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سوريّـات في الغربة
تعاني سوريّات في ألمانيا من مشاكل عدة، فبعيدًا عن اللجوء، تشعر كثيرات بالوحدة 

والعزلة، وقد اعتدن على حياة سابقة، ملؤها األهل والجيران. ]18ـ19[

واشنطن، موسكو ــ العربي الجديد

جــون  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  زيــارة  تأتــي 
كيــري )الصــورة(، اليــوم الخميــس، إلــى موســكو، 
حــول  الــروس  املســؤولني  مــع  مباحثــات  إلجــراء 
الســوري،  امللــف  يتصدرهــا  القضايــا  مــن  عــدد 
وســط تمــاه غيــر مســبوق فــي املواقف بــني كيري 
تحديــدًا واملســؤولني فــي موســكو، يترجمــه وزير 
الخارجيــة األميركــي بشــكل متواصل، ليس فقط 
مــن خــال التصريحــات السياســية، بل أيضًا من 
الســوري  النظــام  لصالــح  تصــب  مواقــف  خــال 

وموسكو عسكريًا، على غرار املوقف الذي اتخذه 
نهايــة شــهر يونيو/حزيــران املاضــي من  »جيش 
اإلسام« و»أحرار الشام« اللذين وصفهما كيري 
فرعيتــان«. كام  إرهابيتــان  بأنهمــا »جماعتــان 
أثــار خافــات داخــل اإلدارة األميركية بدأت تظهر 
نقلتــه  ملــا  ووفقــًا  املاضيــني.  اليومــني  فــي  للعلــن 
صحيفة »واشنطن بوست«، فإن مسؤولني اثنني 
الســوري  بامللــف  معنيــان  األميركيــة  اإلدارة  فــي 
لجيــش  كيــري  تصنيــف  أن  الصحيفــة  أبلغــا 
فرعيــة  »مجموعــات  بـ الشــام  وألحــرار  اإلســام 
للمنظمات اإلرهابية« لم يكن توصيفًا غير دقيق 

فحســب، بل يمكن أن يكون ضارًا لجهود اإلدارة 
األميركية إلقناع الروس والحكومة السورية بعدم 
مهاجمــة املجموعتــني. ولفــت أحــد املســؤولني إلــى 
أنــه »علــى مــدى أشــهر، حاججنــا إلقنــاع روســيا 
التنظيمــني  مســاواة  بعــدم  الســوري  والنظــام 
بالجماعــات اإلرهابيــة«، ولكــن كيــري تراجــع عــن 
هــذا املوقــف«. وتحــاول روســيا إلــى جانــب النظام 
جميــع  مســاواة  متواصــل،  بشــكل  الســوري، 
وجبهــة  »داعــش«  بتنظيــم  املعارضــة  الفصائــل 
النصــرة. وبينمــا حاول املتحدث باســم الخارجية 
وجــود  مــن  التقليــل  كيربــي،  جــون  األميركيــة، 

تغييرات في سياسة واشنطن تجاه سورية عقب 
تصريحــات كيــري، فإنــه وضع موقف األخير في 
الوضــع  فــي  املوجــود  التعقيــد  توصيــف  ســياق 
الســوري«، قبل أن يضيف »ال نتجاهل املعلومات 
حــول أن بعــض املقاتلــني يبّدلــون والءاتهــم«، علــى 
حد قوله. في ظل هذه املعطيات، ال تبدو املعارضة 
الســورية متفائلــة فــي قدرة الواليــات املتحدة على 
بشــار  لنظــام  الداعــم  الروســي  املوقــف  تغييــر 
األســد مــن جهــة أو لجهــة التوقــف عــن اســتهداف 

املعارضة واملدنيني.
]التفاصيل ص. 2ـ3[

كيري في موسكو اليوم: تماٍه عسكري وسياسي حيال سورية
الحدث

تنطلق في تونس 
رحلة البحث عن أسماء 

وزراء الحكومة 
الجديدة وهوية 

رئيسها، بعد التخلي عن 
الحبيب الصيد. 
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كيري في روسيا اليوم
يلتقي الفروف وبوتين... إلتمام الصفقة السورية؟

معارك منبج ُتفاقم معاناة المدنيينصانعا مصالحة أنقرة ـ موسكو... هل يكرّرانها مع دمشق؟

يحدث اآلن
يصل وزير الخارجية األميركي جون كيري إلى روسيا، اليوم الخميس، لبحث جملة من الملفات مع نظيره الروسي 
سيرغي الفروف، والرئيس الروسي فالديمير بوتين. وتأتي سورية في طليعة المباحثات، في ظّل عودة الحديث 

عن »تشكيل مجلس عسكري« فيها

23
سياسة

محمد الفضيالت

لم تكد تهدأ العاصفة التي أثارها 
تحقيق صحافي مشترك أعدته 

صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية 
وقناة »الجزيرة« القطرية، نهاية 

الشهر املاضي، الذي كشف تورط 
عناصر من جهاز االستخبارات 
األردنية بسرقة أسلحة أرسلتها 

وكالة االستخبارات املركزية 
األميركية »سي أي إيه« والسعودية 

من أجل نقلها إلى املعارضة 
السورية، وبيعها في السوق 

السوداء، حتى أثارت صحيفة 
»ديلي ميل« البريطانية عاصفة 

شر قبل 
ُ
أعتى، حني كشف تقرير ن

أيام، عن سرقة ذخائر من معسكر 
تدريب للجيش البريطاني، أثناء 
مشاركة القوات البريطانية في 

مناورة »عاصفة الشمال«، التي 
جرت في األردن في مارس/آذار 
املاضي، بمشاركة قوات أردنية 
وبريطانية وأميركية. التقريران 

الصحافيان تعّرضا ألكثر األجهزة 
األردنية حصانة وإجماعًا من قبل 
األردنيني، للداللة على أهمية الدور 
الذي تضطلعان فيه بالحفاظ على 
أمن اململكة من األخطار الخارجية 

والداخلية التي تتهددها، وهو ما 
تكفل بإثارة حالة من الصدمة 
وصعوبة تصديق ما ورد في 

التقريرين اللذين واجهتما السلطات 
بالصمت.

ال يشير تقرير »ديلي ميل« إلى 
تورط أفراد من الجيش بعملية 

السرقة، خالفًا للتقرير املشترك 
»نيويورك تايمز« و»الجزيرة«،  لـ

الذي اتهم عناصر من املخابرات 
بالسرقة ضمن خطة منظمة، 

لكن حتى في غياب االتهام فإن 
 بشكل ما 

ً
الجيش يبقى مسؤوال

عن الحادث، من خالل مسؤوليته 
عن املنطقة العسكرية التي جرت 
فيها املناورة. تعمل املؤسستان 

العسكرية واألمنية في األردن، في 
غياب واضح للرقابة بل تقاومان 

أي محاولة لفرضها، وبدا ذلك 
واضحًا عندما حاول أعضاء في 
مجلس النواب السابع عشر، الذي 

ه امللك أخيرًا، في العام 2013 
ّ
حل

استحداث لجنة نيابية دائمة لألمن 
والدفاع، تكون مهمتها الرقابة على 
الجيش واألجهزة األمنية والتحقيق 
في أي تجاوزات قد تحدث من قبل 

منتسبيها. قاومت غالبية نيابية 
آنذاك بحملة مبرمجة إقرار لجنة 

األمن والدفاع، متذّرعني بسرية 
وحساسية عمل الجيش واألجهزة 

األمنية، وانتصرت بانتزاع قرار 
بعدم استحداث اللجنة التي يوجد 

لها مثيالت في العديد من البرملانات 
العربية وغالبية البرملانات الغربية، 

ل وجودها انتهاكًا 
ّ
من دون أن ُيشك

لخصوصية الجيوش ودوائر 
استخبارات تلك الدول، واآلن يكفي 
التقريران الصحافيان لطرح مسألة 

الرقابة التي تبدو ضرورة.

األمن والجيش 
بلير ومولخو يهيّئان لقمة السيـسـي ـ نتنياهووغياب الرقابة

القاهرة ـ العربي الجديد

تــكــشــف مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة واســـعـــة االطــــاع 
»العربي الجديد« أن رئيس الوزراء البريطاني السابق،  لـ
املــبــعــوث الــســابــق للجنة الــربــاعــيــة الــدولــيــة لــلــســام في 
الشرق األوسط، توني بلير، يبذل حاليًا جهودًا مشتركة 
مع مستشار رئيس الوزراء اإلسرائيلي، املحامي إسحق 
مولخو، لتنسيق قمة تجمع الرئيس املصري عبدالفتاح 
نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلي  الــوزراء  السيسي ورئيس 

قبل نهاية العام الجاري.
أمس  الجديد«  »العربي  لـ تحدثت  التي  للمصادر  ووفقًا 
التي أجراها بلير مع نتنياهو  فــإن املحادثات  األربــعــاء، 
ومولخو، يوم اإلثنني املاضي، عقب يوم واحد من زيارة 
وزير الخارجية املصري سامح شكري إلى القدس املحتلة 
الطريقة  وبحث  القمة،  لهذه  اإلعـــداد  على  كانت منصبة 
املثلى لتسويقها واملوعد املناسب إلجرائها بما ال ينال 

من شعبية الرئيس املصري.
 زيــــارة شــكــري إلـــى الــقــدس 

ّ
وتــوضــح املــصــادر نفسها أن

املحتلة كان من أحد أهدافها قياس مدى قبول الرأي العام 

املصري لتقارب رفيع املستوى بني مصر وإسرائيل على 
القمة، أخــذًا في االعتبار أن نتنياهو لم  مستوى لقاءات 
يزر مصر منذ لقائه بالرئيس املخلوع حسني مبارك في 
شرم الشيخ قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 بأيام، 

وتحديدًا في السادس من ذلك الشهر.
وتــفــيــد املــــصــــادر أن هـــنـــاك خـــافـــًا فـــي الـــلـــجـــان املــصــريــة 
ــتــــي اســـتـــأنـــفـــت املـــبـــاحـــثـــات  اإلســــرائــــيــــلــــيــــة املـــشـــتـــركـــة الــ
املشتركة منذ أشهر عدة ويقودها دبلوماسيون ورجال 
ما  إذا  حــول  الخاف  ويتركز  الجانبني.  من  استخبارات 
القمة ثنائية، أو توسيعها في شكل  كــان من املفيد عقد 

مــؤتــمــر قــمــة إقــلــيــمــي لــبــحــث آلــيــات تفعيل الـــدعـــوة التي 
ــار املـــاضـــي الســتــئــنــاف  ــ أطــلــقــهــا الــســيــســي فـــي مـــايـــو/ أيـ

محادثات السام بني إسرائيل والفلسطينيني.
وبحسب املصادر نفسها، فإن السيسي يفضل أن يكون 
هناك لقاء رباعي يجمعه بنتنياهو والرئيس الفلسطيني 
محمود عباس والعاهل األردني امللك عبدالله الثاني، أو 
لقاء ثاثيًا مصريًا إسرائيليًا فلسطينيًا فقط، بحيث ال 
يبدو األمر وكأنه »تقارب استثنائي بني مصر وإسرائيل 

بمعزل عن القضية الفلسطينية«.
وتشير املصادر إلى أن السيسي أوصل إلى نتنياهو هذه 
املــصــري في  الرئيس  التقى  الـــذي  الرغبة مــن خــال بلير 

القاهرة قبل توجهه إلى القدس املحتلة.
بلير  إلــى  نتنياهو  نقله   ،

ً
فــإن هناك تفضيا املقابل،  فــي 

ــعــــروف بــعــاقــتــه  ــكــــري، عــبــر مــســتــشــاره مـــولـــخـــو، املــ وشــ
الــوطــيــدة بــرجــل األعـــمـــال املــصــري حــســني ســالــم، يتمثل 
فـــي أن يــكــون ســيــاق الــتــقــارب املـــصـــري اإلســرائــيــلــي هو 
األســــاس لعقد الــقــمــة املــرتــقــبــة، وأن تــأتــي جــهــود تفعيل 
دعـــــوة الــســيــســي فـــي وقــــت الحــــق بــعــدمــا تــحــل الــســلــطــة 
في  األمـــر  هـــذا  ويــمــثــل  الــداخــلــيــة.  الفلسطينية مشاكلها 

الحقيقة الجزء األول من دعــوة السيسي، إذ كان قد دعا 
االنخراط  قبل  القيادة  توحيد  إلى  الفلسطينيني  الفرقاء 
فــي مــفــاوضــات جــديــدة للسام بــهــدف أن تــكــون النتائج 

ملزمة للجميع.
االستثنائية  العاقة  في ظل  بلير  السيسي على  ويعول 
بينهما للتوصل إلى أفضل شــروط ممكنة إلجــراء القمة 
املرتقبة، بما يجعله في صــدارة املشهد اإلقليمي ويرفع 
أسهمه لــدى الــواليــات املتحدة، وفــي الوقت نفسه بما ال 
يؤثر سلبًا على شعبيته، ال سيما أن زيــارة شكري إلى 
الوقت  املحتلة قوبلت بغضب شعبي كبير وفــي  القدس 
ذاتــــه بــصــمــت بــرملــانــي وســيــاســي مــلــحــوظ مــن الــتــيــارات 

السياسية واألحزاب املنضوية في النظام الحالي.
وفي السياق، توضح املصادر أن بلير ومولخو اتفقا على 
إعداد تصور نهائي للقمة خال األسابيع القليلة املقبلة، 
وأن املكان املقترح مبدئيًا الستضافتها هو شرم الشيخ. 
الرئيس  لدى  املفضلة  املدينة  الشيخ  كانت شرم  ولطاملا 
القمة،  مستوى  على  اته  لقاء معظم  الستضافة  املخلوع 
على النقيض من السيسي الذي لم يعقد في شرم الشيخ 

أي قمة ثنائية.

محمد أمين

يــصــل وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، 
جــــون كـــيـــري، الـــيـــوم الــخــمــيــس، إلــى 
ــكـــو، فــي  الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة مـــوسـ
زيــــارة يــجــري خــالــهــا لــقــاءات مــع املــســؤولــني 
الروس حول العديد من القضايا، أبرزها امللف 
السوري، في حني ال تبدو املعارضة السورية 
متفائلة في قدرة الواليات املتحدة على تغيير 
املــوقــف الــروســي الــداعــم لــنــظــام بــشــار األســـد، 
متحدثة عن »خــيــارات دموية مقبلة في حال 

فشل الطرفني بالتوصل إلى تفاهمات«.
فــي سياق زيـــارة كــيــري، أعلن املتحدث باسم 
األربــعــاء،  أمــس  بيسكوف،  ديمتري  الكرملني 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــني  ــي  ــ ــروســ ــ الــ أن »الــــرئــــيــــس 
ــيـــري فــــي مـــوســـكـــو ملــنــاقــشــة  ســيــجــتــمــع مــــع كـ
مــلــفــي ســـوريـــة وأوكـــرانـــيـــا«. وتــشــيــر مــصــادر 
إعــامــيــة مطلعة فــي مــوســكــو فــي حــديــثــهــا لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »وزيـــري خارجية 
البلدين الروسي سيرغي الفروف، واألميركي 
كيري، سيبحثان قضايا تناولهما الرئيسان 
أوباما خال اتصال  بــاراك  بوتني واألميركي 
هاتفي جرى بني الرجلني منذ أيام، للتوصل 
تــفــاهــمــات نهائية حــولــهــا، وفـــي صلبها  إلـــى 
القضية السورية، التي باتت موضع مساومة 
واضحة، في اآلونة األخيرة، ملحاولة كل طرف 

فرض رؤيته للحل«.
وتضيف املصادر أنه »ال يمكن النظر للجهود 
الـــروســـيـــة األمــيــركــيــة املــشــتــركــة عــلــى املــحــور 

العميقة بني  الــخــافــات  الــســوري، بمعزل عــن 
موسكو وواشــنــطــن فــي أوروبــــا، والــتــي تكاد 
املفتوحة«.  العسكرية  املواجهة  ملرحلة  تصل 
الـــــروســـــي  الــــتــــفــــاهــــم  يــــصــــل  أن  وتـــســـتـــبـــعـــد 
ــاول مـــصـــيـــر بــشــار  ــ ــنـ ــ ــركــــي إلـــــى حـــــّد »تـ ــيــ األمــ
األسد ونظامه«، مضيفة أن »األمــر سيقتصر 
عــلــى اتــفــاق حـــول تــعــاون عــســكــري أوســـع في 
مــســائــل تــخــّص ضـــرب مــواقــع تنظيم الــدولــة 
اإلسامية )داعش( في سورية، ومواقع ال شك 
ضمن  فة 

ّ
املصن النصرة،  لجبهة  تابعة  بأنها 

ــيــــة«. وتـــــرى املــــصــــادر أن  ــابــ الـــجـــمـــاعـــات اإلرهــ
»روسيا تسعى إلى هذا التعاون مع الواليات 
املــتــحــدة، وعــبــرهــا مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي كي 

ال تبقى طــرفــًا مــتــورطــًا إلـــى جــانــب الــنــظــام«، 
مــردفــة أن »الــتــعــاون فــي ســوريــة بــني موسكو 
وواشنطن قد يسهم في خلق أجواء إيجابية 

لبحث ملفات خافية أخرى بني الجانبني«.
وتــعــرب املــصــادر عــن اعــتــقــادهــا بـــأن »مصير 
األسد محسوم بالنسبة ملوسكو، ولن يكون له 
مستقبل في سورية«، لكنها ترى أن »الروس 
لــن يــجــاهــروا بــذلــك، وســيــواصــلــون تأكيدهم 
ــــى أن يـــتـــم تــشــكــيــل  عـــلـــى دعـــمـــهـــم لـــلـــنـــظـــام، إلـ
ــات الــســيــاســيــة، وبــرقــابــة  ــيــ الـــبـــديـــل عــبــر اآللــ
ــشــّدد املــصــادر على أن 

ُ
وإشــــراف دولــيــني«. وت

ــعــّد مفصلية في 
ُ
ت »زيـــارة كيري إلــى موسكو 

 تسارع التطورات السياسية والعسكرية، 
ّ

ظل

امللف السوري، خصوصًا بعد  التي يشهدها 
وكان  وتركيا«.  روسيا  بني  العاقات  تطبيع 
ــاء، أن »تـــقـــارب  ــثـــاثـ ــوم الـ ــد أكـــــد، يــ الفــــــروف قـ
البلدين بعد أشهر قطيعة سيساعدهما على 
 

ّ
إيجاد سبل مشتركة ذات تأثير أكبر في حل

املسألة السورية«.
ويتوقع مراقبون للمشهد السوري أن »تحدث 
ــــي حــــــال نــــجــــاح مــوســكــو  انــــفــــراجــــة مـــهـــمـــة فـ
وواشنطن في التوصل التفاق يدفع موسكو 
إلــى مــمــارســة ضغط فعلي على بــشــار األســد 
ــــول فــــي صــلــب  ــدخــ ــ إلبــــــــداء مــــرونــــة أكــــبــــر، والــ
الــقــضــايــا املــصــيــريــة وفـــي مــقــدمــتــهــا مناقشة 
مهامه  تستلم  حكم  هيئة  وتشكيل  مصيره، 
في بداية مرحلة انتقالية تنتهي بانتخابات، 
تفرز قوى مختلفة ذات مصداقية تعمل على 

تأسيس الجمهورية الجديدة في سورية«.

الضغط األميركي
ومن املتوقع أن تضغط واشنطن على موسكو 
كــــي تـــوقـــف اســـتـــهـــداف املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
»املـــعـــتـــدلـــة«، وأن تــطــلــب مــنــهــا الــضــغــط على 
حليفها األسد للتوقف عن استهداف املدنيني، 
كي يخرج الطرفان بتفاهمات تتعلق بتبادل 
يسمى  مــا  إطــار  فــي  االستخبارية  املعلومات 

»الحرب على اإلرهاب« في سورية.
أبدت  فقد  السورية،  للمعارضة  بالنسبة  أمــا 
ــارة كـــيـــري إلــــى مــوســكــو،  ــزيــ عــــدم تــفــاؤلــهــا بــ
وفقًا ملا يقول املتحدث الرسمي باسم الهيئة 
الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة، 

ــربـــي الـــجـــديـــد«.  ــعـ ريـــــاض نــعــســان آغـــــا، لــــ »الـ
ــا إلـــى أنـــه »تــّمــت لـــقـــاءات عـــدة بني  ويــشــيــر آغـ
موسكو وواشنطن، من دون تحقيق تقدم في 
الــروســي«. من جهتها، تشير مصادر  املوقف 
فــي املــعــارضــة الــســوريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــارة كــيــري إلـــى مــوســكــو حاسمة  ــ إلـــى أن »زيــ
ض 

ّ
لـــم تتمخ »إذا  أنـــه  ومــصــيــريــة«، مــضــيــفــة 

إحياء  على صعيد  مهمة  نتائج  عــن  الــزيــارة 
ــفـــاوضـــي فــــي جــنــيــف وفـــــي أقــــرب  ــتـ ــار الـ املــــســ
ــــال، فـــإن املــلــف الـــســـوري مــفــتــوح عــلــى كل  اآلجـ
االحـــتـــمـــاالت الـــدمـــويـــة، الــتــي ســيــدفــع ثمنها 

القاسي من بقي من السوريني داخل الباد«.
ــذه املــــصــــادر عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـــأن  ــعــــرب هـــ وتــ
»الــروس مــأزومــون، ويبحثون عن حلول كي 

ال يـــتـــوّرطـــوا أكــثــر فـــي املــســتــنــقــع الـــســـوري«، 
ــيــــة ومــقــتــل  ــة إلــــــى أن »إســـــقـــــاط مــــروحــ ــتــ الفــ
أيـــام، مؤشر واضــح على  طيارين روس منذ 
أن الـــطـــرف األمـــيـــركـــي يــســعــى إلــــى مـــزيـــد من 
الــروس في سورية، وهو ما يفسر  استنزاف 
تأمل  لكونها  كيري،  بزيارة  موسكو  اهتمام 
في التوصل إلى تفاهم نهائي مع واشنطن، 

ــثــــر«. وتـــؤكـــد املـــصـــادر  ــبــهــا االنـــــــزالق أكــ
ّ
يــجــن

ــادة إنــتــاج نــظــام بــشــار األســد  أن »مــســألــة إعــ
»لــن يقبل  أنــه  مــن املستحيل«، مضيفة  باتت 
لبشار  يكون  سياسية  حلول  أي  الــســوريــون 
األســـــد، وأركــــــان حــكــمــه دور فــيــهــا، حــتــى لو 
استمر الصراع لسنوات أخــرى. وهو ما بات 

يدركه الروس«.
في سياق آخر، عادت مسألة تشكيل »مجلس 
إثر  للتداول من جديد،  عسكري في سورية« 
تـــوقـــف مـــفـــاوضـــات الـــســـام فـــي جــنــيــف منذ 
النظام،  ت 

ّ
املاضي، بسبب تعن أبريل/نيسان 

القائم  الــســيــاســي  االنــتــقــال  ورفــضــه مناقشة 
الصاحيات،  كاملة  حكم  هيئة  تشكيل  على 
وإصــــراره على »حكومة وحـــدة وطــنــيــة«، مع 

بقاء األسد بكامل صاحياته.

المجلس العسكري
فــي هــذا اإلطــــار، يــؤكــد رئــيــس وفــد املعارضة 
املـــفـــاوض أســـعـــد الـــزعـــبـــي، أن »الـــحـــديـــث عن 
مجلس عــســكــري فــي ســوريــة، قــديــم جــديــد«، 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  فــي تصريحات  مشيرًا 
ــــرح أكــثــر مــن مـــرة، خـــال ســنــوات 

ُ
إلـــى أنـــه »ط

الــثــورة«. وُيــشــّدد على أنــه »ال بــد مــن مجلس 
عسكري«، مشيرًا إلى أن »تشكيل هيئة حكم 
كــامــلــة الــصــاحــيــات ســيــفــضــي إلــــى تشكيل 
»تمّسك املعارضة  مجلس عسكري«. ويدعو لـ
بالهيئة االنتقالية، ألن هــذا األمــر ال بد منه، 
وال تـــنـــازل عـــنـــه«. كــمــا يـــجـــّدد الــزعــبــي ثابتة 
املعارضة »زوال النظام بكل رمــوزه«، معتبرًا 
أن »طرق الزوال متغيرة«. ويكشف عن »رفض 
في  الــروس وحدهم  قيام  السورية  املعارضة 
تشكيل املجلس العسكري، والتحكم به«. مع 
العلم أن »شخصيات من املعارضة السورية 
تداولتها  التي  األنــبــاء  على  التعليق  رفضت 
مواقع إخبارية تابعة للمعارضة، عن وجود 
وزيـــر الـــدفـــاع الـــســـوري األســبــق الــعــمــاد علي 
ــقــــرة، آتــيــًا  حــبــيــب فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــ
تشكيل مجلس  مــســألــة  ملناقشة  بــاريــس  مــن 
عسكري في سورية«، مكتفية بالقول: »نعتقد 

أنها مجرد شائعات ال أكثر«.

إسطنبول ـ العربي الجديد

األكثر وضوحًا حتى  التركي  التلميح  تزامن 
اآلن إلــــى احــتــمــال »الــتــصــالــح« بـــني الــقــيــادة 
الــســوري، مع كشف مجلة  أنقرة والنظام  في 
»فــــوريــــن بــولــيــســي« األمـــيـــركـــيـــة الـــنـــقـــاب عن 
اجــتــمــاعــات يــجــريــهــا ســيــاســيــون وجـــنـــراالت 
سابقون في الجيش التركي، ممن أّدوا أدوارًا 

رامي سويد

وصـــلـــت أوضـــــاع الــســكــان املــحــاصــريــن مع 
قــوات تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــش( 
فــي مــديــنــة مــنــبــج، مــن قــبــل »قــــوات ســوريــة 
ــة غــيــر  ــتـــرديـ ــيـــة«، إلـــــى حـــالـــة مـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ

مسبوقة.
وقـــد تــوّســعــت املـــعـــارك وصـــــواًل إلـــى وســط 
منبج، إثر تقدم »قوات سورية الديمقراطية« 
عــلــى حــســاب »داعـــــش«، فــي أطــــراف املدينة 
اآلالف  عــشــرات  وبــات  والغربية.  الجنوبية 
مـــن ســـكـــان املــديــنــة املـــحـــاصـــريـــن، مــهــدديــن 
االشتباكات  املــوت، نتيجة استمرار  بخطر 
وغارات التحالف الدولي وعمليات القنص 

في شوارع األحياء التي يقطنونها.
ــذا الـــســـيـــاق، تــفــيــد مــــصــــادر مــحــلــيــة  ــ فــــي هـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »قـــوات  فــي مــنــبــج، لـــ
ــنـــت أمــــس  ــكـ ــمـ ــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، تـ ــ ــوريــ ــ ســ
الــســيــطــرة عــلــى دوار السبع  األربـــعـــاء، مــن 
بحرات، القريبة من وسط مدينة منبج، بعد 
تمكنها من السيطرة على أحياء عدة غرب 
إثــر معارك  األخــيــريــن،  اليومني  فــي  املدينة 
الــذي هاجمها بسيارات  عنيفة مع داعــش، 
مــفــخــخــة عــــدة فـــي مــنــطــقــة الــســبــع بــحــرات، 
قبل أن ينسحب منها تحت ضغط القصف 

املستمر لطيران التحالف الدولي«. 

التركية  العاقات  تطبيع  إعــادة  في  رئيسية 
ــيـــة قــبــل أيــــــام، مـــع أركــــــان الـــنـــظـــام في  الـــروسـ
دمشق ورئيسه بشار األسد ووزير خارجيته 
ــقــــداد وأبــــرز  ولـــيـــد املــعــلــم ونـــائـــبـــه فــيــصــل املــ
قــادتــه األمــنــيــني، عــلــي املــمــلــوك وديـــب زيــتــون 
واألمني العام املساعد لحزب البعث، عبد الله 
األحمر. وقد تكفل رئيس الــوزراء التركي، بن 
علي يــلــدرم، أمــس األربــعــاء، بمهمة اإلفصاح 
ــــودة الـــعـــاقـــات بني  بـــوضـــوح عـــن احــتــمــال عـ
أنقرة ودمشق تحت شعار »مكافحة اإلرهاب« 
الذي تربطه تركيا الرسمية بكل من تنظيمي 
الكردستاني وفرعه  العمال  »داعــش« وحــزب 
يلدرم  وقـــال  الديمقراطي.  االتــحــاد  الــســوري، 
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــتــــزم تـــوســـيـــع صــــداقــــاتــــنــــا فـ »نــــعــ
والــخــارج، ولقد بدأنا في فعل ذلــك خارجيا، 
أعــدنــا عاقاتنا مــع إســرائــيــل وروسيا  حيث 
إلى طبيعتها، ومتأكد من عودتها مع سورية 
أيضًا  حتى يتسنى لنا النجاح في مكافحة 

اإلرهاب«. 
ومـــن هـــذه الــبــوابــة تــحــديــدًا، نــشــرت »فــوريــن 
بــولــيــســي« أجــــواء اجــتــمــاعــات عــديــدة عقدها 
قادة حزب »الوطن« وهو حزب قومي يساري 
صغير فــي تــركــيــا حــالــيــًا، يــنــضــوي فــيــه عــدد 
ــيـــش املـــتـــقـــاعـــديـــن.  كـــبـــيـــر مــــن جـــــنـــــراالت الـــجـ
ــادة الــــحــــزب، هـــمـــا دوغــــو  ــ ــنــــان مــــن قــ ــام اثــ ــ وقــ
بيرينشيك وإسماعيل حقي بيكني، في الفترة 

وجـــاء ذلـــك بــعــد أن تمكنت »قــــوات ســوريــة 
التقدم األسبوع املاضي،  الديمقراطية« من 
والسيطرة على كامل حي الحزاونة جنوب 
ــي وقـــــت ســابــق  مـــنـــبـــج، بـــعـــد ســيــطــرتــهــا فــ
عــلــى منطقة املــطــاحــن عــلــى مــدخــل املــديــنــة 
منطقة  إلــى  االشــتــبــاكــات  لتصل  الجنوبي، 
دوار الكتاب ثم منطقة السبع بحرات، التي 
ســيــطــرت عــلــيــهــا »قــــــوات حــمــايــة الــشــعــب« 

الكردية وحلفاؤها، أمس األربعاء. 
ــادر إلـــــى أن »قــــــــوات حــمــايــة  ــ ــــصـ ــّوه املـ ــ ــنـ ــ وتـ
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، تــمــكــنــت أمـــس أيــضــًا من 
ــة الـــشـــرعـــيـــة غـــرب  ــ ــــدرسـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى املـ
منبج. وسيطرت أيضًا على دوار الشرعية 
املقابل لها، لتنتقل االشتباكات إلى محيط 
املستشفى الوطني في منبج، الذي تتحّصن 
فــيــه عــنــاصــر داعــــش، وإلــــى شــــارع الــرابــطــة 

القريب منه«.
في هذا اإلطار، يقول عضو املكتب اإلعامي 
في »املعهد السوري للعدالة« الناشط أحمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  محمد فــي حــديــث لـــ
»تواصل املعارك بني داعش وقوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مــنــبــج، وتـــواصـــل غـــارات 
التحالف الدولي على املدينة، وعدم وجود 
ممرات آمنة للمدنيني، جعلت هؤالء املدنيني 
املــحــاصــريــن فـــي املــديــنــة ضــحــيــة لــلــصــراع 
الــشــهــر املــاضــي.  املــســتــمــر فيها مــنــذ مطلع 

الشخصية  لقاءات بصفتهما  األخيرة، بعقد 
ــلــــوك واملـــعـــلـــم،  ــمــ ــع األســــــــد ومــ ــ ــق مـ ــشــ ــــي دمــ فـ
بــاإلضــافــة إلـــى اجــتــمــاعــات رفــيــعــة املــســتــوى 
مـــع مــســؤولــني إيــرانــيــني وروس وصــيــنــيــني، 
التي  التركية  القيادة  إلــى  ونقلوا حصيلتها 
بوليسي«  »فورين  لـ فيها  مسؤولون  اعترف 
بصحة حــصــول ذلـــك »عــلــى قــاعــدة أن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة تــســتــمــع لــكــل الـــنـــاس«. 
ويقول كل من بيرينشيك وبيكني إن اللقاءات 
التي عقداها مع املسؤولني السوريني تنطلق 
مـــن ضــــــرورة املــصــالــحــة الـــســـوريـــة الــتــركــيــة، 
انطاقًا من »الخطر الكردي« وأزمة الاجئني 
الــســوريــني وتــداعــيــات الــتــدخــل الـــروســـي في 
ــان  ــــدأت لـــقـــاءات الــرجــلــني مـــع أركـ ســـوريـــة. وبـ
الــنــظــام الـــســـوري فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2015، 
ــايــــو/أيــــار املـــاضـــي على  ــتـــمـــرت حــتــى مــ واسـ
املشتركة  الــســوريــة  التركية  »الــحــاجــة  قــاعــدة 
ملـــحـــاربـــة االنـــفـــصـــالـــيـــني األكـــــــــراد واإلرهــــــــاب 
جنبًا إلـــى جــنــب«، وفـــق مــا يــقــوالنــه للمجلة 
اللقاءات  محور  إن  بيكني  ويقول  األميركية. 
كان: »كيف يمكن تمهيد الطريق أمام سورية 
الدبلوماسية  عاقاتهما  الستئناف  وتركيا 
وتــعــاونــهــمــا الـــســـيـــاســـي«. ويــنــقــل بــيــكــني أن 
فــي الــجــلــســات مــع عــلــي مــمــلــوك، كـــان األخــيــر 
ينتقل إلــى غــرفــة مــجــاورة لــاتــصــال باألسد 
ــدر فــــي وزارة  ــتـــرف مـــصـ واســـتـــشـــارتـــه. ويـــعـ

وتشهد املدينة حالة فقدان لكثير من املواد 
إمــداد املواد  الغذائية األساسية، مع توقف 
وتوقف  الشهر،  ونــصــف  الشهر  منذ  إليها 
 عــــن االنـــقـــطـــاع 

ً
ــران عــــن الـــعـــمـــل، فـــضـــا األفــــــ

املستمر للمياه والتيار الكهربائي«.
ويــلــفــت مــحــمــد إلـــى أن »مــنــبــج شــهــدت في 
األيــام األخــيــرة قيام السكان بدفن عــدد من 
أهالي املدينة، الذين قضوا نتيجة استمرار 
االشتباكات داخل حديقة حوا، وسط منبج، 
بسبب عدم قدرة األهالي على الوصول إلى 
املقابر العامة، نتيجة االشتباكات املستمرة 
في شوارع املدينة، إذ بلغ عدد من تّم دفنهم 

في حديقة حوا أكثر من خمسني ضحية«.
املعركة  ضحايا  »عـــدد  أن  محمد  ويضيف 
نشطاء  لتوثيق  وفــقــًا  منبج،  فــي  املستمرة 
 و34 

ً
املدينة، بلغ 192 مدنيًا، بينهم 56 طفا

ــرأة، قــضــوا نتيجة إصــابــتــهــم بــرصــاص  ــ امـ
على  الدولي  التحالف  بغارات  أو  عشوائي 

بأنه  بوليسي«  »فورين  لـ التركية  الخارجية 
لــه حصيلة  الــذي أوجــز  التقى بيكني  بالفعل 
مـــايـــني  آلراء  نـــســـتـــمـــع  ــا  ــمـ ــلـ ــثـ »مـ الـــــلـــــقـــــاءات 
ــن بــيــريــنــشــيــك  ــــاص«. غـــيـــر أن كــــا مــ ــخــ ــ األشــ
وبيكني يعربان عن تفاؤلهما بأن التطورات 
الحدود  الكردية على  القوات  املتصلة بتمدد 
من شأنه أن يقنع املسؤولني األتــراك بتغيير 
مــن هنا، ينقل  الــســوري.  النظام  مــن  موقفهم 
السياسيان التركيان عن األسد قوله إن »حزب 
االتحاد الديمقراطي تنظيم انفصالي عميل؛ 
ورقتان  الكردستاني  العمال  حــزب  مــع  وهــو 
الـــذي قــد يشكل  لــكــن التفصيل  أمــيــركــيــتــان«. 
النقطة األهم في قصة »فورين بوليسي«، هو 
 من بيرينشيك وبيكني أديا دورًا رئيسًا 

ً
أن كا

في التقارب التركي الروسي أخيرًا. وعن هذا 
املــوضــوع، يــقــول بيكني إن »فــريــقــًا مــن رجــال 
األعـــمـــال املــقــربــني مــن )الــرئــيــس رجـــب طيب( 
أردوغـــان جعلنا أقــرب مــن تحسني العاقات 
مع روسيا، فزرنا روسيا في ديسمبر/كانون 
على  تعريفهما  تــم  حــيــث  )املــــاضــــي(«،  األول 
املــفــكــر الــســيــاســي الـــروســـي ألــكــســنــدر دوغــني 
املـــقـــرب جــــدًا مـــن الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــني، 
حتى تكررت مساهمات الرجلني مع األوساط 
ــذار الــتــركــي  ــ ــتـ ــ ــى االعـ ــ ــتـــهـــت إلـ ــة، وانـ ــيــ الــــروســ
دورًا  فيها  »أديــنــا  التي  الشاملة  واملصالحة 

»فورين بوليسي«. كبيرًا« وفق ما يقوالنه لـ

أحـــيـــاء املــديــنــة أو بـــرصـــاص الــقــنــاصــة، أو 
ألغام أرضية زرعها تنظيم  انفجار  نتيجة 
داعــش حــول املدينة، لتنفجر مع محاوالت 

املدنيني الهروب إلى خارجها«.
وكانت »الشبكة السورية لحقوق اإلنسان« 
قد وثقت مطلع الشهر الحالي وجــود 200 
ــــف مـــدنـــي مـــحـــاصـــر فــــي مـــنـــبـــج، مــــن قــبــل  ألـ
ــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، بـــظـــروف  ــ ــ »قـ
يونيو/  العاشر من  معيشية متدنية، منذ 

حزيران املاضي. 
 »قـــــوات 

ّ
ــــت الـــشـــبـــكـــة فــــي حـــيـــنـــه أن ــافـ ــ وأضـ

املدنيني  حركة  تمنع  الديمقراطية،  سورية 
ـــر دخـــــول املــــواد 

ّ
ـــحـــظ

ُ
مـــن وإلـــــى املـــديـــنـــة، وت

الــغــذائــيــة والطبية واملــحــروقــات، مــا يــؤدي 
إلى تصاعد املخاطر والتهديدات على حياة 

املحاصرين«.
كما ذكر تقرير آخر صــادر عن الشبكة، في 
الــيــوم األخــيــر مــن شهر يونيو املــاضــي، أن 
، و11 امـــرأة في 

ً
94 مــدنــيــًا، بينهم 30 طــفــا

مــنــبــج وريــفــهــا قــتــلــوا، بـــني 28 مـــايـــو/أيـــار 
املاضي و25 يونيو املاضي، نتيجة لهجوم 
املدينة،  على  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
وحــصــارهــا لــلــمــدنــيــني، وعــمــلــيــات القصف 
 عــن 

ً
ــتــــي مـــارســـتـــهـــا، فــــضــــا الـــعـــشـــوائـــي الــ

وتنظيم  الــدولــي  التحالف  قــوات  انتهاكات 
»داعش« في الفترة ذاتها.

بوتين والفروف أثناء 
استقبالهما كيري 

في ديسمبر الماضي 
)ميخائيل كليمنتييف/

فرانس برس(

تباين مصري إسرائيلي حول 
ضم محمود عباس والملك 

األردني عبداهلل الثاني للقمة 

عدد ضحايا المعركة 
المستمرة في منبج 

بلغ 192 مدنيًا

دوغو بيرينشيك 
وإسماعيل بيكين تركيان 
أديا دورًا في المصالحة 

مع روسيا، ويسعيان 
اليوم لـ»إنجاز سوري«

رئيس حزب الوطن دوغو بيرينشيك )مصطفى يلسين/األناضول(

قتلت  عندما  سورية،  في  جديدة  جماعية  مجازر  أمس  يوم  سجل 
غارات روسية وسورية نظامية 12 شخصًا كانوا متواجدين في سوق 
في  قتيًال   16 سقوط  عن  فضًال  إدلــب(،  )ريف  أريحا  بمدينة  شعبي 
غارات على مدينة الرستن )ريف حمص( التي ال تزال خارجة عن سيطرة 
المجزرة  قتلى  عدد  وصل  متصل،  صعيد  على  السوري.  النظام 
شخصًا   12 إلى  األردن  حدود  بمحاذاة  لالجئين  مخيم  في  الروسية 

وإصابة عشرات آخرين.

يوم جديد للمجازر

زار توني بلير )الصورة( القاهرة 14 مرة منذ 
اإلطاحة بالرئيس املعزول محمد مرسي، عقد 

خاللها اجتماعات بالرئيس املصري عبدالفتاح 
السيسي، بما في ذلك يوم األحد املاضي، في زيارة 
استغرقت ساعات عدة. وقالت مصادر دبلوماسية 

إن اللقاء األخير شهد استمزاج رأي بلير حول 
سبل تفعيل دعوة السيسي الستئناف املفاوضات 

الفلسطينية اإلسرائيلية، وآفاق التعاون مع إسرائيل.

تشير مصادر مصرية إلى أن املحادثات األخيرة بني 
توني بلير وعبدالفتاح السيسي )الصورة( تناولت 

الجوالت التي قام بها بلير في أفريقيا أخيرًا، لتدشني 
بعض املبادرات اإلنسانية، وبحث إمكانية مساهمة 

مصر فيها. من جهتها، كانت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانية قد ذكرت في عام 2014 أن بلير يتولى 
منصب مستشار سياسي واقتصادي للسيسي 
بأجر مدفوع، لكن مكتب بلير نفى هذه املعلومات.

14 زيارة 
منذ عزل 

مرسي

خدمات 
واستشارات 

متبادلة
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  شرق
      غرب

استشهاد الفلسطيني 
أنور فالح الساليمة

اســـتـــشـــهـــد الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي، 
أنــــور فـــاح الــســايــمــة )24 عــامــًا(، 
أمس األربعاء، بعدما أطلقت قوات 
ــتـــال اإلســرائــيــلــي الــرصــاص  االحـ
ــهــا، 

ّ
بـــاتـــجـــاه مـــركـــبـــة كـــــان يــســتــقــل

برفقة شبان آخرين، في بلدة الرام 
شمالي القدس املحتلة، فيما ادعت 
قــوات االحــتــال أن جنودها كانوا 
دهس.  لعملية  تعرضهم  يخشون 
ــادر مـــحـــلـــيـــة أن  ــ ــــصـ ــــت مـ ــحــ ــ وأوضــ
»قوات االحتال قتلت الشاب أنور 
فـــاح الــســايــمــة، وأصـــابـــت فــارس 
الــرشــق بــجــروح خــطــيــرة، فــي حني 

تم اعتقال شاب آخر«.
)العربي الجديد( 

ليبيا: قرب نهاية 
معركة سرت

أشـــــــــــار املـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم عـــمـــلـــيـــة 
»الــــبــــنــــيــــان املــــــــرصــــــــوص«، مــحــمــد 
الــغــصــري، إلـــى قـــرب نــهــايــة معركة 
ــم »الـــــــــدولـــــــــة  ــ ــيـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ســــــــــــرت ضـــــــــد تـ
اإلسامية« )داعش(. وقال الغصري 
الــقــصــف  الــــجــــديــــد« إن  »الـــعـــربـــي  لــــ
 
ً
يــزال متواصا املدفعي والجوي ال 
على املعقل األخير للتنظيم بمجمع 
 
ّ
الــحــكــومــي، موضحًا أن واغـــادوغـــو 
وجــــود خــايــا مــتــحــركــة فـــي بعض 
ــم يـــعـــد يــفــيــد  األحــــيــــاء الـــســـكـــنـــيـــة، لــ
»داعــــش« فــي ظــل الــحــصــار الخانق 

املضروب عليه.
)العربي الجديد( 

باهوز إردال يكّذب 
مقتله في سورية

دحــض الــقــيــادي فــي حــزب »العمال 
الــــكــــردســــتــــانــــي«، فـــهـــمـــان حـــســـني، 
امللقب بـ »باهوز إردال«، في حديث 
ــفــــزيــــونــــي مــــــن عــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــم  ــلــ تــ
كــردســتــان الــعــراق إربــيــل، مــا نقلته 
التركية، السبت  وكالة »األناضول« 
املــــــاضــــــي، عـــــن مـــقـــتـــلـــه فـــــي مـــديـــنـــة 
إلى  مشيرًا  ســوريــة،  فــي  القامشلي 
ـــهـــا »لــيــســت إال جــــزءًا مـــن الــحــرب 

ّ
أن

ــة ضـــــد الـــــــحـــــــزب«، الـــــذي  ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلعـ
تصنفه أنقرة »منظمة إرهابية«. 

)العربي الجديد(

مصر: »النور« ينفي 
لقاء بكار وليفني سرًا

قال حزب النور، الذراع السياسية 
إنــه ال  للدعوة السلفية فــي مــصــر، 
صــحــة ملـــا تـــــردد، أخـــيـــرًا، عـــن لــقــاء 
ــه الـــرســـمـــي  ــتـــحـــدثـ ســــــري جـــمـــع مـ
ــار، ووزيــــــــرة الــخــارجــيــة  ــكــ نــــــادر بــ
اإلســــرائــــيــــلــــيــــة الــــســــابــــقــــة، عــضــو 
الـــكـــنـــيـــســـت تـــســـيـــبـــي لـــيـــفـــنـــي، فــي 
بيان  الحزب، في  أميركا. وأضــاف 
رســمــي لــه، أمــس األربــعــاء، أن »كل 
نشاطات بكار في جامعة هارفارد، 
ــار الــجــامــعــة والكلية  كــانــت فــي إطـ
التي يدرس فيها، وبصفته طالبًا 
ــــس بــصــفــة  ــيـ ــ ــــاب ولـ ــطــ ــ ــاقــــي الــ ــبــ كــ

حزبية أو أي صفة أخرى«.  
)العربي الجديد(

قادة أفريقيا يبحثون 
مخاطر التغلغل اإليراني

تـــنـــاقـــش الـــقـــمـــة األفـــريـــقـــيـــة، تــحــت 
عــامــًا   2016 ــام  ــ عــ »إعــــــــان  شــــعــــار 
التركيز على  اإلنسان، مع  لحقوق 
تحتضنها  الـــتـــي  املــــــــرأة«،  حـــقـــوق 
عــاصــمــة روانـــــــدا كــيــغــالــي، يــومــي 
الــحــالــي،  تـــمـــوز  يـــولـــيـــو/  و18   17
قــادة ورؤســـاء حكومات  بمشاركة 
ــديــــد مــن  ــعــ الــ ــارة،  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ 54 دولــــــــة بـ
الــقــضــايــا، بــيــنــهــا مـــصـــادر تهديد 
األمــــن واالســـتـــقـــرار بــالــقــارة، جــراء 
ــار  ــشــ ــتــ الـــتـــغـــلـــغـــل اإليــــــــرانــــــــي، وانــ
ويستبعد،  املــتــشــددة.  الــجــمــاعــات 
خـــال الــقــمــة، مــنــح إســرائــيــل صفة 
بسبب  األفريقي،  باالتحاد  مراقب 
كثيرة،  دول  من  متوقعة  معارضة 
سواء عربية أو حتى أفريقية، نظرًا 
تــشــهــدهــا عملية  الـــتـــي  لــلــعــقــبــات 
الـــــســـــام واألوضـــــــــــــاع املــــتــــدهــــورة 

باألراضي الفلسطينية.
)العربي الجديد(
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أحكام إعدام جديدة
ــــي فـــــؤاد  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ صــــــــادق الــ
األربعاء،  أمس  )الصورة(،  معصوم 
ــديــــدة بــحــق  ــام إعـــــــدام جــ ــكــ عـــلـــى أحــ
»قضايا  سجناء مدانني ومتهمني بـ
إرهـــــابـــــيـــــة خـــــطـــــيـــــرة«، كــــمــــا أعـــلـــن 
الجمهورية،  رئاسة  باسم  املتحدث 
خـــالـــد شـــوانـــي، فـــي بـــيـــان. وجــــاءت 
مـــصـــادقـــة مـــعـــصـــوم بـــعـــد ســـاعـــات 
مـــن إطــــاق زعـــامـــات فـــي مليشيات 
ــدات  ــديــ ــهــ ــــد الــــشــــعــــبــــي«، تــ ــــشـ ــــحـ »الـ
بــاقــتــحــام الــســجــون وإعــــدام الــنــزالء 
فــي حـــال لــم تنفذ الــحــكــومــة أحــكــام 

اإلعدام بحقهم.

مستشار الحكيم: سيطرنا 
على الفلوجة بخبرة 

اإليرانيين
ــم، املــســتــشــار  ــيـ ــكـ ــد مـــحـــســـن الـــحـ ــ أكــ
األعلى  »املجلس  لرئيس  السياسي 
ــــي«، عـــمـــار الــحــكــيــم، أمــس  ــــامـ اإلسـ
إيرانيني،  خبراء  مشاركة  األربــعــاء، 
ــقــــدس«  ــلـــق الــ ــيـ ــائــــد »فـ ــتـــرأســـهـــم قــ يـ
الثوري، قاسم سليماني،  بالحرس 
السيطرة على  استعادة  في معركة 
مــديــنــة الــفــلــوجــة. وكــشــف الــحــكــيــم، 
ــوا،  ــرفــ ــيــــني أشــ ــرانــ ــبــــراء اإليــ الــــخــ أن 
مدينة  معركة  على  مــبــاشــر،  بشكل 
الــفــلــوجــة، واصــفــا خــال مقابلة مع 
وكــالــة »تــســنــيــم« اإليــرانــيــة املعركة 
بـــأنـــهـــا »إنـــــجـــــاز كـــبـــيـــر ملــلــيــشــيــات 

الحشد واالستشارية اإليرانية«.

... و»الحشد« تمنع 
مقاتلي  العشائر دخول 

المدينة
منعت مليشيات »الحشد الشعبي« 
باسم  املــعــروفــني  الــعــشــائــر  مقاتلي 
الــفــلــوجــة«، مــن دخـــول مدينة  »درع 
الفلوجة، رغم صدور قرار من قيادة 
يقودها  الــتــي  املــشــتــركــة،  العمليات 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة حــيــدر 
العبادي، بإشراك مقاتلي العشائر، 
الفلوجة.  مــديــنــة  تــأمــني  عملية  فــي 
وأكــــــــد شــــاهــــد عــــيــــان مـــــن مــقــاتــلــي 
إلى  مشيرًا  الــواقــعــة،  هــذه  العشائر 
أن »قائدا في مليشيات الحشد قال 
العبادي على  لحيدر  لنا، ال سلطة 

الحشد الشعبي«.

البرلمان يستجوب 
وزراء وينهي عضوية 

نواب
قرر البرملان العراقي، أمس األربعاء، 
اســتــجــواب عـــدد مــن الــــــوزراء. وقــال 
الجديد«  »العربي  لـ برملاني  مصدر 
إن رئــاســة الــبــرملــان حـــددت يـــوم 11 
أغــــســــطــــس/آب املـــقـــبـــل الســـتـــجـــواب 
ــر الـــدفـــاع خــالــد الــعــبــيــدي على  وزيــ
األخيرة،  األمنية  الخروقات  خلفية 
والـــحـــديـــث عـــن شــبــهــات فـــســـاد في 
وزارتـــه. وأوضــح املصدر أن رئاسة 
اســـتـــجـــواب وزراء  ــررت  ــ قــ الـــبـــرملـــان 
ــريــــن، بــيــنــهــم وزيـــــر الــنــقــل بــاقــر  آخــ
ــن رئـــيـــس  ــلــ صـــــــــوالغ. إلــــــى ذلـــــــك، أعــ
البرملان، سليم الجبوري )الصورة(، 
خــــــال افـــتـــتـــاحـــه جـــلـــســـة الـــبـــرملـــان 
ــررت  ــة الــــبــــرملــــان قــ ــاســ أمــــــس، أن رئــ
الذين  النواب  إنهاء عضوية بعض 

تجاوزت غياباتهم الحد املقرر.

قتلى وجرحى بتفجير 
سيارة في بغداد

صـــيـــب أكــثــر مــن 20 عــراقــيــا، 
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

أمـــــس األربــــــعــــــاء، بــتــفــجــيــر ســـيـــارة 
مــفــخــخــة فـــي بـــغـــداد، فــيــمــا فــرضــت 
الـــقـــوات الــعــراقــيــة إجـــــــراءات أمــنــيــة 
هجمات  لــحــدوث  تحسبا  مـــشـــددة، 
جديدة. وأوضح مصدر في الشرطة 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن 7  الــعــراقــيــة لـــ
صــيــب 16 على 

ُ
أشــخــاص قــتــلــوا، وأ

األقــل، بتفجير السيارة عند حاجز 
الحسينية  منطقة  في  عراقي  أمني 

شمالي بغداد.
)العربي الجديد(

الــفــلــوجــة، الشهر املــاضــي،  لــم تــخــِف معركة 
الــعــراقــيــة  الــعــاصــمــة  فــي  حقيقة مــا يحصل 
بـــغـــداد، إذ اعــتــقــلــت املــلــيــشــيــات عــــددًا كبيرًا 
مـــن املـــواطـــنـــني أخــــيــــرًا، فـــي الــعــاصــمــة، كما 
اعــتــقــلــت آخـــريـــن مـــّمـــن تــمــكــنــوا مـــن الــهــرب 
»الــدولــة  تنظيم  عليها  يسيطر  مناطق  مــن 
اإلسامية« )داعــش(. وعلى عكس ما تظهر 
للمليشيات فقد  املــنــاصــرة  اإلعـــام  وســائــل 
تـــم اعــتــقــال عـــشـــرات املـــواطـــنـــني، وجميعهم 
مـــن مـــكـــّون طــائــفــي واحـــــد، وتــرحــيــلــهــم إلــى 
املليشيات،  سلطة  تحت  يقع  ســـّري  معتقل 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــنــــي لـ حــســبــمــا يـــفـــيـــد مــــصــــدر أمــ
الجديد«. ويشير املصدر إلى أن »املليشيات 
تملك معتقات خاصة في عدد من مناطق 
الــعــراق، لكن أهمها وأخــطــرهــا، هــو املعتقل 
نــشــئ فــي نــاحــيــة جـــرف الــصــخــر )60 

ُ
الـــذي أ

ــداد(«. فـــي هــذا  ــغــ كــيــلــومــتــرًا جــنــوب غــــرب بــ
بـــأن »املليشيات  املــصــدر  الــســيــاق، يــضــيــف 
تستحدث سجونا مؤقتة في املناطق، التي 
مداهمة  عمليات   

ّ
شــن لغرض  إليها  تتوجه 

داخــل  العسكري  التحشيد  عمليات  تستمر 
أحــيــاء ومــنــاطــق الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد، 
الجيش  التوالي، من قبل  الثالث على  لليوم 
ــل مـــلـــيـــشـــيـــات »الـــحـــشـــد  ــائــ ــــي وفــــصــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــشــعــبــي«. وبـــات مشهد الــدبــابــات والـــدروع 
ــرق وعـــنـــد  ــ ــطـ ــ ــي تـــقـــاطـــعـــات الـ ــ الــــتــــي تـــقـــف فـ
الذين  للبغداديني  مرعبا  الــعــامــة  الــســاحــات 
يــراقــبــون أخــبــار وصــــول قـــيـــادات مليشيات 
ــن الــنــجــف،  »الــــحــــشــــد« لــعــاصــمــتــهــم آتـــــني مــ
وكرباء، وإيران، وسورية. وكان آخر هؤالء، 
وصول زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر 
ــــذي تـــرّجـــل، بــــزي عــســكــري، أول مـــن أمــس  الـ
الــكــرادة، ودار في موقع  الثاثاء، وســط حي 
االعــــتــــداء الــــذي راح ضــحــيــتــه أكــثــر مـــن 500 
ــادة مليشيا  ــ ــق الـــصـــدر كـــبـــار قـ ــ مـــدنـــي. ورافــ
سرايا السام، وسط تصريحات نارية رفض 

واعتقال، ال سيما في مــدن محافظة ديالى 
)شمال شرق بغداد( وصــاح الدين )شمال 
بغداد( وفي داخل بغداد أيضا، وحني يكون 
الشخص الذي يتم اعتقاله على درجة عالية 
إلــى معتقل جرف  من األهمية، يتم ترحيله 

الصخر«.
ويلفت املصدر إلى أنه »ال أحد يعلم إن خرج 
أحد املعتقلني حيا من معتقل جرف الصخر 
بــعــد اعــتــقــالــه أم ال«، كــمــا يــؤكــد أن »ال أحــد 
تتمتع  الــتــي  املليشيات  محاسبة  يستطيع 
الرسمية«.  األمنية  األجــهــزة  من  أكبر  بنفوذ 
ووفقا لشهود عيان وناشطني حقوقيني، فقد 
ارتفعت أعداد املعتقلني لدى املليشيات بعد 
نشوب معركة الفلوجة، إذ تّم اعتقال العشرات 
مــن شــبــاب الفلوجة ورجــالــهــا، الــهــاربــني من 
»داعــش«، كما تّم اعتقال آخرين كانوا تحت 
سطوة التنظيم في قضاء الكرمة، الذي تحرر 
الــنــســاء واألطــفــال إلى  قلت 

ُ
ن ــام، فيما  أيـ منذ 

مــخــيــمــات خــاصــة أعــدتــهــا الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
إلجاء العائات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
الفلوجة  انطاق معركة تحرير  أعلن عن  قد 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن يــــوم اإلثـــنـــني 23 مــايــو/
أيار املاضي، بمشاركة املليشيات إلى جانب 
الــعــراقــيــة، لتنتهي املــعــركــة  الـــقـــوات األمــنــيــة 
رســـمـــيـــا بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــــن بـــدايـــتـــهـــا. فــي 
هــذا اإلطـــار، يــنــّوه الناشط فــي مجال حقوق 
اإلنــــســــان، قــتــيــبــة الـــجـــبـــوري، فـــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن »نساء من الفلوجة 
والكرمة تدعو القوى األمنية إلى إطاق سراح 
املليشيات  أن  ــــدن  وأكـ ــهــــن،  وأزواجــ أبــنــائــهــن 

وتم ذلك بالفعل، بعد ثاثة أشهر من اشتداد 
املــعــارك. ومنذ عــام 2014 لــم تــوافــق الحكومة 
على  الشعبي«  »الحشد  ومليشيات  العراقية 
عـــــودة املــهــجــريــن إلــــى ديــــارهــــم، ال ســيــمــا أن 
الكثير منهم يملكون أراض زراعية وبساتني.

ويـــوجـــد نــحــو 11 ســجــنــا كــبــيــرًا ومــتــوســطــا 

العبادي  الـــوزراء حيدر  رئيس  خالها طلب 
تــأجــيــل تــظــاهــرات اتــفــق الــصــدر مــع تــيــارات 

أخرى على تنفيذها، غدًا الجمعة.
ــة، فــــإن  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ووفـــــقـــــا ملـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة عـ
تظاهرات  إلفشال  يأتي  العسكري  التحشيد 
اقتحام  أو  الــصــدر، ومنع تحولها العتصام 
للمنطقة الخضراء كما حصل سابقا، إذ من 
املقرر أن يستبق العبادي التظاهرات املقررة، 
صباح الجمعة، في ساحة التحرير، بتنظيم 
استعراض عسكري كبير بمناسبة »تحقيق 
انـــتـــصـــارات عــلــى داعــــــش، وذكــــــرى تــأســيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــراقــــيــــة«، عـــقـــب االنــــقــــاب 
 ،1958 ــمــــوز  ــيــــو/تــ يــــولــ  14 فـــــي  الـــعـــســـكـــري 

واإلطاحة بالنظام امللكي في الباد.
املنطقة  بمحيط  األمــنــي  الــتــواجــد  ويــســتــمــر 
الـــخـــضـــراء وســـاحـــة الــتــحــريــر تــحــت ذريــعــة 
تــأمــني االســتــعــراض. وهــي املـــرة األولـــى التي 
اســتــعــراض بهذه  أو  فيها تنظيم حــفــل  يــتــم 
الــبــاد، ما دفــع بقيادات  املناسبة في تاريخ 
 
ً
ســيــاســيــة إلـــى اعــتــبــار االســتــعــراض مفتعا

لتعطيل التظاهرات املقررة.
ومع وصول الصدر إلى بغداد، بدأت قيادات 
الــتــيــار الـــصـــدري بــعــقــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــات 
الصدر  وصفها  الــتــي  للتظاهرة  للتحضير 
بأنها »لتطهير العراق من الفساد«، ردًا على 
طــلــب الــعــبــادي الــــذي قــــال، إنـــه يــأمــل تأجيل 
التظاهرة حتى تحرير املوصل والتركيز على 
تطهير العراق من تنظيم »داعش«. ووصفت 
قــــــيــــــادات عـــســـكـــريـــة عــــراقــــيــــة وســـيـــاســـيـــون 
ومراقبون من مختلف االتجاهات في الباد، 
»تــحــّول بــغــداد إلــى  املــشــهــد فــي الــعــاصــمــة، بـــ

ثـــكـــنـــة عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة تــــحــــوي عـــلـــى أكــثــر 
ــــدروع،  مـــن 2 مــلــيــون قــطــعــة ســــاح، وآالف الـ
الثقيلة،  والــدبــابــات، والــعــربــات، واألســلــحــة 
ــتـــشـــر بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي، وهــــــي تــابــعــة  ــنـ وتـ

للمليشيات والجيش«.
ويــقــول مــصــدر فــي وزارة الــدفــاع إن »وجــود 
املــلــيــشــيــات فـــي بـــغـــداد بـــهـــذه الــكــثــافــة، ومــع 
االنــتــشــار الــهــائــل فــي شــوارعــهــا غــيــر مــريــح، 
الـــســـيـــاســـيـــة  لـــلـــكـــتـــل  ــكـــان وال  ــلـــسـ لـ ــا،  ــ ــــاقــ إطــ

األخرى«. 
ويــوضــح املــصــدر ذاتــــه، وهـــو ضــابــط برتبة 
 »رئــيــس الــحــكــومــة غــيــر قــادر 

ّ
ــن، أن عميد ركـ

 
ّ
أن الشركاء عن  الــرد حــول استفسارات  على 
املليشيات  دخــل  فما  للجيش،  االســتــعــراض 
لتأتي بأسلحتها ودباباتها وتدخل بغداد«؟ 
»الــفــوضــى والــتــصــارع  ويــصــف مــا يــحــدث بـــ
ــلـــى الــــنــــفــــوذ بــــني املـــلـــيـــشـــيـــات واألحــــــــــزاب،  عـ
ذريعة  التظاهرات تحت  ومــحــاولــة إلســكــات 
االستعراض العسكري والحرب على داعش«.
ويــعــتــبــر ســيــاســيــون عـــراقـــيـــون أن األجـــــواء 
الــحــالــيــة فــي الــعــاصــمــة تظهر مـــدى الــصــراع 
الداخلي واالنقسام الحاصل داخل  »التحالف 

الوطني« الحاكم للباد. ويقول عضو الحزب 
»العربي  لـ محمود  مالك  العراقي  الشيوعي 
الجديد« إنه »مع ابتعاد داعــش وخطره عن 
بــغــداد، بـــدأت الــخــافــات تـــزداد وضــوحــا بني 
ــادة املــلــيــشــيــات(، وزعــامــات  ــراء الــحــرب )قــ أمــ
ــو مــــا بـــدا  ــ األحـــــــــزاب، والـــكـــتـــل الــشــيــعــيــة، وهـ
واضــحــا فــي أســلــوب اســتــعــراض املليشيات 
نــفــوذهــا الــعــســكــري، وســـكـــوت الــعــبــادي عن 
تـــغـــّول هــــذه املــلــيــشــيــات الــتــي بــاتــت بمثابة 
حاكم له صاحيات أعلى من الدستور وتنفذ 

ما تريد«، على حّد تعبيره.
والتحشيد  الــعــســكــري  الــتــخــنــدق  أن  ويـــبـــنّي 
ــلـــول شــهــر  ــأتـــي مــــع حـ ــابــــات يـ ومـــشـــهـــد الــــدبــ
ــمــــوز الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر مـــــن األشـــهـــر  ــيــــو/تــ يــــولــ
بالعديد  الرتباطه  العراقيني  لــدى  املشؤومة 
من االنقابات الدموية العسكرية في العراق 
أبرزها االنقاب العسكري على النظام امللكي 

عام 1958 وانقاب حزب البعث 1968.
وتشير مصادر »العربي الجديد« في بغداد، 
ــــوارع الــعــاصــمــة تشهد انــتــشــارًا  إلـــى أن »شـ
كثيفا ملليشيات الحشد الشعبي، مستغلني 
حالة الفوضى األمنية التي تشهدها الباد 
 »الــعــديــد 

ّ
بــعــد تــفــجــيــر الــــكــــرادة«، مــبــيــنــا أن

ــالــــة الــغــضــب  مــــن املـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــغـــلـــت حــ
الـــجـــمـــاهـــيـــري وجـــــــاءت إلـــــى مـــكـــان تــفــجــيــر 
استعراضات  وأقــامــت  بأسلحتها،  الــكــرادة 
ما  طــائــفــيــة«،  عــســكــريــة تخللتها شـــعـــارات 
ــاد حــالــة  ــقـ ــتـ دفـــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة إلـــــى انـ
انــتــشــار الـــســـاح فـــي بـــغـــداد، واصـــفـــا إيــاهــا 

»الفوضى«. بـ
عثمان...

اعتقلتهم ولم ُيعرف مصيرهم حتى اليوم«. 
 إن »هناك معلومات 

ً
ويردف الجبوري، قائا

تــفــيــد بــأنــه تـــم تــرحــيــل املــعــتــقــلــني إلـــى جــرف 
الــصــخــر«، معربا عــن مــخــاوفــه مــن »حصول 
خال  مــن  طائفي،  بطابع  انتقامية  عمليات 

قتلهم وحتى التمثيل بجثثهم«.
يــشــار إلـــى أن نــاحــيــة جـــرف الــصــخــر الــواقــعــة 
شــمــال محافظة بــابــل، مــن بــني املــنــاطــق التي 
شهدت تغييرًا ديمغرافيا كبيرًا، بعد تهجير 
سكانها، وجميعهم من مكّون مذهبي واحد. 
ولــــم تـــتـــّم املـــوافـــقـــة عــلــى عـــــودة الـــســـكـــان بعد 
انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــيــهــا. وهــاجــر 
ت املليشيات والقوات األمنية 

ّ
أهلها عندما شن

معركة ضد تنظيم »داعــش، للسيطرة عليها، 

التي  الصخر،  جــرف  فــي  باملليشيات  خاصا 
ــاتـــت مـــهـــجـــورة تـــمـــامـــا ويـــقـــبـــع فــيــهــا آالف  بـ
ــذيــــن ال تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة أو  املـــعـــتـــقـــلـــني، الــ
املنظمات الدولية من الوصول إليهم، كونها 
مع  الساخنة،  الحرب  مناطق  فة ضمن 

ّ
مصن

الــعــلــم بــأنــه أخــيــرًا طــالــب نــــواب فــي الــبــرملــان 
ــل بــمــا وصــفــوه 

ّ
الـــعـــراقـــي الــحــكــومــة بــالــتــدخ

»املــهــزلــة وإنــهــاء ظــاهــرة ســجــون املليشيات 
»جــبــهــة الـــحـــراك  ــقـــيـــادي بـــ فـــــــورًا«. ويـــقـــول الـ
الشعبي«، محمد عبد الله، إن »جرف الصخر 
ى 

ّ
هـــو غــوانــتــانــمــو الــــعــــراق، مـــع فــــارق يتجل

فــي أوضـــاع الــنــزالء فيها، إذ إن مــا يتعّرض 
ــه املـــعـــتـــقـــلـــون فــــي ســـجـــون املـــلـــيـــشـــيـــات فــي  لــ
ــرات مما  ــ جـــرف الــصــخــر، أبــشــع بــعــشــرات املـ
ويبنّي  لقوله.  وفقا  غوانتانمو«،  فــي  يجري 
ــــود 3 آالف  ــــى وجــ إلـ أن »الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر 
معتقل، وهــنــاك حــاالت وفــيــات مستمرة بني 

املختطفني«.
ويؤكد عبد الله أن »هــذا العدد قد ال يكون 
دقــيــقــا، فمنهم مــن يــقــول إن الــعــدد أكــبــر من 
غا فيه، 

َ
ُمَبال ذلك بكثير، ومنهم من يعتبره 

 عــلــى ضــعــف الــدولــة 
ّ

لــكــنــه فــي الــنــهــايــة يــــدل
ط املليشيات. ذلك، ألن املختطفني في 

ّ
وتسل

تلك السجون لم يصدر بحقهم أية مذكرات 
قضائية أو استدعاء أو حتى شبهات أمنية، 
وأصبحت  طائفية  لــدوافــع  اعتقلوا  لكنهم 
الــــســــجــــون مـــــصـــــدرًا مــــالــــّيــــا لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات، 
وهـــم يــبــتــزون أهـــالـــي الــضــحــايــا والــجــهــات 
الــســيــاســيــة لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مالية 

وغير مالية«.
آدم...

معتقالت بالد 
الرافدين

تهجير 
بذريعة 
اإلرهاب

بغداد ـ آدم محمود

ــت املـــعـــتـــقـــات إحــــــــدى أكـــبـــر  ــاتــ بــ
ــانــــي مــنــهــا  ــل الـــــتـــــي يــــعــ ــ ــاكـ ــ ــــشـ املـ
تـــقـــاريـــر  تـــشـــيـــر  ــيــــون، إذ  ــراقــ ــعــ الــ
الحكومة  حقوقية وتأكيدات مسؤولني في 
باألبرياء.  تعج  املعتقات  أن  إلــى  العراقية 
اعــتــقــال املــواطــنــني وزّجــهــم فــي الــســجــون ال 
أمني كبير  إلى مجهود  العراق  يحتاج في 
ذلك  يتم  بــل  متهم،  عــن  والتقصي  للتحري 
ألســـبـــاب أغــلــبــهــا كــيــديــة أو طــائــفــيــة، كما 
ــاديـــة تــشــجــع املـــســـؤولـــني عن  أن املــنــفــعــة املـ
املـــعـــتـــقـــات ورجـــــــال األمــــــن املـــســـؤولـــني عــن 
عمليات التحقيق مع املعتقلني، في اإلبقاء 

وإن  ممكن،  وقــت  أكــبــر  املتهم سجينا  على 
كان بريئا.

