
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

أحكام التخابر: مهزلة وانتقام
القاهرة ــ العربي الجديد

بلباس  الصادرة  السياسية  األحكام  تشكل  ال 
السبت،  أمــس  املــصــريــة،  املحكمة  عــن  قضائي 
ــي قـــضـــت بــــــاإلعــــــدام لـــســـتـــة صــحــافــيــن  ــ ــتـ ــ والـ
ــة إلــــى حكم  ــافـ ــا وغـــيـــابـــيـــا(، بـــاإلضـ )حـــضـــوريـ
السجن املؤبد للرئيس املعزول محمد مرسي 

وعـــدد مــن مــســاعــديــه، جــديــدًا فــي نهج النظام 
السلطات في  إيغال  املــصــري، بقدر ما تجسد 
مسلسل االنتقام من كل ما يمّت بصلة لثورة 
25 يناير. وجاء الحكم األحدث، الذي يتوقع أن 
ينال حصته من االنتقادات الحقوقية الدولية، 
التي تصفها  السابقة  »الفرمانات«  غــرار  على 
»مهزلة القضاء املصري«،  التقارير الحقوقية بـ

»قضية  تحت مسمى ما بات يعرف إعالميا بـ
التخابر مع دولــة قطر«، بعد 99 جلسة يقول 
حــقــوقــيــون إن مــخــالــفــات فــاضــحــة شــابــتــهــا، 
إلـــى إحــالــة أوراق املــحــكــومــن الستة  وانــتــهــت 
بــاإلعــدام إلــى املــفــتــي. ونــالــت قــنــاة »الــجــزيــرة« 
مــمــثــلــة بــمــراســلــن ومـــســـؤولـــن فــيــهــا، حصة 
األسد من أحكام اإلعدام، وهو ما يجسد ما يرى 

كثر أنه انتقام من منبر كان له دور أساسي في 
تغطية الثورة املصرية وكشف فصول انقالب 
عـــام 2013. أحــكــام تــؤكــد أن الــنــظــام ســائــر من 
دون تغيير حقيقي في عالقاته بعدد من الدول 
الــعــربــيــة، بـــمـــوازاة انــفــتــاح غــيــر مــســبــوق، على 

جميع الصعد، مع دولة االحتالل اإلسرائيلي.
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السبت،  أمس  اليمن،  تعز، جنوبي  شهدت مدينة 
تــبــادل لــأســرى، بــن »املــقــاومــة الشعبية«  عملية 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــن جـــهـــة، ومـــســـلـــحـــي جـــمـــاعـــة »أنـ مــ
لتكسر  أخـــرى،  جهة  مــن  وحلفائهم  )الحوثين( 
الذي  الكويت،  املــشــاورات في  بذلك جمود مسار 
ل بفعل 

ّ
 مـــرات كــثــيــرة قــبــل أن يتعط

ّ
الــحــل قـــارب 

»اللحظة األخــيــرة«. وأفـــادت مــصــادر في  مطالب 
التبادل  أن »عملية  الجديد«،  »العربي  لـ »املقاومة«، 
ــراج عــن 76 مــن رجـــال املــقــاومــة، في  شملت اإلفــ

الحوثين  أكبر من مسلحي جماعة  عــدد  مقابل 
وهو 118. وهذه هي املرة األولى التي يجري فيها 
فقد  للمصادر،  ووفقًا  العدد.  بهذا  أســرى  تبادل 
ــراب، شمال  غــ فــي منطقة  الــتــبــادل  جـــرت عملية 
تبادل  تــم  أن  السبت، بعد  أمــس  غــرب تعز، فجر 
الكشوف في وقت سابق، وإحضار األسرى إلى 
ــعــّد هــذه املــرة األولـــى التي تجري فيها 

ُ
املــكــان. وت

والحوثين  »املــقــاومــة«  بــن  أســـرى  تــبــادل  عملية 
املدينة منذ أسبوعن،  العدد، بعدما شهدت  بهذا 
عملية تبادل أســرى لـــ16 من »املقاومة« و19 من 
االنقالبين. وتضيف املصادر أن »العملية جرت 

بوساطة قبلية«. وتبحث املشاورات التي ترعاها 
األمم املتحدة بن أطراف النزاع اليمني في الكويت، 
مسألة اإلفراج عن األسرى من الجانبن، من دون 
العلم أن األمــم املتحدة  تقدم يذكر حتى اآلن، مع 
أخفقت في ترجمة التوافقات األولية باإلفراج عن 
50 في املائة من املعتقلن واألسرى، من الجانبن، 
قبيل حلول شهر رمضان الحالي الذي مضى 14 

اإلفــراج  الحوثين  رفــض  بدئه، بسبب  على  يومًا 
عــن سجناء الـــرأي والــســيــاســيــن، ووزيـــر الــدفــاع 
الــلــواء مــحــمــود الــصــبــيــحــي، واشــتــراطــهــم مبادلة 
الحكومي.  الطرف  مع  بمثلهم  حــرب  أسير   500
وال ُيعرف على وجه الدقة عدد أســرى الحوثين 
لدى »املقاومة الشعبية« بتعز. وقد تشكل العملية 
دفــعــًا إيــجــابــيــًا لــلــمــشــاورات الــتــي كـــان إنــجــازهــا 
الــيــتــيــم، مــنــذ انــطــالقــتــهــا فـــي 21 إبــريــل/نــيــســان 
املـــاضـــي، االتـــفـــاق عــلــى تشكيل 3 لــجــان أمــنــيــة، 
وسياسية، وإنسانية، أوكل إليها مناقشة النقاط 

الخمس املنبثقة من القرار الدولي 2216.

اليمن: تبادل أسرى تعز يكسر جمود المشاورات
الحدث

دول البلطيق... أولوية عسكرية
حلف  تدريبات  توّسع  مع  العالمية،  االهتمامات  صدارة  إلى  البلطيق  دول  تقفز 

األطلسي، على وقع تحصين روسيا وجودها في دول سوفييتية سابقة.  ]8[   
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بصفوف  متتالية  هزائم  إلحاق  من  السورية  المسلحة  المعارضة  فصائل  تمكنت 
قوات النظام والمليشيات األجنبية المتحالفة معه والمدعومة من إيران، في ريف 
في  المعارضة  مقاتلي  بيد  هناك  منطقة  من  أكثر  سقطت  حيث  الجنوبي،  حلب 

اشتباكات متواصلة، استعرت بضراوة في األيام األخيرة من هذا األسبوع

أحمد حمزة

 
ً
يـــبـــقـــى املـــــيـــــدان الـــــســـــوري مــشــتــعــا
على جبهات عــدة، وتبقى حلب هي 
املعركة األبرز هذه األيام، مع تواصل 
املواجهات العنيفة بريفها الجنوبي. وشهدت 
هذه املنطقة، خال اليومني املاضيني، انتكاسة 
التي  األجنبية  وللمليشيات  للنظام  جــديــدة 
تــقــاتــل مــعــه هــنــاك، إذ بــاتــت فــصــائــل »جيش 
كيلومترات  مــن خمسة  أقــل  بعد  على  الفتح« 
ــلـــدة الـــحـــاضـــر االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، والـــتـــي  مــــن بـ
لها  أســاســيــا   

ً
معقا املليشيات  تلك  تتخذها 

جنوبي حلب.
وسيطرت فصائل »جيش الفتح« ليل الجمعة 
السبت، على ثاث قرى جديدة، كانت خسرتها 
التي  األجنبية  املليشيات  لصالح  أشهر  قبل 
تــقــاتــل مــع الــنــظــام فــي ريـــف حــلــب، وذلـــك بعد 
معارك استمرت نحو أربعة أيــام، أسفرت عن 
خـــســـارة الــنــظــام ومــلــيــشــيــاتــه لـــقـــرى: خلصة، 
زيتان، برنة، وهي مناطق تقع إلى الشرق من 

أوتستراد حلب دمشق الدولي.
وحــــول تــفــاصــيــل تــلــك املــــعــــارك، قــــال مــســؤول 
اإلعـــــام الــعــســكــري فـــي »حـــركـــة أحـــــرار الــشــام 

»العربي  لـ التفتنازي  اليزيد  أبو  اإلسامية«، 
بلدة  لتحرير  الجديدة  »الجولة  إن  الجديد«، 
ــاء الـــجـــمـــعـــة، بــتــمــهــيــد  خـــلـــصـــة، انــطــلــقــت مـــسـ
قوات  صــاروخــي ومدفعي كثيف على مواقع 
إلى  الفتا  لها«،  املساندة  واملليشيات  النظام 
أن مقاتلي »جيش الفتح تقّدموا بعد ساعات 
مـــن الــتــمــهــيــد، لــيــســيــطــروا عــلــى بــلــدة خلصة 
بالكامل«. وأكد أن »قوات النظام واملليشيات 
ــلـــى شـــكـــل مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة«  انـــســـحـــبـــت عـ
بالتزامن مع تقدم القوات املهاجمة، مشيرًا إلى 
»مقتل وجرح العشرات منها نتيجة القصف 
أن  عــن  التفتنازي  واالشــتــبــاكــات«. كما كشف 
العمليات العسكرية انطلقت »من بلدة خلصة 
إلى قرية زيتان القريبة، لتتم السيطرة عليها 
بوقت قياسي، عقب انسحاب كافة املليشيات 
على  للسيطرة  »العمل  ينتقل  أن  قبل  منها«، 
بلدة  بوابة  تعتبر  والتي  القريبة،  برنة  قرية 
األجنبية  للمليشيات  األكبر  املعقل  الحاضر، 

جنوب حلب«.
وتقع هذه املناطق املهمة التي كانت تتمركز 
وعراقية  إيرانية  ومليشيات  الله  حــزب  فيها 
متحالفة مع النظام السوري، شرقي أوتستراد 
حلب - دمشق الــدولــي، وبــني بلدتي الحاضر 

جنوبا والوضيحي شمااًل، إذ تقع قرية زيتان 
عــلــى بــعــد نــحــو عــشــرة كــيــلــومــتــرات فــقــط إلــى 
ــم مــنــاطــق  ــــدى أهــ الـــغـــرب مـــن الــوضــيــحــي، إحـ

وال  لحلب.  الجنوبي  بالريف  النظام  سيطرة 
كيلومترات  خمسة  نحو  إال  برنة  قرية  تبعد 
إلـــى الـــغـــرب مـــن بــلــدة الــحــاضــر، وهـــي املعقل 

الرئيسي للمليشيات في تلك املنطقة. أما قرية 
زيــتــان، والتي سيطرت  الواقعة شــرق  خلصة 
أمس  مــن  أول  ليل  عليها  املهاجمة  الفصائل 

تمنح  عسكرية،  أهمية  ذات  فتعتبر  الجمعة، 
الــجــهــة املــســيــطــرة الــقــدرة عــلــى رصـــد املناطق 
تـــااًل مرتفعة،  تــحــوي  إنــهــا  إذ  بــهــا،  املحيطة 
تــكــشــف مــنــاطــق ســيــطــرة املــلــيــشــيــات هــنــاك، 
السابقية، وسد  في  تواجدهم  نقاط  وخاصة 

شقيدلية املتاخم لبلدة الحاضر.
ــارك صـــبـــاح أمـــس  ــ ــعـ ــ ورغــــــم هــــــدوء وتــــيــــرة املـ
السبت، إال أن املواجهات ال تزال مستمرة، إذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أكـــدت مــصــادر ميدانية لـــ
من  لتقترب  انتقلت  املسلحة  االشتباكات  أن 
مــنــطــقــة ســـد شــقــيــدلــيــة جـــنـــوب قـــريـــة خلصة 

وشمال بلدة الحاضر.
وشــكــل تــقــدم املــلــيــشــيــات األجــنــبــيــة فـــي ريــف 
وغير  خطيرًا  تحديا  حينها،  الجنوبي  حلب 
والتي  الــســوريــة،  املعارضة  لفصائل  مسبوق 
على  املناطق  تلك  في  بأريحية  تتحرك  كانت 
مــدار نحو ثــاث سنوات مضت، قبل أن تبدأ 
الطائرات الروسية، بتقديم غطاء جوي لقوات 
قضمت  والتي  األجنبية،  واملليشيات  النظام 
مـــنـــاطـــق مــهــمــة إثـــــر ذلــــــك، وكــــــــادت تــســتــعــيــد 
أوتــســتــراد حــلــب دمــشــق الـــدولـــي، والــــذي بــات 
ــهــــددًا. لــكــن نــتــائــج مـــعـــارك األيــــــام األخـــيـــرة  مــ
أزاحت نسبيا عن فصائل املعارضة السورية، 
شبح حرمانها من هذا الطريق االستراتيجي.

فــي هــذا السياق، يشير رئيس هيئة األركــان 
العامة في الجيش السوري الحر أحمد بري 
ــى أن  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــ ــٍث لــــ ــديـ خــــال حـ
واللبنانية،  واإليــرانــيــة  العراقية  »املليشيات 
ــاعـــدة األســاســيــة  ــقـ تــعــتــبــر بـــلـــدة الـــحـــاضـــر الـ
بوصفها  معها  وتتعامل  حلب،  جنوبي  لها 
ــانـــت  ــر تـــســـعـــى لــلــتــمــســك بــــــه، وكـ ــمــ ــا أحــ ــطـ خـ
اتــخــذتــهــا مــع قـــوات الــنــظــام كــقــاعــدة انــطــاٍق 
ــتــــراد حــلــب  لــلــتــقــدم والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أوتــــســ
ـــدولــــي«. وأكــــد الـــقـــيـــادي الــعــســكــري  دمــشــق الـ
فـــي املـــعـــارضـــة أن »الـــتـــقـــدم الــحــاصــل حــالــيــا 
مــهــم جـــدًا« وســاهــم فــي تحقيق ثـــاث نتائج 
عن  »الخطر  إبعاد  في  تتمثل  األولــى  كبيرة؛ 
األوتــــوســــتــــراد الــــدولــــي«؛ الــثــانــيــة تــكــمــن في 
التي  القصف باملدفعية  إزاحــة »خطر وعــبء 
كانت متمركزة في املناطق التي تم تحريرها، 
القريبة  الــثــوار  والــتــي كــانــت تقصف مــواقــع 
أن  الثالثة واألهــم فهي  النتيجة  أمــا  سابقا«. 
»هــذه املــعــارك كسرت اإليــرانــيــني مــرة جديدة 
جنوبي حلب، وكبدتهم خسائر بشرية كبيرة 

لن يعودوا قادرين على تحملها«.
الجنوبي  إن معارك ريف حلب  القول  ويمكن 
استنزاف  إلى جبهات  أسابيع،  منذ  تحولت، 
النظام  مع  تقاتل  التي  األجنبية  للمليشيات 
العشرات من عناصرها  إذ خسرت  الــســوري، 
في الفترة األخــيــرة، خــال املــواجــهــات، وأقــرت 
جسيمة،  لخسائر  بتعرضها  املليشيات  تلك 
ــدد تــابــعــني  ــ مــــع نــعــيــهــا املـــتـــكـــرر ملــســلــحــني جـ

لــلــعــشــرات مــن مقاتليها وملــســاحــات ومــواقــع 
بــعــضــهــا اســتــراتــيــجــي، هـــي الــتــي دفــعــت إلــى 
حصول خافات مع قوات النظام، األمر الذي 
بــانــدالع  املــاضــي،  الخميس  يــوم  تجّسد علنا 
اشتباكات بني مقاتلني من حزب الله من جهة، 

وقوات النظام من جهة أخرى.
ــفـــى فــيــه  ــا نـ ــانـ ــيـ ــه بـ ــلــ ــا أصـــــــدر حــــــزب الــ ــمـ ــيـ وفـ
وقــوع هــذه اشتباكات »وكــذلــك ادعـــاء سقوط 
عـــدد مــن شــهــداء حـــزب الــلــه فــي غــــارات جوية 
ــــوري عـــلـــى مــــواقــــع ملـــجـــاهـــدي  ــسـ ــ لـــلـــطـــيـــران الـ
ــــي الـــســـوريـــة«، معتبرًا  حـــزب الــلــه فـــي األراضــ
مــا تـــردد بــهــذا الــشــأن مــجــرد »أكــاذيــب تصدر 
واالفتراء  الكذب  اعتادت  إعامية  ماكينة  عن 
وقلب الحقائق«، إال أن مصادر في املعارضة 
الجديد«  »العربي  لـ أكــدت  املسلحة،  السورية 
اندالع اشتباكات شمالي حلب ليل األربعاء-

النظام وعناصر  قــوات  بالفعل بني  الخميس 
حزب الله واملليشيات العراقية املتحالفة معه، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا الــتــشــكــيــل الــــذي يــعــرف باسم 

»لواء أبو الفضل العباس«.
وبــغــض النظر عــن أســبــاب نــشــوب الخافات 
الـــتـــي تــحــولــت إلــــى اشـــتـــبـــاكـــات مــســلــحــة بني 
ــعــــارك فــصــائــل  ــإن مــ ــ الـــطـــرفـــني املـــتـــحـــالـــفـــني، فـ
املــعــارضــة املــســلــحــة ضــدهــمــا، تــبــدو وكــأنــهــا 
ــيـــر مــــصــــدر فــي  ــيـــد، إذ يـــشـ ــتـــصـــعـ ــالـ آخــــــــذة بـ
»املعركة  أن  إلــى  املسلحة  السورية  املعارضة 
الحاضر  بلدتي  إلــى  الــزحــف  اآلن تتجه نحو 
والوضيحي«، ولو أن املصدر الذي طلب عدم 
ــم يــخــف خــــال حــديــثــه  الــكــشــف عـــن هــويــتــه لـ
جمة  »صعوبات  وجــود  الــجــديــد«،  »العربي  لـ

قبل حصول هذا التقدم«.
وأكــد املصدر نفسه وجــود دعــم جــوي روسي 
لــلــمــلــيــشــيــات األجــنــبــيــة خــــال مــعــاركــهــا مع 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة املــســلــحــة فـــي ريــــف حلب 
ــــى أن »يــــــوم الــخــمــيــس  الـــجـــنـــوبـــي، مـــشـــيـــرًا إلـ
املـــاضـــي، لــم تــتــوقــف الــطــائــرات الــروســيــة عن 
التحليق بمناطق املعارك وتنفيذ عدة غارات 

جنوبي حلب«.
وحــــول إمــكــانــيــة أن تــنــجــح مــعــارك املــعــارضــة 
الــســوريــة املــســلــحــة فـــي جــنــوبــي حــلــب، بفتح 
طــريــق إمــــداد جــديــد نــحــو مــنــاطــق سيطرتها 
الخطر  بفعل  باتت مهددة  والتي  املدينة،  في 
املــــحــــدق بـــطـــريـــق الـــكـــاســـتـــيـــلـــو، وهـــــو املــنــفــذ 
الوحيد حاليا للمعارضة بني املدينة وريفها، 
إمــداد  العسكري: »إن فتح طريق  قــال املصدر 
من جنوبي حلب نحو أحياء املدينة ُيغني عن 
عمليات  لسلسلة  يحتاج  الكاستيلو،  طريق 
إلــى أن ذلــك يتطلب  عسكرية صعبة«، مشيرًا 
العسكرية  والثكنات  الــرامــوســة  تلة  »تحرير 
ــتـــدة قـــربـــهـــا وأبـــــرزهـــــا كـــلـــيـــات الــتــســلــيــح  ــمـ املـ
واملــدفــعــيــة والــكــلــيــة الــجــويــة ومــعــمــل أسمنت 

الشيخ سعيد«.

قصة أحد رموز نظام األسد
بعض األسرار، والتخلص من الشهود عليها، 
وبذلك يكون منصورة قد القى املصير نفسه 
الذي سبقه إليه رستم غزالي، وجامع جامع، 
ــام اخـــتـــيـــار، وغـــــازي  وآصــــــف شــــوكــــت، وهــــشــ
كنعان ومصطفى التاجر، وغيرهم من الرموز 
أدوارًا  لعبوا  الذين  الــســوري،  للنظام  األمنية 

مهمة خال العقود املاضية.
والسياسي  األمــنــي  »مــجــده«  بنى منصورة 
خال عمله طيلة نحو ربع قرن كرئيس لفرع 
األمن العسكري في القامشلي، أقصى شمال 
شــرق الــبــاد، حيث الــوجــود الــكــردي القوي، 
ما جعله املهندس األول ملجمل عاقة النظام 
ــكـــردي طــــوال الــعــقــديــن املــاضــيــني،  بــاملــلــف الـ
ــلـــي املــتــعــلــق بـــاألحـــزاب  ســـــواء بــشــقــه الـــداخـ
الــكــرديــة وقــضــيــة الــتــجــنــيــس والــعــاقــة بني 
الــــعــــرب واألكـــــــــراد فــــي مــنــطــقــة الــــجــــزيــــرة، أم 
بشقه الخارجي املرتبط بالعاقة مع تركيا، 
ودعـــم نــظــام حــافــظ األســـد لـــ »حـــزب العمال 
ــيـــمـــه عــبــد  ــان زعـ ــتــــضــ ــانــــي«، واحــ ــتــ ــكــــردســ الــ
الــلــه أوجـــان إلــى حــني طـــرده عــام 1998 إثر 
ضــغــوط وتــهــديــدات تــركــيــة. وفـــي الــســنــوات 
ملا  أمنيا  األخــيــرة، عمل منصورة مستشارًا 
تسمى »خلية إدارة األزمة« مع بداية الثورة 

في عام 2011.
ــام 1950 فــــي عــني  ــ ــد مــحــمــد مـــنـــصـــورة عـ ــ ولـ
قــبــّيــة، الــتــي بــاتــت الــيــوم أحـــد أحــيــاء ناحية 
حّمام القراحلة التابعة ملنطقة جبلة، لوالده 
الدينية  الرموز  الشيخ أحمد منصورة، أحد 

ريف  فــي  »الــقــراحــلــة«  لعشيرة  واالجتماعية 
ــرار معظم شــبــان منطقته من  جــبــلــة. عــلــى غـ
الطائفة العلوية، التحق منصورة بالجيش، 
ــبــــة نـــقـــيـــب فــــي نــهــايــة  ــــى رتــ ــل إلــ ــ ــــني وصــ وحــ
سبعينيات القرن املاضي، عني رئيسا ملفرزة 
األمن العسكري، ليخرج من املدينة بعد ربع 
قرن برتبة لواء، وقد تحولت املفرزة إلى فرع.
مــنــذ الــبــدايــة، حـــرص محمد مــنــصــورة خــال 
عمله رئيسا لفرع االستخبارات العسكرية في 
السورية، ومركزه في مدينة  الجزيرة  منطقة 
املنطقة  ألهالي  نفسه  تقديم  على  القامشلي، 
للقيادة  بوصفه واحــدًا منهم، ينقل همومهم 
ــيـــة الـــتـــغـــلـــغـــل فــــي مــجــتــمــع  فــــي دمــــشــــق. وبـــغـ
الـــجـــزيـــرة املــخــتــلــط عــرقــيــا وديــنــيــا وثــقــافــيــا، 
عــمــد مــنــصــورة إلـــى بــنــاء شــبــكــة مــن الــعــمــاء 
واملكونات  األوســـاط  مختلف  بــني  واملخبرين 
ــن عــــــرب وأكــــــــراد  ــ ــي املــــديــــنــــة، مـ ــ ــة فـ ــيـ ــانـ ــكـ الـــسـ
وآشــوريــني، معتمدًا أســالــيــب جــديــدة وقتها، 
عــبــر فــتــح بــــاب الــتــوظــيــف املـــدنـــي فـــي الــفــرع، 
فــي وظائف  املخبرين  مــن  عــدد كبير  وتعيني 

ابتسامة 
منصورة كانت 
تكفي لتعذيب 
أي موقوف 
)سيرغي بوبيليف/ 
)Getty

عبسي سميسم

منذ اللحظة األولى النطالق الثورة 
ز النظام على الصحافيني 

ّ
السورية رك

والناشطني اإلعالميني كأولوية 
لعناصر أمنه وقواته لالستهداف، 

ة الكاميرات هم الهدف األول 
َ
فكان َحَمل

لعناصر األمن خالل فترة التظاهرات 
السلمية، وكان الصحافيون الذين 

ون بما ال يتوافق مع أجندة النظام 
ّ
يغط

هم األكثر عرضة لالعتقال والتعذيب 
والقتل، ما دفع بمعظم الصحافيني 

السوريني ملغادرة البلد من أجل 
ممارسة نشاطهم الصحافي ضمن 

بيئة أكثر أمنًا أو من أجل الحفاظ على 
أمنهم الشخصي وأمن أسرهم.

إال أن العمل الصحافي عن الشأن 
السوري ضمن بيئة بعيدة عن الواقع 

السوري، أفقدت الصحافيني الكثير 
من ميزاتهم بسبب بعدهم عن الواقع 

الذي يغطونه، وعدم قدرتهم حتى على 
تكوين تصّور موضوعي لهذا الواقع. 
األمر الذي أفقد نتاجهم جزءًا كبيرًا 

من أهميته لناحية املصداقية وناحية 
اإلحاطة بكل عناصر املوضوع الذي 

يتم تغطيته.
في املقابل، آثر قسم كبير من 

الناشطني اإلعالميني الذين مارسوا 
العمل الصحافي مع بداية الثورة 
)2011( البقاء ضمن مناطقهم، 

كونهم اختاروا هذا العمل كجزء من 
نشاطهم الثوري بالداخل، وأظهر قسم 

منهم شجاعة أسطورية في تغطية 
األحداث ضمن ظروف هي األسوأ 

على اإلطالق في العالم.
واستطاع قسم من هؤالء الناشطني 

اإلعالميني أن يطوروا أدواتهم 
سواء من خالل التصاقهم بالحدث 

السوري أو من خالل خضوعهم 
لدورات تدريبية، أقامتها منظمات 

مجتمع مدني تعنى بتطوير اإلعالم 
في املناطق التي تشهد نزاعات. 

وبرزت ضمن املشهد السوري أسماء 
لناشطني إعالميني، طغت على كل 
الصحافيني املحترفني ملا قاموا به 

من دور في توثيق أحداث الثورة من 
أرض الواقع.

ولعل أبرز هذه األسماء الناشط 
هادي العبدلله، الذي تعّرض واملصّور 
الناشط خالد العيسى أخيرًا، ملحاولة 

اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت 
مكان إقامتهما في حلب، وذلك بعد 

يومني من إصابتهما أثناء تغطيتهما 
للمعارك في املدينة، وتشير أصابع 

االتهام بهذا االستهداف، إما إلى 
عناصر مدسوسة من قبل النظام 

للقضاء عليهما، أو لجبهة النصرة، 
التي تحدثت بعض املصادر عن 
خالف بينها وبني العبدلله، على 

خلفية إغالق راديو فرش، الذي يبث 
من مدينة كفرنبل.

مهما تكن الجهة التي استهدفت 
العبدلله والعيسى، إال أن استهدافهما 

يشير إلى مدى أهمية العمل 
 
ً
الصحافي من الداخل، ويطرح سؤاال
حولنا نحن الذين نعمل من الخارج 

 نحن صحافيون؟
ً
هل فعال

■ سيرة

وهـــمـــيـــة، مـــثـــل ورشــــــــات املـــيـــكـــانـــيـــك والـــبـــنـــاء 
الفرع وتسليم  والدهان، لتبرير دخولهم إلى 

تقاريرهم في وضح النهار.
واستطاع منصورة بناء شبكة من العاقات 
االجــتــمــاعــيــة فــي الــجــزيــرة الــتــي أطــلــق عليه 
أهلها لقب »أبو جاسم« رغم أنه بقي أعزب، 
واألشخاص  الوجهاء  كل  مع  ــد عاقته 

ّ
ووط

من شيوخ عشائر  استخدامهم  يمكن  الذين 
ــاب أعـــمـــال ومــصــالــح،  ــحــ ورجــــــال ديــــن وأصــ

مستخدما الترغيب والترهيب.
ورغم عدم وجود قانون لألحزاب خال فترة 
حكمه، إال أنه كان يدير جميع ملفات القوى 
ــاح لــهــا الــظــهــور  واألحــــــزاب الــكــرديــة الــتــي أتــ
في القامشلي، بالرغم من تعارض برامجها 
أحيانا مع سياسة النظام السوري، مطمئنا 
بأن خيوط تلك القوى هي بيده في النهاية، 
إليه  تقاريرهم  فيها  املــســؤولــون  يقدم  حيث 
ــدر مــن  ــا يـــصـ ــل كــــل مــ بــشــكــل مــنــتــظــم، ويـــصـ

دورياتهم ونشراتهم ملكتبه قبل توزيعه.
ولـــم يقتصر تــحــكــم مــنــصــورة بــعــمــل الــقــوى 
الكردية في الجزيرة السورية فقط، بل امتدت 
إلـــى الـــعـــراق وتــركــيــا أيــضــا، وخــاصــة فــي ما 
»حزب العمال الكردستاني«، وملف  يتصل بـ
صدام  نظام  سقوط  قبل  العراقية  املعارضة 
حسني، حتى بــات رأيــه مرجعا موثوقا لدى 
مكتب األمن القومي والقيادة السياسية في 
دمشق بشأن هذه امللفات. وطيلة تلك الفترة، 
الفعلي واملطلق  الــحــاكــم  كـــان مــنــصــورة هــو 
ملنطقة الجزيرة التي تعتبر عماد االقتصاد 

السوري بما تحتويه من نفط وزراعة.
ويقول العارفون بخفايا األمور إن ثمة رجل 
يقاسم محمد منصورة مسؤولية  كــان  آخــر 
اإلشراف على امللف الكردي ولو جزئيا، بعد 
الــجــزيــرة، تولى  انــتــهــاء خــدمــتــه فــي منطقة 
مــنــصــورة رئـــاســـة )فــــرع فــلــســطــني( بــدمــشــق، 
ــــذي بــقــي فــيــه حـــوالـــى عـــامـــني خــلــفــا لــلــواء  الـ
مصطفى التاجر، ثم انتقل خارج ماك شعبة 
االستخبارات العسكرية معاونا للواء غازي 
كنعان الذي عني وقتها رئيسا لشعبة األمن 
السياسي في وزارة الداخلية، إذ كانا حليفني 
داخل ذلك الجهاز على مدى عقدين من الزمن. 
وحني تم تعيني كنعان وزيرًا للداخلية، كلف 
حتى  السياسية  الشعبة  برئاسة  منصورة 

توالها رسميا بموجب مرسوم جمهوري.
وتــمــكــن مــنــصــورة مـــن بــنــاء ثــــروة جــيــدة من 
ــــع مـــهـــربـــي الــتــبــغ  ــيــــة مـ ــالــ ــاتــــه املــ خــــــال عــــاقــ
والــســاح واملـــواشـــي، إضــافــة إلـــى تــورطــه في 
عــمــلــيــات فــســاد تتعلق بـــاألراضـــي الــزراعــيــة. 
ويصف البعض منصورة، الــذي دعــاه حافظ 
»مــلــك الـــجـــزيـــرة«، بــالــدهــاء  األســــد ذات يـــوم بـــ
ــرد أنــه  والــخــبــث ألبـــعـــد مــســتــوى، حــيــث لـــم يــ
ضرب أحدًا بيده، لكن تكفي ابتسامة منه ألي 
عنصر أمني حتى يتولى تقديم ضيافة فروع 
االستخبارات املعهودة لألشخاص املوقوفني.

يشير الحديث عن مقتل 
رئيس شعبة األمن 

السياسي التابعة للنظام 
السوري، اللواء محمد 

منصورة، إلى احتمال 
استمرار مسلسل تصفية 

رموز النظام

حديث عن دعم 
جوي روسي للمليشيات 

األجنبية خالل المعارك 

المعارك تحولت 
إلى جبهات استنزاف 

للمليشيات األجنبية

أكدت رئاسة هيئة األركان التركية، 
المدفعية  بـــأن  الــســبــت،  أمـــس 
الحدود  على  المرابطة  التركية 
من   13 قتل  من  تمكنت  السورية 
اإلسالمية«  »الدولة  عناصر تنظيم 
ــك خـــالل قصف  ــش(، وذلـ ــ )داعـ
التنظيم  مــواقــع  على  نّفذته 
ــي الــســوريــة. وأشــار  ــل األراضـ داخ
الموقع  على  نُشر  الــذي  البيان 
الرسمي لرئاسة األركان التركية، إلى 
أن »المدفعية التركية استهدفت 
32 هدفًا لداعش شمالي سورية، 
عنصرًا   13 ذلـــك  خـــالل  وقــتــلــت 
من  عددًا  ودّمرت  التنظيم،  من 
مواقع األسلحة ومنصات إطالق 
صواريخ كاتيوشا وقذائف هاون، 
ومواقع  رشاشًا،  تحمل  وسيارة 
كما  للتنظيم«.  تابعة  محّصنة 
بالمدفعية  »قصفت  أنها  أعلنت 
لقوات  تابعة  مواقع  الثقيلة، 
جبل  ــي  فـ ــوري،  ــ ــس ــ ال الــنــظــام 
ســقــوط  عــلــى  ردًا  ــان،  ــم ــرك ــت ال

قذيفة على أراضيها«.

قصف تركي 
لـ»داعش«

عدنان علي

تــتــواتــر أنــبــاء عــن مــقــتــل رئــيــس شــعــبــة األمــن 
السياسي التابعة للنظام السوري، رئيس فرع 
الــلــواء محمد  القامشلي،  العسكري في  األمــن 
وتفيد بعض  غامضة.  ظــروف  فــي  منصورة، 
تــم رمــي منصورة مــن مبنى  بــأنــه  املعلومات 
بليغة ويخضع  بجروح  أصيب  مرتفع حيث 
لــلــعــاج فـــي مــشــفــى الــعــثــمــان بــالــاذقــيــة، في 
ــادر أخــــــــرى أن يــــكــــون قــد  ــ ــــصـ ــــني تــــرجــــح مـ حـ
ــار،  ــبــ الــــحــــيــــاة. وإذا صـــحـــت هـــــذه األخــ فــــــارق 
إلــى قائمة رجــاالت  يكون منصورة قد انضم 
النظام الذين يجري التخلص منهم في إطار 
صراعات مراكز القوى الداخلية أو الحسابات 
الــخــارجــيــة، والـــتـــي غــالــبــا مـــا تــســتــدعــي دفــن 
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  شرق
      غرب

النظام السوري ينتقم 
من أطفال الرستن

ِتل ثاثة أطفال من عائلة واحدة، 
ُ
ق

ِصـــــيـــــب خـــمـــســـة آخـــــــــرون، أمـــس 
ُ
وأ

ــذتــه 
ّ
الــســبــت، فـــي قــصــف جــــوي نــف

طائرة تابعة للنظام السوري على 
مدينة الرسنت املحاصرة من قوات 
ــنـــة حــمــص،  ــام، شــــمــــال مـــديـ ــظــ ــنــ الــ
ــنـــاشـــط  وســـــــط ســــــوريــــــة. وقــــــــال الـ
 »طائرة 

ّ
اإلعامي، يعرب الدالي، إن

أربــع  ــت 
ّ
شــن للنظام  تابعة  حربية 

املدنيني وسط  غــارات على منازل 
مدينة الرسنت، مّما أدى إلى مقتل 
ثـــاثـــة أطـــفـــال مـــن عــائــلــة واحـــــدة، 
مشيرًا  آخـــريـــن«،  خمسة  وإصــابــة 
ـــــه »تـــــّم نـــقـــل الـــجـــرحـــى إلـــى 

ّ
ــــى أن إلـ

املشفى الطبي الوحيد في املدينة، 
، »فــرق 

ّ
الــعــاج«. وكــشــف أن لتلقي 

ــعـــاف مكثت  الـــدفـــاع املـــدنـــي واإلسـ
ســاعــات حــتــى تــمــّكــنــت مــن إخـــراج 

الجثث«.
)العربي الجديد(

»االئتالف«: ال نعرف 
عصام زيتون 

نـــفـــى »االئـــــتـــــاف الـــوطـــنـــي لــقــوى 
الـــــثـــــورة الـــــســـــوريـــــة«، و»الـــجـــيـــش 
الــــحــــر فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، 
أمـــس الــســبــت، مــشــاركــة أي ممثل 
عـــن الـــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي مــؤتــمــر 
هرتسليا اإلسرائيلي. وقالت نائب 
املساملة،  سميرة  االئــتــاف،  رئيس 
ــو عــــصــــام زيــــتــــون غــيــر  ــ ــدعـ ــ إن »املـ
معروف أبدًا لائتاف وللمعارضة 
الــســوريــة، وقــد فوجئنا بحضوره 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ مـــؤتـــمـــر هــرتــســلــيــا اإلسـ
واّدعائه تمثيل املعارضة والجبهة 
»نــديــن هذه  الجنوبية«. وأضــافــت 
ــة، ونـــنـــفـــي مــــشــــاركــــة أي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ املـ
كائتاف  الــســوريــة،  لــلــثــورة  ممثل 
ــذا املـــؤتـــمـــر،  ــ ــر، فــــي هـ ــ وكـــجـــيـــش حـ
الــــــــذي تـــنـــصـــب اهـــتـــمـــامـــاتـــه عــلــى 
تعزيز أمن إسرائيل، االستعمارية 

والعنصرية«.
)العربي الجديد(

ــوا عـــلـــى تـــلـــك الـــجـــبـــهـــات املــشــتــعــلــة.  لـــهـــا قـــضـ
ولـــعـــل خــســائــر املــلــيــشــيــات املــتــتــالــيــة بــريــف 
ــتــــي تــمــثــلــت بــفــقــدانــهــا  حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي، والــ

تبقى حلب المعركة األبرز هذه األيام )دليل سليمان/فرانس برس(
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سرت: »داعش« 
يفخخ الجثث 

للمجلس  الــتــابــعــة  الـــقـــوات  ــزال  ــ تـ ال 
الرئاسي الليبي تخوض اشتباكات 
ــول املــــواقــــع الـــتـــي يــتــحــصــن فيها  حــ
مــقــاتــلــو تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســامــيــة 
)داعش( وسط مدينة سرت، في حني 
الجثث مجهولة  مــن  عــدد  على  عثر 
ــل مــعــســكــر الــجــالــط في  الــهــويــة داخــ
ــة، بــحــســب  ــفـــخـــخـ املــــديــــنــــة، وهــــــي مـ
مـــا أعـــلـــن املــكــتــب اإلعـــامـــي لعملية 
»الـــبـــنـــيـــان املـــــرصـــــوص« فــــي بـــيـــان، 
بانتظار  نقلها  يتم  لــن  أنــه  مضيفًا 
وصـــــول فــــرق الــهــنــدســة الــعــســكــريــة 

لتفكيك العبوات.
)العربي الجديد(

سور االحتالل ال يحمي 
مستوطني »غالف غزة«

أكــــد الـــقـــيـــادي فـــي »حـــركـــة املــقــاومــة 
اإلسامية« )حماس(، يحيى موسى، 
واملــــــــســــــــؤول فــــــي حـــــركـــــة »الــــجــــهــــاد 
 قـــرار 

ّ
اإلســـامـــي« خــضــر حــبــيــب، أن

االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي بـــنـــاء ســـور 
أرضـــي على الــحــدود مــع قــطــاع غزة 
خشية من األنفاق، يعزز الثقة بعجز 
االحــتــال عــن مواجهة األنــفــاق التي 
سلطات  وقــــررت  املــقــاومــة.  تحفرها 
إسمنتي  بناء ســور  أخيرًا  االحتال 
على امتداد الحدود مع غزة، بحسب 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، التي 
كشفت أنه سيكلف نحو 500 مليون 

دوالر.
)العربي الجديد(

70 لبنانيًا مهّددون 
بالترحيل من السويد

اللبنانية  الــعــائــات  عــشــرات  تعيش 
في السويد حالة خــوف مستمر من 
إمــكــانــيــة تــرحــيــلــهــا وإعـــادتـــهـــا إلــى 
ــرارات متاحقة  ــ لــبــنــان، بــنــاًء عــلــى قـ
صادرة عن دوائر الهجرة السويدية. 
وتشمل هذه القرارات حتى اليوم 70 
لبنانيًا لم تجّدد السلطات السويدية 
إقــامــاتــهــم، وبـــاشـــرت الـــتـــواصـــل مع 
الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــيــة بــهــدف تأمني 
إلــى  التقنية إلعــادتــهــم  املــســتــلــزمــات 
لبنان. وأكد سفير السويد في لبنان 
وســــوريــــة بــيــتــر ســيــمــيــنــيــبــي، أمــس 
مع  املستمر  الــتــواصــل  على  السبت، 
ــر الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي جــبــران  ــ وزيـ
باسيل )الصورة(، وأنه »ليس هناك 
أي شــــيء قــاطــع لــجــهــة حــســم عـــودة 

هؤالء اللبنانيني إلى بيروت«.
)العربي الجديد(

إيران: »نصرٌ إلهي«
 في الفلوجة

على الرغم من استمرار سقوط قتلى 
من »الحرس الثوري اإليراني«، أكدت 
طهران، أمس السبت، أنها ستواصل 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة فـــي ســوريــة 
والــعــراق، واصــفــة اســتــعــادة سيطرة 
القوات العراقية على الفلوجة بأنها 
»نصر إلهي«. وقال كبير مستشاري 
قــائــد فــيــلــق الــقــدس الــتــابــع للحرس 
الـــثـــوري، إيــــرج مــســجــدي: »إن حلب 
والـــفـــلـــوجـــة وبــقــيــة مــنــاطــق ســوريــة 
ملــحــور  األول  الـــخـــط  ــي  هــ والـــــعـــــراق 

املقاومة«.
)العربي الجديد(

مشاركة مجدالني في 
هرتسيليا بتكليف من 

عباس
األفـــــعـــــال  ردود  مــــــن  مـــــوجـــــة  بــــعــــد 
ــي أثــــــارتــــــهــــــا مـــــشـــــاركـــــة عـــضـــو  ــ ــتــ ــ ــ ال
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أحــمــد مــجــدالنــي، في 
مؤتمر هرتسيليا، األسبوع املاضي، 

ــنــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــلــ أعــ
أمـــس الــســبــت، أن »املــشــاركــة جــاءت 
ــلـــيـــف« مـــــن الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــود  ــتـــكـ بـ
عــــبــــاس )الــــــــصــــــــورة(، مـــوضـــحـــة أن 
هــــــــذه املـــــشـــــاركـــــة جـــــــــاءت لـــلـــتـــأكـــيـــد 
الــواضــح  الفلسطيني  املــوقــف  عــلــى 
والثابت الساعي للوصول إلى سام 

واستقرار في املنطقة.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ طارق نجم الدين

ــقــــضــــاء املـــــصـــــري، أمـــس  جـــــــــّددت مـــؤســـســـة الــ
الــســبــت، مــن خــال الحكم الـــذي أصــدرتــه ضد 
آخرين،  املعزول، محمد مرسي، و10  الرئيس 
بينهم عدد من الصحافيني، ُحكموا باإلعدام، 
الــقــاهــرة يسير بخطى  الــنــظــام فــي  تــأكــيــد أن 
ثابتة في سياسة عدم إبقاء أي صوت رافض 
ــة  ــام 2013، عــبــر اســـتـــخـــدام ورقـ ــعـ الـ ــقـــاب  النـ
اإلعدام والسجن املؤبد والتحريض ضد دول 
عــربــيــة وتــحــويــل مــؤســســة الــقــضــاء إلـــى أداة 
االنتقادات  كل  يتجاهل  نهج  بيده.  سياسية 
اإلعـــام األجنبي  فــي  بــات يسمى  ملــا  الغربية 
مراعاة  لعدم  نظرًا  املصري«،  القضاء  »مهزلة 
لفداحة  ونــظــرًا  قانونية،  معايير  أي  املحاكم 
تــحــولــهــا إلـــــى وســـيـــلـــة لـــانـــتـــقـــام الــســيــاســي 
ــا مــــن شــبــاب  ــ ــــوزهـ مــــن الــــثــــورة املـــصـــريـــة ورمـ
ونـــاشـــطـــني وســيــاســيــني وإعـــامـــيـــني، بــدلــيــل 
االنتقام املمنهج من قناة »الجزيرة« وغيرها 
ــائــــل إعــــــام كـــانـــت وال تــــــزال تــجــاهــر  مــــن وســ
بتأييدها للثورة املصرية وملبادئها. في هذا 
الــقــاضــي محمد شيرين فهمي  بـــّرر  الــســيــاق، 
حكمه، بالقول إن »املتهمني حصلوا على سّر 
الــدفــاع عن الباد بغرض تسليمه  من أســرار 
ــر بـــمـــقـــابـــل مـــــــــادي، وذلـــــــك بـــغـــرض  ــطـ دولـــــــة قـ
اإلضــــرار بــمــركــز الــبــاد الــدفــاعــي والسياسي 
والـــدبـــلـــومـــاســـي«. وأضـــــاف أن »املــتــهــمــني قد 
عـــّرضـــوا الــوطــن لــخــطــر عــظــيــم ال يستقيم أن 

تكون عقوبته أقل من القتل«.
وُيمكن الخروج بعدد من الرسائل السياسية 
الــتــي يــعــيــد الــنــظــام توجيهها فــي اتــجــاهــات 
للحكم  السياسية  التداعيات  متباينة. وحول 
وتأثيرها على العاقات اإلقليمية للقاهرة مع 

بغداد ـ براء الشمري

)داعش(  اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  يحاول 
مدينة  مــن  األكــبــر  للجزء  خسارته  تعويض 
الــفــلــوجــة، بــمــحــافــظــة األنـــبـــار الــعــراقــيــة، من 
خال فتح جبهات قتال جديدة، والسيطرة 
ــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــن  عـــلـــى قــــــرى عــــــدة فـ
عــراقــيــون من  ر عسكريون 

ّ
الــبــاد، فيما حـــذ

احــتــمــال عـــودة التنظيم إلـــى املـــدن املــحــررة. 
ــيــــاق، يـــكـــشـــف قــــائــــد عــمــلــيــات  فــــي هـــــذا الــــســ
ــلـــواء الـــركـــن إســمــاعــيــل  الــجــيــش بـــاألنـــبـــار، الـ
املـــحـــاوي، عـــن »قـــيـــام تــنــظــيــم داعــــش بفتح 
جبهات جديدة شمال مدينة الرمادي، مركز 
محافظة األنبار، في محاولة لتخفيف زخم 
االنتصارات العسكرية التي تحققها القوات 
الــعــراقــيــة فـــي مــديــنــة الــفــلــوجــة«. ويـــبـــنّي في 
»التنظيم  أن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــثــه 
سيطر على عدد من القرى التابعة ملنطقتي 
ــرمـــادي«. ويشير  زنـــكـــورة، وطــــوي، شــمــال الـ
املحاوي إلى أن »داعش استهدف تجمّعات 
الجيش املوجودة في تلك املناطق، وقصفها 
الطوق  لكسر  الــهــاون،  وقــذائــف  بالصواريخ 
املــحــكــم الـــذي تــفــرضــه الــقــوات األمــنــيــة حــول 
الــــرمــــادي«. ويــضــيــف أن »الــتــنــظــيــم يــحــاول 
ــنـــاطـــق املــحــيــطــة  ــام الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـ ــكــ إحــ
ــــواًل إلـــى الــجــســر الــيــابــانــي،  بـــالـــرمـــادي، وصـ
شــمــال الــفــلــوجــة، مـــن أجــــل فــتــح طــريــق آمــن 
ــنـــة«، مـــؤكـــدًا أن  لـــخـــروج عـــنـــاصـــره مـــن املـــديـ
ــوات الـــعـــراقـــيـــة املـــشـــتـــركـــة تــشــتــبــك مــع  ــ ــقـ ــ »الـ
التحالف  طــيــران  بمساندة  داعـــش،  عناصر 
الــــدولــــي، الســـتـــعـــادة املـــنـــاطـــق الـــتـــي سيطر 

عليها في محيط الرمادي«.
وقد سيطر »داعش« في وقت سابق على قرى 
عـــدة فــي منطقة الــبــوريــشــة، شــمــال الــرمــادي، 
ــيــــش الــــعــــراقــــي،  ــعــــد انــــســــحــــاب قـــــــــوات الــــجــ بــ

السياسي،  الخبير  يــقــول  العربية،  الــعــواصــم 
ــبـــاط  ــاك ارتـ ــنـ ــيـــس هـ ــه »لـ ــ ــد الـــجـــبـــاس، إنـ أمـــجـ
واضــــح بــني الــبــعــد اإلقــلــيــمــي لــهــذه الــقــضــايــا، 
والــبــعــد الـــداخـــلـــي«، مــوضــحــًا أنـــه »لـــن يــكــون 
لــهــا تــأثــيــر إضــافــي عــلــى الــعــاقــات بــني مصر 
وقــطــر، خــصــوصــًا أن الــجــانــب الــقــطــري يــدرك 
تمامًا أنها ليست موّجهة له، ولكنها موّجهة 
القضية  أن  كما  الداخلية،  املصرية  لــأطــراف 

ليس بها متهمون قطريون«.
أن »مثل  الجديد«،  لـ«العربي  الجباس  ويؤكد 
هذه القضايا يكون الهدف منها الضغط على 
الطرف الداخلي املصري، والجميع يعلم ذلك، 
الــتــي حتمًا سيصل  اللحظة  جـــاءت  إذا  حتى 
لها أطراف املعادالت املصرية وهي املصالحة، 
تــنــزل الــســلــطــة بــأدنــى ســقــف مــطــالــب للطرف 
اآلخر، وهم معسكر الشرعية وأنصار الرئيس 
ض 

ّ
املعزول وجماعة اإلخوان املسلمني، وتخف

من حجم تطلعاتهم«.
ويلفت إلــى أن »األمـــر نفسه كــان املقصود به 
الزج بحركة حماس في قضية مشابهة، ليتم 
الحركة  على  الضغط  فــي  الحقًا  استخدامها 
ــرى«، مــوضــحــًا أنــه  ــ ــ فـــي قــضــايــا مــشــتــركــة أخـ
ــــدور حــكــم بــحــق أطــــراف  »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن صـ
أن  إال  فــي قضية تخابر شبيهة،  مــن حــمــاس 
الـــعـــاقـــات بـــني الــجــانــبــني مــســتــمــرة، وجــهــاز 
االســتــخــبــارات املــصــري استقبل وفــد للحركة 

في مارس/آذار املاضي«.
من جهته، يقول عبداملنعم عبداملقصود عضو 
ــعــــزول، محمد  فـــريـــق الــــدفــــاع عـــن الـــرئـــيـــس املــ
مـــرســـي، إنـــهـــم »ســيــنــتــظــرون 30 يـــومـــًا لحني 
صدور حيثيات الحكم في قضية التخابر مع 
قطر«. ويوضح، أنه »سيكون هناك ماحظات 
الــصــادرة بحق  األحــكــام  قانونية كثيرة على 
تضارب  وبها  ومعيبة  القضية،  في  املتهمني 

في بعض االتهامات«.
ــّوه مــقــصــود إلـــى أنـــه »ســنــطــعــن بــعــد 60  ــنـ ويـ
النقض  أمــام محكمة  الحكم  يومًا من صــدور 
التي نعّول عليها كثيرًا«، الفتًا إلى أنه »هناك 
الرئيس  الــدفــاع عن  أزمــة كبيرة تواجه فريق 
املــــعــــزول، وهــــي مــنــع الــســمــاح لـــه بــاالجــتــمــاع 
مــع فــريــق دفــاعــه أو أي مــنــهــم، وهـــو أمـــر غير 
قانوني«. وُيشّدد على أنه »في أوقــات كثيرة 
نضطر ألخذ خطوات في عملية التقاضي من 

دون معرفة رأيه«.
املعتقلني  بتبرئة  املحكمة قضت  أن  والغريب 
ــام األول األســـــــاس، وهــــو الــتــخــابــر  ــهــ مـــن االتــ
لــزعــم  وفـــقـــًا  والــــوثــــائــــق  األوراق  ــــاس  ــتـ ــ واخـ

ــع الـــقـــوات  ــا دفــ ــحــي الــعــشــائــر مــنــهــا، مـ
ّ
ومــســل

املشتركة إلرســال تعزيزات عسكرية  العراقية 
ــذه املـــنـــاطـــق، لــكــنــهــا لـــم تحسم  كــبــيــرة إلــــى هــ
املوقف لغاية اآلن. وجــاءت سيطرة »داعــش« 
على بعض القرى شمال الرمادي، بعد إعان 
ــقـــوات الــعــراقــيــة عـــن ســيــطــرتــهــا عــلــى مــركــز  الـ

مدينة الفلوجة، يوم الجمعة.
ــال قـــائـــد عــمــلــيــات تــحــريــر  ــار، قــ ــ ــ ــذا اإلطـ فـــي هــ
الفلوجة، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، 
عسكريًا«،  ُحسمت  الفلوجة  فــي  »املــعــركــة  إن 
مــؤكــدًا فــي بــيــان، أن »اإلعـــــان عــن تحريرها 
بشكل كامل سيتّم قريبًا«. من جهته، أكد قائد 
الشرطة االتحادية، الفريق رائد شاكر جودت، 
تــحــريــر أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة مــن الــفــلــوجــة، 
مبّينًا في تصريحات صحافية، أن »الساعات 

املقبلة ستشهد تطهيرها بالكامل«.
ــتــــي حــقــقــتــهــا  »االنــــشــــغــــال بــــاالنــــتــــصــــارات الــ
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة فـــي الـــفـــلـــوجـــة، يــنــبــغــي أال  الــ
يــســمــح لــتــنــظــيــم داعــــش بــفــتــح جــبــهــات قــتــال 
ــــرى«، بحسب العقيد  جــديــدة فــي مــنــاطــق أخـ
تقاتل  التي  العراقي  للجيش  الثامنة  بالفرقة 
العكيلي  ويؤكد  العكيلي.  حميد  األنــبــار،  في 
»التنظيم  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حــديــٍث 
للسيطرة على  قــوتــه  مــن  مــا تبقى  ســيــوظــف 
العسكرية  الخسارة  أراٍض جديدة، لتعويض 
واملعنوية التي تعّرض لها في املدينة«. ويلفت 

الــتــي تــمــّس األمـــن الــقــومــي املــصــري مــن داخــل 
الرئاسة، واالحتفاظ بها في منزله،  مؤسسة 

قبل االنقاب العسكري على مرسي بأيام.
النطق  جلسة  حتى  املحكمة  جلسات  وطيلة 
بــالــحــكــم تــمــســك مــــرســــي، بـــعـــدم اخــتــصــاص 
املحكمة والئيًا بنظر القضية، مشددًا على أن 
هذه املحكمة شكلت بطريقة غير التي حددها 
الـــقـــانـــون والـــدســـتـــور بــشــأن مــحــاكــمــة رئــيــس 
الشكل  حيث  مــن  مخالفة  وأنــهــا  الجمهورية، 

واإلجراءات وطريقة االنعقاد.
وفــــنــــدت هــيــئــة الــــدفــــاع عــــن املــعــتــقــلــني طــــوال 
جــــلــــســــات املــــحــــاكــــمــــة االتـــــهـــــامـــــات املــــزعــــومــــة 
املنسوبة ملوكليهم، من خال بطان األذونات 
الصادرة بالضبط والتفتيش الستنادها على 
وافتقدت  والــواقــع  الحقيقة  خالفت  تــحــريــات 
استجواب  وبطان  والكفاية،  الجدية  شرطي 

املعتقلني لعدم حضور محامي معهم.
املنسوبة  االعترافات  الدفاع  هيئة  دت 

ّ
فن كما 

الــجــنــدي،  وقـــال محمد  املعتقلني،  بــعــض  إلـــى 

الكردستاني  الوطني  االتحاد  استهدفت مقر 
في بلدة الطوز«.

من جانبه، يرى الخبير األمني العراقي، طارق 
الـــزبـــيـــدي، أن »االنـــتـــصـــار فـــي مــعــركــة صعبة 
كمعركة الفلوجة شيء جيد، وُيحسب للقوات 
العراقية، لكن العبرة تبقى في الحفاظ عليه«، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــؤكــدًا خــال حديثه لـــ
»الـــقـــوات املــشــتــركــة ســيــطــرت عــلــى مــســاحــات 
واسعة من الفلوجة، لكنها خسرت في الوقت 
ذاته مناطق موازية لها في مدينتي الرمادي، 
بمحافظة صاح  والــطــوز  األنــبــار،  بمحافظة 
الــــديــــن«. ويــنــتــقــد الـــزبـــيـــدي تـــعـــدد الـــقـــيـــادات 
مشيرًا  العراقية،  املسلحة  القوات  في  األمنية 
إلـــى »عــــدم وجــــود تنسيق وتـــعـــاون بــني هــذه 

القيادات لتحديد األولويات األمنية«.
ــيــــادات وعــنــاصــر  ويـــرفـــض الــخــبــيــر ظـــهـــور قــ
التي  املــعــارك  فــي  الشعبي«  »الحشد  مليشيا 
تخوضها القوات العراقية ضد »داعش«، الفتًا 
إلــى أن »هــذا الظهور سيعود بنتائج سلبية 
إعاميًا  دعمًا  التنظيم  ويمنح  املــعــارك،  على 
مجانيًا، قد يساعده في تافي بعض خسائره 
الــعــســكــريــة واملــعــنــويــة الــتــي مــنــي بــهــا خــال 
األيام األخيرة«. في سياق آخر، أعلن العضو 
في »الحشد التركماني« جاسم محمد، أن »6 
صيب 5 آخرون بهجوم شنه 

ُ
تلوا وأ

ُ
سجناء ق

عناصر داعش على سجن ناحية آمرلي شرق 
الدين  صــاح  محافظة  )مــركــز  تكريت  مدينة 

شمال الباد( لتحرير محتجزين«.
وأضــــــــاف مـــحـــمـــد لـــوكـــالـــة »األنـــــــاضـــــــول«، أن 
»عــنــاصــر مــن تنظيم داعــــش هــاجــمــوا سجن 
والــذي  الناحية،  بمركز  الــواقــع  آمــرلــي  ناحية 
يــضــم مــعــتــقــلــني بــتــهــم إرهـــابـــيـــة فـــي مــحــاولــة 
لتحريرهم«، مشيرًا إلى أن »الهجوم وقع، ليل 
الجمعة ـ السبت، وتصّدت له عناصر الشرطة 
الــســجــن وأحــبــطــوا العملية«.  املــكــلــفــة حــمــايــة 
وأوضــــح مــحــمــد أن »اقــتــحــام الــســجــن كـــان له 
عــاقــة بــالــهــجــوم املــســلــح الــــذي شــنــه عناصر 
داعــش على مناطق غرب قضاء طوزخرماتو 
وناحية آمرلي، فجر أمس، والذي يعد تمهيدًا 

القتحام السجن«.
مــن جــهــتــه، أكـــد ضــابــط فــي الــجــيــش الــعــراقــي 
)طلب عدم ذكر اسمه( لـ »األناضول«، الهجوم 
الذي استهدف سجن ناحية آمرلي«، مؤكدًا أن 
الدين  عمليات صــاح  قــيــادة  »لجنة شكلتها 
بدأت بالتحقيق في الحادث ملعرفة مابساته، 
الناحية  مــركــز  إلـــى  مسلحني  دخـــول  وكيفية 

التي تخضع لحراسة مشددة«.

الــذي بنيت عليه بقية  االتــهــام  النيابة، وهــو 
االتــهــامــات  عــلــى  عاقبتهم  بينما  االتــهــامــات، 
فيها  الــصــادر  األساسية  التهمة  على  املبنية 

حكم البراءة.
ــن خـــال  والـــقـــضـــيـــة بــــــدأت أول خـــيـــوطـــهـــا، مــ
ــر الــداخــلــيــة املــصــري  مــؤتــمــر صــحــافــي لـــوزيـ
ــه أن  ــلـــن خـــالـ ــيــــم، أعـ الـــســـابـــق، مــحــمــد إبــــراهــ
الطالبة كريمة الصيرفي، ابنة أمني الصيرفي، 
آخــريــن،  أحــد مستشاري مــرســي، متهمة، مــع 
ــًا أن مــســتــشــار  ــيـ ــدعـ ــر، مـ ــطــ ــــع قــ بـــالـــتـــخـــابـــر مـ
األوراق  مــن  كبيرة  كمية  بتهريب  قــام  مرسي 

إلى »وجــود خطر حول مدينة الرمادي، التي 
ال تزال محاطة بمناطق نفوذ لداعش«، داعيًا 
القيادات العسكرية لإلسراع بحسم معاركها 
منها، خشية حدوث  التنظيم  عناصر  وطــرد 

هجمات مباغتة على املدن املحررة.
في سياق متصل، حاول »داعش« نقل هجماته 
إلـــى محافظة صـــاح الــديــن )شــمــال الــعــراق(، 
ــــدة فـــيـــهـــا. ويــلــفــت  ــــرى عـ ــتـــي ســيــطــر عـــلـــى قـ الـ
إلى  الجديد«،  »العربي  لـ محلي  أمني  مصدر 
قــرى  عــلــى  الجمعة  يـــوم  »الــتــنــظــيــم سيطر  أن 
الزنجبيلة وعبود وبير أحمد، التابعة لبلدة 
الـــطـــوز، شــرقــي صـــاح الـــديـــن، بــعــد انــســحــاب 
الشعبي  الــحــشــد  ومليشيا  الــعــراقــي  الــجــيــش 
منها«. ويكشف عن »مقتل قائد شرطة الطوز 
وضباط آخرين خال اشتباكات مع التنظيم«. 
ــال مـــصـــدر بــالــجــيــش الــــعــــراقــــي، أمـــس  ــ كـــمـــا قـ
 سقطوا 

ّ
األقــــل عــلــى  »15 شخصًا  إن  الــســبــت، 

مفخخة  ســيــارة  بتفجير  وجــريــح،  قتيل  بــني 

القضية محمد  الــســادس في  املعتقل  محامي 
للتعذيب  تــعــرض  إن موكله  الــكــيــانــي،  عـــادل 
البدني واملعنوي من أجــل االعتراف  واإلكـــراه 

سب إليه في التحقيقات.
ُ
بما ن

وأضـــــاف الــــدفــــاع، أنــــه تـــم تــجــريــد مــوكــلــه من 
مابسه كاملة مدة 3 أيــام، من تاريخ القبض 
التعذيب معه بوضع أساك  عليه، وممارسة 
كــهــربــائــيــة فـــي جــســمــه، وتـــهـــديـــده بــاإلتــيــان 
بزوجته أمــام عينه واالعــتــداء عليها جنسيًا، 
إذا لــم يــقــر بــالــوقــائــع املــنــســوبــة إلــيــه، مطالبًا 
بإثبات ذلك والحديث بشأنه. وهو األمر عينه 
الذي حدث مع املعتقل الخامس خالد حمدي 

عبد الوهاب أحمد رضوان.
دت هيئة الدفاع مزاعم أقوال الشهود، 

ّ
كما فن

وأثبتت تضاربها مع بعضها بعضًا، وعنف 
الــقــاضــي خــالــهــا الــشــهــود لــعــدم تــذكــرهــم أي 
شيء من وقائع القضية، وكذلك ممثل النيابة 
علنًا إلدانــة  الشهود  يوجه  كــان  الــذي  العامة 

املعتقلني.

عسكرة الجامعات السودانية

وقــــــــــادت أحــــــــــزاب مــــعــــارضــــة ومـــجـــمـــوعـــات 
واتهمتها  لتفكيكها،  قــويــة  حملة  طــابــيــة، 
 
ً
أمنية، فضا والقيام بمهام  العنف  بتغذية 

عـــن احـــتـــجـــاز وتـــعـــذيـــب وتـــرهـــيـــب الـــطـــاب، 
معتبرة أن الوحدات نقلت الحرب إلى داخل 

الحرم الجامعي.
في هذا السياق، يصّوب معارضون اتهامات 
ــتــــغــــال الـــــوحـــــدات  ــم، بــــاســ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ ــلــــحــــزب الـ لــ
ــارضــــني،  ــعــ ــة لـــقـــمـــع تــــحــــّركــــات املــ ــاديــ ــهــ الــــجــ
شرف عليها األمانة 

ُ
باعتبارها ذراعــًا لها، ت

الــحــاكــم. وفــي تقرير  الــحــزب  التنظيمية فــي 
»هيومن  منظمة  أبـــدت  املــاضــي،  الشهر  لها 
رايتس ووتش« قلقها إزاء وجود مجموعات 
طابية، قالت إنها تتبع للحكومة، وتساند 
قوات األمن في القضاء على املتظاهرين، بما 
وُيعتقد  الحية.  الذخيرة  استخدام  ذلــك  فــي 
أن لــهــذه الــوحــدات سلطات واســعــة ونــافــذة 
في الجامعات. وفي هذا اإلطار يقول أستاذ 
»العربي الجديد«، إنه »سبق ولجأ  جامعي لـ
للوحدات الجهادية لتعيني أحد معارفه في 
تحديدًا  نافذة،  سلطة  باعتبارهم  الجامعة، 

في ما يتصل بتعيينات الخدمة الوطنية«.
فــي املــقــابــل، ينفي طــاب »املــؤتــمــر الوطني« 
ــــدات تــابــعــة  ــــوحـ ــأن الـ ــ الـــحـــاكـــم االتــــهــــامــــات بـ
للحزب، ففي مؤتمر صحافي عقدوه في وقت 
سابق، أكدوا بأنهم »ضحية العنف الطابي، 
املاضي نحو 16  العام  إنهم فقدوا خــال  إذ 
الحركات  واتهموا  أحــداث عنف«.  في  طالبًا 
ــحــة بــتــأجــيــج الـــصـــراع فــي الــجــامــعــات، 

ّ
املــســل

فــي مسارح  إليها بعد فشلها  الــحــرب  ونقل 
النيل  ومنطقتي  دارفــــور  بإقليم  العمليات 

األزرق وجنوب كردفان.
مـــن جــهــتــه، يــــرى املــحــلــل الــســيــاســي أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ســاتــي، فــي حــديــٍث لـــ
قــحــمــت فــي الــصــراع 

ُ
»الـــوحـــدات الــجــهــاديــة أ

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة  ــرعــ شــ
ــمـــل جـــــدّيـــــًا بــــهــــدف تـــكـــويـــن  ــعـ ــالـ بـ
قـــــــوة شــــرطــــيــــة جــــــديــــــدة، لـــتـــأمـــني 
 
ً
ــا بــديــا ــهـ ــة، وإحـــالـ ــيـ ــودانـ الـــجـــامـــعـــات الـــسـ

لــلــحــرس الــجــامــعــي، فــي خــطــوة هــي األولـــى 
من نوعها. وتثير هذه الخطوة جــداًل كبيرًا 
داخل األوساط السودانية، إذ يرى مراقبون 
الطاب  بــني  مباشرة  ملواجهة  ستقود  أنــهــا 
 عــن زيــــادة وتــيــرة 

ً
والــشــرطــة عــمــومــًا، فــضــا

الــعــنــف وعــســكــرة الــجــامــعــات. مـــع الــعــلــم أن 
ــل الــجــامــعــات  ــ ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف املـــســـلـــح داخــ
الــســودانــيــة، تــنــامــت فــي اآلونــــة األخـــيـــر، مع 
اإلعــــان عــن مــقــتــل نــحــو 23 طــالــبــًا جامعيًا 
تل في أبريل/ نيسان 

ُ
خال عام 2015. كما ق

املــاضــي طــالــبــان خــال أســبــوع واحـــد، أثناء 
تظاهرات طابية.

