نــجــوم( 
أزمة  إلى  أدى  السياحية  الحركة  أن ضعف 
مــا بــني إدارات عـــدد مــن الــفــنــادق ونــقــابــات 
رفضت  التي  السياحية  املهن  في  العاملني 
األزمــة  خلفية  على  موظفني  تسريح  بشدة 

األخيرة. 
وقـــــال: »بـــاإلضـــافـــة إلــــى االلــــتــــزام األخــاقــي 
بــيــنــنــا وبــــني مــوظــفــيــنــا، نــخــشــى فـــي حــال 
تسريح عدد منهم بشكل مؤقت أو دائم أن 
يذهبوا إلى العمل في الفنادق اإلسرائيلية 

ــفــــاءات الـــتـــي قــمــنــا  ــكــ ــالـــي نــخــســر الــ ــتـ ــالـ وبـ
بتدريبها منذ سنوات طويلة«. 

وطالب بإعفاءات ضريبية للفنادق تمّكنها 
مــن تــجــاوز الــخــســارات التي لحقت بها في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، الفــتــا إلـــى أن هــنــاك لجنة 
حكومية فلسطينية تــدرس في هــذا الوقت 
سبل تطوير النشاط السياحي بما في ذلك 

تسهيات ضريبية.
الناتج  مــن   %5 السياحي  النشاط  ويشكل 
ــبـــاد، وتــــقــــّدر قــيــمــة  ــلـ املـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي لـ
ـــ700 مــلــيــون دوالر  األنــشــطــة املــرتــبــطــة بــه بــ
الفلسطيني  اإلحــصــاء  وأكــد جهاز  سنويا. 
أن 113 فــنــدقــا مــصــنــفــا تــعــمــل فـــي الــضــفــة 
ــغــل 3000 عــامــل 

ّ
الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة تــش

آخرين  إلــى  باإلضافة  دائــم،  وعاملة بشكل 
في املواسم. 

وجـــــاء فـــي الــبــيــانــات أن أكـــثـــر مـــن 80 ألــف 
نــزيــل فــنــدقــي أقـــامـــوا 250 ألـــف لــيــلــة مبيت 
النزالء من  األول 2016، وشّكل  الربع  خــال 
دول االتحاد األوروبي العدد األكبر من بني 
الجنسيات التي أقامت في الفنادق بحوالي 
33% مـــن مــجــمــوع الــــنــــزالء، فـــي حـــني شكل 
ويحل   ،%13 حوالي  الفلسطينيون  النزالء 
الــوافــدون مــن الــواليــات املــتــحــدة األميركية 

وكندا في املرتبة الثالثة بنسبة %11. 
بدوره، يرى مدير املهن السياحية في وزارة 
الــســيــاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــي أبــــو ســــرور، 
يواجه  فلسطني  فــي  السياحي  الــنــشــاط  أن 
»مشكلة املوسمية«، بحيث يضعف إلى حد 
كبير في فصل الشتاء، كما أظهرت بيانات 

اإلحصاء.
ولــفــت أبـــو ســــرور، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــوضـــع الــحــالــي أفــضــل 
بكثير من بداية العام »بسبب تراجع تأثير 
األوضــاع السياسية التي كانت سائدة في 

حينه«.
ــوزارة تعمل على  وأوضـــح أبــو ســـرور أن الــ
معالجة مشكلة املوسمية في السياحة عبر 
تدشني العديد من املسارات السياحية التي 
يمكن سلوكها طوال أيام السنة، وبالتوازي 
إلى  الدينية  للسياحة  الترويج  على  تعمل 

مدينتي القدس وبيت لحم. 
ــد أن هـــنـــاك عــمــا يــتــم بـــالـــتـــوازي على  ــ وأكـ
وقـــرى جديدة  مــدن  إلــى  السياحة  تشجيع 
بمعاملها  علمهم  لعدم  السياح  يقصدها  ال 
الــتــاريــخــيــة واألثـــريـــة، أو بسبب عـــدم توفر 

البنية التحتية السياحية فيها.
وحسب جهاز اإلحصاء املركزي، بلغت قيمة 
األصـــــول الــثــابــتــة لــلــمــؤســســات الــســيــاحــيــة 
فـــي فــلــســطــني خــــال عــــام 2013، مـــا يــقــارب 

القطاع  خسائر  وتزيد  دوالر.  مليارات   6.2
الفلسطيني  االقــتــصــاد  آالم  مــن  الــســيــاحــي 
املتأزم، حيث تواجه املوازنة الحالية عجزا 
وتــبــلــغ  دوالر.  مــلــيــار   1.25 يــبــلــغ  مــتــوقــعــا 
دوالر،  مـــلـــيـــون   382 الــتــمــويــلــيــة  ــوة  ــفـــجـ الـ
بمعدل شهري يناهز 32 مليون دوالر. كما 
يــؤدي تــراجــع السياحة إلــى زيـــادة البطالة 
مــقــابــل   ،2015 ــام  ــ عــ ــــال  خــ  %26 ــغـــة  ــالـ ــبـ الـ
26.9% في العام الذي سبقه، حسب بيانات 
رسمية. وتشكل البطالة 17% من املشاركني 
في القوى العاملة بالضفة، مقابل 41% في 
قطاع غزة. ويبلغ عدد العاطلني من العمل 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة 336 ألــف 

مواطن.

شهدت السياحة الفلسطينية تراجعًا حادًا خالل الفترة الماضية، حسب اإلحصائيات الرسمية، 
ما سيؤدي إلى تكبد الفنادق مزيدًا من الخسائر، وأكد خبراء بالقطاع لـ»العربي الجديد«، إلى 
أن الجنسيات الروسية واألوروبية تصّدرت قائمة السياح األكثر إحجاما عن السفر إلى فلسطين

65 % من الفلسطينيين في لبنان فقراء
كشفت دراســــة حــديــثــة، عــن انــخــفــاض مــعــدالت الــفــقــر املــدقــع إلــى 
الفلسطينيني املقيمني في لبنان من %6.6  النصف لدى الالجئني 
إلــى 3.1% منذ عــام 2010، فــي حــني ال تــزال مــعــدالت الفقر العام 
 .%65 بنسبة  املــاضــيــة  الخمس  الــســنــوات  مــدى  على  تغيير  دون 
وجاءت األرقام في دراسة أعدتها الجامعة األميركية في العاصمة 
الثانية خالل  الدراسة  بيروت بالتعاون مع وكالة »األونـــروا«، وهي 
خمس ســنــوات حــول الــوضــع االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي لالجئني 
تأثرا  الفئات  أكثر  الشباب  فئة  وتعتبر  لبنان.  فــي  الفلسطينيني 

بالفقر لدى الالجئني إذ يعيش 74% من املراهقني تحت خط الفقر، 
في حني يعيش 5% منهم في فقر مدقع. ويبلغ عدد الفلسطينيني 
املسجلني في األونروا 495 ألفا، بينما يعيش فعليا في لبنان ما بني 

260 ألفا إلى 280 ألف فلسطيني.
وشملت الدراسة 12 مخيمًا لالجئني في لبنان إضافة إلى املناطق 
املحيطة بها )خارج املخيمات( فتضمنت 2974 أسرة من الالجئني 
الفلسطينيني املقيمني في لبنان، و1050 من الالجئني الفلسطينيني 

القادمني من سورية. 

تباعا مليناء طبرق وسوف تستلم الجمعيات 
االستهاكية حصص تكفيها شهرين. 

ــة األســـعـــار  ــوازنــ وأشــــــار إلــــى أن صـــنـــدوق مــ
كــيــس  ــــف  ألــ  150 وزع  ــيـــة  الـــشـــرقـ بـــاملـــنـــطـــقـــة 
مــن الــدقــيــق املـــدعـــوم عــلــى املــخــابــز. وأوضـــح 

بـــهـــا األرز  يــــبــــاع  الــــتــــي ســـــوف  ــار  ــ ــعـ ــ أن األسـ
بــــ 1.25 ديــنــار  بــالــجــمــعــيــات االســتــهــاكــيــة 
معجون  وعلبة  ديــنــار   2.5 النباتي  والــزيــت 
الــدقــيــق 0.75 ديــنــار  الــطــمــاطــم 0.75 وكــيــلــو 
وكــيــلــو الــســكــر 1.25 ديـــنـــار. وألـــقـــت الــحــرب 

األهلية الليبية بثقلها املأساوي على املشهد 
ــانـــي خـــاصـــة فــيــمــا يــخــص الــخــدمــات  اإلنـــسـ
ــة. فـــهـــنـــاك بــعــض  ــيــ ــاســ ــتــــيــــاجــــات األســ واالحــ
والطبية  الصحية  الخدمات  تفتقد  املناطق 

وغيرها، حسب تقارير لألمم املتحدة.

فوضى في األسواق 
الليبية بسبب غياب 
الرقابة الحكومية 
)فرانس برس(

مسن 
فلسطيني 
يجلس بجوار 
فندق في 
بيت لحم 
)فرانس برس(
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

وسط نزاعات بني الجانبني حول 
الصني  اإلغــراق ومخاوف  قضايا 
مــن تــداعــيــات الــفــائــدة األمــيــركــيــة، 
الثامنة من  الــجــولــة  أمــس  فــي بكني  انطلقت 
السنوي  واالقتصادي  االستراتيجي  الحوار 
بني الواليات املتحدة والصني، وهي الجولة 
األخـــيـــرة فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
املـــصـــادر الصينية،  ــاراك أوبـــامـــا. وحــســب  ــ بـ
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــة مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــولــ ســـتـــبـــحـــث الــــجــ
القضايا االقتصادية من سياسات االقتصاد 
ــى الــطــاقــة  ــ الـــكـــلـــي ومـــعـــاهـــدة االســـتـــثـــمـــار إلـ

الصناعية الفائضة والنزاعات التجارية.
املستوى  رفيعة  السنوية  الــجــولــة  وتــتــزامــن 
ــذا الـــعـــام مـــع اســتــضــافــة الــصــني  مـــن حــــوار هـ
االنتخابات  وإجــراء  العشرين  قمة مجموعة 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة. وبــلــغ حــجــم الــتــبــادل 
ــتـــجـــاري بـــني الــــواليــــات املـــتـــحـــدة والــصــني  الـ
املــاضــي،  الــعــام  فــي  نحو 659.4 مليار دوالر 
ويميل امليزان لصالح الصني، كما أن الصني 

أصبحت الدائن الرئيسي للواليات املتحدة.
وبــيــنــمــا يــبــدو مـــن املــبــكــر الــتــنــبــؤ بــالــنــتــائــج 
التي قد يتوصل إليها الجانبان خالل يومي 
الحوار، إال أن املصالح املالية والتجارية بني 
البلدين تبدو أكبر من الخالفات السياسية، 
ــاك  مــ روري  وقـــــــــال  مـــحـــلـــلـــني.  قـــــــول  حــــســــب 
بيتروسون  بمعهد  الزائر  الزميل  فاروقهار، 
ــيـــة واملـــســـاعـــد الــخــاص  لـــالقـــتـــصـــادات الـــدولـ
لالقتصادات  أوباما  بــاراك  للرئيس  السابق 
الـــدولـــيـــة حــــول املـــســـار االقـــتـــصـــادي لــلــحــوار 
العليا  أن األولوية  الصيني األميركي، »أظن 
ستكون، كما كان دائمًا، الحديث عن التعاون 
البلدين  إدارة  الكلي وكيفية  االقتصاد  حول 
لالقتصاد. فالواليات املتحدة مازالت تشعر 
بالقلق إزاء سعر صرف الرنمينبي أو اليوان 

) العملة الصينية( والنمو في الصني«.
ــيـــنـــخـــوا  وأضــــــــــاف فـــــاروقـــــهـــــار لــــوكــــالــــة »شـ
الصينية الرسمية«، »هذه آلية مهمة جدًا.. أن 
املسؤولني  الكبير من  العدد  هــذا  تجمع معًا 
رفــيــعــي املـــســـتـــوى مـــن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة 
ومجلس الدولة الصيني لالستماع لوجهات 
البعض بشأن سلسلة واسعة  نظر بعضهم 
من القضايا املحددة وتحقيق نتائج مفيدة.

ــال ديــفــيــد دوالر، الــزمــيــل في  مـــن جــانــبــه، قــ
الــســابــق في  مــؤســســة بروكينغز واملـــســـؤول 
املهم جدًا  مــن  إنــه  األميركية،  الــخــزانــة  وزارة 
لــلــجــانــبــني أن يــجــريــا »مـــحـــادثـــات صــريــحــة 
بــشــأن ســيــاســات االقــتــصــاد الــكــلــي واملــالــيــة« 
هــذا العام، وســط توقعات بــأن يرفع مجلس 
االحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي )املــــركــــزي األمــيــركــي( 

سعر الفائدة في األشهر املقبلة.
ومــــن املـــقـــرر أن يــعــقــد االحـــتـــيـــاط الــفــيــدرالــي 
اجـــتـــمـــاعـــه املـــقـــبـــل بـــعـــد أســــبــــوع تــقــريــبــًا مــن 
الــحــوار الصيني األمــيــركــي رفــيــع املــســتــوى. 
ــأن رفــــــع ســعــر  ــشــ ــعــــت الــــتــــوقــــعــــات بــ وقــــــد رفــ
الــفــائــدة بــحــلــول هـــذا الــصــيــف قيمة الـــدوالر 
على  الــهــبــوطــي  الــضــغــط  وزادت  األمـــيـــركـــي 
تدوينة  فــي  دوالر،  وكــتــب  الصينية.  العملة 
األربعاء املاضي، أن »الصني ستكون مهتمة 
مــا يفكر فيه االحتياط  إلــى  جــدًا باالستماع 
الفيدرالي األميركي. وبغض النظر عن متى 
لـــدى الصني  الــبــنــك املـــركـــزي، فــإنــه  سيتحرك 
ــة ســعــر  ــ ــبـــة فــــي رؤيــ والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة رغـ
لــلــيــوان«. وقـــال دوالر  صــرف مستقر نسبيًا 
ــم لــلــحــوار االســتــراتــيــجــي  إن »الــنــتــيــجــة األهــ
واالقـــتـــصـــادي قــد تتمثل فــي تــجــنــب أخــطــاء 
السياسات، وهي نتيجة بارعة لن تظهر في 
الــعــنــاويــن«. ومـــن شـــأن ســعــر صـــرف مستقر 
نسبيًا لليوان أن يساعد الصني على هندسة 
انتقال اقتصادي سلس، والحفاظ على سوق 
مالي مستقر، وهو ما يمكن أن يمهد الطريق 
الفائدة  سعر  يزيد  أن  الفيدرالي،  لالحتياط 

من دون مخاوف على االقتصاد العاملي. 
مــن جانب  الشفاف  الــتــواصــل  كما سيساعد 
ــدرالـــي عــلــى  ــيـ ــفـ صـــانـــعـــي قــــــرار االحـــتـــيـــاط الـ
ــقـــني فــــي الـــســـوق  ــيـ ــدم الـ ــ تــخــفــيــف عــــوامــــل عــ
ــقـــات رأس املـــــال مـــن الــصــني،  الــعــاملــيــة وتـــدفـ
وبالتالي تجنب انخفاضات كبيرة في قيمة 

الدوحة ـ العربي الجديد

قــــال مـــســـؤول حــكــومــي فـــي قـــطـــر، إن شــركــة 
»الرســــن أنـــد تــوبــرو ليمتد« الــهــنــديــة، فــازت 
بــعــقــد بـــنـــاء اســـتـــاد جـــديـــد فـــي قــطــر بقيمة 
ملجموعة  لينضم  وذلـــك  دوالر،  مــلــيــون   135
االستادات التي ستستضيف نهائيات كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
وأضــــاف املـــســـؤول، الــــذي رفـــض الــكــشــف عن 
اسمه نظرًا ألنه من غير املسموح له التحدث 
علنًا، وفــق وكــالــة رويــتــرز أمـــس، »كــجــزء من 
أند  مشروع مشترك ستعمل شركة »الرســن 
تــوبــرو« كــمــقــاول بــنــاء الســتــاد الــريــان الــذي 

الــرنــمــيــنــبــي، الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة، إلـــى حــد مــا. 
وقال الرئيس الصيني، شي جني بينغ، أمس، 
الهيكلية،  إصالحاتها  ستواصل  الصني  إن 

وستعزز انفتاحها على العالم الخارجي. 
وأضـــاف شــي »لدينا كــل الثقة فــي أنــه يمكن 
للصني تحقيق أهدافها للتنمية االقتصادية 
ــًا إن مــــن املــهــم  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة«. وقــــــال أيـــضـ
الــتــوصــل التــفــاقــيــة ثــنــائــيــة لــالســتــثــمــار مع 
ــــي كــلــمــة  ــي فـ ــ الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة. وأكــــــــد شـ
ــذل أقــــصــــى جـــهـــودنـــا  ــ افـــتـــتـــاحـــيـــة »عـــلـــيـــنـــا بــ
لــتــحــقــيــق اتــفــاقــيــة لــالســتــثــمــار بـــني الــصــني 
والواليات املتحدة تحقق فائدة متبادلة في 
موعد مبكر وخلق نقاط جديدة مضيئة في 
التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين« . 

ــر الـــخـــزانـــة  ــ ــــو، وزيــ ــــاك لـ ــــال جـ مــــن جـــانـــبـــه، قـ

األمـــيـــركـــيـــة، قــبــيــل انـــطـــالق الــــحــــوار، أمـــس، 
ــات املــتــحــدة تــؤيــد جــهــود الــصــني  إن الـــواليـ
الــزائــدة وتشجع  الصناعية  الطاقة  لخفض 
وسياسات  املالية  للسياسات  استخدامها 
اإلقـــــــــراض لـــتـــعـــزيـــز طـــلـــب املــســتــهــلــكــني فــي 
إطــار تحولها االقتصادي. وأضــاف لــو، في 
تصريحات معدة سلفًا في بداية محادثات 
ثــنــائــيــة رفــيــعــة املــســتــوى فــي بــكــني »الــطــاقــة 
ــوه وضــــــــار عــلــى  ــشــ الــــــزائــــــدة لـــهـــا تـــأثـــيـــر مــ
األســواق العاملية«. وقــال نائب وزيــر املالية 
الــصــيــنــي، تــشــو قــوانــغ يـــاو، يـــوم الخميس، 
أن  األمــيــركــي يجب  الفيدرالي  االحــتــيــاط  إن 
يتواصل بشكل أفضل مع الصني واألسواق 
ــه املــتــعــلــقــة بــأســعــار  ــ ــراراتـ ــ ــة بـــشـــأن قـ ــيـ ــالـ املـ
ــه يــتــعــني عــلــى أكبر  الــفــائــدة، مــشــيــرًا إلـــى أنـ

ألــف متفرج«. وشركة الرســن أند  سيسع 40 
تـــوبـــرو، الــتــي رفــضــت الــتــعــلــيــق، هــي واحـــدة 
مـــن أكــبــر املــجــمــوعــات الــصــنــاعــيــة الــهــنــديــة، 
وهـــي تــشــارك فــي مــشــروعــات بنية أساسية 
فــي منطقة الخليج بــمــا فــي ذلـــك إقــامــة خط 
للمترو في الدوحة. ويشكل هذا العقد دفعة 
لــلــشــركــة الــهــنــديــة، الــتــي تــواجــه تــراجــعــًا في 
بسبب  األوســــط،  بــالــشــرق  الرئيسي  سوقها 
ــــرت عــلــى  ــتـــي أثــ انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط الـ

اإلنفاق الحكومي في أغلب دول الخليج.
ــــي، قــــــال الـــرئـــيـــس  ــاضــ ــ وفــــــي مـــــايـــــو/أيـــــار املــ
التنفيذي لــلــشــركــة، إنـــه تــم الــتــقــدم بــعــروض 
إلقامة مشروعات في آسيا وأفريقيا ملواجهة 
الـــتـــراجـــع فـــي أســـــواق الـــشـــرق األوســـــط الــتــي 

تأثرت بهبوط أسعار النفط.
وقال مسؤول لرويترز في مايو/أيار املاضي، 
بكأس  املرتبطة  املــشــروعــات  على  اإلنــفــاق  إن 
ــــدون تــغــيــيــر على  الــعــالــم فـــي قـــطـــر، ســيــظــل بـ
الرغم من تخفيض البالد لإلنفاق على بعض 
املشروعات األخرى. وقطر، أكبر مصدر للغاز 
الطبيعي املسال في العالم وواحــدة من أعلى 
ــفـــرد، لــكــن الــبــيــانــات  ــدول مـــن حــيــث دخـــل الـ ــ الـ
الــحــكــومــيــة تــشــيــر إلــــى أن املـــيـــزانـــيـــة الــعــامــة 
مليار   46.5 بقيمة  مــتــوقــعــًا  عــجــزًا  ستسجل 
ريال )12.8 مليار دوالر( خالل العام الجاري 
إيــــرادات  فــي  املستمر  الــتــراجــع  بسبب   ،2016
النفط والغاز. وسيحتوي استاد الريان على 
مواجهة  في  للمساعدة  الــهــواء  تبريد  تقنية 
درجــــات الـــحـــرارة املــرتــفــعــة. وســيــتــم تقليص 
ــاد إلـــــى 21 ألـــــف مـــتـــفـــرج عــقــب  ــ ــتـ ــ ســـعـــة االسـ
البطولة بعد فك الجزء العلوي من املدرجات 

وإرساله إلحدى الدول النامية.

دعــوة  على  اتفقوا  أنهم  إال  االتفاقية،  نطاق 
الحكومتني الصينية واألميركية إلى »إتمام 

مثل هذه االتفاقية بنهاية العام الجاري«.
وأعـــرب إيــريــن ايــنــيــس، الــنــائــب األول لرئيس 
أمله  عن  األميركي-الصيني،  األعمال  مجلس 
»قائمة سلبية«  بعرض  الصني  تتقدم  أن  في 
ــام  ــ ــة أمـ ــقـ ــلـ ــغـ ــاعــــات املـ ــقــــطــ ــد، يـــلـــخـــص الــ ــ ــديـ ــ جـ

االســتــثــمــار األجــنــبــي خـــالل الــجــولــة املرتقبة 
لدفع  واالقتصادي  االستراتيجي  الحوار  من 
مـــحـــادثـــات مــعــاهــدة االســتــثــمــار قـــدمـــًا. وقـــال 
ايــنــيــس فـــي تــصــريــحــات بــبــكــني »أعــتــقــد أنــنــا 
يــجــب أن نــكــون واقــعــيــني. ويــســاورنــي القلق 
إزاء عدم وجود وقت كاف من اآلن حتى نهاية 
ديسمبر إلكمال شــيء، إذا لم يتم العمل على 
ذلك بسرعة«. ويأتي الحوار الصيني األميركي 
األميركية  التجارة  وزارة  فيه  في وقت لجأت 
ــــوم ملــكــافــحــة اإلغــــــراق والـــدعـــم  إلــــى فــــرض رسـ
على منتجات الفوالذ الصينية للتخلص من 
ركود سوق الفوالذ في وقت أصبحت مسألة 
املجال تمثل تحديا  الفائضة في هــذا  الطاقة 
ــان شــيــتــس، مــســاعــد  ــاثـ عــاملــيــًا حــــــادًا. وقـــــال نـ
وزيــــر الــخــزانــة األمــيــركــيــة لــلــشــؤون الــدولــيــة، 

في حدث نظمته مؤسسة بروكينغز ملراجعة 
الحوار االستراتيجي واالقتصادي الصيني- 
الــواليــات املتحدة تحث الصني  األمــيــركــي، إن 
عــلــى خــفــض الــطــاقــة الــصــنــاعــيــة الــــزائــــدة في 
القطاعات املعدنية األساسية »وجعل العرض 
فــي هـــذه الــقــطــاعــات أكــثــر حــســاســيــة لــظــروف 
الــطــلــب املــحــلــيــة والــعــاملــيــة«. وتــرفــض الصني 
إساءة استخدام التدابير العالجية التجارية، 
ــره تــشــو يـــوم الــخــمــيــس، مضيفا  وفــقــا ملـــا ذكــ
ــزام بــقــواعــد  ــتــ ــى االلــ أن الــجــانــبــني بــحــاجــة إلــ
منظمة التجارة العاملية وإجراء حوارات لحل 
النزاعات التجارية. واستطرد تشو »يجب أن 
نعارض الحمائية التجارية في سياق قواعد 
الــتــجــارة الـــحـــرة الــتــي تــمــت املــوافــقــة عليها 

وتخدم مصالح الطرفني«.

ال تــــزال الــفــائــدة األمــيــركــيــة تــتــالعــب بـــأســـواق املــــال التي 
تتحرك صعودًا وهبوطًا بأي نبأ عن الفائدة. ومنذ تراجع 
احــتــمــاالت رفــع الــفــائــدة األمــيــركــيــة عــاد الــذهــب للتحليق 
بــوصــفــه مــــالذ األمـــــان ضـــد تــقــلــبــات األســـهـــم والــعــمــالت. 
والمس الذهب أعلى مستوى في أسبوعني أمس اإلثنني 
يومي  مكسب  أكبر  أن سجل  بعد   ،

ً
قليال يتراجع  أن  قبل 

في أربعة أشهر في الجلسة السابقة إثر بيانات التوظيف 
األميركية التي جاءت دون التوقعات لتقلص فرص رفع 
 %17 نحو  الذهب  وزاد  قريبًا.  األميركية  الفائدة  أسعار 
مــنــذ بــدايــة الــعــام ولــكــنــه تــعــرض لــضــغــوط فــي األســابــيــع 
القليلة املــاضــيــة جــــراء تــصــريــحــات كــبــار املــســؤولــني في 
مجلس االحتياط االتحادي )البنك املركزي األميركي( من 
بينهم جانيت يلني رئيسة املجلس التي عززت التوقعات 
بــرفــع وشــيــك ألســعــار الــفــائــدة. وتنفس الــذهــب الصعداء 
 
ً
بعد بيانات أميركية ليرتفع املعدن األصفر 2.8% مسجال

أكبر زيادة يومية من حيث النسبة منذ 11 فبراير/شباط. 
وفـــي طــوكــيــو انــخــفــض الـــــدوالر أمــــام الـــني وهــبــط مؤشر 
نيكاي القياسي لألسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في 
أربــعــة أسابيع أمــس مــع ارتــفــاع الــني بشدة أمــام الـــدوالر، 
انخفاض حجم صادراتهم  على  اليابان  تجار  ومخاوف 
لــلــســوق األمـــيـــركـــي. وفــــي أســـــواق املـــــال، ارتــفــعــت أســــواق 
األسهم األوروبية صباح أمس، مدعومة بمكاسب أسهم 
أوروبــا  أســـواق  أن هبطت  التعدين والنفط بعد  شــركــات 
في أواخــر األسبوع املاضي متأثرة ببيانات ضعيفة عن 
األميركية  الوظائف  بيانات  وأثــرت  األميركية.  الوظائف 
التي صدرت يوم الجمعة على الدوالر في أسواق العملة، 
ولكن هذا بدوره دعم قطاع السلع األولية نظرًا ألن هبوط 
األميركية  بالعملة  املقومة  األولية  السلع  يجعل  الــدوالر 

أيسر تكلفة للمستهلكني حائزي العمالت األخرى. 
)رويترز(

الحوار 
الصيني األميركي

شركة هندية تبني استادًا 
لكأس العالم في قطر

)Getty( وزير الخارجية األميركي كيري ونائبة رئيس مجلس الدولة الصينية بو ياندونغ قبل بدء الحوار

)Getty( متجر ذهب في العاصمة الهندية نيودلهي

)Getty( جانب من بورصة فرانكفورت

)Getty( الين المرتفع سيضرب مبيعات التقنية مثل الروبوت الصغير )Getty( جانب من االحتجاجات ضد قانون العمل)Getty( عمال في مشروعات إنشائية بالدوحة

)Getty( أسعار الوقود في جنوب شرقي آسيا بدأت ترتفع

نزاع الرسوم على الفوالذ 
الصيني ستأخذ حيزًا مهمًا 

في النقاش

اقتصادين في العالم أيضًا تعزيز التنسيق 
والتعاون بشأن السياسات. ومن املتوقع أن 
أجندة  الثنائي  االستثمار  معاهدة  تتصدر 
الذي سيستمر يومني، حيث تعتبر  الحوار، 
املفاوضات بشأن املعاهدة القضية األهم في 
هذا  وفــي  البلدين.  بــني  االقتصادية  العالقة 
الصدد، أكد قادة أعمال ومسؤولون سابقون 
كــبــار مــن الــصــني والــواليــات املــتــحــدة، الشهر 
املــاضــي، أن »إتــمــام مــعــاهــدة عــالــيــة الــجــودة 
لالستثمار الثنائي على املدى القريب يمثل 
ــم فـــرصـــة لــتــعــزيــز االســتــثــمــار الــثــنــائــي«،  أهــ
قائلني »ال عالقة استثمارية في العالم تحمل 
إمكانيات أكبر من تلك بني الصني والواليات 
ــاركـــون في  ــتـــرف املـــشـ ــتـــحـــدة«. وبــيــنــمــا اعـ املـ
بأنه قد تكون لديهم خالفات بشأن  الــحــوار 

النزاعات التجارية واالستثمار يهيمنان 
على األجندة

لندن ـ العربي الجديد

رسم املحلل أندرياس فيلر، رئيس قسم 
االستشارات في بنك »جوليوس باير« 
السويسري، سيناريو لتطورات أسعار 
النفط في الفترة املقبلة، حيث توقع أن 
تقفز األسعار بسبب املضاربات، مشيرًا 
بنسبة  األســعــار  تقفز  أن  إمكانية  إلــى 
50% إلى 60% نتيجة تدخل املضاربني 
فــي الــســوق. وفــي سيناريو آخــر توقع 
فيلر أن تتراوح أسعار النفط على املدى 
القصير ما بني 45 و50 دوالرًا للبرميل. 
وحسب البنك، فإن هذا السيناريو قابل 
أحــد أعضاء  قيام  عــدم  للتحقق بشرط 

»أوبك« بإغراق السوق بالنفط. 
كــمــا اســتــبــعــد الــبــنــك فــي تــقــريــر نفطي 
ــار فـــي الــقــريــب الــعــاجــل  ــعـ ــفـــاع األسـ ارتـ
وذلك بسبب عزم إيران زيادة إنتاجها.

ــلــــر، أن  ــلــــل أنـــــــدريـــــــاس فــــيــ ويــــــــرى املــــحــ
ــثـــل »أوبـــــــــك« بـــــــدأت تــفــقــد  مـــنـــظـــمـــات مـ
مــضــمــونــهــا، بــعــد فــشــلــهــا فـــي االتــفــاق 
عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضــــحــــة إلنـــتـــاج 
الـــنـــفـــط. وتـــوقـــع الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
أن تــعــجــز املــنــظــمــة فــــي االتــــفــــاق عــلــى 
اجتماعها  خــالل  االستراتيجية،  هــذه 
املـــقـــبـــل، فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الــقــادم، في فيينا. وكانت دول منظمة 
»أوبــــك« قــد فشلت فــي الــتــوصــل، خالل 
النمساوية،  العاصمة  فــي  اجتماعها 
في 2 يونيو/حزيران، إلى اتفاق بشأن 
تغيير سياسة املنظمة في مجال إنتاج 
أعــضــاء »أوبــك«  لــم يتمكن  النفط، كما 
من تحديد سقف جديد إلنتاج الخام. 

وتنتج »أوبك« حاليًا نحو 32.5 مليون 
ــادل ثــلــث  ــعــ ــا يــ بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا وهـــــو مــ

اإلنتاج العاملي.

قـــالـــت صــحــيــفــة »فـــايـــنـــانـــشـــال تــايــمــز« 
بخسارة  مهددة  فرنسا  إن  البريطانية، 
عــــشــــرات املــــاليــــني مــــن الـــــــــــــدوالرات، فــي 
حــال إضـــراب طــيــاري الخطوط الجوية 
الــفــرنــســيــة »إيـــــر فــــرانــــس«. وفــــي الــعــام 
الجوية  الخطوط  طيارو  أضــرب   ،2014
الــفــرنــســيــة ملـــدة أســبــوعــني، مــا أدى إلــى 
الشركة نحو 330 مليون يورو  خسارة 
ــــن أربــــاحــــهــــا الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة. ويــخــطــط  مـ
طيارو الخطوط الجوية الفرنسية »إير 
فرانس«، تنظيم مسيرة، األسبوع املقبل، 
الــقــدم 2016.  خــالل بطولة أوروبـــا لكرة 
ملجموعة  التنفيذي  الــرئــيــس  ووصـــف 
الــفــرنــســيــة  أم«  أل  كــيــه  ـ  فـــرانـــس  »إيـــــر 
لـــلـــطـــيـــران، ألــكــســنــدريــه دي جــونــيــاك، 
لتنظيم مسيرة  طــيــاريــن  ثــالثــة  دعــــوة 
ــار إلـــى أنــه  بــظــاهــرة »يــرثــى لــهــا«. وأشــ
بالتكاليف  التنبؤ  ــه  ألوانـ الــســابــق  مــن 

تنظيم  تــم  حــال  فــي  للشركة،  املحتملة 
االحتجاج، منوهًا إلى أن ذلك، سيكون 
لـــه تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى مـــــوارد الــشــركــة 
املستقبل. من جانبه،  في  االستثمارية 
الفرنسية،  الجوية  الخطوط  مدير  قال 
ــوال: »أتــفــهــم أنــنــا نريد  ــ فــريــديــريــك دريـ
التطور بسرعة، ولكن لست متأكدًا من 
أن الخسائر املالية بسبب اإلضراب هي 

أفضل وسيلة لتحفيز االستثمار«. 
ويرى أن اإلضــراب لن يؤثر على حركة 
املسافرين خالل نهائيات أوروبــا لكرة 
القدم، ألن الجمهور »ال يزالون قادرين 
ــاراة عـــن طــريــق  ــبــ عــلــى الـــذهـــاب إلــــى املــ
ــارات«. وأشــــــارت  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ الــــحــــافــــالت أو 
إدارة  أن  ــــى  إلــ تـــايـــمـــز«  »فـــايـــنـــانـــشـــال 
اجــتــمــاع طـــارئ،  الــشــركــة تخطط لعقد 

ملنع اإلضراب املحتمل. 
)فاينانشال تايمز(

بنك سويسري يتوقع 
قفزة بأسعار النفط

إير فرانس تتخوف 
من خسائر اإلضراب

اقتصاد الناس

الحواراالستراتيجي  من  الثامنة  الجولة  أمس  بكين  في  انطلقت 
الجولة  وهي  والصين،  المتحدة  الواليات  بين  السنوي  واالقتصادي 
الكلي  االقتصاد  قضايا  وتبحث  أوباما.  باراك  إدارة  عهد  في  األخيرة 

ومعاهدة االستثمار والطاقة الفائضة والنزاعات التجارية

والدعم  الرخيصة  البضائع  في  تتمثل  الصين  من  أميركا  مخاوف 
المقابل  وفي  أســواق.  عن  تبحث  التي  الفائضة  اإلنتاجية  والطاقات 
الرسوم  من  تتخوف  الصين  فــإن 
الحمائية التي تفرضها أميركا على 
بعض صادراتها مثل الفوالذ، كما 
سياستها  تداعيات  مــن  تتخوف 
وقال  المال.  سوق  على  النقدية 
األميركية،  الخزانة  ــر  وزي لــو  جــاك 
جهود  تؤيد  الــواليــات  إن  ــس،  أم
الصناعية  الطاقة  لخفض  الصين 
اإلقراض  سياسات  وتشجع  الزائدة 

لتعزيز طلب المستهلكين.

لقاء المصالح والمخاوف

االقتصاد في صور

الذهب يتنفس الصعداء
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أحمد فرحات

منهج   Revisionisme »الريفيزيونيزمية« 
تفّحص  يقوم على  السياسي،  التاريخ  في 
الــتــي تتيح  الــتــاريــخــيــة  معطيات األحــــداث 
ــة أحـــــداث  ــ ــروايـ ــ اعـــتـــمـــاد وقـــائـــعـــهـــا مــــــادة لـ
الــتــاريــخ. وهــي مــدرســة فــي الــتــاريــخ، ترمي 
التاريخية؛  الوقائع  التثّبت من صحة  إلى 
النظر   Revisionisme كلمة  أصــل  كــان  فـــإذا 
فــإن   ،re-vision الــنــظــر  وإعـــــــادة   )vision(
الغرض من إعادة النظر تلك )أو املراجعة( 
هــو االســتــثــبــات: إمـــا بتثبيت صــحــة ســرد 
بــإثــبــات بطالنها.  أو  الــتــاريــخــيــة  الــوقــائــع 
ــذا، فـــإن االســتــثــبــاتــيــة تــفــتــرض الــشــك في  لــ
صــحــة واقــعــة تــاريــخــيــة أو أكــثــر؛ وتعتمد 
الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي مــعــطــيــاتــهــا لــلــبــّت في 
فـــاالســـتـــثـــبـــاتـــيـــة  بــــطــــالنــــهــــا.  أو  صـــحـــتـــهـــا 
عــلــم  صـــمـــيـــم  فــــي  مـــســـألـــة   Revisionisme
الــتــاريــخ ولــيــســت أيــديــولــوجــيــا، بــل منهج 
علمي في التاريخ يرمي إلى غربلة الرواية 
الــتــاريــخــيــة وتــنــقــيــتــهــا مــمــا يــشــوبــهــا من 
أيــديــولــوجــيــا، بكشف الــتــزويــر الـــذي لحق 
بالوقائع التاريخية، وفضح التشويه الذي 
الــقــول إن النهج  دخـــل عليها؛ ال بــل يمكن 

ُ
أ

املـــنـــاوئ لــلــنــهــج االســتــثــبــاتــي فـــي الــتــاريــخ 
هـــو اإليــديــولــوجــيــا بــعــيــنــهــا؛ فــهــو مــوقــف 
إيــديــولــوجــي/ ســيــاســي، يــرمــي إلــى صرف 
األنـــظـــار عـــن مــراجــعــة الــحــجــج، ومــنــاقــشــة 
ند إليه في تأليف الرواية 

ُ
املنطق الذي است

التاريخية الرسمية لألحداث والوقائع.

وليد البني

كــل مــا يــجــري هـــذه األيــــام مــن أحــاديــث عن 
ــــود،  أو عـــدم وجــــود اتــفــاقــات أميركية  وجـ
روســـيـــة بــشــأن مــصــيــر ســـوريـــة، وإمــكــانــيــة 
إيــجــاد حــلــول تــوقــف الــكــارثــة الــتــي تضرب 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــدو أكـ ــ ــعـ ــ ــا، ال يـ ــهــ ــبــ ــعــ ــة وشــ ــ ــوريــ ــ ســ
الــقــدر، إليهام  فــي  للبحص  مــجــرد تحريك 
تبذل  أوبــامــا  إدارة  بــأن  والعالم  السوريني 
مـــســـاعـــي جـــديـــة لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى ايـــجـــاد 
وســيــلــٍة إليــقــاف  شــالل الـــدم الــســوري، لكن 
الوقائع على األرض وتجربة السوريني مع 
الشعب  انتفاضة  بــدايــة  أوبــامــا، منذ  إدارة 
السوري، ال تساعد على إقناع أحد بجدية 

هذه املساعي وجدواها.  
 عــلــى أي عــاقــل الــتــصــديــق بــأن 

ً
لــيــس ســهــال

مــجــمــوعــة دعـــم ســـوريـــة الــتــي تــضــم الـــدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن، 
إضـــافـــة الــــى االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، لـــم تجد 
بتطبيق  األســـد  مافيا  نــظــام  إللـــزام  طريقة 
نقل  الــخــاصــة بتسهيل  األمــمــيــة  الـــقـــرارات 
املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلـــى املــنــاطــق الــتــي 
ــا قـــــــوات الــــنــــظــــام واملـــلـــيـــشـــيـــات  تـــحـــاصـــرهـ
ــاء تــلــك  ــ ــقــ ــ ــ ــر إل ــيــ ــن إيـــــــــــــران، غــ ــ املـــــدعـــــومـــــة مــ
املــســاعــدات مــن الــجــو، وهــي طريقة مكلفة، 
وغير مضمونة النتائج، والتي تجعل هذه 
املــســاعــدات بيد مــن يمتلك الــســالح، وليس 
بيد من يحتاج لها، أو غالبًا ما تسقط في 

مناطق النظام ليقوم شبيحته ببيعها. 
ــقـــول مـــنـــدوبـــة الــــواليــــات  ــاذا يــعــنــي أن تـ ــ مــ
املـــتـــحـــدة فـــي مــجــلــس األمـــــن إن مــجــمــوعــة 
دعم سورية ستضطر إلى إلقاء اإلغاثة من 
الــجــو، إذا مــا اســتــمــر نــظــام دمــشــق بإعاقة 
ــرًا؟. هـــل أصــبــح نــظــام متهالك  ــ وصــولــهــا بـ
مـــدان بــارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة من 
الغالبية الساحقة من دول العالم، ويعتمد 
على مليشيات طائفية أصولية، استقدمها 
مــــن كــــل أصــــقــــاع األرض لــلــمــحــافــظــة عــلــى 
بقائه، أقوى من كل تلك القوى الدولية التي 
تحاول إلزامه بتمرير بعض الغذاء والدواء 

ملاليني النساء واألطفال الذين يحاصرهم.
إيــصــال املــســاعــدات إلــى مستحقيها نصت 

عصام شعبان

منذ  مصر،  فــي  الصحفيني  نقابة  تخوض 
ـــي مــنــتــصــف األربـــعـــيـــنـــيـــات،  تــأســيــســهــا فـ
مــعــاركــهــا، بـــدايـــة مـــن حـــق الــصــحــفــيــني في 
تنظيم أنفسهم وإنــشــاء  نقابتهم، وصوال 
في شارع  الحالي  بموقعه  مقّرها  لتشييد 
ــــط الـــقـــاهـــرة،  ــروت فــــي وسـ ــ عـــبـــد الـــخـــالـــق ثــ
والــــذي كــانــت تشغله الــقــوات اإلنــجــلــيــزيــة، 
وصـــــواًل إلــــى إقـــــرار الئــحــة تــضــمــن ظـــروف 
ــة، كـــحـــريـــة الــــــرأي  ــبــ ــنــــاســ ــة ومــ ــ ــادلـ ــ عـــمـــل عـ
والــتــعــبــيــر وإزالـــــــة الـــقـــيـــود عـــن الــصــحــافــة 
أو مصادرتها،  والتصّدي لوقف صدورها 
وكــذلــك ضــمــان الئــحــة أجــــور عـــادلـــة، وهــي 
األهداف التي ناضل الصحفيون من أجلها 
ومازالوا، حني عرض مشروع قانون إنشاء 
نــقــابــة عــلــى مجلس الــشــيــوخ املــصــري، في 
ظل نظام امللكية واالحتالل االنجليزي، أراد 
نواب املجلس تقيد عملها، وطالبوا بحظر 
اشتغال الصحفيني بالسياسة، أما مجلس 
ــنــــواب الـــحـــالـــي فــيــتــبــنــى أغـــلـــب أعــضــائــه  الــ
عنفًا  أكثر  مواقف  هناك  بل  نفسه،  املوقف 
واستبدادًا وكرهًا للصحافة والصحفيني. 