ــي اعــــتــــراف رســـمـــي بـــوجـــود أبــــريــــاء في  وفــ
مــعــتــقــاتــهــا، أعـــلـــنـــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الــعــراقــيــة، يــوم االثــنــني 22 يــونــيــو/حــزيــران 
املــــاضــــي، إخـــــاء ســبــيــل أكـــثـــر مـــن 10 آالف 
معتقل لم تثبت التحقيقات إدانتهم، بينهم 
أكثر من 3 آالف تم إيقافهم بتهمة »اإلرهاب«. 
ــيـــرقـــدار،  ــبـ ــار الـ ــتـ ــقـــاضـــي عـــبـــد الـــسـ وقــــــال الـ
املتحدث باسم السلطة القضائية في بيان، 
أفرجت خال مايو/أيار  الباد  إن »محاكم 
املاضي عن 10373 موقوفا لم تثبت إدانتهم 
ــســب إلــيــهــم، مــنــهــم 8999 مــوقــوفــا تم 

ُ
بــمــا ن

إخاء سبيلهم في مرحلة التحقيق، و1374 

على الشريط الحدودي العراقي السعودي«، 
ــادرت املنطقة تلك  مــؤكــدًا أن مــئــات األســـر غــ
خوفا على أرواحها وقبل كل شيء أعراضها، 
ألن املليشيات تعمل على تغيير تلك املنطقة 
الـــحـــدوديـــة ديــمــوغــرافــيــا وهـــو تــمــهــيــد لضم 
ــاء، كـــمـــا يــطــالــب  ــربــ ــــى كــ مـــديـــنـــة الــنــخــيــب إلـ
بــذلــك أعـــضـــاء مــجــلــس مــحــافــظــة كـــربـــاء، أو 
لدوافع مستقبلية تتعلق بالسعودية وليس 
بالعراق«. ويضيف الضابط أنه قبل شهرين 
»ضغطت املليشيات على القضاء الستصدار 
عشائرية  شخصيات  بحق  اعتقال  مــذكــرات 
مــهــّمــة تــحــت ذريـــعـــة »اإلرهــــــــاب«، مـــن بينها 
فيها  وورد  الشخصيات،  أحــد  بحق  مــذكــرة 
حــديــث عــن تــأثــر الــشــخــص املــعــنــي بـــ »الفكر 
الــوهــابــي« بسبب قــربــه مــن الــســعــوديــة ومن 
ثم وردت عبارة تعاطفه مع تنظيم »داعش« 

عثمان المختار

ــقــــرى واملـــنـــاطـــق  يـــعـــانـــي ســـكـــان الــ
الحدود مع  الواقعة قرب  العراقية 
الــســعــوديــة مـــن تــضــيــيــق مستمر 
تــفــرضــه مــلــيــشــيــات مسلحة عــلــيــهــم، وبـــدأت 
تــرتــفــع وتــيــرتــه فــي األشــهــر الــســتــة املــاضــيــة. 
ــيـــق ســــكــــان مـــنـــاطـــق  ــيـ ويــــشــــمــــل هـــــــذا الـــتـــضـ
من  حولها  ومــا  كالنخيب  األنــبــار  محافظة 
بلدات وقرى مثل جديدة عرعر وآبار الحجاج 
والواحة واملوارد وامللجة وغيرها من مناطق 
عشيرتي شمر وعنزة التي تنتشر على طول 
الشريط الحدودي بني البلدين، وهي تشكل 
بالنسبة لها موطنا تاريخيا منذ عصور ما 
قبل اإلسام. يتعرض هؤالء السكان لضغوط 
تتمثل بعمليات خطف واغتيال وقتل لرموز 
املواشي  إلى جرائم سرقة   

ً
عشائرية، إضافة

واإلبل وعمليات التفتيش الليلية التي تقوم 
بــهــا املــلــيــشــيــات، بـــني حـــني وآخــــــر، مـــن دون 
الــخــيــام بالنسبة  أو  ــنـــازل  املـ مـــراعـــاة حــرمــة 
للبدو في تلك املنطقة. هذه املمارسات دفعت 
أخـــيـــرًا قــســمــا كــبــيــرًا مـــن هــــؤالء إلـــى الــهــجــرة 
داخــل  مناطق  نحو  واالتــجــاه  مناطقهم  مــن 
مـــع األردن مثل  بــعــضــهــا حـــدوديـــة  ــبــــار،  األنــ
الـــرطـــبـــة والــكــيــلــو 160 والـــخـــســـفـــة، وأخــــرى 
العراق  داخــل  معروفة  وغير  متفرقة  مناطق 

وخارجه.
هــذه الهجرة القسرية هي األولــى في تاريخ 
أبــنــاء تــلــك املــنــاطــق، وتــجــري بــصــمــت وســط 
ــارك الــفــلــوجــة  ــعـ انـــشـــغـــال الـــعـــالـــم بــــأحــــداث مـ
وتـــطـــورات املـــوصـــل وجـــرائـــم كـــل مـــن تنظيم 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــش( ومــلــيــشــيــات 
املناطق  بعد  عــن   

ً
فــضــا الشعبي«،  »الــحــشــد 

عن أعني الصحافيني وسيطرة ثاث من أكثر 
املناطق  تلك  على  إيـــران  مــن  قربا  املليشيات 
الــحــدوديــة، وهـــي مليشيات »بــــدر« و»حـــزب 
ــلـــه« و»الـــخـــراســـانـــي« والـــتـــي تــتــشــارك مع  الـ
قوات الشرطة االتحادية العراقية في املقرات 

والثكنات وحتى املابس والسيارات.
وتــشــيــر مــعــلــومــات خـــاصـــة حــصــلــت عليها 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »أكـــثـــر مـــن ألــفــي 
عــــائــــلــــة مـــــن عــــشــــائــــر شــــمــــر وعـــــنـــــزة وزبــــيــــد 
ــيـــم غـــــادروا  ــدلـ ــبـــور والـــبـــو حـــمـــدان والـ والـــجـ
مـــنـــاطـــق ســكــنــهــم عـــلـــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
العراقي السعودي وباعوا إبلهم ومواشيهم 
ــة بــســبــب هــجــمــات  ــارغــ وتــــركــــوا خــيــامــهــم فــ
املليشيات التي بدت مدروسة بعناية لتغيير 
وزارة  في  ضابط  ويكشف  املنطقة«.  طبيعة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة، طــلــب عــــدم ذكــــر اســمــه، 
أن »املــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــلــحــشــد تــقــف وراء 
عــمــلــيــات تــهــجــيــر قــســري لــلــعــشــائــر الــقــاطــنــة 

فرج عنهم خال مرحلة املحاكمة«. 
ُ
آخرون أ

ممن  موقوفا   3456« أن  البيرقدار  وأوضــح 
أفرج عنهم كانت قد ُوجهت إليهم تهم وفق 

املادة الرابعة من قانون مكافحة اإلرهاب«.
ويقول سياسيون إن غالبية أوامر االعتقال 
التي صدرت وفق املادة الرابعة من »قانون 
ذات  املناطق  استهدفت  اإلرهـــاب«،  مكافحة 
وغــرب  فــي وســط وشــمــال  ية 

ّ
الُسن الغالبية 

الباد، مطالبني بإلغاء املادة الرابعة من هذا 
القانون. ووفقا للقانون العراقي، تقع املادة 4 
إرهاب ضمن خمس مواد في قانون مكافحة 
اإلرهــــــاب الــــذي أقــــّر عــــام 2005 فـــي الـــعـــراق، 
وهـــذه املـــادة تـــدور حولها أزمـــة فــي الــعــراق 
ــعــتــبــر 

ُ
ــــدور الـــقـــانـــون حــتــى اآلن. وت مــنــذ صـ

ــا  ــادة الـــرابـــعـــة مـــن الـــقـــانـــون األكـــثـــر رواجــ ــ املــ
وتحتوي  العراقي،  القضاء  في  واستخداما 
على بندين أطلق عليهما »العقوبات«. األول 
 
ً
فاعا ارتكب بصفته  بإعدام كل من  ُيعاقب 

ــال اإلرهـــابـــيـــة،  ــمـ أصــلــيــا أو شــريــكــا فـــي األعـ
ويعاقب املحرض واملخطط واملمول وكل من 
مّكن اإلرهابيني من القيام بالجريمة كفاعل 
أصلي. أما البند الثاني فينّص على العقاب 
بالسجن املــؤبــد لكل مــن أخفى عــن عمد أي 
عمل إجرامي أو تستر على شخص إرهابي. 
وبــحــســب مـــصـــادر قـــانـــونـــيـــة، فــــإن املــحــاكــم 
أغلبهم  املعتقلني،  آالف  عــن  تفرج  العراقية 

قلوا وفق املادة 4 إرهاب.
ُ
اعت

إرهــاب   4 املـــادة  بتهمة  معتقلون ســابــقــون 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مـــا يــجــري  كــشــفــوا لـــ
داخل املعتقات هو عمليات انتقام طائفي، 
وأن ال احــد يدخل من دون أن ينال نصيبا 
من التعذيب، على الرغم من تأكد املحققني 
من براءته. عمر عبد املجيد الذي أفرج عنه 
منذ نحو 6 أشهر بعد اعتقال لشهرين، قال 
إن عملية اعتقاله جرت خال مداهمة قريته 
فــي إحـــدى مناطق شــمــال بــغــداد، الفــتــا إلى 
أن القوات املداهمة اعتقلته ضمن مجموعة 
ــن شـــبـــاب الــــقــــريــــة. عـــبـــد املـــجـــيـــد تــعــرض  مــ
لتعذيب بقيت آثاره ألكثر من ثاثة أشهر، 
وقــد تمكن مــن الــخــروج مــن املعتقل بعدما 
ــعـــت أســــرتــــه مــبــلــغــا مــــن املــــــال لــلــضــابــط  دفـ
إلى  التحقيق معه. فيما لفت  املــســؤول عــن 
كثيرًا  بقوا  معه  قلوا 

ُ
اعت الــذيــن  الشباب  أن 

تــأخــروا فــي تأمني  فــي املعتقل ألن ذويــهــم 
املــبــالــغ املــطــلــوبــة. وأكـــد عــبــد املــجــيــد أيــضــا، 
بــاألبــريــاء، وأكــثــرهــم  أن »املــعــتــقــات مليئة 
مــعــتــقــلــون وفـــــق املـــــــادة 4 إرهـــــــــاب، لــكــنــهــم 
أبرياء وذنبهم أنهم من طائفة معينة، إذ إن 

االعتقاالت تتم العتبارات طائفية«.
أمـــا ريـــاض الـــنـــداوي، فــقــد ُســجــن لــعــام كامل 
ـــل بـــني عــــدد مـــن املـــعـــتـــقـــات، وتــعــرض 

ّ
وتـــنـــق

لــكــســور فــي يـــده وأضــلــعــه بسبب الــتــعــذيــب، 
ــهــم بــأنــه متعاون مــع اإلرهــابــيــني في 

ُ
وهــو ات

تــفــجــيــرات وقــعــت فــي بــغــداد. وقـــال الــنــداوي 
يـــقـــومـــون  ــد« إن »مـــــــن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
بــاملــداهــمــات واعــتــقــال األبـــريـــاء هـــم عناصر 
تعمل لصالح املليشيات، لكنهم ضمن القوات 
األمــــنــــيــــة«، مــعــتــبــرًا أن االعــــتــــقــــاالت تــحــصــل 
مضيفا:  مــاديــة«،  ومنافع  طائفية  »ألســبــاب 
»املـــســـؤولـــون عــن الــتــحــقــيــق وعــنــاصــر األمــن 

وكانت صادرة من محكمة في كرباء. ويؤكد 
املـــصـــدر نــفــســه أن »غـــرفـــة عــمــلــيــات خــاصــة 
باملليشيات يرأسها رئيس مجلس محافظة 
كرباء، نصيف جاسم الخطابي، تعمل على 

تعرية املنطقة تلك من تاريخها«.
ويـــقـــول أحــــد وجـــهـــاء قــبــيــلــة شــمــر الــعــراقــيــة 
الشيخ محمد مفلح  الحدود،  والقاطنة على 

يستفيدون  اعتقال  بعمليات  يقومون  الذين 
إلــى أن »البيوت  من هــذه االعتقاالت«. ولفت 
التي تتم مداهمتها تتعرض لعمليات سرقة، 
 وزنه 

ّ
إذ يسرق عناصر القوة األمنية ما خف

وغا ثمنه بحجة التفتيش بحثا عن أسلحة 
ومـــــواد مــتــفــجــرة، فــيــمــا يــســتــفــيــد املــحــقــقــون 
حتى  رهــيــب،  لتعذيب  بتعريضه  املتهم  مــن 
املــطــلــوب، لكي يتم  يــحــاول ذووه دفــع املبلغ 
اإلفراج عنه«. وفي السياق، أشار الناشط في 
مجال حقوق اإلنسان، القانوني عبد الحميد 
إلــى أن املحققني هــم مــن يتحكمون  الــــراوي، 
ــه »بــإمــكــان  ــى أنــ بــحــريــة املــعــتــقــلــني، الفـــتـــا إلــ
ضابط التحقيق أن يفرج عن أكبر اإلرهابيني 
مهما كثرت األدلــة املادية التي تدينه، ومثل 
هذا األمر ُيعتبر بحسب مبدأ هؤالء املحققني 

صيدًا ثمينا«. 
الـــراوي »يهمهم  لكن هــؤالء املحققني، وفــق 
كــثــيــرًا أن يــكــون املــعــتــقــل بــريــئــا ألنـــه صيد 
سهل وثمني أيضا، فأهله سيدفعون املبلغ 
املطلوب وإن اضطروا إلى بيع ما يملكونه 

ألجل ذلك«، بحسب قوله.
وأكـــــــد أن »الــــحــــكــــومــــة تـــعـــلـــم بـــمـــا يـــجـــري، 
فــالــفــضــائــح واالنــتــهــاكــات الــكــثــيــرة وصلت 
الناشطني  أحــد  وأنــا  للحكومة،  تفاصيلها 
ــة لــكــبــار  ــ ــاألدلـ ــ الــــذيــــن أوصــــلــــوا حـــقـــائـــق وبـ
املسؤولني، وكان الجواب أنهم سيتحققون 
من األمر، وهذا قبل أكثر من سبع سنوات، 
لكن األمر يزداد سوءًا«. وأشار إلى أن »هناك 
جهات في الحكومة تستفيد من املعتقات، 
ــذلــــك لــتــرهــيــب  فـــهـــي مــــصــــدر لــلــتــمــويــل وكــ
اآلخــريــن، وهـــذا ســاح قــوي يستخدم ضد 
الخصوم، لذلك كان الصراع على أشده لنيل 
حقيبة وزارة الداخلية بني القوى السياسية 
)فـــي حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي الــتــي خلفت 

حكومة نوري املالكي في العام 2014(«.
أوضــــــاع املــعــتــقــات والـــســـجـــون الــعــراقــيــة، 
الصحية،  الناحية  مــن  كــارثــي  بــوضــع  تمر 
»الـــعـــربـــي  بـــحـــســـب مـــخـــتـــصـــني تــــحــــدثــــوا لــــ
ــال الــدكــتــور مــحــمــد الــربــيــعــي  الـــجـــديـــد«. وقــ
كثيرة  أمـــراض  عـــدوى  تنقل  »املعتقات  إن 
أن »األمــراض  إلى  الجلدية«، الفتا  أبسطها 
املعدية من بني املخاطر الصحية التي تهدد 

املعتقلني«.

منذ  بـــدأت  استهدافنا  »عملية  إن  الــشــمــري، 
عنزة،  قبيلة  شيخ  فيها  اغتيل  الــتــي  الليلة 
لـــورنـــس مــتــعــب الـــهـــذال، الـــعـــام املـــاضـــي ومــا 
ــنـــا حـــتـــى اآلن نـــتـــعـــرض لــعــمــلــيــة تــرهــيــب  زلـ
ــرد وإبـــــعـــــاد«. ويـــضـــيـــف »داعـــــــش يــعــمــل  ــ وطــ
لصالح إيران سواء تدري أو ال تدري، فكلما 
تنفجر مفخخة ولو على بعد 100 كيلومتر 
جذلة  فــرحــة  املليشيات  تــأتــي  مناطقنا،  مــن 
لقتل واعــتــقــال مــن تــجــده أمــامــهــا ثــم نضطر 
لــلــفــرار لــلــنــجــاة بــمــا بــقــي لــديــنــا«، مــؤكــدًا أن 
املليشيات،  واحتلتها  ُهّجرت  كاملة  مناطق 
وجميعها تقع على الحدود مع السعودية«. 
: »نـــحـــن فـــي بــطــن الـــصـــحـــراء، 

ً
ويــخــتــم قــــائــــا

بالسيارة،  يومني  بغداد مسافة  وبــني  بيننا 
وال نشكل ولم نشكل خطرًا سياسيا أو دينيا 

على أحد، وما نتعرض له مدروس«.
ومــنــاطــق الــنــخــيــب وجـــوارهـــا تــتــمــيــز بأنها 
ــات عــيــون أو آبــــار مــحــفــورة  عـــبـــارة عـــن واحـــ
بــيــوت السكان  تــتــواجــد حولها  بــالــصــحــراء، 
مـــن بــــدو أو عــشــائــر عــربــيــة فــّرقــتــهــا عملية 
بيكو«  »ســايــكــس  باتفاقية  الــحــدود  ترسيم 
)1916(. وتعتبر املناطق الحدودية العراقية 
السعودية البالغة 814 كيلومترًا من املناطق 
الحدود  على  بالوضع  مقارنة  هــدوءًا  األكثر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــتــــى األردنـ الــــســــوريــــة وحــ ــة أو  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ

والتركية.
ــلــــه، فــــي الـــوقـــت  ــــزب الــ وتـــتـــخـــذ مــلــيــشــيــات حـ
أحــد شيوخ عشيرة عنزة  الحالي، من منزل 
مـــقـــرًا لــهــا بــعــد مــقــتــلــه فـــي ظـــــروف غــامــضــة 
ــام املــــاضــــي، يـــرجـــح أن لــلــمــلــيــشــيــات يــدًا  ــعـ الـ
بــهــا، عــلــى الــرغــم مــن تــدويــن الــقــضــيــة ضمن 
ــــاب ونــســبــهــا إلـــى »داعـــــش« على  خــانــة اإلرهـ
ــرار أغـــلـــب الـــجـــرائـــم الـــتـــي تــرتــكــب فـــي تلك  ــ غـ
املنطقة. وال يوجد أي تهديد أمني من تنظيم 
»داعش« على تلك املنطقة، غير أن املليشيات 
مع  الحدودي  الشريط  تواجدها على  تكثف 
الــســعــوديــة وتـــصـــادر آلــيــات ومـــعـــدات قــوات 
بتهميشها  قـــامـــت  بــعــدمــا  ــدود،  ــحــ الــ حــــرس 
ــذا الـــصـــدد، يـــقـــول أحــــد ســكــان  تــمــامــا. فـــي هــ
املــنــطــقــة، فــاضــل الــعــنــزي، الــــذي غـــادرهـــا في 
املــاضــي،  الــعــام  مــن  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
املقفرة وال اآلبار  إن »الهدف ليس الصحراء 
بــاملــاء وال محاربة اإلرهــاب  التي تــدر يوميا 
كما يدعون، لكن املوضوع هو تغيير املنطقة 
وســـكـــانـــهـــا وجــــلــــب آخــــريــــن يــســكــنــونــهــا أو 
تحويلها بالكامل لقاعدة مليشيات تزعج أو 
تسبب قلقا للسعودية، وهذه خطة إيرانية«. 
ويضيف »يجب أال يستغرب أحد ما يحصل، 
فالعراق محتل من إيران وكل شيء بات تحت 

يدها«.
فـــي املـــقـــابـــل، يـــقـــول الـــقـــيـــادي فـــي »الــتــحــالــف 
ــــي الــــــعــــــراقــــــي«، مـــحـــمـــد املــــــوســــــوي،  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
»العربي الجديد« إن تلك االتهامات واهية  لـ
وطــائــفــيــة واملــنــطــقــة مــنــبــع مــهــم مـــن مــنــابــع 
اإلرهــــــاب ويــجــب إبـــقـــاؤهـــا تــحــت الــســيــطــرة، 
ويؤكد أن ال استهداف طائفيا لسكانها على 
اإلطاق وال عاقة للسعودية باألمر، مضيفا 
أن »الحشد الشعبي« قوة تعمل على إحال 
السام ومطاردة داعش أينما وجد بالعراق«.

إال أن الخبير بالشأن العراقي، كمال العاني، 
يقول إن »ظاهرة تهجير أهالي تلك املناطق 
فــي بغداد  تــكــرر  أســلــوب  بشكل غير مباشر 
سابقا واليوم يحدث في سامراء«. ويضيف: 
»املوضوع بحاجة إلى كشف أساليب تعرية 
املناطق من سكانها وإحــال آخرين محلهم 
أو إبقائها تحت رحمة املليشيات لكن املشكلة 
أن الصحافيني ممنوعون من دخولها كما أن 
األضــواء مسلطة على مدن أخرى في العراق 

كالفلوجة واملوصل«.

من معارك جرف الصخر عام 2014 )األناضول(

التهجير معاناة يومية للعراقيين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يتحدث معتقلون سابقون عن تعّرضهم للتعذيب )علي السعدي/فرانس برس(

تبدو بغداد أقرب إلى ثكنة عسكرية، 
الحكومية  ــوات  ــقـ الـ تــنــتــشــر  حــيــث 
والمليشيات الطائفية في أجواء تشبه 

االنقالب العسكري. تظاهرة الصدريّين 
غدًا الجمعة تقلق السلطة وأحزابها، 
المليشيات  ضغوط  نتائج  تترجم  بينما 

بتهم  جماعية  إعدامات  تنفيذ  بإقرار 
يوميًا  ضحيتها  يقع  ُتهم  ــاب.  اإلرهـ
التي  السجون  المعتقلين في  عشرات 

تديرها السلطة الرسمية أو المليشيات، 
وعند  غيره.  وفي  الصخر  جرف  في 
تكشف  السعودية،  العراقية  الحدود 

جــاٍر  تهجير  عــن  عراقيين  ــادات  ــه ش
تلك  في  الديمغرافية  التركيبة  لتغيير 

المنطقة العشائرية

تحقيق

قضية

أماكن للتعذيب واالنتقام 
والكسب المالي

المليشيات تدفع لتغييرات ديمغرافية 
على الحدود السعودية

مطالبات بإلغاء المادة 
الرابعة من »قانون 
مكافحة اإلرهاب«

للمليشيات سجون 
مؤقتة في ديالى وصالح 

الدين وبغداد

يرتبط شهر يوليو 
في ذاكرة العراقيين 

باالنقالبات

أكثر من ألفي عائلة 
غادرت مناطق سكنها 
على الشريط الحدودي

في منطقة جرف الصخر 
)شمال بابل(، معتقالت 

أنشأتها مليشيات، تسجن 
فيها ثالثة آالف شخص 

من مكّون واحد، وفقًا 
للبعض

يعتبر سياسيون عراقيون 
أّن التحشيد العسكري 

للجيش ومليشيات 
الحشد الشعبي في 
بغداد، يهدف إلى 

قمع تظاهرة أنصار التيار 
الصدري المقرّرة غدًا 

الجمعة

العراق

تشهد مناطق صحراوية 
واسعة من الحدود 

العراقية مع السعودية، 
ظاهرة يتخوف منها كثر، 
تختصر بتحركات مليشيات 

بهدف تهجير عشائر 
تلك المنطقة بذريعة 

مكافحة اإلرهاب

تعّج معتقالت العراق 
بمتهمين غير مدانين، 

وهو بدا واضحًا بإطالق 
أكثر من 10 آالف شخص 

أخيرًا لم تثبت إدانتهم، 
مع تحّول اعتقالهم 

إلى وسيلة يجني 
منها المسؤولون عن 

المعتقالت أمواًال طائلة

وقائع

لحقوق  ــداد  ــغ ب ــز  ــرك »م أعــلــن 
نشره  لــه،  تقرير  فــي  اإلنـــســـان«، 
تفشي  عن   ،2015 عــام  مطلع 
ــســل  ــل )ال ــات ــق ــدرن ال ــتـ مـــرض الـ
التابعة  السجون  كل  في  الرئوي( 
التقرير،  ــح  وأوض الــعــدل.  لـــوزارة 
المقصود  الصحي  »اإلهمال  أن 
ــدم  وع ــســجــون،  ال إدارات  ــن  م
ــون وانـــعـــدام  ــج ــس مـــالءمـــة ال
التغذية«،  ــوء  وسـ ــخــدمــات،  ال
تفشي  ــي  ف ــدت  ــاع س ــل  ــوام ع
مرض السل الرئوي«. وذكر التقرير 
نقص  يعانون  »المعتقلين  أن 

المناعة، بسبب سوء التغذية«.

تفشي األمراض
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بعد توقيع وثيقة 
حكومة الوحدة 

التونسية، أمس 
األربعاء، يُطرح 
سيناريو خروج 

رئيس الوزراء الحبيب 
الصيد، والذي 

سيتم إّما بتقديم 
استقالته طوعًا 
أو بسحب الثقة 

من الحكومة 
دستوريًا. وفي 

جميع األحوال، 
إبعاد الصيد حتمّي 

بعد توافق كل 
األحزاب على 

تشكيل حكومة 
جديدة. لكن الصيد 

ينوي تصعيب 
األمور قدر اإلمكان 

دستوريًا

غزة ـ ضياء خليل

بني الحني واآلخر، تنتشر تعليقات تعرب عن 
اإلسالمية  املقاومة  إجــراء حركة  من  الخشية 
»حماس« مفاوضات مع االحتالل اإلسرائيلي. 
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجــــود أي مــفــاوضــات 
مباشرة أو غير مباشرة في الوقت الحالي إال 

 املتخوفني منها يواصلون الحديث عنها.
ّ
أن

 املتخوفني، برز وزير الخارجية املصري، 
َ
وبني

ــكـــري، الـــــذي أفــــــادت وســـائـــل إعـــالم  ســـامـــح شـ
إمــاراتــيــة، أنــه أبــلــغ املــســؤولــني اإلسرائيليني، 
خـــالل زيـــارتـــه األخـــيـــرة إلـــى الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
»رفــــــض مـــصـــر فـــتـــح أي جـــيـــوب خــلــفــيــة بــني 
إســـرائـــيـــل وحـــمـــاس ألن ذلــــك يــهــدد املــشــروع 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي«، بــحــســب مـــا أبــلــغــهــا 

مصدر فلسطيني متواجد في القاهرة.
وقــــبــــل شــــكــــري، اتــــهــــم مــــســــؤول فــــي الـــحـــرس 
الحركة اإلسالمية في غزة،  االيراني،  الثوري 
ــيـــل، وهــو  ــوار مـــع إســـرائـ ــ ــراء حـ ــ بــالــســعــي إلجــ
مـــا ردت عــلــيــه الــحــركــة بــبــيــان عــنــيــف، ينفي 
مفاوضة  تجاه  مبادئها  على  ويؤكد  االتهام 
 يـــصـــدر الـــحـــرس الـــثـــوري 

ّ
االحــــتــــالل، قــبــل أن

ــن تــصــريــحــات  بــيــانــا رســمــيــا يــتــخــلــى فــيــه عـ

مــســتــشــاره الـــذي اتــهــم »حـــمـــاس«. مــن جهته، 
يــقــول الــقــيــادي فــي حــركــة »حـــمـــاس«، النائب 
يحيى موسى،  التشريعي،  املجلس  في  عنها 
 موقف الحركة من املفاوضات مع االحتالل 

ّ
إن

ــى تـــأكـــيـــد، مـــشـــددًا على  ثـــابـــت وال يــحــتــاج إلــ
االحتالل  مع  واملفاوضات  التطبيع  أنها ضد 
اإلســرائــيــلــي، كــون ذلــك أثبت فشله على مــدار 
أكــثــر مـــن عــقــديــن مـــن الـــزمـــن. ويـــؤكـــد مــوســى 
 موقف حركة »حماس« 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

مــن املــفــاوضــات مــع االحــتــالل واضـــح فــي ظل 
اتصال  قــنــوات  أي  فتح  أو  للتفاوض  رفضها 
 
ّ
مــــع االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، وخـــصـــوصـــا أن

التجربة أثبتت فشل هذا الطريق الذي سلكته 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــعــقــديــن ولــــم يحقق 
شــيــئــا لــشــعــبــنــا. وقــبــل ذلــــك، قــالــت »حــمــاس« 
فــي بــيــان رســمــي: »يــعــرف الــقــاصــي والــدانــي 
 سياسة 

ّ
الــثــوري اإليــرانــي أن الــحــرس  ومنهم 

حماس الرسمية والفعلية هي عدم التفاوض 
رأس  الصهيوني، وستظل حماس  العدو  مع 
حــربــة املــقــاومــة فـــي فــلــســطــني حــتــى الــتــحــريــر 

والعودة بإذن الله«.
ــه، يـــــقـــــول مـــــديـــــر مـــــركـــــز »أبـــــحـــــاث  ــتــ ــهــ مــــــن جــ
»الـــعـــربـــي  ـــ ــون لـ ــ ــدهـ ــ ــم املـ ــيــ املـــســـتـــقـــبـــل«، إبــــراهــ
 االتــهــامــات الــتــي تــوجــه لحركة 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــراف من  »حــمــاس« تــعــود لخشية بعض األطــ
وصـــول الــحــركــة إلـــى اتــفــاق يــصــب فــي صالح 
بالرغم من عدم وجود  الفلسطينية،  املقاومة 
أي اتصاالت مع االحتالل في املرحلة الحالية.

وبالرغم   حركة »حماس«، 
ّ
أن املدهون  ويؤكد 

من وجود بعض امللفات التي تحتاج إلى فتح 
قنوات اتصال مع االحتالل، 

كــمــلــف الــجــنــود األســـــرى املــفــقــوديــن فـــي غــزة  
والتهدئة، إال أنها ال تزال تحرص على وجود 
طرف ثالث وسيط في هذه االتصاالت. وينّبه 

 بعض األطــــراف، عبر االتــهــامــات التي 
ّ
إلــى أن

لتشويه صورة  الحركة، تسعى  إلى  وجهتها 
»حماس« والقول إنها ال تختلف كثيرًا عنهم، 
خصوصا الدول التي تقيم عالقات باالحتالل 
وتــطــبــع مــعــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن االتــهــامــات 
معلومات  إلــى  تستند  ال  للحركة  توجه  التي 
حقيقية بشأن وجود مفاوضات بني إسرائيل 

و»حماس«.
 »حــمــاس« حني تفتح 

ّ
ويشير املــدهــون إلــى أن

أي قناة اتصال مع االحتالل »لن تقوم بإخفاء 
األمــــر عــلــى جــمــهــورهــا، وستعلنه عــلــى املــأ، 
لن  االحــتــالل   مفاوضاتها مع 

ّ
أن تعلم  كونها 

أو  الفلسطينية،  السلطة  كــمــفــاوضــات  تــكــون 
بعض األنظمة العربية«، على حد قوله.

 »حـــمـــاس« ال 
ّ
ويــضــيــف املــحــلــل الــســيــاســي أن

تــزال تشعر أن »االحــتــالل عجز عــن هزيمتها 
بالرغم من الحروب التي شنها ضدها وضد 

القطاع«.
»الــعــربــي   املــــدهــــون يـــدعـــو فـــي حــديــثــه لـــ

ّ
لـــكـــن

الجديد«، »حــمــاس« إلــى ضــرورة التفكير في 
في  االحتالل  اتصال مباشرة مع  قنوات  فتح 
ظــل تضييق األنــظــمــة الــعــربــيــة الــخــنــاق على 
الحركة وعدم وجود وسطاء نزيهني ووجود 
ــــى تــحــريــك  مـــلـــفـــات خـــاصـــة عـــالـــقـــة تـــحـــتـــاج إلـ

كاألسرى والتهدئة بغزة.
ولـــم تـــفـــاوض »حـــمـــاس« إســرائــيــل حــتــى اآلن 
ــهــا عــبــر وســـطـــاء ومــنــهــم 

ّ
بــشــكــل مــبــاشــر، لــكــن

مصر وأملانيا التي فاوضت بشكل غير مباشر 
إلتمام صفقة تبادل األسرى قبل سنوات، وهو 

ما أدى إلى إنجاز صفقة »وفاء األحرار«.

صالح النعامي

ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن تــــــأكــــــيــــــدات الـــــقـــــيـــــادات  ــلـ ــ عـ
تركيا  مع  االتــفــاق  أن  العلنية،  اإلسرائيلية 
مع  االستراتيجية  الــعــالقــات  على  يؤثر  لــن 
كـــل مـــن الــيــونــان وقـــبـــرص، إال أن تـــل أبــيــب 
الــواقــع أن يفضي هـــذا االتــفــاق  تخشى فــي 
لــلــمــّس بــالــتــحــالــف الــــذي يــربــطــهــا بــكــل من 
أثينا ونيقوسيا. ووفقا ألوساط إسرائيلية 
مسؤولة، فإن القبارصة واليونانيني ليسوا 
ــتــــعــــادة إســـرائـــيـــل  مـــنـــزعـــجـــني فـــقـــط مــــن اســ
وتــــركــــيــــا عـــالقـــاتـــهـــمـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــل 
بشكل أساس من تفاصيل االتفاق الذي تّم 

التوصل إليه بني الجانبني، السيما البنود 
املتعلقة بالشق االقتصادي.

اعتبارات اقتصادية
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نـــقـــل مــــوقــــع صــحــيــفــة 
»ميكور ريشون«، مساء الجمعة، عن مصدر 
إسرائيلي رسمي قوله، إن »االتفاق املبدئي 
ــرة وتـــــل أبـــيـــب عـــلـــى تـــدشـــني خــط  ــقــ ـــني أنــ بـ
ومنها  تركيا،  إلــى  اإلسرائيلي  الــغــاز  لنقل 
إلـــى أوروبـــــا، يــثــيــر قــلــقــا كــبــيــرًا فــي قــبــرص، 
ألن هـــذا الــخــط يــفــتــرض أن يــمــّر فـــي املــيــاه 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــقــبــارصــة األتــــــراك«. 
واستدرك املسؤول اإلسرائيلي: »على الرغم 
مـــن الــحــســاســيــة الـــتـــي يــبــديــهــا الــقــبــارصــة 
اإلسرائيلي  التركي  لالتفاق  واليونانيون، 
بشأن أنبوب الغاز، إال أن إسرائيل ماضية 
املادية  العوائد  بسبب  االتــفــاق  تطبيق  فــي 
ــل مــن  ــيـ ــرائـ الــضــخــمــة الـــتـــي ســتــجــنــيــهــا إسـ
ــــاف املـــصـــدر أن  االتـــفـــاق مـــع األتـــــــراك«. وأضـ
»احتياطي الغاز في كل من حقلي ليفيتان 
وتــامــار، يــقــّدر بـــ 900 مليار متر مكعب من 
الغاز، 150 مليار متر مكّعب منها مخصص 
لــلــتــصــديــر. مـــا يــعــنــي أن تــطــبــيــق االتـــفـــاق 
ســيــفــضــي إلـــــى إحـــــــداث طـــفـــرة نـــوعـــيـــة فــي 

أوضاع إسرائيل االقتصادية«.
ــلــــى أن  وشــــــــــّدد املــــــســــــؤول اإلســــرائــــيــــلــــي عــ
االعتبارات  أهم  ُيعّد  االقتصادي  »االعتبار 
ــيــــل  ــــن تـــركـــيـــا وإســــرائــ  مـ

ً
ــعــــت كــــــال ــتــــي دفــ الــ

للتوقيع على االتــفــاق األخــيــر«. وكــشــف أن 
وديلك  األميركية  إينيرجي  نوبل  »شركتي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، الــلــتــني تــحــتــكــران اســتــغــالل 
حـــقـــول الـــغـــاز اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، تــوّصــلــتــا إلــى 
الــطــرق لتسويق  أفــضــل  أن  مــفــادهــا،  قناعة 
الغاز ستكون من خالل تركيا. بالتالي من 

املــتــوقــع أن ينقل األنــبــوب الــغــاز مــن حقلي 
الغاز  قــاعــدة تصدير  إلــى  وتــامــار  ليفيتان 

في مدينة جيهان التركية«. 
وأشار املسؤول إلى أن »مرور أنبوب الغاز 
ــاه اإلقــلــيــمــيــة لــلــجــزء الـــتـــركـــي من  ــيـ عــبــر املـ
قــبــرص، تــفــرضــه االعــتــبــارات االقــتــصــاديــة، 
ــذه املــيــاه  ــارج هــ ــ ـــرور خـ ــ عــلــى اعـــتـــبـــار أن املـ
سيزيد من طول األنبوب ويفاقم من فاتورة 

تدشينه«.

مخاوف قبرصية ويونانية
وقد كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
الـــــوزراء اإلســرائــيــلــي، بنيامني  أن »رئــيــس 
ــذي يـــدرك حــســاســيــة قبرص  نــتــنــيــاهــو، والــ
اتصل  التركي،  الجزء  مياه  في  الغاز  ملــرور 
ــة، نــيــكــوس  ــيــ ــانــ ــيــــونــ بـــرئـــيـــس قـــبـــرصـــي الــ
ـــث مـــعـــه مــجــمــل  ــحـ ــاديــــس، وبــ ــيــ ــتــــاســ أنــــاســ
االتفاق التركي اإلسرائيلي وتداعياته على 
العالقات بني الجانبني«. وحسب الصحيفة، 
فإن »االتصال لم ينجح في تهدئة مخاوف 
الـــقـــبـــارصـــة، فــاملــتــحــدث بــلــســان الــحــكــومــة 
على  ستعمل  نيقوسيا  أن  أكــد  القبرصية، 
ــاز بني  ــغـ ــبـــوب الـ ــدم الـــســـمـــاح بــتــدشــني أنـ عــ
تــركــيــا وإســـرائـــيـــل، قــبــل أن يــتــم حــل األزمـــة 
القبرصية برمتها«. ونوّهت الصحيفة إلى 

أن »ما يزيد األمور تعقيدًا حقيقة أن تركيا 
وترفض  القبرصية،  بالحكومة  تعترف  ال 

إيالء مالحظاتها اهتماما يذكر«.
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مـــن املــتــوقــع أن ينسف 
ــاق الـــتـــركـــي اإلســـرائـــيـــلـــي جــمــلــة مــن  ــ ــفـ ــ االتـ
ــات الـــتـــي ســبــق أن تــوصــلــت إلــيــهــا  ــاقـ ــفـ االتـ
كــل مــن إســرائــيــل والــيــونــان. فقد سبق لكل 
مـــن نــتــنــيــاهــو ورئـــيـــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي 
 

ّ
ألــيــكــســيــس تــســيــبــراس، أن اتــفــقــا قــبــل أقـــل

ــبـــوب لــنــقــل الــغــاز  مـــن عــــام عــلــى تـــدشـــني أنـ
ــان،  ــيـــونـ اإلســـرائـــيـــلـــي إلـــــى أوروبــــــــا عـــبـــر الـ
وقــــّدرت تكلفة تــدشــني األنــبــوب 6 مليارات 
دوالر. وقد فضلت إسرائيل الخيار التركي 
األنبوب بينها  ليس فقط ألن كلفة تدشني 
وبـــني تــركــيــا ســتــكــون أقـــل بكثير، بــل أيضا 
ألن األوضــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة املــــمــــتــــازة فــي 
ألنقرة  ستسمح  بــالــيــونــان،  مقارنة  تركيا، 
باستيراد كمية كبيرة من الغاز اإلسرائيلي. 
ــلـــي الــتــركــي  ــيـ ــرائـ ــدد االتــــفــــاق اإلسـ ــهـ كـــمـــا يـ
اتفاق املبادئ الذي أعلنته كل من إسرائيل 
ــول تـــدشـــني شــبــكــة  ــ ــبــــرص حـ ــيــــونــــان وقــ والــ
هذا  فــي  الثالثة.  للكيانات  مــوحــدة  كهرباء 
»مــعــاريــف« عشية  اإلطـــار، كشفت صحيفة 
اإلعالن عن االتفاق التركي اإلسرائيلي، عن 
أن »الحكومة اليونانية أرسلت رسائل عدة 
لتل أبيب، تحثها على عدم إبرام االتفاق مع 
أنقرة، ومحذرة من التداعيات السلبية لهذا 
االتفاق على العالقات الثنائية بني تل أبيب 
وأثــيــنــا«. مــع الــعــلــم أن الــيــونــان وإســرائــيــل 
ــاورات الــعــســكــريــة  ــنــ أجــريــتــا الــعــديــد مـــن املــ
االستراتيجي  الــتــعــاون  ــل  املــشــتــركــة، ووصـ
بني الجانبني إلى حّد أن الحكومة اليونانية 
طلبت من تل أبيب مساعدتها على تطوير 

أجهزتها االستخبارية.
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»حماس« تتمسك برفض المفاوضات مع االحتاللاالتفاق مع تركيا يهدد تحالف إسرائيل مع اليونان وقبرص

إذا أصـــر )الــصــيــد( عــلــى الــلــجــوء إلـــيـــه. وكـــان 
حزب »نداء تونس« أول الداعني إلى استقالة 
الصيد، لينضم إليه رئيس »مشروع تونس«، 
محسن مــرزوق، بعدما أعلن، في البداية، عن 
دعمه له، لكنه سرعان ما غّير موقفه بمجرد 
ــاورات. وســــّجــــل، أول مـــن أمــس  ــ ــشـ ــ انـــطـــالق املـ
الــثــالثــاء، دخــول حــزب االتــحــاد الوطني الحر 

ــي رئــاســة 
َ
 مــؤســســت

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن لــــ

تــزاالن على  ال  الحكومة  الجمهورية ورئاسة 
ــه، بــعــد الــلــقــاء الــفــاتــر الــــذي جمع  ــ املـــوقـــف ذاتـ
الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي 
ــــوم اإلثــــنــــني املــــاضــــي، وانــطــلــقــت  بـــالـــصـــيـــد، يـ
رئيس  مــن  الثقة  سحب  حملة  مباشرة  بعده 
البرملان،  الحكومة سياسيا، قبل سحبها في 

على الخط ذاته، ليؤكد رئيسه سليم الرياحي 
ــه الـــصـــيـــد لـــالســـتـــقـــالـــة، وعــــــدم تــعــقــيــد  ــوتــ دعــ

الوضع.
النهضة  حركة  أن  يؤكد  الجميع  كــان  وفيما 
أبــقــت عــلــى دعــمــهــا لــلــصــيــد إلـــى آخـــر لحظة، 
الدين  نــور  السياسي،  مكتبها  رئــيــس  صـــّرح 
الــعــربــاوي، بما أكــدتــه مــصــادر مــن »الحركة« 

الحركة  أن  أســبــوع،  منذ  الجديد«،  »العربي  لـ
ستشكر الصيد على جهوده، لكنها ستدعوه 
ــــح الـــعـــربـــاوي مــوقــف حــزبــه،  لــلــرحــيــل. وأوضـ
ه 

ّ
أن بشكل حاسم، في تصريح إذاعــي، مؤكدًا 

»إذا أصــر السبسي ونــداء تونس على رحيل 
الــصــيــد، وهـــمـــا الــجــهــتــان الــلــتــان اخـــتـــارتـــاه، 
فـــإن النهضة لــن تتشبث بـــه، عــلــى الــرغــم من 

أنــهــا ال تــشــكــك فـــي جــهــد الـــرجـــل ووطــنــيــتــه«. 
ــنـــني املــاضــي  ــاء اإلثـ ــقـ  »لـ

ّ
ــاوي إن ــربـ ــعـ وقـــــال الـ

بــني الــرجــلــني، حمل إشـــارات واضــحــة لنهاية 
الـــعـــالقـــة بــيــنــهــمــا«، داعـــيـــا الــصــيــد إلــــى عــدم 
تعقيد األمــور. وجــاء تأكيد زعيم »النهضة«، 
راشــد الغنوشي، أمس األربــعــاء، عقب توقيع 
الـــوثـــيـــقـــة، لــيــوضــح املـــوقـــف نــهــائــيــا، إذ دعــا 
ــام تنفيذ  ــ الــحــكــومــة إلــــى إفـــســـاح الــطــريــق أمـ
املبادرة، ألن البالد ال تتحمل حالة الضبابية.

وعلى الرغم من أن الصيد لم يعلن عن موقفه، 
رســمــيــا، أشــــار الــرئــيــس الــســبــســي، فـــي كلمة 
إلى  قــرطــاج،  اتــفــاق  التوقيع على  ألقاها بعد 
أنه يظن أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، 
 نظيفا، وقام بواجبه كما 

ً
الذي يعتبره »رجال

النواب  مجلس  إلــى  التوجه  ل 
ّ

يفض ينبغي«، 
حتى ُيبنّي األعمال التي قام بها، مؤكدًا أننا 
»ال نشك بما قام به منذ اآلن«. وشّدد السبسي 
ــتـــي تـــخـــتـــار رئــيــس  عـــلـــى أن األحــــــــزاب هــــي الـ
الــحــكــومــة ولــيــس الــرئــيــس، كــمــا يــنــص عليه 
الدستور، ملمحا إلى أنها )األحــزاب( طالبت 

بتغيير الصيد.
أمــام  الطريق  لتقطع  السبسي  إشـــارة  وتــأتــي 
ــراج الــرئــيــس والــتــحــالــف  ــ الــصــيــد نــفــســه، إلحـ
تقديم  عملية  وإلفـــراغ  ينوي،  كما  الحكومي، 
املــنــجــزات مــن محتواها، بما أن كــل األحـــزاب 
التي سحبت ثقتها من الصيد تقر بمجهوده. 
»الــعــربــي  وتــشــيــر بــعــض املــصــادر الــخــاصــة لـــ
إلــى أن املــشــاورات الخلفية للصيد  الــجــديــد« 
األيــام  الفاعلة، خــالل  الشخصيات  مع بعض 
املــاضــيــة، لـــم تــفــلــح فـــي تــغــيــيــر املـــوقـــف، ومــن 
ــزاب  بــيــنــهــا لــقــاء مـــع الــغــنــوشــي، مـــا جــعــل أحـ
الــتــحــالــف الــثــالثــة، بــاســتــثــنــاء »آفـــــاق«، تعلن 
املوقف ذاته، وفي الوقت ذاته، من خالل شكر 

الصيد ودعوته للرحيل.
ويــبــقــى أن ُيـــطـــرح الــســيــنــاريــو الـــدســـتـــوري، 
ــذي يــتــم بــمــقــتــضــاه تــغــيــيــر الــحــكــومــة، إذ  ــ والـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أنــه  تــشــيــر مــصــادر لـــ
»إذا لـــم يــســتــقــل رئــيــس الــحــكــومــة مـــن تــلــقــاء 
نفسه، فسيكون على األحزاب توقيع عريضة 
أو يقّدم عــدد من  الحكومة،  الثقة من  لسحب 
الــوزراء استقالتهم، ليضطر رئيس الحكومة 
البرملان  أمـــام  الــجــديــدة  عــرض تشكيلته  إلــى 
لــنــيــل الــثــقــة عــلــيــهــا كــامــلــة مـــن جـــديـــد، مثلما 
حصل إبان التعديل الوزاري األخير. وطرحت 
»العربي الجديد«  قيادات من »نداء تونس« لـ
»الــنــداء«، و»االتــحــاد  أن يستقيل وزراء  فكرة 

الوطني الحر«، للدخول في هذه املرحلة.
وفـــي حـــني يــقــر الــدســتــور فـــي فــصــلــه الــســابــع 
والــتــســعــني أن تــقــديــم عــريــضــة لــســحــب الثقة 
الحكومة  اعــتــمــادهــا إلعــفــاء  يــتــم  أن  ال يمكن 
تونس  تعيش  إذ  االستثنائية،  الــظــروف  فــي 
مـــنـــذ شـــهـــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي تــحــت 
وطأة إجــراء استثنائي، وهو حالة الطوارئ، 
ــا يــعــد الـــلـــجـــوء لــســحــب الــثــقــة غــيــر مــمــكــن،  مـ
ــونـــس،  ــــي حــــــزب نـــــــداء تـ يــــوضــــح الــــقــــيــــادي فـ
حــاتــم الــفــرجــانــي، أن املــســألــة كــانــت موضوع 
درس وأنــه سيتم رفــع حالة الــطــوارئ فــي 22 
يوليو/ تموز الحالي. وبذلك ينتهي التمديد 
إثر  وسيتم  التونسي،  الرئيس  بــه  أذن  الـــذي 
ذلــك االنــطــالق فــي إجــــراءات سحب الثقة من 
استقالته طواعية خالل  يقدم  لــم  مــا  الصيد، 

هذه الفترة.
لكن الــســؤال املــهــم يتمثل فــي إصـــرار الصيد 
كل  فــي  الـــذي سينتهي  السيناريو  هــذا  على 
ــعـــاده، بــعــدمــا اتــفــقــت األغــلــبــيــة  ــإبـ الــــحــــاالت بـ
املــطــلــقــة فــي الــبــرملــان عــلــى ذلـــك، وقـــد ال يقود 
ــه،  ــ ــازاتـ ــ ــجـ ــ ــراض إنـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـــــالـــــضـــــرورة إلـــــــى اسـ
ل مسار تشكيل الحكومة 

ّ
خصوصا وهو يعط

معطيات  كشف  الصيد  ينوي  فهل  الجديدة. 
جــديــدة وإحـــراج الجميع بــذلــك، أو ينتقم من 
بعض املواقف والتصريحات التي أهانته، أو 
يراوغ الجميع، بمن فيهم السبسي، ويستقيل 

»العربي الجديد«. كما يؤكد أحد مقربيه لـ

تقريرتحليل

نتنياهو بحث مع 
أناستاسياديس االتفاق 

التركي اإلسرائيلي

سيناريو خروج الحبيب الصيد

النار مجّددًا  التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي،  الرئيس  فتح 
على خلفه الباجي قائد السبسي، داعيًا إياه إلى تقديم استقالته. وقال 
»الفيسبوك«،  على  الرسمية  صفحته  على  نشره  نص  في  المرزوقي، 
إنه »سيسامح السبسي إذا عاد إلى بيته، لكي تتمكن تونس من إعداد 
الوطنية«.  والوحدة  االستقرار  من  األدنــى  الحد  ظل  في  مستقبلها 
ويأتي هذا، ردًا على ما قاله السبسي حول إشاعة وفاته »سامحوني... 

ال زلت حيًّا«.

المرزوقي يدعو السبسي لالستقالة

الحدث

تونس ـ وليد التليلي

ــيــــوم  ــــس بـــــــــدءًا مـــــن الــ ــونـ ــ ــل تـ ــ ــــدخـ تـ
ــــث عـــن  ــــحـ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــلــ ــ ــيـــــس، رحــ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
الــجــديــدة  الــحــكــومــة  أســمــاء وزراء 
ـــــــع مـــمـــثـــلـــو األحـــــــزاب 

ّ
ورئــــيــــســــهــــا، بـــعـــدمـــا وق

الــحــوار،  املــشــاركــة فــي  التونسية واملــنــظــمــات 
ــاء، فـــي قــصــر قــــرطــــاج، الــوثــيــقــة  ــ ــعـ ــ أمــــس األربـ
الــخــتــامــيــة حــــول حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة. 
ويــعــتــبــر الــتــوصــل إلــــى هــــذه الــنــتــيــجــة، بحد 
ذاته، مؤشرًا يبعث رسالة طمأنة للتونسيني، 
ويهدئ األجواء املتوترة، بشكل عام في البالد. 
ومــهــمــة تــحــديــد األســـمـــاء تــبــدو أكــثــر تعقيدًا 
للحكومة،  العامة  السياسة  على  االتــفــاق  مــن 
على عكس ما هو سائد في بقية دول العالم. 
لذلك، ُينتظر أن تكون املشاورات حول تركيبة 
وعــنــاصــر هــــذه الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عــســيــرة، 
وقد ال تقود بالسرعة املنتظرة لتشكيلها في 
أولى  ملتابعني. وتصطدم  وفقا  املقبلة،  األيــام 
الــخــطــوات بــمــوقــف رئــيــس الــحــكــومــة الحالي 
ــان ســيــســتــقــيــل  ــ الــحــبــيــب الـــصـــيـــد، وإذا مــــا كـ
عــن خليفته،  للبحث  املــجــال  ويفسح  طواعية 
للوقوف  الجميع  ويضطر  ذلــك  سيرفض  أو 
أمام البرملان، مما قد يؤجل تشكيل الحكومة 
ــرى، مـــع كل  ــ إلـــى ثــالثــة أو أربـــعـــة أســابــيــع أخـ

االنعكاسات السياسية لأمر. 
رئيس  يؤكد  الوثيقة،  توقيع  ما يخّص  وفــي 
البرملان التونسي محمد الناصر أن املشاورات 
حــــول حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة انــتــهــت في 
قصر قرطاج وانتقلت بذلك إلى البرملان الذي 
لن يتأخر في ممارسة واجبه الدستوري في 
سحب الثقة أو منحها للحكومة، فيما تؤكد 
ــهـــال الــحــبــيــب  ــداء تـــونـــس« إمـ ــ قــــيــــادات فـــي »نــ
الـــصـــيـــد لـــغـــايـــة 22 يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز الـــحـــالـــي 
لــالســتــقــالــة طــوعــا قــبــل الـــوصـــول إلـــى توقيع 
»الــعــربــي  عــريــضــة ضـــــده. ويـــقـــول الـــنـــاصـــر لـــ
الــــجــــديــــد« إنـــــه جــــــرى، أمــــــس، الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
التي جــاءت كنتيجة، وصفها  الوحدة  وثيقة 
»املــمــتــازة«، لــلــمــشــاورات الــتــي تــمــت. وحــول  بـــ
مــصــيــر الــصــيــد، تـــؤكـــد مـــصـــادر حــزبــيــة عــدة 

عادل األحمدي

السالم  مــشــاورات  يتجه موعد استئناف 
الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــرعـــاهـــا األمــــــم املــتــحــدة 
إلــى الــتــأجــيــل، قبل يــوم واحـــد مــن املوعد 
عــلــى  ــاق  ــ ــفـ ــ اتـ ــــرر الســـتـــئـــنـــافـــهـــا دون  ــقـ ــ املـ
بـــدأ املبعوث  الــكــويــت، فيما  إلـــى  الـــعـــودة 
الشيخ  ولد  إسماعيل  اليمن،  إلى  األممي 
أحمد، لقاءات مع ممثلي االنقالبيني في 
العاصمة صنعاء، مع فشل مجلس األمن 
الدولي بإصدار بيان رئاسي يؤيد جهود 
املــبــعــوث الـــدولـــي ويـــحـــث األطــــــراف على 

العودة لطاولة التشاور.
ــــب مــن  ــريـ ــ ــيــــاســــي قـ ــــدر ســ وأوضــــــــــح مـــــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــرئـــاســـة الــيــمــنــيــة لـــ
ــر الــواقــع  أن الــتــأجــيــل بـــات فـــي حــكــم األمــ
بــعــد الــلــقــاء الـــذي عــقــده الــرئــيــس عبدربه 
الـــثـــالثـــاء  األول  أمــــــس  هــــــــادي  مـــنـــصـــور 
باملبعوث األممي، وطالب فيه بضمانات 
ــاورات، بما  ــشـ واضــحــة قــبــل اســتــئــنــاف املـ
ال يــســمــح لــالنــقــالبــيــني بــتــكــرار املــمــاطــلــة 
والتهرب من املرجعيات. ووفقا للمصدر، 
ــإن الـــحـــديـــث عـــن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة من  فــ
بالخطوات  مرتبطا  يـــزال  مــا  املـــشـــاورات، 
املـــطـــلـــوبـــة مــــن الــــطــــرف اآلخــــــــر، وتــتــمــثــل 
باملرجعيات  الــتــزامــات واضــحــة  بــتــقــديــم 
ومقتضيات قرار مجلس األمن 2216، بما 
فــي ذلـــك االنــســحــابــات مــن املـــدن وتسليم 

مؤسسات الدولة للحكومة الشرعية.
ووصــل مبعوث األمــم املتحدة، إسماعيل 
ــــى صـــنـــعـــاء أمـــس  ــمــــد، إلـ ــد الـــشـــيـــخ أحــ ــ ولـ
ــقـــاءات مـــع مــمــثــلــني عن  ــاء، لــعــقــد لـ ــعــ األربــ
جماعة »أنصار الله« )الحوثيني( وحزب 
»املــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام« الــــذي يــتــرأســه 
الــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، 
والــتــبــاحــث حــــول اســتــئــنــاف املــــشــــاورات 
والخطوات املطلوبة املطروحة من الطرف 
الحكومي بما يساعد على إنجاح جهود 
ــانـــت جــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه«  الــــســــالم. وكـ
مــمــثــلــة بـــاملـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــجــمــاعــة، 

ورئـــــــيـــــــس وفـــــــدهـــــــا املـــــــــفـــــــــاوض، مـــحـــمـــد 
ــام، الــتــزامــهــا  ــ عــبــدالــســالم، أعــلــنــت مــنــذ أيـ
ــاورات فــي موعدها  بــالــحــضــور إلـــى املـــشـ
ــــن دون  ــدًا الـــجـــمـــعـــة( »مـ ــ املـــتـــفـــق عــلــيــه )غــ
شروط مسبقة«، غير أن الطرف الحكومي، 
قّدم مطالب الستئناف املشاورات، أبرزها 
املجتمع  ومطالبة  باملرجعيات،  االلــتــزام 
الدولي بالضغط على االنقالبيني لتنفيذ 

التزاماتهم.
وفــشــل مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي فـــي األيـــام 
ــر مــــن مــــــرة، بــــإصــــدار بــيــان  ــثـ األخــــيــــرة أكـ
رئــاســي يــؤيــد جــهــود ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، 
ــوار  ــحــ ــــو األطــــــــــراف الســـتـــئـــنـــاف الــ ــدعـ ــ ويـ
ــم املـــتـــحـــدة فــي  ــ ــ الـــســـيـــاســـي بـــرعـــايـــة األمـ
الكويت، وفقا ملا تم االتفاق عليه في ختام 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــقـــة. وبـــحـــســـب تــســريــبــات 
دبلوماسية وإعالمية، فإن مشروع البيان 
تقّدمت به بريطانيا، فيما اقترحت مصر 
تــعــديــالت عــلــى املــــشــــروع، إال أن روســيــا 
وبعد التعديل املقترح من مصر اعترضت 
على صـــدور الــبــيــان، وطــالــبــت بــأن يكون 
ــــى تــعــثــر  بــصــيــغــتــه الـــســـابـــقـــة، مــــا أدى إلـ
صدور البيان، الذي قالت وسائل إعالمية 
الخطة  يــدعــم  األولـــيـــة  كـــان بنسخته  إنـــه 
األمنية، التي أعلن ولد الشيخ أحمد أبرز 
نقاطها ممثلة بإجراءات أمنية وعسكرية 

وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ويثير تأجيل املشاورات، إذا ما تم اإلعالن 
عنه رسميا، مخاوف من عودة األمور إلى 
األسابيع  وشــهــدت  العسكري.  التصعيد 
األخــــيــــرة تــصــعــيــدًا مــيــدانــيــا فـــي الــعــديــد 
مــن املحافظات، تــزامــن مــع ارتــفــاع وتيرة 
ــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي  ــويـ ــجـ الــــضــــربــــات الـ
ــن طـــرفـــي  ــ ــكـــريـــة مـ ــيــــدات الـــعـــسـ والــــتــــحــــشــ
التصعيد  وتركز  واالنقالبيني،  الشرعية 
ــة، حــيــث  ــيــ ــرقــ ــشــ فـــــي أطــــــــــراف صــــنــــعــــاء الــ
تعتبرها الحكومة معركة فاصلة وطريقا 
إلــــى الــعــاصــمــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى جــبــهــات 
مــتــفــرقــة فـــي مــحــافــظــات الـــجـــوف ومــــأرب 

وتعز وحجة الحدودية مع السعودية.

ولد الشيخ في صنعاء 
المشاورات نحو التأجيل

اللجوء لسحب الثقة 
من الحكومة غير ممكن 

نتيجة حالة الطوارئ

إصرار الحبيب الصيد
 على عدم االستقالة 

سينتهي بإبعاده

تتمسك حركة »حماس« 
بموقفها الرافض 

للتفاوض أو فتح أي 
قنوات اتصال مع االحتالل 

فيما تتعرض التهامات 
تحاول تشويه موقفها

يهّدد االتفاق التركي 
ـ اإلسرائيلي التقارب 

اإلسرائيلي مع اليونان 
وقبرص، وخصوصًا 
المعاهدات التي تّم 
توقيعها في السنة 

األخيرة، ما يهّدد تحالف 
الدول الثالث

متابعة بعد توقيع وثيقة حكومة الوحدة التونسية... 
إما االستقالة أو سحب الثقة
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تعتبر »حماس« أن االحتالل عجز عن هزيمتها )عبدالحكيم أبو رياش(

وصل ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء بعد مشارواته في الرياض )محمد حويس/فرانس برس(

يتمّسك الحبيب الصيد برئاسة الحكومة التونسية )فتحي بلعيد/فرانس برس(

  شرق
      غرب

إغالق المصالح الفرنسية 
بتركيا ألسباب أمنية

ــة  ــيــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ ــــت الــــبــــعــــثــــة الــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
األربعاء،  أمس  تركيا،  في  الفرنسية 
عن إغالق كل من السفارة الفرنسية 
فــــي أنــــقــــرة وكــــذلــــك الــقــنــصــلــيــة فــي 
ــدءًا مـــن أمـــس،  ــ مــديــنــة إســطــنــبــول، بـ
ــذلـــك إلــغــاء  ــــر، وكـ ــار آخـ ــعـ وحـــتـــى إشـ
جميع الفعاليات التي كان من املقرر 
إقــامــتــهــا بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي 
ألسباب  الخميس،  الــيــوم  الفرنسي، 
أمنية. وبحسب البيان املنشور على 
موقع القنصلية الفرنسية في مدينة 
املعلومات  »بسبب  فإنه  إسطنبول، 
ــــود تـــهـــديـــدات  ــــى وجــ الـــتـــي تــشــيــر إلـ
جــديــة ضــد خــطــط االحــتــفــاالت، فقد 
قــررنــا بــعــد الــتــواصــل مــع السلطات 

التركية إلغاءها«.
)العربي الجديد(

مسؤولون أتراك في 
موسكو اليوم

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس 
األربــعــاء، أن »وفــدًا تركيا سيتوجه، 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، إلــــــى الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــيـ ــ الـ
الــروســيــة مــوســكــو«. ويــتــألــف الــوفــد 
الــثــقــافــة  وزارة  فــــي  مـــســـؤولـــني  ــن  مــ
والداخلية،  واملــواصــالت  والسياحة 
الحكومة  مــن  الــذيــن سيلبون دعـــوة 
الروسية، لتعزيز التعاون في مجال 
الخطوات  أول  يعد  فيما  السياحة، 
العملية إلعادة تطبيع العالقات بني 

الجانبني.
)العربي الجديد(

اجتماع أطلسي روسي 
في بلجيكا

ــاء، فــي العاصمة  ــعـ ُعــقــد، أمـــس األربـ
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة بـــــروكـــــســـــل، اجـــتـــمـــاع 
ملــجــلــس »روســـيـــا - األطــلــســي« على 
ــرارات  مــســتــوى الــســفــراء، ملــنــاقــشــة قــ
الــحــلــف إنــمــاء حــضــوره بــالــقــرب من 
ــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى  ــيـ الــــحــــدود الـــروسـ
األوضــاع في أوكرانيا وأفغانستان. 
وزارة  ــم  ــ ــاسـ ــ بـ ــة  ــدثــ ــحــ ــتــ املــ وذكـــــــــــرت 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا 
الرئيسي  أن »املــوضــوع  )الـــصـــورة(، 
ــرارات قمة الحلف فــي وارســو  كــان قـ
يــومــي 8 و9 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، 
العسكري  إنماء حضوره  باستمرار 
فـــي شــــرق أوروبــــــا وتـــداعـــيـــاتـــه على 

األمن األوروبي«.
)العربي الجديد(

تزايد حاالت االختفاء 
القسري في مصر

الــدولــيــة، أمس  العفو  ذكــرت منظمة 
املـــصـــريـــة  »الــــشــــرطــــة  أن  ــاء،  ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
متورطة في عمليات، أدت إلى زيادة 
غــيــر مــســبــوقــة فــي حــــاالت االخــتــفــاء 
العام  بــدايــة  منذ  لناشطني  القسري 
أطــيــاف  بــهــدف ســحــق جميع   ،2015
ــر عــن  ــريــ ــقــ ــتــ ــل الــ ــ ــقـ ــ املــــــعــــــارضــــــة«. ونـ
مــديــر«إدارة الشرق األوســط وشمال 
أفريقيا« في املنظمة الدولية، فيليب 
لــوثــر، أن »االخــتــفــاء القسري أصبح 
الـــدولـــة في  لــســيــاســة  أداة رئــيــســيــة 
ــكــــالم فــي  مـــصـــر. مــــن يـــجـــرؤ عـــلـــى الــ
مصر، هو في خطر«. ووثق التقرير 

17 حالة اختفاء.
)فرانس برس(

دفاع جوي للصين 
في البحر الجنوبي

ــاعــــد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــن مــــســ ــ ــلـ ــ أعـ
)الـــصـــورة(،  لــيــو زهينمن  الــصــيــنــي، 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ »الــ أن  األربـــــــــعـــــــــاء،  أمــــــــس 
الصينية ستعلن خط الدفاع الجوي 
فـــــي بــــحــــر الــــصــــني الــــجــــنــــوبــــي عــنــد 
استشعار أي خطر فيه«، مضيفا أن 
»الــجــزر املــتــواجــدة هــنــاك عــبــارة عن 
ذلــك  يــأتــي  طبيعية«.  صينية  أرض 
بعد يوم من إصدار محكمة التحكيم 
الدائمة في الهــاي، قــرارًا بخصوص 
الــنــزاع فــي الــبــحــر، أوضــحــت فــيــه أن 
السيادية  الــحــقــوق  انتهكت  الــصــني 
للفيليبني، وألحقت الجزر الصناعية 
التي أنشأتها أضرارًا كبيرة بالشعب 

املرجانية في املنطقة«.
)األناضول( لقاء بين تسيبراس وأناستاسياديس ونتنياهو في قبرص )يانيس كورتوغلو/فرانس برس(



كاميرون يغادر الحكم بعد الفشل

بريطانيا في أزمة مفتوحة ومهّددة بالتقسيم

هدنة جنوب السودان صامدة

نهج التخويف الذي 
اعتمده كاميرون خلق 

ردود فعل معاكسة

لندن ـ نواف التميمي

الــوزراء  رئيــس  تقــّدم  عندمــا 
ديفيــد  املســتقيل  البريطانــي 
املشــهد  واجهــة  إلــى  كاميــرون، 
 ،2005 العــام  فــي  بريطانيــا  فــي  السياســي 
إليــه بوصفــه الشــاَب املحافــظ  أراد أن ُينظــر 
التوجهــات  ذا  الليبرالــي،  التقليــدي،  غيــر 
العامــة  بهمــوم  نشــغل 

ُ
وامل العصريــة، 

الحــزب  تجديــد  إلــى  والســاعي  االجتماعيــة، 
واحــدة«.  ألمــة  محافظــن  »حــزب  ليكــون 
فــي ديســمبر/ نفســه  كاميــرون  وقــد وصــف 
كانــون األول 2005 بالقــول: »أنــا رجــل عملــي 
الوصــول،  أريــد  أيــن  أعــرف  وبراغماتــي، 
ولكننــي ال ألتــزم أيديولوجيــا بمنهــج واحــد 
محــدد«. وقــال أيضــا فــي أغســطس/آب 2008: 
»سأكون ُمصلحا اجتماعيا جذريا كما كانت 

)مارغريت( ثاتشر ُمصلحة اقتصادية«.
وعند مراجعة مسيرة كاميرون، مع مغادرته 
 
ً
ســدة الحكــم، يبــرز رأيــان، األول يعتبــره رجال
اســتراتيجيا بعيــد النظــر، اســتطاع تحقيــق 
السياســة التقليدية لحــزب املحافظن، والتي 
تقــوم علــى الفــوز باألغلبيــة فــي االنتخابــات 
العامــة، ليــس مــن خالل املحافظة على الحزب 
فــي وســط اليمــن، بــل دفــع حــزب العمــال إلــى 
أقصــى اليســار. وهــو السياســي الــذي جعــل 
مــن  واســتقرارًا  وأمنــا،  عــداًل  أكثــر  بريطانيــا 
الناحيــة االقتصاديــة فــي األوقــات العصيبــة. 
أما الرأي الثاني، فيعتبر كاميرون شــخصية 
»ال شعبية«، متحدرًا من طبقة غنية، وخريج 
حزبــه  موقــف  كــرس  وقــد  خاصــة،  مــدارس 
واملهاجريــن  الفقــر  قضايــا  فــي  التقليــدي 
ــف خيبة أمل 

ّ
والرعايــة الصحيــة، وهــو مــا خل

لدى من اعتقدوا أنه سيجدد الحزب، ويأخذه 
نحــو الوســط، وينقلــه خطــوات جريئــة نحــو 
أنــه  ومعارضــوه  منتقــدوه  ويــرى   .21 القــرن 
قــاد  واحــدة«،  ألمــة  »حــزب  قيــادة  مــن  بــداًل 
األمــة إلــى انقســام تاريخــي غيــر مســبوق، إذ 
بــن  والشــباب،  الكبــار  بــن  الهــوة  توســعت 
األغنيــاء والفقــراء، بن املدينــة والريف، وترك 

اململكة املتحدة على حافة التقسيم.
وبالنظــر إلــى إخفاقــات وإنجــازات كاميــرون 
»داوننــغ  فــي  الحكومــة  مقــر  غــادر  أن  بعــد 
ســتريت«، يمكن ملؤيديــه ومنتقديه االعتراف 
اســتنهاض  أولهــا  اإلنجــازات،  مــن  بعــدد  لــه 
حزب املحافظن من حالتي اإلحباط والترهل 
هزائــم  ثــالث  بعــد  أصابتــه  التــي  السياســي 
متتاليــة فــي االنتخابــات العامــة علــى أيــدي 
خمــس  وبعــد  بليــر.  تونــي  العمالــي  الزعيــم 
ســنوات مــن توليــه زعامــة الحــزب فــي العــام 
2005، تمّكــن كاميــرون مــن إعــادة الحــزب إلــى 
الحكــم، ولــو من بوابة حكومة ائتالف. ونجح 
بعد ذلك في انتخابات العام املاضي، بتمكن 
املحافظــن مــن االنفراد بالحكومــة بعد الفوز 
بأغلبيــة فــي البرملــان. وبعــد 13 عاما من حكم 
»العمــال«، ومــرور البــالد فــي أزمــة اقتصاديــة 
إعــادة  مــن  العــام 2008، تمّكــن كاميــرون  فــي 
بفــرض  لالقتصــاد،  والنمــو  االســتقرار 

حجم املساعدات الخارجية عام 2014 لتصبح 
بريطانيــا أول دولــة كبــرى تلتــزم بســقف 0.7 
فــي املائــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي الــذي 
حددتــه األمــم املتحــدة، إقرار قانــون العبودية 
الحديثــة عــام 2015، ورفــع الحظــر عــن عمــل 
األماميــة  الخطــوط  فــي  اإلنــاث  املجنــدات 
الجيــش،  فــي  والدبابــات  املشــاة  لوحــدات 
وصــواًل إلــى جميــع وحــدات الجيــش، بمــا في 
ذلــك القــوات الخاصــة في العــام 2018، وأخيرًا 
الفوز في استفتاء عدم انفصال اسكتلندا عن 

اململكة املتحدة.
الســنوات  خــالل  كاميــرون،  أنجــز  مهمــا 
الســت التــي قضاهــا فــي الســلطة، إال أن ذكــره 
سيقترن أبدًا بوصفه رئيس الوزراء الذي قاد 
بريطانيا إلى الخروج من االتحاد األوروبي، 
اململكــة  واتحــاد  أزمــة،  فــي  البــالد  تــرك  وقــد 
املتحــدة فــي خطــر التقســيم، بعــد املقامرة في 
االتحــاد  مــع  وعالقتهــا  بريطانيــا  مســتقبل 
»البريكســت«  كابــوس  أن  ويبــدو  األوروبــي. 
 بعــد أن أطــاح بــه 

ً
ســيطارد كاميــرون طويــال

وبعــض  خصومــه  حّملــه  وقــد  الحكــم،  مــن 
أخطــأ  ألنــه  املســؤولية،  كامــل  أصدقائــه، 
باألســاس عندمــا اســتخدم ورقــة االســتفتاء 

كورقــة انتخابيــة فــي العــام 2015، معتبــرًا أن 
التلويــح بوعد االســتفتاء سيســحب البســاط 
مــن تحــت أقــدام حــزب »االســتقالل« اليمينــي 
الــذي طاملــا اســتخدم عضويــة بريطانيــا فــي 

االتحاد األوروبي للتأثير على الناخبن.