وُيــحــّمــل مــعــارضــون الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
إلى حّد  الطابي وتطّوره  العنف  مسؤولية 
ما  إنشاء  عبر  الحديثة،  األسلحة  استخدام 
الحرم  داخــل  الجهادية«  »الوحدات  بـ ُيعرف 
الـــجـــامـــعـــي، رغــــم اتـــخـــاذ جــامــعــة الــخــرطــوم 
 هــــذه الــــوحــــدات، غــيــر أن 

ّ
ــرارًا بـــحـــل ــ أخـــيـــرًا قــ

ــا زالــــــت مـــوجـــودة  بــعــضــهــم يــعــتــقــد أنـــهـــا مــ
وتتحرك وتظهر بشكل سافر في التظاهرات 
قد  الجهادية«  »الــوحــدات  وكــانــت  الطابية. 
تشّكلت عقب وصول النظام الحالي للسلطة 
فـــي عــــام 1989، بـــهـــدف اســتــقــطــاب الــطــاب 
ــي الــحــرب  ــع الــجــيــش فـ لــلــتــطــوع بــالــقــتــال مـ
األهلية بني الشمال والجنوب وقتها، أي قبل 
توقيع اتفاقية السام الشامل في عام 2005، 
الجنوب  انــفــصــال  كـــان مــن نتائجها  والــتــي 

ة في عام 2011.
ّ
وتكوين دولته املستقل

 هذه الوحدات، 
ّ

عليه، ارتفعت املطالبات بحل

منها  يتحرك  كمراكز  وأصبحت  السياسي 
الــحــاكــم«. وُيــشــّدد على أن  الــحــزب  منتسبو 
»الــجــامــعــات مــجــّرد مستضيف لــهــا، وأنــهــا 
ــــذي يــخــضــع لــقــرار  ــهــا، والـ

ّ
ال تــمــلــك قــــرار حــل

ســيــاســي مــن قــبــل الــحــكــومــة. وال أعــتــقــد بــأن 
ها باعتبارها وحدة طوارئ 

ّ
الحكومة ستحل

تلجأ إليها في التعامل مع األحداث الطارئة، 
بدليل دورها في األحداث التي رافقت مقتل 
عام  فــي  قرنق  جــون  الشعبية  الحركة  زعيم 
2005، ودخـــول حــركــة الــعــدل واملـــســـاواة إلى 
أســتــاذ  ــام 2008«. ويــشــيــر  عــ فـــي  ــان  ــ أم درمــ

»العربي  لـ حديٍث  في  الخرطوم،  جامعة  في 
الــــجــــديــــد«، إلـــــى أن »تـــفـــكـــيـــك الـــــوحـــــدات تــم 
وفــــقــــًا لـــتـــوصـــيـــة لــــجــــان مــتــخــصــصــة قــامــت 
ــّم تــحــويــل  ــ ــه »تـ بـــدراســـتـــهـــا«، مــشــيــرًا إلــــى أنــ
مقارها إلى استراحة للطالبات«. لكنه يرى 
ــّم ظــاهــريــًا ولــكــنــهــا ال تــزال  ــأن »الــتــفــكــيــك تـ بـ
موجودة وتسيطر على جميع ممتلكاتها«. 
ــذة مــــن جـــامـــعـــات مــخــتــلــفــة  ــ ــاتـ ــ ويـــكـــشـــف أسـ
خدمت 

ُ
»العربي الجديد«، أن »الوحدات است لـ

خدمت في 
ُ
لتخويف إدارة الجامعات كما است

تخزين األسلحة. ويتّم عبرها تعبئة الطاب 

اإلساميني  لنشاط   
ً
معقا ــعــّد 

ُ
ت إذ  للجهاد، 

الـــســـيـــاســـي، والــــدخــــول إلــــى هــــذه الـــوحـــدات 
مــشــّدد حــتــى عــلــى أعــضــاء املــؤتــمــر الوطني 
نــفــســه«. وفـــي إطــــار الــقــوة الــشــرطــيــة املــنــوي 
إعانًا  سودانية  صحف  تنقل  استحداثها، 
لرئيس الشؤون اإلدارية والتخطيط برئاسة 
الفريق بابكر سمرة مصطفى، عن  الشرطة، 
لتأمني  العامة  بـــاإلدارة  التجنيد  بــاب  »فتح 
الجامعات، وفقًا لشروط ومطلوبات الخدمة 

في املنظومة الشرطية«.
ويــلــفــت مــصــطــفــى إلــــى أن »الـــتـــحـــدي الـــذي 

فــي  املـــتـــمـــثـــل  الــــجــــديــــدة،  اإلدارة  ســـيـــوّجـــه 
ــتــــوافــــق مــع  تـــكـــويـــنـــهـــا بـــطـــريـــقـــة عـــلـــمـــيـــة، تــ
داخــــل  ــيـــة  ــنـ األمـ الــعــمــلــيــة  إدارة  مــتــطــلــبــات 
الحرم الجامعي. األمر الذي يتطلب اختيار 
صارمة،  وضــوابــط  فائقة  بعناية  العناصر 
لــدى  الــذهــنــيــة  الــصــورة  تغيير  مــن  مّكنها 

ُ
ت

الطاب حول الوجود الشرطي داخل الحرم 
الــجــامــعــي«. وُيعتبر وجـــود الــشــرطــة داخــل 
الــجــامــعــات مــن املــحــرمــات، إذ ال تــســمــح به 
باستثناء  حــدث،  مهما  الجامعية،  اللوائح 
حــاالت معينة وبشروط تنطلق من موافقة 

ويــــرى  ــا.  ــهـ ــنـ مـ ــلـــب  وبـــطـ ــك  ــ ذلــ ــلـــى  عـ اإلدارة 
مــــراقــــبــــون أن »مـــــن شـــــأن الـــخـــطـــوة تــعــقــيــد 
القوة بحّد  الوضع في الجامعات ألن إدارة 
ذاتـــهـــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة، خــصــوصــًا أنـــه إذا 
أنه  يعني  مــا  الجامعة،  إلدارة  تابعة  كانت 
أمــا في حــال كانت  ستتّم عسكرة الجامعة، 
هذا  فسيخلق  السودانية،  للداخلية  تابعة 
نـــوعـــًا مـــن الـــتـــضـــارب والـــتـــنـــاقـــض. وُيـــدخـــل 
األمــر اإلدارة والشرطة في مواجهات«.  هــذا 
كــمــا يــؤكــد املــراقــبــون بـــأن »الــقــوة الشرطية 
لن تأتي بجديد، إذ يصعب عليها مواجهة 

الكّم الهائل من الطاب، كما يستحيل توفير 
عـــنـــاصـــرهـــا بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة عـــنـــد بـــوابـــات 

الحرم الجامعي املتعددة«.
أبو  السياسي ماهر  املحلل  يــرى  من جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــجــوخ، فــي حــديــٍث لـــ
»الخطوة هي بمثابة تخويف وال تحمل أية 
عكسية،  نتائج  ستفرز  أنها  وُيعتقد  قيمة، 
األمنية  الحلول  ضمن  تدخل  أنها  باعتبار 
لــحــســم الــقــضــايــا الــســيــاســيــة«. ويـــوضـــح أن 
»هـــذا األمـــر تـــّم تجريبه ســابــقــًا ولـــم يحصد 
ــــوى الــــفــــشــــل وقــــــــاد ملــــزيــــد مـــــن الــــعــــنــــف«.  ــ سـ

ح 
ّ
مسل غير  الجامعي  »الحرس  أن  ويضيف 

القوة  ولكن  الجامعة،  لوائح  وفــق  ويتعامل 
حة، 

ّ
الشرطية الجديدة بالتأكيد ستكون مسل

وستواجه الطاب وتعمل على اعتقالهم. ما 
سيقود لــزيــادة االحــتــقــان بـــداًل مــن معالجة 
الـــوضـــع«. ويــشــيــر أبـــو الــجــوخ إلـــى خــطــوات 
سابقة »قضت بتوسيع صاحيات الحرس 
الــجــامــعــي فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
ومتابعة الطاب، ما أدخل الحرس الجامعي 
في وتيرة الصراع، وازداد احتقان الطاب«. 

ــاذ بجامعة  ــتـ أمـــا الــخــبــيــر الــســيــاســي، األسـ
الــخــرطــوم الطيب زيــن الــعــابــديــن، فــيــرى في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »الخطوة  حــديــٍث لـــ
ــــول تـــحـــديـــد الـــجـــهـــة الــتــي  تـــطـــرح أســـئـــلـــة حـ
ســتــتــبــع لــهــا الـــقـــوة الــجــديــدة إداريــــــًا، ســـواء 
 
ً
لـــرئـــاســـة الـــشـــرطـــة أم لـــلـــجـــامـــعـــات، فــضــا
ــل بـــهـــا، ال سيما 

ّ
عـــن رواتـــبـــهـــا، ومــــن يــتــكــف

 الـــوضـــع املـــالـــي الــضــعــيــف لبعض 
ّ

فـــي ظــــل
 
ً
ــردف زيـــن الــعــابــديــن قــائــا الــجــامــعــات«. ويــ
إن »تكاليف القوة أكثر من تكاليف الحرس 
الجامعي، والذين هم في األساس موظفون 
 
ّ
بأن »وجودها سيستفز بالجامعة«. ويرى 
ــــاب، مــــا يــجــعــلــهــا هــــدفــــًا لـــهـــم فــــي أيـــة  ــطـ ــ الـ
أحـــداث«. ويــرّجــح زيــن العابدين أال »يحقق 
وجودها عمليًا أية مكاسب، بل سُيسهم في 
تصعيد املشكلة«، مشّددًا على أنه »ليس من 
الحكمة إقـــرار هــذه الــخــطــوة«. ويــشــرح بأن 
»أغــلــب املــواجــهــات فــي الــجــامــعــة بــني طــاب 
الــحــزب الــحــاكــم وأبــنــاء دارفــــور ال تــتــّم على 
ها 

ّ
أيـــديـــولـــوجـــي، وبــالــتــالــي ال تحل أســــاس 

الـــشـــرطـــة«، مـــردفـــًا أنــــه »عـــمـــومـــًا وفــــي حــال 
حدوث أي مشكلة بالجامعة يتّم اللجوء إلى 
القوة  املركزي، وأعتقد بأن  قــوات االحتياط 
املقرر إنشاؤها لن تواجه األحداث بمفردها، 
وســيــتــّم اســتــدعــاء االحــتــيــاط املـــركـــزي، فما 
تتّم  كانت  خــطــوات  أنها  الجديد خصوصًا 

 في السابق«.
ً
أصا

أثناء تالوة الحكم أمس )العربي الجديد(

قوات عراقية في جنوب الفلوجة )حيدر محمد علي/فرانس برس(

طالبات سودانيات في جامعة النيلين ــ الخرطوم )باتريك باز/ فرانس برس(

طرح  بعد  خصوصًا  األخيرة،  الفترة  في  االهتمامات  قائمة  السودانية  الجامعات  أمن  يتصّدر 
تأمين  المعلن  الجهادية« لصالح قوة شرطية جديدة هدفها  »الوحدات  إنهاء عمل  فكرة 
ثانيًا،  الجديدة  القوة  وبتشكيل  أوًال،  الوحدات  عمل  بانتهاء  ُكثر  يُشّكك  ذلك،  مع  الجامعات. 

المزيد من قمع  إلى  الجامعات السودانية  وخصوصًا في ظل خشية من أن تؤدي عسكرة 
المعارضين المعروفين بنفوذهم في األوساط الشبابية الجامعية، خصوصًا في الخرطوم، 

وهو ما ُترجم بمقتل العديد منهم داخل الحرم األكاديمي
قضية

تضارب صالحيات وشرطة 
جديدة بخدمة النظام

تحّولت الوحدات 
الجهادية إلى أدوات 

لقمع المعارضين

يُحّمل معارضون 
الحكومة السودانية 

مسؤولية العنف الطالبي

نالت »الجزيرة« 
حصة األسد من 

أحكام اإلعدام

االنتصار في الفلوجة 
تطور إيجابي يُحسب 

للقوات العراقية

يشكل الحكم القضائي 
المصري الصادر أمس 

بحق صحافيي »الجزيرة« 
والرئيس المعزول محمد 

مرسي ومساعديه، 
حلقة جديدة من 

مسلسل االنتقام من رموز 
الثورة المصرية ومنابرها

يحاول تنظيم »داعش« 
فتح جبهات جديدة، 

تحديدًا في شمال 
الرمادي، لتعويض 

خسارته في الفلوجة 
أخيرًا، يوم الجمعة، 

وفقًا لمسؤولين عراقيين

إذ  الجديد،  باألمر  الجامعات  داخل  شرطية  قوة  إحالل  قرار  يكن  لم 
سبق وتّم التداول حوله منذ عام 2004، لكن لظروف ما في حينه لم 
ُعقد  مؤتمر  أوصى  كما  يُطبّق. 
تشكيل  بـ»وجوب   2012 عام  في 
ــررات  ــة«، تــحــت مــب ــي ــرط قـــوة ش
ــرس الــجــامــعــي في  ــح ضــعــف ال
التي  األمنية،  التحديات  مجابهة 
انتشار  إلى  الطالبي  العنف  تتجاوز 
المخدرات، ال سيما بعد االعالن عن 
أن 26  نتائج دراسة رسمية كشفت 
الجامعات  طالب  من  المائة  في 

السودانية يتعاطون المخدرات.

عنف ومخدرات

متابعة الحدث
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عكست النسخة 
األخيرة لمؤتمر 

هرتسيليا أجواء 
تتطلع إلى تجاوز 
الخطاب الدعائي 

في دولة االحتالل 
عن »التهديد 

الوجودي«، 
والتركيز على 

مسائل وتحديات 
استراتيجية أخرى، 

وفقًا لرؤية 
مشّوهة يطرحها 

الرئيس اإلسرائيلي 
رؤوبين ريفلين. كما 
شكل مناسبة لطرح 

أفكار من أجل 
إطالق دينامية 
سياسية جديدة 

إلسقاط حكومة 
بنيامين نتنياهو

صالح النعامي

التنسيق بني  تــزايــد  املــؤشــرات حــول  تتعدد 
إســرائــيــل وروســيــا، وخصوصًا بعد الــزيــارة 
ــام بــهــا رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي  الـــتـــي قــ
بنيامني نتنياهو إلى موسكو أخيرًا. وبينما 
بــالــرهــان على دور روســي  تجاهر إســرائــيــل 
فــــي إحــــبــــاط املـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــخـــاصـــة 
بــعــمــلــيــة الـــســـام، يــقــول مـــســـؤول إســرائــيــلــي 
بـــارز أن الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بوتني 
تــعــهــد بــحــمــايــة إســرائــيــل فــي مــجــلــس األمـــن، 
النقض  ولم يستبعد استخدام موسكو حق 
الفيتو إلحــبــاط أي مــشــروع قــرار فــي مجلس 
ــن يــســعــى لـــفـــرض أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال  ــ األمــ
ال  الفلسطيني  الشعب  مع  للصراع  التسوية 

تقبل به إسرائيل. 
يوم  ريــشــون«،  »ميكور  ونقل موقع صحيفة 
الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي، 
ــاءات الـــتـــي جــمــعــت رئــيــس  ــقــ ــلــ ــي الــ شــــــارك فــ
الــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو وبـــوتـــني أخــيــرًا، 

 حرص الرئيس الروسي على طمأنة 
ّ
قوله إن

الــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي جــــاء ردًا على  رئـــيـــس 
الــقــلــق اإلســـرائـــيـــلـــي مـــن إمــكــانــيــة أن تسعى 
ــاراك أوبـــامـــا إلــى  ــ إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي بـ
تمرير مشروع قرار في مجلس األمن يتضمن 
»مــعــايــيــر مــحــددة لــحــل الــصــراع اإلســرائــيــلــي 
مع  والــتــعــاون  الــتــنــســيــق  بــــدون  الفلسطيني 
إسرائيل«. ويرى املسؤول نفسه أنه على الرغم 
الـــروس يمكن فــي النهاية أال يلتزموا  مــن أن 
بهذا التعهد، إال أن الخطوة التي أقدم عليها 
بوتني تدلل على أنه »معني ببساطة بالتقرب 
ا بكل ما أوتي من قوة«، على حد قوله.  من 

ّ
من

»ميكور  في  السياسي  املعلق  يوضح  جهته، 
الــذي أعــد التقرير، أرئيل كهانا، أن  ريــشــون« 
ــر املــالــيــة الــســابــق،  الـــصـــورة الــتــي نــقــلــهــا وزيــ
زعيم حزب »ييش عتيد«، يئير لبيد، الذي زار 
نتنياهو،  ديــوان  أقلقت  أخيرًا  البيض  البيت 
مــشــيــرًا إلـــى أن عــــددًا مــن مــســتــشــاري أوبــامــا 
أوضحوا للبيد أن اإلدارة األميركية إما أنها 
ستبادر إلــى تمرير مشروع قــرار في مجلس 
األمــن الدولي حول »معايير حل الصراع مع 
مثل  على  تعترض  لــن  أنها  أو  الفلسطينيني 
هــذا املشروع في حــال قدمته دولــة أخــرى في 

مجلس األمن«. 
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ ــــى أنـ ويـــشـــيـــر كـــهـــانـــا إلـ
مــســتــشــارة األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي، ســـوزان 
رايــــــــــس، قـــــد عــــبــــرت األســــــبــــــوع املـــــاضـــــي عــن 
مــواقــف مــغــايــرة ملــواقــف املــســتــشــاريــن الــذيــن 
ص من 

ّ
إليهم لبيد، إال أن ذلــك لم يقل استمع 

مــســتــوى الــقــلــق فــي تــل أبــيــب مــن إمــكــانــيــة أن 
يوجه أوباما في آخر واليته ضربة سياسية 

لحكومة نتنياهو. 
الــذي  اإلسرائيلي  املــســؤول  عــن  وينقل كهانا 
إن األخير  إلــى موسكو، قوله  رافــق نتنياهو 

ومرافقيه فوجئوا من »مستوى الحفاوة غير 
املــســبــوق«. مــظــاهــر الــحــفــاوة فــاقــت ببساطة 
تــفــاؤاًل«. ويشير  اإلسرائيلية  التوقعات  أكثر 
املسؤول إلى أنه بسبب رغبة بوتني، فقد امتد 
الــلــقــاء بــيــنــه وبـــني نــتــنــيــاهــو إلـــى 4 ســاعــات، 
على الرغم من أنــه كــان من املقرر أال يتجاوز 

الساعتني. 
إسرائيلي  سياسي  مصدر  عن  كهانا  وينقل 
آخــر قــولــه إن قناعة تــســود فــي تــل أبــيــب بأن 
انتقال  ملــنــع  الــتــي تبذلها إســرائــيــل  الــجــهــود 
الساح من سورية إلى حزب الله »كان يمكن 
أن تـــكـــون أكـــثـــر صــعــوبــة وأقـــــل جـــــدوى لــوال 
التعاون والتنسيق مع روسيا«. وفي السياق، 
يقول السفير اإلسرائيلي األسبق في موسكو، 
تسفى مغني، الباحث البارز في »مركز أبحاث 

األمن القومي« اإلسرائيلي إن إسرائيل تراهن 
على دور بوتني في إحباط املبادرة الفرنسية 
دولية.  النــتــقــادات  إسرائيل  تتعرض  أن  دون 
وتنقل صحيفة »مــعــاريــف« أخــيــرًا عــن مغني 
قــولــه إن تعمد بــوتــني عــدم إرســـال ممثل عن 
موسكو ملؤتمر باريس األخير جاء في إطار 

التنسيق اإلسرائيلي الروسي.
قناة  فــي  السياسي  املعلق  يلفت  ناحيته  مــن 
التلفزة اإلسرائيلية الثانية، أودي سيغل، في 
تعليق بثته القناة قبل أيام، إلى أن مسؤولني 
أن تتخذ  ديـــوان نتنياهو يخشون  فــي  كــبــار 
الــفــرنــســيــة  ــبــــادرة  ــن فــشــل املــ إدارة أوبــــامــــا مـ
مسوغًا لتمرير مشروع قرار في مجلس األمن 
ويتضمن تصورًا لحل الصراع بدون التشاور 

مع إسرائيل.

عادل األحمدي

مــثــلــمــا كــانــت االغـــتـــيـــاالت عــنــوانــًا رئيسيًا 
اليمن،  عــدن، جنوبي  مدينة  في  للتطورات 
عــقــب تــحــريــرهــا مـــن االنــقــابــيــني، تــحــّولــت 
ــاول قــــيــــادات حــزبــيــة  ــقـــاالت الـــتـــي تـــطـ ــتـ االعـ
ورجــــــال ديــــن فـــي حـــضـــرمـــوت، إلــــى عــنــوان 
يــتــصــّدر الــتــطــورات اآلتــيــة مــن هــنــاك، بعد 
تحرير مركزها، املكا، من تنظيم »القاعدة«. 
وســط ذلــك، تكثر التساؤالت عما إذا كانت 
ــة الــتــي تتصدر  اإلمـــــــارات، بــوصــفــهــا الـــدولـ
دور التحالف العربي جنوبًا، ستمضي في 
التي أعلنت عنها أخيرًا، وبدأت  أولوياتها 

 بتطبيق بعضها منذ أشهر. وشهدت 
ً
فعا

مــديــنــة املــكــا، مــركــز مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
احــتــجــاجــات ولـــقـــاءات، فــي األيــــام األخــيــرة 
نددت بتكرار االعتقاالت، التي طاولت أخيرًا 
أحـــد أئــمــة الــجــوامــع، فــي وقـــت مــا يـــزال فيه 
»اإلصـــاح«  لــحــزب  التنفيذي  املكتب  مــديــر 
)االخوان املسلمني( في محافظة حضرموت، 
 مــنــذ نــحــو عــشــرة 

ً
عــــوض الـــدقـــيـــل، مــعــتــقــا

 أيام، على الرغم من إعان السلطة املحلية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا املــحــافــظ، الـــلـــواء أحــمــد بن 
الذي  إدانتها لعملية االعتقال، األمر  بريك، 
ــار الـــتـــســـاؤالت عـــن الــجــهــة املــســؤولــة عن  أثــ

العملية.
وخــلــقــت حــمــلــة االعـــتـــقـــاالت الـــتـــي كـــانـــت قد 
ــدأت بــــدعــــاة ســلــفــيــني فــــي املــــكــــا، مـــخـــاوف  ــ بــ
ــذه الـــظـــاهـــرة إلـــى  ــ ــّدد هـ ــمــ مـــتـــصـــاعـــدة، مــــن تــ
املحافظات الجنوبية األخرى، وعدن تحديدًا، 
قيادي  منزل  اقتحام  تــداول شائعة عن  بعد 
فــي »اإلصــــاح« بــعــدن، وهــو مــا نفى الحزب 
املــخــاوف ال تــزال مستمرة،  حصوله. غير أن 
ــــي »اإلصـــــــــاح«  ــــادر فـ ــا أفـــــــــادت مـــــصـ ــ ــًا ملـ ــقــ وفــ
ــك إثـــر مـــا شهدته  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، وذلــ لـــ
اإلمارات  أطلقتها  التي  املكا، والتصريحات 

أخيرًا.
ــة لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــدولـ ــ وكـــــــان وزيـــــــر الـ
ـــعـــّد بـــاده 

ُ
اإلمــــاراتــــي، أنــــور قـــرقـــاش، الــــذي ت

صاحبة القرار األول في املحافظات الجنوبية 
لليمن، كشف منذ أيام أن األولوية باتت في 
املناطق املحررة ملحاربة »القاعدة«، التي قال 
إنها مدعومة من جماعة »اإلخوان املسلمني« 
)اإلصـــــــاح يــعــتــبــر الـــــــذراع الــســيــاســي لــهــا(. 
وعلى الــرغــم مــن اســتــدراك الــوزيــر اإلمــاراتــي 
في الجزء الخاص بانتهاء الحرب، ملا أثيرت 
حــولــه مــن ردود وضــغــوط مــن الــتــحــالــف، إال 

أبو  أولــويــة  أن  التصريح بمجمله، كشف  أن 
االنقابيني  لم تعد محاربة  اليمن،  ظبي في 
مــمــثــلــني بــجــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه )الــحــوثــيــني( 
ــوالــــني لــلــرئــيــس املـــخـــلـــوع عــلــي عــبــدالــلــه  واملــ
صالح، بل باتت مواجهة »القاعدة« وماحقة 

»اإلخوان« تحت مزاعم دعمهم للتنظيم. 
االتهام في مختلف حــوادث  وتذهب أصابع 
االعتقاالت التي شهدتها املكا، إلى اإلمارات، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الـــجـــهـــة الــــتــــي تـــعـــلـــن بـــوضـــوح 
»اإلخـــــوان« )اإلصــــــاح(.  مــوقــفــهــا املـــعـــادي لــــــ
وفــي حني تراجعت اإلمـــارات عن تصريحها 
الـــواضـــح بــانــتــهــاء الــحــرب ضــد االنــقــابــيــني، 
ــه نـــتـــيـــجـــة لــضــغــوط  ــأنــ ــا بــ ــهـ ــعـ ــراجـ ـــــّســـــر تـ

ُ
وف

الــتــحــالــف، الــــذي بـــدا املـــوقـــف بــالــنــســبــة إلــيــه 
تطورًا خطيرًا يضعف موقف السعودية التي 
الــتــصــريــحــات التي  تـــقـــوده، إال أن مــضــامــني 
أطلقها قرقاش، يوم األربعاء، كانت أبعد من 
جــزئــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب، وكــشــفــت عــن موقف 
األمــر  الشرعية.  للحكومة  مناهض  إمــاراتــي 
الــتــســاؤالت حـــول مـــدى إمكانية  الـــذي يفتح 
أن تــســتــمــر أبـــو ظــبــي بــتــصــدر واجـــهـــة ملف 
التصريحات،  هــذه  املــحــررة، بعد  املحافظات 
التي جاءت بعد سقوط طائرتني مروحيتني 
تــابــعــتــني لـــهـــا األســــبــــوع املــــاضــــي، بـــظـــروف 

غامضة.

ــبــــي تـــســـلـــمـــت قـــــيـــــادة مــلــف  وكـــــانـــــت أبـــــــو ظــ
املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة املـــحـــررة، 
امليدانية  القوات  وشاركت بالعدد األكبر من 
لــلــتــحــالــف، ابــــتــــداء مـــن عــمــلــيــة تــحــريــر عــدن 
ــي، وصــــواًل  ــاضــ فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــعـــام املــ
إلــى تحرير املكا مــن »الــقــاعــدة« فــي أبريل/
نيسان العام الحالي. وعملت أبو ظبي بشكل 
واضـــح على ترسيخ دعـــوات االنــفــصــال عبر 
تشجيع دور التيارات االنفصالية من الحراك 

الجنوبي.
وعــمــلــت اإلمـــــــارات عــلــى إقـــصـــاء »اإلصـــــاح« 
مـــحـــوري  لــــه دور  كـــــان  أن  بـــعـــد  ــه،  ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ وقـ
ــان الـــحـــرب،  ــ بـــاملـــقـــاومـــة ضــــد االنـــقـــابـــيـــني إبــ
سبت للرئيس عبدربه 

ُ
حتى إن تصريحات ن

املاضي،  سبتمبر/أيلول  في  هــادي  منصور 
تــتــحــدث عـــن أنــــه قــــام بــتــغــيــيــر مــحــافــظ عــدن 
ــبــــكــــري )مــــحــــســــوب عــلــى  ــايــــف الــ األســـــبـــــق، نــ

اإلصاح(، بطلب من اإلمارات.
وعقب اإلعان األخير لوزير الدولة للشؤون 
الخارجية اإلمـــاراتـــي، مــن أن األولــويــة باتت 
ــاعـــدة« و»اإلخـــــــــوان«، يـــبـــدو واضـــحـــًا أن  ــقـ »الـ
الــذي جــاء ألجله  االنقابيني  هــدف مواجهة 
الــتــحــالــف، لـــم يــعــد فـــي قــائــمــة أولـــويـــات أبــو 

ظبي، وكل ذلك يجعل املحافظات الجنوبية 
ــام مــعــركــة مــخــتــلــفــة بـــني تــصــاعــد  ــ لــلــيــمــن، أمـ
دعــوات االنفصال ومحاربة تيارات كــان لها 
دور بــــارز إلـــى جــانــب الــشــرعــيــة والــتــحــالــف. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــواقــع كـــان قــد بــدأ 
إال  املاضية،  الشهور  متفاوتة  وبنسب   

ً
فعا

أنه وبعد التصريحات األخيرة يبعث السؤال 
عما إذا كانت اإلمارات ستواصل أولوياتها، 
أم أنها قد تنسحب أو تدخل في تصادم غير 
معلن مــع الـــريـــاض، فــي جــنــوب الــبــاد، وكــل 

ذلك ما ستكشفه تطورات الفترة املقبلة.
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لــم يلجأ،  ــــان«، هــرتــســل هليفي،  االحــتــال »أمـ
كما درجـــت الــعــادة، إلــى خــطــاب التهويل من 
»الــخــطــر الـــوجـــودي« للربيع الــعــربــي وتــدفــق 
األعداء من مختلف الجبهات، أو من الترسانة 
الــصــاروخــيــة لــحــزب الـــلـــه. صــحــيــح أنـــه حــدد 
حـــزب الــلــه كــأحــد آخـــر الـــقـــوات املــنــظــمــة الــتــي 
»الــوجــود  وليس  اإلسرائيلية،  الــحــدود  تهدد 

 ستهدد خصوصية 
ً
مثا الهوية  هــذه  وكــون 

الحريديم، كما أنها بحسب سموحة تتناقض 
 مع الفكرة الصهيونية الجوهرية التي 

ً
أصا

تـــرفـــض اســـتـــيـــعـــاب مــــن لـــيـــســـوا يــــهــــودًا ومـــا 
يمكنه أن يهدد »الدولة اليهودية«. وقد شكل 
مؤتمر هــذا العام نقطة فارقة، ذلــك أن رئيس 
شــعــبــة االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة فـــي جيش 

اإلسرائيلي«، وأن املواجهة املقبلة مع الحزب 
ستكون أشد وطأة على الجبهة الداخلية، إال 
أنه أشار أيضًا إلى عمق املعرفة اإلسرائيلية 
الــلــه مــقــارنــة بما كان  الحالية بــأحــوال حــزب 
عليه الــحــال خـــال الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان عــام 

.2006
وكـــان الفــتــًا أن هليفي الـــذي كــرر فــي السابق 

ــاب وانـــــهـــــيـــــار الـــجـــيـــوش  ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ الــــحــــديــــث عــ
إســرائــيــل،  املقبلة ضــد  الــحــرب  فــي  النظامية 
امتنع هذا العام في تقريره أمــام املؤتمر عن 
اإلشارة إلى مصدر يهدد الوجود اإلسرائيلي. 
ــذا الـــتـــعـــديـــل فــــي خــطــاب  ــ ــــى هـ وبــــاإلضــــافــــة إلـ
ــــى الـــهـــجـــوم الــــذي  ــيـــس االســــتــــخــــبــــارات، أتـ رئـ
السابق،  األمــن  السياق نفسه وزيــر  فــي  شنه 

مـــوشـــيـــه يــــعــــالــــون، عـــلـــى ســـيـــاســـة نــتــنــيــاهــو 
بــا سبب حقيقي من  التحذير  فــي  وأسلوبه 
خطر حرب إبــادة ضد إسرائيل. كذلك، برزت 
بالتحذير  املتعلق  للخطاب  بـــاراك  انــتــقــادات 
من »هولوكوست« جديد، في حني لم تتضمن 
الــكــلــمــات الــتــي ألــقــاهــا كـــل هــــؤالء املــســؤولــني 
اإلســرائــيــلــيــني فــي املــؤتــمــر، كــذلــك كلمة وزيــر 
الخارجية األميركي األسبق، هنري كيسنجر، 
معطيات  جميعها  »الـــخـــطـــر«.  لــهــذا  ذكـــر  أي 
تسمح بالقول إن املؤتمر أوصد الباب عمليًا 
ـــح بــه 

ّ
ــذي تـــســـل ــ ــذا الـــخـــط الـــدعـــائـــي الــ ــ ــام هـ ــ أمــ

نتنياهو منذ عام 2012 في مساعيه ملنع عقد 
اتفاق دولي مع إيــران وجر الواليات املتحدة 
لعملية عــســكــريــة ضـــد هـــذا الــبــلــد ومــنــشــآتــه 

النووية.
ــداوالت  ــ فـــي املـــقـــابـــل، يــتــضــح مـــن مــخــتــلــف مـ
املؤتمر حجم األهمية التي تبديها إسرائيل 
ملــســألــة املــعــلــومــات االســتــخــبــاراتــيــة وتوفير 
ــا فــــي كــافــة  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ ــذه املـــعـــلـــومـــات السـ ــ هــ
املــســتــويــات واملـــجـــاالت فـــي اتــجــاهــات عـــدة: 
على  قــال هليفي،  إذ  العسكرية،  الــحــرب  فــي 
ســبــيــل املـــثـــال، إن »مـــا نــعــرفــه عــن حـــزب الله 
لبناء شبكة  ثم  عرفه«.  لو  الحزب  سيفاجئ 
ــاراتـــي لــجــمــع املـــعـــلـــومـــات  ــبـ ــتـــخـ ــاز اسـ ــهــ وجــ
عـــن نــاشــطــي ومــنــظــمــات حـــركـــة »املــقــاطــعــة 
الــدولــيــة« إلســرائــيــل، كخطوة أولــى ملواجهة 
هذه الحركة، وفق ما كشف عنه وزيــر األمن 
الداخلي جلعاد أردان، وأخيرًا، البدء بالتأقلم 
الجو  الستيعاب مقاتات إف 35 في ســاح 
اإلســرائــيــلــي، على مــا تحمله مــن إضــافــة في 
مـــجـــال رصــــد وتـــصـــويـــر وجـــمـــع املــعــلــومــات 
لدعم القوات البرية في حالة الحرب، بحسب 

إعان قائد ساح الجو الجنرال أمير إيشل.
التحديات العسكرية التي تواجهها إسرائيل، 
ــام،  ــ ــعـ ــ ــمــــر هـــرتـــســـيـــلـــيـــا هـــــــذا الـ ــحـــســـب مــــؤتــ بـ
لــيــســت تــحــديــات وجــــوديــــة، لــكــنــهــا تــحــديــات 
تـــفـــرض عــلــى إســـرائـــيـــل الــتــمــســك بــالــتــحــالــف 
االســتــراتــيــجــي مــع الـــواليـــات املــتــحــدة، وعــدم 
بناء أوهام عن إمكانية استبدال العاقة معها 
بعاقات مع دول أخــرى. والحليف األميركي 
هــو أيــضــًا، بحسب مــــداوالت املــؤتــمــر، مفتاح 
تحالفات  لبناء  »الــفــرص«  استغال  فــي  مهم 
إقليمية جــديــدة مــع الــعــالــم الــعــربــي و»دولـــه 
اإلسرائيلية،  املصطلحات  بحسب  ية«، 

ّ
السن

عــبــر اســتــغــال الــقــلــق الــعــربــي مــن نــمــو الــقــوة 
اإليرانية. هذا القلق كان، بحسب املدير العام 
غولد،  دوري  اإلسرائيلية،  الخارجية  لـــوزارة 
نسج  مــن  أخــيــرًا  إسرائيل  تمّكن  وراء  السبب 
فــي الخليج  ية 

ّ
تــعــاون مــع »دول سن عــاقــات 

العربي«، يرى أنه يستحسن أن تبقى هويتها 
رد  عنها  الكشف  يثير  ال  حتى  الكتمان  طــي 
الـــدول بشكل قد  فــي هــذه  الجماهيري  الفعل 

يهدد هذه العاقات ويقضي عليها.
الحزبي  فــي شقه  املــقــابــل، حمل املؤتمر  فــي 
ــن مــــداخــــات رؤســــــاء األحــــــــزاب، مـــا يمكن  مـ
اعتباره بوادر لدينامّية جديدة داخل اليمني 
اإلســرائــيــلــي وأحــزابــه للتوافق مــع الــوســط، 
لــتــحــرك مــســتــقــبــلــي مــحــتــمــل قـــد يــصــل حد 
تكرار تجربة تأسيس حزب »كديما«، وبناء 
أن  من شأنه  تشكيل سياسي حزبي جديد 
يــطــيــح بــحــكــم نــتــنــيــاهــو. وقـــد عــّبــر عـــن هــذا 
الذي   من يعالون، 

ّ
املؤتمر كل التوجه خال 

أعلن عزمه ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة، 
للتحرك  اإلسرائيلي  املجتمع  بــاراك  ودعــوة 
إلسقاط حكومة نتنياهو عبر حراك شعبي، 
وتــصــريــحــات لـــوزيـــرة الــخــارجــيــة الــســابــقــة، 
للخوض  االســتــعــداد  بشأن  ليفني،  تسيبي 
ــلـــورة كــتــلــة ســيــاســيــة جــــديــــدة، خـــارج  فـــي بـ
املعسكر الصهيوني، املكون من تحالف بني 
حزبها »هتنوعا« وبني حزب العمل، تعكس 
تــيــار يــمــني الــوســط وقــــادرة عــلــى استيعاب 
مختلف التشكيات لبناء جسم يكون قادرًا 

على مواجهة نتنياهو.

تقريرتحليل

تشهد مدينة المكال 
احتجاجات ولقاءات 

تنديدًا بتكرار االعتقاالت

مؤشرات لتكتّل ضّد نتنياهو

العام،  لهذا  هرتسيليا  مؤتمر  وفق  االستراتيجية،  إسرائيل  حالة  تبدو 
الذي  الرعب  الماضية، سواء من خالل سيناريو  السنوات  أقل سوءًا من 
كان رئيس شعبة االستخبارات السابق، كوخاف يئير، يقدمه أم من خالل 
سيناريو خطر »الهولوكوست« الذي كان بنيامين نتنياهو يسلّط الضوء 
نتنياهو  من  المقرّب  غولد،  دوري  رسمها  التي  الصورة  إن  بل  عليه، 
واسعة  عالقات  نسج  في  إسرائيلية«  بـ»ثقة  تشي  السابق،  ومستشاره 

والعودة إلى أفريقيا واختراق جنوب شرق آسيا.

اختراق أفريقيا وآسيا

تحليل

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أعــمــالــه،  هرتسيليا  مــؤتــمــر  أنــهــى 
املــــاضــــي، بكلمة  الــخــمــيــس  مـــســـاء 
ألقاها رئيس الحكومة اإلسرائيلي 
األســبــق، إيــهــود بــــاراك، بــعــدمــا أحــجــم رئيس 
إلقاء  الحالي بينامني نتنياهو عن  الحكومة 
خــطــابــه الــتــقــلــيــدي أمــــام املــؤتــمــر. وفــتــح ذلــك 
الــبــاب لــلــمــرة األولــــى مــنــذ عـــام 2012، إلســـدال 
الـــســـتـــار عـــلـــى عـــنـــاويـــن صـــاخـــبـــة تـــحـــذر مــن 
»هــولــوكــوســت« مقبلة ومــن »خطر وجــودي« 
ــل، لــيــنــتــقــل املـــؤتـــمـــر بــمــجــمــلــه  ــيــ ــرائــ عـــلـــى إســ
عمليًا إلـــى اســتــشــراف الــتــحــديــات واألخــطــار 
االســتــراتــيــجــيــة، ولــكــن لــيــس الــوجــوديــة على 

دولة االحتال.
بدأ املؤتمر أعماله يوم الثاثاء املاضي تحت 
شــعــار »أمـــل إسرائيلي مــشــتــرك«، ومــا يعنيه 
بــنــاء هــويــة إسرائيلية جامعة، وفق  ذلــك مــن 
»رؤيا« مشّوهة يطرحها الرئيس اإلسرائيلي، 
رؤوبني ريفلني )الذي يصف نفسه بأنه تلميذ 
بموجبها  قسم  جابوتنسكي(،  لزئيف  وفـــّي 
ســكــان إســرائــيــل إلـــى أربــعــة أســبــاط: علماني 
ـــن وحـــريـــديـــم  صـــهـــيـــونـــي وصـــهـــيـــونـــي مـــتـــديِّ
أمـــام  وضـــعـــت  الـــتـــي  األوراق  أن  إال  وعــــربــــي. 
املــؤتــمــر، بــالــرغــم مــن تــوصــيــات لجنة توجيه 
رؤيــا  تحقق  توصيات  لوضع  شكلت  خاصة 
ريفلني، شملت عددًا من الشخصيات العربية، 
الشيوعي  الحزب  عن  السابق  النائب  أبرزها 
اإلسرائيلي، حنا سويد، أشارت إلى استحالة 
الوصول إلى »هوية إسرائيلية جامعة بدون، 
، تحديد وترسيم حدود لدولة إسرائيل، 

ً
مثا

وفي ظل استمرار االحتال«، وهي الورقة التي 
وضعها أمريوتي سامي سموحة، وتؤكد أن 
الــغــالــبــيــة الــيــهــوديــة واملــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة 
في  بالفلسطينيني  باالعتراف   

ً
مثا تقبل  لن 

بمنحهم  وال  قومية  أقلية  بوصفهم  الــداخــل 
حكمًا ذاتيًا ثقافيًا.

الـــرؤيـــا لخلق »هــويــة  ويــصــعــب تطبيق هـــذه 
إسرائيلية جامعة«، ليس فقط بفعل االحتال، 
وإنما أيضًا لعمق الشرخ بني املكونات األربعة، 

الدوحة ـ أنور الخطيب

قد تشكل دعوة دولة قطر لكل من إريتريا 
وإثـــيـــوبـــيـــا إلنــــهــــاء وتـــســـويـــة الـــخـــافـــات 
بينهما، والتي جاءت في تغريدة لوزير 
ــــن عــبــد  الــــخــــارجــــيــــة الــــقــــطــــري، مـــحـــمـــد بـ
الرسمي  حسابه  على  ثــانــي،  آل  الرحمن 
ــة لــتــحــرك  ــ ــدايـ ــ ــــر«، بـ ــتـ ــ ــــويـ ــع »تـ ــوقــ ــلـــى مــ عـ
دبــلــومــاســي قـــطـــري مـــن أجــــل نــــزع فتيل 
األزمــة بني أسمرة وأديــس أبابا، وإقناع 
البلدين بالجلوس على طاولة التفاوض 
ودعا  بينهما.  الحدودية  الخافات  لحل 
وزيــر الخارجية القطري كا من إريتريا 
وإثــيــوبــيــا إلـــى إنــهــاء الــخــافــات بينهما 
وضرورة تسوية األزمة، وقال في تغريدة 
على »تــويــتــر«: »ال شــك فــي أن االستقرار 
األفريقي سيلقي بظله  القرن  في منطقة 
على املنطقة ككل، نؤكد ضرورة التسوية 
الــســلــمــيــة إلنـــهـــاء الـــخـــاف بـــني إريــتــريــا 

وإثيوبيا«.
وذكـــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الــقــطــريــة »قــنــا«، 
يوم الخميس املاضي، أن محمد بن عبد 
ى رسالة من نظيره اإلريتري، 

ّ
الرحمن تلق

ــول الــعــاقــات  عــثــمــان صـــالـــح مــحــمــد، حــ
ــل دعــمــهــا  ــبـ الــثــنــائــيــة بــــني الـــبـــلـــديـــن وسـ
وتطويرها. ولم تتطرق الوكالة الرسمية 
فــــي خـــبـــرهـــا املــقــتــضــب إلـــــى األزمـــــــة بــني 
ما  تذكر  لــم  أنها  كما  وإثيوبيا،  إريتريا 
إذا كانت الرسالة تطرقت إلى هذه األزمة. 
لــكــن كـــان الفــتــًا أن الـــوزيـــر الــقــطــري دعــا، 
الرسالة،  الــذي تلقى فيه  اليوم  في نفس 
»الــبــلــديــن إلـــى إنــهــاء الــخــافــات بينهما 

وتسوية األزمة سلميًا«.
وتـــؤّدي الــدوحــة دورًا فــي التوسط وحل 
الــنــزاعــات فــي الــقــرن األفــريــقــي، وال سيما 
بــــني جـــيـــبـــوتـــي وإريــــتــــريــــا، مـــنـــذ الـــنـــزاع 
2008، حيث  فــي  البلدين  بــني  الــحــدودي 
يـــوجـــد لــــدولــــة قـــطـــر قــــــوات عـــلـــى حــــدود 
ــار الــوســاطــة  الــبــلــديــن، تــم نــشــرهــا فــي إطـ
لــحــل الــــنــــزاع، بــعــدمــا نــجــحــت فـــي إقــنــاع 

بينهما  اتــفــاقــيــة ســـام  بتوقيع  الــبــلــديــن 
في الدوحة عام 2010، وواصلت جهودها 
فــي الــتــوســط بــني الــبــلــديــن، وكـــان آخرها 
فــي شــهــر مــــــارس/آذار 2016، إذ أفــرجــت 
السلطات في أسمرا، بعد جهود قطرية، 
ــرى مــــن جــيــبــوتــي كـــانـــوا  ــ عــــن أربــــعــــة أســ
مــعــتــقــلــني فـــي الـــســـجـــون اإلريـــتـــريـــة منذ 

ثماني سنوات.
وترتبط الدوحة بعاقات وطيدة، مع كل 
مــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا، ومـــع الــعــديــد من 
دول القرن اإلفريقي، ونجحت في تحقيق 
تسوية في ملف دارفور بالسودان، وهي 

التسوية التي ال تزال ترعاها. 
دارفـــور وفي  فــي ملف  القطري  والنجاح 
نزع فتيل التوتر بني إريتريا وجيبوتي 
يــؤهــلــهــا، للعب دور وســاطــة فــي الــنــزاع 
اإلريتري اإلثيوبي، في حال طلب البلدان 

ذلك.
ــد ذكـــرت  ــانـــت الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة قـ وكـ
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن الــقــتــلــى ســقــطــوا في  أن عـ
ــاك حـــــــدودي بــــني قــــــوات إثــيــوبــيــة  ــبـ ــتـ اشـ
وإريــتــريــة، فيما اتــهــمــت حــكــومــة أســمــرة 
-في وقت سابق- أديس أبابا بشن هجوم 
عــلــى جــبــهــة تــســورونــا املــركــزيــة القريبة 
إلـــى طبيعة  ــارة  ــ الـــحـــدود، دون اإلشــ مـــن 

الهجوم.
واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1991، 
بعد حرب استمرت ثاثني عامًا، وخاض 
الـــبـــلـــدان حــربــًا دمـــويـــة أخــــرى بـــني 1998 
العداء  الحني  ذلــك  منذ  واستمر  و2000، 
بعمليات  قواتهما  وتــقــوم  الــبــلــديــن،  بــني 
رصــد مستمرة على طــول الــحــدود، التي 

تتكرر فيها مواجهات محدودة.
ويــتــبــادل الــبــلــدان بــاســتــمــرار االتــهــامــات 
بـــشـــن هـــجـــمـــات، وبــــدعــــم املـــتـــمـــرديـــن فــي 
ــبــــاط مــن  ــرايــــر/شــ ــبــ ــــل مـــنـــهـــمـــا، وفــــــي فــ كـ
الــعــام املــاضــي، اتــهــمــت إثــيــوبــيــا إريــتــريــا 
بالوقوف وراء احتجاجات ضد الحكومة 
في منطقة أوروميا، وأدت إلى قمع عنيف 

لها من قبل حكومة أديس أبابا.

قطر على خط الوساطة 
بين إريتريا وإثيوبيا؟

يعالون ينتقد سياسة 
وأسلوب نتنياهو في 

التهويل من الكارثة

استعداد لبلورة كتلة 
سياسية جديدة خارج 
المعسكر الصهيوني

تسعى تل أبيب الستثمار 
تقاربها غير المسبوق 
مع موسكو بهدف 

إحباط المبادرة الفرنسية 
للسالم والحصول على 

ضمانة روسية لـ»حماية 
إسرائيل« في مجلس 

األمن

يطرح الشارع اليمني 
أسئلة جدية حول 

مصير دور اإلمارات في 
الجنوب، بعد تصريحات 

وزير الشؤون الخارجية 
أنور قرقاش، وبدء 

حملة شرسة ضد حزب 
»اإلصالح«

تقرير مؤتمر هرتسيليا ينهي خطاب »التهديد الوجودي« 
إلسرائيل: الخطر استراتيجي
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)Getty/استقبل بوتين نتنياهو بحفاوة غير مسبوقة )ميخائيل سفيتلوف

غاب الحديث عن مصدر يهّدد »وجود إسرائيل« )عباس المومني/فرانس برس(

أثارت تصريحات قرقاش األخيرة جدًال كبيرًا )ماندل أنغان/فرانس برس(

)Getty( دعوة الشيخ محمد بن عبد الرحمن قد تمّهد لوساطة

  شرق
      غرب

محمد بن سلمان يلتقي 
بان األربعاء

ــودي فـــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ كـــــشـــــف الــــســــفــــيــــر الـ
ــم املـــتـــحـــدة، عــبــد الـــلـــه املــعــلــمــي،  ــ األمـ
أمـــس الــســبــت، أن »ولـــي ولـــي العهد 
سلمان  بن  محمد  األمير  السعودي 
)الصورة( سيلتقي مع األمــني العام 
ــــون يـــوم  ــان كــــي مـ ــ ــم املـــتـــحـــدة بـ لـــأمـ
األربعاء، وذلك بعد أن أثارت املنظمة 
الـــدولـــيـــة حــفــيــظــة الــــريــــاض بـــــإدراج 
ــقـــوده الــســعــوديــة  ــذي تـ ــ الــتــحــالــف الـ
لفترة وجيزة على القائمة السوداء، 
التـــهـــامـــه بــقــتــل أطـــفـــال فـــي الــيــمــن«. 
وقـــال مــســؤولــون بــاألمــم املــتــحــدة إن 
»األمير محمد سيصل إلى نيويورك 
ــاء  ــدد مـــن رؤســ لــعــقــد لــــقــــاءات مـــع عــ
الشركات بعد زيارة للساحل الغربي 

األميركي«.
)رويترز(

بلجيكا توقف العشرات
في إطار »مكافحة 

اإلرهاب«
أوقـــفـــت الــســلــطــات الــبــلــجــيــكــيــة، ليل 
ــر مـــــن 40  ــ ــثـ ــ ـ الــــســــبــــت، أكـ الـــجـــمـــعـــة 
شخصًا واحــتــجــزت 12 آخــريــن، في 
بروكسل  العاصمة  منها  منطقة   16
ومـــــنـــــاطـــــق فــــــانــــــدر فــــــي الــــشــــمــــال، 
ــنــــوب. وأفـــــــادت  ــجــ ووالــــونــــيــــا فــــي الــ
التحقيقات  الفدرالية املكلفة  النيابة 
فـــــي إطـــــــــار مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــــــاب فــي 
بلجيكا فــي بــيــان بــأنــه »تــم تفتيش 
يتم  لــم  لكنه  لــلــســيــارات،  152 موقفًا 
أو متفجرات«. ولم  ضبط أي ســاح 
ــلـــومـــات الــتــي  ــعـ تـــوضـــح الـــنـــيـــابـــة املـ
ــعـــت الـــســـلـــطـــات الــبــلــجــيــكــيــة إلـــى  دفـ
التحرك بهذه السرعة. وذكرت شبكة 
»في  الخاصة  الفلمنكية  التلفزيون 
باملباراة  مرتبط  التهديد  أن  ام«  تي 
بــني بلجيكا وأيــرلــنــدا، والــتــي جرت 
أمــس، في سياق بطولة أمــم أوروبــا 

مها فرنسا.
ّ
نظ

ُ
التي ت

)فرانس برس(

قاتل النائبة البريطانية: 
الموت للخونة

َمثل توماس مير، املتهم بقتل النائبة 
ــال« الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــمــ ــعــ ــن حـــــزب »الــ عــ
ــام  ــ ــبــــت، أمـ ــــوكـــــس، أمــــــس الــــســ ــــو كـ جـ
املحكمة، وحــني طلبت اسمه قــال إن 
للخونة والحرية  »املـــوت  هــو  اســمــه 
لــبــريــطــانــيــا«. ولـــم يـــدِل مــيــر باملزيد 
أثـــنـــاء الــجــلــســة الــتــي اســتــغــرقــت 15 
الــظــهــور العلني األول  دقــيــقــة، وهــي 
لـــه مــنــذ اعــتــقــلــتــه الــشــرطــة فـــي بــلــدة 
بيرستال في يوركشير، حيث قتلت 

كوكس يوم الخميس.
)رويترز(

أوباما: سهولة الحصول 
على سالح غير معقولة

جّدد الرئيس األميركي باراك أوباما 
)الصورة(، أمس السبت، دعوته إلى 
الــنــاجــم عــن انتشار  العنف  »خــفــض 
األسلحة«، واصفًا سهولة الحصول 
على األسلحة بأنه »أمر غير معقول«. 
وذلك بعد أقل من أسبوع على أسوأ 
حادث إطاق نار جماعي في تاريخ 
الــواليــات املــتــحــدة. وقـــال أوبــامــا في 
خــطــابــه اإلذاعـــــي األســبــوعــي »حتى 
بعد أن نرى حسرة اآلبــاء واألمهات 
على أبنائهم القتلى، فإن عدم تحرك 
الــبــاد لــوقــف عملية قــتــل مــأســاويــة 

جديدة هو أمر غير منطقي بتاتًا«.
)فرانس برس(

إعادة فتح الحدود 
بين أفغانستان وباكستان

عـــــيـــــد، أمــــــس الـــســـبـــت فـــتـــح املــعــبــر 
ُ
أ

أفغانستان  بني  الرئيسي  الحدودي 
اآلالف  يـــســـلـــكـــه  الــــــــذي  ــتــــان  ــاكــــســ وبــ
يوميًا، بعد إغاقه خمسة أيام وسط 
تــوتــر أســفــر عــن الــعــديــد مــن القتلى 
والـــجـــرحـــى، وفــــق مـــصـــادر رســمــيــة. 
ــال املــتــحــدث بـــاســـم حـــاكـــم واليـــة  ــ وقـ
نــنــغــرهــار عــطــاء الــلــه خــوجــيــانــي إن 
عيد فتحه بعد أيام 

ُ
»معبر تورخام أ

عــدة مــن املــفــاوضــات بــني املسؤولني 
األفغان والباكستانيني«.

)فرانس برس(



قنبلة موقوتة في الصراع الروسي ـ األطلسي

دول البلطيق... أولوية عسكرية

أزمة مغربية موريتانية متجّددة

يُعّد روسيو دول 
البلطيق الثالث عنصر 

جذب لموسكو

بيار عقيقي

بــدء  تاريــخ   ،2008 عــام  منــذ 
قوتهــا  روســيا  اســتخدام 
خــارج  املباشــرة  العســكرية 
الحديــث،  بشــكلها  األولــى  للمــرة  أرضهــا، 
بعــد انهيــار االتحــاد الســوفييتي فــي 1991، 
جزيــرة  شــبه  فــي  ثــم  أواًل  جورجيــا  فــي 
بولنــدا  تصــّدرت  ثانيــا،  األوكرانيــة  القــرم 
شــّكل »خاصــرة روســيا 

ُ
قائمــة الــدول التــي ت

الضعيفة« في الشــرق األوروبي. لكن بولندا 
 وحيــدة فــي بنــك األهــداف الروســية، 

َ
لــم تبــق

فأخيــرًا باتــت دول البلطيــق الثــاث: التفيــا، 
مطلقــة،  أولويــة  وليتوانيــا،  وإســتونيا، 

تطغى على األولوية البولندية روسيا. 
الشــمال،  فــي  البلطيــق  بحــر  خريطــة  علــى 
تبــدو تلــك الــدول وكأنهــا مطّوقــة روســيا مــن 
الجهــات، وال مجــال أمامهــا ســوى  مختلــف 
الثــاث،  للــدول  فعليــة  إمكانــات  ال  البحــر. 
وديمغرافيتهــا،  الجغرافيــة  فمســاحاتها 
صغيــرة )إســتونيا: 45.339 كيلومتــرًا مربعا 
و1.3 مليون نســمة. التفيا: 64.589 كيلومترًا 
مربعــا و1.9 مليــون نســمة. ليتوانيا: 65.300 
نســمة(.  مليــون  و2.9  مرّبعــا  كيلومتــرًا 
وبمســاحة إجماليــة تبلــغ أكثــر مــن 175 ألــف 
 6.2 يناهــز  ســكان  وعــدد  مرّبــع،  كيلومتــر 
مايــن نســمة، تبــدو الــدول الثــاث وكأنهــا 
لقمــة ســائغة ألي حراك روســي. عــدا عن ذلك، 
فإن لإلثنية الروسية وجودًا مهما في التفيا 
املائــة(،  فــي   25( وإســتونيا  املائــة(،  فــي   27(
بينمــا ال تتجــاوز نســبتهم الـــ7 فــي املائــة فــي 
ليتوانيــا. ُيعــّد روســيو تلــك املنطقــة عنصــر 
جــذب ملوســكو، والتــي تســعى، وفقــا ألدبيات 
قوميــة تعمــل علــى بثهــا فــي مختلــف الــدول 
الســوفييتي  للنفــوذ  خاضعــة  كانــت  التــي 
مــن  فــرد  »كل  حمايــة  علــى  وتنــّص  ســابقا، 
اســتياد  عــن طريــق  ولــو  الروســي«،  العالــم 
أو  مــا، عســكري  ــل 

ّ
لتدخ تمهيــدًا  اإلشــكاالت 

سياسي. مشروع تساهم فيه بقوة الكنائس 
األرثوذكســية في بياروســيا، عبر تنظيمها 
معسكرات تدريب للشباب من أصول روسية.

علــى الرغــم مــن تركيــز روســيا أساســا علــى 
البحــر األســود،  أوكرانيــا، واســتطرادًا علــى 
إال أنها عملت على زيادة حشدها العسكري 
ــة 

ّ
املطل الروســية  املنطقــة  كالينينغــراد،  فــي 

ليتوانيــا  بــن  والواقعــة  البلطيــق،  علــى 
وبولنــدا. وتســعى موســكو إلــى البقــاء علــى 
والــذي  األطلســي،  شــمال  حلــف  مــع  تمــاس 
يحاول اســتغال تركيز روســيا على شــرقي 
املتوســط، مقيمــا منــاورات هــي األضخــم لــه 
فــي البلطيــق فــي شــهر مايــو/ أيــار املاضــي، 
فــي  بولنــدا،  فــي  »أناكونــدا«  منــاورات  ثــم 
الشــهر الحالــي. فــي حســابات األطلســي، فإن 
القيــام بمنــاورات فــي منطقة، متصلة بشــكل 
وثيق اقتصاديا وجغرافيا، بدولتي السويد 
روســيا،  فــزع« 

ُ
»ت أن  شــأنها  مــن  وأملانيــا، 

خصوصــا أنــه فــي عملياتهــا العســكرية فــي 
جورجيــا وأوكرانيــا )شــبه جزيــرة القرم(، لم 

البلطيــق.  بحــر  علــى   
ّ

تطــل بطرســبرغ، 
البلطيــق  فــي  معركــة  أي  فــإن  بالتالــي، 
ألنهــا  لبوتــن،  شــخصيا  طابعــا  ســتتخذ 
املتّيــم  وهــو  فعليــا،  داره  عقــر  فــي  تحصــل 
بالرمــوز وكل مــا يتعلــق بالعوامــل الذاتيــة 
الشــخصية. وعدا عن رمزية املدينة وبوتن، 
واالجتماعيــة  السياســية  أهميتهــا  فــإن 
للــروس،  بالنســبة  موســكو  أهميــة  تــوازي 
فقــد كان اســم املدينــة لينينغــراد بــن عامــي 
1924 و1991، تيّمنــا بأبــرز زعيــم ســوفييتي 
شــرارات  انطلقــت  ومنهــا  لينــن،  فاديميــر 
الثــورة الروســية فــي القرن العشــرين. كما أن 
شــركة »غازبــروم«، أبــرز شــركة غــاز روســية، 
تعتبر ســان بطرســبرغ من أبرز املدن املرافئ 
لتصديــر الغــاز إلــى الشــمال األوروبــي ومنه 

إلى الوسط األملاني.
وللداللــة علــى »عامــات األزمنــة« الروســية 
املرتبطة بدول البلطيق، يبرز سعي موسكو 
إلى تكريس شــبكة أمان في دول ســوفييتية 
سابقة، من القوقاز إلى وسط آسيا. وفي هذا 
الصــدد، أعلــن األمــن العــام ملنظمــة معاهــدة 
أن  بورديوجــا،  نيكــوالي  الجماعــي،  األمــن 
»الحلــف الدفاعــي الــذي يضــّم روســيا وســتا 

الســابقة،  الســوفييتية  الجمهوريــات  مــن 
للدفــاع  مشــترك  نظــام  نشــر  علــى  يعمــل 
الجــوي يغطي أراضــي الحلف كاملة«. وأفاد 
العاصمــة  فــي  عقــده  صحافــي  مؤتمــر  فــي 
يونيــو/ حزيــران   8 فــي  يريفــان،  األرمينيــة 

الحالــي، أن »دمــج أنظمــة الدفــاع الجــوي فــي 
املنطقــة، ُيمّهــد لنشــر نظــام دفــاع جــوي فــي 
املشــتركة  األمنيــة  املعاهــدة  منطقــة منظمــة 
بأكملها«. وتشــمل هذه املنطقة دول: روســيا 
وكازاخســتان  وبياروســيا  وأرمينيــا 

وقرغيزستان وطاجيكستان.
فــي هــذا الســياق، تعمــل روســيا علــى تمتــن 
ســاحتها في الجهة اآلسيوية، للتفّرغ لجهة 
البلطيــق، خصوصــا أن الوضــع فــي الشــرق 
الوســط  مداخــل  إلــى  املتوســط  بحــر  مــن 
الجمــود، ألن  مــن  فــي حالــة  يمــّر  اآلســيوي، 
ســورية،  فــي  الروســي  األميركــي  االتفــاق 
وضمنا االتفاق األميركي اإليراني، واالتفاق 
الروســي اإلســرائيلي، ال يســمح بــأي حــراك 
عسكري، متهور حتى، خارج إطار السيطرة 
ألي طــرف فــي تلــك املنطقــة، مــع اإلبقــاء علــى 
العــراق  فــي  العســكرية  الصراعــات  دائــرة 
وســورية واليمــن علــى حالهــا. كمــا أن غيــاب 
يعنــي  ال  االتفاقيــات  هــذه  مثــل  عــن  تركيــا 

احتمال كسرها من جانب أنقرة.
ســعت  املتاحقــة،  األحــداث  هــذه  وســط 
أوكرانيــا إلــى اســتغال الوضــع املتطــّور فــي 
البلطيــق، عبــر طلبهــا مــن روســيا اســتئناف 
وفقــا  أشــهر،  تســعة  ملــدة  بالغــاز  إمدادهــا 
»غازبــروم«  لـ التنفيــذي  الرئيــس  أعلــن  ملــا 
أليكســي ميلــر. وقــال ميلر في هذا الصدد إن 
ــت خطابــا رســميا مــن رئيــس 

ّ
»غازبــروم تلق

شركة نفتغاز األوكرانية للطاقة، يطلب فيها 
استئناف شحنات الغاز الروسي«. مع العلم 
أن كييف أوقفت شراء الغاز من موسكو، في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي املاضــي، مــن دون 
أن تتمكــن مــن تأمــن البديــل، وتســعى هنــا 
الغــاز،  لبيــع  روســيا  حاجــة  اســتغال  إلــى 
 الطلــب على 

ّ
فــي موســم الصيــف، والــذي يقــل

الغــاز فيــه. بالنســبة إلــى روســيا، إذا كانــت 
جورجيــا وأوكرانيــا مــن »أهــل البيــت«، فــإن 
دول البلطيــق هــي »أســاس البيــت« شــمااًل، 
مرحلــة  ودولــه  البلطيــق  أمــام  فــإن  وعليــه 
صعبــة مســتقبليا، وقــد تطغــى أخبــاره علــى 

ما عداها من أخبار الشرق األوروبي.
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سياسة

يمرّ المغرب وموريتانيا 
بأزمة دبلوماسية تجلّت 
برفض العاهل المغربي 

استقبال وزير الخارجية 
الموريتاني، في خطوة 

تعكس انزعاج الرباط من 
نواكشوط حيال ملف 

الصحراء

تقفز دول البلطيق إلى صدارة االهتمامات العالمية، مع توّسع مراحل المناورات والتدريبات العسكرية لحلف شمال األطلسي 
فيها، على وقع تحصين روسيا وجودها العسكري في دول سوفييتية سابقة، تمهيدًا لمرحلة ساخنة في الشمال األوروبي

)Getty/تدريبات لألطلسي في زاغان ـ بولندا )شون غالوب

الرباط ـ حسن األشرف

أزمــة  وجــود  عــن  مجــددًا  الحديــث  يعــود 
دبلوماســية صامتة بن املغرب وموريتانيا، 
موريتانيــة  صحافيــة  تقاريــر  ورود  بعــد 
قــررت  اململكــة  ســلطات  أن  تفيــد  ومغربيــة 
تأخيــر اســتقبال دعــوة رســمية حملهــا وزيــر 
الخارجية املوريتاني، إسلكو ولد أحمد ازيد 
بيه، إلى العاهل املغربي امللك محمد السادس، 

لحضور القمة العربية في موريتانيا.
اآلونــة  فــي  موريتانيــة  صحــف  وتؤكــد 
يــزال  ال  الســادس،  محمــد  امللــك  أن  األخيــرة، 
يرفض اســتقبال وزير الخارجية املوريتاني، 
الــذي وصــل الربــاط، منــذ أيــام للمــرة الثانيــة، 
إلــى  املســيرة  مواصلــة  مقــررًا  أدراجــه  وعــاد 
دول عربيــة أخــرى مــن أجــل إيصــال الدعــوات 

الرسمية لحضور القمة العربية.

أسباب األزمة
املغــرب  اســتقبال  »تأخــر«  بعضهــم  ويعــزو 
القمــة  حضــور  أجــل  مــن  نواكشــوط  دعــوة 
العربية إلى كون الرباط ال تنظر بعن الرضا 

ملشــاركة موريتانيــا بوفــد رســمي فــي جنــازة 
زعيم جبهة البوليساريو، محمد عبدالعزيز، 
أخيــرًا. لكــن وزيــر الخارجيــة املغربــي صــاح 
»العربي  الديــن مــزوار، نفــى، ردًا علــى ســؤال لـ
بشــأن  املتداولــة  األخبــار  صحــة  الجديــد«، 
وجود أزمة دبلوماســية جديدة بن البلدين، 
كمــا نفــى وزيــر االتصــاالت، الناطــق الرســمي 
باســم الحكومــة املغربيــة، مصطفــى الخلفــي، 
وجود أزمة دبلوماسية، في مؤتمر صحافي 

أعقب اجتماع الحكومة يوم الخميس. 
الرســمي  والناطــق  الثقافــة  وزيــر  أفــاد  كذلــك، 
األمــن  محمــد  املوريتانيــة،  الحكومــة  باســم 
ولد الشــيخ، أن ســحب رخص العمل من عمال 
املغربيــة  املوريتانيــة  الشــركة  فــي  مغاربــة 
لاتصــاالت »موريتــل« ال عاقة له باســتهداف 
املغــرب، وال يمــس العاقــات الثنائيــة، مؤكــدًا 
جودة هذه العاقات. ومن املقرر أن تستضيف 
موريتانيا القمة العربية في دورتها الســابعة 
والعشــرين، فــي العاصمــة نواكشــوط، بعدمــا 
قــدم املغــرب اعتــذاره عــن اســتضافتها، بســبب 
أن »القمــة العربيــة ال يمكــن أن تشــكل غايــة في 
حــد ذاتهــا أو أن تتحــول إلــى مجــرد اجتمــاع 
بيــان  فــي  ورد  مــا  بحســب  مناســباتي«، 
رئيــس  ويقــول  املغربيــة.  للخارجيــة  ســابق 
وتحليــل  األمنيــة  للدراســات  املغاربــي  املركــز 
اســليمي،  منــار  الرحيــم  عبــد  السياســات، 
تشــهد  املوريتانيــة  املغربيــة  »العاقــات  إن 
تحــوالت غيــر عاديــة تتجه بهــا نحو أزمة ذات 
طبيعة جيوسياســية«، مشــيرًا إلى أن الرئيس 
املوريتانــي الحالــي، محمــد ولــد عبــد العزيــز، 
الــذي كان يعتقــد أنــه قريــب مــن املغــرب، بــات 
التاريخــي والدبلوماســي  املــوروث  يكســر كل 

املرتبط بهذه العاقات«.

التحّول نحو الجزائر
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  اســليمي،  ويفيــد 

»يغيــر  املوريتانــي  الرئيــس  بــأن  الجديــد«، 
مــع  الكبيــر  بتقاربــه  اإلقليميــة  التحالفــات 
كمــا  للمغــرب،  اإلقليمــي  املنافــس  الجزائــر، 
أنــه بــات يتجــاوز قاعــدة الحيــاد التــي كانــت 
تتبعهــا موريتانيــا في نزاع الصحراء بدعمه 
لجبهــة  الضمنــي  والدبلوماســي  املعنــوي 

البوليساريو«. 
امللحــوظ  الســلوك  هــذا  اســليمي  ويعــزو 
العزيــز  عبــد  ولــد  صعــود  منــذ  ملوريتانيــا 
إلــى عوامــل متعــددة، منهــا محاولــة ضغطــه 
موريتانيــة  شــخصيات  لطــرد  املغــرب  علــى 
باملعارضــة،  ينعتهــا  املغــرب،  فــي  موجــودة 
وانزعاجــه مــن العاقــات املغربيــة مــع دول ما 
وراء موريتانيا مثل الســنغال وســاحل العاج 

ومالي والغابون«.
ويضيــف الخبيــر نفســه أن »املتابــع لســلوك 
املغــرب  اتجــاه  الحالــي  املوريتانــي  النظــام 
ســلبية  رســائل  يبعــث  ظــل  أنــه  ســياحظ 
يتمثــل آخرهــا فــي قــرار الحكومــة املوريتانية 
عــن  املغاربــة  مورتيــل  شــركة  موظفــي  طــرد 
العمــل«، مشــددًا علــى أن »األمــر يتعلــق بقــرار 
تصعيــدي خطيــر من شــأنه رفــع درجة األزمة 
»هــذا  أن  اســليمي  ويعتبــر  الدولتــن«.  بــن 
مــن  أكثــر  بــات مدعومــا  املوريتانــي  الســلوك 
قبــل الجزائــر فــي صراعهــا مــع املغــرب، األمــر 
الذي سيكون له تأثير خطير على موريتانيا 
نفسها في املستقبل، لكون املغرب هو الدولة 
الوحيــدة التــي لهــا القــدرة علــى حمايــة األمن 

املوريتاني من التهديدات املحيطة به«. 
ويشرح الخبير في الشأن السياسي واألمني 
بــأن »املغــرب هو الدولة األكثر ارتباطا وفهما 
املوريتانــي«،  السياســي  والنظــام  للمجتمــع 
مضيفــا أن »التحــول نحــو الجزائــر ســتكون 
تكلفتــه مرتفعــة، لكــون موريتانيــا قــد تكــون 
الجزائــر  تســعى  التــي  الجديــدة  الورقــة 

الستخدامها ضد املغرب« على حد تعبيره.