ــارك الصحفيني  ــعـ الــنــقــابــة ومـ إنـــشـــاء  قــبــل 
مــمــتــدة، دفــاعــًا عــن الــوطــن والــشــعــب، وبعد 
إنــشــائــهــا خــــاض الــصــحــفــيــون مــعــاركــهــم، 
ــل الـــتـــحـــّرر  ــ مــــواقــــف وطـــنـــيـــة ثـــابـــتـــة مــــن أجـ
االستبداد  ضــد  مستمرًا  وكفاحًا  الوطني، 
ــم تـــفـــتـــرق الـــحـــركـــة  ــ ــر الــــعــــصــــور، لـ ــ عـــلـــى مـ
عن  عمومًا  االجتماعية  والحركة  الوطنية 
الصحفيني،  نقابة  الــصــحــافــة، وعــن  مــجــال 
وارتـــبـــطـــت كـــل الـــحـــركـــات الــســيــاســيــة على 
النوعية،  الحركات  حتى  باملهنة،  تنوعها 
كــالــحــركــة الــنــســويــة، كــانــت لــهــا محطاتها 
املضيئة بني جدران النقابة، واشتبكت في 
عالقتها وحركتها مع الصحفيني، أصدرت 
الحركة النسائية صحفًا تحدثت باسمها، 
وربطت بني تحرير النساء وتحرير الوطن، 
هل يمكن نسيان مواقف درية شفيق التي 
بحق  مطالبة  الــنــقــابــة،  مــقــر  فــي  اعتصمت 
السياسية، واستمرت  املشاركة  النساء في 
حركتها مقتحمة مجلس النواب هي وألف 
فــتــاٍة مــن رفيقتها، رافــعــة شــعــارات العدالة 
واملــــســــاواة والــديــمــقــراطــيــة، وهــــي نفسها 
الصحفية املناضلة التي رفضت سياسات 
عبد الناصر غير الديمقراطية، على الرغم 
مــن تــأيــيــدهــا الــخــطــوات اإليــجــابــيــة لــثــورة 

يوليو 1952. 
امتد نضال الصحفيني، ولم تكسر نقابتهم 
سنوات الحصار أو التضييق أو السيطرة 
انــحــازوا لحكم االستبداد  عليها من نخب 
والتبعية، فمن جدرانها امتد دعم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات وحــتــى 
الصحفيون،  لعب  كما  الثانية،  االنتفاضة 
وخصوصوا اليساريني، دورًا ضد اتفاقية 
كــامــب ديــفــيــد، ورفـــضـــوا مـــحـــاوالت فــرض 
التطبيع وتــرويــجــه، وعــزلــوا أصــحــاب تلك 
ــــاوي، وكـــانـــت الـــنـــقـــابـــة، طـــــوال الــعــقــد  ــدعـ ــ الـ
املـــاضـــي، إطــــارا جــامــعــا لــلــتــيــارات الفكرية 
ــــاوزت الـــنـــقـــابـــة مـــحـــاوالت  ــــجـ املـــصـــريـــة، وتـ
بــل احتضنت  الــدولــة،  مــن  السيطرة عليها 
الــنــقــابــة الــــحــــراك االجـــتـــمـــاعـــي بــتــنــوعــاتــه، 
ــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــدت مــــطــــالــــب الـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ فـ
والفالحية، و كانت، في أوقات عديدة، بيتًا 
لــلــمــطــالــبــني بــالــحــريــة والـــعـــدالـــة، وشــهــدت 
الطبقي  التمييز  ضــد  فــعــالــيــاٍت  جــدرانــهــا 
والطائفي. ببساطة، كانت النقابة مسرحا 
ــن، ولــــم تــفــســدهــا مـــحـــاوالت  ــوطــ لــهــمــوم الــ
االستمالة، ولم تقع فريسة لكتاب السلطة، 
للسلطة، حتى  ولــن تصبح مستقبال بوقا 
وإن تراجع دورها. .. في نهاية شهر إبريل/ 
القبض على صحفّينْي  نيسان املاضي، تم 

عادل دشيله

الــذي يــدور خلف الكواليس  ال نعرف مــا 
بـــشـــأن ُمــســتــقــبــل الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة. 
لــكــن الـــذيـــن يــحــيــكــون املــــؤامــــرات الــســّريــة 
ــة هــــم مــــن يــعــرف  والـــطـــبـــخـــات املــــشــــؤومــ
 عــقــود، وهو 

ُ
اليمني، ومــنــذ ذلـــك. الشعب 

يــتــألــم ويـــئـــن، ولــــم يــلــتــفــت أحــــد ِلــجــراحــه 
ائه وِجيرانه 

ّ
اته. إهمال اليمن من أشق

ّ
وأن

وجــعــلــه معتمدًا عــلــى مــعــونــاتــهــم هــو ما 
جعل األمــور، اليوم، تخرج عن السيطرة، 
ــًا، إلــى  ــذا اإلهـــمـــال هـــو مـــا أدى، أيـــضـ ــ وهـ
ظهور جماعات متشددة، ال تعرف ِسوى 
لــغــة الــقــتــل والـــدمـــار والـــخـــراب والتشريد 
والــســحــل وهـــدم الــبــيــوت عــلــى ساكنيها. 
اليمن ال يستحق كل هذا الخراب والدمار. 
بدأ النسيج االجتماعي في شمال اليمن 
يــتــفــكــك، وأصـــبـــحـــت الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــف 
والصراع غير املنطقي وغير املعقول هي 
الظواهر السائدة هذه األيــام. ففي شمال 
ــــرس بــني  ــــرب وقــــتــــال شـ ــنـــاك حـ الـــيـــمـــن، هـ
املدعومة خليجيًا ودوليًا  املنفى  حكومة 
والتحالف الحوثي الصالحي املدعوم من 

إيران وحلفائها.
ــاك حــــراك  ــنـ ــهـ ــنــــوب الــــيــــمــــن، فـ أّمـــــــا فــــي جــ
حاك 

ُ
ت ممنهجة  أعــمــال  وهــنــاك  عنصري، 

ستفيد 
ُ
ضد أبناء الشمال، وال نعلم من امل

ــاك. تــحــولــت  ــ ــنـ ــ ــي هـ ــ ــنـ ــ ــــالت األمـ ــفــ ــ ــن االنــ ــ مـ
مدينة عــدن، ثغر اليمن الباسم، إلى وكر 
ــاب، ولــجــمــاعــات الــعــنــف املــســلــحــة.  لـــإرهـ
ومـــا يحصل فــيــهــا، هـــذه األيــــام، ال ُيبشر 
ــهـــول. تـــرحـــيـــل أبـــنـــاء  اال ِبــُمــســتــقــبــل مـــجـ
املـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة مــــن املــحــافــظــات 
 أيــــاديَّ 

ّ
الــجــنــوبــيــة دلــيــل واضــــح عــلــى أن

عربية ومحلية وغربية وإقليمية تحاول، 
الثانية،  اليمن سورية   تجعل 

ّ
أن  ،

ً
جاهدة

ــبــشــر بخير. 
ُ
واملــتــغــيــرات املــتــســارعــة ال ت

وتــوجــيــهــات الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــد ربــه 
عــدن  ملحافظي  الخطية  هــــادي،  مــنــصــور 
ولــحــج والــضــالــع بتوقيف تــرحــيــل أبــنــاء 
الشمال، وإحالة من يمارسون هذا العمل 
كانت  القانونية  لــة  املــســاء إلــى  الــبــربــري، 
صــريــحــة ال لــبــس فــيــهــا. كــمــا وجـــه بمنح 
بــطــاقــات هــويــة لــكــل مــن ال يحمل بطاقة 

هوية من أي محافظٍة كان. 
 يــكــون تــرحــيــل أبــنــاء الــشــمــال 

ّ
نــخــشــى أن

قــادم بفتح  الجنوب بداية لسيناريو  من 
حرٍب أخرى أهلية بني الشمال والجنوب، 
وال يصب كل هــذا املخطط إال في صالح 

الطرف املسيطر على صنعاء حاليًا.
ال نــشــكــك مــطــلــقــًا فـــي وحــــدويــــة الــرئــيــس 

قمعًا على  التاريخ  في  االستثباتية  عرفت 
يد السلطات التي تحمي الرواية التاريخية 
لم  التاريخية  االستثباتية  لكن  الرسمية، 
 

ّ
ــّر الـــعـــصـــور، فــمــا أن تــخــف تــنــقــطــع عــلــى مــ

قيود املنع والقمع، وتتالشى سلطة حماية 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة املــهــّيــمــنــة، حــتــى تعود 

الحقائق التاريخية لتبرز من جديد.
يكتبه  والتاريخ  التاريخ،  تصنع  الــحــروب 
املنتصرون في الحروب، فيجعلون وقائعه 
الــروايــة  لــه، ليضعوا  مــع رؤيتهم  تتناسب 
الــرؤيــة. ولعل أكثر  التي تتناسب مع هــذه 
الوقائع التاريخية التي تعّرضت للتشويه 
والتزوير هي وقائع الحرب العاملية الثانية؛ 
وأكثر هذه الوقائع تزويرًا وتشويهًا هي ما 

»إبادة اليهود«. عرف بـ
بل  الغاية،  ليست  والتفّحص  النظر  إعــادة 
هـــي الــوســيــلــة، وإنـــمـــا الــغــايــة هـــي الــتــثــّبــت 
بالبحث  ومعطياتها،  الــوقــائــع  صــحــة  مــن 
الــروايــة  ـــة املستخدمة فــي 

ّ
فــي صدقّية األدل

الثانية،  العاملية  الــحــرب  لتاريخ  الرسمية 
ــورة أســهــمــت  ــ ــطـ ــ وذلـــــــك بــــهــــدف إيــــجــــاد أسـ
الــصــهــيــونــيــة الــعــاملــيــة فـــي بــنــائــهــا خــدمــة 
الرسمية  فالرواية  العدوانية.  لسياساتها 
ــســــت( ال  ــوكــ ــولــ ــهــ لـــــــــــذ»إبـــــادة الــــيــــهــــود« )الــ
تــخــالــطــهــا املــبــالــغــة فــحــســب، بـــل يــشــوبــهــا 
تــزويــر وتــشــويــه كــثــيــران أصــابــا وقائعها 
ــت. املــــراجــــعــــة  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــــتـــــي ط

التاريخية أو إعادة النظر في هذه الوقائع 
اليهود،  لها  تعّرض  التي  املجازر  وحقيقة 
أيديولوجية، بل هي مسألة  ليست مسألة 

الفرنسي  األدب  تاريخ  ملــادة  عمله كأستاذ 
في جامعة ليون.  كما تّم، من جهة أخرى، 
 الـــنـــظـــر عــــن املـــجـــمـــوعـــات الــيــهــوديــة 

ّ
ــــض غـ

املــتــطــرفــة الــتــي مــّســتــه بــالــضــرب الــجــســدي 
املــبــّرح، وأحــدثــت جــروحــًا بليغة فــي رأســه، 
ــه.  ــ ــــالعـ ــــي أضـ ــرة فــ ــيــ ــطــ ــور خــ ــ ــسـ ــ ــــض كـ ــعـ ــ وبـ
وإمعانًا في إيــذاء روبير موريسون، قامت 
ــا،  املـــجـــمـــوعـــات الـــيـــهـــوديـــة املـــتـــطـــرفـــة إيـــاهـ
بتحطيم واجهة بعض املكتبات الباريسية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــعـــرض كــتــبــه. وحـــتـــى نــاشــر 
كتبه بيار غولوم، صاحب دار النشر، التي 
في  كثر  فرنسيون وعــرب  يعرفها مثقفون 
الحي الالتيني في باريس، تعّرض العتداء 
ــقــــدوره، حـــتـــى تــقــديــم  ــم يـــكـــن بــــمــ ــ كـــبـــيـــر، ولـ
شــكــوى لــلــشــرطــة الــفــرنــســيــة، ألنـــه إذا فعل 
ها على املحك الحقًا.

ّ
ذلك، ستكون حياته كل

 وعلى مستوى آخر، كان فوريسون شجاعًا 
للغاية، حــني اعــتــرف بــأن واضـــع أســطــورة 
ــافــــخ فــــي ســـرديـــاتـــهـــا  ــنــ الـــهـــولـــوكـــســـت، والــ
ــة، هـــو األكــاديــمــي  الــخــيــالــيــة حــتــى األدلــــجــ
»أدلج  يقول:  هيلبيري،  راؤول  الصهيوني 
هذا »الكويتب« املشكوك بقدراته التأليفية 
الـــتـــاريـــخ، وجــعــلــه وجـــهـــة نــظــر شخصية 
ــــاس فـــي مــضــامــيــنــهــا ألي  مــتــعــّصــبــة ال أسـ
ــو فـــي الــحــّد  حــقــيــقــة، يــمــكــن أن يـــقـــّرهـــا، ولــ
األدنــى، منهج البحث العلمي. ومــن ينتقد 
مــا ذهـــب إلــيــه هيلبيري، ُيــعــّد عــلــى الــفــور، 
ويخسر  ــــرذل،  وًي أ، 

ّ
وُيــهــز للقانون،  مخالفًا 

باحثًا  أم  أم صحافيًا  كــان  أكاديميًا  عمله، 
ــــخ«. فـــي وجـــه تــيــار املــؤرخــني  أم نــــاقــــدًا... إلـ
االســــتــــثــــبــــاتــــيــــني، يــــقــــف تـــــيـــــار املـــــؤرخـــــني 
تيار  وهــو  اإلبـــاديـــني،  أو  الهولوكوستيني 
يجعل أولى مهّماته املحافظة على الرواية 
الــرســمــيــة، فــال هــو يــشــّكــك، وال هــو يرضى 
ألحد سواه بأن يشّكك، ولو للحظة في رواية 
الهولوكست أو إبادة اليهود )وبخاصة في 
الرسمية لهذه  الرواية  الــذي تعتمده  الرقم 

اإلبادة، وهو 6 ماليني يهودي(.
الهوكولوستي،  التيار  ممثلي  أبـــرز  ومــن   
ــن أصـــل  ــ ــاتــــب الــــيــــهــــودي األمــــيــــركــــي مـ ــكــ الــ
رومــانــي إيــلــي فــيــزل )مــوالــيــد 1928(؛ وهو 
حـــاصـــل عــلــى جـــائـــزة »حــــــارس صــهــيــون« 
الـــتـــي تــمــنــح لــكــبــار داعـــمـــي دولـــــة الــكــيــان. 
وقــــد فــاتــحــه رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
ـــي منصب 

ّ
ــهـــود أوملـــــــرت، بـــتـــول األســــبــــق، إيـ

 
ً
رئــيــس دولــــة إســرائــيــل، لــكــنــه اعــتــذر قــائــال

إنه يستطيع خدمة إسرائيل على مستوى 
تــاريــخــي كــيــانــي أكـــبـــر وأعـــمـــق مـــن مــجــرد 
هــذا طريقة  ولفيزل  عــابــر.  رئيس سياسي 
خاصة في أدلجة التاريخ، وفبركة رواياته 
وتحويرها، تقوم على ما يسميه هو »قوة 
في  الحيوية  التاريخية ومرونتها  الذاكرة 
ــَكـــم تــأســرنــي هــذي  ـ

َ
ــيـــال الــيــهــوديــة. ول األجـ

الــرغــبــة الـــدائـــمـــة فـــي الـــتـــذّكـــر لــــدى الــشــعــب 
الــيــهــودي تــجــاه أرضـــه املــقــدســة، وابــتــعــاث 

لغته العبرية وحمايتها«.
إذن، الذاكرة الثقافية مصدر كتابة التاريخ 
ــدى فـــيـــزل وأضـــــرابـــــه، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  ــ لـ
تحويل الخرافات واملرويات والبهلوانيات 
املــســتــبــعــدة الــتــصــديــق إلـــى حــقــائــق ثابتة 
ــدة لــــدى أجـــيـــالـــهـــم.. وأجـــيـــال الــعــالــم  ــ

ّ
ــول ومــ

في  نتأمل  أن  األســـف. وحسبنا  مــع  قاطبة 
لــلــتــاريــخ، والتي  الــدولــة املنافية  لــهــذي  مــا 
اسمها إسرائيل، من طابع فريد في هجانته 
وتــرّســخ مثل هذه  تترجم  وتركيبته، كيف 
البهلوانيات، باعتبارها بديهيات تنتمي، 
وهنا األنكى، إلى خالصات البحث العلمي 

الرصني.
ريفيزيونيزمية  أو  استثباتية  أي  وبــعــد، 
مــحــايــدًا،  علميًا  منهجًا  هــنــا  عليها  نــعــّول 
يــســتــهــدف تــنــقــيــة الــوقــائــع الــتــاريــخــيــة من 
إيديولوجيات  شكل  على  كهذه  تــشــّوهــاٍت 
العالم،  لــدى  بالقوة  ُيــراد تسويقها  فاقعة، 
اإلبريق«  البغلة في  »تفويت  وعلى طريقة 

كما يقول املثل الشعبي اللبناني.
)كاتب لبناني(

عليه قــرارات مجلس األمــن الــذي لم يطالب 
ــنــــظــــام  بـــالـــخـــضـــوع ملــحــاكــمــٍة  مـــتـــنـــفـــذي الــ
يستحقونها في محكمة الجنايات الدولية، 
املعتقلني  آالف  مــئــات  مــصــيــر  بــكــشــف  وال 
الـــذيـــن قــتــل الــنــظــام  مــنــهــم عـــشـــرات اآلالف 
انتقالية، تنهي  تعذيبًا، وال بقبول مرحلة 
املأساة السورية، إنه يطالبهم فقط بتمرير 
ــــوت عـــن مــجــمــوعــاٍت ســكــانــيــٍة  مـــا يــمــنــع املـ
بشرية  يحاصرها، ويمنعون عنها الحياة 

منذ سنوات.
ــــة  ــــن الـــــواضـــــح والــــــواضــــــح جــــــدًا أن درجـ مـ
ــقـــوى بعقولنا  ــدول والـ ــ الـ اســتــخــفــاف هـــذه 
وحياة ماليني السوريني وصلت الى مرحلٍة 
تكاد تجعلهم شركاء في هذه الجرائم التي 
ـــرتـــكـــب بــحــق شــعــبــنــا ووطـــنـــنـــا، فــكــل ذي 

ُ
ت

بــصــيــرٍة، يــــدرك أن لـــدى الـــواليـــات املــتــحــدة 
وبريطانيا وفــرنــســا وروســيــا والــصــني ما 
إللـــزام مجموعة  والتأثير  الــقــوة  مــن  يكفي 
مخلوف،   األســد  كمافيا  صغيرة،  مافيوية 
بتطبيق قرارات أممية تخص حياة مدنيني 
أبرياء ومصيرهم، لكن السؤال هنا: ملاذا ال 
يقومون بــذلــك؟  املشكلة األكــبــر فــي طريق 
ــراراإلدارة  ــ الــحــل فــي ســوريــة تكمن فــي إصــ
السورية  املــأســاة  استغالل  على  األميركية 
أطول فترة ممكنة، بغض النظر عن ثمنها 
اإلنــســانــي الــبــاهــظ، مــا دامـــت فـــاتـــورة الــدم 
والدمار يتم تسديدها من دماء السوريني، 
كلفٍة  أي  دون  مــن  فــقــط،  وطنهم  ومستقبل 

ذكر على الواليات املتحدة واقتصادها. 
ُ
ت

كــلــنــا يــعــلــم أن جــمــيــع الــقــوى املــتــقــاتــلــة في 
ــة عــلــى عـــــداء أو خـــــــالٍف،  بــشــكــل أو  ســـوريـ
املتحدة وإسرائيل، بدءًا  الواليات  آخر، مع 
على  املــتــطــرفــة  االســالمــيــة  التنظيمات  مــن 
الــجــانــبــني )داعــــــش، الـــقـــاعـــدة، حــــزب الــلــه(، 
مــــرورًا بــإيــران وانــتــهــاًء بــروســيــا. ببساطة 
»هـــي الــحــرب بــني خــصــومــنــا وخـــســـارة أي 
منهم تجعلنا أقوى فلماذا نوقفها«. هذا ما 
االستراتيجية  السياسة  راسمي  أن  أعتقد 
األميركية يقولونه فيما بينهم، ويطبقونه 
الــعــقــول  لــعــمــلــهــم، مستغلني  اســتــراتــيــجــيــة 
ايــران  لــقــادة  الخرافة  فــي  واملغرقة  الغيبية 
وأيــضــًا  جــهــة،  فــي  الــطــائــفــيــة  ومليشياتها 

التي  الــقــديــمــة  بــالــتــهــم  مــن مــقــر نقابتهما  
ــن، كــإشــاعــة مــعــلــومــاٍت  تلفقها أجــهــزة األمــ
مــن شــأنــهــا تــكــديــر األمـــن الـــعـــام، ومــحــاولــة 
قــلــب نــظــام الــحــكــم واالنــضــمــام إلـــى إحــدى 
املــنــظــمــات الـــتـــي تــبــغــي تــعــطــيــل الــدســتــور 
ــر بــــالــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــــني وتــــضــ ــوانـ ــ ــقـ ــ والـ
والسالم االجتماعي. وفى نهاية مايو/ أيار، 
والول مرة فى تاريخ النقابات املهنية، يتم 
النقابة،  أعضاء مجلس  احتجاز ثالثة من 
وهـــم خــالــد الــبــلــشــي وجـــمـــال عــبــد الــرحــيــم 
ــــالل أســـبـــوع  ــــالش، وخــ والـــنـــقـــيـــب يــحــيــى قــ
بتهم  املحاكمة،  إلــى  تحويلهم  يتم  واحـــد، 
التستر وإيواء متهمنْي مطلوبني للتحقيق، 
وقـــد أتـــت االتـــهـــامـــات عــلــى خــلــفــيــة املشهد 
االحتجاجي ضد تنازل مصر عن جزيرتي 
صنافير وتيران للسعودية، والذي سبقته 
الداخلية،  احتجاجات عدة ضد ممارسات 
ال تـــريـــد الـــســـلـــطـــة أن يـــكـــون ألحـــــد صـــوت 
أو أي احتجاج ضدها، وال  مختلف عنها، 
تجد أمــامــهــا سبيال ســوى الــقــمــع، حتى ال  
يتفجر الوضع، خصوصًا وأن احتجاجات 
ــروف  ــ ــع ظـ ــ ــراجــ ــ ــود، وتــ ــ ــعـ ــ ــال بــــــــدأت تـ ــمــ ــعــ الــ
الــفــالحــني اقــتــصــاديــًا واجــتــمــاعــيــًا، يــؤهــل 
صفوفهم.  بــني  احتجاجية  حركة  لصعود 
الــذي  األســعــار  ارتــفــاع  سيترك  وبالتأكيد، 
لن تكون أسعار الدواء املحطة األخيرة فيه 

األمر اشتعااًل. 
ــرار ضريبة  ــ  تــنــوي الــســلــطــة إقـ

ً
ومــســتــقــبــال

الــقــيــمــة املــضــافــة، وســتــعــرض، مـــرة أخـــرى، 
الذي  املدنية  الخدمة  قانون  البرملان،  على 
ــة،  ــدولــ ــي الــ ســيــقــلــص رواتــــــــب الـــعـــامـــلـــني فــ
ويــســمــح، فــي الــوقــت نــفــســه، بتسريح عــدد 
مــنــهــم، كــمــا ســيــقــدم، فــي يــونــيــو/ حــزيــران، 
أيـــضـــا ملــجــلــس الــــنــــواب، قـــانـــون الــنــقــابــات 
إذن،  الـــذي سيحد مــن حــركــتــهــا.   العمالية 
ــابـــة الــصــحــفــيــني  ــقـ ــا لـــيـــســـت مـــعـــركـــة نـ إنــــهــ
فــحــســب، بـــل رغــبــة الــســلــطــة فـــي اســتــهــداف 
ــتــــي بـــــــدأت تــعــلــو  األصــــــــــوات املــــعــــارضــــة الــ
وتتصاعد حركتها. من هنا، يمكن فهم أن 
الــحــصــار الـــذي فـــرض عــلــى الــنــقــابــة رســالــة 
من  تتململ  بـــدأت  الــتــي  الــوســطــى  للطبقة 
ــادي لــلــحــريــة، ومــــن اإلجــــــراءات  ــعـ املـــنـــاخ املـ
االقــتــصــاديــة الــتــي بــــدأت تــمــســهــا، ويحمل 
للنقابة  ليس مسموحًا  بأنه  رســالــة  أيضًا 
ــا الــقــديــم فـــي احــتــضــان  ــ الـــعـــودة إلـــى دورهـ
الـــحـــركـــة االحـــتـــجـــاجـــيـــة، كـــمـــا أن الـــرســـالـــة 
ليست موجهة لنقابة الصحفيني وحسب، 
ــل الـــنـــقـــابـــات، فــقــد حــــذر عــبــد الــفــتــاح  ــل كـ بـ
السيسي، فــي أحــد خــطــابــاتــه، مــن اشتباك 
وتزامن  السياسية،  األحـــداث  مــع  النقابات 
الحاشدة  األطباء  احتجاجات  مع  تحذيره 
الــعــمــومــيــة ضــد مــمــارســات  فــي جمعيتهم 

وزارة الداخلية.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن بــعــض الــصــحــافــيــني 
النقابني استجابوا لدعوة السلطة، وأقاموا 
الـــيـــوبـــيـــل املــــاســــي تـــحـــت رعــــايــــة الـــرئـــيـــس 
السيسي، إال إن هذا لم يكن كافيًا، فحاصر 
االحتجاج  مظاهرات  بعد  النقابة،  النظام 

على بيع الجزرتني. 
ــــرز شــبــاب  ــــي أثــــنــــاء حـــصـــار الـــنـــقـــابـــة، بـ وفـ
الصحفيني، وخصوصا جيل الثورة صف 
دفــــاع أول، وانــضــم إلـــى الـــحـــراك املــنــاهــض 
النقابيني،  غير  الصحفيني  حتى  للحصار 
على الــرغــم مــن أن النقابة لــم تــدافــع بشكٍل 
تأخذ  ولــم  التعيني،  مناسب عن حقهم فى 
ــّرض بــعــضــهــم  ــ ــعـ ــ ــــف جــــــــادة حــــيــــال تـ ــواقـ ــ مـ
للقمع أو السجن، وقف شباب الصحفيني، 
وشــجــعــوا زمـــالءهـــم مــن أصــحــاب املــواقــف 
ــداء والـــحـــصـــار  ــ ــتــ ــ ــرددة ملــــواجــــهــــة االعــ ــ ــتــ ــ املــ
عــلــى نــقــابــتــهــم، مــنــهــم مـــن جــمــع عــرائــض 
ــن اعـــتـــصـــم مـــواجـــهـــا عــســف  ــ احـــتـــجـــاج، ومـ
األمن واعتداءات أتباعهم املأجورين باملال، 

ـــريـــد دول 
ُ
هــــــادي. لـــكـــن، ال نـــعـــرف مـــــاذا ت

اإلقـــلـــيـــم مــــن الـــيـــمـــن. نـــقـــولـــهـــا بـــصـــراحـــة 
ــم جــمــاعــات  ــدعـ وبـــــــدون تــلــعــثــم، إيـــــــران تـ
طائفية فــي شــمــال الــيــمــن، ليس مــن أجل 
سواد عيون اليمنيني، ولكن من أجل إيذاء 
الــجــوار، وتحقيق مكاسب سياسية  دول 
 
ّ
أن كما  فكرها.  ونشر  وجغرافية  ودينية 

ــة مـــن دول الــتــحــالــف الــعــربــي،  هــنــاك دولــ
ــّدعـــي مـــســـانـــدة الــشــرعــيــة تــدعــم  ــتـــي تـ والـ
االنفصال  ودعـــاة  الُعنصرية  الجماعات 
في جنوب اليمن، وتتهم حركات املقاومة 
اليمنية باإلرهاب، وهي تقاتل معهم في 
ــــد ضـــد الــحــوثــي وعـــلـــي عبد  خـــنـــدق واحـ
ـــه تناقض ُمحير وُمــحــزن 

ّ
إن الــلــه صــالــح. 

الفّعال في دول  العضو  أيضًا. يدعم هذا 
اليمن  جنوب  انفصال  مشروع  التحالف 
 ينعم أبناء 

ّ
عن الشمال، ليس من أجل أن

الـــجـــنـــوب بـــخـــيـــرات أرضــــهــــم. ولــــكــــن، مــن 
أجـــل مــصــالــحــه االقــتــصــاديــة. لــذلــك، على 
 ُصقور االنفصال 

ّ
مول

ُ
ت التي  الدولة  هذه 

ه إذا حصل انفصال 
ّ
 تفهم أن

ّ
وتدعمهم أن

لــن يتحقق لها مــا تصبو إلــيــه. لــن يكون 
ُهــنــاك ِســــوى الــُعــنــف والــتــخــريــب والــقــتــل 
والــدمــار وتحويل جنوب اليمن إلــى وكر 
مــركــزي لـــإرهـــاب، وتــــدل املـــؤشـــرات على 
ُمفزعة  سيناريوهات  على  قــادمــون  ــنــا 

ّ
أن

رقاء إلى اتفاٍق 
ُ
وُمخيفة، إذا لم يتوصل الف

ــا تــبــقــى مـــن مــؤســســات الـــدولـــة  يــحــفــظ مـ
ـــة. نــقــولــهــا ونــحــن نــتــألــم، 

ّ
الــيــمــنــيــة الـــهـــش

 الشعب اليمني 
ّ
والغنب يمأل صدورنا، إن

ــنـــدان الــجــمــاعــات  أصـــبـــح ضــحــيــة بـــني سـ
الطائفية في الشمال ومطرقة الجماعات 

الُعنصرية في الجنوب. 
ولــذلــك، مــن وجهة نظرنا، ال فــرق بــني ما 
اإليرانية  الجمهورية اإلسالمية  به  تقوم 
في شمال اليمن وما تقوم به إحدى دول 
الـــتـــحـــالـــف فــــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن، فــكــالهــمــا 
وجهان لعملة واحدة. أصبحت الطبخات 
الــســريــة مــكــشــوفــة، وال تــحــتــاج عــدســات 
مــكــبــرة، حــتــى تتضح لــنــا الــصــورة أكــثــر. 
 ما يحصل، 

ّ
 يعرفوا أن

ّ
على دول اإلقليم أن

اليوم، في أرض اليمن سيحصل في عمق 
 .

ً
 أم أجال

ً
أراضيهم، إن لم يكن أسوأ عاجال

وكما يقول املثل الشعبي من حفر حفرة 
ألخيه وقع فيها، واأليام بيننا.

الـــيـــمـــن بــيــد  ــًا، إذا ســـقـــط شــــمــــال  ــامــ ــتــ خــ
جـــمـــاعـــات الــعــنــف الــطــائــفــيــة واملــســلــحــة، 
وجنوب اليمن بيد الجماعات الُعنصرية، 
أنظمة  لنعش  األخــيــر  املــســمــار  فسيكون 

دول اإلقليم، واأليام بيننا.
)كاتب يمني(

عــلــمــيــة ومــنــهــج يــقــوم عــلــى االحـــتـــكـــام إلــى 
ــثــبــت صــحــة واقــعــة 

ُ
ــــة الــواقــعــيــة الــتــي ت

ّ
األدل

تاريخية أو تبت بطالنها. شكل املؤرخون 
الوقائع  فــي معطيات  النظر  أعـــادوا  الــذيــن 
ــإبــــادة الـــيـــهـــود )وفـــــي مــقــدمــهــم  ــقــة بــ

ّ
املــتــعــل

األميركي جيمس مورغان ريد واإلنجليزي 
جورج أورويل والفرنسي روبير فوريسون( 
تــيــارًا ال يــنــي يــــزداد قـــوة فــي الـــغـــرب، على 
الرغم من البطش الذي يلقاه على يد حماة 
اليهود«  »إبــــادة  لــتــاريــخ  الرسمية  الــروايــة 
ــة علمية  ــطـــورٍة ال أدلــ الــــذي تـــحـــّول إلـــى أسـ
تثبت صــحــتــه. ولــعــل الــقــانــون الـــذي أقــّرتــه 
فرنسا )فابيوس – غيّسو( في العام 1990 
)وعدت دول أوروبية أخرى أن تحذو حذو 
فرنسا وأن تعمل على إقرار قانون مماثل(، 
ويــحــظــر عــلــى املـــؤرخـــني إعـــــادة الــنــظــر في 
تــلــك املــعــطــيــات، هـــو خــيــر دلــيــل عــلــى مــدى 
قوة هذه الحماية التي تصل إلى حّد منع 
البحث العلمي وإشاعة الخوف والرعب في 
املفّكرين واملؤرخني. وهذا ما جرى  نفوس 
فوريسون  روبــيــر  واملـــؤرخ  للمفكر  بالفعل 
في  للمحاكمة  تــعــّرض  إذ   ،)1929 )مــوالــيــد 
1991، بــتــهــمــة إنـــكـــاره جـــوانـــب كــثــيــرة في 
أحــداث الهولوكست، وفي مقدمتها وجود 
والقتل  النازية،  املعسكرات  في  الغاز  غرف 
 عن 

ً
املــتــعــّمــد لــلــيــهــود دون غــيــرهــم، فــضــال

املبالغة في تعداد الذين قضوا منهم، حتى 
وصــــل الـــعـــدد الــوهــمــي الــــى ســتــة مـــاليـــني.. 
بدفع  النهائي  املحكمة  حكم  قـــرار  وقــضــى 
من  والطرد  كبيرة،  مالية  غرامة  »الجاني« 

ــول قــادتــهــا  ــقــ لـــلـــجـــمـــاعـــات الــتــكــفــيــريــة وعــ
وتجييش  تجنيد  عــلــى  وقــدرتــهــم  املظلمة 
شــبــاب املــنــطــقــة املــقــهــوريــن وفـــاقـــدي األمـــل 
فـــي مــســتــقــبــٍل يــجــعــل حــيــاتــهــم أفـــضـــل، في 
الجهة األخرى، إضافة إلى رغبة روسية في 
الــعــودة قــوة عظمى إلــى الــســاحــة الــدولــيــة، 
ولو على حساب دمار وطن وتشريد شعبه.

شــركــاء  الــســوريــني، ولــو بنسبة واحــد إلى 
ألــف فــي الــخــســارة مما يجري فــي سورية، 
ــيــــة واالتـــــحـــــاد  ــود الــــــــــدول الــــعــــربــ ــ ــــصـ ــقـ ــ واملـ
األوروبــــي، يــبــدون، ولــســوء الــحــظ، مشتتي 
ــا يــســهــل  الـــجـــهـــد ومـــضـــطـــربـــي الـــحـــركـــة، مــ
في  واإلسرائيليني  األميركيني  أمــام  املهمة 
مــســعــاهــم إلـــى اســتــغــالل املــقــتــلــة الــســوريــة، 
إلضعاف أعدائهم، وللروس في محاولتهم 
ــن بــوابــة  الــــعــــودة إلــــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة مـ

املأساة السورية. 
ــــن الـــــــســـــــوريـــــــني، عـــمـــيـــقـــة  ــــحـ مـــــأســـــاتـــــنـــــا، نـ
وســتــطــول، وتــخــفــيــض كلفتها واخــتــصــار 
زمــنــهــا يــتــوقــف عــلــى وعــيــنــا وقــدرتــنــا على 
لنا وحولنا. وبالتالي، نبذ   فهم ما يجري 
تنوعنا  »أن  فكرة  واستعادة  خالفاتنا  كل 
هــو مــصــدر غــنــى حــضــارتــنــا«، ورفــــض أي  
فــكــر يــدعــو الـــى تكفير الـــســـوري اآلخــــر، أو 
والقبول  من وطنيته،  التقليل  أو  تخوينه، 
أن زمــن االســتــبــداد والــفــســاد وحــكــم املافيا 

العائلية وإجرامها لن ينتج إال الدمار.  
)كاتب سوري(

والشباب  الصحفيات  الشابات  استطاعت 
الدعوة والحشد ضد الحصار، لكن ضعف 
بنى القوي االجتماعية املؤيدة للصحفيني، 
وتراجع دور النقابة، في العامني املاضيني، 
ــا، ولــــــم تــســتــطــيــع فـــرض  ــهـ ــفـ ــوقـ ــعــــف مـ أضــ
مطالبها باعتذار مؤسسة الرئاسة، وإقالة 
وزير الداخلية، إثر اقتحام النقابة. وكشفت 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــــن ضـــعـــف الـ ــة عـ ــركــ ــعــ املــ
والنقابية، على الرغم من الدعم الذي قدموه 
ومازالت  جانبها، حاولت  من  للصحفيني. 
ــفـــوف الــجــمــاعــة  تــــحــــاول الــســلــطــة شــــق صـ
الــصــحــفــيــة بــتــأســيــس مـــا ســمــيــت »جــبــهــة 
تــصــحــيــح املــــســــار«، والـــــذي تــتــزعــمــه نخب 
صحفية، ينتمي أغلبها إلى سلطة حسني 
مجموعاٍت  السلطة  شكلت  وكذلك  مــبــارك، 
 مــؤيــدة لــهــا، بــشــكــل مــطــلــق داخــل 

ً
مــشــابــهــة

نقابات األطباء واملهندسني، بغرض إبعاد 
النقابات عن املجال العام وتفريغها من أي 

قوى ديمقراطية تسعى إلى التغيير.
على الرغم مما يبدو من إخفاق فى معركة 
الصحفيني مــع االســتــبــداد، إال أنــهــا عــادت  
ــة الــنــقــابــة إلــــى دورهــــــا في  ــهـ بـــهـــذه املـــواجـ
مواجهة قوى التسلط. وثمة عشر سنوات 
تفصل بني األربعاء األسود في مايو/ أيار 
اعــتــداء بلطجيي األمــن  2005 والـــذي شهد 
عــلــى مــتــظــاهــري حــركــة كــفــايــة عــلــى ساللم 
نقابة الصحفيني،  وأربعاء الكرامة  2016، 
العمومية  الجمعية  فيه  قالت  الــذى  الــيــوم 
ورفــــضــــت  ال،  ــــداد  ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــالسـ لـــلـــصـــحـــفـــيـــني 
اقتحام النقابة واالعتداء على الصحفيني. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور عــشــر ســـنـــوات، إال 
أن الــســلــطــة  تــســتــخــدم األســالــيــب نفسها، 
فتستأجر بلطجية لتعتدي على معارضي 
ــيـــني وقــــــــــادة الـــــــرأي  ــفـ الــــنــــظــــام مـــــن الـــصـــحـ
والــســيــاســيــني والــنــقــابــيــني، والــصــحــفــيــني 
والقوى االجتماعية  والسياسية، لتحاصر 
حـــصـــارهـــا املــــضــــروب عــلــى املـــجـــال الـــعـــام. 
ــــداث، تغير بــعــض النخب  ومـــع تــطــور األحـ
الذين ظنوا أنهم بعيدون عن يد االستبداد 
موقفها. ويعود النظام ليستخدم شعارات 
التخوين واملؤامرة ضد الجميع، سياسيني 
وصـــحـــافـــيـــني ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــدنــي 

ونقابيني.
ــة نــقــابــيــة  ــركــ ــعــ ــد يــــقــــول بـــعـــضـــهـــم إن املــ ــ قـ
وحــــســــب، وانــــجــــر الــصــحــفــيــون فــيــهــا إلـــى 
 ،

ً
أتــون السياسة. وهــذا املنطق سليم شكال

وخــطــأ مـــن حــيــث مــضــمــونــه، فــعــلــى الــرغــم 
مــن أن أغــلــب املــطــالــب نــقــابــي، إال أن كــل ما 
بــدايــة مــن االقتحام  يحيط بها  سياسي،  
والـــحـــصـــار، إلــــى الــتــضــيــيــق عــلــى وســائــل 
اإلعالم ومصادرة الصحف، والقبض على 
إلــى ذلــك أن كسر تفتيت  صحفيني، أضــف 
النقابات، وأي تنظيمات، هو هدف  ضمن 
مـــشـــروع الــســلــطــة. ويــنــطــلــق مـــن رفــــض أي 
هناك  أن  بعضهم  يــرى  تنظيم.  أو  تجمع  
تجمعات على أســاس مهني غير سياسي 
وغير طبقي. لكن، في أتون معارك التغيير 
الــثــورة، ال يمكن  الــتــي تمر بها مصر منذ 

الفصل بني املهني والطبقي والسياسي.
)كاتب مصري(

في »الريفيزيونيزمية« ودالالتها

طبخة البحص األميركية... في سورية

الصحافيون... مصر تحاصر حصارها

اليمن... إلى أين؟

عرفت االستثباتية 
قمعًا على يد 

السلطات التي تحمي 
الرواية الرسمي

لتتشابك أيادينا 
جميعًا، إلبعاد 

جميع المستبدين 
والظالميين والغرباء

إنها قضية حرية 
الصحافة والتجمع 

والتنظيم النقابي

آراء

صالح الدين الجورشي

أن أعلن  الثورة، وذلك بعد  السابعة بعد  الحكومة  تتجه تونس، حاليًا، نحو تشكيل 
تحقيق  مــن  ن 

ّ
تتمك لــم  الصيد  الحبيب  حكومة  أن  السبسي  قايد  الباجي  الرئيس 

التي بذلها منذ  الكبيرة  الرغم من نظافة يد األخير، والجهود  النتائج املطلوبة، على 
أكثر من سنة.  ال يعرف إن كان هذا القرار سيساعد حقًا على تحسني األوضاع، أم 
أنه سيكون تسكينًا مؤقتًا ألوجاع مصدرها حالة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
الــبــاد، وفــي اآلن  بـــإدارة شــؤون  أكثر تعقيدًا. تعتقد األحـــزاب بأنها املعنية وحدها 
الوفاء  عن  والعجز  العام،  التدهور  مسؤولية  بعضها  وتحمل  التهم،  تتبادل  نفسه، 
الــثــورة. لكن، ال أحــد تقريبًا اعتبر نفسه جــزءًا من األزمــة الشاملة، وليس  ألهــداف 
خارجًا عنها، أو بريئًا منها. حكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها السبسي، وأيدتها 
»النهضة« وأحــزاب أخــرى، هي الصيغة املتبقية التي لم تجّرب بعد إطاحة حكم بن 
علي. تم في البداية اللجوء إلى حكومٍة انتقاليٍة أولى، اعتبرها كثيرون امتدادًا للنظام 
املنهار. ثم كانت حكومة السبسي التي كانت مؤقتة، وجمعت شخصيات سياسية، 
الخبرة. ثم تشكلت حكومتان حزبيتان برئاسة  وأخــرى تم اختيارها على أســاس 
»النهضة«، وعرفت بالترويكا. ثم انهارت تلك التجربة، واستبدلت بحكومة تكنوقراط، 
الرباعي  التشريعية، قامت حكومة  االنتخابات  إثر  األحــزاب. وعلى  لم ترض  لكنها 
إقناع  فــي  وأخفقت  كــثــيــرون،  عنها  يــرض  فلم  التكنوقراط،  مــن  برئاسة شخصية 
النقابية  القيادة  أعلنت  الجميع.  فيها  يشارك  قيام حكومة  الصعب  من  التونسيني. 
رفضها املشاركة، بحجة أن االتحاد ليس طرفًا سياسيًا، وهو ما اعتبره بعضهم 
النقابات لعبت  الظرف الصعب، خصوصًا وأن  تهّربًا من تحمل املسؤولية في هذا 
وال تزال أدوارًا سياسية بصيغ مختلفة. كما يستبعد أن تقبل الجبهة الشعبية أن 
تكون ممثلة في حكومٍة تشارك فيها حركة النهضة. وهذه قصة طويلة ومثيرة، تبدو 
 على فشل 

ً
 لاستمرار فترة طويلة، فالجبهة رأت في إعان السبسي دليا

ً
مرشحة

دت من خال ناطقها الرسمي 
ّ
االئتاف الرباعي في قيادة الباد، وقد سبق لها أن أك

أنها أصبحت مهيأة للحكم. وهذا يعني أنه حاليًا تسود األجــواء أزمة ثقة، وتطغى 
حساباٌت متضاربة بني مختلف األحزاب التي لم يقتنع كثير من قادتها بأن الباد 
 
ً
التجربة سيشكل كارثة انهيار  بالقيادة، وأن  تغرق، وأنه ال أحد قادر على االنفرد 

انتخابات سابقة ألوانها،  وتنظيم  البرملان،  إلى حل  دعــوا  الذين  الجميع، حتى  على 
يتحّركون في الوقت الضائع. 

ال شك في أن أداء كل حكومة مرتبط، في بعٍد من أبعاده، بقيمة أعضائها، وبمدى 
أو  لها  للحكم  كــاٍف وحــده  قدرتهم على االجــتــهــاد وإنــجــاز مهامهم، لكن ذلــك غير 
عليها. هناك عناصر أخرى البد من استحضارها، حتى يكون الحكم عليها أكثر 
، فاملشكلة في تونس ال تتعلق فقط بحكومة الصيد، وإنما ما 

ً
 وشموال

ً
موضوعية

قيل عنها قيل أيضًا عن الحكومات الست السابقة. وهذا يعني أن اإلشكال ال يتعلق 
فقط بــاألشــخــاص، وإنــمــا يشمل أيــضــًا عــوامــل أخـــرى ذات طــابــع هيكلي، هــي التي 
وضعت الجميع، ومن دون استثناء، أمام حالة االرتباك والعجز. وما ُيخشى اليوم أن 
الحكومة القادمة، حتى لو تشكلت من جميع األحزاب واملنظمات الرئيسية للمجتمع 

املدني، فإنها قد تجد نفسها تعيد إنتاج األزمة نفسها، ولو بعد حني.
توجد في الباد أزمة ثقة شاملة، كل يحمل املسؤولية للطرف اآلخر، وهو ما حال 
الباد تتقّدم ولو  دون أن تتحقق إنجازاٌت فعلية تجعل املواطن يدرك بامللموس أن 
ببطء. فتراجع نسبة النمو إلى حدود الصفر يعكس بكل وضوح هذا البعد الهيكلي 
لألزمة. وهو ما يفرض على الجميع، بعيدًا عن منطق املزايدات الحزبية واملصلحية، 
مصارحة أنفسهم ومصارحة الشعب بأن الحالة مستعصية، وتتطلب توافقًا وطنيًا 
حقيقيًا وصادقًا، وإرادة سياسية جماعية للقيام باإلصاحات الهيكلية الضرورية، 
اتسعت رقعتها بنسق  التي  املخيفة  الفساد  أمــام ظاهرة  الطريق  والعمل على قطع 
سريع، ودعمًا خارجيًا يرتقي إلى حجم األزمة، إلى جانب إشعار التونسيني بأنهم 

مطالبون بمزيد من الصبر والتضحية.

