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االستفتاء البريطاني على وقع التهويل
يصــّوت البريطانيــون اليوم على اســتفتاء تاريخي، ســيحدد مســتقبل بالدهم فــي االتحاد 
األوروبي، وسط حملتين شرستين تزرعان الهلع من تداعيات الخروج أو البقاء. ]6ـ7، 12ـ13، 21[

كشفت دراسة سويسرية 
عن ضلوع شركات 

أدوية مشهورة في 
اختبار عقاقير في 

السوق المصري بشكل 
مخالف للقانون.
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فاجعة الركبان تكشف الثغرات
سوريّو األردن وقود معركة عّمان والمجتمع الدولي

قلق عراقي من تحّوالت »داعش« بعد الفلوجة

23
سياسة

محمد الفضيالت

إذا تم التسليم بأن الهجوم اإلرهابي 
الذي استهدف قوات حرس الحدود 
األردنية قرب مخيم الركبان الواقع 

على الحدود الشمالية الشرقية 
للمملكة مع سورية، هو ابن شرعي 

لتنظيم »داعش«، اعتمادًا على 
البصمة اإلرهابية في التنفيذ، فإن 

التنظيم يكون بذلك قد استكمل 
الحلقة األخيرة في خنق الالجئني، 
 ما بدأه املجتمع الدولي الذي 

ً
مكمال

يتجاهل حتى اآلن الوصول إلى حل 
لألزمة السورية يضع حدًا ملعاناة 
الالجئني اإلنسانية ويتجاهل منذ 

زمن تقديم الدعم الذي يضمن 
لالجئني الحد األدنى من العيش 
الكريم. الهجوم الذي استهدف 

مركزًا الستقبال الالجئني وخلف 
سبعة قتلى من حرس الحدود 

واألجهزة األمنية كان رسالة موجهة 
بشكل مباشر إلى الدولة األردنية 

وأجهزتها العسكرية واألمنية، لكن 
أثره تعدى هدفه املباشر ليلحق 
بحجم الفاجعة التي خلفها آثارًا 
كارثية على الالجئني الذين فروا 
من بطش التنظيم ليعلقوا، منذ 

أشهر، على الحدود الصحراوية في 
ظروف قاسية بسبب الهواجس 
األمنية للسلطات األردنية التي 
تبررها بمجيئهم من مناطق 

سيطرة التنظيم، وهي الهواجس 
التي جعلت دخولهم إلى األراضي 
األردنية شحيحًا ويتم بعد تدقيق 

أمني. ما كان شحيحًا سيصبح 
منعدمًا بعدما أغلق األردن حدوده 
في أعقاب الهجوم، وقرر وقف بناء 

مخيمات الالجئني ووقف توسعة 
القائم، وسيزيد من معاناة الالجئني 

على الحدود قرار السلطات وقف 
وصول املنظمات الدولية إليهم في 

انتظار التوصل إلى طريقة إليصال 
املساعدات لالجئني.  

يعتقد األردن أن القرارات التي 
اتخذها حق طبيعي لحماية نفسه 

من اإلرهاب الذي بدأ يستهدفه 
بشكل أكبر في اآلونة األخيرة، لكنه 

في الوقت نفسه يدرك أن لقراراته 
آثارًا مباشرة وقاسية على الالجئني، 
ويدرك أيضًا أن لقراراته أثرًا صادمًا 
على املجتمع الدولي املتهم بأنه ترك 

البلد الفقير وحيدًا يواجه قدره 
مع الالجئني، وها هو يستثمر في 

الهجوم اإلرهابي لحمل املجتمع 
الدولي ليس على الوفاء بالتزاماته 

وتعهداته فقط بل ليصبح أكثر كرمًا. 
أمام هذا املشهد، يكون الالجئون في 

املناطق الحدودية الضحية األكبر، 
فخلف مخيماتهم يتمدد »داعش« 

بكل توحشه، وأمام إنهاء وجودهم 
في املخيمات مجتمع دولي ينسحب 

من مسؤولياته.

»دواعش« 
المجتمع الدولي

عّمان ـ محمد الفضيالت

كـــان صــعــبــًا عــلــى األردنـــيـــن شعبيًا 
ورسميًا أن يستوعبوا فاجعة مقتل 
ســتــة مـــن حـــرس الـــحـــدود واألجـــهـــزة 
الــذي استهدف  اإلرهابي  الهجوم  األمنية في 
فجر أول مــن أمــس الــثــاثــاء مــركــزًا الستقبال 
الـــاجـــئـــن الــــســــوريــــن فــــي مــنــطــقــة الـــركـــبـــان 
مــع سورية،  الشرقية  الشمالية  الــحــدود  على 
آالف  عــشــرات  حيث يوجد هناك مخيم يضم 
للمساعدة  ماسة  بحاجة  هم  الذين  الاجئن 
بعد أن علقوا على الحدود بسبب الهواجس 
األمنية للسلطات األردنية تجاههم وعجزهم 
الواقعة تحت  إلى مدنهم وقراهم  العودة  عن 

سيطرة تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(.
يــعــود بشكل  الــفــاجــعــة،  استيعاب  عــن  العجز 
كبير لــلــصــورة اإلنــســانــيــة الــتــي اســتــقــرت في 
مـــشـــاعـــر األردنـــــيـــــن لــــقــــوات حـــــرس الــــحــــدود 
ــة الـــعـــامـــلـــة مــــع الــاجــئــن  ــيـ ــنـ ولـــأجـــهـــزة األمـ
الــــســــوريــــن مـــنـــذ انــــــــدالع الــــحــــرب الـــســـوريـــة، 
التقطت  الصور  وآالف  مئات  فعشرات وربما 
لــلــجــنــود األردنـــيـــن وهـــم يــســاعــدون الجــئــن 
ــرابـــي. تلك  ــتـ مــصــابــن عــلــى عـــبـــور الـــســـاتـــر الـ
الـــصـــورة اإلنــســانــيــة أســقــطــت مــن الــحــســابــات 
ــتـــهـــداف الـــتـــي كــانــت  الــشــعــبــيــة إمــكــانــيــة االسـ
مــتــوقــعــة مـــن قــبــل الــعــســكــريــن ويــتــحــضــرون 
لها في كل لحظة، بالنظر إلى تاريخ الحدود 
األردنية-السورية منذ اندالع الحرب السورية.
منذ  العسكرية  التصريحات  إلــى  وبــالــعــودة 
قرابة عام، يظهر أن حجم التخّوف من هجوم 
مرتقب كان كبيرًا، إذ تكرر التحذير من نشاط 
الــحــدود مع  تنظيم »داعـــش« على مقربة مــن 
انــخــراط عناصر  مــن  التخّوف  األردن، وتــكــرر 
الاجئن، وهــو ما دفع  التنظيم بن صفوف 
الاجئن في  للتعامل مع  األردنــيــة  السلطات 
املــخــيــمــات الـــحـــدوديـــة بــهــاجــس أمــنــي فــرض 

قيودًا كبيرة على دخولهم األراضي األردنية.
ــي، بــأنــه  ــ ــابـ ــ ويــمــكــن تــلــخــيــص الـــهـــجـــوم اإلرهـ
»حـــدث مــا تــوقــعــتــه وتــخــّوفــت مــنــه السلطات 
األردنــيــة«، وهــو ما دفــع مسؤولن سياسين 
ــكـــريـــن فــــي أعــــقــــاب الـــهـــجـــوم لــلــتــأكــيــد  وعـــسـ
عــلــى صــوابــيــة موقفهم حــن تــعــامــلــوا بشكل 
تقع  مناطق  مــن  القادمن  الاجئن  مــع  أمني 
تحت سيطرة »داعـــش«. لكن األردن لم يكتِف 
ــالـــحـــديـــث عــــن صــــوابــــيــــة مــــواقــــفــــه وتــنــصــل  بـ
املجتمع الدولي من مسؤولياته تجاه قضية 
ــاذ ســلــســلــة من  ــى اتـــخـ الـــاجـــئـــن، بـــل عــمــد إلــ
آبه  نفسه، غير  ذريعة حماية  الــقــرارات تحت 
ستخلقها  التي  الكارثية  بل  السلبية  باآلثار 
الــذيــن هــم أيضًا  الــقــرارات على الاجئن  تلك 
ضــحــايــا لــــإرهــــاب، تــمــامــًا كــمــا هـــم عــنــاصــر 
حرس الحدود واألجهزة األمنية الذين قتلوا 
في االعــتــداء، والــذي تشير جميع الدالئل إلى 
وقــــوف »داعـــــش« خــلــفــه، عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
صــدور اتهام رسمي من ِقبل األردن للتنظيم 

ــــدم تــبــنــي الــتــنــظــيــم لــلــهــجــوم. وتــشــيــر كل  وعـ
طط له بعناية فائقة، 

ُ
الدالئل إلى أن الهجوم خ

خصوصًا أن القوات العسكرية األردنية تمتلك 
حساسية أمنية عالية تجاه املنطقة التي حدث 
فيها الهجوم، نظرًا لوجود »داعش« على ُبعد 
أقل من 40 كيلومترًا من مخيم الركبان، إضافة 
إلى توجسها من وجود عناصر للتنظيم بن 
الهجوم  الاجئن. ومــا يجعل نجاح  صفوف 
صـــادمـــًا لــلــجــهــات الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة على 
ــل أول فــشــل ملــنــظــومــة املــراقــبــة 

ّ
األقــــل أنـــه يــمــث

التي امتلكتها قوات حرس الحدود بعد قرابة 
ــدالع الـــحـــرب فـــي ســــوريــــة، والــتــي  ــ ــام مـــن انــ عــ
كيلومترًا   370 طولها  البالغ  الــحــدود  تغطي 
بكاميرات مراقبة حديثة بثت صورًا مباشرة 

ملركز القيادة.
وبــــــدأت املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــتــحــقــيــق في 
ــى نــــجــــاح االعـــــتـــــداء،  ــ ــتــــي أدت إلــ الــ ــرات  ــغــ ــثــ الــ

إلى مناطق تحت سيطرة »داعش« أو البحث 
عــن مــكــان أكــثــر أمــانــًا بــعــد الــهــجــوم، كــمــا قــال 

»العربي الجديد«. ناشطون من املخيم لـ
الحكومة منع  قــررت  وفــي ردة فعل إضافية، 
إقــامــة مخيمات جــديــدة لــاجــئــن الــســوريــن 
ووقف أعمال التوسعة في املخيمات القائمة، 
ــقـــرار الــــذي لـــم يــقــتــصــر عــلــى املــنــاطــق  وهـــو الـ
الحدودية بل شمل جميع أرجاء اململكة، وهو 
مــا يــحــمــل فــي ثــنــايــاه قــــرارًا بــوقــف استقبال 
ـــلـــت ردة 

ّ
ــتـــي مـــث الـــاجـــئـــن. لـــكـــن الـــــقـــــرارات الـ

اإلرهــابــي، جاءت  الهجوم  فعل عصبية على 
متسقة مع توّجه أردنــي غاضب من املجتمع 
 بجميع التزاماته وتعهداته 

ّ
الدولي الذي أخل

تجاه األردن، خصوصًا بعدما تبن أن جميع 
ــّدمــت لـــأردن خــال مؤتمر 

ُ
املــســاعــدات التي ق

فبراير/  مطلع  لندن  فــي  ُعقد  الــذي  املانحن 
شباط املاضي، هي قروض يشترط الحصول 
عليها مواصلة ارتهان األردن لصندوق النقد 
الـــدولـــي بــكــل ســيــاســاتــه املــعــاديــة لــلــشــعــوب، 
الــتــي وعـــدت بها  التفضيلية  املــيــزات  أن  كما 
ــة فـــي األســـــواق األوروبـــيـــة  ــيـ املــنــتــجــات األردنـ

.
ً
يحتاج تحقيقها وقتًا طويا

االعــتــداء بــقــدر مــا أثـــار غضب الرسمين في 
األردن، إال أنه شّكل لهم فرصة التخاذ جملة 
الاجئن بهدف  الضاغطة على  القرارات  من 
الضغط على املجتمع الدولي للتحرك للقيام 
عبر  بالضرورة  الاجئن،  بإنقاذ  بالتزاماته 
قــنــاة مــالــيــة الــحــكــومــة األردنـــيـــة. وبــعــيــدًا عن 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة، والـــتـــي أعقبت 
الهجوم، فإن حياة الاجئن أصبحت تحاط 
بمزيد من الــخــوف، الخوف من زجهم وقــودًا 
املجتمع  مــع  املستضيفة  الـــدولـــة  مــعــركــة  فــي 
تنامي  املانحة، والخوف من  والــدول  الدولي 
ــاب الـــكـــراهـــيـــة تـــجـــاهـــهـــم، خـــصـــوصـــًا أن  ــطـ خـ
األرضــيــة مــهــيــأة لــذلــك، وهـــم الــذيــن تحّملهم 
غــالــبــيــة أردنـــيـــة مــنــذ ســنــوات املــســؤولــيــة عن 
مــشــكــات الــبــلــد االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة. 
ــاب الـــهـــجـــوم الــــــذي قـــالـــت الـــقـــوات  ــقــ وفـــــي أعــ
من  خرجت  نفذته  التي  السيارة  إن  املسلحة 
مــخــيــم الـــركـــبـــان، تــــجــــّددت الــــدعــــوات لــعــقــاب 
جـــمـــاعـــي لـــاجـــئـــن عـــبـــر إغــــــاق مــخــيــمــاتــهــم 

وطردهم خارج الباد.

عثمان المختار

لـــم يــتــبــق لــــدى تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســامــيــة« 
)داعــش( في العراق من املــدن الرئيسة سوى 
ــراق. فـــاقـــتـــحـــام الـــقـــوات  ــ ــعـ ــ املــــوصــــل شـــمـــال الـ
الـــحـــكـــومـــة الـــنـــظـــامـــيـــة ومـــلـــيـــشـــيـــات الــحــشــد 
الشعبي مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها 
الــعــام، وإنـــزال  التنظيم، منذ عــامــن ونــصــف 
عــلــم خــافــتــه كــــان بــمــثــابــة قــطــع آخــــر حــبــال 
الــــوصــــل بــــن أراضــــــــي »الــــخــــافــــة« املــتــصــلــة 
مــن الــعــراق غــربــًا الــى املــوصــل شــمــااًل، مــرورًا 
باألراضي السورية الشرقية والجنوبية منها 
الــتــي انــدمــجــت مـــع جــارتــهــا الــعــراقــيــة تحت 

سلطة التنظيم.
منذ شهر حملة عسكرية  التنظيم  ويــواجــه 
في الفلوجة تعد األوسع من نوعها بالعراق، 
بــعــدمــا حــشــد لــهــا 43 ألــــف مــقــاتــل نــظــامــي 
 عـــن وحــــــدات الــحــرس 

ً
ومــلــيــشــيــاوي فـــضـــا

الــــثــــوري والــــدعــــم األمـــيـــركـــي الــــجــــوي، نــتــج 
املــديــنــة وإنــــزال عــلــم التنظيم  اقــتــحــام  عنها 
لــم تنته،  املــعــارك  أن  أبنيتها. غير  أعلى  مــن 
ــــادس عـــلـــى الــــتــــوالــــي، مــــن عــمــر  ــــسـ لـــلـــيـــوم الـ
اقتحام الفلوجة، حيث يستمر نزيف القوات 
بــارزة  قــيــادات  بينهم  واملليشيات  العراقية 

سقطوا قتلى وجرحى.
وال تزال املعارك متواصلة وتحديدًا باألحياء 

الفاصلة بن الجانب الشمالي والجنوبي من 
الفلوجة، فيما تستمر، لأسبوع الثاني على 
الــتــوالــي، املـــعـــارك فــي الــزنــكــورة والــحــابــســة 
ــرمــــادي.  والـــجـــزيـــرة شـــمـــال وشـــمـــال شــــرق الــ
ويحدث ذلك في الوقت الذي تشهد فيه هيت 
هــجــمــات صــاروخــيــة عــلــى وســـط املــديــنــة من 
 تنظيم »داعــش« 

ّ
»داعـــش«. وفــي الشمال شــن

هــجــمــات عــلــى غـــرب بيجي وجــنــوب تكريت، 
ــول نـــفـــط عـــجـــيـــل وعـــــــــاس، فــيــمــا  ــقــ حـــيـــث حــ
العراقية  القوات  »داعــش«  مفخخات  أصابت 
بــالــشــلــل الــجــزئــي وهــــي تــســعــى لــلــتــقــدم الــى 
ــارة جـــنـــوب املـــوصـــل  ــيــ ــقــ ــعـــاج والــ ــبـ ســـهـــول الـ

بمحافظة نينوى شمال العراق.
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، حــــذر تــقــريــر صــــادر عن 
ديــــوان اســتــخــبــارات وزارة الــدفــاع الــعــراقــيــة، 
أمـــس األربــــعــــاء، مــمــا وصــفــه »تـــحـــول تنظيم 
داعش من مرحلة الوجود املادي على األرض 
الــعــراقــيــة الــى خــايــا وجــيــوب تنتشر فــي كل 

مــكــان وتــمــنــع اســتــقــرار املــــدن وقـــد تسقطها 
ــا تــــشــــاء«. ويـــنـــقـــل ضـــابـــط رفـــيـــع فــي  مـــتـــى مــ
الــجــيــش الـــعـــراقـــي عـــن الــتــقــريــر تــحــذيــره من 
السيطرة  أخــيــرًا،  بإمكانه،  كــان  »التنظيم  أن 
عــدة في هيت وكبيسة وبيجي  على مناطق 
بعدما هاجمها بسيارات مفخخة ومقاتلن، 
لكنه عــوضــًا عــن ذلـــك انــســحــب بــعــد إسقاطه 
العشرات من القوات األمنية واملليشيات الى 
مناطق مجهولة وتاشى عن األنظار«. ووفقًا 
للضابط نفسه، يشدد التقرير على »ضرورة 
كونه  الخاطفة  داعـــش  هجمات  مــع  التعامل 
ســيــكــررهــا وســتــكــون أســلــوبــه املــعــتــمــد، ولــن 
ــرداد مــنــاطــق انـــتـــزعـــت وحــــررت  ــتـ ــاسـ يــفــكــر بـ
مــنــه بـــل ســيــضــرب ويــنــســحــب«. ويــلــفــت إلــى 
ــد تــابــعــة للتحالف  أن »لــجــنــة دراســــات ورصـ
الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن رصـــدت كــثــيــرًا من 
األمور التي تثير القلق وتنبئ بطول الصراع 
في العراق من بينها رسائل ومحادثات بن 
لن ينتهي  الصراع  أن  التنظيم تؤكد  قيادات 
بمجرد طرد داعش من التي يسيطر عليها«. 
ويشير إلى أن »التنظيم قد يتخلى عن فكرة 
اإلمساك باملدن وحكمها والعودة الى العمل 
الخيطي املسلح بن املدن وداخلها، كما كان 

أسلوب القاعدة سابقًا بالعراق«.
مــن جــهــتــه، لــم يــخــف قــائــد عــمــلــيــات »تــحــريــر 
ــاب  ــوهــ ــن عـــبـــد الــ ــ ــركـ ــ ــريــــق الـ ــفــ ــة«، الــ ــوجــ ــلــ ــفــ الــ

الساعدي وجود هواجس عدة في ما يتعلق 
ملحطة  حــديــث  فــي  متوقعًا  املقبلة،  باملرحلة 
تـــلـــفـــزيـــون مـــقـــربـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة أن »تــظــهــر 
نسخة أكثر تطورًا من تنظيم داعش باملرحلة 

املقبلة«.
ويبدو أن تنظيم »داعش« يسير في اتجاه ما 
تخشى منه بغداد، إذ تؤكد مصادر عسكرية 
 23 هجومًا 

ّ
التنظيم شــن أن  عــراقــيــة  وأمــنــيــة 

مــبــاغــتــًا عــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة فــي محافظة 
األنــبــار وغــرب ســامــراء في األربــع والعشرين 
ســـاعـــة املـــاضـــيـــة وحــــدهــــا، شــمــلــت الــفــلــوجــة، 
والـــــرمـــــادي، وهـــيـــت، وكــبــيــســة، والـــخـــالـــديـــة، 
وذراع دجلة، والثرثار. وتفاوتت بن هجمات 
عمليات  أو  والخفيفة  املتوسطة  باألسلحة 
ونتج  ناسفة  أحزمة  أو  بشاحنات  انتحارية 
ــقـــوات  ــفـــوف الـ عــنــهــا خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــــي صـ
في  التنظيم  يستقر  ولــم  املشتركة.  العراقية 
أي من املواقع التي هاجمها بل انسحب قبل 
وصول الطيران الحربي أو اإلسناد للقطعات 

القريبة.
وفي السياق ذاته، يقول العقيد الركن، أحمد 
إن  الجديد«  »العربي  لـ الدليمي،  عبدالسام 
»داعــــش لــن يــكــون بــمــقــدوره اإلمــســاك بــاملــدن 
كــمــا كـــان والــســيــطــرة عــلــيــهــا، لــكــن سينتشر 
ويــنــفــذ الــهــجــمــات املــخــتــلــفــة بــكــثــافــة دون أن 

يعلم له مقر أو قاعدة«.

يبدي مسؤولون 
عسكريون عراقيون 

قلقهم من التحوالت 
التي يجريها تنظيم 

»داعش« عقب معركة 
الفلوجة، وخصوصًا 

لجهة تركيزه على نشر 
خاليا وجيوب هدفها 

منع استقرار المدن 
والتهديد الدائم بإمكانية 

إسقاطها

دعا الملك األردني عبداهلل الثاني الدول المشاركة في التحالف الدولي 
لتكثيف التعاون في ما بينها من أجل »تدمير قدرات داعش«. وبحسب 
اهلل  عبد  الملك  فإن  األربعاء،  أمس  الملكي،  الديوان  عن  صــادر  بيان 
التحالف  إلى  األميركي  الرئيس  مبعوث  عمان،  في  استقباله  خالل  أكد 
األطراف  مختلف  جانب  إلى  األردن،  »استمرار  ماكغورك،  بريت  الدولي 
اإلقليمية والدولية، في جهود التصدي وبكل حزم لخطر التنظيمات 

المتطرفة، وفي مقدمتها عصابة داعش«. 

تصميم على محاربة »الدولة«

للحدث تتمة...

شركة صالح احلمد املانع )الوكيل العام(
املعرض الرئيسي، سلوى - هاتف: ٣٣٦٦ ٤٤٢٨ - أوقات العمل خالل شهر رمضان: من ٨:٣٠ صباحًا ولغاية ٢:٠٠ ظهرًا - ٨:٠٠ مساًء ولغاية ١٢:٠٠ منتصف الليل )من السبت إىل اخلميس( ومن ٨:٠٠ مساًء ولغاية ١٢:٠٠ منتصف الليل )اجلمعة(

إنفينيتي بوتيك، ذي جيت مول - هاتف: ٧٢٩٦ ٤٤٠٧ - أوقات العمل خالل شهر رمضان: من ١٠:٠٠ صباحًا ولغاية ١:٠٠ ظهرًا - ٨:٠٠ مساًء ولغاية ١٢:٠٠ منتصف الليل )من السبت إىل اخلميس( ومن ٨:٠٠ مساًء ولغاية ١٢:٠٠ منتصف الليل )اجلمعة(
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ارتق بقيادتك خالل 
شهر رمضان املبارك.

 الأداء ال�سل�س ينطلق برحالتك اإىل م�ستويات جديدة. التقنيات فائقة التطّور

تتناغم مع روعة الت�سميم الإبداعي لتجعل كل �سيء تقوم به يالئم اأ�سلوب قيادتك. 
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دعوات إلغالق المخيمات وطرد الالجئين من األردن )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

»اتفاق مبادئ« يمني بمشاورات جديدة

صدام الكمالي

ــة يــمــنــيــة فــي  ــيـ ــلـــومـــاسـ تـــكـــشـــف مــــصــــادر دبـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  تصريحات خــاصــة بـــ
هناك مساعي دولية وإقليمية من أجل إخراج 
الــكــويــت مــن النفق،  املــفــاوضــات اليمنية فــي 
وقالت إن األمن العام لأمم املتحدة، بان كي 
مون، يصل الكويت، يوم األحد املقبل، وذلك 
لدفع األطراف اليمنية في مشاورات الكويت 
إلى توقيع اتفاق يرضي الجميع قبل نهاية 
شهر رمضان، من دون أن توضح إذا ما كان 
التي كشف  بــان هو خاصة الخطة  مشروع 
إسماعيل  اليمن،  إلــى  األممي  املبعوث  عنها 
ولــد الشيخ أحــمــد، مساء يــوم الــثــاثــاء، أمــام 
مجلس األمـــن الـــدولـــي. ووفـــق املـــصـــادر، فــإن 
اليمن ناقشه بان  اتفاق للحل في  »تفاصيل 
مـــع ولـــي ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، مــحــمــد بن 
سلمان«، عندما التقيا صباح أمس األربعاء 
في مقر األمــم املتحدة في نيويورك. وينص 
ــفـــاق، بــحــســب املـــصـــادر نفسها،  مــشــروع االتـ
على »تشكيل لجنة عسكرية تتولى استام 
الله  أنصار  )جماعة  االنقابين  من  الساح 
»الحوثين« والرئيس املخلوع، علي عبدالله 
صالح( واإلشـــراف على االنسحاب من املدن 
صنعاء،  العاصمة  رأســهــا  وعــلــى  الرئيسية 
إلـــى تشكيل حــكــومــة وحـــدة وطنية،  إضــافــة 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة، 
في  السياسية  األطـــراف  فيها جميع  يشترك 

الباد«.
وفي ما يتعلق باإلشكالية الرئيسية املتعلقة 
االنقابين  وفــد  ورفـــض  الــرئــاســة  بمؤسسة 
عــودة الرئيس، عبد ربــه منصور هــادي، إلى 
املــصــادر أن »االتـــفـــاق يقضي  الــبــاد، تجيب 
ــلـــى أن تــنــقــل  بـــاســـتـــمـــرار هـــــــادي كـــرئـــيـــس عـ
صاحياته إلى اللجنة العسكرية والحكومة 

ــــذه الــــتــــطــــورات فــــي ظــل  املـــشـــكـــلـــة«. وتــــأتــــي هـ
حـــراك عــربــي ودولـــي يضغط بــاتــجــاه خــروج 
أسبوعها  دخلت  والــتــي  اليمنية،  املــشــاورات 
الــتــاســع مـــن دون إحـــــراز تــقــدم عــمــلــي لجهة 
 يــرضــى جــمــيــع األطـــــراف، 

ّ
الــتــوصــل إلــــى حــــل

والتي كان آخرها حركة األمن العام للجامعة 
الــعــربــيــة، نــبــيــل الــعــربــي، وعــقــده لـــقـــاءات مع 
الوفد الحكومي اليمني ومع املبعوث األممي 

إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
الكويت  زار  »العربي  فــإن  املــصــادر،  وبحسب 
ملناقشة املقترحات املطروحة للحل في اليمن، 
وإقــنــاع الــوفــد الــحــكــومــي بــقــبــول الــحــل الــذي 
ــد عــلــى وفـــدي  ــ ــان كـــي مــــون األحـ ســيــطــرحــه بــ
استبعد  املــصــدر  أن  إال  اليمنية«.  املــشــاورات 
الحل،  بــهــذا  اليمنية  الحكومة  وفــد  يقبل  أن 
وتــوقــع أن يرفضه بــشــدة بــنــاًء على املــواقــف 
ــــرب عــنــهــا الــرئــيــس هـــادي  الــســابــقــة الـــتـــي أعـ

مرارًا.
ورغــم أن زيــارة العربي إلى الكويت ووصول 
بان إليها يوم األحد بوادر تشير إلى أن هناك 
تحركات لتوقيع اتفاق في املــشــاورات، إال أن 
املصادر تستبعد أن يتم توقيع االتفاق سابق 
الــذهــاب نحو توقيع  الــذكــر بالفعل، وتــرّجــح 
»اتــفــاق مــبــادئ يتم االتــفــاق فيه على تحديد 
ــاورات جـــديـــدة بــعــد عيد  ــشــ مـــوعـــد لــجــولــة مــ

الفطر لنقاش مشروع االتفاق الذي سيحمله 
بان كي مون إلى الكويت«.

وفــي إطـــار رفضهم لبقاء هـــادي فــي منصب 
ــيــــس، أعــــلــــن وفـــــد جـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــلــه  ــرئــ الــ
سموها  بما  تمسكهم  الثاثاء،  »الحوثين«، 
»القضايا الجوهرية املعنية بحلها مشاورات 
الـــكـــويـــت وفــــي مــقــدمــتــهــا مــؤســســة الــرئــاســة 
املــشــاورات ترتبط  كونها محورًا رئيسيًا في 
تشكيل  منها  املــطــروحــة،  القضايا  بقية  بها 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة مـــع لــجــنــة عــســكــريــة 
وأمنية وطنية عليا لتنفيذ الترتيبات األمنية 
والعسكرية«، في حن يتمسك وفد الحكومة 

بهادي كرئيس شرعي للباد.
بامللف  املعنين  الدبلوماسين  أحــد  ويشير 
بــشــكــل مــبــاشــر إلـــى أن »الــجــمــيــع يــريــد لهذه 
املـــشـــاورات أن تــخــرج بــاتــفــاق حــتــى وإن كــان 

األممي.  للمبعوث  الــوجــه  مــاء  يحفظ  شكليًا 
الــوفــد الحكومي فــي رفض  أتــوقــع إن استمر 
املقترح املطروح من قبل بــان، فإن املشاورات 
أكــثــر، مــع ترحيل  ستخرج باتفاق مــبــادئ ال 
باقي امللفات إلى جولة مقبلة من املشاورات«. 
جــولــة يتوقع أن يحصل خــاف جــديــد حول 
مكان انعقادها، بما أن وفد الحكومة الشرعية 
ــة، وال  ــيـ يــصــّر عــلــى أن تــكــون فــي دولـــة أوروبـ
قاعدة  دولــة عربية، على  فــي  تعقد  أن  يحّبذ 
الشعبي  املؤتمر  الحوثين وحــزب  وفــدي  أن 
العربية  العزلة  كسر  من  الكويت  في  »تمكنا 

والدولية التي كانت مفروضة عليهما«.
اليمن، إسماعيل  إلــى  األمــمــي  املبعوث  وكــان 
ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، قــد قــــّدم، مــســاء الــثــاثــاء، 
إحــاطــتــه ملــجــلــس األمـــــن، والـــتـــي كــشــف فيها 
باألمم  الخاصة  الطريق  خارطة  مشروع  عن 
املتحدة بشأن اليمن، والتي قال إنه سيقدمه 
فــي غضون  مكتوب  بشكل  املعنية  لــأطــراف 
أمنية ينص  ترتيبات  »إجـــراء  أيـــام، يتضمن 
عليها القرار 2216، وكذا تشكيل حكومة وحدة 
وطنية إلعـــادة تــأمــن الــخــدمــات واالقــتــصــاد، 
إضافة إلى إطاق حوار وطني للتوصل إلى 
قانون لانتخابات ومسودة لدستور جديد«، 
الــســجــال  ــنـــود  ــبـ الـ ــذه  ــ تــحــســم هـ أن  مــــن دون 
ــقـــاب  ــرفـــي االنـ الــــخــــاف املــســتــعــصــي بــــن طـ
والــشــرعــيــة، حـــول مــا الـــذي يــجــب أن يحصل 
أواًل؟ تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو تسليم 
املناطق  من  واالنسحاب  املليشيات ساحها 

التي اجتاحتها بعد انقابها.
وعلمت »العربي الجديد« في وقٍت سابق من 
أوســـاط عربية أن هــنــاك مــشــروع تفاهم يتم 
الــتــفــاوض حوله بــن املــســؤولــن السعودين 
من جهة، والحوثين من جهة ثانية، ممثلن 
السام،  عبد  محمد  صفوفهم،  في  بالقيادي 
والـــذي زار اململكة مـــرارًا خــال أقــل مــن شهر، 
العريضة،  العناوين  من  عــدد  حــول  يتمحور 
التابعة  العسكرية  الــقــوات  »انــســحــاب  منها 
ثــاث محافظات  الــلــه« مــن  لجماعة »أنــصــار 
ــديــــدة،  ــنـــعـــاء وتــــعــــز والــــحــ ــيـــة، هــــي صـ رئـــيـــسـ
إضــافــة إلـــى تـــرك الــرئــيــس عــبــد ربـــه منصور 
ــادي ونــائــبــه الـــلـــواء عــلــي مــحــســن األحــمــر  ــ هـ
فــتــرة زمــنــيــة مــعــيــنــة )بــعــد  بــعــد  منصبيهما 
االنسحاب املسلح من قبل الحوثين بحسب 
كــذا تشكيل حكومة وحدة  السابق(، و  البند 
بن جميع األطــراف، تسمح بعد فترة زمنية 
بـــإعـــادة تــوحــيــد الــســاح الــشــرعــي فــي جيش 

وطني شرعي يتبع القرار السياسي«.

ناقش بان كي مون مشروع االتفاق مع محمد بن سلمان )فابريس كوفريني/فرانس برس(

يثير االعتداء على 
منطقة الركبان األردنية، 

والذي لم يكن مفاجئًا 
لألجهزة، مخاوف من 

أن يدفع ثمنه الالجئون 
السوريون ويتحّولوا 

إلى وقود في معركة 
الدولة المستضيفة مع 

المجتمع الدولي والدول 
المانحة

علمت »العربي الجديد«، 
أن األمين العام لألمم 

المتحدة يصل الكويت، 
األحد، لدفع األطراف 

اليمنية إلى توقيع اتفاق 
»يحفظ ماء الوجه« قبل 

نهاية رمضان

عشرات العائالت بدأت 
مغادرة مخيم الركبان 

بعد الهجوم

ال تزال المعارك 
متواصلة في عدد 

من أحياء الفلوجة

استمرار هادي كرئيس 
على أن تنقل صالحياته 

إلى اللجنة العسكرية 
والحكومة

  شرق
      غرب

حكومة الوحدة تفّجر 
خالفات »نداء تونس«

ــات بــن  ــ ــــافـ ــخـ ــ تــــصــــاعــــدت حـــــــدة الـ
ــزب نــــــداء تــــونــــس، مــنــذ  ــ قــــيــــادات حـ
إعـــان الــرئــيــس الــتــونــســي، الباجي 
قائد السبسي، نيته تشكيل حكومة 
جديدة. وأكــدت قيادات من الحزب، 
أن حــجــم  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
الخافات قد يشهد تصاعدًا، خال 
األيام املقبلة، مع بداية الترشيحات 
الــوزاريــة، واقتراب موعد  للحقائب 
اإلعـــان عــن حكومة الــوحــدة، قبيل 
الــعــيــد. وبــــدأت الــخــافــات مــع طــرح 
مــســألــة اســتــقــالــة رئــيــس الحكومة، 
قيادة  سارعت  إذ  الصيد،  الحبيب 
ــى اإلعــــــــــان عـــــن إنــــهــــاء  ــ ــ الـــــحـــــزب إلـ
دعمها الرجل، الذي يمثل مرشحها 
إثـــر االنــتــخــابــات املــاضــيــة، غــيــر أن 
 القرار 

ّ
عددًا من القيادات اعتبروا أن

»ال يمثل كل الندائين«.
)العربي الجديد(

المعارضة السورية
تبحث عودتها إلى جنيف 
ــمــــي بـــاســـم  ــتــــحــــدث الــــرســ ــول املــ ــقــ يــ
رياض  للمفاوضات،  العليا  الهيئة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــا، لـــ نــعــســان آغــ
ســـتـــيـــفـــان  ــي،  ــ ــ ــمـ ــ ــ األمـ ــعـــــوث  ــ ــبـ ــ املـ إن 
بتحسن  »مــتــفــائــل  مــيــســتــورا،  دي 
الــــــــظــــــــروف املــــحــــيــــطــــة بـــالـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، حــتــى شهر 
أغــســطــس/آب املــقــبــل، ولــذلــك جعله 
موعدًا مبدئيًا«. ويشير نعسان آغا 
للمفاوضات  العليا  الهيئة  أن  إلــى 
ــوة املــــوفــــد األمـــمـــي،  ــ »ســــتــــدرس دعــ
حــــال تــوجــيــهــهــا، بـــنـــاء عــلــى تــوفــر 
البدء  على  تساعد  الــتــي  املعطيات 
في مفاوضات ناجحة«، موضحًا أن 
منتصف  اجتماعًا،  ستعقد  الهيئة 
الشهر املقبل، في مقرها بالعاصمة 
ــة الــــــريــــــاض. وقــــــــال دي  الــــســــعــــوديــ
ميستورا، أول من أمس الثاثاء، إن 
السورية  الحكومة  بن  املفاوضات 
في غضون  ستأنف 

ُ
واملعارضة ست

شهر يوليو/تموز املقبل.
)العربي الجديد(

القدرات  ودراســة مواطن الخلل بهدف تعزيز 
ــدادات وتـــطـــويـــر االســـتـــجـــابـــة. وفــي  ــعــ ــتــ واالســ
انــتــظــار نــتــائــج الــتــحــقــيــق، إذا أفـــرجـــت عنها 
املؤسسة العسكرية، فإن األثر املباشر للقرارات 
املــتــخــذة فـــي أعـــقـــاب الــهــجــوم كــفــيــلــة بــتــراجــع 
صورته  لصالح  للجندي  اإلنسانية  الصورة 
التقليدية املقترنة بالقوة واليقظة، وذلك بعد 
أن قرر رئيس هيئة األركان املشتركة للجيش 
األردني الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، 
اعتبار املناطق الحدودية الشمالية والشمالية 
عسكرية  مناطق  لسورية  املتاخمة  الشرقية 
ُيــمــنــع دخــولــهــا مــن دون تنسيق مع  مــغــلــقــة، 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة، حــتــى أن دخــولــهــا ُحــظــر 
ــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــمــل  ــ ــاثـ ــ عـــلـــى مـــنـــظـــمـــات اإلغـ
املساعدات لاجئن  تقديم  بشكل يومي على 
فــي مخيمي الــركــبــان والــحــدالت الــحــدوديــن، 
البالغ عدد املتواجدين فيهما 102 ألف الجئ. 
وســيــعــّمــق املــنــع مــن مــأســاة الــاجــئــن هــنــاك، 
أساسي  بشكل  تعتمد  حياتهم  أن  خصوصًا 
ــدات الـــتـــي تـــقـــّدمـــهـــا املــنــظــمــات  ــاعــ ــســ عـــلـــى املــ

الدولية.
ــاعـــات مـــن االعــــتــــداء، ســيــطــر الــذعــر  وبـــعـــد سـ
عــلــى ســكــان مخيم الــركــبــان، وبــــدأت عــشــرات 
العائات مغادرة املخيم في محاولة للعودة 
إلــى قــراهــم، على الــرغــم مــن مخاطر عبورهم 
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مجازر جديدة للنظام وروسيا بال نتائجاألسد يصادق على تعليمات موسكو: عماد خميس رئيسًا للحكومة

45
سياسة

تهديدات روسية لحلف 
األطلسي

انــتــقــد الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
ــال  ــمـ ــلــــف شـ ــــن )الــــــــصــــــــورة( حــ ــوتـ ــ بـ
األطــلــســي بــســبــب تــصــعــيــده خطابه 
من  بالقرب  العدوانية«  و»تحركاته 
الحدود الروسية، محذرًا من أن ذلك 
يــجــبــر روســـيـــا عــلــى زيـــــادة قــدرتــهــا 
الــعــســكــريــة. بــوتــن وفـــي كــلــمــة أمـــام 
ــــروس أمــــس، اتــهــم الــغــرب  الـــنـــواب الـ
برفض املبادرات الروسية للمساعدة 
على مواجهة »اإلرهاب الدولي«. في 
البرية في  الــقــوات  قائد  قــال  املقابل، 
الحلف األطلسي الجنرال بن هوجز،  
إن الحلف عــاجــز فــي الــوقــت الــراهــن 
الــبــلــطــيــق إذا  ــاع عــــن دول  ــدفــ الــ عــــن 

اجتاحتها القوات الروسية.
)فرانس برس(

معارضة أميركية القتراح 
أوباما بشأن غوانتانمو

كــشــف مـــســـؤولـــون كــبــار فـــي اإلدارة 
أوباما  بـــاراك  الرئيس  أن  األميركية 
ــن وزيـــــــــرة الـــعـــدل  ــ ــه رفــــضــــا مـ ــ ــواجـ ــ يـ
لــــوريــــتــــا لـــيـــنـــتـــش لـــخـــطـــطـــه إغـــــاق 
سجن غوانتانمو. وتعارض لينتش 
اقــــتــــراحــــا يـــدعـــمـــه الـــبـــيـــت األبـــيـــض 
ــاء غـــوانـــتـــانـــمـــو  ــنـ بــــالــــســــمــــاح لـــســـجـ
ــم أنـــشـــطـــة  ــهــ ــابــ ــكــ ــارتــ بـــــاالعـــــتـــــراف بــ
إرهابية أمام محكمة اتحادية وذلك 
مغلقة،  تلفزيونية  دائــــرة  خـــال  مــن 

حسبما قال املسؤولون.
)رويترز(

واشنطن توفد مبعوثًا 
إلى فنزويال

شكلت األزمة التي تعصف بفنزويا 
محور مناقشات اجتماع استثنائي 
ملــجــلــس مــنــظــمــة الــــــدول األمــيــركــيــة. 
وبطلب من كراكاس تستقبل منظمة 
الــدول األميركية، عددًا من الوسطاء 
الـــدولـــيـــن الســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار بــن 
ــادورو  ــ حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــوال مــ
ــــي املــــقــــابــــل، أعــلــنــت  واملـــــعـــــارضـــــة. فـ
واشنطن أن مساعد وزير الخارجية 
األميركي توماس شانون توجه إلى 

كراكاس »بدعوة من الحكومة«.
)فرانس برس(

صاروخان كوريّان 
يستنفران الغرب

أعــلــن الــســفــيــر الــفــرنــســي لـــدى األمـــم 
املــتــحــدة فــرنــســوا ديــاتــر، أن إطــاق 
ــــن  ــ ــاروخـ ــ ــ ــة صـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ كــــــــوريــــــــا الـ
»انتهاكا فاضحا  ُيعتبر  باليستين 
ــرارات املــجــلــس،  ــ ــقـ ــ ــبـــول« لـ ــقـ وغـــيـــر مـ
ــع وحـــــــــازم«.  ــريــ إلــــــى »رد ســ ــا  ــ ــيـ ــ داعـ
لحلف شمال  الــعــام  األمـــن  دان  كما 
إطــاق  ستولتنبرغ  ينس  األطلسي 
»هـــــذه  أن  مـــعـــتـــبـــرًا  الــــــصــــــاروخــــــن، 
الـــتـــصـــرفـــات االســــتــــفــــزازيــــة تـــقـــّوض 
ــن والـــحـــوار الـــدولـــيـــن«. وكــانــت  األمــ
الــجــنــوبــيــة  الـــكـــوريـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
أعــلــنــت أن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أجـــرت 
أمــســتــجــربــتــن لـــصـــاروخـــن قــويــن 