تجــد روســيا دواًل مماثلــة ألملانيــا والســويد 
فــي  بتماديهــا  مــا ســمح  وهــو  الجــوار،  فــي 

ضرباتها العسكرية جورجيا وأوكرانيا.
أطلســيا،  ودولهــا  البلطيــق  منطقــة  أهميــة 
روســيا،  بوجــه  الوقــوف  فــي  فقــط  تكمــن  ال 
بــل تتضمــن أيضــا إزالــة أي فكــرة فــي إنشــاء 
فــي  إليهــا  التطــّرق  تــّم  أوروبــي«،  »جيــش 
 ممانعــة 

ّ
األســابيع القليلــة املاضيــة، فــي ظــل

بريطانيــة واضحــة فــي بعــض دوائــر لنــدن 
العســكرية. لذلــك، عمــدت قيــادة الحلــف إلــى 
وتوســيع  العســكري،  وجودهــا  تكثيــف 
والتأكيــد  العســكرية،  التدريبــات  معاييــر 
علــى أنهــا »قــادرة علــى مواجهــة روســيا فــي 
فيكفــي  الــروس،  أمــا  عســكرية«.  معركــة  أي 
أن مدينــة رئيســهم فاديميــر بوتــن، ســان 

متابعة

■ من جملة املهزلة فى محاكمة  # مرسي  أن قاضي النار طلب الغرامة 
بالدوالر.. بيسدوا العجز اللي عملته وهيدخل عملة أجنبية للبنك 

املركزي بالغرامات

■ األحكام بالجملة تظهر بأن السيسي في تخّبط وأن نظامه رهن 
الفشل وآيل للسقوط

■ حكم على الرئيس مرسي باملؤبد بتهمة التخابر مع قطر، لكن 
الخيانة والعمالة مع الكيان الصهيوني في وضح النهار

■ العار كل العار أن يخرج ترابن وعزام عزام وغيرهم من عماء 
وجواسيس الصهاينة ويكون األحرار داخل السجون. #مرسي

ار.. تحت أقدام  ■ نجل #مرسي تعليقا على األحكام: أحكام الفجَّ
األحرار

■ ها هو #مرسي يصمد كما قال: إننا سنحمل وطننا على أكتافنا، 
وننصر ثورتنا، ونعلي قيمها وأهدافها، ونستنقذ مصرنا من تلك 

الطغمة املستبدة

■ #هادي العبدالله.. يصفه الكثيرون بأنه ناشط إعامي برتبة 
استشهادي، أعزل من الساح، ال يملك سوى كاميرته التي 

يعتبرها

■ هزيمة جماعة #إيران جنوب #حلب األقسى منذ عامن ويليها تراجع 
#حزب_الله وتزايد أزماته، وانهيار معنويات #بشار_األسد وهروب 

قواته من الجبهات. #سورية

■ عندما ترى من يصومون في األرض ويفطرون في السماء، فاعلم أنهم 
أهل #سورية 

■ سياسة أوباما في #اليمن هي: »القيادة من الخلف«. ودانا في داهية. 
لو السياسات الخاطئة لها عقوبة، أوباما يستحق أقساها

■ تبادل األسرى في #اليمن مشهد عاطفي يؤكد حجم املعاناة التي 
يعيشها اليمن حاليا بسبب عبثية #ايران في املنطقة

السبت،  أمس  شتاينماير،  فالتر  فرانك  األلماني  الخارجية  وزيــر  وّجــه 
في  األطلسي  حلف  يجريها  التي  العسكرية  للتمارين  الذعًا  انتقادًا 
»بيلد  صحيفة  مع  مقابلة  في  األلماني  الوزير  وقال  الشرقية.  أوروبا 
بدأها  التي  الموّسعة  العسكرية  »التمارين  إن  األلمانية،  سونتاغ«  أم 
الحلف هذا الشهر، تقّوض األمن اإلقليمي وقد ُتلهب التوترات مع 
روسيا«. وحّث شتاينماير الحلف على االستعاضة عن المناورات بمزيد 

من الحوار والتعاون مع روسيا.

الحوار بدل المناورات
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ليبيا: السماسرة يشعلون أزمة غاز الطهو
طرابلس ـ أحمد الخميسي

غــاز  أســطوانات  أزمــة  تصاعــدت 
الليبيــة  العاصمــة  فــي  الطهــو 
املاضيــة،  األيــام  خــال  طرابلــس، 
حيــث اختفــت من مراكــز توزيع الغاز، ووصل 
ســعر اســتبدال األســطوانة الوحــدة إلــى نحو 
30 دينارًا بداًل من سعرها الرسمي لدى شركة 
البريقــة لتســويق النفــط البالغ دينارين فقط. 
وأكــد الناطــق الرســمي باســم شــركة البريقــة 
»العربــي  لتســويق النفــط فتحــي الهاشــمي، لـ
الطهــو  غــاز  نقــص  مشــكلة  أن  الجديــد«، 
بطرابلس ترجع إلى سماسرة الحروب الذين 
واالنفــات  األوضــاع  اضطــراب  يســتغلون 
األمنــي، وتواطــأ معهــم بعــض املوزعن الذين 
يبيعونهــا لهــم بــداًل مــن املواطنن، ما تســبب 

في ارتفاع سعرها للمستهلك.
وأوضــح الهاشــمي أن شــركة البريقــة شــكلت 
لجنــة ملتابعــة مراكــز التوزيــع، وســوف تلغــي 

تراخيــص مــن يقــوم باملتاجــرة بهــا فــي حــال 
التهمــة عليــه. ونفــى وجــود أي عجــز  ثبــوت 
فــي أســطوانات غــاز الطهــو، حيــث تــم توفيــر 
الكميــات املناســبة مــع دخــول شــهر رمضــان، 
عــدم  إلــى  الســوداء أدى  الســوق  أن تفاقــم  إال 

وصول األسطوانات إلى مستحقيها.
الرئيســية  املســتودعات  أن  الهاشــمي  وأكــد 
توزيــع  تواصــل  العاصمــة  فــي  املوجــودة 
األســطوانات، ومن بينها مســتودع »الهاني« 
الذى يوزع يوميا 27 ألف أسطوانة، باإلضافة 
إلــى مســتودعات »البريقــة« التي توزع يوميا 
22 ألــف أســطوانة، موضحــا أن الشــركة كانــت 
تطــرح أســطوانات غــاز بعبــوات أكبــر إال أنها 
توقفــت عــن البيــع منــذ مطلــع العــام الحالــي 

بسبب شح املوارد املالية.
خانقــة  اقتصاديــة  أزمــة  مــن  ليبيــا  وتعانــي 
بســبب تراجع إيراداتها من النفط النخفاض 
أســعاره العاملية، وتراجع اإلنتاج املحلي إلى 
أقــل مــن 300 ألــف برميل يوميا، مقارنة بنحو 

1.5 مليــون برميــل يوميــا قبــل انــدالع الثــورة 
عام 2011.

»العربي الجديد«،  وحسب مواطنن تحدثوا لـ
يبــاع غــاز الطهــو عبــر الباعــة املتجولــن على 

األرصفة بمختلف مناطق العاصمة.
وشــّددت املجالــس البلديــة فــي طرابلــس على 
الرقــم الوطنــي واإلقامــة مــن  ضــرورة توفيــر 
أجل الحصول على رخص توزيع أسطوانات 
علــى  حصلــوا  َمــن  منهــم  ويســتثنى  الغــاز، 
رخــص خــال أعــوام ســابقة. ولم تمنح شــركة 
البريقــة رخــص توزيــع أســطوانات غــاز طهــو 

منذ ما يقرب من عامن ونصف العام.
خــال  الجديــد«،  »العربــي  مراســل  والحــظ 
جولــة باألســواق، ارتفــاع أســعار تعبئــة الغاز 
 100 إلــى  دينــارا   50 مــن  التكييــف  ألجهــزة 
الســيارات  غــاز  أســعار  ارتفعــت  كمــا  دينــار، 

والثاجات.
وتنفــق ليبيــا ســنويا علــى دعــم غــاز الطهــو 
دينــار  مليــون   114 نحــو  محليــا  ــع 

ّ
املصن

طــن  ألــف   227.803 نحــو  شــهريا  وتســتهلك 
شــركة  تقديــرات  بحســب  الغــاز،  مــن  متــري 

البريقة عام 2010.
عقــب   ،1971 عــام  البريقــة  شــركة  وتأسســت 
تقــوم  كانــت  وطنيــة  شــركات  ثــاث  إدمــاج 
فــي  النفطيــة  املنتجــات  وتوزيــع  بتســويق 
فــي  والوطنيــة(  والســدرة،  )البريقــة،  ليبيــا 
للمؤسســة  بالكامــل  مملوكــة  واحــدة  شــركة 
مهمــة  إليهــا  أوكلــت  وقــد  للنفــط،  الوطنيــة 
التســويق والتوزيــع ونقــل املنتجــات النفطية 

والسلع املكّملة لها داخل ليبيا.
ولــم تشــهد األوضــاع املعيشــية فــي ليبيــا أي 
تحســن رغم مرور نحو 3 أشــهر على تشــكيل 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، 
وعــدم  األمنيــة  االضطرابــات  تفاقــم  بســبب 
بهــا  االعتــراف  وتأخــر  لهــا  ميزانيــة  اعتمــاد 
مــن قبــل مجلــس النــواب فــي البيضــاء )شــرق 
عــن  عجزهــا  إلــى  أدى  الــذي  األمــر  البــاد(، 

مواجهة أزمات الباد االقتصادية.

عمان ـ زيد الدبيسية

قال مسؤول أردني مطلع، في تصريحات لـ »العربي 
الجديــد«، إن الحكومــة تعتــزم زيــادة الضرائــب علــى 
النقــد  صنــدوق  ملطالــب  اســتجابة  الســلع،  بعــض 
الدولــي بزيــادة اإليــرادات وتخفيــض عجــز املوازنــة 
للعــام الحالــي. وأضــاف أن رفــع الضرائــب سيشــمل 
على األغلب سلعا كمالية، بعد أن تراجعت الحكومة 
مؤخرًا عن دراسة حددت بموجبها 96 سلعة غذائية 
وذلــك  عليهــا،  املفروضــة  املبيعــات  ضريبــة  لزيــادة 

تفاديا لآلثار املتوقعة على مستويات املعيشة.

وأضــاف أن الحكومــة تبحــث عــن توفيــر مبلــغ 353 
مليــون دوالر خــال الفتــرة املتبقية من العام الحالي 
بهدف السيطرة على العجز املالي للموازنة، خاصة 
انخفــاض  بســبب  املحليــة  اإليــرادات  تراجــع  بعــد 
أســعار  علــى  املفروضــة  الضريبــة  مــن  العائــدات 

املشتقات النفطية.
وقــّدرت الحكومــة مجمــوع النفقــات العامــة املتوقعة 
فــي موازنــة 2016 الجارية بنحو 11.95 مليار دوالر، 
واإليــرادات العامــة بمــا فيهــا املســاعدات الخارجيــة 
بنحو 10.7 مليارات دوالر بعجز مقداره 1.27 مليار 

دوالر بنسبة 3.1 % من الناتج املحلي اإلجمالي.

وبدأ األردن قبل أشهر مفاوضات مع صندوق النقد 
العتماد برنامج إصاح اقتصادي جديد للباد بعد 
انتهاء العمل بآخر برنامج في أغسطس/ آب 2015. 
التــي  الصنــدوق  بعثــة  إن  األردنــي  املســؤول  وقــال 
غــادرت البــاد مؤخــرًا، لــن تعــود مجــددًا الســتكمال 
املباحثــات بشــأن برنامــج اإلصــاح، وســتتم باقــي 
املفاوضــات مــن خــال املخاطبــات اإللكترونيــة. ولــم 
يحــدد املســؤول األردنــي موعدًا محــددًا لاتفاق على 

البرنامج الجديد.
اإليــرادات  ارتفعــت  الرســمية،  اإلحصــاءات  وحســب 
العــام  هــذا  مــن  األولــن  الشــهرين  الضريبيــة خــال 

الفتــرة  بنفــس  مقارنــة  دوالر  مليــون   70.2 بمقــدار 
مــن العــام املاضــي لتصــل إلــى 962.2 مليــون دوالر، 
 . املحليــة  اإليــرادات  مــن   %75.2 نســبته  مــا  مشــكلة 
وارتفعــت إيــرادات الضريبــة العامــة علــى املبيعــات 
 639 لتبلــغ   %7.5 نســبته  بمــا  والخدمــات  للســلع 

مليون دوالر.
لضريبــة  البــاد  فــي  والخدمــات  الســلع  وتخضــع 
إلــى  األعلــى  حدهــا  فــي  تصــل  متفاوتــة  مبيعــات 
16%، فيمــا تخضــع مختلــف القطاعــات االقتصادية 
واألفراد لضريبة دخل تختلف من قطاع آلخر تصل 

إلى 35% كالقطاع املالي .

األردن يتجه إلى زيادة الضرائب استجابة لصندوق النقد

هبوط جماعي للبورصات 
العربية

هبطت البورصات العربية بنحو 
جماعي في تداوالت األسبوع 

املاضي، مع تضررها من خسائر 
األسواق العاملية. وحلت بورصة 

مصر في صدارة األسواق الخاسرة 
مع هبوط مؤشرها الرئيسي 
بنسبة 4.3%، فيما انخفض 

مؤشر بورصة دبي بنسبة %1.8 
وهبط مؤشر بورصة أبوظبي 

بنحو 1.35%. وانخفضت بورصة 
مسقط بنسبة 1.32%، كما 

تراجع املؤشر الرئيسي للبورصة 
السعودية األكبر في العالم العربي 

بنسبة 0.97%، وأغلقت بورصة 
قطر على انخفاض بنسبة %0.5. 

وفي الكويت، انخفض املؤشر 
السعري بنسبة 0.29%، وتراجعت 

بورصة البحرين بنسبة %0.24، 
وهبطت بورصة األردن بنسبة 
0.23%. وقال أسامة السدمي، 

محلل أسواق املال لوكالة ألناضول، 
ر 

ّ
إن تراجع أسواق األسهم العاملية أث
على تحركات البورصات العربية 

التي تشهد باألساس انخفاضا في 
قيم وأحجام التداول بسبب هدوء 

التعامالت خالل شهر رمضان.

»تأثير سلبي« على اقتصاد 
بريطانيا

قال صندوق النقد الدولي إن خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي 
سيكون له تأثير »سلبي كبير« 

على اقتصاد اململكة املتحدة، الذي 
قد يعاني من االنكماش العام املقبل 

2017. جاء ذلك في تقييم لخبراء 
صندوق النقد خالل دراستهم 

السنوية لالقتصاد البريطاني، قبل 
أسبوع من االستفتاء على عضوية 

بريطانيا في االتحاد األوروبي 
الذي سُيجرى في 23 يونيو/ 

حزيران الجاري. ورأى الصندوق، 
في تقرير له مساء الجمعة، أنه إذا 

قرر البريطانيون في االستفتاء 
الخروج من االتحاد األوروبي، فإن 
ذلك سيؤدي إلى »فترة طويلة من 

عدم اليقني، الذي قد يؤثر على الثقة 
ب أسواق 

ّ
واالستثمار ويزيد من تقل

املال، إذ إن املفاوضات حول شروط 
جديدة قد تستمر سنوات«.

الكونغرس المكسيكي 
يكافح الفساد بحزمة قوانين
أجاز الكونغرس املكسيكي حزمة 
مشاريع قوانني ملكافحة الفساد، 

من بينها فرض عقوبات أكثر 
صرامة، إال أنه تم تجريدها من 

بنود كانت ستلزم املسؤولني 
الحكوميني بإعالن بيانات ذممهم 

املالية. وجعل الرئيس، إنريكي بينا 
نييتو، حملة تشديد قوانني مكافحة 

الفساد، أحد أهم أولويات حكومته 
التي يتهمها معارضوها باتخاذ 

موقف متراخ تجاه محاربة الفساد.
وصّوت نواب من الحزب الثوري 
التأسيسي الحاكم، الذي ينتمي 
إليه بينا نييتو وحلفاء لهم في 

الكونغرس، يوم الجمعة، وفق 
وكالة رويترز، أمس، ضد بند 

كان سيجبر الساسة املنتخبني 
واملسؤولني العموميني اآلخرين 

على إعالن ممتلكاتهم وضرائبهم 
وتضارب املصالح املحتمل.

أخبار

انتهاء إضراب 
نفطي في 

فرنسا

 حركــة املــرور 26 يومــا في مينــاء »فو الفيرا« النفطي على البحر املتوســط، وهو أكبر مركز 
ّ

أنهــى اتحــاد العمــال الفرنســي )ســي.جي.تي( إضرابــا، أدى لشــل
نفطي في الباد، وذلك حسبما قال مسؤول في شركة فلوكسيل التي تدير امليناء. وقال املسؤول لرويترز »التفريغ استؤنف في امليناء مساء يوم الجمعة 
». وتعطلت أكثر من 50 شاحنة نفط وسفن أخرى في امليناء قرب مرسيليا غير قادرة على تفريغ حموالتها، منذ أن انضم أعضاء اتحاد العمال الفرنسي 
إلى احتجاج عام على خطة حكومية إلصاح قوانن العمل في 23 مايو/ أيار املاضي. وتشــهد فرنســا تظاهرات وإضرابات منذ أن بدأت الحكومة الدفع 
)Getty( من أجل إصاحات مثيرة للجدل بقانون العمل، تقول النقابات إنها تقلص مكتسبات العمال.  

اقتصاد
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تجارة 
بالمعتقلين

1011
اقتصاد

الرياض ـ خالد الشايع

قضت لجنة الفصل في منازعات 
مسؤولني  بــإدانــة  املــالــيــة  األوراق 
في شركة مجموعة محمد املعجل 
بالتالعب في حسابات الشركة قبيل إدراجها 
في سوق املــال، األمر الذي سيجدد الثقة في 
الفترة  التي تعرضت لهزات خالل  البورصة 
ــيـــة بــســبــب أكـــثـــر مــــن قــضــيــة فــــي هـــذا  املـــاضـ

اإلطار، حسب محللني لـ »العربي الجديد«. 
وتــضــمــن الــحــكــم االبــــتــــدائــــي، وفـــقـــا ملــصــادر 
ــلــعــة، ســجــن مـــؤســـس املــجــمــوعــة محمد 

ّ
مــط

املــعــجــل وابـــنـــه ملــــدة خــمــس ســـنـــوات وفـــرض 
كتعويض  دوالر  مــلــيــون   425 بقيمة  غــرامــة 
للمساهمني الذين اكتتبوا في أسهم الشركة 
ــــي مــطــلــع عــام  عــنــد طــرحــهــا فـــي اكــتــتــاب أولـ
إيقاف  تم  بملكيتهم حتى  واحتفظوا   ،2008
أسهم الشركة عن التداول منتصف عام 2012.
ومن املقرر أن يعلن رسميا عن الحكم األسبوع 
ــدانــــني 30 يــومــا  الــــجــــاري، وســـيـــكـــون أمـــــام املــ
الستئناف الحكم أمام لجنة االستئناف، كما 
تــضــمــن الــحــكــم أيــضــا تــغــريــم شــركــة ديــلــويــت 
على  التدقيق  عملية  تــولــت  الــتــي  املحاسبية 

قوائم الشركة قبل الطرح، مبلغ 300 ألف ريال 
)الــــدوالر = 3.75 ريـــاالت( ومنعها مــن أعمال 
املــحــاســبــة ملـــدة عــامــني، بسبب األخــطــاء التي 
وقعت فيها. وحسب املصادر، لم يتم تحديد 
ــذي يــتــواجــد فــيــه املــعــجــل وعــائــلــتــه  املـــكـــان الــ
وســـط أحــاديــث تــؤكــد عــلــى وجــودهــم خــارج 
الـــبـــالد مــنــذ بــــدء األزمـــــــة. وتــســبــب الــتــالعــب 
بــحــســابــات الـــشـــركـــة الـــتـــي تــعــمــل فـــي مــجــال 
النفط والــبــنــاء فــي خــســارة أكــثــر مــن 34 ألف 
مستثمر أموالهم، حسب مصادر بالبورصة.

ــرارًا خـــالل  ــ ــكـ ــ ــان مـــحـــلـــلـــون قــــد طـــالـــبـــوا تـ ــ ــ وكـ
السنوات الثالث املاضية بفتح تحقيق صارم 
حول أزمة شركة املعجل التي أعلنت إفالسها 
بعد أقل من ثالث سنوات. وأكدوا على أن ما 
حدث في الشركة يؤكد على أن هناك تالعبا 
مــالــيــا كــبــيــرًا وقــــع فــيــهــا، مــعــتــبــريــن أن منح 
شركة صغيرة كشركة املعجل عالوة إصدار 

بـ60 ريااًل كان أمرًا يدعو إلى الريبة.
ويؤكد املحلل املالي سعود الحسن، لـ »العربي 
الثقة لسوق  الجديد«، على أن الحكم سيعيد 
التي تسببت بها  الهزة  السعودية، بعد  املــال 
أكثر من قضية، خاصة قضية املعجل، ويقول: 
»منذ البداية كان هناك تالعب واضــح تسبب 
في تأزم األمور، حيث ظل وضع الشركة حرجا 
ملــدة ثــالث ســنــوات، ألن قيمتها تــم تعظيمها 
بشكل مبالغ فيه عند الطرح وأضيفت عالوة 
إصدار غير حقيقية، تسبب في تحويل أكثر من 
477 مليون دوالر في حساب املالك األصلي«. 

ويؤكد الحسن أنه كان من الخطأ منح الشركة 
أن هيئة  مــشــددًا على  العالية،  اإلصــــدار  قيمة 
ســوق املــال شاركت في الخطأ نتيجة قبولها 
بـــهـــذا الــتــقــيــيــم املـــبـــالـــغ فــيــه وغـــيـــر الــحــقــيــقــي. 
ويضيف »كان هناك خلل كبير في أداة الشركة 
األمــر الــذي تسبب في تحملها خسائر كبيرة 
جدًا فاقت رأس مالها املدفوع بأكثر من %288 
كما أنها تمادت في أخذ القروض من البنوك 
وكــّبــدهــا  الحقيقية  احــتــيــاجــاتــهــا  فـــاق  بشكل 
ديونا ضخمة جدًا لم يتم االستفادة منها في 

تحسن وضع الشركة املالي«.
ويعد الحكم األول من نوعه الذي يصدر في 
نتيجة  في شركة  على مسؤولني  السعودية 
األولــي لشركتهم، وجاء  الطرح  في  تالعبهم 
تحت بند املـــادة 49 مــن نظام الــســوق املالية 

الذي يختص بالتالعب والتحايل املالي.
ــد رئــيــس املــجــلــس املــحــاســبــي،  مـــن جــانــبــه أكـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعــ ــم، لـــــ »الــ ــاســ ــقــ ــيــــد الــ ولــ
تــعــويــض املــســاهــمــني يــجــب أن يـــطـــاول من 
اشترى األسهم الحقا، وبسعر مرتفع، ألنهم 
اتـــخـــذوا قـــرارهـــم بــنــاء عــلــى الــتــقــاريــر املــالــيــة 

املزيفة التي قدمتها الشركة لهم.
ويقول القاسم: إن »ما حدث كان تالعبا، تماما 
ــنــــرون( األمــيــركــيــة،  كــمــا حـــدث مـــع شــركــة )ايــ
وهو ما أكدته التحقيقات الرسمية، والدليل 
العقوبة القاسية، والتي هي أولى العقوبات 

التي توقع على مالك الشركة«.
وكانت شركة )اينرون( قد تالعب املسؤولون 
فـــي بــيــانــاتــهــا قــبــل نــحــو عــشــر ســــنــــوات، ما 
تسبب في خسارة آالف األميركيني ثرواتهم، 
مــتــهــمــني مــجــلــس إدارة ومــــالك ومــحــاســبــني 
قـــانـــونـــيـــني بــتــضــخــيــم ســـعـــر ســـهـــم الــشــركــة 
أكــدت  أن  بعد  املستثمرين، وخــاصــة  لــخــداع 
شركات محاسبية أن السعر العادل لالكتتاب 
الواحد  للسهم  الشركة كان 4.8 دوالرات  في 

وليس 18.6 دوالرا كما تم اعتماده حينها.

القاهرة ـ العربي الجديد

حــذر مــســؤولــون بــالــغــرف الــتــجــاريــة واتــحــاد 
في  الكبير  االرتفاع  من  املصرية،  الصناعات 
األيــام  الضرورية خــالل  السلع  أسعار بعض 
الـــنـــواب للرسوم  ــرار مجلس  إقــ املــقــبــلــة، بــعــد 
ــكـــومـــة عــلــى  ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـــحـ ــدة الــ ــديــ ــجــ الــ
الرئيس  لــقــرار  تنفيذًا  مــســتــوردة،  عــدة سلع 
املصري عبد الفتاح السيسي، بزيادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى عــــدد جـــديـــد مـــن املــنــتــجــات 
ــارج، مـــن بــيــنــهــا الــســكــر  ــتـــوردة مـــن الــــخــ املـــسـ

واملالبس الجاهزة.
ــلـــويـــات والــســكــر  ــع رئـــيـــس شــعــبــة الـــحـ ــوقــ وتــ
باتحاد الصناعات عالء البهي، في تصريحات 
لـ »العربي الجديد«، ارتفاع سعر كيلو السكر 
ــــى 8 جــنــيــهــات  إلــ ــا  ــيـ ــالـ مــــن 5.5 جـــنـــيـــهـــات حـ
العصائر  أســعــار  مــا سيرفع  الــواحــد،  للكيلو 
والـــدقـــيـــق وأي منتج  والــبــيــض  والـــحـــلـــويـــات 
السكر به كمكون صناعي. وحذر  آخــر يدخل 
من حــدوث بلبلة بالسوق خالل األيــام املقبلة 
بسبب االرتفاع الكبير في سعر السكر، مؤكدًا 
تأثر الكثير من األسر املصرية من تلك الزيادة. 

وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الـــخـــطـــة واملـــــوازنـــــة بــمــجــلــس 
ــــواب، األســــبــــوع املــــاضــــي، عــــن مــوافــقــتــهــا  ــنـ ــ الـ
ـــرارات الــتــي أصـــدرهـــا الــســيــســي في  ــقـ عــلــى الــ
شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، بــزيــادة 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة ملــئــات الــســلــع مـــن بينها 
واألخــشــاب  الفواكه  واملــالبــس وبعض  السكر 
ــة، ومـــســـتـــحـــضـــرات  ــديــ ــلــ واملــــصــــنــــوعــــات الــــجــ
التجميل واألقمشة واملنسوجات. وأكد مصدر 
مسؤول بشعبة املواد الغذائية بغرفة القاهرة 
التجارية، لـ »العربي الجديد«، أن هناك حالة 
الكبيرة  الــزيــادة  الــغــرفــة بسبب  داخـــل  غليان 
ألسعار الكثير من املنتجات التي أثرت سلبا 
ــح املــصــدر،  ــ عــلــى الــتــجــار واملـــواطـــنـــني، وأوضـ
الذي رفض ذكر اسمه، أن الغرفة أبلغت اللجنة 

االقـــتـــصـــاديـــة بـــالـــبـــرملـــان بـــانـــفـــالت األســـعـــار، 
مشيرًا إلى أن الغرفة حذرت في تقرير أرسلته 
اللجان االقتصادية من حالة  نــواب  لعدد من 
الــفــوضــى الــعــارمــة وســخــط الــشــعــب إذا زادت 

األمور عن حدها خالل األيام املقبلة.
وتــوقــع املــصــدر أنــه بمجرد اإلعـــالن عــن رفع 
أسعار »السكر« من جانب الدولة سوف يقوم 
ــام املــقــبــلــة بسحب  ــ بــعــض الــتــجــار خـــالل األيـ
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الـــســـكـــر لــتــخــزيــنــهــا، مــا 
أكد رئيس  سيضاعف األسعار. ومن جانبه 
شعبة املالبس بغرفة القاهرة التجارية علي 
شــكــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــغــرفــة في 
حالة قلق من الرسوم اإلضافية على املالبس 
املـــســـتـــوردة، مــؤكــدًا أن ضــعــف إنــتــاج القطن 
وإغالق الكثير من مصانع النسيج في مصر 
أديــا إلــى اعتماد الــســوق بــدرجــة كبيرة على 
املـــالبـــس املـــســـتـــوردة مـــن الــــخــــارج، مــتــوقــعــا 
زيــــــادة أكـــثـــر مـــن 200% عــلــى املـــالبـــس حــال 
فـــرض الــرســوم اإلضــافــيــة، الفــتــا إلـــى أن هــذا 
األمر سيؤدي إلى إغالق الكثير من املحالت 
ــة الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى بـــيـــع املـــالبـــس  ــاريـ ــتـــجـ الـ

وتشريد اآلالف من العمالة املوجودة بها.

رام اهلل ـ محمد الرجوب

اقـــتـــرب كـــل مـــن الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل من 
االتفاق حول البنود املختلف عليها في قانون 
»الضمان االجتماعي« الذي أثار جداًل واسعا 
في األوساط العمالية عقب مصادقة الرئيس 
ــبــــاس، عــلــيــه بـــدايـــة  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــ
العام الجاري. وكشف عضو الحملة الوطنية 
لـــلـــضـــمـــان االجـــتـــمـــاعـــي إيـــــــاد الــــريــــاحــــي، فــي 
التوصل  الجديد«، عن  لـ »العربي  تصريحات 
إلى اتفاق حول تعديل معامل احتساب الراتب 

التقاعدي، ليصبح 2% بداًل من %1.7.
ويـــعـــنـــي ذلـــــك أن الـــعـــامـــل املـــلـــتـــزم بــتــســديــد 
االشـــتـــراكـــات لــصــنــدوق الــضــمــان، سيحصل 
عند خروجه من سوق العمل، في حال بلوغه 
تــعــرضــه للعجز ألي سبب  أو  الــتــقــاعــد،  ســن 
على راتب تقاعدي يتم احتسابه على أساس 
الــراتــب الــشــهــري األخــيــر الـــذي تــقــاضــاه على 
 )380 دوالرًا( 

ً
أال يقل الراتب عن 1450 شيكال

هي قيمة الحد األدنى لألجور املعمول به في 
فلسطني. 

الوفاة  راتــب  احتساب  أن  الرياحي،  وأوضــح 
البدء  لحظة  منذ  سيتم  الصندوق  ملشتركي 
بـــدفـــع املـــســـاهـــمـــات، مــعــتــبــرًا أن ذلــــك »يــوفــر 
الحماية ألطفال وعائالت العاملني املتوفني، 

علما أن القانون السابق نص على مساهمة 
العامل بـ 24 اشتراكا«.

وأكد أن الحوار بني أطراف اإلنتاج بوساطة 
الــكــتــل الــبــرملــانــيــة فـــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي 
ــفـــر عــــن تـــعـــديـــل مــــا وصــفــه  الــفــلــســطــيــنــي أسـ
بـــ«اإلجــحــاف الــذي تضمنه الــقــانــون السابق 
بـــحـــق الـــنـــســـاء الــــعــــامــــالت، بــحــيــث أصــبــحــن 
قــــادرات عــلــى تــوريــث راتــبــهــن الــتــقــاعــدي في 
حـــال الـــوفـــاة، فـــي حـــال لـــم يــكــن هــنــاك معيل 

آخر لألسرة«. وأشار إلى إدخال تعديل آخر 
ينصف األفــراد ذوي اإلعاقة، علما أن قانون 
الضمان املختلف عليه لم يأت على ذكر هذه 
الرياحي أن يؤدي استمرار  الفئة. واستبعد 
الـــخـــالف عــلــى نــســب مــســاهــمــات الــعــامــلــني، 
وأرباب العمل في صندوق الضمان، إلى فشل 
مــشــروع الــضــمــان االجــتــمــاعــي فــي فلسطني، 
ولكنه دعا القطاع الخاص إلى تفهم الحاجة 
لــرفــع مــســاهــمــتــه، فــي ظــل الــظــروف الصعبة 
التي يعيشها العاملون. وقال إن الباب ما زال 
النقطة  أمــام مزيد من الحوار حول  مفتوحا 
املهلة  انــتــهــاء  رغـــم  عليها  املختلف  األخــيــرة 
الــزمــنــيــة الـــتـــي حــددتــهــا الــحــكــومــة مـــن أجــل 

التوصل إلى تفاهمات لتعديل القانون. 
ويـــتـــيـــح الـــقـــانـــون لــلــعــامــلــني فــــي الــقــطــاعــني 
األهلي والخاص، الحصول على تقاعد، عند 
العمل، مقابل مساهمات  الــخــروج من ســوق 
مالية شهرية في صندوق الضمان، يدفعها 
الــعــمــال، وأربـــــاب الــعــمــل، بـــدال مـــن اســتــمــرار 
ــأة نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة«  ــافــ ــكــ الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام »مــ

املعمول به حاليا.
واتفق أطراف الحوار على أن تكون الحكومة 
الــضــامــن ألمــــوال صــنــدوق  الفلسطينية هــي 
الــضــمــان. وكــانــت »ضمانة الــدولــة« مــن أكثر 

النقاط الخالفية، في القانون.

مواجهة التالعب 
بالبورصة

عمال فلسطينيون في قطاع البناء )فرانس برس(

موجة غالء جديدة تضرب األسواق في مصر

اتفاق وشيك على »الضمان االجتماعي«

عقوبات قاسية لشركة سعودية 
غرّرت بآالف المستثمرين

الحوثيون يبحثون 
عن مصادر جديدة 

لمواجهة أزمتهم المالية

قضت لجنة الفصل 
في منازعات األوراق 

المالية السعودية بإدانة 
مسؤولين في شركة 

تم طرحها في البورصة، 
وتسببت في خسائر 

آلالف المستثمرين

مال وناس أسواق

فلسطين

100
استنزف الحوثيون احتياطي 
األجنبي  النقد  مــن  اليمن 
 100 سوى  منه  يتبق  ولم 
باإلضافة  دوالر،  مليون 
السعودية  الوديعة  ــى  إل
البالغة مليار دوالر، بدًال من 
4.2 مليارات دوالر في شهر 

مارس/ آذار 2015.

تحقيق

البيانات المالية تكشف 
ارتفاع خسائر الشركة إلى 

955 مليون ريال

إطالق سراح عشرات 
المواطنين مقابل مبالغ 

مالية كبيرة

فدية المعتقل 
الواحد تصل إلى 

40 ألف دوالر

توقعات بارتفاع 
أسعار السكر والمالبس 

خالل األيام المقبلة

صنعاء ــ فاروق الكمالي

اعتقلت مليشيات جماعة أنصار 
الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون(، قــبــل نــحــو 9 
أشهر، شيخا سلفيا في صنعاء، 
قــادة ميدانيون  الجاري بدأ  الشهر  ومطلع 
تــابــعــون لــهــم مــفــاوضــات مـــع نــجــلــه األكــبــر 
لإلفراج عنه في صفقة مالية يحصلون بها 
عملياتهم  لتمويل  ــوال  األمــ مــن  مــزيــد  على 
ــقــــل رغـــــــم أنـــــــه مــــعــــروف  ــتــ ـــة. واملــــعــ ــيـ ــربــ ــحــ الــ
بانتمائه للجماعة السلفية، إال أنه ال ينشط 
سياسيا ويعمل في التجارة ولديه عدد من 

املتاجر والعقارات. 
ــــض ذكـــر  ــقـــل، والــــــــذي رفــ ــتـ وقـــــــال نـــجـــل املـــعـ
اســـمـــه، لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إن أكــثــر من 
إنه ال توجد  قائد ميداني للحوثيني يقول 
اتهامات لوالدي، وهم يفاوضونني لإلفراج 
عــنــه مــقــابــل دفــــع 5 مــاليــني ريــــال )20 ألــف 

دوالر(«.
التقى قياديا مقربا مــن زعيم  أنــه  وأوضـــح 
الـــجـــمـــاعـــة عـــبـــد املــــلــــك الــــحــــوثــــي، وأبـــلـــغـــه 
بــاملــوافــقــة عــلــى دفــــع املــبــلــغ مــقــابــل شـــروط 

يضمن بها اإلفراج عن والده. 
ويعاني الحوثيون من جفاف املوارد املالية 
ما  مسبوقة،  غير  ضائقة  يــواجــهــون  حيث 
دفعهم إلى البحث عن مصادر جديدة غير 
قانونية للحصول على األمــوال. واستنزف 
الـــحـــوثـــيـــون احـــتـــيـــاطـــي الـــيـــمـــن مــــن الــنــقــد 
ولــم يتبق منه ســوى 100 مليون  األجنبي 
السعودية  الــوديــعــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  دوالر، 
بــداًل من 4.2 مليارات  البالغة مليار دوالر، 
آذار 2015، حسب  مـــارس/  فــي شهر  دوالر 
ــوزراء اليمني  ــ تــصــريــحــات نــائــب رئــيــس الــ

ووزير الخارجية، عبد امللك املخالفي.
الحوثي تسير  أن جماعة  واعتبر مراقبون 
عــلــى خــطــى مــلــيــشــيــات »داعــــــــش«، بــعــد أن 
إلى  سجونها  فــي  املعتقلني  قضية  حــولــت 
تــجــارة ومــصــدر لــلــمــال. وأفـــرج الحوثيون، 
الــداعــيــة السلفي  املــاضــي، عــن  الجمعة قبل 
عـــبـــد املـــجـــيـــد الــــريــــمــــي، والـــــــذي اعـــتـــقـــل فــي 

سجونهم منذ نحو عام.
ــكــــون اإلفــــــــــراج عــن  ــبــــون أن يــ ــراقــ ورجـــــــح مــ

لتنظيم  والءه  أعلن  الــذي  السلفي  القيادي 
ـــش قـــد تـــم بــمــوجــب صــفــقــة مــالــيــة، وأن  داعـ
ــــالق عــشــرات  جــمــاعــة الـــحـــوثـــي تــســعــى إلطـ
املعتقلني مقابل دفع مبالغ مالية، استباقا 
ألي اتفاق بشأن املعتقلني مع الحكومة في 

مشاورات الكويت. 
ــمـــي، قــــال الــنــائــب  ــريـ وعـــقـــب اإلفـــــــراج عـــن الـ
فــي صفحته  للحوثيني،  املــوالــي  الــبــرملــانــي 
بــمــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«: 
ــــاب،  »لــقــد أبـــرمـــت صــفــقــات مــالــيــة مـــع اإلرهـ
وهــي تــســويــات مؤقتة اشــتــركــت فيها دول 

وشخصيات«. 
وأكدت مصادر موثوقة لـ«العربي الجديد« 
أن عــددًا مــن املعتقلني فــي سجون الحوثي 
تم اإلفراج عنهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، 
ــــدرًا مــهــمــا  ــــصـ ــبــــح املـــعـــتـــقـــلـــون مـ حـــيـــث أصــ

لتمويل جماعة الحوثيني.
ــادر أن إطــــالق الــحــوثــيــني  وأوضـــحـــت املـــصـ
لــلــريــمــي تـــم مــقــابــل مــبــلــغ كــبــيــر مـــن املــــال، 
ـــر الــتــربــيــة  وأيـــضـــا لـــم يــتــم اإلفـــــراج عـــن وزيـ
الـــســـابـــق عــبــد الـــــــرزاق األشــــــول إال بــعــد أن 

دفعت أسرته فدية كبيرة من املال. وأشارت 
إلى أن قيادات ميدانية من الحوثيني تجري 
مفاوضات مع عائالت معتقلني سياسيني 
لإلفراج عنهم مقابل دفع مبالغ مالية، في 
خطوة تسعى من خاللها الجماعة لتوفير 
األمــوال، واستباقا ألي خطوة قد تنتج عن 
املعتقلني.  عــن  بــاإلفــراج  الكويت  مــشــاورات 

وأعلنت مصادر تابعة للحوثيني، األسبوع 
قبل املاضي، عن اتفاق توصلت إليه لجنة 
املعتقلني في مشاورات الكويت على تبادل 

1000 أسير قريبا.
وأوضحت املصادر أن عملية االبتزاز التي 
املختطفني  أسر  بحق  الحوثيون  يمارسها 
ــة املـــعـــتـــقـــل ومـــوقـــعـــه  ــانــ ــكــ ــم بـــحـــســـب مــ ــتــ تــ
إليه وتــراوح  التي توجه  السياسي والتهم 
املــبــالــغ بــني 500 ألـــف إلـــى 10 مــاليــني ريــال 

يمني )2000 إلى 40 ألف دوالر(.
الخبير االقتصادي  أكــد  السياق،  وفــي هــذا 
ــربــــي  ــعــ ـــ«الــ ــــني الـــتـــمـــيـــمـــي، لــ ــــاسـ الـــيـــمـــنـــي يـ
الــجــديــد«، أن ثــمــة مــن بـــدأ اآلن بــاملــســاومــة 
ــع ذوي املــعــتــقــلــني لـــكـــي يــســتــبــق حــلــول  مــ
اســتــحــقــاق إطــالقــهــم اســتــنــادًا إلـــى الــوعــود 
التي قطعتها املليشيا في الكويت، واعتبر 
أن هذا هو الذي يفسر ملاذا يبدو النافذون 
فـــي املــلــيــشــيــا حــريــصــني عــلــى إنـــهـــاء حــالــة 

املعتقلني باإلفراج ولكن مدفوع األجر.
االقتصاد  هــامــش  على  إنــه  التميمي  وقـــال 
ــاء، بـــــرزت  ــعــ ــنــ املــــتــــدهــــور بـــعـــد ســــقــــوط صــ

املــتــاجــرة باملعتقلني، وهــي واحــدة  ظــاهــرة 
التي نتجت عن سقوط  الظواهر  أســوأ  من 
الـــدولـــة بــيــد املــلــيــشــيــا. وأضـــــاف إنـــنـــا أمـــام 
نــمــوذج مــلــيــشــيــاوي بــالــغ الـــســـوء، حــيــث ال 
أيديولوجية أوضح من أيديولوجية النهب 

والسلب.
صـــــارخـــــة  نـــــــمـــــــاذج  هــــــنــــــاك  أن  وأوضــــــــــــــح 
هذه  سجانو  بها  يــقــوم  الــتــي  للمساومات 
الفدية تــجــاوزت حدود  أن  إلــى حد  املرحلة 
الــعــشــريــن مــلــيــونــا وهـــنـــاك عـــائـــالت تشكو 
مــن أن أبــنــاءهــا الــذيــن خــرجــوا مــن سجون 
الــريــاالت كفدية  مــاليــني  دفــع  املليشيا بعد 

تعرضوا لالعتقال مرة أخرى.
اليمنية في مشاورات  الحكومة  وقــدم وفــد 
 
ً
معتقال  2630 أســمــاء  تضم  قائمة  الكويت، 

ــيـــات الــــحــــوثــــي فـــــي عـــــــدد مــن  ــيـــشـ ــلـ لـــــــدى مـ
مـــحـــافـــظـــات الـــجـــمـــهـــوريـــة. لـــكـــن مــنــظــمــات 
حقوقية تقول إن عدد املعتقلني في سجون 
الحوثي يقترب من 10 آالف معتقل، بينهم 
الحوثيون  اعتقلهم  ومــواطــنــون  نــاشــطــون 

ألسباب مختلفة.
وقال موظف في إحدى الجهات الحكومية 
عمه  ابــن  اعتقلوا  إنهم  الجديد«،  لـ«العربي 
املـــوظـــف فـــي شــركــة خــاصــة لــحــوالــي شهر 
ــال )2000  وأطــلــقــوه بــعــد دفـــع 500 ألـــف ريــ
الـــرصـــد والــتــوثــيــق  دوالر(. ويـــقـــول مــنــســق 
ــــد« املــحــامــي أحــمــد عــرمــان،  بــتــحــالــف »رصـ
وصــول عــدد املختطفني في كل املحافظات 
إلــى سبعة آالف شخص تقريبا، استطعنا 

الوصول إلى 1472.
ـــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــامـــي، لـ ــحـ ـــح املـ ــ وأوضــ
يـــســـتـــخـــدمـــون املــخــتــطــفــني،  الـــحـــوثـــيـــني  أن 
ــوال. وقــال  ــ وتــتــم املــتــاجــرة بــهــم لــكــســب األمــ
أطــفــااًل  واحــتــجــزوا  اختطفوا  الحوثيني  إن 
كرهائن، للضغط على أقاربهم، ويقّدر عدد 
هؤالء األطفال بـ193 حالة وأطلق معظمهم 

في محافظات صعدة وصنعاء وإب وتعز.
الجديد«،  لـ«العربي  أمنية،  مصادر  وقالت 
إن عمليات االبتزاز والسمسرة تتم على يد 
حوثيني أو محامني، أو ضباط، أو أشخاص 
ــّدعـــون مــعــرفــتــهــم بــمــكــان تــواجــد  عـــاديـــني يـ
املعتقلني وقــدرتــهــم عــلــى إطــــالق ســراحــهــم 
مقابل مبالغ مالية ضخمة، يطلبونها من 

أهل املعتقل.
امللحق  البريهي،  مها  اإلعالمية  وأوضحت 
بــيــروت،  فــي  اليمنية  الــســفــارة  فــي  الثقافي 
ــه تــــم إبــالغــهــا  ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة، أنـ
تطلب  الــحــوثــي  مليشيا  أن  مفاجئ  بشكل 
مبلغ 20 ألف ريال سعودي )5 آالف دوالر( 
مقابل اإلفــراج عن أحد أقاربها املحتجزين 

بمحافظة الحديدة. وقال مقربون من عائلة 
القيادي في حزب اإلصالح محمد أبو زيد، 
املــعــتــقــل فـــي ســجــون الــحــوثــيــني بمحافظة 
الحديدة )غرب اليمن(، إن مشرف الحوثيني 
فــي منطقة »الــحــشــابــرة« يــمــارس االبــتــزاز 
مــعــهــم، ويــطــلــب منهم مــبــالــغ مــالــيــة مقابل 

إسعاف والدهم املريض في املعتقل. 
وأكــدوا أن قياديا حوثيا في املنطقة يدعى 
أبــــو هـــاشـــم، طــلــب مـــن نــجــل املــعــتــقــل مبلغ 
السماح  مقابل  دوالرًا(   250( ريـــال  ألــف   50
بإسعاف والده املريض فقط؛ وهو ما عجز 
عنه نجل املختطف الذي طلب منهم إدخاله 
أي مــشــفــى لــيــتــكــفــل بــعــالج والـــــده وهــــو ما 

رفضه الحوثيون.

اتجهت مليشيات الحوثيين إلى االتجار بالمعتقلين اليمنيين، لمواجهة أزمتهم المالية الخانقة، 
حيث طالبوا بمبالغ كبيرة مقابل اإلفراج عنهم، حيث تراوح فدية الفرد بين 500 ألف ريال يمني 

)2000 دوالر( و10 ماليين ريال )40 ألف دوالر(
بدء تحصيل الزكاة من المصارف والشركات

ناقش وكيل أول محافظة الحديدة غربي اليمن، محمد عياش قحيم، 
فـــي اجــتــمــاع، أمــــس، ضـــم مـــديـــري عــمــوم فــــروع املـــصـــارف الــتــجــاريــة 
واألهلية ومديري شركات االتصاالت، آلية تحصيل إيرادات الزكاة من 
التابعة للحكومة الشرعية،  املصارف والشركات. وحسب وكالة سبأ 
الحميري، تقريرًا عن أهمية  العام باملحافظة، جمال  املدير  استعرض 
تحصيل إيــــرادات الــزكــاة مــن فـــروع املــصــارف وشــركــات االتــصــاالت 
الزكاة  دفــع  الجميع  على  يوجب  الــذي  املحلية  السلطة  قانون  بموجب 
عبر مكاتب الواجبات في املحافظة. وأقر االجتماع منح مديري عموم 

فـــروع الــبــنــوك الــتــجــاريــة وشــركــات االتــصــاالت مــدة أســبــوع يتم فيها 
التواصل مع املراكز الرئيسية للبنوك وشركات االتصاالت للرد على 
هذا املوضوع، خاصة وأن هناك أحكامًا صدرت ضد املتخلفني الذين 
لم يلتزموا بالسداد. وتسيطر الحكومة الشرعية على 10 محافظات 
على  الحوثيون  بينما يسيطر  البالد،  محّررة جنوب ووســط وشــرق 
للبنك  حديث  تقرير  وحسب  صنعاء.  العاصمة  بينها  محافظة  عــدة 
الفقراء زاد مــن 12 مليون نسمة فــي شهر أبريل/ الــدولــي، فــإن عــدد 

نيسان عام 2015 إلى أكثر من 20 مليونًا حاليًا.

محمد  مجموعة  شركة  نشاط  بداية  وتعود 
عندما  الخمسينيات،  منتصف  إلــى  املعجل 
يتم  أن  قــبــل  فــرديــة  كمؤسسة  تسجيلها  تــم 
تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة 
العام تم  في أبريل/ نيسان 2007، وفي ذات 

الــعــمــل عــلــى تــحــويــلــهــا إلـــى شــركــة مساهمة 
برأسمال 266 مليون دوالر موزعة على 100 
مــلــيــون ســهــم تــبــلــغ الــقــيــمــة االســمــيــة للسهم 
مـــع منحها  ريــــــاالت ســـعـــوديـــة،  الــــواحــــد 10 
عالوة إصدار بقيمة 60 ريااًل، األمر الذي ثبت 

تقارير محاسبية  بناء على  اعتماده  تم  أنــه 
غــيــر صــحــيــحــة. ووفـــقـــا آلخـــر بــيــانــات مالية 
لــلــشــركــة بــلــغــت الــخــســائــر املــرحــلــة املــتــراكــمــة 
ــال، ما  املــاضــي 955 مليون ريـ ــر الشهر  أواخـ

تسببب في خسائر فادحة للمستثمرين.

آالف المستثمرين 
السعوديين 
تكبّدوا خسائر 
فادحة 
)فرانس برس(

الحوثيون 
يفاقمون 
أزمات اليمن 
)األناضول(
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عبد الحافظ الصاوي

كواحدة من الــدول النامية، فتحت 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ الــــــــســــــــودان أبـــــوابـــــهـــــا السـ
املباشرة،  األجنبية  االســتــثــمــارات 
مــنــذ بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، مـــتـــأثـــرة فـــي ذلــك 
مقدرات  على  املتوحشة  الرأسمالية  بسيطرة 
االقــتــصــاد الــعــاملــي. والـــســـودان إحــــدى الـــدول 
ــتـــوى الــــعــــالــــم، ويـــعـــد  ــسـ ــلـــى مـ ــرًا عـ ــقــ األشـــــــد فــ
تــوجــهــهــا الســتــقــدام االســتــثــمــارات األجنبية 
ــــى تـــمـــويـــل  ــلـ ــ أحـــــــــد األهـــــــــــــــداف لــــلــــحــــصــــول عـ
ــــي الـــقـــضـــاء  مــــشــــروعــــات تـــنـــمـــويـــة تـــســـاعـــد فـ
الفقر والــبــطــالــة. وفــي مــحــاولــة للخروج  على 
ــتـــصـــادي املــــفــــروض عليها  مـــن الـــحـــصـــار االقـ
الواليات  من  االقتصادية  العقوبات  بموجب 
ــدار تــشــريــع  ــ املـــتـــحـــدة، تــســعــى الــــســــودان إلصــ
واستقطاب  بجذب  الخاص  لقطاعها  يسمح 
تعول  املباشرة، حيث  األجنبية  االستثمارات 
لــلــبــاد عــلــى دور كبير  الــخــطــة االقــتــصــاديــة 

للقطاع الخاص يتجاوز نسبة %89.
للتعاون بني  أن يشكل مجلس  املخطط  ومــن 
الــحــكــومــة والــقــطــاع الــخــاص يــتــكــون مــن 100 
بـ 14 عضوًا فقط،  عضو، تمثل فيه الحكومة 
وتكون مهمته النظر في املعوقات التشريعية 
ــطــــاق الــقــطــاع  ــن انــ واإلداريـــــــــــة الـــتـــي تـــحـــد مــ
ــل ســتــنــجــح هـــــذه الــخــطــوة  ــــاص. لـــكـــن هــ ــــخـ الـ
فــي جـــذب املــزيــد مــن االســتــثــمــارات األجنبية 
املــبــاشــرة لــلــســودان؟، ومــا هــي نتائج تجربة 
املباشرة  األجنبية  االستثمارات  السودان مع 

خال العقد املاضي على األقل؟
نظرًا لطبيعة االقتصاد السوداني الذي يعاني 
مـــن مـــعـــدالت عــالــيــة مـــن الــفــقــر تــصــل حسب 
تقديرات خط الفقر القومي إلى نسبة %46.5 
من إجمالي السكان، نجد لذلك دالالت سلبية 
عــلــى مــعــدالت االدخـــــار، حــيــث تــظــهــر بــيــانــات 
عام 2014 أن إجمالي املدخرات الكلية كنسبة 
ــالـــي بــلــغــت %10،  مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـ
بينما االستثمارات الكلية كنسبة من الناتج 
الفجوة  وهــذه   ،%18 بلغت  اإلجمالي  املحلي 
بني معدالت االدخــار واالستثمار، يتم سدها 
من خال مصادر عدة، منها الدين املحلي أو 
الخارجي، أو االستثمارات األجنبية املباشرة.

أداء ضعيف 
أن  لـــوحـــظ   2014  –  2004 مــــن  الـــفـــتـــرة  ــــال  خـ
مــســاهــمــة االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة املــبــاشــرة 
ــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي  ــودان، كــنــســبــة مــ ــ ــســ ــ ــي الــ فــ
اإلجمالي، كانت في أفضل معدالتها في عام 
2004، حــيــث وصــلــت إلـــى 7%، ثــم أخــــذت في 
لتصل  و2006   2005 عــامــي  فـــي  االنـــخـــفـــاض 
أن  إال  إلــى نسب 5.9% و%5.1،  الــتــوالــي  على 
عــام 2014 يعد األقــل وفــق هــذا املــؤشــر، حيث 
املباشرة  األجنبية  االستثمارات  نسبة  بلغت 
لــلــســودان.   الــنــاتــج املحلي  1.7% مــن إجــمــالــي 
ــانـــات الــبــنــك  ــيـ ــاعــــدة بـ ــاءات قــ ــ ـــصـ وحـــســـب إحــ
الــــدولــــي، فــــإن الــــســــودان اســتــقــبــل عــلــى مـــدار 
مليار   19.3 حــوالــى   2014  –  2004 مــن  الفترة 
تــدفــقــات االســتــثــمــار األجنبي  دوالر كــصــافــي 
املــبــاشــر، وهــو مبلغ شديد الضآلة مــن حيث 
والتنمية،  لــاســتــثــمــار  الـــســـودان  احــتــيــاجــات 
أي أن املتوسط السنوي خــال العام بلغ 1.7 
ــاح  مــلــيــار دوالر فــقــط. وبــيــنــمــا نــجــد أن األربــ
املــتــواجــدة  األجنبية  الــشــركــات  الــتــي حولتها 
في السودان خال نفس الفترة قد وصلت إلى 
يصل  ســنــوي  وبمتوسط  دوالر،  مليار   16.7
إلى 1.5 مليار دوالر، وهو ما يعني أن الفارق 
بـــني إجــمــالــي صــافــي تــدفــقــات االســتــثــمــارات 
األجــنــبــيــة املــبــاشــرة بـــالـــســـودان ومـــا تحصل 
ــاح يــتــم خــروجــهــا من  عليه الــشــركــات مــن أربــ
الــبــاد يصل إلــى 2.6 مليار دوالر. مــع األخــذ 
فــي االعــتــبــار أن مــا يتم ترحيله مــن أربـــاح ال 
يعني انتهاء أعمال هذه الشركات بالسودان، 
ولكنها تمتلك أصولها وتستمر في استنزاف 
مـــوارد االقــتــصــاد الــســودانــي مــن خــال بوابة 
خـــروج أربـــاح الــنــشــاط االقــتــصــادي. وتعكس 
ــام املــعــادلــة املقلوبة لـــدور االســتــثــمــارات  األرقــ
ــودان، فــفــي عــام  ــســ األجــنــبــيــة املـــبـــاشـــرة فـــي الــ
2008 بلغ صافي تدفقات االستثمار األجنبي 
التي  األربــــاح  بلغت  بينما  دوالر،  مليار   1.6

مسقط ــ العربي الجديد

أنها  ُعــمــان،  في سلطنة  املالية  وزارة  أعلنت 
ــة بــقــيــمــة 2.5 مــلــيــار  ــيـ ــنـــدات دولـ ــدرت سـ ــ أصــ
دوالر أميركي، في إطار تنفيذ خطة لتمويل 

عجز املوازنة العامة للدولة.
ــرت الـــــــوزارة فـــي بـــيـــان لــهــا وفــــق وكــالــة  ــ وذكــ
ــبـــاء الــُعــمــانــيــة، أمــــس، أن إجــمــالــي قيمة  األنـ
طــلــبــات االكــتــتــاب فـــي الــســنــدات تـــجـــاوزت 6 

مليارات دوالر تقدم بها 524 مستثمرًا.
والسندات الدولية، هي أوراق مالية تصدرها 
ــــات لـــــاقـــــتـــــراض مــــــن مــــؤســــســــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
فــائــدة متفق عليه  دولــيــة بسعر  ومـــصـــارف 

السودان،  حققتها االستثمارات األجنبية في 
4.3 مليارات دوالر، وبذلك تعد االستثمارات 
األجــنــبــيــة بـــالـــســـودان عــبــئــا عــلــى االقــتــصــاد 
الــســودانــي وليست مــســاعــدة لــه. وتــأتــي هذه 
االستثمارات  تــواجــد  لطبيعة  نــظــرًا  النتيجة 
األجـــنـــبـــيـــة املـــبـــاشـــرة فــــي أنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاد 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ وزارة  فـــبـــيـــانـــات  الـــــســـــودانـــــي، 
قــطــاع  أن  ــبـــني  تـ  2005 ــام  ــ عــ عــــن  بــــالــــســــودان 
الخدمات هو صاحب النصيب األكبر من تلك 
االستثمارات بنسبة 69.1% من االستثمارات 
ــام، وقـــطـــاع الــصــنــاعــة  ــعـ املــتــدفــقــة فـــي نــفــس الـ
30.3%، وقطاعة الزراعة 0.4%. وبا شك فإن 
اســتــهــداف قــطــاع الــخــدمــات مــن االستثمارات 
فالعمل  الريعية،  نظرتها  على  يــدل  األجنبية 
فـــي قــطــاع الـــخـــدمـــات يــحــقــق عـــوائـــد ســريــعــة، 

ولذلك نجد االستثمارات األجنبية بالسودان 
ــد فـــــي قــــطــــاع االتـــــــصـــــــاالت، ولــكــنــهــا  ــواجــ ــتــ تــ
البنية  أو  الــطــاقــة،  أو  النقل  نــشــاط  تغيب عــن 
األساسية. وكان يتوقع في ظل املزايا النسبية 
التي يمتلكها السودان في القطاع الزراعي، أن 
يتجاوز  األقـــل  على  أو  وافـــر  بنصيب  تحظى 
تـــلـــك املــــعــــدالت شــــديــــدة الـــضـــعـــف، وبــخــاصــة 
أنــه بعد أزمــة الــغــذاء في عامي 2006 و2007، 
اتجهت العديد من الدول العربية لاستثمار 

في السودان في املجال الزراعي. 

معوقات تدفق االستثمار للسودان  
با شك أن تراجع معدالت تدفق االستثمارات 
الــســودان له مجموعة  إلــى  األجنبية املباشرة 
من األسباب، منها الوضع السياسي السائد 

وتستحق الــســداد فــي آجــال مــحــددة، وتلجأ 
أو  املــالــي،  العجز  لتغطية  الــحــكــومــات  إليها 
ســداد ما عليها من ديــون قصيرة األجــل، أو 

لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية.
وبــحــســب بــيــان وزارة املــالــيــة الــُعــمــانــيــة، تم 
ــدات إلــــى شــريــحــتــني:  ــنـ تــقــســيــم إصــــــدار الـــسـ
السداد  مليار دوالر، يستحق  بمبلغ  األولــى 
بعد خمس سنوات من تاريخ اإلصدار بسعر 
الشريحة  قيمة  تبلغ  بينما   ،%3.62 فــائــدة 
الثانية 1.5 مليار دوالر تستحق السداد بعد 

10 سنوات بسعر فائدة %4.75.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أن »اإلقـــــبـــــال الـــكـــبـــيـــر مــن 
يعد  بــالــســنــدات  االكــتــتــاب  على  املستثمرين 
 عـــلـــى ثـــقـــة املـــســـتـــثـــمـــريـــن واملــــصــــارف 

ً
دلــــيــــا

العاملية باالقتصاد الُعماني«.
وتعد أسعار الفائدة على السندات الُعمانية 
مــرتــفــعــة بــالــنــظــر إلــــى أســـعـــار الـــفـــائـــدة على 
خليجية  دول  طــرحــتــهــا  الــتــي  الــديــن  أدوات 
وعربية خــال الفترة األخــيــرة، وفــق محللني 

ماليني.
وطــرحــت أبـــو ظــبــي فــي مــايــو/أيــار املــاضــي، 
ســـنـــدات ســيــاديــة بــقــيــمــة 5 مــلــيــارات دوالر، 
ــة عـــلـــى شــريــحــتــني تــبــلــغ كــــل واحـــــدة  مــــوزعــ
 5 ألجــــــل  األولــــــــى  دوالر،  ــار  ــيـ ــلـ مـ  2.5 مـــنـــهـــا 
ألجل  والثانية   ،2021 عــام  تستحق  ســنــوات 
نسبة  وبــلــغــت   .  2026 تستحق  ســنــوات   10
الفائدة 2.21% لسندات الـ 5 سنوات، و%3.15 
الـــ 10ســنــوات. وتواجه دول مجلس  لسندات 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي عـــجـــزا فـــي مــوازنــاتــهــا 
بسبب التراجع في أسعار النفط عامليا، مما 
أثر على عائدات الــدول التي تعتمد بعضها 

بنحو 90% من اإليرادات على بيع الخام.

اقتصادات على  أفسد عشرة  الــســودان ضمن 
مستوى العالم، حيث حلت في املرتبة 173 من 
بــني 176 دولـــة، وحصلت على 11 درجــة على 
مؤشر الشفافية الدولية املكون من 100 درجة. 
وبا شك أن لهذا التقويم داللة سلبية، تجعل 
يــتــراجــع، ألنــه سيجد  االستثمار  قـــرار  متخذ 
ــام مــدفــوعــات غــيــر رســمــيــة بــصــورة  نــفــســه أمــ

كبيرة، من شأنها أن تؤثر على نسب أرباحه، 
وبالتالي يفكر في أماكن أخرى أقل فسادًا. 

غياب األجندة الوطنية
كــثــيــرًا مـــا تــقــع الــــــدول الــنــامــيــة واألقــــــل نــمــوًا 
املستثمر  لقبول شــروط  الحاجة  تحت وطــأة 
التنموية  أولوياتها  تضع  أن  دون  األجنبي، 
في االعتبار، والسودان واحدة من تلك الدول، 
ــرة الــــتــــي تــنــوي  ــ ــيـ ــ تـــتـــصـــور عـــبـــر اآللــــيــــة األخـ
الشروع في تطبيقها، أن تؤدي إلى املزيد من 

تدفق االستثمارات األجنبية.
 فــحــســب كــثــيــريــن فـــــإن املــســتــثــمــر األجــنــبــي 
الــــربــــح، وال يعتني  لـــديـــه هــــدف واحـــــد وهــــو 
كــثــيــرًا بــقــضــايــا الــتــنــمــيــة وأولـــويـــاتـــهـــا، فــهــذه 
السودان،  على حكومة  لذلك  الحكومة،  مهمة 

أن تــعــيــد الــنــظــر فــي تــجــربــتــهــا، خـــال الــفــتــرة 
املــاضــيــة، وتــضــع أجــنــدة تنموية تــحــدد دور 

االستثمارات األجنبية املباشرة.
 ثـــم تــضــع مـــن مــحــفــزات االســتــثــمــار وضــمــان 
ــن خـــــال الـــتـــشـــريـــعـــات املـــنـــاســـبـــة،  وجــــــــوده مــ
املــزايــا املــطــروحــة لاستثمارات  فــا تــســتــوي 
املمنوحة  لتلك  الصناعة  قطاع  في  األجنبية 
أن  ينبغي  الصناعة  فقطاع  الخدمات،  لقطاع 
يــعــطــى أولـــويـــة فــي مــنــح املـــزايـــا والــضــمــانــات 
ملــا يــحــقــق مــن قــيــمــة مــضــافــة عــالــيــة، ووجـــود 
فــرص عمل دائــمــة ومستقرة، وكــذلــك تحسني 
أداء امليزان الجاري، ويعمل على سد الفجوة 
الــــدوالريــــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــســـودان منذ 
فترة، وبخاصة بعد انفصال جنوب السودان 

وتراجع العائدات النفطية بشكل كبير.

الكويت ـ محمود بدير

تــراجــعــت قيمة الــعــقــود، والــتــي تــمــت ترسيتها فــي الــشــرق 
ــار املــاضــي إلـــى 9 مــلــيــارات دوالر،  األوســــط خـــال مــايــو/ أيـ
نــيــســان 2016.  أبـــريـــل/  فـــي  مـــلـــيـــارات دوالر  ـــ 10  بـ مــقــارنــة 
ــيــــد« املــتــخــصــصــة فــي  وذكــــــر تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن مــجــلــة »مــ
ــط، أنــه رغــم تــراجــع قيمة العقود  اقــتــصــادات الــشــرق األوســ
لـــدول املنطقة  املــاضــي، إال أن هــنــاك رغــبــة جماعية  الــشــهــر 
غير  القطاعات  فــي  النمو  وتعزيز  اقتصاداتها  تنويع  فــي 
من  الكويت على %56  استحوذت  التقرير،  ووفــق  النفطية. 
قيمة العقود في الشرق األوســط خال مايو/ أيار املاضي، 
ــم 2 بمطار  بــفــضــل تــرســيــة أكــبــر عــقــديــن أولــهــمــا املــبــنــى رقـ
مــلــيــارات دوالر، والـــذي تصدر  الــدولــي بقيمة 4.3  الــكــويــت 
الــقــائــمــة، وتــــاه عــقــد تــصــمــيــم وبـــنـــاء مستشفى جــديــد في 
منطقة الصباح الصحية بالشويخ بقيمة 727 مليون دوالر. 

ــارات فــي املــركــز الــثــانــي بــعــقــود بلغت قيمتها  ــ وجــــاءت اإلمـ
ملياري دوالر، ثم السعودية بقيمة 595 مليون دوالر، يليها 
األردن بعقود بـ 350 مليون دوالر، وقطر 334 مليون دوالر، 
ومصر 330 مليون دوالر، وسلطنة ُعمان 310 مايني دوالر، 
التقرير  وأشـــار  دوالر.  مليون   20 بقيمة  بعقود  والبحرين 
أكثر  مــن  اللوجستية يعتبران  الــطــيــران والــخــدمــات  أن  إلــى 
املجاالت التي تنطوي على خلق فرص العمل وتحفيز  النمو 
االقتصادي على نطاق أوسع، الفتا إلى أن املطارات ستبقى 
البعيد.  املــدى  على  املتوقعة  االستثمارات  من  مهما  جانبا 
وذكر أن قطاع النقل الجوي سيساعد على توفير 2.4 مليون 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في دول الشرق األوسط، 
مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر موطنا 
ألكبر ثاث شركات طيران في املنطقة، مع توقعات بزيادة 
اتساع نشاطها لدى استامها مئات من الطائرات الجديدة 

التي طلبتها، والازمة لدعم التوسع املخطط له.