باسل طلوزي

ممرات  ويــراقــب  متأهبًا،  كتفه  إلــى  ويسندها  كــســاح،  الطويلة  مكنسته  يمتشق 
املصح العقلي، حيث يقيم منذ شهور، ثم ينقّض على املمر كنسًا وتنظيفًا، ثم يعيد 
الكّرة. لكن، ما أن ينظر إلى املمر الذي قتله كنسًا وتنظيفًا، حتى يضرب جبهته 

بيده، ويصيح: »الشارع لم يعد نظيفًا«.
تلك هي حال صاحبنا، منذ أن اقتادوه من الشارع الذي ظل يكنسه طوال سحابة 
ــدًا مــن أملــع عــمــال النظافة فــي املــديــنــة، إذ كان  الـــذي جعله واحـ عــمــره، بحكم عمله 
الشوارع كلها، بشهادة زمائه ومديريه،  الذي يتولى تنظيفه األنظف بني  الشارع 
اس األول« 

ّ
واملشرفني على عمله، ما جعله يحظى بأوسمٍة عديدة، من قبيل »الكن

و»ذئب الشوارع«.
عمومًا، كان كل شيء في حياة »صاحبنا« يسير على ما يرام، إلى أن حدث ذلك 
االنقاب الذي قلب حياته رأسًا على »مكنسة«، ففي صبيحة أحد األيام، استدعى 
غــدًا من شارعه،  الرئيس سيمر  بــأن موكب  ليبلغه  املدير »صاحبنا« على عجل، 
 ،

ً
أوال الشارع  الدولة، بحكم نظافة  القرار جاء من »أعلى املستويات« في  وبأن هذا 

وحفاظًا على عيني الزعيم من أي »تلوث بصري«، بل، وأزيــد من ذلــك، قيل له إن 
الرئيس ربما يفكر بسلوك هذا الشارع، من اآلن فصاعدًا، في جميع تنقاته املقبلة، 

إذا استحسن الشارع بالطبع.
والحال أنه، طوال سنوات وظيفته التي التهمت عمره بأكمله في كنس الشوارع، لم 
التلّبك واالرتــبــاك واألرق، فقد كــان ينجز  الحال من  يخضع »صاحبنا« ملثل هــذه 
مهمته اليومية إلى حد اإلغماض من كثرة التكرار، لكنه اآلن يشعر وكأنه لم يكنس 
شارعًا في حياته، فمنذ أن استدعاه املدير، غاب عن كل شيء حوله، وأصيب بما 
يشبه الهذيان، وما كان منه إال أن غادر مسرعًا إلى شارعه، بعد أن هاتف زوجته، 
وأبلغها بأنه لن يعود الليلة إلى املنزل، نظرًا »لظروف العمل«، ثم امتشق مكنسته، 
واتجه إلى شارعه بصعوبٍة، بعد أن سأل عنه كل من صادفه، إذ اختلطت الشوارع 

في رأسه تمامًا.
، حني 

ً
املهم، وبعد طول عناء، وصل صاحبنا إلى »شارعه«، وكم كانت دهشته بالغة

شعر بغربٍة عن الشارع، وكأنه يشاهده أول مرة في حياته، على الرغم من أنه »ابن 
هذا الشارع«، كما كان يصف نفسه ألقرانه ومعارفه، غير أنه سرعان ما تجاوز 
هذه الدهشة، ألن املهمة »الجليلة« بانتظاره، وهي ال تحتمل التأخير البتة، فامتشق 
مكنسته، وراح يكنس الشارع، مرة تلو أخرى، وفي كل مرٍة ُيخيل إليه أن ثّمة »عقب 

سيجارة« يلوح من بعيد، فيضطر إلى الكنس ثانية.
وبعد أن أنهى مهمته، وارتاح لنظافة الشارع، لم يهدأ أيضًا، بل أسند املكنسة إلى 
 عسكرية، وراح يجوب الشارع ذهابًا وإيابًا طول الليل، ليطمئن 

ً
كتفه، ووقف وقفة

على نظافته من أي ملوثات »بصرية« قد تصدم الرئيس.
يــكــاد ينفجر بياضًا  الــصــبــاح، كــان كــل شــيء يــوحــي بالطمأنينة، فــالــشــارع  فــي 
، و»صاحبنا« حارس أمني بمكنسته، وما هي إال بضع ساعات، حتى سمع 

ً
ونظافة

»صاحبنا« دوي صفارات اإلنذار املصاحبة ملوكب الرئيس، ورأى املوكب يمر من 
القرار  ثــم جــاء  لــه مــن بعيد.  الرئيس يبتسم  يــدري كيف رأى  أمــامــه مسرعًا، وال 
واضحًا، ومفاده بأن الرئيس قّرر سلوك هذا الشارع، في كل تنقاته، بل وقّرر أن 

يطلق على الشارع مسمى »شارع الرئيس«.
وحني جاء الجميع لتهنئة »صاحبنا« بهذا التشريف الذي حظي به، وجدوه مكّبًا 
على كنس الشارع، ذهابًا وإيابًا، والعرق يتصبب من جسده كله، وعلى الرغم من 
أنهم نــادوا عليه مــرات عــدة، بل وحــاولــوا سحبه جانبًا إلــى رصيف الــشــارع الذي 
تعطلت حركة املرور عليه تمامًا جّراء التكنيس املتواصل له، إال أن »صاحبنا« لم 
يكن يسمع شيئًا، بل كان شارد الذهن تمامًا، وكل ما كان يرّدده: »الشارع لم يعد 

نظيفًا«.

فاطمة ياسين

تنشط الدبلوماسية الخاصة بفلسطني، بعد كل مصيبٍة تحل بالشرق األوسط، حتى 
لو لم يكن لفلسطني يد فيها.  تشتعل املنطقة بحدٍث ذي طابع عسكري، أو أمني، 
الــازم، ثم يحصل تغير جوهري في  الدولي واملحلي  الغليان واالضطراب  ويتخلله 
تدعو  دبلوماسية،  عنها حّمى  ينتج  وتخلق حقائق جديدة،  املفاهيم،  أو  الجغرافيا 
إلى اجتماٍع عاجٍل، يخص القضية الفلسطينية. لم تمل األمم املتحدة هذا التكرار، بل 
م باملنظومة الدولية.

ّ
 فلوكلوريًا لطبيعة العقلية التي تتحك

ً
أصبح من تقاليدها، وشكا

بعد النكبة، وهي حدث ذو طبيعة زلزالية، تغير الشرق األوسط في الديمغرافيا وفي 
األمم  تداعت  فلسطني.  قضية  ملف  املتحدة  األمــم  إثــره  على  حدثت 

َ
است الجغرافيا، 

املتحدة، عبر لجنة الوفاق في العام 1949، لعقد مؤتمر سام في لوزان في سويسرا، 
، وإسدال الستار  تتحّدد فيه النقاط العالقة بني »الدولتني«، ليتم حلها بشكٍل نهائيٍّ
املؤتمر، وحضرت كل  الوقت، عامني. عقد  ذلك  التي كان عمرها، في  القضية  على 
األطراف، وتحّدد كل شيء، وكانت العناوين معروفة تقرير املصير، الاجئني، القدس، 
الــذي ستأخذه تلك  الكئيب  البائس  الشكل  الــذي حــّدد  بــالــذات هــو  املؤتمر  لكن هــذا 
الذي حضرت فيها فلسطني  لكثرة ما تكّررت تلك املصطلحات، وللكيفية  القضية 
املــؤتــمــر عــلــى شــكــل شــخــص واحـــد مــخــتــٍف داخـــل الــوفــد الـــســـوري، فيما حضرت 

إسرائيل بشكل كامل يليق بالدول.
 
ً
إسرائيل مساحة التهمت  أيــار،  مايو/  في  السنوية حاضرة  وذكــراهــا  النكسة،  بعد 

من األراضــي العربية، تقّدر بثاثة أضعاف ما منحها إياه قرار التقسيم، ونشطت 
الدبلوماسية، بعد توقف الجبهات مباشرة، وصدر القرار الشهير 242 الذي يتعلق 
مبادرة  وصــدرت  نشاطها،  على  الدبلوماسية  حافظت  بالسام،  األرض  بمقايضة 
مــن وزيــر الخارجية األمــيــركــي سميت مــبــادرة روجـــرز، وهــي مجموعة مــن الحيل 
ما  ترتيب  إلعــادة  واالسرائيلية  العربية  التفاوض  فــرق  فيها  تتواجه  الدبلوماسية، 
بالشعارات  معلقًا  الــوقــت،  ذلــك  في  الفلسطينية،  الــدولــة  حلم  كــان  إسرائيل.  احتلته 
لم  الجيش اإلسرائيلي موجودًا على كل ما كان يعرف بفلسطني،  اليسارية، وكــان 
العربية،  الــوفــود  بــني  الثغرات  مــن  مزيد  بإيجاد  إال  أخـــرى،  مــرة  الدبلوماسية،  تفلح 

وعندها لم تكن للعرب إال قضية واحدة، هي قضية فلسطني.
جاء مؤتمر مدريد بعد خروج صّدام حسني من الكويت، دعت إليه أميركا، وقد سجلت 
أعلى نقطٍة في الشرق األوسط، مع انهيار االتحاد السوفيتي، ترافقت الدبلوماسية 
بريطانية  املؤتمر، نشرة  الــشــرع، في  فــارق  رفــع حينها  فــرد عضات إعامية،  مع 
جغرافيا  كتاب  من   

ً
نسخة األخير  ورفــع  كإرهابي،  شامير  إسحاق  توقيف  تطلب 

للمرحلة االبتدائية السورية ال تظهر فيها إسرائيل. توقف املؤتمر العلني عند هذه 
املماحكة، واستمر تحت الطاوالت في حواٍر سّري، نتج عنه اتفاق غزة وأريحا، وهما 
أشبه باتفاق خبراء عقارات، جرى توزيع مؤقت لــألرض، وبقي كل شيء كما هو، 
في تأجيل مفخخ قابل لانفجار في كل لحظة. لم تكن دبلوماسية مؤتمر مدريد 
مثمرة ولم تكن بحجم حدث دخول صدام حسني وخروجه من الكويت، لكنها كانت 
على شاكلة كل الركام الدبلوماسي الذي تكّدس على شكل أوراٍق وملفاٍت ومبعوثني 
دوليني. ليس معروفًا إن كانت املبادرة الفرنسية لحل القضية املزمنة جاءت لتكمل 
الفرنسي  للتقليد  أو هي استكمال  أمنية – عمل دبلوماسي(،  املتازمة )هــزة  عمل 
الذي يظهر نفسه على شكل مؤيٍد للفلسطينيني، لكنها جاءت في ظرٍف فقد العرب 
فضولهم »الفلسطيني« لصالح صراع محلي عريض، يستنفد كل طاقٍة لديهم، فقد 
الــذي طاملا تأرجح،  للموقف  املــبــادرة، في حسٍم نهائيٍّ  لتأييد  العرب جميعًا  ســارع 
وجرت املتاجرة به، أو املساومة عليه، وكأن العرب قد قدموا اعترافًا رسميًا بأن هذه 
القضية لم تعد قضيتهم األولى، لكن أكثر ما يلفت االنتباه في هذه املبادرة أنها جاءت 
في عهد نتنياهو الذي تعهد في انتخابات 2015 بأن عهده لن يشهد دولة فلسطينية، 

وامللفت أكثر أن مؤتمر حل الدولتني عقد بدون حضور أي من الدولتني.

تتغير الحكومات وتستمر األزمة المكنسة والرئيس

حل الدولتين
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الفتــرة  فــي  املتوســط  األبيــض  البحــر  يعــرف 
فــي صفــوف  بالجملــة  غــرق  األخيــرة حــوادث 
املهاجرين السريني القادمني من بلدان إفريقية 
مشــاهد  شــكلت  وقــد  األوســط.  الشــرق  وكــذا 
غــرق قــوارب تحمــل املئــات مــن املهاجريــن مــن 
إنســانية  مأســاة  مختلفــة  إفريقيــة  جنســيات 
بامتيــاز، غــدا معها املتوســط مقبرة للعديد من 

املهاجرين.
منــذ  أوروبــا  إلــى  الســرية  الهجــرة  تعــود 
خمســينيات القــرن املاضــي، حــني كانت أوروبا 
فــي حاجــة ماســة إلــى العمالــة األجنبيــة إلعــادة 
بنــاء مــا دمرتــه ســنوات الحــرب العامليــة الثانية، 
املخــاوف  يثيــر  الهجــرة  موضــوع  يكــن  ولــم 
التدفــق  لكــن  االســتقبال،  دول  فــي  واالنزعــاج 
الهائل لعدد املهاجرين من دول إفريقيا جنوب 
الصحــراء عبــر بوابــة البحــر األبيض املتوســط، 
موجــة  أعقبــت  التــي  الســنوات  فــي  حــّدة  زاد 
العربيــة  البلــدان  مــن  عــدد  فــي  العربــي  الربيــع 
لســنة 2011، ومــا تــا ذلــك من انهيــار لعدد من 
األنظمة مما أدى إلى انفات الوضع األمني من 
عقاله، وسيادة حالة من الفوضى وعدم القدرة 
علــى مراقبــة الحــدود، وبالتالــي إلــى ســهولة في 
اختــراق الحــدود والقــدرة أكثر علــى الحركة من 
طــرف تجــار تهريب البشــر الراغبني في العبور 

إلى أوروبا عبر البحر األبيض املتوسط.
اإلقــدام  وراء  الكامنــة  الدوافــع  تلخيــص  يمكــن 
علــى الهجــرة الســرية فــي الهــوة املتزايــدة بــني 

توزيــع  وســوء  الجنــوب،  ودول  الشــمال  دول 
الثــروات الطبيعيــة وانخفــاض مســتوى العيش، 
إضافــة إلــى تفشــي ظاهــرة الفســاد واالفتقــاد 
إلــى الديموقراطيــة، التــي تكفــل تكافــؤ الفــرص 
بني املواطنني، دون أن ننســى الظروف الخاصة 
املحيطــة باملهاجريــن القادمــني مــن عمــق القارة 
والصراعــات  الحــروب  مــن  هربــا  اإلفريقيــة، 

اإلثنية وتفشي املجاعات.
وإذ تعــد الهجــرة الســرية أحــد إفــرازات العوملــة 
العالــم فــي اقتصادياتــه وشــؤونه  التــي تحكــم 
اتســاع  إلــى  أدى  ممــا  والثقافيــة،  االجتماعيــة 
الشــمال  بــني  والتنمويــة  الحضاريــة  الفجــوة 
املتخلــف،  الفقيــر/  والجنــوب  املتقــدم،  الغنــي/ 
فــإن وتيرتهــا املتزايــدة باتــت تثيــر قلــق الــدول 
والــدول  الســريني،  للمهاجريــن  املســتوردة 
ظواهــر  مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا  لهــم،  املصــدرة 
ســلبية تهــدد أمــن واســتقرار الدولــة املســتقبلة، 
األعضــاء  فــي  والتجــارة  البشــر  تهريــب  مثــل 
الجنســي  واالســتغال  والدعــارة  البشــرية 
للنســاء واألطفال، ناهيــك عن ارتباطها بتجارة 
املخدرات التي يتم تهريبها من بعض الدول في 
شــمال إفريقيــا أو أمريــكا الاتينيــة، فــي اتجــاه 
الــدول األوروبيــة، عبــر جنــوب البحــر األبيــض 
الهجــرة  مشــكلة  تــزداد  وبالتالــي  املتوســط. 
الســرية حدة / تعقيدًا نتيجة للمشــاكل األمنية 

التي تخلفها. 
عائشة منافح )المغرب(

فــي  واإلعاميــة  السياســية  األوســاط  عّبــرت 
وزيــر  تصريحــات  مــن  عــن غضبهــا  مصــر 
اإلعــام اإلثيوبــي جيتاشــو رضــا، التــي أدلــى 
األوســط  الشــرق  لصحيفــة  أيــام  قبــل  بهــا 
السعودية، وكشف فيها أن باده توشك على 

االنتهاء من بناء سد النهضة.
بشــكل  أتــت  للصحيفــة  رضــا  تصريحــات 
مفاجــئ وصــادم للمصريــني، إذ أن الحكومــة 
اإلثيوبيــة اعتــادت علــى بــث تطمينــات لدولتــي 
املصب )السودان ومصر( بأن السد ال يشكل 
أي خطورة على حصتي البلدين من منسوب 
ت تحركات مســؤولي حكومة 

ّ
نهــر النيــل. وظل

التــي  الهادئــة  الدبلوماســية  تعتمــد  ديســالني 
تؤكد التزام إثيوبيا بإعان املبادئ الذي أقرته 

الدول الثاث بالخرطوم العام املاضي.
فــي  نجحــت  إثيوبيــا  أن  مراقبــون  ويــرى 
بعــد  لصالحهــا  الســوداني  املوقــف  اســتمالة 
أن كان متضامنــا إلــى حــد كبيــر مــع مصــر، 
مــا جــرى توقيعــه مــن  الفرضيــة  يعــزز هــذه 
اتفاقيــات تجاريــة واقتصاديــة بــني الخرطــوم 
وأديــس أبابــا األســبوع املاضــي. اشــتملت هذه 
االتفاقيــات علــى مذكــرة تفاهــم إلنشــاء بنــك 
إثيوبــي بالســودان ومنــح إثيوبيــا تســهيات 
بــور  مينــاء  الســتخدام  تفضيليــة  وميــزات 

سودان.
يبدو فعليا أن إثيوبيا قد أكملت تشييد %50 
من أعمال البنية التحتية لسد النهضة، وانتهاء 

معظم عمليات الهندسة املدنية بجانب تركيب 
التوربينــات، وهــذا مــا يشــير إلى افتتاح الســد 
فــي موعــده املقــرر العــام املقبــل 2017. ولربما 
يفســر تصريحــات الوزير اإلثيوبــي التي جاء 
فيها »من يرى أنه ســيتضرر من الســد فهذه 
ليست مشكلتنا«، بمعنى أن قيام السد صار 

أمرًا واقعا.
علــى  املصريــة  الفعــل  ردة  وبخصــوص 
تصريحات وزير اإلعام اإلثيوبي، جاءت في 
شكل بيان للناطق باسم وزارة الخارجية قال 
فيــه إن بــاده تلقــت من املســؤول اإلثيوبي، ما 
ســب إليــه من تصريحات، 

ُ
يؤكــد عــدم دقة ما ن

باإلضافــة إلــى أن الحكومــة اإلثيوبيــة ملتزمــة 
الســودان  مــع  املوقــع  املبــادئ  إعــان  باتفــاق 
ومصر بشأن سد النهضة في إطار بناء الثقة 
بــني الــدول الثــاث. إال أن عددًا من السياســيني 
املصريــني اعتبــروا أن تصريحــات الوزير تدل 
الغــرور واالســتفزاز، وهاجمــوا موقــف  علــى 
الحكومة املصرية موضحني أنه غير مقبول.

مــن جانــب آخــر ذهبــت بعض وســائل اإلعام 
بالخبــراء  أنفســهم  يســمون  ومــن  املصريــة 
االســتراتيجيني إلــى أن مصــر تنــاور إثيوبيــا 
الكونغــو  جمهوريــة  مــع  لاتفــاق  وتســعى 
الديمقراطيــة لربــط نهــر الكونغــو بنهــر النيــل 
الــذي تعانيــه  بهــدف تعويــض النقــص املائــي 
القاهــرة، متناســني أّن فكــرة الربــط هــذه تعــود 
للعــام 1980 حيــث أجريــت دراســات ميدانيــة 

تبــنّي صعوبــة  مــا  ســرعان  املشــروع،  لبحــث 
تحقيقه على أرض الواقع لعدة أسباب أبرزها 
التكلفــة املاليــة الباهظــة لهــذا املشــروع، ومــرور 
نزاعــات  تشــهد  إفريقيــة  دول  بعشــر  النهــر 
الفنيــة  العقبــات  بجانــب  مســتمرة،  وحروبــا 

والتقنية.
تمثــل  اإلثيوبيــة  التصريحــات  كانــت  وإذا 
خروجا عن السياسة الناعمة التي ُعرفت بها 
حكومــة أديــس أبابــا في اآلونة األخيــرة، فإنها 
تشــير إلــى التحول الواضح فــي طريقة تفكير 
املســؤولني اإلثيوبيــني معتمديــن علــى صابة 
بالغــرب  القويــة  وعاقاتهــا  بادهــم،  موقــف 
خاصة الواليات املتحدة وبريطانيا، باإلضافة 
اســتثمارات  اســتقطاب  فــي  نجاحهــم  إلــى 
خليجيــة واســعة خاصــة فــي مجــاالت الزراعة 

والطاقة وصادرات اللحوم.
الجانــب  مــع  بالتفــاوض  إال  ملصــر  خيــار  ال 
الســد دون  بنــاء  فــي  رغــم ُمضيــه  االثيوبــي، 
انتظــار لنتائــج دراســات املكاتب االستشــارية 
وما ستســفر عنه، في ضوء ابتعاد الســودان 
عن مصر بســبب انعكاســات قضية حايب، 
وفي الوقت نفســه تشــهد العاقات الســودانية 
االتفاقيــات  أكدتهــا  نوعيــة  نقلــة  اإلثيوبيــة 
لغــة  أن  أبانــت  التــي  واألمنيــة  االقتصاديــة 
املصالــح واملنافــع املشــتركة تعلــو علــى صوت 

العواطف واألحاديث املنمقة بينهما.
محمد مصطفى جامع )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

ماجد الشيخ

عــن  البدايــة،  منــذ  اإلســرائيليون،  أعــرب 
توقعاتهــم، بــل وتمنياتهــم الفشــل للمبــادرة 
الفرنســية، واعتبــرت الخارجيــة اإلســرائيلية 
تــؤد  لــم  فائتــة«،  »فرصــة  باريــس  اجتمــاع 
فيمــا  الســام«،  احتمــاالت  »إبعــاد  إلــى  إال 
ر وزيــر الخارجيــة الفرنســي، جــان مــارك 

ّ
حــذ

 القائم 
ّ

إيرولــت، مــن »خطــر جدي« يهّدد الحل
علــى »مبــدأ الدولتــن«، الفتــا إلــى أن الوضــع 
يقتــرب مــن »نقطــة الاعــودة«. آمــا  التحــّرك 
 الدولتن(، 

ّ
في شكل عاجل للحفاظ على )حل

وإحيائه قبل فوات األوان«، مكررًا عزم فرنسا 
علــى تنظيــم مؤتمــر بمشــاركة اإلســرائيلين 

والفلسطينين قبل نهاية العام. 
بيانــا  املجتمعــون  أصــدر  اللقــاء،  ختــام  فــي 
أن  يمكــن  القائــم حاليــا ال  الوضــع  أن  يؤكــد 
يســتمر، معربــن عــن »القلــق« حيــال الوضــع 
العنــف  أعمــال  »اســتمرار  وســط  امليدانــي 
إلــى  أشــار  كمــا  االســتيطانية«.  واألنشــطة 
الطرفــن،  بــن  الرئيــس  الخــاف  جوهــر 
شــأن  فــي  واإلســرائيلي،  الفلســطيني 
خصوصــا  الدوليــة،  املرجعيــة  النصــوص 
قــرارات األمــم املتحــدة أساســا للمفاوضــات. 
وتلــك هــي اإلشــارة الجوهرية التــي يرفضها 
االســتمرار  يريــدون  إنهــم  إذ  اإلســرائيليون، 
أي  بــدون  القائــم  الوضــع  مــع  التعاطــي  فــي 
إلــى  املفاوضــات  وإحالــة  دوليــة،  مرجعيــة 
مجرد مباحثات ثنائية ال أفق لها، وهذا هو 
ســر رفضهــم التعاطــي مــع الجهــود الدوليــة، 
أو تدخــل أي دولــة، حتــى ولــو كانت من أوثق 

محمد الصادق

اعتــادت أميــركا علــى كنــس أخطائهــا بأيــدي 
بقيــة  وعلــى  تقتــل،  تهــدم،  دمــر، 

ُ
ت اآلخريــن. 

العالــم الشــروع فــي تنظيــف آثــار الجريمة، ثم 
التصفيــق لهــا علــى فعلتهــا، ألنهــا لــم تهــدف 
مــن ورائهــا، ســوى إلحــال الديمقراطية مكان 
الديكتاتوريــة، أمــا النفــط، واملوقــع الجغرافي، 
مثل 

ُ
والســطو علــى خيرات الشــعوب، فهــي ال ت

مطمعا للعقل االستعماري.
أميــركا  بــادرت  ســبتمبر«،   11« احــداث  بعــد 
بالتحضير »للحرب على اإلرهاب«، وعلى من 
ســمتهم باألعــداء، فرســمت فــي مخيلتها، كما 
ســعت إلــى زرعهــا فــي عقــول العالــم، بــأن ثمــة 
مثــل »محــور الشــر«، تلــك الــدول التــي ال 

ُ
دوال ت

تتوافق مع سياستها، والتي يجب محاربتها 
وتغييــر أنظمتها. ســارعت الواليــات املتحدة، 
بعــد  فقدتهــا  التــي  لهيبتهــا  االنتقــام  بغيــة 
الهجمــات، لشــن حــروٍب تحت مبــرراٍت واهية، 
تــم  ورســومات،  صــور  مجموعــة  طريــق  عــن 
عرضها بشــكل هوليــوودي في مجلس األمن، 
محاولة ربط القاعدة، التنظيم الجهادي الذي 
تبنــى الهجــوم بالعــراق، لكــن تلــك الصــور لــم 
تنطو على أحد، باستثناء أصدقاء املستعمر، 
وزبانيته طبعا، الذين جعل منهم حكاما على 

»العراق الجديد«. 
 فــي تاريــخ 

ً
 مفصليــة

ً
كان غــزو العــراق لحظــة

حلفائهــا كالواليــات املتحــدة. وبــذا بــات مــن 
املؤكــد أن »حــل الدولتــن«، كمفهــوم سياســي 
أو سيادي، ال يحمل معنى واحدا، فكل طرف 
ال  مختلفــة،  ماهيــة  املفهــوم  هــذا  لــه  يعنــي 
معيار واحدًا أو وحيدًا له، وما يطرح اليوم ال 
يترجم إمكانية ظهور أو تحقق حل سيظهر 
قريبــا فــي أفــق الصراع، أو نشــوء دولة أخرى 
إلى جانب دولة الكيان اإلســرائيلي املجّســدة 
منــذ 1948، ويومهــا كان »قــرار التقســيم« هو 
قيــام  بموجبهــا  ينبغــي  كان  التــي  املســألة 
الدولــة الفلســطينية، لكــن ذاك القــرار مضــى 
إلى الفشــل أو اإلفشــال. وعلى الرغم من مرور 
 )1917( بلفــور  وعــد  تطبيــق  علــى  عامــا   68
بإقامــة »وطــن قومــي لليهــود« فــوق أنقــاض 
هــذا  تجســيد  ونجــاح  الفلســطيني،  الوطــن 
الوعــد، مــا زالــت الدولــة الفلســطينية بعيــدة 

املنال. 
واقعيــة«  »إمكانيــة  بــدا  مــا  وفــق  وحتــى 
التــي  أوســلو  اتفاقــات  توقيــع  أعقــاب  فــي 
علــى  فلســطينية  دولــة  قيــام  »اشــترطت« 
 ،1967 يونيو/حزيــران  مــن  الرابــع  حــدود 
لــم  دائمــة؛  تســوية  عبــر  للصــراع  كنهايــة 
تنتــج تلك االتفاقات ســوى تعقيداٍت جديدة، 
والتفافــات أكثــر تعقيــدًا حــول الهــدف. وبعــد 
ر تحقيق 

ّ
أكثر من عشــرين عاما، ما زال يتعذ

لتحــل  الدولتــن«،  »حــل  وهــم  الحــل«:  »حلــم 
محلــه دولة املســتوطنات والجدران، لتجّســد 
إســرائيل الصغــرى أو األولى إســرائيل ثانية 
أكبــر، وهــي تمتــد لتطــاول معظــم األراضــي 
الفلســطينية، حتــى فــي ظــل وجــود الســلطة 
الفلســطينية واعتراضاتهــا، واســتمرار حلــم 

لألمــم  العــراق  انهيــار  ســمح  فقــد  املنطقــة، 
الســاحة  إلــى  بالولــوج  والغريبــة  القريبــة 
شــعاراٍت  تحــت  بغــداد،  بوابــة  مــن  العربيــة، 
مختلفــة. لكــن األهــم في عمليــة الغزو األهداف 
إلــى تحقيقهــا، فكمــا  التــي ســعى  السياســية 
الغازيــة  القــوات  باشــرت  الجميــع،  يعلــم 
لانتقام من عروبة العراق بتدمير مؤسسات 
طائفــي  نظــام  وبفــرض  الوطنيــة،  الدولــة 
يديــره مجموعــة مــن الســّراق، وفــي مقدمتهــا 
املؤسســات األمنية والعســكرية، حيث اتهمها 
الغازي وعماءه، بأنها قوات »صدام حسن«، 
فــي مســاٍع خبيثــة إلــى ربــط جميــع مــا يمــت 
لدولة العراق، بشخص الرئيس صدام حسن، 
بحيــث يتحــول تهديــم الدولــة العراقيــة لهدٍف 
مشــروع، فــي ســبيل القضاء علــى الديكتاتور، 
فــي حــن أن القاصــي والداني يعلمان الغرض 
الحقيقي، من ما ُيسمى في العقيدة األميركية 
»بالصفحة البيضاء«، أي إعادة تشكيل هوية 
املجتمــع والدولــة العراقيــة على أســٍس ال تمت 
طون 

ّ
لعروبتــه وأمتــه بصلــة. تماما، كمــا يخط

لســورية اآلن، من خال الدســتور الذي يجري 
النقــاش حولــه بــن أميركا والــروس، والذي ال 
يمكــن إال أن يكــون علــى شــاكلة أنظمــة العــراق 
إلــى جماعــاٍت  ولبنــان، أي بتقســيم املجتمــع 
ال   

ٌ
أمــة وكأننــا  ومتنافــرة،  متناحــرة  أهليــٍة 

تتحدث إال بلسان مذهبي.
بعــد ثاثــة عشــر عامــا علــى احتــال العــراق، 

التســوية املمكنــة علــى قاعــدة اســتمرار إدارة 
الصــراع، ال إنهــاءه؛ حتــى فــي ظــل األحاديــث 
املتكــررة، خصوصــا اآلن فــي أعقــاب انضمــام 
ليبرمــان وحزبــه إلــى الحكومــة، وتصريحــات 
الدولتــن«  »حــل  عــن  تطرفــا  األكثــر  أقطابهــا 
وفــق مــا ورد فــي خطاب بــار إيان، على الرغم 
من عدم جدية الخطاب، وعدم وضوح أهدافه، 

عاوة على ديماغوجيته املفضوحة.      
باريــس  اجتمــاع  انتهــاء  أعقــاب  وفــي  لذلــك، 
مباشرة، جّددت الحكومة اإلسرائيلية رفضها 
املبــادرة الفرنســية، وحّملــت املجتمــع الدولــي 
الفلســطيني  الطــرف  مواصلــة  مســؤولية 
التهّرب من املفاوضات. وكالعادة، ادعى بيان 
الخارجية اإلســرائيلية أن »التاريخ سيســجل 
فــي صفحاتــه أن مؤتمــر باريــس أّدى فقط إلى 
تصلــب املواقــف الفلســطينية وأبعــد الســام«. 
وهذا هو ديدن املواقف اإلسرائيلية »املبدئية« 
أو  الدولــي،  املجتمــع  إشــراك  ترفــض  التــي 
االحتــكام إلــى أي مرجعيــاٍت دوليــة، في آليات 
التفــاوض. وفــي املقابل، تصر على مفاوضات 
مباشــرة وبــدون شــروط، وتّدعــي أن املؤتمــر 

علــى املدنيــة، لــم تكــن لتظهــر على الســطح، لو 
كانت القوى السياســية املنخرطة في العملية 
السياسية وطنية، فالحشد الشعبي، ال يخفى 
علــى أحــد كيــف تشــكل، وفــي أي ظــرف، بعــد 
فتوى املرجع الشــيعي األكبر في العراق، علي 
السيستاني، بما يضفي عليه صبغة مذهبية، 
تباهيــه  أن  كمــا  أهدافــه،  عــن  النظــر  بغــض 
برمــوزه املذهبيــة وتفاخره بانتمائه الطائفي 
بعــض  ممارســات  عــن   

ً
فضــا ســرًا،  ليســت 

الخــوذة  كانــت  إذا  إذن،  االنتقاميــة.  فصائلــه 
، فــا يمكــن 

ً
التــي تضعهــا علــى رأســك طائفيــة

أن تتوقــع مــن النــاس النظــر لــك قــوى تحريــر 
وطنــي. هــذا االنخــراط األميركــي اإليرانــي فــي 
قاســم  القــدس  فيلــق  قائــد  وصــورة  املعركــة، 
ســليماني برفقــة هــادي العامــري، ال يمكــن إال 
أن تثيــر حساســية الطــرف املقابــل، وتنــزع عن 

الدولــي يســاعد الفلســطينين علــى التصلــب 
في مواقفهم. على الرغم من ذلك، هناك تماثل 
»حــل الدولتــن«  شــكلي بــن أكثــر مــن طــرح لـ
الــذي يؤكــد عليــه أقطــاب االئتــاف الحكومــي 
اإلســرائيلي مــن جهــة، واملجتمــع الدولــي مــن 
الدولتــن«،  أخــرى، بتأكيــده دعــم »حــل  جهــة 
إســرائيلية وفلســطينية، وتعهــد الســعي إلــى 
إقناع الطرفن باســتئناف مفاوضات السام، 
علــى الرغــم مــن رفــض إســرائيل العلنــي ألي 

تدخل غير أميركي في هذا امللف.
إال أن مــا بــدا تماثــا فــي الطــرح، لــم يكــن أكثــر 
التماثــل  فهــذا  إال،  ليــس  شــكلي،  تماثــل  مــن 
مغايــر للمنطــق ومضاد للواقع، طاملا أن »حل 
أن  لــه  يــراد  الطابــع،  اإلســرائيلي  الدولتــن« 
يتحقــق أحاديــا، بينمــا يرفض اإلســرائيليون 
»حــل الدولتــن« ذات الطابــع الدولــي، والــذي 
اعتبــر نوعــا مــن التصلــب، فــأي دولتــن يريــد 
دولــة  هــو؛  دولتــه  يكــن  لــم  إن  اإلســرائيلي 
»الدولــة«  أمــا  الصهيونيــة(،  )الدولــة  الكيــان: 
األخــرى فهــي شــكلية، ال مضمــون وال ماهيــة 
لها، تعيش تحت خيمة االحتال اإلسرائيلي؛ 
قمعــه  ورحمــة  حمايتــه  وتحــت  كنفــه  فــي 

ووحشيته؟ 
أليــس هــذا مــا اســتمر أكثــر مــن عشــرين عامــا 
منذ توقيع اتفاقات أوســلو، وتســليم الســلطة 
الفلســطينية بعض ما اتفق عليه من مناطق، 
اللحظــة،  حتــى  اإلســرائيليون،  تصلــب  فيمــا 
فــأي  أخــرى؛  مناطــق  الســلطة  تســليم  إزاء 
عنــه  يتحــّدث  الــذي  ذاك  فلســطيني  تصلــب 

اإلسرائيليون اآلن؟
)كاتب فلسطيني(

هــذه املعركــة صفتهــا الوطنيــة، فتحّولهــا إلى 
مواجهــة إقليمية. املســتفز فــي املوضوع أكثر، 
أنه ال أمل ملستقبل العراق، وال حلول سياسية 
الكبــرى،  القــوى  مصالــح  تجاذبــات  خــارج 
فأميــركا ال تريــد الحشــد الشــعبي أن يشــارك 
فــي تحريــر الفلوجــة، وال املوصــل، ليــس ألنــه 
يثير حساسية »السنة« في املنطقة، فهذا آخر 
هموم أميركا، لكن عدم مشاركة الحشد تحرم 
املناطــق،  هــذه  فــي  أقدامهــا  مــن وضــع  إيــران 
دمشــق  طهــران  لوصــل  مهمــة  مناطــق  وهــي 
بيــروت. علــى الجانب املقابل، لن تســمح إيران 
بتحرير الفلوجة أو املوصل، من دون مشاركة 
الحشــد الشــعبي، ولــو »اضطــرت إيــران لدعــم 
داعــش فــي املوصل بالســاح ومنــع هزيمته«، 
بحســب أحــد العارفن بالعقــل اإليراني، وذلك 
لضمان عدم تقسيم العراق إلى مناطق سنية 
وأخرى شــيعية، وبالتالي، فتح باب التقســيم 
فــي املنطقــة علــى مصراعيــه، فمــن شــأن هــذا 
التقســيم، إن حصــل، أن يحفــز األقليــات علــى 
منــأى  فــي  إيــران  تكــون  ال  »وقــد  »النضــال«، 

عنه«.
منذ اليوم األول، لعب داعش على التناقضات 
املحليــة والدوليــة، للبقــاء والتمّدد في العراق، 
فمــا دامــت النخــب التــي تحكــم بغــداد تفتقــر 
للحــس الوطني، والتحالفــات اإلقليمية باقية 

على حالها، فإن داعش لن يهزم قريبا.
)كاتب سعودي(

فــي  املســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  تجســيد 
نطاق األراضي التي احتلت عام 1967. 

لفظيــة،  وعــود  وعبــر  الــورق،  علــى  هــذا  كل 
مــن  األرض  علــى  الوقائــع  تتّمنــع  زالــت  مــا 
مقاربتهــا، ولــو فــي حدود دنيــا. فما عدا مما 
بــدا حتــى ُيعــاد اليــوم »تجديد األمل« في ظل 
حكومــٍة هــي األكثــر تطرفــا، واألكثــر قابليــة 
صعيــد  علــى  وعنصريــة؛  فاشــية  لتحــوالت 
ومناهــج  والقوانــن  والسياســة  التشــريع 

التعليم في املدارس وكامل أوجه الحياة؟ 
يريــد اإلســرائيلي أن يســتمر زواج املصلحــة 
وبــن  بينــه  الزبائنــي،  أو  االســتعمالي 
لــه  وأنجــح  أضمــن  فذلــك  الفلســطيني، 
التهويــد  اســتمرار مخططــات  فــي  وألهدافــه 
الــذي  الوقــت  وفــي  الفلســطينية؛  لــألرض 
أفشــلت الحكومات اإلســرائيلية املتعاقبة كل 
التحــركات غيــر األحاديــة، وأفشــلت نتائجها 
بإشــراف  تعقــد  كانــت  التــي  التفاوضيــة 
أوســلو  اتفاقــات  كانــت  دوليــة،  مشــاركة  أو 
األحــادي  االتفــاق  كونــه  الوحيــد،  إنجازهــا 
واملماطــات  بالشــروط  تلغيمــه  جــرى  الــذي 
التــي لــم تــؤّد إلى أي تفســير واضح للشــروط 
التــي دوخــت العقــل الفلســطيني، ولــم ترِســه 
علــى أي بــر حتــى اآلن؛ ســوى تلــك الجرجــرة 
املتواصلة من دون فائدة تذكر للفلسطينين.

ومنــذ بدايــة طــرح املبــادرة الفرنســية، حســم 
اإلســرائيلي موقفــه منها برفضهــا، وبالتالي، 
العمــل علــى إفشــالها، علــى الرغــم مــن ضمــان 
اصطفاف املوقف األميركي إلى جانبه وجانب 
أهدافه غير الحصرية، لجهة إدارة مفاوضات 
أطــر  تثبيــت  لجهــة  كمــا  متعــّددة،  ال  ثنائيــة 

يتســّمر العالم أمام شاشــات التلفاز، ملشاهدة 
وهــي  والدمــاء،  والدمــار  الخــراب  مشــاهد 
وضواحيهــا،  بغــداد،  شــوارع  فــوق  تطفــح 
وأعــام داعــش الســود تجوب طرقــات املوصل 
داعــش،  لزعيــم  توعديــة  وخطــب  والفلوجــة، 
العالــم باالنتقــام »ألمتــه«. ظنــت  وهــو يهــّدد 
أميــركا أن االحتــال ســوف ُيســتقبل بالــورود 
املقاومــة  تفجــرت  أن  لبثــت  فمــا  والزغاريــد، 
ومتناقضــٍة  مختلفــٍة  بشــعاراٍت  وجههــا  فــي 
كان  الصــدر  فمقتــدى  األحيــان،  بعــض  فــي 
يقــاوم االحتــال، قبــل أن يتــم تطويعــه، جنبــا 
إلــى جنــب مــع بعــض القــوى »الُســنية«، لكــن 
الثابــت الوحيــد أن العمليــة السياســية التــي 
أرضيــة  إيجــاد   فــي  فشــلت  املحتــل  فرضهــا 
لدولــٍة وطنيــٍة، تشــمل جميع مكونات الشــعب 

العراقي.
تحتشــد اليــوم الحشــود على أبــواب الفلوجة، 
بغــرض محاربــة داعــش، وقــد يكــون التنظيــم 
، لكــن 

ً
اإلرهابــي املســيطر علــى الفلوجــة فعــا

الحلفــاء  بــن  كثيــرة  أثــارت خافــاٍت  املعركــة 
أميــركا  فيهــم  بمــا  املدينــة،  يهاجمــون  الذيــن 
العراقيــة  والقــوى  األمــس،  أعــداء  وإيــران، 
الحشــد  يشــارك  هــل  الســلطة.  علــى  املهيمنــة 
الشــعبي فــي املعركــة، أم يبقــى خــارج حــدود 
الفلوجــة، لكــي ال يثيــر حساســية طائفيــة فــي 
هــذا  املذهبيــة.  بحروبهــا  املشــتعلة  املنطقــة 
الخاف، وهذه االنتقادات التي طالت الهجوم 

األحادية واالستفراد عقدة اإلسرائيلي

لماذا لن يُهزم داعش العراق؟

»حل الدولتين«، 
كمفهوم سياسي 
أو سيادي، ال يحمل 

معنى واحدًا

لعب داعش على 
التناقضات المحلية 

والدولية للبقاء 
والتمّدد في العراق
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القاهرة ـ العربي الجديد

معــه  وبــدأ  أمــس،  مصــر  فــي  رمضــان  بــدأ 
الحكوميــة.  املصالــح  عــن  املوظفــن  غيــاب 
إلــى  املوظفــن  تغّيــب  نســبة  ارتفعــت  فقــد 
أكثــر مــن 60 فــي املائة في بعض املصالح، خصوصا 
الــوزارات والهيئــات الخدميــة التــي تتعامــل بشــكل 
مباشــر مــع املواطنــن فــي مختلــف املحافظــات. وهو 
ما أدى إلى انزعاج عدد من املواطنن املترددين على 

تلك املصالح، الذين اتهموا املوظفن بعدم املباالة.
وهــو  واإلدارة،  للتنظيــم  املركــزي  الجهــاز  ورصــد 

املرتفعــة تجــاه املواطنــن، الذيــن يريــدون توقيعــا 
أو ختمــا علــى ورقــة معينــة بعــد ســفرهم عشــرات 
يقســمون  املوظفــن   

ّ
أن إلــى  يشــير  الكيلومتــرات. 

إجازاتهــم خــال شــهر رمضــان علــى ثــاث فتــرات، 
فهنــاك مــن يرغــب فــي أن يحصــل علــى إجازتــه فــي 
الثلث األول، والبعض في الثلث الثاني، وهناك من 
يفضل اإلجازة في الثلث األخير، وهو حق قانوني 

من رصيد إجازاتهم.
 الدولــة 

ّ
ويــرى محمــد عبــد الكريــم، وهــو موظــف، أن

تســاعد على بطء العمل في الجهاز اإلداري للدولة 
يبــدأ  حيــث  العمــل،  ســاعات  تخفيــض  خــال  مــن 
وينتهــي  العاشــرة  الســاعة  الصبــاح  فــي  العمــل 
الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــا يقتــل حماســة وحيويــة 
املوظــف. وبذلــك، يكون التكاســل هــو العنوان داخل 

املصالح الحكومية.
فــي شــهر رمضــان  الطبيــة  التقاريــر  تــزداد  كذلــك، 
ملــن ليــس لهــم إجــازات، حيث يجلبون تلــك التقارير 
علــى  للحصــول  املعــارف  أو  الرشــاوى  طريــق  عــن 
إجازة خال الشــهر الكريم. وهو ما يشــير إليه أحد 
 املستشــفى 

ّ
األطباء في مستشــفى حكومي. يؤكد أن

التقاريــر  مــن  العشــرات  بدايــة رمضــان  قبــل  تلقــى 
الطبيــة »املضروبــة«، من أجــل اعتمادها، خصوصا 
عــن  املســؤول  الحكومــي هــو وحــده   املستشــفى 

ّ
أن

اعتماد تلك اإلجازات املرضية وليس الخاص.
فــي املقابــل، يبــدي العديــد مــن النشــطاء املصريــن 
أو  للتقصيــر  ذريعــة  الصيــام  التخــاذ  رفضهــم 
باحتــرام  الجميــع  مطالبــن  العمــل،  عــن  الغيــاب 
القواعــد، خصوصــا فــي رمضــان، حتــى ال تتعطــل 
مصالح املواطنن. كما يطالبون بمزيد من الرقابة 
والجوالت التفتيشــية على الجهات الخدمية خال 
 قوانــن 

ّ
الصيــام. ويؤكــدون ضــرورة ســن ســاعات 

صارمــة ملواجهــة التقصيــر فــي العمــل والغيــاب من 
دون أعذار.

ي نســبة الغياب بن العاملن 
ّ
جهــاز حكومــي، تخط

هــذا الحــّد خصوصــا فــي وزارات التربيــة والتعليــم 
والصحة والقوى العاملة والثقافة والري والتنمية 
املحليــة والبيئــة والتضامــن االجتماعــي والشــباب 
 درجة الحرارة املرتفعة 

ّ
والرياضــة. وأكــد الجهــاز أن

غيــاب  وراء  كانــت  حاليــا،  البــاد  تشــهدها  التــي 
الكثيــر مــن املوظفــن عــن العمــل مــع بدايــة أول يــوم 

رمضان في شتى القطاعات املختلفة.
واإلدارات  الــوزارات  فــي  واملمــرات  الطرقــات  خلــت 
مــن املوظفــن الذيــن ينتقلــون عــادة مــن مكتــب إلــى 
آخــر. وبــدت املكاتــب شــبه خالية. كمــا رصد الجهاز 
املركزي عدم وجود أي ازدحام اعتيادي في مواقف 
الســيارات ومترو األنفاق. وكانت حركة النقل شــبه 

هادئة خصوصا في القاهرة الكبرى.
تقدم الكثير من املوظفن في الجهاز اإلداري للدولة 
بطلبــات إجــازات مــع بدايــة شــهر رمضــان مــا بــن 
عارضــة أو اعتياديــة بعضهــا منــذ أســبوع. وذلــك 
رغبــة مــن البعــض فــي الراحــة واالبتعــاد عــن حرارة 
الشمس، وضغط العمل وازدحام املواصات. بينما 
يــرى البعــض اآلخــر أنهــا حــق قانونــي مــن أرصــدة 
إجازاتهــم ليســتمتع بهــا وســط عائلتــه وأقربائــه 

وأصدقائه خال شهر الصوم.
تشــير اللقــاءات التي أجرتهــا »العربي الجديد« مع 
عــدد مــن املوظفــن إلــى انخفاض اإلنتــاج في معظم 
بصفــة  رمضــان  شــهر  خــال  الحكوميــة  املصالــح 
ممــن  املوظفــن  مــن  الكثيــر  عــام. وهنــاك   

ّ
كل عامــة 

رمضــان،  شــهر  إلــى  الســنوية  إجازاتهــم  يؤجلــون 
خصوصــا  املنــزل،  فــي  البقــاء  يفضلــون  حيــث 

املدخنن بسبب عصبيتهم.
يقــول عبــد الرحيــم النوبــي وهــو موظف فــي إحدى 
يجــب  كمــا  تعمــل  ال  هــا 

ّ
إن الحكوميــة  املصالــح 

مــن  أقــل  إلــى  العمــل  طاقــة  فتصــل  رمضــان،  فــي 
وأصواتهــم  املوظفــن  عصبيــة  عــن   

ً
فضــا  ،%  50

مجتمع
أخلــت الشــرطة الفرنســية أمــس اإلثنــن، متنزهــا كان يقيــم فيــه مهاجــرون مــن جنســيات عديدة في 
العاصمة باريس. وأجلت نحو 500 مهاجر إلى مراكز إيواء مؤقتة في منطقة إيل دو فرانس )شمال 
جهن إلى مدينة كاليه )شمال( الذين يقطعون 

ّ
وسط(. ُيعّد هذا املكان نقطة تجّمع للمهاجرين املت

عشــرات الكيلومترات ســيرًا على األقدام من أجل بلوغ طرقات ال تراقبها الشــرطة، واالنتقال من ثّم 
 الســلطات الفرنســية أخلــت أكثــر مــن 20 تجمعا 

ّ
إلــى بريطانيــا عبــر حافــات وعربــات نقــل. ُيذكــر أن

)األناضول( للمهاجرين العام املاضي في العاصمة باريس فقط. 