متوسطي املدى.
)فرانس برس، رويترز(

تسوية بين الداخلية 
الفرنسية والنقابات

أعــلــنــت الــداخــلــيــة الــفــرنــســيــة، أمــس 
األربــــعــــاء، عـــن االتــــفــــاق مـــع نــقــابــتــي 
»ســي جــي تــي« و»قــــوات عمالية«  الـــ
النقابية  التظاهرة  إلغاء حظر  على 
ــوم الـــخـــمـــيـــس، لــكــنــهــا  ــ ــيـ ــ ــررة الـ ــ ــقــ ــ املــ
أشــارت إلى تحديد مسافة التظاهر 
ــة  ــاحــ ــر واحــــــــــــــد، مـــــــن ســ ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ ــكــ بــ
»ناسيون«.  ساحة  إلــى  »الباستيل« 
وأمام إصرار النقابات على رفضها 
التراجع عن حق التظاهر، باعتباره 
حقا دستوريا، اقترح وزير الداخلية، 
ــــورة( مــســارًا  ــار كــــازنــــوف )الـــــصـ ــرنـ بـ
قصيرًا للتظاهر، يمكن تأمينه، وهو 

ما اتفق عليه.
)العربي الجديد(

ــف رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار األســد 
ّ
كــل

ــي، عـــمـــاد خــمــيــس،  ــالـ ــحـ ــر الـــكـــهـــربـــاء الـ ــ وزيــ
لحكومة  خلفا  الجديدة  الحكومة  بتشكيل 
ــدة واليــتــهــا  ــل الــحــلــقــي الـــتـــي انــتــهــت مــ ــ وائـ
املاضي،  الشهر  جديد  برملان  انتخاب  بعد 
انــدالع  منذ  الــرابــعــة  الحكومة  بذلك  لتكون 
السورية ربيع 2011. وجــاء تكليف  الــثــورة 
خميس مــتــوافــقــا مــع مــا نــشــرتــه، قــبــل أيـــام، 
وسائل إعام روسية أكدت تكليف خميس 
الــوزراء  أسماء  ونشرت  الحكومة،  بتشكيل 
في الحكومة الجديدة، وهو ما نفت صحته 
الرسمية  السورية  األنــبــاء  وكالة  في حينه 
يتم  الحكومي  »التشكيل  إن  قائلة  )ســانــا(، 
وفق األساليب والطرق الدستورية، وكل ما 
شر عبر مواقع التواصل االجتماعي 

ُ
ذيع أو ن

ُ
أ

ووسائل إعامية أخرى، غير دقيق إطاقا«. 
وذكر موقع »روسيا اليوم«، في 16 يونيو/

ــه تـــم تــكــلــيــف خميس  ــ ـ
ّ
حـــزيـــران الـــحـــالـــي، أن

بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، وأنـــــه أوشـــــك بــالــفــعــل 
عــلــى اإلعــــان عــن أســمــاء طــاقــمــه الحكومي 

رامي سويد

والطائرات  الــســوري  النظام  طــائــرات  صّعدت 
الروسية غاراتها الجوية على مناطق الشمال 
ــوري الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا املـــعـــارضـــة  ــ ــسـ ــ الـ
السورية، وتحديدًا في حلب وريفها، وإدلب، 
ــزال تــحــت سيطرة  والـــرقـــة وريــفــهــا الــتــي ال تــ
تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعـــش(. وتترك 
ــارات الــجــويــة املــســتــمــرة مـــزيـــدًا من  ــغــ ــذه الــ هــ
املــآســي بــن ســكــان هــذه املــنــاطــق مــن دون أي 
تأثير على أطـــراف الــصــراع. ويــطــرح تصاعد 
املعارضة  ملناطق  العشوائي  االستهداف  هذا 

تساؤالت حول ماهية الهدف الحقيقي منه.
ويــلــفــت تــقــريــر مــصــّور ملــركــز حــلــب اإلعــامــي 
إلــى أن طائرة  من حي طريق الباب في حلب 
حــربــيــة ُيــعــتــقــد أنــهــا تــابــعــة لــلــنــظــام الــســوري 
اســـتـــهـــدفـــت مـــبـــانـــي ســكــنــيــة فــــي حــــي طــريــق 

ــرًا جـــديـــدًا، مــع احتفاظ  الـــذي يــضــم 12 وزيــ
الوزارات السيادية بوزرائها الحالين وهم: 
وزيــــر الــخــارجــيــة واملــغــتــربــن ولــيــد املــعــلــم، 
ووزيـــــر الــداخــلــيــة مــحــمــد الـــشـــعـــار، ووزيــــر 
الــدفــاع فــهــد جــاســم الــفــريــج، ووزيــــر املالية 
الجديدة  األسماء  أمــا  إسماعيل.  إسماعيل 
الـــتـــي دخـــلـــت الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب »روســـيـــا 
اليوم«، فهي: فارس الشهابي نائبا لرئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية، وزيرًا 
لــلــصــنــاعــة )تـــــردد اســـمـــه كــمــرشــح لــرئــاســة 
ــه املـــتـــكـــررة  الـــحـــكـــومـــة، ويـــشـــتـــهـــر بــــدعــــواتــ
لقوات النظام إلبادة مدينته حلب(، وحيان 
الصبان  وبــشــر  لاقتصاد،  وزيـــرًا  سليمان 
وزيرًا لإلدارة املحلية، ومحمد جهاد اللحام 
وزيرًا للعدل، وهال هال وزيرًا لاتصاالت 
ــطـــري املــســاعــد  ــقـ )يـــشـــغـــل حـــالـــيـــا األمــــــن الـ
لحزب البعث الحاكم، وتردد اسمه كمرشح 

لتشكيل الحكومة(. 
ــم، نـــصـــوح ســمــنــيــة وزيـــــرًا  ــهـ ــيـ وُيــــضــــاف إلـ
وزيرًا  الكريم  عبد  علي  والسفير  للكهرباء، 
لإلعام، وراما عزيز وزيرة للزراعة، وعماد 
وحماية  الداخلية  للتجارة  وزيـــرًا  األصــيــل 
ــرة لــلــصــحــة،  ــ املــســتــهــلــك، وفــــاديــــا ديــــب وزيــ

وفرح املطلق وزيرًا للتربية.
وبذلك يحتفظ بحقائبهم كل من وزراء النفط 
ســلــيــمــان عـــبـــاس، والــتــعــلــيــم الــعــالــي محمد 
عــامــر مــارديــنــي، واملــصــالــحــة الــوطــنــيــة علي 
حـــيـــدر، والــثــقــافــة عـــصـــام خــلــيــل، واألشـــغـــال 
العامة حسن عرنوس، والشؤون االجتماعية 
ريـــمـــا الـــــقـــــادري، والـــعـــمـــل خـــلـــف الــعــبــدالــلــه، 
والنقل غزوان خيربك، واإلسكان محمد وليد 

ــــرى مـــراقـــبـــون أن الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لن  ويـ
السابقة،  الحكومات  عــن  كبيرًا  فــارقــا  تشكل 
دفع  إذ  مهمتها،  تسهيل  حـــاول  النظام  لكن 
ــيــــرة،  الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، فــــي أيـــامـــهـــا األخــ
إلــى إصـــدار بعض الـــقـــرارات تتمثل فــي رفع 
أسعار بعض املــواد، وخصوصا املحروقات. 

الــبــاب، أمــس األربــعــاء، بصاروخن موّجهن، 
اثــنــن وإصــابــة آخــريــن.  مــا أدى ملقتل طفلن 
ويوضح شهود عيان من سكان الحي، خال 
الــتــقــريــر، أن الـــشـــارع املــســتــهــدف خــــاٍل مــن أي 
 نــشــطــاء 

ّ
ــث ــ ــقـــرات عــســكــريــة لــلــمــعــارضــة. وبـ مـ

ــــي ريــــــف حــلــب  ــان فـ ــيــ ــلــــدة حــ ــــن بــ مـــحـــلـــيـــون مـ
ــظــهــر قصف 

ُ
الــشــمــالــي تــســجــيــات مـــصـــّورة ت

طــائــرات روســيــة، أمــس األربـــعـــاء، بــلــدة حيان 
شمال حلب بقنابل فوسفورية.

»الــعــربــي  ويـــقـــول الـــنـــاشـــط حــســن الــحــلــبــي لـــ
بلدة  طــائــرات روســيــة استهدفت  إن  الجديد« 
الشمالي بعشر غارات  كفرحمرة بريف حلب 
ــر أمــــــس األربـــــعـــــاء،  ــلـــى األقـــــــــل، عـــصـ ــة عـ ــويــ جــ
العنقودية  بالقنابل  قصفا  الــغــارات  وشملت 
ــارًا كبيرًا  والــصــواريــخ الــفــراغــيــة، مــا خلف دمـ
في املباني السكنية في البلدة. ويلفت الحلبي 
إلــــى أن الـــطـــيـــران الـــروســـي اســتــهــدف مــديــنــة 
ــي بــيــانــون وعــنــدان، وأطـــراف 

َ
حــريــتــان، وبــلــدت

قــريــة الـــطـــامـــورة، ومــحــيــط طــريــق الــكــاســتــلــو 
شــمــال حــلــب، بــالــقــنــابــل الــفــوســفــوريــة، بشكل 
متكرر، فجر أمس األربعاء. وجاء هذا القصف 
ـــتـــه طـــائـــرات 

ّ
اســـتـــكـــمـــااًل لــقــصــف مـــشـــابـــه شـــن

روسية بالقنابل الفوسفورية، يوَمي الثاثاء 
واإلثنن املاضين.

وأكدت قناة »روسيا اليوم« استخدام القوات 
من  ســوريــة،  في  العنقودية  القنابل  الروسية 
القناة  خال لقطة في أحد تقاريرها. وأعــدت 
تقريرًا، السبت املاضي، عن لقاء وزير الدفاع 
الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو، رئـــيـــس الــنــظــام 
الــســوري بــشــار األســـد، وزيــارتــه إلــى القاعدة 
قرب  العسكري،  حميميم  مطار  فــي  الروسية 

الــســوري. وفي  الساحل  الــاذقــيــة على  مدينة 
التقرير، تظهر لقطة مدتها أربع ثواٍن، وفيها 

.34-Su قنابل عنقودية على طائرة من طراز
في إدلب، يقول الناشط اإلعامي بال عمران 
»العربي الجديد«، إن »طيران النظام الحربي  لـ
استهدف، أمس األربعاء، أطراف بلدة تلمنس 
فــي ريــف إدلـــب الجنوبي، وذلـــك بعد ساعات 
مــن قــصــف ليلي مــمــاثــل، أدى لــســقــوط أربــعــة 
الــبــارة وثــاثــة آخرين  قتلى مدنين فــي بلدة 
في كفرنبل. وفي حمص، يؤكد املتحدث باسم 
مـــركـــز حــمــص اإلعــــامــــي، مــحــمــد الــســبــاعــي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــقــتــل مـــدنـــيـــن اثــنــن  ـــ لـ
بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف، بلدة 

الغنطو، بريف حمص الشمالي.
ــة، فـــتـــحـــدث »املــــرصــــد  ــ ــوريـ ــ ــا فــــي وســـــط سـ ــ ــ أّمـ
الـــســـوري لــحــقــوق اإلنـــســـان«، أمـــس األربـــعـــاء، 
عن اندالع اشتباكات عنيفة بن قوات النظام 
وتنظيم »داعش« في محيط صوامع الحبوب، 
ه التنظيم 

ّ
شرقي مدينة تدمر، إثر هجوم شن

على املنطقة.
ــادر مــحــلــيــة  ــ ــــصــ ــول مــ ــ ــقـ ــ ــاة، تـ ــ ــمــ ــ ــي ريـــــــف حــ ــ فــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »داعــــــش« تــمــكــن من  لـــ

السيطرة على حاجز األبــراج قرب بلدة إثريا 
في ريف حماة الشرقي، أمس األربعاء، بعدما 
التي  املناطق  مــن  بالكامل  النظام  قــوات  طــرد 
سيطرت عليها، خال األيام األخيرة، في ريف 

الرقة الجنوبي الغربي.
امليداني  النظام  تراجع  على  رده  وفــي سياق 
ــــش« فــي ريـــف الــرقــة وريــف  الــكــبــيــر أمــــام »داعـ
غــارات  النظام  طــائــرات  نت 

ّ
ش الشرقي،  حماة 

جــويــة عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة، مـــا أدى ملــقــتــل 25 
مــدنــيــا، بــيــنــهــم ســتــة أطـــفـــال. وأعــلــنــت حملة 
ذبح بصمت«، أول من أمس الثاثاء، 

ُ
»الرقة ت

صيب آخرون، في 
ُ
تلوا وأ

ُ
 »ثمانية مدنين ق

ّ
أن

أول حصيلة معلنة، إثــر قصف جــوي روسي 
على أحياء بمدينة الرقة.

وتأتي هذه الغارات بعد خسارة قوات النظام 
عددًا من املواقع في هجوم لعناصر »داعش« 
ث الرصافة، وقرية خربة، وزيدان، وبئر 

ّ
في مثل

والرصافة،  الشيخ هــال،  سوسة، من محاور 
إدراج  ويمكن  الطبقة.  مدينة  غــرب  وصفيان، 
الغارات التي تشنها طائرات النظام وروسيا 
تحت سيطرة  الواقعة  السكنية  املناطق  على 
قوات املعارضة، تحت بند األعمال االنتقامية 
التي تمارسها قوات النظام وموسكو لانتقام 
من السكان بهدف تأليبهم على املعارضة. إال 
أن استراتيجية القصف العشوائي االنتقامي 
املاضية،  السنوات  النظام خال  اتبعها  التي 
وباتت الطائرات الروسية تتبناها، من خال 
والعنقودية،  الفوسفورية  القنابل  استخدام 
ــي تــحــقــيــق  ــم تـــكـــن مـــجـــديـــة فــ شـــمـــال حـــلـــب، لــ
هدفها، إذ دفعت عــددا كبيرا من السكان إلى 

االنضمام للقتال في صفوف املعارضة.

غزال، واملوارد املائية كمال شيخة، واألوقاف 
محمد عبد الستار السيد، والتنمية اإلدارية 
ــنـــوري، والــبــيــئــة نــظــيــرة ســركــيــس،  حــســان الـ

والسياحة بشر اليازجي.
وجــرت العادة في سورية، خال حكم األسد 
ف بتشكيل 

ّ
كل

ُ
)األب واالبــن(، أن يبقى اسم امل

الحكومة سرًا خاصا برئيس النظام، إضافة 
الـــوزراء، لدرجة أن أصحابها قد  إلــى أسماء 
يــفــاجــأون بتكليفهم. وعــلــى ضـــوء ذلـــك، فــإن 
ــــول أســـمـــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة والــــــوزراء  وصـ
إلـــى وســائــل اإلعــــام الــروســيــة قــبــل أيــــام من 
إعانها، رسميا، في دمشق، يشير إلى مدى 
التغلغل الــروســي فــي مــراكــز قـــرارات النظام، 

م املسؤولن الروس بأدق التفاصيل.  وتحكُّ

ــن مـــوالـــيـــد ريـــــف دمــشــق  ــاد خــمــيــس مــ ــمــ وعــ
الــهــنــدســة  فــــي  إجـــــــازة  عـــلـــى  1961، حـــاصـــل 
الــكــهــربــائــيــة مـــن جــامــعــة دمــشــق عـــام 1981. 
ف بــإدارة عدد من املديريات في املؤسسة 

ّ
ُكل

العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية 
بن عامي 1987 و2005. شغل منصب مدير 
الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق 
العامة  للمؤسسة  2005 و2008، ومديرًا  بن 
لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية من عام 
2008 إلى أن تولى وزارة الكهرباء في حكومة 
وزيــرًا  تعيينه  لُيعاد   ،2011 عــام  عـــادل سفر 
منّسق  شّكلها  التي  الحكومة  فــي  للكهرباء 
»الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات« املـــعـــارضـــة، 
حاليا، رياض حجاب في 23 يونيو/حزيران 

 .2012
ــال خــمــيــس خــــال تــولــيــه وزارة الــكــهــربــاء  نــ
ــي الـــحـــكـــومـــتـــن الـــســـابـــقـــتـــن، نــصــيــبــه مــن  فــ
ســـاعـــات  زادت  إذ  والـــشـــتـــائـــم،  االنــــتــــقــــادات 
إلــى  الــكــهــربــاء بــدرجــة كــبــيــرة، لتصل  تقنن 
ــا، بــيــنــمــا غــابــت  ــيـ أكـــثـــر مــــن 12 ســـاعـــة يـــومـ
الـــكـــهـــربـــاء، تــقــريــبــا، عـــن كــثــيــر مـــن املــنــاطــق 
التي  التدمير  إمــا بسبب عمليات  الــســوريــة، 
طاولت محطات توليد الكهرباء، أو لتقاعس 
الــحــكــومــة عـــن إصـــاحـــهـــا، وتــفــشــي الــفــســاد 
فــــي مـــؤســـســـات الــــــــــوزارة. وأنــــشــــأ نــاشــطــون 
مـــوالـــون لــلــنــظــام صــفــحــات عـــدة عــلــى مــواقــع 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــخــصــصــة النــتــقــاد 
خميس والسخرية منه، مثل »يوميات عماد 
السوري  الكهرباء  خميس«، و»كــارهــو وزيــر 

عماد خميس«.
عدنان...

حرب عالمية

سباق 
القواعد 

العسكرية

عبسي سميسم، ريان محمد

تـــــبـــــدو مــــعــــركــــة »قــــــــــــوات ســــوريــــة 
الـــغـــالـــبـــيـــة  ذات  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« 
الـــــكـــــرديـــــة، ضـــــد تـــنـــظـــيـــم »الـــــدولـــــة 
ـــي ريــــــــف حــلــب  ــ ــة« )داعـــــــــــــــش(، فـ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ اإلســ
الشرقي، مدروسة بعناية من كل جوانبها، 
وحتى  السياسية  أم  منها  املــيــدانــيــة  ســـواء 
االجتماعية، كونها العملية األولى التي تتم 
الدولي  التحالف  قوات  بتخطيط ومشاركة 
لــوجــســتــيــا وجـــويـــا وحــتــى مـــن خـــال قـــوات 
القوات  تركت  امليدانية،  الناحية  فمن  برية. 
املحاصرة ملدينة منبج طريق منبج - الباب 
من دون حصار، وذلك لتفادي وضع التنظيم 
أمــام خــيــارات معركة حياة أو مــوت، بهدف 
الــتــقــلــيــل مـــن حــجــم املــفــخــخــات والــهــجــمــات 
في  التنظيم  إليها  يعمد  الــتــي  االنــتــحــاريــة 

حال تمت محاصرته بشكل كامل، وإجباره 
ح  ُيرجَّ التي  الباب  باتجاه  االنسحاب  على 
أن تشهد معركة حاسمة ضد التنظيم ما لم 

يقرر تركها قبل حصارها بشكل كامل.
أمــــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا، فـــتـــفـــســـح هــــــذه الـــطـــريـــقـــة 
املــجــال أمـــام »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« 
لتسويق نفسها دوليا وأمام الرأي العام في 
املدنين والخائف على  املنطقة كمدافع عن 
مصيرهم، في محاولة منها لكسب حاضنة 
التي تضم سكانا عربا  املنطقة  شعبية في 
ينظر معظمهم إلى هذه القوات التي يشّكل 
الشعب«  »وحــدات حماية  الرئيسي  قوامها 
على  االنفصالية،  التوجهات  ذات  الــكــرديــة 
ــثـــل تــنــظــيــم  ــا قـــــــوات احــــتــــال مــثــلــهــا مـ ــهــ أنــ

»داعش«.
ــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة«  ــ ــ ــل »قـ ــواصــ وتــ
ــا ملـــديـــنـــة مـــنـــبـــج، أكـــبـــر مـــــدن هـــذا  ــارهـ حـــصـ

نيوز« الكردي، الذي يبث أخباره من عاصمة 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، أربــيــل، عــن مصدر 
عــســكــري فــي قـــوات »ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
نجز، 

ُ
قوله إن معظم األشغال على مّد املدّرج أ

جوية  قاعدة  بناء  على  العمل  يجري  بينما 
أخرى جنوب شرق عن العرب الواقعة على 

الحدود السورية التركية.
للتحليات  مــعــهــد »ســـتـــراتـــفـــور«  نــشــر  كــمــا 
بواسطة  قطت 

ُ
الت األمــيــركــيــة صـــورًا  األمــنــيــة 

أقـــمـــار صــنــاعــيــة، قــــال إنــهــا لــتــوســعــة مـــدرج 
محافظة  في  رميان  ببلدة  مهجور  طائرات 
الحسكة الخاضعة لسيطرة األكراد. وتوضح 
الـــصـــور أن واشـــنـــطـــن تـــمـــّد املــــــدرج مـــن 700 
»تايمز«  صحيفة  تنقل  كما  متر.   1300 إلــى 
الــبــريــطــانــيــة عــن مــصــادر محلية قــولــهــا إنــه 
ســــوريــــة«،  فــــي  األول  ــركــــي  ــيــ األمــ »الـــــوجـــــود 

عدنان علي

الـــنـــظـــام  ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزارة  دانــــــــت 
الــــــــســــــــوري وجـــــــــــود مــــجــــمــــوعــــات 
ــقــــوات الـــخـــاصـــة الــفــرنــســيــة  مـــن الــ
الــعــرب ومنبج  ي عــن 

َ
واألملــانــيــة فــي منطقت

في الشمال السوري، واعتبرت ذلك »انتهاكا 
صارخا ملبادئ ميثاق األمم املتحدة، وعدوانا 
واستقالها«.  سورية  سيادة  على  صريحا 
فيما نفت وزارة الدفاع األملانية وجود قوات 
خـــاصـــة أملـــانـــيـــة شـــمـــال ســــوريــــة، وقـــالـــت إن 
»مزاعم النظام السوري بهذا الشأن خاطئة«. 
الــجــدل وســط معلومات متعددة  يــأتــي هــذا 
ــدول املـــنـــخـــرطـــة فــي  ــ ــ عــــن لـــجـــوء كــثــيــر مــــن الـ
الحرب السورية إلى بناء قواعد عسكرية لها 
السورية،  فــي مناطق مختلفة مــن األراضـــي 
غير مبالية بشعارات »السيادة واالستقال« 
الــتــي يتغنى بــهــا الــنــظــام الـــســـوري. وأكـــدت 
وسائل إعــام كردية أن فرنسا بــدأت إنشاء 
ــقـــرب مــــن مـــديـــنـــة عــن  ــالـ ــاعــــدة عــســكــريــة بـ قــ
العرب، لتكون بذلك األحدث بن الدول التي 
البلد  هــذا  في  قواعد عسكرية  لنفسها  بنت 
قـــه الـــحـــرب مــنــذ أكـــثـــر مـــن خمس 

ّ
ـــمـــز

ُ
ــــذي ت الـ
سنوات.

ــا نــــيــــوز«، عـــن مــصــدر  ونـــقـــل مـــوقـــع »روج آفــ
مــســؤول فــي قـــوات »ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
قوله إن الفرنسين بدأوا بناء قاعدة عسكرية 
لهم في مدينة عن العرب أسوة باألميركين، 
الــقــاعــدة تقع على تلة مشتى  أن  إلــى  مشيرًا 
ــن الــجــهــة  ــرب مــ ــعــ نــــــور، املـــطـــلـــة عـــلـــى عــــن الــ
لتحتضن  أقــيــمــت  وقـــد  الــشــرقــيــة،  الجنوبية 
ــراء ومــســتــشــاريــن عــســكــريــن فــرنــســيــن  ــبـ خـ

موجودين هناك، بحسب تعبيره.
الــكــردي، أن  ويضيف املــصــدر، وفــقــا للموقع 
ــبـــراء فــرنــســيــن وبــريــطــانــيــن مــوجــوديــن  خـ
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ فـــــــي ريـــــــــف مــــنــــبــــج إلـــــــــى جــــــانــــــب الـ
األميركين يقّدمون املشورة لقوات »سورية 
الديمقراطية« في حربها ضد تنظيم »الدولة 
ــــش(. وأكــــدت وزارة الــدفــاع  اإلســامــيــة« )داعـ
»يقّدمون  فرنسين  جنود  وجــود  الفرنسية 
املشورة« لقوات »سورية الديمقراطية« التي 

تقاتل التنظيم في كل من منبج والرقة.
فيما تذكر مصادر عدة أن الواليات املتحدة 
ــد لـــهـــا فــــي بــعــض  ــواعــ ــة قــ ــامــ ــي إقــ ــرت فــ ــاشــ بــ
املناطق السورية. وتشير وسائل إعام كردية 
مــحــلــيــة إلـــى أن واشــنــطــن حـــّولـــت مــطــار أبــو 
حجر، جنوب شرق مدينة الرميان النفطية، 
ين أميركين 

ّ
إلى قاعدة لها، الفتة إلى أن فن

ــة املـــــطـــــار وتـــجـــهـــيـــزه  ــعــ ــلــــى تــــوســ ــلــــوا عــ ــمــ عــ
بمدرجات مخصصة للطيران الحربي، يصل 
»بــاس  مــوقــع  مــتــر. وينقل  إلــى 2500  طولها 

ــيـــرة  الــــريــــف، مــــع تـــقـــّدمـــهـــا فــــي الـــفـــتـــرة األخـ
جنوب وشمال املدينة من دون أن تقتحمها. 
استراتيجية عسكرية  الــقــوات  هــذه  ــبــع 

ّ
وتــت

تقوم على حصار املدينة من كل الجهات مع 
ترك ثغرة غير محاصرة تفسح املجال أمام 
عناصر التنظيم لانسحاب حتى بمعداتهم 
الباب، واستكمال  باتجاه واحــد هو مدينة 
تقّدمها في القرى واملناطق املحيطة بمنبج. 
وفــي الوقت الــذي قامت فيه »قــوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« بــفــرض حــصــار على محيط 
 هجمات 

ّ
منبج، يحاول تنظيم »داعش« شن

الــقــوات فــي بعض  متفرقة على مــواقــع تلك 
املناطق ذات الطبيعة الصحراوية، ما مّكنه 
من استعادة بعض القرى الصغيرة القريبة 
املــنــاورة  التنظيم  املــديــنــة والــتــي يجيد  مــن 

فيها أكثر من القوات املهاجمة.
ــدة فــــي مــقــاصــد  ــ ــــوى ســــوريــــة عــ وتـــشـــّكـــك قــ
التي  الكردية  للوحدات  العسكري  التوسع 
تــشــّكــل الــثــقــل األســاســي فــي »قــــوات ســوريــة 
أنــهــا تسعى  إيــاهــا  الــديــمــقــراطــيــة«، متهمة 
إلــى إنــشــاء دولـــة كــرديــة فــي شــمــال ســوريــة، 
وأن املعارك التي تخوضها اليوم ما هي إال 
لربط القامشلي وعن عرب بمنطقة عفرين 
في ريف حلب، وهي ذات غالبية كردية. إال 
أن القيادات الكردية تنفي هذا األمر، مؤكدة 
تــمــســكــهــا بــاالنــتــمــاء إلـــى الــكــيــان الـــســـوري، 
إال أنــهــا تــقــّدم نــمــوذج الــفــيــدرالــيــة كنموذج 
على  تحافظ  التي  املستقبل،  سورية  إلدارة 
حقوق مكونات الشعب السوري السياسية 

والثقافية واالقتصادية.
ويــســانــد »قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« في 
الجوية  املــســانــدة  إلـــى  بــاإلضــافــة  معركتها 
التي تقدمها قوات »التحالف الدولي ملحاربة 
اإلرهــــــــــاب«، الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــوات الــخــاصــة 
يصل  غربية  لـــدول  التابعن  واملستشارين 
عددها إلى 12 دولة، حيث يتم الكشف عنها 
تباعا بينها قوات فرنسية وأميركية وسط 
أنباء عن تشكيل قواعد عسكرية لهذه الدول. 
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر كردية 
مطلعة، أن »هناك قوات ومستشارين من 12 
دولة تقّدم الدعم لقوات سورية الديمقراطية 
على األرض، منها النرويج والسويد وكندا 
التشيك  وجمهورية  وبريطانيا  وأستراليا 
إلــى األمــيــركــيــن واألملـــان  وبلجيكا، إضــافــة 
والــفــرنــســيــن«. ووفـــقـــا لــهــذه املـــصـــادر، فــإن 
هذه الدول موجودة على األرض منذ فترة، 
 إلــــى أن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة »كــانــت 

ً
مــشــيــرة

موجودة في سورية قبل 3 أشهر من تاريخ 
 إلى أن »الــدول هي 

ً
اإلعــان الرسمي«، الفتة

من تطلب التكتم عن وجودها«.
وبحسب املصادر، فإن »وجــود قــوات لتسع 
دول في شمال سورية، يأتي ضمن التعاون 
والتحالف  الديمقراطية،  سورية  قــوات  بن 
الـــدولـــي، وثــــاث دول أخــــرى أرســـلـــت قـــوات 
ومستشارين استنادًا إلى تفاهمات ثنائية«، 
ــادر تــحــفــظــت عــلــى الــكــشــف عن  إال أن املـــصـ
 األمــر إلــى قيادة »قــوات 

ً
هــذه الــدول، مرجعة

املصادر  وأوضــحــت  الديمقراطية«.  سورية 
أن »مهام قوات تلك الدول تتعلق بالتدريب 
عــلــى األســلــحــة الــحــديــثــة، وكــيــفــيــة التعامل 

األميركين  الــجــنــود  عــشــرات  أن  إلــى  مشيرة 
مــوجــودون فــي هــذه الــقــاعــدة الــتــي تقع على 

مقربة من الحدود التركية والعراقية.
ــن جـــانـــبـــهـــم، يـــقـــر مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون  مــ
ــدد صــغــيــر مــــن الــــقــــوات الـــخـــاصـــة.  ــ بــنــشــر عـ
ــقـــول املــتــحــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الـــدولـــي،  ويـ
الخاصة  »املــهــمــة  إن  وارن،  ستيف  الــجــنــرال 

بــالــتــقــنــيــات،  قــتــالــي مــتــعــلــق  مــعــهــا، ودور 
ــــرف  وغـ واألرض،  الــــجــــو  بـــــن  والـــتـــنـــســـيـــق 

العمليات املركزية«.
الــرســمــي باسم  املــتــحــدث  اكتفى  مــن جهته، 
التابع  وريفها«،  ملنبج  العسكري  »املجلس 
»قــــوات ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، شــرفــان  لـــــ
درويش، بالقول: »نحن نتعامل مع التحالف 
»الــعــربــي  الــــدولــــي«، مــشــيــرًا فـــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن الــكــشــف عـــن الـــــدول الــتــي 
ــا »مــن  ــ أرســلــت قــواتــهــا عــلــى األرض ودورهـ

صاحيات التحالف الدولي«.
وكــانــت وزارة الـــدفـــاع الــفــرنــســيــة قــالــت، في 
فرنسين  جــنــودًا  إن  صحافية  تــصــريــحــات 
ــة لــتــقــديــم  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ مــــــوجــــــودون حـــالـــيـــا فـ
»قوات سورية الديمقراطية« التي  املشورة لـ
ــــش« فـــي مــديــنــة منبج.  تــقــاتــل تــنــظــيــم »داعــ
بوجود  أفـــادت  إعامية  تقارير  كانت  فيما 
لــلــهــدف  ــي  ــركـ ــيـ أمـ 500 مـــقـــاتـــل ومـــســـتـــشـــار 
نفسه. من جهته، قال املتحدث باسم »قوات 
سلو،  طــال  العقيد  الديمقراطية«،  ســوريــة 
إن وجــود جنود  فــي تصريحات صحافية، 
الــذي يقّدمه  الــدعــم  يــنــدرج ضمن  فرنسين 
الــتــحــالــف الــدولــي لـــأكـــراد، الــذيــن يقاتلون 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي مــنــاطــق عــــدة شــمــال 
سورية. واعتبر أن »الوجود الفرنسي تقرره 

قيادة التحالف«.
وتــفــيــد مــعــلــومــات مــتــقــاطــعــة أن لــــدى هــذه 
الـــــدول تــوجــهــات بــإنــشــاء قـــواعـــد عــســكــريــة 
التي تسيطر عليها »قوات  لها في املناطق 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«. وقـــد كــانــت الــقــوات 
األميركية، سّباقة لهذا األمر، بعدما أنشأت 
قــــاعــــدة لـــهـــا فــــي الـــقـــامـــشـــلـــي، فــــي حــــن يــتــم 
الــحــديــث الــيــوم عــن قــاعــدة فرنسية فــي تلة 
ــة عــلــى عــن الــعــرب بريف 

ّ
مشته نـــور، املــطــل

الشمالي، تم تجهيزها كمرحلة أولى  الرقة 
لتكون مهبطا للمروحيات. 

الجنود  فــي نقل  أن تستخدم  املــتــوقــع  ومــن 
الفرنسين بن سورية والعراق، األمر الذي 
قد يجعل منها قاعدة عسكرية أساسية في 

املستقبل.

الحديث عــن مكان  مــن  الــقــوات تمنعنا  لهذه 
الصحيفة  أبلغوا  ناشطن  أن  غير  نشرها«. 
عــيــد بـــنـــاؤه، واآلن 

ُ
الــبــريــطــانــيــة أن »املـــطـــار أ

ومركز  األمــيــركــيــة  للمروحيات  مهبطا  بــات 
قـــــيـــــادة لـــــهـــــم«. وكــــــــان املـــــطـــــار قــــبــــل الــــثــــورة 
وتابعا  الزراعية،  للطائرات  مهبطا  السورية 
وحدات  عليه  وسيطرت  السورية،  للحكومة 
ــر مــن  ــثـ »حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب« الـــكـــرديـــة مـــنـــذ أكـ
عامن. ويساعد تطوير هذا املطار وتحسن 
بنيته الــتــحــتــيــة، وفــقــا ملــعــهــد »ســتــراتــفــور«، 
قـــوات »ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« عــلــى تكثيف 
هجماتها ضد التنظيم بمساعدة أميركية، إذ 
يمّكن الطائرات األميركية املحّملة باألسلحة 

من اإلقاع والهبوط بداًل من إلقائها جوًا.
أمــا الــقــوات الــروســيــة، فــتــواصــل بــنــاء قواعد 
جـــديـــدة لــهــا فـــي ســـوريـــة، أو اســـتـــام قــواعــد 
عسكرية جاهزة من النظام السوري، وتقوم 
بـــإدخـــال تــحــســيــنــات عــلــيــهــا. وتــشــيــر بعض 
استلموا،  الـــروس  أن  إلــى  أخــيــرًا،  املعلومات، 
قبل أيام، قاعدة »اسطامو« الجوية للحوامات 
الاذقية  فــي محافظة  الــواقــعــة  بــريــف جبلة، 
قــوات  إن  مــصــادر مطلعة  وتــقــول  الساحلية. 
الــنــظــام أخــلــت الــقــاعــدة املـــذكـــورة مــنــذ أشهر 
لــنــشــر مــروحــيــاتــهــم  الــــروس  عــــدة، إذ طلبها 
فيها، والتقليل من عدد املروحيات الرابضة 
في مطار حميميم الذي بات يعّج بالطائرات 
الحربية، وطائرات النقل العسكري والتأمن، 

 عن الحّوامات.
ً
فضا

بطبيعة الحال، ال تزال قاعدة »حميميم« في 
القاعدة،  وتــقــوم  األبـــرز،  هــي  الاذقية  مدينة 
ــعــلــن روســـيـــا، بــمــراقــبــة الــهــدنــة 

ُ
بــحــســب مـــا ت

علن 
ُ
أ التي  النظام واملعارضة  الباد بن  في 

عــنــهــا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي. وعملت 
روسيا على توسيع املطار القديم الذي يقع 
ي 

َ
في قرية حميميم وسط الطريق بن مدينت

جبلة والقرداحة، وأنشأت مدرج إقاع جديد، 
ليكون الثاني في املطار.

ويقول محللون عسكريون إن روسيا أقامت 
فـــي املـــطـــار مــحــطــة اســـتـــطـــاع اســتــراتــيــجــي 
الـــرصـــد  كـــبـــيـــرة عـــلـــى  قــــــــدرة  ــة، ذات  ــثــ ــديــ حــ
واستقبال املعلومات. وتتصل، أوتوماتيكيا، 
بمحطة الرصد املوجودة في مدينة صلنفة، 
التي تديرها مجموعة من الضباط والخبراء 

الروس بمساعدة إيرانين.
كما أقامت روسيا قواعد عسكرية أخرى في 
أنــحــاء مختلفة مــن ســوريــة. ويــقــول مسؤول 
إن  )البنتاغون(  األميركية  الــدفــاع  وزارة  في 
املــقــاتــات الــروســيــة تــقــلــع، حــالــيــا، مـــن أربـــع 
قواعد، الفتا إلى أن عــددًا من طواقم تشغيل 
ــاريــــات  ــــخ وبــــطــ ــواريـ ــ ــــصـ مـــنـــصـــات إطــــــــاق الـ
املدفعية طويلة املدى منتشرة خارج القواعد. 
ويشير إلى أن القواعد الثاث األخرى، وهي 
ــيــــرات، تــســتــخــدم  ــعــ ــــاس، والــــشــ ــيـ ــ حــــمــــاة، وطـ
القاعدة  القتالية. وتبعد  املروحية  للطائرات 
الروسية في القامشلي نحو 50 كيلومترًا عن 
الــذي تــطــوره واشنطن ببلدة رميان  املــطــار 

بمحافظة الحسكة.
ويـــرجـــح مـــســـؤولـــون اخــتــيــار مــوســكــو لــهــذا 
املـــوقـــع، تـــحـــديـــدًا، لــبــنــاء دفــاعــاتــهــا ضـــد أي 
ــبــــر الــــحــــدود  ــيــــة مـــحـــتـــمـــلـــة عــ هــــجــــمــــات تــــركــ
السورية، ومن ضمنها هجمات ضد األكراد. 
وقـــــــــّدرت مــــصــــادر صـــحـــافـــيـــة عـــــدد الــجــنــود 
الــــروس الــعــامــلــن فــي ســوريــة بنحو 3 آالف 
ــبـــراء، وطــيــاريــن،  شــخــص، يــتــوزعــون بـــن خـ
غرف  في  ومتابعن  ولوجستين،  وعاملن، 
البحارة في  إلــى  الــرصــد والتنسيق، إضــافــة 
ــــوات الــنــخــبــة  ــــوج مـــن قـ مــيــنــاء طـــرطـــوس، وفـ
العسكرية  القواعد  حماية  ومهمتها  البرية، 

الروسية في سورية.

تولى خميس حقيبة الطاقة في حكومتين سابقتين )فرانس برس(

قوات روسية تدرّب القوات النظامية بالالذقية )فازيلي/ماكسموف/فرانس برس(

500 مقاتل أميركي موجودون مع قوات »سورية الديمقراطية« )دليل سليمان/فرانس برس(

بعيدًا عن القوات اإليرانية المتواجدة 
وبعيدًا  رسميًا،  السورية  األرض  على 
اللبنانية  المليشيات  عناصر  آالف  عن 

تحارب  التي  واألفغانية  والعراقية 
فإن  السوري،  النظام  جانب  إلى  أيضًا 
لجيوش  مقرًا  يصبح  يكاد  البلد  هذا 

مناطق  في  خصوصًا  بأسره،  العالم 
ــال شــرقــهــا  ــمـ شــمــال ســـوريـــة وشـ
وغربها. هناك، تنتشر قوات عسكرية 

دولــة   12 مــن  »اســتــشــاريــة«  بصفة 
دعمًا لقوات »سورية الديمقراطية«، 
القواعد  عــشــرات  تــقــوم  ــاك،  ــن وه

الكالم  دون  من  الغربية،  العسكرية 
يشبه  ما  إلى  سورية  تحّول  عن  أيضًا 

القاعدة الروسية

تحقيق

قضية

12 دولة تدعم »سورية 
الديمقراطية« تمهيدًا لوجود دائم

انتشار أميركي وروسي 
وفرنسي بشعار استشاري

متابعةتقرير

الدول الممثلة 
عسكريًا في سورية تطلب 

التكتم عن وجودها

نال خميس خالل توليه 
وزارة الكهرباء نصيبه من 

االنتقادات والشتائم

تابعت طائرات روسية 
قصف شمال حلب بالقنابل 

الفوسفورية

فرنسا هي األحدث بين 
الدول التي بنت لنفسها 

قواعد عسكرية

صادق النظام السوري، 
رسميًا، على التوجيهات 

الروسية بتكليف وزير 
الكهرباء، عماد خميس، 
المكروه شعبيًا، بتشكيل 

الحكومة الجديدة

واصلت طائرات النظام 
السوري وروسيا، أمس، 
قصف مناطق شمال 

سورية الخاضعة 
للمعارضة، ووسط البالد 

الخاضعة لـ»داعش«، 
بالقنابل العنقودية 

والفوسفورية

سورية

تتسابق الدول المعنية 
بالحرب السورية، وفي 

مقدمتها أميركا، 
وروسيا، وفرنسا، لبناء 
لبناء قواعد عسكرية 
على األراضي السورية، 

بحجة »تقديم االستشارة« 
كل للجهة التي تدعمها

توّسع الوجود 
الدولي في األراضي 

السورية ليشمل وجود 
قوات خاصة من 12 

دولة غربية، تقّدم 
الدعم لـ»قوات سورية 

الديمقراطية« التي 
تواصل عملياتها في 

ريف حلب الشرقي ضد 
»داعش« بحصار مدينة 

منبج

أخبار

يتوقع مسؤولو التحالف الدولي 
يضيق  أن  ــش«  »داع تنظيم  ضد 
التنظيم  مسلحي  على  الخناق 
قريبًا،  السورية  منبج  مدينة  في 
توقع  دون  يحول  لن  ذلك  لكن 
قتال التنظيم حتى النهاية دفاعًا 
الكولونيل  ــال  وق معقله.  عــن 
في الجيش األميركي كريس جارفر 
حول  ــغــداد  ب مــن  للصحافيين 
نطوق  »نحن  الموضوع:  هــذا 
إليها وقطعنا  المدينة وسندخل 
والخناق  بها،  االتصال  خطوط 
وأضاف  حولها«.  من  يضيق  بدأ 
أن  ما  عنيفًا  قتاًال  نتوقع  »نحن 

نصل إلى هناك«.