فقر استثماري

ُعمان تصدر سندات دولية 
لتمويل العجز

)Getty( سوق خضار في الخرطوم

مطار الكويت الدولي )فرانس برس(

دول الخليج تضم أكبر ثالث شركات طيران بالشرق األوسط )فرانس برس(

المطارات ستبقى جانبًا مهمًا من االستثمارات المتوقعة )فرانس برس( )Getty( الحرب تفاقم األوضاع المعيشية لليمنيين)Getty( سوق في سلطنة ُعمان

)Getty( العمل في إنتاج الذهب سبق أن توّقف بسبب إضراب عمالي

البنية األساسية أحد 
المعوقات أمام االستثمار 

األجنبي المباشر

مــن مشكات وصلت  والـــذي يعاني  بــالــبــاد، 
سنوات،  استمرت  والتي  األهلية  الحرب  إلــى 
ــنــــوب الــــــســــــودان عــن  ــال جــ ــفـــصـ ــانـ ــتــــهــــت بـ وانــ
شـــمـــالـــه، وهـــنـــاك مــشــكــات أخـــــرى فـــي إقــلــيــم 
دارفــــــــور وغـــيـــرهـــا مــــن املـــنـــاطـــق، تـــطـــالـــب إمـــا 
اآلخــر  واألمـــر  الــذاتــي.  بالحكم  أو  باالنفصال 
يــتــعــلــق بــالــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة املــفــروضــة 
على السودان منذ عام 1989 من قبل أميركا، 
وهو ما أدى إلى عزوف غربي عن االستثمار 
ــــودان.  أيـــضـــا تــمــثــل الــبــنــيــة  ــــسـ املــبــاشــر فـــي الـ
ــة املـــتـــواضـــعـــة فــــي الـــــســـــودان أحـــد  ــيــ األســــاســ
األجنبي  االستثمار  أمــام  الرئيسية  املعوقات 
املــبــاشــر. ويــطــل الــفــســاد كــأحــد عـــوامـــل نــفــور 
ــتــــواجــــد فــي  ــارات األجـــنـــبـــيـــة مــــن الــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الــــســــودان، فــمــؤشــر الــشــفــافــيــة الــدولــيــة أدرج 

السودان يراهن على القطاع 
الخاص لكسر الحصار

نواكشوط ـ العربي الجديد

ــاج  ــتــ ــة »تـــــــــازيـــــــــازت« إلنــ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــفــ ــ أوقــ
الـــــذهـــــب فـــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا عـــمـــلـــهـــا فــي 
ــة  مــنــاجــم الـــشـــمـــال، بــعــد تــصــاعــد األزمــ
مـــع الــســلــطــات املـــوريـــتـــانـــيـــة، إثــــر قـــرار 
مفتشية الــشــغــل مــنــع الــعــمــال األجــانــب 
مــن الــعــمــل داخــــل الــشــركــة، بــســبــب عــدم 
بحوزتهم.   الــتــي  العمل  رخــص  تجديد 
ــذي اتــخــذتــه الــشــركــة  ــ وجــــاء الـــقـــرار، والـ
الكندية،  لــشــركــة »كــيــنــروس«  املــمــلــوكــة 
بــعــد ســاعــات مــن قـــرار مفتشية الشغل 
مــنــع كــافــة الــعــمــال األجـــانـــب مــن دخــول 
الــشــركــة. وبـــــّررت الــشــركــة وقـــف عملية 
ــتــــاج بــــأن »الــــظــــروف الــحــالــيــة غير  اإلنــ
مواتية لإلنتاج«، في ظل تصاعد األزمة 

مع الحكومة. 
الــعــمــومــيــة  الـــوظـــيـــفـــة  وزارة  ووصــــفــــت 

ــراءات الــتــفــتــيــش، والــتــي قــامــت بها  ــ إجــ
»تــازيــازت«  فــي شــركــة  الشغل  مفتشية 
»الروتينية، والتي تقوم بها مفتشيات  بـ
الشغل بصفة مستمرة«. وقالت الوزارة 
ــة مـــنـــتـــظـــمـــة عــلــى  ــفـ ــا »دأبــــــــــت بـــصـ ــ ــهـ ــ إنـ
ــة في  ــ الــقــيــام بــــإجــــراءات تــفــتــيــش دوريــ
الخاضعة  الــشــركــات واملــؤســســات  كافة 
الجماعية  واالتــفــاقــيــة  الــشــغــل  لــقــانــون 
لـــلـــوقـــوف عــلــى مــــدى تــطــبــيــقــهــا للنظم 
والقوانني«. وهذه هي املرة الثانية التي 
»تازيازت«  بشركة  العمل  فيها  يتوقف 
الشركة أطول  خــال شهر، حيث عرفت 
إضراب عمالي في تاريخها، مما تسبب 
فــي وقــف العمل ملــدة أســبــوعــني. وبــدأت 
شــركــة كــيــنــروس الــكــنــديــة الــتــي تمتلك 
حـــقـــوق اســـتـــغـــال مــنــاجــم »تــــازيــــازت« 
خطة لتحويله إلى منجم الذهب األكبر 

في أفريقيا والثاني عامليا.

عدن ـ العربي الجديد

ــال وزيــــر حــقــوق اإلنـــســـان فــي الــيــمــن،  قـ
عــزالــديــن األصــبــحــي، إن بـــاده »فــقــدت 
ــام،  ــاطـــي الـــنـــقـــدي خـــــال عــ ــيـ ــتـ ــل االحـ كــ
وعلي  الحوثي  مليشيا  انقاب  بسبب 
األصبحي،  وأضـــاف  صــالــح«.  عبدالله 
ــدات وتــــدويــــنــــات  ــ ــريـ ــ ــغـ ــ فـــــي ســـلـــســـلـــة تـ
عـــلـــى مـــوقـــعـــي الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــر«، أن »األكــــثــــر  ــ ــتـ ــ ــــويـ »فـــيـــســـبـــوك« و»تـ
بـــشـــاعـــة هــــو تـــكـــريـــس فـــســـاد مــمــنــهــج، 
ــل اإليــــــــرادات  تـــتـــم مــــن خـــالـــه ســـرقـــة كــ
واألراضي والصناديق العامة، كما يتم 

فرض األتاوات املنظمة على الناس«.
تـــغـــريـــدات األصـــبـــحـــي، تعليقا  وتـــأتـــي 
ــيـــة  عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات وزيــــــــر الـــخـــارجـ
األميركي، جــون كيري، خــال حضوره 

العاصمة  في  »أوسلو«  منتدى  مؤخرًا 
ــتــــي أعــــــرب فــيــهــا عــن  الـــنـــرويـــجـــيـــة، والــ
ذهــولــه مــن حجم الفساد الــذي يعيشه 
اليمن، ووصــف »الــســرقــات« فيه بأنها 
ــات فــــاســــدة بــل  ــارسـ ــمـ لــيــســت مـــجـــرد مـ
»جــرائــم بشعة فــي حــق الــنــاس وسرقة 
اليمنية  الحكومة  وتتهم  مستقبلهم«. 
االحتياطي  بنهب  »الــحــوثــي«  جماعة 
النقدي، من خال سيطرتها على البنك 
املـــركـــزي فــي صــنــعــاء. وكـــان احتياطي 
الــبــاد مــن الــنــقــد األجــنــبــي قــد بــلــغ 4.5 
إال   ،2014 عــــام  مــطــلــع  دوالر  مـــلـــيـــارات 
مــلــيــار دوالر في  إلــــى 1.1  تـــراجـــع  ــه  أنــ
فيما  املـــاضـــي،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
تــتــضــمــن االحـــتـــيـــاطـــات وديـــعـــة بقيمة 
العربية  اململكة  قدمتها  دوالر  مــلــيــار 

السعودية لليمن في عام 2012. 

توقف العمل 
في شركة ذهب بموريتانيا

اليمن يفقد احتياطيه 
النقدي في عام

مال وسياسة

منذ  المباشرة،  األجنبية  االستثمارات  الستقبال  أبوابها  السودان  فتحت 
بداية التسعينيات، متأثرة في ذلك بسيطرة الرأسمالية المتوحشة على 
مقدرات االقتصاد العالمي، ولكن االستثمارات التي جذبتها لم تتجاوز 

19.3 مليار دوالر خالل عقد من الزمان.

دعا رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للسودان، إيرك موتو، الحكومة 
لمواصلة اإلصالحات االقتصادية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، 
إلعــفــاء ديـــون الــســودان ورفــع 
الطريق  لتمهيد  عنه،  العقوبات 
ــارات  ــم ــث ــت ــن االس ــو مـــزيـــد مـ ــح ن
ونقلت  الــفــقــر.  على  والــقــضــاء 
رئيس  عن  لألنباء  السودان  وكالة 
بعثة الصندوق، قوله عقب لقائه 
شهر  مطلع  سودانيين  مسؤولين 
»عدم  إن  الــجــاري،  حزيران  يونيو/ 
العقوبات  وفرض  الديون  إعفاء 

على السودان يؤثر على التنمية«.

إعفاء من الديون

االقتصاد في صور

تراجع عقود مشاريع الشرق األوسط
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سوسن جميل حسن

ــن الــقــضــايــا  ــئـــن مــ صــــــارت قــضــيــة الـــاجـ
الــســاخــنــة فــي الــوقــت الـــراهـــن، تفتح على 
املشكات واإلشكاليات  مــن  واســعــٍة  آفـــاٍق 
متأنية،  دراســـة  تلزمها  الــتــي  والــجــوانــب 
وطــرح حلول لها، فهي، بالدرجة األولــى، 
مــشــكــلــة ثــقــافــيــة، قــبــل أن تــكــون حــيــاتــيــة، 
خصوصًا بالنسبة للجوء في املجتمعات 
بالتساوي،  للطرفن  مشكلة  األوروبـــيـــة، 
ــمـــع املــــضــــيــــف. ولــيــس  ــتـ الــــاجــــئــــن واملـــجـ
، خصوصًا 

ً
وضــع الحلول لها أمــرًا ســهــا

اليوم من تهديداٍت  العالم  له  ملا يتعّرض 
ــيــــة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود مــن  ــابــ وأعـــــمـــــاٍل إرهــ
أفــراٍد  من  أو  جهادية،  متطرفة  تنظيماٍت 
متشربن فكر هذه التنظيمات التي تعتبر 
العالم كله كافرًا، إال من اتبع نهجها وسار 
د هذه التنظيمات 

ّ
على شريعتها، وما تول

مــن ردة فــعــل تــجــاهــهــا، ومـــن تــضــخــم في 
ظاهرة اإلساموفوبيا لدى الشعوب التي 

معظمها ال يعرف وجهًا آخر لإلسام.
في تصريٍح الفت، قال وزير العدل األملاني 
 ألحــٍد من الوافدين 

ُّ
هيكو مــاس: »ال يحق

إلــــى هــنــا أن يــضــع جـــــذوره الــثــقــافــيــة، أو 
ــه فـــــوق قـــوانـــيـــنـــنـــا. لــــــذا، لــــن يــكــون  ــانـ ــمـ إيـ
هـــنـــاك اعـــتـــراف بــالــزيــجــات املـــتـــعـــّددة في 
، بعدما 

ٌ
 مــســتــقــرة

ٌ
ــة أملــانــيــا«. فــأملــانــيــا دولــ

مــــّرت بــتــجــارب تــاريــخــيــة عـــديـــدة، آخــرهــا 
مازال بعض من عاشوا محنتها على قيد 
الحياة، فقد نهضت هذه الدولة من تحت 

منى عبد الفتاح

ــــي، رجـــــــب طــيــب  ــركـ ــ ــتـ ــ تـــــحـــــّدث الــــرئــــيــــس الـ
أردوغــــــــــان، بــــدايــــة شـــهـــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
ــــاواًل  ــــحـ الـــــــجـــــــاري، عـــــن قـــــــــارة إفــــريــــقــــيــــا، مـ
تربطها  الــتــي  النمطية  الــصــورة  استبعاد 
بــالــفــقــر املــــدقــــع، وبـــالـــصـــراعـــات الــعــنــيــفــة، 
 
ً
وبحالة عامة من اليأس. يرى إفريقيا قارة
ها 

ّ
جميلة، ويعتقد، كما الشعب التركي، بأن

تستحق األفــضــل. أمــا ما حــاول استبعاده 
فهو حقائق تاريخية باقية إلى يومنا، ولم 
ــان  ــام. وأثــنــى أردوغــ ــ ــداول األيـ تــتــبــّدل مــع تــ
صف بالحيوية، ولم 

ّ
على شباب القارة املت

يأت على من قضى منهم في أعماق البحر 
األبـــيـــض املــتــوســط هــربــًا مـــن واقــــع الـــقـــاّرة 
ت اإلعام الغربي التعليق على 

ُ
املرير. لم يف

هــذا الــتــحــرك الــتــركــي الـــذي بــدأ فــي األعـــوام 
الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، بـــأن وصــفــه بــــ »األحــــام 
العثمانية«، مثلما نشرت »إيكونوميست« 
الــذي يثير  منذ أعـــواٍم مــقــااًل بهذا العنوان 
تساؤالٍت كثيرة، ويختزن مراراٍت تاريخية، 
في إشــارة إلى »العهد العثماني« الــذي تم 
فــيــه غــــزو شــمــال إفــريــقــيــا. وعــنــدمــا تــوغــل 
حمات  شهدت  جنوبًا،  العثماني  الجيش 
ــادت أن تطيح  ، كــ

ً
الـــغـــزو تــعــقــيــداٍت عـــديـــدة

بـــآمـــال الــعــثــمــانــيــن، فــلــم تــكــن األرض هي 
األرض التي غزوها في شمال إفريقيا، وال 

الناس هم الناس، وال الطبائع.
ــاء تــوّســع تــركــيــا إفــريــقــيــًا ضــمــن أهـــداف  جـ
العقود  فــي  الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  السياسة 
ــتـــي بــــــدأت تــتــحــّســس روحـــهـــا  ــرة، الـ ــ ــيـ ــ األخـ
املشاركة  باعتماد  وذلــك  القديمة،  القيادية 
ساعد  ومما  العاملية.  القضايا  في  الفّعالة 
بالبحث  املتفاقم  تركيا  إحساس  ذلك  على 
ه آن األوان 

ّ
عن حلفاء إقليمين، حيث رأت أن

الـــذي عزل  األتــاتــوركــي  الحلم  للتخلي عــن 
الهدف،  لهذا  أوروبـــا. ووفقًا  تركيا لصالح 
مــع واقـــع النهضة االقــتــصــاديــة فــي تركيا، 
لها  تتعطش  الــتــي  التنمية  بــمــدخــل  بـــدأت 
القارة السمراء، نتيجة الكوارث والنزاعات 
الــعــديــدة الــتــي تــكــّبــل ســواعــدهــا، مــن خــال 
ــة لــلــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون  ــيـ ــتـــركـ ــة الـ ــالــ ــوكــ الــ
)TIKA(. فأصبح وجودها مراقبة لاتحاد 

حسام أبو حامد

اإلنـــســـان مــن دون مــثــل عــلــيــا مــجــرد كائن 
ــذا، ال يــنــفــّك يــعــارض  ــرائـــزي. لــ عــشــوائــي غـ
الــنــاس بما  الــواقــع باملثال، وطــاملــا انشغل 
انشغالهم  مــن  أكــثــر  الــواقــع  على  يتسامى 
ــالــــواقــــع نـــفـــســـه، إذ لــــم يـــكـــن لـــروايـــاتـــهـــم  بــ
إذا  إال  ــنـــى،  ــعـ املـ تــكــتــســب  أن  الــشــخــصــيــة 
ــواًل لتصبح  ــمـ وضـــعـــت فـــي إطـــــار أكـــثـــر شـ
ــي الـــوعـــي الــجــمــعــي،   تــاريــخــيــة، وفــ

ً
ــة ــ ــ روايـ

انعكست حاجات العصر غير املشبعة رؤًى 
ــطــت األشــــواق اإلنسانية 

َ
ســق

َ
أ وتـــصـــوراِت، 

ــان مــا  ــ ــان مــــا )يـــوتـــوبـــيـــا(، أو زمــ ــكـ عـــلـــى مـ
)العقيدة األلفية واألبوكالتية(.

عــّبــرت الــيــوتــوبــيــا عــن عـــدم تــصــالــح الـــذات 
إلى  »اآلن« و«هنا«، فتضمنت نكوصًا  مع 
املــاضــي، أو إلــى الــفــردوس املــفــقــود، لكنها 
ــًا. فــمــهــمــا بــــدت أنــهــا  ــمـ  دائـ

ً
لـــم تــكــن ســلــبــيــة

وليدة اليأس كانت مدفوعة باألمل، عّبرت 
عن إرادة البشر في صنع التاريخ، وكانت 
املــســافــة الــفــاصــلــة بــن الــــذات ومـــا تــريــد أن 
ــحــّول مــا فيها 

َ
تكون عليه. وفــي كــل مـــرٍة، ت

ــع إلــى  ــواقـ مـــن تــــصــــوراٍت مــتــعــالــيــٍة عــلــى الـ
 في 

ً
سلوٍك كانت ثورية، وما بدا مستحيا

ظل نظام اجتماعي سياسي ما، تحقق في 
نظام الحق.

كان على أصحاب السلطة امتاك تصوراٍت 
عــن آلــيــات مــمــارســة الــســلــطــة، إذ االعــتــمــاد 
 

ٌ
عــلــى مــنــطــق الـــقـــوة وحـــدهـــا أمـــر مــحــفــوف

بــمــخــاطــر اإلخـــفـــاق. لـــم يــقــف هــــؤالء دائــمــًا 
مــوقــف الـــعـــداء مــن الــــرؤى املــتــســامــيــة على 
كان  السياسية  الشرعية  من  فقْدر  الــواقــع، 
 الشرعية، وعليها 

ُ
مطلوبًا، فتّدعي السلطة

حْمل املحكومن على االعتقاد بشرعيتها. 
ــلـــت األيــــديــــولــــوجــــيــــا بـــســـد الـــحـــاجـــة  ـ

ّ
ــف ــكـ تـ

املستمرة لردم الهوة بن االدعاء واالعتقاد. 
البشر  مــن  فئة  تفّسر  ال  وباأليديولوجيا، 
عــاملــهــا كــمــا هــو عــلــيــه فــي الـــواقـــع، بــل كما 
فــرســمــت، شعوريًا  عليه،  يــكــون  أن  تتوقع 
السياسية،  واألهــــداف  القيم  والشــعــوريــًا، 
الــســيــاســي نفسه،  الــنــظــام  وكــذلــك، طبيعة 
وكــان نجاحها أو إخفاقها مرهونًا بمدى 

فعاليتها في تحقيق أهدافها. 
بانسحاب املقّدس من الحياة االجتماعية 
ــرب، تــــم الــتــعــبــيــر عــن  ــغــ الــســيــاســيــة فــــي الــ
ــــن خـــال  يـــوتـــوبـــيـــا فـــلـــســـفـــات الـــتـــنـــويـــر مـ
التقاليد األيديولوجية، ونضجت الحوامل 
لأليديولوجيات  االقتصادية  االجتماعية 
السياسية  األحـــــزاب  وتـــطـــّورت  املــخــتــلــفــة، 
ــتـــد الـــصـــراع  املـــعـــّبـــرة عــــن مــصــالــحــهــا. اشـ
ــــورة الــبــلــشــفــيــة  ــثـ ــ ــولــــوجــــي عـــقـــب الـ ــديــ األيــ

)1917( وطوال الحرب الباردة. 
تم  صناعية،  املابعد  املجتمعات  قيام  مــع 
تجاوز االقتصاد القائم على تحقيق الربح 
ــــدرة، فــأصــبــح الـــصـــراع على 

ُ
ــن مـــن خـــال الــ

ت حّدة الجدل 
ّ
 إلحاحًا، وقل

ّ
البقاء املادي أقل

الديمقراطية  انتصار  بعد  األيديولوجي، 
االشــتــراكــيــة أو رأســمــالــيــة الـــرفـــاه. تــبــّدلــت 
 
ٌ
نقلة وحدثت  األيديولوجية،  االهتمامات 

من االهتمام باالقتصاد إلى الثقافة، ومن 
الطبقة إلى الهوية، وتم التخلي عن سياسة 
الـــتـــحـــّرر الـــعـــاملـــي، وبـــــرزت أيــديــولــوجــيــات 
 
ً
 نــاجــزة

ً
جـــديـــدة، ال تــقــدم حــلــواًل ســيــاســيــة

نطاقًا  بــل  االجتماعي،  والــوضــع  تتناسب 
مــن الــخــيــارات األيــديــولــوجــيــة، وأصبحت 
قضايا نوعية الحياة واألخاق واملساواة 
 
ً
والـــســـلـــم الـــعـــاملـــي وغـــيـــرهـــا تـــحـــوز أهــمــيــة

لــدى قطاعاٍت أوســع من الشعب. استمرت 
األيديولوجيا مصدرًا للمثالية السياسية، 
ـــرو »نـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ« 

ّ
ومــــا أن أعـــلـــن مـــنـــظ

الحديثة  والتكنولوجيا  العقانية  إطاحة 
الــنــمــط األيــديــولــوجــي للفكر، حــتــى عــادت 

خورشيد دلي

مــع مــضــي الـــواليـــات املــتــحــدة فــي تحالفها 
مــع كــرد ســوريــة، على الــرغــم مــن تحذيرات 
ــؤال  ــا، ثـــّمـــة ســ ــيـ ــركـ ــاريـــخـــي تـ ــتـ الـــحـــلـــيـــف الـ
جـــوهـــري يــطــرحــه كـــثـــيـــرون: هـــل مـــا يــدفــع 
واشــنــطــن إلـــى هـــذا الــتــحــالــف هــو قناعتها 
بعدالة القضية الكردية، كقضية شعب ظلم 
عبر التاريخ وحرم من حقوقه األساسية... 
في  أداة  الـــكـــرد  اســتــخــدام  إلـــى  تطلعها  أم 
حربها ضــد »داعـــش« وربــمــا ابــتــزاز تركيا 
إذا كانت الحكمة في السياسة  ؟  أردوغـــان 
تقتضي عدم اإلجابة بنعم أو ال عن سؤاٍل 
كهذا، فإن هذه اإلجابة تتطلب، على األقل، 
ــا مــن  ــمـ ــدافـــهـ مـــعـــرفـــة دوافـــــــع الـــطـــرفـــن وأهـ
التحالف الجاري، خصوصًا بعد أن أصبح 
هــــذا الــتــحــالــف أحــــد أهــــم مــــســــارات الــعــمــل 

العسكري على الجغرافية السورية. 
ال شـــك فـــي أن الـــكـــرد الـــذيـــن يــعــيــشــون في 
ــــروب،  ــحـ ــ مـــحـــيـــٍط تـــشـــوبـــه الــــصــــراعــــات والـ
نــوٍع من  إلــى  الثقة، يطمحون  إلــى  ويفتقر 
الحماية والتحالفات الدولية، والسيما مع 
الــواليــات املتحدة، إذ لديهم  دولــٍة من وزن 
مـــخـــاوف دفـــيـــنـــة، بــســبــب مـــا تـــعـــّرضـــوا له 
تاريخيًا من حروب وإقصاء. وُيضاف إلى 
وبناء  التسليح  إلــى  تطلعهم   العامل  هــذا 
قوٍة ذاتيٍة، لتحقيق تطلعاتهم القومية في 
ظـــل الــصــعــود الـــكـــردي فـــي عــمــوم املــنــطــقــة، 
ــتـــراف إقــلــيــمــي ودولـــي   عـــن جــلــب اعـ

ً
فــضــا

اإلعــان  بعد  والسيما  القومية،  بحقوقهم 
عن التوجه إلى إقامة الفيدرالية. 

فــي املــقــابــل، تــــدرك واشــنــطــن أهــمــيــة الــكــرد 
تشهد  منطقة  فــي  مهمًا  ديمغرافيًا   

ً
عــامــا

حــروبــًا وتــطــوراٍت درامــاتــيــكــيــة، وبالتالي، 
أهــمــيــة اســتــثــمــار هــــذا الــعــامــل العـــبـــًا على 
وحـــــــدات  أن  ــًا  خــــصــــوصــ املـــــعـــــركـــــة،  أرض 
أثبتت جدارتها في الحرب  حماية الشعب 
ــــش، إذ كـــانـــت مــعــركــة كـــوبـــانـــي –  ضـــد داعــ
 لــجــهــة الــثــقــة بــالــاعــب 

ً
عــن الــعــرب فــاصــلــة

ــن جـــهـــة. ومــــن جـــهـــٍة ثـــانـــيـــة، في  الــــكــــردي مـ
الــكــردي،   – األمــيــركــي  للتحالف  التأسيس 
 
ً
لــتــشــهــد الـــعـــاقـــات بـــن الــجــانــبــن مــرحــلــة
 
ً
جديدة، إذ شهدنا بعد ذلك زيــارات علنية
املناطق  إلــى  األميركين  املــســؤولــن  لكبار 
الــكــرديــة، وســط حــديــٍث عــن إقــامــة مــطــارات 
وقواعد عسكرية أميركية في هذه املناطق، 
ــرٍف عـــســـكـــريـــٍة مــشــتــركــة إلدارة  ــ وإقــــامــــة غــ

ركام دمارها، بعد الحرب العاملية الثانية، 
وأوجــدت  الحضارية،  تجربتها  وصنعت 
لنفسها موطئ قدٍم راسخ في العالم بقوٍة 
واقتدار، وتسعى إلى االحتفاظ بمكانتها 
ــفــــاظ عـــلـــى مــنــظــومــاتــهــا  ــن خــــــال الــــحــ ــ مـ

املختلفة التي تمشي الحياة بموجبها.
 وزيـــــر الـــعـــدل الـــذي 

ّ
بـــنـــاًء عــلــيــه، مـــن حــــق

ل الحكومة األملانية، من خال موقعه 
ّ
يمث

الكثيف  الوظيفي أن يقول هذا التصريح 
 ألحـــٍد مــن الــوافــديــن إلى 

ُّ
واملــعــّبــر: ال يــحــق

إيمانه  أو  الثقافية  جـــذوره  أن يضع  هنا 
فــــوق قــوانــيــنــنــا. فــالــقــانــون هـــو الــضــامــن 
ــي الــــدولــــة  ــ ــرد واملـــجـــتـــمـــع فـ ــ ــفـ ــ لـــحـــقـــوق الـ
الحديثة، وهو الذي يلعب الدور الوقائي 
ويصبح  تتفاقم،  أن  قبل  املشكات  تجاه 

عاجها مكلفًا أكثر.
مــعــظــم الــاجــئــن الــقــادمــن إلـــى املجتمع 
األملــانــي ينحدرون مــن أوطـــاٍن على وشك 
االنـــهـــيـــار، إن لـــم تــكــن فـــي حــالــة االنــهــيــار 
ــم أســـبـــاب انــهــيــاراتــهــا  ــد أهــ ــ نــفــســهــا، وأحـ
ــــاق والــــتــــراجــــع فــي  ــغــ ــ ــود واالنــ ــ ــركـ ــ هــــو الـ
مـــجـــاالت الــحــيــاة كـــافـــة، بــســبــب الــنــكــوص 
ــة، وفـــي  ــ ــدولــ ــ ــبـــل الــ ــــى مـــجـــتـــمـــعـــات مــــا قـ إلــ
ــي  ــاسـ ــيـ ــن سـ ــ ــ ــــدد مـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــل اســــــتــــــبــــــداد مـ ــ ــ ظـ
ــــي، وهــــــذه الــســاطــن  ــنـ ــ ــاعـــي وديـ ــمـ ــتـ واجـ
قانوٍن  أي  تفوق سطوة  لها سطوة  كلها 
وضــعــي. أمـــا الــقــوانــن الــنــاظــمــة لــألســرة، 
أو لألحوال املدنية، فهي، في غالبية هذه 
اإلســامــيــة،  الشريعة  إلــى  تستند  الــــدول، 
باعتبارها دواًل ينص دستورها على أن 

املجتمعات  في  الصحيح  التعاطي  يلقى 
الــتــي وفـــدت منها جــمــوع الــاجــئــن هــذه، 
ارتبط  فقد  لــســوريــة،  بالنسبة  خصوصًا 
ــراءات الــهــادفــة إلــى  ــاإلجـ تنظيم األســــرة بـ
الصحة  منظمة  من  بدعم  النسل،  تحديد 
العاملية، وحتى هذا الهدف لم يكن يحظى 
بالقبول في مناطق سورية كثيرة مرتبطة 
حياتها بمنظوماٍت قيميٍة وعادات أقوى 
من القانون، بمواربة من الحكومة، وعدم 
ضبطها،  أو  بمواجهتها  الــنــيــات  وجـــود 
ــر الــنــظــريــة الــداعــيــة  ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن األطـ
كانت  التي  الصحي  التثقيف  بــرامــج  إلــى 
، بسبب الفساد والترهل 

ً
 وعاجزة

ً
مشلولة

وانعدام الحافز واملحاسبة في اآلن نفسه.
 
ً
لـــم تــكــن قــضــيــة تـــعـــّدد الــــزوجــــات مــشــكــلــة
ــنـــوي الـــحـــكـــومـــات الـــســـوريـــة املــتــعــاقــبــة  تـ

ــانــــون األحــــــوال  ــقـــي قــ الــــخــــوض فـــيـــهـــا، وبـ
الــشــخــصــيــة الــقــائــم عــلــى الــشــريــعــة يمنح 
 املبارك اجتماعيًا ودينيًا. 

ّ
الرجل هذا الحق

لــم تــكــن الــشــعــارات الــداعــيــة إلـــى املــســاواة 
ومـــنـــح املـــــرأة حــقــوقــهــا وإعــــــادة االعــتــبــار 
لــهــا كــفــرد مــواطــٍن مثلها مــثــل الــرجــل في 
أكثر من  العلمانية، يحكمها  تّدعي  دولــٍة 
خــمــســن عــامــًا حـــزب وحــيــد قــائــد لــلــدولــة 
واملــجــتــمــع، كــمــا يــعــّرف بــنــفــســه، ويــصــّرح 
ــتـــوره الــتــي يــخــّص  فـــي املـــــادة 38 مـــن دسـ
فيها األســرة والنسل والــزواج بأن النسل 
أمانة في عنق األسرة أواًل، والدولة ثانيًا، 
وعليهما العمل على »تكثيره«، والعناية 
بصحته وتربيته، كذلك فإن الزواج واجب 
وتسهيله  تشجيعه  الــدولــة  وعلى  قومي، 
املشكلة،  مستوى  على  تكن  لم  ومراقبته، 
ــتـــوى دالالتـــــهـــــا الـــنـــظـــريـــة.  ــلـــى مـــسـ وال عـ
ــالـــواجـــب  ــور يـــقـــصـــد بـ ــتــ ـــدســ ــل كــــــان الـ ــهـ فـ
وأدوات  روافــــــــده  أهـــــم  أحـــــد  أن  ــنـــي  الـــوطـ
تــكــريــســه هـــو تـــعـــّدد الــــزوجــــات؟ بـــل حتى 
مــفــهــوم املــواطــنــة كـــان مبهمًا غــامــضــًا في 
النظرية والتطبيق. كان هذا األمر )تعّدد 
الزوجات( تنبثق عنه في الواقع مشكات 
كــبــيــرة وجــســيــمــة، عــلــى مــســتــوى األســـرة 
واملــجــتــمــع، وكـــان يضع الــجــهــات املنظمة 
العاجز عن مواجهة هذه  دائمًا في خانة 
املــشــكــات فـــي أبــســط تــجــلــيــاتــهــا، فــتــتــرك 
ــهــا، ويــتــحــّمــل 

ّ
املـــشـــكـــات لــلــمــجــتــمــع يــحــل

تــبــعــاتــهــا الــتــي تـــطـــاول األســــــرة، وتــوِجــد 
أفرادًا يعانون، في الغالب، بطرٍق متنوعة. 

ال يــمــكــن نــســيــان أزمــــــات وقـــــود الــتــدفــئــة 
ها، فــي إحــدى 

ّ
الــتــي حــاولــت الحكومة حل

منح لألسرة بموجب 
ُ
السنوات، بقسائم ت

دفــتــر الــعــائــلــة، فــأمــر الــزوجــة الثانية كان 
 
ّ
عقبة كبيرة، فكيف بالثالثة والرابعة؟ كن
مــع أطفالهن  الـــدفء  سُيحرمن مــن حصة 
لعدم وجود حلوٍل بديلة. هذه مشكلة قد 
لكنها  السوداء،  والسخرية  الدهشة  تثير 

واقع مجّسد وحقيقي.
يبدو تصريح وزير العدل األملاني برنامجًا 
وقائيًا، مثلما هي طبيعة التدابير في هذا 
الــبــلــد، الـــوقـــايـــة فـــي كـــل مـــجـــاالت الــحــيــاة، 
وحــده،  البدنية  الصحة  مجال  فــي  وليس 
قــبــل أن تتفاقم املــشــكــات، ومـــن حــق هــذه 
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ الــــقــــوانــــن والـ ــع  الـــــدولـــــة أن تـــضـ
املجتمع،  الستقرار  الضامنة  واإلجـــراءات 
وتــخــفــيــف املـــشـــكـــات املــســتــقــبــلــيــة، وهـــي 
جــزء مــن خطة االنــدمــاج الــتــي تسعى إلى 
فاعلن  أفــــرادًا  الــاجــئــن  لجعل  تطبيقها، 
في الحياة، فهل سيكون هناك من يتصّدى 
لــــهــــذه املـــشـــكـــلـــة ومـــثـــيـــاتـــهـــا فــــي أوســـــاط 
الاجئن السورين، ويعمل على التوعية 
والنصح واإلرشاد؟ الاجئون بحاجة إلى 
وهــذا  والــتــوعــوي،  التثقيفي  الجانب  هــذا 
 ال يمكن القيام به بشكل فردي، مهما 

ٌ
عمل

ــة، يــحــتــاج  ــازمــ  وعــ
ً
كـــانـــت الــنــيــات صـــادقـــة

إلى عمٍل جماعي ومؤسساتي، يرقى إلى 
التطلع نحو حياٍة أفضل، وأكثر  مستوى 

 للسورين.
ً
أمانًا وكرامة

)كاتبة سورية(

اإلفــريــقــي عـــام 2002 شــبــه شــرعــي، لتعلن، 
بعد ثاث سنوات، عام 2005 »عام إفريقيا« 
من خــال مكتبها األول في أثيوبيا، وكان 
ذلــــك مــرتــبــطــًا بــطــمــوحــاتــهــا فـــي الــحــصــول 
عــلــى أصـــــوات املــجــمــوعــة األفــريــقــيــة داخـــل 
ــم املـــتـــحـــدة ووكــــاالتــــهــــا املــتــخــّصــصــة  ــ ــ األمـ
لــلــحــصــول عــلــى مــقــعــد فـــي مــجــلــس األمـــن 
ــتـــحـــت مـــكـــتـــبـــي الـــــســـــودان  الـــــــدولـــــــي. ثـــــم فـ
والسنغال في العام نفسه، ومن خال هذه 
املكاتب، دعمت تركيا نشاطها اإلقليمي في 
البلدان املجاورة. وفي أغسطس/ آب 2008،  
اإلفريقي-  التعاون  »قمة  تركيا  استضافت 
الــتــركــي«، ليعلن اإلتــحــاد اإلفــريــقــي بعدها 

 تركيا »شريكه االستراتيجي«.
ّ
مباشرة أن

 ،
ً
 وقـــــد جـــنـــت تـــركـــيـــا ثــــمــــار ذلـــــك مـــبـــاشـــرة

ــن فــي  ــ فــانــتــخــبــت عـــضـــوًا فــــي مــجــلــس األمــ
الفترة 2009-2010، بعد مرور 48 عامًا على 
عضويتها السابقة. وخال هذين العامن، 
عقدت تركيا عدة اجتماعات على مستوى 
عـــاٍل ملجلس األمـــن واجــتــمــاعــاتــه الــدوريــة، 
ــــع فــنــلــنــدا  خـــلـــصـــت إلــــــى إطـــــــاق تـــركـــيـــا مـ
»مـــبـــادرة الــوســاطــة مـــن أجـــل الـــســـام«. ثم 
التي  الرابعة  القمة  تلتها استضافة تركيا 
نظمتها األمم املتحدة للدول األقل نموًا في 

العالم في إسطنبول في مايو/أيار 2011.
من  استخدمت،  أتــاتــورك  تركيا  كانت  وإذا 
قـــبـــل، الــبــعــد الــعــلــمــانــي فـــي الـــتـــوجـــه نحو 
ـــقـــَبـــل رغـــمـــًا عـــن ذلــــك ضمن 

ُ
ــم ت أوروبــــــــا، ولــ

الجديد   توجهها 
ّ
ــإن فـ األوروبـــــي،  االتــحــاد 

اتخذ البعد الديني، ليدعم سياسة االنفتاح 
 لــتــحــقــيــق املــصــالــح 

ً
نــحــو إفــريــقــيــا وســيــلــة

ما  وهــو  الناعمة.  بالقوة  التركية  القومية 
ظهر في االجتماع الثاني للقيادات الدينية 
اإلفريقية في تركيا نوفمبر/تشرين الثاني 
2011، حيث طالبت عديد من هذه القيادات 
التعليم  مــجــال  فــي  أكــبــر  دوٍر  بلعب  تركيا 
فطورت  اإلفريقية،  املجتمعات  في  الديني 
مـــنـــه، وعــمــلــت عــلــى بـــنـــاء املـــســـاجـــد. تـــدرك 
الـــدور ســوف يزيد من   هــذا 

ّ
تركيا جيدًا أن

قوتها التنافسية بأكثر من مجرد التعاون 
االقتصادي والدعم اإلنساني. 

تــركــيــا  ــت  ــهــ نـــفـــســـه، وجــ عــــــام 2011  وفــــــي 
التزامًا إنسانيًا تجاه الصومال، لتأسيس 

الساحة  إلــى  وبـــرزت  بــقــوة،  األيديولوجيا 
 جديدة، تمثلت 

ٌ
أيديولوجية العاملية قوًى 

في اإلسام السياسي.  
فــي أحـــد تــعــّيــنــاتــه، كـــان اإلســــام يوتوبيا 
ــرومــــن  ــحــ ــــــاِصــــــيــــــة، جــــــّســــــدت آمـــــــــال املــ

َ
خ

والـــضـــعـــفـــاء، ومـــــن هــــم فــــي أســـفـــل الــســلــم 
الجزيرة  شبه  مجتمعات  فــي  االجتماعي 
العربية، »الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
طوبى لهم وحسن مآب« )الرعد: 29(. كان 
ــدّي إلـــى حياة  ــ ذلـــك مــشــروطــًا بـــإدخـــال األبـ
الدعوة  االنتقال من  الدنيوية. ومع  املسلم 
مكان  البشرية  املقاصد  الــدولــة، حلت  إلــى 
املقاصد اإللهية، وعملت النخب املسيطرة 
على إبقاء تأثير اليوتوبيا خارج التاريخ 
 الــجــبــر واضـــطـــرب األمـــر. 

ّ
واملــجــتــمــع، فــحــل

مواجهة  فــي  املقاتلة  اليوتوبيات  وبـــرزت 
لكنها  الرسمية،  األيديولوجية  التبريرات 
تراجعت مع تحّول مجتمعات العدل التي 
القرمطية  )الــحــركــة  دويـــات  إلــى  شّكلتها 
وغــيــرهــا(. ووضـــع االلـــتـــزام األيــديــولــوجــي 
ــت 

ّ
ــّدًا لــعــنــاصــر يــوتــوبــيــا اإلســــــام، وكــف ــ حـ

 روح األمة 
ً
التي مثلت طويا »اإلسامية« 

عن اإلنتاج الحضاري.
ــلـــل الــعــثــمــانــي لــلــتــعــّدديــة،  ــام املـ ــاح نـــظـ ــ أتــ
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة املـــذهـــبـــيـــة، ملــخــتــلــف  الـــعـــرقـ
الـــجـــمـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة، الــتــعــايــش فـــي ظل 
ــة املـــركـــزيـــة، وفــــي هــــذه املــجــتــمــعــات  الــــدولــ
ــم تــكــن  ــ ــًا لــ ــيـ ــبـ ــة نـــسـ ــ ــزولــ ــ ــعــ ــ املــــســــتــــقــــّرة واملــ
 رئــيــســيــة. أحــدثــت 

ً
األيـــديـــولـــوجـــيـــا قــضــيــة

 في بنى املجتمعات 
ً
صدمة الحداثة خلخلة

والــذهــنــيــة،  والــقــيــمــيــة  املــعــرفــيــة  التقليدية 
وكــــــــان املــــطــــلــــوب إعــــــــــادة تــــعــــريــــف الـــــــذات 
واإلجــابــة عن الــســؤال: »ملــاذا تخلف العرب 
وتـــقـــدم اآلخــــــــــرون؟«. وعـــبـــر الــتــوفــيــق بن 
حــداثــٍة راهــنــة ونـــمـــوذٍج حــضــاري مفقود، 
رسم  العربية  اليقظة  عصر  مفكرو  حــاول 
مــامــح يــوتــوبــيــا الــنــهــضــة. بــــدأت حــركــات 
القومي،  الحس  وتنامى  الديني  اإلصــاح 
للهوية، تكامل  بحثًا عــن مــصــادر جــديــدٍة 
ــنــــيــــة وعـــرقـــيـــة  بـــــن جــــمــــاعــــات قـــبـــلـــيـــة وديــ
نخبوية،  اليوتوبيا  هــذه  بقيت  مــتــعــددة. 

ولم تتحقق أحام العرب في الدولة.
دت صدمة الهيمنة االستعمارية مزيدًا 

ّ
ول

مــــن الـــضـــغـــوط االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة، 
ــــي ظـــلـــهـــا األيــــديــــولــــوجــــيــــات  تــــبــــلــــورت فــ
ــيــــة، وحــــركــــاتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة، مــع  الــــعــــربــ
استكمال صعود النخب العربية بعد نكبة 
الــعــام 1948. مــع »الــثــورة« أدلــجــت الحياة 
ــــس الـــثـــقـــافـــي عـــلـــى نــحــو  ــّيـ ــ ــة، وُسـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
مضطرد. بعد هزيمة 1967 ورحيل جمال 
ــر، تـــراجـــعـــت األيــديــولــوجــيــا  ــنـــاصـ عــبــد الـ
لصالح البراغماتية التي استحالت نوعًا 
انــتــهــازيــٍة سياسية، وحــافــظ مثقفون  مــن 
كــثــيــرون عــلــى أوهـــامـــهـــم األيــديــولــوجــيــة، 
ــأوا، شـــعـــوريـــًا أو الشـــعـــوريـــًا، مع  ــتــــواطــ فــ
وشعاراتها  السياسية  السلطة  توجهات 
في مراحل مختلفة. تصّدعت أيديولوجيا 
اليسار بعدما فقدت مبّررات وجودها. ولم 
ق عهد االستقال التحّرر االجتماعي، 

ّ
ُيحق

بل كــان كما وصفه الــراحــل مطاع صفدي 
قدرة  وتناقصت  لعزلتنا«،  إنتاج  »إعـــادة 
الدولة في ظل العوملة على تحقيق الوالء 
الـــســـيـــاســـي واملـــــدنـــــي، لـــصـــالـــح الـــهـــويـــات 
ــة الـــضـــيـــقـــة، الـــقـــائـــمـــة عــلــى  ــيـ األيـــديـــولـــوجـ

الثقافة اإلثنية والدينية.
ــلــــق الــــنــــخــــب بـــالـــقـــيـــم  ــعــ ــرار تــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
تجسيدها  دون  من  الغربية،  واملؤسسات 
يــوتــوبــيــا تــغــيــيــٍر شـــامـــل، عــبــر مــشــروعــاٍت 
استمّرت  املشترك،  الحّس  يتبناها  ثقافيٍة 
جــاذبــيــة األيــديــولــوجــيــات األصــولــيــة التي 
رت بهويٍة سياسيٍة، تناسبت والذهنية 

ّ
بش

التقليدية أكثر قربًا من التراث وأشّد عداًء 

املعارك، حيث باتت املعارك التي تخوضها 
الشعب« و«قـــوات سورية  »وحـــدات حماية 

الديمقراطية« بحماية جوية أميركية.
ثّمة من يعتقد أن واشنطن تتذّرع بمحاربة 
داعش لدعم كرد سورية، وتوسيع املناطق 
حكمًا  منحهم  بغية  عليها،  سيطروا  التي 
ــواًل إلـــى جــعــل تــقــســيــم ســوريــة  ــ ــيـــًا، وصـ ذاتـ
ــذا هــو  ــ ــــرى هــــــؤالء أن هـ ــلـــيـــه، يـ مــمــكــنــًا. وعـ
الــســبــب الــحــقــيــقــي لـــعـــدم إعـــطـــاء واشــنــطــن 
وحتى  املتكّررة،  التركية  للتحذيرات  البال 
باالستعداد  الكثيرة  التركية  للمقترحات 
لــعــمــلــيــاٍت عــســكــريــٍة مــشــتــركــة ضــد داعـــش، 
بات  الذين  الكرد  واملضي في تحالفها مع 
ــرة ويــدفــع  ــقـ ــااًل يــثــيــر قــلــق أنـ ــمـ تــقــدمــهــم شـ
أردوغــان إلى التحذير يوميًا من العواقب، 
العمق،  وفــي  عسكريًا.  بالتدخل  والتهديد 
يــدرك أردوغــان أن تداعيات التقّدم الكردي 
سوريًا سينعكس على تطلعات كرد تركيا 
ومــطــالــبــهــم. لــعــل تـــطـــّور األمـــــور عــلــى هــذا 
الــنــحــو دفــــع بــالــجــدل فـــي الـــداخـــل الــتــركــي 
ــاراٍت صــعــبــة، منها  ــيــ إلــــى الــحــديــث عـــن خــ
ضرورة انفتاح الدبلوماسية التركية على 
روسيا وإيــران، بل وحتى النظام السوري 
الــكــردي على  تــداعــيــات الصعود  للحّد مــن 
األمــــن الــقــومــي الــتــركــي، ومــنــهــا، ال بـــد من 
اللجوء إلى الخيار العسكري، على اعتبار 
التدخل  أكــبــر مــن  بــاتــت  أن كلفة االنــتــظــار 
ثّمة من  الخيارين،  وإلــى جانب  العسكري. 
ــدم انــفــتــاح  ــدم الــحــكــمــة فـــي عــ يـــســـأل عـــن عــ
ــــزب االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي  أنــــقــــرة عـــلـــى حـ
ــــب، خـــصـــوصـــًا  ــعـ ــ ــــشـ ــة الـ ــايــ ــمــ ووحـــــــــــــدات حــ
ـــف مــن 

ّ
ــف ــيـــخـ ــــاح سـ ــتـ ــ ــفـ ــ ــذا االنـ ــ ــ مــــثــــل هـ وأن 

الــخــافــات مــع الحليف األمــيــركــي، ويجعل 
ــاه دور الـــاعـــب  ــــوة تـــجـ ــر قـ ــثـ مــــن تـــركـــيـــا أكـ
الكردي ومآالته في داخــل سورية وتركيا.                                                                                             
عــودة إلــى ســؤال املقدمة عن مــآل التحالف 
ــقــــول إن  األمــــيــــركــــي – الـــــكـــــردي، يــنــبــغــي الــ
النتائج على األرض تشي، حتى اآلن، بأن 
الـــكـــرد أحــــد أهــــم املــســتــفــيــديــن، إن لـــم نقل 
املــنــتــصــريــن، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــم العـــبـــًا في 
رســــم مــســتــقــبــل ســـوريـــة حــربــًا أو تــســويــة، 
أهــدافــه من  ق 

ّ
األمــيــركــي يحق الجانب  فيما 

هــــذا الـــتـــحـــالـــف، ســـــواء أكـــــان املــخــطــط هو 
التقسيم بعد مائة عام من سايكس – بيكو، 
أو االســتــخــدام املــؤقــت لــلــورقــة الــكــرديــة في 

املعركة املفتوحة على كل االحتماالت.
)كاتب سوري(    

دين الدولة اإلسام، وتعيش مجتمعاتها 
بروح اإلسام وعقيدته. وبناًء عليه، تعّدد 
الـــزوجـــات حــق لــلــرجــل وحــالــة اجتماعية 
يــضــمــنــهــا الــــقــــانــــون، كــــذلــــك الــــــــــزواج مــن 
القاصرات، أو زواج القاصرين فهو تقليد 
مبارك في مناطق ما زالت تحكمها أعراف 
األنظمة  تعمل  ولـــم  وقــوانــيــنــهــا،  القبيلة 
الحاكمة على خلخلة هذا الوضع الشائك، 
بجعل املجتمعات القبلية هذه تنخرط في 
املدني  املجتمع  بل حتى  املدني،  املجتمع 
لــيــس مــســمــوحــًا بــه فــي ظــل تــلــك األنــظــمــة 
بما  أهــلــي،  هــنــاك مجتمع  بــل  السياسية، 
أن  على  دالالٍت  مــن  التسمية  هــذه  تحمل 
املجتمع الكلي متباين، وقد يصل إلى حّد 

التنافر في بعض الحاالت. 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــشـــؤون  ــ يـــقـــع الــــــــــزواج وكــــــل مـ
األســــرة فــي أملــانــيــا فــي صــلــب اهــتــمــامــات 
القوانن األملانية تتضمن  أن  الدولة، كما 
الـــزواج واألســـرة والحفاظ  بنودًا لحماية 
األسرة  إلى تنظيم  دائمًا  عليها، وتسعى 
واملــجــتــمــع، فــالــحــكــومــة األملــانــيــة ال تضع 
األداء  يمّيز  مــا  إذ  تسترخي،  ثــم  القوانن 
فــــي دوٍل مــــن هـــــذا الـــنـــمـــط هــــو املــتــابــعــة 

واالستقراء. 
بسيط،  بتعريف  التنظيم،  اعتبرنا  وإذا 
ــيٌّ عـــلـــى الــعــلــم  أنــــــه تــــصــــور مـــســـبـــق مـــبـــنـ
واملنطق ملوضوع ما، والغاية املرتبطة به، 
أو األهــداف املنبثقة منه، ووضــع اآلليات 
فــإن موضوع  الازمة لتحقيقه،  واألســس 
تنظيم الـــزواج واألســـرة ضـــروري لــم يكن 

وجــود كبير هناك. وكــان أردوغـــان، رئيس 
الوزراء وقتها، أول زعيم غير إفريقى يزور 
تركيا  أنشأت  عقدين.  نحو  منذ  الصومال 
ت مشروعاٍت 

َّ
سفارة لها في مقديشو، وتبن

تهدف إلى مساعدة الصومال على تطوير 
التحتية، وافتتحت مكاتب جديدة  بنيتها 
لــهــا فــي مــقــديــشــو وطــرابــلــس، ثــم افتتحت 
أفرع لها في نيروبي والقاهرة وتونس في 

.2012
الــقــارة  فــي  فتح سفاراتها  تركيا  تكثف  لــم 
إلـــى 34 ســـفـــارة متبوعة  الـــســـمـــراء، لــتــصــل 
بـــبـــعـــثـــات فــــي تـــشـــاد وغـــيـــنـــيـــا وجــيــبــوتــي 
فـــي نــهــايــة يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي 
كذلك  الطريق  عّبدت  ــمــا 

ّ
وإن 2014 فحسب، 

حــتــى صـــار الــســفــر مــن تــركــيــا إلـــى إفريقيا 
قبل. ويشبه توجه تركيا  أكثر سهولة من 
إفريقيا توجه دول شــرق آســيــا، مثل  نحو 
 
ّ
أن  

ّ
إال الــقــارة نفسها،  والهند، نحو  الصن 

ما يحكم نجاح أيٍّ من هذه الدول هو امليزة 
التنافسية التي يمكن أن تنتهجها أي دولٍة 
لتحقيق مرادها. وعلى الرغم من ذلك، يبقى 
التحّدي الذي يواجه تركيا هو ما ستفضي 
القارة  على  تنفتح  أن  فــإّمــا  إليه جهودها، 
تسعى  التي  مكانتها  على  وتحصل  أكثر، 
والــدولــي،  اإلقليمي  املستوين،  على  إليها 
أو أن يكون كل ما تقوم به رهينًا لظروف 
ــرًا لــتــعــثــر خــطــط  ــ ــيـ ــ ــة، وأسـ ــ ــأزومــ ــ ــارة املــ ــ ــقـ ــ الـ

)ومبادرات( االستثمار والتنمية فيها.
)كاتبة سودانية(

ــذي  ــ ــفـــوق حـــضـــاريـــًا، والـ ــتـ لــقــيــم الــــغــــرب املـ
املختلفة،  املراحل  وحيدًا، شعارات  ه 

ّ
حملت

مسؤولية كــل فشل. حــل الــديــن محل األمــة 
مصدرا للهوية الجمعية.

قــّدمــت األيــديــولــوجــيــات األصــولــيــة املعنى 
ــكــه الـــشـــك، وحــلــواًل 

ّ
والــيــقــن فـــي عــالــم تــمــل

عملية ومــبــاشــرة، الســيــمــا فــي مــا يخّص 
اقــتــصــاديــًا وسياسيًا.  املــهــّمــشــن  أوضــــاع 
عكس فشل بعض تلك الحركات، املوصوفة 
بــاملــعــتــدلــة، فـــي قـــيـــادة مــجــتــمــعــاتــهــا بعد 
واإلخــوان  )حماس  السلطة  إلــى  وصولها 
العملن،  النوعي بــن  الــفــارق  املــســلــمــون(، 
امتاك  الدعوي والسياسي، وعجزها عن 
رؤيــة كلية تقدم حلواًل شاملة، فتراجعت 
جـــمـــاهـــيـــريـــًا، لـــيـــس لـــصـــالـــح خــصــومــهــا 
األيديولوجين التقليدين من العلمانين، 
بل لصالح األصوليات السلفية الجهادية 
)الــقــاعــدة وداعـــــش( الــتــي نــجــت فــي إقــامــة 
دويـــات الــخــافــة، فــي فــضــاء الــــ«ال دولـــة«، 
حــيــث قــلــق الــهــويــة عــلــى أشـــــّده بالنسبة 

ملجتمعات قبلية تقليدية.
ــي املـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــديـــثـــة واملــــعــــاصــــرة،  فــ
وبــــتــــأثــــيــــر الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة، تـــبـــدو 
الــــعــــنــــاصــــر الــــيــــوتــــوبــــيــــة فــــــي حـــــدودهـــــا 
تتطلبها  التي  املساومات  ظل  في  الدنيا، 
ــة،  ــيــ ــانــ ــبــــرملــ االئـــــتـــــافـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــ
واملـــواقـــف الــســيــاســيــة املــطــلــوب اتــخــاذهــا 
ــا، تــتــصــارع  ــنـ ــال تــفــاصــيــل كـــثـــيـــرة. هـ ــيـ حـ
الـــبـــرامـــج الــحــزبــيــة الــتــكــتــيــكــيــة أكـــثـــر مما 
لكن  األصلية.  اليوتوبيا  دوافـــع  تتصارع 
ذلـــك ال يعني أن تــتــســاوى األيــديــولــوجــيــا 
ــل تــحــافــظ  ــ واالنــــتــــهــــازيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـ
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــــى اســ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــيــ ــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــديــ ــ األيــ
مع  جدليتها  على  بحفاظها  الــيــوتــوبــيــا، 
الـــواقـــع. وبـــهـــذا، يــمــكــن الــجــمــع بــن ثــوريــة 
الفكرة وواقعية السياسة. فوصف الشيء 
بأنه أيديولوجي، كما يذهب بول ريكور، 
»لــيــســت أبـــــدًا مــســألــة حــكــم نـــظـــري، لكنه 
مــمــارســٍة معينة، ورأي في  عــلــى  يــنــطــوي 

الواقع، تقّدمه لنا هذه املمارسة«. 
ــام اإلقـــــــطـــــــاع، بـــــــدت الـــفـــكـــرة  ــ ــظـ ــ ــل نـ ــ ــــي ظــ فــ
مستحيلة  يوتوبيا  الحرية  في  الليبرالية 
ــرة الـــغـــرب  ــكـ ـــق، لــكــنــهــا أصـــبـــحـــت فـ

ّ
الـــتـــحـــق

كانت  أيــديــولــوجــيــا  حملتها  الــحــضــاريــة، 
جدلية  على  حافظت  حــن  مفتوحًا،  نسقًا 
الفكر والـــواقـــع. عــربــيــًا، تــحــول مــا هــو غير 
قابل للتطبيق، في لحظٍة تاريخيٍة معينة، 
الــى أيــديــولــوجــيــا مسيطرة، بـــّررت مــا هو 
قائم، وأخفت املعنى الحقيقي للسلوك بدل 

إظهاره، فكانت وعيًا زائفًا. 
 ،

ً
وربما ألن أيديولوجياتنا كانت شمولية

ــإن انـــشـــغـــال الــــغــــرب بــقــضــايــا الــنــســويــة  ــ فـ
ــــوق  ــقـ ــ ــة وحـــــــقـــــــوق املــــثــــلــــيــــن وحـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
الــســاحــف الــبــحــريــة وغـــيـــرهـــا، يـــبـــدو، في 
الجمعي، مثيرًا للسخرية والتنّدر،  وعينا 
وفــي أحسن حــاالت الوعي تــنــّورًا، قد نجد 

فيه شأنًا سابقًا ألوانه. 
)كاتب فلسطيني( 

زوجة واحدة تكفي

إفريقيا في عيون تركيا

أحالم اليقظة العربية

في مآالت عالقة أميركا 
بكرد سورية

مشكلة قد تثير 
الدهشة والسخرية 

السوداء لكنها واقع 
مجّسد وحقيقي

يشبه توجه تركيا 
نحو إفريقيا توجه 

دول شرق آسيا نحو 
القارة نفسها

نواجه استحقاقاتنا 
التاريخية الملّحة 

بأحالم اليقظة، من 
دون أوطان توّحدنا

آراء

حسام كنفاني

راد في العالم، ولم تعد حكرًا على طرف دون آخر 
ّ
يبدو أن موجات التطرف تسير باط

أو طائفة دون أخرى. فالصفة لم تعد محصورة في »داعش« أو غيره من التنظيمات 
التي تحمل نفس الفكر القائم على القتل أو تطبيق رؤاها بالعنف، رغم أن أفعال هذه 
أمر  الجيوش، وهو  الطاغية وتستدعي استنفارًا عامليًا وتحشيد  تــزال هي  الفئة ال 
طبيعي بالنظر إلى مقدار التطرف الذي بدأ ينشره التنظيم وأخواته في املجتمعات 

العربية واإلسالمية.
 بأشكال مختلفة من التطرف، قد يكون من الواجب 

ً
لكن األسبوع املاضي كان حافال

التي تأخذ على عاتقها  الغربية، خصوصًا  التوقف عندها بالنسبة إلى املجتمعات 
مكافحة هذه اآلفة. لعل حادثة مقتل النائبة البريطانية جو كوكس، متأثرة بجراحها، 
إلى  أساسي  يوركشاير، مؤشر  غــرب  في  املاضي  الخميس  لهجوم  تعرضها  بعد 
الــنــوع الجديد مــن حــاالت الــتــطــرف، أو الشكل اآلخــر لــداعــش اآلخــذ فــي التوسع في 
املجتمعات الغربية على شكل اليمني املتطرف الذي ال يتوانى عن اللجوء إلى العنف 
للتعبير عن أفكاره. قاتل النائبة ليس أجنبيًا وال مهاجرًا وال مسلمًا، بل من الواضح 
أنه مواطن بريطاني أراد معاقبة كوكس على مواقفها التي اعتبرها ال تخدم بريطانيا، 
« قبل إطالق النار وطعن النائبة. العبارة 

ً
وهو على هذا األساس صرخ »بريطانيا أوال

وضعت عملية القتل في سياقني، أولهما االستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد 
موقف  هــو  والثاني  للبقاء،  التصويت  باتجاه  تدفع  كوكس  كانت  والـــذي  األوروبـــي 
اململكة  في  باستقبالهم  ترحب  كانت  الذين  السوريني  الالجئني  قضية  من  النائبة 
املتحدة. الرجل رأى هذه املواقف متناقضة مع قناعاته ولم يجد من وسيلة لردع هذا 
األمر إال بالعنف. هذا وجه آخر لـ »داعش« رغم أنه ال يحمل الخلفيات األيديولوجية 
النهج نفسه، وهو أمر قد يتوّسع بريطانيًا وأوروبيًا في  للتنظيم، لكنه يسير على 
ظل الزحف اليميني املتطرف. األمر نفسه يمكن إسقاطه على جريمة ملهى املثليني 
في أورالندو. فرغم تبني »داعش« لالعتداء وانتماء املنفذ إلى الدين اإلسالمي، إال أن 
التحقيقات تسير نحو وضع األمر في إطار الكراهية، من دون استبعاد حالة وجود 
اختالل ذهني للمنفذ الذي يبدو أنه كان حائرًا في ما يخص هويته الجنسية وانتماءه 
التنظيم  أن  مفاجئًا، وخصوصًا  يكن  لم  »داعــش«  ي 

ّ
تبن الديني.  وربما  االجتماعي 

يسعى إلى تضخيم قوته وتصوير أن يده ممتدة وقادرة على الوصول إلى األهداف 
كافة، وفي مختلف أرجاء املعمورة، مستندًا إلى الهوية الدينية للمنفذ عمر متني. غير 
أن من الواضح أن خلفيات أخرى، ال عالقة لها بالتنظيم وأفكاره تقف وراء املجزرة.

حـــاالت أخـــرى يمكن رصــدهــا فــي أكــثــر مــن مــكــان تــؤشــر إلـــى تــوســع رقــعــة الفكر 
»الداعشي« لكن بأشكال أخرى، على غرار ما هو حاصل في إحدى الجامعات اللبنانية 
والتهديدات التي تتلقاها فتيات الرتدائهن مالبس »تخالف البيئة االجتماعية«. مطلقو 
التهديدات ال ينتمون فكريًا إلى »داعش«، بل على النقيض، فهم من أشد معارضي 
التنظيم، وجزء منهم يقاتله في سورية في إطار ما يسميها »حربًا استباقية« قبل 
التهديدات واملصطلحات  إلــى  النظر  فــي  اإلمــعــان  لكن  لبنان.  إلــى  »داعـــش«  وصــول 
 في لبنان، 

ً
والخلفيات املنطلقة منها تؤشر إلى أن أفكار التنظيم باتت موجودة فعال

لكن تحت راية محاربته، وهنا املفارقة.
إسالميًا  تنظيمًا  ليس  »داعـــش«  أن  توضح  كثير،  ربما  وغيرها  السابقة،  األحـــداث 
 ومسميات متعددة ومنتشرة في أماكن 

ً
متطرفًا فحسب، بل نهج بات يأخذ أشكاال

متفرقة من العالم، وهي تستحق أيضًا الوقوف أمامها ومكافحتها.

معن البياري

 كثيٌر بني أهل الكتابة والثقافة، في فلسطني وغير بلد عربي، ما أْن شاع 
ٌ

ضّج قلق
الشفاء في  على سرير  عــامــًا(،   70( أحمد دحبور  الفلسطيني،  الشاعر  رقــدة  نبأ 
أدبــاء  مــن  عليه، كثيرون  لالطمئنان  زيــارتــه،  إلــى  ر 

َ
وتقاط الــلــه.  رام  فــي  مستشفًى 

لسماع  الــخــارج،  من  معهم   
ٌ
هاتفية اتــصــاالٌت  ودارت  ومبدعيها،  ابها 

ّ
وكت فلسطني 

أخبار طيبٍة عن صّحته. ومبعث الغبطة في هذا كله، ليس فقط ألن الدنيا ما زالت 
 في املدّونة الشعرية والفاعلية الثقافية 

ٌ
 خاّصة

ٌ
بخير، بل أيضًا ألن أحمد دحبور قيمة

الفلسطينيتني. وألن املحّبة عنواٌن أّول في كتابة األدب وإنتاج اإلبداع، أو هكذا يجدر 
رشــِق  على  يحرصون  ال  والفنون  والثقافة  املعرفة  فــي  املشتغلون  فــإذا  تــكــون،  أن 
إْن شاء  العابرة  نازلة مرِضه،  في  لــه،  املحّبة  ضمومٍة من مشاعر 

ُ
بأ أحمد دحبور 

وا صفتهم مبدعني وأدباَء وشعراء. وفيما الحال الفلسطيني 
ّ
الله، فإنهم لن يستحق

 على ناس الكتابة والثقافة الفلسطينيني، 
ٌ

 من خراب، فإن العبء ثقيل
ُ

على ما نعرف
في وجوب حمايتهم قيمة الوفاء تجاه من أنفقوا عمرهم في التعبير عن فلسطني، 
وطنًا ووجدانًا، من قماشة أحمد دحبور. جاء النبأ متبوعًا بخبر نّية وزارة الثقافة 
سبوعيات شاعرنا في »الحياة 

ُ
 من أ

ً
الفلسطينية إصدار كتاٍب يضم مقاالٍت مختارة

الــجــديــدة«. وهــذا مبعث غبطٍة مضاعف، ذلــك أن مقالة أحمد دحــبــور، كما يعرفها 
املعرفة، في  تتوفر على عتاٍد غزيٍر من  الكلمات منذ سنوات بعيدة،  صاحب هذه 

اآلداب والفنون والثقافة الشعبية. 
 بالقديم والجديد 

ً
وال غلّو في التأكيد، هنا، أن دحبور من أكثر شعراء فلسطني دراية

في هذا كله وغيره، كما أنه في حافِظته في الشعر )وغيره ربما( يتقّدمهم جميعًا، 
ه مدهشة وشديدة االستثنائية، أما أناقة ُجملته، ولطافة لغته، فأمران ظاهران. 

ُ
فذاكرت

طــوال عقود، وينشر  قديم مقاالته  بأن يجمع  أحمد دحبور   ملطالبة 
ٌ
وهنا مناسبة

أخــرى من  الــقــّراء على واحـــدٍة   من 
ٌ

إذ سيتعّرف فيها جيل  منها، 
ً
مختاراٍت كثيرة

 
ً
ه مسلسال

َ
كفاءاِته، كاتَب مقالٍة رائقٍة وناقدًا عتيدًا، وهو الذي يضم أرشيفه كتابت

في مسار  باقيٍة  أغنياٍت  أنــه صاحب  ُينسى  وال  القسام.  الدين  عز  عن  تلفزيونيًا 
كان  التي  العاشقني  فرقة  بــأداِء  زلنا،  وما  الفلسطينية، سمعناها،  الوطنية  األغنية 
ثّمة تجريُبه  الشعر،  نــازك. وفــي  أحــد مؤّسسيها في ســوريــة، مع صديقه حسني 
بة، خصوصًا 

ّ
الالفت في القصيدة املغامرة في استخدام بحور الشعر بكيفّياٍت مرك

منذ مجموعته »واحد وعشرون بحرًا« )1980(. وال مجازفة في التخمني، هنا، أن 
دحبور هو الشاعر الفلسطيني الوحيد، في جيله، ربما، كان شعره نظيفًا تمامًا من 
أي كسوٍر إيقاعية، وهو الذي يبدو حنبليًا في وفائه للوزن، من دون موقٍف رافٍض 

 نادرًا منها.  
ً
تب قليال

َ
لقصيدة النثر التي ك

على ما في تجربته الشعرّية من تنّوع، وتطّور مضطرد، منذ »حكاية الولد الفلسطيني« 
والشعبية  املسيحية  املــوروثــات،  استخدامه  ثــراء  وعلى   ،)1971 الثانية،  )مجموعته 
تحظ  لم  الفنية خصوصًا،  في مستوياتها  التجربة،  هــذه  أن  إال  وغيرها،  الحكائية 
بالدرس النقدي الالزم. وإْن كثيرًا ما جيء عليها، في استعراض الهم الفلسطيني، 
بتفاصيله الوفيرة، لدى شعراء جيله )محمد القيسي، عز الدين الفلسطيني، خالد 
(. وحسنًا أن مؤسساٍت فلسطينية، رسمية 

ً
أبو خالد، مريد البرغوثي، فواز عيد، مثال

 
ّ

أن يظل لكن ذلك يجُدر  التجربة وصاحبها،  إلى تقدير هذه  أخيرًا،  التفتت،  وأهلية، 
 أحمد دحبور مقيمًا عليه، وهو 

َّ
الذي ظل الدائم باالنتساب  التنويه  معطوفًا بواجب 

الذي تهّجى فلسطني في مخيٍم لالجئني منها في حمص، وهو الذي ظلت حيفا في 
جوانحه أينما ارتحل وأقــام، وهي ليست مدينة وإنما الجنة، على ما يقول، ومن ال 
 وكتب مرات. تعصى سيرة )أبو يسار( 

َ
يصّدق، فليسأل أم أحمد دحبور، على ما قال

على عّد محطاتها، منذ نكبه الهجرة، مرورًا بحمص وتونس وغزة، ثم عودة طفيفة 
العقود، كانت فلسطني في القصيدة  الله. وفي هذه   إلى رام 

ٌ
أوبــة إلى سورية، تلتها 

 من 
ً
 بموفور الصحة لشاعرنا، نرمي له، من هنا، أضمومة

ً
واألغنية واملقالة. واحتفاال

ورد املحّبة، تصل إليه وهو معافًى مشافى، أطال الله عمره.