منــع مســؤولون صينيــون موظفــي القطــاع العــام والطــاب والقاصريــن فــي منطقــة شــينجيانغ 
 
ّ
املسلمة من الصيام في شهر رمضان. كذلك، أمروا بعض املطاعم بإبقاء أبوابها مفتوحة. ُيذكر أن
شينجيانغ تضّم أكثر من عشرة ماين شخص من أقلية األويغور املسلمة. وكانت دوائر حكومية 
محلية قد نشرت تعميمات على مواقعها اإللكترونية، تمنع فيها الصيام. على األثر، نّدد املتحّدث 
 
ً
باســم املؤتمــر العاملــي لألويغــور فــي أملانيــا، ديات راجيت، بالقيود املفروضة على املســلمن قائا
)فرانس برس(  الدين اإلسامي لألويغور يهدد حكم قيادة بكن«. 

ّ
 »الصن تعتقد أن

ّ
إن

الصين تفرض قيودًا على الصيام خالل رمضانإخالء متنّزه يقطنه مهاجرون في باريس

صور ـ انتصار الدنان

يبلغ الســوري ياســر الشــيخ مصطفى من 
العمر ثاثة وعشرين عاما. هو من مدينة 
بينمــا  أوالد.  ثاثــة  ولــه  متــزوج  حلــب، 
 أهلــه إلــى تركيا، بمــن فيهم والده 

ّ
نــزح كل

اإلســكافي وأشــقاؤه الثمانيــة وشــقيقاته 
رحيــل  بعــد  والــده  وزوجتــي  الخمــس 

والدته، جاء هو إلى لبنان.
كان ذلــك قبــل 4 ســنوات، وكان الهــرب مــن 
الحــرب يعنــي لــه أيضــا اســتكمال تعليمــه 
الجامعــي فــي لبنــان، بعدمــا نــال شــهادة 

البكالوريــا فــي ســورية. لكــن بعــد مجيئــه 
إلــى لبنــان كان مــن الصعــب عليــه متابعــة 
وارتفــاع  املعيشــة،  غــاء  بســبب  تعليمــه، 
رســوم الجامعــة. ليــس لديــه مــن يســاعده 
في تأمن مصاريف البيت واألوالد. لذلك، 
اضطر إلى البحث عن عمل. وبالفعل، عمل 
 فتــرة فــي مــكان، 

ّ
فــي مطاعــم عديــدة، وكل

لكــن لــم يكــن يحصــل على راتــب جيد. كما 
كان العمــل دائمــا متعبــا جــدًا، وهــو غيــر 
ه 

ّ
معتاد على العمل الصعب، خصوصا أن

لــم يضطــر يومــا إلــى العمــل فــي ســورية. 
 عمله الذهاب إلى املدرسة.

ّ
كان كل

بعدما شعر بالتعب من العمل في املطاعم، 
أّي عمــل  أن يفتــح  املهنــة، وقــرر  تــرك هــذه 
على حسابه الخاص. وبذلك، بدأ قبل فترة 
قريبة بيع عصير البرتقال في سوق مدينة 
صيدا، جنوب لبنان، على عربة مستأجرة. 
مبيعات عصير البرتقال جيدة في السوق، 
فــي فصــل الصيــف ومــع بدايــة  خصوصــا 
فــي  اآلخــرون  البائعــون  رمضــان.  شــهر 
علــى  ألنــه  دائــم،  بشــكل  يطلبونــه  الســوق 
الدوام طازج، وحتى الناس الذين يرتادون 

السوق للتبضع أيضا يقبلون عليه.
لــم يغيــر ياســر  بالنســبة لشــهر رمضــان، 

»فــي  يقــول:  البرتقــال.  التــزم  بــل  تجارتــه، 
شــراء  علــى  النــاس  يقبــل  رمضــان  شــهر 
العصائــر علــى أنواعهــا، فالفصــل صيــف، 
وســاعات الصيــام طويلــة جــدًا، خصوصــا 
هــذه  هنــدي.  والتمــر  والســوس  الجــاب 
العصائر ال يخلو بيت منها، فهي شــريكة 
يقبلــون  مــن  هنــاك  لكــن  الطعــام،  مائــدة 
وللبرتقــال  الطــازج،  العصيــر  شــراء  علــى 
املبيــع  نســبة  فتــزداد  ذك،  فــي  وفيــر  حــظ 
لــدّي بشــكل ملحــوظ«. يضيــف: »فــي األيام 
الســاعات  منــذ  العصيــر  أبيــع  العاديــة 
األولــى للصبــاح، حن يفتح الســوق أبوابه 

أمام الناس. أما في أيام الصيام فأنزل إلى 
السوق بعد الظهر«.

يضيــف: »العربــة التي أعمــل عليها يملكها 
أعطيــه  كمــا  منــه،  اســتأجرتها  لبنانــي، 
نســبة مــن األربــاح لقاء شــرائه الليمون لي، 
وهــذه األربــاح ليســت مرتفعــة. وعلى الرغم 
العربــة، وأبيــع  أننــي أعمــل علــى هــذه  مــن 
 حياتــي وحيــاة 

ّ
بشــكل جيــد نوعــا مــا، فــإن

عائلتي غير مريحة. فنحن نسكن في غرفة 
صغيــرة فــي منطقــة حــي الســت نفيســة في 
مدينــة صيــدا، يبلــغ إيجارهــا الشــهري مــع 

الكهرباء واملياه 170 دوالرًا أميركيا«.

ياسر السوري يبيع العصير بدًال من الدراسة

يعّدد الموظف عبد الحميد إبراهيم وسائل 
في  الحكومية  المصالح  ــل  داخ الكسل 
المتأخر،  الحضور  بينها  فمن  رمضان.  شهر 
أّن  كما  المواطنين.  مصالح  إنهاء  وتأجيل 
أكثر  الظهر وقتًا  البعض يقضي في صالة 
من العادة حتى ينهيها مع انتهاء الدوام. 
كذلك، فالكثير من الموظفين يعتبر نفسه 
وما  الكريم.  الشهر  خــالل  الخدمة  خــارج 
المسؤولين  انضباط  عدم  ذلك  في  يساعد 

أيضًا في وظائف القطاع العام.

وسائل الكسل عديدة

عصام سحمراني

»الصاة لنفسك، والصيام لله«. حتى غير 
ون 

ّ
املصلني يصومون غالبا. حتى املصل

 يصومون 
ً
الصائمون عندما يكونون أطفاال

قبل صاتهم.
ذلك الكائن السماوي املسّمى رمضان كان 

يمأل أيامنا. هو والله على صلة أكبر من 
أّي عبادة أخرى. هو صلة الوصل بينه 

وبيننا أيضا أكثر من أّي صاة، كما يّدعي 
ا. وصيام رمضان هو لله وحده 

ّ
كثيرون من

ا 
ّ
كما يقول الحديث. فإذا تساهل الواحد من

ه ال 
ّ
 شيء يخّصه هو بالذات، فإن

ّ
في كل

نا نوفي الله حقه 
ّ
يتهاون بما لله. يبدو أن

الكامل في الصيام، وننتظر منه »املغفرة 
ر 

ّ
والرحمة« في شؤون أخرى، مهما كف

ني أحيانا واستهزأوا 
ّ
ون غير املصل

ّ
املصل

بصيامهم بالذات: »عاَم تصومون وأنتم ال 
ون!؟«.

ّ
تصل

ا ننتظره بشغف عندما 
ّ
رمضان الذي كن

، حتى في أيام الصيف، كان ال 
ً
ا أطفاال

ّ
كن

يعنينا كثيرًا من ناحية دينية، وإن حاول 
بعضنا أن ُيلبس لسانه مظهر الوقار 
وينطق بما سمعه من أهله أو من أحد 

الشيوخ عن ذلك الشهر الفضيل الذي ُيمنع 
 شيء فيه. و»الشيء« بالنسبة إلينا هو 

ّ
كل

ارتكاب محّرمات.. محّرماتنا الصغيرة التي 
ال تنتهي والتي نتبارى في سؤال بعضنا 

عنها، فإذا عجزنا عن تقديم اإلجابة، وطال 
بيننا الجدل، سألنا أحدًا أكبر، كائنا من 

ا في رمضان، ذلك 
ّ
كان، فهو أكثر خبرة من

الشيخ الجليل بمابسه البيضاء النظيفة. 
فإذا »أخفى عنا« ما يملك من حقائق، كما 

نحسب، عدنا إلى جدلنا.
ا نترقبه مهما غافلنا، ونحن متعبون 

ّ
كن

من مدارسنا وكتبها وأوامر مدّرسينا 
ا 

ّ
وقصاصاتهم، وغضب أهالينا الدائم من
ومن »سوء تربيتنا« وعدم درسنا طول 

الوقت مثل »ابن فان« الذي »ال يشيل 
)يرفع( رأسه من الكتاب« منذ وصوله إلى 

 
ّ

البيت حتى موعد نومه، ويتحّصل كل
مرة على املرتبة األولى في الصف. وسط 
ا نترقبه، فإذا كانت إجازة 

ّ
هذه األجواء كن

صيفية لم نهتم كثيرًا بأيامه الطويلة املألى 
بحريق يمنع عن بعضنا اللعب واللهو. ومع 

ذلك، يصوم ليثبت قدرته و»رجولته«.
ماعبنا الرملية الصائمة أبدًا تشعر بذلك 

ب فيها كميات 
َ
سك

ُ
االنتعاش عندما ت

من املياه قبل إفطارنا بقليل إيذانا ببدء 
ا 

ّ
ب املياه إذا كن

َ
سك

ُ
مبارياتنا »املهمة«. ال ت

نتدرب في فريق، وال يرأف بنا املدرب كثيرًا، 
ه كأهلنا يرانا مقّصرين في 

ّ
خصوصا أن

التمارين وفي املباريات الاحقة، كما يروننا 
مقصرين في الدرس. وإذا كنا نتبارى 

وحدنا، ال يعد الواحد منا نفسه بشربة ماء 
 ما يمكنه 

ّ
من ذلك الخزان الكبير القريب. كل

أن يفعله الصمود أكثر بالرغم من كميات 
العرق التي ينزفها، وبالرغم من عطشه 

الصحراوي. فمن يصمد هو »الرجل« ومن 
يقع أرضا مغمى عليه هو »الطفل املدلل« 

الذي ال مكان له في ماعب رمضان »شهر 
الرحمة«.

رمضاننا الصغير 
المشاغب

مزاج
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ارتفعت نسبة تغيّب الموظفين إلى أكثر من 60 في المائة )فرانس برس(



تسيطر  التي  الجنوبية  عدن  محافظة  في  شماليون  يمنيون  يتعرض 
ربه منصور هادي، إلى مضايقات تصل إلى  الرئيس عبد  عليها قوات 

حد االستيالء على منازلهم وطردهم

قانون يهدد بهزات اجتماعية وسياسية

الحمض النووي يخيف الكويتيين

1819
مجتمع

عدن ـ العربي الجديد

ــتــــحــــدرون مــن  يــعــيــش يـــمـــنـــيـــون مــ
شــمــال الــبــاد هــواجــس ومــخــاوف 
مـــــــــن اســــــــتــــــــمــــــــرار اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــم 
بعد  الجنوبية،  عــدن  مدينة  فــي  وتهجيرهم  
الذين  أقاموا فيها، خصوصًا  سنوات طويلة 
شّيدوا منازلهم وأقاموا أعمالهم هناك. يأتي 
مسلحة  أمنية  مجموعات  بـــدأت  بعدما  ذلــك 
املــديــنــة للبحث  فــي شــــوارع  تنظيم دوريـــــات 
يــســمــحــوا لهم  أن  عنهم وتــرحــيــلــهــم مــن دون 

بأخذ أّي من ممتلكاتهم.
فــي حـــاالت أخــــرى، تسطو جــمــاعــات مسلحة 
على بعض املنازل املعروفة لسكان يتحدرون 
مــن املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة. يــســتــولــون عليها 
محتوياتها،  نهب  بعد  يتركونها  أو  نهائيًا، 
 من املال من أصحابها. وقد 

ً
أو يأخذون مقابا

دفعت هذه املمارسات عددًا كبيرًا من التجار 
ورجال األعمال واملواطنني العاديني إلى بيع 
سعرها  مــن   

ّ
أقــل بأثمان  وعقاراتهم  منازلهم 

االعتيادي واملغادرة.
ــلـــي الـــعـــجـــيـــل مــن  ــيــــاق، فـــشـــل عـ فــــي هـــــذا الــــســ
العاصمة صنعاء في الوصول إلى مدينة عدن 
أخيرًا لتفقد شقته السكنية بعد تلقيه باغًا 
مـــن جــيــرانــه عـــن ســيــطــرة مــجــمــوعــة مسلحة 

عليها في نهاية العام املاضي.
ــرارًا الــدخــول إلــى  ـــه حـــاول مــ

ّ
يــقــول العجيل إن

عدن لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب اإلجراءات 
األمنية املتبعة، والتي تمنع دخول الشماليني 
»العربي  لـ يتابع  الــحــاالت.  بعض  باستثناء 

 الـــدولـــتـــني ســــوف تــحــرصــان 
ّ
فـــهـــذا يــعــنــي أن

عــلــى إرجـــــاع الــحــقــوق ألصــحــابــهــا، ولـــهـــذا ال 
أشعر بالقلق كثيرًا من أّي إجــراء يقومون به 
في عــدن. أموالنا وأماكنا ال بّد من أن تبقى 

محفوظة مع أي اتفاق أو تسوية سياسية«. 
 مايني الشماليني يقيمون في 

ّ
يؤكد يحيى أن

وسلب  تهجيرهم  عملية   
ّ
وأن جنوبية،  مــدن 

حقوقهم مسألة خطيرة، وال يمكن ألّي نظام 
أو جماعة أن تقوم بمثل هذه العملية من دون 
أن تكون هناك ردود فعل من الشمال والعالم. 
وبـــذلـــك، تــحــفــظ حــقــوق هــــؤالء املــواطــنــني في 
.
ّ
عدن واملحافظات الجنوبية األخرى كما يظن

ــان املــقــيــمــون فــي عــدن  حــتــى فــتــرة قــصــيــرة، كـ
أبــنــاء محافظة تعز فقط يحظون بحرية  مــن 
ــة فـــيـــهـــا بـــســـبـــب مــتــاخــمــة  ــ ــامــ ــ ــال واإلقــ ــقــ ــتــ االنــ
وتــشــابــه  الــجــنــوبــيــة  لــلــمــحــافــظــات  منطقتهم 
وضــعــهــم الــســيــاســي والــثــقــافــي. مــع ذلـــك، فقد 

حرموا من ذلك أخيرًا. 
وكانت سلطات عدن قد نفذت عمليات تهجير 
واسعة ملواطنني شماليني في عدن أغلبهم من 
الحدود الشطرية بني ما  إلى  تعز، وأعادتهم 
الديمقراطية  الــيــمــن  بجمهورية  يسمى  كـــان 
وحــدة  قبيل  اليمنية  الــعــربــيــة  والــجــمــهــوريــة 
 ذلـــك دفــع 

ّ
ــار 1990. لــكــن الــيــمــن فـــي مـــايـــو/ أيــ

الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي إلى 
إصدار توجيهات تلزم سلطات عدن بالوقف 
الكامل لترحيل أي مواطن يمني، وذلك بعدما 
كــشــفــت تــســجــيــات مـــصـــورة أعـــمـــال تهجير 
مــســتــمــرة ملــواطــنــني شــمــالــيــني مـــن املــحــافــظــة 

تحت الفتات انفصالية.

الفائدة المحتملة 
ليست عامًال كافيًا لتبرير 

تعٍد واسع على 
حقوق اإلنسان

ُكثر من سكان المدينة 
الخضراء في محافظة 

عدن ينتمون إلى 
محافظات شمالية

 
ّ

ــفــــشــــل حـــلـــيـــفـــي فـــــي كــــل الـــــجـــــديـــــد«: »كــــــــان الــ
محاوالتي للوصول إلى عدن من أجل حماية 
شــقــتــي الـــتـــي اشــتــريــتــهــا قــبــل ســبــع ســنــوات 
داخل مدينة نماء السكنية بالقرب من منطقة 
املنصورة. كلفتني شقتي الفاخرة ستني ألف 
دوالر أميركي وها أنا غير قادر على الوصول 
إليها‹‹. كثر هم أهل شمال اليمن الذين كانوا 
قــد اشــتــروا شققًا أخـــرى ضمن هــذا املــشــروع 
الـــســـكـــنـــي. وهـــــــؤالء يــتــخــذونــهــا إمـــــا لــلــســكــن 

العائلي أثناء االجازات، أو الستثمارها.
ــه حــاول مـــرارًا عــرض شقته 

ّ
يتابع العجيل أن

 عروض 
ّ
للبيع خال السنوات األخيرة، إاّل أن

الشراء لم تلبِّ ما نسبته 45 في املائة من قيمة 
الشقة األصلية بسبب انخفاض طلبات الشراء 
كــثــيــرًا. والــســبــب فـــي ذلــــك يــعــود إلــــى تــدهــور 
األوضــــاع األمــنــيــة وفــقــدان املــديــنــة مميزاتها 
ــمـــــرار الــــحــــرب  االســــتــــثــــمــــاريــــة نـــتـــيـــجـــة اســـــتـــ

ومعاركها في السنوات الثاث املاضية.
أمــا خــالــد عبد الــعــزيــز، فقد تمكن مــن إخــراج 
الــعــنــاصــر املــســلــحــة الــتــي كــانــت قـــد اســتــولــت 
على منزله قبل أشهر. بعد تحرير مدينة عدن 
مـــن ســيــطــرة جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــي( 
والـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــلـــي عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح، 
اســتــعــان عــبــد الــعــزيــز ببعض أقــربــائــه الــذيــن 
ــــدى املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة  يــنــتــمــون إلــــى إحـ
املـــجـــاورة لــعــدن. يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
 أصهاري من محافظة لحج الجنوبية، 

ّ
»لوال أن

التي  املسلحة  الجماعات  إجبار  استطعت  ملا 
احــتــلــت مــنــزلــي املــتــواضــع الــواقــع فــي املدينة 
الخضراء بعد طرد الحوثيني، من مغادرته«. 

ــــؤالء املــســلــحــني أتــى   إخـــــراج هـ
ّ
يــشــيــر إلــــى أن

بالقوة وليس بالتفاهم.
 كــثــيــريــن مـــن ســكــان 

ّ
يـــوضـــح عــبــد الــعــزيــز أن

ينتمون  عــدن  فــي محافظة  الــخــضــراء  املدينة 
بعضهم  أجــبــر  وقــد  شمالية،  محافظات  إلــى 
ــا يــمــلــكــونــه مـــن شــقــق خـــوفـــًا من  عــلــى بــيــع مـ
مــصــادرتــهــا فـــي حـــال زادت األوضـــــاع ســـوءًا. 
عدن  من  الشماليني  تهجير   حمات 

ّ
أن يؤكد 

زادت من هــذه املــخــاوف. يقول: »لــم أتخيل أن 
إلــى هــذا املستوى.. أن يطرد  يصل بنا الحال 
ــاه الــيــمــنــي مـــن مــنــطــقــتــه بـــدوافـــع  ــ الــيــمــنــي أخـ
أعمل  الجغرافي.  لانتماء  تبعًا  أو  سياسية 
فـــي صــنــعــاء مــنــذ ســـنـــوات وأســـكـــن فـــي مــنــزل 
فكرت في شراء  مستأجر في صنعاء. عندما 
منزل متواضع، اشتريته في عدن كونها أقرب 

إلّي من صنعاء، فأقربائي يسكنون فيها«.
بخاف ما يشعر به عبد العزيز، ال يجد يحيى 
األرحبي قلقًا من نهب الجماعات املسلحة في 
 
ّ
عدن منزله الذي اشتراه أخيرًا. هو يعتقد أن
الــحــقــوق ســـوف تــعــود إلـــى أهــلــهــا مهما طــال 
الـــزمـــن. يــضــيــف: »حــتــى وإن حـــدث انــفــصــال، 

فحص الحمض النووي 
لكّل مواطن ومقيم 
في الكويت بموجب 

قانون جديد، يرى فيه 
كثيرون تعديًا على 
الحريات الشخصية. 

ويعتبره آخرون بال فائدة، 
بل سببًا في تهديد بنية 

المجتمع الكويتي ككّل

الكويت ـ خالد الخالدي

الكويتية عــن نجاحها  الــحــكــومــة  إعـــان  فـــور 
الجديد،  الــوراثــيــة  البصمة  قــانــون  فــي تمرير 
ــيـــاســـي  ــي الــــــشــــــارع الـــسـ ــ ــدل فــ ــ ــجــ ــ ــد الــ ــاعــ تــــصــ
واالجــتــمــاعــي والــحــقــوقــي. حـــذر الــبــعــض من 
خـــطـــورة الـــقـــانـــون عــلــى الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة، وأخـــطـــاره عــلــى املـــدى القريب 
انــهــيــار مجتمعي كامل،  والــبــعــيــد، وإمــكــانــيــة 
إذا ما سارت الحكومة في تطبيقه، كما يقول 
نشطاء ومتخصصون في الشأن االجتماعي.

ــهـــجـــوم  وكـــــانـــــت الــــحــــكــــومــــة قـــــد اســـتـــغـــلـــت الـ
ــام الــصــادق في  االنــتــحــاري عــلــى مسجد اإلمــ
الكويت،  العاصمة  قلب  في  الصوابر،  منطقة 
البرملان  القانون في  لتمرر  عــام 2015،  صيف 
 خبراء سياسيني 

ّ
بعده بعشرة أيام فقط. لكن

 القانون كان ُيعّد له منذ سنوات 
ّ
يرجحون أن

 حادث التفجير لم يشكل أكثر من 
ّ
طويلة، وأن

فرصة سنحت للحكومة كي تستغلها وتمرره 
رغم ما فيه من انتهاكات قانونية وحقوقية.

ويهدف القانون الذي يتكون من 13 مادة إلى 
املواطنني  من  الوراثية  البصمة  عينات  جمع 
 من دخــل األراضـــي الكويتية. 

ّ
والوافدين وكــل

ويعاقب من امتنع عن إعطاء بصمته الوراثية 
بالحبس عامًا واحدًا والغرامة بمبلغ ال يزيد 

على 10 آالف دينار )نحو 30 ألف دوالر(.
يـــقـــول طــبــيــب فـــي األدلــــــة الــجــنــائــيــة، يــرفــض 
الكشف عــن اســمــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أمــر 
صعب وال يمكن تطبيقه، ولم يطبق من قبل 
للخصوصية  انتهاكًا  األكثر  الــدول  في  حتى 
 
ّ
الــشــخــصــيــة. ومــــن مــنــظــور تــخــصــصــي، فـــإن

العينات املخزنة، وبسبب كثرتها وقلة الطاقم 
 فـــرصـــة وجـــود 

ّ
الــطــبــي املـــشـــرف عــلــيــهــا، فـــــإن

وإن كـــان هـــذا عـــذرًا فــإنــه يمثل ردة فــعــل غير 
مبررة على اإلطاق في شرعنة هذا النوع من 

اإلجراءات«.
يضيف الجدعي: »لدينا ماحظات كثيرة على 
ــه ينطوي على شبهات 

ّ
أن القانون، منها  هــذا 

بأن  أولها  يتعلق  الدستورية،  بعدم  متعددة 
الــحــمــض الـــنـــووي يــعــبــر عـــن هـــويـــة اإلنـــســـان 

أن  قبل  والــتــي تصاحبه  والــوراثــيــة،  الجينية 
يولد وتستمر معه بعد موته، وال يحق ألحد 
لــم يكن هــذا األمـــر برضا  لع عليها، مــا 

ّ
أن يط

انتهاكًا  يعتبر  وإاّل  الـــشـــأن،  صــاحــب  وقــبــول 
للحق في الخصوصية، وهو من الحقوق التي 
يحميها الــدســتــور والــعــهــد الـــدولـــي الــخــاص 

بالحقوق املدنية والسياسية«. 
 القانون »يخلق قاعدة 

ّ
 وبحسب الجدعي، فإن

ــدًا تــحــتــوي عــلــى عــيــنــات  بـــيـــانـــات ضــخــمــة جــ
استثناء  دون  مــن  للجميع  الــنــووي  الحمض 
مــمــا قـــد يـــعـــّرض هــــذه املـــعـــلـــومـــات إلــــى ســوء 
االستخدام ونزع الثقة في إساءة استعمالها 
ويــرى  الخطأ«.  أو  الرسمية  الجهات  قبل  مــن 
الــجــدعــي أنـــه وحــتــى لــو كــانــت نــتــائــج فحص 
 الجهاز القائم 

ّ
الحمض النووي محايدة، فإن

واملشرف على النتائج وتخزينها قد ال يكون 
ويضيف:  العينات.  مــع  التعامل  فــي  مــحــايــدًا 

 جهة 
ّ
»هــنــاك تــعــارض مصالح واضـــح فــي أن

حقق 
ُ
ــراء االخــتــبــار هــي ذات الجهة الــتــي ت إجـ

في الجرائم، كما أنها تعطي للحكومة سلطة 
 
ّ
غير مسبوقة في التحكم في اإلنسان ، كما أن

النووي تؤدي  معرفة نتائج فحص الحمض 
إلــــى مــعــرفــة مــعــلــومــات ســـريـــة مـــخـــزونـــة في 

الخايا عن األفراد منها سلوكياتهم«.
افترضنا وجـــود عينة  »لــو  الــجــدعــي:  ويختم 
فإنها  الــجــريــمــة،  محل  فــي  بالصدفة  شخص 
الكلي على فحوصات  ستؤدي بعد االعتماد 
إدانــتــه، مما سيسبب  إلــى  الــنــووي،  الحمض 
حالة هلع فــي نفوس املقيمني والــزائــريــن في 
أو  الجسم  مــن  مــن سقوط أي شعرة  الكويت، 
الــلــعــاب بــل وسيضطر  قطعة مــن األظــافــر أو 
إلــى حفظها وإتــافــهــا بنفسه كــي ال تتواجد 

مصادفة في أي موقع جريمة«.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، يــــقــــول املــصــلــح 
الكويت  فــي  ــرة  االجــتــمــاعــي فــي محكمة األســ
»الــعــربــي الــجــديــد«:  عــبــد الــعــزيــز الـــدوســـري لـــ
»هــــذا الــقــانــون ســيــهــدم الــبــيــوت عــلــى رؤوس 
أصــحــابــهــا، وســيــدفــع بالكثير مــن األســـر إلى 
الطاق أو إلى التشتت. هناك أشخاص لديهم 
أمــــــراض نــفــســيــة ســـيـــأتـــون بــأبــنــائــهــم الــذيــن 
يشّكون بهم إلى املحكمة ويطالبون بالفحص 
الـــوراثـــي لــهــم وهـــو مــا سيفتح بـــاب شــر على 
املجتمع«. يضيف الدوسري: »لست سوداويًا، 
ــلــع عــلــى قــضــايــا فيها 

َ
لكننا فــي املــحــكــمــة نــط

فقدوا عقولهم ولديهم حــاالت شك  أشخاص 
وأمراض نفسية، يشّكون بأبنائهم ويتهمون 
زوجاتهم، فما بالك إذا تم تطبيق هذا القانون 

وأصبح وجوده شرعيًا في املحاكم«.
فـــور صــــدور الــقــانــون صــّرحــت مــديــرة مكتب 
الشرق األوســط لدى منظمة »هيومن رايتس 
ووتــــــش« ســـــارة لــيــا ويـــتـــســـون: »الـــعـــديـــد من 
اإلجــراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية 
 الــفــائــدة املحتملة 

ّ
مــن هجمات إرهــابــيــة، لــكــن

تــعــٍد واســـع على   كــافــيــًا لتبرير 
ً
ليست عــامــا

حقوق اإلنسان«.
 للقانون 

ّ
بدورهم، يرى مراقبون سياسيون، أن

إلى  أهــدافــًا سياسية غير معلنة، فهو يهدف 
إلــى األوراق الحكومية  إضــافــة ورقـــة جــديــدة 

الساعية إلى الضغط على املعارضني.

عــيــنــات خــاطــئــة أو تــطــابــق غــيــر صــحــيــح في 
العينات، كبيرة جدًا، مما قد يعّرض عائات 
في  أبــريــاء  بــأشــخــاص  ويلقي  للخطر،  كاملة 
الــســجــون لــفــتــرات طــويــلــة. واملــــشــــروع مكلف 

ماديًا ويستنزف القدرات الطبية في الدولة«.
فــي كلية  وفــي سياق قانوني، يقول األســتــاذ 
الحقوق في جامعة الكويت د. فواز الجدعي لـ 
»العربي الجديد«: »القانون الصادر بمشروع 
ــزم جـــمـــيـــع املـــواطـــنـــني  ــ ــلـ ــ ــكــــومــــي، والـــــــــذي ُيـ حــ
واملقيمني في الكويت بإجراء فحص الحمض 
النووي، وتخزين تلك املعلومات، بل والحكم 
عن  املمتنع  على  الباهظة  والغرامة  بالسجن 
إجراء الفحص، أو املزور، يعتبر أول قانون من 
هــذا الــنــوع تقوم بــه أي دولــة أو بــرملــان. ولقد 
استمعت إلــى تــبــريــرات وزيـــر الــدولــة لشؤون 
 ســبــب الــفــحــص هو 

ّ
مــجــلــس الــــــــوزراء، فـــي أن

الحادثة اإلرهابية في مسجد اإلمام الصادق، 

G G

رون  شماليون يهجَّ
من عدن

أرامل اليوسفيين 
مظلومات في تونس

بقية المقاومين األحياء 
ممن اعترفوا بتعّرضهم 

للظلم تمتعوا بالعفو

تونس ـ مريم الناصري

ــة املــــقــــاوم خـــذيـــري  ــلــ ــعـــدولـــي أرمــ فـــاطـــمـــة صـ
ــاء عــاطــلــني عن  ــنـ ــة أبـ ــعـ الـــصـــعـــدولـــي، أم ألربـ
العمل. عاشت فاطمة الحرمان والجوع بعد 
عائلتها  وعلى  عليها  ــرض 

ُ
ف الــذي  الحصار 

ــتــــداء مـــن ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املــــاضــــي، إلــى  ابــ
جانب مجموعة كبيرة من املقاومني رفضوا 
الحصول على بطاقة مقاوم في زمن الرئيس 
األســـبـــق، الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، نــظــرًا النــتــمــاء 

أغلبهم إلى الحركة اليوسفية املعارضة.
 الدولة لم تنصفها ولم 

ّ
تقول الصعدولي إن

السابق  النظام  تنصف عائلتها، ال في زمــن 
منح 

ُ
ـــهـــا لـــم ت

ّ
وال بــعــد الـــثـــورة، خــصــوصــًا أن

من  كغيرها  الــعــام  التشريعي  العفو  بطاقة 
عائات املقاومني اآلخرين، ولم تحصل على 

تعويض مادي أو معنوي.
أخريات  أرملة   11 أرملة من بني  الصعدولي 
لم  اليوسفية،  الحركة  إلــى  منتمني  ملقاومني 
الــتــمــتــع بــالــعــفــو التشريعي  ُيــمــنــحــن بــطــاقــة 
الــعــام  سنة 2011 كباقي الــعــائــات األخــرى، 
 بقية املقاومني األحياء ممن اعترفوا 

ّ
ولو أن

بــتــعــّرضــهــم لــلــظــلــم زمــــن بــورقــيــبــة تــمــتــعــوا 
ببطاقة العفو وُمنحت لهم تعويضات.

ــاوم  ــقــ ــه الــــعــــايــــش، ابــــــن املــ ــلــ ــقــــول ضـــيـــف الــ يــ
املقاومني   »قصة هــؤالء 

ّ
إن العايش،  إبراهيم 

تعود إلــى عــام 1962 حني عمدت الدولة إلى 
تــجــمــيــعــنــا وإحــــضــــارنــــا مــــن أمــــاكــــن ســكــنــنــا 
األصلية، من سيدي بوزيد والسوق الجديدة 
والــســنــد ومــنــزل بـــوزيـــان وقــفــصــة ومـــن عــّدة 

 بنا الرحال في منطقة 
ّ
مناطق أخرى، ليحط

املــكــنــاســي، حــيــث نــصــبــت لــنــا خــيــامــًا تركها 
ــا 365 شــخــصــًا،  ــنـ كـ الــــفــــرنــــســــي.  املـــســـتـــعـــمـــر 
ســّجــلــتــنــا فــي شــكــل فـــرق عــمــل، مــقــابــل أجــرة 
واحــد  وكيلوغرام  الــواحــد،  لليوم  مليم  مائة 
من الدقيق«. يتابع: »بتنا نعيش في منطقة 
 أغــلــب 

ّ
صــغــيــرة ســّمــيــت دشـــــرة الــــثــــوار، ألن

املــقــاومــني. وهـــي قــريــة صغيرة  سكانها مــن 
النصر، تقع في  الــيــوم بقرية  صــارت تسمى 
عملية  تــونــس.  فــي جنوب  املكناسي  منطقة 
التهجير تــلــك جــعــلــت كــثــيــريــن مــنــا يــفــقــدون 
أرضـــهـــم األصــلــيــة والـــتـــواصـــل مـــع قبيلتهم. 
ــلـــى أرضــــنــــا وديــــارنــــا  ــا عـ ــنــ ــاربــ اســــتــــولــــى أقــ
واســتــغــلــوهــا مــن دون إذنـــنـــا. وضــاعــت تلك 

األراضي معظمها، نتيجة الغياب الطويل«.
»الــدولــة   

ّ
إن العايش  آخــر، يقول  على صعيد 

اتـــخـــذت يــومــهــا جــمــلــة مـــن اإلجـــــــــراءات غير 
الرقابة  بتشديد  األســاس  في  تتمثل  املعلنة 
على تحّركات مجموعات متفرقة في الباد، 
أجــهــزة  الـــثـــوار. ولــجــأت  مــن ضمنها منطقة 
ــن إلـــى تــركــيــز آلــيــة رقـــابـــة عــلــى املــنــطــقــة،  األمــ

لــيــعــيــش أغــلــب هــــؤالء املــقــاومــني وضــعــيــات 
اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الـــذي 
ــرأت مــخــيــمــاتــهــم بسبب  ــتـ ــــرض عــلــيــهــم. اهـ

ُ
ف

العوامل الطبيعية، وُحرموا من بناء بيوت، 
فاضطروا إلى الحفر تحت األرض، واللجوء 
إلــــى الـــكـــهـــوف لــلــعــيــش فــيــهــا. كـــذلـــك انــقــطــع 
أغــلــب األبــنــاء عــن التعليم البــتــعــاد املــدرســة 

الحصار،  لذلك  نتيجة  كيلومترًا«.   20 نحو 
املقاومني  أولئك  من  كبيرة  مجموعة  أعلنت 
ــلـــوا عـــلـــى بــطــاقــة  الـــــــوالء لـــبـــورقـــيـــبـــة، وحـــصـ
مــقــاوم، تــحــّصــلــوا إثــرهــا عــلــى مــنــح شهرية، 
كذلك ُمنحت لهم أراض للسكن والزراعة. في 
حني رفــض نحو 33 شخصًا الحصول على 
بطاقة مــقــاوم، واخــتــاروا الــبــقــاء فــي الحركة 

الــيــوســفــيــة. مـــات 13 شــخــصــًا مـــن مجموعة 
ـــ33، وقــد حصل األحــيــاء منهم على بطاقة  الـ
وُمنحت   .2011 العام سنة  التشريعي  العفو 
ــة بــحــســب »جــمــعــيــة  ــاديــ لـــهـــم تـــعـــويـــضـــات مــ
الــوفــاء ملــقــاومــي وشــهــداء الــحــركــة القومية«. 
زلن  ما  اللواتي  املتوفني،  الباقني  أرامــل   

ّ
لكن

عــلــى قــيــد الــحــيــاة، لــم يتمتعن بــالــعــفــو، ولــم 
يحصلن على أي تعويضات.

 أبــنــاء هنية، أرمــلــة املــقــاوم علي بــن عمر 
ّ

كــل
شنني، عــاطــلــون مــن الــعــمــل، على الــرغــم من 
ــهــم حــمــلــة شـــهـــادات جــامــعــيــة. تــطــالــب هي 

ّ
أن

وعائلتها  بتضحيتها  بــاالعــتــراف  األخــــرى 
عائات  كباقي  تعويضات  على  والــحــصــول 
االعتراف فقط  عــاداًل  »ليس  تبرر:  املقاومني. 
بـــاألحـــيـــاء مـــن دون األمــــــــوات. نــحــن عــانــيــنــا 
كغيرنا من عائات املقاومني، وُحرم أبناؤنا 
مــن العمل ومــن الــعــاج ومــن كــل ضــروريــات 
الحياة. نطالب الدولة اليوم برد االعتبار إلى 

أرامل املقاومني«.
ــّدمـــت »جــمــعــيــة الــــوفــــاء ملـــقـــاومـــي وشـــهـــداء  قـ
ــيــــة« عـــريـــضـــة إلــــــى »هــيــئــة  ــقــــومــ ــة الــ ــركــ ــحــ الــ
في  بالنظر  فيها  تطالب  والكرامة«  الحقيقة 
ملفات أرامل املقاومني. كذلك تطالب بتوثيق 
مــأســاة عمرها 65  املقاومني لسرد  شــهــادات 
عامًا. كذلك، تطالب بتقديم اعتذار رسمي عن 
الــدولــة، وتقديم الرعاية  ما صــدر من أجهزة 
الصحية، وتحمل الدولة تكاليف املساعدات 
الــنــفــســيــة واالجــتــمــاعــيــة لــلــمــرضــى، وتــقــديــم 

التعويضات املعنوية واملادية. 
 مجلس الــــوزراء صـــادق، فــي تاريخ 

ّ
ُيــذكــر أن

إنشاء  على   ،2014 الثاني  يناير/كانون   23
إليها  وعهد  للمقاومني«،  الوطنية  »اللجنة 
دراســــة مــطــالــب االســتــفــادة مــن راتـــب مــقــاوم. 
وقــد تــقــّدم نحو 800 مــن املــقــاومــني واألرامـــل 
وبالتغطية  املــنــحــة  بــهــذه  للتمتع  بــمــطــالــب 
ــفـــيـــني  االجــــتــــمــــاعــــيــــة. وهـــــــــــؤالء مــــــن الـــيـــوسـ
والــيــســاريــني وغــيــرهــم مـــن الــفــئــات املــقــاومــة 
 مـــــن املــــنــــحــــة بــســبــب 

ً
الــــتــــي حــــرمــــت طـــــويـــــا

انتمائها الفكري أو السياسي.

قبل بعض  مــن  تاياند  فــي  املنظمة  الحملة 
املجموعات البوذية، من أجل إقرار ديانتهم 
كديانة رسمية وحيدة في الباد، تكشف عن 
تمييز تجاه املسلمني من مواطنيهم بالذات، 

بحسب خدمة »وورلد كرانش« اإلخبارية.
يــــخــــرج املـــســـلـــمـــون مــــن املـــســـجـــد مــــع نــهــايــة 
صاة الجمعة في دن تشاي، شمال تاياند. 
يتحادثون في ما بينهم وهم يتمشون بعيدًا، 
بينما يسرع سومجيت للحاق بحافلة. لديه 

رحلة طويلة، والقليل من الوقت.
يضطر سومجيت ومجموعة من جيرانه إلى 
يـــوم جمعة،   

ّ
كـــل نــحــو 145 كيلومترًا  الــســفــر 

نــان مسقط رأســـه، ال  للصاة. ففي محافظة 
مساجد أبدًا. يقول: »أترك بيتي منذ السابعة 
إلى  ني 

ّ
اللحاق بحافلة تقل أجــل  صباحًا من 

املــديــنــة. ثــم أســتــقــل حــافــلــة أخــــرى توصلني 
إلى املسجد«. يضيف: »تستغرق رحلتي إلى 
املسجد ما بني أربع وخمس ساعات. وغالبًا 

ما ال أصل في الوقت املناسب«.
املسلمون في نان أقلية صغيرة جدًا. فبينما 
يعيش في املحافظة 500 ألف بوذي، ال يزيد 
عدد املسلمني فيها على 60 شخصًا. حاولوا 
 خططهم منعت 

ّ
مــرارًا أن يبنوا مسجدًا، لكن

دائــمــًا. فــي أمــاكــن أخـــرى فــي شــمــال تاياند، 
ــــت احــــتــــجــــاجــــات الــــرهــــبــــان الـــبـــوذيـــني  ــفـ ــ أوقـ
الــيــومــيــة، بــرفــقــة الكثير مــن مــؤيــديــهــم، بناء 
الطعام  متاجر  وكــذلــك  املساجد،  مــن  العديد 

الحال.
الــخــافــات أعــمــق فــي جــنــوب تــايــانــد، حيث 
قــتــل مــا ال يــقــل عــن 6500 شــخــص مــنــذ عــام 

2004، فــي مــعــارك بــني مــلــيــشــيــات إســامــيــة 
والــقــوات الحكومية الــتــايــانــديــة. وبـــداًل من 
حصر الخافات في تلك املنطقة وحدها، ها 
هي تنتشر في عموم أنحاء الباد. وتغذيها 
تــعــلــيــقــات تــمــيــيــزيــة يـــدلـــي بـــهـــا أشـــخـــاص، 
كــاألكــاديــمــي والــراهــب الــبــوذي الــتــابــع ألحد 
أشهر املعابد في بانكوك، آفيشات برومجان.

وفــــي أحــــد خــطــابــات الــكــراهــيــة الــتــي بــدأهــا 
ر حتى   مسجد ُيفكَّ

ّ
العام املاضي، يقول: »كل

ببنائه فــي شــمــال تــايــانــد يــجــب أن يــواجــه 
 راهـــب 

ّ
ــل ــك مــقــابــل كــ ــ بـــالـــحـــرق املـــبـــاشـــر، وذلـ

)بوذي( قتلته رصاصة أو انفجار في أقصى 
الجنوب«.