توقعات صعبة 
في منبج
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االتحاد  ومصير  بالدهم  مستقبل  سيحدد  تاريخي،  استفتاء  على  اليوم  البريطانيون  يصّوت 
األوروبي. وبين خياري البقاء أو الخروج من االتحاد، ينقسم المجتمع البريطاني، بين حملة 

تزرع الهلع من تداعيات الخروج، وأخرى تحارب خيار البقاء معّممًة خطاب الكراهية

صالح النعامي

ــل االحـــتـــال  ــ
ّ

ــدخ ــي أوضــــــح مـــؤشـــر عـــلـــى تــ فــ
اإلسرائيلي في الجدل املحتدم في بريطانيا 
عـــشـــيـــة االســـتـــفـــتـــاء الـــــــذي ســـُيـــجـــرى بــشــأن 
االتحاد  في  املتحدة  اململكة  مصير عضوية 
األوروبــــــــي، شـــرعـــت مــنــظــمــة يــمــيــنــيــة ديــنــيــة 
مرتبطة بحكومة بنيامني نتنياهو في شن 
املقيمني  البريطانيني  إلقــنــاع  دعائية  حملة 
في إسرائيل، ومؤيدي إسرائيل في بريطانيا 

بتأييد االنفصال.

فبركة واستغالل
وكـــشـــفـــت صــحــيــفــة »هــــــآرتــــــس«، قـــبـــل أيـــــام، 
أن مــنــظــمــة »رجـــفـــيـــم« الــيــمــيــنــيــة الــديــنــيــة، 
ــد مــواصــلــة  ــيـــة ضــ ــائـ بــــــدأت بـــشـــن حــمــلــة دعـ

»رجــفــيــم« تتبنى خطا نقديا وعــدائــيــا ضد 
االتحاد األوروبي بسبب مواقفه من القضية 
املتطرف  السياسي  بــادر  وقد  الفلسطينية. 
بــتــســال شــمــوطــيــتــش، الـــقـــيـــادي فـــي حــزب 
»الــبــيــت الـــيـــهـــودي« املـــشـــارك فـــي االئــتــاف 
الــحــاكــم، إلـــى تــدشــني »رجــفــيــم« عـــام 2006، 
وظــل يــرأس مجلس إدارتــهــا حتى انتخابه 
عضوًا في البرملان عام 2013، ويرأس حاليا 

لجنة االقتصاد البرملانية.
ُيـــذكـــر أن الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة 
تعكف  فــيــهــا  املــشــاركــة  اليمينية  ــزاب  ــ واألحــ
اليمني  قــوى  اتصال مع  قنوات  على تدشني 
املتطرف في أوروبا التي تطالب بحل االتحاد 
األوروبــي. فبناء على دعوة حزب »الليكود« 
املاضي هينس  الشهر  إسرائيل  زار  الحاكم، 
كريستيان شــتــراكــا، زعــيــم حــزب »الــحــريــة«، 

ــاد األوروبــــــــــي  ــ ــحــ ــ ــا فـــــي االتــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ بــــقــــاء بـ
املؤيدة  مواقفه  بسبب  االتــحــاد  من  »انتقاما 
لــلــفــلــســطــيــنــيــني«. وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــى 
أنـــه ضــمــن املــــواد الــدعــائــيــة الــتــي تضّمنتها 
على  مواقعها  على  ُعــرضــت  والــتــي  الحملة، 
اليوتيوب،  على  قنواتها  وضــمــن  اإلنــتــرنــت 
ــــاس« ُكــتــب  ــمـ ــ ــن حـــركـــة »حـ صـــــور مــلــثــمــني مــ
في  بريطانيا  عضوية  ندعم  »نحن  أسفلها: 

االتحاد األوروبي«.
التي  الـــصـــورة  أن  إلـــى  الصحيفة  ــارت  ــ وأشـ
ــتـــهـــا »رجــــفــــيــــم« ملـــلـــثـــمـــي »حــــمــــاس«  عـــرضـ
ــقــطــت خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أبــو 

ُ
الــت

عــبــيــدة، املــتــحــدث بــاســم »كــتــائــب الــقــســام« 
ــيـــد شــن  ــعـ ــة، ُبـ ــلـــحـــركـ الــــــــــذراع الـــعـــســـكـــريـــة لـ
ــلــــى قــــطــــاع غـــــــزة فــي  ــــل حــــربــــهــــا عــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
صيف 2014، والــتــي هــدد فيها بــالــرد على 

ل اليمني املتطرف في النمسا. وقام 
ّ
الذي يمث

بـــزيـــارات »تــضــامــنــيــة« ملستوطنات  شــتــراكــا 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، حــيــث هـــاجـــم بـــشـــدة قـــرار 
االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــــــي تـــمـــيـــيـــز مـــنـــتـــوجـــات 
»ميكور  صحيفة  نــشــرت  وقــد  املستوطنات. 
ريـــــشـــــون« الــيــمــيــنــيــة فــــي عــــددهــــا الــــصــــادر 
املــاضــي، تحقيقا موسعا حــول دور  الجمعة 

شتراكا في الدفاع عن إسرائيل.
ته قناة التلفزة اإلسرائيلية 

ّ
وكشف تحقيق بث

الـــعـــاشـــرة أخـــيـــرًا أن الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
تراهن على تعزيز العاقات مع قوى اليمني 
املتطرف في أوروبا من أجل تحسني قدرتها 
 .»BDS« على مواجهة حركة املقاطعة الدولية
الــخــارجــيــة  وزارة  أن  إلــــى  الـــقـــنـــاة  وأشـــــــارت 
»الحرية«  اإلسرائيلية نسقت مع قادة حزب 

الكثير من الخطوات ضد حركة املقاطعة.

الصحيفة  وذكـــرت  اإلســرائــيــلــيــة.  الهجمات 
أنه في شريط آخر قامت »رجفيم« بفبركة 
شـــريـــط تــمــثــيــلــي مــدبــلــج يــظــهــر فــيــه ملثم 
يرتدي الزي الذي يرتديه مقاتلو »حماس«، 
يمتدح االتحاد األوروبي على قراره تمييز 
ـــنـــتـــج فــــي املــســتــوطــنــات 

ُ
الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي ت

الـــيـــهـــوديـــة املـــقـــامـــة فـــي األراضـــــــي الــعــربــيــة 
املــلــثــم  ــام 1967. وواصـــــــل  ــ عـ احـــتـــلـــت  الـــتـــي 
الــدعــم  بــمــواصــلــة  كــنــتــم معنيني  قــولــه: »إن 
األوروبـــــــــي لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فــعــلــيــكــم 
دعـــم مــواصــلــة بــقــاء بريطانيا فــي االتــحــاد 
األوروبــي«. وقّدم امللثم في الشريط املفبرك 
»شكر« حركة »حماس« لزعيم حزب العمال 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي كــوربــني عــلــى مــواقــفــه 
الـــداعـــمـــة لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وطــالــبــه 
»تنفيذ وعده بأن يتناول الشاي مع قادة  بـ

ــرفــات مجلس العموم 
ُ

الحركة فــي إحــدى ش
»من  شعار:  »رجفيم«  ورفعت  البريطاني«. 
بريطانيا من  يؤيد خــروج  إســرائــيــل  يدعم 
االتحاد األوروبي«. وفي رسالة للمواطنني 
قالت  إلســرائــيــل«،  »املــؤيــديــن  البريطانيني 
املنظمة: »عليكم اتخاذ موقف ضد االتحاد 
ــذي يـــعـــادي إســـرائـــيـــل، ويــؤيــد  األوروبــــــي الــ
اإلرهــابــيــني  ويــدعــم  الفلسطينيني  املــطــالــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني«. ونـــقـــلـــت »هــــــآرتــــــس« عــن 

مـــســـؤول الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي »رجـــفـــيـــم«، 
آرييه بريغاس، قوله: »نحن نرد لهم الصاع 
لون في شؤوننا الداخلية 

ّ
صاعني، هم يتدخ

ــلـــيـــة«.  ـــل فــــي شـــؤونـــهـــم الـــداخـ
ّ

ــتـــدخ ونـــحـــن نـ
ــإن »رجــفــيــم« تتلقى  وبــحــســب »هــــآرتــــس«، فـ
ــل مــن  ــواقـ ســـنـــويـــا عــــشــــرات املــــايــــني مــــن الـــشـ

وزارات ومؤسسات حكومية.

حمالت دعائية وتهويد
ـــعـــنـــى »رجـــفـــيـــم« بــشــكــل خــــاص بــتــهــويــد 

ُ
وت

األرض الفلسطينية، وتشن حمات دعائية 
ــلـــى الـــحـــكـــومـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  لــلــضــغــط عـ
ــازل الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الــضــفــة  ــنــ لــتــدمــيــر املــ
الغربية وداخل الخط األخضر، بحجة أنها 
ـــبـــنـــى مـــن دون تـــرخـــيـــص«. ويــتــضــح من 

ُ
»ت

املــواقــف الــتــي عــّبــرت عنها فــي الــســابــق، أن 

لندن ـ نواف التميمي

46.5 مليون  نــحــو  الــيــوم  يــتــوجــه 
مــســجــل لـــــــإدالء بـــأصـــواتـــهـــم فــي 
ــــول مــصــيــر  »اســـتـــفـــتـــاء الــــقــــرن« حـ
ــــاد  ــــحـ عــــضــــويــــة املـــمـــلـــكـــة املــــتــــحــــدة فـــــــي  االتـ
األوروبـــــي. وقـــد شــطــر الــجــدل حـــول »الــبــقــاء« 
ــروج« مــنــهــا، املــجــتــمــع  ــ ــخـ ــ فـــي أوروبـــــــا أو »الـ
تداخلت  إذ  مسبوق،  غير  بشكل  البريطاني 
الــتــحــالــفــات، وتــقــاطــعــت املــصــالــح املــتــبــايــنــة، 
والـــتـــقـــى خـــصـــوم األمـــــس فـــي خـــنـــدق واحــــد، 
لسنوات طويلة جنبا  قاتلوا  وتشتت حلفاء 
إلـــى جــنــب. وانــقــســم املــشــهــد الــســيــاســي قبيل 
اســتــفــتــاء الـــيـــوم إلـــى مــعــســكــريــني رئــيــســيــني، 
ــا ُيــــــدعــــــى »بــــريــــطــــانــــيــــا أقـــــــــوى فــي  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ أحـ
ــر يــدعــو أنــصــاره  االتـــحـــاد األوروبــــــي«، واآلخــ
»الــتــصــويــت لــلــخــروج« مــن االتـــحـــاد، وعلى  لـــ
ضــــفــــاف كــــل مــنــهــمــا وقــــفــــت قـــــوى ســيــاســيــة 
واجتماعية واقتصادية لم تشأ التماهي مع 
نظر  لوجهة  تبنيها  رغــم  املعسكرين  مــن  أي 

هذا املعسكر أو ذاك.

»بريطانيا أقوى في االتحاد األوروبي«
ــابـــق ملــجــمــوعــة مــتــاجــر  ــيـــس الـــسـ ــرئـ يـــقـــود الـ
لـــــورد روز، حملة  آنــــد ســبــنــســر«،  »مــــاركــــس 
ــــوى فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــــي«،  »بــريــطــانــيــا أقـ
»بقاء« بريطانيا في االتحاد. وتبدو  املنادية بـ
التحشيد  فــي ســاحــات  األقــــوى  الحملة  هـــذه 
الستفتاء اليوم، إذ إنها تلقى الدعم والتأييد 
من رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، الذي أكد 
بقلبه وروحــه  الحملة  أنــه »سيخوض  مـــرارًا 
إلقناع الشعب البريطاني بالبقاء في االتحاد 
ــــي«. ويساند كــامــيــرون 24 وزيـــرًا من  األوروبـ
فــقــط. كما  يــعــارضــه 5 وزراء  حــكــومــتــه، فيما 
»البقاء« 172 نائبا من حزب  يساند معسكر 
املحافظني في مجلس العموم، و218 نائبا من 
القومي  الحزب  من  نائبا  و54  العمال،  حــزب 
االســكــتــلــنــدي، والــنــائــبــة الــوحــيــدة عــن حــزب 
الخضر. ويدعم زعيم حزب العمال، جيريمي 
كوربن، وزعيمة الحزب القومي االسكتلندي، 
ــم حـــــزب األحــــــرار  ــيــ نـــيـــكـــوال ســــتــــورجــــن، وزعــ
الــديــمــقــراطــي، تــيــم فــــــارون، خـــيـــار »الـــبـــقـــاء«. 
ويساندهم في ذلك ثاثة رؤساء وزراء سابقني 
هم، جون ميجر، توني بلير، وغوردن براون، 
إلى جانب عمدة لندن الجديد، صــادق خان. 
النقابات العمالية في بريطانيا  ؤيد أكبر 

ُ
وت

»الــبــقــاء« فــي االتــحــاد األوروبـــــي. ودعـــا قــادة 
أكــبــر 10 نــقــابــات مهنية فــي فــبــرايــر/ شباط 
للتصويت  أعضائها  مــن  مــايــني   6 املــاضــي، 
لصالح »البقاء« في أوروبــا، محذرين من أن 
أمــام املحافظني  الــخــروج منها يفسح املجال 
عبر  اكتسبوها  التي  العمال  حقوق  لتفكيك 
رسالة  وفــي  املاضية.  العقود  طيلة  نضالهم 
نشرتها صحيفة »الغارديان«، قال املوقعون 
على الرسالة إن الحركة النقابية البريطانية 
والتسعينيات  الثمانينيات  خـــال  خــاضــت 
القرن املاضي، وبالتضامن مع شركائها  من 
لتحقيق تشريعات  قويا  األوروبــيــني، نضااًل 
تضمن حقوق العمال وتحميها. ويساند 55 
باملائة من غرف التجارة البريطانية »البقاء« 
ــاد، بــمــا فـــي ذلــــك كـــبـــرى الــشــركــات  فـــي االتــــحــ

املدرجة في
 بــورصــة لــنــدن. ووقـــع أخــيــرًا أكــثــر مــن 1280 
رئيسا تنفيذيا لشركات بريطانية نداًء يدعم 
خيار »البقاء«. وتوظف الشركات املوقعة على 
الرسالة حوالي 1.75 مليون شخص، ومنها 
ــدرجــة 

ُ
امل املــائــة  50 شركة مــن ضمن الشركات 

فــي مــؤشــر »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« املـــالـــي. وفــي 
فبراير/ شباط املاضي، وقع نحو 200 رئيس 
شركة بيان دعم لحملة كاميرون إلبقاء الباد 
فى االتحاد األوروبي، محذرين من أن الخروج 
للخطر.  البريطاني  االقتصاد  سيعّرض  منه 
وفي رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة »ذي 
تايمز«، حذر قادة شركات، من بينهم رئيس 
بــوب  ــيـــوم«،  ــرولـ ــتـ بـ »بـــريـــتـــش  إدارة  مــجــلــس 

دادلي، من مخاطر الخروج من أوروبا. 
ــتـــطـــاعـــت حــمــلــة »بـــريـــطـــانـــيـــا أقــــــوى فــي  واسـ
ــي« تــأمــني حــوالــي 7 مايني  ــ االتــحــاد األوروبـ
جنيه إسترليني لتمويل برامجها وأنشطتها 

الدعائية.
وترى حملة »بريطانيا أقوى في االتحاد« أن 
الخروج سوف يضر بصادرات الباد، ألنها 
ستفقد حــريــة الــوصــول إلــى أســـواق االتــحــاد 

لوبيات 
معسكَري 
االستفتاء

بريطانيا

تصويت اليوم على إيقاع 
التخويف والكراهية

يميل أهل الريف 
اإلنكليزي لخيار الخروج 

من أوروبا

النقابات العمالية 
الكبرى تؤيد البقاء 

في االتحاد
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ومــوزعــي شــركــة »فــونــز فـــور يـــو« للهواتف، 
وأحد مؤسسي مجموعة »ريبوك« للمعدات 
ــــو فـــوســـتـــر. ويــــدعــــم خــــروج  ــيـــة، وجـ الـــريـــاضـ
بريطانيا حــوالــي 250 مــن قــادة األعــمــال في 
اململكة. ويــخــوض زعــيــم حــزب »االســتــقــال« 
ــــارض ألوروبـــــــــا ولـــلـــهـــجـــرة،  ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــوي املـ
ــاراج، حملة منفردة مــن أجــل خيار  فـ نايجل 
»الخروج«، إذ ال يرغب القائمون على حملة 
»صوتوا للخروج« التعاون معه. واستطاعت 
 2.7 تأمني حوالي  للخروج«  حملة »صوتوا 
برامجها  لتمويل  إسترليني  جنيه  مــايــني 
وأنشطتها الدعائية. وال تحظى هذه الحملة 

إال بتأييد نقابة عمال النقل.
يقول مؤيدو هذه الحملة إن قرار »الخروج« 
مــلــيــارات   8.5 البريطانية  للخزينة  ســيــوفــر 
جنيه استرليني، أي قيمة مساهمة بريطانيا 
ــة االتـــــحـــــاد، وتـــحـــريـــر  ــ ــوازنـ ــ الـــســـنـــويـــة فــــي مـ
الــتــجــارة الــبــريــطــانــيــة مـــن قــيــود املــؤســســات 

»البقاء«، يقابله خطاب »الكراهية« في حملة 
»الــخــروج«، إذ يوظف القائمون على الحملة 
تفاقم  الشعبويون،  اليمينيون  خلفهم  ومــن 
أزمة الاجئني واملهاجرين باعتبارها املشكلة 
األخـــطـــر الــتــي تـــواجـــه املــجــتــمــع الــبــريــطــانــي. 
ويــزعــم هـــؤالء أن قــوانــني االتـــحـــاد األوروبــــي 
هي السبب في تدفق املهاجرين إليها، ما أثر 
سلبيا على مستوى املعيشة، وعلى مستوى 
ــي قــطــاعــات  الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، ال ســيــمــا فــ
الــصــحــة والــتــعــلــيــم واإلســـكـــان واملـــواصـــات. 
فزاعة  املتطرفة  اليمينية  الحمات  وتــوظــف 
»اإلساموفوبيا« لتخويف الناس، زاعمة بأن 
بقاء بريطانيا في اتحاد سيضم قريبا تركيا 
سيعني  مليونا،  الــــ90  وسكانهما  وألــبــانــيــا، 

تدفق املزيد من املسلمني إلى بريطانيا.
ويـــزعـــم خــطــاب »الـــكـــراهـــيـــة« الــعــنــصــري بــأن 
املــســلــمــني، سيغّيرون  املــهــاجــريــن، وبــخــاصــة 
على  وسيعملون  ألوروبـــا  الثقافية  الطبيعة 
أســلــمــتــهــا واإلضــــــرار بــأنــظــمــتــهــا الــعــلــمــانــيــة، 
إلــى إضــرارهــم باالقتصاد وتسببهم  إضــافــة 
بــزيــادة الــبــطــالــة، نــاهــيــك عــن تــرهــيــب الــنــاس 
بالتركيز على خطر الحدود املفتوحة وخطر 
تــــســــرب عـــنـــاصـــر مــــن الـــجـــمـــاعـــات املــتــطــرفــة 
املــنــتــشــرة وســـط الــاجــئــني، كــمــا يــزعــم زعــيــم 
حزب »االستقال » املناهض ألوروبا، نايجل 
ــاراج، الـــذي يــقــول فــي أحــد مــواقــفــه إنــه »مع  فــ
اســتــغــال آالف اإلرهــابــيــني اإلســامــيــني أزمــة 
الاجئني، سنكون أكثر أمانا بكثير في حال 
خــروجــنــا مــن االتـــحـــاد األوروبــــــي«. ويساهم 
خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة فـــي تــرويــع 
قيام  بعد  سيما  ال  البريطانيني،  مــن  الكثير 

يميني متطرف باغتيال البرملانية، 
جو كوكس، خال مشاركتها في حملة مؤيدة 
لخيار »البقاء«، وبعد تلقي النائبة عن حزب 

العمال، فييت كوبر، تهديدًا 
بــقــتــل أبــنــائــهــا وأحـــفـــادهـــا بــســبــب مــوقــفــهــا 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــن االتـ ــ ــا مــ ــ ــــادهــ ــروج بــ ــ ــخــ ــ ــارض لــ ــ ــ ــعـ ــ ــ املـ

األوروبي.

األوروبــي، التي تعد أكبر وجهة لصادراتها. 
ومــــن شــــأن مــــغــــادرة بــريــطــانــيــا لـــاتـــحـــاد أن 
تؤدي إلى تقويض قطاع الخدمات املالية في 
الــذي يمثل حوالي 10% من  اململكة املتحدة، 
إجمالي الصادرات. وُيرجح أن يؤدي الخروج 
إلـــى فــقــدان 3 مــايــني وظــيــفــة الحــقــا وتــراجــع 
االســتــثــمــارات األجنبية وخــســارة 10 إلــى 15 
 
ً
فضا االسترليني،  الجنيه  قيمة  من  باملائة 
عــن تــراجــع الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي بدرجة 
املالي.  2.2 بحلول 2030 وتراجع مركز لندن 
نــاهــيــك عـــن الــخــشــيــة مـــن أن يــــؤدي الــخــروج 
ــع مـــكـــانـــة بـــريـــطـــانـــيـــا الــســيــاســيــة  ــراجــ إلـــــى تــ

والعسكرية في العالم.

»صوتوا للخروج«
وحضورها  العالي  صوتها  مــن  الــرغــم  على 
الــقــوي، إال أن حملة »صــوتــوا لــلــخــروج« من 
االتحاد األوروبي ال تحظى بكثير من التأييد 

داخل األحــزاب السياسية والنقابات املهنية 
والقطاعات االقتصادية. وُيعتبر عمدة لندن 
السابق والنائب في مجلس العموم عن حزب 
املــحــافــظــني، بــوريــس جــونــســون، أبـــرز وجــوه 
هـــذه الــحــمــلــة. ويــقــف إلـــى جــانــب جــونــســون 
خمسة وزراء من حكومة املحافظني، أبرزهم 
وزير العدل مايكل غوف، ووزيرا العمل أيان 
دنــكــان ســمــيــث، والــثــقــافــة جـــون ويتنغديل، 
وممثل الحكومة في البرملان كريس غريلنغ، 
ــــؤون أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة تــيــريــزا  ووزيــــــرة شـ

فيليرز.
ويحظى خيار خروج بريطانيا من االتحاد 
بتأييد 132 نــائــبــا مــن حـــزب املــحــافــظــني في 
مجلس العموم، و10 نواب من حزب العمال، 
ونائب وحيد عن حزب »االستقال« اليميني 
شخصيات  دعــم  الحملة  وتلقى  الــشــعــبــوي. 
أمــثــال الــكــاتــب فــريــدريــك فــورســايــث، ورجـــال 
أعـــمـــال أمـــثـــال جــــون كــــــاودل، أحــــد مــؤســســي 

 يشارك نحو 46.5 مليون بريطاني، 
الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، فــــي االســـتـــفـــتـــاء 
ــذي ســيــحــســم مــصــيــر بــريــطــانــيــا  ــ الـ
ــل االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وتــطــرح  داخــ
بــطــاقــة االســتــفــتــاء الـــســـؤال الــتــالــي: 
»هــــل عــلــى املــمــلــكــة املــتــحــدة الــبــقــاء 
ــاد األوروبــــــــي أو  ــحــ عـــضـــوًا فـــي االتــ
مــــــغــــــادرة االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــــي؟«، 
االختيار  البريطانيني  على  ليكون 
بـــني إجـــابـــتـــني: »الـــبـــقـــاء عـــضـــوًا في 
ــاد األوروبــــــــــي« أو »مــــغــــادرة  ــحــ االتــ
االتحاد األوروبي«. وأوصت اللجنة 
الصيغة  هــذه  باعتماد  االنتخابية 
بـــداًل عــن خــيــار نــعــم/ال، ألنــه يرجح 

كفة معسكر البقاء في االتحاد.
ويحق التصويت لجميع املواطنني 
ــا يـــوم  ــامـ ــــوق 18 عـ الــبــريــطــانــيــني فـ
االستحقاق واملسجلني في اللوائح 
التصويت  كذلك يجوز  االنتخابية. 
ملـــواطـــنـــي الــجــمــهــوريــة األيــرلــنــديــة 
ومــجــمــوعــة الــكــومــنــولــث املــقــيــمــني 
املتحدة ومواطني جبل  اململكة  في 
طــارق. ويبلغ عــدد هــؤالء الناخبني 
االجمالي 46.5 مليون شخص. وال 
ــي  ــ يــحــق ملــواطــنــي االتـــحـــاد األوروبـ
ــتــــحــــدة  ــة املــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــــني فــــــي املــ ــيــ ــقــ املــ
األيرلنديني  باستثناء  الــتــصــويــت، 
ــة. كـــذلـــك  ــ ــارصـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــيــــني والـ ــطــ ــالــ واملــ
يـــحـــق لــلــبــريــطــانــيــني املــقــيــمــني فــي 
الخارج منذ أقل من 15 عاما اإلدالء 
املحكمة  رفــضــت  فيما  بــأصــواتــهــم، 
الـــعـــلـــيـــا فــــي مــــايــــو/ أيـــــــار املـــاضـــي 
لــلــســمــاح بمشاركة  طــعــنــا قــضــائــيــا 
الفترة  تلك  مــن  أكثر  منذ  املغتربني 

في االستفتاء.
)فرانس برس(

 تلقت النائبة عن حزب العمال في 
كوبر  إيفيت  البريطاني،  الــبــرملــان 
ــالـــة تــهــديــد بقتل  )الـــــصـــــورة(، رسـ
أطفالها على خلفية موقفها الداعم 
لبقاء اململكة في االتحاد األوروبي. 
ــــت لـــلـــنـــائـــبـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــلـ ــ ووصـ
تغريدة عبر موقع »تويتر«، تقول: 
»مــرحــبــا إيــفــيــت. تــلــقــيــت رســائــلــك 
اإللكترونية خمس مرات حول بقاء 
األوروبــــي.  االتــحــاد  فــي  بريطانيا 
أطفالك  سأقتل  أو  توقفي  أرجـــوك 
إيفيت  النائبة  وتمثل  وأحــفــادك«. 
كــوبــر مــقــاطــعــة وســـت يــوركــشــايــر، 
العمالية  النائبة  فيها  قتلت  التي 
ــاضــــي.  ــوكــــس األســـــبـــــوع املــ ــو كــ ــ جـ
وكــان مقتل كوكس، يوم الخميس 
املـــاضـــي، عــلــى يـــد أحــــد مــنــاصــري 
مـــعـــســـكـــر الــــــخــــــروج مـــــن االتــــحــــاد 
األوروبــــي، خــال إعــدادهــا لتجمع 
تــعــلــيــق  ــى  ــ إلــ قــــد أدى  انـــتـــخـــابـــي، 
حمات االستفتاء قبل أن تستأنف 

يوم األحد املاضي. 
)العربي الجديد(

 لم يتردد أبرز املسؤولني األوروبيني 
 الـــنـــاخـــبـــني الــبــريــطــانــيــني 

ّ
ــث ــ فــــي حـ

الــيــوم الخميس،  على أن يــصــوتــوا، 
االتحاد  في  بريطانيا  بقاء  لصالح 
األوروبي. واعتبر الرئيس الفرنسي 
فرانسوا هوالند، أمس األربعاء، أن 
استفتاء بريطانيا »يضع مستقبل 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي عـــلـــى املـــحـــك«، 
ــن أن فـــرنـــســـا ســتــعــتــبــر  ــ ــذرًا مـ ــ ــحـ ــ مـ
»رحـــيـــل بــريــطــانــيــا ال رجــعــة فــيــه«. 
كما حــذر من »الخطر الجدي جدًا« 
يعود  »لــن  الذين  البريطانيني  على 
األوروبية  السوق  دخــول  بإمكانهم 
ــرروا مــغــادرة  ــ املـــوحـــدة« فـــي حـــال قـ

االتحاد.
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا رئــ مـ
الناخبني  رينزي،  ماتيو  اإليطالي، 
ــــدم الـــتـــصـــويـــت  ــعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــني لـ
ــاد.  ــ ــحــ ــ ــن االتــ ــ ــح الــــــخــــــروج مــ ــالــ لــــصــ
ــنــــزي نـــــــداًء فــــي صــحــيــفــة  ونـــشـــر ريــ
الــبــريــطــانــيــة عشية  غــــارديــــان«  »ذا 
قال فيه »ال تفعلوا ذلك  االستفتاء، 
مــن أجــلــنــا. إنــنــا ســعــداء للغاية في 

االتحاد معكم«.
وزراء  رئـــيـــســـة  ــــت  ــربـ ــ أعـ بــــــدورهــــــا، 
ــا ســولــبــرغ، عــن قلقها  الــنــرويــج إرنـ
بــــأن يــتــســبــب تــصــويــت بــريــطــانــيــا، 
الــيــوم، بــمــغــادرة االتــحــاد األوروبـــي 
ــر ضــعــفــا  ــ ــثـ ــ ــــي جـــعـــل أوروبـــــــــــا »أكـ فـ

وتشتتا وقومية«.
 )فرانس برس، أسوشييتد برس(

دليل التصويت 

تهديدات 
بالقتل 

دعوات أوروبية 
للبقاء

بيروقراطية هذه  والتخلص من  األوروبــيــة، 
أن »الخروج«  املنتخبة. كما  املؤسسات غير 
على  السيطرة  مــن  املتحدة  اململكة  سيمّكن 
الهجرة والحدود وبالتالي تحسني خدمات 
الــصــحــة والــتــعــلــيــم والــســكــن الــتــي تــراجــعــت 

بسبب آالف املهاجرين من دول االتحاد.

انقسام جغرافي
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ بــــيــــنــــمــــا تـــــــؤيـــــــد الــ
واالقتصادية، لندن، التي يبلغ عدد سكانها 
حــوالــى 8.6 مــايــني، بقاء الــبــاد فــي أوروبـــا، 
بــنــســب تـــــــراوح حـــــول الــــــــ60 بـــاملـــائـــة، حــســب 
ــات الـــــــــرأي، يــمــيــل ســـكـــان الـــريـــف  ــطـــاعـ ــتـ اسـ
االنكليزي أو »الــحــزام األخــضــر« نحو تأييد 
خيار »الخروج«. أما إقليم اسكتلندا فيعتبر 
األقاليم  مــع  باملقارنة  تأييدًا ألوروبـــا  األكــثــر 
وأظهر  املتحدة.  اململكة  تشكل  التي  األخــرى 
استطاع أجراه معهد »إيبوس موري« أخيرًا 

أن 64 بــاملــائــة مـــن االســكــتــلــنــديــني يــؤيــديــون 
ــلــون الـــخـــروج. 

ّ
»الـــبـــقـــاء« مــقــابــل 36% يــفــض

ويؤيد إقليم أيرلندا الشمالية بغالبية سكانه 
البقاء ضمن االتــحــاد األوروبـــي. ولــم تفصح 
استطاعات الــرأي عن موقف واضح لسكان 
 لــلــخــروج 

ً
إقــلــيــم ويــلــز، الــــذي يــبــدو أقـــل مــيــا

 لــهــذا الــخــيــار 
ً
ــا، ولــكــنــه أكــثــر مــيــا ــ مــن أوروبــ

مــن اســكــتــلــنــدا وأيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة، بحسب 
ــــرس عــــن أســـتـــاذ  ــالــــة فــــرانــــس بـ ــا نــقــلــت وكــ مــ
الجغرافيا في جامعة شيفيلد، تشارلز باتي.
ــتــــخــــصــــص فــي  ويــــــوضــــــح الـــــبـــــروفـــــســـــور املــ
االنـــتـــخـــابـــات، رون جــونــســتــون،  جـــغـــرافـــيـــا 
ــاكــــن األكــثــر  ــــرس، أن »األمــ لــوكــالــة فـــرانـــس بـ
تأييدًا لاتحاد األوروبــي في بريطانيا هي 
األكـــثـــر تــنــوعــا، والـــتـــي اعـــتـــاد ســكــانــهــا على 
يكون هؤالء  ما  ــا، وغالبا  أوروبـ مع  التبادل 
 لــلــعــوملــة. ومــا 

ً
أفـــضـــل تــعــلــيــمــا وأكـــثـــر تــقــّبــا

أقل  أيضا بشكل  لندن، ينطبق  ينطبق على 

على املدن اإلنجليزية الكبرى األخرى. ويؤكد 
معهد »يــوغــوف«، في دراســة أعدها في هذا 
يغلب على  التي  الجامعية  املــدن  أن  الــشــأن، 
ســكــانــهــا الــعــنــصــر الــشــبــابــي، مــثــل ليفربول 
من  »تعتبر  وبريستول  ويــورك  ومانشستر 
األكــثــر تــأيــيــدًا ألوروبــــــا«. فــي املــقــابــل، يميل 
أهل الريف اإلنجليزي، وأغلبهم من البيض، 
ــداد  لــخــيــار »الــــخــــروج« خـــوفـــا مـــن تـــزايـــد أعــ
املهاجرين من دول أوروبــا، وما يترتب على 
الزراعية،  للريف واألراضـــي  مــن تهديد  ذلــك 
واســـتـــنـــزاف لــلــخــدمــات الـــعـــامـــة، كــمــا يــقــول 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــعـــمـــوم، كـــريـــس غــيــرلــيــنــغ، 

املؤيد للخروج.

حمالت »التخويف« و»الكراهية«
منذ انــطــاق الــحــمــات الــدعــائــيــة رسميا في 
منتصف شهر إبريل/ نيسان املاضي، اتسم 
لبقاء  واملــعــارض  املــؤيــد  املعسكرين،  خــطــاب 
ــرة. 

ّ
ــنــف

ُ
امل »السلبية«  بـ أوروبــــا،  فــي  بريطانيا 

واعتمدت حملة »البقاء« خطاب »التخويف« 
و»التفزيع« من مخاطر »الــخــروج«. وقد بلغ 
األمر بكاميرون حد القول إن خروج باده من 
االتــحــاد سيهدد الــســام فــي الــقــارة العجوز، 
يمثل  الخروج  لصالح  التصويت  أن  معتبرًا 
 »طــائــشــا وغـــيـــر مــــســــؤول«، وســيــشــكــل 

ً
عـــمـــا

خطرًا على استقرار االقتصاد البريطاني ما 
سيجعله »أفقر بشكل دائم«. 

ويواصل كاميرون ترويج منطق »التخويف« 
واللعب على مشاعر الناخبني بالتركيز على 
األمن السياسي واالقتصادي كمحفزات لثني 
مواطنيه عن التصويت ملصلحة الخروج في 
االستفتاء. ووصل خطاب »التخويف« مبالغة 
غير مسبوقة عندما زعم كاميرون أن »خروج 
بريطانيا قد ُيــؤدي إلــى نشوب حــرب عاملية 
ثالثة«، ُملوحا بالتحديات والتهديدات التي 
يطرحها تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 

وروسيا، وأزمة الاجئني.
خطاب »التخويف« الذي ساد حمات معسكر 

الحملة بسبب بعض 
مواقف االتحاد المؤيدة 

للفلسطينيين

)Getty( محبو أوروبا يخوضون معركة مصيرية في تاريخ كل من بريطانيا واالتحاد األوروبي )كاميرون يريد البقاء باالتحاد )ليون نيل/فرانس برس يخوض زعيم حزب »االستقالل« الشعبوي المعارض ألوروبا، نايجل فاراج، حملة منفردة )جوستان تاليس/فرانس برس(

تعمل إسرائيل على التواصل مع اليمين األوروبي المتطرف )بن ستانسل/فرانس برس(

دعم واسع لحملة »البقاء« في أوروبا )كاتي غرين/األناضول(
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التطبيع مع إسرائيل ليس على حساب غزة

»حماس« غير 
قلقة من تركيا

أهالي قنا ضحية »المليون ونصف فدان«

ليبيا: عمليات ألمانية معززة

جاووش أوغلو: ال يوجد 
أي شرط بالمفاوضات 

يتعلق بـ»حماس«

غزة ـ ضياء خليل

ال تبــدو حركــة املقاومــة اإلســامية 
»حمــاس« قلقــة مــن تطــور العاقــة 
بــن إســرائيل وتركيــا واإلعانــات 
املتكررة من الطرفن عن قرب التوصل لتطبيع 
كامل للعاقة بعد ســنوات من القطيعة. وهي 
بــن  عاقــة  أي  املبــدأ  حيــث  مــن  ترفــض  إذ 
االحتــال والــدول العربيــة واإلســامية، إال أن 
بــدي احترامــا لرغبــات الحكومات 

ُ
»حمــاس« ت

والدول.
وتحمل تركيا هّم حصار غزة وتتمســك حتى 
العاقــة.  لتطبيــع  كشــرط  بإنهائــه  اللحظــة 
حــول  املعلومــات  تضــارب  مــن  الرغــم  وعلــى 
موقــف  وجــود  وعــدم  إليــه  التوصــل  تــم  مــا 
كأحــد  وإنهائــه  الحصــار  مــن  معلــن  رســمي 
والغزيــن  »حمــاس«   

ّ
أن إال  العاقــة،  شــروط 

عمومــا ينتظــرون على األقل تخفيفا للحصار 
تعهــدات  وفــق  يعيشــونها،  التــي  واملعانــاة 
أطلقهــا أكثــر مــن مــرة الرئيــس التركــي رجــب 

طيب أردوغان.
مجريــات  أكثــر،  »حمــاس«  يريــح  ومــا 
بــن  العاقــة   

ّ
أن تركيــا  وتأكيــد  املفاوضــات، 

أنقــرة والحركــة غيــر خاضعــة لاتفــاق، وهــو 
التركــي،  الخارجيــة  وزيــر  عليــه  شــدد  مــا 
األربعــاء،  أمــس  أوغلــو،  جــاووش  مولــود 
ه ال يوجد أي شــرط يتعلق بها 

ّ
بعدما قال »إن

 تركيــا وإســرائيل ال تســتطيعان 
ّ
أبــو زايــدة إن

إنهــاء حصــار غــزة بشــكل كامــل في ظــل تحكم 
مــن خــال معبــر رفــح،  األفــراد  مصــر بحركــة 
وطــول الفتــرة الزمنيــة التــي ســيأخذها قــرار 
إنشــاء مينــاء بحــري يربط قطاع غــزة بالعالم 
ويلفــت  لــه.  الازمــة  والترتيبــات  الخارجــي 
الضغــط  وأوراق  خيــارات   

ّ
أن إلــى  زايــدة  أبــو 

»حمــاس« علــى تركيــا غير متوفرة  الخاصــة بـ
للحركــة، فهــي غيــر قــادرة علــى الضغــط علــى 
بخيــار  التمســك  أجــل  مــن  التركيــة  الحكومــة 
 تقبــل بخيــار 

ّ
إزالــة الحصــار، ومــن املمكــن أن

تخفيــف الحصــار فــي ظــل الواقــع السياســي 
مــع  تركيــا  عاقــات   

ّ
أن إلــى  ويشــير  الحالــي. 

خــال  مــن  جيــدة  تعتبــر  »حمــاس«  حركــة 
احتضــان األخيــرة وفتح مكاتب شــبه رســمية 
لهــا، إال أنهــا ال تعتبــر عاقــات اســتراتيجية 
حتــى اللحظــة، بالرغــم مــن طبيعــة العاقــات 
التــي شــهدت تقاربــا ملحوظــا خال الســنوات 
الكاتــب  يــرى  اآلخــر،  الجانــب  علــى  األخيــرة. 
واملحلــل السياســي، أكرم عطــا الله، في حديث 
 ال شــيء واضحا حتى 

ّ
»العربــي الجديــد«، أن لـ

اآلن فــي قضيــة تطبيع العاقات بن إســرائيل 

وتركيا، الفتا إلى أنه منذ نهاية العام املاضي 
التوصــل  قــرب  عــن  أخبــار  أســبوعيا  تخــرج 

التفاق بن الطرفن.
 الخبر الذي نشرته 

ّ
لكن عطا الله يشير إلى أن

صحيفــة »حرييــت« التركيــة املعارضة، والذي 
كهربــاء  محطــة  إقامــة  علــى  اتفاقــا  يتضمــن 
وتحلية مياه وبناء مستشــفى، شــكل إحباطا 
هــذا  ملثــل  التوصــل  صــدق   

ّ
إن »حمــاس«،  لـ

 فيــه تراجعــا واضحــا عــن شــرط 
ّ
االتفــاق، ألن

أي   
ّ
أن اللــه  عطــا  ويوضــح  الحصــار.  إنهــاء 

تقــدم فــي ملــف العاقــة بــن إســرائيل وتركيــا 
ســيخدم غــزة وحركــة »حمــاس«، وعلــى األقــل 
ســيخفف من حصار غزة، وهو ســيكون الحد 
األدنى الذي تأمله الحركة اإلســامية، في ظل 
استمرار الحصار منذ أكثر من عشر سنوات.