محمد أبو رمان

لم يكتف الدكتور أمجد قورشة، أستاذ األديان املقارنة في كلية الشريعة في الجامعة 
املتدّين، لطريقة عرضه  الشباب  األردنــيــة، بما حققه من شعبية كبيرة في أوســاط 
لت الحكومة األردنية بجعله نجمًا مشهورًا، وحديث 

ّ
العصرية للقضايا الدينية، فتكف

األيام  املحلي، في  االفتراضي  والعالم  السياسية  والصالونات  االجتماعية  املنتديات 
اطة بذريعة »اإلســاءة لدولة صديقة 

ّ
إليه تهمًا مط أن اعتقلته ووجهت  املاضية، بعد 

وتعكير صفو عالقات األردن الخارجية«.
 )1967 )مواليد  اإلسالمي  والداعية  الجامعي  لألستاذ  املوّجهة  التهمة  أّن  والطريف 
مرتبطة بشريط فيديو مصّور له قبل عامني، ينتقد فيه مشاركة األردن في التحالف 
ر املسؤولون هذا الشريط، 

ّ
الدولي لضرب تنظيم داعش، فماذا عدا مما بدا حتى يتذك

واستخدامه العتقال قورشة واتهامه. وفي الحقيقة، قد يكون الشريط أحد األسباب 
فقط، لكن هنالك تذّمرًا منه، بدأ منذ أعوام، وأخذ في التراكم، ووصل مداه، في الفترة 
األخيرة، فأصبح كل ما يصدر عنه مستفّزًا للنخبة السياسية، ويتم املبالغة والتهويل 

خذ القرار املتسّرع باعتقاله، وتوجيه التهمة له.
ُّ
في تأثيره على املجتمع، حتى ات

الــدولــة، وزاد من  العام على  الــرأي  ــب 
ّ
ــه خــدم قورشة، وأل

ّ
القرار متسّرعًا، ألن اعتبرُت 

تــرويــٍج غير مسبوق لصفحته فــي »فيسبوك«  إلــى  بــل وأدى  الــرجــل،  عــدد معجبي 
وفيديوهاته، وحتى ذلك الفيديو، ودفع الشريحة العامة من املجتمع، املتدينة املحافظة، 
حتى  للجميع،  مفاجئة  االجتماعي  االحتقان  من   

ً
حالة وأحــدث  معه،  التعاطف  إلــى 

قــرار إغــالق  يــبــدوا غضبًا على  لــم   مــن شباب اإلخـــوان املسلمني 
ً
 عريضة

ً
أّن نسبة

مراكزهم، كما فعلوا في نشاطهم »الفيسبوكي« بسبب اعتقال أمجد، وهو ليس من 
اإلخوان املسلمني، وال محسوبًا عليهم.

ه تجاهل األبعاد والتداعيات 
ّ
ليس لتلك األسباب فقط القرار متسّرع، بل هو كذلك، ألن

بالخطاب  محدودة  فئٍة  نزق  وعكس  عليه،  املترتبة  واملنطقية  والقانونية  السياسية 
الديني والسياسي الذي يقّدمه قورشة، ولم ينتبهوا إلى أّن معاقبته على هذه اآلراء 
ــي، بمثابة اتــهــام لها  واملــواقــف هــي، فــي نظر الشريحة الــواســعــة مــن الــشــارع األردنــ
مع  الصدام  إلــى  »الــدولــة«  دفــع  القرار  اتخذ  فكأّن من  والسياسية،  الدينية  وملواقفها 

نسبٍة عريضٍة من الشارع األردني.
ه ضد مشاركة األردن في التحالف الدولي ضد اإلرهاب؟.. طيب، هذه قصة 

ّ
التهمة أن

 في تلك الهجمات 
ً
قديمة انقسم الشارع األردني حولها، واألردن لم يعد يشارك أصال

منذ شهور طويلة.
بالتحّجب  الــنــســاء  مطالبًا  فــيــه،  ينشط  الـــذي  والــوعــظــي  الــديــنــي  القصة خطابه  هــل 
والشباب بااللتزام، وبعض فتاويه الدينية؟ ليست أمرًا جديدًا، فهذا هو موقف التيار 
املحافظ عمومًا، وحتى أغلب أساتذة الشريعة في الجامعات األردنية، وربما أساتذة 

الطب والصيدلة أيضًا، فهل يمكن اعتقال مئات آالف األردنيني آلرائهم الدينية.
الشريعة وأئمة  أغلبية أساتذة  بــآراء  الدينية معتدلة، مقارنة  أراء قورشة  أّن  املفارقة 
وزارة األوقاف اإلسالمية، لكّن الهوس الذي أصاب بعض املثقفني والسياسيني في 
 أطرف نكتٍة 

ّ
األردن بموضوع »داعش« جعلهم يربطون كل شيء بهذا التنظيم. ولعل

ــه داعية جــهــادي، وهــو ليس كذلك، ولــم يكن في 
ّ
أن ه »داعــشــي«، أو 

ّ
سمعتها عنه بأن

حياته، وال في مواقفه في أّي لحظة محسوبًا على السلفية الجهادية، بل كان أقرب 
آراءه  العربي، ويسّيس  الربيع  برياح  يتأثر  بدأ  العام 2011، عندما  الدولة حتى  إلى 
ومواقفه، بعد أن كان مقتصرًا على الشأن الدعوي. قبل ذلك، كان قورشة )األكاديمي 
الشاب الذي أتم دراسته في الغرب( عضوًا في املجلس األعلى لإلعالم، وله برنامج في 
ه دخل 

ّ
حًا دائمًا للرّد على املتطرفني. لكن، ألن

ّ
التلفزيون الرسمي األردني، واسمًا مرش

آراؤه  الرسمية، وإن كانت  للسياسات  املعارضة  واقترب من  السياسي،  الخط  على 
السياسية ذات طابع مبّسط، ال تمتلك عمقًا وال إدراكًا حقيقيًا للتحوالت الجارية، ثم 
ه عّبر عن آرائه بوضوح، وله عشرات اآلالف من املعجبني على شبكات التواصل 

ّ
ألن

 إلى اعتقاله.
ً
االجتماعي، تّم تركيز الضوء عليه، وصوال

عبر  معه  التواصل  يتم  أن  يمكن بسهولٍة  كــان  بينما  السجن،  في  اليوم،  قورشة، 
آرائــه السياسية والفكرية، أو حتى بعض  شخصيات لها وزن، ومناقشته بشأن 
فتاويه، وهو على درجٍة من املرونة والبساطة، من دون إحداث أزمٍة كبيرٍة واحتقان 
، وإذا 

ً
اجتماعي واسع، وتوجيه رسالٍة بأبعاد خطيرٍة ودالالٍت قد ال تكون مقصودة

كانت مقصودة، فالطامة كبيرة. 

»داعش« بكل األشكال أحمد دحبور... سالمات

اعتقال أمجد قورشة
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متفجــرًا  كان  الــذي  جــدل  علــى  الســتار  ســدل 
ٌ
أ

وبنــك  لالتصــاالت  الســودان  زيــن  شــركة  بــن 
اتصــاالت  مجموعــة  إعــالن  بشــأن  الخرطــوم، 
اإلماراتية عن بيع حصتها )92.3%( في شركة 
كنار السودانية، حيث أعلنت »اتصاالت«، أخيرًا، 
عــن بيــع األســهم بـــ 350 مليــون درهــم لصالــح 
بنــك الخرطــوم، بعــد أن اســتخدم األخيــر )حــق 
الشــفعة( فــي املعامــالت اإلســالمية، والذي ينص 
علــى إعطــاء األولويــة لصالح املســاِهم فــي عملية 

بيع أي شركة. 
كنــار التــي تســتحوذ »اتصــاالت« اإلماراتية على 
غالبية أســهمها، شــركة تعمل في مجال الهاتف 
الثابت واإلنترنت داخل السودان، بدأت عملياتها 
لالتصــاالت،   

ً
مشــغال بصفتهــا   2005 عــام 

وبعــد  دوالر،  مليــون   60 بلغــت  باســتثمارات 
خمس ســنوات )أي في العام 2010( اقتربت من 
أن تكون املشغل الرابع للهاتف الجوال، وحصلت 
على رخصٍة بذلك، إال أن العقبات الفنية واإلدارية 
فــي  األمــر. فشــلت »كنــار«  حالــت دون تحقيــق 
تلبيــة رغبــات الســودانين الذيــن كانــوا يتوقعون 
الجــودة،  فائقــة  ســريعة  إنترنــت  منهــا خدمــات 
وبأســعار تنافســية لكونهــا جــزءًا مــن مجموعــة 
فــي  تعمــل  التــي  العمالقــة  اإلماراتيــة  اتصــاالت 
مصــر واملغــرب، إلــى جانــب الدولــة األم للشــركة. 
ولم تجد »كنار« اهتمامًا إال من بعض الشركات 
العاملــة داخــل العاصمــة الخرطــوم، وبعــض املدن 
إلــى  عملهــا،  بطبيعــة  تحتــاج،  والتــي  الكبــرى، 
خطوط هاتف أرضية، وباقات إنترنت السلكي.

يأتي اهتمام شــركة زين ــ الســودان باالستحواذ 
بنيــة  تمتلــك  األخيــرة  ألن  كنــار،  صفقــة  علــى 
تحتيــة جيــدة فــي مجــال االتصــاالت، تتمثــل فــي 

3000 كيلومتــر مــن األليــاف الضوئيــة، ويشــكل 
هــذا مكســبًا كبيــرًا لزيــن التــي كانــت، وال تــزال، 

تستأجر هذه األلياف من كنار بمبالغ طائلة.
األكبــر  هــي  زيــن  شــركة  أن  ذكــره  يجــدر  ومــا 
واألضخــم فــي الســودان، إذ أنهــا تضــم حوالــي 
14 مليــون مشــترك فــي خدمات الهاتــف الجوال، 
ــّدر لهــا شــراء كنار لصارت شــيئًا ضخمًا 

ُ
ولــو ق

إن«  تــي  و»إم  »ســوداني«  شــركتا  تســتطيع  ال 
منافسته، حتى ولو اتحدتا من أجل ذلك.

مــا ذهبنــا إليــه ربمــا يفســر الهجمــة اإلعالميــة 
الشرسة التي شنتها »زين« ورئيسها التنفيذي، 
الفاتح عروة، على بنك الخرطوم وشركة سوداني 
التــي تنافســها في قطــاع االتصاالت، إذ أن عروة 
كان يصور خسارة شركته أسهم كنار، وكأنها 
نهايــة املطــاف لزيــن التي تســيطر على 40% من 
حصــة الهواتــف املحمولــة فــي الســودان. وكانــت 
مجموعــة زيــن الكويتيــة قــد باعــت كل الشــركات 
التابعة لها في إفريقيا، عدا زين الســودان وزين 
فــي املغــرب مــا يــدل علــى القيمــة الســوقية العالية 
لهمــا. ويــرى خبــراء واقتصاديــون، أن اســتحواذ 
بنــك الخرطــوم علــى صفقــة كنــار ربمــا يعــّرض 
املســاهمن واملودعن إلى مخاطر متعّددة، حيث 
إن مصــادر دخــل شــركة كنــار الرئيســية تأتــي 
مــن  وليــس  األخــرى،  االتصــاالت  شــركات  مــن 
الجمهــور، ألن الشــركة تعتمــد على عوائد إيجار 
كوابــل األليــاف الضوئية للشــركات األخرى، كما 
الصفقــة، بحــد  أن  هــذا بخــالف  ذكرنــا ســابقا، 
بنــك  عمــل  مجــاالت  فــي   

ً
تحــوال تشــكل  ذاتهــا، 

ز على مجاله 
ّ
الخرطوم الذي من املفترض أن يرك

األساسي، وهو التمويل واملرابحات.
محمد مصطفى جامع )السودان(

أفــالم  مجموعــة  املاضيــة  األيــام  اســتوقفتني 
وثائقيــة إلحــدى شــبكات األخبار، وهي شــبكة 
عاملية، عن حكام مصر عقب انقالب 23 يوليو 
الرئيــس  حقبــة  عــن  فيلــم  أهمهــا  كان   ،1952
الراحل أنور الســادات. يرصد أهم مشــاهد هذه 
الحقــب. توقفــت طويــال أمام فتــرة بداية الصدام 
مع القوى السياســية، وخصوصًا اإلســالمين، 
والذيــن كانــوا عونــا للســادات فــي بدايــة حكمــه، 
بمراكــز  وقتهــا  يعــرف  ممــا  التخلــص  وعقــب 
القــوى، وفــي مواجهــة الناصريــن واليســارين. 
وتوقفت أيضا أمام أحد األســماء، وهو شــكري 
مصطفــى، زعيــم جماعــة الدعــوة والهجــرة، أو 

كما سميت إعالميا )التكفير والهجرة(.
للرجــل قصــة طويلــة، فشــكري مصطفــى، ابــن 
مدينــة أبــو تيج في محافظة أســيوط، تخرج من 
كليــة الزراعــة، اعتقــل إّبــان فتــرة حكــم الرئيــس 
لجماعــة  انتمائــه  بتهمــة  الناصــر  عبــد  جمــال 
مــن  يلقــى  ســجينا  وظــل  املســلمن،  اإلخــوان 
صنوف العذاب ألوانًا، إال أن الرجل بعد تعرضه 
لصنوف من العذاب، بدأ فكره يتغير في اتجاه 
التوسع في تكفير الجميع، إذ كان يعتقد أن من 
يقومــون بظلمــه وأقرانه، وتعذيبهــم باملعتقالت 
ال يمكن أن يكونوا مســلمن، وأن املجتمع الذي 
يقبــل بتلــك الدولــة، وهــذا النظــام ال يمكــن إال أن 

يكون مجتمعا جاهليا .
ظلــت الفكــرة تتبلــور وتكبــر فــي رأس الرجــل، 
حكــم  بدايــة  مــع  خروجــه  عقــب  دعوتــه  وبــدأ 
إلــى  الســادات عــام 1971، حيــث القــت دعوتــه 
الكافــرة  والدولــة  الجاهلــي  املجتمــع  اعتــزال 
وفــي  عــدة،  أوســاط  فــي  بــه  بــأس  ال  صــدًى 
مختلــف الطبقــات، إذ أنــه، وتأكيــدًا علــى عودتك 

إلــى اإلســالم، ينبغــي عليــك أن تنضــم لجماعــة 
الدعــوة والهجــرة. تمــر الســنن، لتحــدث جماعة 
هــذا  يتزامــن  كبيــرًا،  والهجــرة صخبــًا  الدعــوة 
الصخــب مــع اختطافهم، في ذلك الوقت، الشــيخ 
محمــد الذهبــي، وزير األوقاف، وطلبهم مبادلته 
بمجموعــة مــن زمالء لهم، كانــوا رهن االعتقال 
آنذاك، إال أن محاوالتهم تبوء بالفشل، وينتهي 
األمــر بمقتــل الشــيخ الذهبــي، واعتقــال شــكري 
إلــى  وإحالتهــم  معــه،  ومجموعــة  مصطفــى، 
التحقيــق ومحاكمتهــم وانتهــاء األمــر بإعدامــه، 

وخمسة من رفاقه .
مع تعاظم الظلم واالضطهاد، سنواجه بنموذج 
وأكثــر تشــّددًا  بــل  لشــكري مصطفــى،  جديــد 
مرحلــة  إلــى  وصــل  الــذي  فالرجــل  وتطرفــًا، 
شــديدة مــن التطــرف وتكفيــر املجتمــع، مــا كان 
ليصــل إلــى ذلــك إال بســبب مــا القــى مــن ألــوان 
التعذيب واالضطهاد في سجون عبد الناصر .
اليــوم، ومــع وجــود بيئة حاضنــة كتنظيم الدولة 
اإلســالمية، أو مــا يعــرف إعالميــا »داعــش«، ال 
املشــيرعبد  ورأســه  مصــر،  فــي  النظــام  يفكــر 
الفتاح السيســي، في أن نموذجًا كالذي ذكرته، 
وفي ظل وجود متنام لتنظيم داعش، قد يتكّرر 
وبنطاق واسع . بات من الواضح أن القائم على 
إدارة البــالد ال يقــرأ تاريخا، بل ال يعرف شــيئًا 
دروس  أي  مــن  يســتفيد  لــن  وبالتالــي،  عنــه، 
التاريــخ، وأهمهــا أن الظلــم والتنكيــل باآلخــر قد 

يسبب مناخًا خصبًا لصناعة اإلرهاب.
لتحســن  بــوادر  ال  أن  للجميــع  جليــا  أصبــح 
األوضــاع فــي مصر فــي مجال الحريات العامة،  
أو إفــراج جماعــي عــن ســجناء للــرأي أو بدافــع 
حيــث  املســلمن،  اإلخــوان  لجماعــة  االنتمــاء 

تتحــدث تقاريــر أن أعدادهــم تقترب من 42 ألف 
ســجن، جلهــم مــن الشــباب صغير الســن. كما 
نطالــع فــي األخبــار يوما بعد يوم، مــن أن الدولة 
تشرع في بناء السجون، إذ إن النظام املصري، 
وفي أقل من ثالث ســنوات تمكن من بناء أكثر 
من عشــرة ســجون جديدة، تتفاوت مســاحتها 
وقــوة اســتيعابها املســاجن، حتــى باتت مصر 
والشــرق  إفريقيــا  فــي  ســجنن  أكبــر  تمتلــك 
األوســط. البلــد التــي تنهكهــا الديــون، وينهــش 
فــي جســدها الفقر واملرض، بــات نظام حكمها 
يهتــم ببنــاء الســجون أكثــر مــن بنــاء املــدارس 
واملستشــفيات، وشــراء األســلحة بســخاٍء أكثر 
مــن تنفيــذ مشــروعات اقتصادية تنتشــلنا من 
الوضــع االقتصــادى املتردي. ومــع مرور األيام، 
تتحــّدث الجهــات املســتقلة كمنظمــات املجتمــع 
كمجلــس  مســتقلة  الغيــر  والجهــات  املدنــي، 
حقــوق االنســان املعــن مــن قبــل الحكومــة، عــن 
ضاعفــت  والتــي  بالســجون،  األوضــاع  تــرّدي 
مــن ســوئها أعــداد من يموتون في الســجون أو 
أماكــن االحتجــاز، إذ يموتــون جــّراء تعّرضهــم 
للتعذيــب، كمــا حــدث مع املحامــي كريم حمدي، 
شــهيد قســم املطريــة، أو يموتون جــّراء اإلهمال 

الطبي، كما حدث مع الدكتور طارق الغندور .
منهــا  يعانــي  التــي  املأســاة  تلــك  اســتمرار  مــع 
عشــرات اآلالف مــن املحبوســن، جــّراء قانــون 
الســؤال: هــل يتحــّرك  للتظاهــر، يصبــح  جائــر 
النظام املصري لتصحيح مساره، واإلفراج عن 
آالف مــن الشــباب، أم يســتمر فــي غيــه، ليجعــل 
منهــم قنابــل موقوتــة، تخــرج لتحــرق األخضــر 

واليابس، وتحّول حياتنا جميعا إلى جحيم؟
خالد طه يعقوب )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

الحقيقــة  هيئــة  الفــارط  األربعــاء  يــوم  أنهــت 
والكرامــة، فــي تونــس، تلقــي امللفــات املتعلقــة 
باالنتهاكات التي تعّرض لها التونسيون على 
امتداد أكثر من ســتة عقود من تاريخ دولة ما 
بعد االســتقالل. وشــهدت األيام األخيرة إقبااًل 
الهيئــة  فتــح  اســتوجب  مــا  النظيــر،  منقطــع 
 أمام طوابير 

ً
مقّراتهــا املركزيــة والجهوية ليــال

عديدة، كما اســتنجدت بفرق متنقلة، توجهت 
إلى املناطق الداخلية لجمع تلك امللفات. وربما 
حَســب 

ُ
شــّكل هذا إحدى النقاط املضيئة التي ت

اإلعالمــي  القصــف  تحــت  ظلــت  التــي  للهيئــة 
الــذي لــم ينقطــع منذ تأسيســها في ديســمبر/ 
كانون أول 2013، بموجب قانونها األساســي، 
املتعلق بإرســاء العدالة االنتقالية وتنظيمها. 
التــي  اآلجــال  تلــك  مــن  األخيــرة  األيــام  كانــت 
 بكل معاني 

ً
عّينت سلفًا لتلقي امللفات متميزة

الكلمــة، حيــث تضاعفــت في أيــام قليلة امللفات 
املنظمــات  قــدوم  أيضــًا  كمــا ســجلت  املودعــة، 
الوطنيــة والجمعيات واألحزاب وعدة نشــطاء 
قضايــا حقــوق اإلنســان والسياســيني إليــداع 
امللفــات. أودع االتحــاد العام التونســي للشــغل 
وحركــة  العمــال  وحــزب  القضــاة  وجمعيــة 
ملفاتهــم.  املنظمــات  مــن  وغيرهــا  النهضــة 
، حول ملفات الدولة 

ً
وظلت األنفاس محبوســة

التونسية، باعتبارها متضّررة، والتي لم تقّدم 

سالم الكواكبي

علــى  بهــا  الذ  ومــن  أوروبيــة،  فــرق  تتصــارع 
كأس أمــم أوروبــا فــي فرنســا هــذه األيــام، فــي 
جــو أمنــي متوتــر، نتيجة الخشــية مــن إرهاب 
كمــا  املنفــردة.  والذئــاب  الكامنــة  العصابــات 
أن  ُيفتــرض  التــي  التظاهــرة  بهــذه  ُيحيــط 
 عنصــري/ قومــي، بــدأ 

ٌ
 شــحن

ً
تكــون احتفاليــة

بإظهار قوته بال خجٍل وال وجل على الساحة 
العامــة فــي أوروبــا عمومًا، فبــدا أن التعبيرات 
التمييــز  التشــجيعية تطــورت ســلبًا باتجــاه 
بــني  الطبقــي،  حتــى  أو  القومــي،  أو  العرقــي، 

مختلف الفرق املشاركة. 
ــف 

َ
ش

َ
 ليــس علنيــًا بالتأكيــد، لكنــه ُيست

ٌ
تمييــز

املشــجعني،  بعــض  تصريحــات  متابعــة  مــن 
كمــا يتــم إثباته من متابعة تصرفات بعضهم 
اآلخر. وما الصدامات الدموية التي جرت بني 
عصاباٍت منظمة من »الهوليغنز« الروس مع 
مشــجعني إنكليــز إال تجســيدا لهــذا التحــّول 
»الهوليغنــز«  أن  حــني  وفــي  القائــم.  الخطيــر 
للمشــجعني  تقليديــًا   

ً
مســجلة  

ً
عالمــة كانــت 

العمــل  مــن  ســنواٍت  وبعــد  أنــه،  إال  اإلنكليــز، 
الجــاد لروابــط املشــجعني، كما قوات الشــرطة، 
فقــد جــرت الســيطرة علــى غالبيــة عصائبهــا 
ارتيــاد  مــن  منعهــا  األقــل،  علــى  أو  هــا، 

ّ
وحل

املناسبات الرياضية. 
فبعــض مــن الــروس، إذًا، مــع جرعــات القوميــة 

إال في ساعاٍت قليلٍة، قبل غلق اآلجال، وقّدرت 
بحوالــى 680 ملفــًا باعتبارهــا متضّررة. كانت 
، فعدد امللفات املودعة كان قد 

ً
الحصيلــة مهمــة

ناهز 65 ألف ملف.
حــدث هــذا اإلقبــال املهــم فــي منــاٍخ غيــر مــواٍت 
ظاهريــًا، إذ يخشــى عديــدون أن تكــون حكومة 
رئيــس  عنهــا  عبــر  التــي  الوطنيــة  الوحــدة 
فــي مبادرتــه  الباجــي السبســي،  الجمهوريــة، 
أخيرًا، والتي تجري بشأنها مفاوضات شاقة، 
النظــام  رمــوز  يعــود  قــد  تحتهــا  التــي  املظلــة 
قامــوا  وقــد  خصوصــًا  الحكــم،  إلــى  الســابق 
»ببروفــات« ناجحــة، لعــل أهمها كان االحتفال 
بمناسبة مرور 60 سنة على ذكرى بعث وزارة 
الخارجيــة، حيث اســتقبل رئيــس الجمهورية، 
الســابق  النظــام  وجــوه  أكثــر  هامشــها،  علــى 
تصلبًا، ناهيك عن  ترّددهم على قصر قرطاج، 
بمناســبة املشاورات الحالية التي تدور بشأن 

حكومة الوحدة الوطنية.
كانــت األيــام األخيــرة من أعمــال هيئة الحقيقة 
املقاييــس،  جميــع  علــى   

ً
مهمــة والكرامــة 

ســواء  الهيئــة،  مّســت صــورة  وقــد  خصوصــًا 
مــن خــالل الصراعــات الداخليــة التــي تشــقها، 
منــذ  الحقتهــا  التــي  املســتمرة  الشــيطنة  أو 
تأسيســها، كمــا ذكرنــا مــن عــدة أطــراف، لعــل 
أخطرهــا الدولــة العميقــة وحتى بعض أجهزة 
الدولــة الرســمية التــي إمــا أعاقت عمــل الهيئة، 

أو لم تبِد التعاون الكافي معها.

يشــحنها  التــي  والعنصريــة  والشــوفينية 
الفاشــية  إلــى  معاملــه  فــي  قربــًا  ينشــد  نظــاٌم 
املوســولينية، تعلمــوا »الزعرنــة« املســتوردة، 
بجرعــاٍت  مليئــٍة  محليــٍة  بــأدواٍت  وطّوروهــا 
عنفيٍة، تتجاوز بمراحل ما جرت عليه العادة 
مــن مشــجعني آخريــن مــن أيــة جنســيٍة كانــوا. 
وقــد أطلقــوا، وقبــل انطــالق مباريــات فريقهم، 
حروب شــوارع في مدينتي مرســيليا وليل، ال 
شــبيه عنفيــًا لهــا. وتبــني أنهــم كانــوا مدّربــني 
إلــى  تقســيمهم  وجــرى  العنــف،  هــذا  علــى 
جماعــاٍت مختلفــة املهــام، ضربًا أو تكســيرًا أو 

 في األزقة.
ً
مالحقة

والــذي  األرعــن،  التصــرف  هــذا  وبالتأكيــد، 
أثبتــت التحقيقــات بأنــه كان منظمــًا، ال يمكــن 
أن يكــون وصمــًا لشــعٍب أو لقوميــٍة حتمــًا، بــل 
يجب أن ُينظر إلى بعده السياسي واستغالله 
السياســوي مــن فئــة بوتينيــة حاكمة تســعى، 
إلدارة  االســتراتيجية  رؤيتهــا  ضمــن  ومــن 
حــرٍب  اســتعادة  إلــى  الغــرب،  مــع  العالقــات 
باردٍة، بأدواٍت متطورٍة، إلبعاد مجتمعها عن 
مآســي التخلــف االقتصــادي والفســاد املنظــم 
والقمــع املبطــن والســيطرة شــبه الكاملــة علــى 

مساحات التعبير.
ومــا ُيســاند نســبيًا هــذا التقديــر هــو ما صدر 
مــن  »هوليغانزيــة«  رســمية  تصريحــات  مــن 
ُممــاِرس  مقدمتهــم  وفــي  الــروس،  الساســة 
العالقات الدبلوماسية لديهم وزير الخارجية 

معنــى، وربمــا تكون الرســالة »أننــا إذا عجزنا 
عــن صدكــم وأنتــم تعــودون إلى تصّدر املشــهد 
الحالي، فإن التاريخ الذي سيكتب عنكم الحقًا 
سيذكركم بصفتكم جالدين. وإذا كان التاريخ 
يكتبــه املنتصــرون، فإننا، هنا، نحن الضحايا 
األجيــال  واإلنصــاف،  للحقيقــة  املنتصــرون 
القادمة املتخلصة من قبضتكم، ستقرأ تاريخ 

حقيقتكم«.
جــزءًا  الثــورات  بعــد  عــادة  الشــعوب  تــوّدع 
فــي  وانتظاراتهــا،  وأحالمهــا  ذاكرتهــا  مــن 
مــن  جــزءًا  تصبــح  أن  أمــل  علــى  مؤسســاٍت، 
ذاكــرة مشــتركة. لذلــك ابتكرت متاحــف الذاكرة 
التــي  الكبــرى  الفنيــة  واألعمــال  واألرشــيفات 
العميقــة،  الجماعيــة  املشــاعر  تلــك  تخلــد 
 
ٌ
ركــن والكرامــة  الحقيقــة  هيئــة  أن  وأعتقــد 
 للتونســيني لحفــظ ذاكرتهــم تلــك. لذلــك، 

ٌ
متــني

 خاصة، صلب هياكلها 
ً
خّصصت الهيئة لجنة

انطالقــة املباريــات، صــدر كتــاب مهــم ومثيــر 
عنوانه »فرنسا الروسية«، للصحافي نيكوال 
هينــان الــذي كان »داعــش« قــد اختطفه عشــرة 
أشــهر، واشــتهر بعد خروجه بكتابة دراســاٍت 
تحليليــٍة عــن هــذا التنظيــم، بعيــدًا عــن ســرد 
تجربتــه الشــخصية لديهــا. وفــي هــذا العمــل 
يســتعرض  والدقيــق،  الجديــد  الصحافــي 
هينــان شــبكات التأثيــر الروســية فــي فرنســا 
بأنواعهــا وأبعادهــا كافــة. وقــد قــام بتحقيــق 
اســتلزم  حثيــث،  اســتقصاٍء  خــالل  مــن  ذلــك 
أسفارًا عديدة إلى بالد املوسكوف، كما تنقيبًا 
أهميــة  لتوضيــح  الوثائــق،  مئــات  فــي  جّديــًا 
االســتثمارات الهائلة، البشــرية واملادية، التي 
وهــي  اليــوم،  االتحاديــة  روســيا  تخّصصهــا 
االتحــاد  يخّصصــه  كان  مــا  رقميــًا  تتجــاوز 

لحفــظ الذاكــرة، بالتعــاون مــع مختصــني فــي 
التاريخ والعلوم االجتماعية وغيرها. 

 باملخاطر، 
ٌ

ال أحد ينكر أن هذا املســار محفوف
واملصالحة املشبوهة التي ارتطمت، في املرات 
القضــاء  أنصفــه   ، شــعبيٍّ برفــٍض  الســابقة، 
مؤسســة  أرادت  حــني  الحقــًا،  الدســتوري 
رئاســة الجمهوريــة تمريــر مشــروع املصالحــة 
، تحتــاج إلــى أن تكــون أكثــر 

ً
االقتصاديــة، مثــال

إنصافــًا باملعنى األخالقي والقانوني. فمســار 
، علــى 

ٌ
العدالــة االنتقاليــة فيــه خطــواٌت عديــدة

واملحاســبة  واملســاءلة  الحقيقــة  كشــف  غــرار 
وضمــان أال تتكــّرر االنتهاكات. ولكن ما علينا 
أال نخســره أبــدًا، حتــى وإن تعثرنا في تحقيق 
مــا ســبق مــن أهداف هــو حفظ الذاكرة، حتى ال 

تذهب تلك التضحيات هدرًا. 
تطــوي هيئــة الحقيقــة والكرامــة مرحلــة مهمــة 
فــي  أعســر، تتمثــل  لتبــدأ مرحلــة  مــن عملهــا، 
 
ً
 وتحليــال

ً
االشــتغال علــى آالف امللفــات، دراســة

وتقصيًا، حتى يعرف التونسيون كل الحقيقة 
حــول مــا جــرى فــي تاريخهــم القريــب هــذا مــن 
، خصوصًا 

ً
انتهــاكات. لــن تكــون املهمــة صعبــة

وأن جــزءًا كبيــرًا مــن هــذا »الصنــدوق األســود« 
مــا زال بأيــدي الدولــة العميقــة، بل يقــال إنه تم 
إتــالف بعضــه. ولكــن، ســيكون مــن املفيــد لتلك 
الجــراح حتــى تندمــل أن نكشــف عــن الحقيقــة 

كاملة.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق( 

الســوفييتي في حربه الباردة للدولة نفســها. 
وأوضــح الكتــاب الــذي ســيتعّرض، بالتأكيــد، 
لغضــٍب رجيــٍم مــن أســياد الكرملــني وأزالمــه، 
الحيــاة  زعزعــة  إلــى  يهــدف  الســعي  هــذا  أن 
السياســية الداخليــة، والســيطرة علــى بعــض 
اإلعالميــني، والتأثيــر في بعض نواب البرملان 
االقتصاديــة،  بالعجلــة  ســلبًا  واالحتــكاك 
خصوصًا التســليحية، لضعضعــة إمكاناتها 

التنافسية.   
إلــى  خطيــرة  ووثائــق  تصريحــاٌت  تشــير 
اســتثمارات مهمــٍة في أحــزاب اليمني املتطرف 
الفرنســي، كمــا فــي مراكــز األبحــاث الخاصــة. 
إضافــة إلــى دعــواٍت إغرائيــة أبدعــت األنظمــة 
الديكتاتورية في استنباطها شراء ذمم بعض 
»مفاتيــح« الــرأي العــام فــي دوٍل ديمقراطيــة، 
تناطحهــا العــداء السياســي علــى األقــل. ومــا 
بعــض  ُيمارســها  التــي  السياســية  الضغــوط 
ممثلي اليمني املتطّرف، كما اليمني التقليدي، 
إضافــة إلــى »دراســات« وكتابــات صــادرٍة عــن 
بعــض أعضــاء اليســار البافلوفــي، إال نتيجــة 
»إيجابيــة« ومثمــرة لهــذه االســتثمارات التــي 
يبدو أن القضاء سيبدأ االهتمام بها عن قرب.

ســالح  عــن  الحديــث  هــو  الكتــاب  فــات  مــا 
الروســية  املصارعــة  باألحــرى  أو  الرياضــة، 
التــي تــؤرق مجريــات كأس األمــم األوروبيــة، 

والتي ما زالت في بداياتها.
)كاتب سوري(

تلقــت الهيئــة ذلــك الكم الهائل مــن امللفات ممن 
أفــرادًا وهيئــات وهيــاكل، مــا يؤكــد  تضــّرروا، 
ذاكــرة  صياغــة  فــي  التونســيني  هــؤالء  رغبــة 
أو  االنتقــام  أعمــال  عــن  تســتعيض  جماعيــة، 
تجــاوز  فــي  ملحــٍة،  برغبــٍة  املمكنــة،  التشــفي 
واســتخالص  توثيقهــا  خــالل  مــن  اآلالم  تلــك 
العبــر منهــا، حتــى ال تتكــّرر، قادمــًا تحــت أي 
 
ً
مباشــرة التونســيون  كان  ممكنــة.  ذريعــة 
بعــد الثــورة، وحينمــا ضعفــت أجهــزة الدولــة، 
والعســكرية،  األمنيــة  املؤسســة  وخصوصــًا 
أمام خيارين ممكنني: االستســالم إلى مشــاعر 
الحقد والكراهية واالنتقام أو التدبر  الطوعي 
ذلــك،  لهــم  فــكان  العنــف،  غيــر  أخــرى  لبدائــل 
واهتــدوا، بعــد تجاذبــات عســيرة وشــاقة، إلــى 
تطويــر صيغــٍة مــن صيــغ العدالــة االنتقاليــة، 
هــذا  يكــن  لــم  مماثلــة.  تجــارب  مــن  اســتلهامًا 
، بــل كان، وال زال، محــل انتقــاٍد 

ً
الخيــار ســهال

كبيــر، خصوصــًا، فــي ظــل البــطء الــذي أصــاب 
مراحلــه، وحالــة التطبيع املفروضة أحيانًا مع 
، فحتــى 

ً
رمــوز تلــك االنتهــاكات األشــد فظاعــة

األحــكام التــي صــدرت كانــت أحيانــًا مســتفزة 
ومهينة في حق الضحايا وشهداء التعذيب. 

انتصار التونسيني لكتابة ذاكرتهم املوجوعة 
الجــالدون  فيــه  يعــود  ســياٍق  فــي  واملكلومــة، 
حاليــًا، فــي تبجــح مثيــٍر، إلــى احتــالل املشــهد 
السياســي واإلعالمــي، هــو أيضــًا أحــد وجــوه 
مــن  أكثــر  وفيــه  صنعــوه،  الــذي  االســتثناء 

الســيد ســيرغي الفروف. وقد وصل األمر بهم 
احتجاجــًا  الفرنســي  الســفير  اســتدعاء  إلــى 
علــى احتجــاز األمــن الفرنســي، وقبــل انطــالق 
املبــاراة الثانيــة للمنتخب الروســي، وتحســبًا 
مــن إعــادة إنتــاج العنــف الهائــل الــذي تــم فــي 
 مشــتبٌه 

ً
 مجموعة

ّ
مرســيليا، حافلــة ركاٍب تقــل

فــي أنهــا مــن أولئــك »املخربــني«. كمــا احتجــت 
اإلدارة الرسمية في موسكو على قراٍر اتخذته 
الفريــق الروســي  اللجنــة املنظمــة باســتبعاد 
مــع وقــف التنفيــذ. أي أن االحتجــاج تــم علــى 
عقوبــٍة رمزيــٍة لــم يجــرؤ متخذوهــا، خوفــًا من 
غضــب العــب الكاراتيــه فــي الكرملــني، علــى أن 

يصيغوها بطريقٍة أكثر حزمًا.
تســارع التحليــالت، علــى أنواعهــا، إلــى تقديم 
األســباب املباشــرة علــى األســباب الكامنــة أو 
املتواريــة. فيكثــر الحديــث عــن تأثيــر الكحــول 
واستهالكه الهائل من بعض فئات املشجعني 
علــى تصرفاتهــم، وعلــى زيــادة نســبة العنــف 
فــي ممارســاتهم. وعلــى الرغــم مــن صّحــة هــذا 
التشــخيص للوهلــة األولــى، وعلــى الرغــم مــن 
أن اســتهالك الكحــول بكميــاٍت ال بشــريٍة هــو 
مــن ســمات بعــض الفئــات العنفيــة الروســية 
البلــدان  مــن  غيرهــا  فــي  كمــا  خصوصــًا، 
األوروبيــة، إال أن التنظيــم الدقيــق للعمليــات 
يجــب أن يؤخــذ باالعتبــار، وُيعيــد للسياســة 
بعــض  أو  الرياضــة،  تحليــل  فــي  دورهــا 
مظاهرها واســتغالالتها.  منذ أســابيع، وقبل 
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الدوحة ـ العربي الجديد

أذهــان  فــي  املبــارك  رمضــان  شــهر  يرتبــط 
احتفــال  وهــو  »القرنقعــوه«،  بـ قطــر  أطفــال 
عــام   

ّ
كل مــن  رمضــان  شــهر  منتصــف  ليلــة 

)تصادف غدًا اإلثنني(.
ال يقتصــر االحتفــال علــى الصغــار، بــل بــات العديــد 
مــن املؤسســات والشــركات الخاصــة يحتفــل ويدعــو 
الحلــوى  عليهــم  تــوزع  حيــث  لالحتفــال،  الزبائــن 

واملكسرات.
ليلــة »القرنقعــوه« عــادة اجتماعيــة لهــا أشــباه عاملية 
الغربــي، ونســخ خليجيــة مشــابهة، وإن  كالهالويــن 
اختلفــت التســمية. ففــي اإلمــارات يطلــق عليهــا »حــق 
الليلة« ويحتفل بها في منتصف شــهر شــعبان. وفي 
بة«. وهي ليلة »القرقيعان« 

ْ
ل

َ
ُعمــان يطلــق عليهــا »الط

فــي الســعودية والكويــت. وتشــترك البحريــن مــع قطر 
في تسمية »القرنقعوه«.

يغنــي األطفــال فــي هــذه الليلــة وهــم يحملــون أكيــاس  
 .. األحيــاء: »قرنقعــوه  فــي  بهــا  املكســرات ويطوفــون 
قرقاعــوه... عطونــا اللــه يعطيكــم.. بيــت مّكــة يوّديكم.. 
يا مّكة يا املعمورة.. يا أّم السالسل والذهب يا نورة«.  
ســم 

ّ
حتــى ســنوات قليلــة كان االحتفــال بهذه الليلة يت

بشــراء  تكتفــي  األســر  فكانــت  يــة، 
ّ
واملحل بالبســاطة 

املكسرات والحلويات الالزمة لتوزيعها على أطفالها، 
وخياطــة املالبــس واألكيــاس لهــم. أّمــا اليــوم فتنظــم 
احتفــاالت  خيريــة  وجمعيــات  تجاريــة  مؤسســات 
واســعة، ترافقهــا تغطيــة إعالميــة للحــدث الخليجــي، 
الذي يراد له اإلضاءة على التراث والتقاليد املتوارثة. 
باتــت ترافــق هــذه املناســبة نشــاطات ترفيهية أخرى، 
 البنات، وتلوين الوجوه، 

ّ
ة على أكف

ّ
منها نقش الحن

الحلويــات  وتوزيــع  الخليجيــة،  الشــعبية  واأللعــاب 
وباتــت  ومجبــوس.  وهريــس  لقيمــات  مــن  الشــعبية 

اســتعدادًا  الحلــوى  وأصابــع  باملكســرات  يملؤونهــا 
ملجيء األطفال في ليلة »القرنقعوه«.

يصّر األهل على ارتداء أطفالهم األزياء التقليدية، وإن 
تحــول االحتفــال مــن عادة تراثية إلــى احتفالية كبيرة 
أكثر عصرية، حيث تشــارك فيها مختلف املؤسســات. 
فقد أدخلت بعض التعديالت وأصبحت هناك أشكال 
»القرنقعــوه« خالفــًا لشــكله القديم،  جديــدة مجســمة لـ
 عن الهدايا والحلويات الفاخرة غير التقليدية. 

ً
فضال

كمــا باتــت تبــاع فــي املتاجــر صناديــق فاخــرة تحمــل 
باقــات مــن الحلويــات املنوعــة وبأســعار باهظــة لكــي 

يتبادلها األصدقاء واألهل كهدايا بهذه املناسبة.
وتنميــة  والعلــوم  للتربيــة  قطــر  »مؤسســة  تحتفــل 
األطفــال.  آالف  بمشــاركة  »القرنقعــوه«  بـ املجتمــع« 
ويقــول املســؤول فيهــا، فهــد القحطانــي، إنهــا عملــت 
قالــب  فــي  التقليديــة  »القرنقعــوه«  ليلــة  تقديــم  علــى 
عصــري، مــا يســاعد فــي تقريبهــا إلــى جيــل الشــباب. 
مــن  كبيــرًا  عــددًا  »جذبــت  الفعاليــة   

ّ
أن إلــى  ويشــير 

مواطنــي وســكان قطــر الذيــن حضــروا مــع عائالتهــم 
مناســبة  إلــى  التــي تحولــت  التراثيــة،  الليلــة  إلحيــاء 
اجتماعية تساهم في تعريف أفراد املجتمع بالعادات 

والتقاليد القطرية العريقة«.
مــع ذلــك، تحمــل االحتفاليــة بعــض املظاهــر الســلبية، 
عــرض وتغليــف  فــي كيفيــة  تتنافــس  األســر  فبعــض 
ذلــك  يكلفهــم  وقــد  األطفــال،  التــي يحملهــا  األكيــاس، 
التــي  املتاجــر  بعــض   

ّ
أن كمــا  املــال.  مــن  كبيــرًا  مبلغــًا 

تستعد قبل فترة، باتت تعرض علبًا فاخرة باملناسبة 
يصل سعر الواحدة منها إلى مئات الرياالت.

بدورهــا، تفســر الباحثــة الشــعبية القطريــة، الدكتــورة 
األصــل   

ّ
أن االســم،  بهــذا  الليلــة  تســمية  الغانــم،  كلثــم 

يعــود إلــى »قــرة العــني فــي هــذا الشــهر«. فالقــرة هــي 
 ابتداء الشيء ومنها استمدت التسمية الرائجة اليوم 

»قرنقعوه«.

العائالت تشتري املالبس من األسواق جاهزة وكذلك 
األكياس الخاصة  بـ »القرنقعوه«.

زيــارة  علــى  القطريــة  العائــالت  إقبــال  أخيــرًا  تزايــد 
األماكن واملؤسسات العامة، التي تحتفل بالقرنقعوه، 
لالحتفــال.  التقليــدي  الطابــع  عــن  تتنــازل  لــم  هــا 

ّ
لكن

بيوتهــم حتــى  فــي  الكبــار  ينتظــر  بــأن  وهــو يقضــي 
الحلــوى  ويطلبــوا  األبــواب  ويقرعــوا  األطفــال  يأتــي 
الكبيــرة(  )الســلة  الجفيــر  فيضعــون  واملكّســرات، 
إلــى  ينطلقــون  بعدهــا  لألطفــال.  فيــه  مــا  عــون 

ّ
ويوز

ع فــي أرجــاء الدوحــة، 
ّ
االحتفــاالت العامــة التــي تتــوز

فــي  العــام  هــذا  الســياحية، وأبرزهــا  املرافــق  تحديــدًا 
الحي الثقافي »كتارا«، وسوق واقف. 

ووفقــًا للعــادة الشــعبية التقليدية، يخــرج األطفال في 
مجموعــات بعــد اإلفطــار إلــى األحيــاء حاملــني معهــم 
أكياســًا مــن القمــاش، ويطوفــون علــى املنــازل القريبــة 
وهــم يغنــون، فيطرقــون األبــواب بغيــة مــلء أكياســهم 
األهالــي  يعدهــا  التــي  واملكســرات  الحلــوى  بأنــواع 

خصيصًا قبل أيام من هذه املناسبة.
يرتدي األطفال املالبس الخليجية وهي لألوالد ثياب 
بيضاء جديدة، ويعتمرون فوق رؤوسهم »القحفية«، 
وهي طاقية مطرزة بخيوط فضية، كما يرتدي البعض 
علــى  يوضــع  شــعبي  رداء  وهــو  املطــرز  »الســديري« 
الثــوب، ويتدلــى حتــى الخصــر. أمــا الفتيــات فيرتديــن 
فــوق مالبســهن العاديــة »الثــوب الــزري«، وهــو ثــوب 
يشــع باأللــوان، ومطــرز بخيــوط ذهبيــة. كمــا يضعــن 
أســود  قمــاش  وهــو  رؤوســهن،  لتغطيــة  »البخنــق« 
تزينــه خيــوط ذهبيــة فــي األطــراف، إلــى جانــب ارتــداء 
بعــض الحلــي التقليديــة. أمــا األكيــاس التــي يحملهــا 
»الخريطــة«،  فتســمى  الليلــة  هــذه  فــي  عــادة  األطفــال 
القمــاش، وفــي  مــن  صنــع عــادة 

ُ
العنــق، وت فــي  ــق 

ّ
تعل

بعــض املناطــق مــن الجلــد. وتســتعد األســر قبيــل ليلة 
النصــف مــن رمضان بتحضير ســالل »الجفران« التي 

مجتمع
دعــا األمــني العــام لألمــم املتحــدة بــان كــي مــون الــدول إلــى تقديــم مزيــد مــن املســاعدة فــي التعامــل 
 اليونــان غيــر قــادرة علــى التعامــل مــع هــذا التحدي 

ّ
مــع أزمــة املهاجريــن فــي أوروبــا، مؤكــدًا علــى أن

 اليونــان أبــدت »تضامنــًا وتعاطفــًا 
ّ
بمفردهــا، بالتالــي يجــب أال تتــرك وحدهــا. وقــال فــي أثينــا إن

ــني« فــي التعامــل مــع مئــات آالف املهاجريــن الفاريــن مــن الحــرب، علــى الرغــم مــن مصاعبها 
َ
ملحوظ

االقتصاديــة. أضــاف: »يجــب أن نعمــل معــًا لحمايــة النــاس والتعامــل مــع أســباب نزوحهــم. وأدعــو 
)رويترز( دومًا إلى أن تقتسم أوروبا كلها بل والعالم أجمع، املسؤولية«.  

عــت الوكالــة األوروبيــة املكلفــة بمراقبــة الحــدود الخارجيــة )فرونتكــس( وصــول نحــو 300 ألف 
ّ
توق

مهاجــر غيــر شــرعي هــذا العــام إلــى دول االتحــاد األوروبــي، علــى مــن قــوارب مــن ليبيــا عبــر البحر 
: »تقديراتنــا 

ّ
األبيــض املتوســط. وقــال مديــر الوكالــة كالوس روســمير فــي تصريحــات صحافيــة إن

 
ّ
تشــير إلــى وصــول نحــو 10 آالف مهاجــر أســبوعيًا«. وكانــت املنظمة الدولية للهجــرة قد أفادت بأن

213 ألفــًا و581 مهاجــرًا دخلــوا أوروبــا عــن طريــق املتوســط منــذ يناير/ كانــون الثاني 2016 وحتى 
15 يونيو/ حزيران الجاري.  )األناضول(

»فرونتكس«: 300 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسطبان كي مون يدعو إلى مساعدة اليونان

بيروت ـ انتصار الدنان

مــع حلــول شــهر رمضــان، تســتذكر الخالــة 
ليلــى مغربــي الفلســطينية مــن مدينــة عكا، 
والالجئة في مخّيم برج البراجنة لالجئني 
كانــوا  كيــف  بيــروت،  فــي  الفلســطينيني 
يستقبلون هذا الشهر بالتبهل والنقر على 
وتخبــر  الرمضانيــة.  واألناشــيد  الدفــوف 
كيف كانوا يزّينون الحارات واملســاجد في 
القــرى والبلــدات الفلســطينية، أّما »أكثر ما 
كنــت أحّبــه فــي هــذا الشــهر هــو املســّحراتي 
النــاس   حتــى يوقــظ 

ً
ليــال يــدور  الــذي كان 

كذلــك  الخــاص.  بزّيــه  الســحور،  لتنــاول 
النــاس  ينتظــره  كان  الــذي  املدفــع  صــوت 
اإلفطــار«.  بموعــد  إيذانــًا  الصبــر،  بفــارغ 
 املســّحراتي كان يــدور فــي 

ّ
وتشــير إلــى أن

مــع  البيــوت  علــى  رمضــان  شــهر  نهايــة 
طبلته، ليحصل على إكرامية.

فــي  كانــوا  كيــف  ليلــى  الخالــة  وتســرد 
ســهراتهم بعــد اإلفطــار يعــدّون الحلويــات، 
مــن قطايــف ومعمــول وكعــك أصفــر وكعــك 
كانــوا  التمــر والعوامــات واملالتيــت. كذلــك 
يصنعــون املعكــرون ممــا تبقــى مــن عجينة 
الكعــك، فيضيفــون عليهــا العقــدة الصفــراء 

واليانســون وحبــة البركــة والســكر، قبــل أن 
يخبــزوه بالشــكل الــذي يحّبون. وال تنســى 
الطحــني  مــن  املصنوعــة  زينــب  أصابــع 

والزيت والسكر والسمسم.
عندمــا خرجــت من فلســطني املحتلة، كانت 
 
ّ
الخالة ليلى في السادســة من عمرها، لكن
فــي لبنــان لــم يتغّيــر رمضــان عليهــا كثيــرًا 
»إذ ثّمــة عــادات قديمــة كانــت هــي نفســها. 
بعاداتهــا  )جنــوب(،  صيــدا  شــبيهة  عــكا 
وتقــول  البحــر«.  علــى  وموقعهــا  وناســها 
 »بعــد هــذا العمــر كلــه، وعلــى الرغــم مــن 

ّ
إن

ذاتهــا،  بالعــادات  التمّســك  علــى  إصرارنــا 

الشــيء.  بعــض  تغّيــر  بعضهــا   
ّ
أن إال 

نصنعهــا  ــا 
ّ
كن  ،

ً
مثــال القطايــف  حلــوى 

ســابقًا منزليــًا. أّمــا اليــوم، فصرنــا نشــتري 
الســوق ونحشــوها  مــن  العجينــة جاهــزة 
فــي البيــت. أّمــا العوائــل الفقيــرة، فبــداًل من 
والقشــدة  بالجــوز  القطايــف  تحشــو  أن 
تحشــوها بالنشــاء والحليــب بعــد غليهــا 

وتجميدها«.
وتكمــل الخالــة ليلــى: »كانــت أيــام رمضــان 
وســهراته ممّيــزة. فــي املســجد حيــث تؤّدى 
أو  )القريــة  البلــد  أهــل  يتالقــى  الصــالة، 
البلــدة( كلهــم. أيضــًا، كان النــاس يتبادلون 

يدعــون  الجيــران  كان  فيمــا  الزيــارات، 
مــن  وكان  اإلفطــار.  علــى  بعضــًا  بعضهــم 
شــأن ذلــك أن يوطــد العالقــات بــني النــاس. 
ــت نســبيًا فــي لبنــان، 

ّ
 هــذه العــادات خف

ّ
لكــن

نتيجة عوامل عديدة«.
 »في فلسطني، كانت 

ّ
وتتابع الخالة ليلة أن

أفراد العائلة جميعًا يجتمعون حول مائدة 
الطعــام فــي منــزل األب. األبنــاء املتزوجــون 
وفــي  مــع زوجاتهــم وأوالدهــم.  يحضــرون 
نذهــب  كنــا  اإلفطــار  بعــد  األوقــات،  معظــم 
إلى البحر، ونســتمع إلى األناشــيد الدينية 

نشد في الشوارع«.
ُ
التي كانت ت

الخالة ليلى تستذكر رمضان فلسطين

ربى أبو عمو

حمل كيس املفرقعات وصعدا معًا إلى 
السطح. نسيا القّداحة، فنزال إلى البيت 

 هذا جديد 
ّ

لجلبها، ثم صعدا مجددًا. كل
بالنسبة إلى الطفل. داخل الكيس علب 

صفراء صغيرة، فيها دوائر بيضاء 
نا كنا 

ّ
ى أن

ّ
محشّوة أشبه بحّبات الثوم. حت

نسّميها الثوم. يرمي الواحدة تلَو األخرى 
على األرض. يصرخان معًا هو وحّبة الثوم. 

تنتهي الحّبات ويفرح بأصوات »فرقعة« 
تصدرها توحي إليه بحياة.

 في بيروت. وألن 
ً
هذا الجّد لن يبقى طويال

أيامه قليلة هنا، سيستبق ما حلم بأن يفعله 
مع حفيده في العيد. ال تعنيه املفرقعات. 
 حرمته 

ٌ
يعنيه وجودهما معًا. وأكثر، أبّوة

الظروف من تفاصيلها. الحفيد ُيناديه جّدي 
أو »جّدو«. أما هو فيشعر باألبّوة. ليس ولد 

الولد أغلى من الولد. بل هو تكملة، جزٌء 
صغير من جزء آخر صار أكبر. 

أشعل له عودًا نسّميه »الفشفيش« عندما 
يحترق ويضيء ما حوله، وراح يرسم فيها 
دوائر قبل أن تنطفئ. ُيشعل أخرى والجّد ال 
ف. جّد أم 

ّ
 وال يسعى إلى إقناعه بالتوق

ّ
يمل

أّب؟ هو أّب مضاعف. كأن في صدره قلبان 
ألّب.

ينزالن إلى البيت. ينتظره ليغسل يديه وقد 
ر له مفاجأة جديدة. بعد املفرقعات، 

ّ
حض

يه من البذور. 
ّ
سيتناوالن البطيخ بعدما ينق

ب الصغير؟ يريده أن يستمتع 
ّ
ملاذا يتعذ

بكل لقمة وال يضّيع هذه املتعة وهو يبصق 
البذور.

هذا »غالي« من »غالوة« أّمه. عّرفه على 
صديقن عزيزين عليه. يخبرهما أنه 

»حفيدي، ابن الغالية«. يخجل أن يقول إنه 
ابنه. لن يفهمه أحد. ال يقصد أن يسرقه من 

 يجمعها 
ّ

والده. هذه مشاعر متراكمة ظل
طوال سنوات غربته حتى بات يملك كنزًا. 
يصنُع معه ذكريات هي أجمل ما قد ينقله 

معه إلى مستقبله. وفي الحاضر، يخبر 
الطفل صديقه عن جّده. ال يقول إنه يحبه. 

يحكي قصصًا فقط. والقصص جميلة وإن 
حملت أشرارًا وذئابًا ومآٍس. 

ه ُيكّرم أو يرتقي 
ّ
يكبر األب ويصبح جّدًا. كأن

إلى مرتبة جّد. حينها، يصير أبًا خالصًا 
بال تعقيدات أو مسؤوليات غير مسؤولية 
الحّب وحدها. ومهما أحّب، ال يمكن للكنز 

أن يفنى. داخل الصندوق مارٌد يسقيه. هذا 
الجد، الذي هو أب ألّم، يشبه حفيده. يشبهه 

منذ وقت أطول، حن كان رضيعًا يحتاج إلى 
حضٍن فقط. هذا الجّد هو مجّرد حضن، ال 
 أطفال 

ّ
خطايا فيه. ولو كان قادرًا، لرفع كل

مهم أن يبحثوا 
ّ
العالم إلى الضوء لجلبه، وعل

ر بخير.
ّ

عن األضواء فقط في حياٍة ال تبش
ُيقال إن عيد األب قد نشأ منذ بدأت عبادة 

الشمس، التي يراها هؤالء »أبًا« للكون. 
وهناك ربط بن انقالب يونيو/ حزيران 
الشمسي وعيد األب الذي يصادف في 
الواحد والعشرين من الشهر الجاري. 

تفصيل قد ال يكون مهّمًا. لكن ما في األب ـ 
الجد يقودنا إلى شموس عدة، وليس شمسًا 

واحدة. 
الحفيد سيصنع له اآلن قلبًا في السماء من 

مفرقعات أحضرها له.

قلبان ألب

مزاج

لألطفال حصة كبيرة من االحتفال )كريم جعفر/ فرانس برس(
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ال  الفريضة،  هذه  بأدائهم  يتباهون  كثيرون  يصومون.  أيضًا  األطفال 
»كبارًا«. من جهته، يشّدد  أصبحوا  أنهم  وأّن ذلك دليل على  سيّما 

الطّب على بعض الشروط لسالمة هؤالء الصغار

عرب أوروبا في غربة... الالجئون خصوصًا

حنين إلى طقوس رمضان

1819
مجتمع

بيروت ـ عصام سحمراني

فــــي الـــفـــصـــل، ال تـــتـــوقـــف املــــدّرســــة 
ســحــر عــبــدالــلــه )26 عـــامـــا( عـــن تـــعـــداد فــوائــد 
األســاســي.  الــســادس  الصف  لتالميذ  الصيام 
 عــلــيــهــم أن 

ّ
ــن بــيــنــهــم إن تـــقـــول لــلــصــبــيــان مــ

يعتادوا على الصيام، منذ اليوم، كي يكونوا 
قـــادريـــن عــلــى إتــمــام واجــبــاتــهــم الــديــنــيــة كما 
يجب حال تكليفهم الشرعي، أي بلوغهم سن 
ها في الوقت عينه 

ّ
الرشد )نحو 14 عاما(. لكن

ال تــمــنــح الــفــتــيــات وهــــن فـــي الـــحـــاديـــة عــشــرة 
والثانية عشرة، مثل هذا الخيار، أي الصيام 
مـــن أجــــل الـــتـــدريـــب. فـــهـــؤالء »مـــكـــلـــفـــات« منذ 

التاسعة، والواجب صيامهن برأيها.
ال تجادل مدّرسة الدين كثيرًا في األمــر، فهي 
»مــســألــة شــرعــيــة« ال مــجــال ألّي جــــدال فيها. 
ال  اللواتي  الفتيات  تنصح  ها 

ّ
أن تؤكد  ها 

ّ
لكن

 من الصيام، خصوصا مع االمتحانات 
ّ
يتمكن

التي وصلن إليها للتّو، بعدم االلتزام الكامل 
 أيام شهر رمضان، وتجاوز بعض أيامه، 

ّ
بكل

لكن »بشرط قضاء ما ال يصمنه الحقا، ربما 
في الشتاء عندما يصبح النهار أقصر«.

الــوقــت عــيــنــه، ال يعتبر األطــفــال أنفسهم  فــي 
ــّدون أنــفــســهــم  ــعــ ــااًل عــلــى اإلطـــــــالق. هـــم يــ ــفــ أطــ
ــذا الـــعـــمـــر أكــــانــــوا فــتــيــة أم  ــ كــــبــــارًا فــــي مـــثـــل هـ
، يــتــبــاهــى حــســن )12 عــامــا( 

ً
فــتــيــات؟ فــمــثــال

، وكــان كذلك 
ً
ــه صــام رمضان املاضي كــامــال

ّ
أن

ــه فـــي تــجــهــيــز مـــائـــدة اإلفـــطـــار.  ــدتـ يــســاعــد والـ
وهو ما يفعله هذا العام أيضا على الرغم من 
عاما(   12( ليال  مثله  العام.  نهاية  امتحانات 

مــع ذلـــك، ال يــمــانــع حليس صــيــام مــن هــم في 
، إذا كان ذلك تابعا لتكليف 

ً
الثالثة عشرة مثال

منه.  الصيام ال مهرب  أو تعويد على  ديــنــي، 
ــه، مــع ذلــك يشترط ثــالثــة أمـــور أساسية، 

ّ
لــكــن

تتعلق بصحة الطفل من مختلف النواحي.
ــار األكـــل  ــطــ ــا، أن يـــنـــال الــطــفــل عــنــد اإلفــ ــهــ أولــ
 
ّ
الصحي املناسب. يشير في هذا اإلطار، إلى أن
الدهنيات والحلويات في  تناول  املنتشر هو 
معظم األحــيــان عند اإلفــطــار وبــعــده. وهــو ما 
ال يؤمن التغذية املطلوبة بل السمنة والبدانة 
الصحي  الــغــذاء   

ّ
أن إلــى  يشير  الصحية.  غير 

يعني تناول الطفل الكمية اليومية الكافية من 
املاء والبروتن والحديد والكالسيوم وغيرها 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر األســـاســـيـــة لــلــنــمــو الــجــســدي 

والذهني.
النوم.  الوافي من  القسط  الــشــروط، نيل  ثاني 
وهو أمر أساسي للنمو أيضا. يشير حليس 
هنا إلى ارتباك كبير في النوم ينال األطفال، 
خالل شهر رمضان، خصوصا مع املسلسالت 
الــتــي تــعــرضــهــا الــتــلــفــزيــونــات فـــي الــســهــرات، 
قــد تمتد  التي  العائلية  الجلسات  مــع  وكــذلــك 

إلى ساعات متأخرة.
ــفـــل،  أمـــــــا ثــــالــــث الـــــــشـــــــروط، فــــهــــو إبـــــعـــــاد الـــطـ
خصوصا إذا كان صائما نهارًا، عن التدخن 
 تلك 

ّ
املــعــروف أن السلبي بــعــد اإلفـــطـــار. ومـــن 

للنراجيل  تدخينا  تشهد  املــذكــورة  الــســهــرات 
 
ّ
أن عـــادة، وهــو مــا يضّر بصحة الطفل. حتى 

الرابعة  فــي  هــم  أنفسهم ممن  األطــفــال  بعض 
 يــدخــنــون الــنــرجــيــلــة، وهـــو أســوأ 

ً
عــشــرة مــثــال

بدوره على صحتهم، بحسب حليس.

الطقوس ال تكتمل إال 
بالتسوق، وشراء ما يلزم 

إلعداد العرقسوس والتمر 
الهندي و»القطايف«

خطورة الصيام األكبر على 
األطفال هي التجفاف 

نتيجة عدم الشرب لساعات 
طويلة هذا العام

التي تجد مــن الغريب جــدًا أن تفطر فــي أيــام 
 .

ً
رمضان مهما كان الحّر قاسيا والنهار طويال

ــذا هو  ــ هـــي تــعــتــبــر نــفــســهــا مــكــلــفــة ديــنــيــا وهـ
ها، مع 

ّ
األساس على الرغم من الصعوبات. لكن

ها تتعب خصوصا في فترة بعد 
ّ
ذلك، تؤكد أن

الظهر التي تنام فيها أكثر من ساعتن يوميا.
مختلفة  طريقة  تعتمد  ســنــوات(   10( فاطمة 
ها تحب أن تصوم 

ّ
جدًا للصيام. أواًل تؤكد أن

ــام  ــمـ ــــن إتـ ــدم تــمــكــنــهــا مـ ــعــ ــتـــرف بــ ــعـ ـــهـــا تـ
ّ
لـــكـــن

ــهــا تــصــوم حــتــى منتصف 
ّ
الــنــهــار. لــذلــك، فــإن

ــا.  ــاه والـــدهـ ــ ــمــه إيـ
ّ
ــو مـــا عــل الــنــهــار دائـــمـــا، وهــ

ــنـــهـــار تـــشـــرب املــــــاء وتـــأكـــل  ــــي مــنــتــصــف الـ وفـ
لــوح شــوكــوال فــي املــدرســة. ثــم تتناول الغداء 
فـــي املـــنـــزل عــنــد الــثــالــثــة. ومــــن بــعــدهــا تبقى 
املــغــرب: »عندها  »صــائــمــة« حتى مــوعــد أذان 

أفطر مع أبي وأمي«.
يجد األطــفــال فــي الــصــيــام، أحــيــانــا، كثيرًا من 
ــه، يــســأل  الــتــســلــيــة. فــمــع كــونــهــم يــتــبــاهــون بــ
أحدهم اآلخر دائما إن كان صائما، واإلثبات 
الـــدائـــم هــو مـــّد الــلــســان عــلــى طــولــه، وظــهــوره 
أبــيــض الـــلـــون. ومـــن األالعـــيـــب، أيــضــا، مــا قــام 
ــاد مـــع صــديــقــه أحـــمـــد. فــقــد اتـــفـــق معه  ــ بـــه زيـ
 من املاء، 

ً
 منهما قليال

ّ
على لعبة أن يشرب كل

فعندما شرب أحمد، خدعه زياد وقال له: »أنت 
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ّ
لكن وأنــا سأبقى صائما«.  أفطرت 

القدم صائما، يستغل  كــرة  عاما( وهــو يلعب 
فكرة املضمضة، لكي يبتلع بضع قطرات من 

املياه، أو أكثر من ذلك أحيانا.
فــي املــقــابــل، يــمــنــع كــامــل الــســعــيــد )45 عــامــا( 
عاما(   11( ومــحــمــود  عــامــا(   12( نبيل  طفليه 

مــن الــصــيــام. يــقــول: »والــدتــهــمــا تــريــدهــمــا أن 
يــصــومــا كــمــا كــانــت تــصــوم مـــع إخــوتــهــا في 
ينشآ  أن  أريــدهــمــا  ــنــي 

ّ
أن وتتهمني  الطفولة.. 

أمانع  »لكنني ال  يــصــومــان«. يحتج:  مثلي ال 
أبدًا أن يصوما حن يكبران«.

األهـــل الــذيــن يــرغــمــون أوالدهــــم عــلــى الصيام 
عــادة مــا تكون أسبابهم دينية. أمــا اآلخــرون 
الـــذيـــن ال يــفــرضــون عــلــى أوالدهـــــم أّي صــيــام 
يــــكــــبــــروا ويـــــــقـــــــرروا وحــــدهــــم،  بــــانــــتــــظــــار أن 
ــخــــوف عـــلـــى صـــحـــة أطـــفـــالـــهـــم،  فـــتـــبـــريـــرهـــم الــ
خصوصا فــي هــذه األجـــواء الــحــارة وساعات 
الصيام التي تصل إلى ست عشرة ساعة. فما 

رأي الطب؟
حليس،  سني  الدكتور  العائلة،  طبيب  يقول 
 خطورة الصيام األكبر هي على األطفال ما 

ّ
إن

دون 8 سنوات، خصوصا مع الخوف عليهم 
من عدم الشرب الذي قد يؤدي إلى التجفاف، 
مــع الــفــتــرة الــنــهــاريــة الــطــويــلــة لــرمــضــان هــذا 
 االنــقــطــاع عــن األكـــل يــؤثــر على 

ّ
الــعــام. كما أن

الــنــوم. وهــذا  نمو الطفل، ومثله االرتــبــاك فــي 
ينسحب على الجنسن.