ويقــول منتقــدو كاميــرون، إن رئيــس الــوزراء 
البريطانــي الــذي وصــل إلى الحكــم على ظهر 
»وعــد االســتفتاء«، أخطــأ ثانيــة عندمــا فشــل 
فــي الوصــول إلــى اتفــاق ُمقنــع وواضــح بعــد 
مفاوضــات ماراثونيــة مع االتحــاد األوروبي، 
أنــه  عاليــة  بثقــة  ظــن،  عــن  ُمجــددًا  وأخطــأ 
يونيو/حزيــران  مــن  الـــ23  اســتفتاء  ســيربح 
الحالــي. كمــا يــرى منتقــدو كاميــرون أن نهــج 
خطــاب »التخويــف« و»التفزيــع« مــن مخاطــر 
األوروبــي،  االتحــاد  مــن  بريطانيــا  خــروج 
الــذي اعتمــده كاميــرون، وبلــغ بــه حــد القــول: 
»إن خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي 
وإن  األوروبيــة،  القــارة  فــي  الســالم  ســيهدد 
خــروج بريطانيــا قــد ُيــؤدي إلى نشــوب حرب 
ألخطــار  بريطانيــا  وُيعــرض  ثالثــة،  عامليــة 
عنــد  هــذا خلــق  »داعــش« وروســيا«.  تنظيــم 
الثقــة  عــدم  بــن  تراوحــت  فعــل  ردود  النــاس 
فــي كل مــا يســمعونه مــن كاميــرون، والخوف 
أو  املســؤولية،  تحمــل  لعــدم  التصويــت  مــن 

التصويت لصالح الخروج من باب املناكفة.
الخزانــة،  كاميــرون، ووزيــر  أن  هــؤالء  ويــرى 
جــورج أوزبورن، يتحّمالن املســؤولية بشــكل 
خطــاب  تقديــم  مــن  وبــداًل  ألنهمــا  أساســي، 
عقالنــي ومفهــوم يصــل إلــى الســواد األعظــم 
إلــى خطــاب، إمــا نخبــوي  النــاس، عمــدا  مــن 
االقتصاديــة  النخــب  إلــى  باألســاس  موّجــه 
واألكاديمية، أو خطاب عام مليء بالتخويف 
مــن  األوســع  الشــريحة  ــر 

ّ
نف ممــا  والتفزيــع، 

الناس ودفعهم لعدم التصويت أو التصويت 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي. وربما 
تركتــه  مــا  ومــرارة  كاميــرون  رجمــت خيبــة 

ُ
ت

نكســة »البريكســت« فــي قلبــه، عندمــا توجــه، 
الجديــدة،  الــوزراء  رئيســة  ناصحــا  أمــس، 
تيريــزا مــاي، أن تكــون قريبــة قــدر اإلمكان من 
االتحاد األوروبي. وأضاف كاميرون ردًا على 
وعــدًا  »قطعنــا  البرملــان:  فــي  النــواب  أســئلة 
وحافظنــا عليــه بشــأن تســوية عضويتنــا في 
علينــا  »يجــب  وتابــع:  األوروبــي«.  االتحــاد 
لبنــاء  حاليــا  األقــوى  اقتصادنــا  نســتغل  أن 

مجتمع أفضل«.

8
سياسة

بدا وقف إطالق النار 
صامدًا في جوبا، لليوم 
الثاني على التوالي، في 

ظّل تمّسك الطرفين، 
الرئيس سلفاكير ميارديت 

ونائبه رياك مشار بالعملية 
السلمية

تنقسم اآلراء حول مسيرة ديفيد كاميرون في سدة الحكم في بريطانيا، بين من يراه حقق سياسات المحافظين، وبين من 
يعتبر أنه قاد األمة إلى انقسام تاريخي غير مسبوق، لكن األكيد أن كاميرون غادر الحكومة تاركًا البالد في أزمة

)Getty( سيقترن اسم كاميرون بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي

صمــد وقــف إطــالق النــار في جوبــا، عاصمة 
جنوب السودان، لليوم الثاني على التوالي، 
أمس األربعاء، بعد االشتباكات العنيفة التي 
أدت إلى مقتل املئات وأجبرت عشرات اآلالف 
علــى الفــرار مــن منازلهم. في هذا الســياق، لم 
كمــا  املدافــع،  أو  الرشاشــات  طلقــات  ســمع 

ُ
ت

تمكنــت طائــرات إجالء األجانــب من املغادرة 
من املطار الدولي، على الرغم عدم استئناف 
الرحالت التجارية بعد. أما في إطار الوضع 
امليدانــي، فأعلــن متحــدث باســم نائب رئيس 
جنوب السودان ريك مشار، أمس، أن »مشار 
انســحب مــع قواتــه لخــارج العاصمــة جوبــا، 

ط لخوض حرب«.
ّ
لكنه ال يخط

حصــل  مــا  مشــار،  قــوات  انســحاب  ويشــبه 
فــي ديســمبر/كانون األول عــام 2013، حــن 
بعــد  لعامــن،  اســتمرت  أهليــة  حــرب  بــدأت 
أن ســحب مشــار، الــذي كان كيــر قــد أقالــه من 
منصبــه كنائــب لــه، قواتــه مــن جوبــا، وقــاد 
. وقال جيمس جاتديت 

ً
بعدها تمّردًا شــامال

داك املتحــدث باســم مشــار فــي نيروبــي، إنــه 
فــي  قاعدتنــا  مــن  االنســحاب  علينــا  »كان 
ــب مزيــد من املواجهــة«. وأضاف 

ّ
جوبــا لتجن

أن »مشــار حول العاصمة لكن ال يمكنني أن 
أقــول أيــن موقعــه تحديــدًا«. وأكــد جاتديــت 

داك أن »مشار سيبقى بعيدًا عن جوبا حتى 
إطــالق  اتفــاق وقــف  إنهــاء تفاصيــل  يجــري 
»لــن  الرئيــس  نائــب  أن  علــى  ــدد 

ّ
النــار«. وش

ــم صفوفــه للحــرب«، داعيــا 
ّ
يعــود، ولــن ينظ

لتكــون  البــالد،  خــارج  مــن  قــوة  »نشــر  إلــى 
بمثابــة قــوة عازلــة بــن قــوات مشــار وكيــر«. 
وأضــاف املتحــدث أن »باقــي مطالــب الجانب 
الــذي يقــوده مشــار، تتضّمــن تشــكيل قيــادة 
مشــتركة وجيش مشــترك وشــرطة مشــتركة، 
املســائل  كل  جانــب  إلــى  جوبــا،  لتأمــن 
األخرى، التي جرى التوصل إليها في اتفاق 

سالم من دون تنفيذها حتى اآلن«. 
وكان جاتديــت داك قــد كشــف أن »املروحيات 
الحربيــة طــاردت قــوات مشــار وهاجمت مقر 
الثالثــاء«،  يــوم  بجوبــا  مجمــع  فــي  ســكنه 
رغــم أنــه قــال إن »مشــار كان قــد غــادر جوبــا 
بحلــول ذلــك الوقــت. ولــم يكــن هنــاك تعقيــب 
رئاســي علــى هــذا االتهــام«. مــن جهتــه، قــال 
أتينــي ويــك أتينــي املتحــدث باســم الرئيــس 
سلفاكير ميارديت، إنه »وقت الدبلوماسية، 
في محاولة إلعادة حكومة الوحدة الوطنية 
إلــى موضعهــا«، مضيفــا أن »الرئيــس عقــد 
اجتماعــا حكوميا مــع بعض أفراد املعارضة 

يوم الثالثاء«. 
لكــن فــي جوبا، ظل الوضع مقلقا، مع إشــارة 
أحــد ســكان املدينــة، إلــى أنــه »لــم أســمع أي 
طلقــات ناريــة اليــوم، ولــم أشــاهد أي دبابــة 
أو مروحيــة، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن الجنود 
ورجال الشرطة في الشوارع«. وخرج العديد 
وا 

ّ
من الناس من منازلهم، إال أن آخرين توخ

الحــذر بعــد أربعــة أيــام مــن القتــال العنيــف، 
الــذي اندلــع مســاء الجمعــة، وتوقــف لفتــرة 
وجيــزة يــوم الســبت، فــي الذكــرى الخامســة 
الســتقالل البالد، واســتؤنف األحد واالثنن. 
ولــم ُيعــرف تحديــدًا عــدد القتلــى فــي معــارك 
 300 نحــو  أن  إال  واالثنــن،  األحــد  يومــي 

يــوم  قليلــة  ســاعات  خــالل  تلــوا 
ُ
ق شــخص 

الجمعــة. كمــا ذكــرت مصــادر أخــرى أن »عدد 
القتلى بلغ 700 شخص«.

وفــي تطــور يشــبه حدثــا آخــر وقــع فــي العــام 
2013، أعلنــت أوغنــدا أنهــا »سترســل قــوات 
املــرة  هــذه  فــي  لكــن  الســودان،  جنــوب  إلــى 
األوغنديــن«،  إجــالء  فــي  فقــط  ستســاعد 
بحســب املتحدث باســم الحكومــة األوغندية 
»فــي  أنــه  أضــاف  الــذي  أوبونــدو«.  أوفونــو 
األوغنديــة  القــوات  دخلــت   2013 العــام 
البــالد، بنــاًء علــى دعــوة مــن ســلفاكير لدعــم 
حكومتــه واملســاعدة فــي عمليــات اإلجــالء«. 
كما اقترحت دول أفريقية إرسال قوات لدعم 
الســودان،  جنــوب  فــي  املتحــدة  األمــم  بعثــة 
يكــون لديهــا تفويــض أكبــر بإحــالل الســالم 
حمايــة  علــى  الضيــق  التركيــز  مــن  بــداًل 

املدنين.
املتحــدة  األمــم  مستشــار  ذكــر  جهتــه،  مــن 
دينــغ،  دامــا  االبــادة،  منــع  حــول  الخــاص 
علــى  بنــاء  اســتهدفوا  املدنيــن  »بعــض  أن 
رئيســة  اعتبــرت  كمــا  االتنيــة«.  أصولهــم 
نكوســازانا  االفريقــي  االتحــاد  مفوضيــة 
جنــوب  فــي  »الوضــع  أن  زومــا،  دالمينــي 
الســودان غيــر مقبــول اطالقــا«، منددة بشــدة 

بقادة هذا البلد. 
 36 »نحــو  أن  فكشــفت  املتحــدة،  األمــم  أمــا 
ألــف شــخص فروا مــن منازلهــم، ولجأوا إلى 
قواعد األمم املتحدة والكنائس ومباٍن تابعة 
تــل جنديــان صينيــان 

ُ
ملنظمــة إغاثــة«. كمــا ق

تابعان لقوات حفظ السالم وجرح آخرون«.
وقــد تركــز القتــال علــى منطقــة جبــل، غــرب 
املدينة، حيث كانت تتواجد قاعدة عســكرية 
مــن معســكر  بالقــرب  الســابقن  للمتمرديــن 
الحــرب  بســبب  للنازحــن  املتحــدة  لألمــم 

األهلية في البالد.
)فرانس برس، رويترز(

سياســات تقشــف »غيــر شــعبية«، حتــى بــات 
االقتصاد البريطاني األقوى في أوروبا، بعد 

االقتصاد األملاني.
لــه  جلبــت  »التقّدميــة«،  سياســاته  أن  ومــع 
أحيانا صراعا مع القاعدة الشعبية التقليدية 
لحزبــه، الســيما عندمــا شــّرع الــزواج املثلــي، 
بســبب  شــعبية  غضــب  موجــات  واجــه  كمــا 
وتقليــص  االقتصــادي،  التقشــف  سياســات 
مثــل  أخــرى  سياســات  أن  إال  العــام،  اإلنفــاق 
رفــع الحــد األدنى لألجور، وتحســن التعليم، 
زادت  االجتماعيــة،  الرعايــة  نظــام  وإصــالح 
شــعبيته داخل حدود الحزب وخارجها. وقد 
يحســب له أنصاره خمســة إنجازات رئيسية، 
تشــريع زواج املثليــن فــي العــام 2013، علــى 
الرغــم مــن معارضــة أكثــر نــواب حزبــه، رفــع 

متابعة

■ سامح شكري كان مندوب عبد الفتاح السيسي ولهذا قابل رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي وليس نظيره وزير الخارجية اإلسرائيلي

■ تأجيل قضية اغتيال النائب العام املصري لـ31 يوليو.. وعرض 15 متهما 
على الطب الشرعي 

■ ادعموا الجيش وامسحوا املليشيات تكون ليبيا وشعبها بخير

■ من وضع االتفاق تعمد إطالة أمد األزمة الليبية عبر تجاهل انقسام 
البنك املركزي وتناحر املليشيات وايقاف تصدير النفط وتدخل العديد من 

الدول #ليبيا

■ خالد بحاح: جهود األمم املتحدة ومبعوثيها في بالدنا محط تقدير، 
علينا التعاون معها، وإن كان من لوم على أحد فعلينا لوم أنفسنا

■ يصدر قرار مجلس األمن ثم يتوسلون الحوثين بتنفيذ حتى بند واحد! 
يفترص تطبيقه بالقوة وإال ما هي الفائدة من مجلس األمن وقراراته

■ هل ابتلعت الشرعية اليمنية )الحراك الجنوبي(؟

■ رويترز تنقل عن رئيس وزراء #تركيا أنه واثق من عودة العالقات مع 
#سورية و #العراق إلى طبيعتها! 

■ حالة القضية السورية بالكامل بتصيبني بالقهر واإلحباط ... أملنا في 
رحمة ربنا بقى

■ بعد خمس سنوات، لم تنُج مجموعة مقاتلة في سورية من وصفها 
بكلمة »إرهابي/ة« إال النظام السوري، رغم أنه أكثر من قتل من السورين. 

مجازر في كل مكان اليوم

■ الوضوح والصراحة فقط للواثقن من الرؤى لتجعل األهداف هي السبيل 
للوصول ملرفأ األمان بدون لف ودوران. مصلحة الوطن والشعب والحياة 

رسالة ال يحملها غير الشرفاء واألحرار والوطنين. تحيا تونس وأحرارها

■ العفو الدولية: موجة قمع وحشي في مصر وتصاعد حاالت اإلخفاء 
والتعذيب

زعامة  على  والخالفات  االنقسامات  بسبب  أزمة  العمال  حزب  يواجه 
جيريمي كوربين. وسينافس كوربين على رئاسة الحزب نائبان على األقل، 
ترشحهما  عن  اإلعالن  في  إيغل  أنجيال  إلى  سميث  اوين  انضم  أن  بعد 
للمنافسة. وعنونت صحيفة »ديلي ميرور« أمس »حرب غير متحضرة 
التوترات  على  مؤشر  وفي  األبــد«.  إلى  العمال  حزب  تقسم  أن  يمكن 
إلى  دفعها  ما  الثالثاء،  االنتخابية  إيغل  دائرة  مكتب  على  حجر  ألقي 

الطلب من كوربين »ضبط األشخاص الذين يؤيدونه«.

حرب داخل »العمال«
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القاهرة تبحث زيادة أسعار الوقود
القاهرة ـ العربي الجديد

حكومــي  مصــدر  مــن  الجديــد«  »العربــي  علمــت 
شــريف  برئاســة  الحكومــة  أن  مســؤول،  مصــري 
إســماعيل ســتناقش خــالل اجتماعها األســبوعي 
املقــرر لــه اليــوم الخميــس عــددا مــن امللفــات، مــن بينهــا زيادة 
الســوالر  ومنهــا  الوقــود  أنــواع  وجميــع  الكهربــاء  أســعار 
والبنزين وغاز الطهي. وحســب املصدر »ســتتم مناقشــة رفع 
أســعار عــدد مــن الســلع الخدميــة التــي تقــدم للمواطنــن، فــي 
محاولــة مــن جانــب الحكومــة ملواجهــة تنامــي عجــز املوازنــة 
بعــد   2017-2016 للعــام  الجديــدة  ميزانيتهــا  فــي  العامــة 
وصولــه إلــى رقــم قياســي، وهــو 319.5 مليــار جنيــه حســب 
وزيــر املاليــة عمــر الجارحــي«. وأضــاف املصــدر، الــذي رفــض 
ذكــر اســمه، أن مــن بــن امللفــات التــي ســيتم مناقشــتها فــي 
اجتماع اليوم ارتفاع أســعار الشــرائح الكهربائية التي تقدم 
للمنازل بنســبة 5%، وأن وزير الكهرباء محمد شــاكر ســوف 
يقــدم ورقــة بضــرورة رفــع أســعار شــريحة الكهربــاء ملواجهة 
 على ضرورة زيادة أســعار 

ً
األعطال وتقوية الشــبكات، فضال

بســبب  ألزمــة  البــالد  تعــرض  ظــل  فــي  الوقــود،  أنــواع  كافــة 
الــدوالر  ونقــص  الوقــود،  اســتيراد  حــول  املفاوضــات  تعثــر 
بعــد تراجــع إيــرادات الســياحة وقنــاة الســويس والصادرات، 
البريديــة  والخدمــات  الجمــارك  أســعار  رفــع  إلــى  باإلضافــة 
والنقــل واملواصــالت، ومعظــم الخدمــات التي تقــدم للمدارس 
رفــع  أن  تــرى  الحكومــة  فــإن  املصــدر  وحســب  والجامعــات. 
الدعــم  وتخفيــض  للمواطــن  تقــدم  التــي  الخدمــات  أســعار 
الــذي  املالــي املتكــرر  سيســاعد كثيــرًا علــى مواجهــة العجــز 
تواجهه الحكومة كل عام، منوها أن الحكومة لم يعد أمامها 

سوى اللجوء إلى رفع أسعار الخدمات.
هــو  حاليــا  للحكومــة  األول  االهتمــام  أن  املصــدر  وأضــاف 
البحــث عــن مــوارد لتقليــص عجــز املوازنة، حتى لــو أدى ذلك 
إلــى ارتفــاع األســعار، مبينــا أن هناك اتجاهــا داخل الحكومة 
يؤيــد إمكانيــة عــودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي مع 
نهاية العام الحالي للحصول على قرض مقابل رفع األسعار 

ووضع حلول سريعة لقضية عجز املوازنة.
مــن  عــدد  فــي  ارتفــاع جديــدة  املصــدر حــدوث موجــة  وتوقــع 
أسعار السلع الغذائية والخدمات األخرى املرتبطة بالكهرباء 

بجامعــة  واألســتاذ  االقتصــادي  الخبيــر  وقــال  والوقــود. 
األزهــر حاتــم القرنشــاوي إن ارتفــاع األســعار مجــددًا واملتوقع 
ــا كبيــًرا للمواطــن، منوهــا أن 

ً
خــالل األيــام املقبلــة، يمثــل إرهاق

رفــع أســعار الكهربــاء والوقــود ســيؤدي إلــى رفــع الكثيــر مــن 
املنتجات، وأن املنتج أو التاجر لن يتحمال مطلقا عبء زيادة 
أسعار الكهرباء أو الوقود مما يعني تحميلها على املستهلك 
فــي نهايــة األمــر، متوقعــا غضبــا شــديدًا فــي الشــارع، لكــون أن 
رفــع أســعار الوقــود ســيؤدي بالتبعيــة إلى رفع أســعار الســلع 
الحكومــة ال  أن  النقــل واملواصــالت. وأكــد  الغذائيــة ووســائل 
تتخــذ قراراتهــا االقتصاديــة الحــادة إال علــى حســاب الفقــراء 
وليس األغنياء، وأنه ال بد من تطبيق العدالة من خالل تقسيم 
املجتمع إلى شــرائح اســتهالكية كل على مســتوى دخله حتى 
تتحقــق العدالــة التــي يتمناهــا الجميــع. وأضــاف القرنشــاوي 
أن زيــادة األســعار يوميــا كارثــة كبيــرة علــى كثيــر مــن الفقــراء 
والبسطاء الذين يمثلون أكثر من 75% من املصرين، موضحا 
أنــه يجــب علــى الدولــة اتخاذ طرق لعالج عجــز املوازنة العامة 
غيــر رفــع األســعار، مــن خــالل زيــادة االســتثمارات وتشــغيل 

املصانع والشركات واالهتمام بقطاع السياحة.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تصاعدت االحتجاجات الشعبية في العاصمة الليبية 
طرابلس، ضد تدهور األزمات املعيشية واالقتصادية. 
وخــالل اليومــن املاضيــن، أشــعل محتجــون، النيــران 
وأغلقــوا طرقــات رئيســية فــي منطقــة الدريبــي وغــوط 
التيــار  بانقطــاع  تنديــدًا  الجمعــة  وســوق  الشــعال 
الكهربائــي املتكــرر ملــدة 17 ســاعة يوميــا فــي بعــض 
األحيــاء، بينمــا مناطــق أخــرى ال ينقطــع عنهــا التيــار 
أمــس  ظهــر  مســلحة،  مجموعــة  وقامــت  الكهربائــي. 
للهاتــف  »لبيانــا«  شــركتي  اقتحــام  بمحاولــة  األول، 

املحمول و«ليبيا لالتصاالت والتقنية« بطريق الشط 
فــي العاصمــة، مــن أجــل قطــع االتصــاالت عــن املناطــق 

التي تتمتع باستمرار التيار الكهربائي. 
ســوق  علــى  بالهجــوم  مســلحة  مجموعــة  قامــت  كمــا 
ســعر  ارتفــاع  علــى  لالحتجــاج  طرابلــس  فــي  الذهــب 
الــدوالر مقابــل الدينــار الليبــي إلــى 4.25 دنانيــر فــي 
الســوق الســوداء فــي حــن يبلــغ ســعره الرســمي نحــو 
137 دينارا، وسوق الذهب هو املكان الذي يشهد رواجا 
في تجارة العملة بالسوق السوداء. وقال املواطن علي 
الخويلــدي من ســكان منطقة ســوق الجمعــة لـ«العربي 
التيــار  انقطــاع  الطريــق  غلــق  ســبب  إن  الجديــد«، 

بينمــا  املواطنــن،  علــى  طويلــة  لســاعات  الكهربائــي 
ال  الهضبــة  ومشــروع  ابوســليم  مثــل  أخــرى  مناطــق 

ينقطع عنها التيار منذ شهر رمضان تقريبا. 
كمــا أكــد أحــد املتظاهريــن فــي منطقــة غــوط الشــعال، 
علي الفزاني، لـ«العربي الجديد«، أن املجلس الرئاسي 
لــم  الســراج،  الوطنــي برئاســة فائــز  الوفــاق  لحكومــة 
يتدخــل ملعالجــة األزمــات املعيشــية التــي يعاني منها 
تســلم  الــذي  الرئاســي،  املجلــس  ويعانــي  الليبيــون. 
انقســام  اســتمرار  مــن  شــهور،   3 نحــو  منــذ  مهامــه 
املؤسســات االقتصادية، وتفاقــم االضطرابات األمنية 
فــي  للكهربــاء  العامــة  الشــركة  وحملــت  البــالد.  فــي 

طرابلــس، كافــة الجهــات التــي قامــت بإعــادة األحمــال، 
املســؤولية التامــة فــي حــال حــدوث أي خلــل قد يحدث 
فــي الشــبكة العامــة أو اإلظــالم التــام، أو أيــة تداعيــات 
أخــرى قــد تنشــأ عن هــذا التصرف غير املســؤول، وفق 

بيان نشرته عبر صفحتها عبر موقع »فيسبوك«.
وأوضحت الشركة في بيانها، أن عدم استقرار الشبكة 
جــاء نتيجــة رفــض بعض املحطــات الواقعة في بعض 
املــدن الليبيــة تنفيذ برنامج طــرح األحمال، باإلضافة 
إلــى دخــول مجموعــات مــن التشــكيالت املســلحة عددًا 
مــن املناطــق داخل محطــات الكهربــاء وقيامها بإعادة 

األحمال تحت تهديد السالح.

احتجاجات شعبية في ليبيا على األزمات المعيشية

إيرباص 
تخفض إنتاجها

التنفيــذي  الرئيــس  قــال 
إيربــاص،  ملجموعــة 
شــركة  قــرار  إن  أمــس، 
الطائــرات  صناعــة 
األوروبيــة خفــض إنتاج 
أكبــر طائرة لنقل الركاب 
لــن   ،   A380    العالــم فــي 
خســائر  إلــى  يــؤدي 

كبيرة في البرنامج.
إنــدرز  تــوم  وأضــاف 
زالــت  مــا  إيربــاص  أن 
متفائلــة بشــأن مســتقبل 
الطابقــن  ذات  الطائــرة 
التي تسع 544 مقعدًا في 
املــدى البعيــد وتأمــل في 
مســتويات  إلــى  العــودة 
فــي  اإلنتــاج  مــن  أعلــى 

األعوام املقبلة.
الصحافيــن  وأبلــغ 
خالل معــرض فارنبورو 
يزيــد  أال  »آمــل  للطيــران 
ذلــك علــى عــام أو عامــن 
بعدهــا  نســتطيع  ثــم 
اإلنتــاج  معــدالت  رفــع 
إنــدرز  كان  جديــد«.  مــن 
مــن  يــوم  بعــد  يتحــدث 
هــدف  إيربــاص  خفــض 
    A380    تسليمات الطائرة
إلــى 12 ســنويا من 2018 
 2015 فــي   27 مــن  بــداًل 
بســبب الطلــب الضعيف 
 عــن 

ً
وهــو مــا يقــل قليــال

املســتوى الــالزم لتعــادل 
التكاليف واإليرادات.

)فرانس برس(

مصر تشتري 9 طائرات بوينغ
أعلنت شركة مصر للطيران )حكومية( أمس، أنها تعتزم 
شراء 9 طائرات من طراز بوينغ الجيل القادم 800-737، 

بقيمة إجمالية تبلغ 864 مليون دوالر. 
لصناعات  دبي  شركة  أن  للطيران،  مصر  وأوضحت 
ثماني  شراء  بتمويل  ستقوم  دبي،  ومقرها  الطيران 
»اإليجار  بطريقة  المصرية  للشركة  وتأجيرها  طائرات 
التشغيلي«، في حين تقوم مصر للطيران بشراء الطائرة 

التاسعة مباشرة.
أن  بوينغ،  بيان مشترك مع شركة  الشركة في  وأعلنت 
اإلعالن عن الطلب يتزامن مع مرور 50 عامًا من الشراكة 

بينهما، التي بدأت مع طلب طائرة 707 عام 1966.

تشغيل 100 ألف الجئ في ألمانيا 
برنامج  على  أمس،  األلماني،  الوزراء  مجلس  وافق 
مقترح يهدف إلى توفير 100 ألف فرصة عمل لالجئين 
األلمانية  األنباء  وكالة  وفق  البالد،  في  يعيشون  الذين 
به  العمل  سيبدأ  الذي  البرنامج  قيمة  وتبلغ   .)DPA(
اعتبارًا من مطلع أغسطس/آب القادم، نحو مليار يورو 
)1.107 مليار دوالر(، بتمويل من الحكومة وتنفيذ من 

الوكالة االتحادية للعمل )حكومي(.
النقد الدولي في مايو/أيار الماضي،  وطالب صندوق 
سوق  في  المشاركة  بتوسيع  األلمانية،  الحكومة 
العمل بما يشمل الالجئين الذين توافدوا إلى البالد خالل 

العام الماضي.

تمور سعودية إلى إثيوبيا 
إلى  التمور،  من  طن   100 أمس،  السعودية،  قدمت 
لمتضرري  إنسانية  كمساعدات  اإلثيوبية  السلطات 
سفارة  في  باألعمال  القائم  وقال  البالد.  في  الجفاف 
الخالد  مبروك  بن  خالد  أبابا،  أديس  لدى  السعودية، 
إلى  المساعدات  تسليم  عقب  له  كلمة  في  )يمين(، 
تم  إنه  إثيوبيا،  في  الكوارث  مخاطر  إدارة  مفوضية 
لإلثيوبيين  كمساعدات  التمور  من  طن   100 »تسليم 

المتضررين من الجفاف«. 
مساعدة  على  دائما  تعمل  »المملكة  أن  وأضاف، 
حكومات الدول الشقيقة في مواجهة ما تتعرض له 

شعوبها من أضرار وكوارث«.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال حديث هذه األيام في مصر إال 
عن سعر الدوالر مقابل الجنيه، كم 
سعره في هذه اللحظة التي نتحدث 

فيها، ما املكاسب التي حصدتها 
اليوم من حيازة الورقة الخضراء، 

كيف يتم الحصول على الدوالر 
معشوق الجماهير، هل هو متوافر 

في السوق السوداء بعد أن تعذر 
الحصول عليه من البنوك حتى 
ألغراض السفر والعالج، وأين 

تقع السوق السوداء للعملة.. على 
املقاهي أم داخل الشقق السكنية 

التي يقطنها املضاربون الجدد 
وتجار العملة القدامى وأصحاب 

شركات الصرافة املغلقة. متى 
موعد الخفض القادم للجنيه 
املصري، وكم نسبة الخفض 

املحتمل، هل ستكون أكثر من 
الخفض الكبير الذي تم في شهر 

مارس/ آذار املاضي وتجاوزت 
قيمته 120 قرشًا مرة واحدة 

وبنسبة تراجع 14%. هل سعر 
الدوالر سيتجاوز 10 جنيهات 

في السوق الرسمية أي البنوك، أم 
سيسعى البنك املركزي للقضاء 
على السوق السوداء عبر زيادة 
السعر الرسمي ليصل ملستوى 
هذه السوق البالغة حاليا 11.50 

قرشًا مع تلبية احتياجات التجار 
من النقد األجنبي، وإذا وصل 

لهذا املستوى كم سعره املتوقع 
في السوق السوداء. ما تأثير 

الزيادة الجديدة في سعر الدوالر 
على األسعار خاصة السلع 

الغذائية واألجهزة املنزلية وأسعار 
الشقق. ببساطة تحول الدوالر 
الى املوضوع األول في أحاديث 
املصريني وجلسات سمرهم، 
ومادة خصبة يتداولها رجل 

الشارع داخل املواصالت العامة 
وعلى املقاهي. يدعم هذا االهتمام 

توقعات مؤسسات مالية عاملية 
بحدوث ارتفاع جديد في قيمة 
الدوالر مقابل الجنيه املصري، 

وآخر هذه التوقعات ما ذكره بنك 
االستثمار اإلماراتي أرقام كابيتال 
أمس األربعاء من أن البنك املركزي 
سيقوم بتخفيض جديد في قيمة 
الجنيه مقابل الدوالر خالل الفترة 

املقبلة، ليتراوح السعر الرسمي 
للعملة األمريكية بني 10 إلى 10.5 

جنيهات.  كما يواكب هذه التوقعات 
تلميحات من محافظ البنك املركزي، 

طارق عامر، بخفض جديد في 
قيمة الجنيه مقابل الدوالر حينما 

قال قبل أيام إن محاوالت البنك 
املركزي السابقة للحفاظ على قيمة 

الجنيه في مواجهة الدوالر كانت 
خطأ كبيرًا. هناك عشرات األسباب 

التي دفعت املصريني إلى الهوس 
بالدوالر منها إمكانية تحقيق أرباح 

عالية وسريعة في حال املضاربة 
عليه، ويكفي أن نقول إن سعره 

زاد بنسبة تزيد عن 60% خالل 
األشهر املاضية، ببساطة تحول 

املصريون إلى مضاربني في 
الدوالر وخبراء في إدارة املدخرات 
والثروات واملحافظ املالية، وهو ما 

يعني أن اإلقبال على حيازة الذهب 
واملضاربة عليه قد يتواصل، يدعم 

ذلك خفض متواصل في قيمة 
العملة املحلية وتراجع احتياطيات 

البالد من النقد األجنبي خاصة من 
قطاع السياحة الذي فقد أكثر من 

50% من إيراداته.

هوس الدوالر
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صنعاء ــ فاروق الكمالي

كــشــف املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
شــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة بــصــنــعــاء، 
»العربي الجديد«،  أنور العامري، لـ
عن إقرار جماعة أنصار الله )الحوثيني( رفع 
األســعــار، يــوم االثــنــني املــاضــي، ومــن املتوقع 
اإلعالن عن القرار رسميًا خالل يومني، حسب 
العامري. وكان رفع حكومة الرئيس اليمني 
ــار الـــوقـــود  ــعـ ــادي، ألسـ ــ ــه مــنــصــور هــ عــبــد ربــ
فــي عــام 2014 هــي الــورقــة الــتــي استخدمها 
الحوثيون لالنقالب على الحكومة الشرعية 

واالستيالء على العاصمة صنعاء.
وقـــال الــعــامــري: »إن الــقــرار يشمل رفــع سعر 
ليتر البنزين من 140 إلى 180 رياال )الدوالر 
= 250 ريــاال(، وغالون البنزين سعة 20 لترا 

من 2.8 ألف إلى 3.6  آالف ريال«.
وأوضح العامري، أن اللجنة الثورية التابعة 
لجماعة الحوثيني بررت رفع أسعار الوقود، 
بـــزيـــادة أســعــار الــنــفــط فــي الــســوق الــعــاملــيــة، 
ــع أســـعـــار  ــرفــ بــ ــام عــــــدة دول مـــــجـــــاورة  ــ ــيـ ــ وقـ

املشتقات النفطية.
ويــعــد يــولــيــو/تــمــوز شــهــر الـــقـــرارات املــثــيــرة 
لــلــجــدل الــــذي يــرفــع فــيــه أســـعـــار الـــوقـــود في 
اليمن بشكل متكرر، وكان رفع أسعار الوقود 
الحوثيون  استغله  الـــذي  الــرئــيــســي  الــســبــب 
ــة، فــفــي  ــيـ ــقـــالب عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـ لـــالنـ
قــررت حكومة   ،2014 العام  من  يوليو/تموز 
هادي، رفع أسعار الوقود في مسعى لخفض 
الــعــبء عن  الطاقة وتخفيف  الــدعــم ملنتجات 
مــوازنــة الــدولــة، وتضمن قــرار الحكومة رفع 
أسعار البنزين من 2.5 ألف ريال إلى 4 آالف 
فــقــام الحوثيون  آنـــذاك،  لــتــرا  ريـــال للعشرين 
ــــات شــعــبــيــة  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــالـــتـــصـــعـــيـــد عــــبــــر احـ
ــالـــة الــحــكــومــة،  ــقـــرار وإقـ لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء الـ
ــم إذعـــــان الــحــكــومــة  ــ اســتــمــرت أســـابـــيـــع. ورغـ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تــســعــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة إلـــــى تــطــويــر 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي، عــبــر طــــرح 65 مــشــروعــًا 
جديدًا على املستثمرين في مختلف املجاالت 
بـــهـــذا الـــقـــطـــاع، ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
التحديات،  مــن  الــعــديــد  الصناعة  فيه  تشهد 
أبرزها الضرائب وضعف التكنولوجيا وشح 
الــــــــدوالر. وقـــــال وزيـــــر الــصــنــاعــة الـــســـودانـــي، 
ــربــــى الــــجــــديــــد«، إن  ــعــ مـــحـــمـــد يــــوســــف، لـــــ »الــ
وزارته ستنظم ملتقى »التصنيع واالبتكار«، 
الــضــوء على  بــهــدف تسليط  األســبــوع املقبل، 
ــة وغـــيـــر املـــوجـــودة  ــويــ املـــشـــروعـــات ذات األولــ
في الــبــالد، خاصة في ظل اإلقــبــال الكبير من 
في  للدخول  املتزايدة  والطلبات  املستثمرين 

هذا القطاع من شركات خارجية ومحلية.

لــضــغــوطــات الــحــوثــيــني وتــخــفــيــض أســعــار 
الــوقــود إلــى 3 آالف ريــال بــداًل من من 4 آالف 
ريـــال لــغــالــون الــبــنــزيــن ســعــة 20 لــتــرا، إال أن 
احــتــجــاجــات الــحــوثــيــني اســتــمــرت وتــوجــت 
باقتحام العاصمة صنعاء، في 21 سبتمبر/

أيــــلــــول مــــن الــــعــــام نـــفـــســـه والـــســـيـــطـــرة عــلــى 
والشركة  املــركــزي  والبنك  الــدولــة  مؤسسات 

الوطنية للنفط.
وفي هذا السياق، أكد محللون اقتصاديون، 
أن قــرار الحوثيني رفــع أســعــار الــوقــود يأتي 
تــحــت ضــغــط جــفــاف املـــــوارد املــالــيــة فـــي ظل 
والــتــي تفاقمت بعد مضي  ــرادات  اإليــ توقف 

أكثر من عام على الحرب.
ــــوض الـــجـــمـــاعـــة مــــواجــــهــــات مــســلــحــة  ــخـ ــ وتـ
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــافــظــة يــمــنــيــة مـــع املــقــاومــة 
الشعبية، في حني يقوم تحالف عربي، تقوده 
السعودية، بشن غــارات جوية على مسلحي 
الــجــمــاعــة وقــــوات مــوالــيــة للرئيس املــخــلــوع، 

علي عبدالله صالح.
وقــــال املــحــلــل االقـــتـــصـــادي مــحــمــد الــعــبــســي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــن املـــرجـــح أن قـــرار  لــــ
الحوثيني يأتي لتوفير موارد مالية وبسبب 
أزمــــــة الـــســـيـــولـــة الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا الـــبـــالد 

وتفاقمت منذ يونيو/حزيران املاضي«.

الـــســـودانـــيـــة يــومــي  الــصــنــاعــة  وتــنــظــم وزارة 
يوليو/تموز  والتاسع عشر من  الثامن عشر 
واالبتكار  التصنيع  ملتقى  الــجــاري  املــاضــي 
»كــوريــا  ودول  محلية  شــركــة   700 بــمــشــاركــة 
الجنوبية، تركيا، الهند، بيالروسيا، أثيوبيا، 
مشروعًا   65 تقديم  امللتقى  ويــعــتــزم  كينيا«. 
صــنــاعــيــًا فـــي مـــجـــاالت الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 

وأضــــاف: »أن جــمــاعــة الــحــوثــي تــعــانــي أزمــة 
مالية خانقة، وعاجزون عن تصريف شؤون 
الدولة، وهو ما دفعهم لرفع أسعار الوقود، 
وكان قرارهم السابق تعويم أسعار املشتقات 
ــان هـــدفـــهـــم االســـتـــيـــالء عـــلـــى مــا  ــ الــنــفــطــيــة كـ
دعم  بند  مالية تحت  مــن مخصصات  تبقى 
القطاع  أمام  الباب  النفطية، وفتح  املشتقات 
الخاص من أجل تبرئة أنفسهم أمام اليمنيني 
والتنصل من مسؤولية السوق السوداء التي 
أوجــــدوهــــا ويــــــراد لــلــقــطــاع الـــخـــاص تحمل 

 بداًل عنهم«.
ً
تبعاتها مستقبال

العليا«  الــثــوريــة  »اللجنة  مــا يسمى  وكــانــت 
التابعة لجماعة الحوثيني أقرت، في يوليو/
الحرب  بــدء  على  أشهر   4 وبعد   2015 تموز 
فــي الــيــمــن، تــحــريــر أســعــار الـــوقـــود وربــطــهــا 
بـــاألســـعـــار الــعــاملــيــة لــيــتــراجــع ســعــر غــالــون 
البنزين 20 لترا من 3 آالف ريال إلى 2.8 ألف 
ريــال بنقص 200 ريــال فقط ، ولكن القرار لم 
السوق  انتشار  بسبب  للتنفيذ  طريقه  يجد 
السوداء وارتفاع أسعار الوقود بواقع %400.

ومــــن جـــانـــبـــه، اعــتــبــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم نــقــابــة 
النفط محمد الحمزي، أن رفع أسعار  شركة 
الوقود جيد في حالة تم القضاء على السوق 
الجديد«:  »العربي  لـ السوداء. وقال الحمزي، 
»نــحــن طالبنا بــزيــاده أســعــار الــوقــود ولكن 
وبالسعر  الرسمية  املحطات  في  توفيره  مع 

املحدد رسميا ».
ويعيش اليمن، منذ أكثر من عام أزمة خانقة 
ــود الــــذي اخــتــفــى مـــن مــنــافــذ الــبــيــع  ــوقـ فـــي الـ
الرسمية ليظهر في السوق السوداء بأسعار 

مرتفعة إلى مستويات قياسية.
وأقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــــتــــي تـــمـــارس 
مهامها من العاصمة املؤقتة عدن )جنوب(، 
ــادة في  فــي 24 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، زيــ
أســـعـــار املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بــغــرض تعزيز 
إيــرادات الخزانة العامة في ظل شح املــوارد. 
وحسب شركة النفط اليمنية في عدن، ارتفع 
 3.7 إلــى  لترا  البنزين سعة 20  غــالــون  سعر 

آالف ريال يمني بدال من 3 آالف ريال. 
ــذي يــســتــخــدم فــي  ــ وارتــــفــــع ســـعـــر الــــديــــزل الــ
إلــى 3.3 آالف ريــال للغالون  الكهرباء  توليد 
سعة 20 لترا، من 2.7 ألف ريال. وفي خطوة 
مماثلة، أعلنت السلطة املحلية في محافظة 
حــــضــــرمــــوت )شــــــــرق( والـــخـــاضـــعـــة لــســلــطــة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، رفـــع أســـعـــار املــشــتــقــات 
الــديــزل(. وحـــددت شركة  النفطية )الــبــنــزيــن، 
النفط في املحافظة سعر غالون البنزين )20 
الديزل  ريــال، وغالون  3.8 آالف  لترا(، بنحو 

بنحو 3.2 آالف ريال.

ــول والــــزيــــوت  ــانــ ــثــ ــة والـــســـكـــر واإليــ ــيـ ــذائـ ــغـ والـ
ــلـــود  والـــخـــضـــر واألســـــمـــــاك واألعـــــــــالف والـــجـ
بجانب صناعات اإلسمنت والهندسية وقطع 

الغيار واآلالت الزراعية.
وكان آخر مسح صناعي أجري في السودان، 
 223 وجــــــــود  عـــــن  كـــشـــف   ،2015 عــــــام  خــــــالل 
لأللبان  مصنعًا  و17  مطحنة  و28  مــعــصــرة 
بالستيك  مصنع  و300  للحوم  مصنعًا  و22 
و29 مدبغة و3 مصانع لألحذية و30 مصنعًا 
للحديد. وعلى الرغم من دخول االستثمارات 
الــخــارجــيــة فــي املــجــال الــصــنــاعــي بــالــســودان، 
فــي  ــيـــف  املــــحــــلــــي ضـــعـ املـــــكـــــون  حــــجــــم  أن  إال 
املــشــروعــات االســتــثــمــاريــة، وأرجــــع املحللون 
لها  يتعرض  الــتــي  الكبيرة  املخاطر  إلــى  ذلــك 
الــقــطــاع. ويــقــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، أحمد 
»الــعــربــى الــجــديــد«: »إن الضرائب  لـــ إبــراهــيــم، 

العملية  تكلفة  تمثل 54% من  التي  والرسوم 
إلى إحجام  التي أدت  اإلنتاجية من األسباب 
بعض املستثمرين عن الدخول في مشروعات 

استثمارية صناعية«.
ووفــقــًا لــتــقــريــر مــفــوضــيــة االســتــثــمــار بــواليــة 
الخرطوم يشير إلــى وجــود نقاط ضعف في 
الــعــمــلــيــة الــصــنــاعــيــة بــالــبــالد تــتــمــثــل فـــي أن 
الصناعية،  املنشآت  ملعظم  القانوني  السجل 
 
ً
هــو شــركــات ذات مــســؤولــيــة مــحــدودة بــديــال
لشركات املساهمة العامة. ويرى مراقبون أن 
صغر حجم معظم املنشآت الصناعية يقلل من 
تتمتع  التي  الشركات  مع  التنافسية  قدرتها 
بخفض التكلفة الناتجة عن اإلنتاج الكثيف 
في  املستخدمة  التقنيات  مــن  كثير  وتخلف 
اإلنــتــاج، باإلضافة إلــى عــدم استخدام عمالة 
إدارية ذات خبرة وضعف الترويج للمنتجات. 
ــان الــحــصــار االقـــتـــصـــادي املـــفـــروض على  وكــ
الـــســـودان، مــنــذ عـــام 1997، أثـــر عــلــى حصول 
املــصــانــع عــلــى تــقــنــيــات حــديــثــة وقــطــع غــيــار 
مـــع عـــدم تــوفــر الــنــقــد األجــنــبــي، مـــا أثـــر على 
انسياب مدخالت اإلنتاج للتصنيع الزراعي. 
واعترف وزير الدولة بوزارة الصناعة، عبدو 
داوود، لـ »العربى الجديد«، بوجود معيقات 
السودانية من ضمنها  الصناعة  أمــام تطور 
الــحــظــر االقـــتـــصـــادي إال أنـــه يـــرى أن انــعــقــاد 
محاوالت  إحــدى  واالبتكار  التصنيع  ملتقى 
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــــار االقـ ــــحـــــصـ ــة لـــكـــســـر الـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

املفروض على البالد.
وفي نفس السياق، يقول وزير الدولة بوزارة 
االقتصادى، مجدى حسن  املالية والتخطيط 
»الــعــربــى الــجــديــد«، نــســعــى إلـــى كسر  يـــس، لـــ
حلقات الــحــصــار االقــتــصــادى املــفــروض على 
السودان عبر سياسات لزيادة االنتاج خاصة، 
الــســودان بطلب لالنضمام  تــقــدم  إلــى  مشيرًا 
الترتيب  يتطلب  ما  العاملية،  التجارة  ملنظمة 
قد  املالية  وزارة  وكانت  للصناعات.  الداخلى 
الذى  الخماسى  البرنامج  عبر  وضعت خطة 
تبنته الــحــكــومــة مــنــذ الــعــام املــاضــى بــزيــادة 
الــقــيــمــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــى مــن 

جنيهات(   6.40  = )الــــدوالر  جنيه  مليار   142
إلــى 302 مليار جنيه خالل  عــام 2015  خــالل 
الــصــنــاعــى من  الــقــطــاع  ــام 2016. ويــعــانــى  عــ
عـــدم وجـــود ســيــاســة تــدعــم التصنيع املحلي 
وآلـــيـــة لــلــتــحــكــم فـــي قــــــرارات اســـتـــيـــراد الــســلــع 
االســتــراتــيــجــيــة، وغــيــاب صــيــغ تــمــويــل تكون 
ــة لــلــقــطــاع الـــصـــنـــاعـــي. واعــتــبــر  مــ أكـــثـــر مــــالء
الخبير االقتصادى محمد توفيق، في حديثه 
ــال صيغة  ــ لــــ »الــعــربــى الـــجـــديـــد«، أهــمــيــة إدخـ
املــشــاركــة فــي تــمــويــل االســتــثــمــار الــرأســمــالــي 
ستنعكس  املرابحة  لصيغة  بديال  واملصانع 

إيجايًا على القطاع.
انــضــمــام  أن  ــرون  ــ يـ املــحــلــلــني  بــعــض  أن  إال 
لــعــدد مـــن االتــفــاقــيــات اإلقليمية  الـــســـودان 
ــرا بــالــصــنــاعــة  ــيـ ــثـ ــر كـ ــــد يـــضـ ــة، قـ ــيــ ــاملــ ــعــ والــ
دون وضـــع اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة لكيفية 
القطاع حيث  هــذا  لصالح  منها  االستفادة 
الـــســـودان سوقا  ستجعل هـــذه االتــفــاقــيــات 
ملنتجات الدول ويقلل من القدرة التنافسية 
لــلــمــنــتــجــات املــحــلــيــة. ويـــعـــدد نــائــب األمـــني 
الـــعـــام التـــحـــاد الـــغـــرف الــصــنــاعــيــة، الــفــاتــح 
ــد«، مــشــاكــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــ »الــــعــــربــــي الـ ــ ــــاس، لـ ــبـ ــ عـ
القطاع في عدم وجود بنية تحتية بجانب 
انـــقـــطـــاعـــات مــســتــمــرة لــلــكــهــربــاء وارتــــفــــاع 
اسعار الدوالر الذى يزيد من التكلفة ويؤثر 
املــالــيــة للمصانع. وكـــان وزيــر  الــقــدرة  على 
الــصــنــاعــة قـــد أشــــار فـــي تــقــريــره بــالــبــرملــان 
السودانى عن أداء وزارته عن العام املاضى، 
إلـــى إصــــدار ســيــاســات تــهــدف إلـــى تشغيل 
لحل  السعي  إلــى  مشيرا  املعطلة،  الطاقات 
املــشــكــالت وتــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
الجهات  مــع  تنسيقهم  علي  وأكـــد  الــقــطــاع، 
ملدخالت  األجنبي  النقد  لتوفير  املختصة 
صناعة األدوية والسكر والقمح بالتنسيق 
ــيــــر مـــدخـــالت  ــع بـــعـــض املـــــصـــــارف وتــــوفــ ــ مـ

اإلنتاج املحلية.
وحسب اإلحصائيات الرسمية، تبلغ مساهمة 
القومى،  الدخل  في  املحلي  الصناعى  القطاع 

نحو 5 % خالل األربعة عقود األخيرة.

القاهرة ـ محمد توفيق

املكيفات،  املــصــري ســوق  انتقد مــســتــوردون دخـــول الجيش 
حني أن املنافسة في استيرادها غير عادلة، حيث يتم 

ّ
موض

عليه  تطبق  وال  الــرســمــي،  بالسعر  للجيش  الــــدوالر  توفير 
األســعــار االســتــرشــاديــة والــجــمــارك، بعكس القطاع الخاص 
الـــذي يضطر لــشــراء العملة األمــيــركــيــة مــن الــســوق الــســوداء 
بسعر أكــبــر ويــتــكــّبــد جــمــارك بــاهــظــة، حــســب مــســتــورديــن لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وأعــلــنــت وزارة اإلنــتــاج الــحــربــي، بــدايــة 
الــجــاري، عــن توفير مكيفات مــســتــوردة، وأخـــرى من  الشهر 
إنتاج املصانع الحربية بأسعار أقل من السوق الحر، األمر 
أنه اتجاه للربح في سلعة رائجة  الــذي وصفه اقتصاديون 

خالل هذه االيام، وليس إلحداث توازن في األسواق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال عــضــو شــعــبــة املــســتــورديــن بــالــغــرفــة 
الجديد«،  »الــعــربــي  لـــ  الــطــحــاوي،  بــالــقــاهــرة، فتحي  التجارية 
إن الــجــيــش يــدخــل فــي مــنــافــســة غــيــر عــادلــة مــع املــســتــورديــن 
والتجار، ويخطط ليكون املستورد الوحيد والصانع الوحيد 
الــفــتــرة املقبلة. وتــســاءل الــطــحــاوي، مــن يــوفــر الــــدوالر الــالزم 
الــذي يوجد شح كبير  لعملية االستيراد للجيش، في الوقت 
فــي العملة األمــيــركــيــة بـــاألســـواق، مــا يــدفــع املــســتــورديــن إلــى 
الــلــجــوء لــلــســوق الــــســــوداء. ويــشــهــد ســعــر الـــــدوالر ارتــفــاعــات 
في  11.55 جنيهًا  نحو  بلغ  األخــيــرة، حيث  الفترة  متواصلة 
الــســوق الـــســـوداء، فــي حــني يبلغ ســعــره الــرســمــي نــحــو 8.88 
الرقابة  وتــشــديــد  الحكومية  ــراءات  ــ اإلجـ تفلح  ولــم  جنيهات، 
ــدوالر. وأضــــاف الــطــحــاوي، أن  ــ عــلــى األســــواق فــي حــل أزمـــة الـ
إلى  الصينة، يصل  فــي شــركــة »جــاالنــز«  املكيف  سعر جــهــاز 
170 دوالرًا أي ما يوازي 1500 جنيه بسعر الدوالر في السوق 
الرسمي، ونحو1800 جنيه بسعر الدوالر في السوق السوداء، 
أي  جنيه،  و4800   4200 بــني  يــتــراوح  بسعر  الجيش  ويبيعه 
الــواحــد أكثر مــن 2500 جنيه، الفتًا إلى  أنــه يربح فــي املكيف 
أن ذلــك يعد منافسة غير عــادلــة مــع الــتــجــار، مــا يثير غضب 
فئة كبيرة مــن املجتمع )الــتــجــار(، ألنــهــم يــحــاربــون بــذلــك في 

مــصــادر دخــلــهــم. وقـــال »نــقــبــل أن يــســتــورد الــجــيــش أو يقوم 
لدخوله  لــه، وليس  ذاتــي  اكتفاء  أجــل تحقيق  مــن  بالتصنيع 
كــتــاجــر ومــســتــورد يــربــح فــي ســلــع رائــجــة الــبــيــع.. وال بــد من 
ابتعاد الجيش عن األمور االقتصادية ويركز فقط في الدفاع 
الهندسية،  الصناعات  غرفة  لبيانات  ووفــقــًا  البلد«.  وتــأمــني 
فــإن هناك نحو 10 شركات عاملة بالسوق املحلي فى مجال 
 100 باستثمارات  واملنزلى«  »املركزي  املكيف  أجهزة  صناعة 

مليون جنيه للمصنع الواحد.
وقال املستورد، طارق عطية، لـ »العربي الجديد«، إن الجيش 
لـــم يــصــنــع املــكــيــف فـــي مــصــر كــمــا يــتــم تـــرويـــج ذلـــــك، وانــمــا 
يــســتــورده تــام الصنع مــن الــصــني. وأضـــاف أن رخــص أسعار 
مكيفات الجيش عن مثيله في السوق، يرجع إلى أن الجيش 
الــســلــع التي  الــجــمــركــيــة، بمعنى أن  الــرســوم  معفى مــن كــافــة 
التي  بغيرها  قورنت  ما  إذا  ميزة  لديها  الجيش  يستوردها 
للمنتجات  التشوية  حمالت  واستنكر  املستوردون.  يجلبها 
الصينية التي يتم استيرادها، لكن حينما يستوردها الجيش 
تصبح مــن أحــســن الــصــنــاعــات فــي الــعــالــم. وتــخــتــلــف أســعــار 
املــكــيــفــات فــي الــســوق املــصــري بــحــســب مــاركــة املــنــتــج وسعة 
)قـــوة 3  للتكييف  تــبــريــده، وتــتــجــاوز األســعــار 9 آالف جنيه 
للمصانع  املدني  املنتج  لدعم  معا  ونشرت صفحة  حــصــان(. 
املكيفات  من  ملجموعة  صــورا  فيسبوك،  موقع  على  الحربية، 
باكورة  مــن  دفعة  أول  إنها  قائلة:  نقل،  محملة على ســيــارات 
إنــتــاج مــصــنــع 360 الــحــربــي مــن املــكــيــفــات. وأكــــدت الصفحة 
 2.5 بــقــدرات  مكيفات  بإنتاج  الحربي سيقوم   360 أن مصنع 
و3 حــصــان بــدايــة مــن شهر يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري. وأضــافــت 
بتوكيل من شركة  ا 

ً
تكييف الحربي ستنتج  اإلنــتــاج  وزارة  أن 

»جاالنز« الصينية، وهي شركة مكيفات صينية شهيرة، حيث 
تقوم وزارة اإلنتاج الحربي بإنتاجه لصالح الشركة الصينية 
من خالل خط إنتاج في مصر. وأضافت أن املكيفات الجديدة 
سيتم طرحها بمنافذ البيع بسعر يبدأ من 4900 جنيه تشمل 
التركيب والصيانة وملدة 5 سنوات، إال أن مصادر رسمية من 

وزارة اإلنتاج الحربي لم تعلق على هذا املوضوع حتى اآلن.

الحوثيون يرفعون أسعار 
الوقود في اليمن

مأزق في تقليص الباعة المتجولينالسودان يطرح 65 مشروعًا صناعيًّا على المستثمرين

دخول الجيش سوق التكييفات يثير ضجة في مصر )Getty(جانب من احتجاجات سابقة للحوثيين على زيادة أسعار الوقود )األناضول(

ضعف تكنولوجيا الصناعة السودانية بسبب الحصار

انتقادات لمنافسة الجيش المستوردين

قرر الحوثيون رفع أسعار 
الوقود في اليمن، 
لمواجهة أزمتهم 

المالية، وكان الوقود 
هو الورقة التي لعبوا 

بها لالنقالب على النظام 
الشرعي في البالد

تطوير مطار البحرين
أعلن بنك املشرق اإلماراتي أمس، عن إتمام 

اتفاقية تسهيالت مصرفية بقيمة 1.050 
مليار درهم )286.1 مليون دوالر( لتمويل 

االئتالف الذي يجمع بني شركتي أرابتك 
لإلنشاءات اإلماراتية، وتاف لإلنشاءات 
التركية لتنفيذ أعمال التعاقد الرئيسية 

الخاصة بمشروع تطوير مطار البحرين 
الدولي في مملكة البحرين. وذكر البنك 
اإلماراتي الذي يتخذ من دبي مقرًا له، 
في بيان صحافي، أنه قام بدور البنك 

املصدر واملنسق الحصري للتسهيالت، 
في حني تولى البنك العربي )أردني( دور 

املنظم الرئيسي املشترك لهذه التسهيالت. 
وكان بنكا املشرق والعربي قد تعاونا في 
السابق لدعم شركتي أرابتك، وهي شركة 
عاملة في مجال البناء واألعمال الهندسية 

في اإلمارات.

إدخال بضائع إلى غزة
سمحت السلطات اإلسرائيلية أمس، بإدخال 

»بضائع« من بينها »مركبات حديثة« إلى 
قطاع غزة عبر معبر بيت حانون »ايرز«، 

املخصص لنقل األفراد، وذلك ألول مرة منذ 
عام 2007. وكانت السلطات اإلسرائيلية، ال 
تسمح في السابق، بإدخال البضائع للقطاع 
إال عن طريق معبر كرم أبو سالم، )جنوب( 
فقط. وقال مدير اإلعالم في وزارة الشؤون 

املدنية في السلطة الفلسطينية، محمد 
املقادمة، »السلطات اإلسرائيلية، وألول مرة 

منذ عام 2007 سمحت بإدخال حافالت 
وشاحنات )نصف نقل( إلى قطاع غزة، عبر 

معبر بيت حانون »إيريز«. وأضاف: »غدا 
سيتم استئناف إدخال نحو أكثر من 100 

حافلة وشاحنة«. 

تعديل تقديرات نمو المغرب
عدلت املندوبية السامية للتخطيط في املغرب 

)املؤسسة الرسمية املكلفة باإلحصاء في 
البالد( من تقديرها لنمو الناتج املحلي 

 من 
ً
اإلجمالي للعام الجاري، إلى 1.5% بدال

1.3%. وقال مدير عام املندوبية السامية 
للتخطيط باملغرب، أحمد الحليمي، خالل 

ندوة صحافية، أمس األول، في مدينة الدار 
البيضاء، إن توقعات معدل نمو االقتصاد 

املغربي ستصل إلى 1.5% خالل العام 
الجاري، بعدما كان توقعات سابقة تشير 

إلى 1.3%. وأوضح الحليمي أن تغيير 
توقعات نسبة النمو، جاء بعد توقع تحقيق 

نسبة نمو القطاع الزراعي بنسبة %9.7، 
واألنشطة غير الزراعية 3.1%، مشيرًا إلى أن 

توقعات نمو العام املقبل ستبلغ %3.5.

قرض روسي إليران
أعلن وزير البيئة واملوارد الطبيعية 

الروسي، سيرغي دونسكوي، أمس، أن 
الحكومة الروسية وافقت على تقديم قرض 

إليران من أجل بناء محطة حرارية وملد 
الكهرباء للسكك الحديدية. وقال الوزير 

الروسي ردا على سؤال بهذا الشأن، 
»لقد تمت املوافقة«. وكان نائب وزير 

املالية الروسي، سيرغي ستورتشاك، 
أعلن سابقا أن املبلغ اإلجمالي الثنني 
من القروض التي ستقدمها موسكو 

لطهران، سيكون في حدود 2.5 مليار 
يورو، ستستخدم من أجل مشروع كهربة 

السكك الحديدية في إيران بمشاركة 
شركة السكك الحديدية الروسية، ولغرض 

بناء محطات توليد الطاقة الحرارية في 
إيران بمشاركة الشركات الروسية. يذكر 

أن الوثائق األولية بني موسكو وطهران 
ملنح إيران قرضا ماليا بمقدار 5 مليارات 

دوالر، وقعت خالل زيارة الرئيس الروسي 
فالديمير بوتني إليران، في نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي.

سيارة ذاتية القيادة لنيسان
كشفت شركة نيسان موتور اليابانية 

لصناعة السيارات عن سياراتها الجديدة 
ذاتية القيادة. وقالت نيسان ثاني أكبر 

شركة لصناعة السيارات في اليابان إن 
تكنولوجيا )برو بايلوت( الجديدة يمكنها 
قيادة السيارة على طريق في حارة واحدة 

وان تناور لتفادي الزحام. وقالت إن هذه 
الخاصية ستظهر في سيارتها سيرينا 

وهي سيارة فان صغيرة من املقرر أن 
تطرح في األسواق في اليابان الشهر 
املقبل. ويتسابق صناع السيارات في 

العالم لتطوير سيارات ذاتية القيادة، لكن 
محققني أميركيني أثاروا الشكوك حول 
سالمة النظم املطروحة حاليا قائلني إن 
سائقا قتل في حادث تصادم في حني 

كان نظام القيادة الذاتي يعمل في سيارته 
التي أنتجتها تسال موتورز.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

7.1
لـــوزارة  حــديــث  تقرير  ــد  أك
ــيــمــنــيــة، أن  ال الــتــخــطــيــط 
 7.1 ســحــبــت  ــة  ــوم ــك ــح ال
إجمالي  من  دوالر  مليارات 
المتفق  المانحين  ــم  دع
عليه، خالل الفترة الماضية، 
أزمة  إطار  في  ذلك  ويأتي 
منها  تعاني  خانقة  مالية 

البالد.

تونس ــ فرح سليم

ــة،  ــرًا بــني األزقــ ــرًا وفــ يــقــضــون يــومــهــم كـ
ــًا مــــن احـــتـــجـــاز ســلــعــهــم مــــن قــبــل  خـــوفـ
ــم الــبــاعــة  الــســلــطــات املــحــلــيــة، هـــكـــذا هـ
ــولــــون فـــــي الــــعــــاصــــمــــة تــــونــــس،  ــتــــجــ املــ
الــــذيــــن بـــــات انـــتـــشـــارهـــم مــــصــــدر قــلــق 
للحكومة، التي تقف عاجزة عن تنامي 
االقتصاد املــوازي )غير الرسمي(، لكن 
خــبــراء اقــتــصــاد يــــرون أن هــذ الــنــشــاط 
االقتصادي بات متنفسا للكثيرين، من 
أجل العيش في ظل ظــروف اقتصادية 

صعبة للبالد.
وتمثل الشرايني الحيوية في العاصمة، 
املكان األفضل للتجار العشوائيني ممن 
يعمدون إلــى احــتــالل األرصــفــة لعرض 
الصيني،  املنشأ  ذات  املتنوعة  سلعهم 
حيث يقوم الباعة منذ الصباح الباكر 
بــتــرتــيــب واجــهــاتــهــم املــتــنــقــلــة وعـــرض 
سلعهم بطريقة يسهل جمعها مع أول 

مداهمة من قبل السلطات األمنية.
ويــعــد الــتــوقــف الــعــشــوائــي مــــورد رزق 
اخــتــاروا هذه  الشباب، ممن  املئات من 
املهنة أو أجبروا على ممارستها هربًا 
من البطالة، فيما تسعى السلطات إلى 
وقف زحف الباعة املتجولني، معلنة عن 
قرب شن حملة ملنع استغالل األرصفة 
في العاصمة مع تشديد العقوبات على 
املخالفني. وتبرر املصالح البلدية منع 
الــتــوقــف الــعــشــوائــي بــأســبــاب عــديــدة، 
ــدم مــطــابــقــة الــســلــع املــعــروضــة  مــنــهــا عـ
إلى جانب تسبب نشاط  للمواصفات، 
حركة  تعطيل  فــي  العشوائيني  الباعة 
والبيئة،  العام  املشهد  وتشويه  املــرور 
فــضــال عــلــى الــتــضــيــيــق عــلــى املــحــالت 
التجارة  لها. لكن عاملني في  املرخص 
العشوائية، يرون أن تضييق السلطات 
لن يحد من الظاهرة، معتبرين أن هذا 
الــقــوت آلالف العائالت  الــنــشــاط يــؤمــن 

ــاق تــشــغــيــلــيــة أخــــرى.  ــ فـــي غـــيـــاب أي آفـ
ــر لــعــب  ــ ــاجـ ــ ويــــنــــتــــقــــد حــــــمــــــزة، وهــــــــو تـ
أطــــفــــال اخــــتــــار الـــتـــوقـــف تـــحـــت »قــــوس 
بــــاب الـــبـــحـــر« فـــي الـــعـــاصـــمـــة، تكثيف 
املداهمات للتجار، مشيرا إلى أن سلعه 
تعرضت لالحتجاز في مناسبات عدة، 

وهو ما تسبب له في خسارة كبيرة.
ويــضــيــف حــمــزة »لــيــس لــي أي مصدر 
رزق آخر، وأنا أعيل أسرتي املكونة من 
5 أفــراد، وعلى السلطات التي تحتجز 
بــضــائــعــنــا أن تــبــحــث لــنــا حـــلـــول قبل 
أن تــرمــي بـــآالف الــتــجــار إلـــى املجهول 

وتضايقهم في مصادر رزقهم« .
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــلــــة مــ ــي مــــقــــابــ ــ ــر فــ ــيــ ــشــ ويــ
أغلب زمالئه تعودوا  أن  إلى  الجديد«، 
عـــلـــى املـــضـــايـــقـــات األمـــنـــيـــة واحـــتـــجـــاز 
سلعهم، وهــو ما جعلهم يتفننون في 
ابـــتـــكـــار الــحــيــل الـــتـــي تــســاعــدهــم على 

حماية بضائعهم تجنبا للخسائر.
الــســلــطــات تتعلل  كــانــت  »إذا  ويــتــابــع: 
بــخــطــورة سلعنا عــلــى الــصــحــة وعــدم 
مطابقتها للمواصفات، فلي أن أتساءل 
كيف عبرت هذه السلع املوانئ وتخطت 
أن نتسلمها من  الجمارك قبل  حواجز 
تجار الجملة؟«. وتشير بيانات محلية 
إلــــى أن عــــدد الــتــجــار الـــذيـــن يــتــوقــفــون 
يتجاوز  العاصمة  في  بشكل عشوائي 
ــالـــي فــي  املــــئــــات، غـــيـــر أن املـــشـــهـــد الـــحـ
في  املشتغلني  أن  إلــى  يشير  العاصمة 
القطاع أكثر من ذلك بكثير. ويقول معز 
إن من  االقــتــصــادي،  الخبير  الـــجـــودي، 
املسؤولية  يتحملون  الــســلــع  يــــوردون 
ــي لــحــقــت  ــتــ ــــي األضــــــــــــرار، الــ ــبــــرى فـ ــكــ الــ
باالقتصاد من جراء التوقف العشوائي 

للباعة املتجولني.
ويـــقـــر الــــجــــودي بــالــبــعــد االجــتــمــاعــي 
لــهــذا الــنــشــاط، مــشــيــرًا إلـــى أن السلطة 
تــغــض الــطــرف عــن هـــؤالء الــبــاعــة، رغــم 
التجاوزات الكبرى، ألنها ال تملك حلواًل 

بـــديـــلـــة لــلــعــاطــلــني عــــن الـــعـــمـــل فــــي ظــل 
صعوبات اقتصادية ووضع اجتماعي 
القطاع  في  ويربط مختصون  متفجر. 
الرشوة  معدالت  ارتفاع  بني  التجاري، 
والفساد في تونس وانتعاش التجارة 

املوازية، التي تتغذى من الرشى. 
ــــالبـــــس  ــبــــغ واملـ ــتــ ــثــــل قــــطــــاعــــات الــ ــمــ وتــ
والــــصــــنــــاعــــات الـــبـــالســـتـــيـــكـــيـــة، أكـــثـــر 
املوازية  التجارة  القطاعات تضررًا من 
ــاع الــتــبــغ  ــطــ حـــيـــث تـــرتـــفـــع خـــســـائـــر قــ
وفــق  مــلــيــون دوالر،  إلــــى 250  ســنــويــا 

بيانات رسمية.
ووفــق بيانات ملنظمة رجــال األعــمــال ) 
اتحاد الصناعة والتجارة (، فإن ما بني 
30% و70% من النشاط التجاري، يتم 
في السوق املوازية، في حني ال تتعدى 

املعدالت العاملية %20.
املراقبة  عــام  ووفــق محمد عيفة، مدير 
وزارة  ــــي  فـ االقــــتــــصــــاديــــة  واألبــــــحــــــاث 
التجارة، فإن الوزارة تعمل على تطويق 
هذا النشاط وتقنينه عبر توفير أماكن 
الــحــد من  للباعة، تساعد على  خــاصــة 
مناخ الفوضى في العاصمة، فضال عن 
مع  مهنية  بطاقات  مــن  التجار  تمكني 
العمل. وحسب دراسة لوزارة التجارة، 
فــــإن  77.6% مــن الــتــونــســيــني يــقــدمــون 
على بضائع تباع في األسواق املوازية. 
ويقوم 66.8% باقتناء بضائع مجهولة 
الــهــويــة أو غير مــراقــبــة مــن دون وعــي، 
مــنــهــم بـــاألخـــطـــار الــصــحــيــة وبــضــمــان 
املــنــتــج، وهـــو مــا يــتــرتــب عليه مخاطر 
بــالــجــمــلــة. وتـــواجـــه تــونــس صــعــوبــات 
اقــتــصــاديــة مــتــواصــلــة مــنــذ بــدايــة عــام 
الــبــنــك  مــحــافــظ  ــال  قــ أن  2011. وســـبـــق 
العياري،  الشاذلي  التونسي،  املــركــزي 
البالد،  تعيشها  التي  املالية  األزمــة  إن 
فــي طريقها إلــى مــراحــل أصــعــب خالل 
الــعــام املقبل 2017، فــي ظــل عــدم كفاية 

املوارد الجبائية للدولة.