املسلم،  الجامعي  األستاذ  يقول  املقابل،  في 
تشيانغ  مدينة  مــن  سيثامانيلي،  ســوشــات 

ــقـــدم مـــحـــاضـــرات فــــي الـــســـام  ــذي يـ ــ ــاي، الــ ــ مــ
تــاريــخ املسلمني في   

ّ
إن فــي جامعة »بــيــاب« 

بنغال وهنود  بينهم  ومــن  طــويــل.  تــايــانــد 
وصـــيـــنـــيـــون وبـــاكـــســـتـــانـــيـــون. وهـــــــؤالء كـــان 
 مسجد بان 

ّ
معظمهم من التجار. يضيف أن

 بني قبل أكثر من قرن. 
ً
مثا

في  الجديد  الدستور  مشروع  إلــى  بالنسبة 
تـــايـــانـــد والــــــذي ســيــصــوت عــلــيــه فـــي شهر 
ــه ال يــقــّر الــبــوذيــة 

ّ
أغــســطــس/ آب املــقــبــل، فــإن

ه من جهة أخرى 
ّ
دينًا رسميًا في الباد. لكن

يتضمن نصًا حول حماية األكثرية البوذية 
الــتــي تــشــكــل 90 فـــي املـــائـــة مـــن الــســكــان. وال 
ــــذا الـــنـــص حـــمـــايـــة األقــلــيــة  يــتــضــمــن مـــثـــل هـ

املسلمة.
)العربي الجديد(

ممنوع بناء 
المساجد في 

تايالند

زهير هواري

مــا زال دجــلــة والـــفـــرات يــتــابــعــان جــريــانــهــمــا كــمــا كــانــا مــنــذ أيـــام ملحمة 
جلجامش، وهما ال يعبآن كثيرًا بيوميات الحياة والصراعات السياسية 
وغــيــر السياسية املــنــدلــعــة. املــيــاه املــنــســابــة فــي املــجــريــن لــم تــتــوقــف عن 
يكترثان  ال  الحياة  كما  املالحة، هما  العربي  الخليج  مياه  نحو  االنسياب 

بتفاصيل ما يحدث.  
في كل طور من األطوار كانت تتضاعف أعداد الالجئن واملهجرين. الطور 
األخير يرتبط بنشوء وتوسع ما سمي دولة الخالفة اإلسالمية في الشام 
والعراق وهو أوسع مما سبق. لم تستطع هذه »الخالفة« استيعاب األقليات 
االيزيدين  تهجير  تــّم  وهكذا  براثنها،  بن  وقعت  التي  واألثنية  الطائفية 
ينج  ولم  والتركمان،  والشيعة  واملندائين  والصابئة  والشبك  واملسيحين 

السنة الذين كانوا يرون العراق دولة مدنية من هذا املصير. 
من تبقى أحياء من تلك الجماعات حمل ما يستطيع وخرج ال يلوي على 
شيء. خصوصًا وأن الجيش تناثر كغبار في فضاء العراق ومعه قوى 
أربــعــة مــاليــن غـــادروا بيوتهم على عجل  أقــل مــن  النظامية. ليس  األمـــن 
تاركن وراءهم كل ما جنته أيديهم من أشياء باتت بمثابة »غنائم« لهذه 
الــذي نشب في أعقاب هذا  الــدولــة. لم تقف األمــور عند هــذا الحد. القتال 
التطور قذف باملزيد من السكان نحو اللجوء والنزوح. عمليات التطهير 
أو  أستار  الضفاف ودون  ومــن مختلف  باتت مكشوفة،  واألثــنــي  الديني 
تمويه. وبالتأكيد كان التهجير يهدف إلى اعتماد هويات محددة للمناطق 
أربعة مالين عراقي من  يقل عن  ما ال  والــعــرق. هناك  الطائفة  أساسها 
بعيدة  أماكن  الى  انتقلوا  الذين  النازحن  من  تقريبًا  الالجئن وضعفهم 
عن مسارح وميادين االشتباكات. وكل سياسة معتمدة تقود الى مفاقمة 
وبـــروز مليشيا  دلــيــل،  الــى  املــركــزيــة ال يحتاج  السلطة  انهيار  ــاع.  األوضــ
والنتيجة  األزمـــة،  نــار  على  الزيت  الشعبي يصب  وغير  الشعبي  الحشد 
البقاء تحت سقوف  آثــروا  الذين  التي لم تفرغ بعد من سكانها  املــدن  أن 
بيوتهم، يعانون الجوع والعطش وغياب الخدمات الطبية األولية التي تقيهم 
املوت نزفًا أو مرضًا. وهكذا نحن أمام نسيج اجتماعي تم تمزيقه على 
نحو عنيف وشرس. ال شك أن سياسات نوري املالكي والى حد ما حيدر 
العبادي تقود الى تأبيد هذا الحال من خالل االمتيازات الطائفية والعرقية 
من جهة  واإلفقار  والتهميش  والحرمان  من جهة،  والطبقية  والسياسية 
ثانية. هذا ناهيك عن الفساد املستشري ونهب املال العام وتوزيعه على 
أمــام مشهد  بتنا  السياسية حتى  التركيبة  وانفجار  واملحاسيب  األزالم 
غرائبي ال شبيه له وال مثيل في عالم اليوم. النزيف العراقي قاد للعودة 
الى عصور ما قبل قيام الدول حيث ال سلطة، ال مؤسسات وال مرافق أو 
خدمات، وال كفاءات علمية ومهنية باقية إال في ما ندر. وهذا كله يجعل 
إمكانية الوصول إلى حلول تحفظ حياة الناس مهما كان انتماؤهم تتطلب 

معجزات ربانية ال تأتي وسط هذه التغريبة التي ال تتوقف.
)أستاذ جامعي(

تغريبة بالد الرافدين والجرحين

على خطى الشتات تحقيق
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مليشيات جنوبية انفصالية تنشط في عدن )األناضول(

بعض مقاومي االحتالل الفرنسي لم يُنَصفوا )فرانس برس(



قضايا

معين الطاهر

البحث عن خيارات وبدائل إليجاد 
حــلــول مــؤقــتــة، أو دائــمــة، للقضية 
الفلسطينية مسألة ال تنتهي، فما 
أن تنتهي مبادرٌة حتى تبدأ أخــرى، وإذا لّف 
النسيان مشروع قرار أممي، أو شهدنا تراجع 
أو  انتفاضًة  أو  حربًا  أو  نهايتها،  أو  مرحلة 
 الزيارات املكوكية للمنطقة تتكثف، 

ّ
توترًا، فإن

واألروقة الدولية تشهد استعداداٍت محمومًة 
ملشاريع أو أنصاف حلول جديدة، ويهدف ذلك 
الــصــراع،  إدارة  فــي  التحّكم  إلــى  بشكل رئيس 
ووضــع حــدود له، ومنع انفجاره، والحيلولة 
دون امتداد نتائجه وآثاره إلى منطقة الشرق 
األوسط برمتها، ويبدو هذا جليًا منذ نشوء 
إثر وعد بلفور )1917(،  الفلسطينية  القضية 
إذ ال تكاد تخلو سنة على امتداد هذا التاريخ 
الطويل مــن مــبــادرة أو اقــتــراح هــنــا، أو لجنة 
ومشروع قــرار ومؤتمر هناك. وتــزداد األمــور 
تعقيًدا، في ظل الظروف التي تجتاح اإلقليم، 
والـــحـــروب الــداخــلــيــة الــتــي تشتعل فــيــه، ومــا 
ُيــــشــــاع عــــن إعــــــــادة تــقــســيــم املـــنـــطـــقـــة، ورســــم 
حـــدود جــديــدة لــهــا، ومــحــاولــة إيــجــاد محاور 
فيها،  دور  الصهيوني  للعدو  يــكــون  جــديــدة 
ــدافـــئ« الـــذي  ــو مـــا أطــلــق عــلــيــه »الـــســـام الـ وهـ
أخــيــرًا،  السيسي  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد  أطلقه 
ودعــا فيه إلــى ســام شامل في املنطقة كلها، 
وهـــو مــا يــســتــدعــي مــقــاربــًة جــديــدة للمسألة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قـــد يــكــون تـــجـــّدد الــحــديــث عن 
الــكــونــفــيــدرالــيــة األردنــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة أحــد 

أشكالها املتاحة.

الخيار األردني 
ليس ما ُيعرف بالخيار األردني لحل القضية 
الفلسطينية جــديــًدا أو طــارًئــا، بــل هــو خيار 
 

ّ
رافـــــق هــــذه املـــســـألـــة مــنــذ بـــدايـــاتـــهـــا، ذلــــك أن
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة اعــتــبــرت شــــرق األردن 
الوطن املتاح للفلسطينيني، وتبّنت لجنة بيل 
أعقاب  في   )1937 تموز  )يوليو/  البريطانية 
ثــــورة 1936 مــفــهــومــًا قــريــًبــا مـــن هـــذه الــرؤيــة 
فلسطني  بتقسيم  أوصـــت  حــني  الصهيونية، 
إلى ثاثة أقسام: دولة يهودية، منطقة انتداب 
بــريــطــانــي عــلــى األمــــاكــــن املـــقـــدســـة، ومــنــطــقــة 

عربية ُتضم إلى شرق األردن. 
بــعــد حـــرب 1948، وفـــي الــيــوم الـــذي ُعــقــد فيه 
ــنـــي فــــي غــــــزة، ملـــنـــح الــشــرعــيــة  ــر الـــوطـ ــمـ ــؤتـ املـ
الشعبية لحكومة عموم فلسطني التي ُشكلت 
بــرئــاســة أحــمــد حــلــمــي عــبــد الــبــاقــي )1/ 11/ 
1948(، ُعــقــد فـــي عـــّمـــان مــؤتــمــر آخـــر حــضــره 
لسحب  الفلسطينية،  الضفة  مــن  شخصياٌت 
الــشــرعــيــة مـــن مــؤتــمــر غـــزة والــهــيــئــة الــعــربــيــة 
ــام   الــعــلــيــا كــمــمــثــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وقـ
الــلــه األول  مــؤتــمــر عــّمــان بتكليف املــلــك عــبــد 
ذلك  لُيستكمل  فلسطني،  عــرب  حــقــوق  بحفظ 
الحًقا بإعان وحــدة الضفتني في 28 إبريل/ 

نيسان 1950.
بعد االحتال الصهيوني للضفة الفلسطينية 
)يونيو/ حزيران 1967( حافظ النظام األردني 
عــلــى والء الــنــخــب الــتــقــلــيــديــة والـــوجـــهـــاء، بل 
العام في مواجهة  الشعبي  املــزاج  كــان شعار 
االحـــتـــال الــصــهــيــونــي »100 إقــلــب وال واحــد 
أفــراد  )إقلب كلمة كانت يستخدمها  شــالــوم« 
قوات البادية املكلفة بقمع التظاهرات وحفظ 
النظام بديًا لكلمة انصرف( في تعبير واضح 
بأي  والتمسك  لاحتال،  الشعب  رفــض  على 
شــكــل مــن الــســيــادة الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم مّما 

عانوه سابًقا على صعيد الحريات.
استمر مجلس النواب األردني السابق، والذي 
كــــان يــتــشــكــل ُمــنــاصــفــة بـــني ســكــان الضفتني 
ــة فـــي عــمــلــه، وكــذلــك  ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة واألردنـ
ــال الــحــكــومــات الــتــي ُشــكــلــت وحــافــظــت في  حـ
 

ّ
أن إاّل  الــتــوازن الجغرافي،  تشكيلها على هــذا 

نفوذ النظام األردني بدأ بالتراجع بالتدريج 
ملصلحة منظمة التحرير الفلسطينية، وتأثر 
بــشــكــل واســــع بــعــد أحـــــداث ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

.1970
اعـــتـــرف الــنــظــام فـــي األردن بـــوجـــود قــطــريــن، 
ــك فـــي مـــشـــروع املــمــلــكــة الــعــربــيــة املــتــحــدة  وذلــ
 ،1972-3-6 فــــي  حـــســـني  ــلــــك  املــ طــــرحــــه  الـــــــذي 
ــقـــطـــر الــفــلــســطــيــنــي مــــن الــضــفــة  ويـــتـــشـــكـــل الـ
فلسطينية  أرض  وأي  املحتلة،  الفلسطينية 
ــارة غير معلنة  أخـــرى يــتــّم تــحــريــرهــا، فــي إشـ
إلى قطاع غزة، على أن يكون امللك حسني رأس 
الــعــام لجيشها. ولعلها املــرة  الــدولــة والــقــائــد 
 يتجاوز مقررات 

ٌ
األولى التي ُيطرح فيها شكل

مــؤتــمــر أريــحــا بــدمــج الــضــفــتــني، ويستبدلها 
والكونفيدرالية.  الفيدرالية  بشكٍل يجمع بني 
 مشروع اململكة العربية 

ّ
وبذلك يمكن القول إن

اللبنة األولـــى ألي طـــرٍح الحق  املــتــحــدة شكل 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوع الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة األردنـ ــــوضـ حــــــول مـ

الفلسطينية.

حرب تشرين 1973
نقلت حرب تشرين الوضع العربي إلى مرحلة 
جــديــدة، إذ فتحت الــبــاب واســعــًا أمــام تسوية 

وأدخــلــت  األوســــط،  الــشــرق  لقضايا  سياسية 
مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر فــــي ســـيـــاقـــاتـــهـــا، مــــا وّلــــد 
تحالفات جديدة في املنطقة، وصراعًا داخليًا 
أطــــاح بــالــتــضــامــن الــعــربــي الــــذي ســـاد أجـــواء 
الحرب، إذ خرجت مصر عن اإلجماع العربي، 
بعد توقيعها على صلح منفرد مع إسرائيل 

في منتجع كامب ديفيد.
ــاول الــنــظــام األردنـــــي أن  فـــي هـــذه املــرحــلــة، حــ
األردنــيــة،  الجبهة  على  للقوات  فــصــًا  يحقق 
أســـــوة بــمــا حــــدث عــلــى الــجــبــهــتــني الــســوريــة 
ــدم في  ــة. وبــــذلــــك، يــضــمــن مـــوطـــئ قــ ــريـ واملـــصـ
الــضــفــة الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، ويـــحـــوز على 
الجهد  هــذا   

ّ
أن إاّل  التسوية،  قطار  فــي  مقعده 

باء بالفشل، على الرغم من الوعود األميركية.
ــر الــتــي  ــزائــ ــلــــك حـــســـني عــــن قـــمـــة الــــجــ غـــــاب املــ
انـــعـــقـــدت بــعــد الــــحــــرب، لــكــّنــه أرســـــل رســـالـــًة، 
بواجبنا في تحرير  نقوم  أن  »بعد  فيها  قــال 
... فسُنمكن  الضفة الغربية والقدس الشريف 
يختاروا ألنفسهم  أن  األردن  غربي  من  أهلنا 
الــذي  الـــذي يــريــدون، ونــظــام الحكم  املستقبل 
يرتضون، ويقّرروا .. إذا كانوا يريدون البقاء 
معنا، أو االتــحــاد وإيــانــا، أو االنفصال عّنا«. 
وتــابــع »إّنــنــا ونحن ال نــّدعــي ألنفسنا التكلم 
نسّلم  ال  فـــإّنـــا  جــمــيــًعــا،  الفلسطينيني  بــاســم 
لغيرنا بمثل هذا االدعاء«، في إشارٍة واضحٍة 
ــة الــتــمــثــيــلــيــة ملــنــظــمــة الــتــحــريــر  ــفـ إلــــــى الـــصـ

الفلسطينية.
لـــم تــتــجــاوب قــمــة الـــجـــزائـــر، وال قــمــة الــربــاط 
الــتــي أعــقــبــتــهــا مـــع رســـالـــة املــلــك حــســني، وتـــّم 
 منظمة 

ّ
الــدول العربية بــأن االعتراف بإجماع 

ــــي املـــمـــثـــل الــــشــــرعــــي والـــوحـــيـــد  الـــتـــحـــريـــر هـ
القرار،  هــذا  أهمية  ومــع  الفلسطيني.  للشعب 
كــانــت مــتــعــددة،  اتـــخـــاذه  الـــدوافـــع وراء   

ّ
أن إاّل 

ــيـــات بــعــض  وتـــحـــمـــل فــــي بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا نـ
القضية  أعــبــاء  مــن  بالتخلص  العربية  الـــدول 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــحــمــيــلــهــا ملــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية وحدها، وتوريطها في التسوية 
السياسية املطروحة، وإبرام الصلح مع العدو 
ــد اعـــتـــبـــر وزيــــــر الــخــارجــيــة  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي. وقـ
أن هذا  في حينه، هنري كيسنجر،  األميركي 
الــقــرار عــّقــد األمـــور فــي الــشــرق األوســــط، وأّنــه 
املحتلة  الفلسطينية  ــــي  األراضـ مــن  جــعــل  قــد 
أرضًا متنازعًا عليها، بعد أن تراجعت الوالية 

األردنية عنها. 
تشير شخصيات أردنية بأصابع االتهام إلى 

ــة الــــــربــــــاط، أخـــــــذت الـــســـيـــاســـة  ــمـ ــد قـــــــرار قـ ــعـ بـ
األردنية منحًى آخر، إذ اعتبرت ُنخب أردنية 
األردن  األوان ألن يتخلص  آن  قــد  أّنــه  حاكمة 
 على 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأن الــقــضــيــة  عــــبء  مـــن 

دولــة  أي  مــع موقف  يتماثل موقفه  أن  األردن 
التأييد الرسمي  عربية أخــرى، وينحصر في 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ملــــحــــاوالت مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر االنـ
عملية التسوية في املحافل الدولية، وانعكس 
هذا داخليًا في البدء بسياسة أردنة الوظائف، 
الــفــلــســطــيــنــيــة من  واســـتـــثـــنـــاء ذوي األصــــــول 
الــوظــائــف الــعــامــة، وخــصــوًصــا فـــي األجــهــزة 
السيادية، وتخفيض نسبتهم في التشكيات 

الوزارية.
شـــهـــدت الــــعــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة بــــني الــنــظــام 
األردنـــــي ومــنــظــمــة الــتــحــريــر بــعــض التحسن 
 

ّ
أن إاّل  السبعينيات،  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي 

بقيت سائدة،  املتبادل  والشك  الريبة  عاقات 
واستمرت النظرة األمنية والخشية من ازدياد 
السياسة  فــي  تتحّكم  وتأثيرها  املنظمة  قــوة 
 عــني املــلــك حــســني بقيت تنظر 

ّ
األردنـــيـــة، لــكــن

بــاتــجــاه اســتــعــادة نــصــف ُمــلــكــه الــــذي ضـــاع، 
وبــــقــــي يـــتـــحـــنّي الـــفـــرصـــة لــــذلــــك، لـــعـــل بــعــض 

معطيات السياسة السائدة تتغير.

الخروج من بيروت 
املنافي،  فــي  نفسها  التحرير  منظمة  وجـــدت 
عــــت قـــواتـــهـــا وكــــوادرهــــا عــلــى مختلف 

ّ
ــوز وتــ

الــــدول الــعــربــيــة، وتــعــّرضــت ملحنة االنــشــقــاق، 
تكثيف  إلــى  مــدى حاجتها  قيادتها  وأدركـــت 
ذلــك،  حسني  املــلــك  التقط  السياسي.  تحركها 
ودعم شرعية ياسر عرفات، وتّم عقد اجتماع 
للمجلس الوطني الفلسطيني في عّمان، جّدد 
شرعية املنظمة ومؤسساتها املختلفة، وقّدم 
لاتحاد  وثيقة  مــســودة  الفلسطيني  الــطــرف 
الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــي األردنــــــــــي الــفــلــســطــيــنــي مــن 
ثــاث مــراحــل، تضمنت األولـــى خطة للتحرك 
ــيـــعـــاب جـــــزء مــن  ــتـ الـــســـيـــاســـي املـــشـــتـــرك، واسـ
إلى  األردن، وصـــواًل  فــي  الفلسطينية  الــقــوات 
الــتــي تجري  االنتقالية  املــرحــلــة  االتــفــاق على 
النهائية  واملــرحــلــة  الــســام،  مــفــاوضــات  فيها 
ــتـــي ســـتـــتـــّم بـــعـــد االنـــســـحـــاب اإلســـرائـــيـــلـــي،  الـ
وتــشــمــل تــشــكــيــل مــجــلــس رئـــاســـة أو رئــيــس، 
ومسمى ذلــك هو االتحاد العربي الــذي يضم 
قطرين، فلسطني واألردن، لرعاياه جواز سفر 
موحد، ُيشار فيه إلى القطر، وُتشّكل حكومة 

وبرملان مناصفة بني القطرين.
أصبح لياسر عرفات مكتب في عّمان في حي 
الــنــزهــة، كما وجــد خليل الــوزيــر )أبـــو جهاد( 
الفلسطينية  الــلــجــنــة  أعــمــال  فــيــهــا، ونــشــطــت 
األردنــــيــــة املــشــتــركــة، ووقــــف الــنــظــام األردنــــي 
مــع عــرفــات فــي صــراعــه مــع الــنــظــام الــســوري، 
وســاهــم فــي فتح قــنــوات اتــصــال مــع الــواليــات 
 الشكوك املتبادلة بقيت تسيطر 

ّ
املتحدة، إاّل أن

عــلــى الــعــاقــات بــني الــطــرفــني، عــلــى الــرغــم من 
تحّسنها النسبي.

ــم يـــــدم شـــهـــر الـــعـــســـل هـــــذا طــــويــــًا، إذ ثــّمــة  لــ
مــتــطــلــبــات لـــم تــســتــطــع املــنــظــمــة أن تــوّفــرهــا 
الستمرار التحرك السياسي املشترك، وأولها 
قــراري مجلس األمــن 242 و338  املوافقة على 

ــًا النـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى مــؤتــمــر  ــ ــــروريـ شـــرطـــًا ضـ
السام الذي كان يجري اإلعداد له، إذ وضعت 
املــنــظــمــة شــرًطــا العــتــرافــهــا، قــوامــه أن يصدر 
بــيــان أمــيــركــي، يشير إلــى الــحــقــوق املشروعة 
للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره. 
وعندما قدمت للملك حسني صيغة لاعتراف 
تبدو مقبولة، كــان الــوقــت قــد فــات، واملــلــك قد 
اتخذ قراره منذ 1986. وضمن هذا السياق، تّم 
االجتماع الشهير مع شيمون بيريز في لندن، 
وُطـــرد أبــو جــهــاد مــن عــّمــان، وُأغــلــقــت مكاتب 
 ثّمة سياسة أردنية جديدة 

ّ
حركة فتح، وبدا أن

قــوامــهــا إيــجــاد شــخــصــيــات بــديــلــة مــن داخــل 
الفلسطينني  لــتــمــثــيــل  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــضــفــة 
بالتنسيق مع األردن في أي مفاوضات قادمة.

ــــى  شـــّكـــلـــت االنـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــىة األولـ
غير  دعــمــًا  وقــّدمــت  للجميع،  مفاجأة   )1987(
مـــحـــدود لــلــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي املــنــفــى، 
ــر مــحــاولــة إليـــجـــاد بــدائــل  وأنـــهـــت عــمــلــيــًا آخــ
عــن منظمة الــتــحــريــر، مــا اضــطــر املــلــك حسني 
الــخــلــف، واتــخــاذ  إلــى  للتراجع خــطــوة كبيرة 
القانوني واإلداري )1988(  قــرار فك االرتــبــاط 
ــة الـــضـــفـــة الــفــلــســطــيــنــيــة   ــاقــ الــــــــذي يـــنـــهـــي عــ

باألردن.
فــي ســنــة 1990 ُعــقــد مــؤتــمــر مــدريــد لــلــســام، 
ــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تــّمــت  وحـــضـــرتـــه وفـــــود عـ
ــن مــنــظــمــة  ــ تـــســـمـــيـــة الـــــوفـــــد  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
الــتــحــريــر. ولــكــن، تــحــت مظلة الــوفــد األردنـــي 
الذي ترأسه الدكتور عبد السام املجالي، لكن 
لبلورة عاقة  األخــيــرة  املــحــاولــة  كانت  لعلها 
كونفيدرالي،  أســاس  على  فلسطينية  أردنــيــة 
إذ كانت املياه تجري في مكان آخــر بني وفد 
عباس  محمود  برئاسة  التحرير  منظمة  من 
ووفد إسرائيلي في النرويج، أسفر عن اتفاق 
أوسلو، وأنهى كل حوارات مدريد وواشنطن 

ونقل املنطقة بأسرها إلى وضع جديد.
إذ  اتفاق أوسلو جــاء سريًعا،  رّد األردن على 
الــكــيــان  اتــفــاقــيــة وادي عــربــة مـــع  ــع األردن  وقـ
الصهيوني، وكان بذلك الطرف العربي الثالث، 
بــعــد مــصــر ومــنــظــمــة الــتــحــريــر الــــذي يعترف 
بإسرائيل، وفي تبرير واٍه لسبب توقيع هذا 
حماية  يستهدف  بأّنه  بعضهم  زعــم  الصلح، 
األردن من الرؤية الصهيونية التاريخية التي 
أي  مــن  للفلسطينيني، وخــوًفــا  تعتبره وطــًنــا 

محاولة لتحويل اتفاق أوسلو بهذا االتجاه.
 

ّ
لم تنجح هذه الصيغة لسبٍب رئيس، وهو أن

 العائق أمام أي صيغة 
ّ

كا الطرفني تجاها أن
وحــــدويــــة، مــهــمــا كــــان شــكــلــهــا هـــو االحـــتـــال 
الــصــهــيــونــي لـــــأرض، وبـــــداًل مـــن الــبــحــث في 
ــــرى الــتــنــافــس  ــــال، جـ ــتـ ــ آلــــيــــات مـــواجـــهـــة االحـ
معه،  ويتفاهم  االحــتــال  سيفاوض  مــن  على 
 الــســيــاســة الــصــهــيــونــيــة عــلــى اخــتــاف 

ّ
إذ أن

ــي أي لـــحـــظـــة، أن  ــّرر، فــ ــ ــقـ ــ ــم تـ مـــعـــســـكـــراتـــهـــا، لــ
تــتــنــازل عــن هــذه األراضــــي، أو حتى عــن جزء 
أو فلسطينيًا،  كـــان  أردنـــيـــًا  طــــرف،  مــنــهــا ألي 
وهـــــذه الــنــتــيــجــة خــلــص إلــيــهــا املـــلـــك حــســني، 
بعد مفاوضاته املباشرة مع مختلف الزعماء 
الـــصـــهـــايـــنـــة، مــــن مــــوشــــي دايــــــــان فــــي أواخـــــر 
الليكودي،  شامير  اســحــاق  إلــى  الستينيات، 
مــــرورًا ببيريز ورابــــني مــن حـــزب الــعــمــل، ولــو 
أعطاه أحدهم أي تنازل أو تلويح بالعزم على 
االنسحاب من أغلب األرض املحتلة، لفعل هذا 

االتفاق وأنجزه.
)كاتب فلسطيني(

خيار عّمان لحل القضية ليس جديدًا أو طارئًا

مشروع السالم الدافئ 
ووهم الكونفدرالية األردنية ـ الفلسطينية

تشير قراءة تاريخ القضية الفلسطينية إلى أن الحديث الجاري اليوم عن »السالم الدافئ«، ليس منعزًال عن السياق وليس بريئًا، بل 
هو استكمال لالستراتيجية التي حكمت القضية منذ وعد بلفور حتى اللحظة، أي التحّكم في إدارة الصراع، ووضع حدود له، 
ومنع انفجاره، والحيلولة دون امتداد نتائجه وآثاره إلى المنطقة العربية. الكاتب معين الطاهر يقودنا في دهاليز السياســة 

الدولية واإلقليمية عبر مطالعته هذه

)Getty( ياسر عرفات مع الملك حسين 17 مايو 1998 في عّمان

الفلسطينية  السالم  عملية  في  تقّدم  ألي  أفــق  أي  اآلن  يوجد  ال 
كونفيدرالية،  عالقة  عبر  أردنيًا  غطاًء  منحها  تّم  لو  حتى  اإلسرائيلية، 
وليس  إليها،  ج(  )منطقة  المحتلة  األراضـــي  بضم  تفكر  فإسرائيل 
االنسحاب منها أبدًا. إال أّن نظرة متفحصة ألفكار اليمين الصهيوني كما 
عبر عنها أفيغدور ليبرمان، توضح أّن ثّمة إمكانية لتحقيق مثل هذا 
المشروع، إذ يدعو ليبرمان لتحقيق سالم شامل عربي إسرائيلي، وليس 
سالمًا فلسطينيًا إسرائيليًا، لتغدو المسألة الفلسطينية منتجًا ثانويًا لهذا 

السالم الشامل.

سالم عربي ال فلسطيني
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شهدت العالقات 
السياسية بين النظام 

األردني ومنظمة 
التحرير بعض التحسن 

في النصف الثاني 
من السبعينيات، إلّا أّن 
عالقات الريبة والشك 
المتبادل بقيت سائدة

شّكلت االنتفاضة 
األولى مفاجأة 

للجميع، وأنهت عمليًا 
آخر محاولة إليجاد 
بدائل عن منظمة 

التحرير

اإليحاء لبعض  كــان وراء   هنري كيسنجر 
ّ

أن
الــقــرار، لعرقلة فك  الــدول العربية بتبني هــذا 
أي  األردنــيــة، وتعقيد  الجبهة  على  االرتــبــاط 
حـــل يــتــعــلــق بـــــاألرض الــفــلــســطــيــنــيــة، وحــصــر 
أي حـــلـــوٍل مــرحــلــيــٍة ضــمــن ســيــاســة الــخــطــوة 
املصرية  الجبهتني  فــي  اتبعها  الــتــي  خــطــوة 
 

ّ
أن ثّمة تصور عربي خاطئ  كــان  والــســوريــة. 

 جائزتها 
ّ

وأن أدنــى  أو  قــاب قوسني  التسوية 
الفلسطينية سينالها من يحوز  على األرض 
الفلسطيني،  الشعب  بتمثيله  االعــتــراف  على 
طغت معركة التمثيل على أولويات التحرير، 

ولم يُفز بالغنيمة سوى العدو الصهيوني.

الثالثاء 7  يونيو / حزيران 2016 م   2 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 645  السنة الثانية
Tuesday 7 June 2016

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

تونس: انتقادات للتلفزيونات ودعوات إلى المقاطعة

المصور محمود أبو حمدة... فنان الزاوية األخرى

تونس ـ خولة العشي

التونســية  التلفزيونّيــة  القنــوات  تســابق 
الزمــن للتعريــف بمنتوجهــا الرمضانــي من 
ومسلســات  مســابقات  وبرامــج  منوعــات 
ستشــهرين 

ُ
امل حــول  التنافــس  إطــار  فــي 

علنــني( ولضمــان نســب مشــاهدة عاليــة، 
ُ
)امل

 - الدينيــة  املناســبة  - هــذه  لــه 
ّ
ملــا تمث نظــًرا 

املــوارد  وتوفيــر  املــادي  للربــح  فرصــة  مــن 
البصريــة  اإلعــام  لوســائل  بالنســبة 
 أغلــب مــا جــاء 

ّ
العموميــة والخاصــة. غيــر أن

فــي تفاصيــل هــذه البرامــج لــم يــرق إلــى فئــة 
مواقــع  عبــر  عبــرت  التونســيني،  مــن  هامــة 
التوصــل اإلجتماعــي، عــن رفضها ملا ســّمته 
»املتاجــرة بالشــهر الكريــم عبــر برامــج إثارة 
األخاقــي«،  االنحــال  تنشــر  ومسلســات 

حسب تعبير بعضهم.
التلفزيونّيتــني  القناتــني  إلــى   

ً
وإضافــة

قنــوات  أربــع  تتنافــس  والثانيــة،  األولــى 
خاصــة هــي: »نســمة«، »الحــوار التونســي«، 
»التاســعة« و»حنبعــل«، علــى تحصيل أكبر 
عدد من املشــاهدين التونســيني واملغاربيني 
عمومــًا، بتقديــم برامــج ومسلســات جديدة 
وقديمة. ومن بني البرامج التي شدت انتباه 
والتــي  املاضيــة،  الســنة  خــال  املتابعــني 
نذكــر  املوســم،  هــذا  خــال  بثهــا  ســيتجدد 
برنامــج األلعــاب الشــهير »دليلــك ملك« على 
قنــاة »الحــوار التونســي« الــذي ُيقــّدم جائزة 
دوالر،  ألــف   500 نحــو  إلــى  قيمتهــا  تصــل 
والجزء الثاني من املسلســل الذي أثار جداًل 
خــال الســنة املاضيــة أيضــًا »أوالد مفيــدة« 
علــى نفــس القنــاة، والذي تدور أحداثه حول 
الخيانــة الزوجيــة والعاقات غير الشــرعية. 
كمــا أثــار انتبــاه املشــاهدين إعــان الكاميــرا 
»التاســعة«  قنــاة  تعدهــا  التــي  الخفيــة 
بســبب محتواهــا واملتمثــل في خــداع بعض 
مباشــرة  مكاملــة  تمريــر  عبــر  السياســيني 
زيــن  الســابق  الرئيــس  أنــه  مــن يظنــون  مــع 
العابديــن بــن علي، مما أثار ارتباك بعضهم 

وفضح بعض ردود الفعل غير املتوقعة.
البرامــج  بعــض  مقاطعــة  دعــوات  وحــول 
واملسلســات الرمضانيــة، تقــول الصحافيــة 
»املغــرب«،  فــي جريــدة  الثقافيــة  بالصفحــة 
 
ّ
إن الجديــد«،  »العربــي  لـ خليــل،  مفيــدة 

»نجــاح القنــوات التلفزيونّيــة في رفع نســب 
لــم  املشــاهدة خــال شــهر رمضــان املاضــي 

منوعات
شغل خبر تمّكن قراصنة من اختراق تغريد

حسابي المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة »فيسبوك« مارك زوكربيرغ، 
على ُكّل من »تويتر« و»بينتريست« 

المغردين بسبب تسريب على »لينكد 
إن«، فدونوا عن القصة وأعادوا نشر 

الخبر، مشيرين إلى أن ال شخص آمنًا من 
االختراق األمني اليوم.

استقباًال لشهر رمضان، غرد 
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 

»تويتر«، جاك دورسي، على حسابه 
الرسمي على الموقع باللغة 

العربية للمرة األولى منذ 2006، 
مهنّئًا المسلمين بحلول شهر رمضان، 

فحصدت التغريدة خالل 12 ساعة أكثر 
من 15 ألف إعادة تغريدة. 

في مصر، انشغل المغردون بإلغاء 
امتحان التربية الدينية بعد تسريب 

امتحان اللغة العربية أول من أمس. 
فدّون الناشطون على »فيسبوك« 

و»تويتر« عبر وسم »سابوا العربي 
وألغوا الدين«، ونشروا عن صفحة 

»شاومينج غشش الثانوية« التي 
تتخصص في الغش.

في لبنان، وتزامنًا مع بداية شهر 
رمضان، دّون أحد العاملين في قناة 

»المستقبل« عن مأساة موظفيها، 
بسبب األزمة المالية المستمرة منذ 

حوالى عام، والتي بسببها ال يحصل 
الموظفون على رواتبهم. وكتب عن 

الديون المتراكمة على الموظفين 
وأثر ذلك على حياتهم.

املحتــوى  مــن  املشــاهدين  اســتياء  ُيخــِف 
واملبتــذل  التقنــي،  املســتوى  علــى  املتوســط 
ــا علــى مســتوى املواضيــع املطروحــة 

ً
أحيان

وطريقة تمريرها«.
أمــا الصحافــي شــكري بــن عيســى، فهــو مــن 
القنــوات  بعــض  بمقاطعــة  املطالبــني  بــني 
التلفزيونّيــة الخاصــة. وبــرر بــن عيســى هذا 

الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  املوقــف، 
شرســًا،  ســيكون  »التنافــس  يقــول  حيــث 
التــي  القنــوات  لبعــض  بالنســبة   

ً
خاصــة

»وجــود«  قضيــة  رمضــان  شــهر  لهــا  يمثــل 
ــه 

ّ
أن إلــى  عيســى  بــن  وُيشــير  الســتمرارها«. 

»بصفٍة عاّمة، تتمحور البرامج على استثارة 
الغرائز أو اللهث وراء الربح السهل واعتماد 

تهويــل الظواهــر، والتركيــز فــي املسلســات 
علــى العنــف واملخــدرات والجريمــة وقضايــا 
واملجــون  الزوجيــة  والخيانــة  الشــرف 
والدعارة واملكر واالنتهازية، حتى إن بعض 
املسلسات أصبحت مشاهدها ال تخرج عن 

غرف النوم«.
وُيضيف بن عيسى »السيتكومات )البرامج 
الهزلّية( التي تعتمد الهزل واملواقف سريعة 
ســلوكيات  علــى  ترّكــز  مــا   

ً
عــادة التغّيــر، 

وأشــكال  ولهجاتهــم  املهّمشــة  الجهــات 
الركاكــة  عليهــا  وتغلــب  عندهــم،  اللبــاس 
والبــذاءة والتفاهــة أكثــر مــن الهــزل، وتميــل 
إلــى إثــارة املواقــف الغبيــة والســاذجة. هناك 
املســروقة،  البرامــج  أفــكار  مــن  كثيــر  ــا 

ً
أيض

النفســية  الهشاشــة  ظــل  فــي  تــؤدي  والتــي 
واملعنويــة إلــى التأثيــر علــى املجتمــع ســلًبا 
تضخيمهــا  يقــع  ســلوكية  نمــاذج  بنشــر 
الشــباب  خاصــة  فريســتها،  ويصبــح 
واألطفال، الذين يبحثون عن قدوات في ظل 
إفــاس النخب السياســية والثقافية. ويقود 
هذا في كثير من األحيان إلى تدمير العائلة 
وروابطهــا التقليديــة واالندفــاع فــي مســالك 
بدون تفكير واختيار مؤسس وخلق نماذج 
انتهازيــة وحتــى جانحــة  متشــنجة عنيفــة 
إجراميــة، وتعمــق النمــوذج »االســتهاكي« 

في مجتمع السوق والفرجة. 
ــه بذلــك، »يفتقــد املشــهد 

ّ
ويــرى بــن عيســى أن

الــذوق  ورفــع  التثقيفــي  للــدور  التلفــزي 
املتماســكة  والشــخصية  الوعــي  وبنــاء 
التحليلــي.  النقــدي  الفكــر  علــى  والتكويــن 
وكتــاب«  »وردة  مسلســل  ســيتناول  وربمــا 
علــى القنــاة الوطنيــة األولــى قضايــا حديثة 
مرتبطــة بالثــورة، وفيهــا أبعــاد اجتماعيــة 
الســابق.  النظــام  لكشــف جرائــم  وسياســية 
قنــاة  علــى   »2 مفيــدة  »أوالد  مسلســل  أمــا 
باملؤكــد  فســيكون  التونســي«  »الحــوار 
بالدعــارة  امللــيء  األول  للجــزء  اســتمرارا 

املباشرة املثيرة للغرائز«.
تتعــّرض  العربّيــة  التلفزيونــات   

ّ
أن ُيذكــر 

النتقــادات مســتمرة فــي شــهر رمضــان مــن 
 
ّ
أن املشــاهدين  بعــض  يــرى  حيــث  عــام،   

ّ
كل

ليســت  للشــهر  مــة 
ّ
نظ

ُ
امل الدينيــة  البرامــج 

 املسلســات 
ّ
كافيــة، بينمــا ُيشــيرون إلــى أن

الرمضانية تبتعد عن الجو الديني للشهر، 
 
ً
إلــى مواضيــع ال يرونهــا مناســبة وتذهــب 

للعرض فيه.

يرى متابعون أّن 
مضمون البرامج 

الرمضانية ال يليق بالشهر

الخطر األمني عائق 
أساسي في حياة أبو 

حمدة المهنية

غزة ـ عالء الحلو

النمطّيــة  اإلخبارّيــة  الصــور  تشــغل  لــم 
أبــو  محمــود  الفلســطيني  املصــور  بــال 
حمــدة )26 عامــًا(، والــذي يقطــن فــي مخّيم 
غــزة.  قطــاع  وســط  لاجئــني  النصيــرات 
خذ محمود لنفســه خطًا مختلفًا يصّور 

ّ
ات

فيه املنتجات التجارية واملناظر الطبيعية 
ومشــاهد الفلــك والســماء بطريقة أوصلت 

صوره إلى العاملية.
ضجيــج الحصــار واألوضــاع االقتصاديــة 
الســيئة التــي يمر بهــا قطاع غزة املحاصر 
جميعــًا  تخطاهــا  أعــوام،  عشــرة  منــذ 
داخــل معملــه وعاملــه الخــاص، الــذي أنتــج 
أعمــال  تنافــس  احترافيــة  صــورًا  داخلــه 
مشــاهير عالــم التصويــر الفنــي، وتصوير 
الطبيعــة، عــاوة علــى التعاقــد مــع بعــض 
الشركات لتصوير منتجاتهم بطرق فنية، 

لإلعانات التجارية.
عــدد مــن تلــك الصــور التــي التقطهــا أبــو 
إعانيــة  يافطــات  علــى  وضعــت  حمــدة 
كبيــرة للمنتجــات، زّينت طرقات وشــوارع 
قطــاع غــزة، ما شــّجعه على االســتمرار في 
الســرب،  خــارج  التغريــد  محــاواًل  طريقــه، 
وتطويــر أعمالــه، عبــر متابعــة مســتجدات 
عالم التصوير الذي أبحر فيه قبل ثمانية 

أعوام.
أبــو  محمــود  الفلســطيني  املصــور 
حمــدة متــزوج ولــه طفــان، وهــو حاصــل 
املتعــددة  الوســائط  فــي  دبلــوم  علــى 
بســيطة،  كانــت  بدايتــه   ،)Multimedia(
باســتخدام  الصــور  يلتقــط  كان  عندمــا 
جهــاز املوبايــل الخــاص بــه، وكان يتــردد 
علــى صديــق لــه يمتلــك كاميــرا ديجيتــال 
بسيطة، يستعيرها منه كي يلتقط بعض 

الصــور. »كنــت أشــعر فــي ذلــك الوقــت بــأن 
أبــو  يقــول  أصنعــه«   

ً
جميــا شــيئًا  هنــاك 

»العربي الجديد«.   حمدة لـ
ويــروي أنــه »بــدأ فــي ذلــك الوقــت بعــرض 
صوره على بعض األصدقاء، ونشرها في 
منتديــات التصويــر املحليــة، ومتابعــة كل 
مواقــع التصويــر العربيــة والعامليــة، حتى 
املثيــر،  وعاملــه  بالتصويــر  مولعــًا  أصبــح 
 بعــد الثنــاء الــذي حصــل عليــه مــن 

ً
خاصــة

الجميــع«. ويوضــح أبــو حمــدة أنــه »اقتنع 
بضرورة السير في هذا الطريق بعد رؤية 
طبيعــة الصــور التــي تخــرج مــن غــزة إلــى 
املــوت  فــي صــور  ُحصــرت  والتــي  العالــم، 
والدمــار واأللــم، حيث أراد أخذ منحى آخر 
فــي التصويــر، علــه يصنــع شــيئًا مختلفــًا، 
فبــدأ بخطواتــه األولــى، حتــى أصبح واثقًا 
أثبــت  أن  بعــد  اختــاره،  الــذي  الخــط  مــن 
نــه مــن التمّيــز«. ويشــير إلــى  نجاحــه، وَمكَّ

ــه »لــم يكتــِف بقدر االحتــراف الذي وصل 
ّ
أن

إليه، وأنه ما زال يتابع بشــغف كل املواقع 
واملســتجدات فــي عالــم التصويــر مترامــي 
بعشــرات  قيامــه  جانــب  إلــى  األطــراف، 
كــي يصــل  الصــور،  مــن  للكثيــر  التجــارب 
إلــى أفضــل النتائج، تمكنه من ترك بصمة 
 
ً
مختلفة في معظم أنواع التصوير، خاصة
واملنتجــات  والطعــام  الطبيعــة  تصويــر 

الغذائّية«.
أبــو  يمتلكهــا  التــي  الجميلــة  املوهبــة 
حمــدة ال تخلــو ممارســتها مــن معيقــات، 
 عــددًا مــن املناطــق الجميلة 

ّ
حيــث يقــول إن

تكــون بالقــرب مــن حــدود قطــاع غــزة التــي 
يســيطر عليهــا االحتــال اإلســرائيلي، مــا 
يشكل خطرًا كبيرًا على املصور في بعض 
األحيان، إلى جانب ربط تصوير الطبيعة 
علــى   

ً
عــاوة األمنــي،  بالوضــع  أحيانــًا 

الثقافة الفنية البســيطة، والتي تؤثر على 
جهد املصور.

الصــور  مــع  بالتفاعــل  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الفنيــة التــي ينتجهــا أبــو حمــدة، فيوضح 
»العربي الجديد« أنه جيد على الصعيد  لـ
املحلي، ويطمح للمزيد من خال مواصلة 
مشــاركات  لــه  أن  مبينــًا  الفــن،  هــذا  نشــر 
واســعة علــى الصعيــد العاملــي فــي مجــال 
تــرك  إلــى  خالهــا  مــن  يســعى  الطبيعــة، 

بصمة في كل دول العالم.
أعمالــه  خــال  مــن  يحمــل  حمــدة  أبــو   
وهــي  للجميــع،  إيصالهــا  يــوّد  رســالة، 
 اإلنســان قــادر علــى صنــع الجمــال مــن 

ّ
أن

العــدم، واســتثمار الجهــد، وأن لديه القدرة 
الحيــاة،  فــي  مفيــدة  أشــياء  علــى صناعــة 
الفلســطيني  الشــاعر  بقــول  مستشــهدًا 
مــا  األرض  هــذه  »علــى  درويــش  محمــود 

يستحق الحياة«.

)Getty( انتقادات للبرامج التلفزيونية

محمود أبو حمدة أثناء التصوير )العربي الجديد(

بينما ُتحاول التلفزيونات التونســية حصد نســبة أكبر من المشاهدين خالل شــهر رمضان، وبالتالي حصد نسب إعالنات وأموال أكبر، يرى 
البعض أن البرامج ال ترتقي إلى المستوى المطلوب، ويدعون إلى مقاطعتها، في مشهد يتكرر منذ العام الماضي
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غرينتش،  بتوقيت  التاسعة  الساعة  يــوم  كــل 
ما عدا يوم السبت. حوارات فنّية واجتماعية 
وريــاضــيــة مـــع نــجــوم الــصــف األول، تــديــرهــا 
واللبنانية،  كمال،  هدى  التونسية،  اإلعالمية 
ش األعمال 

َ
ناق

ُ
رين سبتي، في ساعة واحدة. ت

الدرامية، وال تغيب عن البرنامج فقرة إلعداد 
املأكوالت في االستديو ذاته. ويتمُّ االستعانة 
بــاملــطــرب املـــصـــري الــشــهــيــر، عــلــي الــهــلــبــاوي، 
لــتــقــديــم ابــتــهــاالت ديــنــيــة، والــســيــرة الهاللية 

ـــن يـــقـــوده الــفــنــان 
َ
عــلــى عــــزف مــوســيــقــي ُمـــتـــق

 إلــــى فــقــرة 
ً
ــة ــافــ الــلــبــنــانــي، زيـــــاد ســـحـــاب. إضــ

اٍت 
ّ
العربية، ومحط الدراما  خاّصة عن تاريخ 

ألشـــهـــر املــســلــســالت الـــتـــي تــحــفــل بــهــا ذاكــــرة 
إلى  ق  والــتــطــرُّ الــعــربــي،  التلفزيون واملــشــاهــد 
هذه األعمال بعد سنوات طويلة من تقديمها.