8
سياسة

تتابع حركة »حماس« 
األنباء عن قرب تطبيع 

العالقات التركية 
اإلسرائيلية، وسط إدراك 

لديها أّن العالقة بين أنقرة 
والحركة غير خاضعة 

لالتفاق

يشكو األهالي من االستيالء على أراضيهم )محمد محمود/األناضول(

قوات حكومة الوفاق الليبية تسيطر على مواقع جديدة في مدينة سرت )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( ينتظر أهالي غزة تخفيف المعاناة التي يعيشونها

القاهرة ـ العربي الجديد

يســعى النظــام املصــري إلــى انجاز مشــروع 
فــدان،  مليــون  ونصــف  املليــون  اســتصاح 
تتوالــى  الذيــن  األهالــي  حســاب  علــى 
أراضيهــم  بضــم  للجيــش  اتهاماتهــم 
املزروعة منذ ســنوات إلى املشــروع. ونفذت 
الهيئة الهندســية للقوات املســلحة املصرية 
قــرارات إزالــة بحــق 76 ألــف فــدان بمحافظــة 
قنــا )جنــوب مصــر(، بدعــوى وقــوع ثاثــة 
وأربعــن ألفا وخمســمائة فــدان منها ضمن 
أراضي مشــروع اســتصاح املليون ونصف 
فــدان، علــى الرغــم مــن أنهــا مســتصلحة فــي 
األســاس بواســطة األهالي من واضعي اليد 

عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاما.
وكان الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
اللــواء  الهندســية،  الهيئــة  قــد وجــه رئيــس 
كامــل الوزيــر، فــي 12 مايــو/ أيــار املاضــي، 
ثاثمائــة  نحــو  علــى  التعديــات  بإزالــة 
الــذي  فــدان، اعتبرهــا ضمــن املشــروع  ألــف 
املشــروعات  أهــم  كأحــد  حكومتــه  تصنفــه 
القوميــة للبــاد، خــال شــهر واحــد، معلنــا 
وضــع كل أراضــي املشــروع تحت مســؤولية 
يونيو/حزيــران   4 وفــي  املســلحة.  القــوات 
بواســطة  األهالــي  بيــوت  ُهدمــت  املاضــي، 
عــدة،  مســاجد  عــن   

ً
فضــا الجيــش،  قــوات 

وآبــار امليــاه التــي اســتخدموها فــي زراعــة 
األهالــي  ســداد  مــن  الرغــم  علــى  أراضيهــم، 
مبلــغ ألــف جنيــه »دليل جديــة« عن كل فدان 
أرض فــي خزائــن الهيئــة العامــة ملشــروعات 

التنميــة الزراعيــة. ولــم يســلم اثنا عشــر ألفا 
وخمســمائة فدان »ُمقننة« بطريق املراشدة 
عمليــات  مــن   1987 العــام  منــذ  قنــا  غــرب 
مــن  الرغــم  علــى  الجيــش،  بواســطة  اإلزالــة 

موافقة وزارة الزراعة على منح 5 أفدنة لكل 
مــزارع، ورخصــة بنــاء منزل مــن خال نظام 
القرعة، وسداد املزارعن كامل الرسوم التي 

طلبتها الدولة لتمليكهم األراضي.
ما فعله الجيش في محافظة قنا، فعله قبل 
أشــهر قليلــة فــي مراكــز الفرافــرة والواحــات 
الجديــد،  الــوادي  بمحافظــة  والداخلــة 
مــن  كبيــرة  مســاحات  علــى  اســتولى  حــن 
األراضــي املزروعــة، وضمهــا إلــى املشــروع، 
بمــا يعنــي عــدم اســتصاح أراض جديــدة، 
املواطنــن،  مجهــودات  علــى  واالســتياء 
املاكينــة اإلعاميــة  مــا تدعيــه  إلــى  ونســبه 
»إنجازات السيسي«. وكانت لجنة خاصة  بـ
شــكلها مجلــس النــواب، قــد زارت املحافظــة 
الجنوبيــة، يومي الســبت واألحد املاضين، 
بشــأنها  فــذت 

ُ
ن التــي  األراضــي  وعاينــت 

قرارات اإلزالة. وشملت هذه األراضي أربعة 
مناطــق متفرقــة بغــرب قنــا، هــي املراشــدة، 
والجبــاوي،  والتامســة،  علــي،  والشــيخ 
مــن  اليــد  واضعــي  شــكاوى  بحــث  بهــدف 
املزارعــن ومطالبهم بتقنن أوضاعهم بعد 

حملة اإلزالة التي نفذتها الدولة.
ويكشــف أحــد أعضــاء اللجنــة البرملانيــة أن 
عددًا من األراضي تعرضت ألعمال اإلزالة من 
جانب الجيش، على الرغم من عدم وقوعها 
ضمــن املشــروع، ومنهــا أراضــي الجبــاوي 
التابعة لهيئة املجتمعات العمرانية بوزارة 
اإلســكان، وتبلغ مســاحتها 24 ألف ومائتي 
لصالــح  الســابق  فــي  صصــت 

ُ
وخ فــدان، 

مشروع »املجتمع الريفي« في عهد الرئيس 
املخلوع حسني مبارك.

»العربي  يقول البرملاني نفســه، في حديث لـ
املزارعــن  تعويــض  يجــب  إنــه  الجديــد«، 
علــى  عقابهــم  يمكــن  فــا  املتضرريــن 
خروجهــم مــن الــوادي الضيــق بجــوار النيل 
املناطــق  واســتصاح  الجبــل  حضــن  إلــى 
الصحراويــة، مشــيرًا إلــى أن تقريــر اللجنــة 
ســيوصي بدفــع الدولــة تعويضــات لهــم، أو 
االنتهــاء  عقــب  أراضيهــم  تمليكهــم  إعــادة 
مــن املشــروع. ويوضــح البرملانــي أن أغلــب 
واضعــي اليــد من املزارعن البســطاء، الذين 
صرفوا كل ما يملكون الستصاح األراضي 
وحفــر آبــار املياه، مشــيرًا إلــى حضور لجنة 
مــن القــوات املســلحة، دون ســابق إنــذار، فــي 
املزارعــن  إلعــام  املاضــي،  أيــار  مايــو/   7
بضم أراضيهم إلى املشــروع على الرغم من 
كونهــا أراضــي مســتصلحة ومزروعــة منــذ 
ســنوات. ووفقــا للبرملانــي نفســه، فــإن هناك 
209 أســر تشــترك في زراعة ألف وسبعمائة 
إلــى وزارة  فــدان، وقدمــت طلبــات جماعيــة 
الزراعــة فــي العــام 2004 لتقنــن أوضاعهــا، 
الســير  رفضــوا  الحكومــة  مســؤولي  أن  إال 
وقالــوا  األراضــي  تســجيل  إجــراءات  فــي 
األرض،  »اســتصلحوا  آنــذاك  للمزارعــن 
وبعديــن تعالــوا«، فعــادوا بعــد زراعتها، إال 

أن الحكومة امتنعت عن تقنن أوضاعهم.

طرابلس ـ العربي الجديد

غيــر مشــجعة  تطــورات ميدانيــة  وقــع  علــى 
الليبيــة،  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  لقــوات 
أمــس  مــن  التــي قتــل 36 عنصــرًا منهــا، أول 
الثاثــاء، فــي اشــتباكات مــع تنظيــم »الدولــة 
اإلسامية« )داعش( خال محاولتها التقدم 
الوفــاق  حكومــة  تلقــت  ســرت،  مدينــة  فــي 
مــع  جديــدة  دعــم  جرعــة  البحريــة  وقواتهــا 
أورســوال  األملانيــة،  الدفــاع  وزيــرة  إعــان 
فــون ديــر ليــن، أمــس األربعــاء، عــن موافقــة 
فــي  البحريــة  قواتهــا  دور  توســيع  بادهــا 
البحــر املتوســط لتشــمل جهــود منع وصول 
األســلحة إلــى »داعــش« في ليبيــا، في خطوة 
تنــدرج تلّبــي قــرار االتحــاد األوروبــي تعزيز 

مهمة »صوفيا« التابعة له.
»مــن  أنــه  األملانيــة  الوزيــرة  وصرحــت 
مصلحتنــا جميعــا فــرض املزيــد مــن النظــام 
علــى طــول حــدود أوروبــا«، مضيفــة أنه »من 
املهم أيضا توسيع نطاق التفويض للتركيز 
الاجئــن«.  لتدفــق  الجذريــة  األســباب  علــى 
قبالــة  األملانــي  الــدور  تعزيــز  أن  واعتبــرت 
قويــا  »مؤشــرًا  يشــكل  الليبيــة  الســواحل 
البرملــان  املتوقــع أن يصــادق  للغايــة«. ومــن 
الحكومــة  قــرار  علــى  الجمعــة  غــدًا  األملانــي 
الصيفيــة،  البرملانيــة  العطلــة  بــدء  قبيــل 
بإمــكان  وســيصبح  الجــاري.  الشــهر  نهايــة 
السفن األملانية اعتراض وتفتيش واحتجاز 
الســفن التــي تســتخدمها عصابــات تهريــب 
بهــم  اعتقــال مشــتبه  عــن   

ً
املهاجريــن فضــا

تهــرب  بأنهــا  يشــتبه  التــي  الســفن  وضبــط 
وإليهــا.  ليبيــا  مــن  تنتقــل  والتــي  أســلحة 
مســائل  أن  األملانيــة  الوزيــرة  وأوضحــت 
قــوات  مهمــة  بتوســيع  متعلقــة  قانونيــة 
قــرار  أن  غيــر  الحــل،  قيــد  زالــت  مــا  بادهــا 
البرملــان  مــن  املتوقــع  والتصديــق  الحكومــة 

سيســمح للجيــش األملانــي بالبــدء في وضع 
خطط من أجل املباشرة بتنفيذ مهماته.

فــي غضــون ذلــك، أكد القائد الجديــد للقيادة 
العســكرية األميركيــة فــي أفريقيــا، الجنــرال 
تومــاس والدهوســر، خــال جلســة اســتماع 
فــي مجلــس  املســلحة  القــوات  لجنــة  فــي  لــه 
أن  تعيينــه،  لتثبيــت  مخصصــة  الشــيوخ، 
»اســتراتيجية  تمتلــك  ال  املتحــدة  الواليــات 
كبــرى فــي الوقــت الراهــن« فــي ليبيــا، وقــال 
إنــه ال يــرى ضرورة لتغيير مســتوى االلتزام 
العســكري األميركــي الحالــي فــي هــذا البلــد، 
والذي يقتصر على نشر عدد قليل من أفراد 
القــوات الخاصــة األميركيــة، معتبــرًا أن هــذا 

الحجم كاٍف حاليا.
وكان املتحدث باسم وزارة الدفاع األميركية 
بيتــر كــوك، قــال: »نتابع عــن كثب الوضع في 
ليبيــا، ونــدرك التهديد املحتمل الذي يشــكله 
تنظيــم الدولــة اإلســامية فــي ليبيــا وأماكــن 
أخــرى«، كمــا أكــد أن مكافحــة هــذا التنظيــم 
»حققــت تقدمــا«، وذلــك علــى الرغــم مــن تكبد 
قــوات حكومــة الوفــاق خســائر جســيمة فــي 

اليومن املاضين.
مقتــل  متطابقــة  مصــادر  أكــدت  ميدانيــا، 
36 شــخصا وجــرح 70 آخريــن مــن عناصــر 
الليبيــة،  الوفــاق  لحكومــة  التابعــة  القــوات 
خــال اشــتباكات مــع مقاتلــي »داعــش« فــي 
 عن سقوط 

ً
مدينة سرت، منذ الثاثاء، فضا

صفــوف  فــي  والجرحــى  القتلــى  عشــرات 
عمليــة  باســم  املتحــدث  وكان  التنظيــم. 
للمجلــس  التابعــة  املرصــوص«  »البنيــان 
الرئاســي، محمــد الغصــري، أعلــن أن القــوات 
ســرت،  محــاور  كافــة  مــن  تقدمــت  الليبيــة 
وبــدأت معــارك عنيفة مع مســلحي »داعش«، 
مضيفــا أنهــا ســيطرت علــى خمســة مواقــع 
أســر  ومؤكــدًا  املدينــة،  وســط  فــي  جديــدة 

العشرات من مقاتلي »تنظيم الدولة«.

من  عـــــددًا  أن  الـــالفـــت  مـــن 
الحاليين  قناة  محافظة  ــواب  ن
ــورطــون في  والــســابــقــيــن، مــت
األفدنة  آالف  على  اليد  وضــع 
بأراضي المحافظة ولم يسارعوا 
فعل  مثلما  استصالحها  ــى  إل
لجنة  رئيس  بينهم  من  األهالي، 
هشام  النواب  بمجلس  الــزراعــة 
السابق  والبرلماني  الشعيني، 
استيالء  عن  فضًال  رسالن،  طارق 
اليابانية«  »المصرية  تدعى  شركة 
وكان  ــدان.  ف آالف  سبعة  على 
المزارعين  طالب  قد  الشعيني 
»الحفاظ  بــضــرورة  المتضررين 

على هيبة الدولة«.

تورط مسؤولين

 
ّ
أن أوغلــو  جــاووش  وأوضــح  حمــاس(«.  )أي 
العاقــات بــن أنقــرة وحركــة »حماس« ليســت 
 قطع العاقات مع الحركة 

ّ
سرًا، مشددًا على أن

لــم يكــن شــرطا فــي محادثــات إعــادة تطبيــع 
العاقــات، وأن أنقــرة تؤمــن بــأن الوصــول إلى 

سام دائم ال يمكن أن يتم دون »حماس«.
»حمــاس«  عــن  النائــب  يقــول  الســياق،  وفــي 
فــي املجلــس التشــريعي الفلســطيني، يحيــى 
بشــرط  املتمســك  التركــي  املوقــف   

ّ
إن موســى، 

علــى  املفــروض  اإلســرائيلي  الحصــار  رفــع 
القطاع، يعتبر موقفا مشرفا، ويشاد به حتى 
اللحظــة، فــي ظل تمســك أنقرة بضــرورة إنهاء 

حصار غزة.
 النظرة 

ّ
»العربــي الجديــد« أن ويؤكــد موســى لـ

علــى  التركيــة تجــاه حركــة »حمــاس« مبنيــة 
الحركــة  لــه  تعرضــت  الــذي  الظلــم  حجــم 
للعــام  الحصــار  اســتمرار  عبــر  والقطــاع، 
العاشر على التوالي، بعدما وصلت إلى سدة 

الحكم من خال انتخابات تشريعية نزيهة.
املعلــن  التركــي  املوقــف   

ّ
أن موســى  ويوضــح 

اســتمرار  خــال  مــن  واضــح  اللحظــة  حتــى 
 
ّ
التمســك بشــرط رفــع الحصــار عــن غــزة، إال أن
للــدول الكثيــر مــن املصالــح والحســابات التــي 
تجعلهــا تتعامــل مــع بعــض القضايــا بشــكل 
آخــر، مغايــر فــي بعض األحيــان لهذه املواقف. 
أهميــة  علــى  »حمــاس«  عــن  النائــب  ويشــدد 
تعامل العالم العربي واإلسامي بشكل أفضل 
مــع القضيــة الفلســطينية واالرتقــاء بطبيعــة 
الفلســطيني  الشــعب  قضيــة  مــع  التعامــل 
فــي  الصمــود  أجــل  مــن  دعمــه  علــى  والعمــل 
وجــه املمارســات اإلســرائيلية املتواصلــة منــذ 

احتال فلسطن.
أبــو  حاتــم  السياســي،  واملحلــل  الكاتــب  أمــا 
 
ّ
»العربي الجديد«، أن زايدة، فيرى في حديث لـ
تركيا في حاجة ملحة ملصالحة مع إســرائيل 
تشــهدها  التــي  اإلقليميــة  الظــروف  ظــل  فــي 
املنطقــة، وحالــة التوتــر على الحــدود، واألزمة 
أساســيا  دافعــا  يشــكل  مــا  وهــو  الســورية، 
ويقــول  إســرائيل.  مــع  العاقــات  الســتعادة 
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المغرب يستعّد للصيرفة اإلسالميّة
الرباط ـ مصطفى قماس

املركــزي  البنــك  محافــظ  وعــد 
املغربي، عبــد اللطيف الجواهري، 
يونيــو/ نهايــة  فــي  بالكشــف، 

املرتبطــة  التفاصيــل  عــن  الجــاري،  حزيــران 
باالســتعداد إلحــداث مصــارف إســامية فــي 
حــول  التســاؤالت  كثــرت  وقــت  فــي  اململكــة، 
بركــب  املغــرب  التحــاق  فــي  التأخــر  ســبب 
الــدول التــي تبنــت ذلــك النــوع مــن املصــارف 
ا أعلن الجواهري عن 

ّ
فــي األعــوام األخيــرة. ومل

نيته في تنظيم مؤتمر صحافي من أجل فتح 
ملــف املصــارف اإلســامية، فألنــه يتطلــع إلى 
وضــع حــد لانتقــادات التــي تطــاول املركــزي 
املغربــي بســبب ما يعتبــره البعض تأخرًا في 

فتح مصارف إسامية.
وجــاءت االنتقــادات بشــكل خــاص مــن حــزب 
يقــود  الــذي  اإلســامي،  والتنميــة  العدالــة 

الحكومــة، حيــث طالب نوابه بمجلس النواب 
إلــى لجنــة  املركــزي  البنــك  بحضــور محافــظ 
االقتصاد واملالية باملجلس، من أجل توضيح 
للمصــارف  الترخيــص  فــي  التأخيــر  أســباب 
املركــزي،  البنــك  محافــظ  وكان  اإلســامية. 
صــرح في مناســبة ســابقة بأن العــام الحالي، 
أن  غيــر  اإلســامية،  املصــارف  عــام  ســيكون 
منتقديــن  يعتبرونــه تأخــرًا فــي إنشــاء تلــك 
املصــارف، ويعتقــدون بــأن وراء ذلــك لوبيــات 

تمثل املصارف الكاسيكية )التجارية(.
بالوعــد  املركــزي  البنــك  محافــظ  يكتــف  لــم 
بتقديم التوضيحات الواجبة حول املصارف 
علــى  الــرد  علــى  حــرص  بــل  اإلســامية، 
مــن  خــاص  بشــكل  تــه  جاء التــي  االنتقــادات 
التــي  املذكــرة  بعــد  والتنميــة،  العدالــة  حــزب 
بعثهــا بمعيــة رئيســة رجــال األعمــال ورئيس 
املصرفيــن املغاربــة، حيــث عرضــوا للعوائــق 
التــي تحــول دون انتعــاش االقتصــاد، ودعــوا 

إلــى اتخــاذ إجــراءات عاجلــة مــن أجــل تمويــل 
االقتصــاد. وكان مســؤولون مــن حزب العدالة 
والتنميــة ومراقبــون اعتبــروا أن املذكــرة التي 
رفعتهــا تلــك الشــخصيات الثــاث إلــى رئيس 
املغربــي،  االقتصــاد  تمويــل  حــول  الحكومــة 
اســتهداف تجربــة حكومــة  مــن ورائهــا  يــراد 
عبــد اإللــه بنكيــران، بــل إن هنــاك مــن رأى أن 

املذكرة أوحت بها اعتبارات سياسية.
التــي  االنتقــادات  علــى  لــه  رد  أول  وفــي 
اســتهدفته فــي الفتــرة األخيــرة، شــّدد محافظ 
البنــك املركــزي، فــي املؤتمــر الصحافــي الــذي 
عقــده مســاء أول مــن أمــس، علــى حرصــه على 
الحفــاظ علــى اســتقالية تلــك املؤسســة. وأكد 
علــى أن بعــث املذكــرة إلــى رئيــس الحكومة لم 
تكــن مــن وحــي أيــة جهــة، معبــرًا عن اســتعداد 
محرريهــا لعقــد لقــاء مــع رئيــس الحكومة من 
أجــل البحــث عن الســبل التــي تفضي إلنعاش 
تمويل االقتصاد. وألح على أن تقديم املذكرة 

التــي  التشــريعية  باالنتخابــات  لــه  عاقــة  ال 
املقبــل،  األول  أكتوبر/تشــرين  فــي  ســتجرى 
مشــددًا علــى أن محرريهــا ليســوا سياســين، 
ولم يسعوا إلى املواجهة، بدليل عدم إثارتهم 
للمواضيع التي يمكن أن تفضي إلى ذلك من 

قبيل النمو والتشغيل.
يشار إلى أن البنك املركزي، أعلن الثاثاء، عن 
رفع نسبة االحتياطي اإللزامي لدى املصارف 
مــن 2 إلــى 5%، مــع وعــد بأداء فوائــد على تلك 
مجهــودا  تبــذل  التــي  للبنــوك  االحتياطيــات 

أكبر في منح القروض. 
وعلق مصدر مطلع على هذا السجال، معتبرًا 
أنــه يفتــرض فــي البنــك املركــزي التركيــز علــى 
االقتصــادي،  النشــاط  تشــجع  التــي  األدوات 
عبــر التوجــه بتوصياتــه للحكومــة، وبشــكل 
خــاص، للمصــارف التــي يراقبهــا، مــن خــال 
بالتزاماتهــا،  وفائهــا  مــدى  علــى  الحــرص 

خاصة فيما يتصل بمعدالت الفائدة.

عمان ـ زيد الدبيسية

األردن،  فــي  التطبيــع  مقاومــة  لجنــة  رئيــس  قــال 
منــاف مجلــي، إن اململكــة خاليــة حاليــا مــن بضائــع 
نجــاح  بفضــل  اإلســرائيلي،  االحتــال  ومنتجــات 
حمات املقاطعة التي تم تنفيذها على نطاق واسع 

خال السنوات القليلة املاضية.
وأضــاف مجلــي فــي تصريح لـ »العربــي الجديد«، أن 
رى في األسواق األردنية، 

ُ
منتجات االحتال لم تعد ت

خاصــة الخضــروات والفواكــه التــي كانــت متواجــدة 
بكثــرة قبــل تكثيــف حمــات املقاطعــة التــي نجحــت 

أخيرا في إقناع املواطنن بعدم شراء تلك املنتجات، 
وكذلك توقف التجار عن استيرادها.

الخيــارات  أحــد  البضائــع  مقاطعــة  ويعتبــر مجلــي 
خــال  مــن  اإلســرائيلي  االحتــال  ملقاومــة  املهمــة 
محاصرتــه اقتصاديــا قدر املســتطاع، مشــيرا إلى أن 
لجنة مقاومة التطبيع ستبقى تراقب السوق األردني 
للحيلولــة دون إعــادة طــرح منتجــات إســرائيلية في 
املســتقبل. وبــن أن لجنــة مقاومــة التطبيــع تحتفــظ 
االحتــال  مــع  للمطبعــن  ســوداء  بســجات  أيضــا 
ورغــم  والتجــار.  الشــركات  وخاصــة  اإلســرائيلي، 
حمات املقاطعة، تشير بيانات رسمية إلى أن حجم 

التبــادل التجــاري بــن األردن وإســرائيل يقتــرب مــن 
100 مليون دوالر سنويا.

أســواق  حــدود  عنــد  املقاطعــة  حمــات  تتوقــف  وال 
التــي  املشــتركة  املشــروعات  إلــى  تمتــد  بــل  الســلع، 
تعتــزم حكومــة األردن تنفيذها مع االحتال. وأشــار 
مجلي إلى أنه ســيتم متابعة مشــروع املنطقة الحرة 
إن  لتحديــد  وفلســطن  األردن  بــن  إقامتهــا  املزمــع 
وبالتالــي  فيهــا،  إســرائيلية  مســاهمة  هنــاك  كانــت 
العمل على مقاومة املشروع والضغط على الحكومة 
للتراجــع عنــه. وكان مجلــس الــوزراء األردنــي وافــق 
مؤخرا على إقامة منطقة لوجســتية للتجارة الحرة 

مع فلسطن لتعزيز التبادل التجاري بن الجانبن، 
وبانتظار استكمال املتطلبات الفنية للمشروع.

مــن جانــب آخــر، قال مجلــي إن االحتال اإلســرائيلي 
ما يزال يعيق التجارة بن األردن وفلســطن؛ »حتى 
يبقــى محتكــرا للســوق الفلســطيني، وربمــا ردا على 

املقاطعة األردنية ملنتجاته«.
وقال عضو غرفة تجارة األردن خليل الحاج توفيق 
لـــ »العربــي الجديــد«، إن االحتــال يضــع باســتمرار 
العراقيل أمام املنتجات األردنية، ويحول دون تدفق 
صادرات اململكة إلى فلسطن، بما في ذلك املنتجات 

الزراعية، بحجة حماية منتجاته.

»مقاومة التطبيع«: األردن خاٍل من السلع اإلسرائيليّة

شركة »آبل« تعلّم األطفال 
كيفية التشفير 

تعتزم شركة »آبل« األميركية 
توفير فصول دراسية بداية من 

الصيف الجاري في شكل معسكر 
مغلق، حيث سيتم خالله تعليم 

األطفال من عمر الثامنة إلى الثانية 
عشرة كيفية التشفير.  وال تعد 
هذه الخطة الوحيدة التي أعلنتها 

»آبل« فقط لألطفال في أميركا، بل 
أعلنت في السابق توفير فصول 

»iMovies«، وسوف  دراسية لـ
يكون هؤالء األطفال قادرين على 

تشفير األلعاب اإللكترونية وبرمجة 
الروبوت.  ومن املنتظر انعقاد 

معسكر التشفير هذا الصيف في 
شكل جلسات مدة الواحدة 90 

دقيقة، وسوف تكون متاحة بشكل 
مجاني للعامة، بحسب ما ذكرت 

»بيزنس إنسايدر«.

»أوبر« تعتزم توفير 100 ألف 
فرصة وظيفية للسعوديين

قال مدير شركة »أوبر« في 
السعودية، كريم خطار، إن 

الشركة تهدف إلى توفير فرص 
وظيفية ألكثر من 100 ألف 

سائق سعودي خالل 5 سنوات. 
وأضاف في تصريحات لوسائل 
إعالم سعودية، أن الشركة تعمل 
على تطوير برامج ستخلق مزيدا 

من فرص العمل، إضافة إلى 
إتاحة الفرصة للسائقني الشركاء 

املحتملني للحصول على تمويل 
مالئم ودعم تثقيفي. وأشار إلى 

أن الشركة ستستثمر 250 مليون 
دوالر في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، مبينا أن معظم 

هذا املبلغ سيخصص لتطوير 
الفريق السعودي.

تفادي إضراب لعمال 
النفط في النرويج

قالت نقابات عمالية وشركات 
نفطية في بيانني منفصلني، إن 

العمال على منصات الحفر النفطية 
البحرية النرويجية وقعوا اتفاقا 

جديدا لألجور في وقت مبكر يوم 
األربعاء، وهو ما يتفادى إضرابا.

وكان حوالي 280 من عمال 
منصات الحفر النفطية هددوا 

باإلضراب عن العمل إذا فشلت 
املحادثات، ومن بينهم العاملون 
على منصتي فايكنج وجوريال 
التابعتني لشركة روان وحقول 

هايدرون وستاتفيورد وأسجارد 
وفولف وأوسبرج التي تشغلها 

شركة شتات أويل. وتؤدي 
النزاعات العمالية على منصات 

الحفر النفطية في العادة إلى وقف 
التنقيب عن النفط والغاز.

طيارو »إير فرانس« 
يلغون إضرابهم 

قالت نقابات في فرنسا إن 
طياري »إير فرانس« قرروا إلغاء 

إضراب األربعة أيام بعد تراجع 
إدارة الشركة عن خطط تخفيض 

األجور. ودعت النقابات الثالث 
التي تمثل الغالبية العظمى من 
طياري الشركة الفرنسية، إلى 

إضراب كان من املقرر له أن يبدأ 
في الرابع والعشرين وحتى السابع 

والعشرين من الشهر الجاري.

أخبار

تباطؤ نمو 
مبيعات 

الروبوتات

قــال االتحــاد األوروبــي للروبوتــات إن مبيعــات الروبوتــات الصناعيــة العامليــة قــد تباطــأت في العام املاضي، بفعل تراجع مشــتريات الصــن.  وذكرت البيانات 
الصــادرة عــن االتحــاد، أمــس، أن مبيعــات الروبوتــات الصناعيــة العامليــة قــد ســجلت نمــوًا بنســبة 12% فــي عــام 2015، مقابــل نمــو بلغت نســبته 29% في العام 
الســابق لــه.  وانخفــض معــدل نمــو مبيعــات الروبوتــات فــي الصــن إلــى 17% فــي العــام املاضــي، مقابــل 56% فــي العــام الســابق لــه.  في حن تضاعفــت مبيعات 
الروبوتات في املكسيك، مع ارتفاع االستثمارات في مصانع إنتاج السيارات بغرض التصدير إلى الواليات املتحدة وأميركا الجنوبية.  كما أظهرت البيانات 

)Getty( .نمو مبيعات الروبوتات الصناعية في أوروبا بنسبة 10% في العام املاضي، بقيادة أملانيا
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

تصاعد الغضب الشعبي في ليبيا 
الــفــتــرة األخـــيـــرة، احتجاجًا  خـــال 
عــلــى تــدهــور األوضــــاع املعيشية، 
الرئاسي  املجلس  أطلقها  التي  الــوعــود  رغــم 
ــة فــايــز  ــاسـ ــرئـ لــحــكــومــة الــــوفــــاق الــــوطــــنــــي، بـ
التي  االقتصادية  األزمــات  بمعالجة  السراج، 
الكهرباء  أزمـــات  وتفاقمت  الليبيني.  خنقت 
واملياه وباقي الخدمات في أنحاء الباد وال 
سيما فــي مــحــافــظــات الــجــنــوب، كــمــا شهدت 
ارتفاعًا حادًا خال  السلع والخدمات  أسعار 

شهر رمضان، حسب تجار.
وفــــي هــــذا اإلطــــــار، قــــال املــحــلــل االقـــتـــصـــادي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مع  عــبــدالــبــاري الــزنــي، لـــ
تــــردي األوضــــــاع االقــتــصــاديــة وعــــدم وجـــود 
ــفـــوضـــى األمــنــيــة  ــل الـ حـــلـــول جــــذريــــة، فــــي ظــ
ــتــــي تـــجـــتـــاح الـــــبـــــاد، فــــــإن ثـــــــورة الـــجـــيـــاع  الــ
تـــطـــرق األبـــــــــواب، حـــيـــث الـــطـــوابـــيـــر الــطــويــلــة 
الشحيحة  والنقود  التجارية  املــصــارف  أمــام 
وتــدهــور الــخــدمــات، مــشــيــرًا إلـــى عـــدم وجــود 
اســتــقــرار ســيــاســي وتـــدنـــي إنـــتـــاج لــيــبــيــا من 
ــعــــدالت قـــيـــاســـيـــة. ولـــــم تــشــهــد  الـــنـــفـــط إلـــــى مــ

األوضــاع املعيشية في ليبيا أي تحسن رغم 
ــــرور نــحــو 3 شـــهـــور عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة  مـ
الوطني، بسبب عدم اعتماد ميزانية  الوفاق 
لــهــا وتـــأخـــر االعــــتــــراف بــهــا مـــن قــبــل مجلس 
النواب في البيضاء )شرق الباد(، األمر الذي 
إلــى عجزها عــن مــواجــهــة أزمـــات الباد  أدى 

االقتصادية، حسب محللني.
ــرج مــتــظــاهــرون فـــي مــخــتــلــف الــعــاصــمــة  ــ وخـ
األخــرى  املناطق  مــن  وعــدد  طرابلس  الليبية 
في الجنوب، احتجاجًا على تدهور األوضاع 
املــعــيــشــيــة خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، حــيــث قــام 
ــإغــــاق الــطــريــق  ــرارات بــ ــ ــغــ ــ ســـكـــان مــنــطــقــة الــ
وإشـــعـــال اإلطــــــارات احــتــجــاجــا عــلــى انــقــطــاع 
التيار الكهربائي نحو 12 ساعة يوميًا، فيما 
قـــام ســكــان منطقة غـــوط الــشــعــال والــدريــبــي، 

بإجراءات مماثلة بإغاق الطرقات.
بالقرب من  راس حسن  وهـــّدد ســكــان منطقة 
وســـط الــعــاصــمــة بــوقــف أعـــمـــال شــركــة املـــدار 
لاتصاالت في حالة عــدم وجــود حل ملشكلة 
الـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، كــمــا أغـــلـــق مــتــظــاهــرون 
الطريق في منطقة الشقيقة والتي تبعد 150 
كــيــلــو مــتــرا جــنــوب طــرابــلــس احــتــجــاجــا على 
تأخر صرف الرواتب ملدة ثاثة أشهر متتالية. 
ــتـــصـــاد  ــال عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة االقـ ــ ــن جـــانـــبـــه، قــ ــ ومــ
»العربي  لـ أبولسني،  أحمد  بجامعة طرابلس 
لــو أرادوا حــل األزمـــة االقتصادية،  الــجــديــد«، 
كـــــان عــلــيــهــم الــــبــــدء فــــي الـــتـــعـــامـــل بـــمـــوازنـــة 
اســتــيــراديــة تــشــمــل الـــــدواء والـــغـــذاء وخــفــض 
الدبلوماسي  السلك  على  الــخــارجــي  اإلنــفــاق 

ــاق الـــعـــام،  ــفــ ــثـــات، وكــــذلــــك خـــفـــض اإلنــ ــبـــعـ والـ
والعمل بمبدأ الحد األدنى لألجور، والفصل 
بني السياسة املالية والنقدية، مضيفًا أن هذا 
إن لــم يــحــدث، والــحــكــومــة ليست قـــادرة على 
تــنــفــيــذه، فــلــتــواجــه طــوابــيــر الــجــيــاع وجــبــال 
أن مصرف  وأكـــد  األمــــراض.  وتفشي  القمامة 
استمرت  وإذا  دوره،  يفقد  بــدأ  املركزي  ليبيا 
األوضــــاع املعيشية والــفــوضــى االســتــيــراديــة 
فإنه قد ال يملك دينار أو دوالر الفترة املقبلة، 

وستتفاقم األمور بشكل أسوأ. 
وحذرت الشركة العامة للكهرباء، في بيان لها، 
للكهرباء  العامة  للشبكة  الكامل  االنهيار  من 
فــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة بــطــرابــلــس بشكل كامل 
وذلك لدخول تشكيات مسلحة لبرنامج طرح 
األحمال تحت تهديد الساح، مما تسبب في 

عدم استقرار الشبكة الكهربائية. 
وقــــال املـــواطـــن عــلــي بــن ســلــيــمــان، مــن مدينة 
هاتفي  اتــصــال  فــي  الليبي،  بالجنوب  سبها 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األوضـــاع املعيشية،  لـــ
املالية  فالسيولة  الــجــنــوب،  فــي  ال تطاق هنا 
غير متوفرة، والخدمات ضعيفة، مشيرًا إلى 
األوضـــاع  بتحسن  يطالبون  املتظاهرين  أن 
ــن قــبــل  ــ ــنــــوب املـــنـــســـي مـ ــي الــــجــ ــ املـــعـــيـــشـــيـــة فـ

الحكومات املتعاقبة.
وأوضــح املواطن علي الحمروني، من منطقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ الــغــرارات بطرابلس، 
عملية إغاق الطريق وإشعال النيران املتكرر 
التي قام بها األهالي في املنطقة ترجع إلى عدم 
الكهربائية  األحــمــال  توزيع  وجــود عدالة في 
للمناطق، باإلضافة إلى عدم وجود حلول من 
قبل حكومة الوفاق الوطني ألزماتهم. وأضر 
اســـتـــمـــرار الــجــمــود الــســيــاســي مـــع انــخــفــاض 
أسعار النفط العاملية باملالية العامة بالباد. 
للدولة  العامة  امليزانية  إيــــرادات  وانخفضت 
مــن الــقــطــاع النفطي إلـــى مــا يــعــادل 20% من 
ــل مــســتــوى  ــورة، ولـــكـــن ظـ ــثــ مــســتــواهــا قــبــل الــ
فــاتــورة أجور  اإلنــفــاق مرتفعا. وبلغت حصة 

الرباط ـ مصطفى قماس

مــن  دوالر  مــــلــــيــــون   20 املــــــغــــــرب  خــــصــــص 
أجـــــل تــــحــــول الــــشــــركــــات املـــنـــتـــجـــة لـــألكـــيـــاس 
في  وذلـــك  أخـــرى،  أنشطة  إلــى  الباستيكية، 
املادة  سياق سعي املغرب للتخلص من تلك 
املـــضـــرة بــالــبــيــئــة. واعـــتـــبـــر وزيـــــر الــصــنــاعــة 
والــتــجــارة واالســتــثــمــار واالقــتــصــاد الرقمي، 
موالي احفيظ العلمي، أن املغرب يستهلك 26 

مليار قطعة من األكياس الباستيكية.
ــانـــون الـــــذي يــمــنــع إنــتــاج  ــقـ وأكـــــد عــلــى أن الـ
الباستيكية،  األكـــيـــاس  وتـــوزيـــع  وتــســويــق 
ــاتـــح يــولــيــو  ســـيـــدخـــل حـــيـــز الــتــطــبــيــق فــــي فـ
املــقــبــل، وهــــو تــأكــيــد يــأتــي فـــي ســيــاق دعـــوة 
بعض املنتجني لتأجيل العمل بذلك القانون.

واحـــتـــج مــنــتــجــون مـــن أجــــل تــرجــيــح وجــهــة 
نظرهم بكون وقف إنتاج الباستيك من قبل 
الشركات الحالية، سيفضي إلى فقدان 50 ألف 
فرصة عمل، غير أن السلطات العمومية أكدت 
أنه ال رجعة عن قرارها. وأضاف الوزير، أمس 
األول الــثــاثــاء، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي بــالــدار 
البيضاء، ، أن األكياس البديلة من أجل تعبئة 

املنتجات الغذائية، والتي ستكون في أغلبها 
من الورق، ستعوض األكياس الباستيكية، 
حيث تصل الحاجيات إلى 8 مايني وحدة، 
الحاجيات  تقدر  التي  السال  إلى  باإلضافة 
ــدة. وأطــــلــــق املـــغـــرب  ــ ــ ـــ10 مـــايـــني وحـ ــ مــنــهــا بــ
تستهدف  باستيك«  »زيــرو  بـــ تــعــرف  حملة 
جمع األكياس الباستيكية في املحافظات و 
تدميرها في أفران مصانع اإلسمنت. هذا ما 
دفع وزارة الداخلية إلى تعبئة املحافظني و 

الوالة من أجل تحقيق أهداف هذه الحملة.
األرض،  األكــيــاس على  وتــواكــب حملة جمع 
حملة تواصلية عبر وسائل اإلعــام، تعتمد 
على بعض اآلراء التي يدلي متدخلون حول 
بــالــبــيــئــة واإلنـــســـان.  الــتــي تلحقها  األضـــــرار 

وألــــح الـــوزيـــر عــلــى أن عــمــلــيــة الــتــخــلــص من 
تهم  املــنــتــجــني،  لـــدى  الباستيكية  األكـــيـــاس 
ــه والـــقـــطـــاع  ــونـــي املـــعـــتـــرف بــ ــانـ ــقـ الـــقـــطـــاع الـ
املــوازي الــذي يتدخل بشكل كبير في توفير 
تلك األكياس. ويقضى القانون الجديد الذي 
ــنــــواب، بــمــنــع إنــتــاج  صــــوت عــلــيــه مــجــلــس الــ
األكياس الباستيكية لتسويقها في السوق، 
ــادي أو بـــاملـــجـــان  ــ ــ والــــتــــي تـــمـــنـــح بـــمـــقـــابـــل مـ
للمستهلكني فــي نــقــاط بــيــع الــســلــع واملــــواد. 
كــمــا يحظر الــقــانــون اســتــيــراد تــلــك األكــيــاس 

وتسويقها واستعمالها.
األكياس  على  القانون  مــشــروع  يقتصر  ولــم 
الــبــاســتــيــكــيــة الــــعــــاديــــة، بــــل يـــشـــمـــل كــذلــك 
أنواعًا أخــرى وحــدد شروطا معينة من أجل 
اســتــخــدامــهــا، مــثــل تــلــك الــتــي تــســتــخــدم في 
الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــتــي تحبس الــحــرارة 
على  الــقــانــون  وشــدد  النفايات.  بها  ويجمع 
أن هذه األنواع من األكياس، يجب أن توضع 
عــلــيــهــا عـــامـــات مــمــيــزة لـــهـــا، واســتــعــمــالــهــا 
ــــدت، هـــذا ما  لـــألغـــراض الــتــي مـــن أجــلــهــا وجـ
ــابــــة وتــــوعــــد املــخــالــفــني  يــــبــــرر تـــشـــديـــد الــــرقــ

بعقوبات صارمة.

الكويت ـ محمود بدير

ــؤدي أي  ــ ــادر كــويــتــيــة مـــن أن يـ تــتــخــوف مـــصـ
الـــدوالر في  قــرار محتمل بــزيــادة العائد على 
الـــواليـــات املــتــحــدة إلـــى زيــــادة األعـــبـــاء املــالــيــة 
العاملة بالكويت،  البنوك  املتعاملني مع  على 
خاصة املقترضني، حيث سيرفع كلفة األموال 
داخل املجتمع، وبالتالي زيادة كلفة اإلقراض.

ــــاع الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة بــمــجــلــس 
ّ
ــن ــرك صــ ــ وتــ

ــك املـــــركـــــزي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ االحـــــتـــــيـــــاط الـــــفـــــيـــــدرالـــــي )الـ
ــادة عائد  األمــيــركــي(، الــبــاب مفتوحًا أمـــام زيـ
الــــــدوالر خــــال الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــو مـــا رفــع 
سقف التوقعات داخل السوق الكويتي بزيادة 
ــركـــزي أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــديــه  بــنــك الــكــويــت املـ
السياق  اعتبار  على   %2.25 حاليا  والبالغة 
التاريخي بني البنكني املركزيني حيث يحذو 
املــركــزي الكويتي حــذو جميع قـــرارات نظيره 
األميركي سواء في ما يتعلق بتخفيض سعر 
االحتياط  وأبــقــى مجلس  رفعها.   أو  الفائدة 
تغيير  دون  الفائدة  أسعار  املاضي  األسبوع 
يلني،  جانيت  وقــالــت   ،%0.5 مستويات  عند 
رئيسة املجلس، إن إمكانية خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي كانت أحد العوامل التي 
دفعت بالبنك إلى اإلبقاء على الفائدة، وسيتم 
الــنــظــر فــيــهــا خـــال اجــتــمــاع املــجــلــس بنهاية 

تموز/ يوليو املقبل. ويقول محللون إنه في 
حـــال رفـــع الــكــويــت ألســعــار الــفــائــدة، سيكون 
املواطن أكثر املتضررين، نظرًا الرتفاع النزعة 
الشرائية لديه مقارنة بمواطني دول الخليج.
يــقــول د. خــالــد الــحــشــاش، أســتــاذ االقــتــصــاد 
بــجــامــعــة الــكــويــت، إن املـــواطـــن يــبــحــث دائــمــًا 
تمويلها  يريد  وبالتالي  جــديــدة،  عن سيارة 
من خال قرض استهاكي، وال شك ستكون 
كلفة األمــوال أكبر في حــال رفــع الفائدة على 

الدوالر، كذلك الحال عند شراء املنزل، فعندما 
يسعى املواطن للحصول على قرض مدته 15 
جــًدا،  عالية  االقــتــراض  كلفة  فستكون  عــامــًا، 
وخصوصًا أن زيادة الفائدة حتى ولو بنسبة 

ربع في املئة ستنعكس على قيمة القرض.
»الــعــربــي  ويــضــيــف الـــحـــشـــاش، فـــي حــديــثــه لـــ
البطاقات  استخدام  في  اإلفـــراط  أن  الجديد«، 
ــارد - أمــيــركــان  االئــتــمــانــيــة )فـــيـــزا - مــاســتــر كــ
إكسبرس وغيرها( من قبل حائزيها، سيكون 
له أثر سلبي بالغ على املواطن الكويتي، ألن 
معظم البطاقات تمنح األموال بفائدة مرتبطة 
املركزي،  البنك  قبل  املحدد من  الحسم  بسعر 
وعــنــدمــا يــرتــفــع الــســعــر ربـــع نــقــطــة، سترتفع 
الـــفـــائـــدة عــلــى املــبــالــغ الـــتـــي يــنــفــقــهــا صــاحــب 

البطاقة. وبالطبع، سيكون أكثر تضررًا.
ــربـــي الـــجـــديـــد« مــدى  ــعـ وتـــؤكـــد بـــيـــانـــات »الـ
األميركي  بنظيره  الكويتي  املركزي  ارتباط 
خال األعــوام الـــ11 املاضية، ففي عام 2006 
رفـــع الــفــيــدرالــي األمــيــركــي الــفــائــدة 4 مــرات 
لتصل إلى 5.25%، ليتبعه املركزي الكويتي 
فـــي تــحــديــد ســعــر الــحــســم بــــــــ6.25%. وتـــرى 
ــويــــدي، الـــخـــبـــيـــرة االقـــتـــصـــاديـــة  نـــجـــاة الــــســ
بـــــأســـــواق املــــــــال، أن الــــبــــنــــوك تــعــتــبــر أكــثــر 
املستفيدين من رفع الفائدة، حيث يعد هذا 

الخبر جيدًا لهم.