تقارير عربية

مال وسياسة

تونسصناعة

مصر

%5 مساهمة 
القطاع في إجمالي 

الدخل القومي

الصناعي  اإلنــتــاج  قيمة  تــراجــعــت 
إلى  مصر  فــي  الحكومي  السلعي 
144.1 مليار جنيه )16.22 مليار 
 2014 ــــي  ــال املــ ــام  ــعــ ــ ال ــي  فــ دوالر( 
/2015 مقابل 148.4 مليار جنيه 
)16.7 مليار دوالر( في العام املالي 
انــخــفــاض  بــنــســبــة   2014/  2013
قــدرهــا 2.9%. ويــبــدأ الــعــام املــالــي 
يــولــيــو/تــمــوز من  فــي مصر مطلع 
كل عام حتى نهاية يونيو/حزيران 
ــــي وفــــــق قـــانـــون  ــال ــتــ ــ ــام ال ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
املــــوازنــــة املـــصـــريـــة. وبــــرر الــجــهــاز 
في  واإلحـــصـــاء  للتعبئة  املـــركـــزي 
مصر)حكومي( في بيان أصدره، 
أمــــــــس، الــــتــــراجــــع إلــــــى انـــخـــفـــاض 
السلعي  الــصــنــاعــي  اإلنـــتـــاج  قيمة 
ألنشطة مثل املواد الغذائية والغزل 
والــنــســيــج ومــنــتــجــات فـــرن الــكــوك. 
إلــى أن قيمة إنتاج  الــبــيــان  وأشـــار 
الجاهزة  الغزل والنسيج واملالبس 
 202( جـــنـــيـــه  ــيـــار  ــلـ مـ  1.8 بـــلـــغـــت 
 /2014 الـــعـــام  فـــي  دوالر(  مــلــيــون 
جنيه  مــلــيــار   2.4 مــقــابــل   2015
 /2013 فــي  دوالر(  مــلــيــون   270(
قــدرهــا  انــخــفــاض  بــنــســبــة   2014

23.2% لتوقف بعض املصانع.

تراجع 
صناعة مصر
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1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

رغــــم الـــتـــوقـــعـــات املــتــشــائــمــة الــتــي 
ــات فــي  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ أبــــدتــــهــــا بــــعــــض املـ
أسواق النفط ومنها وكالة الطاقة 
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن تـــدهـــور األســـعـــار فـــي أعــقــاب 
االنتعاشة التي شهدتها في الربع الثاني من 
الــعــام الــجــاري، فــإن مــصــرف »سيتي غــروب« 
يـــرى أن األســـعـــار ســتــتــمــاســك خـــال النصف 
فــــوق 50 دوالرًا  ــاري  ــجــ الــ الـــعـــام  الـــثـــانـــي مـــن 
للبرميل. وقال خبير الطاقة العاملي أيد مورس 
الـــذي يــديــر أبــحــاث الــطــاقــة ملجموعة »سيتي 
غروب« املصرفية إن أسعار النفط ستتماسك 
ــم الـــذبـــذبـــات الــتــي  خــــال الــشــهــور املــقــبــلــة رغــ

تشهدها حاليًا. 
ــذا األســــبــــوع أن  ــر فـــي تــقــريــر لــلــعــمــاء هــ ــ وذكـ

»مـــا يــحــدث فــي دورة أســعــار الــنــفــط الحالية 
يختلف عما حدث من ارتفاع في الربع الثاني 
ارتفعت األسعار في  املاضي، حيث  العام  من 
الربع الثاني لتنخفض بعدها بمعدالت حادة 
التخمة«. وأشــار في  الثالث بسبب  الربع  في 

مذكرة لعماء مجموعة »سيتي غــروب«، إلى 
ستتماسك  الحالية  األســعــار  »مــســتــويــات  أن 
ــبـــاب عـــديـــدة أهــمــهــا أن  ــذه الــــــدورة ألسـ فـــي هــ
الفجوة بني العرض والطلب تتقلص، كما أن 
النفط يتواصل ولو  العاملي على  الطلب  نمو 

بمستويات متواضعة«. 
وكسبت أسعار خام برنت حوالى 25% خال 
الــربــع الــثــانــي و6.2% خــال الــربــع األول بعد 
االنــتــكــاســة الــكــبــرى الــتــي شهدتها فــي نهاية 
املــاضــي وهبطت  الثاني  يــنــايــر/كــانــون  شهر 
إيد  وقـــال  للبرميل.  27 دوالرًا  إلــى  بــاألســعــار 
مورس في املذكرة إن سعر خام برنت سيبلغ 
52 دوالرًا فــي املــتــوســط فــي الــنــصــف الــثــانــي، 
وتــوقــع أن يــواصــل النفط االرتــفــاع فــي العام 

املقبل 2017 ليبلغ سعره حوالى 60 دوالرًا. 
الــخــبــراء  تقييمات  فــي  الكبير  الــتــبــايــن  ورغـــم 
في أوروبا لتداعيات استفتاء بريطانيا الذي 
أقـــر خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي 
عــلــى ســــوق الــطــاقــة الـــعـــاملـــي. يــبــدو أن اآلثــــار 
االقتصادية واملالية السالبة تنحسر بسرعة، 
حيث ترتفع مــؤشــرات أســـواق املــال بمعدالت 
كبيرة مخلفة وراءها مخاوف حال عدم اليقني 
ــقـــاب اخـــتـــيـــار تـــيـــريـــزا مــاي  الــســيــاســي فـــي أعـ

خليفة لرئيس الوزراء البريطاني املستقيل. 
ويرى العديد من الخبراء أن خروج بريطانيا 
ــــة مــالــيــة أو اقــتــصــاديــة تــهــدد  لـــم يـــحـــدث أزمـ
ــان مـــتـــوقـــعـــًا، وأن مــا  ــ الـــنـــمـــو الـــعـــاملـــي كـــمـــا كـ
يـــحـــدث حــالــيــًا مـــن تـــداعـــيـــات ســالــبــة يخص 
ــثـــر مــنــهــا  ــــورو، أكـ ــيـ ــ الـــســـيـــاســـة فــــي مــنــطــقــة الـ
تـــداعـــيـــات ســـالـــبـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد والــنــمــو 

تفاؤل 
بسوق النفط

محطة وقود 
بمدينة مليبورن 
)Getty( األسترالية

توقع مصرف »سيتي غروب« أن يواصل النفط تحليقه فوق 50 دوالرًا 
في النصف الثاني من العام الحالي ويرتفع إلى 60 دوالرًا في العام 

المقبل، مغايرًا بذلك توقعات متشائمة سابقة

تقدم المرشحة 
الديمقراطية كلينتون 
يبشر بانتعاش األسواق 

والنمو العالمي

وزيرا االقتصاد الروسي 
والتركي يبحثان تعزيز 

التعاون المشترك

إيطاليا طلبت تسهيالت 
حجمها 55 مليار يورو 

من المفوضية األوروبية

»سيتي غروب« 
يتوقع 52 دوالرًا لخام 

برنت بالنصف الثاني

عّوض الني الياباني بعض الخسائر التي تكبدها أمس األربعاء بعد تسجيل 
القوي على  أكبر هبوط على مــدى يومني في نحو عامني مع انحسار اإلقــبــال 
املخاطرة قليا بعدما ساد السوق في بداية األسبوع. وانخفض الني املاذ اآلمن 
أربــعــة باملئة أمــام الـــدوالر منذ بــدايــة األســبــوع فــي أســوأ أداء لــه منذ نوفمبر/
تشرين الثاني 2014 ، بعدما حقق االئتاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء شينزو 
آبي فوزًا قويًا في انتخابات مجلس املستشارين )املجلس األعلى للبرملان( بما 

عزز التوقعات باتخاذ املزيد من إجراءات التحفيز.
وسجل الدوالر أدنى مستوى له خال الجلسة عند 103.95 ينات، حيث انخفضت 
العملة األميركية 0.5% إلى 104.175 ينات للدوالر في حني هبط اليورو %0.7  

إلى 115.06 ينا لكنه ما زال مرتفعًا 3.5%منذ بداية األسبوع. 

صعد الذهب أمس األربعاء ليتعافى من أدنى مستوى له في نحو أسبوعني 
تعزيز شهية  فــي  االقتصادية ساهمت  املــحــفــزات  مــن  بمزيد  توقعات  وســط 
صعد  الصباحية  الجلسة  وفــي  مستقرًا.  الــــدوالر  ظــل  حــني  فــي  املستثمرين 
)األونصة(  إلى 1338.55 دوالرا لألوقية   %0.5 الفورية  املعامات  الذهب في 
بعد أن المس 1327.30 دوالرا لألوقية في وقت سابق وهو أقل مستوى له منذ 
األول من يوليو/تموز. وكان املعدن األصفر هبط 1.7% يوم الثاثاء في أكبر 
خسارة يومية له منذ يوم 24 مايو/أيار. وصعد الذهب في العقود األميركية 
اآلجلة 0.6% إلى 1341.60 دوالرا لألوقية. وزاد الذهب نحو 100 دوالر لألوقية 
الــخــروج من االتــحــاد األوروبـــي، حيث حول  منذ تصويت بريطانيا لصالح 
املستثمرون سيولتهم إلى األصول اآلمنة. وبعد خمسة أسابيع من املكاسب 
ــه الـــذهـــب بــعــض الــضــغــوط فـــي أعـــقـــاب بــيــانــات قــويــة عـــن الــوظــائــف في  واجــ

القطاعات غير الزراعية بالواليات املتحدة صدرت يوم الجمعة املاضي. 

 قــال مكتب اإلحــصــاء التابع لاتحاد األوروبـــي )يــوروســتــات( أمــس إن الناتج 
الصناعي ملنطقة اليورو هبط أكثر من املتوقع في مايو /أيار؛ وهو ما يرجع في 
األساس إلى االنخفاض الحاد في إنتاج الطاقة بما يوحي بأن اقتصاد املنطقة 

فقد قوته الدافعة بعد صدور بيانات إنتاج قوية في أبريل/نيسان.
وقال يوروستات إن اإلنتاج الصناعي في دول منطقة اليورو وعددها 19 دولة 
انخفض في مايو /أيــار 1.2%على أساس شهري بينما زاد 0.5% على أساس 
املتوسط  آراءهـــم توقعوا في  رويــتــرز  اقتصاد استطلعت  سنوي. وكــان خبراء 
تراجع اإلنتاج الصناعي 0.8% على أساس شهري وارتفاعه 1.4% على أساس 
سنوي. ومحا التراجع في مايو /أيار تقريبا الزيادة التي سجلها اإلنتاج في 
سنوي.  أســـاس  على  و%2.2  شــهــري  أســـاس  على   %1.4 وبلغت  أبريل/نيسان 
وجرى تعديل بيانات أبريل بالرفع مقارنة مع تقديرات سابقة بزيادة شهرية 

1.1% وزيادة سنوية %2.0.

أخبار في صور

الين يعود لالرتفاع بعد أكبر هبوط 

بريق الذهب يخبو 
بعد 5 أسابيع من المكاسب

هبوط ناتج منطقة اليورو 
أكبر من التوقعات

تظاهرة في روما تطالب بإنقاذ البنوك )Getty(تطلعات تركية للتعاون مع روسيا في مجال الغاز )فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

الروسية  االقتصادية  التنمية  وزارة  أفـــادت 
ــأن وزيـــــــري االقـــتـــصـــاد الــــروســــي ألــيــكــســي  ــ بـ
ــاد زيــبــكــجــي  ــهــ ــيــــف، والــــتــــركــــي نــ ــايــ ــيــــوكــ أولــ
ــي الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو خـــال  ســيــلــتــقــيــان فــ
ــبــــوع األخـــيـــر مـــن شــهــر يــولــيــو/تــمــوز.  األســ
ونقلت وكالة »تاس« الروسية  أمس األربعاء، 
الــوزارة الروسية قوله: »من املقرر  عن ممثل 
عقد اجتماع بني الوزيرين في الـ 27 يوليو/

تموز في موسكو«.
ــــب وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة  ــائـ ــ ــن نـ ــ ــلـ ــ ــل ذلــــــــك أعـ ــ ــبـ ــ وقـ
ليخاتشوف،  أليكسي  الروسي،  االقتصادية 
الروسي  االقتصادية  التنمية  وزيــر  لقاء  أن 
بوزير االقتصاد التركي، سيعقد على األرجح 
الــروســيــة موسكو، ولــيــس في  العاصمة  فــي 

عاصمة تتارستان، قازان كما ذكر سابقًا. 
وقـــــال نـــائـــب الــــوزيــــر لـــوكـــالـــة »نـــوفـــوســـتـــي«: 
»هــنــاك مــقــتــرح، الــجــانــب الــتــركــي اقــتــرح هذه 
املواعيد، لكن اللقاء سيعقد على األرجح في 

موسكو«.
التركية  االقــتــصــاد  وزارة  باسم  ناطق  وكــان 
ــات  ــن أمــــــس، بـــــأن املـــفـــاوضـ ــد أفـــــــاد، أول مــ قــ
ســتــعــقــد فـــي قــــــازان يــــوم 26 تــمــوز/يــولــيــو، 
االقتصادية  التنمية  وزارة  تــؤكــد  لــم  بينما 
الروسية فقد  الوكالة  الروسية ذلك. وحسب 
زيبكجي  مــع  التقى  أن  ليخاتشوف  لـــ  سبق 
يـــوم الــســبــت املــاضــي فــي شــنــغــهــاي، ووضــع 
األفق  للتعاون في  املسؤوالن خريطة طريق 
فاديمير  الروسي،  الرئيسان  وكــان  القريب. 

روما ـ العربي الجديد

البنوك  إن  أميركية  مصرفية  مــصــادر  قــالــت 
اإليطالية بحاجة عاجلة إلى مساعدات مالية 
ــي. وقــال جيم ميلستني  مــن االتــحــاد األوروبــ
ــــوزارة  مـــســـؤول هــيــكــلــة املـــصـــارف الــســابــق بـ
إن  بلومبيرغ  لتلفزيون  األميركية   الخزانة 
ــة املـــصـــارف  ــ اســتــجــابــة مــنــطــقــة الـــيـــورو ألزمـ
اإليـــطـــالـــيـــة بــطــيــئــة وقــــد تــتــســبــب فـــي كــارثــة 
مــصــرفــيــة. وكـــانـــت الــحــكــومــة اإليــطــالــيــة قد 
طلبت تسهيات مالية قدرها 55 مليار يورو 
مـــن املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة لــرســمــلــة الــبــنــوك 
كميات  محافظها  في  تحمل  التي  االيطالية 
كــبــيــرة مــن الـــديـــون املــشــكــوك فــي تحصيلها 
والــــقــــروض غــيــر الـــعـــامـــلـــة، ولـــكـــن الــحــكــومــة 
ــقـــديـــم هـــذه  ــتـ ــاح بـ ــمــ ــســ األملــــانــــيــــة رفــــضــــت الــ
التسهيات.  ويرى اقتصاديون أن االقتصاد 
األوروبي ربما يكون قد تخطى أزمة تصويت 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وأزمة 

إفــاس اليونان ولكنه يتجه نحو أكبر أزمة 
مصرفية في تاريخ منطقة اليورو، وهي أزمة 
ديون البنوك االيطالية التي تحايلت عليها 
برنامج  عبر  اآلن  حتى  االيطالية  الحكومة 
من  عليها  الــتــي حصلت  املــالــيــة  التسهيات 

البنك املركزي األوروبي. 
الــتــي تحملها محافظ  الــديــون  وتــقــدر حجم 
يورو  مليار   360 بحوالى  اإليطالية  البنوك 
غير  وبعضها  دوالر«  مليار   398.8 »حوالى 
اإليطالية  البنوك  وتحتاج  للتحصيل.  قابل 
إلى عشرات املليارات لدعم رأس مالها حتى 

تــتــمــكــن مـــن اجـــتـــيـــاز اخـــتـــبـــار الــصــحــة الـــذي 
وحتى  بنوكها.  على  الــيــورو  منطقة  تجريه 
مصرف »يــونــي كــرديــت« الــذي يعد مــن أكبر 
البنوك اإليطالية لن يكون قادرًا على اجتياز 
ــالــــم يـــضـــخ حــــوالــــى 10  ــة مــ اخــــتــــبــــار الـــصـــحـ
مــلــيــارات يـــورو فــي رأس مــالــه حسب خبراء 

مصرفيني في أوروبا. 
ديون البنوك اإليطالية املتفاقمة ال تهدد فقط 
مستقبل بقاء رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو 
رينزي في الحكم ولكنها تهدد كذلك بتفجير 
اليورو. ويواجه  أزمــة مالية جديدة بمنطقة 
ــنـــزي فـــي إكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  مــاتــيــو ريـ
مستقبل  سيحدد  دستوريًا  استفتاء  املقبل 
أزمة  أن تفاعل  الحكم، ولكن يبدو  بقائه في 
ديـــون الــبــنــوك االيــطــالــيــة والــغــضــب الشعبي 
الحكومة في  االيطالي من فشل  الــشــارع  في 

معالجة ملف البنوك الشائك، يحاصرانه.
وكان محافظ البنك املركزي اإليطالي إغنازيو 
فيسكو قــد ذكـــر قــبــل أربــعــة أيــــام إن الــبــنــوك 
اإليــطــالــيــة تــحــتــاج إلــــى تــفــعــيــل شــبــكــة أمـــان 
مالي حكومية في حالة الضرورة، وذلك في 
ظل الفوضى املالية املستمرة التي يواجهها 
ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وكانت 
تراجعت  قد  اإليطالية  البنوك  أسهم  أسعار 
فـــي أعـــقـــاب إعـــــان نــتــيــجــة االســـتـــفـــتـــاء على 
خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبـــي يوم 
23 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو املـــاضـــي وهــــــددت إلــى 

درجة  كبيرة البورصة اإليطالية. 
ــتـــي دي بـــاشـــي دي  وكــــــان ســـهـــم بـــنـــك »مـــونـ
سيينا« )إم.بــي.إس( األشد تضررًا من األزمة 
حيث تــراجــع ســعــره بأكثر مــن 50 % ليصل 

إلى 0،70 يورو )0،30 دوالر(.
وحــســب وكــالــة األنــبــاء األملــانــيــة قــال فيسكو 
فــي اجــتــمــاع التــحــاد املــصــارف اإليــطــالــيــة إن 
املوقف الراهن مليء باملخاطر على االستقرار 
املالي، ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومي 
يكون جاهزًا للتفعيل في حالة الضرورة مع 

االحترام الكامل لقواعد االتحاد األوروبي.

بوتني، والتركي، رجب طيب أردوغــان، اتفقا 
املاضي  الشهر  نهاية  اتصال هاتفي في  في 
على بدء تطبيع العاقات بني البلدين وعودة 
ــــروس إلــــى املــنــتــجــعــات الــتــركــيــة،  الــســيــاح الــ
وذلك بعد اعتذار أردوغان عن حادثة إسقاط 
نوفمبر/  24 في  الروسية  الحربية  الطائرة 

تشرين الثاني املاضي.
وتــأزمــت الــعــاقــات بــني أنــقــرة ومــوســكــو في 
ــانـــي املــــاضــــي بــعــدمــا  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
الروسية  القاذفة  التركي  الجو  أسقط ساح 
»ســــو-24«. وألــقــت هــذه الحادثة بظلها على 
الــعــاقــات االقــتــصــاديــة بــني البلدين، وقــررت 
روســيــا فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي فــرض 
العديد  شملت  تركيا  على  تجارية  عقوبات 
من القطاعات، منها حظر استيراد املنتجات 
ومنع  السياحية،  الــرحــات  ووقــف  الزراعية، 
ــــرض تــأشــيــرة  تــوظــيــف الـــعـــمـــال األتـــــــراك، وفـ
عــلــى األتـــــراك الــذيــن يـــــزورون روســـيـــا، وكــان 
الــقــطــاع الــســيــاحــي مــن أكــثــر املــجــاالت تــأثــرًا، 
إال ان الــحــكــومــة الــتــركــيــة لــجــأت خـــال فترة 
املقاطعة إلى إيجاد أسواق بديلة ملنتجاتها 
وســيــاحــتــهــا، مـــا ســـاهـــم فـــي تــخــفــيــف األثــــار 
الــعــاقــات بني  السلبية املــتــرتــبــة عــلــى تــوتــر 
الــبــلــديــن خـــال الــفــتــرة الــتــي أعــقــبــت إســقــاط 

الطائرة الروسية.
ــبــــاب مــفــتــوحــًا  ــركـــت الــ ــيــــا تـ يـــاحـــظ أن روســ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــ ــغـ ــ ــــروع إمـــــــــداد الـ ــــشـ لــتــنــفــيــذ مـ
الضخم الذي تعتمد عليه شركة »غاز بروم« 
الروسية في بسط هيمنتها على سوق الغاز 

األوروبي، في الوقت الذي تأمل فيه أنقرة أن 
يصبح أحد ركائز استراتيجية تجارة الغاز، 
التي تعمل أنقرة عبرها لبناء مركز لتجميع 
الــغــاز مــن دول املــنــطــقــة إضــافــة إلـــى روســيــا 

وتصديره إلى أوروبا.
ــاز بـــــروم« الـــروســـيـــة، أول  ــ وكـــانـــت شـــركـــة »غـ
املــــبــــادريــــن بـــــاإلعـــــان عــــن انـــفـــتـــاحـــهـــا عــلــى 
الـــحـــوار حـــول اســتــئــنــاف الــعــمــل عــلــى تنفيذ 
مـــشـــروع »الــســيــل الـــتـــركـــي« لــنــقــل الـــغـــاز إلــى 
التركي رجــب طيب  الرئيس  ــا. ويــأمــل  أوروبــ
أردوغــــان فــي أن بــاده وروســيــا ستتقاربان 
العديد  تنفيذ  عبر  املقبلة  الفترة  اقتصاديًا 

من املشروعات املشتركة. 
التجاريني  ويذكر أن تركيا من أهم الشركاء 
ــا، ال ســيــمــا بـــعـــد انـــخـــفـــاض أســـعـــار  ــيـ لـــروسـ
املفروضة  االقتصادية  والعقوبات  البترول، 
ــة  ــ ــيـ ــ عـــلـــى مـــوســـكـــو مــــن ِقـــبـــل الــــــــدول األوروبـ
والـــواليـــات املــتــحــدة. ووصــــل حــجــم الــتــبــادل 
الــتــجــاري بــني البلدين عــام 2010، إلــى قرابة 
على  ــاع  ــفـ ارتـ طــــرأ  فــيــمــا  دوالر،  مــلــيــار   26.2
 31.2 إلـــى  ليصل   ،%17.3 بنسبة  الــرقــم  هـــذا 
مــلــيــار دوالر مــع نــهــايــة عـــام 2014. وتــراجــع 
 
ً
حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بــني الــبــلــديــن قليا
بسبب الــعــقــوبــات الــروســيــة عــلــى تــركــيــا في 
ــى الــــصــــادرات  ــ ــام املــــاضــــي. وبـــالـــنـــظـــر إلـ ــعــ الــ
التركية خال عام 2014، والتي بلغت قيمتها 
حصة  كانت  دوالر،  مليار   157.6 اإلجمالية 
بنسبة  أي  دوالر،  مليارات   5.9 نحو  روسيا 
3.8% مــن إجــمــالــي الـــصـــادرات الــتــركــيــة، وإن 
تراجعت إلى نحو 3% من الصادرات التركية 

عام 2015 والبالغة نحو 144 مليار دوالر.
التركي عجزًا خال  التجاري  امليزان  وعانى 
العام الفائت، ففي حني بلغت قيمة التجارة 
لـــم تــزد  الــخــارجــيــة نــحــو 351 مــلــيــار دوالر، 
ــادرات، بــحــســب تــصــريــح ســابــق لــوزيــر  الــــصــ
الــتــركــي، مصطفي إلــيــطــاش، عن  االقــتــصــاد 
بلغت  تــراجــعــًا  مسجلة  دوالر،  مليار   143.9

نسبته 8.6% مقارنة بعام 2014.

398 مليار دوالر ديون البنوك االيطاليةخطة تركية روسية لمشروعات اقتصادية مشتركة

ــركـــي يبعث  ــيـ ــلـــى الــصــعــيــد األمـ ــاملـــي. وعـ ــعـ الـ
الــتــقــدم الـــذي تــظــهــره اســتــطــاعــات الــــرأي في 
أميركا، ملرشحة الحزب الديمقراطي هياري 
دونالد  الجمهوري  منافسها  على  كلينتون 
تـــرامـــب الــطــمــأنــيــنــة فـــي األســــــواق األمــيــركــيــة 
وتدفع أسواق املال العاملية لانتعاش مجددًا. 

ويذكر أن أسعار النفط هبطت أمس األربعاء 
ــــذرت فــيــه وكـــالـــة الــطــاقــة  ــــذي حـ فـــي الـــوقـــت الـ
ــعـــروض مـــن الــخــام  الــدولــيــة مـــن أن تــخــمــة املـ
فــي األســــواق الــعــاملــيــة تــواصــل الــضــغــط على 
أسبوعية  زيــادة  البيانات  األسعار، وأظهرت 
غير متوقعة في مخزونات الخام األميركية. 

وتبشر هذه املؤشرات بتحسن الطلب العاملي 
على الــنــفــط. ويــذكــر أن آخــر اســتــطــاع للرأي 
كلينتون  هياري  املرشحة  شعبية  أن  أظهر 
تــتــفــوق عــلــى املــلــيــارديــر تــرامــب بــحــوالــى 13 
تتخوف  والطاقة  املــال  أســواق  نقطة. وكانت 
مــن تــفــوق دونــالــد تــرامــب واحــتــمــاالت فـــوزه. 

وعلى صعيد املعسكر املتشائم حول مستقبل 
أســـعـــار الــنــفــط قــــال بــنــك »كــــريــــدي ســويــس« 
إنه خفض تقديراته لنمو  السويسري أمس، 
يؤدي  أن  متوقعًا  النفط  على  العاملي  الطلب 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــــحـ ــن االتـ خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــ
إلـــى كــبــح نــمــو االقــتــصــاد الــعــاملــي والــحــد من 

تعافي أسعار النفط. وخفض كريدي سويس 
توقعاته لنمو الطلب العاملي على النفط في 
العامني الحالي واملقبل بنحو 250 ألفًا و300 

ألف برميل يوميًا على الترتيب. 
غير أن البنك، وحسب رويترز، رفع توقعاته 
الــعــاملــي مزيج  الــقــيــاس  ملتوسط سعر خــام 
برنت لسنة 2016 و2017 إلى 44.53 دوالرًا 
من  الترتيب  على  للبرميل  دوالرًا  و56.25 

37.77 دوالرًا و54.25 دوالرًا للبرميل.
 كما رفع البنك كذلك توقعاته ملتوسط سعر 
خــام غــرب تكساس الوسيط األمــيــركــي في 
دوالر   6.68 بواقع  والقادم  الحالي  العامني 
إلــى  الــتــرتــيــب  عــلــى  لــلــبــرمــيــل  و2.12 دوالر 

43.59 دوالرًا و55 دوالرًا للبرميل. 
وعــــدل الــبــنــك الــســويــســري تــوقــعــاتــه لسعر 
بالرفع 19  الطبيعي في مركز هنري  الغاز 
لــكــل مــلــيــون وحـــدة  إلـــى 2.43 دوالر  ســنــتــًا 

حرارية بريطانية.
والطلب  الصني  فــي  النفط  على  الطلب  ويعد 
ــــال الــشــهــور  عـــلـــى املـــشـــتـــقـــات فــــي أمـــيـــركـــا خـ
املقبلة من أهم املحفزات لنمو الطلب وتقلص 

الفجوة بني العرض والطلب النفطي. 
وحــســب وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة فــي تقريرها 
أمس، فإن البيانات الصينية لشهر مايو/أيار 
تظهر إشارات على أن نمو الطلب على أساس 

سنوي بلغ 130 ألف برميل يوميًا. 
وفي الواليات املتحدة زادت مبيعات البنزين 
الــتــقــديــريــة فــي أبــريــل/نــيــســان بــواقــع 75 ألــف 
ــاس ســنــوي بــمــا يقل  بــرمــيــل يــومــيــًا عــلــى أســ
توقعات  عــن  يــومــيــًا  بــرمــيــل  آالف   410 بنحو 
بالظروف  تأثرت  البيانات  هذه  لكن  الوكالة، 
البيئية الــتــي لــم تــســاعــد فــي انــتــعــاش حركة 

السفر خال الشهر املاضي.
وفي جانب اإلمــداد وبعد االنخفاض الشديد 
بــمــقــدار 0.9 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا فــي إنــتــاج 
ــي مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان  ــاء فــ ــ ــــضـ الــــــــدول غـــيـــر األعـ
املصدرة للنفط »أوبك« في عام 2016 إلى 56.5 
مليون برميل يوميًا من املتوقع عودة اإلنتاج 
 بمقدار 0.2 مليون برميل 

ً
إلى االنتعاش قليا

يوميًا في عام 2017. وتعد زيادة إنتاج املنظمة 
البترولية من أكبر املهددات لتحسن األسعار. 
وعلى الصعيد اإليجابي، أشارت الوكالة إلى 
أن إنــتــاج فــنــزويــا مــن الــنــفــط مــن املنتظر أن 
ينخفض بنحو 10% هذا العام بسبب نقص 
الكهرباء وأزمة السيولة وتراجع النشاط في 
شركات الخدمات النفطية األجنبية. وتواجه 
فنزويا أزمة مالية طاحنة منذ بداية تدهور 

أسعار النفط قبل عامني.

قالت ستاندرد آند بورز، أمس، إن خطر انخفاض معدل النمو االقتصادي 
بريطانيا  تصويت  أعقاب  في  التزايد  في  بدأ  أوروبــا  وشرق  وسط  في 
عضوية  مــن  الـــخـــروج  لــصــالــح 
االتحاد األوروبي. وقالت مؤسسة 
تقرير  في  االئتمانية  التصنيفات 
البريطانيون  قــرر  أن  »بعد  جديد 
استفتاء  في  االتحاد  من  الخروج 
المخاطر  فــإن  يونيو/حزيران   23
في  التزايد  في  بدأت  النمو  على 
لكن  أوروبــا.  وشــرق  وسط  أنحاء 
قد  القرار  أن  هو  ذلك  من  األهــم 

يزيد الضبابية السياسية«.

مخاطر على شرق أوروبا

طاقة

اتفقت كل من تركيا 
وروسيا على البدء في 

تنفيذ خطة مشروعات 
مشتركة الفترة المقبلة
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)Getty( متسوقون في العاصمة األلمانية برلين 

)Getty( المضاربون انزعجوا من التذبذب الكبير في سعر الين 

)Getty( متجر ذهب بالعاصمة العراقية بغداد



عادل سليمان

ــقــــظ املــــــصــــــريــــــون، صـــــبـــــاح الــــثــــالــــث  ــيــ ــتــ اســ
والعشرين من يوليو/تموز  1952، أي في 
مــثــل هـــذا الــشــهــر مــنــذ 64 عــامــا، عــلــى بــيــاٍن 
بدأ بكلمٍة جديدٍة على األذن املصرية، هي 
بني وطني، ثم أعقب ذلك أن مصر اجتازت 
والفساد، وعدم  الرشوة،  فترة عصيبة من 
الـــعـــوامـــل أّدت  تــلــك  الــحــكــم، وأن  اســـتـــقـــرار 
إلــــى هــزيــمــة الــجــيــش فـــي حــــرب فــلــســطــن. 
 
ً
ثـــم اســتــطــرد الــبــيــان، لــيــعــلــن أن مــجــمــوعــة
الجيش،  قيادة  على  استولت  الضباط  من 
ــا مـــــن قـــــيـــــاداتـــــه، بـــهـــدف  واعــــتــــقــــلــــت بـــعـــضـ
الدستور،  ظل  في  ستعمل  وأنها  تطهيره، 
رت 

ّ
وطمأنت األجانب على مصالحهم، وحذ

من أي أعماٍل مناهضة لتلك الحركة. وكان 
الــذي  نجيب  محمد  الــلــواء  بتوقيع  البيان 
لــلــقــوات املسلحة.  قــائــدًا عــامــا  تــم تنصيبه 
وكـــان اإليـــحـــاء واضـــحـــا، أن مــا جـــرى ليس 
امللك، ودستور  انقالبا عسكريا، فامللك هو 
البالد محل االحترام، حتى أنه قد تم الطلب 
السلطة  باعتباره صاحب  نفسه،  امللك  من 
الــشــرعــيــة، تــعــيــن رئــيــس جــديــد للحكومة 
من رجال السياسة القدامى، هو علي ماهر 

باشا. 
ــة، بـــعـــد أن تــمــت  ــرعـ ــداعــــت األحـــــــــداث بـــسـ تــ
قاموا  الــذيــن  األحـــرار«  »الضباط  ملجموعة 
الجيش،  على  الكاملة  السيطرة  بالحركة 
ــة، ومــؤســســاتــهــا،  وعـــلـــى كـــل مـــرافـــق الــــدولــ
ــم اســـــــم الـــحـــركـــة  ــهـ ــتـ ــركـ ــــوا عــــلــــى حـ ــقـ ــ ــلـ ــ وأطـ
املــبــاركــة، فــلــم تــمــض 72 ســاعــة عــلــى بــدايــة 

كمال عبد اللطيف

ــاء  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة نـــــتـــــائـــــج االسـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ تــــكــــشــــف مـ
البريطاني، على بقاء بريطانيا في االتحاد 
األوروبـــي أو خروجها منه، مواقف بعض 
ل  ــيــــن الــــعــــرب مــــن أنــــمــــاط الـــتـــحـــوُّ اإلعــــالمــ
ــا ويــعــرفــهــا  ــ ــر الــتــي تــعــرفــهــا أوروبــ والــتــغــيُّ
الــعــالــم. إنــهــا مـــرآة تــعــن كــيــفــيــات معالجة 
اإلعــالم العربي لقضايا تخص أصحابها، 
وتخّصنا بــصــورٍة أو بــأخــرى أيــضــا. وهي 
مرآة تضيء جوانب من الحدث الذي تفّكر 
فيه، وتضيء، في الوقت نفسه، جوانب من 
العالم  فــي  يــجــري  مــا  مــع  كيفيات تعاملنا 
الت. إذا كـــان مــن املــؤكــد، أن  ظــواهــر وتـــحـــوُّ
ــِثــيــر ردود  ــار وُي االســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي أثــ
ــــواء فـــي الـــغـــرب أو في  فــعــل مــتــنــاقــضــة، سـ
فــإن ردود فعل اإلعــالم  العالم،  باقي أنحاء 
العربي مالت، في أغلبها، إلى الحديث عن 
بداية »انهيار االتحاد األوروبـــي«، واعتبر 
بمسألة  تتعلق  املــســألــة  أن  اآلخـــر  بعضها 
»انتحار«، وتراجٍع سيصيب أهله بخسراٍن 
في  كثيرون  عــرب  إعالميون  انخرط  كثير. 
إبراز أسباب رغبة البريطانين في الخروج 
مــن االتــحــاد األوروبــــي، محاولن توضيح 
إلـــى  ت  أدَّ ــاديـــة وســـيـــاســـيـــة  ــتـــصـ اقـ دوافـــــــع 
املفترض  ــداعــيــات 

َّ
والــت املــعــروفــة،  النتيجة 

ب عنها في االتــحــاد. نعرف حدود 
َّ
أن تترت

ــبــــاط بــريــطــانــيــا بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي،  ارتــ
ع بها داخل 

َّ
التي تتمت ونوع الخصوصية 

اختارت  فقد  االتحاد ومؤسساته،  دواليب 
ت، 

ْ
ِريخ

ْ
أن ال تكون عضوًا في مؤسسة َماْست

ــة،  ــيـ حــيــث لــم تــلــتــزم بــوحــدة الــنــقــد األوروبـ
ظت 

َّ
ت على فضاء شنغن، كما تحف

َ
ظ

َّ
َحف

َ
وت

على بنوٍد كثيرة في الدستور األوروبي، إاّل 
أنها ظلت، على الرغم من كل ما سبق، جزءًا 
ــاد، وثــانــي قـــوة اقــتــصــاديــة بعد  مــن االتـــحـ

أملانيا داخل منظومته االقتصادية.
يـــمـــكـــن  ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال الـــــــــــــــدروس  أهـــــــــم  ــدو أن  ــ ــبــ ــ يــ
ـــَجـــاالت التي  اســتــخــالصــهــا عــربــيــا مــن الـــسِّ
ــل، أواًل، 

َّ
أثـــارهـــا االســتــفــتــاء املـــذكـــور تــتــمــث

فــــي ضــــــــرورة تــــجــــاوز الـــنـــظـــر إلـــــى خــــروج 

عمرو عثمان

لم أكن يوما من املعتقدين بوجود مؤامرة 
غربية ضد اإلســالم تحديدًا، وال أميل، في 
العموم، إلى تفسير أحداٍث معينة على أنها 
جزء من حرٍب على اإلسالم واملسلمن. بيد 
أن أحداثا جرت في الشهور القليلة املاضية 
تــشــيــر بــوضــوح إلـــى وجــــود صــــراع ثقافي 
ــرٍب يــبــتــعــد عــــن االحـــتـــفـــاء بــتــنــوعــه  ــ بــــن غــ
يحاولون  ومسلمن  واســتــثــمــاره  الثقافي 
الحفاظ على ما يعتبرونها بعض مظاهر 
ـــت بــعــض 

ّ
هــويــتــهــم الـــديـــنـــيـــة الـــهـــامـــة. ســـن

املقاطعات السويسرية في الشهور القليلة 
 مــبــاشــرة 

ٌ
ــة تـــشـــريـــعـــاٍت لـــهـــا صـــلـــة ــيـ املـــاضـ

بوجود املسلمن فيها، وتأثيٌر واضح على 
الدينية  بتفسيراتهم  االلــتــزام  في  حريتهم 
الــشــخــصــيــة ملـــا ال يـــجـــوز لــلــمــســلــم الــقــيــام 
 املصافحة 

َ
م الــتــشــريــُع األول رفـــض بــه. جـــرَّ

باليد بن أي شخصن. جاء هذا التشريع، 
عــن مصافحة  مسلمن  طــالب  امتناع  بعد 
الــدراســي. صدر  اليوم  بداية  معلمتهن في 
بــعــد ذلـــك تــشــريــعــان يــرتــبــطــان بالسباحة، 
فــبــعــد رفــــض فــتــاتــن مــســلــمــتــن يــافــعــتــن 
الــســبــاحــة فـــي مــســبــح فــيــه ذكــــــور، رفــضــت 
فيها  يعيشون  التي  السويسرية  املقاطعة 
منحهم الجنسية السويسرية لهذا السبب 
تــحــديــدًا )لـــم أســمــع أي إشــــارة إلـــى عــوائــق 
قانونية أخرى من بعض املهتمن باألمر(. 
تال ذلك التشريع، في سويسرا أيضا، منُع 
السباحة فــي املــســابــح الــعــامــة بـــزيٍّ يغطي 
الجسم كله، في إشــارٍة إلــى ما يطلق عليه 
زي الـــســـبـــاحـــة »الــــشــــرعــــي« الــــــذي تــرتــديــه 
بــعــض املــســلــمــات فــي املــســابــح والــشــواطــئ 
ت مدينة فرنسية  العامة. وفي فرنسا، أصرَّ
على ضرورة التزام طالب املدارس بالوجبة 
ع عليهم، والتي تحتوي، 

ّ
الغذائية التي توز

ــم الـــخـــنـــزيـــر.  ــلـــى لـــحـ فــــي بـــعـــض األيــــــــــام، عـ
وأخيرا، دار جدل في بريطانيا حول صوم 
أطفال املـــدارس، ومــا إذا كــان ذلــك نوعا من 

اإلضرار بهؤالء األطفال.
ــب الـــتـــنـــويـــه  ــ ــ ــورة، وجـ ــ ــ ــــصـ ــ لــــكــــي تـــكـــتـــمـــل الـ
إلـــى الــحــجــج الــتــي تـــبـــّرر تــلــك الــتــشــريــعــات 
والـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة. فــمــصــافــحــة األســتــاذ 
طــالبــه فـــي بـــدايـــة الـــيـــوم الـــدراســـي تعتبر، 
ــا فــي  ــ ــخـ ــ ــلـــيـــدًا راسـ ــا ســـمـــعـــت، تـــقـ ــ حـــســـب مـ
ســويــســرا، يــهــدف إلــى توطيد الــعــالقــة بن 
الطالب وأستاذه، كما أن السباحة رياضة 
أســاســيــة وإجـــبـــاريـــة فـــي مـــــدارس كـــل دول 
عنها  االمتناع  يختلف  وال  تقريبا،  الغرب 
كثيرًا عن االمتناع عن مواد دراسية أخرى. 
ويـــعـــتـــبـــر زي الـــســـبـــاحـــة الـــكـــامـــل مـــصـــدرًا 
لو  والجراثيم، حتى  للميكروبات  محتمال 
ــاء الــســبــاحــة الــحــديــثــة  ــ صــنــع مـــن مــــادة أزيـ
الــتــي تــغــطــي أجــــزاء مـــحـــّددة وصــغــيــرة من 
الــجــســم. وفـــي فــرنــســا، تــم الــتــأكــيــد عــلــى أن 
األســاســي  الــبــروتــن  مــصــدر  الخنزير  لحم 
فــي الــوجــبــة املــدرســيــة الــتــي ُيــفــتــرض فيها 
الـــتـــوازن بــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة املختلفة 
التي يحتاجها الطالب املدرسي. وفي نظر 
مــعــارضــي صـــيـــام األطـــفـــال فـــي بــريــطــانــيــا 
وغيرها، يؤثر االمتناع عن األكــل والشرب 
في ساعات النهار كلها على تركيز الطالب 
واســـتـــيـــعـــابـــهـــم املــــــــواد الــــدراســــيــــة، وربـــمـــا 
فشلهم في االشتراك بفاعلية في األنشطة 
ــيــــة األخـــــــرى. ينطبق  الـــريـــاضـــيـــة والــــدراســ
األمــــر نــفــســه عــلــى عــمــال املــصــانــع )وكــانــت 
هناك سابقة في إيطاليا، ُمنع فيها العمال 
املسلمون من الصوم(، أو حتى على بعض 
عاليا  قـــدرًا  مــهــٍن تحتاج  فــي  املتخصصن 
من التركيز، كالجراحن على سبيل املثال.   
لهذه التشريعات والتوجهات مبّرراتها إذًا، 

الــحــركــة، حتى تــم إجــبــار املــلــك فـــاروق على 
إلــى ولــي عهده الطفل،  التنازل عن العرش 
أحمد فؤاد، ومغادرة البالد مع أسرته إلى 
منفاه فى إيطاليا، وتم ذلك في إطار مراسم 
تقليدية، واستمرت األمور تجري في سياق 
التطهير  إلــى  تهدف  التي  املباركة  الحركة 
واإلصالح، قرابة عشرة أشهر، حتى تمّكنت 
الجنرال  أن  اتضح  والــتــب  التنظيم،  قــيــادة 
نجيب لــيــس قــائــده الــفــعــلــي، وإنــمــا القائد 
البكباشي  هــو  لــأحــداث  املــحــّرك  الحقيقي 
جمال عبد الناصر. تمكنت تلك القيادة  من 
البالد.  إحــكــام سيطرتها على كــل مــقــّدرات 
وعند ذلك، كان ال بد من الكشف عن الوجه 
تغيير  عــن  اإلعـــالن  فتم  للحركة،  الحقيقي 
النظام، وسقوط امللكية، وإنهاء حكم أسرة 
عاما   148 قــرابــة  استمر  الـــذي  علي  محمد 
فــي مــســاء 18  ) 1805- 1953(، حيث صــدر 
يونيو/حزيران 1953 إعالن بصوت محمد 
نجيب شخصيا، بــدأه باسم الشعب، أعلن 
ــرة  فــيــه ســـقـــوط املــلــكــيــة وانـــتـــهـــاء حــكــم أسـ
وتعين  الجمهورية،  وإعـــالن  علي،  محمد 
لــلــجــمــهــوريــة  نـــجـــيـــب أول رئــــيــــس  ــواء  ــ ــلـ ــ الـ
ورئيسا للوزراء. وتم توقيع البيان من كل 
أعضاء مجلس القيادة الذي تسّمى مجلس 
قـــيـــادة الــــثــــورة، وحـــمـــل نــجــيــب لــقــب قــائــد 
ثورة الجيش، وتم تعين البكباشي جمال 
الــوزراء ووزيــرًا  عبد الناصر نائبا لرئيس 
للداخلية. وكان أول قرار جمهوري أصدره 
الحكيم  عبد  الــصــاغ  ترقية  املعن  الرئيس 
ــيـــادة، إلــــى رتــبــة  ــقـ عـــامـــر، عــضــو مــجــلــس الـ
اللواء وتعيينه قائدًا عاما للقوات املسلحة. 

السادات فور توليه السلطة، وبــداًل من أن 
يــســعــى إلـــى بــنــاء نــظــام ســيــاســي يــؤســس 
تعود  حديثة،  ديموقراطية،  مدنية،  لدولة 
فــيــهــا الـــســـيـــادة لــلــشــعــب، اخـــتـــار أن ُيــعــيــد 
الــتــجــربــة مــن جــديــد، بـــأن يصطنع لنفسه 
ثورته املجيدة، وهو ما قام به، عندما أعلن 
التي تخلص فيها  عن »ثــورة التصحيح« 
من أركان نظام عبد الناصر ممن أسماهم 
ــار 1971،  مـــراكـــز الـــقـــوى، فـــي 15 مـــايـــو/ أيــ
البداية من  واستمد السادات شرعيته في 
الثورة املصطنعة، حتى جــاءت حرب  تلك 
أكتوبر 1973، وإنجازها العسكري الرائع، 
ليتخذها السادات أساسا لشرعية جديدة. 
ــرج كــهــنــة املـــعـــبـــد مــــن كــتــبــة الــســلــطــة،  ــ وخــ
لــيــشــرعــنــوا حــكــم الـــســـادات ونــظــامــه، فـــإذا 
بشرعية  قــد حكم مصر  الناصر  عبد  كــان 
يــولــيــو، والــحــركــة املــبــاركــة الــتــي أصبحت 

ثورة الجيش املجيدة، فإن السادات يحكم 
مــصــر بــشــرعــيــة أكــتــوبــر، وإنـــجـــاز الجيش 
وانــتــصــاراتــه. واملــعــنــى واضـــح أن الجيش 
هــــو الـــعـــامـــل املـــشـــتـــرك، ومــــحــــور االرتــــكــــاز 
لـــلـــدولـــة، ونــظــامــهــا الــســيــاســي فـــي الــســلــم 

والحرب. 
رحـــل الـــســـادات فــي حــــادث املــنــصــة املــــرّوع، 
في 6 أكتوبر/تشرين األول 1981،  بعد أن 
رســخ في األذهــان أنــه يستمد شرعيته من 
كــونــه صــاحــب قـــرار أكــتــوبــر، وبــطــل الحرب 
والسالم. وبالتالي، كان على من يخلفه أن 

يبحث لنفسه عن شرعية جديدة. 
تلك كانت اإلشكالية التي واجهها حسني 
مــبــارك عــنــدمــا تــولــى الــســلــطــة، واملــثــيــر أنــه 
ــو يــبــحــث  ــ ظــــل يــحــكــم مـــصـــر 30 عــــامــــا، وهـ
في  دوره  بتعظيم  تــارة  الشرعية،  تلك  عــن 
ــارة بــتــرويــج مــشــروعــات  حـــرب أكــتــوبــر، وتــ
عــمــالقــة وهـــمـــيـــة، وأخــــيــــرًا بــتــســويــق فــكــرة 
الــديــمــقــراطــيــة. وفــشــلــت كــل تــلــك املــحــاوالت 

لعدم صدقيتها. 
ــبــــارك فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى  ولـــلـــحـــق، نـــجـــح مــ
الــســلــطــة والــحــكــم 30 عــامــا مــتــواصــلــة، من 
ــورة مــجــيــدة.  ــ دون حـــركـــة مـــبـــاركـــة، وبــــال ثـ
ولكن، كان الجيش دائما في خلفية املشهد.

فــي ظــل تلك األجـــواء، داهــمــت النظام ريــاح 
نطلق  أن  يــمــكــن  والـــتـــي   ،2011 يــنــايــر   25
عــلــيــهــا بــحــق »الـــحـــركـــة املـــبـــاركـــة« للشعب 
املصري. وعلى مدى 18 يوما، تمكنت تلك 
»الحركة املباركة«، بعد تداعياٍت كثيرٍة من 
تحقيق إنجازها بتخلي مبارك عن الحكم، 
 في 

ً
الجيش، ممثال إلــى  السلطة  لكنه سلم 

ــب 
ّ
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة. وتــرق

الشعب الثورة املجيدة. ولكن، ألن الجيش 
الــذي آلــت إليه األمـــور، لم يكن هو من قام 
بــالــحــركــة املـــبـــاركـــة، فــإنــهــا تــمــخــضــت عن 
»رئيٍس منتخب«، هو أيضا لم يكن مفّجر 
املــبــاركــة، ولــم يكن يملك األدوات  الــحــركــة 
ــداد الــفــواتــيــر  ــادرًا عــلــى ســ ــ الــتــي تــجــعــلــه قـ
ــواء ملــــن انـــتـــخـــبـــوه، أو  ــ ــه، ســ ــنـ املـــطـــلـــوبـــة مـ
لــلــقــوى الــداخــلــيــة، واإلقــلــيــمــيــة، والــدولــيــة، 
املترقبة، واملتربصة، أو ربما لم يكن يرغب 
فــي ســـداد تــلــك الــفــواتــيــر، ألســبــاٍب تتعلق 
باملشروع الذي كان يحمله. وبالتالي، كان 
ال بــد مــن إيــجــاد  »حــركــة مــبــاركــة، وثـــورة 
ــدة«، تـــؤســـس لـــنـــظـــام حــكــم  ــ ــديـ ــ مـــجـــيـــدة جـ
يستعيد زمــام األمـــور. وفــي هــذه املــرة ، لم 
يكن هناك تنظيم سرى للضباط األحرار، 
يستولي عــلــى قــيــادة الــجــيــش ويــحــّركــهــا. 
ولــكــن، كــانــت هــنــاك قــيــادة الــجــيــش تــحــّرك 
، فجاءت »الثورة املجيدة« 

ً
األمور مباشرة

أواًل في »30 يونيو«، حيث وقــف الجيش 
ــأن مــا  ــ ــ فـــــي خـــلـــفـــيـــة املــــشــــهــــد، لــــإيــــحــــاء بـ
حركة  لكنه  عسكريا،  انقالبا  ليس  يجري 
جماهيرية. وبعدها جاءت »حركة الجيش 
املباركة« في 3 يوليو/تموز 2013، لتطيح 
الــرئــيــس املــنــتــخــب، وتــؤســس لــنــظــام قائم 
عــلــى حـــركـــٍة وثــــــورٍة، والــجــيــش فـــي القلب 
منها.  ويبقى السؤال: إذا كان ما حدث في 
25 يناير/كانون الثاني 2011 هو »حركة 
الشعب املباركة« بحق، فهل يمكن أن تكون 

لها »ثورة الشعب املجيدة« بحق؟
)كاتب مصري(

بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد بــمــنــطــق اإليــجــاب 
وحــده، واستخدام الطرق األخــرى للتفكير 
ــن الـــــداخـــــل، فــقــد  ــاد مــ ــ ــــحـ الت االتـ ــــوُّ ــــحـ ــي تـ فــ
لب،  تسمح أوليات التفكير فيه بمنطق السَّ
ـــا مـــن الــنــظــر إلــى 

َ
ـــن

ُ
ـــن ـــَمـــكِّ

ُ
بــتــركــيــب أســـئـــلـــٍة ت

مــوضــوع االســتــفــتــاء بــطــريــقــٍة مختلفٍة عن 
االستفتاء، حيث  مت بعد  ُعمِّ التي  املواقف 
، أال يــســاهــم فعل 

ً
يــمــكــن أن نــتــســاءل، مــثــال

االستفتاء البريطاني، املرتبط، في جوهره، 
املحلية  السياسية  الــســيــاقــات  مــن  بجملٍة 
نات  واألوروبــيــة والدولية، في تطوير مكوِّ
االتحاد؟ أال يساهم إعالن مشروع الخروج 
البريطاني من االتحاد في تقوية أواصــره 
وتــعــزيــزهــا؟ نــطــرح هــــذه األســـئـــلـــة، ونــحــن 
الــــخــــروج تخضع  نــعــي جـــيـــدًا أن مــســطــرة 
 
ٌ
ها إجراءات واضحة

ُ
ن

ِّ
ن

َ
ق

ُ
َدة، وت آلليات ُمَحدَّ

ومــنــصــوٌص عليها فــي الــقــانــون الــداخــلــي 
ـــَرأ، إذن، االســتــفــتــاء 

ْ
ُيـــق لــالتــحــاد. يــمــكــن أن 

فــي تحصن  التفكير  إطــار  فــي  البريطاني 
إلــى املكاسب  ر 

َ
ظ

َّ
الن االتــحــاد، حيث ينبغي 

واملنجزات والعوائق والصعوبات، من أجل 
إبــراز قوتها وآثــارهــا اإليجابية في ُمقاِبل 
وَعات الجديدة 

ُ
ز

ُّ
الخيارات التي تظهرها الن

التي تميل، اليوم، إلى الدفاع عن القوميات 
حًى 

ْ
األوروبية، بروٍح تتخذ، في أغلبها، َمن

ن  ُروم التحصُّ
َ
عرقيا، وتستخدم تعبيراٍت ت

دًا بالقوميات والهويات التي تنتصر  مجدَّ
األمر  املتطرفة،  اليمينية  القوى  إلنعاشها 
الذي يتضمن تراُجعا كثيرًا عن تاريٍخ من 
مات  َساُكن، وبناء مقوِّ

َّ
البناء والتعاُون والت

املــســتــقــبــل املــشــتــرك، تـــاريـــخ االتـــحـــاد الـــذي 
الــوحــدة ومــآثــرهــا، مكاسبها  مــزايــا  يظهر 
ومآزقها.. يتعلق األمر الثاني في موضوع 
االســـتـــفـــتـــاء الــبــريــطــانــي بــصــعــوبــة ضبط 
الــعــالقــات الــدولــيــة وتــقــنــيــنــهــا، والــعــالقــات 
ــيــــث تـــنـــاســـت  داخـــــــــل بـــــلـــــدان االتـــــــحـــــــاد، حــ
تعليقاٌت كثيرة صعوبة املوضوع، وتشاُبك 
نـــاتـــه، ذلـــــك أنــــــه، مــهــمــا تـــحـــدثـــنـــا عــن  مـــكـــوِّ
والتاريخي  حي 

َ
واملصل الحسابي  الطابع 

فــي الــعــالقــات الــدولــيــة، وبــن دول االتــحــاد 
ومؤسساته وأنظمته، تظل هناك مساحات 

إليها وأقــّروهــا.  مــن وجهة نظر مــن سعوا 
ولـــكـــن، ال يــمــكــن أبـــــدًا، ومــــن نــاحــيــة املـــبـــدأ، 
فصل تلك األمـــور عــن سياقها الــعــام، وهو 
ســـيـــاق يــجــد املــســلــمــون فــيــه أنــفــســهــم في 
مــوقــف دفـــاعـــيٍّ طــــوال الـــوقـــت. عــلــى سبيل 
املــثــال، مــا الـــذي يــدفــع بعض املسلمن في 
الــغــرب الــيــوم إلــى دعـــوة جــمــاعــات املثلين 
إلــى حضور  )وبعضهم مسلمون(  جنسيا 
ــو مـــا حــدث  ــ مـــوائـــد إفـــطـــار رمــضــانــيــة )وهـ
رمضان  أميركية خــالل شهر  في جامعاٍت 
الــذي يعتقد فيه هؤالء  الوقت  الفائت( في 
املــســلــمــون أنــفــســهــم أن املــثــلــيــة الــجــنــســيــة 
الله، بصورة  يدينها  التي  اإلثــم  كبائر  من 

صريحة ومطلقة في كتبه املقدسة؟ 
اإلشــكــالــيــة هــنــا أن الــقــنــاعــة بـــوجـــوب ذلــك 
التواصل من منظور ديني ال تبدو محّرك 
ــــح لــتــلــك  ــــواضـ تـــلـــك املــــــبــــــادرات. الـــســـيـــاق الـ
الدعوات هو حادث إطالق النار في مدينة 
 .2016 يونيو/حزيران  شهر  فــي  أورالنــــدو 
لــم يتضح لــي مــصــدر الــضــغــوط الــتــي أدت 
الــدعــوات. ولكن، شعرْت منتديات  إلــى تلك 
األميركية،  الجامعات  بعض  في  املسلمن 
حسب بعض منظميها، أن إدانة الحادث ال 
أن تظهر  املنتديات  تلك  وإنما على  تكفي، 
احترامها جماعات املثلين بصورة عملية 
من خالل دعوتهم حتى إلى مناسبٍة دينيٍة 
ــر هــنــا الــتــســامــح  ــ بــــاألســــاس. يــتــجــاوز األمـ
والــتــعــايــش املــطــلــوبــن إلـــى اتــخــاذ مــواقــف 
إيمان  مــن  نــابــع  تنظيٌر صـــادق  ال يدعمها 
ثقافيٍة،  هــزيــمــٍة  عــلــى  بــذلــك  فــيــدل  حقيقي، 

وليس على تجديٍد أو اجتهاد مزعوم.  
ملــاذا يمكن لتلك األحـــداث أن تكون مؤشرًا 
ــــرب إذا،  ــغـ ــ ــــي الـ ــار املـــســـلـــمـــن فـ عـــلـــى حــــصــ
ولــيــس مــجــرد تــشــريــعــاٍت مــحــايــدٍة تــهــدف 
ــالـــح الــــعــــام، كـــمـــا تــفــهــمــه بــعــض  إلـــــى الـــصـ
الــــدول الــغــربــيــة؟ الـــواقـــع أن كــثــيــرًا مــن تلك 
ض املسلمن لتلك املواقف  األفكار التي تعرِّ
يشترك فيها املسلمون مع اليهود املتدينن 
)األرثوذكس تحديدًا( وربما مع املسيحين 
املتدينن في بعٍض منها. ال أستطيع الجزم 
بعدم وجود ماض لكل من تلك التشريعات. 
مرة  نفسه  الحاضر  السياق  يفرض  ولكن، 
فالتشريعات  املــوقــف،  تفسير  عــلــى  أخـــرى 
الجديدة تظهر في سياٍق يبدو فيه توّجس 
ــالم يــظــهــر بــــوضــــوح فــــي خــطــاب  ــ ــ مــــن اإلسـ
ــظـــى خـــطـــابـــهـــم  ســـيـــاســـيـــن غــــربــــيــــن، يـــحـ
املعادي للتنوع بشعبيٍة متزايدة، وإن نال 
العداء،  ذلــك  من  األكبر  النصيَب  املسلمون 

ألسباٍب مرتبطٍة بأوضاع وأحداث راهنة. 
األخــرى،  املتدّينة  الجماعات  حالة  فــي  أمــا 
فــهــنــاك خــلــفــيــة تــاريــخــيــة مــعــروفــة تسمح 
، بــــقــــدر كــبــيــر 

ً
ــنــــن، مـــــثـــــال ــديــ ــتــ ــهـــود املــ ــيـ ــلـ لـ

ــمـــاط تــفــاعــلــهــم  مـــن الـــحـــريـــة فـــي تــحــديــد أنـ
االجتماعي، بناء على معتقداتهم الدينية. 
ــلــــى جـــمـــاعـــات  يـــنـــطـــبـــق الـــــشـــــيء نـــفـــســـه عــ
املسيحين املتدنين، نظرًا ملكانة املسيحية 
فــي مــاضــي الــــدول الــغــربــيــة وحــاضــرهــا. ال 
يمتلك املسلمون خلفية اليهود التاريخية، 
ــــالم مــكــانــة املــســيــحــيــة فـــي الــتــراث  وال اإلسـ
الغربي، لكنهم يمتلكون واقعا ينسحب فيه 
ما يقوم به أي شخص ذي خلفية مسلمة 
)حتى لو لم يكن متدينا، كما يبدو الحال 
مــع منفذ هــجــوم أورالنــــدو( على املسلمن 
ــغـــرب. وقــــد يــزيــد األمـــر  جــمــيــعــا فـــي دول الـ
وظهورهم  النسبية،  املسلمن  كثرة  ســوءًا 
الواضح في املجتمع، وربما زيادة االلتزام 
الـــديـــنـــي بــيــنــهــم )وحـــســـب فــهــمــهــم لــــه( عن 

غيرهم.     
خــالصــة األمــــر أنــــه إذا كــانــت الــعــالقــة بن 
أكثر تعقيدًا وتركيبا من  اإلســالم والــغــرب 
 عــلــى اإلســـالم 

ً
مــحــاولــة تــصــويــرهــا مـــؤامـــرة

وقــد حــدث بعد ذلــك أن أقــال مجلس قيادة 
الثورة الجنرال نجيب، في نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي 1954، فــي أعــقــاب مــا ُعــرفــت بــأزمــة 
مــــارس 1954، وصــعــد نــجــم عــبــد الــنــاصــر 
للتنظيم،  الحقيقي  القائد  أنه  الــذي اتضح 
وتحولت حركة الجيش رسميا إلى »ثورة 
الـــجـــيـــش املــــجــــيــــدة«، وبــــــــدأت مـــصـــر تــحــت 
قيادته مسيرة »أبوية الجيش للدولة« إذا 

جاز التعبير.
ــا يــمــكــن تــســمــيــتــه الــتــمــاهــي بن  ــدث مـ ــ وحـ
الــجــيــش والــشــأن الــعــام أو الــحــيــاة الــعــامــة، 
واالقتصادية  السياسية  مستوياتها  بكل 
والــثــقــافــيــة، واخــتــلــطــت األمــــور بــن مــا هو 
ــم يــقــطــع هــذا  ــا هـــو مـــدنـــي. ولــ عــســكــري ومــ
الــتــمــاهــي ســــوى هــزيــمــة يــونــيــو/حــزيــران 
1967 املـــرّوعـــة الــتــي تــعــّرض لــهــا الــجــيــش، 
التي دفعت  اإلفــاقــة  وكــانــت بمثابة صدمة 
الجيش إلى العودة إلى حرفيته العسكرية، 

وإعادة البناء على أسٍس مهنيٍة سليمة.
كــمــا كـــانـــت الــهــزيــمــة أيـــضـــا لــحــظــة فــارقــة 
املباركة،  الجيش  »حــركــة  ملسيرة  بالنسبة 
ــا الـــخـــالـــدة«  ــهـ ــادتـ ــيـ ــه املــــجــــيــــدة، وقـ ــ ــــورتـ وثـ
الناصر  البكباشي جمال عبد  املتمثلة في 
الذي وافته املنية في سبتمبر/ أيلول 1970، 
 للوجدان املصري، 

ً
 عنيفة

ً
ومثلت وفاته هزة

فــقــد مـــات »الــزعــيــم« واألرض املــصــريــة في 
ســيــنــاء تــحــت احــتــالل الــعــدو اإلســرائــيــلــي، 
املــبــاركــة وثــورتــه املجيدة  الجيش  وحــركــة 
ُيــحــيــط بــهــمــا الـــغـــمـــوض، ولــــم تــعــد هــنــاك 

شرعية يستند عليها النظام.
تلك كانت اإلشكالية الكبرى التي واجهها 

ــة عــلــى الــتــدقــيــق الــحــســابــي  وثـــقـــوب َعــِصــيَّ
والبعد املصلحي.  يندرج ضبط العالقات 
ــاد  االتــــحــ بــــن دول  ــة والــــعــــالقــــات  ــيــ ــدولــ الــ
األوروبــــي وتــدبــيــرهــا ضمن مــا هــو نسبي 
 
ُ
ْكِوين

َ
وت السياسية،  العالقات  في  ــب  ومــركَّ

املجموعات السياسية يتمتع أيضا بكثير 
أن يتسع  ـــل 

َ
ُيـــْعـــق كــيــف  الــنــســبــيــة، وإالَّ  مـــن 

ــمِّ 
َ

االتــحــاد مــن 14 دولـــة إلــى 25، وذلـــك ِبــض
الوسطى والشرقية،  أوروبــا  كثير من دول 
ــقــــول بـــعـــد ذلــــــك، إن نـــتـــائـــج االســتــفــتــاء  ونــ
ـــر عـــن رفــــض الــبــريــطــانــيــن ســيــاســات  ـــَعـــبِّ

ُ
ت

الهجرة بن أبناء االتحاد، ذلك أن توسيع 
في  الحركة  االتحاد يستوعب حرية  ــَعــة 

ْ
ُرق

حرية  يتضمن  كما  األوروبــيــة،  الجغرافية 
الحركة في فضاء السوق األوروبية.

أن  إلــى  السياق نفسه،  أن نشير، في  ُيمكن 
ــِريــن  ــَهــجَّ

ُ
امل استقبال  مــن  بريطانيا  مــواقــف 

ــــى بــــلــــدان االتـــحـــاد  مــــن املــــشــــرق الـــعـــربـــي إلـ
ترتبط، قبل ذلك، بمواقف االتحاد ومواقف 
الـــدول األوروبــيــة مــن كــل مــا جــرى ويجري 
في العراق، وسورية، وليبيا، فلدوٍل كثيرة 
ة من الزوابع التي 

َ
ن

َ
في االتحاد مواقف ُمْعل

حصلت وتحصل فــي الـــدول املــذكــورة، وال 
ِرين،  َهجَّ

ُ
ول امل

ُ
ل

ُ
يمكن أن نتحدث اليوم عن ف

وفــي  َودولــــــــه،  ــاد  ــحــ االتــ أْدَوار  ونـــتـــنـــاَســـى 
مقدمتها بريطانيا، في مالبسات الحروب 

القائمة في مجتمعاٍت عربية كثيرة.
)أكاديمي مغربي(

واملسلمن، فإن تعقيدها هذا يحيل النظر 
إلى تلك العالقة على أنها محاولة من املليار 
و300 مليون مسلم للقضاء على اآلخر إلى 
ضرٍب من الحماقة الفّجة. فأشكال الصدام 
الثقافي ال تقتصر، بالتأكيد، على عمليات 
معينة،  جماعاٍت  أو  مجتمعاٍت  ضد  عنٍف 
الرفض والحصار  لكنها تشمل كل أشكال 
عر جماعات معينة داخل 

ْ
ش

ُ
الثقافي التي ت

أو  وقيمها،  مبادئها  باستهداف  املجتمع 
االختيار  عليها  يحتم  موقف  فــي  تضعها 
ــزام بــتــراثــهــا الــثــقــافــي أو الــديــنــي  ــتـ بــن االلـ
تلك  بعض  تفترض  املجتمعي.  القبول  أو 
بالضرورة  يعني  االنــدمــاج  أن  السياسات 
املستمر  التفاوض  وليس  الكامل،  التنازل 
على مبادئ عامة، تسمح بالتعّدد والتنوع، 
مــن دون أن تــرفــض، فــي الــوقــت نــفــســه، أن 
التي  القيمية  نظراتها  جماعة  لكل  تــكــون 
تفرض عليها مواقف بعينها في القضايا 
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة. وإال 

ماذا يعني التعّدد والتنّوع؟ 
املقصود، هنا، أنه في الوقت الذي ال ُيتوقع 
أن تلتزم املجتمعات الغربية في مجموعها 
بالجماعات  الــخــاصــة  القيمية  بــالــنــظــرات 
الدينية  الجماعات  مــن  غيرها  أو  املسلمة 
املـــحـــافـــظـــة، فــــال يــــجــــوز، بـــاملـــنـــطـــق نــفــســه، 
جماعاٍت  بــأي  الــخــاصــة  القيمية  للنظرات 
أخــــرى مهيمنة داخــــل تــلــك املــجــتــمــعــات أن 
ــلــزم الــجــمــاعــات املــتــدّيــنــة. أقــــول ال يجوز 

ُ
ت

ذلــــك بـــزعـــم »حـــيـــادّيـــة« الـــنـــظـــرات الــقــيــمــيــة 
لـــلـــجـــمـــاعـــات املـــهـــيـــمـــنـــة، حــــيــــث ال تـــوجـــد 
، بــمــا فــي ذلــك 

ً
نــظــرة قيمية مــحــايــدة أصــــال

النظرات الالأدرية أو التي ال تهتم باتخاذ 
ال  كما  بعينها.  قضايا  فــي  قيمية  مــواقــف 
يــجــوز ذلـــك، بــزعــم أن الــجــمــاعــات املهيمنة 
ــي املـــجـــتـــمـــعـــات  ــ الــــجــــمــــاعــــات األصــــلــــيــــة فــ
الــغــربــيــة؛ فــقــد تــعــكــس نـــظـــرات الــجــمــاعــات 
ــة واملــــتــــدّيــــنــــة األخــــــــــرى الــــنــــظــــرات  ــمـ ــلـ ــسـ املـ
األصـــلـــيـــة نــفــســهــا لــلــمــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، 
أكثر من األجيال الجديدة ملا تعتبر نفسها 
جــمــاعــاٍت أصــلــيــة. يـــدل عــلــى ذلـــك اســتــمــرار 
وجــــود الــتــيــارات املــحــافــظــة، غــيــر املسلمة، 
وتأثيرها الواضح في القضايا السياسية 
واالجتماعية في الدول الغربية. األمل اآلن 
هو أال تنتشر الحماقة سالفة الذكر، ليصل 
التي يعتقدون فيها  النقطة  إلى  املسلمون 
حــقــا أنــهــم مــصــدر شــــرور الــعــالــم، فيصبح 
الــخــيــار بـــن الــتــزامــهــم الــديــنــي وهــويــتــهــم 
منهم.  األكــبــر  للنسبة  محسوما  الــوطــنــيــة 
أتحدث هنا عن املسلمن في الغرب، بيد أن 
املجتمعات  على  وبسرعة،  ينسحب،  األمــر 
ذات األغلبية املسلمة، ليس فقط إلجرام من 
اعتقدوا أن دواء تلك املجتمعات هو القضاء 
أولئك  لحماقة  أيضا  ولكن  عليها،  الفعلي 
الـــذيـــن يــــرّوجــــون خـــطـــاب الــيــمــن الــغــربــي 
املــتــطــرف الـــذي يــزدريــهــم هــم أنفسهم، كما 

يزدري غيرهم.
)كاتب وباحث مصري(

مصر بين الحركة المباركة والثورة المجيــدة

اإلعالم العربي واالستفتاء البريطاني

مسلمون تحت الحصار

يمكن أن نطلق على 
رياح 25 يناير بحق 

»الحركة المباركة« 
للشعب المصري

ردود فعل اإلعالم 
العربي تحدثت عن 
بداية انهيار االتحاد 

األوروبي

يحاول مسلمون 
في الغرب الحفاظ 
على ما يعتبرونها 

هويتهم الدينية

آراء

سالمة كيلة

ات الداخلية تتصاعد، كأن 
ّ
 عفريت«، حيث أخذت التحرك

ّ
بات وضع إيران »على كف

البلد سينفجر. فقد عاد األكــراد إلى ممارسة الحرب ضد النظام. وهذا ما يقوم به 
العرب في عربستان. وأيضًا، يقوم به البلوش. إضافة إلى تظاهراٍت في كردستان 
ــر الحصار  ـ

ّ
إيــــران وعــربــســتــان. وربــمــا غـــدًا فــي طــهــران وكـــل املـــدن األخــــرى، فــقــد أث

 على بيع نفطها في 
ً
اإلمبريالي األميركي على الوضع االقتصادي، ألنها لم تعد قادرة

السوق العاملية، نتيجة أنه ُيباع حتمًا بالدوالر، وقد فرض بنك االحتياطي األميركي 
حصارًا على البنك املركزي اإليراني، ما جعل كل دوالر ُيستحق إليــران من النفط 
حروبها  في  أموالها  استهلكت  أنها  كما  مصادرته.  تمكن  وبهذا  أميركا،  في  يمّر 
الخارجية، في العراق ولبنان وسورية واليمن، وربما بلدان أخرى، حيث صرفت مئات 
البلدان وحروبها فيها، على الرغم من أنها نهبت  املليارات على تدخالتها في هذه 
من العراق، نتيجة هيمنة »أتباعها« على السلطة، وهذا ما ظهر بفقد العراق ما يزيد 
 كثيرون ملياراٍت 

ٌ
على 800 مليار دوالر في السنوات التالية لالحتالل، وقد نهب قادة

منه، لكنه كان يذهب الى إيران. على الرغم من ذلك، لم يتحّسن الوضع االقتصادي، 
 وتعقيدًا.