وإن مرّ وقت طويل 
على وجود بعض العرب 

في البلدان األوروبية، إال 
أنهم ما زالوا يفتقدون 

إلى طقوس رمضان في 
بلدانهم. ويبدو أولئك 

الذي لجأوا إليها أخيرًا في 
وضع ال يحسدون عليه

عدنان علي

ال يمكن للمسلمن في أوروبا إال أن يشعروا 
ببعض الغربة خــالل شهر رمــضــان، فــي ظل 
اختالف العادات والتقاليد ومواقيت اإلفطار 
وغيرها. وتبدو وطأة هذا الشعور أكبر لدى 
ــا،  ــ أولـــئـــك الـــذيـــن اســـتـــقـــّروا حــديــثــا فـــي أوروبـ
على عكس أولئك الذين اعــتــادوا العيش في 

بلدانها.  
ــة، عــــادة  ــ ــيـ ــ ــــالمـ ــلــــدان الـــعـــربـــيـــة واإلسـ ــبــ فــــي الــ
مــــا يــحــتــفــي الــــنــــاس بــــقــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان. 
يقصدون األســواق لشراء كل ما يحتاجونه 
ــداد وجــبــاتــهــم املــفــضــلــة، خــصــوصــا تلك  ــ إلعـ
الـــتـــي يــشــتــهــر بــهــا هــــذا الـــشـــهـــر، عــلــى غـــرار 
ــنـــجـــزون بــعــض  الـــعـــصـــائـــر والـــحـــلـــويـــات. ويـ
الليل، علما  اإلفــطــار، أي خــالل  أعمالهم بعد 
أن قوانن بعض البالد تراعي املوظفن خالل 

هذا الشهر.
ــا فـــي الـــبـــلـــدان األوروبـــــّيـــــة، يـــتـــوّجـــب على  أمــ
أمورهم بأنفسهم. ونــادرًا ما  املسلمن تدّبر 
تــلــحــظ قــوانــن الــعــمــل احــتــيــاجــات املسلمن 
ــائـــمـــن. لـــكـــن يـــعـــد هـــــذا األمــــــر بــســيــطــا،  الـــصـ
خــصــوصــا أن مــواقــيــت اإلفـــطـــار فــي رمــضــان 
الــســاعــة التاسعة مساء،   بعد 

ّ
عـــادة مــا تــحــل

حن يكون غالبية الناس قد أنهوا أعمالهم. 
ــقــة بــصــيــام 

ّ
ــبـــدأ املـــشـــاكـــل املــتــعــل ــك، تـ ــ ــــى ذلــ إلـ

رمــضــان مــع بــدايــة الــشــهــر الــفــضــيــل. ينقسم 
ــوم مــع  ــ ــــصـ ــن يـ ــ ــــن مــ ــا بــ ــســ ــرنــ ــي فــ ــ ــاس فــ ــ ــنــ ــ ــ ال
في  اإلسالمية  الجمعية  يتبع  أو  السعودية، 
مسجد باريس أو مسجد ليون وغيرهم. في 
هـــذا الــســيــاق، يــقــول أنـــس أبـــو عــثــمــان، وهــو 
مواطن فرنسي من أصل ســوري، يعيش في 
بلدة صغيرة جنوب شرق باريس منذ نحو 
عشرين عاما، إنه يحرص على الحفاظ على 
إلــى وجــود  بعض طقوس هــذا الشهر، الفتا 

رمــضــان. يلفت إلـــى أن الــفــرنــســّيــن يــدركــون 
أهــمــيــة شــهــر رمــضــان بــالــنــســبــة للمسلمن، 
ــك. يــلــفــت أبــو  ــ ويــــحــــاول بــعــضــهــم مــــراعــــاة ذلـ
ــــــــــدّرب الـــعـــائـــالت 

ُ
عـــثـــمـــان إلـــــى أهـــمـــيـــة أن »ت

املسلمة أطفالها على الصيام«، الفتا إلى أن 
من ال يصوم في صغره سيجد األمــر صعبا 
املغريات  من  الكثير  هناك  كذلك،  يكبر.  حن 

الــتــي تــجــعــل الــشــبــاب يــخــالــفــون ديــنــهــم. من 
جهته، يقول محمد الحاج علي، وهو الجئ 
ســـــوري قــــدم إلــــى فــرنــســا قــبــل عــــام ونــصــف 
الــعــام، ويعيش فــي إحـــدى ضــواحــي باريس 
إننا   شــيء هنا مختلف حتى 

ّ
كــل إن  حاليا، 

»ال نشعر بشهر رمضان. ال جيران أو أقارب 
يــمــكــن مــشــاركــتــهــم بــــعــــادات هــــذا الـــشـــهـــر. ال 
ن أو محطة تلفزيونية تنقل األذان. 

ّ
جامع يؤذ

اإلفطار«.  لتقدير موعد  الساعة  نعتمد على 
يـــرى أن طــقــوس شــهــر رمــضــان ال تكتمل إال 
من خالل التسوق، وشراء كل ما يلزم إلعداد 

العرقسوس والتمر الهندي و»القطايف«.
ــو مـــواطـــن فــرنــســي مـــن أصــل  ــا ســعــيــد، وهـ أمـ
مغربي، يقيم في فرنسا منذ أكثر من عشرين 
عاما فيقول إن غالبية املسلمن هنا يعتمدون 
العمل،  قلة فرص  إلى  املساعدات، نظرًا  على 
الفتا إلى أن هذا يجعل رمضان شهرًا للكسل 

الــنــاس غالبية  بشكل عــام. يمضي كثير مــن 
ــم فـــي بــيــوتــهــم، مـــع إغـــــالق املــقــاهــي  ــهـ ــاتـ أوقـ
الشهر.  أبوابها خالل هذا  والتركية  العربية 
يـــرى أن شــهــر رمــضــان يبقى مــن دون نكهة 
 الجو العام 

ّ
الــبــلــدان غير اإلســالمــيــة، ألن فــي 

ال يــســاعــد عــلــى إحـــيـــاء الــتــقــالــيــد اإلســالمــيــة 
أنفسهم،  املبادرات بن املسلمن  ة 

ّ
قل  

ّ
في ظل

وانكفائهم إلى شؤونهم الخاصة، مع غياب 
بن  مشتركة  نشاطات  تحيي  فاعلة  جــهــات 

العرب واملسلمن في هذا الشهر.
ــذا اإلطـــــار، يــقــول فــــراس، وهـــو مــواطــن  فــي هـ
عـــراقـــي قــــدم إلــــى أملـــانـــيـــا قــبــل نــحــو عــامــن، 
البلد  مــع  التكّيف  اآلن  لــم يستطع حتى  إنــه 
الجديد، خصوصا في شهر رمضان. يعرب 
عــن اشتياقه إلــى أيــام رمــضــان التي عاشها 
طوال أربعة عقود في بغداد. يضيف فراس، 
والذي التأم شمل عائلته قبل فترة قريبة، أنه 
سعيد كــونــه يقضي رمــضــان هــذا الــعــام في 
الـــدفء خالفا  مــا منحه بعض  كنف عائلته، 
للعام السابق. مع ذلك، يشير إلى أنه ال يمكن 
املقارنة بن أجــواء بغداد وأملانيا، الفتا إلى 
الــتــي تقيم فــي البلدة  الــعــربــيــة  الــعــائــالت  أن 
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا قــلــيــلــة. كـــذلـــك، يــلــفــت إلــى 
العائالت يجعلهم  هــذه  بــن  املسافة  بعد  أن 
عاجزين عن تبادل الزيارات، فيمضي غالبية 

وقته مع عائلته.
أمـــا خــتــام الــتــي تــعــيــش وزوجـــهـــا فــي إحــدى 
السويد، فتشكو من طول  في  النائية  القرى 
إلــى عشرين ساعة  التي تصل  الصيام  فترة 
إلــى أن هــذا األمــر يفقد الشهر  يوميا. تشير 
ــارب  نــكــهــتــه، عـــدا عـــن غــيــاب الــســهــر بـــن األقــ

واألصدقاء، وصالة التراويح، وغيرها. 
ال يختلف رأي عــبــدو أبــو زيـــد، املــوجــود في 
هــولــنــدا، عــّمــا قــالــتــه خــتــام. أكــثــر مــا يزعجه 
ــود لــحــم حـــالل فـــي غــالــبــيــة املــحــال،   عـــدم وجــ
باحثا  الــوقــت  مــن  الكثير  يقضي  يجعله  مــا 
عن لحم حالل. كذلك، فإن الجّو العام ال يعّد 

مشجعا.
الجامع  املــســاجــد واملـــراكـــز اإلســالمــيــة  تبقى 
األبــــــرز لــلــمــســلــمــن فـــي الـــبـــلـــدان األوروبــــيــــة، 
وتــمــنــحــهــم فـــرصـــة لــلــتــالقــي والــتــعــبــيــر عن 

أنفسهم وثقافتهم.

نسبة ال بــأس بها مــن املــواطــنــن الــعــرب في 
مدينته، غالبيتهم من منطقة املغرب العربي. 
يضيف أنه نــادرًا ما تشهد البلدة الصغيرة 
الــتــي يــعــيــش فــيــهــا نــشــاطــات جــمــاعــيــة. لكن 
فـــي الــتــجــّمــعــات الـــكـــبـــيـــرة، تــنــشــط املــســاجــد 
ــذا الــشــهــر،  والــجــمــعــيــات اإلســالمــيــة خـــالل هـ
مشيرًا إلى أن العائالت تدعو بعضها بعضا 
الذين  أولئك  اإلفطار معا، خصوصا  لتناول 
ــتـــحـــدرون مـــن الــبــلــد نــفــســه. أمــــا بــالــنــســبــة  يـ
ــــة ولـــــم يــشــكــلــوا 

ّ
ــل ــلــــســــورّيــــن، فـــمـــا زالــــــــوا قــ لــ

مجتمعا متجانسا بعد.
يتابع أبو عثمان أن دور الجامع الصغير في 
ق بترسيخ 

ّ
البلدة ما زال محدودًا في ما يتعل

القيم املشتركة بن املسلمن، وتكاد أنشطته 
الحال  إقامة الصلوات كما هو  تقتصر على 
ــرى، وإن كـــان اإلقـــبـــال على  ــ فــي األشــهــر األخـ
املــســجــد يــتــزايــد بشكل مــلــحــوظ خـــالل شهر 

G G

حين يصوم األطفال 
في حر رمضان

عزٌف مستمرّ في 
»المدينة العربي«

البعض يحّول 
محاله إلى مقاه خالل 

شهر رمضان لجذب 
العائالت التونسية

تونس ـ مريم الناصري

في أرض الزيتونة كما يسّميها التونسّيون، 
 ما تشهد 

ً
وتحديدًا في املدينة العتيقة، عادة

املــديــنــة حــركــة كــبــيــرة عــلــى غــيــر عـــادتـــهـــا. ال 
يمكن للمار قرب أبنيتها الشاهقة والصامدة 
وأســوارهــا  السنوات،  قساوة  من  الرغم  على 
تــاريــخ  ذاكــــرة  أن يستحضر  إال  وأقـــواســـهـــا، 
املــديــنــة والــحــيــاة الــتــي عاشها األجــــداد على 

مدى نحو 13 قرنا.
هذه املدينة التي تشهد كسادًا وركودًا خالل 
الــعــاديــة، خصوصا فــي فصل الشتاء،  األيـــام 
والسهر  بالحياة  مفعمة  أخــرى  إلــى  تتحول 
واألجواء الرمضانية، لتدّب في املنطقة حركة 
غــيــر عــاديــة. تــزّيــن أزقـــة املــديــنــة بالفوانيس 
موعد  حــلــول  منذ  مقاهيها  وتكتظ  املــلــونــة، 

اإلفطار وحتى السحور. 
ــــن« حـــيـــث تـــبـــاع  ــاريـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ يـــــزدحـــــم ســــــوق »الـ
ــبـــركـــة«  ــة« و»الـ ــّيـ ــاشـ الـــعـــطـــور، وســـوقـــا »الـــشـ
بالزوار.  والقصبة  بالذهب  يشتهران  اللذان 
كثيرون يتوافدون على املقاهي للسهر. حتى 
أن البعض يحّول محاله إلى مقاه خالل شهر 

رمضان لجذب العائالت التونسية.
ــّيـــون  ــتـــونـــسـ ــر، يـــفـــضـــل الـ ــهــ ــشــ خــــــالل هــــــذا الــ
العيش في كنف األجــواء التقليدية القديمة. 
يكثرون مــن شــرب الــشــاي األخــضــر والقهوة 
والــحــلــويــات العربية. وبــعــد تــنــاول اإلفــطــار، 
ــــل،  ــيـ ــ ــلــــى أنـــــغـــــام الـــــطـــــرب األصـ يــــســــهــــرون عــ
ــى أغـــنـــيـــات أم كــلــثــوم وعــبــد  ويــســتــمــعــون إلــ
الحليم حــافــظ وعــلــي الــريــاحــي وغــيــرهــا من 

أصـــــــوات الــــزمــــن الـــجـــمـــيـــل. وتـــحـــلـــو ســـهـــرات 
رمــضــان مــع آالت الــكــمــان والــعــود والــقــانــون 
فـــي عــــدد مـــن املـــقـــاهـــي، لــتــســتــمــتــع الــعــائــالت 

باأللحان التونسية والعربية.
أجواء ليالي رمضان في املدينة العتيقة، وإن 
كانت فرصة للعائالت التونسّية لالستمتاع، 
ــل لـــدى فــئــة كــبــيــرة مــن الشباب 

ّ
إال أنــهــا تــمــث

فرصة للعمل وكسب الرزق، خصوصا أولئك 
موسيقية  آالت  عــلــى  الــعــزف  يتقنون  الــذيــن 
تخّرج  الــذي  كلبوسي  سيف  يقول  مختلفة. 
ــــالث ســـنـــوات،  مــــن مــعــهــد املـــوســـيـــقـــى قـــبـــل ثـ
 غير العزف مع إحــدى الفرق 

ً
ولــم يجد عمال

املــوســيــقــيــة فــي حــفــالت األعـــــراس، إنـــه اعــتــاد 
الــعــمــل خـــالل شــهــر رمـــضـــان. الـــيـــوم، ينتظر 
هذا الشهر بفارغ الصبر ألنه فرصته الدخار 

املال.
فـــي كـــل لــيــلــة، يــتــوجــه إلـــى أحـــد املــقــاهــي في 
ســوق الــشــواشــن، ويــبــدأ الــعــزف على العود 
مــن الــســاعــة الــتــاســعــة وحــتــى الـــواحـــدة بعد 
ــه ســعــيــد بــعــمــلــه  ــ ــ

ّ
ــقـــول إن مــنــتــصــف الـــلـــيـــل. يـ

 ال 
ً
ر له دخال

ّ
املوسمي. يحّب العزف الذي يوف

 من العمل. 
ً
ه يعد عاطال

ّ
بأس به، خصوصا أن

 العائالت التونسية ما زالت تحّبذ 
ّ
يضيف أن

ــعـــربـــي« خــــالل شهر  ــة الـ ــنـ الــســهــر فـــي »املـــديـ
ــادات وتــقــالــيــد  ــعـ ـــهـــا »تــذكــرنــا بـ

ّ
ــان، ألن رمـــضـ

األسرة التونسية، وموسيقى بالدنا«.

ــى أن »املـــديـــنـــة الـــعـــربـــي«،  ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ
عام  منذ  درجـــت 

ُ
أ التونسّيون،  يسّميها  كما 

1979 ضمن الئحة مواقع التراث العاملي من 
والعلم  للتربية  ــحــدة 

ّ
املــت األمـــم  مة 

ّ
منظ قــبــل 

والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو(، وهــي الــجــزء العتيق 
من تونس العاصمة، وقد تأسست عام 698 

الــيــوم، مــا زالــت  الزيتونة. حتى  حــول جامع 
حافظ على جمالها وسحرها وخصوصّية 

ُ
ت

غالبية  ــل 
ّ

يــفــض لــذلــك،  املــعــمــاريــة.  هندستها 
التونسين السهر فيها خالل شهر رمضان. 
 
ّ
فــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــــروان شــوشــان إن
عن  يمّيزها  خاصا  طابعا  العتيقة  للمدينة 
غيرها خصوصا في شهر رمضان. هو أيضا 
يــعــزف بــرفــقــة أصـــدقـــائـــه خــــالل هــــذا الــشــهــر. 
عــلــى عــكــس كــلــبــوســي، ال يـــعـــزف فـــي مقهى 
ــوارع، ويــغــنــي وأصـــدقـــاءه  ــشــ بـــل فـــي أزقــــة الــ
أغنيات شبابية وحتى طربية على طريقتهم 

الخاصة، ويحصلون على املال من املارة.  
يشير شــوشــان إلــى أنــه بــدأ الــعــزف على آلة 
الكمان حــن كــان فــي الـــ 18 مــن عــمــره. وعلى 
ف عن 

ّ
الرغم من انقطاعه عن الدراسة، لم يتوق

العزف الــذي تحّول إلــى مــورد رزق بالنسبة 
إليه، خصوصا في الفترات التي ال يجد فيها 
أي عــمــل. يــعــزف فــي بــعــض املــالهــي الليلية، 
 أجواء السهر الرمضانية للعمل مع 

ّ
ويستغل

أصدقائه. صحيح أن املــردود املــادي بسيط، 
إال أنه سعيد بعمله وسط تلك األجواء. 

فــي غالبية املــقــاهــي، غــالــبــا مــا تــجــد عــازفــن. 
ي األغنيات التونسية أو العربية 

ّ
بعضهم يغن

الــقــديــمــة الـــتـــي يــتــفــاعــل مــعــهــا الـــحـــاضـــرون. 
آخـــرون،  يعمل  فيما  الــعــزف،  البعض  امتهن 
خــصــوصــا خــريــجــي مــعــاهــد املــوســيــقــى من 
العربي  املدينة  مقاهي  يرتادون  مقابل.  دون 
ويشاركون في العزف والغناء، يدفعهم حّبهم 
للموسيقى وأجواء السهر في ليالي رمضان. 
تــقــول رحــمــة فــاضــل، وهــي طالبة فــي املعهد 
املــوســيــقــي فــي الــعــاصــمــة، إنــهــا تــعــزف على 
الــعــود مــنــذ نــحــو عــشــر ســنــوات. غــالــبــا مــا ال 
تــســتــطــيــع الـــعـــزف إال فـــي املــعــهــد أو الــنــادي 
املــوســيــقــي خـــالل العطلة األســبــوعــيــة. لــذلــك، 
تــســتــغــل مــنــاســبــات كـــهـــذه ملـــمـــارســـة هــوايــة 
الــعــزف واملــشــاركــة فــي إحــيــاء حــفــالت ليالي 
رمضان. تعزف حتى وقت السحور من دون 
املعهد  مقابل، برفقة عدد من أصدقائها في 

املوسيقي.

يبدو األمــر غريبا أن تكون اليابان ما زالت 
تــمــنــع مــواطــنــيــهــا مـــن رســــم الــــوشــــوم على 
لــهــذا البلد مــبــّرراتــه، خصوصا  أجــســادهــم. 
ه يربط بن أولئك الذين يرغبون في رسم 

ّ
أن

الجرائم.  وارتــكــاب  أجسادهم  الــوشــوم على 
وهــذا الربط ما بن الوشم وعالم الجريمة، 
يجعل اليابان دولة رافضة كليا للوشم. في 
هذا اإلطار، ال يعود مستغربا أن يكون عدد 

ة في البرملان. 
ّ
املؤّيدين لهذا األمر قل

عــــامــــا( هــو  ــيـــرو هـــاتـــســـوشـــيـــكـــا )47  ــهـ ــيـ أكـ
إجراء  أحد مؤّيدي  ُيعّد  البرملان،  في  عضو 
ـــق بـــالـــوشـــم. 

ّ
تـــعـــديـــل عـــلـــى الــــقــــانــــون املـــتـــعـــل

بحسب صحيفة »جابان توداي«، فقد طرح 
مجموعة من األسئلة خالل إحــدى جلسات 
البرملان على وزير الصحة والعمل والرعاية 

حول  شــيــوزاكــي،  ياسوشيسا  االجتماعية 
القانون املتعلق بالوشم والذي مضى عليه 

الزمن.
ــار هــاتــســوشــيــكــا قـــّصـــة تــايــكــي مـــاســـودا  ــ أثـ
قانون  بانتهاك  اتهامات  إليه  ُوّجهت  الــذي 
مــمــارســة الــطــب الـــصـــادر عـــام 1948 بسبب 
 غــرز اإلبــر في 

ّ
رسمه الــوشــوم، خصوصا أن

 
ّ
الــجــلــد يتطلب تــرخــيــصــا طــبــيــا. أضــــاف أن

هــذا الــشــاب الـــذي يــرســم الــوشــوم لــم يعرف 
الــــواجــــب اتــبــاعــهــا ألداء عــمــلــه،  اإلجــــــــراءات 
 الطبيب وحده مخّول القيام بهذا 

ّ
وقيل له إن

الرجل   
ّ
أن إلــى  العمل. مــن جهة أخـــرى، لفت 

ه حــرم، 
ّ
العمل منذ عــقــود، لكن يــمــارس هــذا 

ــيــه إشـــعـــارًا من 
ّ
ــه بسبب تــلــق الـــيـــوم، مــن أدائــ

الــــوزارة. مــن جهة أخـــرى، ال يوجد بلد آخر 

فــي الــعــالــم يــفــرض على مــن يــرســم الــوشــوم 
الــحــصــول عــلــى رخــصــة طــبــيــة. عــلــى سبيل 
املثال، يمكن فتح محل للوشوم والحصول 
ر إشراف 

ّ
على رخصة تجارية، على أن يتوف

حكومي عليه. 
 هذه هي الفرصة 

ّ
وأشار هاتسوشيكا إلى أن

ــعــــاب  األلــ دورة  خــــــالل  ــــون.  ــانـ ــ ــقـ ــ الـ لـــتـــعـــديـــل 
عام  في  اليابان  تستضيفها  التي  األوملبية 
2020، ســـوف يــقــصــد الــبــالد عـــدد كــبــيــر من 
األجـــانـــب. عــلــى سبيل املــثــال، فــي حـــال جــاء 
العب كرة القدم األرجنتيني، ليونيل ميسي، 
وذهـــب إلــى »أونــســن« )حــمــام ســاخــن(، هل 
ــادرة بــســبــب وشــــومــــه، أو  ــ ــغـ ــ ـــطـــلـــب مـــنـــه املـ

ُ
ت

ــــداء ثــيــاب الــغــطــس إلخــفــائــهــا؟ »الــيــابــان  ارتـ
ــــى أضـــحـــوكـــة حــيــنــهــا«،  ــتـــحـــول إلــ ــــوف تـ ســ

 النجوم 
ّ
بحسب هاتسوشيكا. ولفت إلى أن

الــشــبــاب فــي كـــرة الــقــدم وكـــرة الــســلــة، الــذيــن 
رون في 

ّ
رسموا الوشوم على أجسادهم، يؤث

 هاتسوشيكا 
ّ
كثير من الناس. لذلك، ال يظن

ــم يــعــكــس صــــــورة ســيــئــة تــربــطــه   الــــوشــ
ّ
أن

باملجرمن. 
 هذه القضية ترتبط باحترام 

ّ
وقد أضاف أن

قــرروا  إذا  التنّوع. »أعتقد أن رجــال األعمال 
الذهاب إلى األونسن على سبيل املثال، قد 
لذلك، يسعى  أيضا«.  يتعّرضون ملضايقات 
وعـــدد مــن زمــالئــه فــي الــبــرملــان إلـــى تشكيل 
مجموعة لدراسة مسألة الوشم، وقد اقترح 
تشريعات لجعل اليابان أكثر انسجاما مع 

العصر. 
)العربي الجديد(

الوشم 
ممنوع في 

اليابان

محمد أحمد الفيالبي

الحال  إليه  أّن ما وصل  السودانيني إال االعتراف  أمــام املسؤولني  ليس 
من مظاهر التردي والتدهور البيئي قد حدث بفعل فاعل، ال سيما أّن 
حاالت اإلصابة بالسرطان والفشل الكلوي في تزايد مستمر. وصحيح 
ــه عــاجــز عــن فــعــل أي شــيء، 

ّ
أّن املـــواطـــن الــســودانــي يــــزداد وعــيــا، لــكــن

له  بديل  وال  الضارة،  والزراعية  الصناعية  باملنتجات  تغرق  فاألسواق 
اإلداري  والفساد  الحماية،  في ظل ضعف مؤسسات  استهالكها  عن 

املستشري.
ى في دوائر 

ّ
كن

ُ
البندورة )الطماطم( املعروفة بأنها طعام الفقراء باتت ت

الفقراء«. فما عليك إال أن تتناول قطعة واحــدة لتشم  الخبراء بـ »قاتلة 
الثمرة  لهذه  األصلي  الطعم  يخالط  غريبا  طعما  وتتذوق  املبيد،  رائحة 

املصنفة فاكهة لدى البستانيني.
زرع من غير مساعدة األسمدة واملبيدات. 

ُ
البندورة الطبيعية هي التي ت

وتعتبر هي األغنى في كمية املياه من البندورة األخرى. ومن مميزاتها 
أّن لونها شديد الحمرة. إال أّن هذه امليزة نفسها بات التجار يستغلونها، 
بعد  فتصبح  كيميائية،  بمادة  ويرشونها  الخضراء  الثمار  فيجمعون 

ساعات قليلة زاهية الحمرة.
الــبــنــدورة الــتــي كــانــت تــقــي مــن الــســرطــان بسبب احــتــوائــهــا عــلــى مــادة 
الــلــيــكــوبــني، املــضــاد لــأكــســدة، بــاتــت تسبب الــســرطــان، مــع اســتــخــدام 
أزهري  البروفسور  الزراعي  الخبير  السمية كما يؤكد  العالية  املبيدات 
عبد العظيم حمادة، املدير السابق لهيئة البحوث الزراعية. جاء ذلك في 
سياق التحذير الذي أطلقه في منتدى لجمعية حماية املستهلك أواخر 
مايو/ أيار املاضي. وقــال: »على من يأكل بندورة األســواق املنتجة في 

البيوت املحمية أن يدرك أنه سيصاب بالسرطان والفشل الكلوي«. 
تلك هي حال البندورة التي كانت تحمي من سرطان البروستاتا والرحم 
والرئة. وتحمي من هشاشة  والثدي  والقولون  والبنكرياس واملستقيم 
العظام، وتحمي الجلد من أضرار األشعة فوق البنفسجية الناتجة من 

الشمس بجانب دورها الهام في حماية البشرة من التجاعيد.
غير صالحة،  إنتاج خضر  اتهامات  املحمية  البيوت  عن  البعض  يدفع 
بيد أّن معرفة كيفية دخول املبيدات واملركبات الكيمائية قد يؤشر إلى 
أسباب ما يحدث. فقد كشف أحد أعضاء املجلس القومي للمبيدات أّن 
70 في املائة من املبيدات املوجودة في السوق تدخل عن طريق التهريب، 
وهي غير مطابقة للمواصفات. كما يتهم شركات عربية بإنشاء بيوت 

محمية غير مطابقة للمواصفات.
على هــذا األســــاس، طــالــب الــخــبــراء فــي املــنــتــدى نفسه بــإحــكــام الرقابة 
على منتجات البيوت املحمية، وضــرورة إحياء دور اإلرشــاد الزراعي، 
لحماية  املبيدات  استيراد  فــي  العمل  تنظم  قــوانــني  إلــى ســن  باإلضافة 

املستهلك السوداني.
)متخصص في شؤون البيئة(

البندورة القاتلة في السودان

إيكولوجيا تحقيق

صالة التراويح 
في لندن 
)االناضول(

في انتظار السجود حين يكبر قليًال )حسين بيضون(

يعزفون ويغنّون على أحد األرصفة )العربي الجديد(
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قضايا

خيري حمدان

الــواقــعــة في  البلقان  تــحــاول دول 
جنوب شرق أوروبا توسيع إطار 
التعاون اإلستراتيجي بينها في 
التحتية  البنية  وخصوصًا  كــافــة،  املــجــاالت 
ورفـــع مــعــّدل الــتــبــادل االقــتــصــادي، باعتبار 
ــًة لــلــتــوجــهــات  ــلـ ــأن الـــســـيـــاســـي حـــصـــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الــذي تنتمي إليه  األوروبــيــة ولحلف الناتو 
عديد من هذه الدول. عمليًا، ال توجد سياسة 
خــارجــيــة مــوّجــهــة ومــلــزمــة لـــلـــدول املــعــنــيــة، 
ومعظمها تتبع مسارًا يتوافق مع توجهات 
املركزية األوروبية في بروكسل، مع مالحظة 
اٍت مــحــدودة هنا وهــنــاك، اعتماًدا  اســتــثــنــاء
ــــي كــل  ــي الــــحــــاكــــم فـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــزب الـ ــــحـ ــى الـ ــلـ عـ
بــلــد، وتــتــركــز الــخــالفــات، بــصــورٍة أســاســيــة، 

بالعالقة املشتركة مع روسيا.

التحديات اإلقليمية
لــدول منظمة  العشرون  القمة  ناقش مؤتمر 
األمــن والــتــعــاون األوروبــــي، فــي صوفيا، في 
مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الــــجــــاري، قــضــايــا 
مشتركة عديدة، أهّمها تنويع مصادر الطاقة 
والتوّصل إلى مصادر أخرى، عدا عن روسيا 
القطاع منذ عقود طويلة،  التي تحتكر هذا 
والــتــركــيــز عــلــى شــــأن تــســريــع بــنــاء هــمــزات 
وصل الطاقة املشتركة بني هذه الدول، عمليًا 
تــمــّكــنــت بـــلـــغـــاريـــا ورومــــانــــيــــا مــــن تــأســيــس 
هـــمـــزة مــشــتــركــة مـــؤّهـــلـــة لــلــعــمــل مـــع بــدايــة 
شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــقــبــل، وهــنــاك جهود 
مــكــّثــفــة لــبــنــاء هـــمـــزة مــشــتــركــة مـــع الــيــونــان 
وتركيا، لنقل الغاز األذري في املستقبل. وقد 
صــّرح األمــني الــعــام ملنظمة األمــن والتعاون 
األوروبـــــــي، المــبــرتــو زائـــيـــيـــر، لــصــحــيــفــة 24 
 هــنــاك مــخــاطــر كثيرة 

ّ
ســاعــة الــبــلــغــاريــة، أن

تــهــّدد جــنــوب شــرق أوروبــــا، أهــّمــهــا اللجوء 
واإلرهــــــاب واإلســـــالم املــتــطــرف الــــذي يشهد 
ــا فــي اآلونــــة األخـــيـــرة، نــظــرًا لــأحــداث  ــ رواًجـ
ــــط، وال  الــتــي يــشــهــدهــا إقــلــيــم الـــشـــرق األوســ
 

ّ
يمكن الــتــعــامــل مــع هـــذه الــتــحــّديــات فــي ظــل

االنــقــســام األوروبــــــي مـــا بـــني شــرقــه وغــربــه. 
ــا ُيــــالحــــظ حـــتـــى فــــي قــــــوام مــنــظــمــة  وهــــــذا مــ
ــاد أســبــاب  ــ ــي. وأعـ ــ ــ األمــــن والـــتـــعـــاون األوروبـ
ــــى الـــحـــصـــار االقـــتـــصـــادي  ــذا االنـــقـــســـام إلـ ــ هـ
األزمات  والسياسي تجاه روسيا، وتجميد 
 مــشــروع 

ّ
إلـــى أجـــل غــيــر مــســّمــى. وأوضــــح أن

توسيع إطار املنظومة األوروبية و»الناتو« 
عــلــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة أّدى إلـــى رفـــع حـــّدة 
التوّتر مع روسيا، بلغ حّد تمكني الكرملني 
إليــجــاد مــســاحــٍة إقــلــيــمــيــٍة واســـعـــٍة للتعاون 
ــدول املـــنـــاصـــرة لــلــســيــاســة الـــروســـيـــة،  ــ ــع الــ مـ
األمر الذي قد يتحّول إلى معضلة مصيرية 
للمنظومة األوروبـــيـــة، قــد تـــؤّدي إلــى فرض 
تقسيم  إلى  تهدف  »يالطا« جديدة،  اتفاقية 

أوروبا داخل إطارها املوّحد. 
ــــي اإليــــطــــالــــي  ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ وقــــــــد أوضــــــــــح الـ
ومبعوث األمم املتحدة لكوسوفو )2008 – 
وجود  مخاطر   

ّ
أن زانيير،  المبرتو   ،)2011

لم  فــي ســوريــة وتبعاته  األجــانــب  املقاتلني 
مسؤولية  بل  فقط،  سورية  مسؤوليًة  يعد 
باريس ومانشستر وروما وشمال القفقاس 
وجــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى. لــــذا، هــنــاك 
األمــد  طويلة  استراتيجية  لوضع  ضـــرورة 
 

ّ
إن وقـــال  املقاتلني.  هـــؤالء  مخاطر  ملواجهة 
الصعبة  األسئلة  من  العديد  عن  اإلجــابــات 
ــا متعلّقة  ــ واألزمـــــات الــتــي تــواجــهــهــا أوروبـ
العالم  يشهدها  التي  بالتطورات  عضويًا 
ــــى تــــطــــّور املــجــتــمــع  ــــي. وأشــــــــار إلــ ــــالمــ اإلســ
فـــي كـــوســـوفـــو، حــيــث بــــدأ االهـــتـــمـــام بــبــنــاء 
ــّم تـــرّكـــز عــلــى تــأســيــس املـــراكـــز  املـــســـاجـــد، ثــ
ــا أّدى إلــــى ظـــهـــور مــكــّونــات  ــة، مـ ــيـ اإلســـالمـ
ومــظــاهــر غــيــر تقليدية لــإســالم، تــبــع ذلــك 
ظهور توّجهات راديكالية محافظة، وحالة 
من التوّتر والقلق داخــل البالد، األمــر الذي 

ترك بصماته وأثره في إقليم البلقان. 
ــّمـــت، أخــــيــــرًا، بـــني أنــقــرة  ــا الــصــفــقــة الـــتـــي تـ ــ أّمـ
وبــروكــســل، فــقــد جــــاءت عــلــى عــجــٍل، مــن دون 
ــذا، تــعــتــبــر الــصــفــقــة  ــ ــع هـ ــة مــتــريــثــة. ومــ ــ دراســ
ــيــــة،  ــًة، بـــــصـــــورة أســــاســ ــ ــــطـ ــبـ ــ ــرتـ ــ ــرًة ومـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ مـ
بــاملــشــكــالت الــتــي تـــواجـــه أوروبــــــا فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن، ولــيــســت نــتــيــجــة لــســيــاســة خــارجــيــة 
طويلة األمد. لذا، تعتبر تركيا الطرف القوّي 
ــي هـــــذه الـــصـــفـــقـــة. وتــــــــدرك أنـــقـــرة  والـــــرابـــــح فــ
إمكانية لعب دور مهم في املستقبل، لقدرتها 
على التحّكم بأفواج الالجئني فوق أراضيها. 
أّما إمكانية رفع التأشيرات للمواطنني األتراك 
الــراغــبــني بـــدخـــول »فـــضـــاء الــشــنــغــن«، فــاألمــر 
يــعــود إلـــى تــنــفــيــذ أنـــقـــرة الـــشـــروط املــفــروضــة 
في  تركيا  لنجاح  املــتــوّقــعــة  والنسبة  عليها، 
 

ّ
لكن تعادل 50%،  هــذا  اإلستراتيجي  مطلبها 

ــدم نــجــاحــهــا بتحقيق حــرّيــة  الــكــّفــة تـــرّجـــح عـ
وتواجه  املنظومة،  دول  بــني  مواطنيها  تنقل 
ــا كــذلــك مشكلة الــالجــئــني الــقــادمــني من  أوروبــ
إفريقيا إلى الشواطئ اإليطالية، ومن املتوقع 
ارتفاع عدد القوارب الوافدة التي ستغرق دواًل 

أوروبية عديدة بالالجئني، عدا عن إيطاليا. 

األزمة األوكرانية والمسؤولية 
األوروبية

طــرح األمـــني الــعــام ملجلس األمـــن والــتــعــاون 
األوروبــــــي، المــبــرتــو الزنــيــيــر، فــكــرة إرســـال 

بــعــثــٍة أمــنــيــٍة مــســّلــحــة إلـــى شــرقــي أوكــرانــيــا 
ــي لـــقـــائـــه بـــوزيـــر  ــــالم فــ ــــسـ لــحــفــظ األمــــــن والـ
الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي الفــــروف، لكن 
املبادرة،  زانيير سرعان ما تراجع عن هــذه 
 االنــفــصــالــيــني 

ّ
أن بــعــد أن أوضـــــح الفــــــروف 

في أوكرانيا مــتــرّددون بشأن اتخاذ خطوة 
الوقت  فــي  مثيلة، ومــن الصعب تنفيذ ذلــك 
الراهن، ويبقى املجلس على أهبة االستعداد 
 ما تّم االتفاق عليه بني األطراف 

ّ
لتنفيذ كل

املتنازعة في أوكرانيا. وال ترى املنظمة آفاًقا 
أوكرانيا، واألمــور  أزمــة   

ّ
قريبة وسهلة لحل

تسير ببطء شديد هناك، على الرغم من أنها 
أزمة نشطة، ويشهد اإلقليم املتمّرد خسائر 

باألرواح بصورة متواصلة.  
ــاون  ــعــ ــتــ حــــــــّدد مـــؤتـــمـــر مـــنـــظـــمـــة األمــــــــن والــ
األوروبي في صوفيا، أخيرًا، حقائق متعلقة 
 

ّ
ــــح املـــؤتـــمـــرون أن بـــاألمـــن األوروبـــــــي، وأوضـ

اآللــيــات األمــنــيــة الــوقــائــيــة الــتــي استخدمت 
في أثناء الحرب العاملية الثانية أكثر فاعلية 
الــراهــن، وأوروبــا  من املستخدمة في الوقت 
أن تمتلك  مـــن دون  مـــواجـــهـــٍة،  نــحــو  تــســيــر 
شبكة واقية. وتتمثل أهّم األسباب التي أّدت 
إلى ذلك في تمحور القوى العاملية وإمكانية 
 Proxy“ بـــالـــوكـــالـــة خــــوض حـــــروب عـــديـــدة 
war”، كما في أوكرانيا وسورية، ما أّدى إلى 
مــوجــات هجرة كبيرة إلــى أوروبـــا. وليست 
الــحــروب وحــدهــا الــعــامــل الــوحــيــد للهجرة، 
هناك أيضًا عامل الفقر والتصّحر والجفاف 
وشـــّح املــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب والــتــغــّيــرات 
املــنــاخــيــة. وقـــد أوضـــح السفير األردنــــي في 
 

ّ
بـــروكـــســـل، يـــوســـف الــبــطــايــنــة، لــزانــيــيــر أن

أصــــول الــهــجــرة الــســوريــة إلـــى دول الــجــوار 
الــزراعــة  قــطــاع  بمشكالت  مرتبطة  واألردن 
 على أن األمور متداخلة، 

ّ
في سورية، ما يدل

ولــيــســت الـــحـــرب الــعــامــل الــوحــيــد لــلــهــجــرة. 
التي  الــعــديــدة  التغييرات  مالحظة  ويمكن 
طــــرأت عــلــى املــجــتــمــع األوروبـــــــي، مــثــل نــمــّو 
املـــــدن والـــتـــغـــّيـــر األصــــولــــي عــلــى االــتــعــالــيــم 
اإلســـالمـــيـــة فـــي أوروبــــــا تــجــاه الــراديــكــالــيــة 
أهالي  كان  كيف  زانيير  وتحّدث  والتطّرف. 
ويــزورون  امليالد  بعيد  يحتفلون  كوسوفو 
الــكــنــائــس بــرفــقــة مــواطــنــيــهــم املــســيــحــيــني، 
باعتبار ذلك أمرًا طبيعيًا، لكن األمور أخذت 
طــابــعــًا مــغــايــرًا فـــي مــرحــلــٍة الحـــقـــة، وبــــدأت 
عــمــلــيــة مــحــمــومــة لــبــنــاء املــســاجــد واملـــراكـــز 
اإلسالمية وظــهــور حــواجــز غير مرئية بني 

الــذي  األمــر  فــي كوسوفو،  الدينية  األقليات 
سيترك أثرًا بالغًا في دول أوروبية عديدة، 
خصوصًا في إقليم البلقان القابل لالنفجار، 

ألسباب إثنية وعقائدية.    

مخاطر البلقنة 
هناك مخاطر عديدة قد يتعّرض لها إقليم 
الحضور  غــيــاب(  )أو  تــراجــع  البلقان، حــال 
ــاًل  األوروبـــــــــــي الــــغــــربــــي الـــــــذي ســــاهــــم طـــويـ
األمــن واالســتــقــرار وعالقات  بالحفاظ على 
حسن الجوار بني دول البلقان التي شهدت 
حروبًا أهلية عديدة في القرن املاضي، نشب 
جديدها في تسعينيات القرن املاضي. وقد 
أصـــــدر تــيــمــوتــي ِلــــس الـــــذي شــغــل منصب 
الــقــنــصــل الــبــريــطــانــي فـــي بــانــيــا لـــوكـــا في 
البوسنة والهرتسك كتابًا ذكر فيه املخاطر 
املتوقعة، حال تراجع الحضور الغربي في 
الــبــلــقــان، جــاء فيه »إمــكــانــيــة ضــّم البوسنة 
ــراء اســتــفــتــاء  ــ والــهــرتــســك لــصــربــيــا بــعــد إجـ
شــعــبــي، كــمــا حـــدث فــي شــبــه جــزيــرة الــقــرم. 
ستدعم روسيا هذه التوجهات االنفصالية 
الــتــي تــصــب فــي صــالــح صــربــيــا، وتــفــّت في 
ألبانيا  إقــدام  وتوّقع  الغربي،  العالم  عضد 
عــلــى تــوســيــع حــــدودهــــا، وضـــــّم كــوســوفــو 
التاريخي، بتأسيس دولة  لتحقيق حلمها 
ألبانيا العظمى. وتعّرض جمهورية الجبل 
األســــود لــقــالقــل وحـــالـــٍة مــن عـــدم اســتــقــرار، 
الصربية  األقلية  ملطالبة  الفرصة  وتهيئة 
هــنــاك بــاالنــضــمــام لــصــربــيــا، وفـــد تستغل 
الــيــونــان وبــلــغــاريــا الــفــرصــة املــتــاحــة لضّم 
ــبـــدو الــســيــنــاريــو  ــيـــا«. يـ ــقـــدونـ ـــزاء مــــن مـ ــ أجــ
 

ّ
الذي ذكره ِلس مأساوًيا وغير واقعي، لكن

إمكانية  يدركون  البلقان  العارفني بطبيعة 
شــرق  دول  الحــقــت  لعنة  والبلقنة  حــدوثــه، 
أوروبا فترات طويلة، قبل أن تستقر األمور 
ــا إلــى  ــهـ نــســبــًيــا، بــعــد انـــضـــمـــام بــعــض دولـ
حلف الناتو ولالتحاد األوروبــي، وااللتزام 
بــمــعــاهــدات حــســن الـــجـــوار شــرطــًا أســاســّيــًا 

للتكامل مع املنظومة األوروبية.   

األهداف والتوجهات المستقبلية 
للمنظمة

ــــن  ــرون ملـــنـــظـــمـــة األمـ ــشــ ــعــ ــد املــــؤتــــمــــر الــ ــهـ شـ
والــتــعــاون األوروبـــــي فــي صــوفــيــا مــشــاركــًة 
ــاء  ــاء دول الـــجـــوار ورؤســ ــ واســـعـــًة مـــن رؤسـ
الــوزارات ووزراء الخارجية، ومندوبني عن 
ــة. وأّكـــدت  ــيـ املــفــوضــيــة والــخــارجــيــة األوروبـ
ــة عــــلــــى ضــــــــــرورة املــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــمـ ــظـ ــنـ املـ
خريطة حقوق اإلنسان والقيم الديمقراطية 
األوروبية وسيادة القانون والحريات عاماًل 
أســـاســـّيـــًا لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي. كــمــا تــنــاول 
املؤتمر، بصورٍة مفّصلة، اإلطــار السياسي 
األمــن  وعــامــل  اإلقليمي  للتعاون  الرئيسي 
ــا.  واالســتــقــرار فــي دول جــنــوب شــرق أوروبـ
وتــلــعــب املــنــظــمــة دورًا مــهــمــًا كـــذلـــك بــشــأن 
تكامل دول املنظومة األوروبية، واملصادقة 
على اتفاقيات حسن الجوار، املتمثلة برفع 
مــســتــوى الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي عــلــى الــصــعــد، 
السياسي واألمني واالقتصادي والتجاري 

والثقافي، وفي مجال التربية والتعليم. 
ــرورة املــحــافــظــة على  ــد املــؤتــمــر عــلــى ضــ ــ وأّك
 ،1997 عــام  املبرمة  سالونيك  اتفاقية  بــنــود 
واتــفــاقــيــة كــريــت فـــي وقــــت الحــــق مـــن الــعــام 
نـــفـــســـه، وبــــيــــان اســـطـــنـــبـــول لــحــســن الـــجـــوار 
واألمن واالستقرار والتعاون بني دول جنوب 

شــــرق أوروبــــــــا، الـــتـــي صـــــادق عــلــيــهــا وزراء 
خارجية الدول األعضاء عام 1998. وخارطة 
حسن الجوار في بوخارست عام 2000 وفي 
مقدونيا من العام نفسه، وفي سكوبي عام 
2001 وفي ألبانيا عام 2002 وفي سارييفو 

عام 2004 وغيرها من االتفاقيات. 
سنة  العشرين  خــالل  املنظمة،  تمّكنت  كما 
املــاضــيــة، مــن إثــبــات فعالية اإلطـــار الــواعــد 
البّناء بني  التعاون والــحــوار  لتطوير شــأن 
 املــشــكــالت الــعــالــقــة 

ّ
الـــــدول األعــــضــــاء، وحــــل

ومقدونيا  بلغاريا  بني  الــنــزاع  مثل  بينها، 
بــشــأن اإلرث الــتــاريــخــي، ورفــــض الــيــونــان 
ا من  تــســمــيــة مـــقـــدونـــيـــا، بــاعــتــبــارهــا جــــــزًء
ــان. كــمــا  ــونــ ــيــ ــة الــ املــــكــــّون الـــجـــغـــرافـــي لــــدولــ
ــات  ــهـ ــوّجـ ــمـــت املـــنـــظـــمـــة فــــي تـــمـــتـــني تـ ــاهـ سـ
التكامل األوروبي واعتماد اآللية السياسية 
لضمان األمن والسالم والنمو االقتصادي، 
 2003 اتفاقية سالونيك  بنود  في  ورد  كما 
ــادق عــلــيــهــا زعــــمــــاء الـــحـــكـــومـــات  ــ ــ الــــتــــي صـ
األوروبــيــة. ويبذل االتحاد األوروبــي جهًدا 
كبيًرا لتجّنب وقــوع أزمــات وحــروب أهلية 
أّيــة دولــة ترغب  في املنطقة، ويشترط على 
باالنضمام للمنظومة عقد اتفاقيات حسن 

جوار مع كل الدول املحيطة بها. 
املنبثق  اإلقــلــيــمــي  الــتــعــاون  ولــعــب مجلس 
عـــن املــنــظــمــة دورًا مــهــمــًا لــتــقــريــب وجــهــات 
ــم الــتــكــامــل  ــ الــنــظــر وتــوحــيــد األهــــــداف ودعـ
األوروبـــــــي وتــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع الـــتـــي تــخــدم 
من  كذلك  املجلس  وتمّكن  اإلقليم.  مصالح 
حتى  مشتركة  تــعــاون  إستراتيجية  وضــع 
االقــتــصــادي  الــنــمــو  لتشجيع   ،2020 الــعــام 
والــحــّد مــن التباين فــي النمو مــا بــني غرب 
أوروبـــا وشــرقــهــا. وتــنــاولــت اإلستراتيجية 
ووضع  الديمغرافية،  األزمــة  مكافحة  طــرق 
خريطة للدفاع عن حقوق األطفال وتشجيع 
النمو السكاني، وتوّصل وزراء العدل للدول 
األعضاء إلى اتفاقيٍة لدعم توّجهات إصالح 
بعيًدا  استقالليته،  وضمان  القضاء  قطاع 
املـــبـــاشـــر للسلطة  الــســيــاســي  الــتــأثــيــر  عـــن 
الــتــنــفــيــذيــة، كــمــا هــو مــالحــظ فــي الــســنــوات 
األخــيــرة فــي الــعــديــد مــن دول شــرق أوروبـــا 
فــي تحقيق عمليات اإلصــالح  الــتــي فشلت 

املطلوبة في قطاع القضاء. 
ويــبــذل مجلس الــتــعــاون اإلقــلــيــمــي جــهــوًدا 
مكّثفة ملكافحة التطّرف والعنف واإلرهاب، 
ــبــــادل املـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات  ــــالل تــ مــــن خـ
األمنية وبناء شبكة معلوماتية استخبارية 
موّحدة لتحقيق هذه الغاية. وهناك مبادرة 
لـــالطـــالع عــلــى قـــوائـــم املــســافــريــن عــلــى منت 
الطائرات، للتعّرف على املطلوبني واملشتبه 
بتورطهم في أعمال إرهابية، أو املرّشحني 
ــام بـــمـــثـــل هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات. وهـــنـــاك  ــيـ ــقـ ــلـ لـ
الثقافي  الــتــعــاون  لــرفــع مستوى  تــوّجــهــات 
وتــنــظــيــم مــتــاحــف مــشــتــركــة لــعــرض اإلرث 

الحضاري والتاريخي لهذه الدول. 
انقضت عشرون عاًما منذ تأسيس منظمة 
األمــن والتعاون األوروبـــي، وما زال أمامها 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــرة لــتــحــســني الـ ــيـ ــثـ ــام كـ ــهــ مــ
ــائـــل االتـــصـــال واملــــواصــــالت بـــني هــذه  ووسـ
التي عانت ويــالت الحروب األهلية،  الــدول 
وتــبــعــات الــــعــــداوات الــتــاريــخــيــة، وبــــات من 
املمكن تخّطيها من خالل انضمام ما تبّقى 
من دول أوروبا الشرقية في إطار املنظومة 

األوروبية.   
)إعالمي فلسطيني مقيم في صوفيا(

نحو تكامل دول المنظومة األوروبية لمواجهة التحديات الراهنة

البلقنة ومنظمة األمن األوروبي

يبذل مجلس التعاون 
اإلقليمي جهوًدا 

مكثّفة لمكافحة 
التطّرف والعنف 

واإلرهاب، من خالل 
تبادل المعلومات 

والبيانات األمنية

أّكدت المنظمة على 
ضرورة المحافظة 

على خريطة حقوق 
اإلنسان والقيم 

الديمقراطية األوروبية 
وسيادة القانون 

والحريات عامًال أساسيًّا 
للنمو االقتصادي

أوضح المؤتمرون أّن 
اآلليات األمنية الوقائية 

التي استخدمت في 
أثناء الحرب العالمية 

الثانية أكثر فاعلية 
من المستخدمة في 

الوقت الراهن

بات ضم روسيا إقليم القرم هاجسًا يقلق القادة األوروبيين، خصوصًا لجهة تمدد نفس السياسة نحو أقاليم أخرى، مثل »ضّم 
البوســنة والهرتسك لصربيا بعد إجراء اســتفتاء شعبي«، األمر الذي يعني أن إقليم البلقان مهدد حال تراجع )أو غياب( الحضور 

األوروبي الغربي. تناقش المطالعة التالية هذه الهواجس األوروبية وإمكانيات مواجهة البلقنة

)Getty( تظاهرة في كييف ضد تدخل منظمة األمن والتعاون األوروبي في أوكرانيا

األوروبي،  االتحاد  مع  الصفقة  من  والرابح  القوّي  الطرف  تركيا  تعتبر 
إذ تدرك أنقرة إمكانية لعب دور مهم في المستقبل، لقدرتها على 
التأشيرات  رفع  إمكانية  أّما  أراضيها.  فوق  الالجئين  بأفواج  التحّكم 
للمواطنين األتراك الراغبين بدخول »فضاء الشنغن«، فاألمر يعود إلى 
تنفيذ أنقرة الشروط المفروضة عليها، والنسبة المتوّقعة لنجاح تركيا 
عدم  ترّجح  الكّفة  لكّن   ،%50 تعادل  هذا  االستراتيجي  مطلبها  في 
المنظومة، ولهذا  نجاحها بتحقيق حريّة تنقل مواطنيها بين دول 

يعتبر البعض الصفقة متأخرًة.

تركيا الرابحة
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مستشارة نتنياهو... مديرة محلية لـ »فيسبوك«

النظام المصري لم يشبع من قتل الصحافيين

صالح النعامي

التعــاون  مــن  جديــدة  بصفحــة  ينــذر  فيمــا 
والتنســيق بينه وبني الحكومة اإلســرائيلية 
وحســابات  صفحــات  علــى  الحــرب  فــي 
الفلســطينيني، أقــدم »فيســبوك« علــى تعيني 
شــخصية إســرائيلية ذات توجهــات يمينيــة 
متطرفة كمسؤولة عن االتصاالت والتنسيق 
فقــد  اإلســرائيلية.  والحكومــة  الشــركة  بــني 
اختار »فيسبوك« جوردنا كوتلر، املستشارة 
السابقة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني 
والتنســيق  لالتصــال  كمســؤولة  نتنياهــو، 
مــع الحكومــة اإلســرائيلية. وعلــى الرغــم مــن 
تنافــس عــدد كبيــر علــى هــذا املنصــب، فقــد 
التوجهــات  ذات  كوتلــر،  الشــركة  اختــارت 
حاليــًا  كوتلــر  وتشــغل  املتطرفــة.  اليمينيــة 
موقعًا في الســلك الدبلوماســي اإلســرائيلي، 
حيــث تعمــل مديــرة ملكتــب ســفير إســرائيل 
فــي واشــنطن رون درمــر. ومــن بــني املناصــب 
التــي تولتهــا فــي املاضــي وتدلــل علــى عمــق 
أنشــطتها ذات الطابع الصهيوني، تقديمها 
استشارات لنتنياهو وللسفارة اإلسرائيلية 
السياســات  إدارة  بشــأن  واشــنطن  فــي 
الواليــات  فــي  ســيما  الشــتات،  يهــود  تجــاه 
املتحــدة. وســيكون ضمــن صالحيات كوتلر: 
فــي  »فيســبوك«  سياســات  وتطبيــق  إدارة 
والتنســيق  التعــاون  اإلســرائيلي،  الســوق 
فــي  والشــروع  الحكوميــة،  املؤسســات  مــع 
جماهيريــة  جهــات  مــع  عمــل  عالقــات  بنــاء 
وجمعيــات أهليــة. ويذكر أن إدارة هذه املهام 
تمــت حتــى هــذه اللحظــة من قبــل طاقم يتبع 

مكتب »فيسبوك« في لندن.
الالفــت أنــه لــم ينظــر فــي إســرائيل للخطــوة 
التي أقدم عليها »فيسبوك« كخطوة مهنية، 
تعزيــز  إلــى  تهــدف  سياســية  كخطــوة  بــل 
اليمــني  حكومــة  مــع  والتعــاون  التنســيق 
املتطــرف فــي تــل أبيــب. فقد عــدت الصحافية 
نتي توكر تعيني كوتلر على أنه مؤشر على 
رغبــة »فيســبوك« فــي »تعميــق« العالقــة مــع 
وجه 

ُ
إســرائيل. وتوضــح توكر أن انتقــادات ت

ضــد  بالتمييــز  وتتهمــه  »فيســبوك«  إلــى 
بحجــب  تقــوم  أنهــا  بحيــث  الفلســطينيني، 
مناشــير ومــواد تنشــر على مواقــع التواصل 
بحجــة أنهــا تحــرض ضد إســرائيل. ونوهت 
وراء  اقتصاديــًا  بعــدًا  هنــاك  أن  إلــى  توكــر 
»فيســبوك«  أن  إلــى  مشــيرة  كوتلــر،  تعيــني 

منوعات
تغريد

اإلســرائيلية  الحكومــة  باســترضاء  معنــي 
بعدما طالب أعضاء في البرملان اإلسرائيلي 
فــي  الشــركة  أنشــطة  علــى  ضرائــب  بفــرض 
إســرائيل، بعــد أن تبــني أنهــا تتهــرب من دفع 
الضرائب على عوائد إعالناتها في إسرائيل 
من خالل تســجيل أنشــطتها هناك على أنها 

تتم في إيرلندا. 

وهنــاك مــا يؤشــر علــى أن رهــان »فيســبوك« 
علــى تعيــني كوتلــر، املقربة مــن نتنياهو، في 
التوصــل لتســوية مــع الحكومة اإلســرائيلية 
بشــأن التهــرب الضريبــي، ســيكون مرتبطــًا 
بمواصلة الشــركة سياستها التي ترمي إلى 
التماهــي مــع املطالــب اإلســرائيلية املتعلقــة 
الحســابات  مضامــني  علــى  قيــود  بفــرض 

والصفحــات الفلســطينية علــى هــذا املوقــع، 
إلى جانب مواصلة إلغاء صفحات حسابات 
علــى  »تحريضــًا«  تتضمــن  أنهــا  بحجــة 
أن  ويذكــر  إســرائيل.  ضــد  العنــف  ممارســة 
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعا أردان، 
قــد أجــرى مؤخرًا سلســلة لقــاءات مع ممثلي 
املشــتركة  الجهــود  ملناقشــة  »فيســبوك« 
ملواجهــة »املضامني التحريضية« في مواقع 
صحيفــة  وذكــرت  الفلســطينية.  التواصــل 
هــددت  قــد  إســرائيل  أن  مؤخــرًا  »معاريــف« 
بسن قوانني تمكن الحكومة اإلسرائيلية من 
إغــالق حســابات علــى »فيســبوك« فــي حــال 
تحريضيــة.  مضامــني  تتضمــن  أنهــا  تبــني 
أنظــار  أردان  لفــت  فقــد  الصحيفــة،  وحســب 
ممثلي الشركة بأن إسرائيل يمكنها أن تقدم 
علــى مــا تقــوم بــه الحكومــة األميركيــة، التــي 
تقــوم بإغــالق حســابات وصفحــات تتضمــن 
وزيــر  لنائبــة  ســبق  وقــد  تحريضيــة.  مــواد 
الخارجيــة اإلســرائيلية تســيفي حوطبيلــي 
فــي الواليــات  أن زارت مقــر شــركة »غوغــل« 
حــول  معهــا  اتصــاالت  وأجــرت  املتحــدة 
تنســيق الجهــود بــني الجانبــني ملواجهــة مــا 

تسميه »التحريض الفلسطيني«.
أعقــاب  فــي  اإلســرائيلي  التحــرك  جــاء  وقــد 
واالســتخبارية  األمنيــة  األجهــزة  إعــالن 
اإلســرائيلية أن مواقع التواصل االجتماعي، 
فــي  مهمــًا  دورًا  تلعــب  »فيســبوك«،  ســيما 
تحريــض الشــباب الفلســطيني علــى تنفيــذ 

العمليات ذات الطابع الفردي.
مؤخــرًا  كثــف  قــد  »فيســبوك«  أن  ويذكــر 
والصفحــات  الحســابات  علــى  حربــه  مــن 
مؤخــرًا  الشــركة  بــادرت  فقــد  الفلســطينية. 
بحذف أعداد كبيرة من املتابعني للصفحات 
الفلســطينية ذات الــرواج الكبيــر. فقــد أعلــن 
أن  لإعــالم«  الفلســطيني  »املركــز  موقــع 
»فيســبوك« حذف 200 من متابعي صحفته. 
وقــد أقــدم »فيســبوك« بحــذف صفحــة قنــاة 
»األقصــى« الفضائيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
»الشــارة  وتحمــل  »موثقــة«  صفحــة  تعــد 
الزرقاء« ملجرد أن إســرائيل قد اتهمت القناة 
بلعب دور كبير في التحريض على عمليات 
املقاومة؛ مع العلم أن عدد متابعي القناة قد 
تجــاوز النصــف مليــون متابــع. وقــد أقدمــت 
صحافيــني  صفحــات  حــذف  علــى  الشــركة 
فلســطينيني، تتهمهم إســرائيل بالتحريض 

على العنف. 

»فيسبوك« قد كثف 
من حربه على الحسابات 
والصفحات الفلسطينية

مصر وفق كل التقارير 
الحقوقية أكبر سجان 
للصحافيين بعد الصين

القاهرة ـ العربي الجديد

بعــد شــهر وعشــرة أيــام مــن إصــدار الحكــم 
إعالميــًا  املعروفــة  القضيــة  فــي  األولــي 
أصــدرت  قطــر،  مــع  التخابــر«  »قضيــة  بـــ 
املصريــة،  القاهــرة  جنايــات  محكمــة 
متهمــني   6 بإعــدام  حكمــًا  الســبت،  اليــوم 
نفســها.  القضيــة  فــي  صحافيــون،  بينهــم 
هــم  بالحكــم  املشــمولون  والصحافيــون 
أســماء محمد الخطيب )مراســلة في شــبكة 
رصد اإلعالمية(، وعالء عمر محمد ســبالن 
قنــاة  فــي  برامــج  ومعــد  الجنســية  )أردنــي 
الجزيــرة القطريــة(، وإبراهيــم محمــد هــالل 
الجزيــرة  قنــاة  فــي  األخبــار  قطــاع  )رئيــس 

القطرية(.
 كل التقارير 

ّ
يأتي حكم اإلعدام هذا ليؤّكد أن

 2013 عــام  منــذ  صــدرت  التــي  الحقوقيــة 
عــن  املصــري  النظــام  تثــن  لــم  اليــوم،  حتــى 
إكمــال مســيرته فــي محاصــرة الصحافيــني 
واضطهادهــم و... قتلهــم. آخر هذه التقارير 
كان ذاك الــذي صــدر قبــل شــهر تقريبــًا عــن 
 ،CPJ الصحافيــني  لحمايــة  الدولــة  اللجنــة 
والذي اعتبر عدد الصحافيني في السجون 
املصريــة هــو األعلــى علــى اإلطــالق منذ عام 
1990. وقالــت املنظمــة فــي مؤشــرها لوضــع 
 مصــر 

ّ
الصحافــة فــي العالــم لعــام 2015، إن

تحتــل املركــز الثانــي عامليــًا، باعتقالهــا 23 
صحافيًا.

التقريــر أكــد أن مصــر إلى جانب الصني هي 
األكثر ســجنًا للصحافيني في العالم، فعدد 
الصحافيــني الســجناء بلــغ 23 صحافيًا في 
2015، ُمقارنــة بـــ12 صحافًيــا عــام 2014، في 
أي صحافــي  فيــه  ُيســجن  لــم  الــذي  الوقــت 
فــي مصــر خــالل عام 2012، بحســب اللجنة، 
يواصــل  السيســي  أن  إلــى  لفتــت  والتــي 

اســتخدام حجــة األمــن القومــي، بغيــة قمــع 
املعارضة. 

العــام  مطلــع  الصــادر  التقريــر  أكــد  كذلــك 
الحالــي عــن املرصــد العربــي لحريــة اإلعالم 
)مؤسســة مصريــة مســتقلة( أن عــام 2015 
بحــق  مســبوقة  غيــر  انتهــاكات  شــهد 
ففــي  املصريــني.  واإلعالميــني  الصحافيــني 
»مركــز  مــع  بالتعــاون  أعــد  الــذي  التقريــر 
هشــام مبــارك للقانــون« تمــت اإلشــارة إلــى 

وكان  املقتولــني  الصحافيــني  عــدد  ارتفــاع 
بليبيــا  قتــل  الــذي  جــالل  محمــد  بينهــم: 
ولــم تعلــن الســلطات عــن نتائــج تحقيقــات 
أجرتها بهذا الشــأن، والصحافيون شــريف 
الفقي، وعالء أحمد سليم، وتامر بدير. كما 
رصــد التقريــر 45 حالــة اعتــداء بدنــي علــى 
املراســلني امليدانيــني، كان أبرزهــا محاولــة 
اغتيــال املصــور أحمــد جمــال زيــادة، والــذي 

.
ً
كان معتقال

ســّجل  أيــار  مايــو/  املاضــي  الشــهر  وفــي 
 80 التعذيــب«  ضــد  »صحفيــون  مرصــد 
تأديــة  أثنــاء  الصحافيــني  بحــق  انتهــاًكا 
املاضــي،  أيــار  مايــو/  شــهر  خــالل  عملهــم 
بحيث تم تســجيل 30 حالة خالل األســبوع 
الثانــي،  األســبوع  فــي  واقعــة  و11  األول، 
إضافــة إلــى 9 حــاالت فــي األســبوع الثالــث، 

و30 واقعة في األسبوع الرابع.
فــي  مختلفــة  طــرق  علــى  املرصــد  واعتمــد 
رصــد االنتهــاكات ضــد الصحافيني، بحيث 
تم رصد وتوثيق 67 انتهاًكا كامل التوثيق. 
كمــا تعــددت وســائل الرصــد بــني )شــهادة 
للمرصد، شهادة منشورة، الفريق امليداني، 
 
ً
توفر أدلة مادية، توفر وثائق رســمية، نقال
عــن جهــات رســمية(، بينمــا تــم تســجيل 13 
انتهاكًا كتوثيق غير مباشر، وفقًا للجهات 

الصحافية املختلفة.
للمــرة  الصحافيــني  نقابــة  اقتحــام  وكان 
املصريــة،  الجمهوريــة  تاريــخ  فــي  األولــى 
علــى  التضييــق  مجــال  فــي  إضافيــة  نقلــة 
أيــار/  شــهر  فمطلــع  الصحافيــني.  حريــة 
مايو املاضي اقتحمت قوات األمن املصرية، 
الصحافيــني  نقابــة  مبنــى  األحــد،  مســاء 
املصريــة،  العاصمــة  وســط  فــي  املصريــة، 
القاهرة، واعتقلت الصحافيني املعتصمني؛ 
رئيــس تحريــر »بوابــة ينايــر« عمــرو بــدر، 
والصحافي في املوقع نفسه، محمود السقا. 
احتجاجــات  موجــة  النقابــة  اقتحــام  وتــال 
لتنتهــي  الصحافيــني،  قبــل  مــن  عارمــة 
التحركات بإحالة نقيب الصحافيني يحيى 
قالش، وسكرتير عام مجلس النقابة جمال 
عبدالرحيــم، ووكيــل مجلــس النقابــة خالــد 
البلشــي، بتهمــة نشــر أخبــار كاذبــة وإيــواء 
دون  النقابــة  مقــر  داخــل  أمنيــًا  مطلوبــني 

تسليمهما.

)Getty( أثار اختيار كوتلر تساؤالت كثيرة

)Getty( خالل النطق بالحكم

فــي خطوة فاجــأت كثيرين اختار موقع »فيســبوك« جوردنا كوتلر، المستشــارة الســابقة لرئيس الوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهو، 
كمسؤولة لالتصال والتنسيق بين الموقع والحكومة اإلسرائيلية
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بعد الحكم على الرئيس المصري 
المعزول محمد مرسي بالسجن 
40 عامًا في القضية المعروفة 
إعالميًا باسم »التخابر مع قطر«، 
مع آخرين، انتشر وسم »#مرسي«، 

وأصبح األكثر تداوًال في مصر، حيث 
دّون المغردون عن الحكم بالسجن 

باإلضافة لإلعدام.

ال يزال موضوع مقتل البرلمانيّة 
البريطانيّة جو كوكس يشغل 

 »Jo Cox« تويتر«، فانتشرت عبارة«
ووسم »#JoCoxMP«، حيث انتقد 

المغردون عدم وصف القاتل 
بـ»اإلرهابي« من قبل اإلعالم، واالكتفاء 
بصفة »متطرف«، على خالف الجرائم 

األخرى.

في السعودية، انتشر وسم »#أسوأ_
أنواع_البشر«، ووصل إلى الئحة 

األكثر تداوًال في البالد. وكتبت إحدى 
المغردات: »اللي يشوف الناس كلهم 
نفس بعض ونفس األسلوب«، وكتب 

آخر »المخادع اللي يتظاهر بالطيب 
هو في األصل مثل المنافق يضحك 

ع وجهين«.

شغلت تغريدة وزير الداخليّة اللبناني، 
نهاد المشنوق، التي توجه فيها 

إلى الممثلة المصرية يسرا، حيث 
أثنى على مسلسلها »فوق مستوى 

الشبهات« وحبكته، اللبنانيين، الذين 
تساءلوا إن كان الوزير مشغوًال 

بالمسلسالت الرمضانية بدل مسلسالت 
األمن بعد التفجير األخير.