طوابير جياع

مخاوف من ارتفاع سعر الفائدة )فرنس برس(

خطة لتحويل شركات أكياس البالستيك ألنشطة أخرى

الكويتيون متخوفون من رفع الفائدة األميركية

تأزم األوضاع المعيشية 
يثير غضب الليبيين

الدوالر يقفز إلى 50 جنيهًا في جنوب السودان

تكررت االحتجاجات 
الشعبية في عدد من 

المحافظات الليبية 
خالل اآلونة األخيرة، 

بسبب تدهور األوضاع 
االقتصادية رغم الوعود 

الحكومية بتحسين 
معيشة المواطنين

المغرب مال وناس

مصارف

%53
االقتصادية  الخبيرة  أكدت 
السودان،  جنوب  بشؤون 
انصاف العوض، أن اإلنفاق 
على قطاع األمن يستهلك 
الميزانية،  أكثر من 53% من 
حدة  تزايد  في  يساهم  ما 

األزمة المالية في البالد.

تحقيق

مطالب بخفض 
اإلنفاق الخارجي للحد 

من األزمة المالية

ندرة الدوالر ترفع 
أسعار السلع األساسية 

والخدمات

الحرب تلتهم النقد 
األجنبي، أكثر من نصف 

الموازنة

المغرب يخصص 20 
مليون دوالر للتخلص من 

األكياس المضرة

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ارتفع سعر الــدوالر بدولة جنوب 
السودان إلى أرقام قياسية، حيث 
وصل ألول مرة في تاريخ الدولة 
الوليدة إلى 50 جنيها. ويأتي ارتفاع العملة 
فــي ظــل تــدهــور إنــتــاج النفط، باإلضافة إلى 
تــطــبــيــق الــحــكــومــة ســيــاســة تــعــويــم الــعــمــلــة 
الــســوق، وتأخر املانحني في ضخ أمــوال  في 
النزاع في  اتهامهم طرفي  املساعدات بسبب 
الدولة بعدم الجدية في إنفاذ اتفاقية السام 
على  اشترطوا  قــد  املانحون  وكــان  الثنائية. 
طرفي النزاع، وهما الحكومة الحالية بقيادة 
ــيـــارديـــت، ومــعــارضــيــه  الــرئــيــس ســلــفــاكــيــر َمـ
ــاك مـــشـــار، الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  ــ بــرئــاســة ريـ
ــنـــزاع بــيــنــهــمــا كــشــرط أســـاســـي من  إلنـــهـــاء الـ

شروط تقديم املساعدات.
وعـــــزا تـــجـــار فـــي عــاصــمــة جـــنـــوب الـــســـودان 
)جــوبــا( ارتــفــاع سعر الـــدوالر إلــى نــدرتــه في 
املصارف وشركات الصرافة، األمر الذي أدى 
بلغ  السلع االستهاكية  أســعــار  ارتــفــاع  إلــى 

خاله »جوال« الذرة 3000 جنيه جنوبي.
االقتصادي  الخبير  يقول  السياق،  وفي هذا 
»العربي  لـ لـــوال،  استيفن  الــســودان،  بجنوب 
الــجــديــد«، إن اقــتــصــاد الــبــاد »شــبــه منهار« 
إنــعــاش االقتصاد  الــدولــي  البنك  حيث رهــن 
بــتــوصــل مجموعتي ريـــاك مــشــار والــرئــيــس 
الــنــزاع،  اتــفــاق بينهما إلنــهــاء  إلــى  سلفاكير 
ــرفـــني  ــطـ ــــن ذلـــــــك لـــــم يـــــحـــــدث، وحـــــّمـــــل الـ ــكـ ــ ولـ
مسؤولية تدهور االقتصاد في دولة جنوب 
الـــســـودان. وشــهــدت مــديــنــة جــوبــا العاصمة 
القضاة  احتجاجات  آخرها  كانت  إضــرابــات 
ا  لـــعـــدم صــــرف املـــرتـــبـــات لــثــاثــة أشـــهـــر، بـــدء
ثم  باملعلمني  ــرورا  ومـ األطــبــاء  باحتجاجات 
الرواتب  يتم صــرف  ولــم  الجامعات،  أساتذة 
أيضا لجميع موظفي الخدمة املدنية بما في 

ذلك الحكوميني والدستوريني.
وأعــلــنــت حــكــومــة جـــوبـــا عــجــزهــا عـــن ســـداد 
مــرتــبــات الــعــامــلــني بــالــخــدمــة الــعــامــة الــذيــن 
أعلنوا إضرابهم احتجاجا على عدم صرفهم 
املاضية، ولكن  الثاثة أشهر  رواتبهم طــوال 
رئاسة الدولة تعللت بتلكؤ املجتمع الدولي 

ــــام بجنوب  ــر اإلعـ ــد وزيــ فـــي الــتــزامــاتــه. وأكــ
ــاكــــوي، لـــوســـائـــل إعـــام  ــــودان، مــايــكــل مــ ــــسـ الـ
مــحــلــيــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــرًا، 
عــــدم اســـتـــام راتـــبـــه لــثــاثــة أشـــهـــر. وأعــلــنــت 
حـــكـــومـــة ســلــفــاكــيــر عـــلـــى لـــســـان الــســكــرتــيــر 
الصحافي اتيني ويك اتيني، عجز الحكومة 
عـــن صــــرف مــرتــبــات مــوظــفــيــهــا فـــي الــخــدمــة 
ــر الــــذي نــظــر لـــه املــحــلــلــون على  املــدنــيــة، األمــ
ــه حــيــلــة اســتــبــاقــيــة لــلــحــكــومــة لــتــحــجــيــم  ــ أنـ
ــال رســالــة واضحة  مــوجــة اإلضـــرابـــات وإرســ
الوضع  انفراج وشيك في  للموظفني بأنه ال 
االقتصادي، ومن ثم تحجيم طلباتهم بدفع 

متأخرات الثاثة أشهر. 
وتــــــرى خـــبـــيـــرة بــــشــــؤون جـــنـــوب الــــســــودان، 
»الــعــربــي  انـــصـــاف الــــعــــوض، فـــي حــديــثــهــا لـــ
الجديد«، أن الحرب هي التي أدت إلى تدهور 
العملة  امتصت  التي  اقتصاد حكومة جوبا 
مــن املــصــرف املــركــزي واتــجــهــت إلـــى تسليح 
ــقــــوات مـــن الــــدول  نــفــســهــا والــــصــــرف عــلــى الــ
املـــجـــاورة، مــا دعـــا جــوبــا إلـــى االقـــتـــراض من 
ــتــــرودار« لتمويل  شــركــات الــنــفــط خــاصــة »بــ

على  »املـــركـــزي« يحصل  أن  باعتبار  الــحــرب 
الدوالر من شركة بترودار.

وأكــدت العوض أن اإلنفاق على قطاع األمن 
سيظل الهاجس الذي يواجه امليزانية العامة 
كونه يستهلك أكثر من 53% من امليزانية التي 
كانت 3 مليارات دوالر عام 2011، وحاليًا ال 
تــوجــد إحـــصـــاءات دقــيــقــة ملــيــزانــيــة الجنوب 

لــة والــشــفــافــيــة لــوجــود  بسبب غــيــاب املــســاء
فــــي إدارة  3 حـــكـــومـــات وفـــصـــائـــل مـــشـــاركـــة 
الدولة. وتقول الخبيرة بشؤون الجنوب إن 
الكثير من احتياجاته  املواطن يحصل على 
الطعام  ا بملح  بــدء الــســودان،  األساسية من 
وانتهاًء بحديد التسليح، ولكنها ترى أيضا 
أن األمــر مهدد وعرضة لجملة من املخاطر، 
أهمها الوسطاء واملهربني والهجوم من قبل 

املليشيات املتمردة على كا الحكومتني.
ويــرجــع ارتـــفـــاع أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة في 
الــســودان بسبب اســتــيــراد معظمها  جــنــوب 
وكينيا  أوغــنــدا  دول  من  الصعبة  بالعمات 

والسودان، حسب محللني.
وحــســب محللني، فــإن نـــدرة الــــدوالر أجبرت 
العام  العملة في نهاية  املركزي على تعويم 
ــتـــي قــصــمــت ظــهــر  ــــي الـــقـــشـــة الـ ــي، وهـ ــاضــ املــ
ــاد، بـــاعـــتـــبـــار أن املــســتــثــمــريــن فــي  ــتــــصــ االقــ
مجال النفط هم الذين أجبروا حكومة جوبا 
املركزي  املصرف  وليس  العملة  تعويم  على 
ــة، فــأصــبــح الـــــدوالر  ــألـ املــخــتــص بـــهـــذه املـــسـ
يـــبـــاع وُيـــشـــتـــرى دون ضـــوابـــط وســيــاســات 

نقدية واضحة. وبدأ سعر الدوالر باالرتفاع 
ــــر األخــــــيــــــرة، عــقــب  ــهـ ــ ــا خــــــال األشـ ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
سياسة تعويم الجنيه من 2.9 جنيه رسميًا 
في حني كان في السوق السوداء 17.5 جنيها 
إلــى 35  في ديسمبر/ كانون األول املــاضــي، 
جنيها ثم 40 جنيها ثم تخطى حاجز الـ50 
جنيها األيـــام املــاضــيــة، مــا أدى إلــى ارتــفــاع 

أسعار السلع االستهاكية.
ـــودان عــلــى  ــســ ــتـــصـــاد جـــنـــوب الـــ ويــعــتــمــد اقـ
الــنــفــط، وبــلــغ أعــلــى إنــتــاج لــه فــي عـــام 2011 
انــدالع  برميل يوميا، وعقب  ألــف  نحو 370 
ــاك  املــــعــــارك بـــني مــجــمــوعــتــي ســلــفــاكــيــر وريــ
مشار في ديسمبر/ كانون األول عــام 2013 
انــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط إلــــى أقــــل مـــن الــثــلــث 
وأصــبــح مــا بــني 123 و170 ألـــف بــرمــيــل في 
الــيــوم. وتسببت الــحــرب فــي إيــقــاف وتدمير 
بعض الحقول في والية الوحدة التي تنتج 
ــيــــوم. ويـــقـــول وزيـــر  189 ألــــف بــرمــيــل فـــي الــ
الــبــتــرول واملـــعـــادن بــدولــة جــنــوب الــســودان، 
تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة،  فــــي  اســتــيــفــن داو، 
أخـــيـــرًا، إن حــقــول الــنــفــط فــي واليــــة الــوحــدة 
تحتاج إلى ما يزيد عن العام من أجل تقييم 
األضــرار وإصاحها لتنتج نصف ما كانت 
عليه قبل اندالع الحرب، مشيرًا إلى أن عودة 
إنــتــاج جــنــوب الـــســـودان إلـــى مــا كــانــت عليه 

عند االنفصال تحتاج إلى وقت طويل.
واألمر يعني أنه إذا لم تنجح جوبا في جذب 
استثمارات جديدة والعمل في حقول جديدة 
وتطوير الحقول القائمة بوالية أعالي النيل، 
بفترة  الجنوب سيمر  بدولة  االقتصاد  فــإن 
ركــــود طــويــلــه تــقــعــده عــن الــنــمــو مـــرة أخــرى 

لسد عجز موازنة الدولة، حسب الوزير.
ويـــقـــول اســتــيــفــن داو إن اقــتــصــاد الــجــنــوب 
يــعــتــمــد عـــلـــى الــــبــــتــــرول فـــقـــط بـــرغـــم وجــــود 
ومقومات  وزراعية وحيوانية  مائية  مــوارد 
بــشــريــة هــائــلــة. وتـــحـــاول جـــنـــوب الـــســـودان 
االســــتــــفــــادة مــــن جـــيـــرانـــهـــا لــتــخــفــيــف وطــــأة 
األزمــــــــة االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــهــا، 
ــــم أن جـــنـــوب الــــســــودان تــعــد مـــن الــــدول  ورغـ
تعتبر  أنها  إال  األفريقية  القارة  في  الوليدة 
التجاري األول لدولة أوغندا، حيث  الشريك 
إن الـــعـــاقـــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بني 
البلدين أجبرت كمباال على تشكيل حضور 
ومستثمريها  اســتــثــمــاراتــهــا  لحماية  فــاعــل 
فــي جــنــوب الـــســـودان، حــيــث تمتلك أوغــنــدا 
اســــتــــثــــمــــارات فــــي صـــنـــاعـــة الـــبـــيـــرة واملــــيــــاه 
واألدويــة  الصغيرة  والصناعات  والبيبسي 
وصــنــاعــة الــذخــيــرة بــجــانــب حــركــة الــطــيــران 
الــكــثــيــفــة بــيــنــهــمــا. وتـــأتـــي عــاقــة كــيــنــيــا مع 
ــدا مــــن حــيــث  ــ ــنـ ــ جــــنــــوب الـــــســـــودان بـــعـــد أوغـ

ــادل الــــتــــجــــاري، وتــحــصــل  ــبــ ــتــ كـــبـــر حـــجـــم الــ
دولـــة الــجــنــوب مــن كينيا عــلــى كــافــة السلع 
االستهاكية، مثل الطوب والخشب والحديد 
ــإن عاقة  والــبــاســتــيــك. وحــســب مــحــلــلــني، فـ
الـــســـودان بــدولــة الــجــنــوب ال يمكن رصــدهــا 
مــن ضمنها  أســـبـــاب،  لجملة  رســمــي  بشكل 
إغاق الحدود بني الطرفني وتوقف التجارة 

بينهما منذ عام 2012.
ويقول السفير الجنوبي في السودان، ميان 
دوت، ربما تكون هنالك مصالح فردية بني 
الــدول  مستوى  على  ولكن  أنفسهم،  التجار 
لـــم يمنع  لــيــس هــنــالــك مــنــفــعــة، إال أن ذلــــك 
املواطن الجنوبي من أن يحصل على الكثير 

من احتياجاته عبر السودان. اقتصاد 
   غريق

تدهور مؤشرات  السودان، في ظل  الدوالر في جنوب  أمام  المحلية  العملة  تهاوى سعر 
االقتصاد وتراجع إنتاج النفط وتأخر مساعدات المانحين وتفاقم الصراع بين األطراف المتنازعة، 

األمر الذي أدى إلى زيادة أسعار السلع األساسية والخدمات وتفاقم معيشة المواطنين
جوبا في انتظار مساعدات المانحين

قالت وسائل إعــام في جنوب الــســودان، أمــس، إن الرئيس سلفاكير 
الشؤون  التدخل في  املانحة من  »الترويكا«  ر مجموعة 

ّ
ميارديت، حذ

الداخلية لباده، وأضاف أن قرارات الحكومة ال يتم فرضها من الخارج، 
في إشارة إلى ما تردد عن مطالب املجموعة بإقالة مسؤولني حكوميني 
ملنح املساعدات، وأكد أن املجموعة ال محالة سوف تقدم الدعم إلنقاذ 
أن مجموعة  إال  الجنوب مــن دون وصــايــة منهم.  فــي دولــة  االقتصاد 
الترويكا نفت ادعاءات حكومة جنوب السودان بشأن إقالة وزير املالية، 
ديفيد دينق اثوربى، ومحافظ البنك املركزي، كورلينو كوريام مجاك. 

وقالت، في بيان صدر أمس، إن الترويكا وشركاءها ملتزمون بالعمل 
التحديات  ملواجهة  متماسك  نهج  اتباع  لضمان  الــســودان،  جنوب  مع 
االقتصادية التي يواجهها جنوب السودان. يأتي ذلك في الوقت الذى 
عّمت فيه موجة إضرابات عامة الباد، احتجاجا على عدم دفع رواتب 
العاملني في الخدمة املدنية ملدة ثاثة أشهر، فضا عن اعتراف حكومة 
جــوبــا، على لــســان وزيـــر إعــامــهــا مايكل مــاكــوى، بعجزها عــن دفع 
أموال  املانحني باإلفراج عن  إقناع  الحكومة جاهدة  املرتبات. وتحاول 

املساعدات، لدفع الرواتب وتوفير الخدمات األساسية

مــوظــفــي الــقــطــاع الـــعـــام مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
املحلي مستوى قياسيا %59.7.

الناتج  انكمش  رسمية،  إحصائيات  وحسب 
املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي الــحــقــيــقــي فـــي لــيــبــيــا إلــى 
حوالي 25% في عام 2015، في أعقاب تسجيل 

و%24   ،2013 عــام  فــي   %13.6 نسبته  هــبــوط 
في عام 2014، وأدى انكماش االقتصاد خال 
ستة أعوام متتالية إلى خفض إجمالي الناتج 
املحلي اإلجمالي االسمي إلى أقل من النصف 
 ،2015 عــــام  فـــي  دوالر  مــلــيــار   30 بــلــغ  حــيــث 

عــام 2009. مقارنة بنحو 72 مليار دوالر في 
النفطي من  الكبير لإلنتاج  التراجع  وتسبب 
1.6 مليون برميل يوميًا عام  البالغة  ذروتــه 
2011، إلى أقل من 350 ألف برميل حاليًا، في 

تفاقم عجز املوازنة العامة.

الحرب تفاقم األوضاع 
المعيشية في ليبيا 
)فرانس برس(

الحرب تهوي 
باقتصاد جنوب 
السودان 
)Getty(
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اقتصاد

موسى مهدي

خـــــــــــــال قــــــــرنــــــــن مــــــــــن الــــــــزمــــــــان 
كـــّونـــت بــريــطــانــيــا أكـــبـــر وأعــظــم 
إمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة فــــــــي الـــــتـــــاريـــــخ 
العالم،  الحديث، تمّددت في جــزء كبير من 
حــيــث نــشــرت لغتها وثــقــافــتــهــا وتــجــارتــهــا 
لــتــصــبــح بــريــطــانــيــا قــلــب الـــعـــالـــم واملـــحـــرك 
واالقتصاد  املــال  لسياسات  االستراتيجي 

والسياسة والصناعة. 
ورغم أن مساحة بريطانيا ال تفوق 243.610 
عن  تقل  املساحة  وهــذه  مربعة،  كلومترات 
ثلث مساحة دولــة عربية مثل الــســودان أو 
الــتــأثــيــر تفوق  الــجــزائــر، ولكنها مــن حــيــث 
ــارة بــأكــمــلــهــا، كــمــا أن حــجــم اقــتــصــادهــا  ــ قـ
يساوي 2.678 ترليون دوالر. وهذا الحجم 

يفوق بأكثر من مرة ونصف الناتج املحلي 
 عن الناتج املحلي 

ً
لدول التعاون ويقل قليا

البريطاني  واالقتصاد  العربية.  الــدول  لكل 
ــدًا مـــن حــجــم االقــتــصــاد الــفــرنــســي  قــريــب جـ
دوالر.  تــرلــيــونــات   2.806 بــحــوالــى  املـــقـــّدر 

وتــعــد لــنــدن مــن أهـــم مـــدن املـــال فــي الــعــالــم، 
العاملية،  الــصــرف  تــجــارة  كما تعد عاصمة 
حــيــث يــحــوز ســـوق الــصــرف فــي لــنــدن على 
حصة 41% من إجمالي حجم سوق الصرف 
العاملي املقدر بحوالى 5.3 ترليونات دوالر. 
العاملي  يــتــزايــد االهــتــمــام  مــن هـــذا املنطلق 
بـــهـــذا االســـتـــفـــتـــاء، حــيــث تـــقـــول بــريــطــانــيــا 
كلمتها في واحد من أهم القرارات املصيرية 
التي تحدد مستقبل هذه الجزيرة الصغيرة 
مــــن حـــيـــث املـــســـاحـــة والـــكـــبـــيـــرة مــــن حــيــث 
التأثير العاملي ماليًا واقتصاديًا وسياسيًا 
وثقافيًا، حيث ُيجرى االستفتاء على البقاء 
األوروبــي.  االتحاد  التخلي عن عضوية  أو 
وبــالــتــالــي فــــإن مــثــل هــــذا االســتــفــتــاء ربــمــا 
ــان فــــي دولــــة  ــ ســـيـــكـــون شــيــئــًا عــــاديــــًا، إن كـ

أوروبية غير بريطانيا. 
ــل  ــكــــن بـــريـــطـــانـــيـــا تـــعـــتـــبـــر حـــلـــقـــة الـــوصـ ولــ
ــا وأوروبــــــــــــا وبـــن  ــركــ ــيــ ــــن أمــ ــة بـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
أوروبا وآسيا وكذلك بن أوروبا وأفريقيا. 
قوية  ــا  أوروبــ لبقاء  جــدًا  مهمة  فبريطانيا 
عامليًا، خاصة في ظروف املواجهة الحالية 
ــي الــــذي يــنــاورعــلــى طــول  مـــع الــــدب الـــروسـ
حدود دول االتحاد األوروبي، كما أن أوروبا 
تــشــكــل عــمــقــًا تـــجـــاريـــًا ومـــالـــيـــًا لــبــريــطــانــيــا 
ــركــــات حـــي املـــــال الــلــنــدنــي واملـــصـــارف  وشــ
الــعــاملــيــة الــتــي يــفــوق عــددهــا مــائــة مصرف 
تتركز معظم  لها  لــنــدن منصة  مــن  وتتخذ 

تجارتها  مع أوروبا. 
ويعد قطاع الخدمات، بما في ذلك الخدمات 
املالية، من أهم القطاعات في الناتج املحلي 

بريطانيا 
ومفترق الطرق

مناصرات لحملة 
البقاء في 

أوروبا قبيل يوم 
التصويت )فرانس 

برس(

يصّوت  فيما  أنفاسهم،  العالم  أنحاء  في  المستثمرون  يحبس 
األوروبي.  االتحاد  عضوية  في  مصيرهم  لتحديد  اليوم  البريطانيون 
ويحدث هذا االستفتاء وسط مخاوف من خسائر ضخمة ال تقل عن 

األربعاء األسود، حينما خرج اإلسترليني من وحدة النقد األوروبية

بريطانيا جزيرة صغيرة من 
حيث المساحة ولكنها 

كبيرة من حيث التأثير

معظم العرب يستثمرون 
في العقارات السكنية 
وفي المباني التجارية

استثمارات موريتانيا 
في بريطانيا تتركز فقط 

في العقارات

المستثمرون يحبسون 
أنفاسهم ومخاوف 
من »جمعة أسود«

توقعت شركة »ميتسوبيشي موتورز« اليابانية تسجيل أول خسائرها املالية 
فــي 8 ســنــوات، مــع تجنيب تكاليف متعلقة بــأزمــة الغش فــي اخــتــيــارات كفاءة 
الــوقــود. وذكـــرت الــشــركــة العاملة فــي قــطــاع تصنيع الــســيــارات، أمـــس، أنــهــا قد 
تسجل خسائر في العام املالي املنتهي في 31 مــارس/آذار بنحو 145 مليار ين 

)1.4 مليار دوالر أميركي(.
وكان محللون قد توقعوا تسجيل »ميتسوبيشي« خسائر بقيمة 60 مليار ين 
الغش في  تأثير فضيحة  أن  إلــى  اليابانية  الشركة  ــارت  الــفــتــرة. وأشـ فــي نفس 

كفاءة الوقود قد تصل إلى 205 مليارات ين خال العام املالي الحالي.
ومن املقرر أن تتجنب »ميتسوبيشي« حوالى 150 مليار ين كتكاليف متعلقة 
بأزمة الغش في اختبارات كفاءة الوقود، منها 100 مليار ين كمدفوعات لصالح 

»نيسان« واملوردين وتكاليف وقف اإلنتاج في أحد مصانعها.

قالت حكومة فيتنام، إن عملية إنشاء مصفاة ني سون، ثاني مصفاة للنفط في 
الباد والبالغة تكلفتها 7.5 مليارات دوالر، ستتأخر عن املوعد املحدد لها، ما 

يطيل فترة اعتماد الباد على املنتجات املستوردة.
وقالت الحكومة، في تقرير على موقعها اإللكتروني أمس، إن عمليات اختبار 
املصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا، والتي تقرر إجراؤها في نوفمبر/
أربعة أشهر، وفقا ملجموعة بتروفيتنام  الثاني 2016، ستتأجل لنحو  تشرين 
الحكومية للنفط. وكان من املقرر في البداية أن تبدأ مصفاة ني سون عملياتها 
وإنتاج غاز  الكويتي  الخام  بتكرير  املصفاة  يوليو/تموز 2017.  وستقوم  في 
البترول املسال والبنزين والديزل والكيروسن ووقود الطائرات، باإلضافة إلى 
منتجات أخرى تستخدم بشكل أساسي في األســواق املحلية. وتغطي مصفاة 

دونغ كوات، التي تعمل حاليا في فيتنام، نحو 30% من الطلب املحلي.

يتوقع مصرف »باركليز« أن إنتاج النفط في فنزويا، الذي تراجع بحوالي 120 
ألف برميل يوميا خال مايو/أيار، يمكن أن يواصل وتيرة الهبوط ليصل إلى 

نصف مليون برميل مع نهاية العام الحالي.
وأوضح املصرف البريطاني أن انخفاض اإلنتاج يمكن أن يصل إلى ما ال يقل 
إلــى 2.1 مليون برميل مع نهاية 2016، ويمكن أن  ألــف برميل يوميا،  عن 300 

تتسارع وتيرة هبوط اإلنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يوميا.
وأشــار باركليز، إلى أن الصن التي استثمرت مليارات الــدوالرات في فنزويا، 
من غير املرجح أن تقدم املزيد من الدعم للبلد الاتيني في الوقت الراهن، بسبب 

حالة عدم اليقن سياسيا واقتصاديا.
وفي ظل نقص توليد الطاقة الكهربائية في الباد، فإن اإلنتاج النفطي عرضة 

للتراجع.

أخبار في صور

»ميتسوبيشي موتورز« تتوقع 
تسجيل خسائر ألول مرة في 8 سنوات

فيتنام: إنشاء مصفاة ني سون 
يواجه تأخيرات

توقعات بتراجع إنتاج فنزويال 
النفطي

العقارات أكثر القطاعات المهددة حال انفصال لندن عن االتحاد األوروبي )Getty(يعتمد األردن على المنح الخارجية لسد احتياجات الالجئين السوريين )فرانس برس(

عمان ـ زيد الدبيسية

يـــرى خــبــراء اقــتــصــاديــون، أن الــــدول العربية 
ــم تـــــأثـــــًرا  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــون مــــــن أكـــــثـــــر بــــــلــــــدان الـ ــكــ ــتــ ســ
بــاالنــفــصــال املــحــتــمــل لــلــمــمــلــكــة املــتــحــدة عن 
البريطانيون،  اخــتــار  إذا  األوروبــــي،  االتــحــاد 

اليوم، التصويت للخروج من أوروبا. 
ــبــــراء إن الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، خــاصــة  ــقــــول خــ ويــ
اقتصادية  بعاقات  ترتبط  منها،  الخليجية 
ــي بــشــكــل عـــام،  ــ ــ ــاد األوروبـ مــتــمــيــزة مـــع االتـــحـ
وبــريــطــانــيــا بــشــكــل خـــــاص، مـــن حــيــث حجم 
ــا والــتــجــارة  االســتــثــمــارات العربية فــي أوروبــ
واالحتياطيات العربية من العمات األجنبية، 
ــدوالر  ــ الــتــي يــعــتــبــر الــجــنــيــه االســتــرلــيــنــي والـ
مــكــونــن أســاســيــن فــيــهــا. وبــحــســب الــخــبــراء، 
فــــإن االقـــتـــصـــاد الـــعـــربـــي، كــمــا هـــو االقــتــصــاد 
انفصلت  إن  قــويــة  لــهــزة  الــعــاملــي، سيتعرض 
األوروبـــي، وستختلف  االتحاد  بريطانيا عن 
درجـــة الــتــأثــر مــن دولـــة ألخـــرى بحسب حجم 

العاقة مع أوروبا واململكة املتحدة.
وعلى املستوى املحلي، يرى الخبراء أن األردن 
سيكون من الــدول التي ستتأثر، ولــو بنسبة 
ــــروج بــريــطــانــيــا  أقــــل مـــن غــيــرهــا، فـــي حــــال خـ
من االتحاد األوروبـــي، من حيث هبوط قيمة 
من  الخشية  وكــذلــك  األجنبية،  احتياطياتها 
لندن  مؤتمر  مخرجات  تنفيذ  تعثر  احتمال 

للمانحن.
»حكومية«،  األردنية  االستثمار  هيئة  رئيس 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ثـــابـــت الــــــــور، قـــــال لــــ

نواكشوط ـ خديجة الطيب

حــــذر خـــبـــراء اقـــتـــصـــاديـــون بــمــوريــتــانــيــا من 
ــاب بـــريـــطـــانـــيـــا  ــحــ ــســ الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة النــ
ــاد األوروبـــــــــي، وأكـــــــدوا أن عــواقــب  مـــن االتــــحــ
ــول عــضــويــة  ــ ــتـــصـــويـــت فــــي االســـتـــفـــتـــاء حــ الـ
لــن تقتصر  بريطانيا فــي االتــحــاد األوروبــــي 
على األوساط املالية واالقتصادية في الغرب 
فــقــط، بـــل ســتــمــتــد تــداعــيــاتــهــا الــســلــبــيــة على 
االستثمارات العربية في بريطانيا وستلحق 

ضررًا كبيًرا باملستثمرين العرب.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــطــمــيــنــات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
الــبــعــض حــــول إيــجــابــيــة نــتــيــجــة االســتــفــتــاء 
ــاد األوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ وبــــقــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي االتـ
إضــافــة إلـــى حــالــة بــريــطــانــيــا الــخــاصــة داخــل 
الــيــورو  إنــهــا ال ترتبط بعملة  االتــحــاد حيث 
وال بــتــأشــيــرة الـــدخـــول املـــوحـــدة »الــشــنــغــن«، 
فــإن جميع املــؤشــرات تــؤكــد ان االســتــثــمــارات 

العربية تواجه مخاطر انخفاض قيمتها. 

وفــــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا الــــتــــي تـــرتـــبـــط بـــعـــاقـــات 
ــة وتــــجــــاريــــة قــــويــــة مـــــع االتــــحــــاد  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
األوروبــــــي )الــشــريــك االقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
ــام  األول لــلــبــاد(، ال تــتــوفــر إحــصــائــيــات وأرقـ
ــــن مـــوريـــتـــانـــيـــا  ــــن حـــجـــم االســــتــــثــــمــــارات بـ عـ
خروج  إن  يقولون  املراقبن  لكن  وبريطانيا، 
بــريــطــانــيــا مــــن االتــــحــــاد األوروبـــــــــي ســيــضــر 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــيــ ــاد ودولــــــــــه وســ ــ ــحــ ــ ــاد االتــ ــتــــصــ اقــ
عــاقــاتــه االقــتــصــاديــة خــاصــة مــع دول شمال 
ــرب لــهــا والــتــي تــرتــبــط بعاقات  أفــريــقــيــا األقــ
اقتصادية واستراتيجية قوية معها.  وتتركز 

فــي بريطانيا في  املــوريــتــانــيــة  االســتــثــمــارات 
مــجــال الــعــقــارات الــتــي مــن املــتــوقــع أن تحافظ 
ــا عــلــى قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة مــقــارنــة  الــــى حـــد مـ
ــهـــم والـــعـــمـــات وبــالــنــظــر لقيمة  بـــســـوق األسـ
مستقرة  عظمى  اقــتــصــاديــة  كــقــوة  بريطانيا 

سياسيًا وامنيًا أكثر من باقي دول االتحاد. 
ويقول الخبير االقتصادي سيدي محمد ولد 
عبد الله إن عواقب خروج بريطانيا من أوروبا 
متعددة وفورية وفي نفس الوقت ذات تأثير 
طويل األمد نسبيًا على االقتصاد البريطاني 
واألوروبـــــــــــي والــــعــــاملــــي ايــــضــــًا، ويـــضـــيـــف أن 
خـــروج بريطانيا ســيــؤثــر عــلــى آفـــاق اإلنــتــاج 
الى  وســيــؤدي  التضخم  مستويات  وسيرفع 
انكماش اقتصاد الكثير من الدول في أوروبا 
ــا فــي مــا يــخــص االســتــثــمــارات  وخــارجــهــا. أمـ
ــادي ولـــد  ــتــــصــ الـــعـــربـــيـــة يــعــتــبــر الــخــبــيــر االقــ
ودائــع  ستطاول  جسيمة  خسائر  أن  عبدالله 
ــواء  ــارات الـــخـــاصـــة ســ ــمــ ــثــ ــتــ ــــارف واالســ ــــصـ املـ
التابعة ألفــراد أو لشركات، وأوضــح أنــه على 
الرغم من أن بريطانيا ال ترتبط بعملة اليورو 
فــمــن املــؤكــد ان يــتــراجــع ســعــر صــرفــه مــتــأثــرًا 
ا من قيمته.  بخسارة الجنيه اإلسترليني جزء
وكـــشـــف أن االســــتــــثــــمــــارات املـــوريـــتـــانـــيـــة فــي 
ــا فـــي ســوق  ــاًسـ بــريــطــانــيــا قــلــيــلــة وتــتــركــز أسـ

العقارات. 
ــن الـــشـــركـــات  ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ وأوضـــــــــح أن هــــنــــاك الـ
الصناعات  مجال  فــي  تستثمر  التي  الــدولــيــة 
االســتــخــراجــيــة واملــــدرجــــة فـــي بـــورصـــة لــنــدن 
ستتأثر حتمًا إذا صوت البريطانيون لصالح 
الخروج من االتحاد األوروبــي في االستفتاء 
ــيــــوم، إضـــافـــة الــــى الــتــأثــيــر  الـــــذي ســيــجــري الــ
الـــــــذي ســيــلــحــق هـــيـــئـــات الـــتـــمـــويـــل الــعــربــيــة 
تعول  التي  العربية  االقتصادية  واملؤسسات 
الــفــتــرة الــحــالــيــة لرفع  عليها مــوريــتــانــيــا فــي 
االستثمارية  الفرص  واستغال  النمو  معدل 
فــي مــوريــتــانــيــا خــاصــة فــي مــجــاالت املــعــادن 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري والـــفـــاحـــة والـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية والبنى التحتية.

تكثيف جهود  على  يعمل الحقًا  ربما  األردن 
العربية، خاصة بعد  استقطاب االستثمارات 
املـــخـــاطـــر الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا ســابــقــًا بسبب 
األزمة املالية العاملية، واليوم بسبب االنفصال 

املتحمل لبريطانيا عن االتحاد األوروبي.
وأضــــــاف أن خـــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
اقتصادية  خسائر  سيولد  شــك  ال  األوروبــــي 
كـــبـــيـــرة لــلــعــالــم أجــــمــــع، وســـيـــضـــر بــمــنــظــومــة 
ــازال يــعــانــي من  ــ ــــذي مــ االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي، الـ
تداعيات األزمة املالية العاملية، وكذلك األعباء 

الناتجة عن أزمة اليونان بالنسبة ألوروبا.
ــــال بــاالقــتــصــاد الــعــاملــي  ــور إن اإلخــ ــ ــال الـ ــ وقـ
ــــذب  ــود جـ ــ ــهــ ــ ــــى جــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــؤثـ ــ ــيـ ــ بـــــــــــدون شـــــــك سـ
الــتــي يــقــوم بها األردن، خاصة  االســتــثــمــارات 
تضاؤل  إلــى  إضافة  والبريطانية،  األوروبــيــة 
فــرص تسهيل التصدير لــأســواق األوروبــيــة 
مــن خــال تبسيط قــواعــد املنشأ الــتــي يجري 

التفاوض حولها بن الجانبن حاليًا.
بريطانيا  األردنية في  االستثمارات  أن  وبــّن 
مـــتـــواضـــعـــة، وبــعــضــهــا يــتــركــز فـــي املــلــكــيــات 
العقارية، ومن هنا ستكون اآلثار على األردن 
العالم بأسره  الناحية. وقــال إن  أقــل من هــذه 
يـــرتـــبـــط بـــعـــاقـــات اقـــتـــصـــاديـــة مــــع االتــــحــــاد 
األوروبي الذي يوفر معظم احتياجات العالم 
الــســلــع، خــاصــة الكمالية واملــعــمــرة منها،  مــن 
إضافة إلى املراكز املالية املتقدمة في البلدان 
ــإن أي  ــة، خــاصــة لــنــدن، وبــالــتــالــي فـ ــيــ األوروبــ
إخـــــال بـــاالتـــحـــاد ســيــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة على 
االقتصاد العاملي، إلى جانب جاذبية أوروبا 

االستثمارية. وأشار إلى أن املستثمرين العرب 
ــد أنـــهـــم ســيــتــأثــرون  ــؤكـ ــن املـ فـــي بــريــطــانــيــا مـ
مـــن حــيــث االنـــخـــفـــاض املـــتـــوقـــع عــلــى أســعــار 
العربية  االستثمارات  تتركز  حيث  العقارات، 

في قطاع العقار والقطاع املالي هناك.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة املــصــدريــن 
األردنــــيــــن، إن الــعــمــلــة الــبــريــطــانــيــة »الــجــنــيــه 
ا مــن قيمتها في  االســتــرلــيــنــي«، ستفقد جـــزء
حـــال االنـــفـــصـــال، وبــنــســبــة مــتــوقــعــة بــحــوالــي 
20%، فيما يــرجــح أن ترتفع فــي حــال جــاءت 
نتيجة االســتــفــتــاء بــعــدم االنــفــصــال. وأضــاف 
العربية  الــدول  أن تجارة  الجديد«،  »العربي  لـ
في تلك الحالة ستتأثر مع أوروبا وبريطانيا، 
نظرا النخفاض قيمة اليورو والجنيه املتوقع، 

وستلحق املستثمرين العرب أضرار فادحة.
ــديــــد«، أن  »الـــعـــربـــي الــــجــ وأضـــــــاف عـــايـــش لــــ
والتي  بريطانيا،  فــي  العربية  االستثمارات 
مــلــيــار دوالر، ســتــتــأثــر،  بــحــوالــى 100  تــقــدر 
ــنــــدات  ــقــــار والــــســ ــــي قــــطــــاعــــات الــــعــ ــة فـ خــــاصــ
والبنوك وغيرها، وكذلك تأثر حركة التجارة 
ــة والـــتـــي يــبــلــغ حجمها  ــ ــيـ ــ الــعــربــيــة األوروبـ
حــوالــي 70 مليار دوالر ســنــويــًا، خــاصــة مع 
دول الــخــلــيــج. وتـــطـــرق إلـــى احــتــمــال ارتــفــاع 
نتيجة  العربية  الـــدول  فــي  البطالة  مــعــدالت 
لــلــتــهــديــدات الــتــي ســتــواجــه األيــــدي العاملة 
ــفــــاءات الــعــربــيــة الــعــامــلــة فـــي أوروبــــــا،  ــكــ والــ

خاصة في بريطانيا.
ــايـــش إن  ــال عـ ــ ــلــــي، قـ ــلـــى الــصــعــيــد الــــداخــ وعـ
االحتياطيات األجنبية بالجنيه االسترليني 
إجمالي  مــن   %10 نسبته  مــا  تقريبا  تشكل 
احــتــيــاطــيــات الـــبـــاد مـــن الــعــمــات الــصــعــبــة، 
أسعار  لهبوط  نتيجة  وبالتالي ستنخفض 
ــال. وتــقــدر  ــفـــصـ ــم االنـ الــجــنــيــه املـــتـــوقـــع إذا تـ
األجنبية  الــعــمــات  مــن  األردن  احــتــيــاطــيــات 
بحوالى 15 مليار دوالر، غالبيتها بالدوالر. 
وبن عايش أن إجمالي احتياطيات العمات 
إذا  العربية ستتراجع بشكل كبير  األجنبية 

انخفض سعر الجنيه االسترليني واليورو.