أوربت
ــوم« الــتــابــعــة  ــ ــيـ ــ  عــــــام، تـــطـــل قـــنـــاة »الـ

ّ
ــل ــكــ وكــ

بيروت ـ ربيع فران

ــات الــخــاصــة  ــاجــ ــتــ ــل غـــابـــت اإلنــ هــ
للدراما  املرادفة  املنوعات،  لبرامج 
 

ٌ
ــام؟ ســـــؤال ــ ــعـ ــ ــّيـــة هـــــذا الـ ــانـ الـــرمـــضـ

ُيطَرح مع غياب واضح ألبطال هذه البرامج، 
الــلــذان شغال  ومنهم نيشان وطــونــي خليفة، 
الــدرامــا والقضايا  الــجــدل، حــول  مساحة مــن 
الــفــنــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــتـــى الـــديـــنـــيـــة، في 
املـــواســـم الــرمــضــانــّيــة الــســابــقــة ضــمــن بــرامــج 
 كما هو واضح، لم تْبدأ هذا 

ُ
الحوارات. األزمة

ة منذ عــامــن، ألسباٍب  الــعــام، بــل هــي ُمستمرِّ
ُمــتــضــاربــة. لكنها تـــنـــدِرُج فــي الــنــهــايــة تحت 
املنتج  يعانيه  الـــذي  املــالــي،  الــوضــع  مقصلة 
العربي. لكن، لم يثن ذلك بعض املحطات عن 
تــجــربــة أخــــرى فـــي بـــرامـــج مــنــّوعــات وبــرامــج 
عرض هــذه الــفــتــرة، ولــو بوتيرة 

ُ
حــواريــة، ست

أقل، مما كانت عليه في السابق.

العربي »لمتنا أحلى«
بـــدأ تــلــفــزيــون »الــعــربــي«، مــســاء أمـــس، عــرض 
ــــى حــلــقــات بــرنــامــج »ملــتــنــا أحـــلـــى«، الـــذي  أولـ
 من بيروت مباشرة على الهواء 

ّ
ر ويبث ُيصوَّ

يرمز العمل إلى 
ضرورة حريّة الغزيين 

وتواصلهم مع العالم

يغيب نيشان للسنة 
الرمضانية الثانية عن 

البرامج الحوارية

يراهن عادل إمام على 
رصيده الفني وأسلحته 

القديمة

2223
منوعات

ملحطة »أوربــت« بسهرة رمضانية مسائية 
خفيفة تــجــمــع عــــددًا مــن املــغــنــن مــن لبنان 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وتـــذهـــب أيـــضـــا بــاتــجــاه 
املـــأكـــوالت والــتــقــاريــر االجــتــمــاعــيــة والفنية 
الفضيل.  الشهر  وذكــريــات  بمآثر  الــخــاصــة 
كــمــا ســتــســلــط الـــضـــوء عــلــى مــنــاقــشــة واقـــع 
املوسم مع مختصن  لهذا  العربية  الــدرامــا 
اد، ملدة ساعتن على الهواء مباشرة من 

ّ
ونق

بيروت.

غياب
تغيب محطة LBCI اللبنانية، عن أي برنامج 
ــنــــوعــــات هــــــذا الـــــعـــــام، وتـــعـــطـــي األفـــضـــلـــيـــة  مــ
للدراما التي تبني عليها اآلمــال في عدد من 
اإلنــتــاجــات الــضــخــمــة. واخــتــصــرت شقيقتها 
مجموعة  على  رمــضــان،  بــرامــج  قائمة   MTV
العام  تشاركت  بعدما  أيــضــا،  املسلسالت  مــن 
ــم الــبــرامــج املــنــوعــة  ــد مـــن أهـ املـــاضـــي فـــي واحــ
»رايــتــنــغ رمـــضـــان«، الـــذي ســلــط الــضــوء على 
اإلنــــتــــاج الـــــدرامـــــي الــــعــــربــــي، وقــــــدم حــــــوارات 
ــاع ونــجــوم الـــدرامـــا. وتغيب 

ّ
ســاخــنــة مــع صــن

أيضا البرامج الحوارية الفنية من على شاشة 
MBC، بعد موسم حفل ببرامج حوارية  كالـ 
الكيالني، ملوسم  الذي قدمته، وفاء  »املتاهة« 
الفنان،  بمشاركة  اليوم   MBC وتكتفي كامل. 
رامز جالل، في برنامج مقالب ترفيهي، أصبح 
أشــبــه بــتــقــلــيــد مــوســمــي ال زال يــحــقــق نسبة 
تــوظــفــهــا MBC ملصلحتها،  عــالــيــة  مــشــاهــدة 
أعـــّدت سلفا  املــقــالــب  أن  التسريبات، عــن  رغــم 
ــــالل ونــــجــــوم الـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل  ــز جـ ــ بــــن رامــ
فــي الــعــالــم الــعــربــي. ويــبــدو أن هــذا الــنــوع من 
الــبــرنــامــج أخـــذ فــي االنــتــشــار، فبعد منافسة 
جــالل وهاني رمــزي العام املاضي في مقالب 
»الطائرة« سينافس الفنان املصري هاني في 
 ONTV برنامج مقالب سيعرض على شاشة
إدوار«،  يــجــيــلــك  »اوعـــــــى  ــنـــوان  ــعـ بـ ــة  ــريـ املـــصـ
وسُيعَرض برنامج آخر يقدمه، خالد عليش، 
على شــاشــة الــنــهــار املــصــريــة بــعــنــوان »ميني 
داعـــــــش«، وهــــو يــعــتــمــد أيـــضـــا عــلــى املــقــالــب. 
ومنحت MBC مساحة أخرى للبرامج الدينية 
الــتــثــقــيــفــيــة  كــبــرنــامــج »الــلــهــم تــقــّبــل« لعبلة 
الكحالوي، و»اإليمان والعصر« لعمرو خالد. 
وكذلك لبرامج الطبخ، التي تتنافس دوما في 

كل املحطات العربية. 

طوني خليفة
يغيب ُمقّدم البرامج اللبناني، طوني خليفة، 
عـــن الــشــاشــة الــصــغــيــرة، بــعــدمــا شــغــل لفترة 
ســابــقــة عـــددًا مــن الــبــرامــج الــحــواريــة املنوعة 
عــلــى شـــاشـــة »الـــقـــاهـــرة والــــنــــاس« املــصــريــة. 
ــذ  ــــام أخـ ــعـ ــ ــــل هــــــذا الـ

َّ
 خـــلـــيـــفـــة فــــض

ّ
ــــدو أن ــبـ ــ ويـ

اســـتـــراحـــة مـــن عـــنـــاء بـــرامـــج رمـــضـــان الــفــنــّيــة 
أكثر  القاهرة  في  نجحت  التي  واالجتماعّية، 
من نجاحها في بيروت. خليفة أنهى موسما 
ــة« على  ــاشـ الـــشـ بــرنــامــجــه »وحـــــش  مـــن  أواًل 
قدر  على  يكن  لم  اللبنانية  »الجديد«  شاشة 
عات التي حققتها برامج خليفة 

ّ
اآلمال والتوق

السابقة، وبدا واضحا أيضا أن قناة »القاهرة 
ــنــــاس« املـــصـــريـــة، لـــم تــهــتــم كــثــيــرًا بــوجــبــة  والــ
الــحــواريــة، وأعــطــت املساحة  بــرامــج املنوعات 

كما املحطات اللبنانية للدراما فقط.

نيشان ديرهاتيونيان
ها على املحطات 

ّ
األزمة املالية التي ألقت بظل

ــنــــوات األخـــــيـــــرة، هــي  ــي الــــســ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة فــ
نــفــســهــا األزمـــــة الــتــي أقــصــت هــــذه املــجــمــوعــة 
الرمضانية. نيشان  الخارطة  البرامج عن  من 
بعد  الثانية  للسنة  يغيب  ديــرهــارتــيــونــيــان، 
انتهاء عقد عمله مع شاشة »الحياة« املصرية، 
في  عــام 2014،  الحوارية  أعماله  آخــر  وتقديم 
وظفه  الــذي  الــحــواري  البرنامج  تحلم«،  »وال 
ــــراء حــــوار مـــع ثــالثــن  نــيــشــان كــعــادتــه فـــي إجـ
الحقيقي  السبب  لكن  ليلة.  ثالثن  في  ضيفا 
لغياب نيشان في رمضان هذا العام، هو إهمال 
اإلنــتــاج هــذا النمط أو األســلــوب من البرامج، 
إلى  قياسا  مرتفعة  مالية  كلفة  تتطلب  التي 
فقط  تعتمد  ال  والــتــي  املنوعة،  البرامج  باقي 
على ضيف واحد أو نجم، بل أصبحت تتجه 
في أمسية واحــدة إلــى مجموعة من الفنانن 
أو الــكــتــاب وحــتــى املــخــرجــن والــصــحــافــيــن، 
لم  بالجملة  لتقديم سهرة جامعة، وحـــوارات 

تعد تقتصر على ضيف واحد.

A A

محمد كريم

العاصمة  فــي  ُيــخــّصــص متحف »ســـوالبـــة« 
الهندية نيودلهي، لعرض تاريخ املراحيض 
مة 

ّ
والصرف الصحي عامليا، حيث تديره منظ

سوالبة الدولّية املعنّية بشؤون البيئة، وهو 
ه واحد من أغرب عشرة متاحف 

ّ
ف بأن

ّ
ُيصن

َكر أن متاحف املراحيض األكثر 
ْ
في العالم. ُيذ

شــهــرة حــــول الـــعـــالـــم، تــتــضــمــن مــتــاحــف في 
وأملانيا  وفرنسا  واليابان  الجنوبية  كوريا 
مقدمتها.  فــي  »ســوالبــة«  ويقع  وبريطانيا، 
أنــشــئ املــتــحــف الــكــبــيــر عـــام 1992، عــلــى يد 
البروفيسور، بيندشوار باتاك، وهو ناشط 
جوائز  عــدة  على  حائز  اجتماعي،  ومصلح 
استوكهولم  جــائــزة  منها  ودولـــيـــة،  محلية 
 مــن إنشاء 

ُ
الــغــرض للمياه عــام 2009. وكــان 

 الضوِء على حاجة 
ُ
هذا املتحف، هو تسليط

اع الّصرف الصّحي 
ّ
الهند ملعالجة ُمشكلة ِقط

في البالد، وذلك عبر التأريخ للجهود التي 
ة  ت حول العالم في هذا الشأن، منذ األلفيَّ

َ
ُبِذل

مقتنيات  املعرض  م  ُيقدِّ امليالد.  قبل  الثالثة 

تــجــاري ومــمــر للعبور مــن غـــزة إلـــى العالم 
والعودة إليه، لكن ثّمة معيقات كثيرة لهذه 
الــطــمــوحــن، أبــرزهــا الــحــصــار اإلســرائــيــلــي، 
الفلسطيني  الــبــحــري، واالنــقــســام  والــطــوق 
إلى  الفلسطيني،  ــان 

ّ
الــفــن الــداخــلــي. ويــشــيــُر 

 أحد أهداف العمل الفني الخاص بإنشاء 
ّ
أن

ــارة، هـــو اســـتـــخـــدام مــخــلــفــات الـــحـــروب  ــنــ املــ
الفنانن   

ّ
وحــث الفنية،  األعمال  في  والبيئة 

واملــبــدعــن عــلــى اســتــخــدامــهــا فـــي أعــمــالــهــم 
من  ونقله  التشكيلي  الــفــن  وطـــرح  املنتجة، 
قــاعــات الــعــرض إلــى األمــاكــن العامة. ويبن 
ســرحــان، بــأن إنــشــاء املــنــارة فــي ميناء غــزة، 
يحمل في طياتها رسائل للعالم، على مدى 
حـــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لــلــحــيــاة واألمــــل 
بالعيش  والرغبة  بالسالم  مليء  بمستقبل 
ــروب  ـــحــ ــن الـــحـــصـــار والـ بـــحـــريـــة بـــالـــرغـــم مــ
املـــتـــالحـــقـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع خـــــالل الـــســـنـــوات 

املاضية. 
ــه حــرص على نحت حــروف اللغة 

ّ
ويــؤّكــد أن

العربية بشكل جمالي وفني ليحاكي حالة 
االكــتــظــاظ والــتــزاحــم الــســكــانــي فــي القطاع 
املـــحـــاصـــر إســرائــيــلــيــا مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، 
ــــذي يــقــتــرب عـــدد ســكــانــه نــحــو مليوني  والـ
فلسطيني، باإلضافة إلى داللته الفنية على 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تنبعث األنوار من منارة ميناء غزة البحري، 
ــام حـــركـــة الــصــيــاديــن  ــ لـــتـــضـــيء الـــطـــريـــق أمــ
كيلو  خمسة  تتجاوز  ملسافة  الفلسطينين 
ــتــــرات، بـــالـــرغـــم مـــن تـــوقـــف حـــركـــة الــســفــن  مــ
واملالحة أمام الغزين منذ النكسة، واحتالل 
قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة عــــام 1967، 
وفـــرض االحــتــالل اإلســرائــيــلــي عــلــى الــطــوق 
البحري. وتنير منارة امليناء التي استغرقت 
عــمــلــيــة تــشــيــيــدهــا بــشــكــل فــنــي نــحــو سبعة 
البحر والشاطئ املالصق  أجــزاء من  أشهر، 
فــي خــط مستقيم،  كــشــافــات تسير  لها عبر 
ي والجمالّي الذي 

ّ
كل الفن

ّ
باإلضافة إلى الش

اكــتــســبــتــه املـــنـــارة، عــبــر نــحــت أحــــرف اللغة 
اني  السكَّ االكتظاظ  حالة  ليحاكي  العربية 

في القطاع. 
ويـــقـــول الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي، مــنــفــذ مــشــروع 
 إنشاءها 

ّ
إنشاء املنارة، شريف سرحان، إن

بشكل فني بالرغم من توقف امليناء، يحمل 
األماكن  في  الفنية  األعمال  لتشجيع  أبعادًا 
الثقافي، باإلضافة  العامة، وإلحياء املشهد 
إلــــى الــبــعــد الــســيــاســي الـــــذي يـــؤكـــد أهــمــيــة 
وجـــود مــيــنــاء يكفل حــريــة الــحــركــة والسفر 
»العربي  لـ  سرحان  ويوضح  الغزين.  أمــام 
الخاص  الحديد  استخدام  تم  أنه  الجديد«، 
بمخلفات الحرب اإلسرائيلية األخيرة على 
غــزة صيف 2014 من املــنــازل التي تعرضت 
لــلــتــدمــيــر بــفــعــل الــقــصــف اإلســـرائـــيـــلـــي، في 
عملية تشيد املنارة التي تعتبر األولــى من 

نوعها. 
ومتنزه  للصيادين  مــرفــأ  هــو  غـــزة،  وميناء 
للغزين، ويطمُح السّكان لتحويله إلى ميناء 

ُجمَعت من 61 دولٍة حول العالم، وتم ترتيبها 
في ثالثة أقسام: العصور القديمة والوسطى 
والحديثة، أي تّم ترتيب القطع األثرّية وفقا 
 3000 إلــى  أقدمها  ويعود  الزمنّي،  للتعاقب 
عـــام قــبــل املــيــالد، وتــتــواجــُد قــطــٌع تــعــود إلــى 

نهاية القرن العشرين. 
التكنولوجيا  ر  تــطــوُّ املــعــروضــات  ــبــِرز تلك 

ُ
ت

من  كــامــلــٍة  فــي سلسلة  بــاملــرحــاض  املتعلقة 
الــتــاريــخ الــبــشــري، والــــعــــادات االجــتــمــاعــيــة، 
الــصــرف  مـــع  لــلــتــعــامــل  املــخــصــصــة  واآلداب 
ــّيــــة، واإلطــــــار  ــنــ  حـــقـــبـــٍة زمــ

ّ
الـــصـــحـــي فــــي كـــــل

ــل عـــصـــر. ال يــحــتــوي  الـــقـــانـــونـــي لـــذلـــك فـــي كـ
الصرف  وعــنــاصــر  املــراحــيــض  على  املتحف 
الــصــحــي وحـــدهـــا، بـــل يــشــمــل كـــذلـــك األثــــاث 
الـــذي وجــد بــاملــراحــيــض، كاملقاعد واألوانـــي 
الــتــي تــوجــد بــغــرفــة املــرحــاض والــحــّمــامــات، 
وعــنــاصــر املـــرحـــاض الــفــيــكــتــوري املـــزخـــَرف 
التي ظهرت  املياه  ودورات  طف 

ّ
الش وأدوات 

ــيــــوم.  الــ ــتــــى  ــام 1145م وحــ ــ عــ ــنـــذ  مـ وراجــــــــت 
 

ّ
كــمــا يـــعـــُرض املــتــحــف كــيــفــّيــة اســـتـــخـــدام كــل

مرحاض. 
واملسلية  لالهتمام  املثيرة  املــعــروضــات  مــن 
أيضا؛ املواد والرسوم البيانية للمعلومات، 
وبــعــض املـــراحـــيـــض الــتــي تـــم اســتــنــســاخــهــا 
لــلــعــرض، مــثــل املــرحــاض عــلــى شــكــل خزينة 
أو صـــوان لحفظ الــكــنــوز مــن بــريــطــانــيــا في 
ة 

َ
ُمفترض أيــضــا،  ونسخة،  األوســـط،  العصر 

ملـــرحـــاض املـــلـــك لـــويـــس الـــرابـــع عـــشـــر، حيث 
 املــلــك كـــان يــســتــخــدمــه أثـــنـــاء إدارة 

ّ
ـــال إن

َ
ــق ُيـ

 ُممّوه 
ٌ

جلسات الديوان، كما يوجد مرحاض
ــقــــدم املـــعـــرض  ــتـــب. ويــ عـــلـــى شـــكـــل حــقــيــبــة كـ
املعلومات عن نقل التكنولوجيا من روسيا 
ــة »نــــاســــا« الــفــضــائــيــة األمــيــركــيــة  ــالـ إلــــى وكـ

الــبــول وتــحــويــلــه ملياه  والــخــاصــة بمعالجة 
صــالــحــة لــلــشــرب، فـــي صــفــقــة بــلــغــت حــوالــي 
لــوحــات فنية  إلــى  19 مليون دوالر. إضــافــة 
ورسوم فكاهية وساخرة وكاريكاتير تخص 

املراحيض ومستخدميها. 
مــن املــعــروضــات املــمــيــزة، أيــضــا، مــراحــيــض 

الـــذهـــب والــفــضــة الــتــي اســتــخــدمــهــا أبــاطــرة 
الرومان. كما يوجد شرح لوعاء طرد للمياه 
خِدم في 

ُ
صممه السير »هارينجتون«، واْست

عــهــد املــلــكــة إلــيــزابــيــث األولـــــى. ويــســتــعــِرض 
املــتــحــف نــظــام الـــصـــرف الــصــحــي الــــذي كــان 
مـــوجـــودًا فـــي عــهــد حـــضـــارة الـــهـــاربـــان )مــن 

الــعــصــر  ــــي  فـ املـــــيـــــالد(  ــل  ــبـ قـ  1300  –  3300
)حــالــيــا: باكستان  السند  بـــوادي  الــبــرونــزي 
والـــهـــنـــد الــــغــــربــــيــــة(. حـــيـــث تــحــتــفــظ صــالــة 
املــتــحــف بــمــعــروضــات تــاريــخــيــة تــم جمعها 
مـــن مــوقــع لــوتــهــال األثـــــري، وتــكــشــف تــطــور 

املراحيض خالل حضارة وادي السند.

تـــعـــّدد اآلراء واألفـــكـــار بـــن فــئــات املــجــتــمــع. 
وُيلِفت إلى أنه لم يجر إدراج ميناء »أسدود« 
التي شيدت  الفلسطينية  املوانئ  باقي  إلى 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي لــفــلــســطــن عــام  قــبــل االحـ
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  املـــــوانـــــئ  ــد  ــ أحــ كــــونــــه   ،1948
الــتــي قــام االحــتــالل اإلســرائــيــلــي بتدشينها 
عــقــب الــنــكــبــة كــبــديــل عـــن مــيــنــاء يــافــا الـــذي 
تـــحـــول ملـــرفـــأ خــــاص بـــالـــصـــيـــاديـــن. وواجــــه 
مشروع إنشاء املنارة وتنفيذها العديد من 
كاختيار  تنفيذه،  مرحلة  خالل  الصعوبات 
 عن القطع واملواد 

ً
املكان الخاص بها، فضال

املــســتــخــدمــة وصــعــوبــة االخـــتـــيـــار، والــشــكــل 
العام الخاص بها، والطريقة الفنية الخاصة 

وأزمة التيار الكهربائي. 
مــن جــانــبــه، يــقــول وكــيــل وزارة الــثــقــافــة في 
غزة، سمير مطير، إن إنشاء املنارة في ميناء 
غـــزة، يــؤكــد عــلــى حــب الــشــعــب الفلسطيني 
لــلــحــيــاة، وضــــــرورة أن يــعــيــش كــمــا يعيش 
غـــيـــره مـــن شـــعـــوب الــعــالــم بــحــريــة وحـــركـــة، 
ــارات الــتــي  ــطــ مـــن خــــالل وجــــود املـــوانـــئ واملــ
تكفل حرّية الحركة والسفر. ويوضح مطير 
»العربي الجديد«، أن العمل الفني املجسد  لـ
بــانــشــاء املــنــارة فــي ميناء غــزة املعطل منذ 
للغزين  رمـــزيـــة خــاصــة  يــحــمــل  عـــام 1967، 
بضرورة وجود ميناء في القطاع املحاصر 
حرية  يكفل  ســنــوات،  عشر  منذ  إسرائيليا 

األفراد والبضائع من وإلى غزة.
ــأن وزارتــــــه  ــ ويـــبـــن املــــســــؤول الـــحـــكـــومـــي، بـ
ــا لـــلـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــيــن  ــهـ ــمـ ســــتــــواصــــل دعـ
إلنشاء املزيد من األعمال الفنية في القطاع 
ــنـــاطـــق الـــعـــامـــة، من  ــاكــــن واملـ بــمــخــتــلــف األمــ
أجــــل املــســاهــمــة فـــي إثـــــراء املــشــهــد الــثــقــافــي 

الفلسطيني في غزة.

»سوالبة«... متحف مراحيض العالممنارة في غزّة من مخلّفات الحرب اإلسرائيليّة
يحتوي المتحف على 

مقتنيات ُجمَعت من 61 
دولة حول العالم، وتم 
تصنيفها وفقًا للترتيب 

الزمني، أي العصور 
القديمة والوسطى 

والحديثة

محمد جابر

في  كوميدية  مسلسالت   10 قــرابــة  عــرض  سيبدأ 
 مصريا، 

ً
شهر رمضان، ضمن ما يزيد عن 30 عمال

لـــتـــكـــون الــنــتــيــجــة هــــي املـــنـــافـــســـة الـــشـــرســـة عــلــى 
انتزاع اهتمام املتفرج وضحكاته. في املسلسالت 
الــعــام تحديدًا، ومــع غــيــاب، أحمد  الكوميدية هــذا 
 ثــّمــة 

ّ
ــنـــاجـــح »الـــكـــبـــيـــر«، فــــــإن مـــكـــي، بــمــســلــســلــه الـ

»فرسانا ُجددًا« انحاز لهم الجمهور أكثر من مّرة، 
ويحاولون النجاح بشكل أكبر هذا العام. 

عادل إمام يراهن على عادل إمام
ال يحاول املمثل الكوميدي، عادل إمام، خصوصا 
ــأي شـــيء،  خـــالل الــعــقــديــن األخـــيـــريـــن، أن يــغــامــر بـ
وعلى رصيده  القديمة  أسلحته  على  يعتمد  فهو 
يــوســف معاطي، ونفس  أي  الــكــاتــب،  نفس  الفني، 
املــخــرج، أي رامــي إمــام، ونفس الطاقم املعتاد من 
املمثلن، أي لبلبة وخالد سرحان وتامر هجرس 
ــّررة في  ــ ــكـ ــ ـ

ُ
وغـــيـــرهـــم، بـــل أيـــضـــا نــفــس الــطــريــقــة امل

 الجمهور يرغب 
ّ
اإلضــحــاك. ورهــانــه الــوحــيــد بـــأن

 مــا يفعله 
ّ

فــي مــشــاهــدتــه، وسيضحك على مــا كــل
حــتــى لــو كـــان يــشــاهــده لــلــمــرة الــعــشــريــن. مسلسل 
إمــام الجديد هو »مأمون وشــركــاه«، حيث القصة 
ــدًا، يـــخـــوض صـــراعـــا مع  ــ هـــي ملــلــيــارديــر بــخــيــل جـ
أوالده الذين يــريــدون منه مزيدًا من األمـــوال، قبل 
أن تأخذ األمور طابعا سياسيا مع سير األحداث، 

حيث وجود إلسالمين ورجال دولة ورحلة بحث 
عــن أمـــوال مهربة. فــي األعـــوام املاضية كــان، عــادل 
إمام، دائما ضمن املسلسالت األكثر مشاهدة، فهل 

يتكرر األمر من جديد؟ 

رهان الشباب
املــنــافــســة األقــــوى الــتــي ســيــتــعــّرض لــهــا »الــزعــيــم« 
ستكون من مسلسلن. املسلسل األول، هو »نيللي 
وشــــريــــهــــان« مــــن بـــطـــولـــة األخــــتــــن دنـــيـــا وإيـــمـــي 
ه 

ْ
قت

ّ
سمير غــانــم، بــعــد الــنــجــاح املــتــتــالــي الـــذي حق

 منهن بمفردها فــي الــســنــوات األخــيــرة، وآخــر 
ّ

كــل
تــلــك الــنــجــاحــات كـــان مــســلــســل »لــهــفــة« لــدنــيــا في 
املنتظر هذا  اجتماع األختن  يأتي  املاضي.  العام 
الــعــام، فــي مسلسل يـــدور حــول فــتــاة وبــنــت عمها 
 .

ّ
ــد إحـــداهـــن تـــحـــاِوالن فـــّك لــغــٍز يــخــّص وصـــّيـــة والــ

 املــســلــســل، إلـــى جــانــب وجـــود األخـــتـــن، تأتي 
ُ
ــّوة قــ

مـــن مــشــاركــة نــجــوم كــومــيــديــا مــثــل بــيــومــي فـــؤاد 
انفصاله عن  ومحمد ســالم، وكذلك »شيكو« بعد 

الثالثي فهمي وهشام ماجد. املسلسل من إخراج 
ــع أن يــكــون منافسا 

َّ
أحــمــد الــجــنــدي، ومـــن املــتــوق

قــويــا جــدًا على نسب املــشــاهــدات والــجــمــهــور. أما 
املسلسل الثاني، فهو »صد رد« من بطولة ممثلي 
الــكــومــيــديــا الـــذيـــن حــقــقــوا نــجــاحــات فـــي »مــســرح 
مصر« وفي أدوار مساعدة بالسينما والتلفزيون 
خالل األعوام األخيرة، مثل علي ربيع ومحمد عبد 
كأبطال  بهم  الدفع  ويتم  أسامة،  ومحمد  الرحمن 
بمفردهم ألول مرة، وهو رهان له وجاهته، ولكن 
املشاكل التي مر بها املسلسل في مرحلة إنتاجه، 
ر 

ّ
وتسريب أخبار الخالفات إلى الصحافة، قد تؤث

في النهاية على املستوى النهائي للعمل.

فائز غير متوقع بالرهان
أمـــا بــقــيــة املــســلــســالت الــكــومــيــديــة املــعــروضــة في 
ــان، فــهــي بــمــيــزانــيــات مــالــّيــة أقــــل، و»نــجــوم  رمـــضـ
صـــف ثــــــان«، إذا ال تـــوجـــد رغـــبـــة كــبــيــرة فـــي نيل 
نجاٍح ضخم أكثر من ضمان التواجد الدائم. ومن 
ضمنها مسلسل »هبة رجل الغراب 3« من بطولة 
نــاهــد السباعي، و»يــومــيــات زوجـــة مــفــروســة أوي 
2« من بطولة داليا البحيري، و»بنات سوبرمان« 
مــن بــطــولــة يــســرا الـــلـــوزي وريـــهـــام حــجــاج، و»بــث 
التكية«  مباشر« من بطولة طلعت زكــريــا، و»أهــل 
من بطولة انتصار. فهل يستطيع أي منهم تحقيق 
مفاجأة وفــرض نفسه ضمن أعلى نسب مشاهدة 

وسط تلك املنافسة القوية؟

تحاصرها الدراما التلفزيونيّة في رمضان

)Getty( يتضمن المتحف أيضًا األثاث الذي وجد بالمراحيض

دنيا سمير غانم 
)Getty(

تّم نحت حروف اللغة العربيّة بشكل فني وجمالي على المنارة )عبد الحكيم أبو ريّاش(

هدى كمال ورين سبتي تقدمان »لمتنا أحلى« على تلفزيون العربي )العربي الجديد(

يغيُب كّل من نيشان وطوني خليفة، عن البرامج الحوارية المعروفة، في رمضان هذا العام. 
وذلك بسبب كلفة اإلنتاج العالية، واعتماد المنتجين على الدراما

برامج المنوعات

سباق الكوميديا في رمضان

فنون وكوكتيل
تلفزيون

دراما

متاحفأمكنة

يستضيف برنامج »لمتنا 
أحلى« على شاشة قناة 

»العربي«، اإلعالمي، باسم 
يوسف، يوم غد األربعاء، 

وذلك في حوار مباشر 
على الهواء من بيروت. 

يتمحور النقاش حول حرية 
اإلعالم في هذه الفترة، 

والتحضيرات الخاصة 
بصاحب »البرنامج« للفترة 
المقبلة، ورؤيته الخاصة 
للواقع السياسي، إضافة 

إلى تحضيراته كضيف على 
مسرح مهرجانات »بيت 

الدين« في لبنان، في الثالث 
من آب/ أغسطس المقبل، 

ولمحة عن البرنامج الخاص 
الذي سيقدمه.

باسم يوسف 
ضيف »العربي«
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األعمار  كل  من  أن تحظى بجمهور معاصر 
هي اّدعاءات ال أساس لها.

ولفت هــذا األســتــاذ النظر إلــى حقيقة بــارزة 
لـــصـــالـــح هــــــذا املــــســــرحــــي/ الــــشــــاعــــر، وهـــي 
ــه لـــم يــعــد مــلــكــيــة بــريــطــانــيــة خـــاصـــة منذ  أنــ
بضعة قــــرون، بــعــد أن تــرجــمــت أعــمــالــه على 
يــد شخصيات أدبــيــة بــــارزة، مــثــل غــوتــه في 
أملــــانــــيــــا، وبـــاســـتـــرنـــاك فــــي روســــيــــا، وحـــــّول 
مــخــرجــون مــشــهــورون مــن أمــثــال كــوروســاوا 
ــى أفـــــــام، وقـــرئـــت  ــ الـــيـــابـــانـــي مــســرحــيــاتــه إلـ
ســونــاتــاتــه مترجمة فــي لــغــات عــديــدة، بــدءًا 
من لغة سكان أستراليا األصليني، النونجار، 
مــرورًا بــاألوردو والهندية والكورية وصواًل 
الثقة  درجــة  إلى  والتشيكية...  الفرنسية  إلى 
بأنها موجودة في كل لغة على وجه األرض. 
ــن قــيــمــة ومــكــانــة  وارتــــــــــّدت مـــوجـــة الـــحـــط مــ
إليه في مختلف  النظرة  شكسبير، وتغّيرت 
لأللفية  تأهيله كشخصية  وأعيد  األوســـاط، 
الــجــديــدة فــي عــام 2000، وفــي عــام 2014، تم 
االحــتــفــال بـــذكـــرى مـــيـــاده، واآلن نــجــده في 
ــد أصـــبـــح مـــوضـــع اهــتــمــام  الـــعـــام الـــراهـــن وقــ
عاملي غير مسبوق بمناسبة مرور 400 سنة 

عــلــى وفـــاتـــه، ويــتــأكــد يــومــا بــعــد يـــوم أنـــه لن 
يغادر الذاكرة.

ــدث غــيــر  ــ يـــقـــول روبـــــــرت وايـــــــت، حـــتـــى لــــو حـ
املــفــّكــر فــيــه بــهــذه الــطــريــقــة أو تــلــك، واّمــحــت 
آثار شكسبير، تعابيره وشخصياته وكل ما 
يمت إليه بصلة، من العالم املعاصر، فسيظل 

تأثيره في كل مكان حولنا.
األكــثــر إثــــارة هــو مــا يكشف عــنــه وايـــت حني 
بشكل  الجارية  الراهنة  االحتفالية  إن  يقول 
غــيــر عــــــادي، ال تــســتــعــيــد املـــاضـــي فـــقـــط، بل 
شكسبير  كلمات  فعلته  ما  متابعة  تتضمن 
املكتوبة في الوعي املعاصر، وكيف ساهمت 
فـــي تــشــكــيــلــه. ويــســتــحــضــر فـــي هـــذا الــســيــاق 
صــورة املناضل نيلسون مانديا وهــو يقرأ 
قـــراءة طبعة من  فــي ســنــوات سجنه ويعيد 
أعــمــال شكسبير الــكــامــلــة، وصــــورة مــاركــس 
الــــذي كـــان غــارقــا فــي قــــراءة مــســرحــيــتــني لــه؛ 
تيمون األثيني وامللك لير، وهو يعكف على 
ــال، ويشير  ــ املـ رأس  مـــن  األول  الـــجـــزء  كــتــابــة 
إلــى اســتــفــادة سيغموند فــرويــد فــي تحليله 
مسرحياته.  شخصيات  سمات  من  النفسي 
الــعــبــارة:  بــهــذه  تــذكــيــره بشكسبير  ويــخــتــم 

»علمنا شكسبير كيف نشعر ونفكر«.
ويبدو أن مقالة وايت نبهت أستاذًا آخر في 
الشاعر  بتاشارجي،  هــو مناش  أخــرى  قــارة 
ــاذ الــثــقــافــة والــتــعــابــيــر اإلبـــداعـــيـــة في  ــتـ وأسـ
جـــامـــعـــة أمـــبـــيـــدكـــار فــــي نـــيـــودلـــهـــي، فـــســـارع 
ــاط طـــرف  ــقـ ــتـ فــــي أوائـــــــل هـــــذا الـــشـــهـــر إلـــــى الـ
إلـــى صعيد   قضية شكسبير 

ً
نــاقــا الــخــيــط، 

قلب  إلــى معرفة  افتقارنا  آخــر، فتساءل: هل 
ــذي يــجــعــلــه لــــغــــزًا مــحــيــرًا  ــ ــ شــكــســبــيــر هــــو الـ
ال شـــبـــيـــه لــــه فــــي تــــاريــــخ الـــشـــعـــر والـــكـــتـــابـــة 

املسرحية؟
يشير بداية إلى أن ما قام به روبرت وايت من 
شخصيات  على  شكسبير  بتأثير  تذكيرنا 
فكرية وقــيــادات عاملية ليس فيه ما يدهش، 
ألن هــــــذا الــــشــــاعــــر، كـــمـــا كـــتـــب الــفــيــلــســوف 
ــوران، بــفــضــل ضــربــة  ــ ــيـ ــ ــانــــي إمـــيـــل سـ الــــرومــ
ــدم« أي شـــــيء. وتــفــســيــر هــذا  ــخــ حــــظ، لـــم »يــ
مكانة  لتعزيز  حــّي  جمهور  على  اعتمد  أنــه 
مسرحياته، وبداًل من أن يقّدم لهذا الجمهور 
ــة، أنــشــأ  ــرامـ خـــطـــوط مـــعـــركـــة مـــرســـومـــة بـــصـ
مواقع تاريخية معقدة وصراعات بني أبطال 
مسرحياته، ويمكن القول إنه ابتكر جمهوره 
بقدر ما ابتكر أدبا ال يوالي وال يخدم أحدًا. 
وأال يضع إنسان كتابته أو تفكيره في خدمة 

محمد األسعد

منذ وقت قريب كتب روبــرت وايت، 
في جامعة  اإلنكليزي  األدب  أستاذ 
الشاعر  مكانة  أن  أســتــرالــيــا،  غــربــي 
ــيــــزي ولــــيــــم شــكــســبــيــر  ــلــ واملــــســــرحــــي اإلنــــجــ
)1564- 1616( تعرضت في ثمانينيات القرن 
املاضي لاهتزاز، وبدا أن هناك حركة منظمة 
الحط من قيمته، بل والعمل على  تستهدف 
إزالة وجوده في مجاالت الوعي الجماهيري، 
وتـــّردد في أكثر من دراســة ثقافية أن معنى 
عرض مسرحياته يتضاءل، وكذلك تقديرها، 
فطرازها قديم، وال صلة لها باألزمنة الراهنة. 
وشاركت في هذه الحملة الحركات النسائية 
االستعمار،  بعد  ما  تدعى مرحلة  ما  ــاد 

ّ
ونــق

أفــام اعتمدت على  ولكن ســرعــان مــا أثبتت 
مــســرحــيــاتــه، مــثــل فــيــلــم »هـــنـــري الــخــامــس« 
ــي عــــــام 1989  ــ ــاه فـ ــ ــرانــ ــ ــلـــمـــخـــرج كـــيـــنـــيـــث بــ لـ
واألصــــــداء الــتــي أثـــارهـــا، وعــــرض مسرحية 
الــذي اجتذب  »روميو وجولييت« عام 1996 
مــايــني املــشــاهــديــن، أن كــل مــا أشــاعــتــه تلك 
الحملة من أن مسرحيات شكسبير ال يمكن 

باسم النبريص

مغنّي الريح
ي الــريــح يقلب 

ّ
شــحــروٌر فــي ســيــوتــادّيــا: مغن

بقطعهم  يلقون  هون 
ّ
واملتنز السوداء  قّبعته 

املعدنية.

حوار طويل في بار
.. وأول مرة تخرج من بلدك؟

نعم. 

ه، كم عمرك اآلن؟
َ
بردون

قلت لك 52، 52. 

عجيب! 

ثمة األعجب. 

األعجب؟ 

ــــني نــفــســه فــــي جــمــيــع األرض يــا  أســـمـــع األنــ

سنيور.

روائي فاشل
يقتل جميع أبطاله. املوُت حتى في برشلونة، 

روائيٌّ فاشل.

معرفة قلب 
شكسبير

وال  تتكلّم.  التي  أبدًا، شخصياته هي  يتكلّم  ال  أنه  تنبع من  الصعوبة مع شكسبير 
نظر  وجهات  لشخصياته  تكون  قد  ظنونك.  مع  التالؤم  على  تجبره  أن  تستطيع 

سياسية ومعتقدات، ولكن ليس شكسبير. مثل هذا الكاتب ال يمكن التفكير بوجوده 
في زمننا المؤدلج، زمن ال تسمح لنا فيه الحداثة بترف أال نخدم أحدًا أو شيئًا

الكاتب الذي لم يخدم أي سلطة

ال يترك شكسبير أثرًا 
من أي نوع من آثار ذاته 

في أعماله

هل على األدب الممتاز 
أن يخلو بوعي من 

االنحيازات؟

قضية  أو  أيديولوجيا  أي  وثربانتس  ودانتي  شكسبير  كتابة  تخدم  لم 
عليها  وأكد  »الملتزم«،  األدب  بفكرة  الحديث  النقد  وجاء  بعينها. 
كتاب مثل كامو وسارتر، وآخرون 
التي  االشتراكية  الواقعية  تيار  من 
يُبعد ديستويفسكي  لينين  جعلت 
المستوى،  دون  كاتبًا  بوصفه 
وجعلت ماو يمنع كتب شكسبير، 
أي  يخدم  ال  ــذي  ال الرجل  واعتبر 
شيء خطرًا. المفارقة أن ماركس، 
من  األول  الــجــزء  يــكــتــب  ــو  وهـ
مشغوًال  ذهنه  كــان  المال،  رأس 

بمسرحيتين لشكسبير.

األيديولوجيا واألدب

2425
ثقافة

فّواز حداد

املعركة بعد، تبعثرت  تــوّدع أرض  لم  لكنها  اندحرت  العربي«،  »الربيع  ثــورات 
بؤرًا صغيرة على امتداد املنطقة العربية. األنظمة نجحت بخلط أوراق الثورة 
وملحقاته  الديمقراطي  بالغرب  مدعومة  بعدما صنعته وشجعته  باإلرهاب، 
من الروس واإليرانيني. وحتى لو تالشت الثورة فهناك من يخشون عودتها، 
فالثورات تخترق العصور. أسباب عودتها متوافرة، ما سيتلو الربيع يبشر 

بعهود طغيان جديدة. 
د األزمــة السورية، وما نجم عنها من 

ّ
يزعم الغرب أن سبب عدم تدخله، تعق

 إال السياسي وبالدبلوماسية. 
ّ

حرب أهلية وطائفية وإقليمية، وليس من حل
ى ثقافة التفاوض على املدى الطويل، وهي مجموعة آليات نجاحها 

ّ
الغرب تبن

مرهون بالتنازالت واملساومات، ما يؤدي إلى تقاسم املنافع بني الدول الكبرى 
هذا  فــي  وليس  النكبة.  حصته  املعني،  البلد  عــدا  التكاليف،  بأقل  واإلقليمية 
إغفال لرطانة جهود الغرب بقدرته على تجاهل الحلول حتى السياسية منها. 
إيــقــاف ما  إلــى  لــم تظفر بتحّرك حقيقي ينحو  ســوريــة منذ خمس ســنــوات 

تعانيه من حرب عمياء وهمجية.
لــن يأخذنا ســوء الــظــن إلــى أكــثــر مــن أن الــدمــار، هــو الــوضــع املثالي لسورية 
التعيسة، فاألصداء القوية للحرب امللعلعة في استغاثات املحاصرين بالتجويع، 
واألطفال املحرومني من الحليب، وآالف الشهداء بالقصف العشوائي، لم تجد 
ذنًا صاغية من اإلنسانية املختطفة التي وجدت في أيقونة اإلرهــاب تعويذة 

ُ
أ

مجّرد  أنها  على  والتصّرف  الذبيحة  سورية  من  الدولية  مسؤوليتها  تخلي 
حرب مذاهب، مسلمني يقتلون بعضهم بعضًا، ال يمكن تمييز أّيهم على حق، 
هم ارهابيون، ومعضلة إسالم عاد الى الحياة متأخرًا ومدججًا باألسلحة 

ّ
كل

ة والفتاوى املميتة. 
ّ
والذقون الكث

فت 
ّ
خل مليونًا،  أربعني  على  ضحاياها  زادت  عامليتني  حربني  الغرب  خــاض 

يحاول سياسيوهم جني  لذا  الحكومات،  والشعوب تحاسب  منبوذًا،  العنف 
املكاسب مجانًا من دون مقابل، إال إذا اعتبرنا املساعدات، وعقد االجتماعات 
وإطالق التصريحات هي املقابل. يمكن تفهم هذا املوقف بالعودة الى أسباب 
الفضائح  وراءهــــا ســوى  تعد  لــم  وتــســاقــط سياسييهم،  ســقــوط حكوماتهم 

السياسية واملالية، أو الجنسية، كانعكاس حميد للرخاء والرفاهية. 
ترحيب  كــان  بينما  الغربية،  الشبيبة  على  العربي  للربيع  الحماسة  اقتصرت 
أجل  من  املتظاهرين  ملطالبات  العلني  اإلنكار  جــواز  لعدم   ،

ً
حكوماتهم خجوال

الحرية والكرامة. بينما شّجعت سرًا على سحق هذه التقليعة املجافية للطغيان 
القناصة، فــأدت دورًا  العرب، فلم تمنع مصانعها من تصدير بنادق  في بالد 
 في قتل املحتجني املساملني الشّبان 

ً
مشرفًا في قمع املظاهرات، ولعبت دورًا فعاال

في مصر وليبيا واليمن وسورية. هل بادرت دولة أوربية إليقاف تصديرها؟ 
العربي«  »الربيع  الصعداء، إال عندما بدأ شبح  الغربية  الحكومات  لم تتنفس 
باالنحسار. ال أحد تصّور أن هذه الثورات البريئة واملحقة والعادلة قد تتعرض 
إلى خيانة الديمقراطيات وغدرها. وهكذا على نمط النظام السوري الذي أطلق 

سراح اإلرهابيني من السجون، سمح الغرب إلرهابييه بالسفر إلى سورية.
للثورات  والبطيء  العاصف  للموت  كوصفة  الدبلوماسية  عتمد 

ُ
ت ال  فلماذا 

العربية؟

الدبلوماسية كوصفة للموت

نقد

أمسيات موسيقية

في  يمكن تخيله  أمــر ال  أيديولوجية معينة 
غالب األحيان في عصرنا. 

مــعــظــمــنــا يــســتــخــرج تــلــقــائــيــا أيــديــولــوجــيــة 
كــاتــب، ونستخدم جوليا  أي  مــن عمل  خفية 
كريستيفا وماركس وميشيل فوكو وفرويد 
لاستدالل على املؤثرات وراء كلمات الكاتب. 
ولكن الصعوبة مع شكسبير تنبع من أنه ال 
التي تتكلم. وال  أبــدًا، شخصياته هي  يتكلم 
تستطيع أن تثبته وتجبره على التاؤم مع 
قد يكون لشخصياته وجهات نظر  ظنونك. 

سياسية ومعتقدات، ولكن ليس شكسبير. 
بوجوده  التفكير  يمكن  ال  الكاتب  هــذا  مثل 
في زمننا املؤدلج بضراوة، زمن ال تسمح لنا 
فيه الحداثة بترف أال نخدم أحــدًا أو شيئا. 
ونحن  بنا،  الخاصة  اتنا  قراء نحن ضحايا 
مــســكــونــون بــأفــكــار الــطــبــقــة والــفــئــة والــعــرق 
والتمييز بني الذكورة واألنوثة واالستعمار. 
األقـــدم،  السلطة  دعــامــات  اآلداب،  وجعلتنا 
على جانب مــن الــوعــي حــاد وحــرج يجعلنا 
واقعني في مصيدة الحذر الدائم من خيانة 
ــام،  ــ ــ ــــاب هـــــذه األيـ

ّ
انـــحـــيـــازاتـــنـــا. ويـــعـــمـــل كــــت

النقد، تتوالهم  فــي ظــل  العمل،  ويــواصــلــون 

إلى الداخل
برشلونة الصغيرة قاّرة على من قِدَم من غزة 

التي بحجم قنفذ. وأنت، بعدما غادرت البلد 

التي لها حجم قنفذ، صرت تستيقظ في أعّم 

الليالي، فتجد أشواكك موّجهة إلى الداخل.