في نفس التوقيت؟ وهل عرض املسلسل على 
عدة شاشات بأوقات مختلفة مفيد أم مضر؟ 

وما هي أسعار املسلسالت؟
»املستقبل«  تلفزيون  لبرامج  املسؤول  املنتج 
روالن بــربــر الــــذي كـــان حــاضــرًا فــي كــوالــيــس 
لبنان،  فــي  التصوير  أثــنــاء  املسلسالت  أغــلــب 
الجديد«: »كل  »العربي  يشرح في مقابلة مع 
عام وقبل حوالى شهر من املوسم الرمضاني 
الجدية مع شركات  املفاوضات  القنوات  تبدأ 
فكلما  دوره،  الـــوقـــت  يــلــعــب  وهـــنـــا  اإلنــــتــــاج، 
اقترب شهر رمضان، يسعى املنتج إلى إنهاء 
يــفــوتــه األوان، والــقــنــوات  كـــي ال  املـــفـــاوضـــات 
الكواليس  فــي  لــكــن  اللعبة جــيــدًا،  تـــدرك هـــذه 

واالجــتــمــاعــات الــســريــة تــكــون املــحــطــة مــقــررة 
مــســبــقــا املــســلــســل الـــقـــوي الــــذي ســتــنــافــس به 
خالل الشهر«.  وعن التسريبات التي تحصل 
بني القنوات املتنافسة ملعرفة أي مسلسل قوي 
يقول:  األخـــرى،  الشاشات  على  عرضه  سيتم 
»هذا الدور يلعبه املنتج، فخالل االجتماعات 
للوقت،  أن يلعب لعبة مضادة  املنتج  يحاول 
ويقول أننا دخلنا في مفاوضات متقدمة مع 

قناة أخرى ولديكم أسبوع لحسم األمر«.
يــشــرح:  الــقــوي  املسلسل  تــحــديــد  وعـــن كيفية 
»لألسف في لبنان والدول العربية يتم تحديد 
الــقــوي بناء على عامل واحـــد، وهو  املسلسل 

عمر قصقص

كل عــام، يغص املوسم الرمضاني 
بعشرات املسلسالت الدرامية على 
الـــشـــاشـــات الــعــربــيــة والــلــبــنــانــيــة، 
التي غــدت من أركــان هــذا الشهر، إذ تتنافس 
الذي  »الرايتينغ«،  على  بينها  فيما  القنوات 
ــنـــوات إن  ــقـ يــثــبــت لــلــقــيــمــني عــلــى األعــــمــــال والـ
ــان اخــتــيــارهــم صــحــيــحــا أم أخـــفـــقـــوا. فيما  كــ
شركات  توزعها  الــتــي  األرقـــام  بعضها  تنفي 
دقيقة،  األرقـــام غير  أن  اإلحـــصـــاءات، وتعتبر 
ومـــــــا هـــــي إال مـــعـــايـــيـــر خــــاصــــة بـــاملـــحـــطـــات 
تفاعل  تقوم على كيفية  التي ال  واإلعــالنــات، 
الناس مع املسلسل أثناء وقت العرض بل على 

املحسوبيات واملصالح. 
أيــضــا كــل عـــام، يــتــســاءل املــشــاهــد، عــن كيفية 
اختيار توقيت املسلسالت خالل شهر رمضان، 
ومن يحدد ذلك، شركة اإلنتاج أم املحطة؟ وما 
ــبــع؟ وهــل لــألبــطــال دور 

ّ
هــي املعايير الــتــي تــت

في ذلك، أم فقط ضخامة اإلنتاج؟ وهل تحرق 
ُبثت  إن  البعض  بعضها  الــقــويــة  املسلسالت 

يرتبط الكعك 
باألعياد لكنه أساسي على 

المائدة الرمضانية

يلعب لعبة مضادة 
للوقت أثناء تفاوضه 

مع التلفزيونات

النزل تنتعش وعائالت 
تتجه إلى المناطق 
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مـــن الــبــطــل أو الــبــطــلــة، واملــنــتــج يــشــرح خــالل 
 :

ً
االجتماعات السرية املسلسل في دقائق مثال

»كان يحبها وتركته ويعود لها آخر املسلسل، 
النقاش بها  فالقصة والحبكة واإلخــراج يتم 

خالل شهر رمضان أو عند انتهاء املوسم«. 
ويــضــيــف: »مـــزاد األبــطــال أو أسهمهم ترتفع 
 
ً
آخـــر، لنأخذ مثال إلــى  وتنخفض مــن مــوســم 
مسلسل »24 قيراط« العام املاضي من بطولة 
ســيــريــن عــبــد الـــنـــور وعـــابـــد فــهــد ومـــاغـــي بو 
غصن، الذي طرح قبل العرض كمسلسل قوي، 
وفــيــه كــل العناصر الــجــذابــة، عــابــد فهد الــذي 
سيرين  وأســهــم  النسائي  العنصر  يستقطب 

عبد النور املرتفعة كل عام، ولكن ما أن انتهى 
املسلسل حتى انخفضت أسهم هذه العناصر 
نتيجة لردود الفعل السلبية التي تعرض لها 
نهايته،  حــتــى  األولــــى  حلقاته  مــنــذ  املسلسل 
ــال بــعــضــهــم الــبــعــض  ــطـ وصــلــت لــتــحــمــيــل األبـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــفـــشـــل، وهــــنــــا أصــــبــــح املـــشـــاهـــد 
قــادرًا  الــذي تابع املسلسل ولــم يعد  الضحية 
على متابعة مسلسل آخر، األمر الذي انعكس 
سلبا هــذا الــعــام على مسلسل »يــا ريـــت« من 
بطولة ماغي بو غصن ومسلسل »سمرقند« 
لــعــابــد فــهــد الــلــذيــن أصــبــحــا خــــارج املنافسة 

الرمضانية حتى اآلن«.  

ــــت عـــــرض املــســلــســل  ــــن كــيــفــيــة تـــحـــديـــد وقـ وعـ
الــشــاشــات إن كـــان عــرضــا أول، أي بعد  عــلــى 
اإلفطار مباشرة من الساعة الثامنة والنصف 
مــســاء الـــى الــتــاســعــة والــنــصــف يــقــول: »هــنــاك 
للتوقيت،  املحطات  تتبعهما  استراتيجيتان 
األولى اعتبار املسلسل لديه العوامل الكافية 
الــتــي تــمــكــنــه مـــن مـــبـــارزة املــســلــســالت الــقــويــة 
األخرى، وهذه دراسة سرية يجريها القيمون 
على املحطة مع املعلنني بناء على ردود فعل 
الــنــقــاد عــلــى نــهــايــات أبــطــال املــوســم الــســابــق، 
إلى جانب نسب املشاهدة، أما االستراتيجية 
ــقــــوي مــن  الـــثـــانـــيـــة فـــهـــي حـــمـــايـــة املــســلــســل الــ
منافسة العرض األول وبثه كعرض ثاٍن أي من 
العاشرة  الى   

ً
ليال والنصف  التاسعة  الساعة 

والــنــصــف وذلـــك الســتــقــطــاب مــشــاهــديــن أكبر 
وإعالنات أكثر«.

ــرى تــأخــذهــا  ــ ويـــضـــيـــف: »هــــنــــاك عـــنـــاصـــر أخــ
املحطات بعني االعتبار وهي معرفة املحطات 
الــعــربــيــة األخــــــرى الـــتـــي ســتــعــرض املــســلــســل 
نــفــســه، وتــوقــيــت الــعــرض، فــالــســوق اللبناني 
السنوات  فــي  فاتجه  املــنــتــج،  تكلفة  يغطي  ال 
األخـــيـــرة إلـــى إعـــطـــاء حــقــوق الــبــث لشاشتني 
عـــربـــيـــتـــني بـــالـــحـــد األدنـــــــــى، األولــــــــى مــصــريــة 
والثانية خليجية. هذا األمــر وقعت فيه قناة 
ــا يـــبـــدو لم  ــذا الــــعــــام، الـــتـــي عــلــى مـ الـــجـــديـــد هــ
تطبق قواعد هذه اللعبة الدقيقة بحذافيرها، 
ــــررت عــرض  فــذهــبــت إلــــى االنـــتـــحـــار عــنــدمــا قـ
ــــوم« كـــعـــرض أول الــســاعــة  مــســلــســل »نـــــص يــ
الــثــامــنــة والـــنـــصـــف، فــيــمــا تــعــرضــه قـــنـــاة »ام 
بــي ســي درامــــا« الــســاعــة الــرابــعــة بــعــد الظهر 
املـــحـــضـــورة لــبــنــانــًيــا بــنــســبــة عــالــيــة جــــًدا من 
حــيــث الـــدرامـــا، لــذلــك لــم يــدخــل املــنــافــســة على 
املراتب األولى، رغم تكلفته الباهظة والثنائي 

تيم حسن ونادين نجيم«.
التي قلبت موازين  اللبنانية  الــدرامــا  أمــا عن 
»الرايتينغ« يقول: »اكتشف املشاهد اللبناني 
ــــذي شـــهـــدنـــاه خـــالل  أن الــتــطــعــيــم الـــعـــربـــي الــ
له،  مضافة  قيمة  يعد  لم  املنصرمة  السنوات 
فعاد إلى الدراما اللبنانية التي تطورت كثيرًا 
بوجوه ناجحة لبنانيا، والعامل اآلخر واألهم 
اللبنانية،  الــدرامــا  تعرض  التي  الشاشة  هــو 
»ال بي ســي« نجحت بتسويق نفسها  فقناة 
اللبنانية وهـــذا األمــر  الـــدرامـــا  بــأنــهــا شــاشــة 

أعطى املسلسالت داعما إضافيا للنجاح«. 
ــرق املــســلــســالت بــعــضــهــا الــبــعــض  ــا عـــن حــ أمــ
فيختم روالن بالقول: »يجب االعتراف أن شهر 
وربح  للقنوات  بالنسبة  رمضان هو خسارة 
لــلــمــنــتــج، فــاملــنــافــســة آخــــر 5 ســـنـــوات أجــبــرت 
ثــالثــة مسلسالت بالحد  الــقــنــوات على شـــراء 
األدنــــى، والــقــنــاة مهما كـــان حــجــم حضورها 
ــد فـــقـــط وتــخــســر  ــ فـــهـــي تـــربـــح بــمــســلــســل واحــ
بــاثــنــني، فــالــرابــح األول هـــو املــنــتــج، والـــرابـــح 
إليه  الــذي تحول بالنسبة  األهــم هو املشاهد 
هـــذا الــشــهــر إلـــى قــائــمــة مــســلــســالت يسجلها 

ليقوم بحضورها بعد رمضان«.

C C

تونس ـ بسمة بركات

ساهم شهر رمضان في إدخال حيوية طفيفة 
عانت  والتي  السياحية،  املناطق  بعض  على 
فــي األشــهــر األخــيــرة مــن ركـــود غير مسبوق، 
إلــى  بــعــد أن أدى هـــجـــوم ســـوســـة اإلرهــــابــــي 
هــجــرة الــســيــاح، لــكــن األجــــواء الــرمــضــانــيــة لم 
تــغــب عـــن كــثــيــر مـــن الـــنـــزل الــتــونــســيــة، والــتــي 
عّدلت برمجتها، وسهراتها الليلية، وأطباقها 

لتتالءم وأجواء الشهر الفضيل.
ــة، والـــلـــوحـــات  ــيـ ــرقـ ــات الـــشـ ــاعــ ــقــ حـــضـــرت اإليــ
التراثية في نزل عدة بمنطقة الحمامات، ولم 
تغب نكهة رمــضــان عــن اإلفــطــار، ليتم إعــداد 
املفضلة  الوجبة  و»البريكة«؛  الشعير  حساء 

لدى أغلب التونسيني في رمضان.
يــعــي عـــدد كــبــيــر مـــن الــســيــاح أن الــتــونــســيــني 
يــصــومــون فـــي شــهــر رمـــضـــان، فــتــراهــم تـــارة 
ــرى عن  ــ يــطــرحــون األســئــلــة عـــن الـــصـــوم، وأخـ
الــــعــــادات، ولـــكـــن يــظــل أكـــثـــر مـــا يــشــغــلــهــم هو 

موضوع األمن واإلرهاب. 
الصيام،  حلول شهر رمضان وطــول ساعات 
العاصمة  قــدمــت مــن  لــم يمنعا سنية، والــتــي 
في  أطفالها  رفقة  إجازتها  تونس، من قضاء 
بالعطلة  تستمتع  ـــهـــا 

ّ
أن مـــؤكـــدة  الـــنـــزل،  ــد  أحـ

وتــقــضــي يــومــهــا فـــي الــســبــاحــة مـــع عائلتها 
تماما مثل األيام العادية.

ولــفــتــت إألى أنــهــا مــع أذان املــغــرب تــنــزل من 
غـــرفـــتـــهـــا وتـــجـــتـــمـــع مــــع عــائــلــتــهــا لـــإفـــطـــار، 
ــا تــشــعــر وكـــأنـــهـــا فــــي مــنــزلــهــا،  ــهـ مــعــتــبــرة أنـ
خاصة أن الصائم يجد تقريبا كل ما يحتاجه 
مــــن وجــــبــــات، فــحــتــى الـــســـحـــور مــــوجــــود فــي 
النزل، كما يتم فتح املطعم بصفة استثنائية، 

ليعوض السحور الوجبة الصباحية.
ــدة عـــائـــالت تــجــتــمــع بعد  وبــيــنــت ســنــيــة أن عـ
ويتبادلون  الــنــزل،  مطعم  فــي  الليل  منتصف 

الحديث والقصص إلى حني أذان الفجر.
وقال ستيفن، سائح هولندي، إنه يزور نفس 
النزل للمرة السابعة على التوالي، مبينا أنه 
يعرف أن التونسيني يصومون شهر رمضان، 
وهـــو يــحــتــرم ديــانــتــهــم وتــقــالــيــدهــم، ويــحــاول 
كاملجاهرة بشرب  االستفزازات  تجنب بعض 

الحكول أو األكل في الشارع.
وأّكد السائح الهولندي أنه ال يشعر بأي فرق 
في قضاء اإلجــازة في رمضان أو بقية أشهر 
السنة. وقال املتحدث إنه ال يخشى اإلرهاب أو 
التحذيرات التي يطلقها بعض الرؤساء حول 
املناطق اآلمــنــة أو املــهــددة، مبينا أنــه لــو قدر 
املــوت فإنه سيموت في تونس أو في  الله له 

أي مكان آخر من العالم.
ــد مـــســـؤول عـــن الــتــنــشــيــط، ويـــدعـــى زهــيــر  ــ وأّكـ

صالة العشاء والتراويح، يفضل نجله محمد 
تناولها في ساعات الفجر األولــى قبل موعد 
السحور من أجل اكتساب أكبر قدر ممكن من 

الطاقة خالل ساعات النهار الطويلة.
ــربــــي الــــجــــديــــد« إن  ــعــ ويــــقــــول أبـــــو زيـــــد لـــــ »الــ
ــلــــويــــات الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــشـــكـــل خـــاص  الــــحــ
القطايف تعطى شهر رمــضــان رونــقــا خاصا 
ومميزًا نظرًا النتشارها بشكل كبير في هذا 
بالرغم من  القطاع،  الكثيرين في  لدى  الشهر 
اخــتــالف طــرق إعــدادهــا وتقديمها لــدى آالف 

األسر الغزية.
أما نجله محمد فيعتبر أن تناول الحلويات 
له نكهة خاصة في أجواء شهر رمضان نظرًا 
لــحــالــة االلــتــفــاف األســــري الــتــي تــكــون عليها 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

يون قبل ساعات من كسر صيامهم 
ّ
يسارع الغز

خالل أيام شهر رمضان إلى األسواق من أجل 
تزيني موائد الطعام الخاص بهم باألصناف 
والكعك  كالقطايف  الــحــلــويــات،  مــن  املختلفة 
واملــعــمــول والــلــقــيــمــات، بــاإلضــافــة للحلويات 
الغربية التي غزت البيوت الفلسطينية أخيرًا.
وتـــضـــج املــــوائــــد الـــرمـــضـــانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــالــعــديــد مـــن األصـــنـــاف واألكـــــالت املــوســمــيــة 
ــرق تــحــضــيــرهــا،  ــ ــتـــالف أنـــواعـــهـــا وطـ عــلــى اخـ
إمــا على إعدادها  الغزية  التي اعتادت األســر 
داخـــل املــنــازل أو شــرائــهــا مــن املــحــال والباعة 

املنتشرين في مختلف األسواق في القطاع.
وتختلف أذواق املواطنني في القطاع املحاصر، 
في تناول الحلويات بني الحلويات الشعبية 
الشرقية  والــحــلــويــات  فلسطني  فــي  الــشــهــيــرة 
الحلويات،  من  وغيرها  واملغربية  كالشامية 
وتناولها  إعــدادهــا  وطــرق  تناولها  ومواعيد 
فــي شــهــر رمــضــان. فــفــي حــني يفضل املــواطــن 
الــغــزي أبـــو مــحــمــد أبـــو زيـــد تــنــاول القطايف 
املــســاء وبعد  أوقـــات  فــي  باملكسرات  املحشوة 

ــهــم خصصوا ســهــرة بــعــنــوان ألف 
ّ
الــتــركــي، أن

ليلة وليلة، تزامنا مع الشهر الفضيل، معتبرًا 
أن التونسي يحبذ األجــواء العربية الشرقية، 
والسائح كذلك يتفاعل مع األنغام والرقصات 
العربية وهــي فرصة ليتعرف  األجنبي على 

تقاليد البلد الذي ينزل به .
وأشار التركي إلى أنه ال بد لكل نزل من التمّيز 

وإضـــافـــة فــقــرات جــديــدة لــكــي ال تــتــكــرر نفس 
أنه  معتبرًا  بامللل،  السائح  ويشعر  السهرات 
يوجد في أغلب النزل البحر والشمس ونفس 

األكالت، وبالتالي ال بد من فقرات مختلفة. 
وقـــــال إن هـــنـــاك تــحــســنــا طــفــيــفــا فـــي اإلقـــبـــال 
وإن أغــلــب الــوافــديــن فــي هـــذه الــفــتــرة هــم من 
وأملانية  باملائة،   80 بنسبة  روسية  جنسيات 

وبعض الفرنسيني.
أن يتحسن  يـــأمـــلـــون  أنـــهـــم  الـــتـــركـــي  واعـــتـــبـــر 
اإلقــبــال مــبــاشــرة بــعــد شــهــر رمــضــان، خاصة 
بــقــدوم ســيــاح مــن بــلــدان مـــجـــاورة كــالــجــزائــر 

وليبيا.
وأقّر صاحب محل لبيع الصناعات التقليدية 
فــي الحمامات، ويــدعــى معز، بــوجــود تحسن 
ــال مــقــارنــة بــالــعــام املـــاضـــي، مــؤكــدًا  ــبـ فـــي اإلقـ
وأن  بعد،  عافيتها  تستعد  لم  النزل  أغلب  أن 

الهجوم اإلرهــابــي الــذي حصل فــي سوسة ال 
يزال يؤثر في السياحة. 

وأضاف أن أغلب السياح من طبقات اجتماعية 
مــتــوســطــة، وال يــخــصــصــون املـــــال لــلــتــبــضــع، 
مــبــيــنــا أن أغــلــبــهــم يــأتــي لــلــتــمــتــع بــالــســبــاحــة 
والشمس ال غير، في حني أن السائح العربي 
السياحة  إطــار  فــي  الــقــادم  التونسي  أو حتى 
الــداخــلــيــة يــنــفــق أكــثــر مـــن الــســائــح األجــنــبــي 

ويساهم في تنشيط الدورة االقتصادية.
وقالت مختصة في التنشيط والرقص بأحد 
الــنــزل، وتــدعــى أمــيــرة، إن أغلب األسئلة التي 
يطرحها السائح عليهم تتعلق بالوضع العام 
في تونس، وهل توجد تهديدات إرهابية أم ال، 
معتبرة أنهم يحاولون طمأنتهم قدر اإلمكان، 
مؤكدين لهم أن الوضع آمن، وأنه ال توجد أي 

مخاطر.

األشــهــر  مــن  نــظــرائــه  عــن  الفلسطينية  األســــر 
التي  الطويلة  الصوم  ساعات  إلــى  باإلضافة 
يقضيها الصائمون في فلسطني والتي تزيد 
عــن 16 ســاعــة يــومــيــا. ومـــع اخــتــالف األذواق 
الــغــزيــة، يتجه صــنــف آخـــر مــن الــغــزيــني نحو 
تناول الكعك املحشو بعجو التمر إلى جانب 
ــبـــادل الــــزيــــارات  ــدء تـ الـــشـــاي خــصــوصــا مـــع بــ
الــرمــضــانــيــة بـــني األهـــــل واألقــــــــارب فـــي شهر 
رمضان، على الرغم من أن الكعك مرتبط كثيرًا 
باألعياد وفقا للعادات والتقاليد الفلسطينية.
ويــــرى هـــذا الــصــنــف مـــن الـــنـــاس فـــي املجتمع 
الغزي، بــأن الكعك ورغــم ارتفاع سعر إعــداده 
وتــجــهــيــزه مــقــارنــة مــع األصــنــاف األخــــرى من 
 من 

ً
الـــحـــلـــويـــات، إال أنــــه يــبــقــى جـــــزءًا أصـــيـــال

التراث الفلسطيني.
وتـــرى املــواطــنــة ســمــاح أبــو علي فــي حديثها 
لـ »العربي الجديد« أن إعــداد الكعك وتقديمه 
لأليام  في شهر رمضان يعطي مذاقا خاصا 
الزيارات بني األهل  الفضيلة، في وقت تبادل 
واألقــــارب، كونه مميزًا عــن غيره مــن الحلوى 
وال يحتاج إلى تحضير يومي كما يجري في 

القطايف وباقي األصناف من الحلوى.

حلوى رمضان ومذاقات غزة

التطريز الفلسطيني 
التقليدي على الخشب

أجواء رمضانية تنعش السياحة في تونس

محمد كريم

ــعـــة شــمــالــي  ال يـــــدرك كــثــيــر مـــن زوار مــديــنــة »مـــوديـــنـــا« الـــواقـ
على  يحتوي  العتيقة  بالكاتدرائية  امللحق  الــبــرج  أن  إيطاليا؛ 
أغلى »دلو« في العالم. إذ بسبب هذا الدلو اندلع صراع طويل 
ظــل 12 ســنــة، راح ضحيته آالف اإليــطــالــيــني، فيما تضمن هذا 
الصراع معركة تاريخية أطلقوا عليها معركة »الدلو الخشبي« 
أو »دلــــو زابــولــيــنــو«. وقــعــت املــعــركــة ســنــة 1325 بــني مدينتي 
الغويلفيني  بولونيا ومودينا. في حلقة من صــراع طويل بني 
القرن  في  متنافسان  سياسيان  فصيالن  وهما  والغيبلينيني؛ 

الثاني عشر وحتى القرن الرابع عشر.
بدأت حرب الدلو الخشبي بعد أن سرقت فرقة صغيرة من مدينة 
مودينا دلوًا خشبيا من مدينة بولونيا؛ فاعتبر سكان بولونيا 
أن ما حدث يعّد إهانة عظيمة لكرامة مدينتهم؛ لذا أصروا على 
استرجاع الدلو املسروق. اشتعلت الحرب التي انتهت عام 1337 
بــفــوز مــديــنــة مــوديــنــا فــي مــعــركــة زابــولــيــنــو، حــيــث فــشــل سكان 

بولونيا فــي اســتــرداد دلــوهــم الخشبي املــســروق، والـــذي مــازال 
محفوظا في برج مدينة مودينا بالكاتدرائية حتى اليوم.

فــي معركة زابولينو اشــتــرك 35000 جــنــدي مــن املــشــاة وأربــعــة 
تل فيها أكثر من ألفي قتيل في امليدان بخالف 

ُ
آالف فــارس، وق

الجرحى، حيث كانت من أكبر املعارك في العصور الوسطى.
وبالرغم من أن ترسيم الحدود بني البلدين كان قد تم على يد 
قرن  قبل  شخصيا  املقدس  رومــا  إمبراطور  الثاني«  »فريدريك 
التنافسية واالحتكاكات بني  املسيرات  فإن  الحرب،  من حــدوث 
مودينا الغيبلينية والتي كانت تحت رعاية اإلمبراطور، وبني 
بولونيا الغويلفية والتي كانت تحت رعاية البابا؛ قد استمرت 
لعقود. فقد كان الوضع بني املدينتني متأزما ومعقدًا مع ازدياد 

أعداد املنفيني، وانقسام الوالءات.
على  االشتباكات  كثافة  زادت  املعركة  التي سبقت  األشــهــر  فــي 
الــحــدود، وقــد دخــل البولونيون إلــى أراضــي مودينا، وأفسدوا 
الحقول في منطقة ما بني القنوات، وأعملوا فيها السيف والنار. 

كما أمضى الّرعاع البولونيون أسبوعني يجتاحون مودينا. 

كيف تختار القنوات توقيت 
العرض؟

جدولة 
المسلسالت

دلو زابولينو

فنون وكوكتيل
سفر

مائدة

دراما

موسمتقاليد

سما حسن

التطريز الفلسطيني التراثي اعتدنا أن نراه على القماش، ولكن حبا بفلسطني فقد 
تحول التطريز وبخيوط من حرير على الخشب، فأنتجت هذه األيدي الناعمة أجمل 
التصميمات من علب الهدايا واملعلقات وصناديق حفظ املجوهرات وغيرها، ولكن 
الشرط األساسي لكل هذه التحف هو أن الغرزة الفالحية الفلسطينية األصيلة هي 

املستخدمة في كل حالة.
هــوايــة تحبها  تمتهن  أن  قـــررت  فلسطينية مقدسية  ســيــدة  هــي  تــوجــان مشعشع 
اللغة اإلنجليزية  إنها خريجة قسم  الجامعي حيث  وبعيدًا عن مجال تخصصها 
وقد عملت في مجال التعليم ثم تركته لتتجه إلى املجال األحب لقلبها وحيث تجد 
الجمهور  الفلسطيني ولكن بابتكارات جديدة القت استحسان  التراث  نفسها مع 
وأقبل عليها الكبار من الجنسني لجمالها وتميزها فأنشأت مشروعها الذي أطلقت 
عليه اسم »my hands my tools«، وهو عبارة عن مركز للفنون والحرف اليدوية في 

قلب مدينة رام الله.
إبداع توجان يكون في املطرزات على الخشب، والتي تحمل قصة شعب وأصالته، كما 
أنها تصنع صناديق من الخشب وتمألها بحصى صغيرة محمولة من عبق البالد 
املحتلة لتصبح في صاالت البيوت وقاعات القصور ألناس لم يعد باستطاعتهم 
أن يصلوا إلى هذه البالد فهناك صندوق به حصى من بحيرة طبريا، وآخر يمتلئ 
بحصى من البحر امليت في توزيع بديع ومتناسق، وتكتب فوق الصندوق عبارات 
مثل اسم صاحب البيت أو من ستهدى إليه الهدية أو االسم األجمل وهو فلسطني أو 
..

ً
املدينة التي ينحدر منها صاحب التحفة الخشبية أو بيت من أشعار درويش مثال

بدأت توجان عملها من خالل تصميم تعليقات خاصة بأسماء األطفال ثم انتقلت 
واجهة  لتكون  أو  الــجــدران  على  لتعلق  ســـواء  الخشب  على  الــتــراثــي  التطريز  إلــى 
 ألنها تحتاج 

ً
صناديق صغيرة، ويستغرق إنتاج الصندوق الواحد أسبوعا كامال

إلى الدهان والتطريز وصنع بطانة داخلية زاهية وفخمة.

عرض  توقيت  عن  التلفزيونية  القنوات  كل  تتكتّم 
الشهر،  من  األول  اليوم  حتى  الرمضانية  مسلسالتها 
وذلك بهدف منافسة باقي القنوات. لكن كيف تختار 

كل محطة موعد عرض أعمالها؟ هنا اإلجابة

ألبوم تامر حسني الجديد

نــشــر املــغــنــي املــصــري تــامــر حسني 
)الــــصــــورة( صــــورة لـــه وهـــو يمسك 
ألــبــومــه الــجــديــد، معلنا أنـــه اخــتــار 
ــه فـــي  ــ ــــرحـ ــــطـ ــر لـ ــ ــــطـ ــفـ ــ ــــد الـ ــيـ ــ ــرة عـ ــ ــتــ ــ فــ
ــبـــق لــــه أن نــشــر  ــمـــا سـ األســـــــــــواق. كـ
صورة غالف األلبوم على حساباته 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
انتشارًا واسعا، تحديدًا من  والقــى 

قبل املعجبني.

غناء منى زكي وإياد نصر
ال يزال فيديو أغنية »الهاشا باشا 
تاكا« التي غناها إياد نصار )طارق 
رمــضــان( ومنى زكــي )تحية عبده( 
فـــي مــســلــســل »أفــــــراح الــقــبــة« يلقى 
انتشارًا كبيرًا على مواقع التواصل 
ــمــــت إعــــــــادة نــشــر  ــاعــــي. وتــ ــمــ ــتــ االجــ
الفيديو أكثر من 10 آالف مرة على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، خــصــوصــا على 

»فيسبوك«.

مستر روبوت VS الهرم 
الرابع

انتشر على موقع »فيسبوك« فيديو 
ــــق، يــظــهــر كـــيـــف قـــام  ــيـ ــ ــركــــب، ودقـ مــ
الــرابــع« بنسخ  »الــهــرم  مخرج فيلم 
مشاهد كما هي حرفيا من »مستر 
روبــوت«. وبدا في الفيديو واضحا 
ــــل، مــا  ــامـ ــ ــيـــف تــــــّم نـــســـخ مـــقـــطـــع كـ كـ
جــعــل الــنــاشــطــني يــســخــرون قائلني 
إلى  االقتباس  مرحلة  مــن  »انتقلنا 

مرحلة الدبلجة«.

نهاد المشنوق ويسرا 
ودراما رمضان

غـــــــّرد وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
نــهــاد املــشــنــوق قــبــل يــومــني، معلنا 
املــفــضــل،  الــرمــضــانــي  عــن مسلسله 
»»#فوق_مستوى_الشبهات  وكتب: 
قوية.  الــشــر  حبكة  جميل.  مسلسل 
وتـــحـــيـــة كـــبـــيـــرة لــلــفــنــانــة يـــســـرا @
 
ً
وأهــــال املـــمـــيـــز.  وألدائــــهــــا   Youssra
بــك فــي تــويــتــر«. وقـــد أعــــادت يسرا 
ــر الـــتـــغـــريـــدة عــلــى  )الــــــصــــــورة( نـــشـ

حسابها الذي أنشأته قبل أيام. 

نشاط النجوم للترويج 
ألعمالهم

يــواصــل الــنــجــوم الــعــرب نشاطهم 
ــر عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
االجتماعي، مروجني ملسلسالتهم 
الــرمــضــانــيــة، تــحــديــدًا فــي ســوريــة 
ــذا شـــهـــد  ــ ــكــ ــ ــر ولــــــبــــــنــــــان. هــ ــ ــــصــ ومــ
الـــجـــمـــهـــور نـــشـــاطـــا غـــيـــر مــســبــوق 
ــلـــني مــــنــــذ انــــــطــــــالق شــهــر  ــثـ ــلـــمـــمـ لـ
ــا الــــنــــجــــوم الــــذيــــن ال  ــ رمـــــضـــــان. أمــ
ــلـــســـالت فــقــد  ــسـ ــــي املـ ــاركــــون فـ ــشــ يــ
لة، 

ّ
املفض مسلسالتهم  عــن  كشفوا 

ــه يــتــابــع  ــ ــال مــحــمــد هـــنـــيـــدي إنـ ــقـ فـ
ليسرا،  الشبهات«  مستوى  »فــوق 
بـــيـــنـــمـــا كــــتــــب املــــــخــــــرج املــــصــــري 
الــشــهــيــر يــســري نــصــرالــلــه وعبير 
صــبــري تــغــريــدات تــمــدح مسلسل 
ــا أصــــالــــة مــن  ــ ــة«. أمــ ــبــ ــقــ »أفـــــــــراح الــ
جهتها فاعتبرت أن العمل األنجح 
والذي تتابعه من دون انقطاع هو 
أوتيل«.  »غــرانــد  املصري  املسلسل 
ــــدة لــلــنــجــمــة  ــريـ ــ ــغـ ــ ـــق ذلــــــــك تـ ــبــ ــ وسـ
غـــزاًل مطواًل  فيها  شــريــهــان كتبت 
بـــمـــنـــى زكـــــــي ومـــســـلـــســـل »أفـــــــــراح 

القبة«.

صراع التترات
بــيــنــمــا يــــــرّوج املــمــثــلــون ألعــمــالــهــم 
يــرّوج املغنون العرب للتترات التي 
غــنــوهــا هـــذا الـــعـــام فـــي املــســلــســالت 
ــم عــــلــــى مــــواقــــع  ــهــ ــاتــ ــابــ ــســ عــــلــــى حــ
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي. ونــجــمــة 
ــــي املـــغـــنـــيـــة  ــام هــ ــ ــعــ ــ ــرات هـــــــذا الــ ــ ــتــ ــ تــ
املصرية بوسي التي تؤدي أكثر من 
تــتــر، وقـــد انــتــشــرت أغــانــيــهــا بشكل 

كبير على مواقع التواصل.

أخبار

)LBCI( »2 باسل الخياط في »العراب

)Getty( الكاتدرائية العتيقة

)Getty(

حلويات غزة 
)عبد الحكيم 
أبو رياش(

)فيسبوك(
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إلنتاج مرّكب نقدّي شامل تتكّون من النقد 
املعرفي الكانطي، واالجتماعي، واملاركسي، 
فرانكفورت،  ومدرسة  النيتشوّي،  والقيمّي 
»شــــرط تــخــصــيــبــهــا« بــاملــعــطــيــات الــعــربــّيــة 

املعاصرة.
ويخلص تبعًا لذلك إلى وجوب البدء بنقد 
ف، 

ّ
االســتــبــداد بوصفه أهــم مــدخــات التخل

بــعــيــدًا عـــن الــحــيــل الــعــقــلــيــة والــســيــاســيــة، 
ــّددًا مــهــمــات الــنــقــد الــفــلــســفــي مـــن نقد  مــــحــ
املــرجــعــيــات األصــلــّيــة واملــســتــعــارة إلـــى نقد 

خطاباتها في املجتمعات العربّية.
وقــبــل دخــولــه العمل يــرمــي توفيق ســؤالــه: 
الفلسفة  نـــريـــد؟«،  فلسفة  أو  نــقــد  أي  »لــكــن 
التقليدي؟  السلفي  االتــجــاه  أم  الــوضــعــيــة؟ 
األولــــــــى، يــعــتــبــرهــا الـــعـــامـــل املـــعـــيـــق لــلــنــقــد 
والتغيير. أما الثانية فيقول فيها: »انقلبت 
عنفًا معنويًا وماديًا ضد األنا واآلخر«؛ لذا 
 الــنــقــَد الفلسفيَّ الــبــاحــث عن 

ً
يــقــتــرح بــديــا

الخطابات  لنقد  مــعــيــاري  نــمــوذج  تشكيل 
والتطبيقات املعنية بالتغيير الشامل.

أمـــا مــمــارســات املــفــّكــر الــعــربــي، فــيــوجــزهــا 
بانغماسه  لت 

ّ
تمث والتي  توفيق في عمله، 

فــي املــاءمــة بــن املــتــنــاقــضــات لــعــدم قــدرتــه 
أقــصــى درجــات  لت 

ّ
تمث فيما  الــحــســم،  على 

الجديد،  املعطى  وتــأويــل  لتكييف  فاعليته 
النقد  ملرتبة  تــرقــى  ال  خجولة  عمليات  فــي 
ــى أن الـــســـجـــاالت في  ــة إلــ ــافـ الــفــلــســفــي، إضـ
القرن  منتصف  وحتى  التاسع عشر  القرن 
بالذات  مفرطة  ثقة  بعكس  قامت  العشرين 
العقل  ب 

ّ
تغل حــن  فــي  والوثوقية،  التراثية 

الـــنـــصـــّي الــتــقــلــيــدي عــلــى الـــشـــك والــتــفــكــيــر 
الـــنـــقـــدي عــنــد الـــــــرواد األوائــــــــل، كــعــلــي عبد 

الرازق وطه حسن وقاسم أمن. 
ويضع املؤلف هنا كتابات عبدالله العروي 
ــــى كــنــقــطــة فــاصــلــة فـــي مــســيــرة الــنــقــد  األولــ
الفلسفّي العربّي، حيث شرع النقد الفلسفي 
والتراث والحداثة وما  الواقع  لنقد  حينها 

بعد الحداثة.

ــل الــــتــــي أّدت  ــعــــوامــ ــــى الــ يــــؤشــــر تـــوفـــيـــق إلــ
إلـــى عـــدم وصـــول املــفــكــر الــعــربــي فــي عصر 
الــنــهــضــة )الـــقـــرن الــتــاســع عـــشـــر(، إلــــى نقد 
ــاب؛ مــنــهــا  ــبــ مــعــطــيــات الــــحــــداثــــة، لـــعـــدة أســ
ضعف الفلسفة أو غيابها، إنتاجًا وترجمة 
ـــيـــة، وثـــانـــيـــًا كـــــون نــقــد 

ّ
وكـــوجـــهـــة نـــظـــر كـــل

املنظومة »الحداثة الليبرالية« هو انتقاص 
من جدارتها، وكفاءة مفاهيمها اإلجرائّية، 
ــا يـــقـــول  ــمــ ــر الــــعــــربــــي - كــ ــكــ ــفــ لـــــــذا وجـــــــد املــ
وداعــيــة الستكمال  ر 

ّ
كمبش نفسه   - املــؤلــف 

نواقص املنظومة املستعارة وسّد ثغراتها 
النخبة  كانت  حن  في  للعامة،  وتسويقها 
املأخوذة باملشروع الحداثي الليبرالي تدفع 
ي هذه املنظومة للتحرك إلى األمام، 

ّ
إلى تبن

التكوينية  بنيتها  فــي  لــلــتــأمــل  الــتــوقــف  ال 
ومشكاتها املعرفية.

يــضــع املــؤلــف هــنــا شــرطــًا الســتــقــامــة النقد 
الــعــربــي مـــن خـــال فــلــســفــة أبــســتــمــولــوجــّيــة 
ــادرًا على  ــ قـ نــقــدًا فلسفيًا  لــيــكــون  تــركــيــبــيــة 
تقويض البنية املعرفية القائمة، واالنخراط 
في  االجتماعية،  البنى  لنقض  بالسياسة 
حــن يــطــلــق حــكــمــه عــلــيــه - الــنــقــد الفلسفي 

عّمار أحمد الشقيري

ــمــــي  ــاديــ يــجــتــهــد الـــبـــاحـــث واألكــ
تقديم  في   ،)1957( توفيق  زهير 
الــذي يراه  رؤيته للنقد الفلسفي 
ــق – مـــن حــيــث املـــبـــدأ – بــنــقــد الـــواقـــع، 

ّ
يــتــعــل

وخطاباته األيديولوجية، كخطابات هيمنة 
ومصالح. في حن يقود النقد الفلسفي - في 
الرؤية  تغيير  إلــى  الفهم   - الجدلية  حركته 
ــيــة؛ بمعنى الــنــظــر الــعــقــلــي فــي الــواقــع 

ّ
الــكــل

إلزالــة »ظاهر الحقيقة«، ومتابعة عمله في 
مـــا دون الـــواقـــع الـــســـائـــد، بـــهـــدف الـــوصـــول 
إلى واقع معقلن، ومن هذه النقطة - الواقع 
املعقول - يعود النقد الفلسفي صعودًا إلى 
العقل مرة أخرى الكتشاف مستواه الواقعي 

خلف التجريد والتعالي.
الفلسفّي:  »النقد  ويبحث توفيق في كتابه 
ــن اإلصـــــــــاح إلــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر ومــــــن الــنــقــد  ــ مـ
إلـــــــى الــــتــــقــــويــــض«، الــــــصــــــادر مـــــؤخـــــرًا عــن 
فــــي طــبــيــعــة  نــــاشــــرون ومــــــوزعــــــون«،  »اآلن 
انحدرت  التي  العربّية،  الفكرّية  املنظومات 
ــّيـــة  ــات مــــدرســــّيــــة، كـــاملـــاركـــسـ ــويـ ــتـ إلــــــى مـــسـ
والليبرالّية، والليبرالّية املاركسية، وغيرها 
من املناهج الفلسفّية، من دون وصولها إلى 
 
ً
تشكيل نظرية نقدية فلسفية، مقدمًا وصفة

كاتالينا غونساليس ريستريبو

غذاء

راجـــعـــنـــا صـــنـــاديـــق بـــريـــدنـــا مــنــتــظــريــن على 
الدوام الرسالة األخيرة،

نحيا لننتظر.

نشبه طيورًا تحمي أجنحتها
بينما تخفق قلوبها

في صدور دافئة.

ارة-.
َّ
-وأنا أحمل كلماتك في الحقيبة مثل كف

ال ننام
 إصبع،

ِّ
نحلم بخاتم في كل

بأن تقيَس خصري بيديك
أن تكتشف جسدي قبل أن يغادر الضيوف.

وعد
ح بالسواد

ّ
السّيدة التي تتوش

لها رينا ترمُّ
ُ
ت

ع الحلوى.
ّ
ونحن نوز

تحّدثنا عن تلك الشعلة
التي تتوّهج وتنطفئ،

تنظر ألعيننا،
ها تاعبت بالشعلة كثيرًا ولم تخسر،

ّ
تقول إن

بنا أكثر من الحقيقة. املوت يقرِّ
تبعثر ماضيه

وتبتهج يدك على يدي.
ة أحلم بالوصول إلى  ني من مدَّ

َّ
ربما يخّمن أن

ك ببطٍء ستشدُّ تنورتي لألسفل،
ّ
البيت وأن

ة، كتلك املرَّ
حينما كنا نتناول العشاء مع أصدقائك

رغم أنه لم يكن بيننا شيء.

المعركة األخيرة
تصل بهّيًا مع النهار،

 نفسك مهزومًا،
ُّ
أنت الذي تظن

 شيٍء
ِّ

وتعد بمحو كل
وتجعلنا نحلم بعربات

ما صارعنا األسود.
ّ
كل

نحن أصحاب البيت،
ضيوف الدهشة،

النقد الفلسفّي كمدخل للـتغيير

تصل بهيًّا مع النهار، 
أنت الذي تظنُّ نفسك 

مهزومًا، وتعد بمحو 
كلِّ شيٍء وتجعلنا نحلم 

بعربات كلّما صارعنا

في كتابه الصادر مؤخرًا 
يحاول الباحث الفلسطيني 

األردني تقديم وصفة 
إلنتاج مرّكب نقدي 

عربي يتكّون من النقد 
المعرفي الكانطي 

واالجتماعي والماركسي 
والقيمي النيتشوي 

ومدرسة فرانكفورت، 
شرط »تخصيبها 

بالمعطيات العربيّة 
المعاصرة«

بسببب انتشار المسلمين، 
وربما ألسباب تسويقية، 

يحصل تفاعل بين 
العربية والفرنسية في 
باريس، ما يُشير لتالقح 
لغوي قد يكون أثره 

أبعد من رمضان

أنت مسافرٌ دون دعاء وأنا حائكة فاشلة

مواسم االقتراض بين لغة وأخرى

زهير توفيق اجتهاد إلزالة ظاهر الحقيقة

المنظومات الفكريّة 
العربيّة انحدرت 

لمستويات مدرسيّة

راجعنا صناديق بريدنا 
منتظرين على الدوام 

الرسالة األخيرة

في رمضان، تندمج 
جمل عربية في النسيج 

اليومي الباريسي

ينبغي البدء بنقد 
االستبداد بوصفه أهم 

مدخالت التخلّف

بمشروع  الفلسفي  النقد  عالقة  فصول  ثمانية  في  الباحث  يــدرس 
التغيير أو ما يسمى بالمشروع النهضوي، ويحاول تحديد عوامل تعثّر 
الفلسفي  النقد  األخير بسبب غياب 
بد  ال  معرفية  قــاعــدة  بوصفه 
ــروع من  ــش ــم مــنــهــا لــحــمــايــة ال
واالجتماعية  المعرفية  عوائقه 
التي ألّمت به، كاالنتقائية والتلفيق 
القياسية  والــنــمــاذج  والتجريبية 
سيرورة  على  ويؤكد  القديمة. 
الــذي  الفلسفي  النقد  وحيوية 
لواله لتراكمت األعمال والنصوص 

وعاشت في تاريخ المعرفة.

قاعدة معرفية ال بد منها
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ثقافة

فكر

شعر

إطاللة

فعاليات 

بعيدة  تركيبية  نقدية  تجربة  راكـــم  بــأنــه   -
املدى فرضت عليه إعادة النظر في حصيلته 
املعرفية ليتحّول إلى مرحلة نقد النقد من 
خال تحويل أعمال محمد أركــون ومحمد 
عــابــد الــجــابــري وهــشــام شــرابــي وعــبــدالــلــه 
العروي وناصيف نصار من مشاريع نقدية 

إلى موضوعات نقدية.
بالتغيير،  الفلسفي  الــنــقــد  الــبــاحــث  يــربــط 

نرتدي األحمر
وننام على بقع من الفراولة والحليب.

على موائدنا ال يختفي النبيذ،
ونبقي على السّكريات

دومًا ممتلئة.

الة رحَّ
تلك األّيام املظلمة

من فترة الشباب األولى،
ا نحّول حيواتنا ألساطير

ّ
حيث كن

أنت، مسافٌر دون دعاء
وأنا، حائكة فاشلة.

دون حروب أو بطوالت،
حرقنا آذاننا

وحجبنا عيوننا.
دون أيِّ كنٍز

وال أيِّ تعويض،
عدا األلم.

 CATALINA GONZÁLEZ RESTREPO(
شاعرة كولومبية ولدت في مدين عام 1976، 

وتقيم اليوم في بوغوتا. من أعمالها: 
)مــن  أغـــــان  »ســــت   ،)2002( بـــالـــفـــرار«  »رغـــبـــة 
مــيــاه مــالــحــة(« و»قــصــائــد أخـــرى«، و»املعركة 
أبو  غدير  اإلسبانية:  عن  الترجمة  األخــيــرة«. 

سنينة(

من خال طرحه - النقد الفلسفّي - كمدخل 
وتفعيلها  الــفــلــســفــة  ــتـــعـــادة  واسـ لــلــتــغــيــيــر 
الــكــفــايــة  يــحــقــق  مـــشـــروع مستقبلي  وبـــنـــاء 
 عـــن نقد 

ً
املــعــرفــيــة واألمـــــن الــثــقــافــي، بـــديـــا

ــا يــســمــيــه الــبــاحــث  ــع الـــســـائـــد أو مــ الــــوضــ
ــي نــقــد  ــ ــد املــــجــــانــــي« الــــــــذي تـــمـــثـــل فـ ــقــ ــنــ »الــ
سياسي شعبوي يفتقر إلى قاعدة فلسفية 
متماسكة، أو نقد أيديولوجّي مجّرد يفتقر 
مع  الواقعية.  تمنحه  اجتماعية  قاعدة  إلى 
اســتــدراكــه أن الــنــقــد الــفــلــســفــي ال مــعــنــى له 
بعيدًا عن األفراد، لكن من دون النظر ألفراد 
املــجــتــمــع كـــمـــوضـــوعـــات مــصــّمــتــة ال تـــدرك 
 إرادتها 

ّ
ذاتها ويتطلب العمل من أجلها شل

لحماية مشروع النخبة من التشويش، في 
املــقــابــل مـــن دون الـــقـــول أيــضــًا بـــأن األفــــراد 

غايات وذوات ناضجة.
»لــقــد اتــخــذ النقد الــعــربــي فــي هــذا السياق 
أسماء واتجاهات معرفية مختلفة؛ كالنقد 
الــحــضــاري والــثــقــافــي والـــحـــداثـــي« ملــقــاربــة 
يصفه  ملجتمع  الشاملة  املجتمعية  ــة  األزمـ
هنا الباحث بأنه يتسم باألبوية والتخلف 
واالستبداد  والسلفية  والتقليد  والتبعية 

لذلك  ونتيجة  واالســتــهــاكــيــة،  والتلفيقية 
العربي،  الفكر  في  التغيير  وسائل  تعّددت 
كــالــثــورة الــثــقــافــيــة عــنــد عــبــدالــلــه الـــعـــروي، 
واإلصـــاح  عــامــل،  مــهــدي  عند  والسياسية 
الــديــنــي عــنــد اإلســامــيــن، فــي حــن تــحــّول 
ــــى مـــقـــولـــة فـــكـــريـــة أو مــمــارســة  الــتــغــيــيــر إلـ
ســيــاســيــة غــيــر واعـــيـــة لــذاتــهــا واســتــبــدلــت 

الفلسفة باأليديولوجيا. 
مــقــتــرحــًا مـــن أجــــل تــمــهــيــد الـــطـــريـــق فــكــريــًا 
وسياسيًا للتغيير، تفكيك مقوالت الدوائر 
للتغيير  رفضها  أســبــاب  وكشف  املحافظة 

والصراع. 
ويـــرى الــكــاتــب أن عمله هـــذا يــقــّدم »عــرضــًا 
وعاقته  الفلسفي،  النقد  لطبيعة  تحليليًا 
بمشروع التغيير، رابطًا مشروع التغيير أو 
ما يسمى باملشروع النهضوي أو املشروع 
ــد مــفــاصــلــه  ــ ــ ــعــــربــــي فـــــي أحـ ــــاري الــ ــــضـ ــــحـ الـ
ال  معرفّية  كــقــاعــدة  الفلسفي  النقد  بغياب 
الــنــهــضــوّي من  املــشــروع  بـــدَّ منها لحماية 
ــت 

ّ
عــوائــقــه املــعــرفــّيــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي أمل

بــــه، كــاالنــتــقــائــيــة والــتــلــفــيــق والــتــجــريــبــّيــة، 
والنماذج القياسية القديمة.

كان علينا أن نذهب دون لقاء آخر

رمضان الباريسي من معاقل الُفصحى

تقام بعد غد، الثالثاء، في الرباط، ندوة بعنوان جينيه وجياكومتي: بورتريهات 
متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، يحاضر فيها  في مرآة، في 
حيث  ديشي،  ألبير  والباحث  )الصورة(،  المبير  إيمانويل  الفرنسية  الكاتبة  من  كل 
يتناوالن العالقات التي جمعت بين الكاتب المسرحي الفرنسي والنحات السويسري، 

وكيف انعكست في أعمالهما الفنية.

في قصر األمير بشتاك )بيت الغناء العربي(، في القاهرة، تقّدم الليلة مجموعة 
متنّوعة  قرءات  تقديم  فيها  تحاول  التي  أعمالها  فيه  تعرض  حفًال  زمان  زي 
والغربي  الشرقي  بين  تمزج  آالت  مجموعة  خــالل  من  الشرقية  للموسيقى 
والكنترباص  كامل(،  )شريف  والقانون  حسن(،  )أحمد  الكمان  مثل  الكالسيكي، 

)صالح رجب(.

تونس  في   78 فيال  في  تقام  التي  )الملصق(،  العربية  الفلسفة  لقاءات  ضمن 
يوسف بن إسماعيل محاضرة  التونسي  الباحث  اإلثنين،  ليلة غد  العاصمة، يقّدم 
على  اشتغال  ضمن  اليوم؟،  العربية  بالفلسفة  نهتم  لماذا  سؤال  فيها  يطرح 
بن  يقيم  كتراث.  إليها  النظر  خارج  منها  المعاصرة  المعرفية  االستفادة  إمكانية 

إسماعيل في أميركا، وتتناول أبحاثه التاريخ الفكري السياسي للعالم اإلسالمي.

عند  اهلل  رام  في  عشتار  مسرح  غدًا  يقّدم  وألمانيا،  األردن  في  ُعرضت  أن  بعد 
الساعة التاسعة ليًال، عرض مونولوجات السورية، من تمثيل إيمان عون )الصورة(، 
وإدوار معلم وإخراج محمد عيد. العمل مجموعة من القصص كتبها الجئون 
عن  شهاداتهم  تنقل  الماضي،  العام  أقيمت  ورشة  ضمن  األردن  في  سوريون 

الحرب ورحلة لجوئهم.

نجم الدين خلف اهلل

 َمشهدًا 
َ
في باريس، يبدو شهر رمضان

ــايـــاه تـــفـــاعـــاٌت  ــنـ ــبـــّدى فــــي ثـ ــتـ ــًا تـ ـــغـــويـ
ُ
ل

 األنوار« ِببادية 
َ
 »عاصمة

ُ
ِلسانية تصل

ولغة  موليير  غة 
ُ
ل  

َ
بــن فتنعقد  الــعــرب، 

أحٌد.  عها 
َّ
َوق

َ
َيت ال  ربى 

ُ
ق الضاد وشائُج 

ياليه الباريسية، 
َ
ففي أيام هذا الشهر ول

ــف الــعــاقــات اإلْدراكــــيــــة َبـــن ِذهــن 
َّ
تــتــكــث

ــة وِســـــجـــــات  ــيــ ــرنــــســ ــفــ ــالــ الــــنــــاطــــقــــن بــ
ــطــِب 

ُ
ـــصـــحـــى، الـــتـــي تـــزدهـــر فـــي الــخ

ُ
الـــف

واالبــــتــــهــــاالت وتــــــاوة الــــقــــرآن، إمــــا في 
فضاءات مفتوحة، مثل أروقــة املساجد 
افتراضية  فــي حــقــوٍل  أو  والــجــمــعــيــات، 
ـــوات وشــبــكــات الــتــواصــل 

َ
ـــن

َ
ـــمـــّدهـــا الـــق

َ
ت

 استرجاعًا 
ُ

ــل
ِّ
ُيــَمــث مــا  االجتماعي، وهــَو 

ـــْعـــقـــٍل مـــن مــعــاقــل الفصحى 
َ
ــمــكــيــنــًا مِل

َ
وت

األثيرة في الفضاء األوروبي. 
 ضـــمـــن َعــمــلــيــة 

ُ
ــري هـــــذا الـــتـــفـــاعـــل ــ ــجـ ــ وَيـ

ــه  ــ
َ
ــُع خــــال ــتــــرجــ مـــعـــرفـــيـــة إدراكـــــــيـــــــة يــــســ

املسلمون الناطقون بالعربية والناطقون 
ــيـــغ  ــــل والـــصـ ــَمـ ــ ــُجـ ــ بــــغــــيــــرهــــا، َعــــــشــــــرات الـ
اليومي  النسيج  في  فتندمَج  الفصيحة، 
َعناصَر   

َ
مثل الباريسية،  الحياة  لنسق 

َرتــابــة يومياتهم املتسارعة   
َ
ــن يِّ

َ
ــز

ُ
ت ــة  أثــريَّ

بن القطارات والعمارات واألضواء. 
 املشهد األلــســنــي املعتاد 

ُّ
َيــهــتــز وهــكــذا، 

املفاجِئ لنصوٍص  الحضور  بفعل هذا 
ِقَدمها،  في  ضــاربــٍة  ِلجزالتها،  َمشهوٍد 
عاِيش، بفضل األثر السحري للتثاقف، 

ُ
ت

ـــــضـــــاء الــــــداللــــــي الـــحـــديـــث 
َ
أشــــــيــــــاَء الـــــف

أمثلة  ومن  واملادية.  الذهنية  ومقوالته 
طباء املنابر الفرنسية 

ُ
ذلك ما ُيبدعُه خ

»َمــن  الشهير:  الحديث  هــذا  رجمة 
َ
ت فــي 

ِفر له 
ُ
 إيمانًا واحتسابًا غ

َ
صاَم رمضان

ركيبه 
َ
به«، َرغم صعوبة ت

ْ
ن

َ
ما تقّدم ِمن ذ

ألْجِله،  املفعول  استعمال  على  الجاري 
واء،  ــا فــيــه مـــن الـــغـــمـــوِض والــــــــرُّ وفـــيـــه مـ
عقد معنى »االحــِتــســاب«، 

َ
 على ت

ً
عــاوة

ومــــع ذلــــَك يــســتــحــيــل - بــفــعــل الــتــرجــمــة 
الخارق - كامًا يبلغ آفــاق أبناء الجيل 
 منهم 

ّ
الثاني والثالث من الهجرة ويهز

املشاعر واملدارك.
ومن جهة ثانية، ناحظ شيوع األفعال 
ــــر لـــهـــا األلـــســـنـــي 

َّ
ــــظ

َ
اإلنــــجــــازيــــة الــــتــــي ن

اإلنجليزي جون أوستن )1960-1911(، 
التهاني   قولية تتركز على 

ٌ
أفعال وهي 

والـــتـــبـــريـــكـــات واألمــــانــــي بـــهـــذا الــشــهــر، 
 اإلشـــهـــاريـــة 

ُ
ــيـــهـــا الــــُجــــَمــــل ــــضــــاف إلـ

ْ
ــن ــ

َ
ت

ــســة للكلمة 
َ
ــْرن

َ
ف Iftar ولــيــس هــو ســـوى 

 صــوتــّيــًا 
ً
ــار«، مـــنـــقـــولـــة ــ ــطــ ــ الـــعـــربـــيـــة »إفــ

حــمــن )التقليد  لــلــداللــة عــلــى مــوائــد الــرَّ
 ســائــدًا فــي العديد 

َ
اإلســامــي الــذي كــان

ــقــــرون   الــ
َ

ــة خـــــــال ــيــ ــامــ ـــــــــدن اإلســ
ُ
ــــن امل مـ

الجمعيات  مها 
ِّ
ظ

َ
ن

ُ
ت مــوائــُد  الــوســطــى(، 

ُكــَبــراَء الساسة   إليها 
ً
واملــســاجــد داعــيــة

ــــوزراء والــُعــمــد الــفــرنــســيــن، وســائــَر  والــ
األصــدقــاء والــزمــاء مــن غير املسلمن. 

باملعجم  بعُد  َحق 
ْ
ل

ُ
ت لــم  الكلمة   

َّ
أن ومــع 

الــفــرنــســي »لــــو روبــــــــار«، فــإنــهــا كــثــيــرة 
الـــــــــــورود فـــــي مـــــــحـــــــاوَرات الـــفـــرنـــســـيـــن 

واديهم. 
َ
ون

ــفــة َرمــضــان  ، فـــي صــاِئ
ُ

وهـــكـــذا تــتــفــاعــل
الــبــاريــســيــة هـــذه، بــنــى لــغــات ُمــتــبــاعــدٍة 
تها وآلياتها، 

ّ
أصولها، وتتحاوُر سِجا

ــن حــركــيــة  ــ  دقـــيـــقـــة عـ
ً
 صـــــــــــوَرة

ً
ــة ــاكــــســ عــ

َيسعى  سياسية،   - اجتماعية  تثاقفية 
عبرها مسلمو فرنسا إلى املزاوجة بن 
اِتهم الرمزية  قيمهم وشعائرهم وفضاء
ــة، وَبــــــن الـــقـــيـــم الــجــمــهــوريــة  ــيــ - الــــداللــ
ــحــتــمــي وراء الــنــظــام 

َ
الــفــرنــســيــة الــتــي ت

قوق صرح 
ُ

العلماني العتيد، وأجمل ش
كر 

َ
ذ التي  »رمــضــان«،  مفردة  العلمانية 

ها مشتقة من َرَمِض 
َّ
أئمة اللغة عنها أن

الصحراء أْي: شدة حرارتها.

الـــتـــأثـــيـــريـــة الــــتــــي تـــصـــوغـــهـــا ُكـــبـــريـــات 
ــع، مـــثـــل »كــــــارفــــــور«،  ــ ــــوزيـ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــركـ ــ شـ
ــولــيــد 

َ
ــط االقـــتـــراض والــت

ِّ
ــش

َ
وهــــَو مـــا ُيــن

والتاقح املعجمي، وأشهر األمثلة على 
ــَك شـــيـــوع فــعــل الــتــهــنــئــة فـــي ِعـــبـــارة:  ــ ذلـ
الفرنسين،  عامة  لدى  كريم«  »َرمضان 
 
ً
ـــة، مــجــامــلــة فـــإمـــا يــنــطــقــونــهــا بـــالـــَعـــربـــيَّ

 Bon بصيغة 
ً
ُمــتــرَجــَمــة أو  ــحــاِدثــيــهــم، 

ُ
مِل

 
َّ
أن ــى  ــ إلـ  

ُ
اإلشـــــــــارة وتــــجــــدُر   .Ramadan

ــصــاحــتــهــا، َرغــــَم 
َ
الــجــمــلــة ُمـــغـــرقـــة فـــي ف

ِفعلها  ــة،  ُدعــائــيَّ فــهــي جملة  إيــجــازهــا، 
ُر ِبــفــعــٍل إنـــشـــائـــيٍّ مــثــل:  مـــحـــذوف، يـــقـــدَّ
 
َّ
ـــى، أو أرجــــــو... والـــافـــت أيــضــًا أن

َّ
ـــَمـــن

َ
أت

بعن  أخـــذت   bonبــــ الفرنسية  الترجمة 
جازي لنعِت »كريم«، 

َ
االعتبار املعنى امل

ذي الدالالت املتعددة.  
وناحظ من ِجهة ثالثة شيوع مصطلح 

صليبا الدويهي )1913-1994(، 170 × 70 سم
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صحة

أمــراض  فــي  لــم يمــل املختصــون 
)واألطبــاء عمومــا( خــال  الجلــد 
مــن  الفائتــة،  األربعــة  العقــود 
ألشــعة  املباشــر  التعــرض  بــأن  تذكيرنــا 
الشمس يحمل معه خطر اإلصابة بسرطان 
ينصــح  صــار  بعضهــم  إن  حتــى  الجلــد، 
بتجنب أشــعة الشــمس قدر املســتطاع.. وإذا 
ســئلوا عــن الحرمــان مــن الفيتامــن D، كان 
ذلــك يمكــن معالجتــه بســهولة  أن  جوابهــم 
)الحبــوب(!  الفمويــة  املتممــات  طريــق  عــن 
هــذا  قلــب  حديثــا  ســويديا  تحقيقــا  لكــن 
املفهــوم رأســا علــى عقــب! فقــد تابــع األطبــاء 
بــن  امــرأة،  ألــف   25 يفــوق  مــا  الســويديون 
عمــري 25 و64 عامــا، وملــدة 20 ســنة، وهــم 
ألشــعة  التعــرض  فــي  عاداتهــن  يلحظــون 
الشــمس وتطور أوضاعهن الصحية، فتبن 
لهــم أن النســاء الاتــي كــن يعرضن أنفســهن 
مؤهبــات  كــن  متواتــر،  بشــكل  للشــمس 
للمــرض والوفــاة خــال هــذه الفتــرة بنســبة 
أدنــى بكثيــر من الاتي كن يتحاشــن أشــعة 
التبايــن  أن ســبب  لهــم  تبــن  كمــا  الشــمس! 
نســبة  انخفــاض  إلــى  رئيــس  بشــكل  يعــود 
القلــب  بأمــراض  األولــى  الزمــرة  إصابــة 
واألوعيــة والوفــاة مــن آفــات غيــر ســرطانية. 
ومــن طريــف مــا ظهــر فــي التحقيــق هــو أن 
النســاء غيــر املدخنــات الاتي كن يتحاشــن 
أشعة الشمس، كانت نسبة وفاتهن تساوي 
نســبة وفيــات املدخنــات الاتي كــن يعرضن 
أنفسهن للشمس بكثرة، ما يعني أن تجنب 
التعــرض للشــمس كان عامــا مميتــا بقــوة 
عامل التدخن! ونعرض في ما يلي الفوائد 
الجمة التي نكســبها من تعريض أجســامنا 
ألشــعة الشــمس، والتــي أظهــرت الدراســات 
بتنــاول  عنهــا  نعــّوض  أن  يمكــن  ال  أننــا 

حبوب متممات الفيتامن D وحسب.

D تصنيع الفيتامين
شــك  بــا  الشــمس  ألشــعة  األولــى  املهمــة  إن 
هــي تمكــن الجلــد مــن تصنيــع هــذا الفيتامــن 
الفيتامينــات-  لبقيــة  الــذي -خافــا  األساســي 
ال يمكــن تحصيلــه مــن الطعــام. وأهــم وظيفــة 
للفيتامــن D، كمــا هــو معــروف، هــي الحفــاظ 
الكالســيوم  معدنــي  مــن  مســتويات  علــى 
والفوســفور فــي الجســم كافيــة ألداء وظائــف 
والنقــل  )االســتقابية(،  األيضيــة  الجســم 
وقــد  العظــام..  وتقويــة  العضلــي،   - العصبــي 
أصبــح معلومــا أن نقــص هذا الفيتامن يؤدي 
البالغــن  وفــي  الكســاح،  ملــرض  األطفــال  فــي 

لهشاشة العظام.

الوقاية من السرطان
إن دور أشــعة الشــمس فــوق البنفســجية فــي 
التســبب بســرطان الجلد )خاصة منه املياني 
لــدى الجميــع، لكــن  melanoma( بــات معروفــا 
مــن  اخــرى  أنــواع  عــدة  مــن  الوقايــة  فــي  دوره 
الدراســات  مــن  بعــدد  ثبوتــه  -رغــم  الســرطان 
البيئيــة اإلحصائيــة- لــم يتلــق الــرواج الكافــي 

حتى اليوم.. هذه السرطانات تشمل:
¶ سرطان القولون

هودجكــن  نــوع  مــن  اللمفــي  الســرطان   ¶
Hodgkin lymphoma

¶ سرطان املبيض
¶ سرطان املعثكلة )البانكرياس(

¶ سرطان املوثة )البروستات(
¶ سرطان الرئة

¶ سرطان الثدي 
وقــد توصلــت إحدى الدراســات إلى أن التحلي 
بمستويات كافية من الفيتامن D في الدم )40 
نانوغرام في امليلي ليتر على األقل( من شــأنه 
بالســرطان  اإلصابــة  احتمــاالت  يخفــض  أن 

بنسبة 60 %.
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حماية القلب واألوعية
عندمــا يتلقــى الجلد أشــعة الشــمس، يفرز إلى 
الدم مادة أوكسيد النيتريت nitric oxide، التي 
تعتبر مخفضا ممتازا للضغط الشرياني، ما 
جعل العلماء يســتنتجون أن التعرض ألشــعة 
اإلصابــة  خطــورة  مــن  كثيــرا  يقلــل  الشــمس 

بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
حــول  مذهلــة  دراســة  نشــرت   2013 عــام  وفــي 
هــذا املوضــوع، جــاء فيهــا أن مقابــل كل وفــاة 
مــن ســرطان الجلــد فــي أوروبــا الشــمالية، تقع 
60 إلــى 100 وفــاة بالنوبــة القلبيــة أو الســكتة 
الدماغيــة نتيجــة ارتفــاع الضغــط، ما يعني أن 
خطــورة الوقوع ضحيــة ارتفاع الضغط يفوق 
خطورة اإلصابة بسرطان الجلد بثمانن مرة!
الفيتامــن  متممــات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
D الفمويــة ليــس لهــا نفــس التأثيــر فــي إطاق 
مــادة أوكســيد النيتريــت، وبالتالــي ال تتمتــع 

بنفس القدرة على الحماية.

الوقاية ضد السل 
ليســت أمــراض القلــب واألوعيــة هــي الوحيــدة 
التي تقتل املصابن بها بنسبة تفوق سرطان 
إنســان   4000 مــن  أكثــر  أن  تعلــم  فهــل  الجلــد. 
حــول العالــم مــا زال يتوفــى يوميــا مــن مــرض 
الســل؟ )توفــي فــي عــام 2014 مليــون ونصــف 
مريض بالسل، مقابل 55100 مصاب بسرطان 

الجلد املياني(. 
إن الســل يعتبــر أكثــر االلتهابــات الجرثوميــة 
)البكتيريــة( فتكا فــي العالم بالوقت الحاضر، 
مــع  شــك  بــا  املســتقبل  فــي  ضــرره  وســيزيد 
للصــادات،  املقاومــة  الســل  جراثيــم  ظهــور 
وقــد نســي الكثيــرون أن أشــعة الشــمس فــوق 
البنفســجية هي من أفضل الوسائل ملحاربته، 

وتحســن  املناعــي،  الجهــاز  تقويــة  منهــا 
فــرص الحمــل الصحــي، ودعــم نمــو األطفال،  
احتمــاالت  العجــب( تحســن  دواعــي  و)مــن 
الشــفاء مــن ســرطان الجلــد امليانــي. كمــا أن 
هنــاك بحوثــا تجــري فــي كثيــر مــن املراكــز 
الطبية حاليا للكشــف عن مدى تأثير أشــعة 
األمــراض،  مــن  عــدد  الحميــد علــى  الشــمس 

نذكر منها:
 rheumatoid الرثيانــي  املفاصــل  التهــاب   ¶

arthritis
lupus erythematosis الذئبة الحمامية ¶

thyroiditis التهاب الغدة الدرقية ¶
¶ التهاب األمعاء 

النتيجة:
أن  اليــوم  مقتنعــن  االختصاصيــون  أصبــح 
النصيحــة بتجنــب التعــرض ألشــعة الشــمس 
كانت خطأ، فالفوائد التي نجنيها من األشعة 
خطــورة  بمراحــل  تفــوق  البنفســجية  فــوق 
اإلصابــة  وخطــر  امليانــي،  الســرطان  نشــوء 
بســرطان الجلــد أقــل بكثيــر مــن خطــر تجنــب 
األمــر  كان  ولــو  الشــمس،  ألشــعة  التعــرض 
خــاف ذلــك ملــا تمكــن الجنــس البشــري )الــذي 
قضــى معظــم حقبــات التاريــخ فــي العــراء( أن 

يستمر حتى اليوم.