ً
بل ازداد صعوبة

الــنــووي ســوف يحل املشكلة، مــن خــالل فــك الحصار وبيع النفط،  وبــدا أن االتــفــاق 
وكذلك اســتــرداد األمـــوال املجمدة في أميركا وأوروبـــا. لكن ذلــك كله لم يحدث، وأن 
 تراكمت خالل عقود. وقد بلغ حماس الشركات 

ً
 مشكلة

ّ
ما تحقق جزئي، ولن يحل

األوروبية والروسية واألميركية أوجه، بعد توقيع االتفاق، حيث سعت إلى أن تحصل 
على مشاريع تتعلق بتطوير آبار النفط والبنية التحتية وغير ذلك، لكننا نشهد اليوم 

هبوطًا في االهتمام، وتراجعًا في الطموح، على ضوء ما ظهر في الواقع.
األفــق مغلقًا على إمكانية  إيــران االقتصادي، وظل  لم يطرأ جديد على وضع  لهذا، 
النفط. على  الطبيعي في تصدير  إلــى وضعها  إيــران  الــوضــع، بفعل عــودة  تحسني 
 من أجل 

ً
 أكثر جذرية

ٍّ
الرغم من أنها بدأت في التصدير. ويبدو أن األمر يحتاج إلى حل

إسعاف االقتصاد، وتحقيق االستقرار.
لكن، يمكن اإلشــارة الى أن طبيعة النظام االقتصادي الــذي أقامه املاللي، والــذي هو 
 كبيرًا في بنية املجتمع، نتج عنه توّسع حالة 

ً
اقتصاد ليبرالي مافياوي، فرض تحوال

الفقر في صفوف قطاٍع كبيٍر من الشعب، وتهميش مناطق عديدة، ودخول املجتمع 
، إلى الحرس 

ً
في أزمٍة كبيرة، خصوصًا كذلك أن املال املتوفر بيد الدولة كان يذهب، أوال

الثوري واملافيا املحيطة به. لهذا، بات وضع الشعب صعبًا، وإذا كان صامتًا طوال 
العقد األخير، حتى حينما تحركت الفئات الوسطى سنة 2009 دعمًا لإلصالحيني، 
، هناك احتقان يتراكم لدى الطبقات 

ً
فإن عمق األزمة ربما بات يدفعه إلى التذمر. أوال

املفقرة، وهي واسعة في إيران، وال شك في أن الفقر يزيد، والبطالة تتصاعد، األمر 
الذي يجعل الحراك أمرًا ممكنًا، وربما يهيء لثورة.

وثانيًا، ال شك أن تأزم الوضع املجتمعي فرض تصاعد أهمية املسألة القومية، حيث 
إن إيران تتكون كدولة من قومياٍت وأجزاء من قوميات، تخضع لسيطرة فئاٍت من 
ر في طرح مشكالته في 

ّ
القومية الفارسية. وإذا كان هناك من القوميات من ال يفك

الــدولــة، فــإن بعضها، وخصوصًا ما هو امــتــداد ألمــٍة، بــات يطرح مسألة  تضادٍّ مع 
االستقالل هدفًا، كما يفعل األكراد والعرب والبلوش.

أنــه سيطول فرض  يبدو  وأيــضــًا ال  القائم،  بالوضع   
ً
قابلة القوميات  تعد  لــم  وبــهــذا، 

 واحدة. 
ً
الطبقات املفقرة لوضعها املزري. ولهذا، تطرح في إيران مسائل عديدة دفعة

ل وضعها، وإذا لم   على تحمُّ
ً
، الوضع املعيشي ألغلبية باتت مفقرة، ولم تعد قادرة

ً
أوال

تعّبر عن ثورتها إلى اآلن، يمكن أن تفعل ذلك في أي وقت. وثانيًا، أن مسألة القوميات 
طرح، حيث يميل بعضها إلى االستقالل، ولم يعد األمر عابرًا، بل بات جديًا. 

ُ
باتت ت

وثالثًا، هناك الفئات الوسطى التي تريد التخلص من نظام املاللي، وبناء دولة مدنية. 
ويشكل هذا كله مخاض إيران.

أحمد عمر

َص الغوبلز السوري برنامجًا   الفبركة كلمة غير عربية تعني االختالق والتلفيق. خصَّ
و»العربية«   »الــجــزيــرة«  فــي  العاملية  األخــبــار  على  للرد  اإلعــالمــي«  »التضليل  ســّمــاه 
 ملتظاهرين 

ً
وسواهما، وكان يدسُّ علمًا أسود في املظاهرات تلفيقًا، أو يصنع تمثيلية

اللطيفة  يدهنون أنفسهم بالكتش آب تزويرًا، حتى يفتروا على املخابرات السورية 
ْيف وتعني على نوائب الدهر..«. وكان 

َّ
ِري الض

ْ
ْعُدوَم َوتق

َْ
ِسُب امل

ْ
ك

َ
 َوت

َّ
ل

َ
ك

ْ
 ال

ُ
ْحِمل

َ
التي »ت

تحرير  من  النظام  تعيق  حتى  بفبركتها،  »الجزيرة«  استوديوهات  يتهم  البرنامج 
األراضي املحتلة من نهر الكوكا كوال التي يحتكر مخلوف توريدها إلى الكتش آب 
املناضل، إلى أن جرى الدم جداول وأنهارًا، وتحولت التنسيقيات إلى ألويٍة وكتائب، 
 إعالميًا على جبهة 

ً
اب، عندما عمل مراسال

ّ
فصدقت في غوبلز حكاية الراعي الكذ

القطيع. وكان الوريث الجمهوري قد أبدى سخطه على مسألتني، تصوير املظاهرات 
، ويريد املسلحني أن يستعملوا 

ً
وسيارات الدفع الرباعي، فهو يريد املظاهرات صامتة

سيارات دفع ثنائي، ومن إنتاج عام تسع مائة وخشبة، حتى يلحقوا بهم بسهولة، 
ويصطادوهم صيد الحمام في الليل. داعش الوريث الجمهوري الثاني  للمؤسس األب 
أباه ما ظلم، وثمة  العابرين، ومن شابه  الكافرة من  الهواتف  كانت تصادر بطاقات 

 تقول: قد ظلم.  
ٌ

أقوال
 ولم ينفعنا املال وال البنون، وال كل الصور واألفالم عن األهوال واألنقاض والصواريخ، 
وال صور األطفال واألمهات الثكالى، وال صور القيصر املنشق عن املخابرات، والتي 
أّن  املظاهرات،  بداية  في   ، الظنِّ كل   ، نظنُّ كنا  والتي  الجمهوري،  الوريث  منها  خــاف 
الغرب اإلنساني الرقيق الذي فيه كثير من جمعيات حقوق اإلنسان وحقوق الحيوان 
والنبات والجماد )اآلثار( سينتفض غاضبًا. لكن، بدا واضحًا أنه يحبُّ مثل الرئيس 

شعبًا  ثنائي الدفع، من إنتاج ألف وست مائة وخشبة.
رت هذه األفائك، وأنا أتابع الوريث الجمهوري األول، توأم داعش، وهو يستبدل 

ّ
 تذك

املساجد الرمزية العريقة، مثل األموي وخالد بن الوليد، من أجل صالة العيد، وكل 
َحـــًدا. وأســـأل: لــَم يصلي الرئيس 

َ
ــِه أ

َّ
ــْدُعــوا َمــَع الــل

َ
 ت

َ
ــال

َ
ــِه، ف

َّ
املساجد إن صدقت النية ِلــل

 
ٌ
صالة العيد، ومعظمنا يعرف الفرق بني قطعة الجبنة وقطعة الطباشير؟ فهذه صالة
 

َ
، ومراسيم ولزوم ما يلزم، فأستغفر الله، وقد نهانا عن  الظن اآلثم. تناقل

ٌ
سياسية

مــن صــف سيادته،  األيــســر  الجانب  تظهر  الرئيس،  أخــرى لصالة  النشطاء صــورًا 
ون بمذهب آخر، ولهم عمائم لم نكن نراها سابقًا )!(، فلَم يصلي 

ّ
فاملصلون يصل

الحبيب بورقيبة،  الغالي  يلغيها كما فعل  أو  أن يتحاشاها،  الرئيس، وهو يستطيع 
ِذي 

َّ
ْيَر ال

َ
 غ

ً
ْوال

َ
ُموا ق

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
 ال

َ
ل َبدَّ

َ
والغالي الحبيب أتاتورك والحبيب الغالي القذافي؟ ف

 سياسيًا على فضائية 
ً
ُهْم ... وسمعت مندهشًا، وأنا أكتب هذه الكلمات، محلال

َ
 ل

َ
ِقيل

الدين  االقتراب من  لم يكن يجرؤ على  الرباعي  الدفع  ذا  القذافي  أّن  يزعم  الجزيرة، 
ح غير مرة بضرورة حذف كلماٍت من القرآن، وأنكر السنة،  وأعراف القبيلة، وقد صرَّ
وكان يصلي فيضع  يده اليسرى على اليمنى قائمًا خاشعًا.  الجواب ليس في خشية 
الرئيس من صوت الــرأي العام، وقد نزح كله وغــرق بعضه في البحر أو ُدفــن تحت 
الهيبة، وإسباغ   أّن املسجد يصلح منبرًا جيدًا لصناعة  األنقاض.  الصواب هو في 
قدسية الدين على الرئيس ذي الدفع الُسباعي. وكان األسد األب يجلس، في عيد املولد 
النبوي، على األرض من غير كرسي، مكفهر الوجه،  قاطبًا يستمع إلى كلمات املديح 

واألناشيد لشخصه الكريم في عيد املولد النبوي، فيسرق العيد لنفسه.  
ــى الــعــيــد، بــعــد قطع 

ّ
اتــصــلــت مــع أصـــدقـــاء مــن حــمــص، وأكـــــدوا لــي أّن الــرئــيــس صــل

 بالوصية القائلة: 
ً
االتصاالت ساعتني، حتى ال تفسد عليه الهواتف الخشوع، عامال

موعدها  بعد  ت 
ّ
بث املسجلة  الصالة  لكنَّ  املخلوق،  مع  ال  الخالق،  مع  اتصالك  اجعل 

بثًا مباشرًا، يا أخــا عــاد وثــمــود. صبرنا عليه وأســرتــه نصف قــرن نحس مباشر، 
م صالح األعمال.

ّ
ا ومنك

ّ
فسامحوه في ساعة بث غير مباشر، وتقّبل الله من

ماجد عبد الهادي

أنت متهٌم بتأييد »داعش«، إذا فتحت فمك لتتحّدث عن فظاعاٍت ترتكبها مليشيات 
أن تصمت،  وعليك  الــفــلــوجــة.  مدينة  أهــالــي  مــن  الــعــراقــيــني  الشعبي، ضــد  الحشد 
تحاشيًا ملثل هذه التهمة، إن سمعت أيضًا صيحات استغاثٍة من لبنان، واستدرت 
 عنصريًا مرّوعًا بالالجئني السوريني الفارين من براميل بشار األسد، 

ً
لترى تنكيال

وصواريخ روسيا، ومليشيات إيران.
أغمض عينيك وأغلق أذنيك، حيال كل ما يقال عن موت األطفال جوعًا في داريا 
اختارت  وقــد  املقاومة،  يأنك تخون  أحــٌد  يظن  لكي ال  الشام،  ومضايا ومعضمية 
املرور عبر تلك البلدات السورية في طريقها إلى تحرير القدس، أو يعتقد آخر أنك 
تؤّجج الصراع بنشر األخبار عن معاناة الضحايا من التعذيب، وبتجاهل األنباء 

عن معاناة الجالدين من الضجر.
ال خيار أمامك، سوى أن تبتلع لسانك، بل أن تلغي عقلك، إن أردت النجاة من احتمال 
العام  األمــني  لغة  وفــق  التكفيري،  الصهيوني  األميركي  للحلف  منحازًا  تصنيفك 
لحزب الله، حسن نصر الله، وإياك حتى أن تتساءل، عن معنى أن توفر واشنطن 
غطاًء جويًا ألعدائها املفترضني املوالني لطهران، في حربهم على تنظيٍم تتحالف 
اإلسرائيليني  مع  املــزدوج  الروسي  العسكري  التنسيق  فهم  يمكن  وال كيف  معه، 
السورية  املعارضة  قــوى  األميركيني، ضد  من  وبمباركة  معًا،  آن  في  واإليــرانــيــني 

املسلحة كلها، ال ضد »داعش« فحسب.
في وسعك طبعًا، وفق منطق موزعي شهادات الوطنية والخيانة، أن تكون يساريًا، 
إن أحببت، بشرط أن تنسى انهيار االتحاد السوفييتي، وتنظر إلى الرئيس الروسي، 
فالديمير بوتني، بوصفه وريث نيكيتا خروتشوف الذي وقف ضد العدوان الثالثي 
على مصر، وساعدها في بناء السد العالي، عندما كانت روسيا الشيوعية تقّدم 

نفسها نصيرة الشعوب ضد اإلمبريالية.
وباملقدار نفسه، تستطيع أن تكون قوميًا عربيًا، فتستشهد بما ينسجم وموقفك 
من مقوالت جمال عبد الناصر وميشيل عفلق وقسطنطني زريق وجورج حبش. 
العراق وسورية ولبنان واليمن  اإليــرانــي في  التدخل  إلــى  أن تنظر  لكن، حــذار من 
أية  عــن  وبعيدًا  جــيــراٍن طيبني،  مــن  فعل خير  كونه  بغير  والــســعــوديــة،  والبحرين 

شكوك، قد يثيرها املغرضون حول أطماع الفرس في بالد العرب.
ال بأس كذلك من أن تكون علمانيًا وليبراليًا متشّددًا في الدعوة إلى فصل الدين 
عن الدولة، ومناهضًا صلبًا عنيدًا لقوى اإلسالم السياسي، باختالف ألوان طيفها، 
وقد يكون هذا املوقف مطلوبًا، لتتغنى به وكالة أنباء فارس، طاملا أنه موجه ضد 
»داعــش« و جبهة النصرة و»اإلخــوان املسلمني«، ال ضد مليشيات مذهبية أخرى 
تتبع الولي الشيعي الفقيه علي خامنئي الذي يقول بعض مقربيه إنه يلتقي املهدي 

املنتظر في غيبته الكبرى، كل يوم، ليتلقى إرشادات النهوض بأحوال املسلمني. 
ْجِد كل الوصايا السابقة معك نفعًا، وعجزت عن إلغاء حواّسك 

ُ
ت أما في حال لم 

كلها، ورغبت، في الوقت نفسه، عن أن تكون يساريًا أو قوميًا أو علمانيًا ليبراليًا، 
على الطريقة تلك، فكن محايدًا على األقل، والحياد في ترجماته الواقعية صار يعني 
الــصــراع يــدور بني طائفتني  القاتل والقتيل، على قــدم املــســاواة، باعتبار أن  وضــع 
َغٍم حاكمة تتحالف مع شياطني األرض، وغالبية 

ُ
كريمتني من شعٍب واحد، ال بني ط

مقهورة يتخلى عنها أقرب األصدقاء.
ال تستطيع؟! إذن، واصــل ترديد ما ترى وتسمع وتحس وتفهم، بال مواربة. قل 
إن »داعش« رديف الحشد الشعبي. قل إن قطع رؤوس الناس يساوي خوزقتهم، 
الضحايا،  وهـــؤالء، ومعهم ماليني  أولئك  إن   قل  الــشــاورمــا.  ّيِهم على طريقة 

َ
وش

ليسوا إال وقودًا في مشروع استعماري ذي نواة قومية فارسية، وهدفه السيطرة 
على بلدان الجوار العربي، عبر التضحية بأبنائها أنفسهم، ال بأبناء الفرس. قل إن 
املؤامرة تشارك فيها روسيا وإسرائيل، وتباركها أميركا، ثم ال تلومن، من بعد، إال 

نفَسك، حني تتجه نحوك سبابات التخوين.

عبد الحكيم حيدر

، أن تحمل الرحى 
ً
لن نطلب أبدًا، والعياذ بالله، من بنت األخت شمس البارودي، مثال

على رأسها صيفًا في بطحاء مكة، كي تطحن الشعير لفرس زوجها، بعدما تعد له 
ار في مرج بني عامر أو العصافرة 

ّ
قربته وسهامه وترسه، كي يذهب ملحاربة الكف

ن السيدة عفاف شعيب 
ّ
أو بني النهدين. وأيضًا، لن نغلق ميدان التحرير، كي تتمك

ابــن أختها املسكني، ألن ال شيء  إلــى  الكباب والريش  الدليفري كيلو  أن ترسل مع 
في ثالجتها أبــدًا، بعدما أكل الجراد األخضر واليابس في بر مصر، ثم انطلق إلى 
املزارع والنخيل في قرطاجة، كما أن من املضحك أيضًا أن يعلق داعية وردة حمراء 
آتية تّوًا من الخميلة على جانب جاكتته، وهو يتكلم عن العدل، من األستديو، ويشير 
بيديه إلى شريط معروض في األستديو نفسه عن عشرين ألفًا من عمال الزبالة مع 
خنازيرهم وقشر البطيخ والثعابني. منطق الثالثة يشبه بعضه تمامًا، فالثالثة، بنت 
شمس البارودي، وعفاف شعيب، والداعية أبو وردة، كلهم في بنها العسل، أو داخل 
األستديو مع التكييف، أما الرحى - التراث، والشعب، والعشرون ألفًا من عمال الزبالة، 
والتكييف  واألســتــديــو  الــشــارع،  فــي  والثعابني  البطيخ  الزبالة وقشر  مــع وســط  فهم 
الخنازير  الدعاة الجدد. بركة ال تحمي  الــورد ورجــال األعــمــال، في حماية بركة  مع 
مــن الــذبــح، وال تــقــّدم ســريــرًا ملريض فــي مستشفى الــكــوم األحــمــر، هــذا إذا كــان في 
الكوم األحمر وحدة صحية أصال. الدعاة الجدد ظاهرة وردية مزروعة في استديو 
العدالة،  لكنها ليست مزروعة في ضمير  األندية،  أو حول حمامات سباحة  الحياة، 
ينتظر  والقاضي  وسلسلة(،  شــارب  )أبــو  القاضي  في سترة   

ٌ
نائمة هناك،  والعدالة 

والدجاج  الخنازير  دمــاء أصحاب  املصيف من  أو  القاضي،  لقمة  أو  الحاكم،  عطايا 
والبانجو والحشيش. رحم الله أبا حنيفة؛ رفض قضاء املنصور، وتولى عّد لبنات 
، أن تكون نهايته 

ً
البناء في سور بغداد، وإن كنا أيضًا لن نطلب من عمرو خالد، مثال

 أال يكّون حزبًا سياسيًا بعد ثورة يناير، 
ً
مثل نهاية أبي حنيفة. ولن نطلب منه مثال

ويشهره ويقّدم برنامجه، مع مصاحبة لقاءات تلفزيونية عديدة، ولن نقول إنه بأمر 
األمن، كما قال بعضهم وظن، ثم بعد ذلك يلغي الحزب في غمضة عني بعد 6/30، 
وكأن شيئا لم يكن، وقد كانت من كوادره دكاترة جامعات تكحل العيون، بما فيهم 
عيون إليسا، وعيون صفية العمري في »ليالي الحلمية«، فهل الحزب كان بأمر األمن، 
وكان غلقه بأمر األمن أيضا، أليس الله بكاٍف عبده، وحاميه، أم أن الحماية الحداثية 
للدين أصبحت بيد األمن؟ أعرف أن املظاليم ال يذهبون إلى نادي الجزيرة أو نادي 
هليوبولس، وال يدفنون كالبهم في نادي الشمس، وال يستجلبون خادماتهم من دول 
شرق آسيا، وال يذهبون للعمرة 33 مرة غير الحّجات، وال يشترون بذور الورد من 
هولندا، وال طعام قططهم وكالبهم من شارع عبد الخالق ثروت أو عباس العقاد، ألن 
العقاد نفسه كان يعيش من عائد كتبه ومقاالته، حتى وإْن كانت قليلة، ولم يتسلق 
وترك  السجن،  ذاق  بل  الــخــدم،  السلطة من سلم  يالغي  الليل كي  في  سلمًا خلفيًا 

 في الكتب وصدور تالميذه.
ً
سيرته العطرة مدفونة

الكتب؟ كنت عائدًا من جنازة ألحد  الليلة، على أصحاب  ما لألحزان تتناسل، هذه 
لــي: »تعرف مرضي ده هو نفسه مــرض املحامي الكبير  األصــدقــاء، وكــان قد قــال 
قل في 9 ساعات إلى باريس، وأنا أجلس بجوارك«. 

ُ
صاحب البايب. ولكن املحامي ن

هّونت على صديقي ساعتها بحيل اللفظ وفّك املجالس، كما يقولون. ولكن، ها أنا 
أعود من جنازته، وها أنا أرى الداعية أبو وردة في كامل زينته، يبحر مع األحاديث 
أن يبرد  العقيق، من دون  أو وادي  الحجاز  إلى  من بخارى وسمرقند، حتي يصل 
اللنب، ومن ودون أن تذبل الوردة، ومن ودون حتى أن ينقطع نور االستديو، وال برودة 
تكييفه، ومن دون أن أقول لصديقي الذي دفناه من ساعتني، ومــازال املحامي حّيا 
بالبايب: »ال تزعل مني، يا صديقي، حينما كنت بجوارك في املستشفى، وأنت تداري 
 ساعتها، 

ً
 مني، مثل الدعاة الجدد، لكني لم أكن أحمل وردة

ً
دمعاتك، كان ذلك حيلة

وال كرافتة، وال كانت كلمتني عفاف شعيب، كي أحضر له بذورًا من هولندا لوردة 
األوركيد، وال كيلو كباب أو ريش البن أختها املسكني، فوداعًا يا صديقي.

هل تنفجر إيران؟ صالة العيد 
بتوقيت حمص الدولي

وصايا السالمة من تهمة الخيانة الدعاة الجدد وغرامهم بالورد
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مضى عيد الفطر غير السعيد على السوريني، 
لنلملــم  بالفــرح، وعدنــا  الهاجــس  ذلــك  وانــزاح 
أشــالء أحالمنــا وأعضائنــا املبعثــرة واملمتــدة 

على طول هدنة، أو أكثر.
توزعــت الخيبــات بني املحافظــات، فمن تفجير 
محافظــة  فــي  فــرن  فــي  لداعــش  انتحــاري 
الشــهداء،  عشــرات  ضحيتــه  راح  الحســكة، 
إلــى قذائــف وصواريــخ عشــوائية فــي محافظة  
أخــرى، إلــى مجــزرة مروعــة فــي حــي الفرقــان 

املكتظ بساكنيه ورواده.
 مآســي العيــد، 

ً
جــاءت مجــزرة الفرقــان، مكللــة

 األوجــاع فــي آخــر يــوم بالعيــد. كان 
ً
ومختتمــة

حــزن الســوريني أكبــر مــن صدمتهــم بــكل مــا 
جــرى فــي العيــد؛ فــال عجــب إن رأيت الســوري 
هذه األيام يبتهل لربه: »ربنا نجنا من ساعات 

الفرح، أما ساعات الحزن فنحن أولى بها«.
اســتطاع  األخيــرة،  الخمــس  الســنوات  فــي 
ن جملة من التوقعات  املواطــن الســوري أن ُيكــوِّ
 
ً
والتنبؤات لكل مناســبة سيعيشــها؛ فهو مثال

يشــتري ثيــاب العيــد قبــل شــهرين منــه، كــي 
فــي  الجماعــي  التفجيــر  متعــة  نفســه  يجنــب 
أحــد األســواق املكتظــة، والتــي تســتقطب هــواة 
التفجيــرات، كمــا أن املواطــن الســوري الســعيد 
يرضى عن غير ســعادة بعدم حضور افتتاح 
أو تشييد أو حفل ألي مناسبة تهمه، أو تعني 
البلــد الــذي يعيــش فيــه، لكــي ال يكــون قربانــا 
لتلــك املناســبة، وليــس هــذا تماديًا فــي الهروب، 
هــو  بــل  التشــاؤم؛  فــي  منــه  إغراقــًا  هــو  وال 
معادلــة منطقيــة رياضيــة أصبحــت مكّوناتها، 

ونتائجهــا بســيطة وســهلة. ومــع هــذه األجــواء 
والتوقعــات، علــى اإلنســان الســوري أن يكمــل 
أي  دون  مــن  يومــه،  بمــرور  راضيــًا  حياتــه، 

مفاجآت تبدو دائمًا غير سارة.
الجميلــة،  مشــاعرنا  كل  الحــرب  اســتنزفت 
فــرح  محطــة  العيــد  يعــد  فلــم  لهفاتنــا،  وكل 
ننتظرهــا، أو نهــيء أنفســنا الســتقبالها؛ علــى 
العكــس تمامــًا من ذلــك، أصبحنا نتفنن بطرق 
النســيان، أو التناســي لهذه املناســبة، وخيركم 
عنــد أهلــه خيركــم مــن لــزم بيته، وانطــوى على 
حزنــه غيــر آبــٍه بأي نــداء خفي للــروح بمعانقة 

الفرح أو استقباله.
وهكــذا تبــدو محطــات حيــاة املواطن الســوري، 
وكأنهــا وقفــت عند محطة واحدة هي االنتظار 
فحتــى  الحــرب،  النتهــاء  بالالمبــاالة  املتخــم 
الظــروف الصعبــة، واملآســي التــي أصبحت من 
قــوت حياتــه باتــت رفيقة درب اعتاد عليها، بل 
ورّوض نفســه علــى عــدم التفكيــر بانتهائهــا، 
الظــروف،  تلــك  البــالد فارقــوا  فالذيــن غــادروا 
وأطلقــوا علــى صحبتهــا الرصــاص، أمــا الذين 
بقــوا فــي الداخــل الســوري، فوحدهــم يدركــون 
أن لعنــة الحــرب باقيــة، وربما وحــده الله يعرف 
مــن  حــد  أي  وعنــد  وكيــف،  ســتنتهي،  متــى 

الخسارات.
ملــن  العيــد، طوبــى  أيــام  انقضــاء  ومــع  ولذلــك، 
الفــرح،  أكذوبــة  عــن  بنفســه  النــأي  اســتطاع 
وطوبى ملن لم يكلفه ذلك الفرح فقدان روحه أو 

روح عزيز عليه.
يسرى السعيد )سورية(

بما أن زيارة وزير الخارجية املصري، سامح 
شكري، إلى الكيان الصهيوني تحمل رسائل 
سلبية كثيرة، رغما عن كل مصلحة تقتضي 
ذلــك، نجــد أن مصدرنــا الوحيــد لتقصــي أي 
الصحافــة  هــي  الزيــارة،  هــذه  حــول  معلومــة 

اإلسرائيلية، وال شيء غيرها.
علن فجأة عن زيارة شكري إلى الكيان، 

ُ
منذ أ

ونحــن ال نجــد جــدول أعمــال معلــن لهــا، ولــم 
أو  أســبابها،  عــن  واحــد  حــرف  حتــى  يعلــن 
التنســيقات  فــإن  لذلــك  أهدافهــا.  أو  دوافعهــا، 
شــديدة التناغــم بــني نظــام السيســي وســلطة 
الشــعب  علــى  معرفتهــا  محــّرم  االحتــالل 
السيســي،  فــّوض  أنــه  يعتقــد  الــذي  املصــري 
وأجبره على الترشح للرئاسة، بل إن الخوض 
فــي مثــل هــذه العالئــق وصل حــّد الحظر على 

الشعب، والرأي العام املصريني.
 ذلــك علــى أن السيســي يعلــم أن الشــعب 

ّ
يــدل

املصــري مــا زال يرفــض اإلعتــراف بشــرعية 
الكيــان الصهيونــي، ويرفــض كل اإلتفاقيــات 
املبرمــة معــه، ويرفــض كل أشــكال اإلتصــال 
بــه والتطبيــع، بــل إنــه يعلــم أن الشــعب يرفض، 
الحميميــة  العالقــات  تلــك  مــن  ويتحّســس 
يبديهــا  السيســي  ينفــك  والتــي ال  واملخجلــة، 
علنــًا، ويتباهــى بهــا، ضاربــا عــرض الحائــط 
مشــاعر الشــعب املصــري الــذي أخفيــت عنــه 
تفاصيل الزيارة، إذ يعتقد )حسب الصحافة 
تمهــد  أنهــا  الوحيــد(  املصــدر  اإلســرائيلية، 
لزيــارة نتنياهــو املرتقبــة إلــى القاهــرة، األمــر 

الذي يرفضه الشعب املصري أّيما رفض.

أراد السيســي، أيضــًا، أن يرســل إلــى الشــعب 
اآلن  بــات  الصهيونــي  الكيــان  أن  املصــري 
مــن  شــبكة  شــخصيا  ولــه  لنظامــه،  يشــكل 
العالقات الضخمة، وهذا أمر ال يمكن نقاشــه 
أو طرحه على الرأي العام املصري، فالسيسي 
يريــد معلومــاٍت حــول زيــارة نتنياهــو أخيــرًا 
إلــى أفريقيــا، وهــو ربمــا يســعى إلــى وســاطة 
األثيوبــي،  النهضــة  ســد  حــول  إســرائيلية 
الصحافــة  )حســب  النيــل  حــوض  ومســألة 
اإلســرائيلية(، خصوصــًا وأن نتنياهــو صّرح 
هنــاك قائال: »ســنّوجه ميــاه النيل حيث أرادت 
أثيوبيــا«. لكــن الخطيــر أن نتنياهــو قــد يبــدو 
 أنــه دخــل فــي وســاطة، بينمــا هــو 

ً
مســتقبال

يســعى إلــى إحياء مســألة اســتفادة إســرائيل 
مــن ميــاه النيــل، وهــو املشــروع الذي بــدأه أنور 
الســادات، وتوقف إثر معارضة شــديدة له من 

املصريني.
رســالة أخــرى تطــل مــن خلــف زيارة شــكري، 
تتعلــق  ربمــا  أيضــا،  للنقــاش  قابلــة  وغيــر 
فــي  للفلســطينيني  البديلــة  الدولــة  بمســألة 
ســيناء، فالسيســي يريــد أن يظهــر للعالــم أنــه 
بطــل هــذه املســألة وعرابهــا، خصوصــًا بعــد 
فــي  الكبــرى  »غــزة  ســّمي  مــا  خرائــط  نشــر 

سيناء«.
رسالة أخرى، ال تقل استفزازا عن سابقاتها 
بــات  السيســي  أن  هــي  املصــري،  للشــعب 
الســالم  لعمليــة  األكبــر  العربــي  الراعــي  اآلن 
مــع الكيــان الصهيونــي، وهــو ال يســتطيع أو 
بشــخص  الشــديد  إعجابــه  إخفــاء  يتحمــل 

ملــا  وفقــا  والفــذة،  الخارقــة  وقدراتــه  نتنياهــو 
قالــه لوفــد اليهــود األميــركان غيــر مــرة، وهــو 
أن  الجميــع  بالغــة، وعلــى  بعنايــة  يطّبقــه  اآلن 
يعلم أن السيســي هو الحامي األكبر واألوحد 
لحــدود إســرائيل، والســاهر علــى أمنهــا، مــن 
إلســرائيل  الحــدودي  الشــريط  إخــالء  خــالل 
مــع ســيناء، وجعلــه منطقة عازلــة، وهو مطلب 
إســرائيل منذ عشــرات الســنني. لذلك، نجد أن 
عشــية  العبريــة  هآرتــس  مانشــيت صحيفــة 
اإلســرائيلية  »الحكومــة  كان  شــكري  زيــارة 
تشيد بعمليات الجيش املصري في سيناء«.

ربمــا أن أشــد الرســائل اســتفزازا، هــي التــي 
يريــد السيســي إيصالهــا إلــى الشــعب بقــوة، 
وهــي أن بوصلــة السياســات املصريــة العامــة، 
اآلن:  أصبحــت  وروحهــا  قرارتهــا  ومنبــع 
إسرائيل، وهذا ما أضفى مزيدًا من الشرعية 
لنظــام السيســي أمــام املجتمــع الدولي، وأخرج 
الواليــات  علــى  وضغــط  عزلتهــا،  مــن  مصــر 
مســاعداتها  الســتئناف  األميركيــة  املتحــدة 
ملصــر، للجيــش املصــري. ومهمــا كانــت مــن 
رســائل أرادهــا السيســي، إال أنــه بات واضحا 
أن نظامــه فــي زيــارة شــكري ذهب يســتجدي 
الكيــان، ويتوســله للحصول عــل حصة كافية 
مــن ميــاه نهــر النيــل، فتخــاذل نظام السيســي 
فــي مســألة ســد النهضة وحــوض النيل جعل 
مــن الكيــان ذاك البلطجــي عديــم الرحمــة الــذي 
بات يتحكم بحصص بلدان حوض النيل من 

املياه، وخصوصًا مصر.
بشار طافش )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

سمير صالحة

طيــب  رجــب  التركــي،  الرئيــس  يتســاءل 
املوضــوع  فــي  ينتقــد  الــذي  وهــو  أردوغــان، 
التالعــب  بعضهــم  محــاوالت  األرمنــي 
وعناصرهــا  األرمنيــة  املســألة  بتركيبــات 
ومعاييرها الحّساسة: من أين يملك بعضهم 
الحق في أن ينّصب نفسه حكمًا على تاريخ 
تركيــا، مــن دون أن يملــك الوثائق التي تثبت 
تذكيــر  أرادت  قــد  أنقــرة  وكانــت  يقــول؟  مــا 
الغاضبني بأن صفحات التاريخ ليست فقط 
باللونني األبيض واألسود، فهناك صفحات 
والتفاهــم  قبولهــا  مــن  بــد  ال  أيضــًا  رماديــة 
نفســها،  تركيــا  ســتجد  ولكــن،  حولهــا. 
مــرة أخــرى، وجهــا لوجــه مــع ملــف مشــابه 
للملــف األرمنــي، اســمه ملــف الســريان الذين 
باتجــاه  تحديــدًا،  ســنوات  منــذ  ينشــطون، 
مقتلــة  مــا يصفونهــا  الــركام إلخــراج  نبــش 
»ســيفو« التي ذهب ضحيتها نصف مليون 
السياســية  القيــادات  تقــول  كمــا  ســرياني، 

والدينية والفكرية في أوساطهم. 
أنقــرة تســتعد إلطــالق حملــة  كانــت  ففيمــا 
قبــل،  الــذي  األملانــي  البرملــان  علــى  الــرد 
ضــد  املجــازر  وقــوع  تقريبــًا،  باإلجمــاع 
األرمن في شرق األناضول، كان يتزايد عدد 
األصــوات الســريانية التــي تطالــب الحكومة 
التركيــة بتبنــي وقــوع أحــداث مشــابهة قبــل 
مــن  آالف  عشــرات  ضحيتهــا  وذهــب  قــرن، 

حلمي األسمر

هــذه  األردن،  لهــا  يتعــّرض  التــي  املخاطــر 
تكــون  وربمــا  الجديــة،  منتهــى  فــي  األيــام، 
، منــذ ســنوات طويلــة، فهــو 

ً
األكثــر خطــورة

اقتضــت  مســبوقة،  غيــر  ماليــٍة  ضائقــٍة  فــي 
القســوة  بالغــة   

ً
اقتصاديــة اٍت  إجــراء اتخــاذ 

 
ً
علــى املواطنــني، في وقٍت يعانون فيها أصال

مــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة، كمــا تتهّدده 
الخــارج،  مــن  قادمــة  جّديــة،  أمنيــة  مخاطــر 
بــه  تحيــط  ملتهبــة،  منطقــٍة  فــي  يقــع  كونــه 

النيران من كل جانب تقريبًا.
ســبق  التــي  األوضــاع  هــذه  مثــل  تقتضــي 
وتغلب األردن على ظروف تشابهها االنتباه 
»ترميمــه«  إلعــادة  الداخلــي،  للصــف  جيــدًا 
الســلم  قيــم  تســتلهم  جديــدٍة  رؤيــٍة  وفــق 
الــذات،  مــع  والتصالــح  املجتمعــي،  واألمــن 
وجلدهــا.  ومقاتلتهــا  معهــا،  التناقــض  ال 
وفــي النهايــة »أنســنة« الــرؤى التــي تتبناها 
الدولــة، فــي ســياق التعامــل مــع مواطنيهــا، 
وهــم املطلــوب منهــم أن يكونــوا خــط الدفــاع 
الجاهــز  والرديــف  البلــد،  أمــن  عــن  الخلفــي 
إلمدادهــا  املختلفــة،  األمــن  أجهــزة  إلســناد 
ابــة، ودعــم 

ّ
بمــا تحتــاج مــن روٍح معنويــة وث

نفســي ولوجســتي أيضًا، كي تبقى في كامل 
»إرهابيــة«  أخطــاٍر  أي  ملواجهــة  جاهزيتهــا 
تشــيع  أن  إلــى  كلــه  هــذا  محتملــة. ويحتــاج 
روح جديــدة فــي املجتمــع، تصالحية، بعيدة 

توا 
ّ
وتشــت وهجــروا  قتلــوا  الذيــن  الســريان 

فــي جغرافيــا املنطقــة التــي فتحــت أبوابهــا 
أمامهــم فــي العراق وســورية ولبنان، قبل أن 
ينتقل كثيرون منهم إلى العواصم الغربية.  
إذا كان األرمن قد اتفقوا مع الروس، وتلقوا 
فــي  االنفصــال  باتجــاه  للتحــرك  دعمهــم 
شــرق األناضــول، فــإن ســريان املنطقــة، كمــا 
يقولــون، لــم يكونــوا جــزءًا مــن هــذا التحــّرك، 
لــم  أحــداٍث  فــي  الباهــظ   الثمــن  ودفعــوا 
القيــادات  تطالــب  مباشــرة.  تعنيهــم  تكــن 
باإلبــادة  باالعتــراف  تركيــا  الســريانية  
الجماعية ضّد هذه األقليات، وبنشر اعتذار 
رســمي، والقيــام بخطــواٍت جديــٍة مــن أجــل 
تعامــل  طريقــة  لكــن  املتضّرريــن،  تعويــض 
معظــم وســائل اإلعالم التركيــة التي تناقلت 
للســريان  أنطاكيــة  بطريــرك  نجــاة  خبــر 
األرثوذكــس، مــار اغناطيــوس أفــرام الثانــي 
كريــم، مــن تفجير اســتهدف موكبه في أثناء 
زيارته مدينة القامشلي السورية الحدودية، 
تــكاد تقــول إن األتــراك ال يتابعــون اال بعــض 
تتوقــف  لــم  إعالمهــم.  وســائل  تتناقلــه  مــا 
، عند مــا أعلنته املصادر 

ً
هــذه األخبــار، مثــال

الســرياني  البطريــرك  زيــارة  أن  الســريانية 
كانــت للمشــاركة فــي تدشــني إزاحــة الســتار 
الســريان  لضحايــا  التــذكاري  النصــب  عــن 
الذيــن ســقطوا قبــل قرن في شــرق األناضول 
فــي مدينــٍة، يســتعد أكــراد ســورية إلعالنهــا 
املشــروع  فــي  الكــردي  للكيــان  عاصمتهــم 

عــن أي مشــاعر أو رواســب مــن أيــام الربيــع 
جعلــت  التــي  »الســيئة«  وذكرياتــه  العربــي، 
بعضهــم يتصــّرف بنــوٍع مــن الثــأر والرغبــة 
فــي العقــاب بأثــر رجعــي، لتصفية حســاباٍت 
وفــي  تجاوزهــا.  الزمــن  أن  يفتــرض  قديمــة، 
رئيــس  تصريحــات  نفهــم  نفســه،  الســياق 
الحكومة األردنية، هاني امللقي، بشأن دائرة 
املتابعــة والتفتيــش التــي تحــول دورهــا، في 
حقــوق  علــى  الحفــاظ  مــن  تجلياتــه،  بعــض 
أبناء فلســطني، ودعمهم للثبات في أرضهم، 
الشــقاق  بــذور  وزرع  لتعذيبهــم  دائــرٍة  إلــى 

والتخريب بني أبناء الشعب الواحد.
وهنــا، ال بــد مــن وقفــة قصيــرة، حيــث جــرى 
 أشبه ما يكون بحوار الطرشان، 

ٌ
 ساخن

ٌ
جدل

إللغــاء  نيــة  هنــاك  أن  بعضهــم  فهــم  حيــث 
دائــرة املتابعــة والتفتيــش، وعــّدوا هــذا األمر 
 وكأنــه يأتــي فــي ســياق 

ً
غيــر املوجــود أصــال

»مؤامــرة الوطــن البديل« )!(. والحقيقة أن ما 
جرى هو نوع من إعادة األمور إلى نصابها 
األحــوال  دائــرة  عــام  مديــر  أعلــن  فقــد  فقــط، 
أن  قطيشــات،  مــروان  والجــوازات،  املدنيــة 
الدائــرة قــّررت اعتمــاد اإلجــراءات التالية: كل 
شــخص يحمــل جــواز ســفر أردنــي، ولــه رقــم 
وطنــي، وحاصــل علــى بطاقة شــخصية، يتم 
تجديــد وثائقــه وإنجاز معامالته حصرًا في 
دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات، مــن دون 
املواطنــني  أخــرى، وخصوصــًا  اٍت  إجــراء أي 
صفــراء،  جســور  بطاقــات  يحملــون  الذيــن 

مــن الخطوات القانونية والدينية والثقافية 
تجاه األقلية السريانية، عبر إعادة قسٍم من 
األراضــي إلى ملكية الديرين الرئيســيني في 
مارديــن ديــر الزعفــران ودير العمــور. كما أن 
رئيس الحكومة السابق، أحمد داود أوغلو، 
الحكومــة  بقــرار  املنصــرم  العــام  فاجأهــم 
فــي املوافقــة علــى تشــييد كنيســة للســريان 
فــي القســم األوروبــي مــن مدينــة اســطنبول، 
بكلفــة مليــون ونصــف مليــون دوالر لتأمــني 
ســرياني  ألــف   17 حوالــي  احتياجــات 
األول  القــرار  وهــو  املدينــة،  فــي  يعيشــون 
مــن نوعــه منــذ إعــالن الجمهوريــة التركيــة 
مهاجــرة  ســريانية  أســرًا  وأن  العلمانيــة، 
وقراهــا  وأرضهــا  ممتلكاتهــا  إلــى  عــادت 
فــي جنــوب شــرق تركيــا. لكــن األرقــام التــي 
يقدمهــا الســريان تقــول إن 80% مــن أصــل 4 

وصلــت  االقتصاديــة  األزمــة  أن  اآلن،  حتــى 
مــن  تصــرف  فهــي  الرســمية،  األجهــزة  إلــى 
ولكــن،  وربيــع.  قمــرة  الدنيــا  وكأن  ســعة، 
حينمــا يتعلــق األمر باملواطــن، وما عليه من 
»واجبــاٍت وطنيــة« فمطلــوب منــه أن يخــرج 
اللقمــة مــن أفــواه أطفالــه، ليطعمهــا ملعالــي 
الوزيــر أو عطوفــة املدير، أو ســعادة الســفير، 
وقــد يشــعر معاليــه أو عطوفتــه أو ســعادته 
لكلــب  فيطعمهــا  اللقمــة،  هــذه  مــن  ز 

ّ
بالتقــز

املــدام الــذي قــد »يعافها« هو اآلخر، فتســتقر 
في سلة مهمالتهم.

ومــن األخطــار األخــرى التــي تحتــاج للحــزم 
فــي مواجهتهــا، هــذا الجــدل املقيــت بــني مــا 
وإســالميني  وعلمانيــني،  لبراليــني  ُيســمون 
اســتثمار  بعــض  خصوصــًا  محافظــني،  أو 
الطــرف األول األجــواء الســائدة ضد التطرف 

ماليني ســرياني ينتشــرون في العالم اليوم 
وإن  و1934،   1915 بــني  تركيــا  مــن  جــاءوا 
عددهــم فــي الوطــن األم تراجــع إلــى 20 ألفــًا 
حيــث يقطــن غالبيتهــم فــي اســطنبول، وإن 
والــدول  تركيــا  بــني  املوقعــة  لــوزان  اتفاقيــة 
الحليفــة بعــد الحــرب العامليــة األولــى تركــت 
األقليــات  تصنيــف  خــارج  املنطقــة  ســريان 
املعتــرف بهــا فــي الدســتور التركــي، مــا زاد 
امتيــازاٍت عديــدة  فــي معاناتهــم، وحرمهــم 
منحت للروم واليهود في تركيا في مسائل 
الثقافيــة  والحقــوق  العبــادة  التعليــم ودور 
واالجتماعيــة، وإن ســريان تركيــا يفتقــدون 
التعليميــة واللغويــة  املــدارس واملؤسســات 
فــرص حمايــة  الجماعــة  توفــر ألبنــاء  التــي 

أجيالها ثقافيًا ولغويًا ودينيًا.
والتنميــة«  »العدالــة  حكومــة  محــاوالت 
وانهــاء  اليــد،  مــد  تطبيــق سياســة  باتجــاه 
شــعوب  مــع  التاريخيــة  تركيــا  خالفــات 
املنطقة، وأقلياتها من أكراد وأرمن وسريان 
وعلويــني وقبارصــة، لــم تســفر عــن الكثيــر، 
وهــي تتمّســك فــي اعتبــار مــا يجــري ملفــاٍت 
العبــني  مــن  أنقــرة  ضــد  تحــرك   

ً
ســاخنة

تصفيــة  إطــار  فــي  ودوليــني،  إقليميــني 
لكــن  ذلــك...  لهــم  طــاب  كلمــا  الحســابات، 
»ســيفو« يتحــّرك باتجــاٍه ال يمكــن تجاهــل 
امللــف  عــن   

ً
خطــورة تقــل  ال  التــي  ارتداداتــه 

األرمني.
)كاتب تركي(

التكفيــر،  موجــات  وشــطط  واإلرهــاب 
علــى  والتعــّدي  النــاس  عقيــدة  مــن  للنيــل 
، بدعوى محاربة 

ً
مشاعرهم الدينية مباشرة

»الدعوشة«.
مــا يغيــب عــن فريقــْي تقــاذف التهــم، فــي كل 
بــالد العالــم الثالث، أن االســتبداد السياســي 
الدينــي  االســتبداد  مــع  املتحالــف  نفســه 
فهــو  شــيء،  كل  عــن  املســؤول  هــو  دجــن، 

ُ
امل

حينًا يقرب التيار اإلسالمي لضرب اليسار، 
وحينــًا يفعــل العكــس، وإذا ما هــدأت األمور، 
وخنــق  القبضــة  تشــديد  يجــب  مــا  افتعــل 
الشــعب، والشــعب راٍض، ومبســوط، باعتبار 
أن مصــادرة حريتــه واجــب وطنــي، علمــًا أن 
االســتبداد عمومًا حيثما وجد يشــبه الرجل 
مــن  »محظيــة«  مــع  ليلــٍة  كل  ينــام  املــزواج، 
 من إحداهــن أحالها 

ّ
محظياتــه، حتــى إذا مــل

إلــى التقاعــد، أو فصلهــا من الخدمــة نهائيًا، 
لشــهرزاد  بحاجــة  املشــهد  أن  هنــا  واملشــكل 
مــن  »جنســها«  لبنــات  لالنتقــام  ودهائهــا، 

شهريار، ونزواته.
... األردن أمــام أخطــار جّديــة، ســببها ظــروف 
إقليميــة ودوليــة، وسياســات ومواقف كلفت 
أوان  أزف  أنــه  يبــدو  باهظــًا،  ثمنــًا  البلــد 
صفــًا  الوقــوف  يقتضــي  واألمــر  ســدادها، 
علــى  والحفــاظ  البلــد،  هــذا  لحمايــة  واحــدًا 
أهلــه، وهــذه مســؤولية جماعية، ال ُيســتثنى 

منها أحد.
)كاتب من األردن(

الفيدرالــي لســورية الجديــدة. تــرى القيــادات 
الســريانية أن خســارة الشــرق مســيحييه ال 
 التهجيــر والهجــرة هــي أولــى 

ّ
تعــّوض، وأن

مصائــب شــعوبنا، وأن التحــّركات التي تلت 
الســنة اليوبيليــة، بمناســبة الذكــرى املئويــة 
الســريان  بحــق  اإلبــادة  لضحايــا  األولــى 
بهــدف  ســتتواصل،  الســوقيات«  ـ  »ســيفو 
مــن  أكثــر  أن  يعتبــرون  وهــم  الحــق.  إحقــاق 
20 دولــة تقــف، اليــوم، إلــى جانــب الســريان 
فــي مطالبهــم واالعتــراف بالحقيقــة كاملــة، 
والضغــط علــى الحكومة التركية، وإجبارها 
علــى تحمــل نتائجهــا. أما أنقرة فهي ال تعبأ 
التــي  العواصــم  بعــض  )ومواقــف(  بقــرارات 
مــا  حيــال  الســريانية  النظــر  وجهــة  تبنــت 
جــرى فــي شــرق األناضــول، وقبلتــه علــى أنه 
مجــازر، وهــي تتمّســك بوصف ما يدور على 
أنــه محــاوالت بعضهم التالعب والتأثير في 
رسم صفحات التاريخ، من دون أية إثباتات، 
سياســية  ومصالــح   حســابات  إطــار  وفــي 
واقتصادية ودينية ضيقة. لكن ورطة تركيا 
ســتكون، بعــد اآلن، وكمــا حــدث مــع البرملــان 
توصيــف  الــدول  هــذه  تبنــي  هــي  األملانــي، 
مــا جــرى فــي العــام 1915 علــى أنــه ارتــكاب 
للمجــازر ليــس ضــد األرمــن وحدهم، بل ضد 
شــرق  فــي  املســيحية  الطوائــف  مــن  غيرهــم 

األناضول، والسريان طبعًا في مقدمتهم. 
أعلنــت قيــادات حــزب العدالــة والتنمية أنها 
تحرّكت، في السنوات األخيرة إلطالق جملة 

فيتــم إنجــاز معامالتهــم وتجديــد وثائقهــم 
فــي الدائــرة، ومــن دون الحاجــة إلــى مراجعــة 
»تقليــص«  يعنــي  وهــذا   . أخــرى  دائــرة  أي 
صاحبــة  كانــت  التــي  إياهــا،  الدائــرة  نفــوذ 
يــد طولــى فــي تجديــد وثائــق أي مواطــن مــن 
أصــول فلســطينية أو عــدم تجديدهــا، بغض 
وأحســب  جســور.  بطاقــة  حملــه  عــن  النظــر 
أن تنفيــذ مثــل هــذا اإلجــراء الــذي أعلــن عنــه 
قطيشات سيسهم في إعادة اللحمة للجبهة 
الداخليــة، وعــودة بعــض رؤوس األموال إلى 
األردن، خصوصــًا التــي يملكهــا هــذا النــوع 
مــن املواطنني الذيــن بعثت إجراءات املتابعة 
فآثــروا  صفوفهــم،  فــي  الهلــع  والتفتيــش 
ســّبب  مــا  الخــارج،  إلــى  بأموالهــم  الهــروب 

 كبرى لالقتصاد.
ً
نكسة

فاملطلــوب  االقتصــادي،  الصعيــد  علــى  أمــا 
متقادمــٍة  ملشــكالٍت  ســحريًا   

ً
حــال ليــس 

ومتراكمــة مــن عقــود طويلــة، بل شــيء واحد 
هــو  املواطــن  يظــل  ال  أن  هــو  جــدًا،  وبســيط 
ت 

َ
الطرف األضعف، كلما تأزمت األمور، وخل

إذا  حتــى  جيبــه،  إلــى  اليــد  بمــد  الخزينــة، 
فرغت، »خلعت« اليد الجيبة نفسها.

كلهــا  الدولــة  أجهــزة  تتحّمــل  أن  املطلــوب 
بعدالــة،  الجميــع  علــى  ع 

ّ
يتــوز وأن  العــبء، 

فــال ُيعقــل أن يبقــى الــوزراء وكبــار املوظفــني، 
يتقلبــون  كافــة،  الحكوميــة  األجهــزة  فــي 
جــوع  حســاب  علــى  و»بحبحــة«،  نعيــم  فــي 
املواطــن وفقــره. إذ لم يشــعر املواطن العادي، 

»سيفو« في تركيا... السريان هذه المرة

مخاطر جّدية تواجه األردن

ترى القيادات السريانية 
أن خسارة الشرق 

مسيحييه ال تعّوض، 
وأّن التهجير والهجرة 
أولى مصائب شعوبنا

األردن أمام أخطار 
جّدية، سببها ظروف 

إقليمية ودولية، 
وسياسات ومواقف 
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الجئو هولندا يتهربون من امتحان االندماج

حلب 
تجوع 

بعد
شهر
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أمستردام ـ ثائر السهلي

الســلطات  تبديــه  آخــر  نــوع  مــن  قلــق 
الهولنديــة فــي أزمــة الالجئــني. فهي تمّهد 
املجتمــع  فــي  هــؤالء  الندمــاج  الطريــق 
 أعداد الالجئني الذين تخطوا املدة 

ّ
الهولنــدي، لكــن

الزمنيــة المتحــان االندمــاج مــن دون التقدم إليه أو 
النجاح فيه تثير قلقها.

فــي هــذا اإلطــار، تقــول وزارة الشــؤون االجتماعيــة 
 أقــل مــن نصــف الالجئــني الحاصلــني علــى حــق 

ّ
إن

امتحــان  تخطــوا   2013 عــام  هولنــدا  فــي  اإلقامــة 
وهــو  »انبورخــرن«.  باســم  املعــروف  االندمــاج 
ألزمــت  الهولنديــة  والثقافــة  اللغــة  فــي  امتحــان 
الســلطات الالجئــني الشــرعيني فيهــا بقانون صدر 
عام 2013، بشرط إجرائه خالل مدة زمنية أقصاها 

ثالث سنوات.
وينــال الالجــئ، الحاصــل على حــق اإلقامة والعمل 
في هولندا، قرضًا من منظمات حكومية وتعليمية 
فــي اململكــة، يتيــح له تعلــم اللغــة الهولندية وتلقي 
دورات فــي الثقافــة الخاصــة باملجتمــع الهولنــدي 
ومؤسساته، بسقف أقصاه عشرة آالف يورو. وهو 
مبلــغ كاٍف لتغطيــة نفقــات التعليم األولي املطلوب 
فــي امتحــان االندماج، أو مواصلة تعلم مســتويات 

أخرى تتيح له مواصلة تعليمه الجامعي أو الفني 
العالــي. وتــراوح أقســاط تلــك الــدروس للمســتوى 
الواحــد مــا بــني 600 إلــى 1250 يــورو تختلــف مــن 

مدرسة إلى أخرى.
يبــدي قــادة مــن أحــزاب االئتــالف الحاكــم وأعضــاء 
ضآلــة  مــن  أملهــم  خيبــة  الهولنــدي  البرملــان  فــي 
األرقــام. ويدعــو عــدد منهــم إلــى ســن قوانــني تتيــح 
إجــراءات عقابيــة بحــق املخالفــني، يصــل بعضهــا 

إلى حد التهديد بسحب حق اإلقامة.
االجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر  أوصــى  جهتــه،  مــن 
إلــى  رســالة  فــي  آســخير،  لودفايــك  والتوظيــف 
البرملان، بمنح السلطات املحلية صالحيات أوسع 
فــي تأمــني منظمــات ووســائل مــن شــأنها أن تكثف 
الجهــود وتســاعد فــي دمــج املخالفــني قبــل تأمــني 
أمــوال إضافيــة إليهــم كمســاعدات تقدم فــي مرحلة 
دراســة اللغــة والتحضيــر المتحــان االندمــاج. كمــا 
دعــا الوزيــر إلــى مراجعــة قانــون االندمــاج من أجل 
ف 

ّ
تجاوز هذه املعضلة. وال يقتصر األمر على تخل

 40 
ّ
أكثــر مــن نصــف الالجئــني عــن االمتحــان، بــل إن

فــي املائــة مــن املتقدمــني فشــلوا فــي تجــاوزه. وهــو 
إلــى مراجعــة  فــي االئتــالف الحاكــم  قــادة  مــا دفــع 
التــي  التعليــم  جــودة  وفحــص  بأكملــه  النظــام 
بالقضيــة.  املعنيــة  واملــدارس  املنظمــات  تقدمهــا 

يواجــه العديــد مــن الالجئــني صعوبــة فــي التعلــم، 
علــى  املضيــف،  البلــد  وضــع  مــع  التأقلــم  وحتــى 
مســتقبلي  عمــل  تأمــني  إدراك صعوبــة  مــن  الرغــم 
أمــا  هولنــدا.  فــي  بكرامــة  العيــش  مــن  يمّكنهــم 
املــدارس التــي يتمكن محدودو التعليم من الذهاب 
 الســتيعابه، 

ً
إليهــا فتتطلــب مناهجهــا وقتًا طويال

وتســتنزف القــرض املقــدم المتحــان االندماج، على 
عكــس أصحــاب التعليــم املتوســط والعالــي الذيــن 
تتوافــر لهــم فــرص أفضــل فــي مــدارس أكثــر كفــاءة 
وجــودة، وكثيــرًا مــا تكون بكلفة أقل، لكنها تتطلب 
إملامــًا باللغــة اإلنكليزية أو مبادئ اللغة الهولندية 

وقواعدها.
 العائالت 

ّ
تشير البيانات التي نقلها آسخير إلى أن

الشــمل  لــّم  بنــد  تحــت  هولنــدا  إلــى  وصلــت  التــي 
مــن بلــدان ال تشــهد نزاعــات وحروبــًا، أبــدت تقدمــًا 
ملحوظــًا، فهــي تلقت دورات فــي البلد األصلي قبل 

املجيء. 
وتعكــس تلــك البيانــات إشــارة إلــى الفرصــة التــي 
حظــي بهــا اآلتــون مــن بلــدان مســتقرة، إن لناحيــة 
التفكير والتخطيط لالنتقال، أو التحضير العملي 
اللغــة. وذلــك علــى عكــس ظــروف  مــن خــالل تعلــم 
النزاعــات،  بلــدان  مــن  الالجئــني  ووصــول  عيــش 
البــالد واألقــارب  حيــث القلــق الدائــم علــى مصيــر 

الخــروج مــن  فــي  القاســية  واألصدقــاء، والتجربــة 
الوطن نحو بلدان اللجوء.

علــى الرغــم مــن انخــراط عــدد كبيــر مــن الالجئــني 
املؤقتــة  اللجــوء  داخــل مراكــز  فــي دروس بســيطة 
املعروفــة باســم »الكامبــات«، والحقــا فــي مــدارس 
 األرقــام الحاليــة 

ّ
وجامعــات بعــد نيــل اإلقامــة، فــإن

تــدق ناقــوس الخطــر بخصــوص سياســة اللجــوء 
واالندمــاج الهولنديــة. وهــو مــا يفتــرض أن يلقــى 

أصداء قانونية وتمويلية في املرحلة املقبلة.

مجتمع
نقذ ســتة آخــرون عندما انقلب 

ُ
 أربعــة أشــخاص غرقــوا بينما أ

ّ
أعلــن خفــر الســواحل اليونانــي أن

 باملهاجرين أمس األربعاء، قبالة ساحل جزيرة ليسبوس اليونانية. وهؤالء 
ّ
قارب صغير مكتظ

هــم أّول الغرقــى الذيــن يلقــون حتفهــم فــي املنطقة منذ أســابيع، بعد اتفاق االتحــاد األوروبي مع 
ــق املهاجريــن من شــواطئ تركيا إلــى الجــزر اليونانية. وقد 

ّ
تركيــا الــذي ســاعد فــي الحــّد مــن تدف

 11 شــخصًا كانوا على منت القــارب الذي انقلب. ُيذكر 
ّ
نقــل خفــر الســواحل عــن الناجــني قولهــم إن

)رويترز(  من بني الضحايا طفلني. 
ّ
أن

 
ّ
كشــفت دراســة أعّدتهــا شــركة »أكاريــه« التركيــة لتنظيــم املعــارض التعليميــة فــي الخــارج، أن
الواليــات املتحــدة األميركيــة تصــّدرت قائمــة أغلــى البلــدان للدراســة، فيما تصّدرت كازاخســتان 
قائمــة البلــدان األرخــص. وتناولــت الشــركة فــي دراســتها تكاليــف الدراســة الجامعيــة والســكن 
 مصاريف الدراسة في الواليات املتحدة تصل 

ّ
ونفقات املعيشة في 38 بلدًا حول العالم، لتظهر أن

إلى 38 ألف دوالر أميركي سنويًا، تليها كندا مع 34 ألفًا، ثم سويسرا مع 27 ألفًا. أّما كازاخستان 
)األناضول( الوجهة األرخص، فتصل التكاليف فيها إلى أربعة آالف و500 دوالر سنويًا. 

الدراسة في الواليات المتحدة األميركية األغلى عالميًاغرق 4 مهاجرين بعد انقالب قارب قبالة اليونان

هولندية  وحــزبــيــة  برلمانية  مطالبات  وســط 
المواعيد  عن  يتأخرون  الذين  الالجئين  بمعاقبة 
بهم،  الخاصة  االنــدمــاج  المتحانات  المحددة 
يرفض  عديدة،  ضغط  أساليب  باستخدام  وذلك 
إلى  المخالف أو عائلته  نواب آخرون فكرة إعادة 
فيها  تشتعل  التي  البلدان  تلك  خصوصًا  بلده، 

حروب طاحنة أو نزاعات، كحال سورية والعراق.

نواب معارضون

أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة وعــدد مــن 
هــا تملــك مــا يكفــي 

ّ
مــات اإلغاثيــة، أن

ّ
املنظ

شــرق  فــي  شــخص  ألــف   145 إلطعــام 
رة من 

ّ
حلــب ملــدة شــهر واحــد فقط، محــذ

خطــر فــرض القــوات الحكومّيــة الســورية 
ألــف  بــني 200 و300  مــا  حصــارًا علــى 
شــخص فــي املدينــة. وقــال مســؤول فــي 
التــي  املناطــق  إّن  الســورية  املعارضــة 
تقــع تحــت ســيطرة املعارضــة فــي املدينة 
األساســية  املــؤن  مــن  يكفــي  مــا  خّزنــت 
عــّدة،  الحصــار ألشــهر  تحــت  للصمــود 
على الرغم من أّن بعض السلع قد ينفد.

وأشــارت األمم املتحــدة أيضًا إلى تقارير 
عــن مقتــل 57 شــخصًا، مــن بينهــم 15 
، مــن جــّراء قصــف غــرب حلــب بني 

ً
طفــال

8 و11 يوليــو/ تمــوز الجــاري، الفتــة إلــى 
الســورية  للقــوات  الجويــة  الضربــات  أّن 
فــي 10 يوليو/تمــوز قتلــت 19 شــخصًا 
 في أبني وســبعة في شــنطرة، 

ّ
علــى األقــل

وهمــا بلدتــان في ريف حلــب. أضافت أّن 
مــن الصعــب جمــع معلومــات عــن شــرق 
عــّد مــن بــني املناطق 

ُ
حلــب، لكــّن املنطقــة ت

األكثــر تضــررًا بســبب الصــراع. ويعتمــد 
النــاس هنــاك بمعظمهم، على املســاعدات 
ألــف   600 نحــو  أّن  ُيذكــر  اإلنســانية. 

شخص محاصرون هناك.
أّن  مــن  املتحــدة  األمــم  رت 

ّ
ذلــك، حــذ إلــى 

بالحصــار،  مهــّددة  الشــرقية  األحيــاء 
العنــف  إزاء  العميــق  قلقهــا  عــن  معربــة 
الــذي  املدينــة ومحيطهــا،  فــي  املتصاعــد 
املــوت  لخطــر  اآلالف  مئــات  يعــّرض 
األحيــاء  ســكان  بــدأ  وقــد  اإلصابــة.  أو 
الشــرقية يعانــون مــن جــّراء قطــع طريــق 
الكاســتيلو، إذ فرغــت أكثريــة املحــال مــن 
أفــران وغيرهــا من الســلع واملواد الغذائية 
أّن  ُيذكــر  املحروقــات.  وحتــى  والطحــني 
الوحيــد  اإلمــداد  طريــق  هــو  الكاســتيلو 

لألحياء الشرقية.
)رويترز(
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)كيريم كوكاالر/ األناضول(



لبنى سالم

خالل دراسته الثانوية والجامعية، وكلما واجهته مصاعب الحياة في سورية، 
كان أحمد الحاج إبراهيم )25 عامًا( يعزي نفسه بالقول: »سأسافر.. الهجرة هي 
الحل«. ينحدر أحمد من بلدة مصياف في ريف حماة، وينتمي إلى عائلة يعيش 
معظم شبابها في بالد الغربة. يقول أحمد: »في ذلك الحني كانت زيارات أقاربي 
املغتربني إلى املدينة، مليئة بالقصص املشوقة عن الحياة الرغيدة في أوروبا. 
الجامعة.  في  بأصدقائي  مقارنة  التفاصيل  من  بالكثير  ملمًا  ما جعلني  وهــو 
أذكر أنه خالل دراستي في كلية الحقوق في جامعة دمشق، كنت أشارك أستاذ 

القانون الدولي بحماس في حديثه عن الحياة العصرية في الدول األوروبية«.
أنهى أحمد دراسته الجامعية، وبات هّمه كسائر الشبان السوريني التهرب من 
بها،  حلم  لطاملا  التي  الهجرة  موعد  جــاء  اإللــزامــيــة. حينها  العسكرية  الخدمة 
يــقــول: »شــيء من  أملانيا وحصل عليها.  إلــى  فقد تقدم بطلب تأشيرة دراســيــة 
 الخوف كان يقترب مني 

ّ
الفرح كان يغمرني في الليلة األخيرة في سورية، لكن

أيضًا، فالحواجز األمنية التي يتوجب علي اجتيازها للوصول إلى لبنان كانت 
اليافعني«. في نهاية عام 2014 وخــالل أسبوعني، عبر أحمد  تتربص بالشبان 
الحواجز إلى دمشق، والحواجز إلى الحدود. وصل بعدها إلى لبنان، ومنه جوًا 
إلى أملانيا. يقول: »إحساسي باالغتراب بدأ منذ لحظة جلوسي في الطائرة، حني 
لم أعد أسمع اللغة العربية، وبدأت أرى وجوهًا أوروبية وشرق آسيوية املالمح، 

وأسمع اللغة اإلنكليزية السريعة للمضيفة«.
يطمح أن يحظى بفرصة إنجاز دراساته العليا في العالقات الدولية في إحدى 
 ذهوله بدأ 

ّ
جامعات أملانيا... البالد التي تقدم بطلب اللجوء فيها وذهل بها. لكن

البلد الجديد. يقول »سرعان ما بدأت  بالتبدد مع مواجهته أولــى العقبات في 
أصادف عقبات كتلك التي في بالدي: أزمة سكن خانقة، وروتني إداري يجبرني 

على الوقوف لساعات طويلة في الحديث مع موظف مزعج«.
شعر أحمد األشقر وعيناه امللونتان وضعاه في العديد املواقف الحرجة: »ذات 
ني روسي، 

ّ
مّرة كنت أكلم عجوزًا أملانية، بلغتي الركيكة، ولسبب ما كانت تظن أن

فبدأت تتذمر من اللغة العربية التي باتت مسموعة بكثرة في أملانيا، وتعّبر لي 
عن تخوفها من أن تنطق األجيال األملانية املقبلة بهذه اللغة. فقلت لها مازحًا: 
من دواعــي ســروري أن ينطقوا بلغتي منذ اآلن كي أتخلص من اللغة األملانية 
املعقدة. فخجلت وأعطتني كيسًا من التفاح كرشوة، عسى أن أنسى حديثها عن 

العرب، فقبلته منها«.