انتظار
يجلس الشبح وينتظر: متى ينبثق برعٌم من 

قدم التمثال؟

طَلب
أنا ماروخا أقول لك: حنان كلب على جرائه. 

ال أطلب منك أكثر.. يا رب.

زوجان
اذهــبــي للجحيم. وذهــبــت هــي لــلــنــوم، وبقي 

هو ينتظر.

كسل
ـــده، والــعــالــم 

ْ
ــل ِجـــل ــور مـــاس ُمــنــضــٍو داخــ ــ أرتـ

مــنــضــٍو داخـــل نــطــاقــه األرضــــي. هـــذه هــي كل 

الــبــعــض يعتبرها مــلــحــمــة، واآلخـــر  الــحــيــاة! 

 أرتور أقل أنانية وأكثر 
ّ
يعتبرها رواية. وألن

، فــهــو يــعــتــبــرهــا: قــصــة قــصــيــرة جــدًا 
ً
كـــســـا

بحاجة إلى تنقيح.

سهرة
ومـــا هـــذه أيــضــا يــا ُســنــيــوريــتــا؟ إنــهــا حالنا 

يـــا ســنــيــور: نــســاء يــجــلــســن عــلــى قـــرن فلفل، 

وأخريات على عمود من ذهب.

طوفان
ــال خـــرج مــن عــريــنــه، وقــبــل أن يركب  رجـــل املـ

.
ْ

الطائرة، بَصق

األكاديمّيون غرقوا في الطوفان.

شبح
قال صديقه وهما في ذيل املظاهرة الصغيرة 

في أول شارع ِفّران:

 السوفييت هم َمن قتلوا ماركس.

قال لصديقه وقد وصلوا ساحة جاوما: 

 ونحن، َمن رأى شبحه يخّيم على ديارنا.

خريف
شهرين،  بعد  ستتقاعد  مبسوطة:  بيخونيا 

كــعــامــلــة تــنــظــيــف، وتــحــصــل عــلــى 750 يــورو 

راتبا أبدّيا.

بيخونيا مبسوطة: فطبيب التلفزيون قال إن 

متوسط عمر أمثالها في البلد هو 86 سنة.

لترتاح  سنة،   21 لديها  مبسوطة:  بيخونيا 

وتحيا كما ترغب.

ربو
بماذا تحلم إلسبانيا؟ 

سأله املذيُع على الشاطئ. 

ــُبـــرجـــنْي  مـــســـَح بــنــظــره طـــاقـــَم الــتــصــويــر والـ

الفضولي،  فــقــدوا حّسهم  الــذيــن  والــعــاِبــريــن 

وأراد أن يتأّكد: 

 أنا؟ 

 املذيُع رأسه.
َ

أنزل

 بمزيٍد من الهواء.

فرانسيسك غارّيغا
 تغلق 

َ
ال ندم وال ثناء. فقط رجفة الشجن، آن

باَب املرة األخيرة، وتمضي.

لقاء
كـــانـــت لـــديـــه قـــنـــاعـــة، أنــــه لـــو رآه فـــي الــحــلــم، 

فسيكون قد رآه في الحقيقة.

مرة  ألول  التقاه  بالضبط،  أربعني سنة  قبل 

في مكتبة األتينيو بشارع كانودا.

آالف  ــرات  ــ ــشـ ــ وعـ لـــيـــلـــة،   14620 اآلن  مـــضـــت 

األحام.

انحنى الظهر، واستقامت خيبات كثيرة،

وما يزال يحلم بلقاء هيراقليطس.

ليل
ملـــا بــلــغــت الــثــانــيــة نـــزلـــُت. فـــي رأســــي مطلب 

املدينة مضاءة جيدًا،  أن  الليل. وبما  وحيد: 

كيف سأجد مطلبي؟ ليس غير سيوتادّيا.

أعـــود مــن الــشــاطــئ، وأقــفــز مــن فتحة الــســور، 

وأدخل.

العشب تحتها  وأتــمــّدد على  النخلة،  أخــتــار 

وأسترخي. أمّرغ وجهي في األوراق القصيرة 

البليلة.

وأستنشق.

أنــقــلــب عــلــى ظـــهـــري وأرى الـــنـــجـــوم بــعــيــدة 

وغائرة.

وأستنشق. 

هــا هــو لــيــلــَك الــوحــيــد الـــذي يستحق اســمــه. 

نصت لرفرفة قريبة ويعبرني
ُ
أ

طائٌر قاتم. 

هذا هو..

وأرحل في طراوة الندى والشجن.

أو  االنحياز  هــذا  خيانة  تجعلهم  أن  خشية 
ذاك موضع طراد، ليس من قبل النقاد فقط، 

بل والجمهور أيضا.
هــل عــلــى األدب املــمــتــاز أن يخلو بــوعــي من 
االنـــحـــيـــازات؟ هـــل نــحــن بــحــاجــة إلـــى نكتب 
فــي ظـــال نــقــد أخــاقــي مــقــنــع بــقــنــاع الطهر 
السياسي؟ هل من املفترض أن يكون األدب 

فنا »مستقيما«؟ 
عــوالــم شكسبير خــارجــة على هــذه النظرية 
أو تــلــك؛ وأكـــثـــر الـــصـــور تــعــبــيــرًا عـــن قــوتــهــا 
وتــأثــيــرهــا مـــا قــدمــه فــالــتــر بــنــيــامــن املقتنع 
بأن أعماله حكايات مجازية، ويقول بنيامن 
نــفــســه أن املـــجـــازي فــي عــالــم األفـــكـــار هــو ما 
تــمــثــلــه األطــــــال فـــي عـــالـــم األشــــيــــاء. وفــكــرة 
القوة واإليجابية  بالغة  األطــال ذات مكانة 
بالكتابة  بتولعه  إنتاجها  وأعــاد  عمله،  في 
املــتــشــظــيــة. وشــعــريــة األطــــال غــيــر املكتملة 
يمكن أن تشخص تشخيصا مثيرًا بوصفها 
ــراءة  ــ ــ قـ بـــمـــعـــنـــى أن  ــيـــريـــة،  ــبـ نــــوعــــيــــة شـــكـــسـ
 دائما تمرينا نقديا غير كامل. 

ّ
شكسبير تظل

ــتــــاح« شــكــســبــيــر ال يــتــضــمــن  ــفــ بـــالـــطـــبـــع، »انــ
خواًء سياسيا؛ ففي الوقت الذي يصعب فيه 

تثبيته فــي وضــع مــحــّدد، يوجد فــي الحوار 
الـــــذي تــنــطــقــه شــخــصــيــاتــه لـــب ســـاخـــر على 
األغلب، وهذا هو سبب أن شخصياته يمكن 
أن تفّسر تفسيرًا ال متناهيا، ويعاد تفسيرها. 
إن شكسبير ال يترك أثرًا من أي نوع من آثار 
ذاتـــه فــي أعــمــالــه، وهـــذا هــو مــا يــســوء وينوء 
كان  ربما  فيقول:  فتغنشتاين،  مثل  فاسفة 

شكسبير خالق لغة وليس شاعرًا.   
إجابة على سؤال: هل ما يجعل هذا الشاعر 
غامضا إلى هذه الدرجة هو افتقارنا ملعرفة 
ــــذه الــقــضــيــة خــافــيــة  قـــلـــبـــه؟ نــــقــــول؛ تـــظـــل هـ
إلــــى مـــا النـــهـــايـــة. واألمــــــر الـــــذي ال شـــك فيه 
أي  أن ســيــولــة حــقــائــق شكسبير تغيظ  هــو 
اللغوية مثل  امليول  فيلسوف حتى صاحب 
فتغنشتاين، ألن غياب الحقيقة يفسر غالبا 

على أنه خداع.
ــذا الــحــد يــصــل مــنــاش بــتــاشــارجــي  وعــنــد هـ
إلــى الــقــول إنــه سيترك القضية فــي أحضان 
عـــبـــارة مــــأخــــوذة مـــن ســـطـــور مـــن مــســرحــيــة 
»هاملت«: »يمكن أن تشّكي أن النجوم نار/ 
وأن الشمس تتحرك/ وأن الحقيقة أكذوبة/ 

ولكن ال تشكي أبدًا أنني أحب«.

إطاللة
تصويب

حافظ الشيرازي

ــــؤالء الـــذيـــن يـــحـــّولـــون الـــتـــراب  هـ
بنظرٍة إلى كيمياء

إلينا  يــنــظــروا  أن  بإمكانهم  هــل 
بطرفة عني؟

يجب أن أخفي أملي عن األطباء 
املّدعني

يصلني  الغيب  خزينة  مــن   
ّ

لعل
الدواء

القناع  يرفع  لــم  واملعشوق حــني 
عن الوجه

ــات مــن  ــايــ ــكــ ــحــ ــ ــــنــــســــج ال
ُ
ملــــــــاذا ت
األوهام

لــيــســت  ــة  ــبــ ــاقــ ــعــ ــ ال ــن  ــســ حــ ألن 
بالصعلكة والزهد

حبذا لو ُيترك األمر للعناية
ال تــكــن قــاســًيــا فـــإن أهـــل النظر 
»مزيد«  بـ إال  القريب  ال يصلون 

من الحب
وراء الستار اآلن، فنٌت كثيرة

ــاذا  ــ ــار مـ ــتــ ــــســ وحــــــني يـــســـقـــط ال
سيفعلون؟

ــذا الــحــديــث إن  ال تــعــجــْب مــن هـ
سمعت أنني الحجر

ألن أصـــحـــاب الــقــلــوب يــعــرفــون 
كيف يحكون الحكايات

إثـــم  ألــــــف  الـــخـــمـــر ألن  اشــــــــرب 
محجوب عن الناس

رائني
ُ
أفضل بكثير من طاعة امل

رائحة  منه  تأتي  الــذي  القميص 
يوسف

أخاف أن يبدله اإلخوة بعباءة
امـــِض عــن الــدســكــرة لــيــدعــوا لك 

الحضور في جميع أوقاتهم
محجوًبا عن الحاسدين ادعني 

ألن املنعمني
يفعلون الخير سًرا.

يا حافظ ال يتّيسر دوام الوصال
إلـــى  يـــلـــتـــفـــتـــون  ال  ــوك  ــ ــلـ ــ املـ ألن 

.
ً
السائلني إال قليال

)ترجمة عن الفارسية: 
حمزة كوتي(

غزليّة

تقّدم فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية  بقيادة المايسترو، صالح غباشي، شحرور في سيوتاديّا
مساء التاسع من حزيران/ يونيو الجاري على مسرح الجمهورية، في القاهرة، حفًال 
ومحمد  القصبجي،  ومحمد  عبدالوهاب،  لمحمد  موسيقية  مختارات  يتضمن 
الموجي،  وأحمد صدقي، وفؤاد حلمي، إضافة إلى مقطوعات من ألحان قائد 

الفرقة وأداء مطربيها.

ضمن فعاليات تظاهرة فنون البحيرة، التي تصادف، هذا العام، شهر رمضان، يقام 
في العاشرة والنصف، من مساء الجمعة المقبل، العاشر من حزيران/ يوينو، حفل 
ضاحية  في  وذلك  المنستير،  لمدينة  السيمفوني  األوكسترا  تقّدمه  موسيقي 

البحيرة في تونس العاصمة. يقود الفرقة المايسترو، سمير الفرجاني )الصورة(.

من  والنصف،  الثامنة  في  للفن،  بيروت  مركز  يقيم  الفني،  برنامجه  هامش  على 
مساء 29 حزيران/ يونيو الجاري، أمسيًة بعنوان طربًا، في قصر سرسق في بيروت، 
للموسيقي المصري حسن خان )1975/ الصورة(، الذي يضم مشروعه الجديد إحياًء  
لقصيديتين أنشدهما المطرب المصري، يوسف المنيالوي، )1850 – 1911(، بمشاركة 

عازفين تخت شرقي على آالت العود والقانون والكمان والرق.

الجاري،  يونيو  حزيران/   18 مساء  الملكية،  السمفونية  األوركسترا  فرقة  تحيي 
حفًال، بمناسبة يوم الموسيقى العالمية، على مسرح الهواء الطلق في مدينة 
أغادير المغربية. وسيضم الحفل معزوفات من الربيرتوار الكالسيكي، ومقطوعات 

لبيتهوفن وريميسكي- كورساكوف، ودفوراك، والقديس صاينز.
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بول كوبلي 
وِكنت وديفيد 

كالدر في 
المشهد األخير 
من »الملك لير« 

على خشبة 
الغلوب في 

لندن 2008



تحقيقات

بعد إعالن البرلمان األلماني، أن تونس والجزائر والمغرب دول آمنة، بدأ الالجئون القادمون من 
هناك في االختفاء، خوفا من ترحيلهم إلى بلدانهم، التي هربوا من واقعهم فيها

تخّفي الالجئين خوفًا من شبح الترحيل
التضييق بمثابة تحذير مسبق من القدوم

 المغاربيون
وألمانيا

برلين ـ شادي عاكوم

يعتقــد العشــريني التونســي أمــن، 
بــأن ســوء الطالــع الــذي رافقــه فــي 
بلده األم، ما زال يالحقه في أملانيا 
التــي وصــل لهــا بدايــة العــام الجــاري، إذ تلقــى 
خبــر رفــض طلب لجوئه نتيجة تصنيف بلده 
ضمــن الــدول اآلمنة من قبل الحكومة األملانية، 
غيــر أنــه يربــط بــن أحــداث التحــرش فــي رأس 
الســنة فــي كولــن وبــن اعتماد هــذا التصنيف. 
ويقــول »ال بــد مــن أن التحــرش كان دافعــا لهذا 

القرار« .

تضييق امتد للحاالت االستثنائية
عليهــا  حصلــت  موثقــة  إحصائيــة  بحســب 
الداخليــة  وزارة  عبــر  الجديــد«،  »العربــي 
إلــى   2015 العــام  خــالل  وصــل  فقــد  األملانيــة، 
البــالد 26000 الجــئ تقريبــا مــن بلــدان املغــرب 
العربي، من بينهم 2000 الجئ من تونس و14 
كمــا  املغــرب،  مــن  آالف  الجزائــر و10  مــن  ألفــا 
ســجل هــذا العــام وصــول 3356 مغاربيــا خالل 
شــهر يناير/كانــون الثاني، وتراجع العدد في 
شهر فبراير/شباط إلى 599 وفي شهر مارس 
االتحــادي  للمكتــب  وفقــا  الجئــا   480 وصــل 
للهجــرة والالجئــن. وبلــغ عــدد املطلوب منهم 
املغادرة حتى نهاية العام املاضي 6100 الجئ 
مــن دول املغــرب العربــي، بينما تم ترحيل 135 
ينايــر/ نهايــة  وحتــى  فقــط،  منهــم  شــخصا 
كانــون الثانــي  مــن العام الجــاري بات مطلوبا 
و1264  مغربيــة  و2391  جزائريــا   2631 مــن 

تونسيا املغادرة إلى بلدانهم. 
تــم  مــن  نســبة  فــإن  اإلحصائيــات  وبحســب 
مــن  املاضــي  العــام  لجوئهــم  طلبــات  قبــول 
مــن دول  أملانيــا  إلــى  الواصلــن  إجمالــي  بــن 
املغرب العربي، هي 0,2 % للتونســين و%3,7 
للمغاربة و1,7% للجزائرين، في حن اختفى 
130 ألــف الجــئ مــن مختلــف دول العالــم خــالل 
العــام املاضــي ومــن بينهــم مغاربــة مطلوبــون 

للترحيل.
وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية األملانية، 
يوجــد  ســورين  الجئــن   4 كل  بــن  مــن  فإنــه 
واحــد مــن مواطني دول املغــرب العربي، يدعي 
االجتماعــي  الناشــط  ويقــول  ســوريا.  كونــه 
مــن  العديــد  يرافــق  والــذي  الحضــري  محســن 
والدوائــر  املحامــاة  مكاتــب  إلــى  الالجئــن 
الرســمية فــي تصريحــات خاصــة لـــ »العربــي 
الجديد«:»عندمــا يتبــن عــدم وجــود مالحقــة 
أو  إنســانية  غيــر  عقوبــة  إنــزال  أو  سياســية 
يتــم  مــا  دولــة  مــن  لالجئــن  مهينــة  معاملــة 
بالنســبة  واللجــوء  آمنــة،  دولــة  اعتبارهــا 
ملواطنــي دول املغــرب العربــي فــي أملانيــا بــات 
صعبا جدا، نظرا لعدم توفر الشروط املطلوبة 
فــي حاالتهــم، وبالتالــي ال أفق لهــم بالبقاء في 
أملانيــا، وهــو مــا أدى إلــى ترحيــل 24 تونســيا 
كدفعــة اولــى وذلــك عمــال باالتفــاق بــن أملانيــا 

وتونس«. 
عمليــة  لتفــادي  القانونيــة   املخــارج  وعــن 
وعلــى  إنــه  إلــى  الحضــري  يلفــت  الترحيــل، 
الرغــم  مــن وجــود بعــض الثغــرات القانونيــة 
واالســتثناءات، إال أن التضييــق طــاول حتــى 
مــن  يعانــون  مــن  مثــل  االســتثنائية  الحــاالت 
األمــراض املزمنــة، موضحــا أن حجــج املناديــن 

هــذه  ان  الــدول،  تلــك  ملواطنــي  بالترحيــل 
اإلجــراءات قــد تكــون بمثابــة تحذيــر لــكل مــن 
يريد القدوم، من أنه سيعاد ترحيله، وبالتالي 

عليه أال يقدم على الخطوة من األساس«. 
األوراق  صّحــة  مــن  التحقــق  مراحــل  وتمــر 
الثبوتية لراغبي اللجوء في أملانيا، باجراءات 
صعبة وقد تســتغرق عاما كامال على غرار ما 
ســبق وحصــل مــع  مواطنــي دول البلقــان، إال 
أن الســلطات األملانيــة تبــذل جهــودا لتســريع 
األمــور ويتــم تحديــد مواعيد محاكمة ســريعة 
ملــن ســتتم إعادتهــم إلــى دول املغــرب العربــي 
ترحيلــه،  ســيتم  مــن  رفــض  حــال  فــي  و»لكــن 
يمكنــه اســتئناف الحكــم خــالل فتــرة اســبوع 

فقط« بحسب الناشط االجتماعي الحضري.

رهان على الوقت إلبعاد الترحيل
بحسب ما وثقه معد التحقيق عبر لقاءات مع 
شباب دول املغرب العربي فإنهم يعمدون إلى 
مراهنــن  الظــروف  تحســن  وانتظــار  التخفــي 
علــى عامــل الوقــت، »كمــا يلجــأ عــدد منهــم إلى 
الحصــول علــى تقاريــر طبيــة تفيــد بحاجتهــم 
للعــالج« كمــا يوضــح الباحــث االكاديمي أيهم 
الزينــي. يتابــع الزينــي فــي تصريحــات خاصة 
يتخلصــون  »املئــات   :« الجديــد  »العربــي  لـ
إجــراءات  لتأخيــر  الشــخصية  املســتندات  مــن 
الترحيــل ألن ســلطات بالدهــم تعتبر أنها غير 
قادرة على التعرف على مواطنيها دون أوراق 
ثبوتية أصلية. وهو ما دعا السلطات األملانية 
تشــديد  إلــى  االخيــرة،  اللجــوء  حزمــة  ضمــن 
اإلجــراءات املتعلقــة بهــؤالء االشــخاص إذ لــم 
تعــد الســلطات تقدم نفقة املعونــة االجتماعية 
ملتطلبــات  االدنــى  الحــد  باســتثاء  الكاملــة 
األكاديمــي  الباحــث  ويلفــت  اليوميــة.  الحيــاة 
املتخصــص فــي قضايــا الهجــرة، إلــى أن هــذا 
أجراهــا  التــي  املباحثــات  محــور  كان  الواقــع 
وزيــر الداخليــة االملاني تومــاس دي مزيير مع 
املسؤولن في كل من املغرب والجزائر وتونس 
وتــم التوافــق علــى بــدء ترحيــل مــن دخلــوا إلى 
طلبــات  ورفضــت  املاضــي  العــام  فــي  البــالد 
لجوئهــم علــى أن تتكفــل أملانيا بتكاليف رحلة 
العــودة، ومــن املتوقــع أن تســتكمل االجــراءات 
فــي مرحلــة الحقــة بحــق كل مــن يجــب ترحيلــه 

وفقا ملا يقوله الزيني.   
وتشــير مصــادر فــي وزارة الداخليــة األملانيــة 
إلــى أنــه وضمــن ســياق تطبيــق االتفــاق ســيتم 
تكثيــف التعــاون بــن الجانبــن بحيــث تقــدم 
الخاضعــن  األشــخاص  أصابــع  بصمــات 
إلجراءات الترحيل إلى األجهزة الرسمية ليتم 

تحديد هوياتهم.

رفض تصنيف الدول اآلمنة
بــدأت اجــراءات الترحيــل والتشــدد مــع طالبــي 
اللجــوء مــن بلــدان املغرب العربــي، بعد موافقة 
الحكومــة  بــه  تقدمــت  قانــون  علــى  البرملــان 
لتسهيل ترحيل الالجئن من تلك الدول خالل 
الشــهر املاضــي، وهــو مــا رفضــه برملانيون من 
اليســارين  النــواب  وبعــض  الخضــر  أحــزاب 
الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب  مــن  ونــواب 
هونكــو  أنــدري  وانتقــد  الحكــم.  فــي  الشــريك 
علــى  التصويــت  املعــارض  اليســار  حــزب  مــن 
هــذا القــرار قائــال: »هــذه جمعــة ســوداء للحــق 
مــا  وهــو  أملانيــا«  فــي  اللجــوء  فــي  األساســي 
أيده مفوض الحكومة لحقوق اإلنســان بيربل 
كوفلر والذي قال لرويترز إن هناك »انتهاكات 
الــدول  فــي  مثبتــة وموثقــة لحقــوق اإلنســان« 
الثــالث. بينمــا يؤكد غونتــر بوركهارت رئيس 
منظمــة »بــروأزول« األملانيــة املهتمــة بشــؤون 
الالجئــن أن الــدول التي تمارس فيها عمليات 
التعذيــب ال يمكــن تصنيفهــا باآلمنــة. ويلفــت 
القانــون  أن  إلــى  الزينــي،  األكاديمــي  الباحــث 
يتبــن  عندمــا  باآلمــن  الفــرد  يعــرف  األملانــي 
أو  إشــكالية  أي  وجــود  عــدم  وبشــكل صريــح 
عقوبــة أو معاملــة غيــر انســانية بحقــه أو أي 
مالحقــة سياســية، وهــذا مــا ال يمكــن تأكيــده 
البلــدان العربيــة ومنهــا دول  فــي العديــد مــن 
شــمال أفريقيــا. ويوضــح أن محكمــة الدســتور 
االتحادية كانت قد أقرت بضرورة عدم ترحيل 
مواطنــن قــد يتعرضــون للمالحقة السياســية 
والقانونيــة، غيــر أن الخروقات قد تحدث على 
هــذا الصعيــد كمــا يقــول. وفــي اآلونــة األخيــرة 
الشــرطة  داهمــت  األملانــي  البرملــان  قــرار  عقــب 
ومعها موظفون من املكتب االتحادي للهجرة 
مــا  ونقلــت  لالجئــن  مركــزا   33 والالجئــن، 
مخيمــات  إلــى  مغاربيــا  مهاجــرا   470 يقــارب 
علــى الحــدود بهدف إعادتهم الى البلدان التي 
وصلوا منها، وفقا لتصريحات مصادر أمنية 

»العربي الجديد«. لـ

ترحيل الالجئين القصر
األملانيــة  املغربيــة  الجمعيــة  رئيــس  بحســب 
للتبــادل الثقافــي فــي هامبــورغ دنيا القرشــي، 
املغاربيــن  الالجئــن  الشــباب  مــن   600 فــإن 
مــن  أغلبهــم  الطــرد  قــرارات  بحقهــم  الصــادر 
القصرغيــر حاملــي الهويــات، ولفتــت القرشــي 
إلــى معلومــات حقوقيــة تؤكد على وجود عدد 
كبيــر منهــم داخــل ســجن للشــباب فــي مدينــة 
هانوفــر )شــمال البــالد(. وتؤكــد القرشــي فــي 
أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ خاصــة  تصريحــات 
مواطنــي دول شــمال أفريقيــا تحولوا بن ليلة 
وضحاها بعد أحداث كولن إلى أشخاص غير 
مرغــوب فــي وجودهــم في أملانيــا. وتتابع »من 
دخــل إلــى البــالد خالل االشــهر املاضية، ال امل 
لــه بالبقــاء«، معبــرة عــن قلقهــا مــن اســتغالل 
هــؤالء الشــباب من قبــل منظمات اجرامية بعد 

اختفاءهم وحاجتهم للعمل.
وتشــير مصــادر فــي وزارة الداخلية إلى أن من 
إلــى أملانيــا بهويــات مــزورة أو قدمــوا  وفــدوا 
طلبــات لجــوء فــي أكثــر مــن بلــد اوروبــي، ال بد 
القرشــي توضــح  أن  يتــم ترحيلهــم. غيــر  وأن 
أن ســبب حصــول هــؤالء الشــباب علــى هويات 
مــزورة يرجــع إلــى أنــه علــى ســبيل املثــال فــي 
املغــرب مــن هــم دون ســن الثامنــة عشــرة ليــس 
لهــم حــق الحصــول علــى هويــة، وبالتالــي فهم 
مــزورة  هويــات  علــى  للحصــول  يلجــأوون 
ملواطنــن مــن بلــدان أخــرى كســورية والعــراق 
حــق  علــى  بالحصــول  حظوظهــم  لتحســن 

اللجوء.
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)Getty( 130 ألف الجئ من مختلف دول العالم تخفوا داخل ألمانيا خالل العام الماضي

)Getty( إجراءات التحقق من األوراق الثبوتية في ألمانيا قد تستغرق عامًا كامًال

26000 الجئ من بلدان 
المغرب العربي وفدوا 

على ألمانيا في 2015

600 الجئ مغاربي 
أغلبهم من القّصر صدرت 

بحقهم قرارات طرد من 
ألمانيا

)Getty( مظاهرات معارضة لسياسة ميركل تجاه الالجئين
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رياضة

قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند إنه ال يزال 
يوجد تهديدات إرهابية، قبل خمسة أيام فقط 

من انطالق بطولة كأس األمم األوروبية لكرة 
القدم، وإن هذا الخطر سيستمر، وذكر هوالند في 

مقابلة مع إذاعة »فرانس انتر« العامة »التهديد 
موجود وسيظل موجودا لفترة طويلة لذا يجب 
اتخاذ جميع اإلجراءات لنجاح البطولة«، وأشار 

أيضا إلى األزمة املحلية إزاء اإلضرابات التي دعا 
لها عمال وسائل النقل.

وصل جسد أسطورة املالكمة، محمد علي، إلى 
مسقط رأسه في لويفيل في والية كنتاكي داخل 

الواليات املتحدة األميركية، من أجل وداعه األخير 
خالل مراسم مفتوحه للجميع، قبل أن تتبعها 

جنازة خاصة ستشهد حضور الرئيس األميركي 
األسبق بيل كلينتون، في وقت قال املتحدث باسم 

العائلة، بوب جونيل، خالل مؤتمر صحافي إن 
أقارب وأصدقاء محمد علي سيودعونه خالل 

مراسم خاصة يوم الخميس املقبل.

وصل منتخب رومانيا، الذي سيواجه فرنسا 
في املباراة االفتتاحية لبطولة يورو 2016 يوم 
10 من الشهر الجاري، إلى األراضي الفرنسية، 

ليصبح بذلك أول املنتخبات املشاركة في البطولة 
التي تصل للتحضير، وهبطت طائرة املنتخب 
الروماني في مطار شارل ديغول في العاصمة 
الفرنسية باريس، حيث ترأس رازفان بورلينو 

رئيس االتحاد، بعثة املنتخب باإلضافة ألنجيل 
لوردانيسكو املدير الفني للمنتخب.

هوالند يعترف 
بتهديدات قبل 

يورو 2016

جسد األسطورة 
يصل إلى مسقط رأسه 

في لويفيل

منتخب رومانيا 
أول الواصلين 

إلى فرنسا

انضم نوفاك 
ديوكوفيتش 
إلى عظماء 
التنس بعدما 
تغلب على 
البريطاني أندي 
موراي المصنف 
الثاني، ليفوز 
بأول ألقابه 
في فرنسا 
المفتوحة 
ويحمل جميع 
ألقاب البطوالت 
األربع الكبرى 
في آن واحد، 
وبذلك أصبح 
ديوكوفيتش 
ثالث العب فقط 
بعد دون بادج 
ورود ليفر يحمل 
جميع ألقاب 
البطوالت األربع 
الكبرى.

)Getty( المصنف أول عالميًا ديوكوفيتش

ديوكوفيتش مع العظماء
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عناصر قوية ترشحه للتتويج بلقب البطولة
منتخب إنجلترا

2829
رياضة

رياض الترك

إنجلترا وما أدراك من هي إنجلترا، 
منتخب أوروبي قوي ومرشح بقوة 
 2016 »يــــورو«  لــقــب  عــلــى  للمنافسة 
بــســبــب مــا يملكه مــن نــجــوم ُمــمــيــزة فــي هــذه 
الــبــطــولــة. منتخب رفـــع كـــأس الــعــالــم فــي مــرة 
واحـــــدة فـــي الـــعـــام 1966، ويـــحـــاول مــنــذ ذلــك 
الــحــن اســتــعــادة املــجــد ورفــــع بــطــولــة عاملية 

وقارية.

لمحة تاريخية
رغم أن املنتخب اإلنجليزي لم يرفع لقب كأس 

F F

إنجلترا تأهلت للمرة 
التاسعة في تاريخها إلى 

البطولة األوروبية

منتخب إنجلترا يلعب 
في المجموعة الثانية 

في اليورو

يعتبر املنتخب البرتغالي من أبرز املنتخبات األوروبية، يحتل املركز الثامن عامليًا في تصنيف 
الفيفا، واملركز الرابع على الصعيد األوروبي، من املشاركني دائمًا في بطوالت كأس العالم واليورو 

في السنوات األخيرة، ضمن التواجد في البطولة األوروبية للمرة السابعة في تاريخه.

لمحة تاريخية
شارك املنتخب البرتغالي ألول مرة في تاريخه في بطولة كأس العالم في عام 1966، ومنذ أول 
مشاركة له نجح في احتالل املركز الثالث عن جدارة واستحقاق، ثم غاب حتى عام 1986، عندما 

شارك للمرة الثانية، لكنه لم ينجح في الخروج من دور املجموعات آنذاك.  
بعد ذلك فشلت البرتغال في التأهل إلى ثالث نسخات متتالية من أعوام 1990 حتى 1998، ثم 
عادت لتسجل حضورها الدائم من نسخة 2002 حيث خرجت من دور املجموعات، ثم حققت 
ـــ16، وأخــيــرًا في  املــركــز الــرابــع فــي مونديال أملانيا 2006، وفــي عــام 2010 خرجت مــن الـــدور الـ

املونديال البرازيلي غادرت من دور املجموعات. 
على صعيد مشاركتها في بطولة »اليورو«، البرتغال تملك سجاًل ممتازًا في البطولة األوروبية 
الكبيرة، فهي شاركت في ست مرات قبل يورو 2016 القادم، وحققت نتائج ومراكز أكثر من 
رائعة. في أول نسخة من عام 1984 وصلت إلى الــدور نصف النهائي وحلت في املركز الثالث 

في البطولة. 
وفي نسخة 1966 وصلت إلى الدور ربع النهائي وحققت املركز الخامس، ثم تأهلت إلى يورو 
2000 وخسرت في الدور نصف النهائي لتحل في املركز الثالث أيضًا، لكنها في يورو 2004 
اليونان، ثم عادت  أمام  النهائية  املباراة  الذي استضافته على أرضها وبني جماهيرها خسرت 

وخرجت من الدور ربع النهائي في 2008 والدور نصف النهائي في عام 2012.
تأهلت البرتغال إلى يورو 2016 بعد أن حققت املركز األول في مجموعتها التاسعة األخيرة في 
البرتغال  بــدأت  انتصارات، وخسارة وحيدة.  كاملة من سبعة  نقطة  إذ جمعت 21  التصفيات، 
التصفيات بخسارة مع ألبانيا بهدف نظيف، ثم حققت أول انتصار لها في الجولة الثانية بفوز 
على الدنمارك بهدف نظيف. وفي الجولة الثالثة فازت على أرمينيا بهدف نظيف، بعد ذلك حققت 
فوزًا صعبًا على صربيا )2 - 1(، وعانت البرتغال من الكثير من الصعوبات لتحقق فوزًا مهمًا 
ثم  نظيف،  بــهــدف  السابعة  الجولة  فــي  الــدنــمــارك  على  انتصرت  أن  إلــى   ،)2  -  3( أرمينيا  على 

ختمت التصفيات بفوز مهم على صربيا )2 - 1(. ُيذكر أن هداف هذه املجموعة كان البرتغالي 
كريستيانو رونالدو الذي سجل خمسة أهداف.

تكتيك البرتغال
يعاني املنتخب البرتغالي من مشاكل كبيرة في خط الدفاع، ورغم ذلك فقد تلقى خمسة أهداف 
فقط في مرحلة التصفيات، لكن املدرب فرناندو سانتوس وجد الحل املناسب في املباريات الودية 
املــدرب بخطة )4-4-2(، حيُث من  الخلفي. يلعب  الخط  التوازن في  التي خاضها وصنع بعض 

املتوقع أن نشاهد وجوها جديدة في خط الوسط خالل بطولة اليورو. 
وقد ُيطعم سانتوس هذا الخط ببعض عناصر الخبرة املتمثلة في كارافاليو وموتينيو، اللذين 
الهجوم فال  أما في خط  الوسط بشكل ُمميز.  الفارق وقيادة خط  القدرة على صناعة  يملكان 
خوف على مقدمة البرتغال في ظل وجود مهاجم بحجم كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر نجم 
النجوم في اليورو وأحد أهم عناصر املنتخب البرتغالي في يورو 2016، ورغم أن عمره ناهز 
الـ 31 سنة، إال أنه من املهاجمني الحاسمني أمام املرمى، والــذي يعرف كيفية تسجيل األهداف 
بأفضل طريقة ممكنة، وسيساهم بشكل كبير في مساعدة البرتغال على تخطي الدور األول من 

البطولة. تلعب البرتغال في املجموعة السادسة في يورو 2016، التي تضم إلى جانبها أيسلندا 
والنمسا وأخيرًا املجر، مجموعة صعبة وفيها تنافس كبير بني منتخبات متوسطة املستوى. 
والفوز مهم جدًا  التصفيات،  نجوم  أحد  أيسلندا  األولــى ضد  مباراته  البرتغالي  املنتخب  يلعب 
واحد  أنــه  ليثبت  بعيد  العائد من  النمساوي  املنتخب  يواجه  الثانية  املــبــاراة  في  التأهل.  لضمان 
من كبار القارة األوروبية وسينافس بقوة على صــدارة هذه املجموعة من دون رحمة، بفضل 
املجري  املنتخب  أمــام  مباراة صعبة  البرتغال  تخوض  وأخيرًا  يمتلكها،  التي  امُلميزة  العناصر 

الناشئ حديثًا ويريد إثبات نفسه من جديد.

تشكيلة المنتخب البرتغالي
الدفاع: فيرينيا، سيدريك، بيبي،  إدواردو. خط  لوبيز،  أنطوني  باتريسيو،  املرمى: روي  حراسة 
إليزيو، رافاييل غيريرو. خط الوسط: وليام  ألفيش، خوسيه فونتي،  ريكاردو كارفاليو، برونو 
كارفاليو، دانيلو بيريرا، جواو موتينيو، ريناتو سانشيز، أدريان سيلفا، أندري غوميش، جواو 

ماريو. خط الهجوم: رافا سيلفا، ريكاردو كواريزما، ناني، إدير، كريستيانو رونالدو.
رياض...

وجوه جديدة من أجل الحـلم البرتغال

الــعــالــم ســوى مــرة واحـــدة فــي تــاريــخــه، إال أن 
سجله أكثر من رائع في املونديال، ويكفي أنه 
شارك 14 مرة من أصل 20 نسخة. وجاءت أول 
العام  في  الثالثة«  »األســـود  ملنتخب  مشاركة 
1950، ليحل ثامنًا في بطولة شــارك فيها 13 
منتخبًا، بعد ذلك شارك في نسخة العام 1954 
ووصل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخرج 

في نسخة السويد 1958 من الدور األول.
الـــدور  إلـــى  1962 وصـــل  التشيلي  نسخة  فــي 
ربع النهائي وحقق املركز الثامن في البطولة، 
إلى حن استضافة املونديال في العام 1966، 
وهـــنـــاك نــجــح فـــي رفـــع أول بــطــولــة عــاملــيــة له 
إلى  وصــل  أن  بعد  منتخبًا،   16 على  متفوقًا 
النهائي وفاز على أملانيا )4 - 2 بعد التمديد 
الــلــقــاء، ليعود ويــشــارك فــي نسخة 1970  فــي 

ويخرج من الدور الربع نهائي.
1974 و1978،  نــســخــتــي  عـــن  إنــجــلــتــرا  غــابــت 
وعـــادت إلــى مــونــديــال 1982 و1986 مــن دون 
لــكــنــهــا فــي  تــــاريــــخــــي،  ــاز  ــجــ إنــ تــحــقــق أي  أن 
الرابع، ثم غابت  املركز  إيطاليا 1990 خطفت 
عــن نسخة أميركا 1994، وخــرجــت مــن الــدور 
الــثــانــي فــي املــونــديــال الــفــرنــســي 1998. وفــي 
كــأس الــعــالــم 2002 و2006 خــرجــت مــن الــدور 
ربـــع الــنــهــائــي، وفـــي نــســخــة 2010 مـــن الـــدور 
ــن دور  ــي الـــتـــأهـــل مــ الــــــ 16، لــكــنــهــا فــشــلــت فــ
املجموعات في مونديال البرازيل 2014. وعلى 
صعيد البطولة األوروبية »يــورو«، فإنجلترا 
حققت املركز الثالث في نسخة 1968 و1996، 
ووصــلــت إلـــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي الــعــام 

ثــانــي أقــــوى مــنــتــخــبــات املــجــمــوعــة املنتخب 
السويسري بهدفن نظيفن، وتضمن التأهل 
ثــم تفوز على إستونيا  الــيــورو،  إلــى  املباشر 
بــهــدفــن ولــيــتــوانــيــا بــثــالثــة، وتــنــهــي مــشــوار 
التصفيات برقم قياسي مرعب. واألمر املثير 
أن عشرة العبن سجلوا أهداف إنجلترا الـ 31 
في بطولة الــيــورو، األمــر الــذي يــدل على مدة 

قوة هذا املنتخب على الصعيد الهجومي.

تكتيك المنتخب اإلنجليزي
غير املدرب روي هودجسون تكتيك املنتحب 
املاسية،   )2-2-4( إلى   )3-3-4( من  اإلنجليزي 
واملدرب يعتمد في هذه الخطة على الضغط 
ــمـــرار عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة، والـــصـــعـــود  ــتـ بـــاسـ
بخط الدفاع إلى األمــام ملساندة خط الوسط 

والهجوم في صناعة الهجمات على املرمى.
ــأنــــه يــمــنــح  ــســــون بــ ويـــتـــمـــيـــز املــــــــدرب هــــودجــ
الذين يدربهم،  الالعبن  لكل  النفسية  الراحة 
ويــمــنــحــهــم الــثــقــة الــكــامــلــة لــتــقــديــم أفــضــل ما 
لديهم على أرض امللعب. »مرر الكرة وتحرك 
إلى األمام، وعندما يخسر فريقك الكرة، ارجع 
إلى مركزك سريعًا«، جملة استعملها املدرب 

2004 و2012، وفي باقي مشاركتها لم تتمكن 
من التأهل من دور املجموعات، وهي تشارك 
فـــي الــبــطــولــة األوروبــــيــــة لــلــمــرة الــتــاســعــة في 

تاريخها من أصل 16 نسخة.

الطريق إلى اليورو
تــمــيــز املــنــتــخــب اإلنــجــلــيــزي فـــي الــتــصــفــيــات 
األوروبية وكان أفضل منتخب، ألنه الوحيد 
ــــذي تــمــكــن مـــن تــحــقــيــق عـــشـــرة انــتــصــارات  الـ
متتالية في مجموعته وحصد 30 نقطة، في 
وقت سجل هجومه 31 هدفًا في كل املباريات، 
ــود الثالثة«  يــقــدم منتخب »األســ الـــذي  األمـــر 
على واحد من أقوى منتخبات »يورو« 2016.

فازت إنجلترا على كل منتخبات مجموعتها، 
بدايًة من سويسرا بهدفن نظيفن، ثم سان 
نظيف  بهدف  وإستونيا  بخماسية،  مارينو 
خارج القواعد، بعد ذلك على سلوفينيا )3 - 
التالية كانت ليتوانيا بأربعة  1(، والضحية 
لــتــكــرر فــوزهــا عــلــى املنتخب  أهــــداف نظيفة، 
السلوفيني وهذه املرة خارج القواعد )3 - 2(.

ثم اكتسحت سان مارينو مرة جديدة بستة 
أهــــــداف نــظــيــفــة، قــبــل أن تـــكـــرر فـــوزهـــا على 

كــثــيــرًا، وهـــو يــطــبــقــهــا عــلــى إنــجــلــتــرا حــالــيــًا، 
وتكشف مدى دقة هذا املدرب في الحركة على 
أرض املــلــعــب والــحــفــاظ عــلــى املـــركـــز كــيــف ال 

يحصل أي خرق من الخصم. 
ُيضاف إلى ذلك أن العبي املنتخب اإلنجليزي 
وليسوا  املــبــاريــات  فــي  اللعب  حرية  يملكون 
مقيضن تكتيكيًا، ألن املدرب يمنحهم حرية 
كــبــيــرة، خــصــوصــًا فـــي خـــط الــهــجــوم وخـــالل 

ــى الـــخـــصـــم.  ــرمــ صـــنـــاعـــة الــــخــــطــــورة عـــلـــى مــ
»يـــورو«  بطولة  منافسات  إنجلترا  تــخــوض 
2016 فــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، إلـــى جــانــب كل 
من روسيا، ويلز وسلوفاكيا، مجموعة تبدو 
في متناول املنتخب اإلنجليزي نظرًا ملا قدمه 
فـــي الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، ومــــا يــقــدمــه في 

املباريات الودية التحضيرية للبطولة.
تبدأ إنجلترا مشوارها في مواجهة املنتخب 
ــة  ــارنــ ــقــ ــط املـــــســـــتـــــوى، ومــ ــوســ ــتــ الـــــــروســـــــي مــ
باملنتخب اإلنجليزي على الورق، فإن الحسم 
يـــبـــدو ملــصــلــحــة »األســــــود الـــثـــالثـــة« مـــن دون 
ــنــــازع، لــكــن وصـــــول روســـيـــا كــوصــيــفــة من  مــ
التصفيات، يعطي هذا املنتخب حظوظ أيضًا 

في املباراة.
لكن املواجهة الثانية ستكون مختلفة تمامًا 
فــي هـــذه املــجــمــوعــة، ألن خـــوض مــبــاراة ضد 
املـــنـــتـــخـــب الــــويــــلــــزي، مــنــتــخــب مــنــظــم وقــــدم 
تصفيات أكــثــر مــن رائــعــة، ويــكــفــي انـــه يملك 
مــهــاجــم مــزعــج مــثــل »الــنــفــاثــة« غـــاريـــث بــيــل، 
هذه املواجهة قد ُتحدد هوية املتصدر لهذه 
ملصلحة  تصب  الترشيحات  ألن  املــجــمــوعــة، 
ــز مــــن أجـــــل خـــطـــف بــطــاقــتــي  ــلــ إنـــجـــلـــتـــرا وويــ

مــؤهــلــتــن، فـــي حـــن ســتــتــصــارع ســلــوفــاكــيــا 
وروسيا على بطاقة املركز الثالث.

في آخر مواجهة ضمن دور املجموعات تلعب 
إنــجــلــتــرا مــع ســلــوفــاكــيــا، فــي لــقــاء قــد يدخله 
املنتخب اإلنجليزي متأهاًل إلى لدور الثاني، 
لــكــن فـــي ظـــل نـــظـــام تـــأهـــل الـــثـــالـــث، سيتحتم 
يتجنب  لكي  الفوز  اإلنجليزي  املنتخب  على 
املــتــقــدمــة،  األدوار  فـــي  الــصــعــبــة  املـــواجـــهـــات 
والــحــصــول عــلــى الـــصـــدارة مـــع نــهــايــة الـــدور 

األول.