موريتانيا قلقة رغم قلة استثماراتهااألردن يخشى تدهور جزء من »احتياطات اإلسترليني«

اإلجـــمـــالـــي الــبــريــطــانــي، حــيــث يــحــوز على 
 .2014 الــعــام  بــيــانــات  77.8%، حسب  نسبة 
يمكن  البريطاني  االقتصاد  فــإن  وبالتالي 
القول إنه اقتصاد خدمي أكثر منه اقتصادًا 
ــيـــســـة الــــــــوزراء  ــيـــث فـــكـــكـــت رئـ ــًا، حـ ــيـ ــنـــاعـ صـ
يطلق  الــتــي  تاتشر،  مــارغــريــت  البريطانية 

تاتشر من القضاء على النقابات وتأثيرها 
السياسي. وبالتالي لم يتبق من الصناعة 
البريطانية إال القليل، وتسهم الصناعة في 
بنسبة ضئيلة.  االجــمــالــي  املــحــلــي  الــنــاتــج 
أيروسبيس«  »بريتش  مثل  شــركــات  وتعد 
ــم  وشــــركــــة مــــحــــركــــات رولــــــزرويــــــس مــــن أهـ

عــلــيــهــا اســــم الـــســـيـــدة الـــحـــديـــديـــة، فـــي عقد 
الثمانينيات الصناعة البريطانية وباعتها 
حدث  األجــانــب.  للمستثمرين  قطعة  قطعة 
مــواجــهــة مفتوحة  فــي  ذلـــك حينما دخــلــت 
مــع نــقــابــات الــعــمــال، خــاصــة نــقــابــات عمال 
ــــرار تــمــكــنــت الــســيــدة  ــقـ ــ ــذا الـ ــهــ املــــنــــاجــــم. وبــ

الــتــي تسهم بشكل  الــهــنــدســيــة  الــصــنــاعــات 
ملحوظ في تطوير صناعة الطيران عامليًا. 
مقارنة   

ً
قليا الصناعة  إســهــام  يظل  ولــكــن 

بــقــطــاع الــخــدمــات، كــمــا تشغل حــوالــى 2.6 
مــلــيــون عــامــل ومـــوظـــف مــقــارنــة بــإجــمــالــي 
عــــدد املـــوظـــفـــن والـــعـــامـــلـــن فـــي بــريــطــانــيــا 

 31.5 مليون عامل.   وتعد 
ً
الذي يفوق قليا

اململكة املــتــحــدة هــي ســـادس أكــبــر اقتصاد 
في العالم من حيث الناتج املحلي اإلجمالي 
االســمــي، وســـادس أكبرها مــن حيث تقييم 
الناتج املحلي بمعادل القدرة الشرائية. كما 
أكبر  ثــالــث  الصغيرة  الــجــزيــرة  تمتلك هــذه 
اقتصاد في أوروبا بعد أملانيا وفرنسا من 
أملانيا  بعد  والثاني  االسمية،  القيمة  حيث 

من حيث تعادل القوة الشرائية. 
ويصنف نصيب الفرد البريطاني بحساب 
املرتبة 17 في  فــي  الشرائية  الــقــدرة  مــعــادل 
الــعــالــم. وتــعــد املــمــلــكــة املــتــحــدة ثــانــي أكبر 
اقتصاد في العالم املالي، في املرتبة الثانية 
بعد الواليات املتحدة، وهي موطن للعديد 
مـــن أكـــبـــر الـــبـــنـــوك والـــشـــركـــات فـــي الــعــالــم. 
في  مالي  مركز  وأكبر  الباد  لندن عاصمة 
نــاتــج محلي إجمالي  أكــبــر  الــعــالــم، ولديها 
كمدينة فــي أوروبـــا وهــي مــوطــن ألكــثــر من 
100 من أصل أكبر 500 شركة أوروبية مثل 
إتــــش إس بـــي ســـي وبــريــتــيــش بــتــرولــيــوم. 
من  تتكّون  املتحدة،  اململكة  أو  وبريطانيا، 
إنجلترا، التي تعد أهم املكونات الحضارية 
ويلز،  وإقليم  اسكتلندا  وإقليم  لبريطانيا، 
وكـــل هـــذه األقــالــيــم تــقــع فــي جــزيــرة واحـــدة 
وهــنــالــك أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة الــتــي تــقــع في 
ــــذه الـــجـــزر مجتمعة  جـــزيـــرة مــنــفــصــلــة. وهـ
وبريطانيا  املــتــحــدة.  اململكة  عليها  يطلق 
عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع 
الــثــمــانــي ومــجــمــوعــة العشرين  ومــجــمــوعــة 
وال يوجد منتدى اقتصادي عاملي مهم إال 

وبريطانيا جزء منه أو مؤسسة له. 
مستقبل  الــيــوم  استفتاء  نتيجة  وستحدد 
اإلســتــرلــيــنــي واألســـهـــم الــبــريــطــانــيــة، حيث 
االسترليني  الجنيه  يرتفع  أن  املتوقع  مــن 
نحو 1.50 أو 1.60 دوالر في حال تصويت 
ــاد  ــالـــح الــــبــــقــــاء فــــي االتــــحــ بـــريـــطـــانـــيـــا لـــصـ
األوروبي، أما إذا رفض البريطانيون البقاء 
في الكتلة األوروبية، فإن االسترليني ربما 
مــن  أقـــــل  أو  دوالر   1.30 إلـــــى  ســيــنــخــفــض 
أنحاء  املستثمرين من  فــإن  ذلــك. وبالتالي، 
العالم الذين ضخوا مليارات الدوالرات في 
أسابيع  منذ  أنفاسهم  يحبسون  بريطانيا 
ويتهّيبون من خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي وتداعيات قد تــؤدي إلى خسارة 
جــــزء مـــن اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم. وعـــلـــى الــصــعــيــد 
البريطاني مرتبط  الداخلي، فان االقتصاد 
بــشــكــل وثـــيـــق بــــــأداء الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي 

واألسهم البريطانية.

يرى البنك المركزي البريطاني »بنك إنجلترا«، أن قرار االنسحاب من االتحاد 
على  ليؤثر  )بأكملها(«،  اليورو  منطقة  إلى  أثره  يمتد  »قد  األوروبــي 
المالية والنمو االقتصادي  األسواق 
تقييمه  فــي  البنك  ــار  وأشـ فيها. 
االتحاد  من  بريطانيا  لخروج  األخير 
ــذا أيــضــً قد  ــى أن ه إل األوروبــــي، 
يؤدي إلى خفض قيمة االسترليني. 
وفي الوقت الذي يتزايد فيه قلق 
نتائج  من  بريطانيا  في  المستثمرين 
العزلة  مــنــاصــرو  ــرى  ي االســتــفــتــاء، 
سيخلص  ــروج  ــخ ال أن  البريطانية 

بالدهم من الكابوس األوروبي. 

بنك إنجلترا يحّذر

مال وسياسة

يتخوف األردن على 
احتياطاته من العمالت 

األجنبية المقدرة بحوالى 
15 مليار دوالر، غالبيتها 

بالدوالر
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نبيل البكيري

ــيـــاد« دورًا  لــعــب أصـــحـــاب مــصــطــلــح »الـــحـ
وعــودة  اليمن،  ســقــوط  فــي  وكبيرًا  خطيرًا 
ــة الــكــهــنــوتــي، بــعــد أكـــثـــر من  ــامــ غــــول اإلمــ
اليمنيني على هذه  مــن قضاء  قــرن  نصف 
أعــادت تكييف نفسها  طوال  التي  الفكرة 
ــقــــود مــــضــــت، مــــع كــــل مــحــطــات  خـــمـــســـة عــ
السياسة اليمنية، متسّربة في كل مناحي 
الحياة السياسية والثقافية واالجتماعية 
والهيئات  الــتــيــارات  كــل   

ً
مخترقة اليمنية، 

ــّري يشتغل  واألحـــــزاب، فــي شــكــل لــوبــي سـ
ملشروع عودة اإلمامة الزيدية، بكل السبل 
ق لهذا 

ّ
واإلمــكــانــات املــتــاحــة، وهــو مــا تحق

الــلــوبــي، عــشــيــة تــســلــم مــلــيــشــيــات اإلمــامــة 
العاصمة صنعاء ليلة 21 سبتمبر/ أيلول 

.2014
لـــم يــكــن الــتــســلــيــم الــدرامــاتــيــكــي لــصــنــعــاء، 
ــن  ــ ــ ــا كـــــل وحــــــــــدات الــــجــــيــــش واألمـ ــدهــ ــعــ وبــ
ومــؤســســات الــدولــة الــتــي سلمت مــن دون 
قتال، نتاج قــوات املليشيات، بقدر ما كان 
الذي  اإلمــامــة  للوبي  نتاج تخطيط طويل 
اســتــطــاع أن يــلــعــب الـــــدور جـــيـــدًا، ويــنــجــز 
املهمة بنجاٍح كبير، من خالل لعبة الحياد 
الخطيرة التي تم تسميم املشهد السياسي 
اليمني بها، طــوال فترة خــروج املليشيات 

وتمّددها من صعدة حتى صنعاء.
تبّدت لعبة الحياد بشكل خطير، ليس فقط 
الداخلي  السياسي  باملشهد  يتعلق  فيما 

كمال عبد اللطيف

املجتمعات  فــي  ة  ـــضـــادَّ
ُ
امل الـــثـــورات  نجحت 

املــؤامــرة، حيث  منطق  تعميم  فــي  العربية 
ت بقايا ِقَوى االستبداد والفساد على 

َ
َعِمل

ــر( جــمــلــٍة مـــن املــعــطــيــات في  إشـــاعـــة )ونـــشـ
اإلعالمني، املرئي واملكتوب، وفي الوسائط 
ِعية أن ما حصل في بلداٍن  االجتماعية، ُمدَّ
عربيٍة كثيرة، سنة 2011 ومــا بعدها، كان 
ــــذي يــــروم  نــتــيــجــة مــســلــســٍل مــــن الـــتـــآمـــر الــ
الــدولــة  وإطــاحــة  الــعــربــي،  املجتمع  تفجير 

القائمة. 
ـــت األطـــــراف املـــتـــآمـــرة، مـــن أجـــل بــلــوغ 

َ
ـــف

َّ
َوظ

 مــــن اآللــــيــــات 
ً
املــــرمــــى املـــــذكـــــور، مـــجـــمـــوعـــة

نها  مكَّ الــذي  األمــر  والعسكرية،  السياسية 
في َسْرِدية التآمر املتداولة اليوم، أواًل، من 
ــنــة، ثــم تفجير حـــروٍب  إطـــاحـــِة أنــظــمــٍة مــعــيَّ
كثيرْين.  وحــقــد  بــشــراســٍة  ذلـــك،  بعد  أهلية 
مات  ملقوِّ انــفــراط  عمليات  أمـــام  فأصبحنا 
ْصِبح، في النهاية، 

ُ
االندماج االجتماعي، ِلن

َحل، 
ِّ
ل والن

َ
امِلل ث لغة  أمام مجتمعاٍت تتحدَّ

وتحلم بدولة الخالفة وفتوحاتها.
ال تهتم الــِقــوى التي تنشر أوهـــام املــؤامــرة 
والــــتــــآمــــر بـــالـــعـــالقـــة الـــتـــي بــنــتــهــا شــبــيــبــة 
ــدن الــعــربــيــة،  ــ الــــحــــراك االجـــتـــمـــاعـــي فــــي املــ
ــى اهــتــمــام ألدبــيــات  كــمــا أنــهــا ال تــعــيــر أدنــ
ــبــتــهــا الــِقــوى  اإلصــــالح الــســيــاســي الــتــي ركَّ
الفكرية والسياسية، خالل عقوٍد طويلٍة من 
نضالها املتواصل في مناهضة االستبداد 
والــفــســاد فـــي أغــلــب املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. 
وبــدل ذلــك، تكتفي روايــة املــؤامــرة بالبحث 
بت خيوط كل  في األصابع الخفية التي ركَّ
 أن كل ما وقع حصل بفعل 

ً
ة

َ
ما حصل، ُمْعِلن

ها. الِقَوى التي ال يستطيع أحد ردَّ
الجديد  ابــتــكــروا املحتوى  الــذيــن  لــم يكتف 
ملفهوم املؤامرة بتحديد )وضبط( العناصر 
التي أشرنا إليها، بل ذهبوا أبعد من ذلك، 
وَعات 

ُ
ز

ُّ
زعات الطائفية والن

َّ
لت الن حيث تحوَّ

ة،  ــعــدَّ
ُْ
امل ر 

َ
الــُبــؤ إلــى مجموعة مــن  الجهادية 

ى، في 
َّ

في إطار برنامج تآمري شامل، يتوخ
ا حصل، نشر الخراب 

َ
رة مِل نظر الفئات املدبِّ

في الحواضر العربية، ثم االستيالء عليها، 
وعلى خيراتها، وتقسيمها، بعد ذلك، بني 

عالء بيومي

تعيش اململكة املتحدة وأوروبــا والغرب 
عمومًا مرحلة من القلق البالغ خالل هذه 
االستفتاء  نتيجة  إعـــالن  وحــتــى  األيــــام، 
الذي تعقده بريطانيا اليوم )23 يونيو/

حزيران الحالي( على بقائها في االتحاد 
املكاسب  كل  اإلسترليني  فقد  األوروبـــي. 
الـــذي حققها مــنــذ مــــــارس/آذار املــاضــي، 
وتراجع إلى مستوياٍت قياسية، وأصدرت 
أكــــبــــر املــــؤســــســــات املـــالـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
تــــحــــذيــــراٍت مــــن مــغــبــة الـــتـــصـــويـــت بــتــرك 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي، واجــتــمــعــت قــيــادات 
البريطانيني  واملحافظني  العمال  حزبي 
على رفض الخروج من االتحاد، ومعهم 
يــقــف الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بـــــاراك أوبـــامـــا 
ــارة األملـــانـــيـــة أنـــجـــيـــال مــيــركــل  ــتـــشـ واملـــسـ

وقادة أكبر الدول األوروبية.
ــغـــرب  ــر قــــيــــادات أوروبـــــــــا، والـ ــبـ تـــحـــذر أكـ
عـــمـــومـــًا، مــــن مــغــبــة االســـتـــفـــتـــاء، وتـــــراه 
رجــوعــًا إلـــى الــخــلــف، وإضــعــافــًا ألوروبـــا 
 لــروســيــا ودعـــوة 

ً
وحــلــف الــنــاتــو وتــقــويــة

إلــــى تــفــّكــك االتـــحـــاد األوروبـــــــي وتـــراجـــع 
ــا، بــل أنــه  ــ الــديــمــقــراطــيــة فــي شـــرق أوروبــ
ــدة املــمــلــكــة املــتــحــدة، ويشجع  يــهــدد وحــ
اســكــتــلــنــدا الــتــي تــشــهــد حــركــة اســتــقــالل 
قــويــة فـــي األعـــــوام األخـــيـــرة عــلــى تنظيم 
استفتاٍء جديد لالستقالل عن بريطانيا، 
حــيــث يفضل االســكــتــلــنــديــون الــبــقــاء في 
االتحاد األوروبـــي. وعلى الرغم من ذلك، 
تــشــيــر اســتــطــالعــات الـــــرأي الــبــريــطــانــيــة 
ــــني مــعــســكــري  ــٍس مـــحـــمـــوم بـ ــافــ ــنــ إلــــــى تــ
االتــحــاد األوروبـــي ومغادرته،  البقاء في 
النتيجة لن تحسم إال في صناديق  وأن 
االتــحــاد  مــغــادرة  ــتـــراع، وأن معسكر  االقـ
 عن 

ً
األوروبي داخل بريطانيا ال يقل قوة

معسكر الــبــقــاء، وأنـــه يــضــم كــثــيــريــن من 
سكان إنجلترا خارج لندن. 

ــام هـــذه الـــصـــورة املــعــقــدة، البـــد وأن  ــ وأمـ
تــســأل مـــن يـــحـــّرك هــــؤالء الــبــريــطــانــيــني؟ 
فـــإذا كــان أكــبــر قـــادة الحكومة واألحـــزاب 
يرفضون  والــغــرب  ــا  وأوروبــ البريطانية 
ــاد األوروبــــــي،  ــحـ ــادرة بــريــطــانــيــا االتـ ــغـ مـ
رون، بكل قوة، من تبعات الخروج، 

ّ
ويحذ

فلماذا ينمو معسكر املغادرة بهذه القوة، 
ومن يقوده ويحّركه ضد كل هؤالء؟

ولو دققنا في الصورة أكثر، فربما نجد 
أن املشهد في بريطانيا ال يختلف كثيرًا 
عــنــه فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــقــد انتخب 
ــرًا، رجـــــل األعــــمــــال  ــ ــيـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــون، أخـ
ــد تـــرامـــب مــرشــحــهــم املــفــضــل في  ــالــ دونــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة ضد 
ــادة الــحــزب الــجــمــهــوري أنفسهم  رغــبــة قـ
 بــال خبرة 

ٌ
وتــحــذيــرات العالم، وهــو رجــل

سياسية، ويثير سخط قطاعات واسعة 
مــــن الـــنـــخـــب الـــغـــربـــيـــة كــلــمــا تــــحــــدث، بــل 
إن بــعــضــهــم يـــربـــط بـــني صـــعـــود تــرامــب 
وتـــــقـــــدم مـــعـــســـكـــر مــــــغــــــادرة بـــريـــطـــانـــيـــا 
االتــحــاد األوروبـــــي، وهـــو املعسكر الــذي 
يدعمه ترامب، ويرى آخرون أن تصويت 
االتحاد سيعطي  للخروج من  بريطانيا 
دفــعــة لــتــرامــب، قــد تــقــوده إلـــى الــفــوز في 

االنتخابات الرئاسية األميركية.
وبالطبع، ال يقود ترامب معسكر مغادرة 
بريطانيا االتحاد األوروبــي، ولم يشارك 
فـــي بــنــاء حــركــة الــجــمــاهــيــر الــبــريــطــانــيــة 
الــغــاضــبــة الـــداعـــمـــة لــلــمــغــادرة بــالــدرجــة 
فيها في صناعة  لم يشارك  التي  نفسها 
غـــضـــب الـــجـــمـــهـــوريـــني الــــذيــــن انــتــخــبــوه 
ــرامـــب لـــيـــس أكــثــر  ــتـ مـــرشـــحـــًا رئــــاســــيــــًا، فـ
ــب مــوجــة الــغــضــب الــتــي تعصف  مـــن راكــ
بأميركا وأوســاط املحافظني بها. واألمر 

نبيل السهلي

في  الفلسطيني،  اإلحصائي  الجهاز  أغفل 
تـــقـــريـــره فـــي يــــوم الـــالجـــئ الـــعـــاملـــي فـــي 20 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــــجــــاري، ألســـبـــاٍب غير 
ــة، أيــــة مــعــلــومــات حــــول الــالجــئــني  ــعـــروفـ مـ
الــرغــم من  فــي ســوريــة، على  الفلسطينيني 
الكبيرة  القسرية  الديمغرافية  الــتــحــوالت 
التي  والتضحيات   ،2011 عــام  منذ  بينهم، 
ــا الــــالجــــئــــون الــفــلــســطــيــنــيــون، مــنــذ  ــهـ ــّدمـ قـ
في  الفلسطيني  الــوطــنــي  الــعــمــل  انــطــالقــة 

. 1965
ــان مــــن املـــفـــتـــرض أن يــتــضــمــن الــتــقــريــر،  ــ كـ
ــل، الــــتــــغــــيــــرات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ بــــالــــتــــوصــــيــــف والـ
الــديــمــغــرافــيــة واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
الـــحـــاصـــلـــة لـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني فــي 
املاضية،  الخمس  الــســنــوات  ســوريــة خــالل 
حــيــث اقــتــصــر الــتــقــريــر عــلــى ذكـــر أن نسبة 
الالجئني الفلسطينيني في سورية %10.6 
مــن إجــمــالــي عــدد الــالجــئــني الفلسطينيني 
فلسطيني  5.6 ماليني الجــئ  بنحو  املــقــدر 
في يناير/ كانون الثاني من العام املاضي 
2015. تأسس مكتب اإلحصاء الفلسطيني 
في دمشق  الفلسطينية(  التحرير  )منظمة 
العاملني فيه حتى  في عام 1978، ومجمل 
اللحظة من فلسطينيي سورية. وقد أصدر 
املكتب بشكل سنوي املجموعة اإلحصائية 
تــضــمــنــت  حـــيـــث   ،1994 حـــتـــى  الـــســـنـــويـــة 
مؤشراٍت عن الشعب الفلسطيني في داخل 
عن   

ً
فــضــال والــشــتــات،  التاريخية  فلسطني 

إصــدار دراســات متخصصة عن كل تجمع 
على  اعتمدت  دراســــاٍت  وكــذلــك  فلسطيني، 
مسوح ميدانية في سورية ولبنان والعراق 

أيضًا.
بعد إنشاء الجهاز اإلحصائي في رام الله، 
الفلسطينية،  السلطة  مــؤســســات  كــإحــدى 
ــن الـــقـــرن  ــ ــي مـــنـــتـــصـــف الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات مـ ــ فـ
املــاضــي، تــّم إصـــدار دراســــات ومجموعات 
إحصائية سنوية دورية  كثيرة عن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ودراســــــــــــاٍت عــــن أخـــطـــبـــوط 
االســتــيــطــان الــصــهــيــونــي وتــوســعــاتــه على 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــاهــيــك عن  حــســاب األرض 
الفلسطينيني،  الالجئني  عن  مهمة  تقارير 
وخــصــوصــًا فــي ذكـــرى النكبة الــكــبــرى من 
ــام. الــــالفــــت أن الـــجـــهـــاز اإلحـــصـــائـــي  ــ كــــل عــ

اليمني، وإنــمــا شــاركــت بها قــوى إقليمية 
مـــن خــــالل دور مبعوثي  كــبــيــرة،  ودولـــيـــة 
األمم املتحدة لليمن الذين لعبوا دورًا مهمًا 
في هذا االتجاه، من خالل ممارسة ضغوط 
كبيرة على كل األطراف الفاعلة، لتحييدها 
عن لعب دور في إيقاف سقوط اليمن بيد 
الحياد  لعبة  لــهــا  عــّبــدت  الــتــي  املليشيات 
الطريق، إلسقاط الدولة والجمهورية، ومن 
ثــم الــيــمــن، وربــمــا املــنــطــقــة كــلــهــا، فــي حــال 
ظلت األمور تمضي على هذا املنوال الذي 
ال يزال مستمرًا. فحينما فرضت مليشيات 
الــحــوثــي حــصــارهــا وقــتــالــهــا عــلــى جماعة 
ــــاج، وتــهــجــيــرهــم مــنــهــا فـــي 15  ســلــفــيــي دمـ
يناير/ كانون الثاني 2013، وحتى سقوط 
صــنــعــاء، كــانــت املــســافــة الــزمــنــيــة قصيرة 
جـــدًا، اشــتــغــلــت مــكــائــن الــلــوبــي االنــقــالبــي، 
ــــة والـــفـــعـــالـــيـــات  ــــدولـ ــات الـ ــل مـــؤســـسـ فــــي كــ
الــســيــاســيــة واملــدنــيــة، عــلــى هـــذا املصطلح 
ــــذي قــضــى حــيــنــهــا بــتــحــيــيــد مــؤســســات  الـ
الــجــيــش فــي قــتــال جــمــاعــة الــحــوثــي، تحت 
يـــبـــقـــى عــلــى  أن  يـــجـــب  الـــجـــيـــش  أن  ــتــــة  الفــ
مسافة واحـــدة مــن جميع األطــــراف، وكــان 
يقصد بـــاألطـــراف الــجــيــش نــفــســه، مــا أدى 
 
ً
إلـــى االســتــفــراد بــوحــدات الــجــيــش، واحـــدة

تلوى أخرى. 
ــخ كان 

ّ
األهـــم، هــنــا، أن هــذا املصطلح املــفــخ

يـــــرّد كــثــيــرًا فـــي تـــقـــاريـــر املـــبـــعـــوث األمــمــي 
الراهن  وخلفه  عمر،  بــن  اليمن، جمال  إلــى 
إسماعيل ولد الشيخ وإحاطاتهما. وكانت 

ــر مــــعــــارك الــحــيــاد  ــطـ والـــهـــمـــجـــيـــة. فـــمـــن أخـ
الــيــوم لــعــبــة الــحــيــاد، بشقها االقــتــصــادي، 
ــكــــون أشــبــه  ــكــــاد تــ ــا تــ ــهـ ــتـ ــرابـ والــــتــــي مــــن غـ
بنكتة سمجة، وذلك في الحديث عن حياد 
ــراع  مـــؤســـســـات ومــــــــوارد الــــدولــــة فــــي الـــصـ
الــــدائــــر، وبـــقـــاء ضـــخ األمــــــوال واملـــــــوارد من 
 
ً
املــنــاطــق املـــحـــّررة إلـــى املــركــز املــالــي، ممثال

ــاء، الــخــاضــع  ــعـ ــنـ بــالــبــنــك املــــركــــزي فــــي صـ
ــم يــكــتــفــوا  ــذيــــن لــ لــســيــطــرة االنـــقـــالبـــيـــني الــ
بــنــهــب مــا يــقــدر بــأربــعــة مــلــيــارات ونصف 
املليار دوالر من االحتياطي النقدي للبنك، 
ــتـــحـــواذ عــلــى كـــل مــخــصــصــات  ــا االسـ ــمـ وإنـ
املؤسسات االقتصادية ذات املوارد الكبيرة، 
وتسخيرها فيما تسميه املجهود الحربي.

ليس هذا فحسب، بل األغرب أن االنقالبيني 

الدولة  بــرواتــب موظفي  الــيــوم،  يتحّكمون، 
والجيش واألمــن، وهو ما تبّدى بفضيحة 
ــن خـــالل  ــ مـ اآلن،  مـــبـــكـــيـــة حـــتـــى  مـــضـــحـــكـــة 
والئــهــم  لكسب  رواتــــب بعضهم  اســتــخــدام 
املناطق  االنـــقـــالب، فيما  لــصــف  الــســيــاســي 
ــّررة ال يــتــم تــصــديــر رواتـــــب أبــنــائــهــا،  املــــحــ
واألمنية  العسكرية  الــوحــدات  وخصوصًا 
التي تعمل في إطار هذه املناطق، فيما هذه 
املركزي  صنعاء  بنك  برفد  تسمح  املناطق 
ــال الــــــذي تــســتــخــدمــه املـــلـــيـــشـــيـــات فــي  ــاملــ بــ

معركتها االنقالبية.
 تــحــت الفـــتـــة حــيــاد 

ً
ويـــتـــم هــــذا كــلــه طــبــعــأ

الــدولــة ومـــواردهـــا االقتصادية  مــؤســســات 
ــراع الـــــدائـــــر، هـــــذا الـــحـــيـــاد الــــذي  ــ ــــصـ فــــي الـ
فــرضــتــه دول كــبــيــرة، كـــالـــواليـــات املــتــحــدة 
الــــتــــي رفــــضــــت رفــــضــــًا قـــاطـــعـــًا نـــقـــل الــبــنــك 
املـــركـــزي إلـــى الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن، وثــم 
تـــوريـــد مــــــوارد الــنــفــط والــــغــــاز والـــجـــمـــارك 
إليها، وليس غريبًا هذا بقدر غرابة اقتناع 
وصمتها  الفكرة،  بهذه  الشرعية  الحكومة 
الــذي  املطبق، فــي حــني أن عناصر الجيش 
ثمانية  منذ  اللحظة  أجلها حتى  من  قاتل 

أشهر لم يتسلموا رواتبهم.
إننا أمام معادلة يمنية غرائبية بامتياز، ال 
يمكن فهمها سوى في إطار اللعبة الدولية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إعــــــادة تــمــزيــق 
املــنــطــقــة، واالنـــتـــقـــام مـــن شــعــوبــهــا الــثــائــرة 
التاريخ،  التي انطلقت بأعظم ثورة عرفها 
السلمية، وهي  العربي  الربيع  ثــورة  وهــي 

ت وتتجلى دائمًا بالخوف 
ّ
اللعبة التي تجل

التي  والحرية  الدمقرطة  من موجة  الكبير 
تطالب بها هذه الشعوب، المتالك حريتها 

وإرادتها وكرامتها.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الحديث عن لعبة 
املؤامرة الدولية، في هذا اإلطار، هو اآلخر، 
لم يعد مقنعًا ومجديا، وخصوصًا في ظل 
تعاني  التي  املخيفة  والعجز  الشلل  حالة 
مــنــهــا الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة، هــذا 
العجز الذي أثر سلبًا على موقف التحالف 
العربي الذي يخضع للعبة االبتزاز الدولية 
الــتــي تستهدف دولـــه بــاألســاس، مــا يعني 
ــدارك املــشــهــد الــيــمــنــي بــمــزيــٍد من  ــ أهــمــيــة تـ
الـــحـــزم إلنـــجـــاز مــهــمــة اســـتـــعـــادة الــشــرعــيــة 
لكل  حماية  استعادتها  على  تتوقف  التي 
العربية  الــجــزيــرة  فــي  الحاكمة  الشرعيات 
وجــوديــًا ألمنها  تحديًا  تشهد  الــتــي  كلها، 

ونظمها ومجتمعاتها.
ليس هناك أقذر من لعبة الحياد هذه سوى 
 
ً
واحــدة واستمرارها  اللعبة،  هــذه  استمراء 

 
ً
من مالمح هذه املرحلة األكثر سوءًا وقتامة

في تاريخ اليمن، وهي التي يراد تكرارها، 
ــأنـــه ال عــالقــة  ــرى، فــيــمــا يــتــعــلــق بـ ــ ــ ــــرة أخـ مـ
لــلــصــراع فــي املــنــاطــق الــشــمــالــيــة باملناطق 
سيناريو  تــكــرار  ليتم  املـــحـــّررة،  الجنوبية 
الذين  الجنوب  في  دمــاء شهدائه   

ّ
لم تجف

كان يقال لهم إنه ال عالقة للجنوب بصراع 
الحوثي والدولة في شمال الشمال.

)كاتب يمني(

ـــّر الــعــاملــيــة، الــقــادمــة مـــن عـــالـــٍم ال 
َّ

ــــَوى الـــش ِقـ
عالقة له بأخالق الرحمة التي يؤمنون بها.
صورة  البداية،  في  التآُمري،  املوقف  اتخذ 
ــــٍض كـــل مـــا حــصــل فـــي املــيــاديــن  مـــوقـــٍف رافـ
ــبـــاب الـــعـــربـــي،  ــيـــة، حـــيـــث خـــــرج الـــشـ الـــعـــربـ
ة في 

َ
ش َهمَّ

ُ
امل الفئات  بــه، بعد ذلــك،  لتلتحق 

املدن العربية، كما يحصل عادة في ثوراٍت 
الــــتــــاريــــخ، إال أن أصـــحـــاب  كـــثـــيـــرٍة عـــرفـــهـــا 
التاريخ املــؤامــراتــي يــرون أن كــل مــا حصل 
ــب 

َّ
وُمــَرت ر  ــدَّ

َ
ُمــق لتدبيٍر  ُيــَعــدُّ نتيجة حتمية 

سلفًا. وإذا كان حدث االنفجارات قد اتخذ 
 مــخــتــلــف صــور 

ً
ــدة، ُمــــَواِكــــبــــة ــديــ مـــالمـــح جــ

تطوره ومختلف التفاعالت التي صاحبته 
إقــلــيــمــيــًا ودولــــيــــًا، األمـــــر الـــــذي ســـاهـــم في 
تحويل جوانب من مساراته، وانعكس على 
ِخذ مالمح مختلطة، 

َّ
ِلَيت موضوع املؤامرة، 

يصعب فرزها، فأصبح لغط املؤامرة، وسط 
في  دت 

َّ
تول التي  والعوائق  الصعوبات  كل 

الثورات،  باملوقف من  الحدث، مقترنًا  قلب 
البلدان  فته من نتائج في مختلف 

ّ
ومــا خل
العربية.

ــَوى  ــ ــ ــأت أنـــظـــمـــة وبـــقـــايـــا أنـــظـــمـــة وِقـ ــ ــواطـ ــ تـ
إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، إلقــــــرار مـــبـــدأ املــــؤامــــرة، 
والسكوت عن اآلفــاق التي فتحها املشروع 
وبحكم  العربية.  املجتمعات  أمــام  الــثــوري 
ــر الــنــاشــئ فــي قــلــب الــتــداعــيــات التي 

ُّ
الــتــعــث

ملحوٍظ  لنقٍص  أيــضــًا  والــنــاشــئ  حصلت، 
ــّرِس نــخــبــنــا الـــســـيـــاســـيـــة بـــآلـــيـــات  ــ ــمـ ــ فــــي تـ
التوافق الديمقراطي في األطوار االنتقالية 
للفعل  اليوم  ُرون 

ِّ
ظ

َ
ُين فإن من  التاريخ،  في 

املؤامراتي يتجهون إلى مزيٍد من محاصرة 
ه، نقصد بذلك، الفعل 

ُ
ما ال يمكن محاصرت

الثوري ومآثره حتى عندما يحاصر.
التاريخ  املــؤامــرة والتآمر فــي  إلــى  ال ننظر 
ــه ضــمــن  ــ ــــدرجـ ــل نـ ــ ــــن زاويـــــــــة أخــــالقــــيــــة، بـ مـ
ــيــــات املـــســـتـــخـــَدمـــة، بــصــيــغ عـــديـــدة في  اآللــ
ــــي لـــحـــظـــات الـــصـــراع  ــــروب، وفـ ــــحـ مــــواقــــع الـ
ــك، نــعــرف  بـــني املــجــتــمــعــات. إضـــافـــة إلـــى ذلــ
أن الــتــآمــر فــي الــتــاريــخ ال يتم إال بحصول 
ــَدة له ولشروطه.  ــَمــهِّ

ُ
امل أشــكــاٍل من التواطؤ 

ــــــب لـــلـــمـــؤامـــرة  ــا، الــــطــــابــــع املــــــركَّ ــ ــنـ ــ ومـــــــن هـ
ومدبريها، وملن انطلت عليهم خيوطها.

ساع دوائر الصراع، كما هو حاصل اليوم، 
ِّ
ات

ــاٍص، مـــثـــل عــمــدة  ــأشــــخــ نــفــســه يــتــعــلــق بــ
لــنــدن الــســابــق وعــضــو حـــزب املــحــافــظــني 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــوريـــس جـــونـــســـون، وهــو 
ــرز الــــوجــــوه الـــداعـــمـــة ملعسكر  ــ تــقــريــبــًا أبـ
أنه  بعضهم  ويـــرى  البريطاني.  املــغــادرة 
املــســتــفــيــد األكـــبـــر مـــن مـــغـــادرة بريطانيا 
االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، فـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي الـــحـــالـــي، ديــفــيــد كــامــيــرون، 
هو من يقود معسكر البقاء في االتحاد، 
ويرى بعضهم أن خسارته في االستفتاء 
ســتــحــتــم عــلــيــه االســـتـــقـــالـــة مـــن مــنــصــبــه، 
ليفتح الباب أمام صعود قياداٍت محافظٍة 
جديدٍة، تعبر عن إرادة معسكر املغادرة، 

وتفاوض أوروبا على شروط االنفصال.
أما سبب غضب البريطانيني املعلنة من 
أوروبا فهي عديدة، وفي مقدمتها خمس 
ــادة  ــيـ ــرة والـــسـ ــهـــجـ قـــضـــايـــا أســــاســــيــــة، الـ
القوانني  وتــرســانــة  العضوية  وتكاليف 
والــقــواعــد األوروبـــيـــة واألمــــن.  فاالتحاد 
األوروبــــــــــي يـــســـمـــح ألعـــضـــائـــه بــالــتــنــقــل 
بحرية عبر دولــه، ما سمح لحوالي 2.5 
مــلــيــون أوروبــــي بــاإلقــامــة فــي بريطانيا 
بصفة دائمة. ويــرى معسكر املــغــادرة أن 
 
ً
ــؤالء املــهــاجــريــن يــمــثــلــون عــبــئــًا هــائــال هــ

والخدمات  وثقافتها  الدولة  مــوارد  على 
والوظائف. هذا باإلضافة إلى الخوف من 
مــوجــات الــالجــئــني، ومــن احــتــمــال دخــول 
األوروبـــي، بعدد سكانها  االتحاد  تركيا 

الذي يقارب ثمانني مليون نسمة.
السيادة  املغادرة شعارات  يرفع معسكر 
القوانني  أن  ويـــرى  البريطاني،  والــتــفــّرد 
ــة هي  ــ ــيـ ــ ــانـــات األوروبـ ــرملـ ــبـ واملـــحـــاكـــم والـ
ومن  البريطانية،  الــســيــادة  مــن  انتقاص 
البريطاني. وأنــه في حالة  املواطن  إرادة 
خــروج بريطانيا من االتــحــاد األوروبـــي، 
ســتــتــمــكــن مـــن إعـــــادة صــيــاغــة عــالقــاتــهــا 
بالعالم بالشكل املرضي لها، وبعيدًا عن 
الــتــي تتجه نحو مزيٍد  ــا  إمــــالءات أوروبــ
من الوحدة على املستويات كافة. ويقول 
بريطانيا  عضوية  إن  املــغــادرة  معسكر 
فــي االتــحــاد األوروبــــي تكلفها املــلــيــارات 
كل عام، ويرّدد قادته مقولة إن بريطانيا 
تــدفــع أسبوعيًا لــالتــحــاد األوروبــــي 350 
رقــم كاٍف  مليون جنيه إسترليني، وهــو 
إلصالح خدمات ومرافق عديدة، ويشّكك 

معسكر البقاء في هذا الرقم.
ــًا، إن  ــ ــــضـ ــادرة، أيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــول مـــعـــســـكـــر املـ ــقـ ــ ويـ
املــقــيــدة للنمو  بــالــقــوانــني  أوروبــــا مليئة 
ــة،  ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــاقــ ــفــ ــــادي ولــــالتــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
بالبيئة  تتعلق  كــثــيــرة  مــعــايــيــر  فــلــديــهــا 
والــتــصــنــيــع والـــصـــيـــد وقــــوانــــني حــقــوق 
اإلنــســان واالتــفــاقــات الــدولــيــة، وهـــذا كله 
يحّد من قــدرة بريطانيا على االستفادة 
مــن فـــرص الــنــمــو املــتــاحــة. وأخــيــرًا يقول 
ــاد األوروبــــــــي يــقــيــد يد  هـــــؤالء إن االتــــحــ
ــلــــطــــات األمــــنــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  الــــســ
الــتــعــامــل مــع املــجــرمــني، ويــفــتــح أبــوابــهــا 
أمـــام الــالجــئــني واألجـــانـــب، بغض النظر 
يمثله  قد  الــذي  والتهديد  عن خلفياتهم 

بعضهم. 
ــاء  ــقـ ــبـ ــــوق مـــعـــســـكـــر الـ ــــسـ ــل، يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــا  ــ ــأوروبـ ــ ــرات الـــحـــجـــج املــــــضــــــادة، فـ ــ ــشـ ــ عـ
تــســتــقــبــل أكــثــر مـــن 40% مـــن الـــصـــادرات 
ــيـــــة هي  الــبــريــطــانــيــة، والــــســــوق األوروبـــ
تركتها بريطانيا  العالم، ولو  األكبر في 
ــزام بـــقـــوانـــيـــنـــهـــا، لــكــي  ــتــ ــاللــ ســتــضــطــر لــ
إلــيــهــا، وستعاني  الــتــصــديــر  مــن  تتمّكن 
صــادراتــهــا مــن جــمــارك إضــافــيــة، وربــمــا 
إجـــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة، بـــعـــد خـــروجـــهـــا عــن 
االتــحــاد. كما أن تــرك االتــحــاد األوروبـــي 
الــبــريــطــانــي،  لــالقــتــصــاد  سيمثل صــدمــة 
فسيستغرق التفاوض على ترك االتحاد 

الفلسطيني تجاهل، منذ بدء االحتجاجات 
املـــخـــيـــمـــات  ــــي ســـــوريـــــة، وزج  فـ الـــشـــعـــبـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أتـــــون الــــصــــراع املــســلــح، 
الــجــغــرافــي واالجــتــمــاعــي  الــتــداخــل  نتيجة 
مــع الــجــوار، إصـــدار أيــة دراســـة موثقة عن 
فــي ســوريــة، على  الفلسطينيني  الــالجــئــني 
الــرغــم مــن تــوفــر قــاعــدة بيانات كافية عّما 

 بهم من كوارث. 
ّ

حل
ــــئ فــلــســطــيــنــي  ــــف الجــ ــل 560 ألــ ــ فـــمـــن أصــ
ــــالل الــــعــــام الـــحـــالـــي، وفــقــًا  فــــي ســــوريــــة خـ
ــّم تــهــجــيــر أكــثــر من  ملــعــطــيــات مـــتـــعـــّددة، تــ
ألفا إلى خــارج البالد، بينهم حوالي   150
72 ألــــفــــًا، بـــحـــســـب مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــل مــن 
أجــــل فــلــســطــيــنــيــي ســــوريــــة، إلــــى أوروبــــــا، 
وخصوصًا إلى أملانيا والسويد وهولندا، 
ــمــــوع الـــالجـــئـــني  فـــيـــمـــا نـــــــزح نــــصــــف مــــجــ
داخليًا، وخصوصًا إلى أحياء معروفة في 
العاصمة دمشق، مثل ركن الدين، قادسيا، 
مـــزة الــشــيــخ ســعــد، صــحــنــايــا، دمــرالــبــلــد، 

مشروع دمر، الجديدة. 
وقد تّم تدمير ما نسبته 70% من مخيمي 
حندرات ودرعــا، و40% من مخيم اليرموك 
الذي يعتبر أكبر مخيم فلسطيني من حيث 
عــدد السكان، حيث كــان يقطنه  نحو 152 
ألــف الجــئ فلسطيني، حتى تــاريــخ ضربة 
امليغ جامع عبد القادر الحسيني في وسط 
تــّم  يـــوم األحـــد 16-12-2012، حــيــث  املــخــيــم 
تــهــجــيــر غــالــبــيــة ســكــانــه، ولـــم يــتــبــق منهم 
ســــوى ألــفــي عــائــلــة، يــتــرّكــز مــعــظــمــهــم  في 
 .

ً
جــنــوبــه، فــي شـــارع الــعــروبــة الفقير أصــال

ولم يستطع املتابع لتحوالت املشهد إغفال 
قضاء أكثر من ثالثة آالف الجئ في سورية 
بفعل الحرب، ناهيك عن اعتقال مئاٍت على 

أيدي أطراف الصراع.
كـــان مــن األجــــدى عــلــى الــجــهــاز اإلحــصــائــي 
الفلسطيني إصدار تقارير دوريٍة ودراسات 
متخصصة حول فلسطينيي سورية، نظرًا 
للكوارث اإلنسانية التي حلت بهم منذ عام 
 فــي صلب 

ٌ
2011، على اعــتــبــار أنــهــا مــســألــة

املهنية والدور املناط بالجهاز في األساس. 
لــدى الجهاز،  قـــدرات علمية ومــالــيــة  وثــمــة 
إلجــراء مسوٍح ميدانيٍة بالعينات في دول 
تــركــيــا،  األردن،  لــبــنــان،  لـــســـوريـــة،  الـــجـــوار 

واالستناد إلى نتائجها.
)كاتب وباحث فلسطيني(

تــنــعــكــس فـــي تــقــاريــر األمــــم املــتــحــدة تــجــاه 
الـــيـــمـــن، والــــتــــي عــــّومــــت األزمـــــــة بــالــحــديــث 
ــراٍف تــتــصــارع، فــيــمــا لــم يــكــن هناك  ــ عــن أطـ
ــة،  ــدولــ ــاط الــ ــقــ ســـــوى مــلــيــشــيــات تـــريـــد إســ
 وسريعًا، 

ً
وهي السياسة التي أثمرت فعال

فحسب،  الجيش  مؤسسات  ليس  بالتهام 
وإنما اليمن كلها بعد ذلك.