الحصول  ألمانيا من مشاكل عدة، بعيدًا عن  تعاني سوريّات في 
تشعر  المعيشيّة.  األمور  من  وغيرها  منزل  وتأمين  اللجوء  على 

كثيرات بالوحدة، وقد اعتدن على جيران وعائلة. من جهة أخرى، 
يجدن صعوبات في نسج صداقات، خصوصًا مع ألمانيات
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كان  لو  ى 
ّ
أتمن بالوحدة.  »أشعر 

لدّي أصدقاء كما في سورية. أين 
تعيشني؟  مقاطعة  أّي  فــي  أنــــِت؟ 
دعــونــا نــشــّكــل مــجــمــوعــة ونــخــرج مــعــًا. هل 
يــعــيــش أحــــد فـــي مــديــنــتــي أو عــلــى مــقــربــة 
منها؟ أقطن في اليبزيغ، وأنا في هامبورغ. 
أعيش هنا منذ عام. ليس لدي أصدقاء. إذا 
استمر الحال على هذا النحو سأعاني من 

الكآبة«.
أملانيا.   مّما تقوله سورّيات في 

ٌ
هذا بعض

أحــيــانــًا، يــتــبــادلــن هـــذه الــكــلــمــات مــن خــالل 
ــوريــــون  ــأ ســ ــ ــــشـ صـــفـــحـــات »فــــيــــســــبــــوك« )أنـ
الــعــديــد مــن الــصــفــحــات فــي اآلونــــة األخــيــرة 
بـــهـــدف جـــمـــع نـــســـاء ســــــورّيــــــات(. كــثــيــرات 
يتشاركن الشعور بالوحدة والغربة، سواء 
 مــتــزّوجــات أو عـــازبـــات أو طــالــبــات أو 

ّ
أكــــن

عاطالت من العمل أو غير ذلك. 
تقول سلوى، وهي من حلب، وقد لجأت إلى 
مدينة بريمن قبل نحو ثالث سنوات: »في 
الــبــدايــة، يــكــون هـــّم الــالجــئ الــحــصــول على 
أن جميع مشاكله  ويــعــتــقــد  ومـــنـــزل،  إقــامــة 
 ما 

ّ
 بــمــجــرد حــصــولــه عليهما. لــكــن

ّ
ســتــحــل

إن يــصــبــحــان فـــي مــتــنــاول يـــده حــتــى تــبــدأ 

مشاكل أخــرى، وهــي االشتياق إلــى الحياة 
السابقة ونــاســهــا«. وتــوضــح ســيــدة أخــرى 
أملانيا منذ سبع ســنــوات،  فــي  أنــهــا تعيش 
ــات مــع  ــداقــ ــن الــــصــ ــد مــ ــديـ ــعـ ــأت الـ وقـــــد أنــــشــ
أملــانــيــات وروســـّيـــات. مــع ذلـــك، تشعر أنها 
مــا زالــت تحتاج إلــى صديقة ســوريــة تفهم 
لغتها وهمومها من دون الكثير من الشرح، 
الفتة إلى أن طبيعة األملانيات مختلفة عن 

العربّيات.
ــــالق املــجــتــمــع  ــغـ وتـــشـــكـــو كـــثـــيـــرات مــــن »انـــ
األملاني على نفسه، وصعوبة نسج عالقات 
دافئة مع األملانيات«. كذلك، ينتقدن بعض 
الــتــصــّرفــات الــتــي تــنــدرج فــي خــانــة »البخل 
سبيل  على  لهن.  بالنسبة  اللباقة«،  قلة  أو 
املثال، الصديقة األملانية تدفع ثمن فنجان 

قهوتها بشكل منفصل. 
وتقول أخريات إنهن حني يدعني صديقات 
أملانيات، يحرصن على حسن الضيافة كما 
هــو مــتــعــارف فــي بــالدهــن. فــي املــقــابــل، فإن 
األملانيات ال يقدرن هذا وال يقمن باملثل. من 
األملانيات رخيصة  فــإن هدايا  أخــرى،  جهة 
التي  الهدايا  فــي مقابل  لها،  جــدًا وال قيمة 
تقّدمها الــعــربــيــات. فــي هــذا الــســيــاق، تقول 
عــروبــة مــن ســـوريـــة: »كــأنــنــا نــدفــع ضريبة 
صداقتنا معهن. دائمًا علينا أن نقّدم أكثر 

في  بلدهم«.  بإبنة  لالرتباط  مرتاحون  هم 
هــذا اإلطــــار، أقـــدم عــدد مــن الــســوريــات على 
ألسباب  أملانيا  إلــى  وصولهن  بعد  الطالق 
أن  مــادي علمًا  البعض باكتفاء  عــدة. شعر 
الــحــكــومــة األملــانــيــة تــقــّدم لــهــن مبلغًا ماليًا 
 عــلــى خــالف 

ً
شـــهـــريـــًا، أو ألنـــهـــن كـــن أصـــــال

مـــع أزواجــــهــــن قــبــل وصــولــهــن إلــــى أملــانــيــا. 
ــى الـــبـــلـــد الـــجـــديـــد،  ــ وبـــمـــجـــرد وصـــولـــهـــن إلـ
الضغوط  من  تحررن  وقــد  بالحرية  شعرن 

االجتماعية، فقررن الطالق.
الغربة،  في  أخريات ظروفًا صعبة  واجهت 
الــطــالق.  ولـــم يستطعن الــصــمــود واخـــتـــرن 
بطبيعة الــحــال، هــنــاك أســبــاب عــدة لطالق 
وحــدة  مــن  تعاني  قة 

ّ
املطل لكن  الــســورّيــات. 

صعبة. فــال هــي قـــادرة على الـــزواج بسرعة 
من رجل آخر، وال االستمرار من دون شريك. 
كـــذلـــك، غــالــبــًا مـــا تــكــون املـــــرأة املــطــلــقــة أمـــًا، 
وبالتالي تسعى إلى إعطاء أوالدها الوقت 

الذي يحتاجون إليه. 
فــي هــذا اإلطــــار، تــقــول هــنــاء مــن ســوريــة إن 
الدعم  انــعــدام  فــي  تكمن  األساسية  املشكلة 
الــعــاطــفــي مــن األســــرة »هــنــا، ال يــوجــد أحــد 
قادر على مواساتي أو مساعدتي في رعاية 
أطفالي كما هو الحال في بلدنا«. تضيف: 
»بــعــد الـــطـــالق، وجــــدت نــفــســي وحـــيـــدة مع 
مليئة  أملانيا  في  الحياة هنا  أطــفــال.  ثالثة 
بــالــصــعــوبــات عــلــى الــصــعــيــديــن الشخصي 
واملهني. فكيف يكون األمر بوجود أطفال؟«. 
تتابع أن الوحدة واملسؤولية أمران يصعب 
الــوحــدة  كــثــيــرات أن  تحملهما مــعــًا. وتـــرى 
ــا تـــخـــتـــلـــفـــان عــن  ــيــ ــانــ واملــــســــؤولــــيــــة فـــــي أملــ
الوحدة واملسوؤلية في سورية، خصوصًا 
أن األســـرة واألصـــدقـــاء والــجــيــران يشكلون 
رابــطــة دعـــم، وإن كــانــت ضاغطة فــي بعض 

األحيان.
إلى ذلك، تقول الباحثة االجتماعية أندريهة 
بوخا لـ »العربي الجديد« إن الصعوبة التي 
 أو 

ً
ــــال ــان رجـ ــ ــواء أكـ ــ يــواجــهــهــا الــــســــوري، سـ

امرأة هي بالدرجة األولى إيجاد هويته من 
جــديــد. أولــئــك الــقــادمــون مــن حــرب، كما هو 
حال السوريني، يعانون من أمور عدة دفعة 
ــدة، وهـــي الــشــوق بــالــدرجــة األولــــى ثم  ــ واحـ
تضيف  وغيرها.  واالنــتــمــاء  الهوية  ضياع 
أنه »باإلضافة إلى االختالف الثقافي، هناك 
منها  يعاني  التي  النفسية  واملشاكل  اللغة 
كثيرون عاشوا الحرب ورأوا مجازر مروعة، 
يكونون  الذين  واألطفال  النساء  خصوصًا 
رًا، وهذا أمر طبيعي«. وتشير إلى 

ّ
أكثر تأث

أهلية.  السوري يعيش حربًا  »املجتمع   أن 
ــراده أمر  بــالــتــالــي، فــإن انــعــدام الثقة بــني أفــ
مع  الــتــواصــل  فــي  يرغبون  تجدهم  متوقع. 

بعضهم بعضًا. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، يــشــعــرون بــالــخــوف ما 
يجعلهم يتراجعون عن القيام بأي خطوة«، 
إلـــى أن غــربــتــهــم تــجــعــلــهــم يعيشون  الفــتــة 

الكثير من التناقضات.

األئمة سوف يتحّولون 
إلى مجّرد ديكورات 

وسوف يثبت أّن الدعاة ال 
يصلحون للخطابة

مــمــا نــحــصــل«. تــضــيــف أنـــه بــعــد مــحــاوالت 
أملانيات، اكتشفت  عدة إلقامة صداقات مع 
طبيعة هذه العالقة وشكلها، ما دفعها إلى 

التفكير بصداقة إبنة بلدها. 
ــــى أن عــــروبــــة تــقــيــم فــي  ــدر اإلشــــــــارة إلـ تـــجـ
إلى  بــدايــة  بــرلــني منذ سنتني، وقــد تعّرفت 
الــكــثــيــر مــــن الـــصـــديـــقـــات األملــــانــــيــــات رغــبــة 
مــنــهــا فـــي تــعــلــم الــلــغــة ســريــعــًا واالنـــدمـــاج. 
ــعــــرت بـــأنـــهـــا تـــريـــد  ــــرة، شــ ــتـ ــ لـــكـــنـــهـــا بـــعـــد فـ
صديقات سوريات. أما شذى، وهي دكتورة 
فــــي الـــهـــنـــدســـة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي مــقــاطــعــة 

تورنغن، فتقول إنها اعتادت طباع وعادات 
تعامل  أن  يمكن  ال  أنها  األملانيات. تضيف 
العربية،  تعامل  مثلما  األملانية  صديقتها 
الــصــديــقــة العربية  لــم تحسن ضــيــافــة  ــإذا  فـ
 أنها بخيلة، أما إذا عاملت الصديقة 

ّ
ستظن

األملانية باملثل عندها ستعتقد هذه األخيرة 
أنها غبّية. 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مــــــن جـــــهـــــٍة أخـــــــــــرى، تــــعــــانــــي الـ
السورّيات من الوحدة، وقد وجدن أنفسهن 
ــادرات عــلــى االرتـــبـــاط بــشــاب عــربــي  ــ غــيــر قــ
أو أملـــانـــي. فـــي هـــذا اإلطـــــار، يــعــمــل البعض 

على مــســاعــدة الــنــســاء والــرجــال فــي إيجاد 
. تقول 

ً
الــشــريــك، وإن كــان األمـــر ليس ســهــال

رهام: »كنت أتمنى االرتباط بشاب أوروبي 
منفتح، لكنني وجدت لديه تفاصيل كثيرة 
تحّمل  أستطيع  ال  كذلك،  تحّملها.  يصعب 

عقلية الشاب العربي«. 
تـــرى أن »الــعــربــي أكــثــر عــاطــفــة وحــنــانــًا من 
األملاني، فيما األخير أكثر تفّهمًا واستيعابًا 
واحترامًا للمرأة. أعيش وكثيرات في حيرة. 
حــتــى الــشــبــاب يــفــكــرون بــالــطــريــقــة نفسها. 
ال هم جاهزون لالرتباط بفتاة أملانية، وال 

انتشرت صورة من 
موقع وكالة الفضاء 

والطيران األميركية 
)ناسا(، تظهر ما بدا أنّه 
ظّل رجل فوق إحدى 
مركباتها المرسلة إلى 
المريخ. أثارت الصورة 

الكثير من السخرية 
واالتهامات عبر 

تعليقات المستخدمين. 
مع ذلك، وجد فيها 
البعض مادة دسمة 

لتعزيز فرضيات وجود 
مخلوقات أخرى في 
الكون. ولو أّن آخرين 
من بينهم أكدوا أّن 
األميركيين تمكنوا 

بالفعل من إرسال بشر إلى 
المريخ وهم ينتظرون 

فقط اللحظة المناسبة 
لإلعالن عن ذلك.

بعد قرار »الخطبة 
الموّحدة« في مصر، 

يأتي قرار »الخطبة 
المكتوبة« الذي أصدره 

وزير األوقاف أخيرًا

القاهرة ــ سعيد عبد الرحيم

»الــخــطــبــاء ال يــمــلــكــون أنــفــســهــم عــلــى املــنــبــر، 
ويــــخــــوضــــون فــــي مــــوضــــوعــــات ســـيـــاســـيـــة ال 
تتالءم مع موضوع الخطبة«. من هنا، ارتأى 
وزير األوقــاف املصري، محمد مختار جمعة، 
تعميم فكرة »الخطبة املوحدة املكتوبة«. فأتى 

قراره خطوة قمعّية جديدة.
وقد ألزمت األوقاف، بحسب بيان صدر األحد 
الجمعة  بقراءة خطبة  األئمة  املاضي، جميع 
 بــعــض الــخــطــبــاء ال 

ّ
لة ذلـــك بـــأن

ّ
مــكــتــوبــة، معل

املنابر، ســواء باإلطالة  أنفسهم على  يملكون 
ــة الــنــبــّي، أم بــالــخــروج عن 

ّ
الــتــي تــخــالــف ســن

ــات  ــيـ ــزئـ ــات أو جـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ إلـــــــى مـ املــــــوضــــــوع 
الذي  األمــر  باملوضوع،  لها  متناثرة ال عالقة 
املعنى  فيضيع  ذهنه  ت 

ّ
ويشت املستمع  ُيربك 

املــقــصــود، أم بــالــدخــول فــي أمـــور سياسية أو 
حزبية ال عالقة لها بمضمون خطبة الجمعة.

 وزيــر 
ّ
وتــفــيــد مــصــادر مــن داخـــل الـــــوزارة بـــأن

ــريـــات تنفيذ  ــديـ ــالء املـ ــ األوقـــــــاف طــلــب مـــن وكـ
قـــرار قــــراءة األئــمــة لخطبة الجمعة مــن ورقــة 
مـــكـــتـــوبـــة، والــتــنــبــيــه عـــلـــى الــجــمــيــع االلــــتــــزام 
بالقرار وتهديدهم بالعقوبات والحرمان من 
كادر األئمة وقيمته 700 جنيه مصري )نحو 

 من يخالف.
ّ

80 دوالرًا أميركيًا( لكل
ــار الـــقـــرار غــضــب آالف الــخــطــبــاء واألئـــمـــة،  ــ أثـ
تحّولهم  املــكــتــوبــة«  »الخطبة   

ّ
أن مــن  انــطــالقــًا 

إلى مجّرد قّراء للخطبة. وقد وصل االستياء 
 
ً
الــعــام إلــى مــديــري املــديــريــات أنفسهم، فضال

عن األئمة، الذين رأوا في القرار تجميدًا لإلمام 
ــت 

ّ
. وشــن واجــتــهــاده يــحــّولــه إلـــى مــجــّرد مــــؤدٍّ

نقابة الدعاة هجومًا على وزير األوقاف على 
أفـــواه  الــقــمــعــيــة لتكميم  خــلــفــّيــة »الــســيــاســات 
عثمان  محمد  الشيخ  النقيب  وقـــال  األئــمــة«، 
 
ّ
إن صحافية،  تصريحات  فــي  البسطويسي، 

»وزيــر األوقــاف حــّول اإلمــام في مصر إلى آلة 

أسامة  للسيسي،  الديني  املستشار  عبر  جــاء 
األزهــــــري، خـــالل زيـــارتـــه ملــقــّر وزارة األوقــــاف 
»الــقــرار   

ّ
أن الحركة  املــاضــي«. أضــافــت  السبت 

ــيـــد الــــخــــطــــاب الـــديـــنـــي  ــــؤدي إلـــــــى تـــجـــمـ ــيــ ــ ســ
ولـــيـــس تــــجــــديــــده، وإهــــانــــة وتــضــيــيــع هــيــبــة 

ــاء«. مـــن جهته،  ــ مــتــحــّركــة يــحــّركــهــا كــيــفــمــا شـ
الغربية،  الــدعــاة ونقيب  عــام نقابة  أمــني  قــال 
الشيخ عادل بدوي، في تصريحات صحافّية، 
ــر، فـــلـــن يــكــون  ــ ــًا آخــ ــامـ  »جـــمـــعـــة لــــو بـــقـــي عـ

ّ
إن

هــنــاك إمــــام واحــــد أو داعـــيـــة يــصــلــح لــلــدعــوة 
 ما يهمه هو تطبيق 

ّ
في األوقــاف. فالوزير كل

 ذريعًا 
ً
الخطبة املوّحدة التي ثبت فشلها فشال

وأبــعــدتــنــا عـــن الـــنـــاس، والــقــصــد مــنــهــا أمــنــي 
بحت، وإلثبات الوجاهة اإلعالمية للوزير«.

إلى ذلك، أصدرت »حركة أبناء األزهر األحرار« 
إلى  الــقــرار، مشيرة  االثــنــني، دانـــت فيه  بيانًا، 
 »عــبــد الــفــتــاح السيسي، هــو مــن أمــر وزيــر 

ّ
أن

ــزام خــطــبــاء الــجــمــعــة بـــالـــقـــراءة  ــإلــ األوقـــــــاف بــ
مــن ورقــة األوقـــاف بناء على تعليمات أمنية 
 »الـــقـــرار 

ّ
وســيــاســيــة«. وأوضـــحـــت الــحــركــة أن

ــام والــخــطــيــب، ومــحــو شخصيته وســط  ــ اإلمـ
جــمــهــوره، وسيقضي عــلــى الــتــمــّيــز والــتــفــّوق 
وعدم التحضير، وسيضعف الخطيب علميًا، 

وُيقتل اإلبداع، فتصبح الخطبة بال روح«.
مــن جــهــة أخــــرى، يــســأل الــشــيــخ عـــالء س، من 
مديرية أوقاف القاهرة، عن كيفية تعامل وزارة 
األوقــاف مع األئمة املكفوفني في حال تطبيق 
»الــعــربــي  قـــــرار الــخــطــبــة املـــكـــتـــوبـــة. ويـــقـــول لـــ
 »األئـــمـــة ســـوف يــتــحــّولــون إلــى 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

مــجــّرد ديـــكـــورات أو مــنــاظــر لــلــدعــاة، وســوف 
يــصــلــحــون  ــر ال  مـــصـ ــــي  فـ الـــــدعـــــاة   

ّ
أن يـــثـــبـــت 

بقوله، بسبب  الناس  بــدأ  ما  للخطابة. وهــذا 
ــام فــي الــصــالة  التحكم فــي كــل تــصــرفــات اإلمــ
 
ّ
والدروس الدينية وخطب الجمعة«. ويرى أن

القرار »يصّب في مصلحة الدعاة من الحركات 

إلــى وزارة األوقـــاف،  املنتمني  اإلســالمــيــة غير 
ويناقشون  بواقعهم  الــنــاس  يــحــّدثــون  الــذيــن 
قرية  مــن  تختلف  الــتــي  الحياتية  مشكالتهم 

إلى أخرى، بل من حّي إلى آخر«.
أّما أستاذ الدعوة في كلية أصول الدين في 
الــدكــتــور سعيد مــحــمــود، فيقول  الــقــاهــرة، 
املكتوبة  »الخطبة   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

خطوة تالية لتأميم املنابر واملساجد الذي 
الــوزارة،  اعتمدها جمعة منذ اعتالئه سّدة 
بعد سلسلة خطوات من قبيل إغالق الزوايا 
الــصــغــيــرة ومــنــع آالف الخطباء  واملــســاجــد 
من الخطابة بتقارير أمنية، ومنع الدروس 
الخطوات  من  وغيرها  األسبوعية  الدينية 

القمعية«.
مع تصاعد الغضب واالستياء، كان اجتماع 
للوزير جمعة مع وكالء الوزارة على مستوى 
الجمهورية لشرح فكرة وآليات تنفيذ خطبة 
لوكالة  في تصريح  وقــال،  املكتوبة.  الجمعة 
ـــه ســيــكــون أّول من 

ّ
ــط، إن أنــبــاء الــشــرق األوســ

يلتزم بنّص خطبة الجمعة املكتوبة. وأشار 
التابعة للوزارة، املوكلة  العلمية  اللجنة  إلى 
الجمعة  مــوضــوعــات خطب  إعـــداد وصياغة 
بــمــا يـــتـــوافـــق مـــع روح الــعــصــر مـــن قــضــايــا 
ــيـــة وحــيــاتــيــة  ــانـ إيـــمـــانـــيـــة وأخــــالقــــيــــة وإنـــسـ
ع أن تبدأ عملها قريبًا، 

ّ
وواقعية. ومن املتوق

مـــع االســـتـــمـــرار فـــي تــوحــيــد خــطــبــة الجمعة 
وتعميمها مكتوبة.

 املتحدث الرسمي باسم 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

السفير عالء يوسف، كان  الرئاسة املصرية، 
ــر األوقـــــاف عــرض   وزيــ

ّ
ــأن ــد بــ ــّرح األحــ قـــد صــ

خـــالل اجــتــمــاع مــع الــســيــســي، خــطــة الــــوزارة 
ــا يتعلق  ــدعــــوي، خــصــوصــًا مـ ــال الــ فـــي املـــجـ
بـــإعـــداد األئـــمـــة وتــأهــيــلــهــم مـــن خـــالل بــرامــج 
وزيــر   

ّ
أن يــوســف  أضـــاف  باملتمّيزة.  وصفها 

األوقــــــاف عــــرض أيــضــًا وضــــع اســتــراتــيــجــيــة 
إلعـــــــــــادة صــــيــــاغــــة ورفــــــــــع مــــســــتــــوى الـــفـــهـــم 
خـــالل خطة  مــن  املستنير  الصحيح  الــديــنــي 
دعــويــة عــلــى مــرحــلــتــني، بــمــا يكفل الــوصــول 
 

ّ
إلــى كل السمح  الوسطي  باملنهج اإلســالمــي 
املسلمني في مصر واملنطقة العربية والعالم 
 »تلك الجهود تأتي 

ّ
اإلســالمــي. ولفت إلــى أن

الخاطئة  واملفاهيم  الصور  تصحيح  بهدف 
نتيجة تصرفات  األذهـــان  في  ارتسمت  التي 
وسلوكيات خاطئة يقوم بها البعض، نتيجة 

عدم فهمهم صحيح الدين«.

تحقيق

فسبكة

سوريّات وحيدات
غربة في ألمانيا... واشتياق

حاويات تحّل أزمة نفايات تونس

الحاج  أحمد  السوري  دفعت  التي  وحدها  الحرب  تكن  لم 
إبراهيم خارج البالد، بل حلم الغربة الذي يعتنقه منذ زمن

قصة الجئ

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا
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نسبة طلبات اللجوء 

المقّدمة من قبل 
سوريين في ألمانيا وصربيا، 

بين أبريل/نيسان عام 2011 
ويوليو/ تموز عام 2015

أحمد الحاج إبراهيم
سوري يعيش حلم الهجرة

المشروع تعّطل 
نتيجة انتظار تبني القرار 
من الحكومة الجديدة

تونس ــ مريم الناصري

 املــشــاكــل الــتــي تعاني منها تونس 
ّ

فــي ظــل
الروائح  وانتشار  بالنفايات  يتعلق  ما  في 
الــشــوارع نتيجة تكّرر إضــراب  الكريهة في 
ــة، والـــــتـــــي يـــشـــتـــكـــي مــنــهــا  ــافــ ــظــ ــنــ عـــــّمـــــال الــ
اختراع  في  الـــزواري  أسعد  فّكر  املواطنون، 
ــفـــضـــالت تــســتــوعــب  ــلـ ــدة لـ ــ ــديـ ــ ــات جـ ــ ــاويــ ــ حــ
كمّيات كبيرة وتراعي محدودية إمكانّيات 
الــــبــــلــــديــــات. وقــــبــــل نــــحــــو ثـــــــالث ســــنــــوات، 
ـــل نـــحـــو 20 

ّ
ــه الــــــــذي يـــشـــغ أطــــلــــق مــــشــــروعــ

شــابــًا، لتصنيع هـــذه الــحــاويــات الــجــديــدة. 

تتميز الــحــاويــات الــتــي صــّمــمــهــا الــــزواري 
ــني 

ّ
بــخــصــائــص عــــدة وتــســتــوعــب نــحــو طــن

من الفضالت، وذلك تحّسبًا إلضــراب عمال 
 اإلضراب 

ّ
النظافة الذي يتكّرر كثيرًا. ُيذكر أن

قد يستمر أكثر من أسبوعني أحيانًا. كذلك، 
ـــعـــت تـــلـــك الــــحــــاويــــات بــطــريــقــة تـــراعـــي 

ّ
صـــن

القمامة،  الــذيــن يقتاتون مــن  أولــئــك  حــاجــة 
ويــعــيــشــون مـــن خــــالل بــيــع املــــــواد الــقــابــلــة 
التدوير على غــرار البالستيك. وقد  إلعــادة 
قــّســمــت تــلــك الـــحـــاويـــات إلـــى ثــــالث. واحـــدة 
مــخــصــصــة لــلــمــواد الــبــالســتــيــكــيــة، وأخـــرى 
لــأطــعــمــة والــخــبــز، الــــذي كــثــيــرًا مـــا ترميه 
ــت يــحــتــاجــه  ــ الـــعـــائـــالت الــتــونــســيــة فــــي وقـ
آخرون على غرار الفالحني الذين يحّولونه 
إلــــى عــلــف لــلــمــواشــي. وخــّصــصــت الــثــالــثــة 
للمالبس واملـــواد األخـــرى. هــكــذا، يستطيع 
أولئك الذين يبيعون الفضالت أن يجدوا ما 
يبحثون عنه من دون عناء، ومن دون نبش 
كذلك،  الــشــارع.  فــي  ملقاة  وتــركــهــا  القمامة 

ُجّهزت الحاويات بلوحات لإلعالنات.
. ومن خالل 

ً
هكذا، بات جمع النفايات سهال

ــة الـــفـــضـــالت في  ــاويـ كــبــســة زر، تـــفـــّرغ الـــحـ
الناقلة بطريقة ال تسمح بنبشها أو انبعاث 
روائــح كريهة منها، األمــر الــذي يساهم في 

الحد من انتشار الحشرات. 

إعالنات
لـ »العربي  الـــزواري  السياق، يقول  في هــذا 
لن  الفضالت  حــاويــات   تجهيز 

ّ
إن الجديد« 

ها ُجّهزت 
ّ
أن الدولة شيئًا، خصوصًا  ف 

ّ
تكل

بــلــوحــات لـــإلعـــالنـــات. فـــي بـــدايـــة املـــشـــروع، 
صنع حاويات في ورشته في منطقة املروج 
في العاصمة، ووضع ثالثًا منها في مدينة 
ــلـــوم ومــســتــشــفــى الـــرابـــطـــة ومــحــافــظــة  ــعـ الـ
الكاف، بهدف التسويق الختراعه وتعريف 
هم يقتنعون 

ّ
الــجــديــد عل بــاملــشــروع  الــنــاس 

بأهميته.
فــي يــونــيــو/حــزيــران مــن عــام 2015، أشــرف 
الــدولــة لــدى وزيـــر الداخلية واملكلف  كــاتــب 
بالجماعات املحلية عبد الــرزاق بن خليفة، 
بحضور والي محافظة بن عروس والكاتب 
ــيــــســــاوي، عــلــى  الــــعــــام لـــلـــواليـــة الــلــطــيــف املــ
أعــرب بن خليفة عن  االبتكار الجديد. وقــد 
ومساهمته  االبتكار  هــذا  بفعالية  إعجابه 
الفضالت، خصوصًا  تراكم   مشكلة 

ّ
في حل

ــد  ــ ــة. ووعــ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــي املـــــــــدن الــــكــــبــــرى والـ فــ
ــاز والـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــجـ ــ ــام بــــهــــذا اإلنـ ــمـ ــتـ ــاالهـ بـ
تعميمه في جهات عّدة، نظرًا ملا يقّدمه من 
مساعدة  إلــى  باإلضافة  للمواطن،  خــدمــات 

البلدية وأولئك الذين يقتاتون من القمامة.
 هــذا املــشــروع لقي 

ّ
ويشير الــــزواري إلــى أن

الــدولــة  كــاتــب  الــنــاس وتشجيع  استحسان 
 البلدّيات 

ّ
املكلف بالبيئة منير مجدوب. لكن

الحاويات  هــذه  القتناء  بطلبات  تتقّدم  لــم 
السياق،  فــي هــذا  الــرغــم مــن أهمّيتها.  على 
لـــ »الــعــربــي  يــقــول مــصــدر فــي وزارة البيئة 
 كـــاتـــب الــــدولــــة رّحــــــب كــثــيــرًا 

ّ
الــــجــــديــــد« إن

بـــاملـــشـــروع، الــــذي لــقــي اســتــحــســان غالبية 
 املــــشــــروع تــعــطــل نــتــيــجــة 

ّ
الـــبـــلـــديـــات. لـــكـــن

انتظار اتخاذ القرار من الحكومة الجديدة.

فضاء ثقافي
ــــزواري الـــذي درس   الـ

ّ
ــارة إلـــى أن تــجــدر اإلشــ

الــفــنــون والــتــصــمــيــم فـــي فــرنــســا يــمــيــل إلــى 
ـــهـــا قــــادرة 

ّ
ــــرى أن االخـــتـــراعـــات الـــجـــديـــدة، ويـ

ــد أنــشــأ فــضــاء   مــشــاكــل كــثــيــرة. وقـ
ّ

ــل عــلــى حـ
ثقافيًا ترفيهيًا يمتد على مساحة 700 متر 
التونسي  الــتــراث  من  بزخرفات  زّينه  مربع، 
ــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة الــتــونــســيــة الــتــي  والـــصـ
صّممها بنفسه. واختار إطالق هذا الفضاء 
في عام 2004 في منطقة تفتقر إلى فضاءات 
لــلــتــرفــيــه، فـــي مـــكـــان كــــان مــخــصــصــًا إللــقــاء 
البداية  الــنــاس فــي   

ّ
أن إلــى  الــنــفــايــات. يشير 

ل 
ّ
التي تمث عــن تلك األرض  التخلي  رفــضــوا 

الفضالت،  فيه  يلقون  الــذيــن  الوحيد  املــكــان 
ص 

ّ
األمر الذي دفعه إلى التفكير في حل يخل

السكان من أزمة الفضالت وغياب الحاويات.
ــاء الـــثـــقـــافـــي الــــــذي أّســـســـه  ــفـــضـ ــــف الـ

ّ
ويــــتــــأل

الزواري من مسرح يتضّمن مدارج متحّركة 
تستوعب نحو 180 شخصًا، ويقّدم عروضًا 
كالرقص  مختلفة  فنّية  وأخــرى  سنيمائية 
ــى قـــاعـــة مــوســيــقــى  وغـــيـــرهـــا، بـــاإلضـــافـــة إلــ
وقـــاعـــة مــحــاضــرات ومــقــهــى ثــقــافــي. هــكــذا، 
إلــى  كـــان مخصصًا للفضالت  مــكــانــًا  حـــّول 
مكان لــإلبــداع والــفــن، على حــّد قوله. وُيعّد 
هذا املركز الثقافي األول الخاص في تونس، 
والــذي يساهم في تنشيط الحياة الثقافية 
التونسي  املــخــتــرع  فــي حـــّي شــعــبــي. يحلم 
بالجمال، وقد أنفق على حلمه هذا املاليني 

من دون تشجيع ُيذكر من املسؤولني. 
الحاويات  تجربة  تعميم  الــــزواري  ويــنــوي 
ه 

ّ
أن التونسية، مضيفًا  املناطق  على جميع 

تراعي  عامة  مياه  دورات  اقــتــراح  فــي  يفّكر 
شروط الجمال.
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ربّما تعاني من الوحدة )توبياس شوارز/فرانس برس(

من اآلن فصاعدًا سوف يستمعون إلى »قارئ الخطبة« )العربي الجديد(حاوية قمامة بسعة طنين )العربي الجديد(



قضايا

 المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

مــع اســتــعــداد جــمــهــوريــة جنوب 
الـــــســـــودان لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى 
إعــان  بعد  إلنشائها،  الخامسة 
التاسع  السودان في  انفصالها رسميًا عن 
القتال بني  تــجــّدد  مــن يوليو/ تموز 2011، 
أنصار الرئيس سلفا كير ميارديت وأنصار 
اتفاقية  انــهــارت  أن  نائبه ريــاك مشار، بعد 
السام التي وّقعها الطرفان في أغسطس/ 
آب 2015 فــي الــعــاصــمــة األثــيــوبــيــة، أديــس 

أبابا. 
وشهدت العاصمة جوبا أعنف االشتباكات؛ 
إذ سقط مئات القتلى. وطلبت دول مختلفة، 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، مــغــادرة 
األعــــضــــاء غـــيـــر األســـاســـيـــني فــــي بــعــثــاتــهــا 
الدبلوماسية هناك، وهو مؤشٌر على اتجاه 
األمـــــــور نـــحـــو الــتــصــعــيــد ودخـــــــول جــنــوب 
السودان في أتون مواجهاٍت تتشابك فيها 
عــنــاصــر الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة والـــثـــروة، 
ــقــــســــامــــات الـــقـــبـــلـــيـــة؛ األمــــر  ــًا عــــن االنــ فــــضــ
االنفصال،  يجّر  االنفصال   

ّ
كــأن يبدو  الــذي 

واالنقسام يجّر االنقسام.

خلفيات األزمة
بدأت األزمة في يوليو/ تموز 2013، عندما 
أعفى الرئيس سلفا كير نائبه ريــاك مشار 
وجــمــيــع أعــضــاء حــكــومــة جــنــوب الــســودان، 
الجمهورية  وزاري تشهده  تغييٍر  أكبر  في 
منذ استقالها في يوليو/ تموز 2011. كما 
أحال باقان أموم، وهو األمني العاّم للحركة 
الشعبية لتحرير السودان التي تعّد الحزب 
التحقيق،  إلى  الحاكم في جنوب السودان، 
انتقد  وذلــك عقب تصريحات علنية ألمــوم 

فيها أداء الحكومة. 
وجـــاءت تلك الــقــرارات نتيجة صـــراٍع خفيٍّ 
ــادة الــحــركــة الشعبية   يــتــصــاعــد بـــني قــ

ّ
ظـــل

لـــتـــحـــريـــر الـــــــســـــــودان، مـــنـــذ مـــقـــتـــل الـــزعـــيـــم 
حادث  في  قرنق،  جــون  للحركة،  التاريخي 
تموز  يوليو/  فــي  غامض  مروحية  تحّطم 

.2005
ــادات  ــيــ ــقــ ــــني الــ ــات بـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــّجــــرت الـ ــفــ وقــــــد تــ
الجنوبية، بصورة علنية، بعد أن أعلن رياك 
أّنــه ينوي  إعفائه من منصبه،  مشار، عقب 
ح ملنصب الرئيس في انتخابات عام 

ُّ
الترش

2015 )لم تحصل(. 
ــــف إلــــى جـــانـــب مـــشـــار فـــي إعـــانـــه هــذا  ووقـ
مــــســــؤولــــون ســـابـــقـــون أطـــاحـــهـــم الـــرئـــيـــس 
سيلفا كــيــر، فــي إطـــار جــهــده للتخّلص من 
القادة التاريخيني الذين قــادوا معه »حرب 
ــرز هــــؤالء بـــاقـــان أمـــوم،  الــتــحــريــر«؛ ومـــن أبــ
ودينق ألور وزير الدولة األسبق لخارجية 
السودان قبل االنفصال، وربيكا قرنق أرملة 

مؤّسس الحركة الراحل جون قرنق. 
وقــد تطابقت رغــبــة هــذه املجموعة، فــي ما 
يبدو، مع رغبة رياك مشار في منع الرئيس 
سلفا كير من الحصول على فترٍة رئاسية 

ثانية. 
ــانـــي 2013، عــقــد  ثـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/  فــــي 
الـــقـــادة الــجــنــوبــيــون املـــعـــارضـــون اجــتــمــاعــًا 
انــتــظــار مناقشتها  ــال  طــ وثـــائـــق  لـــتـــدارس 
والتشريع.  الدستور  بينها  من  وإجازتها، 
وأخذ معارضو الرئيس سلفا كير يّتهمونه 
بتفصيل دســتــوٍر يــرّكــز السلطات فــي يــده، 
ــور. وكــــــان مــن  ــاتـ ــتـ ــكـ ــــى ديـ وأّنـــــــه يـــتـــحـــّول إلـ
الــحــزب،  رئــيــس  انتخاب  ُيــعــاد  أن  املفترض 
بناًء على اللوائح التي تنّص على انتخابه 

 خمسة أعوام. 
ّ

كل
وكان من املفترض أن ُيّتخذ هذا اإلجراء منذ 
 ذلك لم يحدث، 

ّ
أبريل/ نيسان 2010، غير أن

فما كان من املجموعة املعارضة إال أن قادت 
حراكًا داخل الحزب، أرادت منه تغيير قيادة 
الــرئــيــس سلفا  الــحــزب والــحــكــومــة، متهمة 
وأّنــه  أمنّية،  بعقلية  الــدولــة  يدير  بأنه  كير 
يضّيق الخناق على الصحافة، وعلى حرية 

الرأي.
ــــك، أعـــلـــن الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر عن  وبـــعـــد ذلـ
محاولٍة انقابية، قام بها نائبه املقال، رياك 
مــشــار، ومجموعة مــن مــنــاصــريــه. وقــد قاد 
هذا اإلعان إلى نشوب نزاٍع مسّلٍح، بدأ في 
ديسمبر/ كانون األول 2013، واستمر نحو 
عــامــني، وأســفــر عــن مــقــتــل اآلالف وتــشــريــد 
نحو مليونني مــن ســكــان جــنــوب الــســودان 
الــذيــن يــعــّدون 11 مليونًا، فــضــًا عــن وفــاة 
نحو 40 ألف شخص بسبب الجوع وعجز 
املــنــظــمــات الــدولــيــة عــن تــوصــيــل اإلمــــدادات 

الغذائية إليهم نتيجة القتال.
ضغوٍط  ونتيجة   ،2015 آب  أغسطس/  فــي 
ــذاٍر أميركي  ــ دولـــيـــٍة شـــديـــدة، مــع تــوجــيــه إنـ
للتوّصل الــى اتــفــاق خــال أســبــوعــني، وّقــع 
الــطــرفــان اتــفــاقــيــة أديــــس أبـــابـــا. وتضّمنت 
االتفاقية التي رعتها دول الجوار األفريقية 
ــٍة انـــتـــقـــالـــيـــٍة ملـــــدة ســنــتــني،  ــومـ ــكـ تــشــكــيــل حـ
الطرفني، وتكون مهمتها  تضّم أعضاًء من 

األســاســيــة اإلعــــداد النــتــخــابــات عــامــة. وفي 
كــيــر  أعــــــاد ســلــفــا  فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط 2016، 

تسمية رياك مشار نائًبا له. 
وفـــي أبــريــل/ نــيــســان املــاضــي، وافـــق مشار 
ــا الــتــي  ــــى الـــعـــاصـــمـــة جـــوبـ ــودة إلـ ــعــ عـــلـــى الــ
الثقة  تعزيز  نحو  خــطــوًة  حينها  اعــُتــبــرت 

والسام. 
 عناصر متشّددة في معسكري الطرفني 

ّ
لكن

االتفاقية  هــذه  إلــى  الشك  بعني  تنظر  ظلت 
تنفيذها،  وتعارض  الخارج،  من  املفروضة 
ونــشــبــت خـــافـــاٌت مــتــواصــلــٌة حـــول ترجمة 
إلى  كل بند فيها وبشأن تنفيذها، وقــادت 
ــر، حــتــى انــفــجــر  ــ اشــتــبــاكــات بـــني حـــني وآخــ
الــصــراع بــصــورٍة شاملة األســبــوع املاضي. 
 الــطــرفــني فــقــدا الــقــدرة 

ّ
وقــــد بــــدا األمــــر كــــأن

على ضبط أنصارهما القبليني، مع تحّول 
الصراع إلى صراٍع محلٍي متعّدِد األطراف، 
ــارات قــبــلــيــة وأجــــنــــدات ضــّيــقــة  ــثــ ــوٍع بــ ــدفــ مــ
ُترتكب فيها جرائم تطهير إثني على نطاق 
واســـــــع، وتـــحـــصـــل عــمــلــيــات »تـــرانـــســـفـــيـــر« 
الديموغرافية في مناطق  التركيبة  لتغيير 

كاملة على أساٍس قبلي وعشائري. 

العامل القبلي في الصراع 
توجد في جنوب السودان عشرات القبائل، 
غــيــر أّنـــهـــا تـــعـــود، فـــي أصـــولـــهـــا، إلــــى ثــاث 
ــاٍت رئـــيـــســـة، أكـــبـــرهـــا املــجــمــوعــة  ــوعـ مـــجـــمـ
النيلية التي تمّثل 65 في املئة من مجموع 
الـــنـــفـــوذ  الـــقـــبـــائـــل ذات  ــّم  ــ ــــضـ وتـ الــــســــكــــان، 
ما  تمّثل  الدينكا  فقبائل  األكبر؛  السياسي 
النيلية،  املجموعة  مــن  املئة  فــي   40 نسبته 
الرئيس  إلــيــهــا  ينتمي  الــتــي  القبيلة  وهـــي 

سلفا كير. 
وتـــأتـــي قــبــيــلــة الــنــويــر فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة 
بــمــا نسبته نــحــو 20 فــي املــئــة، وهـــي التي 
ــاك مــشــار.  ينتمي إلــيــهــا نــائــب الــرئــيــس، ريـ
الــشــلــك بنسبة 5 فــي املــئــة،  ثـــّم تــأتــي قبيلة 
وهي التي ينتمي إليها باقان أمــوم األمني 

أكول أجاوين  الشعبية، والم  للحركة  العاّم 
أحــد قــادتــهــا التاريخيني. وكـــان األخــيــر قد 
ــرنـــق فــــي تــســعــيــنــيــات  ــــون قـ اخـــتـــلـــف مــــع جـ
للخرطوم.  وأصــبــح حليًفا  املــاضــي،  الــقــرن 
 فــي الــخــرطــوم حتى بعد أن انفصلت 

ّ
وظـــل

الــســودان، ولم  الشعبية في جنوب  الحركة 
يعد إلى جوبا إال بعد أن حصل على طمأنة 

الجنوب. 
انـــضـــّم ريــــاك مــشــار إلــــى الــجــيــش الشعبي 
والــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان في 
عــام 1984، مــع بــدايــات الــحــرب األهلية بني 
الجنوب والشمال، في حقبتها الثانية التي 
قـــادهـــا قــرنــق عــقــب انــهــيــار اتــفــاقــيــة أديـــس 
أبـــابـــا 1972 فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســودانــي 
 مــشــار قاد 

ّ
األســبــق، جعفر نــمــيــري، غير أن

انــقــســامــًا داخــــل الــحــركــة الــشــعــبــيــة نفسها 
في عام 1991، بعد أن اختلف وآخــرون، من 
بينهم الم أكـــول، مــع جــون قــرنــق الـــذي كان 
ينادي بوحدة السودان، بشرط إقامة الدولة 
ــة. أمــــا ريـــــاك مـــشـــار ومــــن نـــاصـــروه،  ــيـ املـــدنـ
إلى  الجنوبيون  يّتجه  أن  يــرون  كانوا  فقد 

االنفصال التاّم. 
ودارت حرٌب دمويٌة بالغة الفظاعة، نتيجة 
هـــــذا الــــخــــاف بــــني الـــفـــصـــائـــل الــجــنــوبــيــة، 
اســتــمــّرت ســنــوات، وفـــاق فيها عــدد القتلى 
عــددهــم طـــوال ســنــوات الــحــرب بــني الشمال 

والجنوب. 
وبــعــد ســّت ســنــوات مــن الــخــاف مــع قرنق، 
عقد مشار اّتفاقًا مع حكومة الخرطوم عام 
عمر  الرئيس  منه حكومة  استفادت   ،1997
الشعبية،  الحركة  ضــّد  حربها  فــي  البشير 
ــقــــوات مـــشـــار فــــي تــأمــني  كـــمـــا اســـتـــعـــانـــت بــ
 مشار 

ّ
حــقــول الــنــفــط فــي الــجــنــوب، غــيــر أن

عاد مرًة أخرى إلى حركة قرنق في بدايات 
األلفية الــجــديــدة، وأصــبــح أحــد نـــّواب جون 
نائبًا  اختياره  تّم  قرنق،  قرنق. وبعد موت 
للرئيس الحالي سلفا كير، في قيادة الدولة 

والحزب.

تداعيات الصراع المحتملة 
إذا تــتــّبــعــنــا ســيــر املـــواجـــهـــات عــلــى امــتــداد 
 حقول 

ّ
األســبــوع املــاضــي، يبدو واضــحــًا أن

النفط والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة 
ــراف  ــ ـــرز أهـــــــداف أطـ ــ مــــن األرض يـــمـــثـــان أبـ
الـــصـــراع، فــفــي حــالــة انــشــطــار الــجــنــوب إلــى 
أكثر من دولة، تصبح حقول النفط مرتكزًا 
ــًا القـــتـــصـــاد الــجــهــة الـــتـــي تسيطر  ــّيـ أســـاسـ
 النفط هو مصدر الدخل 

ّ
عليها، وبخاّصة أن

الــوحــيــد فـــي جـــنـــوب الــــســــودان. والـــواضـــح 
ــــاث ســـنـــوات   الــــصــــراع املــســتــمــر مـــنـــذ ثـ

ّ
أن

 فــي دولــة 
ْ

أظهر وجــود قطبي قــّوة رئيسني
الــجــنــوب، يــســعــيــان إلـــى تــقــاســم الــســيــطــرة 
 الــنــظــر عـــن أي تــســويــٍة 

ّ
عــلــى الــبــلــد؛ بــغــض

سياسيٍة، يمكن أن يحاول املجتمع الدولي 
فـــرضـــهـــا )الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة خـــصـــوصـــًا، 
وهــي الــدولــة الــتــي رعــت انــفــصــال الجنوب، 
انتصار  بمنزلة  عليه  االستفتاء  واعتبرت 
كــبــيــر لــلــديــمــقــراطــيــة(.  لــكــن األمــــــور بـــدأت 

خال السنة األخيرة تأخذ اتجاهًا تفتيتّيًا 
أكبر مــع عجز كــل طــرٍف عــن السيطرة على 
ــام الـــقـــبـــائـــل الـــكـــبـــرى إلـــى  ــسـ ــقـ حـــلـــفـــائـــه، وانـ
تــتــوّرع عــن استخدام  مــتــنــاحــرة، ال  عشائر 
بما  غاياتها،  لتحقيق  األســلــحــة  أنـــواع  كــل 
في ذلك استخدام االغتصاب الجماعي أداة 
عقاٍب بحق الخصوم، وصواًل إلى التطهير 
تجنيد  مسألة  عن  فضًا  والعرقي،  اإلثني 

األطفال وقتلهم.
ويــؤّكــد هــذا االستنتاج عــدم الــتــزام أنصار 
سلفا كير ورياك مشار الدعوة التي أطلقها 
والكّف  النار  إطــاق  لوقف  أخيرًا  الزعيمان 
 جنوب السودان قد 

ّ
عن التناحر؛ ما يعني أن

يغدو أمام متواليٍة من االنقسامات القبلية 
واإلثــنــيــة الــتــي لــن تبقى آثــارهــا محصورًة 
داخــــل حـــــدوده، فـــاألرجـــح أن يــقــود احــتــدام 
الصراع على حقول النفط في والية الوحدة، 
وفي والية أعالي النيل، اللتني لهما حدود 
طويلة مع السودان، إلى نزوح عدٍد كبير من 
املواطنني الجنوبيني إلى أراضي جمهورية 
ل حكومة السودان أعباًء  السودان؛ ما ُيحمِّ
ماليًة وإداريًة وأمنّيًة، ال ِقبَل لها بها. وفي 
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، تــســتــضــيــف واليـــتـــا الــنــيــل 
األبيض وجنوب كردفان في السودان آالف 

الفاّرين من الحرب في جنوب السودان. 
ــّدد خــــــروج الــــوضــــع عــــن الـــســـيـــطـــرة فــي  ــهــ يــ
جـــنـــوب الــــســــودان دول أفــريــقــيــا املـــجـــاورة 
مثل جمهوريتي  اضــطــرابــات،  تشهد  الــتــي 
الكونغو وأفريقيا الوسطى، وهما جارتان 

لجنوب السودان. 
 استئناف الحرب األهلية في جنوب 

ّ
كما أن

الــســودان ســوف تكون له آثــاره الكبيرة في 
 من أوغندا وكينيا وأثيوبيا؛ وهي دول 

ٍّ
كل

لــهــا حــــدود مــشــتــركــة مــع جــنــوب الـــســـودان، 
ــعـــد االنــــفــــصــــال، مــصــالــح  ــا، بـ ــهــ وأصــــبــــح لــ

اقتصادية متنامية معه. 

خاتمة
 جــنــوب الـــســـودان )الـــدولـــة 

ّ
مـــن الـــواضـــح أن

ــالـــم( تـــواجـــه أخــطــر  األحــــــدث عـــمـــرًا فـــي الـــعـ
الداخلية منذ والدتها قبل خمسة  أزماتها 
أعــوام، كما يبدو أّنها حملت بــذور أزمتها 
ــمــــال؛  ــا انـــفـــصـــلـــت عـــــن الــــشــ ــنــــدمــ ــا، عــ ــهــ ــعــ مــ
فــاالنــفــصــال الـــذي جـــرى تــســويــقــه، بوصفه 
ــقــــروٍن مـــن هــيــمــنــة الـــشـــمـــال الــعــربــي  حـــــّاً لــ
املسلم على الجنوب املسيحي األفريقي، ال 
الجنوبية  الــدولــة  أنهى مشكات  أّنــه  يبدو 
 هو 

ّ
 مــقــاربــة »الـــحـــل

ّ
الـــولـــيـــدة، مـــا يــعــنــي أن

ــًا؛ ولــن  ــ االنـــفـــصـــال« لـــم تــكــن صــحــيــحــة أصـ
تـــكـــون صــحــيــحــة ال فـــي الــــســــودان، وال في 
ــتـــي تـــصـــدر عــن  ــره مــــن دول املــنــطــقــة الـ ــيـ غـ
بـــعـــض مـــكـــونـــاتـــهـــا دعـــــــــواٍت صـــريـــحـــة إلـــى 
االنــفــصــال، أو دعـــوات مــواربــة تحت عنوان 
دولــة  فــي  وسيبقى  كــان   

ّ
فالحل الفيدرالية، 

ــنـــة الــجــامــعــة لــكــل أبــنــائــهــا بــصــرف  املـــواطـ
ــتــــي تـــســـاوي  ــم، والــ ــهـ اتـ ــاء ــمـ ــتـ ــن انـ الـــنـــظـــر عــ
والـــواجـــبـــات، وتحترم  الــحــقــوق  فــي  بينهم 

خصوصياتهم الثقافية في الوقت نفسه.

األزمة الداخلية األخطر مع تفاقم صراع حلفاء األمس على السلطة

الحرب األهلية في جنوب السودان 
ومتوالية التقسيم

بدأت األزمة عندما 
أعفى الرئيس سلفا كير 
نائبه رياك مشار وجميع 
أعضاء حكومة جنوب 

السودان 
 

االنفصال الذي جرى 
تسويقه، بوصفه حلًّا 

لهيمنة الشمال العربي 
المسلم على الجنوب 
المسيحي األفريقي، 

ال يبدو أنّه أنهى 
المشكالت

 
حقول النفط 

والسيطرة على أكبر 
مساحة ممكنة من 

األرض يمثالن أبرز 
أهداف أطراف الصراع

تواجه دولة جنوب السودان، حديثة الوالدة، أخطر أزماتها الداخلية، والتي جاءت نتاج تضافر عوامل سياسية متمثلة بخالفات 
حلفاء األمس حول تقاسم السلطة، واقتصادية متمثلة باالستحواذ على حقول النفط، ناهيك عن القبلي دائم التفجر. المركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات يسلط في مطالعته هذه، الضوء على أسباب الصراع واحتماالته

)Getty( 2016 أطفال نازحون بسبب االقتتال في مخيم في مدينة واو جنوب السودان في 1يوليو

االنفصال الذي جرى تسويقه، بوصفه حلًّا لقروٍن من هيمنة الشمال 
الدولة  مشكالت  ينه  لم  األفريقي،  المسيحي  الجنوب  على  المسلم 
تكن  لم  االنفصال«  هو  »الحّل  مقاربة  أّن  يعني  ما  الوليدة،  الجنوبية 
غيره  في  وال  الــســودان،  في  ال  صحيحة  تكون  ولن  أصــال؛  صحيحة 
التي تصدر عن بعض مكوناتها دعوات صريحة  المنطقة  من دول 
كان  فالحّل  الفيدرالية،  عنوان  تحت  مواربة  دعوات  أو  االنفصال،  إلى 
عن  النظر  بصرف  أبنائها  لكل  الجامعة  المواطنة  دولة  في  وسيبقى 

انتماءاتهم، والتي تساوي بينهم في الحقوق والواجبات.

االنفصال ليس حالًّ
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ثاتشر وماي في عيون الصحافة البريطانية

استغالل »بوكيمون« الرتكاب الجرائم

لندن ـ كاتيا يوسف

مــا إن أعلــن عــن انتخــاب تيريــزا مــاي، لتحــل 
الــوزراء  رئيــس  كاميــرون  ديفيــد  مــكان 
وســائل  بــدأت  حتــى  الســابق،  البريطانــي 
اإلعــام تنشــر عــن أوجــه الشــبه واالختــاف، 
بــني مــاي املــرأة الثانيــة فــي تاريــخ بريطانيا 
التــي تتولــى هذا املنصب ومارغريت ثاتشــر 

التي سبقتها إليه.
 تيريزا ماي، 

ّ
كتبت صحيفة »ذا غارديان« أن

إلــى رئاســة  لــم تخــِف طموحهــا بالوصــول 
الــوزارة منــذ كانــت فــي عامها الســابع عشــر، 
فرانكانــد،  بــات  مــع  لهــا  فــي حديــث  وذلــك 
قالــت  التــي  القديمــات،  صديقاتهــا  إحــدى 
 مــاي حــني كانــت فــي ســن املراهقــة أبــدت 

ّ
إن

 مارغريــت ثاتشــر هزمتهــا 
ّ
انزعاجهــا مــن أن

بالوصــول إلــى املهنــة العليــا. ولطاملــا عّبرت 
ماي عن رغبتها ببلوغ القّمة.  

 ماي لم تكن ترى 
ّ
كما لفتت فرانكاند، إلى أن

فــي ثاتشــر مثلهــا األعلــى أو بطلــة، كونهــا 
 
ّ
هــا تعتقــد بــأن

ّ
تؤمــن باملجتمــع، وأكملــت أن

هــا أّكدت على 
ّ
مــاي لــن تكون »ثاتشــرية«. لكن

أوجه الشبه بني زوج ماي وزوج ثاتشر. 
تلغــراف«   »الديلــي  صحيفــة  عنــوان  أّمــا 
فذهــب بعيــدًا ليجــزم أن مــاي خليفــة »املــرأة 
ب عليها في جانب واحد 

ّ
الحديدية«، ستتغل

علــى األقــل، وأوضــح املقــال املقصــود بذلــك، 
وهو تصريح ماي بتعيني املزيد من النســاء 
فــي الحكومــة، وقــد يصــل العــدد إلــى نصــف 
عدد الرجال، بينما لم تعنّي البارونة ثاتشــر 
أي امــرأة فــي أي مــن وزاراتهــا على مدى الـ11 
عامــًا التــي أمضتهــا فــي منصبهــا منــذ عــام 
البارونــة  باســتثناء   ،1990 ولغايــة   1979
يونغ التي ترأست مجلس اللوردات بني عام 

1982 و1983. 
»قــد تكــون ثاتشــر التاليــة، يقــول محافظــون 
عنونــت  للحــزب«،  الثابتــني  املوالــني  مــن 
مــا  املقــال  فــي  »التايمــز«، وأوردت  صحيفــة 
قالــه كولــني دافيدســون )68 عاًمــا( مستشــار 
انضمــام  عارضــوا  مّمــن  متقاعــد،  مالــي 
منــذ  األوروبــي  االتحــاد  إلــى  بريطانيــا 
استفتاء عام 1975. وعلى الّرغم من ذلك عّبر 
عــن ســعادته أن تتولــى مــاي، أحــد املؤيديــن 
للبقاء في االتحاد األوروبي، منصب رئاسة 
قــد  هــا 

ّ
وأن بهــا  ــه معجــب 

ّ
أن وأكمــل  الــوزراء. 

تكــون مارغريــت ثاتشــر التاليــة التــي قــادت 

منوعات
تغريد

قــد  مــاي  أن  إلــى  ولفــت  جّيــد،  بشــكل  البلــد 
تكــون محــاورة صعبــة مــع بروكســل وعليها 

أن تكون كذلك فلديها الوالية. 
اإلخباريــة،  اإللكترونيــة  املواقــع  وعلــى 
تشــبيه  محــاوالت  بــني  اآلراء  تضاربــت 
مــاي بثاتشــر ومعارضــة األمــر. جــاء عنــوان 
»ملــاذا يجــب  ليتســاءل:  »نيــوز ويــك«  موقــع 

أال نقــارن تيريــزا مــاي بمارغريــت ثاتشــر«؟ 
عــن  االبتعــاد  الضــروري  مــن  ــه 

ّ
أن وأوضــح 

تصّور العديد من أوجه الشــبه بني رئيســتي 
الــوزراء. وتطــّرق إلــى مقارنــة بســيطة حيــث 
فــي  دراســتهما  مثــل  املرأتــان،  فيهــا  تلتقــي 
مــدارس القواعــد التــي تســّمى باالنكليزيــة بـ 
»Grammar school« وهــي مــدارس حكوميــة، 

الطبقــة  عــات 
ّ
وتطل لقيــم  وتجســيدهما 

 عن 
ً
الوســطى الطموحة في بريطانيا. فضا

 االثنتــني أظهرتــا عزيمــة ومرونــة لتولــي 
ّ
أن

املناصــب الوزاريــة العالية. كذلك أشــار املقال 
 مــاي اشــتهرت أثناء عملهــا في وزارة 

ّ
إلــى ان

ــّبهت صورتها وهي 
ُ

الداخليــة بعنادهــا، وش
بحقيبــة  حذائهــا،  بكعبــي  األرض  تضــرب 
يــد ثاتشــر الكبيــرة التــي لطاملا اســتخدمتها 

لترهيب أو تهديد اآلخرين. 
 
ّ
لكن تختلف ثاتشر عن ماي، وفق املوقع، بأن

األولــى، كانــت اجتماعية بينما الثانية أقرب 
 مــاي تعتــز  بقدرتهــا علــى 

ّ
إلــى الوحــدة. وأن

ــب األجــواء املســّممة فــي ويستمنســتر، 
ّ
تجن

ها ال تمتلك دائرة داخلية داخل 
ّ
حتى قالت إن

حــزب البرملــان. كذلــك تحّدث املقــال عن تعّهد 
ماي بتحدي الوساطات الرأسمالية القائمة 
بــني رجــال األعمــال والرســميني الحكوميني، 
وليــس  األغلبيــة  لصالــح  بالعمــل  ووعدهــا 
األقلّيــة املحظوظــة. وقارن بوعود ثاتشــر في 
عام 1975 املماثلة لها حول تحّدي الشركات 
النــاس،  مصالــح  وحمايــة  والدولــة  الكبــرى 
 بريطانيــا عــام 2016 

ّ
لكــن لفــت املقــال إلــى أن

تختلف عنها في عام 1975.
تلــك  عــن   BBC موقــع  تحــّدث  بــدوره 
 مــاي درســت فــي جامعــة 

ّ
املقارنــات وكتــب أن

كالكثيريــن  هــا 
ّ
وأن ثاتشــر،  مثــل  أوكســفورد 

من أبناء جيلها سرعان ما ارتبطت حياتها 
الشــخصية والسياســية ترابطــًا وثيقــًا. وعن 
همــا 

ّ
أن  BBC نشــرت  العمليــة،  مســيرتهما 

إلــى  الوصــول  قبــل   
ً
طويــا طريقــًا  ســلكتا 

 ما ال جدال 
ّ
كرسي رئاسة الوزراء. وأكملت أن

 ماي )59 عامًا(، أقدم زعيم يدخل 
ّ
فيه، هو أن

داونينغ ستريت )مكتب رئيس الوزراء( منذ 
جيمــس كاالهــان في عــام 1976، وأّول رئيس 

وزراء من دون أطفال منذ تيد هيث.
وبصــورة واضحــة وســهلة قــارن موقــع »بــي 
تــي« بــني مــاي وثاتشــر، فــي جمــل قصيــرة، 
أورد فيهــا عمــر ثاتشــر لــدى توليهــا رئاســة 
الــوزراء الــذي بلــغ 53 عامــًا مقابــل مــاي 59، 
يهما 

ّ
وســنوات العمــل فــي الحكومــة قبــل تول

حيــث  منهمــا  كل  والدة  ومــكان  رئاســتها، 
ولــدت ثاتشــر فــي بلــدة غرانتهــام التــي تقــع 
فــي منطقــة جنــوب لينكولينشــاير فــي عــام 
1925 والثانيــة فــي إيســت بورن في الســاحل 
ثاتشــر   

ّ
وأن  .1956 عــام  إلنكلتــرا،  الجنوبــي 

درست الكيمياء أّما ماي فدرست الجغرافيا.

ذهبت المقارنات الى 
الجوانب الشخصية من 

حياة ماي وثاتشر

تتصدر لعبة 
»بوكيمون غو« األكثر 

تنزيًال على المتاجر 
الذكيّة

محمد كريم

ميــزوري  واليــة  فــي  الشــرطة  اعتقلــت 
قامــوا  مراهقــني  أربعــة  األميركيــة، 
باســتدراج بعــض األشــخاص إلــى أماكــن 
منعزلــة وســرقتهم. وذكــرت الشــرطة، فــي 
 املراهقني 

ّ
بيان لها يوم االثنني املاضي، أن

 18 إلــى   16 بــني  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 
ِقلوا يوم األحد املاضي، بتهمة 

ُ
سنة قد اعت

الســطو مــن الدرجــة األولــى، بعــد تورطهــم 
فــي  مســلح  ســطو   

َ
حــادث عشــر  أحــد  فــي 
منطقة سانت لويس. 

هــذه واحدة من سلســلة األحــداث املتنوعة 
فــي  العالــم  حــول  وقعــت  التــي  والغريبــة 
اللعبــة.  ظهــور  منــذ  القليلــة  األيــام  خــال 
وســلطت وســائل اإلعــام العاملّيــة الضــوء 
علــى القضيــة التي ارتبطت باللعبة األكثر 

انتشارًا في الفترة األخيرة.
وذكــرت وكالــة »رويتــرز« فــي تقريــر لهــا، 
إطاقهــا  بعــد  أصبحــت  التــي  اللعبــة   

ّ
أن

بأربعــة أيــام فقط أشــهر لعبة على هواتف 
ــا بكتــف 

ً
األندرويــد، وصــارت تتنافــس كتف

املراقبــني؛  تحليــات  »تويتــر« حســب  مــع 
كان لهــا جانــب مظلــم، حيــث اســتخدمت 

ًا للسرقة باإلكراه.
ّ

فخ
بواســطة  األربعــة  املراهقــني  رصــد  وتــّم 
الضبــاط الذيــن كانــوا يســتقبلون باغــات 
كان  حيــث  ســرقة،  وقــوع  عــن  متتابعــة 
املتهمــون يتبرصــون ببعــض ضحاياهــم 
في سيارتهم داخل مرآب، وكانوا يمتلكون 
ســاًحا نارًيا، حيث ألقت الشــرطة القبض 
عليهــم، قبــل أن يفــرج عنهــم بكفالــة قدرها 

مائة ألف دوالر.
الضــوء  نيــوز«  »فوكــس  قنــاة  طت 

ّ
وســل

اللعبــة  اســتخدموا  اللصــوص   
ّ
أن علــى 

الحديثة لجذب الضحايا عن طريق وضع 
عامــات مضيئــة في أماكــن محددة لجذب 
علــى  تقــوم  واللعبــة  الاعبــني وســرقتهم. 
مختلفــة  أماكــن  مــن  البوكيمونــات  جمــع 
علــى خريطة املنطقــة عبر »غوغل« والفوز 
ســي  بــي  »ايــه  تؤكــد  كمــا  لــذا  بمبــارزة، 
نيــوز«، كان اللصــوص يغــرون الضحايــا 
بوجــود هــذه األشــياء في األماكــن املنعزلة 
ثــم تهديدهــم وســرقتهم. ونشــرت »ديلــي 

بعــد  املتهمــني  مــن  الثنــني  صــوًرا  ميــل« 
ــه 

ّ
إن يقــول  تعليــق  مــع  عليهــم،  القبــض 

البــاد  الكثيــرون يجوبــون  فــي حــني كان 
لجمــع أشــكال اللعبــة؛ كان آخــرون يجدون 
أن  بعــد  ممتلكاتهــم  يخســرون  أنفســهم 
املراهقون-اللصــوص  هــؤالء  اســتدرجهم 

بذات اللعبة.
وتنشــر صحيفــة »يــو اس ايــه تــوداي« على 
موقعهــا اإللكتروني، فيديو يوضح طريقة 

ممارســة اللعبــة، وكيــف وقــع الضحايــا في 
الخدعــة، مــع نشــر صــور املتهمــني. وتقــول 
 اللعبــة ظهــرت فقــط في شــهر 

ّ
الصحيفــة إن

اجتذبــت  ولكنهــا  الجــاري،  تمــوز  يوليــو/ 
الكثيريــن، وتســببت في كثيــر من الحوادث 
وانشــغالهم  فيهــا  النــاس  انهمــاك  بســبب 
عما حولهم، لذا وقعت العديد من الحوادث 

وبعضها أدى إلى إصابات كبيرة. 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمو  وتــداول 
االجتماعــي خبــرًا عن حصول حادث ســير 
األميركّيــة،  ماساتشوســتش  واليــة  فــي 
فجائّيــة  بطريقــة  شــخص  توقــف  بســبب 
على الطريق السريع، اللتقاط البوكيمون. 
الواليــات  فــي غــرب  وفــي واليــة وايومنــغ 
املتحــدة، قادت اللعبة إحدى الاعبات إلى 
موقــع ظنــت أنهــا ســتجد فيه قطــع اللعبة؛ 
ولكنها، بداًل من ذلك، وجدت جثة شخص 
في نهر. وتقول الفتاة شــايا ويغينز ذات 
التســعة عشــر عامــًا إنهــا كانــت تســير كــي 
تمســك بـــ »البوكيمــون«، وقادتها املطاردة 
إلــى جســر علــى الطريــق الســريع يمر فوق 
نهر حيث قفزت من فوق سور لتقترب من 
املاء. ورأت غزالتني قرب حافة املاء ثم ظهر 

أمامها قميص أسود وسروال«.
واللعبــة، املتاحــة حاليــًا فقط فــي الواليات 
املتحدة األميركية وأستراليا ونيوزياندا 
عبر املتاجر العاملّية، تتصدر منذ إطاقها 
األلعــاب  فــي  و»أندرويــد«  »آبــل«  متاجــر 
. كمــا عمــد مســتخدمون فــي 

ً
األكثــر تنزيــا

االلتفــاف  إلــى  العالــم  مــن  أخــرى  مناطــق 
علــى طريقــة التنزيــل، عبــر إمــا االشــتراك 
 ،VPN فــي املتجــر األميركــي، أو عــن طريــق
فقامــوا بتنزيلهــا واســتخدامها على نحو 
علــى  البحــث  عمليــات  لتتصــدر  واســع، 

»غوغل« نفسه أيضًا.

)Getty/ماي ستعيّن مزيدًا من النساء في الحكومة )كارل كورت

اللعبة تشغل العالم )جيم واتسون/فرانس برس(

تكثــر المقارنــات في الصحافة البريطانية بين رئيســة الوزراء البريطانيّــة الجديدة تيريزا ماي، و»المرأة الحديدية« مارغريت ثاتشــر، على 
اعتبار أنهما السيدتان الوحيدتان اللتان تولتا هذا المنصب في تاريخ بريطانيا
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شغلت داريا حيزًا كبيرًا من 
منشورات السوريين على وسائل 

التواصل االجتماعي، بالتزامن مع 
حملة عسكرية شرسة تشنّها 

قوات النظام السوري على 
المدينة. وعكست هذه المنشورات 

مخاوف السوريين على مصير 
األهالي، وعلى مسار الثورة.

ظهر المصور الصحافي 
البريطاني، جون كانتلي، الذي 
يحتجزه »داعش« كرهينة منذ 

عام 2012، في فيديو بروباغندا 
جديد أطلقه التنظيم، الثالثاء، من 
الموصل، حيث بدا نحيفًا وتحدث 

عن قصف التحالف الغربي لجامعة 
الموصل قبل أشهر. 

عبر وسم »#أماكن_البوكيمون_
في_األردن« نشر المغردون 

األردنيون األماكن التي وجدوا 
فيها البوكيمونات عبر لعبة 

»بوكيمون غو« المنتشرة بكثافة 
في العالم العربي رغم عدم إتاحتها 

للشراء عبر المتاجر الرسمية كآبل 
ستور وغوغل بالي بعد.

وتخيّل مغردون ما يُمكن أن 
يحصل لهم إن تم إقفال »تويتر«، 
فكتبوا على وسم »#اذا_سكرو_

تويتر« الذي وصل إلى الئحة األكثر 
تداوًال عالميًا أمس. فقال أحدهم: 

»أجمل مافي التويتر انو إذا في 
حدث أو مطلب يصير للشعب صوت 

مسموع«.