تشكيلة المنتخب اإلنجليزي
حراسة املرمى: جو هارت، فرايسر فورستير، 

توم هيتون.
خــط الــدفــاع: بــرايــن بــيــرتــرانــد، غـــاري كاهيل، 
ناثانييل كالين، داني روز، كريس سمولينغ، 

جون ستونز، كايل والكر.
 خط الــوســط: ديلي آلــي، روس باركلي، إريك 
داير، جوردن هندرسون، أداال الالنا، جيمس 

ميلنر، رحيم سترلينغ، جاك ويلشير.
 خط الهجوم: هاري كن، ماركوس راشفورد، 
واين روني، دانييل ستوريدج، جيمي فاردي.
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كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو العـــب غني 
ــــف، ســــجــــل خــمــســة  ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عــــــن الـ
أهـــداف مــن أصــل 11 للبرتغال في 
التصفيات األوروبية، نجم في ريال 
ــداف بــطــولــة  ــ مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي وهــ
ــال أوروبـــــــا عـــن جــــدارة  أبـــطـ دوري 
واستحقاق، وهو أحد أبرز الهدافني 
فــي بطولة الـــدوري اإلســبــانــي، لعب 
مـــع الـــنـــادي »املـــلـــكـــي« 236 مــبــاراة 
اآلن وسجل 260 هدفًا، ومع  حتى 
املنتخب البرتغالي لعب 125 مباراة 
سجل فيها 56 هدفًا. لعب مع أندية 
سبورتينغ البرتغالي الذي مثله في 
25 مباراة سجل فيها ثالثة أهداف، 
ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في 
العام 2003، حيُث لعب 196 مباراة 

سجل فيها 84 هدفًا.
فـــي املــقــابــل يــصــعــب اخــتــيــار نجم 
ــورو  ــ ــي يــ ــ املـــنـــتـــخـــب اإلنـــــجـــــلـــــزي فــ
الــنــجــوم في  2016، بــســبــب كــثــيــرة 
ــاردي وهـــاري  ــ هـــذا الــجــيــل أمـــثـــال فـ
كني خصوصًا، لكن قائد »األســود 
الثالثة« في هذا اليورو سيكون من 
دون مـــنـــازع املــهــاجــم وايــــن رونـــي، 
ــه املــتــذبــذب قلياًل إال  الـــذي رغــم أدائـ
أنـــه يــبــقــى أحـــد الــعــنــاصــر املــحــركــة 

للمنتخب. 
هـــــــداف  هـــــــو  رونـــــــــــي  أن  ــــي  ــفـ ــ ــكـ ــ ويـ
إنــجــلــتــرا تــاريــخــيــًا بـــ 51 هــدفــًا في 
بوبي  على  متفوقًا  مــبــاريــات،   109
تـــشـــارلـــتـــون الــــالعــــب اإلنـــجـــلـــيـــزي 
ألقابا  رونــي حقق  وايــن  التاريخي. 
كثيرة كلها مع مانشستر يونايتد، 
من بينها خمسة ألقاب دوري ولقب 
ــقــب كــأس  ــا ول ــ ــ دوري أبـــطـــال أوروب

العالم لألندية في 2008.

التأهل  فــي  هــودســجــون  روي  فشل 
مـــن دور املــجــمــوعــات فـــي مــونــديــال 
2014، وقاد املنتخب اإلنجليزي إلى 
يــورو 2012، ورغــم ذلك  ربــع نهائي 
فإن اإلتحاد اإلنجليزي ما زال يؤمن 
بهذا املدرب لقيادة منتخب »األسود 
ــي الــــيــــورو، مـــــدرب يملك  الـــثـــالثـــة« فـ
القدم،  كــرة  خبرة كبيرة في مالعب 
إنجلترا  فــي  كثيرة  أنــديــة  درب  فهو 
والـــســـويـــد واملـــنـــتـــخـــب الــســويــســري 
أيضًا، خاض مع إنجلترا حتى اآلن 
50 مباراة، فاز في 30، تعادل في 13 

وخسر سبع مباريات.
في املقابل يعتبر فرناندو سانتوس 
البرتغال،  الناجحني في  املدربني  من 
وهو فاز بلقب الدوري مع بورتو في 
إلى  اليونان  مع  وتأهل   ،1999 العام 
العالم  كــأس  الثاني من بطولة  الــدور 
للبرتغال،  مــدربــًا  تعيينه  تــم   ،2014
ــل قــيــادة املــنــتــخــب إلـــى يــورو  مــن أجـ
املــهــمــة  تــحــقــيــق  فـــي  ونـــجـــح   ،2016
رغـــم الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات، درب 
والبرتغال،  اليونان  في  كثيرة  أندية 
وخـــاض حــتــى اآلن 791 مــبــاراة مع 
األنــديــة التي دربــهــا، في وقــت خاض 
مـــع الــبــرتــغــال 16 مـــبـــاراة، ووصــلــت 

نسبة انتصاراته إلى %68.
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نيويورك ـ العربي الجديد

ســيــســتــمــتــع املــنــتــخــب املــكــســيــكــي 
فــي بــطــولــة كــوبــا أمــيــركــا املــئــويــة 
2016، التي تستضيفها الواليات 
األرض  ــة  ــيـ ــلـ ــأفـــضـ بـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ املــــتــــحــــدة 
والــجــمــهــور أكــثــر مـــن املــســتــضــيــف املنتخب 

األميركي، فكيف سيحصل ذلك؟
مــنــذ حـــوالـــي 20 ســنــة وحـــتـــى الـــيـــوم، يملك 
املنتخب املكسيكي قاعدة جماهيرية ضخمة 
في أميركا، وذلك بسبب الحدود القريبة بني 
الــبــلــديــن، بــاإلضــافــة إلــى الــهــجــرة الكثير من 

املكسيك إلى الواليات املتحدة األميركية.
له في  مــبــاراة  أول  املكسيكي  املنتخب  ولعب 
الــبــطــولــة ضـــد األوروغـــــــــواي، وشــهــد املــلــعــب 
حضورا جماهيريا ضخما ملساندة املنتخب 
املــكــســيــكــي، وكـــأنـــه يــلــعــب عــلــى أرضــــه وبــني 
ــــذي يعطي  ــر الـ ــ جــمــهــوره فـــي املــكــســيــك، األمـ
أميركا  املنتخب ســيــشــارك  هـــذا  أن  انــطــبــاعــا 
فــرصــة مــســانــدة الــجــمــهــور فــي بــطــولــة كوبا 

.2016
ومنذ مونديال 1994، والجماهير املكسيكية 
تــعــتــبــر كــــرة الـــقـــدم الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة األولــــى 
ــاعـــدة جــمــاهــيــريــة  بــالــنــســبــة لـــهـــا، وتــشــكــل قـ
ــانـــدة املــنــتــخــب فــي  ــا ملـــسـ ــركـ ــيـ كـــبـــيـــرة فــــي أمـ

جمهور المكسيك 
الالعب رقم 12

شهد اليوم الثالث لمنافسات كوبا أميركا 2016، على الكثير من اللقطات 
األضواء  المكسيكي  الجمهور  خطف  من  بدايًة  والمضحكة،  المثيرة 
بنسبة الحضور الضخمة في المدرجات، مرورًا بتعرض مصور لضربة بالكرة 

أوقعته على األرض وصوًال إلى عزف نشيد تشيلي بدال من األوروغواي

3031
رياضة

الكوبا

املباريات التي يخوضها على أرض الواليات 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، حـــيـــُث يــشــعــر املــشــجــع 

وكأنه يلعب في املكسيك وليس في أميركا.
ــام الــتــي تــشــهــدهــا مــدرجــات  ــ واملــثــيــر أن األرقـ
املــنــتــخــب املكسيكي  يــلــعــب  املـــاعـــب عــنــدمــا 
ضخمة جدًا، إذ في عام 1989 لعبت املكسيك 
لــوس أنجليس، وفي  فــي  فــي بطولة رباعية 
امللعب  إلــى  السلفادور، حضر  لقاء ضد  أول 

40 ألف متفرج ملساندة »التريكولور«.
وأيضًا في إحدى املباريات بعد كأس العالم 
املكسيك ضد تشيلي في مباراة  1994، لعب 
ــة عـــلـــى أرض مـــلـــعـــب لـــــوس انــجــلــيــس،  ــ ــ وديـ
متفرج، هذه  ألــف   60 امللعب حوالي  وحضر 
الــجــمــاهــيــر املكسيكية  أن   عــلــى 

ُ
تــــدل األرقـــــام 

ــقـــوة، وتــمــنــح املكسيك  ســتــكــون حـــاضـــرة وبـ
أفــضــلــيــة الــجــمــهــور حــتــى أكــثــر مــن املنتخب 
الثالث من منافسات  اليوم  األمــيــركــي.  شهد 

بطولة كوبا أميركا 2016، ثــاث حــاالت طرد 
في مباراتني، ليصبح يوم الطرد في البطولة 
األبــرز على صعيد القارة األميركية، إثر طرد 

الحكام ثاثة العبني ارتكبوا األخطاء.
فــي املــبــاراة األولـــى التي جمعت بــني منتخب 
ــتـــهـــت بــفــوز  فــــنــــزويــــا وجـــامـــايـــكـــا والــــتــــي انـ
الاعب  اللقاء  األول بهدف نظيف، طــرد حكم 
رودولــــــف أوســـتـــني العــــب مــنــتــخــب جــامــايــكــا، 
أحــد العبي  قاسيا على  ارتــكــب خطأ  أن  بعد 

املنتخب الفنزويلي.
مــبــاشــرًة بعد  الــحــمــراء  البطاقة  الحكم  ورفـــع 
اعــتــبــاره أن هـــذا الــخــطــأ كـــان تـــدخـــًا خشنًا، 
الخصم لألذية،  الاعب  وكــان كفيًا بتعرض 
لذلك كان من الضروري رفع البطاقة الحمراء 

من دون تردد ملعاقة الاعب.
ــاراة الــثــانــيــة الــتــي جــمــعــت املكسيك  ــبـ وفـــي املـ
واألوروغــــــــــــــــــــــــــــــواي، والــــــــتــــــــي انـــــتـــــهـــــت بــــفــــوز 
»التريكولور« )3 - 1(، طرد الحكم في الشوط 
األول العــــب مــنــتــخــب األوروغـــــــــواي مــاتــيــاس 
فــيــشــيــنــو، الـــــذي تــلــقــى بــطــاقــتــني صــفــراويــن 

نتيجة أخطاء ارتكبها في هذا الشوط.
وعـــاد الحكم وطـــرد فــي الــشــوط الــثــانــي العب 
منتخب املــكــســيــك أنـــدريـــس غـــــــواردادو، الــذي 
الصفراء  البطاقة  لينال  الثاني  خطأه  ارتكب 
في  الــحــمــراء  البطاقة  رفــع  وبالتالي  الثانية، 
وجــهــه، لُيصبح عــدد الــبــطــاقــات الــحــمــراء في 
أميركا 2016،  مــن منافسات كوبا  يــوم واحــد 

ثاث بطاقات حمراء.
التي جمعت منتخبي جامايكا  املــبــاراة  وفــي 
وفــنــزويــا الــتــي جــرت فجر الــيــوم اإلثــنــني في 
ــار مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، حــادثــة  ــ إطـ

طريفة للغاية كان بطَلها مصور تلفزيوني.
وتــعــرض أحـــد مــصــوري الــتــلــفــزيــون املــســؤول 
عـــن إحــــدى كــامــيــرات الــبــث الـــخـــاص بــمــبــاراة 
احتضنها  التي  وفنزويا  منتخبي جامايكا 
مــلــعــب »ســولــجــر فــيــلــد« ملــوقــف حـــرج حينما 
ارتــطــمــت الــكــرة بــرأســه أثــنــاء قــيــامــه بمهامه 

خلف الكاميرات ليسقط أرضا.
ومـــن حــســن حــظ املــصــور أنـــه لــم يــصــب بــأذى 
على الــرغــم مــن أن الــكــرة الــتــي أصــابــتــه كانت 
قوية وتسببت في طرحه أرضا، لكنه سرعان 
ــاراة في  ــبــ ــاد لــيــكــمــل عــمــلــه بــتــصــويــر املــ ــا عــ مـ
مــشــهــد كـــومـــيـــدي لــلــغــايــة الــتــقــطــتــه عــدســات 
العديد من مرتادي مواقع  التصوير وتداوله 

التواصل االجتماعي.
وكــان املنتخب الفنزويلي قد تمكن من الفوز 
على نظيره الجامايكي بهدف نظيف ملهاجمه 
املـــتـــألـــق خــوســيــف مــارتــيــنــيــز صـــاحـــب هــدف 
اللقاء الوحيد في الدقيقة 15 من بداية اللقاء 
الــذي شهد حالة طــرد مبكرة بعد طــرد العب 
الــحــمــراء  الــوســط رودولــــف أوســـن بالبطاقة 

املباشرة في الدقيقة 24.
 تعرض العبو املنتخب األوروغوياني ملوقف 
حرج للغاية، وذلك قبل انطاق مباراتهم ضد 
منتخب املكسيك في إطار منافسات املجموعة 

G G

تعرض مصور 
لضربة كرة أوقعته على 

األرض مباشرًة

راؤول: زيدان يستحق التهنئة وأتمنى له األفضل 
 قــــال العــــب ريــــال مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي الــســابــق، 
الــحــالــي،  الــفــريــق  راؤول غــونــزالــيــس إن مــــدرب 
»التهنئة  يستحق  زيـــدان  الــديــن  زيــن  الفرنسي 
للنادي هذا  األفــضــل« على ما قدمه  له  وأتمني 
املــوســم الـــذي تــوج فيه بـــدوري األبــطــال واحتل 
اليوم  راؤول  وشـــارك  الليغا.  فــي  الثاني  املــركــز 
فــي مــبــاراة لقدامى ريــال مــدريــد وأيــاكــس على 
»أنــا  الــاعــب  بــرنــابــيــو. وقـــال  ملعب سانتياجو 
سعيد للغاية والشعور بحب الجمهور والزماء 
للبرنابيو  بالعودة  يتعلق  شــيء  أي  السابقني. 
واللعب هنا يجعلني سعيدًا«،  وأضــاف راؤول 
»أنا سعيد بما فعله )زيدان(. قرر بدء مسيرته 
كــمــدرب مــن أســفــل، مــن فــريــق الــرديــف والــيــوم 
مما  أفضل  نتيجة  يوجد  ال  ألنــه  تهنئته  يجب 
حققه«. وأردف الاعب »كلنا سعداء ببطولة دوري األبطال، هذا هو أهم شيء ولكن ال 
يجب نسيان ما فعله في الليغا، يجب تقييم الفريق بدرجة مرتفعة واآلن إلى الراحة 

ألن املوسم املقبل ستكون التحديات أكبر«.

السويد تنهي استعداداتها بالفوز على ويلز
أنهت السويد استعداداتها لبطولة اوروبــا لكرة القدم 2016 بانتصار ساحق بثاثة 
أهداف نظيفة على ويلز املتأهلة للنهائيات أيضا ولم تكن بحاجة هذه املرة لاعتماد 
دفعة  االنتصار  ومنح  ابراهيموفيتش،  زالتـــان  العصور  عبر  وهدافها  قائدها  على 
املنتخب  بينما سيتعني على  ايرلندا  النهائيات ضد  في  بدء مشوارها  قبل  للسويد 
الويلزي استعادة توازنه سريعا قبل مباراته األولى ضد سلوفاكيا يوم السبت القادم.

السويدي وهو ينهي استعداداته وسجل  املنتخب  ألف مشجع  أكثر من 37  وشاهد 
ــــون جــيــديــتــي األهــــــداف بــيــنــمــا صنع  لـــه إمـــيـــل فـــورزبـــيـــرج ومــيــكــائــيــل لــوســتــيــج وجـ
ابراهيموفيتش الهدف األول، وأضاف الظهير لوستيج الهدف الثاني واختتم جيديتي 
الــذي كان العبا محوريًا في منتخب السويد تحت 21 عاما الفائز ببطولة أوروبــا   -

الصيف املاضي ) الثاثية بهدفه األول مع املنتخب األول(.

انضمام رونالدو وبيبي لمعسكر البرتغال
انــضــم ثنائي ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، املهاجم 
كريستيانو رونالدو واملدافع بيبي، إلى معسكر 
الــذي يستعد لخوض غمار  البرتغالي  املنتخب 
الــتــي  ــورو 2016(  ــ ــم األوروبــــيــــة )يــ ــ بــطــولــة األمـ
تستضيفها فرنسا في الفترة ما بني 10 يونيو/
ثنائي  وكــان  يوليو/تموز.   10 وحتى  حــزيــران 
الفريق »امللكي« الوحيدين الغائبني عن معسكر 
بمدينة  الرياضية  املدينة  في  ــا«  أوروبـ »بــرازيــل 
أويراس، قبل أن ينضما وينخرطا مباشرة في 
التدريبات الجماعية تحت قيادة املدرب، فرناندو 
في  الثنائي  إشـــراك  قــرار  وسيكون  سانتوس، 
آخر مباريات املنتخب استعدادا للبطولة القارية 
املــدرب  أمــام إستونيا بيد  املقبل  األربــعــاء  يــوم 
سانتوس. ُيذكر أن الاعبني غابا عن املباراتني 
الوديتني السابقتني أمام كا من النرويج وفازت بها البرتغال بثاثية نظيفة، قبل أن 

تسقط بهدف نظيف أمام إنجلترا على ملعب »ويمبلي«.

إصابة دينيسوف العب روسيا
مني ايجور دينيسوف العب الوسط املدافع في منتخب روسيا بإصابة في عضات 
الفخذ الخلفية في تعادل باده )1 - 1( مع صربيا وديًا، وقال املدرب ليونيد سلوتسكي 
الــقــدم 2016، وأبــلــغ سلوتسكي  إنـــه مــن املــتــوقــع أن يغيب عــن بــطــولــة اوروبــــا لــكــرة 
الصحفيني »دينيسوف يعاني من إصابة خطيرة ومن املرجح أننا سنحتاج إلى بديل، 

نحن على اتصال مع العب آخر يلعب في املركز نفسه«. 
وكشفت وسائل اعام روسية إن العب وسط زينيت سان بطرسبرج ارتور يوسوبوف 
سيستدعى على األرجح ليحل محل دينيسوف في التشكيلة التي تضم 23 العبا مع 
توقع اعان رسمي، وفي تفاضيل املباراة سجل ارتيم جوبا هدفا في الدقيقة 85 من 
املباراة التي اقيمت في موناكو، لكن ألكسندر ميتروفيتش أدرك التعادل لصربيا بعد 

ثاث دقائق.

ليستعيد بــريــقــه فــي خــط الــهــجــوم، حــيــُث لــعــب 28 مــبــاراة 
املهاجم  لعب  املقابل  فــي  هــدفــًا،  معه 17  اآلن وسجل  حتى 
مباراة،   82 اآلن  حتى  »التريكولور«  منتخب  مع  املكسيكي 
ويعتبر وصيق الهدافني في املنتخب املكسيكي برصيد 44 
هدفا، متأخرًا عن جاريد بورغيتي املتصدر بفارق هدفني 
لقب  املكسيكي  غـــواداالخـــارا  مــع  تشيشاريتو  فــقــط. حقق 
الــدوري في العام 2006 ولقب الكأس في العام 2009، ومع 
»البريمييرليغ«  بلقب  ُتــوج  اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 
الــدرع اإلنجليزية  أعــوام 2011 و 2013، باإلضافة إلى لقب 
الــخــيــريــة أعــــوام 2010 و2013، كــمــا وحــقــق لــقــب مــونــديــال 
األنــديــة مــع ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي، ولــقــب الــكــأس الذهبية 

»الكونكاكاف« مع املنتخب املكسيكي.
وقدم هيرنانديز مع املنتخب املكسيكي مباراة ُمميزة في أول 
مواجهات منتخبه في كوبا أميركا 2016 ضد األوروغواي، 

حيُث كان مساهمًا في تسجيل الهدف األول في اللقاء، بعد 
أن شكل ازعاجا كبيرا للمدافع األورغواياني ألفارو بيريرا، 

الذي حول الكرة برأسه إلى الشباك.
وساهم تشيشاريتو في منح منتخب املسكيك الفوز األول 
فــي صناعة  كثيرًا  ســاعــد  أن  بعد   ،2016 كــوبــا  بطولة  فــي 
الهجمات، ُيذكر أن تشيشاريتو وفي حال سجل هدفني في 
للمنتخب  التاريخي  الــهــداف  هو  سيصبح  الحالية،  البطولة 
وراء  السبب  املكسيكي. في وقت كان تشيشاريتو كشف 
املــدرب  كــان  السبب  أن  اعتبر  حيُث  »اليونايتد«  عن  رحيله 
الهولندي لويس فان غال، إذ أشار ” قبل رحيلي تحدثت مع 
فان غال، كانت تلك هي املقابلة االخيرة التي أخبرني فيها 
اني خارج حساباته، قال لي بالحرف حظوظك ال تتجاوز 1 

باملئة للعب في فريقي«.
)العربي الجديد(

ــه خــافــيــيــر هــرنــانــديــز املــــعــــروف بــتــشــيــشــاريــتــو، الــنــجــم  إنــ
القدم، ومثل  أندية كــرة  الكثير من  الــذي لعب مع  املكسيكي 

منتخب »التريكولور« في البطوالت القارية والعاملية.
بدأ تشيشاريتو مسيرته الكروية مع غواداالخارا املكسكي 
الــذي مثله في 64 مباراة وسجل معه 26  العام 2006،  في 
هدفًا، قبل أن يصبح العبًا في مانشستر يونايتد اإلنجليزي 
الــــذي قـــدم مــعــه أفــضــل املـــواســـم الــكــرويــة، إذ لــعــب بقميض 

»الشياطني الُحمر« في 103 مباريات سجل فيها 37 هدفًا.
بعد ذلك أعاره النادي »اإلنجليزي« إلى ريال مدريد اإلسباني، 
ليلعب بقميص »امللكي« 23 مباراة سجل فيها سبعة أهداف، 
ليعاني  تشيشاريتو من مشاكل كثيرًة بعد ذلك، ألنه لم يعد 
ذلك املهاجم الذي يعرف كيفية تسجيل األهداف، ومساعدة 

فريقه في الفوز في املباريات.
بــايــرن ليفركوزن األملــانــي،  إلــى  الــعــام 2015  لكنه انتقل فــي 

تشيشاريتو

على هامش الحدث

نستعرض اليوم 
في فقرة 

وجه رياضي، 
مهاجم المنتخب 

المكسيكي 
تشيشاريتو

مشجع 
المكسيك يأمل 
بتحقيق اللقب 
)Getty(

منتخب  ضد  له  األولــى  المباراة  في  المكسيكي  المنتخب  استعرض 
األوروغواي، ضمن منافسات كوبا أميركا 2016، وحقق فوزًا مثيرًا )2 
- 1(، بعد لقاء رائع وقوي، شهد طردين في كل شوط، وسط حضور 
جماهيري ضخم في المدرجات، في المقابل استهل منتخب فنزويال 
بهدف  جامايكا  على  مستحق  بفوز  القارية،  البطولة  في  مبارياته 
نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب »سولجر فيلد« بمدينة 

شيكاغو في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

نتائج اليوم الثالث

وجه رياضي

الثالثة لبطولة كوبا أميركا املئوية )املئوية( 
بعدما  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  الــتــي تستضيفها 

تفاجؤوا بعزف نشيد غير نشيد بادهم.
املباراة  بداية  قبل  املنتخبني  واصطف العبو 
الـــتـــي احــتــضــنــهــا مــلــعــب »جــامــعــة فــيــنــكــس«، 
ــــل االســـتـــمـــاع لــلــنــشــيــد الـــوطـــنـــي لــكــا  مــــن أجـ
املنتخبني، قبل أن يقع املنظمون في االستاد 

حتى نهايته دون أي تغير على الرغم من أن 
منتخب تشيلي ليس طرفا في املباراة.

وشعر العبو املنتخب األوروغوياني بالحرج، 
نظير عدم سماعهم نشيد بادهم كما جرت 
عليه العادة في املباريات واملسابقات الدولية، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي امــتــأل فــيــه مــوقــع الــتــواصــل 
والسخرية  باالنتقادات  »تويتر«  االجتماعي 

النشيد  بتشغيل  قــامــوا  حينما  فـــادح  بخطأ 
الوطني للمنتخب التشيلي.

ــراب عـــلـــى العـــبـــي  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــرت مــــامــــح االسـ ــهـ ــ وظـ
املــنــتــخــب األوروغــــويــــانــــي أثـــنـــاء عــــزف نشيد 
غــيــر نــشــيــدهــم الــوطــنــي، كــمــا ظــهــر االســتــيــاء 
جليا على جماهير أوروغـــواي الحاضرة في 
استمر  النشيد  أن  املــلــعــب الســيــمــا  مــدرجــات 

الـــذي وقـــع قــبــل انطاقة  فــي آن نظير الــخــطــأ 
املباراة.

وكان املنتخب األوروغوياني قد تلقى صدمة 
أخــرى حينما اهتزت شباكه بهدف مبكر في 
الدقيقة الرابعة من زمن املباراة بعدما سجل 
املــنــتــخــب األزرق، في  مـــدافـــع  بــيــريــرا  الـــفـــارو 

مرماه عن طريق الخطأ.

أميركا  األوروغـــواي واملكسيك، ضمن منافسات كوبا  التي جمعت بني  املباراة  شهدت 
2016، على الوقوف دقيقة صمت عن روح أسطورة املاكمة محمد علي، وقبل انطاق 
املباراة القوية التي ستجمع املنتخبني في املجموعة الثالثة، وقفت الجماهير باإلضافة إلى 
الاعبني دقيقة صمت، تكريمًا للراحل. وشهدت هذه املباراة حضورا جماهيرا قياسيا، 
القارية،  البطولة  في  منتخبها  كبيرة ملساندة  بنسبة  املكسيكية  الجماهير  إذ حضرت 
لتظهر صورة ملحمد علي على الشاشة الضخمة في امللعب، مع تاريخ والدة ووفاة نجم 

املاكمة، تكريمًا له بعد رحيله.

صورة في خبر

تكريمًا لمحمد علي
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نجوى بركات

بعد أن اطمأنت إلى بدء تراجع الفيضانات التي غطت 
جزءًا كبيرًا من األراضي الفرنسية، األسبوع املاضي، 
ــام الــفــرنــســيــة خــبــرًا مــفــاده بــأن  تــنــاقــلــت وســائــل اإلعــ
 من أهالي أطفاٍل، يدرسون في مدرسة بالقرب 

ً
مجموعة

الشديد، حينما  ليون، عّبروا عن استيائهم  من مدينة 
علموا أن أبناءهم ُيدّرسون »األرقام العربية«، فرفضوا 
ــــى املــــدرســــة، طــاملــا لـــم يــتــم طــــرد األســتــاذ  إرســـالـــهـــم إل
املسؤول من منصبه. وقد قالت إحدى األمهات، وهي 
لدى  أن  »هــذي فضيحة، كنا نعرف  تختنق بغضبها: 
الوزيرة بلقاسم مخططًا سياسيًا، لكننا لم نكن نتوقع 
أن يبلغ هــذا الــحــد«. هــذا وقــد وعـــدت املــدرســة بــإجــراء 
تحقيٍق ملعرفة كيف تم إدراج األرقام العربية في مواٍد 

يدّرسها ذاك األستاذ، ومن بينها مادة الجبر.
لــيــس مــا يــفــاجــئ فــي هـــذا الــخــبــر الــــذي يــأتــي رّد فعٍل 
ــرة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، الــفــرنــســيــة من  ــ ــرار وزيـ ــ عــلــى إقـ
 
ً
لغة العربية  اللغة  بلقاسم،  فالو  نجاة  مغربية،  أصــول 

حية يمكن لتامذة مــدارس فرنسا من اآلن فصاعدًا، 
لغات  من ضمن  االبتدائية،  الصفوف  ومنذ  اختيارها 

فلطاملا  إلــخ.  واألملــانــيــة،  واإليطالية  كاإلنجليزية  أخــرى 
 ،

ً
 سلبية

ً
نظرية الضاد  لغة  إلى  الفرنسية  النظرة  كانت 

ترى فيها أداة تفرقٍة وتمييٍز ذات ارتباٍط وثيق بالدين، 
ُمها إلى اإلساءة إلى قيم الجمهورية، ويعوق 

ّ
يؤّدي تعل

بــدا واضحًا  الفرنسي. وهــذا ما  االنــدمــاج في املجتمع 
في رفض املدارس االبتدائية الثابت، تعليَم اللغة العربية، 
ألنه يتسّبب برأيها في رفض فرنسا، وما تقوم عليه 

من قيم. 
ــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، ومــــن ضــمــنــهــا لـــغـــات أخــــرى،  بــيــد أن ال
والثقافات  اللغات  إطار برنامج »تعليم  م في 

َّ
عل

ُ
ت كانت 

 ،1970 عــام  منذ  وذلـــك  أصــولــهــا«،  بحسب  للجماعات 
ودول  الفرنسية  ــة  الــدول بــن  تعقد  اتــفــاقــيــاٍت  بــمــوجــب 
ــغــــرب، الـــجـــزائـــر، تـــونـــس، تــركــيــا، كــرواتــيــا،  ــــرى )املــ أخـ
بإرسال  تقوم  والبرتغال(،  إيطاليا  إسبانيا،  صربيا، 
ــارج اإلطـــار  ــلــغــات، خــ أســـاتـــذٍة يــتــولــون تـــدريـــس تــلــك ال
 
ً
املدرسي الفرنسي، بهدف الحفاظ على الروابط قائمة

 بن أبناء املهاجرين وثقافة بلدان أهاليهم.
ً
وحية

ــك الــبــرنــامــج، لــيــتــم إدراجـــــه فـــي الــنــظــام  الـــيـــوم، ألــغــى ذلـ
املدرسّي، على املستوى الوطني، وهذا ال ريب من أشكال 
االعتراف الصريح بأهمية اللغة العربية كثاني أكثر لغٍة 

اسمها  وبوجود مشكلٍة حقيقيٍة  فرنسا،  في  محكيٍة 
ــان، وتـــرك الشبان 

ّ
الــضــواحــي، حيث تــّم إقــصــاء الــســك

التي  واملذهبية  الدينية  الصبغة  ذات  املؤسسات  لعناية 
تقوم بتعليم العربية خارج إطار املدرسة.

التعليم  »ثورة« على مستوى نظام  هذه وال بد أشبه بـ
الــرســمــّي فــي فــرنــســا، حيث سيكون فــي وســع طاب 
، وهــذا، في حد ذاته، 

ً
 ثانية

ً
املــدارس اختيار العربية لغة

إنــجــاز سيعيد على املــدى الــطــويــل. وإذا مــا تــوافــق مع 
إجراءات انفتاح موازيٍة ومماثلٍة على مستويات أخرى، 
ــى أحــضــان  ــ ــعـــرب إل ــنــــاَء الـــضـــواحـــي واملـــهـــاجـــريـــن الـ أبــ

الجمهورية الفرنسية، وسيشعرهم بشيء من الفخر، 
ومـــن رّد االعــتــبــار إلــيــهــم، وإلــــى أهــالــيــهــم وثــقــافــاتــهــم 
وهوياتهم. أيضًا، ستكسب اللغة العربية هناك موقعًا 
متقّدمًا لم تشغله حتى اآلن، إذ أنها ستنزع عنها كل 
أفكار سلبية ومغلوطة، ومــن مواقف  بها من  ما علق 

 ما ليس هي. 
ّ

منغلقٍة، رجعيٍة وعدوانيٍة، تجاه كل
 ،

ً
مثا فرنسا،  طــاُب  يكتشف  أن   

ً
كــم سيكون جميا

العائلة  إلــى  والــعــبــريــة،  اآلرامــيــة  مــع  تنتمي،  العربية  أن 
عــديــدٍة،  لــغــاٍت  فــي  تأثيراتها  عــن  موا 

ّ
يتعل أن  نفسها، 

لغات  والــتــركــيــة واإلســبــانــيــة وســواهــا مــن  كالفارسية 
أوروبية. كم سيكون رائعًا أال يبقى العالُم العربي، في 
نظرهم، أحــادّي الهوى واللون والرائحة، فيرون أن فيه 
عدة إثنيات وأقليات وأعراق ممتزجة في ما بينها، أنه 
متعدد األديان واملذاهب من اإلسام إلى املسيحية إلى 
اليهودية، وأن أهله يلهجون بلغات أخرى غير العربية، 
إلى  يتعّرفوا  أن  محلية وعاملية. كم سيكون ضروريا 
ــي،  تــاريــخــه، حــضــاراتــه، تــراثــه الــفــكــري والــفــنــي واألدبــ
فليس سوى هذا وهذا وحده ما سُيبعد عن أذهانهم، 
 مــا راكــمــوه مــن جــهــٍل وســوء 

ّ
وأذهــــان الفرنسين، كــل

معرفٍة وكراهية.
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عزمي بشارة

ــتــــب هــــــــذا املــــــقــــــال عــلــى  ــكــ ال نــ
الــذي  النظري«  »شبه  املستوى 
ينتج )أو يدحض( مقوالٍت من 
نــوع أن العنف مــطــبــوٌع فــي اإلســــام، أو 
في الدين واملقّدس عمومًا، )أو حتى في 
جوهر اإلنسان، ولَم ال ما دامت مقاربة 
الـــعـــنـــف تــنــطــلــق مــــن جــــواهــــر ثـــابـــتـــة؟(، 
فليس هذا شاغلنا. نحن نقصد العنف 

السياسي املترتب على العوامل التالية:
، فرض معايير وسلوكيات محددة 

ً
أوال

 من 
ً
عــلــى الـــنـــاس، بــاعــتــبــارهــا مــشــتــقــة

ــبــــاٍت ديــنــيــٍة مــطــلــقــة، واعـــتـــبـــار هــذا  واجــ
ــاء فــي صــلــب مهمة حــركــٍة دينيٍة  اإلمــ
ــا. ما  ــهـ ــذاتـ ســيــاســيــٍة مــــا، وتــعــريــفــهــا لـ
يخالف فهم كثير من املتدينن للجوهر 
على  قائمًا  باعتباره  الــديــنــي،  اإليــمــانــي 
خيار حر. وغالبًا ما ال ينتظر مثل هذه 
بــدفــة الحكم،  الــحــركــات حتى اإلمــســاك 
الــنــاس، فقد يبدأ  لــفــرض إمــاءاتــه على 

بممارسة اإلماء وهو في املعارضة.
 
ً
 وحــيــدة

ً
ثــانــيــًا، اعــتــبــار الــعــنــف وســيــلــة

ــــى الـــحـــكـــم، بـــتـــشـــويـــٍه بــالــغ  لـــلـــوصـــول إلـ
إلــيــه(.  الــتــعــرف  )حــتــى يصعب  للجهاد 
ويقوم هذا التعريف على تكفير الحاكم 
نفسه،  واملجتمع  املسلم،  وغــيــر  املسلم 
نسبيًا  املتصالحة  العمل  ورفــض سبل 

مع الواقع، ولو في سبيل تغييره.
ثــالــثــًا، فــقــدان األمــــل مــن التغيير بــدون 
عــنــف، وتـــراكـــم اإلحـــبـــاط والــنــقــمــة على 
ــر بــشــكــل عـــام،  ــ املــجــتــمــع والـــدولـــة واآلخـ
ــا يــمــكــن اعــتــبــاره  ــك بــعــد تـــذويـــت مـ ــ وذلـ
منه  معنوية  وهــجــرة  للمجتمع،  تكفيرًا 
بــتــكــويــن مــجــتــمــع إســـامـــي بـــديـــل، يتم 
)دار  الكفر  معاقل  لفتح  منه،  االنــطــاق 
الخافة  دولــة  وتأسيس  كلها،  الــحــرب( 

اإلسامية.
مـــزايـــا  ذات  نــــفــــوس  ــة  ــمــ ــراكــ مــ ــًا،  ــ ــعــ ــ ــ راب
ــدًا، أو  مــتــفــاوتــة انــطــوائــيــة، حــّســاســة جــ
حادة وانفعالية الطابع للغضب الشديد، 
نتيجة للتعّرض لظلٍم با مخرج من نوع 
العنصري  والــتــمــيــيــز  املــســتــمــر  اإلذالل 
والــتــعــذيــب فــي الــســجــون وغـــيـــره. )وقــد 
يشمل املــصــدران األخــيــران فئاٍت آمنت 
بالتدّرج واإلصاح والخيار الديمقراطي، 
أو  النظام،  لكنها ُصــدمــت مــن ردة فعل 
عنف الثورة املضادة، في قمع تطلعاتها 

وتحركاتها السلمية(.
ــعــنــف الـــنـــاتـــج عـــن عــنــاصــر  خـــامـــســـًا، ال
جنائية إجرامية، أو على حافة الجنائية، 
تجد في الحركات الدينية املتطرفة ماذًا 
في  العنف  ومــواصــلــة  والتكفير،  للندم 

الوقت نفسه.
ال يــدخــل ضــمــن روافــــد الــعــنــف الــديــنــي 

أعاه ذلك العنف السياسي غير املدفوع 
دينيًا، والذي قد يقوم به متدينون وغير 
النفس، وكرد فعل  متدينن، كدفاع عن 
على عنف األنظمة في مراحل االنتقال 

العاصفة.
لــقــد تــقــاطــعــت هــــذه املـــصـــادر الــخــمــســة 
( في 

ً
ــعــنــف الــطــائــفــي مـــثـــا وغــيــرهــا )ال

عنف تنظيم الدولة اإلسامية الذي نشأ 
عــن درجـــٍة مــن درجـــات تــطــور السلفية 
الــجــهــاديــة، فـــي ظـــل االحـــتـــال والــحــكــم 
الطائفي، وذلك بعد استبداٍد مديد. التقت 
فــي الــعــراق عــوامــل مــثــل تــجــربــة تنظيم 
الـــقـــاعـــدة فـــي أفــغــانــســتــان وتــفــّرعــاتــهــا 
فــي الــعــراق، ونــظــام اســتــبــداٍد فــي أجــواء 
حصار وعزلٍة دوليٍة، يشن حملة إيمانية 
تشجع مظاهر التدين، ويعادي الحركات 
اإلسامية في الوقت نفسه، واملعاناة في 
سجون االحتال األميركي، ثم سجون 
النزعات االجتثاثية  الطائفي ذي  النظام 
التنظيم  االنتقامية. ويحمل بعض قادة 
»فضائل« هذه املراحل، وندوب تجربتها 
في سَيِرهم الذاتية. وقد أضاف تهميش 
تسمى  أصبحت  التي  العربية  العشائر 
عــربــيــة ســنــيــة، وإقـــصـــاؤهـــا إلـــى درجـــة 
مـــن اســتــخــدامــهــا  بــعــد مــرحــلــٍة  اإلذالل، 

ضــــد تــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة، بــــعــــدًا شــعــبــيــًا 
للتنظيم. مشكلة هذا التنظيم أنه بلغ في 
»فقه التوحش«، وإدارته وتظهير العنف 
والتفنن فيه، درجة تنفير الجمهور منه؛ 
كما أنه احتكر الحقيقة املطلقة، وتكفير 
كل من ال يبايع خليفته باتهامه بالّردة 
والــخــروج. ومــع أن تنظيم الــدولــة يشكل 
امتدادًا لنموذج طالبان )بسط السيطرة 
)الــدعــوة  الــقــاعــدة  الــنــاس( وتنظيم  على 
الــعــاملــيــة لــلــجــهــاد( مــعــًا، إال أنــــه، خــافــا 
لــطــالــبــان، لــم ُيــمــســك بالحكم فــي دولـــٍة، 
بل يقيم دولته على أراضــي دوٍل قائمة 

 من دون أن يمسك بالحكم فيها.
ً
أصا

الدولة خطاب اإلسام  تنظيم  لقد ساق 
السياسي السلفي الجهادي إلى أقصاه، 
استنزفه.  حتى   

ً
تعبوية  

ً
أداة استغله  أو 

ونــــقــــصــــد بـــــذلـــــك خـــــطـــــاب الــــحــــركــــات 
اإلســامــيــة الــتــي ال تــؤمــن بــالــتــدّرج عبر 
»أســلــمــة املــجــتــمــع«، وإصــاحــه بالدعوة 
الــنــصــح  تـــقـــديـــم  واإلرشـــــــــــــاد، أو عـــبـــر 
واملشورة للحكام، بل ترى إعان الجهاد 
الكافر، وضــرورة إمساك  املجتمع  على 
الدولة لفرض اإلسام الصحيح، إسام 
الــســلــف )كــمــا يــتــخــّيــلــونــه طــبــعــًا(. كما 
 ،

ً
وممارسة  

ً
فكرة املواطنة،  رفــض  ســاق 

واإلصرار على تقسيم املجتمع، بموجب 
الطائفة التي ولد إليها املرء، أو بموجب 
ــى درجــــــــة إعـــــان  ــ ــ صــــحــــة عــــقــــيــــدتــــه، إلـ
الــحــرب عــلــى جـــزٍء كبير مــن املــواطــنــن 
»الــرافــضــة« و»الــكــفــار«  الــذيــن يسميهم 

و»املنافقن« وغيرها من التسميات.
ــه دفـــع بــهــذا الــخــطــاب إلـــى أقــصــاه،  وألنــ
مصطدمًا وجهًا لوجه بالدنيا )املجتمع 
والـــدولـــة والــعــالــم(، فــقــد أدخــلــه فــي أزمـــٍة 
ــور الــــعــــرب واملــســلــمــن  ــفـ ــنـ تــتــلــخــص بـ
والناس أجمعن. لقد زّج به ببساطة في 
صراٍع مع متطلبات حياة الناس اليومية 
ــعــمــل، والــطــبــابــة،  الــحــديــثــة )الــتــعــلــيــم، وال
والـــتـــنـــقـــل، والــــفــــن والــــحــــس الـــجـــمـــالـــي، 
واملشكلة  واالستقرار(.  األمــن  وتحقيق 
أنه فعل ذلك كله معتمدًا على نصوص 
لهذه  سلفية  فقهية  وتفسيرات  دينية، 
س في مدارس  ها ُيدرَّ

ُ
النصوص. وبعض

العربية، ما جعل بعضهم  الــدول  بعض 
الــنــصــوص  الــــذنــــب ذنـــــب  يــســتــنــتــج أن 
نفسها، فماذا فعل هؤالء الشباب سوى 
تطبيقها؟ مثل هؤالء ما كانوا يسرعون 
إلى مثل هذا االستنتاج لو كانوا مطلعن 
على نــصــوٍص مــن ديــانــات أخـــرى، مثل 
هو  ما  تتضمن  فهي  والتلمود،  الــتــوراة 

إلــى درجة   ،
ً
دمــويــة وأكثر  بكثير،  أعنف 

الحرج من اقتباسها.
الهوتيًا  الــدولــة  تنظيم  مع  النقاش  ليس 
دينيًا، أو فلسفيًا، أو فقهيًا حول تفسير 
التحّدي  لــم يعد  رأيـــي،  النصوص. وفــي 
متعلقًا بالنصوص التي تعّرضت ألنواع 
الــنــقــد والــتــحــلــيــل والـــتـــأويـــل والــتــفــســيــر 
املتطوعن  أظـــن  وال  كــافــة،  والتمحيص 
التحليات،  هذه  يقرؤون  الدولة  لتنظيم 
. ويـــفـــتـــرض أن 

ً
أو يـــعـــبـــأون بــهــا أصــــــا

التاريخية  الظروف  حــول  النقاش  يــدور 
والسياسية  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 
هذه  ممارسة  على  تصر  قــوى  لنشوء 
ــيـــًا، وكـــأنـــهـــا بــرنــامــج  الـــنـــصـــوص حـــرفـ
عـــمـــل، يــتــضــمــن ســـيـــاســـات وإجـــــــراءات 

وإرشادات.
هذا التجلي العنيف على نحو استثنائي 
ــــا ســمــاه اإلســـــام الــســيــاســي عــمــومــًا 

ّ
مل

»تطبيق الشريعة«، سوف يزّج بكل من 
رفع هذا الشعار في املأزق. تمامًا مثلما 
وستالن،  بوت  بول  ممارسات  تسببت 
وفـــشـــل تـــجـــربـــة االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي 
بأزمٍة للتيارات الشيوعية عمومًا، حتى 
تلك التي انتقدت السوفييت. إذ تبن أن 
بن  كثيرًا  يميز  ال  املــصــدوم  الجمهور 
هذه األلوان داخل ما يعتبره التيار عينه، 
فكل من يستخدم عبارات اليسار مثل 
»االســتــغــال الــطــبــقــي« و»مــلــكــيــة الــدولــة 
»تجلي  بـ يربط  أصبح  اإلنــتــاج«  وسائل 
معسكرات  في  الشعارات«  هذه  حقيقة 
االعتقال في سيبريا، وفي الفشل الذريع 
فــي الــتــنــافــس مــع الــرأســمــالــيــة. وليست 
عدالة مثل هذه األحكام موضوعنا هنا، 

بل ما ينتج عنها.
ــنـــف الـــــــذي تـــجـــلـــى فــي  ــعـ ــأن الـ ــ ــن شــ ــ ومــ
الــدولــة، وتــعــامــل هذا  مــمــارســات تنظيم 
الــتــنــظــيــم مـــع مــنــجــزات الــتــمــّدن الــعــربــي 
واإلسامي، وصدمة الناس منه، وعزلته 
يؤثر  أن  والعاملية،  واإلســامــيــة  العربية 
ــــام الــســيــاســي  عــلــى مــجــمــل تــيــار اإلسـ
ــــذي يــســتــخــدم املــصــطــلــحــات نفسها  الـ
تنظيم  مع  اختلف  لو  في خطابه، حتى 
ره 

ّ
الــدولــة على األســالــيــب، وحــتــى لــو كف

أزمة  تزج  وحاربه. سوف  الدولة  تنظيم 
اإلســام  بتيارات  الــدولــة  تنظيم  بعد  مــا 
مراجعات. سوف  عملية  في  السياسي 
ــيـــن  ــعـــض املـــثـــقـــفـــن اإلســـامـ يـــنـــتـــقـــد بـ
الصمت على التطّرف واالستهانة به في 
بداياته، وآخرون سوف ينتقدون طريقة 
ــلـــى الـــنـــصـــوص كــتــطــبــيــق  ــاد عـ ــمــ ــتــ االعــ
يذهب  عــصــرنــا، وســـوف  فــي  للشريعة 
النصوص  نقد  إلى حد  اآلخرين  بعض 
الدولة ال  أن طريق تنظيم  املهم  نفسها. 
يفضي إلــى دولــة خــافــٍة، بــل إلــى مــأزق 

العنف السياسي املدفوع دينيًا.

)رسم: عماد حّجاج(