األميركي  املوقف  الحديث، هنا، عن  يتم  ال 
ــــض حــيــنــهــا إعــــــــادة هــيــكــلــة الــــقــــوات  ــرافـ ــ الـ
يسمى  كــان  مــا  منها  القلب  وفــي  اليمنية، 
الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري الــــــذي ظـــلـــت تــمــانــع 
السفارة األميركية في صنعاء من االقتراب 
مــنــه، حــتــى تـــم تــســلــيــمــه، بــعــد ذلــــك، لــقــادة 
مليشاويني، وإنما يتم عن تورط أعلى قمة 
سيادية في اليمن، وهي رئاسة الجمهورية 
وشخص رئيس الجمهورية الذي أّدى دور 
الــحــيــاد بــطــريــقــٍة نــاجــحــٍة، كــمــا أريــــد لــه أن 
يؤديها، وكل مسؤولي الدولة الذين نراهم 

أمامنا اليوم في املنافي والشتات.
ــول فـــكـــرة  ــبــ ــا كــــــان يـــمـــكـــن قــ ــمــ ــع هــــــــذا، ربــ ــ مـ
الحياد في سياق مالبسات ما قبل سقوط 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ســلــمــًا وتــســلــيــمــًا، على 
وإقليميًا  محليًا  الجميع  تــــوّرط  افــتــراض 
غير  لكن  تلك،  الحياد  لعبة  اســتــمــرار  على 
لعبة  استمرار  هــو  اآلن،  املقبول  و  املفهوم 
الذي  الحياد هــذه، بعد كل هــذا االنكشاف 
بيد  إلــى مرحلة سجن كبير  اليمن  أوصــل 
عصابة مافيا، تمارس فيها على اليمنيني 
ــلـــم  والـــظـ واإلذالل  اإلهــــــانــــــة  صــــنــــوف  كـــــل 

املستويني،  فــي  اإلرهــــاب  وانــتــعــاش منطق 
العربي،  املحيط  وفــي  والـــدولـــي،  اإلقليمي 
ع الذي عرفه »داعش« في  وذلك بعد التوسُّ
ل 

ُّ
الــعــراق وســوريــة وليبيا، والتدخ كــل مــن 

والتركية  اإليــرانــيــة  واملــواقــف  السوفييتي 
فـــي كـــل مـــا حــصــل فـــي ســـوريـــة، ثـــم مــواقــف 
الــتــيــار الــســعــودي الــخــلــيــجــي فــي مــواجــهــة 
الــحــوثــيــني فـــي الـــيـــمـــن، وحـــــزب الـــلـــه، وكــل 
ــــداث الــتــي تــالحــقــت بــعــد ذلـــك، أدخــلــت  األحـ
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة فــي مــتــاهــات وأنــفــاق 

ُمْرِعَبة. 
 
ً
املــؤامــرة أسئلة إلــى نظرية  الــركــون  ِفي 

ْ
ُيخ

أخرى، إنه يسكت عن قضايا كثيرة متصلة 
ُدون اليوم  ــردِّ بــاملــؤامــرة والــتــآمــر، والــذيــن يــ
مـــفـــردة املــــؤامــــرة ال يــتــحــّدثــون عـــن أســمــاء 
املتآمرين، وأسماء من تآمروا معهم، سواء 
مَّ استدراجهم، أو الذين اختاروا 

َ
منهم من ت

أن يــكــونــوا طــرفــًا فـــي مـــعـــارك قــائــمــة، ذلــك 
ــنــة،  ــراف مــعــيَّ ــ ــر أطـ

ُّ
 بــتــوف

ّ
أنـــه ال مـــؤامـــرة إال

 
ّ

وال نجاح ألي مــؤامــرٍة كما أشرنا آنفًا، إال
ن من نجاح فعل  َمكِّ

ُ
ت ر األرضية التي 

ُّ
بتوف

الــتــآمــر وتــحــقــيــق غــايــاتــه. وهــنــا، يــجــب أن 
يــغــفــل الــنــاطــقــون بــاســم املـــؤامـــرة أن الــذيــن 
ــا يـــنـــتـــمـــون إلـــى  ــرهـ ــنـــاصـ ــعـــض عـ ـــــبـــــوا بـ

ّ
رت

مجتمعاتنا، وإذا كــان األمــر كذلك، فــإن من 
يقبل في تركيب خيوط املؤامرة، أو يساعد 
في ذلك، يستحق أن يكون ضمن من قامت 

االنفجارات العربية من أجل إطاحته. 
)أكاديمي مغربي(

بــعــد االســتــفــتــاء عــامــني عــلــى أقـــل تقدير، 
دوليون  مستثمرون  خاللهما  سيحجم 
كــثــيــرون عـــن االســتــثــمــار فـــي بــريــطــانــيــا، 
وســتــفــّكــر املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وخصوصًا األوروبــيــة منها( مرتني قبل 
االستقرار في لندن عاصمة العالم املالية، 
وربما قّررت االنتقال إلى أوروبا، لضمان 
االستقرار. ويعتمد االقتصاد البريطاني 
كثيرًا على قطاع الخدمات املالية، وعلى 
العقارات  الواسعة، وســوق  املالية  سوقه 
والـــســـيـــاحـــة، وكــلــهــا تــعــتــمــد عــلــى حــريــة 
الحركة التي تحميها الترتيبات القائمة، 
ــلـــيـــهـــا الـــتـــصـــويـــت  والـــــتـــــي ســـيـــقـــضـــي عـ

بمغادرة االتحاد.
ويــقــول معسكر الــبــقــاء أيــضــًا إن أوروبـــا 
لبريطانيا  تسمح  املــتــعــّددة  واتفاقاتها 
وأمنها  االقتصادية  مصالحها  بحماية 
وســـيـــاســـتـــهـــا، بــشــكــل أكـــبـــر مــــن بــقــائــهــا 
منفردة، وأن بريطانيا في أوروبا أفضل 
ــــرب، فــبــريــطــانــيــا  ــغـ ــ ملـــصـــالـــح أمـــيـــركـــا والـ
أميركا وأوروبـــا، وهي  الصلة بني  حلقة 
والــلــيــبــرالــيــة  لــلــرأســمــالــيــة  ــة  ــربـ رأس حـ
والــديــمــقــراطــيــة فـــي االتــــحــــاد األوروبــــــي 
املــــصــــالــــح  ضــــــد  أوروبـــــــــــــا  شــــــــرق  ودول 

الروسية. 
 
ً
وســتــحــتــاج بــريــطــانــيــا ســـنـــواٍت عـــديـــدة

ــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــاقــ ــفــ ــة اتــ ــاغـ ــيـ إلعـــــــــادة صـ
فـــــي حـــالـــة  ــم،  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ مـــــع مـــخـــتـــلـــف دول 
وستناقشها  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد  تركها 
ــزء مــن  ــيـــس كـــجـ ، ولـ

ً
ــفــــردة ــنــ بــريــطــانــيــا مــ

االقتصاد األوروبي الضخم. وعلى الرغم 
من كل التحذيرات، يقول معسكر املغادرة 
إنه لن يخضع للتخويف، وإن بريطانيا 
اقتصاديًا  وأقــواهــا  العالم  دول  أكبر  مــن 
ــة  ــثـ ــا وريـ ــ ــهـ ــ ــًا وعــــســــكــــريــــًا، وإنـ ــيـ ــاسـ ــيـ وسـ
قرونًا،  العالم  قادت  إمبراطورية عظمى، 
أهم  واستقاللها  بريطانيا  ســيــادة  وإن 
من أي شيء. وفي النهاية، يرى محللون 
أن معسكر املغادرة مدفوع بالغضب على 
مثل  تمامًا  املختلفة،  السياسية  النخب 
في  لترامب  الــذيــن صــّوتــوا  الجمهوريني 
البريطانيون  يشعر  املــتــحــدة.  الـــواليـــات 
ــاد األوربـــــــي  ــ ــحـ ــ ــادرة االتـ ــ ــغـ ــ الــــداعــــمــــون ملـ
بــعــدم الــثــقــة فــي الــنــخــب الــســيــاســيــة، وأن 
مــكــانــتــهــم االقــتــصــاديــة فـــي تـــراجـــع، وأن 
الرأسمالية لم تخدم مصالحهم، بعد أن 
قللت الخدمات الحكومية، ونشرت الفقر 
فــي أوســاطــهــم لــصــالــح نــخــٍب بريطانيٍة 
وأوروبـــيـــة ثــريــة، تــحــّرك أمــوالــهــا بحريٍة 

حول العالم.
ــانـــي  ــريـــطـ ــبـ ــــدو الــــنــــاخــــب الـ ــبـ ــ وهــــــكــــــذا، يـ
النخب  ملعاقبة  مستعدا  بــشــدة،  غاضبًا 
لــذا،  معها.  نفسه  عاقب  ولــو  السياسية، 
واألوروبــيــة  البريطانية  النخب  تحبس 
والغربية أنفاسها من اآلن، وحتى إعالن 

نتيجة االستفتاء مساء اليوم.
)كاتب مصري(

الحياد الذي أسقط اليمن

المؤامرة وُمَدبُِّروها

رعب االستفتاء البريطاني

فلسطينيو سورية 
غائبون إحصائيًا

غير مقبول 
اآلن استمرار لعبة 

الحياد بعد كل هذا 
االنكشاف

ُدون اليوم  الذين يردِّ
مفردة المؤامرة ال 

يتحّدثون عن أسماء 
المتآمرين 

تحبس النخب 
البريطانية واألوروبية 

والغربية أنفاسها 
حتى إعالن نتيجة 

االستفتاء

آراء

سالمة كيلة

التفاجؤ بموقف قنوات  التفاجؤ باملوقف األميركي من سورية، يجري  كما جرى 
غــربــيــة، مثل »بــي بــي ســي« و»فــرانــس 24«، حيث ظهر فــي الــفــتــرة األخــيــرة )فقط 
أن  السورية  املعارضة  لدى  التصّور  كان  السوري.  للنظام  أنها منحازة  لبعضهم( 
»الغرب« معها، وبالتالي، من الطبيعي أن يكون اإلعالم الغربي معها وضد النظام. 

لكن بعض البرامج التي أذيعت، أخيرًا، فاجأت هؤالء.
وكما في اكتشاف التواطؤ األميركي مع روسيا )ومع النظام(، ُيظهر هذا االكتشاف 
لقيادة  تــصــّدى  مــن  يحكم  الــذي  الجهل  وحتى  والسطحية،  السذاجة  مــدى  الجديد 
الثورة، معتبرًا أنه األحق في ذلك، وأيضًا األقدر على ذلك. لكن، يتضح اآلن أكثر كيف 
أن كل املنظور الذي حكم هذه املعارضة كان يقوم على األوهام واألهواء معًا، على 
الرغبة والتقدير العشوائي، و»الظن الحسن« إذا ما أردنا االنطالق من تبسيط لألمر.

إلــى ذلك  بــالــثــورة، كما أشــرت  كــل تقديرات هــذه املعارضة كانت خاطئة، ومــضــّرة 
و»تحالفات«  عالقات  وأقامت  وهمية،  »إستراتيجية«  على  اشتغلت  ولهذا،  مبكرًا. 
مضّرة بالثورة، لكنها كذلك لم تخدم هؤالء، بل خدمت الدول التي قيل إنها »أصدقاء 
الشعب السوري«. وما كان غائبًا عن الفهم، وربما كان هناك استحالة لفهمه، هو 
أن األمر لم يكن يتعلق بمشكلٍة في سورية، وال عنف وحشيًا يقوم به النظام سوف 
التي  الجرائم  لوقف  يتّدخل  أن  إلــى  للديمقراطية!  واملــؤيــد  الحضاري  الــغــرب،  يدفع 
بات النظام يمارسها وهو يقاتل الشعب. بل كان يتعلق بثوراٍت نهضت ضد نظم 
على  تعمل  وهــي  استقرارها،  وفــرضــت  عــقــود،  منذ  األميركية  اإلمبريالية  رتبتها 
الى  تــونــس  انتشرت بسرعٍة الفــتــٍة مــن  الــثــورة  أن هــذه  املجتمعات. واألخــطــر  نهب 
 حرجة 

ً
سورية، مرورًا بمعظم البلدان العربية. وفي وضٍع تشهد فيه الرأسمالية أزمة

 لها، وهو ما يعني أن إمكانية انتشار الثورة عامليًا يمكن أن 
ً
، لم تجد حال

ً
وخطيرة

يكون أمرًا قائمًا، كما شهدنا في إسبانيا واليونان وإيطاليا وحتى فرنسا، وأيضًا 
»وول ستريت«.

للرأسمال اإلمبريالي ال يكون »ذا فهم«، ويتسم  بالنسبة  من ال يعرف معنى ذلك 
بالغباء املفرط.  كان الهّم بالنسبة للغرب هو كيف يمكن إجهاض الثورات، وكيف 
يمكن تخريبها، وأيضًا كيف يمكن التخويف منها. كانت هذه املسألة األخيرة من 
مهمة اإلعــالم الذي أراد »نقل صــورٍة خاطئة« عما يجري، وأن يصّور األمر وكأنه 
هم  النظم  ضــد  يتحّرك  مــن  أن  بالتالي،  والــحــكــم.  السيطرة  تــريــد  بأصوليٍة  يتعلق 
األصوليون تحديدًا. لهذا، تحّدث اإلعالم الغربي )خصوصًا »بي بي سي«، و»فرانس 
24«( مبكرًا عن »حرٍب أهلية« و»صراع طائفي« في سورية، منذ كان الحراك شعبيًا 
يتوافق مع  فــي ســوريــة،  أنــه يريد ترسيخ صـــورٍة عما يجري  سلميًا. وكــان يبدو 
الــذي اعتبر أن مــا يجري حــراك سلفي إخــوانــي، أصــولــي إسالمي.  النظام  خطاب 
كما نشط اإلعالم هذا على تضخيم أدوار تنظيم القاعدة ثم »داعش«، واعتبار أنها 

 على الحراك الفعلي الذي هو ثورات تريد إسقاط النظم.
ً
الخطر الفعلي، مغطية

ــة هـــي اعــتــبــار أن الـــصـــراع هـــو مـــع اإلرهــــــاب، أي مـــع »داعــــش«  ــويـ واآلن، بــاتــت األولـ
ض الحراك الشعبي ملصلحة النظم التي يقال إنها 

َ
واألصولية اإلسالمية. لهذا، ُيرف

ضد »اإلرهاب«. وبالنسبة لهذا اإلعالم، لم يعد هناك ثورات )بعد أن اعترفت جزئيًا 
في البدء( بل إرهاب أصولي إسالمي، ومن ثم أصبح الدفاع عن النظم ذا أهمية، حتى 
النظام السوري الذي يقال إنهم »معادون« له. فاألنظمة القائمة هي »أقل ضررًا« من 
الثورات، مهما كان املوقف منها، أو »الصراع« معها. وكلها نظم مافياوية، تشكلت 
الهيمنة اإلمبريالية، بعد أن فرضت الخصخصة واالنفتاح االقتصادي  في سياق 
خيارًا وحيدًا، وقبلته هذه النظم نتيجة مصالح فئاٍت فيها نهبت االقتصاد )القطاع 

العام(.
التي  املالية  الطغم  يعّبر عن مصالح  بالضبط ألنه  »الغربي« متحّيز طبعًا،  اإلعــالم 

تريد إجهاض الثورات.

زياد خداش

هي مشكلة أحمد دحبور، إذن. هي مأزق خياراته الشخصية واإلنسانية، ومن يزعم 
أنها مشكلة فساد النظام اإلداري والسياسي الفلسطيني يرّوج إشاعات الصهاينة 
املتربصني باملشروع الوطني. هذا النظام واضٌح، وال نفاق فيه: شروط قبوله أي مواطن 
والعالقات  الرخيصة  والسياسة  املــال  على صعيد   أهميته  على  تعتمد  فلسطيني 
االجتماعية، والقلم  الذكي. .. وأنت يا )أبو يسار(، ال مال لديك، وال تعمل في السياسة  
الحنني ال يندرج في  الحنني لحيفا. وهذا  العجيبة املضحكة هي  الرخيصة. مهنتك 
 أمام هذا النوع األهبل والرومانسي من الحب والتواصل، 

ٌ
قوانني قبولنا. دوائرنا مقفلة

عالقاتك االجتماعية غير مرضية، فأنت ال )تعزم( أحدًا من مسؤولي السلطة الوطنية 
صل بأحٍد منهم مهنئًا في عيد، أو ذكرى ميالد. 

ّ
الفلسطينية الكبار في بيتك، وال تت

 في مقال. 
ً
وال تبدي قلقًا لضياع كلٍب صغير وثمني البنة وزيــر. ال تمدح مسؤوال

أنــت مجّرد شاعر مقاومة صــارت وراءنــا،  وال تبّرر أخطاء أحــٍد في منصٍب رفيع. 
وكاتب حلٍم قديٍم لم يعد يصلح لعاملنا. خطواتك نعرفها، فهي من البيت إلى البيت، 
وروحــك من القصيدة إلى القصيدة، وقلبك من حلم حيفا إلى حلم حيفا، والدمعة 
دومًا في عينيك، فكيف سيفهمك )السيستم( اإلداري لوزارة الصحة ولبنية السلطة 
الفلسطينية، يا أحمد دحبور؟ تمضي وقتك في التفكير بالشجرات األربع أمام بيتك 
ر أباك )باكيًا( من 

ّ
، والــذي حذ

ً
في حيفا، وفي أبي جــورج، جاركم الذي حملك طفال

الرحيل. تلك السنوات الضائعة التي أمضيتها في هذا الحنني كان في وسعك أن تبني 
 
ً
فيها عمارتني في الطيرة، أو تؤّسس مشروعًا تجاريًا، أو أن توطد في أثنائها صداقة
مع  شخص مهم، حتى تحتاجه ألزماٍت كهذه. نظام السلطة اإلداري والسياسي بال 
شجر وبال بيوت محتلة، وال يفهم دموع أبي جورج. إحداثياتك الشعرية اإلنسانية 
ال تتطابق مع بنود هذا النظام، وشروط حياتك تتناقض مع شروط عمله، فهّدئ من 

روعك، أيها الشاعر )القديم(، والهدوء الهدوء، يا أصحابه الغاضبني.
ألننا  مرافعته(،  والسياسي  اإلداري  النظام  )يواصل  أصدقائك   غضب  أفهم  ربما 
تركناك أيامًا على سرير مشفى رام  الله، قبل أن ننجح في نقلك إلى مشفى هداسا 
اإلسرائيلي، )معّرضني الوطن كله لإلهمال، قامتك األدبية والوطنية لألذى، وجَسدك 
يقول  هكذا  ومللهم(.  األطــبــاء  وكسل  التمريض،  كلية  طــالب  وأخــطــاء  للفيروسات، 
أصحابك  املثقفون. هذا كالٌم غير منطقي، كانت للشاعر غرفته الخاصة، وسبب 
كسل األطباء الحر وشهر رمضان، أما الفيروسات فمنتشرة في كل مكان، وأخطاء  
، وهم رواد الطب املستقبلي في فلسطني، فال 

ٌ
 ومفهومة

ٌ
طالب  التمريض مشروعة

داعي  للمزايدة، وال الختراع أسباٍب واهيٍة لضرب املشروع  الوطني الفلسطيني.
راٍق من  فــي حــي  الضخم  بيته  إلــى  الفلسطيني  السياسي  اإلداري   الــنــظــام   عـــاد  
أسبوع فلسطيني حافل  بعد  يغادر،  اللحظة،  هــذه  أحمد دحبور، في  وكــان  املدينة. 
القدس. هناك،  في  إسرائيلي  إلى مشفى  فلسطينية  إسعاٍف  باإلهمال، في سيارة 
فوجئت زوجته بأن تحويلة النظام الصحي الفلسطيني لم تكن إلى هذا املشفى، بل 
إلى آخر في حيفا. كان املوقف صعبًا، فقد طولبت بدفع 7000 شيكل )2000 دوالر( 
أجرة الليلة التي أمضاها الشاعر الكبير في طوارئ املشفى. وهنا، كان شاعر فرقة 
من  بغضٍب  ومتفاجئًا  وعيه،  مستعيدًا  في سريره،  يجلس  الفلسطينية  العاشقني 
وجوده في مشفى إسرائيلي. لم  يكن  صاحب أغنية  »يا عود اللوز األخضر« قادرًا 
على الفهم، كان يصرخ من دون صوت: ملاذا أنا هنا؟ ثم سمع صوتًا قادمًا من جهة 

رام الله، ظنه فخ هلوسة، لكنه كان متأكدًا من وضوح الكلمات: 
اعتبر ذلك عقابًا لك على جملتك التي طاملا رّددتها، وأهنت فيها النظام  السياسي  
التي دّوخــت  أليست هــذه عبارتك  الــوطــن«.  إلــى الجزء املتاح من  الفلسطيني: »عــدُت 

مصالحنا فيها ومصالح بالدك؟ 
قّرر 

ُ
ت الــواقــع، وهكذا  الوطن كله. هكذا يقول  الوطن، هو  املتاح من  الجزء   هو ليس  

السياسة، السياسة التي لم تفهم قواعدها يومًا، يا أحمد دحبور. السياسة التي ليس 
لديها وقٌت  لتعرف أبا جورج والشجرات األربع أمام بيتك املنهوب، وال تفهم  معنى 

كرت أمامك حيفا.
ُ
الدمعة  الدائمة في عينيك، كلما ذ

وظل عود اللوز األخضر يصرخ من دون صوت: ملاذا أنا هناااااااااا؟

ماجد عبد الهادي

إلى ما بني الفقرتني الثالثة والرابعة، في منتصف الظهر، انزلق الغضروف، مخالفًا 
كاملعتاد،  الفقري،  العمود  تسهيل حركة  يواصل  أن  من   

ً
وبــدال الطبيعية،  وظيفته 

صار  يعرقلها شيئًا فشيئًا، على مدى ربع قرن مضى، حتى تسنى له، أخيرًا، أن 
يعطلها تمامًا، ليهّدد الجسد كله بالشلل.

 لاللتواء، وغير 
ً
ه معاجم اللغة بوصفه نسيجًا مطاطيًا قابال

ُ
عّرف

ُ
والغضروف الذي ت

وعائي، اختار في انزالقه أن يسد املمر الذاهب من القناة الفقرية إلى جهة اليسار، 
ق السياالت 

ّ
بينما ظل املمر اآلخر املؤّدي إلى جهة اليمني مفتوحًا، وإليه وحده تتدف

العصبية املتبادلة مع الدماغ، عبر النخاع الشوكي.
بدأ  ملـــاذا  الطبيب،  وفــق شــرح  لُيفّسر،  املغناطيسي،  الــرنــني  مــا كشفه جــهــاز  ذلــك 
النصف العلوي من الجسد ينحرف يمينًا وباضطراد، منذ سنوات، بينما النصف 
النصفني  إلى ظهور اعوجاج واضــح في تكوين   

ً
، وصــوال

َ
السفلي ينحرف يسارا

معًا، وخلٍل ملحوظ في تواتر وانسجام حركاتهما.
: إن انسداد ممراٍت فقرية، وبقاء أخرى مفتوحة، كانا قد 

َ
قال الطبيب موضحًا أيضا

تسّببا بخلق تشوه هيكلي، وأديا إلى  خلٍل بائٍن في عالقة الدماغ بأعضاء الجسد، 
وفعال فعلهما، على مر السنني، في إرساء نوٍع من سوء التوزيع، بل الظلم الفاحش 
لتمّزق  الظهر،  منتصف  في  تتعاظم،  مبرحة،  آالم  على شكل  أخيرًا،  انفجر  الــذي 

الروح، مع كل محاولٍة للتحرك على أي نحو.
لــم تقف عند حــدود  انــزالقــه  الجائر أن نتائج  الــغــضــروف  الــالفــت فــي تجربة  لكن 
التي أحدثها، في جــزٍء من العمود الفقري، كما أنها لم تقتصر على  االنــســدادات 
بعض الجسد دون بعضه اآلخر، وإنما أدت إلى انهياٍر شامل، بحيث صار اليمني 
واليسار في العجز سواء، وما أن يدّب األلم في أحدهما ويهوي، حتى يهوي اآلخر 

معه، كمبنيني توأمني ضربتهما قنبلة فراغية.
األلــم عندي بالقلق، قبيل  عن جسدي أحّدثكم، ال عن أي شــيء آخــر. وإذ اختلط 
العملية الجراحية، فألن الطبيب قال لي، وهو  يبحلق في صورة الرنني املغناطيسي، 
انظر  والــرابــعــة؛  الثالثة  الفقرتني  بني  اليساري  املمر  انــســداد  إلــى  بأصبعه  ويشير 
إلى  نسارع  لم  وإن  العصب،  على  ليضغط  حـــدوده،  يتعّدى  كيف  الغضروف  إلــى 

استئصاله، فسيؤدي بك إلى ما ال تحمد عقباه.
أما بعد العملية الجراحية، فقد فوجئت بقدرتي على الوقوف على ساقّي، كما لم 
أقف منذ أيام. صحيح أني كنت أحّس بآالم من جرٍح صغير غائر في الظهر، ومن 
شدٍّ عضلي على مقربٍة منه، ومن صعوبة في املشي، لكن األخطر كان قد انتهى، 
بمجرد استئصال الغضروف من بني الفقرات، وتحويله إلى مجرد قالمات، عبأها 
الطبيب في إناٍء زجاجي مع بعض دماء سالت لدى نزعه من مكان تمّدد إليه، على 

 على نجاعة العالج.
ً
غير وجه حق، وقدمها إلّي بعد استيقاظي من التخدير، دليال

والــغــضــروف، مــرة أخـــرى، مــجــرد واحـــٍد مــن أســمــاء كثيرة لنسيج مــطــاطــّي قابل 
 من أن يواصل 

ً
لاللتواء، ينزلق في بعض األحيان، مخالفًا وظيفته الطبيعية، وبدال

تسهيل حركة العمود الفقري، كاملعتاد، يعمد إلى عرقلتها، شيئًا فشيئًا، عبر سد 
املنافذ واملمرات الحيوية بني مكونات الجسد الواحد.

ومع التغاضي عنه، يتمادى الغضروف أكثر فأكثر، فيتسّبب بخلق تشوه هيكلي، 
  إلى  إرساِء نوع من 

ً
ويؤدي إلى خلل بائن في العالقة بني املنت واألطراف، وصوال

سوء التوزيع، بل الظلم الفاحش الذي ينفجر دومًا، على شكل آالم مبرحة، تتعاظم، 
لتمّزق الروح، مع كل محاولٍة للتحرك على أي نحو .

استئصاله،  التجربة، ســوى  تقول  كما  حـــدوده،  يتعّدى  للغضروف، حني  وال حل 
وتحويله إلــى مجرد قــالمــات، حتى لــو أدى ذلــك إلــى نــزف دمــوي مــؤقــت، وجــروح 
غائرة، وآالم هنا وهناك. عن شــيء آخــر أحّدثكم، ال عن جسدي. عن غضاريف 
كثيرة تعدت حدودها وباتت تهّددنا جميعًا بالشلل، واملوت ربما، ال عن غضروٍف 

انتهى، وصار بقايا دامية في إناء زجاجي.

سورية واإلعالم الغربي دحبور: لماذا أنا في »هداسا«؟
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يــوم  هــو  عــام،  مــن كل  يــوم 6/20 
الالجــئ العاملــي، ولــم تكن مصادفة 
بالتأكيــد أن تبــث حلقــة جديــدة من 
الســعودي،  الرمضانــي   املسلســل 
ســيلفي، في اليوم نفســه؛ وال ننكر 
مدروســة،  كانــت  الحلقــة  هــذه  أن 
وبعنايــة فائقــة على ما يبدو، لطرح 
مشــكلة اللجوء املر الذي عانى منه 

السوريون. 
وال تخفــى محاولــة املمثــل ناصــر 
القصبــي تكثيــف كل صــور املرارة 
التــي مــرت باملواطــن الســوري فــي 
حــد  إلــى  نجحــت،  واحــدة،  حلقــة 
معقــول، فــي عكــس بعــض الصــور 
املؤملــة، مــن تشــرد، وإنــكار قضيــة 
التــي  الســوريني، واملعانــاة الكبيــرة 
الســورية بســبب  واجهتهــا األســر 
الحــرب الطاحنــة، والتــي دفــع ثمنها 

أغلبية الشعب السوري.
ناصــر  املبــدع  املمثــل  حــاول 
يقلــه  لــم  مــا  يقــول  أن  القصبــي، 
 ،

ً
كثيــرون مــن الســعوديني صراحــة

ومن العرب عمومًا، وإن كان طرحه 
قضيــة تبنــي تلــك الفتــاة الســورية 

عائلتهــا،  الحــرب  أفقدتهــا  التــي 
طرحــًا مقتضبــًا، ورد فعل القانون 
الســعودي الــذي ســيرفض إدخــال 
الفتــاة الســورية لعــدم وجــود جــواز 
تحملــه  وملــا  جهــة،  مــن  ســفرها، 
قضيــة التبنــي مــن عوائــق من جهة 

ثانية.
يقــّرر الطبيــب الــذي اقتضت مهنته 
إحــدى  فــي  وجــوده  اإلنســانية 
يتابــع  أن  الســورية،  املخيمــات 
بإيصالهــا  الفتــاة  تلــك  مســاعدته 
إلــى أوروبــا حيــث تنتظرهــا أختها، 
ذويهــا،  مــن  لهــا  تبقــى  مــن  وهــي 
وذلــك خوفــًا مــن أن تــرد الطفلة إلى 

سورية وحيدة من دون أي معيل.
الخاصــة  الحلقــة  تبــدأ  هنــا،  مــن 
بســرد رحلــة اللجــوء املوجــع، الــذي 
ال نبالــغ إن قلنــا إن األدب والتاريــخ 
أو  العصــر؛  قصــة  ســيعتبرها 

بتجلي أوضح مأساة العصر.
عــن  والبحــث  البدايــة  نقطــة  مــن 
ومــا  البحــر  ركــوب  إلــى  املهــرب، 
إلــى  وحــده،  الحــظ  لــك  يخبئــه 
مخــاوف الطريــق التي لن يتنبأ بها 

أي ضليــع فــي تلــك الطريــق. وتأتــي 
تحــاول  والتــي  املكثفــة،  املشــاهد 
يتجــاوز  ال  بمــا  الرحلــة  اختــزال 
الستني دقيقة، حاملة في مقاطعها 
أشــد درجــات األلــم اإلنســاني الــذي 
يمكــن أن يواجهــه اإلنســان، فــاألم 
عاليــة  موجــة  نتيجــة  ابنهــا،  تفقــد 
البلــم، مــن  القــارب أو  تصيــب ذلــك 
دون أن يتجــرأ أحــد علــى فعــل أي 
شيء، وهذا طبعًا، وعلى الرغم من 
مرارته، إال أنه يبقى جزءًا من صور 
أشّد قسوة، ماتت من خاللها أسر 
أحالمهــا  معهــا  وماتــت  بأكملهــا، 
بالهرب من جحيم الحرب إلى قلب 
البحــر، الــذي وحــده مــن يعــرف كــم 
احتضــن فــي أعماقــه مــن أجســاد 
مــا  يحضرنــي  وهنــا،  الســوريني. 
قرأتــه مــرة فــي مقالــة عــن دور الفن 
الشــعوب،  بــني  تخاطــب  وســيلة 
وذكــرت وقتهــا الكاتبــة، رشــا املالح 
أن: »الفنــون البصريــة تعتبــر اللغــة 
املشــتركة بني شــعوب العالم، حيث 
الحضــارات  بــني  الفــوارق  تتجــاوز 
فمــن  التفكيــر،  وآليــة  والثقافــات 

خــالل الفــن تمتد جســور التواصل 
والتقارب والتعارف بني الثقافات. 

وعليــه، فــإن تعلــم الفنــون يســاعد 
الفنــان علــى توســيع آفــاق تفكيــره، 
بقدراتــه  االرتقــاء  وبالتالــي 

اإلنسانية وفنه«.
نعــم، حــاول القصبــي طــرح قضيــة 
بأســلوب  ومعاناتهــم  الســوريني 
 عاليــة. لكــن، هــل 

ً
رحيــم، وإنســانية

هذا يكفي؟
بالنســبة للفــن، لســنا قادريــن على 
تحميلــه أكثــر ممــا يحتمــل، وندرك 
دائمًا أن دور الفن هو طرح األحكام 
املعياريــة التــي تصــف مــا يجــب أن 
يكــون، وليــس ماهــو كائــٌن بالفعــل؛ 
الشــكر  تقديــم  إلــى  يدفعنــا  وهــذا 
القديــر،  املمثــل  لذلــك  والعرفــان 
صوتــه،  العالــم  بإســماع  ولجرأتــه 
فــي وقــت تخــاذل فيــه كثيــرون مــن 
عــن  أيضــًا  والشــعوب  الحكومــات 
البــوح، وبصراحة، وبصوت مرتفع 
عــن موقفــه مــن القضيــة الســورية 

وآالمها وأوجاعها.
يسرى السعيد )سورية(

القتــل  ســنوات  بعمــق  عميقــة  حفــر 
تلــو  الجثــة  والتشــرد وآالمهــا، تحتضــن 
الجثــة، ال تكتــرث ذّرات الرمــال فيهــا ملــن 
فقــد   

ً
طفــال كان  ســواء  عليهــا،  يوضــع 

يلتصــق  جنــني  مــع  دفنــت  أم  أو  عينيــه، 
طعــت جميع 

ُ
بأحشــائها، أو حتــى شــيخ ق

أطرافه. تمتص تلك الذرات قطرات الدماء، 
وكأنهــا ترتــوي من نهــر اليرموك، وتفتت 
العظــام لتفســح املجــال ملزيــد مــن الجثــث 
التــي لــم تجــد لنفســها مكانــًا ترقــد فيــه 
بســالم بعيــدا عــن الكيمــاوي وعنجهيــة 

األسد .
الــذي  النزيــف  ســورية  الشــام،  قلــب  فــي 
مــن  القلــوب  تحتضــر  االنقطــاع،  يأبــى 
مشاهد املوت السحيقة التي باتت تعاش 
كل ثانيــة، فمــن لــم يفقــد ابنــه اليــوم يفقــد 
غــدا أخــاه أو أمــه أو نفســه أو جــزءًا منهــا، 
»ذوي  قائمــة  ضمــن  بعدهــا  ليصنــف 
االحتياجــات الخاصــة«، وأي احتياجــات 
أو  ســمعه  فقــد  مــن  يطلبهــا  التــي  تلــك 
بصــره أو أعضــاءه، ســوى أن تــرد إليــه، 

ليعود للحياة .
املدافــع  وأصــوات  الباطــل  أصــوات 
األبريــاء،  آذان  والرشاشــات كلهــا تنخــر 

بجراثيــم  الطبــالت  تلــك  تلــّوث  فلمــاذا 
ينشــرها رئيــس أســدي، بتفكيــر عقيــم، 
املرّصــع  الكرســي  ذلــك  ســوى  يهمــه  ال 
الشــريفة  األيــادي  تكبــل  وملــاذا  بالذهــب، 
حــق  لهــا  ليــس  بوتينيــة  روســية  بقيــود 
التطفــل علــى تــراب مبــارك ارتــوى بدمــاء 

الشهداء، دماء الثورة والصحوة.
العربيــة  بالدنــا  فــي  اليــوم  نعيشــه  مــا 
التدخــالت  ســتقبل 

ُ
ت العقــل،  يصــرع 

املتآمــرة بالترحيــب، بل والتصفيق الحار 
مــن  حمــراء  ســجادة  علــى  املــرور  بعــد 
صنــع إيــران، ومدّرجــات بإســمنت أملاني، 
التلفــزة  وشاشــات  روســية،  ومكّيفــات 
األميركيــة تعــرض آخــر اجتمــاع ملجلــس 
مــون  كــي  بــان  يعــرب  وكعادتــه،  األمــن، 
عــن قلقــه بعــد كل جريمــة دنيئــة يحدثها 

مجلسه.
بعــد هــذا كلــه، نتســاءل: إلــى متى ســيظل 
مشــّردًا  وطنــه،  فــي  معذبــًا  الســوري 
يــذل فــي بــالد ميــركل التــي تشــفق عليــه 
 
ً
بابتســامة ماكــرة، فهــي تــرى فيه ســبيال

مبكــرة،  شــيخوخٍة  مــن  بالدهــا  إلنقــاذ 
وخلل ديموغرافي قد يهلكها مستقبال؟
دينا أحمد )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

جمال محمد إبراهيم

ــ 1 ــ
فيمــا يغلــي الشــرق األوســط وتتملمــل بلدانه 
بــن  العربيــة،  األفريقيــة  وبلدانــه  العربيــة، 
الجــوار   

ّ
فــإن نزاعــاٍت هنــا وصراعــاٍت هنــاك، 

األفريقــي يقــف حــذرًا إزاء ذلك الغليــان، وأكثر 
الصراعــات  عــدوى  تصيبــه  أن   خشــيته 
رايــات  تلــوح  الدولــي.  واإلرهــاب  والنزاعــات 
فــي  حــرام«  »بوكــو  عنــد  اإلســامي  التطــرف 
نيجيريا، وفي عمائم  اإلســاموين في دولة 
مالــي. نســمع، فــي األخبــار، عــن رغبــة رئيــس 
وزراء الكيــان الصهيونــي، بنيامن نتنياهو، 
عبرهــا  يأمــل  أفريقيــة،  بجولــٍة  القيــام  فــي 
فــي  اســتعادة  املواقــع السياســية فــي القــارة 
األفريقيــة، والتــي فقدتهــا إســرائيل منــذ أكثــر 

من ثاثة عقود.
ــ 2 ــ

حــّدث  املفّكــر جمــال محمــد أحمــد، الــذي كان 
قــِدَم  أنــه  الســودان،  لخارجيــة  وزيــرًا  يومــا 
مبعوثــا مــن رئيــس الســودان، جعفــر نميــري، 
إلــى  املاضــي،  القــرن  ســبعينيات  أوائــل  فــي 
هــواري  حينــه،  فــي  الجزائــري  الرئيــس 
بومديــن، يطلــب ســنده لتكــون الخرطوم مقرًا 
للمصــرف العربــي للتنميــة فــي أفريقيــا الذي 
اقترحــه العــرب لعــون بلــدان تلــك القــارة. كان 
الســودان يعلم بســعي الجزائر إلى استضافة 
ذلــك املصــرف. قال الرئيس الجزائري للســفير 
جمال: تقّدر الجزائر دور الســودان  اإليجابي 
بــن العــرب واألفارقــة، وتؤيــد الخرطــوم مقــرًا 
الجزائــر  إن  يهــذر:  وكـــأنه  أضــاف،  ثــم  لــه، 
 »العــرب األفارقــة«. 