نديم جرجورة

ــن  ــفــ ــيــ ــتــ يـــــــــعـــــــــود األمــــــــــيــــــــــركــــــــــي ســ
إخــــراج  إلــــى   )1963( ســـودربـــيـــرغ 
األفــــام الــروائــيــة الــطــويــلــة، قريبًا. 
ف عن ذلك منذ عام 2013. ُيعِلن، حينها، 

ّ
يتوق

أنه »لن« يقف وراء الكاميرا، مجّددًا. في العام 
ق فيلمًا تلفزيونيًا لحساب محطة 

ِّ
نفسه، ُيحق

بـــعـــنـــوان »خــلــف   ،HBO األمـــيـــركـــيـــة الـــتـــلـــفـــزة 
األضواء«، يروي فيه حكاية العاقة املتينة )5 
أعوام( بني عازف البيانو األميركي ليبيراس 
)1919 ـ 1987(، والشاب سكوت ثورسون، رغم 
فرق العمر، واألصول االجتماعية املتناقضة، 

بينهما. 
ــيـــرغ الــتــحــضــيــر  ــوام، يـــبـــدأ ســـودربـ ــ ــ بــعــد 3 أعـ
ــوان »لـــــوغـــــان  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ إلخـــــــــــراج فــــيــــلــــم جــــــديــــــد، بـ
املحظوظ«، ينتمي إلى »الكوميديا السوداء«، 
ــع أن مـــوضـــوعـــه يـــوحـــي بــمــزيــج الــتــشــويــق  مـ
ران عملية 

ّ
والجريمة واملغامرة: شقيقان ُيحض

سرقة وقتل كبيرة، أثناء سباق سيارات. لكن، 
مع مخرج مثله، يدخل الفيلم في ثنايا مسائل 
تدريجيًا،  ف، 

ّ
تتكش نة، 

ّ
مبط وعــوالــم  وحـــاالت 

أثناء السياق الحكائّي للحبكة األساسية.
مـــنـــذ أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، ُيــــذكــــر أن لـــديـــه مــشــروعــًا 
ــــى إنــــتــــاجــــه، مــع 

ّ
ــول ــتــ ــدًا، يــ ــ ــديــ ــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــًا جــ

»احــتــمــال« أن يــكــون مــخــرجــه، أيــضــًا. جــديــده 
ــة، املـــعـــروفـــة  ــيــ مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى الــفــضــيــحــة الــــدولــ
بـــاســـم »وثــــائــــق بــنــمــا« )11 مــلــيــونــًا ونــصــف 
العلن، فــي 3  إلــى  التي تظهر  مليون وثــيــقــة(، 
أبــريــل/ نــيــســان 2015، بفضل جــهــود جــّبــارة 
االستقصائيني،  الــصــحــافــيــني  ملــئــات  وســـّريـــة 
وإعامية  صحافية  مــؤّســســات  فــي  العاملني 
دولية مختلفة، تكشف تهريبًا لألموال بهدف 
ــع الــضــرائــب، أو لـــ »تبييض  الــتــنــّصــل مــن دفـ
أمــــــواٍل« أخــــرى فـــي أعـــمـــال غــيــر شــرعــيــة، عبر 
ــلــــني فــي  ــة«، ملــــئــــات الــــعــــامــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ »شــــــركــــــات وهـ
الــســيــاســة واالقــتــصــاد والــريــاضــة والــتــجــارة 
ـــفـــني 

ّ
املـــتـــنـــّوعـــة األشــــكــــال واألصـــــنـــــاف، ومـــوظ

كــبــار فــي مــؤّســســات رســمــيــة ومـــصـــارف، كما 
بــالــتــجــارة الـــدولـــيـــة، بــاإلضــافــة إلـــى حزبيني 
ــّجــــار  ــــني«، وتــ ــيــ ــ ـــفـــني »إرهــــابــــيــــني دولــ

َّ
وُمـــصـــن

مــخــّدرات وأســلــحــة، وغــيــرهــا. كما أنــهــا تضّم 
أســمــاء سينمائيني، أبــرزهــم اإلســبــانــي بــدرو 

أملودوفار وجاكي شان )هونغ كونغ(.
ـــع أن يـــكـــون الــفــيــلــم، عند 

َّ
ــتـــوق هــنــا أيـــضـــًا، ُيـ

ــازه، غـــيـــر مـــكـــتـــٍف بــاملــشــهــد األســــاســــي.  ــ ــجـ ــ إنـ
ــروع يـــفـــيـــد أن  ــ ــشــ ــ ــن املــ ــ ــكــــام املــــــتــــــداول عـ ــالــ فــ
سودربيرغ يعتمد على كتاٍب، يصدر قريبًا، 
لجايك بورنشتاين، الصحافي الفائز بجائزة 
لي 

ّ
ومحل االستقصائيني  وأحـــد  »بــولــيــتــزر«، 

ــي نــشــرهــا.  ــاركــــني فــ ــشــ ــــق بـــنـــمـــا«، واملــ ــائـ ــ »وثـ
يحمل الــكــتــاب عــنــوان »الــعــالــم الـــســـّري«. هذا 
 بــاعــتــبــار املـــشـــروع الــســيــنــمــائــّي جـــزءًا 

ٌ
كــفــيــل

استغالل النوستالجيا 
لفيلم أحبوه صغارًا، كان 

خسارة للشركة

2223
منوعات

B

سينما

تريندحلوىفيلم

عجائب

خليل العلي

رغـــم مــحــاوالت االحــتــال اإلســرائــيــلــي سرقة 
املأكوالت الفلسطينية التراثّية ونسبها إليه، 
ا  الــقــديــمــة، تبقى جــزء إال أن بــعــض األطـــبـــاق 
من التراث الفلسطيني الذي يقاوم هو اآلخر 

ليبقى شامخًا وُيوّرث من جيل إلى جيل.
حلوى  الــقــديــمــة  الفلسطينية  األطــعــمــة  ومـــن 
»البسيسة« التي اختصت بها منطقة الجليل 
الجليل  ســكــان  وحملها  فلسطني  شــمــال  فــي 
الحلويات  مــن  وتعتبر  لبنان،  مخيمات  إلــى 
الفاحون  بــإعــدادهــا  يقوم  كــان  التي  البيتّية 
منذ قرون عّدة، وهي مرتبطة بزيت الزيتون 
والخروب املتوفر بشكل كبير في هذه املنطقة.

ــتـــرع الـــفـــاحـــون حـــلـــوى »الــبــســيــســة«  لــقــد اخـ
على  تعتمد  فمكوناتها  أرضــهــم،  من خيرات 
القمح املطحون املصنوع من حقول القمح في 
منطقة الجليل، كما تعتمد على زيت الزيتون 
الذي كان متوفرًا من عصر الزيتون وهو من 
الــزراعــات في شمال فلسطني، باإلضافة  أهــم 
إلــى دبــس الخروب حيث كــان شجر الخروب 
يــغــطــي مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن أرض شــمــال 

فلسطني.
يــتــم إعــــداد »الــبــســيــســة« مــن الــقــمــح املطحون 
والــســمــســم ودبـــس الــخــروب وزيـــت الــزيــتــون، 
ــقــــمــــح والـــســـمـــســـم  حــــيــــث ُيــــحــــمــــص دقــــيــــق الــ
ويخلطان بدبس الخروب والزيت ويتم صنع 
بواسطة  الخليط  مــن  الحجم  صغيرة  كـــرات 
اليد، وتتمّيز »البسيسة« أنه يمكن االحتفاظ 

ملشاهدي األفام وشريحة الشباب الضخمة 
الذين يذهبون إلى السينما، نحن في عصر 
يحارب فيه األبطال الخارقني بعضهم ويتم 
الجمع بني »باتمان« و»سوبرمان« وتدهش 
»كــارتــون«  بأفام  املشاهدين  »بيكسار«  فيه 
ذات أفكار عظيمة، نحن في عصر حني عادت 
الحياة واندلعت فيه  إلى  الديناصورات  فيه 
 Jurassic World حرب نجوم« جديدة واحتل«
وStar Wars قمة إيرادات العام املاضي لم يكن 
هذا بسبب »مجرد نوستالجيا«، ولكن ألنها 

.
ً
أفام جيدة فعا

مــنــذ الــبــدايــة فــقــصــة الــفــيــلــم بــهــا الــكــثــيــر من 
االستسهال، تكتفي بأنها مجرد إعادة صنع 
لنفس قصة الجزء األول، حيث قوى خارجية 
كافة  وتقرر  األرض،  تغزو  أن  تقرر  مجهولة 
تتحد  أن  األمريكية  الحكومة  بقيادة  الـــدول 

معًا من أجل مواجهة الخطر.
الــفــيــلــم يــفــتــقــد لــلــدهــشــة فــــي أي لــحــظــة مــن 
كان  الـــذي  األول  الــجــزء  لحظاته، على عكس 
ثــوريــًا فــي عــصــره، وكــانــت املـــرة األولـــى التي 
الشكل  بهذا  الجمهور مؤثرات  فيها  يشاهد 

محمد جابر

قــبــل ثـــاثـــة أعــــــوام قـــــررت شـــركـــة »فـــوكـــس« 
ــان مـــن فيلمها،  ــزء ثـ الــســيــنــمــائــيــة إنـــتـــاج جـ
إنتاج   ،Independence Day االســتــقــال  يــوم 
عام 1996 والذي كان واحدًا من أنجح أفام 
الــتــســعــيــنــيــات وأكـــثـــرهـــا جــلــبــًا لــــإيــــرادات، 
والخلطة في فكرة »فوكس« كانت واضحة: 
استغال النوستالجيا وحنني الناس لفيلم 
أحبوه صغارًا وشخصيات شاهدوها مرارًا 
وتكرارًا وهي تنقذ كوكب األرض من الغزو 
الفضائي، كانت خسارة للشركة حني رفض 
االنضمام  األصلي  الفيلم  ويل سميث بطل 
األجــر،  الــثــانــي بسبب خــافــات على  للجزء 
ولكنهم اعتقدوا أن وجود بقية الشخصيات 
كــافــيــًا، مـــع خــلــطــة مـــن املــفــتــرض نــجــاحــهــا: 
املــؤثــرات..  املزيد من  الفضائي،  الغزو  قصة 
استقال  »يــوم  وخلق  والكوميديا  العاطفة 
الشركة 165 مليون دوالر  جــديــد«، وضعت 
مــيــزانــيــة فـــي يـــد نــفــس املـــخـــرج الــــذي وصــل 
فشل  والنتيجة؟  األول،  الــجــزء  فــي  للسماء 

مدو!
الثاني من يوم االستقال؟  ملــاذا فشل الجزء 
اإلجـــابـــة األبــســط واملــخــتــزلــة لــدرجــة خاطئة 
األمـــر في  ترتبط بغياب ويــل سميث، ولــكــن 
نقطة أعمق مرتبط بأن النوستالجيا بكافة 
ــدًا لــنــجــاح فيلم  ــ أشــكــالــهــا لـــم تــعــد كــافــيــة أبـ
وسط صخب العصر الحالي، العالم قد تغير 
وغــزو األرض لم يعد قصة جاذبة في ذاتها 

بــهــا دون أن تــتــغــيــر وتــتــأثــر ألشــهــر طــويــلــة، 
أنــهــا  الفلسطينيني  مـــن  الــســن  كــبــار  ــــروي  ويـ
ــعــد قــبــل مــوســم الــحــج حــيــث يحملها 

ُ
كــانــت ت

فلسطني  مــن  الطويل  أثــنــاء سفرهم  الحجاج 
»زوادة«  ويعبترونها  الــحــرام  الــلــه  بيت  إلــى 

السفر ألنها شهّية ومشبعة.
 ومــــــا زالـــــــت »الـــبـــســـيـــســـة« كـــمـــا غـــيـــرهـــا مــن 
ــّدم في  ــقــ ــ

ُ
األطـــعـــمـــة الـــتـــراثـــّيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ت

الــبــيــوت، كــنــوع مــن الـــغـــذاء الــتــراثــي وهـــو ما 
حتى  عــلــيــه،  للحفاظ  الفلسطينيون  يسعى 
باع في بعض املحال التجارية، جاهزة 

ُ
أنها ت

الكثير  أن  رغم  والكرتون،  بالنايلون  فة 
ّ
ومغل

من أبناء الجيل الجديد ال يعرفها، وال يعرف 
تصنيعها إال النساء املتقدمات في العمر.

وبــهــذا الــتــصــور، لتصبح الــلــقــطــة الــتــي يتم 
فيها تدمير البيت األبيض بشعاع ذري قادم 
من السماء لحظة سينمائية خالدة، والنكات 
التي يطلقها ويل سميث طوال الوقت رغم ما 
يحدث من دمار هي عامة مرتبطة به، حتى 
الــخــطــب والــلــحــظــات الــحــمــاســيــة والــقــطــعــات 
عــلــى مــشــاهــد دمــــار فـــي دول مــخــتــلــفــة حــول 
ــــل هــــــذا كــــــان »جــــــديــــــدًا« وبــعــضــه  الــــعــــالــــم، كـ
»مـــدهـــش« عـــام 96، فــلــمــاذا يــتــكــرر فــي 2016 
كافيًا  أنـــه  ويعتقد صــنــاعــه  الــصــورة  بنفس 

لجلب مئات املايني؟ 
إيمريتش«، مخرج  »رونــالــد  املــخــرج  اختيار 
الفيلم  مشكلة  تــمــامــًا  يــخــتــزل  األول،  الــجــزء 
التي أدت لفشله، فهو مخرج لم يتحرك قيد 
أنملة بعيدًا عن التسعينيات التي عاش بها 
أكــثــر لــحــظــات نــجــاحــه مــع »يـــوم االســتــقــال« 
الـــ16 عامًا املاضية  ثم Godzilla، وظــل طــوال 
يــحــاول تــكــرار نفس نمط النجاح عــن طريق 
العالم،  دمـــار  عــن  الحكاية  نفس  تعيد  أفـــام 
 ،2012 و   The Day After Tomorrow مــثــل 
وفــي كــل مــرة كــان يفشل فــي إدراك أن ذائقة 
الــجــمــهــور تــغــيــرت ولــــم نــعــد أبــــدًا فـــي الــقــرن 
الـــعـــشـــريـــن، لـــذلـــك فــحــني عــــاد مـــن جـــديـــد في 
جزء ثان من فيلمه األنجح فقد صنعه أيضًا 
ــنـــاطـــق إبـــهـــار  بــنــفــس قــــواعــــد وأســـالـــيـــب ومـ
التسعينيات دون أن يدرك أن الزمن قد غادر 
ثقيا  فيلما  النتيجة  لــتــكــون  الــلــحــظــة،  تــلــك 
وجــامــدا ومــزعــجــا حتى فــي بــزخــه البصري 

ومؤثراته التي ال تنتهي. 

#فنان_لن_يتكرر... مغردو العالم يوم االستقالل... أن تصنع فيلمًا كأنك في التسعينيات
العربي يُكرّمون فنانيهم المفضلين

»البسيسة« زوادة فلسطين

بعيدًا عن الريشة والقلم، 
بدعة جديدة لهواية أو 

حرفة الرسم، البعض اختار 
لسانه هذه المرة ليمزج 

األلوان ويرسم لوحات

محمد كريم

هواية غريبة تترك مذاقًا سيئًا بالفم، إنها هواية 
»الرسم باللسان« تلك التي عرفها بعض الفنانني 
فــي منطقة شـــرق آســيــا. هـــان شــيــاو مــيــنــغ، فنان 
شعبي صيني يلتف حوله األطفال كي يشاهدوه 
الجمال، نقلت وكــاالت  رائعة  وهــو يرسم لوحات 
الغريبة، لكنه ال ينسى  العاملية ممارسته  األنباء 
في كل مقابلة أن يحذر األطفال من تقليده، منبهًا 
إلى املخاطر الصحية التي يمكن أن تصيبهم من 

جراء األلوان التي تحوي سمومًا تضر بالصحة.
الهندية، ظهر شــاب متفنن في  وفــي واليــة كيرال 
آنـــي، مستخدمًا  يــدعــى  املــشــاهــيــر  لــوحــات  تقليد 
لــســانــه فــي خــلــط األلـــــوان بــلــســانــه دون الــفــرشــاة. 
يــعــمــل آنـــــي مــعــلــمــًا لـــلـــرســـم فــــي إحــــــدى املــــــدارس 
االبتدائية. وقد انتبه إلى إمكانية استخدام أجزاء 
أخــــرى مــن الــجــســد فــي الــرســم بــعــد أن رأى فنانًا 
يرسم بقدميه، فبدأ بتقليده لكن عن طريق األنف، 
ثم حاول بعدها الرسم بكلتا يديه، ثم جّرب الرسم 
كان  دراجـــة. وعندما استخدم لسانه  يــقــود  وهــو 
: »أردت 

ً
يظن أنه أول من ابتكر هذه الطريقة، قائا

أن أعطي لساني فرصة التجربة وبالفعل نجح«. 
ــــى هـــذا  ــاك مــــن ســبــقــه إلـ ــنـ ــًا أن هـ ــقـ ــــي الحـ ــــرف آنـ عـ
األسلوب. غير أن ذلك لم يمنع الصحافة الهندية 
من تسليط الضوء عليه، وهو ما دفعه إلى أن يقدم 

بيروت ـ العربي الجديد

من فيروز إلى صباح وعبدالحليم حافظ ومحمد 
أتــكــيــنــســون وطــال  عــبــده وســعــاد حسني وروان 
مداح وممثلني ومغنني أجانب وعرب، امتأل موقع 
»تويتر«، أمس، بصور مشاهير يجدهم محّبوهم 
يأتي  ولــن  يتكرروا،  لن  فنانني  العربّي  العالم  من 

مثلهم.
وعبر وسم »#فنان_لن_يتكرر«، كتب املستخدمون 
تـــغـــريـــدات حــمــلــت عــــدة أســـمـــاء مـــن حــــول الــعــالــم. 
حيث وصــل الوسم إلــى األكثر تــداواًل في مختلف 
خليجيون  مــغــردون  فيه  فشارك  العربية،  البلدان 
أيضًا،  العربي  املغرب  ومصريون وشامّيون ومن 
ما دفعه للوصول إلــى الئحة األكثر تــداواًل عامليًا 

بسرعة.
الــــبــــريــــطــــانــــي، روان  ــل  ــثــ ــمــ املــ وانـــــتـــــشـــــرت صـــــــور 
أنكينسون، الذي أّدى شخصّية »مستر بني« بشكل 
ه 

ّ
الفــٍت على الــوســم، إذ اعتبر عــدد من املغردين أن

التي كانت صامتة، أي  العالم عبر أفامه  أضحك 
مــن دون أن يــوّجــه إهـــانـــات إلـــى أحــــد، بــحــســب ما 
قالوا. وكتب عبداملحسن »#فنان_لن_يتكرر املمثل 
الــبــريــطــانــي، روان أتــكــيــنــســون، املــعــروف بـــ مستر 
بينما  بأكملة وهــو صــامــت«،  العالم  بــني، أضحك 
دون  أجيال   3 »أضحك  السبيعي  كتب عبدالعزيز 
أن يتلفظ بكلمة أو يحتقر، أي شخص أو عرق أو 

دين«. 
ــداح، فكتبت  ونــشــرت ريــف مقطع فيديو لــطــال مـ

اللسانية بصورة منتظمة. وإن كان يأمل  أعماله 
أن يدخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية عن 
طريق رسم أربع لوحات مستخدمًا يديه وقدميه 

في نفس الوقت.
ألــف لوحة،  آنــي بلسانه حتى اآلن أكثر مــن  أنتج 
ويــســتــغــرق إنـــجـــاز الـــلـــوحـــة الــــواحــــدة مـــن ثــاثــة 
ــام. وتــضــمــنــت لــوحــاتــه الــعــديــد من  ــ إلـــى أربـــعـــة أيـ
غاندي  كاملهاتما  الهندية  الشخصيات  مشاهير 
وطـــاغـــور ونـــهـــرو. كــمــا اســتــغــرق عمله فــي تقليد 
لوحة دافنشي »العشاء األخير« التي يبلغ طولها 
ــــو يـــرفـــض أن  ثــمــانــيــة أقــــــــدام، خــمــســة أشــــهــــر. وهـ
ويكتفي  مرسمه،  في  بها  ويحتفظ  أعماله،  يبيع 
بإقامة معارض عامة، في مكان يتسع لخمسمائة 

شخص.
يلعق آني الطاء، ثم يضعه على القماش، بعدها 
يـــبـــدأ فــــي تـــحـــريـــك رأســــــه فــــي كـــافـــة االتـــجـــاهـــات، 
ليحصل على الشكل املقصود، كما يمزج األلوان 
بلسانه، وبلسانه أيضًا يصنع الظال والتأثيرات 
املــخــتــلــفــة واملـــبـــتـــكـــرة. وبـــالـــرغـــم مـــن حـــرصـــه على 
ألـــوان مائية حديثة وغــيــر ســامــة؛ فإن  اســتــخــدام 
هــنــاك آثـــــارًا جــانــبــيــة لــهــذه الـــهـــوايـــة. لــذلــك يــبــدو 
الــــرســــام املــــوهــــوب غــيــر مــتــحــمــس لــنــقــل مــواهــبــه 
لتاميذه وينصحهم دائمًا باتباع أساليب الرسم 
لــه عدة  يــقــول،  بــالــلــســان، كما  فــالــرســم  التقليدية، 
آثار سلبية كالصداع وآالم الفك وفقدان بسيط في 
الــرؤيــة وكذلك ضعف في قــدرة الــذاكــرة، وتستمر 
هذه األعراض بعد كل لوحة ملدة تصل ألسبوعني. 
لكنه يأمل مع مرور الوقت أن يحصل جسده على 

مناعة ضد تلك اآلثار.
الفنية،  الــوســائــل  أغـــرب  باللسان  الــرســم  يعد  وال 
فــهــنــاك وســائــل أكــثــر غــرابــة اســتــخــدمــهــا آخــــرون، 
مثل الفنانة ناتالي آيريش التي ترسم بشفاهها، 
التي تتحرك  الــذي يرسم بالسيارات  كــوك  وإيـــان 

بالريموت كنترول.

»#فنان_لن_يتكرر.. طال مداح.. يا ُموقد النار في 
 .»

ُ
ضرمها يومًا وترتحل

ُ
تأتي وت  ،

ُ
عل

ُ
لها ش قلبي 

وكتبت مــاري »طــال مــداح مــاجــاب الفن مثله وال 
راح يـــجـــيـــب«. بــيــنــمــا نـــشـــرت رنــــا صـــــورة لــلــفــنــان 
املــصــري عــاء ولــي الــديــن مــن أحــد أدواره، وكتبت 
ــه  ــ ــــرولـ ــــي الــــديــــن ...اقـ ــــاء ولـ »#فـــنـــان_لـــن_يـــتـــكـــرر عـ

الفاتحة بالله عليكم«.
الشقيري،   ألحمد 

ً
الحربي صــورة واخــتــار هتان 

وكــتــب فــوقــهــا »كــلــمــة »فـــنـــان« لــيــســت مــحــصــورة 
عــلــى املــطــربــني ... فــي كــل شــي »فــــن«. والشقيري 
ذو »فــن« رائــع في #اإلحسان #فنان_لن_يتكرر«. 
قريت  ما  أول  »#فنان_لن_يتكرر  ســراب:  وكتبت 
الكبير  الفنان  الهاشتاق جا في بالي على طول 

بكر الشدي«. 
كتبت  كلثوم،  ألم  أغنية  من  فيديو  مقطع  وعلى 
غـــادة »ال الشجن وال اإلحــســاس وال الــطــرب راح 
لن  فنانة  »فــيــروز  النجمي  يتكرر«. وكتب حسن 
تتكرر والــدلــيــل أنــه ال يــوجــد لصوتها بــديــل في 
الصباح«. ونشر آخر صورة وكتب »#فنان_لن_
يتكرر أكيييد بكر الشدي رحمة الله عليه«. وكتب 
عمار »العماق نصري شمس الدين  #فنان_لن_

يتكرر ملك املسرح واألغنية اللبنانية«.
ــــرون صــــورًا ومــقــاطــع فــيــديــو لفنانني  واخـــتـــار آخـ
والتسعينيات،  الثمانينيات  في  ملعت نجوميتهم 
وحــتــى األلــفــيــة الــحــالــيــة، كــكــاظــم الــســاهــر ونــــوال 
الكويتية وراشــد املاجد وماجد املهندس وكــارول 

سماحة ونانسي عجرم ووائل كفوري وغيرهم. 

مشروعان جديدان يُعيدانه إلى السينما

)Getty( المخرج روالن إيميريش

منذ 3 أعوام، يبتعد 
المخرج سودربيرغ 

عن بالتوهات 
التصوير، قبل اإلعالن 
عن عودته القريبة 

بمشروعين سينمائيين 
جديدين، يختلف 

أحدهما عن اآلخر، 
شكًال ومضمونًا

سودربيرغ... 
اختبارات 

متناقضة 

الهواية الغريبة... الرسم باللسان

فنون وكوكتيل

مــن الــهــاجــس الــبــصــري والــفــكــري واإلنــســانــّي 
ــــي بـــحـــثـــه الـــحـــثـــيـــث وشـــبـــه  لــــســــودربــــيــــرغ، فـ
ــه، فـــي الــخــفــايــا  ــدة لــ ــديـ ــم، عــبــر أفــــــاٍم عـ ــدائــ الــ
ــهــا، الــكــامــنــة فــي الــــروح والــجــســد، كــمــا في 

ّ
كــل

السياسة واالقتصاد والحياة اليومية. كتاٌب 
املهّمة، ويكشف معلومات  تفاصيل  يتضّمن 
ـــق بـــنـــشـــاطـــات غـــيـــر شــرعــيــة 

ّ
ــل ــدة تـــتـــعـ ــ ــديـ ــ جـ

ملــــصــــارف كـــبـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم، ولــســيــاســيــني 
ــطــًا الـــضـــوء عــلــى تــحــقــيــقــات 

ِّ
إضـــافـــيـــني، مــســل

بــني ســـوداويـــة الـــواقـــع اإلنــســانــي والــحــيــاتــي 
في  املستخدمة  والكوميديا  ومحيطه،  للفرد 
سرد حكايات السرقة واملغامرات والتشويق 
الـــعـــادّي، مــتــعــاونــًا، فــي الــنــمــطــني، مــع نجوم 
شبه السيرة املهنية لبعضهم 

ُ
هوليووديني، ت

ســيــرتــه »املــتــنــاقــضــة« تــلــك، كـــجـــورج كلوني 
وبراد بيت ومات دايمون.

السينمائّي الحاصل على »السعفة الذهبية« 
فــي الـــدورة الـــ 42 )11 ـ 23 مــايــو/ أيــار 1989( 

الــصــحــافــيــني وآلـــيـــات عــمــلــهــم. يــعــود ستيفن 
السينمائي  املشهد  واجــهــة  إلــى  ســودربــيــرغ 
أحدهما  تــمــامــًا،  مختلفني  بفيلمني  الــدولــي، 
 يــعــكــس طــبــيــعــة مــســاره 

ٌ
ــتـــاف عـــن اآلخـــــر. اخـ

املــهــنــي، إذ تكشف الئــحــة أفــامــه، الــتــي يبدأ 
تحقيقها عام 1985 بفيلمني وثائقيني، طويل 
وقصير، تنّوعًا واضحًا في املناخ واألسلوب 
ــيـــة الــتــي  ــانـ الــــدرامــــيــــني، والــــفــــضــــاءات اإلنـــسـ
يتناول مواضيعها املختلفة بأشكال، تتراوح 

ملــهــرجــان »كــــــان«، عـــن أول روائــــــّي طـــويـــل لــه، 
ــة فــيــديــو«  ــاذيـــب وأشـــرطـ بــعــنــوان »جـــنـــس، أكـ
)يــنــال جيمس ســبــايــدر جــائــزة أفــضــل ممثل، 
فــيــه(، ينتقل بــني مــواقــع كثيرة في  عــن دوره 
املضامني، كأن يخرج من عالم االنهيار الذاتي 
واالرتـــبـــاك الـــروحـــي، إلـــى الــســيــرة الــحــيــاتــيــة، 
ــيــًا، مــن مــفــرداتــهــا 

ّ
املــصــوغــة بــلــغــة تــتــحــّرر، كــل

ــاق الـــــذات  ــمــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، كــــي تـــغـــوص فــــي أعــ
الخاّصة بالشخصية املختارة، راويًا مسارها 

بتسلسل  الــــتــــزاٍم  دون  مـــن  لــكــن  الـــتـــاريـــخـــي، 
 )1991( »كافكا«  في  كما  كاسيكّي،  تاريخي 
و»تـــشـــي«،   )2000( بــروكــوفــيــتــش«  و»ايــــريــــن 

بجزئيه اإلثنني )2008(.
ــغـــر  ــي أصـ ــ ــانـ ــ ــو ثـ ــ ــرغ هــ ــ ــيــ ــ ــودربــ ــ ــر أن ســ ــ ــذكــ ــ ــ ُي
سينمائّي في العالم ينال »السعفة الذهبية«، 
ـ 1995(، الذي  لــوي مــال )1932  الفرنسي  بعد 
يحصل عليها عام 1956، عن الوثائقي »عالم 
الفرنسي  البّحار  مــع  ُينجزه  الــذي  الصمت«، 

ـ 1997(،  إيــف كوستو )1910  ـ  املــعــروف جــاك 
ــقـــط. بــيــنــمــا يــنــالــهــا  ــًا فـ ــامـ ــمـــره 24 عـ ــان عـ ــ وكــ

األميركي عام 1989، وهو في الـ 26 من عمره.
ــّدة االخــتــاف فــي األنــمــاط املــخــتــارة، تدفع  شـ
 ستيفن 

ّ
 ربما ينفض

ْ
إلى حيرة التصنيف، إذ

 تــصــنــيــف معتمد 
ّ

ســـودربـــيـــرغ نــفــســه عـــن كـــل
إلى  يذهب  السينمائيني.  والتأريخ  النقد  في 
ـ   1932( تاركوفسكي  أنـــدره  الــروســّي  طقوس 
 ،)1972( »ســوالريــس«  تحقيق  فُيعيد   ،)1986
عام 2002. ثم يعود إلى أجواء الحرب الباردة، 
يكشف  كي   ،)2006( الطّيب«  »األملانّي  فُينجز 
والــخــداع، في مرحلة  والكذب  والزيف  النفاق 
مــا بــعــد الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، ُمــعــتــبــرًا أن 
ها، و»أننا 

ّ
 في األوقات كل

ٌ
أمورًا كهذه حاضرة

إلـــى نــهــايــة األزمـــنـــة«، كــمــا يــقــول.  سنعاينها 
ــى«، ســيــنــمــائــيــًا، بــكــومــيــديــا مــشــّوقــة، 

ّ
»يــتــســل

و2007(،  و2004،   ،2001( »أوشـــن«  ثاثية  فــي 
ــل فـــي عــالــم الــتــحــقــيــقــات األمــنــيــة، 

ّ
لــكــنــه يــتــوغ

في »املخبر« )2009(، كي يفضح فساد شركة 
أمـــيـــركـــيـــة عـــمـــاقـــة، مـــخـــتـــّصـــة بــالــصــنــاعــات 
الــــزراعــــيــــة، وكـــيـــفـــيـــة جــمــعــهــا مـــئـــات مــايــني 

الدوالرات األميركية، بطرق غير شرعية.
الئــحــة أعــمــالــه، الــســيــنــمــائــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة، 
طويلة،  والكتابة،  اإلنتاج  على  أيضًا  عة 

ّ
املوز

مــا يــســتــدعــي كــامــًا كــثــيــرًا عــن عــمــق تنّوعها 
وتــنــاقــضــات أســالــيــبــهــا الــفــنــيــة. لــكــن عــودتــه 
ــراج، بــعــد »آثـــــار جــانــبــيــة« و»خــلــف  ــ ــ إلــــى اإلخـ
مــن  قـــلـــيـــٍل  إلــــــى   

ٌ
دعـــــــــوة  ،)2013( األضــــــــــــواء« 

الــتــأّمــل فــي بــعــض مــاضــيــه الــســيــنــمــائــّي، عبر 
االختاف الجذري في املوضوعني الجديدين. 
فالتشويق، املعقود على شيء من الكوميديا 
لغة  ُيتقن سودربيرغ منحها   

ٌ
الــســوداء، سمة

 تــبــقــى عــاديــة 
ْ
بــصــريــة مــتــيــنــة الــُصــنــعــة، وإن

يخترق  الــذي  والتشويق  أحيانًا.  نمطها،  في 
الــجــدران كــي يفضح املــخــّبــأ وُيــظــهــر املخفّي، 
مــشــاركــة نــقــديــة، بــلــغــة الــســيــنــمــا، فــي مــقــاربــة 
أحــــوال أمــيــركــا والــعــالــم، فــي أزمــنــة الــتــبــّدالت 
في  والسلبية  العميقة  واالنــقــابــات  الخطرة، 

حيوات الناس واملجتمعات املقيمني فيها. 

الكوميديا السوداء سمٌة 
يمنحها المخرج لغة 
بصرية متينة الُصنعة

حلوى البسيسة )فيسبوك(
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وبالبيرو«. لم يسمح لنا صغار الشّحاذين 
بأن ننعم بلحظة راحة بال. أال يخلد هؤالء 
املــتــســّولــون الــنــمــوذجــيــون إلـــى الـــنـــوم؟ هل 
آبــاء يتساءلون في أي مكان يقبعون؟  لهم 
فــي مــا يــبــدو، الــســوق الــداخــلــي هــو الفضاء 
الذي ألهم تنيسي وليامز كتابة مسرحيته 
ــر«،  ــنـ »الــــطــــريــــق املــــلــــكــــي«. وبـــحـــســـب »ويـــسـ
فاألستاذ موجود في طنجة في هذا الوقت 

بالذات.

14 تموز/ يوليو
النارية  الـــدّراجـــة  القصبة: ركــنــا  فــي ســاحــة 
بالقرب مــن جــدار عــاٍل أبيض يغمره نبات 
الجيرانيوم وردي اللون. أشار طفل مغربي 

نحو باب أخضر: هنا يسكن إنكليزي!
بدلة  يرتدي  ففتحه شخص  الــبــاب،  طرقنا 
أنــيــقــة مــن »الــتــويــد« ودعـــانـــا إلـــى الــدخــول. 
ــيــــج فـــاســـي  ــ

ّ
ــاء رصــــــف بــــزل ــنــ ــا إلــــــى فــ ــلـــنـ دخـ

ي أحد 
ّ
أخضر وأحمر. أقــواس مغربية تغط

الــجــوانــب. كــانــت هــنــاك شــجــرة تــن قديمة 
أوراقها  لكثافة  املكان  ل 

ّ
تظل العقد  وكثيرة 

وامتداد فروعها. علمنا أنها الشجرة التي 
كــتــب تــحــتــهــا صـــامـــويـــل بــيــبــس »مــــذّكــــرات 
الــتــي  الـــفـــتـــرة  طـــنـــجـــة« ســـنـــة 1683، وهـــــي 
كــانــت فــيــهــا املــديــنــة تــــرزح تــحــت السيطرة 
البريطانية. كانت هناك حّبات تن خضراء 
من  ى 

ّ
تتدل اليد  قبضة  بمثل حجم  وكبيرة 

األغصان، مهّددة، فوق رؤوسنا. 
فـــوق عــمــود رومـــانـــي، يقبع تــمــثــال نصفي 
املــاء  كــان  ــب حاجبيه. 

ّ
قــط لـــ »سينيك« وقــد 

م من نافورة صغيرة 
ِّ
يتسّرب بصوت ُمتكت

قًا داخل 
ّ
الحجم. كان ببغاء بعرف أصفر معل

قــفــصــه، ورأســـــه مـــائـــل نــحــو األســـفـــل، وهــو 
يصرخ: »Patatas fritas! Patatas !fritas«. في 
مكان ما، كان هناك صوت تنفطر له القلوب 
ــاء أنــدلــســيــة قــديــمــة. كــان  ــ ــــؤّدي أغــنــيــة رثـ يــ
للحظة.  بصلة  يمّت  ال  املتوّسطي  الديكور 
باإلمكان أن يعود البيت إلى زمن رومــا أو 
اليونان القديمة، إلى مدينة لبدى العظمى 

أو اإلسكندرية. 
إنه بيت جيم ويللي، فنان مقيم في طنجة 
منذ فترة طويلة. قلنا له إننا جئنا للتدريس 
فــي املــدرســة األميركية ونــرغــب فــي اإلقــامــة 
في القصبة. ما أن عّبرنا عن رغبتنا حتى 
ــلــيــت جـــدرانـــه بالجير، 

ُ
َمــنــا فــي درب ط ــدَّ

َ
ــق

َ
ت

ف أمام باب آخر به عن سحرية، باب 
ّ
وتوق

مــنــحــوت ومـــزّيـــن بــمــســامــيــر لــبــيــت صغير 
ُبني في جدار القصبة. كان البيت لإليجار 

ويمكننا أن نكتريه!

17 تموز/ يوليو
فــي طنجة،  أســبــوعــن  إال  لــم يقض ويسنر 
ــــرف كـــــل الــــســــّكــــان.  ــعـ ــ ــــدو أنـــــــه يـ ــبـ ــ ــه يـ ــنــ ــكــ ولــ
ته 

ّ
اصطحبنا معه لزيارة بول بولز في شق

ــحــدة. 
ّ
املــت الــواليــات  الــواقــعــة خلف قنصلية 

بــقــيــنــا جـــالـــســـن عـــلـــى األرض بــيــنــمــا كـــان 
الــشــاي. كــان بــول يرتدي  الكاتب يهّيئ لنا 

جون هوبكنز

فندق   ،1962 يوليو  تموز/   12
الوليد، طنجة

ــا، مــــســــاء أمــــــــس، قـــــاِدَمـــــن  ــنــ ــلــ وصــ
 Mons« مــن جــبــل طــــارق عــلــى مــن الــعــّبــارة
هــو  الــتــقــيــنــاه  شـــخـــص  أّول  ــان  ــ كـ  .»Calpe
 بغسل رجــلــيــه في 

ً
فــرانــك ويــســنــر مــنــشــغــا

البريد  ملــركــز  القديمة  البناية  أمـــام  نــافــورة 
م 

ّ
ُبــعــث إلــى هنا ليتعل اإلســبــانــي، فقد كــان 

فــي مقهى  الــعــربــيــة. قضينا وقــتــًا جالسن 
ــلــــي نــحــتــســي  ســـنـــتـــرال فــــي الــــســــوق الــــداخــ
شراب »الفوندادور« حتى الرابعة صباحًا، 
برنستون  »جامعة  فــي  ذكرياتنا  نستعيد 

جنيف ـ العربي الجديد

بــعــد نــصــف قـــرن عــلــى رحــيــلــه، يــقــف صاحب 
»الــــرجــــل الــــــذي يـــمـــشـــي« عـــلـــى الــــحــــدود بــن 
بلدين، مترّددًا في وجهته؛ هل ُيكمل املسير 
شرقًا إلى سويسرا التي ُولد ورحل فيها، أم 
 قضى سنواٍت من 

ُ
فرنسا، حيث ييّمم شطر 

حياته وترك قرابة خمسة آالف عمل.
بــالــنــســبــة إلــــى ألــبــرتــو جــيــاكــومــيــتــي )1901 
ُحــســمــت  قـــد  انــتــمــائــه  ــإن مــســألــة  فــ  ،)1966 -
أّواًل، وفرنسي  األمــر: هو سويسري  وانتهى 
ثانيًا. لكن األمر ال ينطبق على تركته الفنية 
عة بن البلدين، والتي يشّكل جزٌء منها 

ّ
املوز

لّب صراع قانوني بينهما.
ــق األمــــر بــمــجــمــوعــة تــضــّم ســـت عــشــرة 

ّ
يــتــعــل

مـــســـوّدة عــمــل فــنــي، وأكـــثـــر مـــن مــائــة صـــورة 
ــــود إلـــــــى الــــفــــتــــرة بــن  ــعـ ــ لــــــ جـــيـــاكـــومـــيـــتـــي تـ
العشرينيات والستينيات من القرن املاضي، 

ــــارزون؛ أمــثــال: مــان  التقطها لــه مـــصـــّورون بـ
راي وهنري كارتييه بريسون وروبير دوانو.
باملجموعة  احتفظ  جياكوميتي  أن  ويــبــدو 
حــتــى رحــيــلــه فــي مــديــنــة شـــور الــســويــســريــة، 
ومـــــن ثـــــّم تــنــاقــلــهــا أفـــــــراد مــــن عـــائـــلـــتـــه، إلـــى 
أن انــتــهــت بـــن يــــدي أحــــد املــهــتــّمــن بــســوق 
 حتى نهاية 

ّ
األعمال الفنية، وهو شخٌص ظل

التسعينيات مجهول الهوية.
ـــعـــلـــم، تـــحـــديـــدًا، طــبــيــعــة املــــســــارات الــتــي 

ُ
ال ت

ــــخــــذتــــهــــا املــــجــــمــــوعــــة، لـــكـــنـــهـــا عـــــــادت إلـــى 
ّ
ات

الظهور عام 2009، حن تناهى إلى »متحف 
ف 

ّ
جــريــونــز« فــي شـــور عــلــٌم بــوجــودهــا، فكل

رجــل أعــمــال ُيــدعــى ريــمــوس تــوفــل بشرائها 
بمبلغ يقارب املليون دوالر. وبالفعل، اشترى 
ــّدة  تـــوفـــل املــجــمــوعــة وأقـــرضـــهـــا لــلــمــتــحــف ملـ
خمسة عشر يــومــًا. لــكــن، مــع أّول عــرض لها 
فــي 2011، حــّركــت »مــؤّســســة ألــبــرتــو وآنــيــت 
ــوًى  جـــيـــاكـــومـــي«، ومـــقـــّرهـــا فـــي بــــاريــــس، دعــ
قضائية طالبت فيها باسترداد تلك األعمال، 
بزعم أنها تعّرضت إلى السرقة »منذ عشرات 
الــســنــن«. فــمــا كـــان مــن الــقــضــاء السويسري 

بالقرب من جدار 
عاٍل أبيض

مجموعة تضّم ست 
عشرة مسوّدة عمل 
فني، وأكثر من مائة 

صورة للفنان السويسري 
تعود إلى القرن الماضي 
هي محّل صراع قانوني 

بين فرنسا وسويسرا

قبل أن يستقرّ في لندن، 
ظل الكاتب األميركي 
جون هوبكنز )1938( 

يتنّقل بين القارّات، 
فألّف »مذّكرات أميركا 
الجنوبية«، و»مذّكرات 

النيل األبيض«. هنا، 
مقاطع من كتابه 

»يوميات طنجة«

استشعر السود باكرًا 
محدودية خياراتهم 

السياسية وحتى 
الوجودية، إذ طَرح 

ألين لوك، أول أميركي 
أفريقي ينال شهادة 

عليا، إقامة وطن 
أميركي جديد

صراع قانوني على تركة ألبرتو جياكوميتي

السود في مواجهة السلطة وتنميطها

يوميات طنجة في قارّة النور والضوء

طنجة مدينة بيضاء 
تمسك بتوازنها على قارة 

داكنة اللون

رفض القضاء الفرنسي 
عرض المجموعة في 

انتظار صدور حكم نهائي

ولّد األلم »األسود« 
تطويرًا نوعيًا للحداثة 

األميركية 

أجساد الفقر منحوتة 
وبرونزية وأجسام الغنى 

بيضاء مترّهلة
عاَمي  بين  طنجة  في  هوبكنز  أقام 
سنًة  درّس  ــاك،  وهــن و1979.   1962
األميركية،  الــمــدرســة  فــي  واحـــدة 
»طنين  روايــة  ألـّـف  للكتابة.  تفرّغ  ثم 
طنجة«  و»يوميات  طنجة«،  ــاب  ذب
وعالقاته  يومياته  فيها  سّجل  التي 
في  المقيمين  الغربيين  بــالــكــتّــاب 
كنُت  »لــو  ــال:  ق ــذي  ال هو  المدينة، 
أقطن في نيويورك ذاتها، لما سنحت 
هــؤالء   كــل  ــى  إل التعرّف  فرصة  لــي 
كما  والسينمائيين،  والكتّاب  الفنانين 

في طنجة«.

أقرب من نيويورك

2425
ثقافة

استعادة

قضية

إطاللة

فعاليات

ــة الــعــنــق الــتــقــلــيــديــتــن كما  الـــســـتـــرة وربـــطـ
أفريقيا  إلــى شمال  تأتي  الجامعة.  أساتذة 
فــي عــز الــصــيــف وتــجــد كــل الــنــاس يــرتــدون 

بدالت التويد!
أخبرته أنني أتيت للتدريس، ولكنني أريد 
ــظ: 

ّ
 بــولــز رأســــه بــتــحــف

ّ
أن أكــتــب روايــــــة. هــــز

الــتــي يسمع فيها مثل  األولـــى  املـــرة  ليست 
الــكــام، بل بالعكس. دخلت جن بولز  هــذا 
. يــنــبــعــث مــنــهــا جــمــال 

ً
ــلـــيـــا ــعـــرج قـ ــــي تـ وهـ

ب، وجريح. كانت تريد أن تعرف ما كان 
ّ
معذ

ترحيبها  ابتسامة  األميركيان.  هــذان  عليه 
يا  تذّكر  تقول:  وّدعتنا وهــي  تشبه جرحًا. 

وِفي، إن تنيسي سيأتي لتناول العشاء!
ُ
ل

ْ
ف

 أن أمـــر بــمــصــادرة املــجــمــوعــة، الــتــي ترقد 
ّ

إال
مــنــذ 2014 داخـــــل عــلــب تــخــزيــن مــغــلــقــة في 
حكم  انتظار  في  السويسرية،  املتاحف  أحــد 
ّدمت فيها الدعوى.

ُ
املحكمة الفرنسية التي ق

قبل شهرين، رفضت محكمة االستئناف في 
باالطاع  للجمهور  للسماح  طلبًا  سويسرا 
على املجموعة من خال عرضها في املتحف، 
بــيــنــمــا تــســتــمــرُّ أطـــــوار الــقــضــيــة، مـــؤّكـــدة أن 
 بعد صــدور حكم 

ّ
عرض إال

ُ
تلك األعمال لن ت

نهائي يبّت في ملكيتها.
تـــفـــرض املـــؤّســـســـة طـــوقـــًا مـــن الــتــعــتــيــم على 
أو  تفاصيلها،  عن  الحديث  رافضة  القضية، 
ى 

ّ
بــالــســرقــة، حت همهم 

ّ
تــحــديــد هــويــة مــن تت

ــق على املحاكمة 
ّ
الــســويــســري عــل الــقــضــاء  أن 

ــيـــة تــتــابــع  ــفـــرنـــسـ الـ الـــســـلـــطـــات  ــقــــول إن  ــالــ بــ
أن مسؤولن  أشخاصًا غير معروفن«. غير 
فيها، وعدوا، في تصريحات إعامية، بأنهم 
 ذلك، بشكل علني، بمجّرد 

ّ
سيتحّدثون عن كل

حسم الصراع على ملكية تلك األعمال، والذي 
دار بعيدًا عن أقام الصحافين وكاميراتهم.

ــعــيــد إلــــى الــواجــهــة 
ُ
ــــان، فــــإن الــقــضــيــة ت ــًا كـ ــ أّيـ

األعمال  بعض  خذها 
ّ
تت التي  املــســارات  تلك 

 
ّ

 في كل
ً
الفنية، وهي مسارات ليست طبيعية

األحــوال، فكثيٌر منه يصبح مــاّدة لصراعات 
خذ بــعــدًا قانونيًا فــي أغــلــب األحــيــان. وال 

ّ
تت

شـــّك أن تــلــك الــصــراعــات تــــزداد ضــــراوة حن 
ــان بـــارز تـــدّر تركته 

ّ
ق األمـــر بــأعــمــال فــن

ّ
يتعل

ــل الـــذي  ثـــــروة، وهــــو الــــذي بــيــع عــمــلــه »الـــرجـ
يمشي« بأكثر من 140 مليون دوالر، ليكون 

بذلك املنحوتة األعلى سعرًا إلى اآلن.

22 تموز/ يوليو
الــيــوم. لم يكن  رأيــت تنيسي بالسان بيتش 
مثيرًا لإلعجاب وهو يرتدي تّبان السباحة 
وبــطــنــه الــكــبــيــر نــوعــًا مـــا، وبــشــرتــه رمــاديــة 
أن حياته  االنطباع على  كــان يعطي  الــلــون. 
أمــره  مــن  العجلة، وأنــه على عجلة  تحكمها 
ــف أبــدًا 

ّ
فــي الــذهــاب إلـــى مــكــان مـــا، وال يــتــوق

أبــدًا. يتطاير أطفال  ألخذ نفسه، وال يتمّهل 
مــغــاربــة حـــولـــه مــثــل أوراق ألـــوانـــهـــا زاهــيــة 
مـــن شــجــرة تــشــيــخ. أجـــســـاد الــفــقــر: نحيفة، 
ناتئة.   عضاتها 

ّ
وكـــل بــرونــزيــة،  مــنــحــوتــة، 

مترّهلة، مشّوهة...  بيضاء،  الغنى:  وأجسام 
بشعة.

 
7 أيار/ مايو

بتوازنها  املمسكة  البيضاء  املدينة  طنجة، 
على القارة داكنة اللون، التي تبّن أنها قاّرة 

النور والضوء.

5 حزيران/ يونيو 1968
صيب روبير كنيدي إصابة بالغة برصاصة 

ُ
أ

في كاليفورنيا. األوغاد. بلد فاسد وسخيف.
مــات روبــيــر كــنــيــدي. كــنــيــدي، كينغ، كنيدي. 
ليس  عليهم،  ليس  الــــدور؟  مــن سيأتي  على 
على الذين يوجدون في الجانب املقابل... آل 
نيكسون، وآل ريغن: إنهم هم الذين يقتلوننا.
)الترجمة عن اإلنكليزية: عبد العزيز جدير(

الرجل الذي يمشي بين بلدين

صراع على أميركا جديدة

األحد  العربي  الخط  لفنون  الدولي  القاهرة  ملتقى  من  الثانية  الدورة  تنطلق 
المقبل وتستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، في »قصر الفنون« في 
يوليو  تموز/   18 في  للملتقى  الرئيسية  الندوة  ُتعقد  المصرية.  األوبــرا«  »ساحة 
الفردية  والمعارض  التكريمات  من  عدد  ُتقام  كما  جلسات،  ثماني  متضّمنًة 

والجماعية.

يُعرض في السابعة والنصف من مساء الثالثاء المقبل فيلم أزهار لمخرَجيه جون 
غارانو وخوسيه ماريا جيونغا في »معهد ثربانتيس« في عّمان. يجّسد العمل 
قصص ثالثة رجال مجهولين اعتادوا إرسال الزهور بشكل منتظم إلى بيوت ثالث 
أمام  تساؤالت  يطرحن  ويجعلهن  النسوة  حياة  في  تغيير  الى  يقود  ما  نساء، 

الكاميرا.

يتواصل معرض عن أن ال نكون أبدًا مجّرد واحد للفنانة والمخرجة اللبنانية رانيا 
اسطفان، في »غاليري مرفأ« في بيروت، حتى 31 آب/ أغسطس. تسعى الفنانة 
إلى تمديد لحظات الماضي واختراع أخرى في معرضها التجهيزي الذي يتضّمن 
مجموعات مختلفة من المواد البصرية، تمارس فيها نوعًا من التجريب والخلخلة 

لسياقات الفيديو والصورة الفوتوغرافية ضمن األرشيف السينمائي العربي.

يُقام  الدولي«،  قرطاج  »مهرجان  من  والخمسين  الثانية  الدورة  فعاليات  ضمن 
مساء الـ 24 من تّموز/ يوليو الجاري في »فضاء Cyprien Saint«، عرض من إشبيلية 
إلى تونس للمطربة التونسية سيرين بن موسى )الصورة( بمشاركة  الفنانة اإلسبانية 
روزا أنخيليس، وعرض شيفا األندلسي للفنّانَين خالد بن يحيى ومنير الطرودي.

محمود منير

الـــتـــي سقط  ــداث داالس األخــــيــــرة  ــ فـــي أحــ
األميركية  الــشــرطــة  أفـــراد  مــن  قتلى  فيها 
واملـــواطـــنـــن الـــســـود أيـــضـــًا، بــــدا اإلصــــرار 
واضـــحـــًا مـــن قــبــل الــفــاعــلــن األســاســيــن 
في الحياة السياسية على إبقاء القضية 
محصورة في جانبها الحقوقي، من دون 
الــــخــــوض فــــي تــشــابــكــاتــهــا االجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
 أكــثــر تعقيدًا 

ً
لـــم تــشــهــد الــبــشــريــة عـــاقـــة

التي  تــلــك  مــثــل  ومستعَمر  مستعِمر  بــن 
خرجوا 

ُ
أ الذين  العبيد«  »األفارقة  عاشها 

مـــن أوطـــانـــهـــم لــيــعــمــلــوا بــالــُســخــرة قــســرًا 
ــيــــض األوروبــــــــــي، الــــذي  ــدى الــــرجــــل األبــ ــ لـ
يحيا في الواليات املتحدة، خــارج أرضه 
الغرابة  بمنتهى  معادلة  لتتكّرس  أيضًا، 
ــــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة لــــن تـــغـــادر  والــــقــــســــوة؛ قـ
مــســتــعــمــرتــهــا ومــســتــعــَمــريــن لـــن يــعــودوا 
إلى بادهم األصلية، وربما ذلك ما يفّسر 

تراكم العنف وحّدته بن الطرفن.
الطرف األضعف استشعر باكرًا محدودية 
خــيــاراتــه الــســيــاســيــة وحــتــى الــوجــوديــة، 
فــمــا كـــان مــن الــفــيــلــســوف والــتــربــوي ألــن 
أول  وهــــو   ،)1954  -1885( لــــوك  لـــيـــروي 
أمــيــركــي أفــريــقــي يــنــال شـــهـــادة عــلــيــا، أن 
طرح منذ عشرينيات القرن املاضي إقامة 
وطــن أميركي جــديــد، انطاقًا مــن حركته 
الــشــهــيــرة الــتــي تــحــمــل عــنــوان أطــروحــتــه 
املؤِسسة »حركة الوعي بالهوية الثقافية 

الجديدة«.
فــي املــقــابــل، مــّر الــطــرف األقـــوى بمخاض 
يـــؤشـــر عــلــى فــــرط عـــدوانـــيـــتـــه وأنــانــيــتــه، 
ــــى حـــكـــومـــات الـــشـــمـــال الــتــي  فـــانـــقـــســـم إلــ
ح حقوق للسود بغية إدماجهم 

ْ
أّيــدت من

ــل فـــي االعـــتـــراف 
ّ
بــاملــعــنــى الــبــدائــي املــتــمــث

بهم كمكّون مقابل والئهم التام واملطلق، 
وبن حكومات الجنوب التي رفضت هذا 
إلــى نشوب حــرب أهلية  التفاهم، ما أدى 
املعسكر  بانتصار  انتهت   )1865  -1861(

األول.
ــل املــؤســســة  ــ ــذا االنـــقـــســـام داخـ لـــم يــنــتــه هــ
ب 

ّ
الــحــاكــمــة، وإن تـــطـــّورت أدواتــــــه وتــهــذ

 عليه انقسام الرأي األميركي 
ّ

خطابه، ويدل
بن فريقن عقب أحــداث داالس األخيرة؛ 
األول يؤيد فــرض األمــن ويعلي من قيمة 
وجود قيادة قوية وحاسمة في إحالة إلى 
الــنــظــام قــبــل إنــهــاء قــوانــن التمييز  بنية 

هم من »البيض«، لحضور 
ّ
أميركيون، جل

حــفــات مــغــٍن ال يــؤمــن بــأمــيــركــا تحترمه 
فحسب، بل يريدها أن تتحول إلى جوقة 

تعيد إنشاد أغانيه من خلفه.
تــكــســيــر الـــحـــواجـــز هــــي »لـــعـــبـــة ســــــوداء« 
بامتياز، وربما لم يعد مفاجئًا حضورهم 
في معظم التيارات االجتماعية املناهضة 
لــلــتــقــالــيــد واألعــــــــــــراف، ســـــــواء الــنــســويــة 
والـــيـــســـاريـــة والــحــقــوقــيــة واملـــثـــلـــيـــة، لكن 
ل بقدرتهم على تحويل 

ّ
التأثير األكبر تمث

»الــعــام« بــشــعــاراتــه وأهــدافــه الــكــبــرى إلى 

مــــادة لــــأدب والــفــن واملــوســيــقــى تمّكنها 
مـــن االنــتــشــار الـــواســـع. األمــــر لــيــس بــهــذا 
ــامـــت املــؤســســة  ــًا، فـــقـــد قـ الــتــبــســيــط أيــــضــ
األمــيــركــيــة وأجــهــزتــهــا وعــصــابــات املافيا 
بتسليع »الثقافة األفريقية« عبر محاوالت 
دعمها لفرق موسيقية ومسرحية وحتى 
اب من أجل تكريس نمط من 

ّ
لناشرين وكت

»الذكورة الخارجة على القانون« كتعبير 
عــن واقـــع الــســود بــافــتــراضــه تــحــالــفــًا بن 

عاملن: الفقر والجريمة.
ــراع ثــقــافــي مــعــقــد تــخــوضــه مــؤســســة  ــ صـ
املــتــفــوق، غير  الــحــكــم األمــيــركــيــة بذهنية 
مــنــتــبــهــة إلــــى أن الـــســـود يــعــيــدون إنــتــاج 
نمط حياة وثقافة بالسينما واملوسيقى 
والــقــانــون ومــنــاٍح  واألدب وحــتــى بالطب 
انتقامية؛  نـــوازع  تأخذهم  أن  أخــرى دون 
ــراع عـــلـــى أمـــيـــركـــا بــــن مــســتــعــِمــر  ــ ــــه صــ إنـ
شــاخ ومستعَمر يتجدد شبابه قد يبني 
مجتمعًا جديدًا أو يدفع به نحو االنهيار.

القرن املاضي،  العنصري في سبعينيات 
والثاني ينتقد على خجل تصرفات األمن 
ويـــدعـــم قـــيـــام تـــظـــاهـــرات مــدنــيــة ســلــمــيــة، 
فـــي مــحــاولــة فــاشــلــة لــلــتــأكــيــد بــــأن هــنــاك 
ولو  ومخلصن  جيدين  ســـودا  مواطنن 

طلبوا التغيير. 
قرن  السود خــال  فاضح ملسيرة  تجاهل 
ــد األلــم والقهر »األســود« 

ّ
مضى، حيث ول

تطويرًا نوعيًا للحداثة األميركية، بل ربما 
الــخــاص، من  لها طعمها ومــذاقــهــا  خلقا 
غير أن يخسروا تمّردهم أو خصوصيتهم 
في تلك »الثقافة الجديدة« التي ينشدون 
االنتماء إليها، وأن الشخصيات األفريقية 
عتها السلطة لم تجد قبواًل لها 

ّ
التي صن

لدى السود.
ــــن »األفــــــارقــــــة«  ــــرات الـــشـــخـــصـــيـــات مـ ــــشـ عـ
 في املجتمع األميركي، 

ً
أحدثت فرقًا هائا

فــلــن يــنــســى أحـــد أن مــايــكــل جــاكــســون لم 
، فللمرة األولى يتزاحم 

ً
يكن ظاهرة عابرة

تصويب

مصطفى قصقصي

4 ساعات  تحملق  أن   
ُ
»املــقــاومــة

مــتــتــالــيــة فـــي حـــــْرٍش بــعــيــد عبر 
منظار َمعطوب«

أن تمشي« كتب جان  »املــقــاومــة 
إميل، 

سرّية  كحرب عصابات  الــهــادئ 
في أنفاق الروح،  

على صخرة من جبال الخليل
وكان ذلك قبل أن يوِجَز قلَبه  

في ُمدّونة الفضاء
بريد  فــي  تنقيح،  دون  ــه، 

َ
ويــرســل
الغيوم  

شعوٌب من الصفصاف والحور 
ــتـــوال والــقــيــقــب والــصــنــوبــر  ــبـ والـ

احتشَدت 
ها الثكلى احترامًا 

َ
ت أغصان

َ
وأحن

 الطريق
ّ

للولد الذي لم يضل
 خضراء

ً
وعاد إليها فكرة

بعد أن نشر في األرض السجينة 
إرثها الثورّي 

املتطّرف في انحيازه إلى عبقرية 
املاء

وإلــــى فــصــاحــة الـــضـــوء الــيــومــّي 
البسيط في تفسير التراب

 فــي شعاب األلــب 
ً
ومشى طــويــا
شاهقة الثلوج، 

مستأنسًا الوعول والنسور التي 
تذبُح هواَء القمم وتمضُغه نيئًا  

نار حريتها عندما  وتتدفأ على 
تنخر الوحدة عظمها

ق مع 
ّ
ليدرك أن »املقاومة أن تتحل

، لتتأمل 
ً
رفــاقــك حــول الــنــار لــيــا

الجنود عبر املنظار«
في جبال الخليل. 

جان إميل ال يزال يمشي.. ويرى.
)جان إميل، ناشط  إيطالّي من 
مقاطعة Valle D’Aosta في 
شمال إيطاليا، تطّوع طويا في 
الخليل لحماية طاب املدارس 
الفلسطينيني من اعتداءات 
املستوطنني. القى حتفه 
منتحرًا(.

جان إميل
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باسل طلوزي

اقتــاع خيمــة  مــن  فــرج محتقنــا  يكــن  لــم 
االعتصام التي ثّبتها أمام مبنى الحكومة، 
العمــل  فــي  للمطالبــة بحقوقــه األساســية 
والعاج والحرية، ألنه اعتاد على مثل هذا 
االقتاع العنيف، بالجرافات والبلدوزرات 
املستوردة أساسا لفتح الطرق، كما تّدعي 
املطاطــي  الرصــاص  وإطــاق  الحكومــة، 
معــا،  والقهــر  للدمــوع  املســيلة  والغــازات 
علــى  تنهــال  التــي  الهــراوات  واســتخدام 
جســده بــدون رحمــة، وكأنه عــدّو تم الظفر 

به بعد طول مطاردات.
تلــك  فــرج،  يغيــظ  مــا  أكثــر  كان  الواقــع، 
القمــع،  لتبريــر  الحكوميــة  الروايــات 
يتبنونهــا  ومــن  الروايــات  تلــك  فبحســب 
فــرج  يكــون  األذنــاب،  الصحافيــن  مــن 
و»إضــرام  »الشــغب«،  بـ دائمــا  متهمــا 
وتحطيــم  حكوميــة  مؤسســات  فــي  النــار 
تقويــض  و»محاولــة  بــل  محتوياتهــا«، 
نظــام الحكــم«، أيضا. والغريب، أن ضمائر 
الصحافين تموت كلها، حن ُيطلب منها 
أن تكــون منصفــة فــي نقــل روايــة الطــرف 
روايتــه  ينقــل  أن  فــرج  قــرر  ولهــذا  اآلخــر، 

الشعبية للحدث، على النحو التالي:
للمطالبــة  فــرج  املواطــن  اعتصــام  »إثــر 
بحقوقه األساســية، تعّرض ألعمال شــغب 
املســيل  الغــاز  فيهــا  خدم 

ُ
اســت حكومــي 

املطاطــي،  والرصــاص  والقهــر،  للدمــوع 
والحــي أحيانــا، كمــا اســتعانت الحكومــة 
فــي شــغبها بآليــات ثقيلــة كان املفتــرض 
أن تكــون فــي خدمــة البنيــة التحتية للبلد، 
مــا أســفر عــن هــدم خيمــة االعتصــام، كمــا 
بمبــان  أضــرارًا  الحكومــة  قــوات  ألحقــت 
رسمية، أثناء همجيتها بفض االعتصام.. 
والتحطيــم  الشــغب  تهــم  ألصقــت  ثــم 

والتكسير باملواطن فرج«.
إلــى تقريــره بإعجــاب، ووضــع  فــرج  نظــر 

عنوانا له: »شغب الحكومة«.

تفتــرش  رصيفيــة  كائنــات  املتســولون 
فــي  ويكثــرون  املــدن  كل  فــي  الطرقــات 
املواســم واألعياد.. ومعالجة هذا املوضوع 
يســتهجن  رســام  لــكل  محبــب  شــيء  كاريكاتيريــا 
الطبقيــة الصارخــة والظلــم االجتماعــي.. ولــكل مــن 
واســتجداء  والتكاســل  الركــون  أيضــا  يســتهجنون 
املــارة بيــد ممــدودة أو قبعــة.. ال فــرق.. فالتســول لغة 

عاملية معروفة.

المتسولون 
في األرض

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

شغب الحكومة

شريط
مارينا ماركفيتش )روسيا(

القاضي 
والجالد!

الجالد يشكو الضحية في فلسطين )االتحاد اإلماراتية(

داعش وتشويه اإلسالم )الجزيرة السعودية(

عندما تكون الحرية هي العدو )الحياة اللندنية(رمضان يرحل حزينًا لحال األمة )محمود هنداوي / فيسبوك(

بريطانيا خرجت أم غرقت!؟ )موفق قات / فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

أعلن المدرب، 
يورغن كلوب، 
رفضه انضمام 
اإليطالي، 
ماريو بالوتيلي، 
إلى صفوف 
فريق ليفربول 
اإلنكليزي، بعدما 
أكد أنه خارج 
حساباته تمامًا، 
هذا الموسم، 
وبات المهاجم 
المثير للجدل 
الذي غاب عن 
إيطاليا في أمم 
أوروبا وتدهور 
مستواه كثيرًا 
يبحث عن ناٍد 
يلعب في 
صفوفه، 
وكان خارج 
حسابات مدرب 
الفريق السابق، 
رودجرز، إضافة 
إلى فشله مع 
ميالن.

)Getty( ماريو بالوتيلي من نجم إلى »عالة« على الفرق بسبب تدني مستواه

بالوتيلي... يضيع

أكد  البوسني ميراليم بيانيتش، الذي تم تقديمه 
رسميا كأحدث صفقات يوفنتوس، أنه اختار 
ارتداء القميص رقم 5 تيمنا بالنجم الفرنسي 

املعتزل ومدرب فريق ريال مدريد الحالي، زين 
الدين زيدان، الذي »ارتدى نفس القميص خال 

مسيرته«. وقال بيانيتش« سأرتدي الرقم 5. كنت 
أرتدي القميص رقم 15 املوسم املاضي، ولكنه ليس 

شاغرا هنا. لقد ارتدى زيدان هذا القميص )5( 
خال مسيرته، وأنا فخور بذلك ألنه مثلي األعلى«.

لم يجد القميص الذي ارتداه الاعب اإلنكليزي 
جيوف هورست في نهائي مونديال 1966 حينما 

سجل ثاثة أهداف ساهمت في فوز منتخب 
»األسود الثاثة« على أملانيا الغربية )2-4(، 

مشتريا في املزاد الذي عرض فيه للبيع في دار 
)سوثبيز( بإنكلترا. وقد عرض القميص للبيع 

مقابل ما بن 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني 
 و645 ألف يورو( ولكن لم 

ُ
)أي نحو بن 387 ألفا

يجد مشتريا له رغم االهتمام الكبير باملزاد.

تشارك السباحة الهولندية إنجه ديكر في 
األوملبياد للمرة الرابعة في مسيرتها، بعد 

اختيارها ضمن تشكيلة تضم 17 فردا  رغم 
اإلعان عن إصابتها بالسرطان، وخضوعها 

لجراحة في مارس/آذار املاضي، وغابت السباحة 
البالغة من العمر 30 عاما، والحاصلة على ذهبية 

سباق التتابع أربعة في مائة متر حرة في بكن 
2008 إضافة إلى ميدالية برونزية في 2004 

وفضية في 2012 عن بطولة أوروبا.

ميراليم بيانيتش
يختار رقم خمسة

تيمنًا بزيدان

عروض غير مناسبة 
لقميص هورست في 

مونديال 1966

سباحة هولندية
تشارك في ريو رغم 

إصابتها بالسرطان
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القاهرة ـ العربي الجديد

يــــرى املــتــفــائــلــون مـــن الــجــمــاهــيــر 
املصرية، بتحقيق حلم املونديال، 
مــــتــــوازنــــة، وأنـــهـــا  املـــجـــمـــوعـــة  أن 
فرصة ملنتخب مصر لرد اعتباره أمام الفريق 
الغاني، خاصة أن املنافسة هذه املرة بنظام 
الـــذهـــاب واإليـــــاب مــن خـــال مــجــمــوعــة تضم 
فريقني آخرين وليست مواجهة مباشرة، وأن 
ذلك أفضل من الوقوع في إحدى املجموعتني؛ 
الــثــانــيــة الــتــي ضــمــت الــجــزائــر والــكــامــيــرون 
ونــيــجــيــريــا وزامـــبـــيـــا أو الــثــالــثــة الـــتـــي وقــع 
فيها املغرب والغابون ومالي وكوت ديفوار، 
إضافة إلى امتاك املنتخب املصري لجيل من 
أفضل أجيال الكرة املصرية ومواهبها يقوده 
محمد صـــاح املــحــتــرف فــي رومـــا اإليــطــالــي 
ــال اإلنـــكـــلـــيـــزي،  ــ ــنـ ــ ومـــحـــمـــد الـــنـــنـــي فــــي األرسـ
ــتـــرب من  ــــذي اقـ وأخـــيـــرًا رمـــضـــان صــبــحــي الـ

ستوك سيتي اإلنكليزي .  
وعـــلـــق األرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كـــوبـــر املــديــر 
الفني للمنتخب املصري على ذلك بقوله إن 
منتخب غانا قوي وصعب، ولكن ليس معنى 
هذا أنه ال يمكن التغلب عليه والصعود على 

2829
رياضة

تقرير

حسابه، مشددًا على أن الوضع مختلف اآلن 
فالجهاز مختلف،  ثــاث سنوات مضت،  عن 

والاعبون أيضًا.
النفسية لهزيمة 6  اآلثـــار  أن  إنــه يعلم  وقــال 
/1 أمام غانا سيكون لها دور في مواجهتي 
البلدين، ولكنه متفائل بالصعود شريطة أن 
يلتف الجميع حول الفريق املصري ويسانده 
في الفترة املقبلة، مشيرا إلى أن الفريق الذي 
يريد الصعود لكأس العالم ال يهتم بالقرعة 
ــــذي يــخــشــى  وال مــــع مــــن يـــلـــعـــب، واملــــــــدرب الــ
منافسيه عليه أن يبحث عن عمل آخر ألنه ال 
يوجد في كرة القدم فريق سهل وآخر صعب، 
وإنــمــا مــبــاريــات لــهــا ظــروفــهــا األفــضــل فيها 
منافسه  واستغاال ألخــطــاء  تركيزا  واألكــثــر 

هو الذي يجني الثمار في النهاية.
ويرى املتفائلون أن التاريخ أيضًا في صالح 
املنتخب املصري الذي سبق له أن التقى غانا 
23 مرة منها مباراتان في تصفيات األوملبياد 
و3 في كأس األمم األفريقية، ومباراة في دورة 
فــي تصفيات  األلــعــاب األفريقية، ومــبــاراتــان 
إلــى 14 مباراة ودية  العالم، باإلضافة  كــأس 
ــة فـــــاز فــــي 11 مــــبــــاراة وتــــعــــادل فــــي 5  ــيــ دولــ
مباريات وخسر سبعًا، كما يرون أن ترتيب 
الفريق املصري أكثر  جــدول املباريات يخدم 
من أي فريق آخر في املجموعة، والذي يمكن 
أن يجعل من املباراة األخيرة على أرض غانا 
تــحــصــيــًا حــاصــًا بــجــمــع نــقــاط الــتــأهــل من 

الجوالت الخمس التي تسبقه.
الخوف من  أن عقدة  فيرون  املتشائمون  أمــا 
كبار القارة األفريقية وتحديدا فريق النجوم 
ــاح بــالــفــريــق املـــصـــري من  الـــســـوداء الــــذي أطــ
ويستشهدون  مذلة،  بهزيمة   2014 مونديال 
املصري  للفريق  الصعب  بالتأهل  ذلــك  على 
 2017 بالغابون  األفريقية  األمــم  بطولة  إلــى 
على حساب نيجيريا في أسوأ فتراتها، بعد 
انــســحــاب تــشــاد وإلــغــاء نتائجها والــتــعــادل 
ــهـــدف دون رد فــي  بـ نــيــجــيــريــا والــــفــــوز  فــــي 

اإلسكندرية بصعوبة بالغة.
ــــي صــفــحــاتــه  ــي مـــصـــر كـــلـــه لـــيـــس فـ ــ ــاضـ ــ ومـ
إال الــتــأهــل مــرتــني لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم ؛ 
أوالهــمــا عــام  1934  فــي إيطاليا، ويــقــال إنها 
كــانــت دعـــوة إذ لــعــب الــفــريــق مــبــاراتــني أمــام 
املــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي الــــذي كــــان يــضــم في 
الــيــهــود بعد  الــاعــبــني  مـــن  تشكيله غــالــبــيــة 
ــاز فـــي مــــبــــاراة الـــذهـــاب  ــ انـــســـحـــاب تــركــيــا وفـ
بالقاهرة  7 /1؛ أحرز مصطفى كامل هدفني 
ــة أهـــــــــداف ومــحــمــد  ــاثــ ــار الـــتـــتـــش ثــ ــتــ ومــــخــ

لــطــيــف هــدفــني وفـــي الـــقـــدس الــشــريــف حسم 
مــحــمــد لطيف  اإليــــاب  4 /1 سجلها  مـــبـــاراة 
ومختار التتش هدفني وعبد الرحمن فوزي ..  
وصعد بمجموع املباراتني لتكون مصر أول 
دولـــة عــربــيــة وأفــريــقــيــة وآســيــويــة تلعب في 
املونديال لتشارك ضمن  16  منتخبا تأهلت 
لــهــذا الـــعـــرس الــعــاملــي وكـــانـــت املــواجــهــة مع 
املنتخب املجري القوي في ذلك الوقت وخسر 

في نابولي  4/2. 
التي تأهلت فيها مصر فيها  الثانية  واملــرة 
كانت في إيطاليا  1990  أيضًا حيث جنبتها 
القرعة الــدور األول ولعبت في الــدور الثاني 
ــــاالوي  ضــمــن مــجــمــوعــة ضــمــت لــيــبــيــريــا ومـ
وكينيا وتصدرت ولعبت في الجولة األخيرة 
ــداف في  ــ ــــدون أهــ ــام الـــجـــزائـــر وتـــعـــادلـــت بـ ــ أمـ
القاهرة وسط  الجزائر وانتصرت في ستاد 
مــا يقرب مـــن 100  ألــف متفرج بهدف لحسام 
حــســن ..  وصــعــدت مــع الــكــامــيــرون ضــمــن  24  
منتخبا ووقعت في املجموعة السادسة مع 
ــا عـــام  1988  وإنــكــلــتــرا  ــ هــولــنــدا بــطــلــة أوروبــ
وأيـــرلـــنـــدا ..  وتـــعـــادلـــت مـــع األولـــــي  1/1  ومــع 
الــثــانــيــة بـــدون أهــــداف وخــســرت مــن الثالثة 

بهدف دون رد . 
مــرتــان فقط هما كــل تــاريــخ مصر  مــع كأس 
تــا عندما كان  أنهما جــاء الــعــالــم ، والــغــريــب 
يمثل أفريقيا ومعها آسيا فريق واحــد كما 

حــــدث فـــي  1934  وعــنــدمــا أصـــبـــح ألفــريــقــيــا 
مقعدان كما جرى في عام  1990..  والطريف 
ــاع حـــصـــة أفـــريـــقـــيـــا إلــــــى  5   ــ ــفــ ــ أنــــــه مـــنـــذ ارتــ
فــي فرنسا  مــن دورة  1998   اعــتــبــارًا  مــقــاعــد 
واملصريون جرحى فيما صعدت دول لم تكن 
فــي الــصــورة مثل توغو وأنــغــوال والسنغال 
وجــنــوب أفــريــقــيــا،  إضــافــة إلــى كــوت ديــفــوار 
والــكــامــيــرون ونيجيريا واملــغــرب والــجــزائــر 
وتـــونـــس بــيــنــمــا بــقــيــت أول دولـــــة أفــريــقــيــة 
الــقــدم رسميا  كــرة  وعربية وآســيــويــة لعبت 

عام  1921  على الخط ! 
املصرية هي صاحبة  الكرة  أن  من  وبالرغم 
الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات الــفــوز بكأس 
األمـــم األفــريــقــيــة وهـــي  7، وبــالــرغــم مــن أنها 
أنــجــبــت نــجــومــا كـــبـــارا عــلــى رأســـهـــم صــالــح 
سليم ومحمود الجوهري ومحمود الخطيب 
وفـــــــاروق جــعــفــر وطـــاهـــر أبــــو زيــــد وحــســام 
حسن ورضا عبد العال وأحمد حسن وحازم 

كوبر: الفريق الذي يريد 
الصعود ال يهتم بالقرعة 

وال مع من يلعب

كونتي يعرف جيدًا 
خصال المهاجم 

األرجنتيني هيغواين

إمـــام ومــحــمــد أبـــو تــريــكــة إال أن حظها كــان 
قليا في اللعب بكأس العالم ..  والطريف أن 
أفريقيا  فــازت بها بكأس  التي  السنوات  كل 
لـــم تــصــعــد إلــــى املـــونـــديـــال ..  حــــدث ذلــــك عــام 
ــام    1986  فــلــم تــتــأهــل ملــونــديــال املــكــســيــك وعـ
1998  فلم تلعب في نهائيات فرنسا وأعوام 
أملانيا  إلــى  تذهب  فلم  و 2010   و 2008     2006 
املرة  أفريقيا ..  حتى في  ومــن بعدها جنوب 
الوحيدة التي تم فيها دمج تصفيات كأس 
أفــريــقــيــا مــع تــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم لــم يكن 
التصفيات  هـــذه  لعنة  إن  بــل  نصيب   ملــصــر 
حرمت الفراعنة من الذهاب إلى كأس أفريقيا 
 2012  و2013 و2015، واألكثر من ذلك أنه لم 
نــظــام املجموعات  املــصــريــة  الــكــرة  ينفع مــع 
في التصفيات وال نظام الذهاب واإلياب وال 
حتى دمج تصفيات أفريقيا مع كأس العالم.