ويبقى السؤال: كم تحتاج من أشعة الشمس؟ 
 D يجيــب األخصائيــون أن مســتوى الفيتامن
في الدم يجب أن يكون على األقل 40 نانوغراما 
فــي امليلــي ليتــر، وهــذا يمكــن الحصــول عليــه 
بســهولة بواســطة تعريــض أجســادنا ألشــعة 
الشــمس معدل ثاث مرات في األســبوع، وملدة 

15 - 30 دقيقة في كل مرة.

الفيتامين D في الدم 
يخفض احتماالت اإلصابة 

بالسرطان بنسبة %60
السالم عليكم.

أنــا أعانــي مــن حــب الشــباب الــذي يتــرك 
بقعة سوداء، علمًا أن هذه الحالة جاءتني 
منــذ ثــالث ســنوات تقريبــا، وذهبــت إلــى 
طبيــب مختــص نصحنــي بمرهــم تــرك 
. لكن بعد شــهر عاد وجهي كما 

ً
مفعوال

كان. أرجــو أن تنصحونــي بــدواء. علمــا 
أيضا بأن الشمس تؤثر علّي كثيرًا، فهل 
من املمكن أن تنصحوني بكريم للوقاية 

من أشعة الشمس. وشكرًا.

أختنا الفاضلة لطيفة؛
التــي  األمــراض  مــن  الشــباب  حــب 
اســتعداد  للمريــض  فيهــا  يكــون 
لإلصابة، وغالبا ما تكون البشــرة 

دهنية.
بالبشــرة  العنايــة  يجــب  لذلــك 
املــرض، ويجــب عــدم  أثنــاء وبعــد 
عصــر الحبــوب وفتحهــا، والعمــل 

بالنصائح التالية: 
- تنــاول كبســوالت تحتــوي علــى 
مليغــرام،   100 ســيكلن  دوكســي 
ملــدة  ســاعة   12 كل  كبســولة 
 24 كل  كبســولة  ثــم  أســبوعن، 

ساعة ملدة شهر.
- تناول كبســوالت فيتامن A ملدة 

شهرين.
علــى  يحتــوي  كريــم  اســتخدام   -
مشــتقات فيتامــن A دهــن مســاء 
كريــم  مــع  مباشــرة،  النــوم  قبــل 
اســيد  فيوســيديك  علــى  يحتــوي 

وبيتاميثازون.
مــن  حمايــة  كريــم  اســتخدام   -
البيضــاء  واإلضــاءة  الشــمس 
يجدد كل 3 ســاعات داخل وخارج 
الكريــم  يكــون  أن  علــى  البيــت 
مناســبا للبشــرة الدهنيــة حتــى ال 

تترك الحبوب بقعا.
بعــد الشــفاء نتواصــل إن شــاء الله 
لنكمــل معــا تفتيــح البقــع وكيفيــة 

املحافظة على البشرة. 
مــع خالــص أمنياتــي لــك بالشــفاء 

العاجل.
د. عزة محمد جبل 

الجلديــة  األمــراض  استشــاري 
وتجميل البشرة

سؤال

وقــد تكــون املــاذ الوحيــد فــي املســتقبل للحــد 
مــن انتشــاره. إن فعاليــة الفيتامــن D املصنــع 
بالجلد بوساطة أشعة الشمس تزيد من قدرة 
وسائل الجسم الدفاعية الخلوية على تخريب 
الــذي  األمــر  والفيروســات،  البكتيريــا  جــدران 

ثبت للهيئات الطبية من عقود عدة.

تحسين الصحة النفسية
تعمل أشــعة الشــمس على زيادة إفراز الدماغ 
 ،serotonin ســيروتونن  الســعادة«  »لهرمــون 
مــا يــؤدي لتحســن املــزاج وإضفــاء الســكينة 
ــت أشــعة الشــمس عــن 

ّ
علــى اإلنســان. فــإذا قل

الحــدود الدنيــا، كمــا يحصــل فــي دول أوروبــا 
الناتــج  االكتئــاب  حــاالت  ازدادت  الشــمالية، 
كمــا   ،SAD واملدعــو  الشــمس،  غيــاب  عــن 
ونــوب  والشــدة  املزمــن  القلــق  حــاالت  ازدادت 
البــاد  تلــك  فــي  تعالــج  والتــي  الهيســتيريا، 

بموجات األشعة الصنعية.

معالجة أمراض جلدية مختلفة
ينصــح األطبــاء باملعالجــة بأشــعة الشــمس 
أمثــال  الجلديــة،  اإلصابــات  مــن  عــدد  فــي 
الصدفيــة، واألكزيمــا، والعّد )حب الشــباب(، 
الهامــة  الحميــدة  اآلثــار  مــن  عــدد  هنــاك 
األخــرى التــي ثبتــت ألشــعة الشــمس، نذكــر 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( ينصح بتعريض الجسم ألشعة الشمس 3 مرات أسبوعيًا

عدد من الدراسات المهمة دعت االختصاصيين إلى إعادة النظر في 
مراجعة  وإلى  الشمس،  ألشعة  المباشر  التعرض  بتجنب  توصياتهم 
فوائد أشعة الشمس، التي تفوق خطر اإلصابة بسرطان الجلد بمراحل

التعرض 
ألشعة الشمس

األضرار أكبر أم المنافع؟

نصائح لتفادي األضرار

معلومة تهمك

ال يعني ما أوردناه عن فوائد أشعة الشمس أن بإمكانك 
التغاضي عن األضرار التي يمكن حصولها من التطبيق السيئ 
للتعرض للشمس، فأشعة الشمس ما زالت وراء عدد من اآلفات 

املرضية، ابتداء بالحروق الجلدية وانتهاء بسرطان الجلد. 
وفيما يلي نصائح تسمح لك بجني كل الفوائد التي ذكرناها، 

مع تجنب األضرار قدر املستطاع:
¶ تفاَد خال تعرضك للشمس أن يصل التعرض لدرجة الحروق 

الجلدية.
¶ تدرج في فترة كشف جلدك ألشعة الشمس حتى تتجنب 

الحروق؛ ابدأ بفترات قصيرة في فصل الربيع، ثم طولها 

تدريجيا، ومتى اعتاد جلدك على الشمس، خطط لكشفه من 15 
إلى 30 دقيقة من مرتن إلى اربع مرات أسبوعيا.

¶ اكشف عن أكبر مساحة ممكنة من جلدك ألشعة الشمس.
¶ اختر األطعمة الغنية بمضادات األكسدة والدهون الصحية 

)الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والزيوت النباتية والسمك(،
فهذا من شأنه تقوية خايا الجلد وحمايتها من األذى، ودعم 

استفادتها من أشعة الشمس فوق البنفسجية.
¶ - استخدم مرهم حماية من أشعة UVB / UVA من درجة 15 
SPF على األقل قبل مغادرة منزلك إذا كنت تخطط للبقاء فترات 
طويلة معرضا ألشعة الشمس )إذا كنت ترغب بالسباحة مثا(.

األحد 19  يونيو / حزيران 2016 م   14 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 657  السنة الثانية
Sunday 19 June 2016
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رياضة

تترقب الجماهير 
العربية انطالقة 
نادي الزمالك 
المصري في 
بطولة دوري 
أبطال أفريقيا 
لكرة القدم، في 
اللقاء االفتتاحي 
بالمجموعة 
الثانية حين 
يواجه نادي 
إنييمبا النيجيري 
على أرضه 
وبين جماهيره 
على ملعب 
إنييمبا سبورت 
ستاديوم، ومنح 
الجهاز الفني 
حرية الصيام 
لالعبين من 
عدمه، ولم 
يسبق أن التقى 
الفريقان في 
أي مواجهة 
سابقة قبل هذا 
الموعد.

)Getty( شيكاباال أبزر الغائبين عن تشكيلة صفوف نادي الزمالك

الزمالك واالختبار األول

وّدع العب كرة القدم األرجنتيني نيكوالس 
غايتان نادي بنفيكا بعد ستة مواسم، وأكد 

أنه شعر خالها بدعم النادي البرتغالي طوال 
الوقت. وقال غايتان )28 عاما( في رسالة نشرها 

عبر شبكات التواصل االجتماعي: »لقد حان 
الوقت ألقول وداعا، مّرت ست سنوات رائعة لن 
أنساها مطلقا«. وكان نادي أتلتيكو مدريد قد 

أعلن رسميا في وقت سابق انضمام الاعب 
األرجنتيني لصفوفه مقابل 25 مليون يورو.

أعلن نادي سوانزي سيتي اإلنجليزي لكرة القدم 
بيع املهاجم اإليطالي ألبيرتو بالوسكي بشكل 

رسمي لفريق أتاالنتا اإليطالي، بعد التعاقد معه 
قبل ستة شهور فقط. ورحل بالوسكي صاحب 

الـ25 عاما بحصيلة ضئيلة من األهداف، بعد 
أن هز الشباك مرتن فقط خال عشر مباريات 

خاضها بقميص النادي اإلنجليزي، إلى أتاالنتا 
اإليطالي مطلع يوليو/تموز املقبل، عندما ينطلق 

سوق االنتقاالت الصيقية.

خطف مشجع إسباني فاقد للبصر، كل األضواء 
في يورو 2016، من خال مساندته وتشجيعه 

املتواصل ملنتخب بلده إسبانيا، وتلقى باملناسبة 
تحية شكر من مدرب املنتخب، فيسنتي ديل 

بوسكي. »أنا ال أرى، ولكن أشعر بكم«، هذا هو 
شعار الشاب اإلسباني، الذي يدعى ماتشادو 
ميغيل، حيث كتبه على جسده وشّد إليه كل 

األنظار باملدرجات، سواء في املباراة األولى أمام 
منتخب التشيك أو في الثانية أمام تركيا.

األرجنتيني نيكوالس 
غايتان يوّدع جماهير 

بنفيكا البرتغالي

المهاجم اإليطالي 
بالوسكي ينضم إلى 

نادي أتاالنتا

مشجع إسباني فاقد 
للبصر يخطف األضواء 

في اليورو

األحد 19  يونيو / حزيران 2016 م   14 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 657  السنة الثانية
Sunday 19 June 2016



فرنسا لتأكيد 
الصدارة 

ومباراة مصيرية 
ألوكرانيا وألبانيا

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

تعود عجلة منافسة الجولة األولى 
من مسابقة أمــم أوروبـــا لكرة القدم 
لــــلــــدوران، ويــنــتــظــر الـــيـــوم الــجــمــيــع 
للمرحلة  الــوصــول  بعد  مصيرية،  مــبــاريــات 
األخــيــرة مــن دور املــجــمــوعــات، والــدخــول في 
بـــات الجميع  لــلــغــايــة، حــيــث  نقطة حــســاســة 
يترقب هويات أصحاب املراكز الثالثة األولى، 
والتي ستقود األول والوصيف مباشرة إلى 
الــثــالــث  املــنــتــخــب  فــيــمــا سينتظر  الــــــ16،  دور 
بقية نتائج املجموعات األخرى، إذ بعد رفع 
عـــدد املنتخبات مــن قــبــل االتــحــاد األوروبــــي 
للعبة في يورو 2016 إلى 24 منتخبًا، توزعت 
وبالتالي  مجموعات،  ســت  على  املنتخبات 
يـــتـــأهـــل مــنــهــا كــــالــــعــــادة أول اثـــنـــن فــــي كــل 
مجموعة، األمر الذي يعني تأهل 12 منتخبًا 
إلــى الــدور الــقــادم، لذلك البطولة تحتاج إلى 

أربعة منتخبات إضافية لتكملة العدد.
لــهــذا الــســبــب تـــم ابــتــكــار فــكــرة أفــضــل أربــعــة 
مــنــتــخــبــات تــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث فـــي الــســت 
مــجــمــوعــات، مـــا يــعــنــي أن املــنــتــخــبــات الــتــي 
تجمع أكــبــر عـــدد مــن الــنــقــاط وتــحــتــل املــركــز 
كبيرة  فرصة  تملك  مجموعتها،  فــي  الثالث 

للتقدم في البطولة.
ــهــــات الــــيــــوم تــلــتــقــي  وبــــالــــعــــودة إلـــــى مــــواجــ

باريس ـ العربي الجديد

الــكــرواتــيــة خــطــًأ ساذجًا  الجماهير  ارتــكــبــت 
الشماريخ  وإلــقــاء  شغب  بأعمال  القيام  عبر 
واأللـــعـــاب الــنــاريــة إلـــى أرض املــلــعــب، وذلـــك 
خالل مباراة منتخبها في مواجهة تشيكيا، 
لكن األمر يبدو أبعد بكثير من مجرد أعمال 

شغب عابر.
ألــقــت بــعــض عــنــاصــر الــجــمــاهــيــر الــكــرواتــيــة 
أرض  باتجاه  النارية  واملفرقعات  الشماريخ 
املــلــعــب، رغـــم أن كــرواتــيــا كــانــت تــقــدم عرضًا 
كـــرويـــًا مــمــيــزًا ومــتــقــدمــة فـــي الــنــتــيــجــة على 
أسفر  الـــذي  األمـــر  نظيفن،  بهدفن  تشيكيا 
عـــن إيـــقـــاف الـــلـــقـــاء بــعــض الـــدقـــائـــق، وكــّلــف 
كــرواتــيــا خــســارة التقدم )2 - 1(، إلــى تعادل 

غريب )2 – 2(.
ُيضاف إلى ذلك أن مراقب املباراة قام بتسجيل 
مــا حــصــل مــن أعــمــال شــغــب فــي تــقــريــره، ما 
يعني أن االتحاد األوروبــي سُيناقش كل ما 
اتخاذ  بغية  الــكــرواتــيــة  الجماهير  بــه  قــامــت 
القرار املناسب ومعاقبة كرواتيا، العقاب قد 
يكون خصم نقاط على أقل تقدير، لكنه حتمًا 
ســيــكــون عــقــابــًا ظــاملــًا بــحــق الــالعــبــن الــذيــن 

يقدمون عرضًا رائعًا في يورو 2016.
ــهــــرت الـــتـــصـــاريـــح  ــة املــــــبــــــاراة، ظــ ــايـ ــهـ ــد نـ ــعـ بـ
املــنــاهــضــة ملــا حــصــل مــن االتـــحـــاد الــكــرواتــي 
مرورًا برئيسة كرواتيا كوليندا كيتاروفيتش 
ــبـــن الـــكـــرواتـــيـــن الـــذيـــن  ــى الـــالعـ ــ وصـــــــواًل إلـ
رفـــضـــوا مـــا حــصــل واعـــتـــبـــروه عـــمـــاًل مهينًا 

بحق كرواتيا وال يجب أن يمر مرور الكرام.
لكن الجماهير الكرواتية التي كانت سعيدة 
بتقدم منتخبها في املباراة، لم تفتعل أعمال 
الشغب هذه من أجل املتعة أو إضفاء نوع من 
الــلــقــاء، ألن هــذه الجماهير كانت  املــرح على 
تــعــرف مـــاذا تفعل وإلـــى مــن تــوجــه الــرســالــة، 

وتحديدًا إلى االتحاد الكرواتي لكرة القدم.

ماذا يحصل في الكرة الكرواتية؟
منذ سنوات، هناك صراع قائم بن الجماهير 
الــكــرواتــيــة واالتـــحـــاد الـــكـــرواتـــي لــكــرة الــقــدم 
الذي يرأسه دافور شوكر، حتى إن مظاهرات 
ضـــمـــت أكـــثـــر مــــن 30 ألـــــف شـــخـــص طــالــبــت 
ــاد وإعــــــادة  ــ ــــحـ بـــاســـتـــقـــالـــة شـــوكـــر وحـــــل االتـ
إدارة  كيفية  يــعــرف  جــديــد  انــتــخــاب مجلس 

هذه اللعبة.
إدارة  مــن ســوء  الــكــرواتــيــة  الجماهير  تشكو 
بــطــولــة كــــرة الـــقـــدم فـــي كـــرواتـــيـــا، بــاإلضــافــة 
إلــى  الفساد املالي واإلداري املتعلق ببعض 
الــصــفــقــات مـــن أنـــديـــة مــحــلــيــة إلــــى الـــخـــارج، 
انتقال مودريتش من  وبشكل خــاص صفقة 
دينامو زغرب إلى توتنهام، التي أثارت جداًل 
كبيرًا وكان وراءها زدرافكو ماميتش، املدير 

التنفيذي السابق لفريق دينامو.

تــعــرض التــهــام بتورطه  قــد  وكـــان ماميتش 
فـــي تــهــريــب أمــــــوال فـــي صــفــقــة مـــودريـــتـــش، 
باإلضافة إلى صفقة ديجان لوفرن إلى ليون 
فــي عـــام 2010، لــكــن مــا هــي عــالقــة ماميتش 
بــــاالتــــحــــاد؟ مـــامـــيـــتـــش عـــضـــو فــــي االتــــحــــاد 
الكرواتي لكرة القدم وأحد أهم ركائزه، ورغم 
إال  دينامو،  فريق  في  منصبه  من  استقالته 
الكرواتي  االتحاد  داخــل  الدمى«  »ُمحرك  أنه 
كــمــا ُتــســمــيــه الــجــمــاهــيــر الــكــرواتــيــة، أي أنــه 

يشارك في صناع القرارات الكبيرة.
مشاكل الفساد وعدم إدارة اللعبة بشكل جيد 
دفــعــا بــالــجــمــهــور الـــكـــرواتـــي لــرفــع مــســتــوى 
ــرجــــت األمـــــــــور عــن  ــات حـــتـــى خــ ــاجــ ــجــ ــتــ االحــ
السيطرة، خصوصًا مع ازدياد إنكار رئيس 
االتــحــاد  دافــور شوكر، الــذي بــدوره نفى كل 
ولم  الجماهير،  عنها  تتحدث  التي  األخــبــار 

فعلته  مــا  ُيفسر  مــا  وهــذا  يستمع ملطالبهم. 
الجماهير الكرواتية في ملعب »سان سيرو« 
ــكـــرواتـــي إيــطــالــيــا  ــه املــنــتــخــب الـ ــ عــنــدمــا واجـ
يــــورو 2016، حــيــنــمــا أشعلت  تــصــفــيــات  فـــي 
ــات وألــــقــــت الـــشـــمـــاريـــخ  ــ ــــدرجــ الـــجـــمـــاهـــيـــر املــ
مستوى  رفــعــت  ذلــك  بعد  هيستيري،  بشكل 
التحدي، وقررت الهجوم بشكل أكبر، لتقوم 
امللعب  أرض  على  معكوف«  »صليب  بــرســم 
كرواتيا  بــن  كــان سيحتضن مواجهة  الــذي 
اإليـــاب(.  )مواجهة  التصفيات  فــي  وإيطاليا 
اليوم تبحث الجماهير الكرواتية عن معاقبة 
االتحاد الكرواتي واالنتقام منه مرة جديدة، 
وهذه املرة عبر تصفية الحسابات في بطولة 
يـــورو 2016، األمـــر الـــذي قــد ُيــكــلــف املنتخب 
الكرواتي غاليًا رغم تقديمه أداء راقيًا وُمميزًا 

في البطولة حتى اآلن.

الجماهير الكرواتية وتصفية الحسابات  مع اتحاد الكرة

الطرفان  زال  ومــا  ألبانيا،  منتخب  رومــانــيــا 
يــمــتــلــكــان حــظــوظــًا لــلــتــأهــل، لــكــن فـــوز األول 
أنه  أكــبــر، خــاصــة  لــه بشكل  الطريق  سيمهد 
فرومانيا  واحــــدة،  نقطة  فــي رصــيــده  يمتلك 
سجلت حــتــى اآلن هــدفــن وتــلــقــت 3 أهـــداف، 
وعلى ذات املنوال اهتزت شباك ألبانيا، التي 
ما زالت تبحث عن أول هدف لها في البطولة 
ــي تــســع  األوروبــــــيــــــة، والـــتـــقـــى املـــنـــتـــخـــبـــان فــ

مــنــاســبــات ســابــقــة، والــتــاريــخ يــصــب بأكمله 
في صالح رومانيا، حيث فازت 7 مرات، ومن 
الــعــام 2007 و  نــتــائــج كــبــيــرة 6-1 فــي  بينها 
5-1 في سنة 1987، وتعادل الطرفان في عام 

2010 و2011 بنتيجة 1-1.
للعب  يعتبره كثيرون مهمًا  آخــر  لــقــاء  وفــي 
عــلــى صــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة، تــســعــى ســويــســرا 
ــأة مــنــتــخــب فـــرنـــســـا صـــاحـــب األرض  ــاجـ ــفـ ملـ

ــــذي حــصــد الــعــالمــة الــكــامــلــة  والـــجـــمـــهـــور، الـ
تهتز شباكه سوى  ولــم  اللحظة،  هــذه  حتى 
ــدة عــلــى غـــرار الــخــصــم املــبــاشــر في  مـــرة واحــ
الـــلـــقـــاء، وتــعــتــمــد فــرنــســا بــشــكــل كــبــيــر على 
الــنــجــم ديــمــتــري بــايــيــت الــــذي أبــــدع فـــي أول 
يــن، وعــلــى الـــشـــاب نــيــغــولــو كــانــتــي في  لــقــاء
خط الوسط، الذي يبهر العالم بأسره، فيما 
لنجمهم  كاملة  استفاقة  الفرنسيون  ينتظر 

السويسرية  الجماهير  وتــعــّول  بوغبا،  بــول 
عــلــى أســـمـــاء مــخــضــرمــة مــثــل العــــب الــيــوفــي 
ــرن وإنـــتـــر  ــايــ ــتـــوســـط بــ لــيــشــتــنــشــتــايــنــر، ومـ
السابق شكيدران شاكيري، والتقى الطرفان 
فـــي ســـت مــنــاســبــات ســـابـــقـــة، كـــانـــت الــغــلــبــة 
آخرها  مناسبات،  ثــالث  في  فرنسا  ملصلحة 
فيما   ،2-5 كــبــيــرة  وبــنــتــيــجــة   2014 عــــام  فـــي 

تعادل املنتخبان ثالث مرات.

EURO  2016  يورو

شهد اليوم الثامن من مسابقة 
أمم أوروبا لكرة القدم التي 

تستضيفها مالعب فرنسا، الكثير 
من األرقام المهمة، التي ال بد من 
ذكرها، حيث لُعبت ثالث مباريات، 

في األولى انتصرت إيطاليا 
على السويد 1-0، فيما تعادلت 
كرواتيا مع تشيكيا 2-2، وفازت 

بمباراة السهرة إسبانيا على تركيا 
بثالثية نظيفة، ونجحت إيطاليا 
في المحافظة على شباكها 

نظيفة ألربع مباريات متتالية، أمام 
اسكتلندا، فنلندا، بلجيكا ومن ثم 

السويد، وهذا اإلنجاز لم يحصل 
منذ عام 2006 وتحديدًا في 

كأس العالم الذي تّوج به األتزوري 
على حساب فرنسا، أما إِسبانيا 
فهي لم تهزم في 13 مباراة 

متتالية في المسابقة األوروبية، 
وهو أكبر رقم تاريخي منذ بداية 

هذه البطولة حتى اآلن، وهي 
اآلن صاحبة أفضل رقم في عدم 

تلقي األهداف في 13 مباراة 
متتالية أيضًا، ويوجد 5 العبين 

إسبان في تشكيلة الروخا الحالية 
حققوا لقب يورو 2008، أولهم 

الحارس إيكر كاسياس، إنييستا، 
فابريغاس، سرجيو راموس، ديفيد 

سيلفا.

هل تعلم

تسعى فرنسا لتأكيد 
قوتها أمام جماهيرها، 
وذلك من أجل تخفيف 

الضغط، حيث يطالب 
الجميع الديكة بتحقيق 

اللقب على أرضهم

)Getty( رومانيا تطمح للفوز على ألبانيا

فرنسا تعتمد 
على تألق باييت 
)Getty( وكانتي

)Getty( الحكم أوقف اللقاء على وجه السرعة )Getty( الشماريخ تنهال على الملعب خالل المباراة)Getty( الجماهير الكرواتية قد تتسبب في إقصاء بالدها

إنييستا دّعم توران بعد صافرات االستهجان
أردا  الدولي  أداء العبها  العميق من  التركية عن استيائها  الجماهير  عّبرت 
توران، ورافقت الجماهير التركية صافرات االستهجان مع كل ملسة للكرة 

من العب نادي برشلونة اإلسباني، وبشكل خاص في الشوط الثاني.
وبدا توران شديد التأثر بسبب موقف املشجعني األتــراك، مما دفع بزميله 
االقتراب  إلــى  اإلسباني،  املنتخب  قائد  أنييستا  أنــدريــس  برشلونة،  بنادي 
والحديث  نظيفة،  بثالثية  اإلسباني  املنتخب  بفوز  املــبــاراة  نهاية  بعد  منه 
معه. وكشفت صحيفة »سبورت« اإلسبانية تفاصيل الحوار الذي دار بني 
أن  الــذي كشف  إنييستا  للرسام  مــن خــالل تصريح  البرسا،  نــادي  ثنائي 

محتوى الحديث كان محاولة منه للرفع من معنوياته بعد تعرضه لصافرات 
االستهجان.

وقال إنييستا: »يعد أمرًا قاسيًا لكل العب يتعرض لصافرات االستهجان 
من جانب جماهير فريقه، وأنا واثق أنها أثرت على معنويات أردا توران، وأنا 
أعرف أنه العب مميز، ولذلك حاولت الرفع من معنوياته بعد املباراة وتمنيت 

له حظًا سعيدًا..إنه صديقي«.

راموس يتخطى رقم تشافي
تخطى مدافع املنتخب اإلسباني سيرجيو رامــوس، مواطنه اآلخــر تشافي 
أكثر  ثاني  ليصبح  روخـــا«،  »ال  منتخب  مع  املباريات  عــدد  في  هيرنانديز، 
املــدافــع سيرجيو  إيــكــر كــاســيــاس. وشـــارك  الــحــارس  الالعبني تمثياًل بعد 
راموس في مباراة مع املنتخب اإلسباني في مواجهة تركيا، في الجولة الثانية 
من منافسات املجموعة الرابعة في يورو 2016، ليصل إلى مباراته رقم 134 
مع منتخب »املاتادور«. وبعد أن وصل راموس إلى مباراته رقم 134 تخطى 
بذلك عدد مباريات النجم اإلسباني السابق املعتزل بعد نهاية كأس العالم 
2014، تشافي هيرنانديز، الذي مثل إسبانيا في 133 مباراة دولية. ليصبح 
تاريخيًا،  اإلسباني  املنتخب  مثلوا  الذين  الالعبني  أكثر  ترتيب  في  وصيفًا 
لعب بقميص  الــذي  إيكر كاسياس،  العمالق  الحارس  يتفوق عليه فقط  إذ 

»املاتادور« 167 مباراة، منذ انطالق مسيرته الدولية في العام 2000.

مدرب كرواتيا يهاجم الجماهير
بدا مدرب املنتخب الكرواتي، آنتي كاكيتش، غاضبًا من تصرفات الجماهير 
رئيسيًا  سببًا  واعتبرها  أحدثتها،  التي  الشغب  أعــمــال  بسبب  الــكــرواتــيــة، 
ووصــف  التشيك.  منتخب  أمـــام  الــفــوز  بنقاط  الــخــروج  فــي  فريقه  لتفريط 
كــاكــيــتــش الــجــمــاهــيــر الــكــرواتــيــة بــــ »إرهـــابـــيـــي الـــريـــاضـــة«، عــنــدمــا قـــال في 
الشماريخ  ألقت  التي  الجماهير  هــذه  »بخصوص  املــبــاراة:  بعد  تصريحاته 
فأعتبر هذه املجموعة »هوليغانز«، وال يمكن وصفهم باملشجعني، وكان من 

املفروض أال يسجلوا حضورهم بامللعب«.
وتابع مدرب املنتخب الكرواتي إطالق سهام نقده على الجماهير الكرواتية 
قائال: »أنا متأكد أن 90 باملائة من الجماهير الكرواتية تشعر بالخجل أمام 
هذه التجاوزات التي كان مصدرها مجموعة من بني الكرواتيني«. ثم أضاف 
كاكيتش: »أعتبر أفراد هذه الفئة إرهابيني في الرياضة، وليعلموا أنهم كانوا 
سببًا رئيسيًا في إضاعة منتخبهم لفوز كان في املتناول، واألحــداث التي 
الحيرة،  وانتابتهم  الالعبني،  تركيز  أثــرت سلبًا على  املــدرجــات  على  جــرت 
خاصة أن بعض أقربائهم كانوا يجلسون على املدرجات التي عاشت تلك 

التجاوزات«.

بصراحة
حسين غازي

كعرب  كنا  تشجيعها،  طريقة  فــي  ُتقنع  األوروبــيــة  الجماهير  تعد  لــم 
ننتقد مــنــاصــري الــفــرق بــبــالدنــا ملــا يــقــومــون بــه مــن أعــمــال مخالفة 
للقوانني في املباريات، مثل رمي قوارير املياه البالستيكية على امللعب، 
األمر  أن يصل  أو  االجتماعي،  التواصل  الــعــراك على وسائل  أو حتى 
بالبعض لتوجيه الشتائم، وكان أقسى ما يمكن أن يحصل في امللعب 
عراك ينتهي في ساعته، وتقفل القصة، من دون شك هنا ال نشرع هذا 
األمر، وهو غير محبٍذ أبدًا، لكن ما يحدث يومًا بعد يوم في يورو 2016 

يجعلنا نطرح الكثير من عالمات االستفهام.
كنا في املاضي نطالب الجماهير العربية بأن تتعلم من كيفية التشجيع 
الحضاري لألوروبيني، لكن يورو 2016 في فرنسا، كشف الكثير من 
األمور التي لم تكن ظاهرة للعلن، خاصة في الفترة األخيرة، فالبداية 
الروسية واإلنجليزية، وبقي الصراع  الجماهير  كانت باقتتال داٍم بني 
قائمًا عدة أيــام وكــأن القصة ثأرية، وهــذا عــادة ال يحصل في بالدنا، 
املناوشات بني جماهير منتخبات أخرى،  وبعدها شهدنا حــاالت من 
إلى أن أتت مباراة كرواتيا والتشيك، حيث ظن الجميع نفسه في ساحة 
حرب، فالشماريخ انهالت من كل حدب وصوب على امللعب. غير أن كرة 

القدم تبقى أرقى من هذه األفعال املشينة.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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حسين غازي

الجميع كان بانتظار ليلة الفنون 
القفص.  داخــل  املختلطة  القتالية 
ــار عـــنـــهـــا وشـــهـــدت  ــتــ أســــــــدل الــــســ
الــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج املـــشـــوقـــة، ال ســيــمــا في 
العظيم  املقاتل  الــذي جمع  الرئيسي  الحدث 
القفص  إلــى  عــاد  الـــذي  إميليانينكو  فــيــدور 
فابيو  الــبــرازيــلــي  املــخــضــرم  بنظيره  ثــانــيــة، 
بروسيا،  بطرسبرغ  ســانــت  فــي  مــالــدونــادو 
الــتــي شــهــدت مــعــركــة تــاريــخــيــة ســتــبــقــى في 

ذاكرة الجميع.
اتجهت األنظار إلى هذا النزال تحديدًا، كيف 
مرة  ألول  للحلبات  يعود  وإميليانينكو  ال، 
في  يلقبه  والجميع   ،2012 فــي  تــقــاعــده  منذ 
الحلبات بـــ »اإلمــبــراطــور الــروســي األخــيــر«، 
مــع خصمه  تــبــادل  املنتظرة،  املعركة  وبـــدأت 
الضربات في الجولة األولى منذ البداية، مٌد 
وجزر من هنا وهناك، حتى نجح الثاني في 
اللكمات  مــن  بسلسلة  خصمه  على  الضغط 
املــتــتــالــيــة، وتــمــكــن مــالــدونــدو مــن أن يــحــّول 
وجه خصمه صاحب الـ39 عامًا إلى شالل من 

الدماء وهذا كان حال اللقاء في املجمل.
بـــالـــتـــعـــادل 28-28،  انــتــهــت  الـــجـــولـــة األولــــــى 
املخضرم  مــن  بقوة  الثانية  الجولة  لتنطلق 

اإلمبراطور الروسي 
يفّجر المفاجأة

بالـ  الملقب  إميليانينكو  فيدور  ينتصر  أن  المباراة  قبل  يتوقع  أحد  يكن  لم 
»اإلمبراطور الروسي األخير«  على خصمه البرازيلي فابيو مالدونادو الذي 
للفوز، خاصة أن خصمه غاب ثالث سنوات عن  األكبر  الفرصة  كان صاحب 

حلبات القتال بسبب التوقف وتحديدًا منذ عام 2012

3031
رياضة

تقرير

البرازيلي  للمقاتل  الــديــن  رّد  الـــذي  الــروســي 
ـــ36 عـــامـــًا، ســلــســلــة مـــن الــضــربــات  ــ صــاحــب الـ
املتبادلة، وركالت منخفضة في باقي الجولة 
مــن الــطــرفــن، اضـــطـــراب كــبــيــر فـــوق الحلبة، 
والـــتـــي كــــادت أن تــكــون كــارثــيــة ملـــالـــدونـــادو 
البرازيلي، الذي استفاق في الدقيقة األخيرة 
ــــه ســلــســلــة مـــن الــلــكــمــات الــدقــيــقــة، لكن  ووجـ

النتيجة صبت في مصلحة األول 28-29.
حــــــاول إمــيــلــيــانــيــنــكــو فــــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة 
ــمـــات دقــيــقــة  ــكـ ــربــــات ســـريـــعـــة ولـ تـــوجـــيـــه ضــ
لخصمه، ونّوع بشكل كبير في الضربات، رّد 
لخصمه،  وثقيلة  قوية  مالدونادو بضربات 
إلـــى أن ســيــطــر الـــروســـي فــي الــنــهــايــة بشكل 
الــبــرازيــلــي في  املــقــاتــل  أداء  كبير، حــن هبط 
الــجــزء األخــيــر مــن الــجــولــة، لتنتهي بنتيجة 
بعد  اللقاء  فــي  اإلمــبــراطــور  لينتصر   ،28-29
فـــوزه فــي جــولــتــن وتــعــادلــه فــي واحــــدة، من 

لكثيرين،  األمــر شكل مفاجأة  هــذا  دون شــك 
حــيــث تــوقــع الــبــعــض أن يــتــقــدم مــالــدونــادو 
بدون  لصالحه  وينهيه  الــنــزال  في  بأريحية 
الــريــاح أتــت بما ال تشتهيه  أي مــعــانــاة لكن 
ســفــن الــوافــد إلـــى مــديــنــة ســانــت بطرسبرغ، 
الرياضة  وتفاعل عــدد كبير من عشاق هــذه 
حول العالم، في وسائل التواصل االجتماعي 
فـــي فــيــســبــوك وتــويــتــر مـــع الـــحـــدث الــضــخــم، 
الــذي جذب أنظار الجميع خاصة أنه يشهد 
ندّية كبيرة، والنزاالت التي تحصل دائمًا ما 

تكون قوية ومليئة بالحماس واإلثارة.
وفـــي لــقــاء آخـــر مــهــم فــاجــأ الـــروســـي فيتالي 
جارهام  بيتر  األســتــرالــي  خصمه  ميناكوف 
األســـتـــرالـــي صــاحــب الــــــ40 عـــامـــًا، واســتــطــاع 
األول الذي يصغره بـ9 سنوات أن ينتصر من 
الجولة األولــى بعدما استسلم خصمه على 
أو  الحربية  اللغة  إثر تنفيذه »armlock« في 
إخضاع اليد بن القدمن من الجولة األولى.

ــتــــي جــــــرت بـــــن كــيــريــل  ــة الــ ــيـ ــانـ ــثـ املــــــبــــــاراة الـ
ســيــديــلــنــيــكــوف ضـــد خــصــمــه روبـــــن وولـــف 
وهذا  باإلجماع،  الحكام  لجنة  بقرار  انتهت 
يــن آخــريــن، بــن أخميت  األمـــر تــقــرر فــي لــقــاء
ــفـــوز عــلــى خصمه  ــــذي اســتــطــاع الـ ألــيــيــف الـ
مــاتــيــج تــــروهــــان، وكـــذلـــك حــــدث الــســيــنــاريــو 
ذاتــه في نــزال أناتولي تكوف ضد فالديمير 
فليبيكوف، حيث نجح األول في الفوز بقرار 

لجنة التحكيم.
وانــتــهــت الــكــثــيــر مـــن املـــبـــاريـــات مـــن الــجــولــة 
األولــى، بطريقة واحــدة، عبر الضربة الفنية 
من  تمكن  بافلوفيتش  فسيرجي  الــقــاضــيــة، 
هزيم شعبان كا، فيما تمكن فاديم نيمكوف 
من توجيه ضربة قاضية لخصمه ميكوالج 
روزانيسكي الذي فشل من الصمود أكثر من 
جولة، وفي ذات السياق كرر رسول ميزاريف 
األمــر عينه حن أقصى ديغوينيز ســوزا من 
الجولة األولــى، أمــا الــنــزاالن األخــيــران اللذان 
شــهــدا نــفــس الــســيــنــاريــو فــكــانــا بــن جـــاك أم 
سيغان وخصمه عبدالله داداييف، وفاز فيه 
وجه  حــن  القاضية،  الفنية  بالضربة  األول 
ركــلــة بــرجــلــه إلـــى خــصــمــه، وهـــذا األمـــر كــرره 
الالعب ألكسندر دانكوف، حن هزم ديمتري 
ــوخــــن، لــيــنــتــهــي مــســلــســل الـــضـــربـــات  ــاريــ مــ
القاتلة، ولــم ينجح أي مقاتل آخــر من تكرار 
ــر فـــي بــقــيــة الــــنــــزاالت، حــتــى فـــي الــجــولــة  األمــ

الثانية أو الثالثة.
وكـــان مــن املــفــتــرض أن يشهد نـــزال جورجي 
كيشيغن منافسة قوية بمواجهة فالديمير 
تـــويـــريـــن، لــكــنــه انــتــهــى مـــن الـــجـــولـــة األولــــى 
بطريقة مختلفة وليس عن طريق ضربة فنية 
قــاضــيــة، بـــل كـــان اإلخـــضـــاع بــطــرق مختلفة 
املقاتل  املــبــاراة نفذ  املــوقــف، ففي هــذه  سيد 
األول حركة إخضاع اليد بطريقة مميزة على 
فالنتن  وقــام  مبكرًا،  استسلم  الــذي  خصمه 
مــولــدافــســكــي بــدفــع خصمه دانــيــيــل دويــريــر 
لالستالم بعدما نفذ )Guillotine choke(، بكل 

G G

كيريل سيديلنيكوف 
هزم روبين وولف بقرار 

لجنة الحكام

كولومبيا تقصي البيرو وتبلغ المربع الذهبي
النهائي  نــصــف  ــــدور  ال الــكــولــومــبــي  املنتخب  بــلــغ 
من بطولة كوبا أميركا املئوية التي تستضيفها 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، بــعــدمــا انــتــصــرت 
بركالت الترجيح، على إثر انتهاء الوقت األصلي 
بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب 

ميتاليف إيست في رذرفورد بنيوجرسي.
تشكيل  كــولــومــبــيــا  ــاولـــت  حـ األول  الـــشـــوط  فـــي 
خطورة على مرمى البيرو، حيث دعمت جماهير 
األول منتخب بالدها بكل قوة، إذ حضر حوالي 
60 ألف مشجع كولومبي في امللعب. في الشوط 
الثاني قاتلت البيرو بشكل أكبر، واعتمدت أكثر 
على التكتل والتحرك كفريق واحد، حيث حاولت 
اللعب بهجمات مرتدة سريعة، وكادت البيرو أن 
تباغت كولومبيا بهدٍف قاتل في الدقيقة الثانية 
لها كريستيان  انبرى  ركنية،  تحّصلت على ضربة  الثاني، حني  الشوط  من  اإلضافية 
رامـــوس بــرأســه، لكن حـــارس مــرمــى أرســنــال ديفيد أوسبينا كــان فــي املــوعــد، ليتجه 

املنتخبان إلى ركالت الجزاء، التي ابتسمت لصالح كولومبيا 2-4.

البرازيل تتعاون مع 83 دولة 
لمواجهة اإلرهاب في األولمبياد

بال  األمــر يشغل  التجمعات، وهــذا  الرياضة هــو حماية  فــي عالم  األمــنــي  الهاجس  بــات 
بــالده ستقوم  أن  ألكسندر مورايس  البرازيلي  العدل  السياسة حيث صــّرح وزيــر  أهــل 
بتبادل املعلومات مع 83 دولة، وذلك من أجل هدٍف واحد، وهو تكاتف الجهود لتفادي 
املقبل بمدينة ريو دي  التي تنطلق في أغسطس/آب  أي أعمال إرهابية خالل األوملبياد 
لنا  العالم تقدم  بالقول: »هناك 83 دولــة في  البرازيلية. وتابع مورايس حديثه  جانييرو 
املعلومات، وعلى مندوبيها الوصول إلى ريو قبل انطالق دور األلعاب األوملبية، وذلك من 
أجل االنضمام إلى مركزنا ملكافحة اإلرهــاب، إذ هناك قلق جراء احتمال شّن هجمات 
البرازيلية لالستخبارات في وقت سابق أن  الوكالة  الحدث«. وأكــدت  إرهابية خالل هذا 
الهواتف املحمولة  الرسائل عبر  لتبادل  الدولة )داعــش(، يقوم باستخدام تطبيق  تنظيم 
من أجل نشر معلومات باللغة البرتغالية، وقالت الوكالة في إبريل املاضي وجود تهديد 
أحد  تويتر من جانب  االجتماعي  التواصل  تم توجيهه عبر موقع  الــبــالد،  إرهــابــي في 

عناصر تنظيم داعش.

استبعاد الالعبين الروس من أولمبياد ريو
أعلن االتحاد الدولي أللعاب القوى، بعد اجتماع 
ملــجــلــس إدارتــــــه فـــي فــيــيــنــا، اســتــبــعــاد االتــحــاد 
الــروســي والعبيه مــن املــشــاركــة فــي منافسات 
ــو دي  ــــعــــاب األوملـــبـــيـــة املـــقـــامـــة فـــي ريــ دورة األل
على خلفية فضيحة  وذلــك  بالبرازيل،  جانيرو 
املــنــشــطــات الـــتـــي ضـــربـــت الـــريـــاضـــة الــروســيــة 
الروسي أللعاب  االتحاد  وكــان  العام.  بقوة هذا 
القوى قد حــاول إلغاء إيقاف العبيه قبل بداية 
املقبل،  أغــســطــس/آب  فــي  األوملــبــيــاد  منافسات 
النهاية من قبل  ولكن األمر قوبل بالرفض في 
االتحاد الدولي، وما زال أمام السلطات الرياضية 
في  االتحاد  وقــرر  الدولية.  الرياضية  املحكمة  أمــام  العقوبة  استئناف  إمكانية  الروسية 
اجتماعه عدم رفع العقوبة، خاصة أن روسيا »ما زالت غير قادرة على االلتزام باملعايير 
واإلجراءات املوضوعة من قبل االتحاد الدولي ملكافحة املنشطات«، وأن القرار يشمل كل 
الالعبني التابعني لالتحاد الروسي أللعاب القوى، حتى لو لم يثبت تورطهم في تعاطي 
منشطات. وكـــان الــرئــيــس الــروســي فالديمير بــوتــني قــد طــالــب فــي وقــت ســابــق أن يتم 
السماح بشكل استثنائي بخوض الرياضيني الذين لم يسقطوا في اختبارات الكشف عن 
املنشطات منافسات الدورة األوملبية املقبلة، وهو ما ستحاول وزارة الرياضة واالتحاد 

الروسي الوصول إليه في طلب االستئناف املقدم للمحكمة الرياضية.

الكوكب المراكشي يفوز على النجم الساحلي
استهل الكوكب املراكشي املغربي مشواره في املجموعة الثانية في كأس االتحاد االفريقي 
بالفوز 2-1 على ضيفه النجم الساحلي التونسي حامل اللقب، ومنح حمزة األحمر التقدم 
للنجم في الدقيقة 62 من ركلة جزاء لكنه واجه انتكاسة كبيرة حيث أكمل املباراة بتسعة 
العبني في آخر 20 دقيقة تقريبًا بعد طرد إيهاب املساكني في الدقيقة 66 ثم زميله غازي 
الدقيقة 75 عن طريق  في  التعادل  فــأدرك  العددي  تفوقه  الكوكب  الـــرزاق. واستغل  عبد 
البديل املالي أبو بكر كوياتي بضربة رأسية، وقبل أربع دقائق على النهاية تصدى أيمن 
املثلوثي حارس الفريق التونسي ملحاولة البرازيلي لويس جيفرسون ثم تصدى لتسديدة 

عمر املنصوري لكن عبد اإلله عميمي نجح في متابعة الكرة في الشباك.

مــن فــريــق إســتــوديــانــتــنــس ريـــو كــويــرتــا لــلــفــئــات العمرية 
انطلقت مسيرة إيمار سنة 1985 حني كان في عمر السبع 
سنوات، واستمر معهم حتى 1993، قبل أن ينضم لفريق 
ريفر بليت الذي لعب في فريقه الثاني حتى 1996، لينتقل 
الفريق األول، ويبدأ إبداعه، فخاض 87 مباراة وأحرز  إلى 
22 هدفًا، خالل هذه الفترة تّوج بلقب الدوري األرجنتيني 
ليبرتادوريس، والسوبر  مــرات، وكذلك كوبا  القدم 3  لكرة 
كــوبــا ســود أمــيــركــانــا، وفــي سنة 2001 قــرر الــرحــيــل عن 
األول،  ــا، وكــان فالنسيا خياره  أوروبـ إلــى  الالتينية  الــقــارة 
لــقــاءات وســجــل 34  فبقي هــنــاك حتى 2006، ولــعــب 204 
هدفًا، لكنه لم يفلح في تحقيق أي لقب بسبب صراع ريال 
مــدريــد وبــرشــلــونــة الكبير، بعدها انــضــم إلــى نـــادي ريــال 
سرقسطة، ومع هبوط الفريق إلى الدرجة الثانية كان إيمار 
أحد أهم النجوم في الفريق برفقة مواطنيه دييغو ميليتو 

وغابريال ميليتو، حّط رحاله في نادي بنفيكا البرتغالي، 
وخــاض 178 لقاء وسجل 17 هدفًا من سنة 2008 حتى 
نهاية موسم 2013-2014، وحقق لقب الدوري في مناسبة 

واحدة، وكأس الدوري البرتغال 4 مرات.
مسيرة إيمار وتقدمه في السن قاداه إلى الدوري املاليزي 
وتحديدًا إلى نادي جوهور دارول تاظيم، وتّوج معه بلقب 
الــدوري حيث شــارك في 8 مباريات وسجل هدفني فقط، 
قــبــل أن يــخــتــتــم مــســيــرتــه فـــي نــــادي ريــفــر بــلــيــت، بــعــدمــا 
املنتخب  عــلــى صعيد  يــضــمــه.  نـــاٍد  مــن دون  نفسه  وجـــد 
األرجنتيني بدأ مسيرته في سنة 1999 واختتمها بعد 10 
ســنــوات، شــارك فــي 52 مــبــاراة وسجل 8 أهـــداف، لكنه لم 
يتّوج بأي لقب، حيث حّل ثانيًا في كوبا أميركا 2007 حني 

هزم التانغو أمام البرازيل.
حسني...

بابلو  كــان  »لقد  ميسي:  ليونيل  األرجنتيني  النجم  يقول 
اللعب«،  أّثــروا على طريقتي في  الذين  الالعبني  أحد  إيمار 
ابــن مدينة ريو  القدم  كــرة  الكثير من عشاق  قد ال يعرف 
العام  الثاني مــن  الــذي ولــد فــي 3 نوفمبر/تشرين  كــوارتــو 
1979، وهو الــذي تمّيز بشكل الفت في وسط امللعب، من 
الرائعة  والتمريرات  الكرة  على  الحفاظ  في  مهاراته  خــالل 
والساحرة، حتى إن البعض توقع له في بداية مسيرته أن 
يغدو مثل األسطورة دييغو أرماندو مارادونا، وبدأ إيمار 
من بوابة نادي ريفر بليت، وحني انتقل إلى فالنسيا، كان 
الجميع يعّول عليه، لكن مسلسل اإلصابات بدأ، كان إيمار 
األمــر  هــذا  لكنه يصاب بسرعة،  مــذهــاًل،  »العــبــًا زجاجيًا« 
غّيبه عن الفريق لفترات طويلة، أما اإلصابات فقضت عليه، 
حني قرر التوقف عن ممارسة كرة القدم يوم وجد نفسه 

بدون ناٍد يهتم ألمره.

بابلو إيمار

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم أرجنتيني سحر 
الجميع بموهبته 
لكنه لقب بالالعب 

الزجاجي

من بطولة ليلة 
الفنون القتالية 
)UFC( في  
ستوكهولم 
)Getty(

تاريخيًا حقق فيدور إميليانينكو انتصاره الـ36، حيث خاض بالمجمل 41 
لقاء في مسيرته االحترافية، وخسر في أربع مناسبات، وألغيت نتيجة 
أحد النزاالت، وهو يبلغ من العمر 39 عامًا، وكان قد تّوج سابقًا بطًال 
المختلطة،  القتالية  الفنون  برياضة  الثقيل  الوزن  في  مرات  أربع  للعالم 
كما حاز على لقب بطل العالم في رياضة السامبو خالل أربع مناسبات، 
أما البرازيلي مالدونادو فتعرض للخسارة العاشرة مقابل 22 انتصارًا في 

مسيرته.

عن المقاتَلين

وجه رياضي

الخصم باليدين  إمــســاك عنق  مــهــارة، وهــي 
والضغط عليه بكل قوة من أجل دفعه لطلب 

إنهاء اللقاء من الحكم.
أمـــا نـــزال فــازيــلــي زوبـــكـــوف فــكــان مــثــيــرًا هو 
اآلخر، حيث نفذ األول حركة إخضاع جميلة 
وصعبة على خصمه سيرجي توفكان، الذي 
أجبر على االستسالم بعدما شعر بصعوبة 

ألنها قد تشكل في بعض األحيان خطرًا على 
حياة الشخص، إذ تقطع الهواء عن القصبة 
الــهــوائــيــة بشكل تـــام، ومـــن الــصــعــب النجاح 
فــي تنفيذها، ألنــهــا تــحــتــاج إلـــى دقـــة كبيرة 
إضافة  للموقف،  واســتــغــالل  بديهة  وســرعــة 
إلــى اســتــدراج الخصم من أجــل االقــتــراب إلى 
تلك املنطقة. وفي اللقاءين األخيرين انتصر 

اإلفــــالت، وكـــان األول مــصــرًا على الــفــوز بأي 
شــكــل مــن األشـــكـــال، واســتــعــمــل حــركــة تدعى 
)triangle choke(، وهي إخضاع الخصم عبر 
وعــادة  العنق،  على  مثلث  بتشكيل  القدمن 
ما كان ينفذها نجم املصارعة االستعراضية 
الــحــرة »ذي أنــدرتــيــكــيــر« فــي الـــنـــزاالت التي 
بها  القيام  ُمنع من  كــان يخوضها، وبعدها 

عبد السفيان أليخانوف على أرتيم شاكولو 
بقرار اإلجماع من قبل حكام اللقاء، فيما كان 
النزال األســرع لدى السيدات، حن انتصرت 
ــى خــصــمــتــهــا  ــلــ ــا مـــوخـــنـــاتـــيـــنـــكـــا عــ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ مـ
إيــكــارتــيــريــنــا تــروبــيــفــيــا مــن الــجــولــة األولـــى 
الــيــد، على  إخــضــاع  استخدمت  بعدما  فقط، 

إثر مرور 25 ثانية فقط على البداية.

العالم بأسره ينتظر املباراة السابعة والحاسمة التي ستبدأ فجر يوم الغد، اللقاء الختامي 
الــذي يستضيفه األخير على  بني كليفالند كفالييرز ونظيره غولدن ستايت ووريــرز، 
أرضه وبني جماهيره، وهو الذي كان في فترة سابقة قريبًا من اللقب بعدما تقدم 1-3، 
لكن كافالييرز عاد من بعيد إلى ميدانه، وعّدل الكفة، ليشتعل نهائي دوري كرة السلة 
األميركي ثانيًة، الجميع يريد معرفة البطل، بني ستيفن كوري الذي يريد الحفاظ على 
الكأس لووريرز ونجم آخر هو ليبرون جيمس امللقب بامللك، والذي يطمح لتحقيق الحلم 

مع فريقه الذي حل ثانيًا املوسم املاضي.

صورة في خبر

لحظة الحسم اقتربت
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»سورية في القلب«
فنانون إسبان يداوون جراح الالجئين

مدريد ـ حنين عتيق

يــــحــــاول الــكــثــيــر مــــن الــنــاشــطــن 
السورية  القضية  دعم  األوربين 
ــــم  ــيــــا داخـــــــل أوروبــــــــــا ودعـ إعــــامــ
حـــضـــور الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن فــيــهــا مــن 
إقــامــة نشاطات تتحدث عــن تاريخ  خــال 
هذا البلد العريق وعن تلك الحضارة التي 

يحملها معه الاجئ القادم منه. 
تــحــت عــنــوان جميل ومــؤثــر »ســوريــة في 
ــلـــب«، أقـــامـــت مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن  ــقـ الـ
مدريد  اإلسبانية  العاصمة  فــي  اإلســبــان 

من األمسية الموسيقية التي اتخذت لها شعار »سورية في القلب« )العربي الجديد(

أمسية فنية خاصة لدعم القضية السورية 
ولــتــعــريــف اإلســـبـــان بــالــتــراث الــحــضــاري 
الـــــذي يــمــتــلــكــه الــــســــوريــــون، ولــتــعــريــفــهــم 
ــمـــدى الـــكـــارثـــة اإلنـــســـانـــيـــة الــتــي  ــا بـ أيـــضـ
املدنين  هــؤالء  يعانونها، وبمدى حاجة 
الهاربن بأطفالهم من املوت الذي خلفته 
ــرم، ودعــمــهــا  ــجــ حـــــرب افــتــعــلــهــا نـــظـــام مــ
عـــالـــم تــحــكــمــه شــريــعــة الـــغـــاب ومــصــالــح 
مصانع الساح، وذلك بمحاولة من هؤالء 
الـــعـــازفـــن لــتــشــجــيــع اإلنــــســــان اإلســبــانــي 
ــنــــوي   عــــلــــى تــــقــــديــــم بــــعــــض الــــــدعــــــم املــــعــ
ــم املــــــــادي، خـــاصـــة أن  ــدعــ ــن الــ والـــقـــلـــيـــل مــ

الـــوضـــع املــــــادي لــاجــئــن الـــســـوريـــن في 
إســبــانــيــا هـــو وضـــع صــعــب جـــدا بــخــاف 
الــوضــع فــي بــاقــي الــــدول األوروبـــيـــة التي 
استضافت الكثير من الاجئن السورين 

مثل أملانيا والسويد.
ــارك فـــي األمـــســـيـــة  ثـــاثـــة عــــازفــــن، هم  ــ شـ
بــيــدرو،  خـــوان  الكهربائي  الغيتار  عـــازف 
ــذي نــظــم لـــهـــذه الــــدعــــوة بــالــتــعــاون مع  ــ الـ
ــان  الـــنـــاشـــطـــة اإلســـبـــانـــيـــة لـــحـــقـــوق اإلنـــسـ
لــوبــيــز، وعـــازف اإليــقــاع خوسيه  مياني 
مــاريــا ســانــشــي وعــــازف الــنــاي اإلســبــانــي 
ــارة عن  ــبـ ــان الــحــفــل عـ ــ ـــورا. وكـ ــ خــافــيــيــر مـ

مــعــزوفــات عــربــيــة مــمــيــزة، منها مــا حمل 
جمال  على  تأكيدًا  الحلبية  القدود  طابع 
السورين  روح  من  تنبع  التي  املوسيقى 
وأصــالــة تلك األلــحــان وتــفــّردهــا الحسي، 
ــا لــلــمــوشــحــات  ــقــــاعــ ــمـــل إيــ ــا حـ ــ ومـــنـــهـــا مـ
ــرا لــلــتــأثــيــر الـــذي  ــذكـ األنـــدلـــســـيـــة، وذلـــــك تـ
املوسيقى  فــي  العربية  املوسيقى  تركته 

اإلسبانية، وخاصة في الفامنكو. 
وقد استمر الحفل الفني هذا ملدة ساعتن 
ــفــــاعــــل حـــقـــيـــقـــي مـــــن الـــجـــمـــهـــور  ضــــمــــن تــ

اإلسباني والعربي.
ــاع ملـــعـــزوفـــة مـــنـــفـــردة على  ــمـ ــتـ  بــعــد االسـ
ــال الـــشـــام،  ــ الــــنــــاي ملــوســيــقــى أغـــنـــيـــة يــــا مـ
ــعـــرض بــتــعــريــف قــدمــتــه الــنــاشــطــة  ــدأ الـ بــ
اإلســبــانــيــة فـــي حــقــوق اإلنـــســـان مــيــانــي 
ــن تــجــربــتــهــا الـــتـــطـــوعـــيـــة الــتــي  لـــوبـــيـــز عــ
قامت بها على شواطئ اليونان ملساعدة 
ــــوريـــــن الـــــذيـــــن يـــعـــبـــرون  ــــسـ ــئــــن الـ الــــاجــ
الــبــحــر ويـــخـــاطـــرون بــحــيــاتــهــم فــقــط كي 
يــؤمــنــوا لــعــائــاتــهــم حــيــاة كــريــمــة وآمــنــة. 
فوتوغرافية  مياني صــورا  وقــد عرضت 
كانت قد قامت هي شخصيا بتصويرها 
إلى  وصولها  لحظة  العائات  مــن  لكثير 
الـــشـــواطـــئ، وتــحــدثــت أيــضــا عـــن ســوريــة 
وعن آثارها بالصور التي التقطتها أثناء 
زيارتها لسورية في عام 2005، إذ عرضت 
صـــــورا ملــديــنــة دمـــشـــق الــقــديــمــة ولــتــدمــر 
ولـــحـــلـــب وقــلــعــتــهــا وألفــــامــــيــــا، كـــمـــا أنــهــا 
وتأهيل  ووعـــي  طيبة  عــن  كثيرا  تحدثت 

اإلنسان السوري.
من  مقاطع  لبعض  بغناء  العرض  اختتم 
قــصــائــد البــــن عـــربـــي، الــشــاعــر املــتــصــوف 
الذي عاش في األندلس ومات في دمشق. 
وحــــن ســـألـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــازف 
القضية  فــي  رأيــه  عــن  الكهربائي  الغيتار 
ــا لـــي رأي لــيــس فقط  ــ ــال: »أنـ ــ الـــســـوريـــة، قـ
ــل الــشــعــب  ــول كـ ــول الـــاجـــئـــن ولـــكـــن حــ حــ
الــســوري، ألنــي في السابق سافرت كثيرًا 
إلى سورية وأعرف الشعب السوري جيدًا، 
هو شعب رائــع، وأنــا أعّبر دائما عن نبل 
الــشــعــب الـــســـوري، لـــذا فــأنــا أريـــد أن أقــوم 
بــأي شــيء يساعده اآلن وهــو يــواجــه هذا 
الــدكــتــاتــور ويــواجــه أيــضــا صــمــت العالم 
ــــد عــمــلــت أشــــيــــاء كـــثـــيـــرة فــي  املـــخـــجـــل. وقـ
ــة قــبــل أن تـــبـــدأ الــــثــــورة الـــســـوريـــة،  ســـوريـ
اإلسبانية  القنصلية  فــي  أعمل  كنت  فقد 
م 

ّ
في دمشق، وخضعت لعدة دورات لتعل

العربية، وكم كان فرحي  املوسيقى  عزف 
كبيرًا ألنني تعلمت عزف هذه املقطوعات 

الجميلة جدا. 
وقــــد أقــمــت عــــدة أمــســيــات مــوســيــقــيــة في 
قــلــعــة دمــشــق، قـــرب ســـوق الــحــمــيــديــة. أنــا 
بـــأن مــا يمكن أن يحمينا فــي هــذه  أؤمـــن 

الفترة هو الفن، والفن فقط«.
ــردد  ــ ــد يــ ــ ــدريــ ــ ــــي مــ ــقــــي الــــــهــــــواء فــ ــذا بــ ــ ــكـ ــ هـ
مقطوعات لسيد درويش وألحان دمشقية 
قــديــمــة ويــعــيــد ملـــدريـــد روح الــدمــشــقــيــن 
الذين جاؤوا إليها يوما وأعطوها اسمها 

والكثير من مامحها.

تختصر هذه التجربة 
الفنية أهمية املوسيقى 

في التقريب بني 
الشعوب، وخلق أواصر 
التضامن في اللحظات 

املأساوية.

■ ■ ■
اختتم العرض بغناء 
لبعض مقاطع من 

قصائد البن عربي، 
الشاعر املتصوف الذي 
عاش في األندلس ومات 

في دمشق.

■ ■ ■
دعم معنوي وقليل من 
الدعم املادي، خاصة أن 
الوضع املادي لالجئني 
السوريني في إسبانيا 
هو وضع صعب جدا.

باختصار

اجتمع عدد من العازفين اإلسبان، وأحيوا أمسية فنية عربية تضامنًا مع الالجئين السوريين، كان شعارها داًال: »سورية في القلب«، 
لجعل الفن معبّرًا عن حجم المآسي التي يرتكبها نظام بشار األسد

هوامش

خطيب بدلة

كان األديب الراحل ممدوح عدوان )أبو زياد( يتوقف 
عــنــد املــصــطــلــحــات الــتــي ُيــطــلــقــهــا اإلعـــــالم الـــســـوري، 
ـــز، ويــذهــب إلــى السخرية 

َّ
ويــراهــا تنم عــن غــبــاٍء ُمـــَرك

مــنــهــا،... كــمــا فــي قـــول مــذيــعــي الــنــشــرات اإلخــبــاريــة، 
بعملية  تخريبي،  لعمٍل  مــا   

ٌ
مــنــشــأة تــتــعــّرض  عندما 

العمل  إنه عمل جبان. وكــان يقول إن هذه  انتحارية، 
قذر، وإجرامي، وسافل، مثلما يقول اإلعالم السوري 
بالضبط، لكنه ليس جبانًا، بل على العكس، إن منفذ 
استثنائية، تصل  يمتلك شجاعة  االنتحاري  الهجوم 

إلى حدود التهّور.
كانت  اإلعالمية  )الخرابيط(  هــذه  مثل  أن  في  ال شك 
ما كان 

ّ
تمّر في اإلعالم السوري مرور الكرام، ال بل قل

ممدوح  كــان  مثلما  دها، 
ّ
ويفن فيها،  ق 

ّ
يدق َمــْن  يوجد 

ــتــــراث تــجــاه  ــتــــادوا قــلــة االكــ يــفــعــل، ألن الـــســـوريـــني اعــ
اإلعالم السوري، ليقينهم بأنه إعالم الصوت الواحد، 
والجماعة الواحدة، والجوقة الواحدة، والكذبة التاريخية 
الواحدة. والعاملون فيه يشتغلون على طريقة ترداد 
الشعار الصباحي في املــدارس، حينما يصيح موّجه 
الجميع بصوت  واحـــدة، فيهتف  أمــة عربية  املــدرســة: 

يبلغ عنان الجوزاء: ذات رسالة خالدة.
لــم يــَر الــراحــل أبــو زيــاد الكثير مــن ابــتــكــارات اإلعــالم 
الــســوري فــي مجال الغباء، ألنــه عــاش بيننا فــي أيــام 
السلم... ولسُت أدري ماذا يمكن أن يقول لو أنه رأى، 
يجلس  ســورّيــًا  استراتيجيًا  خبيرًا  نحن،  رأيــنــا  كما 
متصّدرًا في استوديو تلفزيون املنار، ويستعرض مع 
التآمرية  الحملة  بة شريطًا مصّورًا عن  َحجَّ

ُ
امل املذيعة 

والسعودية،  وقطر  تركيا  تقودها  التي  االستعمارية 
لــتــثــبــَت لــلــعــالــم األكـــذوبـــة الــقــائــلــة إن هــنــاك جــوعــًا في 
، يطلب من مخرج الحلقة أن يعيد 

ً
بلدة مضايا. فجأة

 لشخص مــن مــضــايــا، كـــان يــتــحــدث لــإعــالم 
ً
صــــورة

عن الجوع، وحينما استقّرت الكاميرا على الشخص 
املطلوب، قال الضيف الخبيُر للمذيعة: انظري سيدتي 
أن وجهه  الجوع، كيف  عي  َيدَّ الــذي  اإلرهابي  إلى هذا 
د وممتلئ بالعافية، بربك لو أن في مضايا جوعًا  َورِّ

َ
ُمت

أكان ظهر هكذا؟
اكتفت مذيعة املنار من الخبير االستراتيجي السوري 
الدليل على انتفاء حالة الجوع في مضايا، فهو  بهذا 
الحديث  يتداوالن  اإلثنان  وذهــب  بالطبع...  كاف  دليل 
دعم  في  الصهيوني(  )الكيان  إسرائيل  عن مصلحة 
ــعــادي مــحــور املــقــاومــة  اإلرهــابــيــني، ألن هـــذا الــكــيــان ُي

بزعامة السيدين، خامنئي ونصر الله، اللذين يحاربان 
التكفيريني.  

إلــى غباوٍة  أعادنا إدخــال إسرائيل على خط مضايا 
ــثـــورة، حينما  ــدٍة، حــصــلــت فــي بــدايــة الـ ــريـ إعــالمــيــٍة فـ
أعــلــن الــتــلــفــزيــون الــعــربــي الـــســـوري أن املــتــظــاهــريــن 
قــد رفــعــوا  بــابــا عــمــرو الحمصي  السلميني فــي حــي 
العلم اإلســرائــيــلــي... ويـــوم حصل صـــداٌم مسلح في 
جــســر الــشــغــور، أدى إلـــى مــقــتــل عــنــاصــر مــن األمــن 
العسكري، دخل الخبير االستراتيجي، طالب إبراهيم، 
إلى استوديو الفضائية السورية، حيث سبقته ثلة من 

املحللني والخبراء واإلعالميني، وقال مستخدمًا نبرة 
العاِلم أرخميدس، حينما اكتشف قانون اإلزاحــة في 
ها.. وجدتها، اآلن، ما عاد 

ُ
بانيو الحمام، فصاح: وجدت

أحد يستطيع أن ُيمارينا في أن هذه التي تسمى الثورة 
القيادة  السورية هي حرب إسرائيلية مكشوفة على 
الــســوريــة. وتــوجــه املــجــتــمــعــون، عــلــى أثـــر إعــــالن هــذا 
االكتشاف، بخطابهم إلى بشار األسد قائلني: ما عدنا 
نقبل منك أية حكمٍة، أو روّية، أو سياسة استيعاب. ها 
فاضرب  الشغور،  في جسر  أصبحت  إسرائيل  هي 

أيها املغوار. اضرب وحسب.
ــدوان بــيــنــنــا الـــيـــوم، الكــتــشــف أن  ــ ــمـــدوح عــ ــان مـ لـــو كــ
الــســيــاســيــني واإلعـــالمـــيـــني الــســوريــني يــحــاربــون في 
خندق واحد، وأن )هذه الطينة من هذه العجينة(، بدليل 
أن السيدة بثينة شعبان، وهي الناطقة الرسمية باسم 
القصر الجمهوري، قالت، على الهواء، بتاريخ 3 يونيو/ 
ــا تملك أرضــًا خصبة،  حزيران 2016، إن مدينة داريَّ
وتستطيع إنتاج الفول والبازالء واملواد الغذائية، وأنها 
شعبان(  )بثينة  وأنـــا  لــدمــشــق.  الغذائية  السلة  تمثل 
أؤكـــد لكم أنــه ال يــوجــد أي أحــد جــائــع فــي دارّيــــا، وال 

حاجة ألية قوافل إنسانية أو مساعدات.
أي نعم.

آه منك يا جبان

وأخيرًا

أعادنا إدخال إسرائيل 
على خط مضايا إلى غباوٍة 

إعالميٍة فريدٍة، حصلت في 
بداية الثورة
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