والطريف أن دول الشمال األفريقي هي التي 
قطعت أرجل املصريني من كأس العالم منذ 
عــام  مستقلة  تصفيات  ألفــريــقــيــا  أصــبــح  أن 
 1974 فأخرجتهم تونس  3  مرات في دورات 
بهم  املغرب  وأطــاحــت  و 1998..   و 1978     1974 
في دورتي  1982  و 1986..  وحرمتهم الجزائر 
في دورة  2010  الشهيرة بعد مباراة فاصلة 
في السودان خسروها بهدف دون رد،  إضافة 
إلى دورها في إقصائهم بطريق غير مباشر 

من بعض الدورات . 

بيليه يطلق أغنية بمناسبة أولمبياد ريو
أطلق أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، أغنية أسماها »األمل« بمناسبة دورة 
األلعاب األوملبية التي ستستضيفها ريو دي جانيرو في الفترة من 5 إلى 21 
أغسطس/آب املقبل. وأعلن »الجوهرة السوداء« عبر حسابه على موقع )تويتر( 
أيــام فقط من  أنــه قــام بتأليف وتسجيل األغنية، وذلــك بعد أربعة  االجتماعي 

زواجه من البرازيلية ذات األصول اليابانية، مارسيا سيبيلي أوكي.
الذي  بيليه )75 عامًا(،  املوسيقى دائمًا ما كانت حاضرة في حياة  أن  يذكر 
يعتبر »أفضل رياضي في القرن العشرين«. وسبق لبيليه أن شارك في أغنيات 
كما  كــارلــوس،  روبــرتــو  إلــى جانب  وأيضًا  ريجينا،  إليس  الراحلة  املطربة  مع 
ساهم في إنتاج أعمال موسيقية مع سرجيو مينديس وكتب أغاني لألطفال.

المنتخب األولمبي المكسيكي يواصل معسكره
اختتم منتخب املكسيك األوملبي لكرة القدم ثاني أيام املران في معسكره بمدينة 
)ريو  األوملبية  األلعاب  دورة  في  اللقب  للدفاع عن  استعدادًا  مكسيكو سيتي 
راؤول جوتييريز،  املكسيكي،  للمنتخب  الفني  املدير  قيادة  2016(. وفي ظل 
البرازيل مرانًا في  أوملبياد  الذين تم اختيارهم لخوض  الـــ18  الالعبون  أجــرى 
صالة األلعاب ملدة تجاوزت نصف ساعة، بينما استكملت التدريبات في أرض 

امللعب ملدة ساعة ونصف الساعة باملساء.

الحكومة الفنزويلية توّفر طائرة لجلب المحترفين
وافقت الحكومة الفنزويلية على طلب رافائيل دوداميل، مدرب منتخب فنزويال 
لكرة القدم، بتخصيص طائرة لالعبني املحترفني في أوروبا لتنقلهم مباشرة 
إلى مدينة بارانكيا الكولومبية حيث سيخوضون الجولة السابعة لتصفيات 

أميركا الجنوبية املؤهلة لكأس العالم في روسيا )مونديال 2018(.
القدم  لكرة  الفنزويلي  لالتحاد  املالي  املدير  بيراردينيللي،  وصــرح خيسوس 
»لقد أبلغني الرئيس ووزير الرياضة أن أوفر التمويل الالزم للطائرة الخاصة«.

العاصمة  أوالهما من  تقلع  أنــه سيتم تخصيص طائرتني،  املسؤول  وأوضــح 
يــوم األحــد 28  اإلسبانية مدريد واألخـــرى من كــاراكــاس )عاصمة فنزويال( 
أغــســطــس/آب املــقــبــل، كــي يــتــم نــقــل كــل العــبــي املنتخب إلـــى مــديــنــة بارانكيا 

ليخوضوا املباراة أمام كولومبيا يوم الخميس أول سبتمبر/أيلول املقبل.

ويليان يجدد عقده مع تشيلسي حتى عام 2020

البرازيلي  مهاجمه  عقد  تجديد  القدم  لكرة  االنكليزي  تشيلسي  نــادي  أعلن 
 27( دا سيلفا  بورجيس  ويليان  ووقــع  عــام 2020.  )الــصــورة( حتى  ويليان 
عامًا(، الذي حصل على لقب أفضل العب في النادي اللندني املوسم املاضي، 

على العقد الجديد الذي يمتد ألربعة مواسم.
وقال املهاجم البرازيلي في تصريحاته ملوقع النادي الرسمي على االنترنت »أنا 
سعيد جدًا لتوقيع العقد الجديد مع تشيلسي، لقد كان االستمرار مع النادي 

حلمًا لي وسأحاول املساهمة في حصول النادي على ألقاب أكثر«.
وتابع »لقد استمتعت كثيرًا منذ انضمامي للنادي منذ ثالثة أعوام، لقد فزت 
بألقاب وتم اختياري أفضل العب في املوسم، واآلن أتمنى مواصلة مسيرتي 

هنا بنفس املستوى والوصول لنجاحات أكثر«.

بدرو ليون ينضم لنادي إيبار من أجل مدربه
القدم،  لكرة  إيبار  لنادي  قــرار انضمامه  أن  ليون  بــدرو  الالعب اإلسباني  أكــد 
بمجرد  جــاء  إسبانيا،  شــمــال  الباسك  بإقليم  جيبوثكوا  مقاطعة  فــي  الــواقــع 
اهتمام املدرب خوسيه لويس مينديليبار بالتعاقد معه، وأكد أنه »في خدمته«.

وتم تقديم ليون )29 عامًا(، العب ريال مدريد السابق، قادمًا من نادي خيتافي، 
بجانب املدافع الفرنسي فلوريان لوجون )25 عامًا( قادمًا من نادي خيرونا.

وأكد ليون في املؤتمر الصحافي أنه فخور باالنضمام »لعائلة إيبار«، وأنه لم 
يتردد أن يكون »في خدمة مينديليبار مرة أخرى«.

دخل أرسنال اإلنكليزي في منافسة مع جاره 
ــن أجــــل الـــحـــصـــول على  الــــلــــدود، تــشــلــســي، مـ
مهاجم  هيغواين،  غونزالو  الــهــداف،  خدمات 
لكرة  األرجنتني  ومنتخب  اإليطالي  نابولي 
الدولي  القدم، في صفقة تتضمن تخليه عن 
موقع شبكة  ذكــر  أوليفييه جيرو.  الفرنسي، 
ــكـــاي ســـبـــورتـــس« الــبــريــطــانــيــة أن فــريــق  »سـ
املدرب الفرنسي، أرسني فينغر، مستعد لدفع 
60 مليون يورو من أجل الحصول على هداف 
الــــدوري اإليــطــالــي للموسم املــاضــي، إضــافــة 
التخلي عــن جــيــرو لنابولي عــوًضــا عن  إلــى 
ــــذي وضـــعـــه الــفــريــق  دفــــع الــبــنــد الـــجـــزائـــي، الـ

اإليطالي وقدره 94 مليون يورو.
وتحدثت وسائل اإلعام اإليطالية عن برودة 
دي  أوريليو  نابولي،  رئيس  بني  العاقة  في 
األخير  رفــض  بعدما  وهيغواين،  لورنتيس، 
تمديد عقده مع النادي الجنوبي، ما قد يفتح 
الــبــاب أمــام إمكانية رحيله عــن ملعب »ســان 

باولو« رغم أهميته بالنسبة للفريق.
واعــــتــــاد نـــابـــولـــي عــلــى الــتــخــلــي عـــن نــجــومــه 
كما  كبيرة،  الصفقة  كانت  إذا  تــردد  أي  دون 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

األطــرش،  مــاري  الفلسطينية،  السباحة  تمثل 
بادها في أوملبياد ريو دي جانيرو املقرر أن 
بمشاركة  الــبــرازيــل  فــي  املقبل  الشهر  تنطلق 
نخبة من أبــرز وأملــع نجوم الرياضة العاملية، 
حــيــث تـــخـــوض مــنــافــســات مــســابــقــة 50 مــتــرًا 
ســـبـــاحـــة حــــــرة، وتــســتــعــد بــــــدون راحــــــة لــهــذا 
الحدث على الرغم من املوارد املحدودة املتاحة 
ــانــــات الـــتـــي تعصف  ــكــ لـــهـــا. والــــظــــروف واإلمــ
تواجد  بسبب  دائمًا  الفلسطيني  بالرياضي 
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي الــــذي يــضــع الــعــراقــيــل 
حلوا  أيــنــمــا  الفلسطينيني  الــريــاضــيــني  أمـــام 
وارتحلوا بهدف إيقاف ابداعاتهم الفذة التي 
بأسره  للعالم  إظهارها  ويــريــدون  يملكونها 
مــن أجــل إثــبــات الــقــدرات وكسر قيد االحتال 

وكسب القضية الفلسطينية. 
ويـــتـــولـــى مـــوســـى نـــــــواورة تـــدريـــب الــســبــاحــة 
ــد انــتــهــيــا  ــاري األطـــــــرش، وقــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، مـ
ــعـــدادت قــبــل الــتــوجــه  ــتـ بــالــفــعــل مـــن آخــــر االسـ

كانت الحال عندما تخلى عن األوروغواياني 
إيزيكييل  كــافــانــي واألرجــنــتــيــنــي  أديــنــســون 
ــتــــزي، ملــصــلــحــة بــــاريــــس ســـــان جـــرمـــان  ــيــ الفــ
الفرنسي، لكن ما يعرضه أرسنال قد ال يكون 
ــاره تــشــلــســي مهتم  ــ كـــافـــيـــا، خــصــوصــا أن جـ
أيـــضـــا بـــالـــاعـــب األرجــنــتــيــنــي الـــــذي أصــبــح 
ــداف فــــي تـــاريـــخ  ــ ــ املــــوســــم املــــاضــــي أفــــضــــل هـ
ــــدوري اإليـــطـــالـــي، بــعــدمــا ســجــل 36 هــدفــا،  الــ
نــوردال،  السويدي، غونار  محطما بذلك رقم 

الذي سجل 35 هدفا مع ميان عام 1950.
وكشفت صحيفة »أس« اإلسبانية أن تشلسي 
قــد يتخلى عــن مــهــاجــمــه اإلســبــانــي، دييغو 
كـــوســـتـــا، لــفــريــقــه الـــســـابـــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
التعاقد مع  أجــل تمويل قسم مــن صفقة  مــن 
لم  اإلسباني  املهاجم  وأن  خاصة  هيغواين، 
ينجح في التأقلم مع أجواء »البلوز«، وصرح 
الرحيل  فــي  فــي أكثر مــن مناسبة عــن رغبته 
بــعــد الــضــغــط اإلعـــامـــي الــــذي صـــار مسلطا 
عــلــيــه، وفــشــلــه فــي إيــجــاد تـــوازنـــه، والــحــاســة 
الــتــهــديــفــيــة الــتــي رافــقــت تــجــربــتــه مــع املـــدرب 
سيميوني بنادي أتلتيكو وجعلته من أفضل 

إلـــى الــجــزائــر لــانــضــمــام إلـــى بعثة فلسطني، 
وحيث ستختتم تدريباتها قبل االنطاق إلى 
الــذي يبدأ في  البرازيل لخوض أوملبياد ريــو 

الخامس من أغسطس/آب املقبل. 
ــاري هـــو 29.91 ثــانــيــة، أي  ــم ملــ لــكــن أفــضــل رقـ
أبطأ بخمس ثــوان عن الرقم املطلوب للتأهل 
ــافـــس األطـــــــرش بــفــضــل  ــنـ ــى األوملــــبــــيــــاد. وتـ ــ إلـ
التي  للدول  الدولية  األوملبية  اللجنة  برنامج 
لم يتمكن أبطالها األوملبيون من تحقيق الحد 
األدنى املطلوب للتأهل. وفي مقابلة مع وكالة 
ـ  »نــواجــه نحن  الشابة:  السباحة  )إفـــي( قالت 
للمشاركة  عــديــدة  صــعــوبــات  ـ  الفلسطينيني 
في املنافسات العاملية، ليس لدينا تجهيزات 
مثل تلك املوجودة في دول أخرى«، األمر الذي 
دفعها لتكثيف جرعة تدريباتها بواقع مرتني 
يوميًا ملغادرة بادها في أفضل حالة ممكنة.

الواقعة على  وتوجد بمدينة القدس املحتلة، 
بــعــد ثــمــانــيــة كــلــم مــن بــيــت ســـاحـــور، مسابح 
األطـــرش تضطر  مــتــرًا، لكن  أوملبية بطول 50 
للتدرب في مسابح طولها 25 مترًا فقط إذ إن 
ملــغــادرة  تــرفــض منحها تصريحًا  »إســرائــيــل 
الــضــفــة الــغــربــيــة إال فـــي مــنــاســبــات مــعــدودة 
مثل أعياد املياد أو عيد الفصح«. وأوضحت 
األطــــرش »تــجــهــيــزاتــنــا مـــحـــدودة. عـــدم وجــود 
مسابح أوملبية )في فلسطني( يؤدي لعقبات، 
لكننا نتحلى بالطموح ونرغب في رفع علمنا 
أنــحــاء  فــي جميع  الفلسطينيني  اســـم  وحــمــل 

العالم«.
من جانبه، أعــرب مدربها موسى نــواورة عن 

الاعبني في الدوري اإلسباني، ومحط أنظار 
كبار األندية في أوروبــا التي دخلت منافسة 

قوية من أجل التعاقد معه.
دييغو  األرجنتيني،  أتلتيكو  مــدرب  ويسعى 
ســيــمــيــونــي، جـــاهـــدًا لــتــعــزيــز هـــجـــوم فــريــقــه 
مــن أجـــل مــحــاولــة مــزاحــمــة بــرشــلــونــة وريـــال 
مدريد على اللقب املحلي، على أمل الفوز به 
بعدما حسم املوسم املاضي ملصلحة النادي 
الــكــاتــالــونــي فــي املــرحــلــة األخــيــرة، كما كانت 
الحال بالنسبة ملسابقة دوري أبطال أوروبا 
النهائية  مباراتها  إلــى  أتلتيكو  وصــل  الــتــي 
ــبـــل أن يـــخـــســـر بـــركـــات  املــــوســــم املـــــاضـــــي، قـ

الترجيح أمام جاره ريال.
وسبق ألتلتيكو أن عرض في كانون الثاني/

يناير املاضي على تشلسي 32 مليون جنيه 
إسترليني )حوالى 38 مليون يورو( من أجل 
الــتــخــلــي عـــن كــوســتــا بــحــســب صــحــيــفــة »ذي 
اللندني  النادي  البريطانية، لكن مالك  صن« 
الروسي، رومــان إبراموفيتش، لم يكن راغبا 
في خسارة مهاجم في منتصف املوسم رغم 

أنه لم يكن يقدم املستوى املطلوب.
ومـــع دخــــول هــيــغــوايــن عــلــى الــخــط بالنسبة 
لتشلسي ومدربه الجديد، اإليطالي أنطونيو 
كونتي، قد يحقق كوستا رغبته في االلتحاق 
مجددا بالفريق الذي تركه عام 2014، خاصة 
وأن كــونــتــي يـــعـــرف جـــيـــدا خـــصـــال املــهــاجــم 
األرجنتيني، وقيمة اإلضافة إلى قدمها منذ 

التحاقه بنادي نابولي.
)فرانس برس(

ثقته في نجاح مــاري األطــرش، قائًا، إنه من 
أجل تعويض الفارق في طول املسبح فإنهما 
»يــعــمــان بجهد كــبــيــر«. وســبــق لــأطــرش أن 
ولبنان  بالصني  عاملية  منافسات  في  ظهرت 
وقطر ودبي وروسيا، وعلى الرغم من إدراكها 
أن أرقــامــهــا ال تــصــل لــلــحــد األدنــــى املــطــلــوب، 

إال أنــهــا تــعــرب عــن فــخــرهــا »بــإيــصــال رســالــة 
»أقــدم  وتــؤكــد  للعالم«.  الفلسطينية  القضية 
مــشــاركــتــي كــهــديــة لــلــفــلــســطــيــنــيــني«. بــاملــثــل، 
تحظى  أنــهــا  الفلسطينية  الــســبــاحــة  كــشــفــت 
جميع  وشجعت  الطفولة  منذ  والديها  بدعم 
الــريــاضــيــني عــلــى »مـــواصـــلـــة الـــتـــدريـــب حتى 

فلسطني  بعثة  وتــضــم  طموحاتهم«.  تحقيق 
ألوملــبــيــاد ريـــو، ســتــة ريــاضــيــني هــم السباحة 
ماري األطرش والسباح محمد جبريل والعداء 
محمد أبـــو خــوســه والـــعـــداءة مــيــادة الصياد 
والعــــب الـــجـــودو ســيــمــون يــعــقــوب والـــفـــارس 
كـــريـــســـتـــيـــان تـــســـيـــمـــرمـــان وكـــلـــهـــم يــطــمــحــون 
بتمثيل بادهم خير تمثيل والتأكيد على أن 

الرياضة الفلسطينية حية ال تموت.

ميادة الصياد... عداءة في األولمبياد
البلد األم فلسطني  فــخــورة جــدًا بتمثيل  »أنــا 
في األوملبياد«، بهذه الكلمات صرحت ميادة 
مــعــاويــة الــصــيــاد 23 عــامــًا لــلــمــوقــع الــرســمــي  
 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فـــفـــي ســـن ــيــ ــبــ لــلــجــنــة األوملــ

الثامنة سّلمت قدميها للريح، أطلقت العنان 
لطموحها بالركض، تجري لذاتها، أخذت على 
عاتقها تحقيق الحلم بالوصول إلى أوملبياد 
العداءة الصياد  أرادت.  البرازيل فكان لها ما 
من القدس املحتلة، آمنت بنفسها كفتاة قادرة 
على تحقيق اإلنجاز، فنجحت كأول رياضية 
إلى  بالتأهل  فلسطينية ورياضي فلسطيني 
األلــعــاب األوملــبــيــة بشكل مــبــاشــر، بــعــد الــفــوز 
الدولي  الثالث في ماراثون هامبورغ  باملركز 
 إصــرارهــا أخذها 

ّ
أن إال  قـــدره 2:41:44،  بــزمــن 

الرقم  هــذا  تحطيم  فــي  نجحت  حينما  بعيدًا 
الحقًا في ماراثون دبي الدولي بزمن ساعتني 
و 39 دقيقة، ومازالت تعمل وتجتهد لتحسني 
الــرقــم أكــثــر فأكثر مــع بــقــاء شهر تقريبًا على 

انطاقة املنافسات الرسمية.

ماري األطرش... سبّاحة فلسطينية في ريوهيغواين يشعل المنافسة في الدوري اإلنكليزي

اإلسماعيلية،  مدينة  نيابة  ــرّرت  ق
الفني  المدير  حسن؛  حسام  حجز 
البورسعيدي،  المصري  لفريق 
مصطفي،  حــســن  ــده  ــاع ــس وم
أربعة  بــدر،  وليد  اإلداري  والمدير 
أيام على ذمة التحقيق، إلى حين 
اتهامهم  حــول  التحريات  ورود 
باالعتداء على أمين شرطة يعمل 
في مديرية اإلعالم بمديرية األمن، 
مع  األخيرة  المصري  مباراة  خالل 
غزل المحلة في الدوري المحلي، 
وكذلك اتهامهم بسرقته باإلكراه.

حجز حسام حسن 
أربعة أيام

صار أمر مغادرة 
هيغواين نابولي مسألة 

وقت ال غير في ظل 
المنافسة الكبيرة عليه

كغيرها من المتسابقات 
اللواتي يحاربن رياضيًا من 

أجل كسر قيد االحتالل 
اإلسرائيلي تخوض تمثيل 

فلسطين في ريو 2016

)Getty( الجمهور المصري ينتظر الحلم

)Getty( مواجهة نيجيريا منحت دفعًا معنويًا مهمًا لالعبين

)Getty( كوبر أمام أصعب اختبار

)Getty( محمد صالح يحمل آمال المصريين

)Getty( هيغواين يستعد لطي صفحة نابولي)Getty( األطرش تعرب عن فخرها بإيصال رسالة القضية الفلسطينية للعالم

الحلم 
المصري

بعد  بالتأهل  بين متفائل  ما  المصريون  انقسم 
من  متشائم  بين  وما  القرعة،  سحب  عملية 
التواجد في مجموعة واحدة مع المنتخب 
مونديال  من  الفراعنة  أقصى  الذي  الغاني 

البرازيل

الجمهور منقسم 
بين التفاؤل والخوف

مباريـات
      األسبـوع
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ــال عــــلــــى حـــســـاب  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ بـــــفـــــوز الـ
الــتــي  والـــفـــرحـــة  األرض،  أصـــحـــاب 
ــب لـــــم يــــكــــن مـــعـــروفـــا  ــ ــ جـــلـــبـــهـــا العـ
ماسيدو  أنطونيو  إيديرزيتو  هــو  للكثيرين 
)إيــــديــــر(، صــاحــب هـــدف الــتــتــويــج فـــي مــرمــى 
فرنسا، أسدل الستار على بطولة أمم أوروبا 
2016 الـــتـــي شـــهـــدت زيــــــادة عــــدد الـــفـــرق إلــى 
24 وبــالــتــالــي عـــدد املـــبـــاريـــات، لــكــن خــلــت من 
األداء املمتع. وكــان لالعب إيدير، مهاجم ليل 
التي  البطولة  فــي  األخــيــرة  الكلمة  الفرنسي، 
بات على إثرها بطال قوميا في بــالده، ورغم 
قــلــة مــشــاركــاتــه مــع املــنــتــخــب، لــكــن التسديدة 
التي سكنت شباك الحارس، هوغو  لوريس، 
التي  البرتغال  تاريخ  في  اسمه  معها  حفرت 

توجت بأول لقب في تاريخها.
ومنح تتويج البرتغال العبني مثل الحارس، 
روي بــاتــريــســيــو )ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة( لقب 
وريــنــاتــو سانشيز  بالبطولة،  حـــارس  أفــضــل 
)بــايــرن ميونخ( أفضل العــب صــاعــد، وبيبي 
)ريال مدريد( أفضل العب في املباراة النهائية.
وقال املدافع املخضرم، الذي زامل رونالدو في 
رفــع كــأس أوروبـــا مع البرتغال وكــأس دوري 
األبــطــال مــع ريـــال مــدريــد: »كـــان األمـــر صعبا 
ــــالق  ــا فـــقـــدنـــا أفـــضـــل العــبــيــنــا عـــلـــى اإلطـ ــنـ ألنـ
ــــذي وضــعــنــا فيه  )كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو( الـ

اليورو... 
أفراح وأحزان

تّوجت  التي   ،)2016 )يورو  القدم  لكرة  أوروبا  أمم  كأس  بطولة  تدخل  لن 
بها البرتغال، التاريخ كونها فقط شهدت أداًء باهتًا في مباريات عديدة أو 
لزيادة عدد المنتخبات المتنافسة إلى 24 فريقًا، بل ألنها انتهت أيضًا برسم 

ابتسامة على وجوه العبين أبلوا بالء حسنًا

3031
رياضة

تقرير

آمالنا. بإمكانه التسجيل في أية لحظة، كلنا 
قــدراتــه. عندما شعر بعدم قدرته على  نعرف 
الــركــض فــي امللعب حثنا على ضـــرورة الفوز 
من أجله. بذلنا كل ما أوتينا من قــوة وجهد 

من أجل الفوز«.
نــهــائــي يــــورو 2016 هـــو الــســابــع عــشــر الـــذي 
يــخــوضــه رونـــالـــدو؛ تسعة خــاضــهــا بقميص 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنـــكـــلـــيـــزي، وســـتـــة مع 
ــدون« األراضـــي  ريـــال مــدريــد. كــذلــك يــغــادر »الــ
الفرنسية كـــأول العــب يسجل فــي أربـــع نسخ 
و2012  و2008   2004( الـــيـــورو  مـــن  مــخــتــلــفــة 
و2016(.  »حالفنا بعض الحظ، للفوز بالكأس 
كان ال بد من الحظ. هذا العام في التشامبيونز 
مع ريال مدريد وقف الحظ بجانبنا أيضًا. ال 
يوجد أبطال دون حظ«، هكذا صرح رونالدو 

للتلفزيون البرتغالي.
إضــافــة إلـــى تــتــويــج الــبــرتــغــال بــالــلــقــب، تألق 

أنطوان  الفرنسي  املنتخب  صفوف  في  كذلك 
غــريــزمــان، كــأفــضــل هــــداف واخـــتـــاره االتــحــاد 
القدوم )يويفا( كأفضل العب  األوروبــي لكرة 
أتلتيكو  مهاجم  وســجــل  أيــضــا.  البطولة  فــي 
مـــدريـــد ســتــة أهـــــــداف، وهــــو املـــعـــدل الـــــذي لم 
منذ  السابقة  البطوالت  نسخ  مــن  أي  تشهده 
الفرنسي،  األسطورة  عندما سجل   1984 عام 

ميشيل بالتيني، تسعة أهداف.
لكن لقب الــهــداف وأفــضــل العــب بالبطولة لم 
يــــرض طـــمـــوح غـــريـــزمـــان: »هــــو ثـــانـــي نــهــائــي 
أخــســره فــي شــهــر... يــا لــه مــن حــظ عــاثــر«، في 
إشارة إلى خسارته نهائي دوري األبطال مع 

فريقه أمام الريال في 28 مايو/أيار املاضي.
وفي منتخب »الديوك« علت صيحات العبني 
ــــت هــــام(  آخــــريــــن مـــثـــل ديـــمـــتـــري بـــايـــيـــت )وســ
ومـــوســـى ســيــســوكــو )نـــيـــوكـــاســـل(، بــيــنــمــا لم 
يــظــهــر نــجــم فـــريـــق يــوفــنــتــوس، بــــول بــوغــبــا، 

بالشكل املتوقع.
وعــــــاش الـــظـــهـــيـــر الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــس إيـــفـــرا 
خروجًا جديدًا من نهائي بطولة يشارك فيها 
مع فريقه أو منتخب بالده، وذلك بعد سقوط 
»الديوك« أمام البرتغال في نهائي كأس األمم 
لــيــنــافــس األملــانــي  )يـــــورو 2016(،  ــة  ــيــ األوروبــ
مايكل باالك على لقب »أكثر العب منحوس«.

ولــم يفز إيــفــرا ســوى بنهائي واحــد مــن أصل 
ستة خاضها على الصعيد القاري، مع الفرق 
الــتــي لــعــب لــهــا ومنتخب بــــالده، وهـــو مــا زاد 
معاناته مع اقتراب نهاية مسيرته مع فرنسا، 
وعـــــدم تــحــقــيــقــه أللـــقـــاب مـــع مــنــتــخــب بــــالده، 
ــــالل وتــغــيــيــر  ــاء فـــي فـــتـــرة إحـ ــه جــ وخـــاصـــة أنــ
انــتــصــارات مــونــديــال 1998  فــي املنتخب بعد 
التاريخ  يــورو 2016  ويــورو 2000. وستدخل 
كونها شهدت للمرة األولى زيادة عدد الفرق 
إلى 24 ، األمر الذي لم يضف مزيدا من اإلثارة. 
االفتتاحية  املــبــاراة  في  املرتفع  املستوى  لكن 
واألداء الكبير الذي ظهرت به ويلز وأيسلندا 

منحا مذاقا مغايرا للبطولة. 
ــاريــــث بــيــل  ــز، غــ ــلــ وخـــطـــف ثـــنـــائـــي هـــجـــوم ويــ
)ريــال مدريد( وروبــســون كانو )بــدون فريق( 
أيسلندا جونارسون  األضــواء بجانب العبي 

)كارديف سيتي( وبيارنسون )بازل(.
على النقيض من ذلك، نالت االنتقادات كثيرا 
من منتخبي إسبانيا وإنكلترا، كما أن أملانيا، 
بــطــلــة الــعــالــم، لــم تــظــهــر عــلــى الــنــحــو املــتــوقــع 

وخرجت من نصف النهائي.
وتــســبــبــت هـــــذه الـــنـــتـــائـــج فــــي الــقــطــيــعــة بــني 
املنتخب اإلسباني ومدربه ديل بوسكي، كما 

ودع روي هودجسون منتخب إنكلترا، 
ــة مــع  ــلـ ــرحـ ــة الـ ــلـ ــا قــــــررت مـــواصـ ــيـ ــانـ وفـــقـــط أملـ
ــدرب  ــ ــم لــــــوف مـ ــيــ ــواكــ مــــدربــــهــــا، حـــيـــث قــــــال يــ
ــه ســيــظــل فــــي مــنــصــبــه  ــ املــنــتــخــب األملــــانــــي إنـ
لــيــقــود رحـــلـــة بــطــل الـــعـــالـــم لـــلـــدفـــاع عـــن لقبه 
القدم 2018 في روسيا  لكرة  العالم  كــأس  في 
البداية بشأن االستمرار بعد  تــردده في  رغــم 
ــام فــرنــســا قــبــل نهائي  الــخــســارة املــحــبــطــة أمــ
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لوف: أنا متحمس بشأن 
االستمرار في العمل مع 

هؤالء الالعبين

كرانيفيتر: إشبيلية سينافس على كل شيء
قال العب الوسط األرجنتيني، ماتياس كرانيفيتر، لدى تقديمه في إشبيلية، إن فريقه 
ــذي يـــرى أنـــه حقق  الــجــديــد سينافس »عــلــى كــل شــــيء«، مــشــيــدا بــالــفــريــق األنــدلــســي الـ
»مكاسب هامة« مؤخرا. وقال كرانيفيتر إنه منذ وصوله  إلى إشبيلية لم يسنح له الوقت 
سوى للمشاركة في »تدريبني مكثفني«، وأضاف مستدركا »بالتأكيد مع مرور األيام، 

سيكون هناك تواصل ألعلم ما يريده املدرب«.
ان  إلى  أتلتيكو مدريد،  إلى إشبيلية معارا من  الــذي وصل  الدولي األرجنتيني،  وأشــار 
كثيرا من الالعبني كانوا بنفس مركزه في ناديه السابق، ولكنه يحظى اآلن في إشبيلية 

بفرصة ليظهر كفاءته ومهاراته، مضيفا »ولذا، فإنني سعيد للغاية لوجودي هنا«.

برشلونة يضم الفرنسي ديني رسميًا
قـــال بــرشــلــونــة اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم إنـــه ضم 
الــفــرنــســي الــدولــي لــوكــاس ديــنــي )الـــصـــورة( من 
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان بــعــقــد لــخــمــس ســنــوات 
 18.27( يـــورو  مليون   16.5 بلغ  مبدئي  بمقابل 
البالغ  األيــســر  الظهير  وأمــضــى  دوالر(.  مــلــيــون 
إلــى روما  املاضي معارًا  املوسم  عمره 22 عامًا 
حيث سجل هدفًا واحــدًا في 32 مــبــاراة بــدوري 
العاصمة  فريق  ليحتل  اإليطالي  األولـــى  الــدرجــة 
املــركــز الــثــالــث فــي الــتــرتــيــب. وقـــال برشلونة في 
التفاق  برشلونة  »توصل  اإلنترنت  على  موقعه 
مع باريس سان جيرمان لضم الفرنسي لوكاس 
القادمة«. وأضاف »دفع برشلونة مبدئيًا  البالغ عمره 22 عامًا للمواسم الخمسة  ديني 
16.5 مليون يورو مع إمكانية دفع أربعة ماليني أخرى وفقًا لنتائج الفريق وأداء الالعب. 

يبلغ الشرط الجزائي في عقد ديني 60 مليون يورو«.

هوبيرغ يرحل عن بايرن وينضم إلى ساوثامبتون
غادر العب خط الوسط الدنماركي الدولي، بيير إميلي هوبيرج، صفوف بايرن ميونخ 
وبلغ  مقبلة.  مواسم  لخمسة  يمتد  بعقد  اإلنكليزي  ساوثامبتون  إلــى  وانضم  األملــانــي 
املنصرم  املوسم  أمضى  والــذي  عاما   20 البالغ  هوبيرج،  انتقال  لصفقة  املــادي  املقابل 
انضمام  يــورو(. وتسبب  مليون   15( إسترليني  مليون جنيه   12.8 إلــى شالكه،  معارا 
العب الوسط البرتغالي، ريانتو سانشيز، إلى الفريق البافاري، في رحيل هوبيرج عن 
البايرن، الذي بدأ اللعب في صفوفه في أبريل/نيسان 2013 عندما كان عمره 17 عاما، 
النادي  موقع  نشرها  وفــي تصريحات  البافاري.  قميص  يرتدي  العــب  أصغر  ليصبح 
اإلنكليزي، قال هوبيرج »أنا سعيد. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي، وأنا أود أن أساهم 

بقدر استطاعتي مع النادي. لقد وثقوا بي وأنا أود أن أظهر لهم أنهم لم يخطئوا«.

لوكاس مورا: من المهم تطوير األداء الخططي للفريق
ــورة(،  ــ ــــصـ ــــوكــــاس مــــــورا )الـ ــي ل ــلـ ــرازيـ ــبـ ــحـــدث الـ تـ
العـــب خــط وســـط فــريــق بــاريــس ســـان جيرمان 
بها  االهتمام  يجب  التي  النقاط  حــول  الفرنسي، 
من أجل تطوير الفريق في هذه املرحلة الجديدة 
تحت قــيــادة اإلسباني أونـــاي إيــمــري الــذي تولى 

املهمة الفنية للنادي الباريسي هذا الصيف.
البرازيلي )23 عاما(، في مقابلة  وأعــرب الالعب 
انطباعاته  عــن  الفرنسية،  )ليكيب(  جــريــدة  مــع 
باللعب تحت قيادة إيمري، وقال في تصريحاته 
عقب حصة تدريبية ملدة ساعتني تحت األمطار »هو )املدرب( يهتم كثيرا بتمركز الفريق 
التكتيكي والناحية البدنية لالعبني، فمن املهم العمل على تطوير األداء الخططي للفريق 
الـــذي كــان يسبب مشكلة فــي الــســابــق مــن وجــهــة نــظــري، أمــا اآلن أعتقد أنــنــا سنكون 

منظمني أكثر داخل امللعب«.
بحالة  أنني  »أشعر   )2017-2016( الجديد  للموسم  الفريق  استعدادات  حــول  وأضــاف 
جيدة، وأنا سعيد، فنحن نعمل بجد وباجتهاد، ويتم تقدير عملنا جميعا هنا، وأعتقد 

أننا سنكون في أفضل حاالتنا مع بداية املوسم«.
ومن املقرر أن يواجه الفريق الفرنسي الفريق الرديف لنادي ويست برومويتش ألبيون 

اإلنكليزي، في إطار معسكر اإلعداد للموسم الجديد.

غياب الياباني كيوتاكي عن المالعب نحو شهر لإلصابة
سيغيب الياباني هيروشي كيوتاكي، العب وسط إشبيلية، بني ثالثة إلى أربعة أسابيع 
عن املالعب، إلصابته بتمزق عضلي من الدرجة الثانية في ساقه اليمنى، وفقا ملا أعلنه 
النادي اإلسباني. وكان كيوتاكي، الذي وصل هذا املوسم لصفوف إشبيلية قادما من 
هانوفر األملاني، قد تعرض ملشكالت عضلية خالل املران، وتبني بعد الفحوصات الطبية 
إصابته بتمزق عضلي من الدرجة الثانية. وبحسب النادي، سيغيب الالعب الياباني عن 

املالعب ملدة تتراوح بني ثالثة وأربعة أسابيع.

تحول نحو إسبانيا للعب مع فياريال، حيث أظهر مهارات 
تهديفية طيبة. سمحت تلك املقومات له باالنضمام لكتيبة 
»السيليساو« التي فازت بكأس القارات في جنوب أفريقيا 
2009، ليبقى في قائمة منتخب البرازيل التي شاركت في 
كـــأس الــعــالــم جــنــوب أفــريــقــيــا 2010 كــمــا ولــعــب فــي الــريــان 
الرياضية  مسيرته  نيلمار  وبــدأ  القطري.  والجيش  ولخويا 
فــي نـــادي انــتــرنــاســيــونــال نــاشــئــًا ســنــة 1999 وصــعــد إلــى 
الفريق األول في سنة 2002 ثم وافق على االنتقال إلى نادي 
أجل  من  إسترليني  5 ماليني جنيه  مقابل  الفرنسي  ليون 
الحلول مكان مواطنه إلبر جيوفاني املصاب. وتم إدراج بند 
في العقد ينص على إعارة نيلمار إلى نادي إنترناسيونال 
ليون  نــادي  قــرر  ثــم  البدنية  لياقته  إلبر  لــو استعاد  مــجــددًا 
التعاقد مع املهاجم البرازيلي فريد تشافيز، قرر في الوقت 
اكتمال  بسبب  كورنثيانز  نـــادي  إلــى  نيلمار  ــارة  إعـ نفسه 

قــائــمــتــه مــن الــالعــبــني األجـــانـــب وتـــواجـــد 4 مــهــاجــمــني على 
مستوى عــال، وهم سيدني غوفو، فريد تشافيز، سيلفان 
ويلتورد، وميالن بــاروش.  يمتاز بمهارة السرعة وتخطي 
ــوج نــيــلــمــار هـــدافـــًا بــرصــيــد 18 هــدفــًا لبطولة  املــدافــعــني وتــ
باوليستا التحضيرية في بداية بطولة دوري الدرجة األولى. 
البرازيلية باملشاركة في  بدأ نيلمار مسيرته مع املنتخبات 
التي  للشباب تحت 20 سنة  القدم  لكرة  العالم  بطولة كأس 
أن يساهم في  ــارات سنة 2003 واســتــطــاع  اإلمــ فــي  أقيمت 
تتويج منتخب بالده بطاًل بعدما تغلب في املباراة النهائية 
منتخب  مــع  نيلمار  شـــارك   .)0-1( إسبانيا  منتخب  على 
البرازيل في 5 مباريات دولية. أول مباراة دولية كانت أمام 
يوليو/  13 في  الذهبية  الكأس  بطولة  في  املكسيك  منتخب 

تموز 2003، بينما هدفه الدولي األول كان في مرمى منتخب 
هاييتي في 18 أغسطس/آب 2004.

محمد السعو

البرازيلي، نيلمار هونوراتو دا  الالعب  أن نطلق على  يمكن 
العربية  املــالعــب  خبير  لقب  نيلمار  باسم  الشهير  سيلفا، 
والخليجية ألنه صال وجال بشكل كبير فيها ويعرف كل 
صغيرة وكبيرة، والحديث عنه يأتي، اليوم، بمناسبة احتفاله 
الــثــانــي والــثــالثــني. ولــد نيلمار فــي 14 يوليو/ بعيد مــيــالده 

تموز من العام 1984 في بانديرانتيس، وهو العب كرة قدم 
برازيلي يلعب حاليًا لصالح نادي النصر اإلماراتي في دوري 

املحترفني، وكذلك لعب ملنتخب البرازيل في مركز املهاجم.
إنترناسيونال  فــي  ظــهــوره  منذ  الجميع  أنــظــار  نيلمار  لفت 
الــدوري  بلقب  معه  ليفوز  ليون  نحو  منه  فتحول  البرازيلي 
الفرنسي. ولكنه عاد للعب في البرازيل مع كورنثيانز ومرة 
أخرى مع إنترناسيونال. ولكن نقلته الكبرى جاءت عندما 

نيلمار

على هامش الحدث

يكمل النجم 
البرازيلي نيلمار 

عامه الثاني 
والثالثين، اليوم، 
وهو يتألق في 

صفوف النصر 
اإلماراتي بعدما 
صال وجال في 

مالعب البرازيل

بيل صانع اإلنجاز 
)Getty( الويلزي

أكد رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت أن كريم بنزيمة لن 
يتم استبعاده »بشكل دائم« من المنتخب الوطني. فيما لم يدل بمزيد 
تطور  انتظار  في  مدريد  ريال  مهاجم  استبعاد  حول  التعليقات  من 
العبًا  اعتبرته  ما  »دائمًا  صحافي:  مؤتمر  في  لوغريت  وأشار  قضيته. 
جيدًا لن يتم تعليقه ولكن المدرب لديه دائمًا إمكانية استبعاد العب 
قضائية  إجــراءات  هناك  أن  على  وشدد  موقوفًا«.  يكن  لم  لو  حتى 

جارية و«يجب انتظار تطورها ومعرفة نتائجها«.

لوغريت وعودة بنزيمة للمنتخب

وجه رياضي

بطولة أوروبا. وقال لوف - الذي تولى تدريب 
التأهل  إلى  أملانيا منذ عشر سنوات وقادها 
ــــرات على  إلــــى الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي خــمــس مـ
التوالي في كأس العالم وبطولة أوروبا - إنه 
ينوي االستمرار لينهي بهذا التكهنات بشأن 
مستقبل املـــدرب، وقــال لــوف »رغــم إحباطنا.. 

الفريق لم يخيب اآلمال.«
ــر ســنــا في  ــغـ ــان الـــفـــريـــق األصـ ــابـــع »لـــقـــد كــ وتـ
البطولة وال زلــت أرى إمــكــانــيــات كــبــيــرة« في 

العالم 2018 في روسيا.« االبتسامات والدموع 
كـــانـــت حـــاضـــرة فـــي نــســخــة يـــــورو 2016 في 
فرنسا، التي شهدت، كعادة أية بطولة، رواجا 
فـــي ســــوق االنـــتـــقـــاالت ألفـــضـــل العـــبـــي الـــقـــارة 
وإبرام صفقات عديدة. املثال األبرز، السويدي 
زالتـــــــــان إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، الــــــــذي ســـيـــدافـــع 
يونايتد  مانشستر  ألـــوان  عــن  املقبل  املــوســم 
ــه مــوريــنــيــو.  تـــحـــت إمــــــرة الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــ
فالنسيا  إلــى  ناني  البرتغالي  انتقال  وكــذلــك 

إشـــــارة إلــــى مــتــوســط أعـــمـــار مــنــتــخــب أملــانــيــا 
الــذي بلغ 25.4 عامًا وهــو قريب من املنتخب 
اإلنكليزي األصغر في البطولة. وكان متوسط 
ــمـــار املــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي 29.4 عـــامـــًا وهــو  أعـ

األكبر في البطولة.
أنــهــم سيسعدوننا  مــن  »أنـــا متأكد  ــاف:  وأضــ
كثيرا في املستقبل، ولهذا أنا متحمس بشأن 
ــــؤالء الــالعــبــني  االســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل مــــع هــ
ومــتــابــعــة تـــطـــورهـــم فـــي املــــشــــوار نــحــو كــأس 

أتلتيكو  إلى  والكرواتي فرساليكو  اإلسباني 
إلى  نوليتو  اإلسباني  ينتقل  وباملثل  مدريد. 
منير  تــومــاس  والبلجيكي  سيتي  مانشستر 
ــان جـــيـــرمـــان، رفــقــة  ــ ــفـــوف بــــاريــــس سـ ــــى صـ إلـ
البولندي غريغورز كريتشوفياك، والفرنسي 
برشلونة،  إلــى  سينتقل  أوميتيتي  صامويل 
فيما سيعود ألبارو موراتا إلى صفوف ريال 

مدريد قادمًا من يوفنتوس.
)العربي الجديد/إيفي(

ذرف كريستيانو رونالدو الدموع ثالث مرات في مباراة واحدة، خالل الدور النهائي الذي 
جمع املنتخب البرتغالي باملنتخب الفرنسي؛ املرة األولى عندما تعرض إلصابة حرمته 
من تقديم الدعم لزمالئه وأجبرته على مغادرة امللعب، وبكى مرة ثانية بعد هدف إيدير 
الذي كان حاسمًا ووزنه من ذهب، خاصة أنه جاء في الوقت بدل الضائع، وبكى مرة ثالثة 

بعد نهاية املباراة بتتويج املنتخب البرتغالي ببطولة أمم أوروبا.
أتساءل فقط ماذا ينقص واحدًا من أفضل الالعبني في العالم، من ألقاب وأموال وشهرة، 
حتى يبكي ثالث مرات في مباراة واحدة، سؤال قد يكون رسالة لبعض أشباه الالعبني 

العرب، والذين ال يحفظون حتى نشيد أوطانهم لترديده عندما يعزف قبل املباريات.

صورة في خبر

رسالة دموع
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بالترس القبرصيّة
من هنا مّر سيفيرس وفاروق

أمجد ناصر

 لن تدعك تنام في بالترس
ُ

العنادل
ــا الـــعـــنـــدلـــيـــب الــــخــــجــــول، فــي  ــهــ أيــ

س أوراق الشجر،
ّ
تنف

ضفي برودة موسيقى الغابة على 
ُ
يا من ت

األجساد املمزقة،
أنــهــم لن  الــذيــن يعرفون  أولــئــك  على أرواح 

يعودوا.
س طريقه  يتلمَّ الــذي  األعمى  الصوت  أيها 

في ظالم الذاكرة
 وراء الخطى واإليماءات - ولن أجرؤ على  

قول: القبالت - 
والغضبة املهتاجة للمرأة األسيرة.

بالترس: أين بالترس؟
وهذه الجزيرة: من يعرفها؟

لــم أسمع  لقد عشت حياتي أســمــع أســمــاء 
بها من قبل:

بلدانًا جــديــدة، حماقات جــديــدة ألنــاس أو 
آلهة.

قــــدري الــــذي يــتــأّرجــح بــن الــســيــف األخــيــر 
»إياكس« ما و»سالمي« أخرى لـ

جاء بي إلى هنا،
إلى هذا الشاطئ.

لــجــورج سيفيرس  مــن قصيدة  هــذا مقطع 
يــنــال   يــونــانــي  شــاعــر  أول   ،)1971  -1900(
عـــام 1963، يتحدث  ــــآداب  لـ نــوبــل  جـــائـــزة 
فيها عن بلدة بالترس القبرصية، الجبلية، 
السنن األخيرة  إليها في  د  التي كان يتردَّ
مــن حــيــاتــه. يخطر فــي بـــال مــن يــذهــب إلــى 
ــا الــكــبــار، إن  بــالتــرس أســمــاء بــعــض زوارهــ
كـــان يــعــرف، طــبــعــًا، طــرفــًا مــن تــاريــخــهــا. ال 
نة األدبية، على  اسم  املدوَّ م، في  اسم يتقدَّ
ــيــــف الــحــكــومــي  ســيــفــيــرس، أمــــا فـــي األرشــ
ــاروق، آخر  م الــــزواَر الــدائــمــن املــلــُك فـ فيتقدَّ
ملوك ساللة محمد علي التي حكمت مصر 
حــتــى مــجــيء الــضــبــاط األحــــــرار فـــي تــمــوز 
/ يــولــيــو 1952. هــنــاك أمــيــرات يــونــانــيــات، 
سابقون  بريطانيون  وحــكــام  امللكية،  أيــام 
لـــلـــجـــزيـــرة، أيـــــام »االنـــــتـــــداب« الــبــريــطــانــي، 
 شــــأنــــًا مــن 

ُّ
ــاب إنـــكـــلـــيـــز، لـــكـــنـــهـــم أقــــــــل ــ ــتـ ــ وكـ

ــاروق الـــذي ُصـــِنـــَع لــه فيها  ــ ســيــفــيــرس،  وفـ
شـــراب مــن الــبــرانــدي صـــار يــعــرف باسمه. 
ت هذه البلدة، التي تقع في سفح جبل  أعدَّ
ترودس الضخم، نفسها، باكرًا، لكي تكون 
مــنــتــجــعــًا لــلــبــاحــثــن عـــن الــــهــــدوء والــعــزلــة 
والهواء العابق برائحة الصنوبر على بعد 
25 كيلومترًا من مدينة ليماسول الساحلية، 
ونحو 45 كيلومترًا من العاصمة نيقوسيا 
 عــلــى بــحــر. هــكــذا كــانــت منذ 

ُّ
الــتــي ال تــطــل

الــقــرن العشرين، وهــكــذا ال تــزال إلى  مطلع 
التي تمسك  اليوم رغــم األزمــة االقتصادية 

بتالبيب الجزيرة.. والعالم إلى حد ما.
لت نــوعــًا من  الــقــول إن بــالتــرس شكَّ يمكن 
»عــبــقــر«، وادي اإللـــهـــام الــشــعــري الــعــربــي 
األســــطــــوري، لــســفــيــرس. فــعــنــدمــا جــاءهــا 
فــي أوائـــل خمسينيات الــقــرن املــاضــي كان 
قـــد تـــوقـــف عـــن كــتــابــة الــشــعــر نــحــو سبع 
سنن. ربما هذا ما جعله يعود إلى البلدة 
القبرصية الصغيرة مرة فأخرى. في املقطع 
الــذي ترجمته، آنــفــًا، تــرُد بــالتــرس باالسم 

ــذه الــقــصــيــدة  ــ فـــي قــصــيــدتــه »هـــيـــلـــن«. وهـ
لها عــالقــة، كما هــو واضـــح، بــالــبــلــدة، بيد 
أو  منها  املستوحاة  الوحيدة  ليست  أنها 
املكتوبة فيها، فهناك أكثر من عمل شعري 
لـــه فـــي هــــذا الـــصـــدد. مــهــمــا كــانــت واقــعــيــة 
 
ً
الشعر يظل غير واقعي، أي أنه ليس نقال

لــلــواقــع وال نسخًا لـــه. هـــذا هــو الــشــعــر في 
وهكذا  تــحــديــدًا.  الحديث  والشعر  عمومه 
تــــتــــراءى بـــلـــدة بــــالتــــرس الـــقـــبـــرصـــيـــة، فــي 
الواقعي:  بــن  الشعرية،  سيفيرس  مــدونــة 
الــتــي تــنــام فــي كتف جبل  الــبــلــدة الجبلية 
تــــــــرودس، مـــحـــاطـــة بـــالـــســـفـــوح والــــوديــــان 
ذات االنــــحــــدار الـــشـــديـــد، املــكــلــلــة بــأشــجــار 
ــــذي يــســتــدعــي  الــصــنــوبــر، واألســــطــــوري الـ
أصـــوات أبــطــال املــالحــم اليونانية واآللــهــة 

التي هجرها البشر. 
قـــد ال تـــتـــراءى بـــالتـــرس عــلــى هــــذا الــنــحــو 
. ربــمــا يــــرى فــيــهــا، 

ً
لــشــاعــر إنــكــلــيــزي مـــثـــال

األخير  هــذا  الباهرة.  الطبيعة  فقط، صــور 
شاعر محايد حيال التاريخ. ال تعيش فيه 
د في ذهنه  أرواح أســالف قــدمــاء، وال تــتــردَّ
أصــداء املالحم وصيحات األبــطــال. وليس 
هذا حال سيفيرس، ابن جيل الثالثينيات، 
الـــــذي قـــامـــت عــلــى أكـــتـــافـــه نــهــضــة الــشــعــر 
ــان املــــاضــــي مــهــمــًا  ــ الـــيـــونـــانـــي الـــحـــديـــث. كـ
لسيفيرس، مثلما كان مهمًا لسلفه املباشر 
املهزومة  الــحــاضــرة،  فاليونان  كافافيس، 
فــي الــحــرب الــتــركــيــة، ال تملك صــنــاعــة وال 

اقتصادًا وال شوكة عسكرية في عالم كان 
يخرج من حــرب كبرى طاحنة ليدخل في 
حــرب كــبــرى طــاحــنــة. كــان لديها خزانتها 
ــي الــــعــــريــــق. الـــفـــلـــســـفـــة،  ــ ــاضـ ــ ــة: املـ ــيــ ــبــ الــــذهــ
املنطق، العلوم، الشعر واملالحم املسرحية 
ــال واآللـــهـــة والـــفـــتـــوحـــات الــهــائــلــة.  ــطــ واألبــ
فهذا، قبل كل شيء، هو الجذر الذي تستمد 
»الغربية« نسغها. هذا هو  الحضارة  منه 
االســــم الــــذي تــنــتــســب إلــيــه عــنــدمــا تبحث 

األمم عن آباء وأسالف. 
كان سيفيرس، ومعظم أبناء جيله، أوروبيًا 
بــقــدر مــا كـــان يــونــانــيــًا، بــل لــعــل »خلطته« 
يوناني  فهو  غيره،  من  تعقيدًا  أكثر  كانت 
من أزمير »التركية«، و»أوروبــي« من آسيا 
الــصــغــرى. شـــاب غــــادر مــرابــع طــفــولــتــه في 
ــارت  ــ مـــديـــنـــة تــغــيــر اســـمـــهـــا ونــســبــهــا وصـ
ــعـــدو، يــــدرس األدب والــحــقــوق  فـــي جــهــة الـ
فــي بـــاريـــس، ويــعــيــش هــنــاك فــتــرة انــفــجــار 
الــــتــــيــــارات األدبــــيــــة والـــفـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 
لــم تعرف أوروبـــا، وربــمــا العالم، أهم  التي 
مــنــهــا: الــدادائــيــة، الــســوريــالــيــة، املــاركــســيــة، 
بـــعـــد الــتــكــعــيــبــيــة والــتــعــبــيــريــة والـــرمـــزيـــة 
فــي األدب والفن.   تــزال تتلكأ  التي كانت ال 
وبــن شعراء جيله يملك جــورج سيفيرس 
إحـــســـاســـًا عــمــيــقــًا بـــاملـــنـــفـــى، فــأثــيــنــا الــتــي 
تــســتــقــر فــيــهــا عــائــلــتــه اإلزمـــيـــريـــة، لـــم تكن 
مــوطــنــه ومـــرابـــع طــفــولــتــه، بــل تــلــك املــديــنــة 
ــيــــويــــة الــــتــــي يــخــتــلــط فــيــهــا  اإليـــجـــيـــة اآلســ

األتراك باليونانين واألرمن وكانت تسمى 
ــاه، ولـــــم يـــبـــق فــيــهــا  ــرنـ ــمـــيـ بـــالـــيـــونـــانـــيـــة سـ
يونانيون مسيحيون بعدما تبادل األتراك، 
بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، والحكومة 

اليونانية، السكان على أساس ديني. 
ــرة أخـــــــرى. أمـــا  ــ ــــى ســيــفــيــرس مـ ــأعــــود إلـ ســ
اآلن فــأنــا فــي الــطــريــق الـــى بــالتــرس. وكــان 
أبــدأ مقالي بوصفها وتقديمها  أن  ينبغي 
ــعـــر غـــلـــبـــنـــي، كــمــا  ــيـــر أن الـــشـ لــــلــــقــــارىء، غـ
يفعل دائــمــًا حتى وأنــا فــي قلب نثر النثر. 
أتساءل مثل سيفيرس : أين بالترس؟ وهذا 
ــؤال لـــه عـــالقـــة بــالــطــريــق الــفــعــلــي إلــيــهــا  ــ سـ
الــذي قصده  الــوجــودي،  وليس الفكري، أو 
سيفيرس. ها هي الشواخص تدلني إليها. 
ــن لــيــمــاســول تــصــعــد ســـيـــارتـــي الــكــوريــة  مـ
ة لــصــعــود طــرقــات  ــدَّ ــعـ املــســتــأجــرة، غــيــر املـ
ــيـــارة.  ــاك الـــسـ ــبـ ــتـــح شـ وعــــــرة بـــصـــعـــوبـــة. أفـ
ـــٍف تــحــتــاجــه، أكــــيــــدًا، في  ــرورة ملـــكـــيِّ ــ فـــال ضــ
. حــتــى مــن دون أن 

ُّ
الــســاحــل. الـــهـــواء يــخــف

ترى صعودك شبه العمودي، ستعرف أنك 
انتقلت من ثقل هواء الساحل ورطوبته إلى 
ــة هـــواء الــجــبــل املــتــالعــبــة. الــهــواء معبأ 

ّ
خــف

برائحة الصنوبر. 
ال تــتــمــكــن، إن كــنــت تـــقـــود الـــســـيـــارة، من 
ـــت إلـــــى الـــســـفـــوح والــــــوديــــــان الــتــي 

ّ
الـــتـــلـــف

ــزداد عمقًا وتــشــّعــبــًا وأنـــت تــعــبــر. عليك  تــ
ـــز عــلــى الـــطـــريـــق، جــيــدة الــتــعــبــيــد،  أن تـــركِّ
ـــوع«  ــن »كــــــوع« إلــــى »كـ ولـــكـــن الـــضـــّيـــقـــة. مـ
في  سيارتك  تقود  كأنك  الطريق.  تستمر 
»زكــــــزاك« ال يــتــوقــف. والـــســـيـــارة الــكــوريــة 
الــصــغــيــرة املــســتــأجــرة تــئــن عــلــى الــغــيــار 
األول والثاني ونادرًا ما تصل إلى الثالث. 
 سيفيرس بقبرص، وبلدة بالترس، 

ُ
ق

ّ
تعل

بمدينة  تذّكره  له جــذر نوستالجي. فهي 
طفولته، وبحر طفولته، واملزيج اليوناني 
األبــد.  إلــى  املفقود  لعالم طفولته،  التركي 
أخــرى  مــرة  إلــى تركيا  سيعود سيفيرس 
ولكن سفيرًا لليونان هذه املرة في »بالده« 
ــٍم يــذّكــر 

َ
ــــى. فــي الــبــلــدة أكــثــر مــن َمــْعــل األولـ

زائرها  بالشاعر والدبلوماسي اليوناني 
منها قاعة كبيرة مسماة باسمه في مبنى 
وَجْعلها  ترميمها  عــيــد 

ُ
أ الــقــديــم،  البلدية 

مــرفــقــًا لــلــمــعــارض واالحـــتـــفـــاالت. وفــيــهــا 
»فندق الغابة« الذي سيقولون لك إنه كان 
ل للملك فاروق، وفيه صنعوا 

َّ
املكان املفض

ــن الــــبــــرانــــدي،  ــ ــًا مـــخـــصـــوصـــًا مـ ــ ــرابـ ــ ــه شـ ــ لـ
بزراعة  معروفة  يومها،  كانت،  فبالترس 
الــنــبــيــذ. ال منبسط في  الــعــنــب وصــنــاعــة 
تتوزع على  البلدة ســوى ساحة صغيرة 
القبرصي.  الــطــراز  على  مطاعم  جوانبها 
هــنــاك مطعم ســتــعــرف أنـــه مــشــهــور، على 
مــســتــوى الـــجـــزيـــرة، بــهــذه الــحــلــوى الــتــي 
 ِجْرٌس عربي في 

َّ
عندما ينطقونها سيرن

الــجــو: لــوقــمــاتــوس. كــانــت »الــعــوامــة« كما 
نسميها في بالد الشام، أو لقمة القاضي 
كــمــا تــســمــى فـــي مــصــر، أو الــلــقــيــمــات في 
ــــرى. ال تــســتــغــرب إن  تــســمــيــة مــشــرقــيــة أخـ
سمعت أســمــاء مــأكــوالت، حــلــوى، أدوات، 
رك بالعربية، فهي، على األغلب، كذلك  تذكَّ
غير أنها هاجرت إلى التركية ومنها إلى 
إلى  يدعو  ال  وهــذا  القبرصية،  اليونانية 

الفخر.. أو األسف.

)Getty( جبال تودورس، حيث تقع بالترس، القرية التي ُشغف بها الشاعر اليوناني سيفيرس
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بلدة بالترس القبرصية  مرّ منها خلق كثير: أميرات يونانيات، وحكام بريطانيون سابقون للجزيرة، أيام االنتداب، وكتاب إنكليز، لكنهم 
أقل شأنًا من الشاعر سيفيرس، والملك فاروق

هوامش

سعدية مفرح

 حتى 
ً
ــة ــ ــادل تــحــتــمــل الــقــضــيــة، املـــجـــهـــولـــة، أن تـــكـــون عــ

يستعني صــاحــبــهــا بــاألطــفــال، لــتــدعــيــم وجــهــة نــظــره، 
إن  بــالــك  فما  عيني،  مــن  صاحبها  ويسقط  فتسقط، 
؟ لكن هذا 

ً
 أصال

ً
كان من املعلوم لدي أنها ليست عادلة

يــردع بعضهم  ال  كثيرون غيري  يتبناه  الــذي  املفهوم 
ــراءٍة وجــمــاٍل  مــن اســتــغــالل الــطــفــولــة، بما تحمله مــن بــ
بها،  اآلخــريــن  إقــنــاع  ومحاولة  تكريس قضاياها،  فــي 
ب كل صــراٍع 

ّ
جن

ُ
ت أن  ينبغي  التي  بالطفولة  آبهني  غير 

النظام  ُيــحــاول  املــثــال؛  ال يرحم ضعفها.  على سبيل 
الـــســـوري االســتــعــانــة بــكــل شـــيء لتطبيع عــالقــاتــه مع 
يقنع  أن  الــوســائــل،  بشتى  ويـــحـــاول،  الطبيعي،  الــعــالــم 
الجرائم  وأن  الشعب،  مــن   

ٌ
نــظــاٌم مقبول بــأنــه  اآلخــريــن 

 
ً
الــشــعــب، تقتيال لــحــظــٍة، بــحــق هـــذا  الــتــي يرتكبها، كــل 

ادعــاءات باطلة  إال  وسجنًا وتجويعًا وتشريدًا ما هي 
من املعارضة ومن يساعدها. ومن يفتح تلفزيونه على 
أية قناة سورية تابعة لهذا النظام، حكومية أم خاصة، 
املــدن  فــي  للشعب  الطبيعية  للحياة  بــصــور  سيفاجأ 
السورية، ويتساءل عّما إذا كانت مشاهد املوت والدمار 

والدماء التي تجري مجرى الشوارع في القنوات العربية 
والعاملية حقيقية أم تمثيلية، في ظل الهدوء الذي تنعم 

به هذه املدن، كما يحاول أن يبني ذلك النظام للعالم.
وفي سبيل تحسني صورة الداخل السوري، بما يخدم 
ســيــاســة الــنــظــام، ال يــتــوّرع األخــيــر عــن اســتــخــدام كل 
الكذب  إلى سياسة   

ً
إضافة يديه،  بني  املتاحة  الوسائل 

ــــالم. ولــعــل مــن أســهــل هــذه  املــبــاشــر عــبــر وســائــل اإلعـ
في  األبرياء، خصوصًا  األطفال  استخدام  السياسات 

تكريس صورة طبيعية مزيفة له.
قبل أيام، أرسل رئيس النظام السوري ابنته الطفلة إلى 
طهران، للمشاركة في مسابقٍة للفروسية. وطبعًا، ال بد 
لوالده  الذي سبق  الرئيس«  ابنة »السيد  أن تفوز، فهي 
عندما كان رئيسًا أن سجن أحد املتسابقني السوريني، 
ألنه تجرأ وفاز في مسابقة الفروسية على ابنه باسل 
األسد. ويذكر من أخبرني بالحكاية أن »باسل« توفاه 
الله قبل سنوات عديدة، لكن املتسابق املسكني ما زال 

في السجن.
وعليه، فازت الطفلة زين الشام بشار األسد باملسابقة، 
وظــهــرت، في بعض الــصــور، وهــي ترفع الكأس بفرح. 
العادة في هذا   من أن يظهر معها مدّربها على 

ً
وبــدال

النوع من املسابقات الرياضية، ظهر إلى جانبها ضابط 
به  الــذي شعر  كبير، ما يعّزز اإلحــســاس باالمتعاض 
كثيرون، ممن قّدر لهم أن يعيشوا واقع املأساة السورية 
الطاغية  بينما يرسل  والحاجة،  والخوف  والفقر  بالدم 
ابنته للمشاركة في مسابقٍة رياضٍة مكلفٍة كمسابقة 
أنها  يــبــدو  الــتــي  الطفلة  استفّزني مشهد  الــفــروســيــة.  
فــرحــت بــالــكــأس، مــن دون أن تــعــرف، بــالــتــأكــيــد، أنها 
مجرد أداٍة بيد والدها ونظامه، لتعزيز صورة سورية 
الطبيعية مــن جــهــة، وإلرســـــال رســـالـــٍة غــيــر مــبــاشــرة 

للشعب أنـــه وعــائــلــتــه فـــوق الــجــمــيــع، مــن جــهــة أخـــرى. 
فيه  تعليقًا سخرت  »تويتر«  في  املشهد  على  فغّردت 
من سياسة والدها الذي أرسل ابنته في مهمٍة مزدوجٍة، 
ال تعرف عن حقيقتها شيئًا، وترفع في نهايتها كأس 
االنــتــصــار، فــي وقــٍت يتلقى فيه مجايلوها مــن أطفال 

سورية البراميل املتفّجرة. 
 طــبــعــًا ردود فــعــل قــاســيــة ضــــدي من 

ً
 كــنــت مــتــوقــعــة

املنحازين للطاغية والطغيان، خصوصًا ممن اتخذ من 
الفكرية عمومًا، لكن ما لم   لتوجهاته 

ً
الطائفية بوصلة

فعلهم  يفعل  أن  أتفهمه،  لم  وقطعًا  أفهمه،  ولم  أتوقعه، 
بعض الليبراليني، بحجة انتصارهم للطفولة، وباعتبار 
 عن ما يفعله والدها، فلماذا 

ً
أن الطفلة ليست مسؤولة

نحاسبها على األمر، على الرغم من أن هذا، بالضبط 
وتحديدًا، هدفي مما كتبته بوضوح؛ وما أؤكــده، هنا، 
ال للمغرضني مــن كــل الــتــوجــهــات واألطــــــراف، فــهــم ال 
يــســتــحــقــون أن نــشــرح لــهــم مـــا يــتــغــاضــون عـــن فهمه 
؛ إال األطفال 

ً
األمــر فعال التبس عليهم  عمدًا، ولكن ملن 

أيها املتخاصمون املتحاربون املختلفون.. إال األطفال. 
أبعدوهم عن مرمى نيرانكم العدّوة والصديقة، وامضوا 

في حروبكم الخفية واملعلنة كما تشاؤون.

إال األطفال... أيها الّسادة

وأخيرًا

استفزّني مشهد الطفلة 
التي يبدو أنها فرحت بالكأس، 

من دون أن تعرف، بالتأكيد، 
أنها مجرد أداٍة
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باختصار

تؤكد األبحاث األثرية 
في جزيرة قبرص أن أول 

موجة استيطان بشرية للجزيرة 
جاءت من املشرق )الفانت( في 
نحو األلفية العاشرة قبل امليالد، 

وكانوا مزارعني جلبوا معهم 
أنواعًا من الحيوانات لم تكن 
تعرفها الجزيرة، مثل األغنام، 

والكالب، واملاعز والخنازير.
سيظل التواجد والتأثير 
املشرقيان مستمرين في 

الجزيرة من خالل الفينيقيني، 
ثم العرب املسلمني الذين 
استولوا على قبرص أيام 
معاوية بن أبي سفيان في 
معركة ذات الصواري مع 

البيزنطيني. في أيام عبد امللك 
بن مروان تم إبرام اتفاق 
مع اإلمبراطور البيزنطي، 
جوستينيان الثاني، لحكم 
الجزيرة سوية واستمر 

هذا االتفاق نحو 
ثالثمائة سنة.