ّ
ســتضمن لكــم موافقــة كل

سعد كيوان

نحــو  قبــل  الجــوي  العســكري  تدخلــه  منــذ 
الروســي،  الرئيــس  يمــارس  أشــهر،  تســعة 
لعبــة  وحذاقــٍة  بإتقــاٍن  بوتــن،  فاديميــر 
ومنهــا  الســورية،  األراضــي  علــى  الشــطرنج 
واضعــا  األوســط،  الشــرق  رقعــة  علــى  تمــّددًا 
فــي وضعيــة الحائــر  حلفــاءه قبــل خصومــه 
غيــر املرتــاح لخطط حليفه ومناوراته، إال أنه 
غيــر قــادر، في الوقت نفســه، علــى عرقلته. في 
30 سبتمبر/ أيلول 2015، فاجأ بوتن العالم 
بإطــاق مقاتاته فى األجواء الروســية، دعما 
لنظــام األســد املنهــار، معلنــا أن هدف التدخل 
هــو »مكافحــة اإلرهــاب«، ومؤكدًا أن املهمة لن 
تســتمر أكثــر مــن ثاثــة أشــهر، وليــس هنــاك 
نيــة إلرســال قــوات تدخــل بــّري، وســط تهليــٍل 
ســوري وإيراني، وســكوٍت أميركي يشــي بمن 
يعلــل النفــس بــأن يتحــّول هــذا التدخــل إلــى 

ورطة للخصم.  
فــي  بالكامــل  مقاتاتــه  بوتــن  يســحب  لــم 
نهايــة العــام كمــا وعــد، وإنمــا أعلن انســحابا 
جزئيــا، بعــد املهلــة املحــددة بنحــو شــهرين، 
معيــدًا التــوازن العســكري علــى األرض عبــر 
توجيــه ضربــاٍت موجعــة، ليس فقــط لتنظيم 
الدولــة االســامية )داعــش( وجبهــة النصرة، 
»الجيش  وإنمــا تحديــدًا للمعارضــة املمثلة بـ
الســوري الحــر«، وباقــي الفصائــل املســلحة. 
وقــد حافــظ ســيد الكرملــن علــى حــق األمــرة 
فــي املعــارك، وطائراتــه ال تتحــّرك إال بأوامــر 

إلــى  الســعي  الســودان  فــي  عليكــم  ولكــن، 
بقــي  آســيا«.  »عــرب  موافقــة  علــى  الحصــول 
املصــرف العربــي للتنمية في أفريقيا حاضرًا 
في العاصمة الســودانية إلى اآلن، يقّدم عونه 
 أو أذى، يمــّول 

ٍّ
للبلــدان األفريقيــة مــن دون مــن

أكثر مشروعاته اإلسهاُم العربي القادم أكثره 
مــن »عــرب آســيا«، أولئــك الذيــن حــّدث عنهــم 
الســبعينيات  ســنوات  فــي  وجمــال  بومديــن 

تلك.
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لنــا أن نســأل: مــا الــذي حــاق بأطــر التعــاون 
العربــي األفريقــي، حتــى نرصــد رغبــة الكيــان 
اإلســرائيلي التــي عبــر عنهــا رئيــس حكومته 
إلــى  تهــدف  مبــادرٍة  اجتــراح  فــي  نتنياهــو، 
الــدول  مــع  اإلســرائيلية  العاقــات  اســتعادة 
األفريقيــة، عبــر جولــة غيــر مســبوقة  في عدد 

من البلدان األفريقية؟
ثّمة اعتباران نقف عليهما، يفسران طرفا من 
أســباب إعــان نتنياهــو  عزمــه القيــام بجولة  
فــي القارة األفريقية. هنالك اعتبار شــخصي، 
يخــّص املذكــور وأســرته، وهــو حلــول الذكرى 
الكولونيــل  األكبــر  شــقيقه  ملقتــل  األربعــن 
جوناثــان نتنياهــو في  »عملية عنتيبي« في 
يوليــو/ تمــوز مــن عــام 1976. كان فصيــل مــن 
اختطــف  قــد  املســلحة  الفلســطينية  املقاومــة 
طائــرة »إيرفرانــس« فــي طريقهــا إلــى باريس 
من مطار اللد اإلسرائيلي، وقاموا بتحويلها 
إلى مطار عنتيبي في أوغندا. قامت إسرائيل  
بإنقــاذ الرهائــن فــي عمليــٍة جريئــة، تجــاوزت 
فيها أعرافا دولية كثيرة، واخترقت طائرتها 
أجواء عدد من البلدان، لتصل، بتواطؤ كيني 
الضابــط  األوغنــدي.  املطــار  إلــى   مفضــوح،  

األمــور،  بزمــام  ممســكا  يبقــى  كــي  روســية، 
وخدمتهــا  العمليــات  بوجهــة  ومتحكمــا 
يبقــى  وبالتالــي،  وضعهــا.  التــي  لألهــداف 
ممســكا بقدرة قوات األســد على الحركة. ولم 
يكن من شأن هذا املنحى إال أن يلقى ارتياحا 
لــدى طهــران ودمشــق مــن جهــة، وواشــنطن 
عــن  أحجمــت  التــي  وهــي  أخــرى،  جهــة  مــن 
تقديــم أي دعــم فعلــي للمعارضــة، وموقفهــا 
لألســد  الكاميــة  املطالبــة  يومــا  يتعــّد  لــم 
بالرحيــل، وهــذا فقــط فــي بدايــة األزمــة. كمــا 
العســكري،  الضغــط  أن بوتــن، وعبــر وطــأة 
أجــل  مــن  السياســة،  فــي  االســتثمار  يحــاول 
إعــادة اســتئناف مفاوضــات جنيــف إلحــراج 
 

ٍّ
بحــل القبــول  علــى  وإجبارهــا  املعارضــة، 

سياســي، ملرحلــة انتقاليــٍة بمشــاركة األســد، 
األمــن  مجلــس  قــرار  عليــه  ينــص  ملــا  خافــا 
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ولكــن الروســي ثعلــٌب محنٌك، يعــرف أن القوة 
هــي التــي تفــرض الوقائــع علــى األرض، فلــم 
تفخيــخ  وحــاول  النــار،  إطــاق  بوقــف  يقبــل 
بمجموعــٍة  »تطعيمهــا«  عبــر  املعارضــة 
وفــد  وتحجيــم  ملوســكو،  الــوالء  معقــودة 
الهيئــة العليــا للتفــاوض الســورية، املدعــوم 
من الســعودية، على طاولة املفاوضات. وهو 
يريــده هــو  مــا  أن  الوقــت عينــه،  فــي  يعــرف، 
ليــس تمامــا مــا يريــده األســد و»ولــي الفقيه« 
بينهمــا  يجمــع  مــا  أن  إال  عليــه،  الوصــي 
األزمــة  تبعــا ألســباب  املصالــح،  تقاطــع  هــو 
ومراحلها. وقد حاول النظام املكابرة بإيعاٍز 
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العربيــة  العاقــات  خارطــة  إلــى  نظرنــا  لــو 
األفريقيــة، لــن نجــد أبرز  مــن املصرف العربي 
تمويــل  فــي  وجهــوده  أفريقيــا  فــي  للتنميــة 
مشــروعات تنموية في بلدان أفريقية عديدة، 
ثــم بعــض املســاهمات املاليــة والقــروض على 
القمــم  أقــرت  الثنائيــة.  العاقــات  مســتوى 
املشــتركة خططــا طموحــة لترســيخ التعــاون 
العربــي األفريقــي، لكنــه مــا زال دون التوقــع، 
ــق 

ّ
تتحق أن  املؤمــل   

ّ
لعــل املأمــول.  مــن  وأدنــى 

بــن  بالعاقــات  ترتقــي   
ٌ
حقيقيــة شــراكاٌت 

الكتلتن، إلى آفاق أرحب من مساحة التعاون 
ســخاء  مــن  الرغــم  علــى  الحالــي.  املحــدود 
املصــرف العربــي فــي منح قروٍض ملشــروعاٍت 
فــإن  عديــدة،  أفريقيــة  بلــدان  فــي  تنمويــة 
النظــرة األفريقيــة ال تراهــا إال مكافــأة ماديــة  
ملواقــف سياســية، تجاه القضايــا العربية في 

عمومها، والقضية الفلسطينية خصوصا.
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لربما يشــكل بطء وتيرة الشــراكات العربية – 
 يفتــح الثغــرة املطلوبــة لتلج 

ً
األفريقيــة عامــا

منهــا الدولــة العبريــة، لكــن العامــل الرئيــس 

التكتيــك  هــذا  أمــام  فــي حلــب.  بفــرض هدنــٍة 
الروســي املحكــم، والــذي كان منســقا، علــى مــا 
يبــدو، مــع األميركين، لم يعد في وســع قوات 
مــع  مواجهــة  فــي  وتدخــل  تســتمر  أن  األســد 
الــروس، خصوصــا وأنهــا بحاجــة إلــى غطــاء 
موســكو الجــوي. فيمــا حــاول مقاتلــو حــزب 
اللــه وعناصــر فيلــق القــدس اإليرانــي رفــض 
الخطــة الروســية، فانعكــس األمــر ضياعــا في 
امليــدان بــن أطــراف »املمانعــة«، إذ بــات علــى 
علــى  الهدنــة  بقــرار  االلتــزام  وكتائبــه  األســد 
التــي  العســكرية  املواجهــة  وكشــفت  األرض. 
وقعــت بــن مليشــيا حــزب اللــه ومجموعــاٍت 
مــن جيــش النظــام قــرب حلب، خال األســبوع 
 

ّ
ولعــل الطرفــن.  بــن  ثقــة  أزمــة  عــن  املاضــي، 
التعليقــات التــي نشــرها إعاميــون قريبــون 
من النظام السوري، أمثال النائب في مجلس 
: »إن 

ً
الشــعب شــريف شــحادة الذي علق قائا

القــرار هــو للبــوط الســوري، وحــزب اللــه جــاء 

العربيــة،  البلــدان  انشــغال  هــو  أعانهــا  الــذي 
والعربيــة األفريقيــة، بالنزاعــات الناشــبة فــي 
الســودان،  وأيضــا  وليبيــا  واليمــن  ســورية 
الربيــع  بلــدان  كل  فــي  األحــوال  واضطــراب 
جامعــة  إن  بــل  فحســب،  ذلــك  ليــس  العربــي. 
فــي  الرمــح  رأس  كانــت  وقــد  العربيــة،  الــدول 
تعزيــز أطــر التعــاون مــع املنظمــة األفريقيــة، 
تضــاءل دورهــا حتــى فــي معالجــة القضايــا 
التــي تخّصهــا. يكفــي أن نرى النزاع الســوري 
يعالجــه وســيط دولــي فــي جنيــف، والصــراع 
اليمنــي يعالجــه ممثــل دولــي يحــاول أن يجد 
لــه مخــارج فــي الكويــت، والتنــازع  فــي ليبيــا، 
إلــى  أوكل  فيــه،  »داعــش«  أنيــاب  بانــت  وقــد 

وسيط دولي ثالث من األمم املتحدة.
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الصــورة  تبــدو  ال  األفريقيــة،  العــن  أمــام 
أطــراٍف  مــع  ملمــوس  لتعــاوٍن   

ً
مشــّجعة

عربيــة فــي املشــرق وفــي املغــرب، تحاصرهــا 
املــارد  يملــك  والزعــازع.  االضطرابــات 
القــدرات  األفارقــة،  نظــر  فــي  اإلســرائيلي، 
جولــة  إن  والعســكرية.  واملاليــة  السياســية 
تتعّمــد  والتــي  اإلســرائيلي،  الــوزراء  رئيــس 
العكــر، ســتحقق إلســرائيل  املــاء  فــي  الصيــد 
أكثــر مــا خســرته فــي عاقاتهــا األفريقية منذ 

سنوات السبعينات. 
وفيمــا قــررت القمــة العربيــة األفريقية الثالثة 
في الكويت أن تعقد قمتها الرابعة قبل نهاية 
الــدول  فــإن علــى أمانتــي جامعــة  عــام 2016، 
تســتذكرا  أن  األفريقيــة  واملنظمــة  العربيــة 
ذلــك التاريــخ املضــروب، فتعــدا عدتهما لقطع 

الطريق على املطامع اإلسرائيلية. 
)سفير سوداني سابق(

لتكشــف  جــاءت  ليحكمنــا...«،  ال  لينصرنــا 
خفايــا تــورط حــزب اللــه فــي ســورية. ال شــك 
 الطرفــن اضطــرا أن يطويــا علــى مضــض 

ّ
أن

 من كا 
ً
صفحة الصدام على أكثر من 30 قتيا

الطرفــن. وأكثــر مــن ذلك، يعتقد مقاتلو حزب 
 مجموعاٍت من الجيش الســوري تقوم 

ّ
الله أن

املعارضــة  مــن  اصطيادهــم  عمليــة  بتســهيل 
السورية، آخرها كان إطاق صاروخ تاو على 
مجموعــة مــن حــزب اللــه، ذهــب ضحيتــه أكثر 
مــن عشــرة عناصــر. وهي ليســت املــرة األولى، 

بل تكّررت خال األشهر األخيرة مرات.
هل يدخل هذا األمر ضمن ما خطط له بوتن 
وأراد حصولــه؟ األكيــد أن معركة حلب تشــكل 
حجــر الشــطرنج األســاس ضمــن لعبــة بوتــن 
األوســع واألشــمل على رقعة الشــرق األوسط، 
جميــع  فيهــا  يشــرك  أن  يريــد  لعبــة  وهــي 
والدوليــن،  اإلقليميــن  الكبــار،  الاعبــن 
بأوروبــا  مــرورًا  املتحــدة،  الواليــات  مــن  بــدءًا 
والسعودية وإيران، وحتى تركيا التي تسعى 
إلى إعادة ترميم عاقتها بالكرملن، من دون 
أن ننسى إسرائيل التي يحرص املاكر بوتن 
علــى صداقــة نظيــره بنيامــن نتنياهــو. أدرك 
بوتــن، علــى األرجح، أن ال حل عســكريا، وهو 
بات مضطرًا لتوظيف التوازن العسكري، من 
أجل فرض حل سياسي. باتت حلب )السنية( 
تلخــص أحــد أهــم أوجــه الصــراع فــي املنطقة، 
والفارســي  الشــيعي  الســني  الصــدام  أي 

العربي.
)كاتب لبناني(  

فــي  حتقــه  لقــى  الــذي  الوحيــد  اإلســرائيلي 
تلــك العمليــة، قائدهــا الكولونيــل جواناثــان 
نتنياهــو، شــقيق بنيامــن نتنياهــو. ويشــكل 
خالهــا  ز 

ّ
يعــز فرصــة  مقتلــه  ذكــرى  إحيــاء 

رئيس الوزراء اإلسرائيلي مكانته السياسية 
في الداخل. 
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أن  األهــم،  هــو  وظنــي  الثانــي،  االعتبــار 
جولــة نتنياهــو ســتمّهد الســتعادة الوجــود 
األفريقيــة.  القــارة  فــي  املفقــود  اإلســرائيلي 
وألن إســرائيل تقــرأ جيــدًا كتــاب األحــوال فــي 
الشــرق األوســط، فــإن »عــرب آســيا« و»عــرب 
أفريقيــا«، علــى وصــف جمــال محمــد أحمــد، 
عــام 2011، بأمريــن،  انشــغاٍل،  منــذ  فــي  هــم 
أولهمــا ماحقــة تداعيــات »الربيــع العربــي«، 
ما قد يراه بعضهم  نذر فوضى خاقة، أكثر 
منــه ربيعــا حميــدًا. تؤّمــل أطــراف عديــدة فــي 
ذلــك  فــي  ثمــارًا  أن  تجنــي  الدولــي  املجتمــع 
»الربيــع«،  قبــل احتــراق بســاتينه. إســرائيل 
مــن  خســائره  اســتعادة  فــي  طامــٌع   

ٌ
طــرف

تضامــن األفارقــة مــع القضايــا العربيــة منــذ 
ولــن  املاضــي،  القــرن  ســبعينيات  منتصــف 
أصابعهــا.  بــن  مــن  تفلــت  الســانحة  تتــرك 
األمــر الثانــي هــو انشــغال املنطقــة بالحــرب 
على اإلرهاب الدولي الذي شّوهه إساميون 

متطرفون في الغرب.
وقــد تدافعــت الــدول العربية لتعزيــز التعاون 
العربي األفريقي، وعقدت بشراكٍة مع االتحاد 
األفريقي، مؤتمرات قّمة  ناجحة آخرها القمة 
نوفمبــر/  فــي  الثالثــة  واألفريقيــة  العربيــة 
تشرين الثاني من عام 2013 في الكويت. لكن، 

إلسرائيل مطامع، والسوانح مغرية.

من املالي الذين ال يريدون التفاوض، وإنما 
يحلمــون بســحق املعارضــة، مطلقــن العنــان 
ملليشــياتهم اإليرانية واللبنانية والعراقية... 
فلم تنجح املحاولة، وانفرط عقد جنيف قبل 

أن يبدأ.
أعاد بوتن رســم خططه، ممهدًا الطريق أمام 
مــن  تدمــر  مدينــة  الســتعادة  النظــام،  جيــش 
قــد ســيطر عليهــا،  الــذي كان  تنظيــم داعــش 
األســد  لكتائــب  املشــبوه  االنســحاب  بعــد 
منهــا، قبــل نحــو ســنة. كان يــدرك تماما نيات 
»محور املمانعة«، واستعداده إلطاق معركة 
االســتفادة  محــاواًل  حلــب،  مدينــة  اســتعادة 
من تراجع املعارضة وفشــل الخطة الروســية. 
الســيطرة  تعنــي  حلــب  علــى  الســيطرة  وألن 
علــى  والســيطرة  الســورية،  الجغرافيــا  علــى 
ثاني أهم مدينة ســورية، وبالتالي الســيطرة 
علــى شــمال ســورية حتــى الحدود مــع تركيا، 
الحــل  يتمحــور  أن  العكــس،  علــى  يريــد،  كان 
السياســي التفاوضــي حــول حلــب، وانطاقــا 
منهــا. لذلــك، كان يخطــط إلعادة خلط األوراق 
مــن أجــل »ضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد«، 
الــزور والرقــة، بهــدف  عبــر فتــح معــارك ديــر 
املمانعــة«  الصــراع، »محــور  إضعــاف طرفــي 
مــن جهــة، وتنظيمــات »داعــش« و»النصــرة« 
وقــف  علــى  يســاعد  مــا  أخــرى،  جهــة  مــن 
العمليــات، أو علــى األقــل التخفيــف منهــا فــي 
منطقــة حلــب. وهــذا مــا حصــل عمليــا، وأدى 
إلــى تحييــد بعــض تنظيمــات املعارضــة التي 
تشــارك فــي مفاوضــات جنيــف، مــا ســمح لــه 

إسرائيل.. العودة إلى أفريقيا

بوتين ولعبة الشطرنج في سورية

يفتح بطء وتيرة 
الشراكات العربية ـ 

األفريقية ثغرة لتلج 
منها الدولة العبرية

الروسي ثعلٌب 
محنٌك يعرف أن القوة 

هي التي تفرض 
الوقائع على األرض
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برن ـ العربي الجديد

حــذرت دراســة صــادرة عــن منظمــة »إعــان 
برن« السويسرية غير الحكومية من ضلوع 
شــركات أدوية سويســرية ودولية مشهورة 
في اختبار عقاقير وأدوية في السوق املصري بشكل 
مخالــف للقانــون. وهي اختبارات ال تخالف القوانن 
املصريــة فقــط، بــل أيضــا املعايــر األخاقيــة الدوليــة 

املتعارف عليها.
الجديــد«  »العربــي  التــي حصلــت  الدراســة  وتشــرح 

درجــة أنــه ال يمكــن تخيــل مواطــن مصــري قــادر علــى 
تحمــل ثمنهــا، فبعضهــا يصــل ثمنــه إلــى مــا بــن 15 

و20 ضعف الحد األدنى من الدخل في مصر.
 إجراء اختبارات طبية في 

ّ
كما تشدد الدراسة على أن

دول غيــر مســتقرة سياســيا واقتصاديــا أمــر ينتهــك 
 
ّ
املعاييــر األخاقيــة الدوليــة املعمــول بهــا. كذلــك، فــإن
ال  مجتمعيــة  شــريحة  علــى  يجــري  الــدواء  اختبــار 
تتمتــع بــأي نــوع مــن التأمــن الصحــي. أي ال تتمتــع 
بحماية كافية للتعامل مع تداعيات هذه االختبارات.
فــي  الدراســة إجــراء اختبــارات لعقاقيــر  كمــا تنتقــد 
هــذا   

ّ
أن مــن  بالرغــم  تصنيعهــا،  مــن  أوليــة  مراحــل 

النــوع مــن االختبــارات )فــي املراحــل األوليــة( يكــون 
محفوفــا بمخاطــر عالية للغاية. ولم تقدم الشــركتان 
السويســريتان إجابــة مقنعــة حول هذا األســلوب من 

االختبارات.
بضــرورة  املصريــة  الســلطات  الدراســة  وتوصــي 
تشــديد القوانــن املحليــة املتعلقــة بإجــراء اختبــارات 
ألدويــة وعقاقيــر جديــدة لــم يتم التصريــح بتداولها. 
وعلى املستوى نفسه، توصي السلطات السويسرية 
بضرورة تشــديد الرقابة على عملية اختبار األدوية 

والعقاقير الجديدة في الدول النامية األكثر فقرًا.
فــي الوقــت نفســه، تحّمــل الدراســة شــركات األدويــة 
فــي الحالــة الصحيــة  السويســرية مســؤولية كبــرى 
واألدويــة  العقاقيــر  عليهــم  تختبــر  مــن  لجميــع 
عــن  األخاقيــة  املســؤولية  تحّملهــم  كمــا  الجديــدة. 

تبعات هذه االختبارات.
غيــر  منظمــة  هــي  بــرن«  »إعــان  منظمــة   

ّ
أن يذكــر 

 1968 عــام  تأسســت  مســتقلة  سويســرية  حكوميــة 
وتهتــم بمناهضــة العوملــة والكشــف عــن االنتهــاكات 
الناميــة  الــدول  فــي  ســيما  وال  فيهــا،  تتســبب  التــي 
هــذه  حــول  وتقاريــر  دراســات  ولهــا  فقــرًا.  واألكثــر 

االنتهاكات في مختلف دول العالم.

 »اختبــارات األدويــة الجديــدة 
ّ
علــى نســخة منهــا أن

اعتمادهــا  قبــل  األدويــة  شــركات  تجريهــا  التــي 
للتــداول بشــكل رســمي فــي الســوق املصريــة، ال تتبــع 
املعاييــر القياســية فــي مثــل تلــك األحــوال«. وتشــير 
هــذه  علــى  يقبلــون  املصريــن  مــن  شــريحة   

ّ
أن إلــى 

بصــورة  العــاج  تكاليــف  الرتفــاع  نظــرًا  املخاطــرة 
تفــوق إمكاناتهــم املادية. وبذلــك، يتحولون إلى حقل 
اختبــار لهــذه األدويــة، إمــا عــن علــم أو عــن غيــر علــم، 
 الكثيــر مــن املواطنــن الفقــراء يفضلون 

ّ
خصوصــا أن

عــدم إثــارة أســئلة فــي مقابــل الحصــول علــى دواء ال 
يملكون القدرة على تسديد ثمنه.

 شــركتي »نوفارتيــس« و»روش« 
ّ
توضــح الدراســة أن

السويسريتن تهيمنان على نصف مجال اختبارات 
األدويــة فــي مصــر، وال تراعيــان املعاييــر األخاقيــة. 
 عدم االســتقرار السياســي في مصر 

ّ
كما تلفت إلى أن

جميــع  الصحــي  التأمــن  شــمول  عــدم  مــع  يتزامــن 
املصريــن. وهــو مــا يجعــل مــن مثــل تلــك االختبــارات 
الطبيــة أمــرًا محفوفــا باملخاطــر، إذ ُيضطر الكثيرون 
إلــى القبــول بهــا، كآخــر أمــل للحصــول علــى متابعــة 
كذلــك،  تكاليفــه.  لهــم تحمــل  يمكــن  طبيــة وعــاج ال 
تلــك  فــي  يشــتركون  الفقــراء  هــؤالء   

ّ
بــأن الزعــم   

ّ
فــإن

االختبارات بمحض إراداتهم، أمر مشكوك فيه.
الدراســة، حرصــت منظمــة  إلضفــاء مصداقيــة علــى 
 
ّ
»إعان برن« على نشــر رد الشــركتن اللتن أكدتا أن
 األدوية 

ّ
إجراء هذه االختبارات يستند إلى حقيقة أن

املطروحة لاختبار هي التي من املفترض أن تحصل 
 
ّ
علــى ترخيــص بالتــداول فــي مصــر. لتــرّد املنظمــة أن

ثلــث األدويــة التــي تــم اختبارهــا ليســت هنــاك خطط 
لطرحهــا فــي األســواق املصريــة، بــل لــم تحصــل علــى 
أوروبــا والواليــات  فــي  للتــداول حتــى  أي ترخيــص 
 ثلثي األدوية التي حصلت 

ّ
املتحدة األميركية. كما أن

علــى ترخيــص تداول خــارج مصر، باهظة الثمن إلى 

مجتمع
أعلــن االتحــاد األوروبــي، أمــس األربعــاء، عــن تخصيص حزمــة مالية بقيمة 165 مليــون يورو لدعم 
مشــاريع جديــدة مــن ضمــن مشــاريع »الصندوق اإلقليمــي لاتحاد األوروبي«، الذي أنشــئ لصالح 
هــا ســوف تحــّول األمــوال للبــدء في 

ّ
الاجئــن الســورين. وذكــرت املفوضيــة األوروبيــة، فــي بيــان، أن

مشــاريع جديدة، مثل تعليم أطفال الاجئن الســورين في تركيا وتوســيع منشــآت شــبكات املياه 
 الصنــدوق يدعــم مشــاريع مختلفــة 

ّ
والصــرف الصحــي فــي الواليــات التركيــة الجنوبيــة. ُيذكــر أن

)األناضول(  من تركيا واألردن ولبنان. 
ّ

لاجئن السورين في كل

كشــفت دراســة حديثة عن ميزة إضافية للرضاعة الطبيعية، وبّينت أن األطفال الذين يتغذون من 
حليب األم بشكل حصري خال األشهر الستة األولى هم أقل عرضة لاضطرابات السلوكية خال 
مرحلة الطفولة. وأوضح الباحثون في املركز األفريقي لصحة السكان في جنوب أفريقيا، أن حليب 
األم يقي املواليد من االضطرابات السلوكية التي قد تحدث لألطفال بن سن السابعة والـ 11 عاما. 
وقــال الباحثــون إن اضطرابــات الســلوك تبــدأ فــي مرحلــة الطفولــة وتســتمر حتــى ســنوات املراهقة، 
)األناضول( وتعيق الطفل عن إنشاء عاقات اجتماعية سليمة مع غيره. 

الرضاعة الطبيعيّة تقي األطفال اضطرابات السلوك165 مليون يورو لدعم الالجئين في تركيا

صيدا ـ انتصار الدنان

بحلول شــهر رمضان، يتهافت الناس على 
شراء الحلويات، خصوصا القطايف. وهي 
عبارة عن عجن يمكن أن ُيحشــى بالقشــدة 
أن  اللــوز. ويمكــن  أو  الجــوز  أو  الجبنــة  أو 
بالزيــت.  مقليــا  أم  القطــر،  مــع  نيئــا  يــؤكل 
هــا 

ّ
فإن اللذيــذ،  طعمهــا  إلــى  باإلضافــة 

الحلويــات  أصنــاف  بــن  ثمنــا  األرخــص 
األخرى خصوصا الرمضانية منها.

فــي  شــعبية  األكثــر  الشــاكرية،  منطقــة  فــي 
مدينــة صيــدا، جنــوب لبنــان، يكثــر بائعــو 

هــؤالء  مــن  رمضــان.  شــهر  فــي  القطايــف 
أحمــد خلــف، وهو عامل فــرن للمناقيش في 
الفــرن منــذ 15  فــي  يقــول: »أعمــل  األســاس. 
نــا فــي شــهر رمضــان نغلــق الفــرن 

ّ
عامــا، لكن

فــي النهــار ونصنع حلــوى القطايف التي ال 
يســتغرق عجنهــا وقتــا كبيــرًا، فتحضيرهــا 
صّبهــا   

ّ
فــإن كذلــك  ســاعة.  ربــع  يتجــاوز  ال 

خمــس  مــن  أكثــر  يســتغرق  ال  النــار  علــى 
دقائــق، وذلــك بحســب قــوة النــار. يشــير إلى 
الفــرن جيــدة وذلــك  فــي  املبيعــات   نســبة 

ّ
أن

بســبب الســعر املتدنــي لكيلوغــرام القطايف 
لديهــم. ففي املحــات األخرى خارج املنطقة، 

آالف  بخمســة  الواحــد  الكيلوغــرام  ُيبــاع 
ليــرة لبنانيــة )3.33 دوالرات أميركيــة(، أّمــا 
ليــرة  فــي فرنهــم فالكيلوغــرام بثاثــة آالف 
)دوالريــن(. يعــزو ذلــك إلــى صعوبــة أوضاع 
النــاس االقتصاديــة: »شــهر رمضــان وحــده 
يشكل عبئا اقتصاديا على الناس، ويحتاج 
إلى مصاريف عديدة. مع ذلك، هم في حاجة 
إلى الحلويات. ُيقبلون على شراء القطايف، 
 

ّ
وكل الحلويــات،  بــن  ثمنــا  األقــل  هــا 

ّ
ألن

شخص يحشوها بحسب قدرته املادية«.
»بســبب  فيقــول:  املناقيــش،  فــرن  عــن  أّمــا 
الصيــام نقفــل الفــرن فــي النهــار، مــع عــدم 

اإلقبــال علــى املناقيــش. نعــّوض ذلك بصّب 
مــن  املناقيــش  ، نخبــز 

ً
ليــا لكــن  القطايــف. 

أجــل الســحور. ومــع املناقيــش نعمــل علــى 
بالفطائــر  الخاصــة  الطلبيــات   

ّ
كل إعــداد 

ومعجنات اللحم بعجن وغيرها«.
أّمــا عــن حجــم املبيعــات فــي شــهر رمضــان، 
 

ّ
فيقــول: »باملقارنــة مــع غيــر رمضــان، يقــل

النصــف  فــي  كثيــرًا  املناقيــش  بيــع  حجــم 
األول من الشــهر. بعد ذلك، يرتفع تبعا مللل 
النــاس مــن تنــاول الطعــام الغنــي باللحــوم 
اإلفطــار  إلــى  الدعــوات  وكثــرة  والدجــاج، 
مــن قبــل الجمعيــات واملؤسســات الخيريــة. 

وهــو  بعجــن،  اللحــم  بيــع  يرتفــع  بذلــك، 
أساســي فــي تلــك الدعــوات«. يضيــف: »فــي 
فترة الســحور يزداد الطلب على املناقيش، 
فتتحّسن نسبة البيع إلى ما فوق النصف. 
نا نعتمد في الغالب على بيع القطايف 

ّ
لكن

حتى نعّوض بالكامل خســائر انقطاع بيع 
املناقيش في نهار رمضان«.

شــهر رمضان في الشــاكرية وباقي مناطق 
صيــدا القديمــة مختلــف عــن مناطق أخرى، 
 األلفة واملحبة تجمعان 

ّ
بحسب خلف، إذ إن

بــن النــاس جميعــا، مهمــا غّصــت املنطقــة 
باملتسّوقن والباعة على حد سواء.

القطايف... حلويات رمضان األرخص في صيدا

برن«  »إعالن  عن  الصادرة  الدراسة  توضح 
وحــده،  الماضي  شباط  فبراير/  شهر  أّن 
من  أكثر  ــة،  أدوي اختبار  عملية   57 شهد 
سرطانية،  أورام  بعالج  يتعلق  نصفها 
قدرة  كلفته  تتجاوز  الــذي  العالج  وهو 
تشير  كما  المصريين.  المواطنين  غالبية 
السويسريتين  الشركتين  تورط  إلى  الدراسة 
هذه  في  بالتحديد  و»بوش«  »نوفارتيس« 
كانت  اختبار  عملية   28 إّن  إذ  االختبارات، 

تابعة لهما بالذات.

57 اختبارًا 
في شهر واحد

سالمة عبد الحميد

في لبنان، تحتدم منذ فترة أزمة شاطئ 
عمومي جنوب العاصمة بيروت، يسميه 

العامة »الرملة البيضا«، ويحاول متنفذون 
سبق لهم االستيالء عليه بطريقة يرى فيها 

البعض قضية فساد أو استغالل نفوذ، 
التربح منه.

الشاطئ، يمكن للكافة االستمتاع ببحر 
بيروت من خالله دون تكلفة، أو بتكلفة 

زهيدة تتلخص أحيانًا في كوب من الشاي 
أو فنجان من القهوة.

أثار ناشطون لبنانيون القضية، وحولوها 
قضية رأي عام، وحشدوا لحماية الشاطئ، 

أو باألحرى حقوق املواطنني في الشاطئ، 
رافضني تحويله إلى منتجع مغلق، أو شاطئ 

يمنع دخوله إال ألشخاص بعينهم يملكون 
املال أو السلطة.

ظلت القضية تشتعل وتهدأ منذ سنوات، 
لكن قبل أيام بدأت جرافات تابعة للمتنفذين 
تهدم خيامًا قائمة منذ سنوات في الشاطئ، 

ما يعني بدء مرحلة املواجهة بني النشطاء 
واملتنفذين، وهي مواجهة معروفة نهايتها 
مقدمًا في كل أنحاء العالم، وعادة تنتهي 

قبل أن تبدأ في العالم العربي، بتنفيذ رغبات 
املتنفذين وأصحاب املال.

ذكرتني صورة الجرافة التي بدأت العمل في 
شاطئ »الرملة البيضا« في بيروت، بمشهد 

جرافة أخرى كانت تقوم بمهمة مماثلة ال 
 
ً
تفارق ذهني أبدًا. كانت الجرافة الثانية بطال
في مسلسل مصري شهير بعنوان »الراية 

البيضا«. املسلسل الذي كتبه الراحل أسامة 
أنور عكاشة وأخرجه محمد فاضل وعرض 

عام 1988، يحكي عن مبنى تراثي يحاول 
أكاديمي مصري حمايته بمشاركة اثنني 

من املثقفني الشباب، في مواجهة محاوالت 
تاجرة تستغل املال والنفوذ للسيطرة على 

كل شيء.
وبينما كان األكاديمي وفريقه يستخدمون 
القانون والوثائق إلثبات حق املجتمع، كانت 
التاجرة تستخدم الفساد والرشاوى لكسب 

املعركة التي بدأت عاصفية وانتهت دموية.
املقارنة بني الواقعة البيروتية الحقيقية، 

والواقعة التليفزيونية التي جرت أحداثها 
في مدينة اإلسكندرية املصرية، تبدو مثيرة 
بالفعل، فالحق في الحالتني واضح، والفساد 
أيضًا واضح، حتى إن تشابه االسم يبدو من 

تصاريف القدر.
في الحلقة األخيرة من املسلسل تجمع 

الرافضون لهدم املبنى التراثي من جانب 
التاجرة الجشعة التي ترغب في إنشاء بناية 
تجارية ضخمة مكانه، جلسوا على األرض 
بعد أن شبكوا أيديهم في مواجهة الجرافة 

التي تستعد للهدم.
انتهى املسلسل التليفزيوني بالجرافة في 

طريقها إلى املبنى التاريخي، رغم كون 
الطريق مفروشًا بأجساد مستعدة للموت 
دهسًا بعد أن رفض أصحابها االستسالم 
ورفع »الراية البيضا«، بينما ال يعرف بعد 
مشهد النهاية في قضية »الرملة البيضا« 

التي يحاول النشطاء الحشد لها على غرار 
حملة »طلعت ريحتكم«.

عسى أال تكون النهاية متشابهة.

الرملة البيضا 
و»الراية البيضا«

مزاج
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للتهميش  تعرّضًا  الفئات  أكثر  من  هؤالء  لألرامل.  العالمي  اليوم  إنّه 
والعزل، أّما إساءة معاملتهّن وأطفالهّن فهي من أخطر انتهاكات 

حقوق اإلنسان. في سورية، يكثر عددهّن اليوم

ليل العاصمة يتحّول إلى نهار

»غبقة« و»قرقيعان« في رمضان الكويت

1819
مجتمع

لبنى سالم

 يوم تفقد عشرات النساء 
ّ

في كل
 نــتــيــجــة 

ّ
الــــســــوريــــات أزواجــــــهــــــن

ــــاد،  ــبـ ــ ــن الـ ــطـــحـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــــحـــــرب الـ
ويبدأن بعيش واحدة من أصعب التجارب 
ــرأة فـــي حــيــاتــهــا.. ألــم  ــ الــتــي قـــد تــمــّر بــهــا امـ
صارمة  اجتماعية  وقــيــود  وضــغــوط  الفقد 
وتــمــيــيــز ووصــمــة بــا ســبــب. وبــــداًل مــن أن 
تجد األرمــلــة مــن يعينها ويــســانــدهــا، تقع 
أو  استغالها  يــحــاول  أو  يراقبها  مــن  على 
الضغط عليها. ويضاف إلى هموم األرامل، 
، واجــــب تــأمــن دخـــل مــادي 

ّ
األمـــهـــات مــنــهــن

إلعالة األوالد وتربيتهم.
عا وصفاء امرأتان شابتان عانتا في مجتمع 

متزّمت، بعدما ترّملتا. هذه حكايتاهما.

عال... ترّملت مرّتَين
تــحــكــي هــــدى بـــحـــزن عـــن عـــا ابـــنـــة خــالــتــهــا 
وصديقة طفولتها، وكيف فقدت صلتها بها. 
ها )25 عامًا( وتتحّدر مثلها 

ّ
هي في مثل سن

من ريف مدينة إدلب. تعمل هدى، اليوم، في 
مدينة غازي عنتاب في تركيا، أّما عا التي 
بع أسرتها تقاليد متشددة تجاه الفتيات، 

ّ
تت

فقد تركت دراستها وتزّوجت من ابن عمها. 
ــارات الــنــظــام على  ــ  األخـــيـــر تــوفــي فـــي غـ

ّ
لــكــن

القرية، بعد أشهر عّدة من زواجهما.
 »عـــا يــتــيــمــة األم، فيما 

ّ
إلـــى أن تــشــيــر هـــدى 

يــقــاتــل والــدهــا وأخــوهــا فــي إحـــدى الكتائب 
ــاة زوجـــهـــا األّول قـــررا  ــ الــعــســكــريــة. عــقــب وفـ

يني 
ّ
كــان يعز »الجميع   

ّ
أن وتذكر صفاء كيف 

بوجود أرامل كثيرات غيري في حّينا، وكيف 
ــنــي 

ّ
إن إذ  أخـــاف  أال  ــي 

ّ
مــن كـــان بعضهم يطلب 

سوف أجد ابن الحال الذي يستر علّي، فأنا 
 ذلك كان يرعبني، وشعرت 

ّ
ما زلت صغيرة. كل

فـــي لحظة  إلــــى جــحــيــم   حــيــاتــي تـــحـــّولـــت 
ّ
أن

واحــدة. لم تفلح كل محاوالتي إلقناع والدي 
الحقيقة، كان  ى والدتي. في 

ّ
وإخوتي وال حت

وضــعــهــم املــــادي صعبًا وكــانــوا يــخــافــون من 
تحّمل أعبائنا املادية«.

ــة، جـــــاء خـــــاص صـــفـــاء عـــلـــى يــد  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ فــ
ــة الــعــريــس. تــقــول:  ــعــه. زوجــ

ّ
شــخــص لــم تــتــوق

كثيرًا  منها  خجلة  كنت  هاني.  أم  »قصدتني 
ــزواج  ـــنـــي لــســت مــوافــقــة عــلــى الــ

ّ
وأخــبــرتــهــا أن

مـــن زوجـــهـــا. عـــرضـــت عـــلـــّي أن تـــؤّمـــن لـــي من 
يوصلني إلــى تركيا بــأمــان وفــرصــة عمل في 
املجال  فــي هــذا  إذ كنت أعمل  مشغل خياطة، 
قــبــل الــــــزواج«. وهــــذا مــا حــــدث. ســافــرت املـــرأة 
ــا املـــتـــوفـــي إلــى  ــهـ الـــشـــابـــة بــمــســاعــدة أخ زوجـ
 
ّ
تركيا وبدأت العمل هناك. تشير صفاء إلى أن
 أهلي لم يقفوا إلى 

ّ
 في قلبي هو أن

ّ
»مــا يحز

جانبي أو يساعدوني بعدما فجعت بأحمد. 
 هــمــهــم مـــا يــقــولــه الـــنـــاس، ولــــو على 

ّ
ــل كــــان كــ

حــســاب حياتي وحــيــاة طفلي. كــانــوا يــّدعــون 
أنهم يــريــدون لي حياة كريمة وســتــرة. كانوا 
يستطيعون ذلك، من دون إجباري على هكذا 
 
ّ
لكن نــجــوت،  ــنــي 

ّ
أن »املضحك  وتتابع:  زواج«. 

أبو هاني تزّوج من أرملة غيري. بالنسبة إليه 
للزواج  الشهداء فرصة  أمثاله، زوجــات  وإلــى 

بتكاليف قليلة«.

تشاهد في صالة 
التراويح مجموعة تصلي 

وأخرى تشرب القهوة 
وثالثة تتحادث في ما 

بينها

كّل ذلك كان يرعبني، 
وشعرت بأّن حياتي تحّولت 

إلى جحيم في لحظة 
واحدة

ها 
ّ
أن أخبرتني  معهما.  مقاتل  من  تزويجها 

ها ال تستطيع الرفض. 
ّ
ال ترغب في ذلك، لكن

ها لم تعد 
ّ
كانت تبكي، طوال الوقت، وتقول إن

عرفت  بها.  يتاجران  هما 
ّ
وإن بــاألمــان  تشعر 

مع زوجها الثاني حياة أشبه بالجحيم، قبل 
ى بعد نحو سنة في إحدى املعارك. 

ّ
أن يتوف

ن. رأيتها في 
َ
ن في أقل من سنت

َ
وترّملت مّرت

ها تكبرني 
ّ
 وبــدت وكأن

ً
الــعــزاء، كانت حــامــا

بعشر سنوات«.
تتابع هــدى »حــن ولـــدت عــا طفلها، كانت 
تــعــيــش فـــي مـــنـــزل أخــيــهــا. كـــانـــوا يــضــّيــقــون 
ــيـــرًا، ثــــم عــــرضــــوا عــلــيــهــا الــــــزواج  ــثـ عــلــيــهــا كـ
الـــثـــالـــث. لـــم أصـــــّدق كــيــف بــــات األمــــر يــحــدث 
اقتراب  بهذه السهولة. عانت عا نفسيًا مع 
ها 

ّ
موعد عقد قرانها الثالث. قالت لي مّرة إن

تريد أن تتبّرع بابنها لعائلة في تركيا، وفي 
أفضل من   موته 

ّ
قتله، ألن تريد  ــهــا 

ّ
إن أخــرى 

حــاولــت مساعدتها  كــهــذه.  حــيــاة  يعيش  أن 
بــتــأمــن فــرصــة لــهــا لــلــهــروب مــع طفلها إلــى 
األمر  اكتشف   والدها 

ّ
لكن منزلنا في تركيا، 

وُحــبــســت فــي الــبــيــت ريــثــمــا تـــتـــزّوج. حــاولــت 
بعدها أن تنتحر، لكنهم أنقذوها. ومن ذلك 
 

ّ
الحن، لم أستطع التواصل معها. قطعوا كل
ها تزوجت«.

ّ
الصات بيننا. وأخيرًا عرفت أن

ن 
َ
ا نحلم أن نصبح مهندست

ّ
تقول هدى: »كن

نجاحًا  ق 
ّ
تحق أن  أخـــاف  وكــنــت  ن. 

َ
معماريت

أكــبــر مـــن نــجــاحــي فـــي املــســتــقــبــل. اتــفــقــنــا أن 
نــتــزّوج وننجب أطــفــااًل فــي أوقـــات متقاربة، 
 ضريبة الحرب ندفعها 

ّ
حتى يلعبوا معًا. لكن

 عـــا وكــثــيــرات غــيــرهــا يدفعن 
ّ
جــمــيــعــًا. لــكــن

ــف املجتمع 
ّ
ضــريــبــة مــضــاعــفــة، ضــريــبــة تــخــل

وظلمه. ال أصدق الحال الذي وصلت إليه«.

صفاء... هرّبتها ضرتها 
ي 

ّ
لم يكن قد مضى سوى أسابيع عّدة على تلق

صفاء )24 عامًا( من حلب، خبر مقتل زوجها 
أحـــمـــد تــحــت الــتــعــذيــب فـــي ســـجـــون الــنــظــام 
 
ّ
أن الــســوري، حتى أعلمها والــدهــا وإخوتها 
أبو هاني صاحب محل البقالة املجاور تقّدم 
لــلــزواج منها، وأنــهــم وافــقــوا وســوف تتزّوج 
بــعــد انــتــهــاء الـــعـــّدة. تـــقـــول: »حـــن اعــتــرضــت 
ــي بكثير، وضعوني 

ّ
ــه مــتــزّوج وأكــبــر مــن ـ

ّ
ألن

ه سوف 
ّ
أمــام األمــر الواقع وهــّددنــي أخــي بأن

ــلـــي كـــخـــادمـــة إن لــم  ــنـــزل أهـ ــــى مـ يــعــيــدنــي إلـ
ــزّوج، رافــضــًا أن أعــيــش فــي مــنــزل وحــدي  ــ أتــ
ني كنت وحيدة طوال 

ّ
بعد اآلن، خصوصًا أن

راضـــن«. تضيف:  ولــم يكونوا  اعتقاله  فترة 
»لــم أكــن قد استفقت من صدمة مــوت أحمد. 
كيف يمكن أن أنسى زوجــي بكبسة زّر؟ لقد 
تزوجنا عن حّب. وولدي مجد، لم أعرف كيف 
أضعه تحت رحمة رجل من أمثال أبو هاني«.

كثيرة هي العادات التي 
يحييها الكويتيون في 

شهر رمضان. وال يتعلق 
األمر بعبادات وصلوات 

فقط، بل يقترن أكثر بما 
يتخذ طابع االحتفاالت 

التي تمتد من الرجال إلى 
النساء واألطفال

الكويت ـ خالد الخالدي

الــثــقــافــة الكويتية مميز  شــهــر رمــضــان فــي 
ــيـــة فـــحـــســـب، بــل  ــنـ ال بـــســـبـــب مـــكـــانـــتـــه الـــديـ
ــفــــاالت.  ــتــ ــــن احــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــــــا فـــيـــهـــا مـ
فــالــكــويــتــيــون يــحــّولــون كــل ليلة مــن ليالي 
ــنـــي  ــفـــالـــي وديـ ــتـ ــــى مـــهـــرجـــان احـ الـــشـــهـــر إلــ
يتحول  العاصمة  ليل  ويــكــاد  واجــتــمــاعــي. 

إلى نهار، مع حركة الناس الطارئة.
تحرص ربات املنزل على إعداد قوائم الشراء 
الــتــي تتضمن  الــفــضــيــل،  بالشهر  الــخــاصــة 
أنواعًا من املأكوالت واملشروبات ال تجدها 
فــــي غـــيـــر رمــــضــــان. وتــــحــــرص الــجــمــعــيــات 
ــز الــتــســوق الــعــامــة على  ــراكـ الــتــعــاونــيــة ومـ
تقديم عروض وخصومات هي الكبرى في 
الغذائية.  للمواد  بالنسبة  العربي  الخليج 

وتستمر هذه العروض طوال أيام الشهر.
تتحدث أم أحمد، وهي ربة منزل لـ »العربي 
الجديد« عن العادات الرمضانية العصرية: 
»في شهر رمضان ينام الجميع خصوصًا 
املـــراهـــقـــن الــــذيــــن لـــيـــس لـــديـــهـــم دراســـــــة أو 
ملشاهدة  يــقــومــون  ثــم  الظهيرة،  حتى  عمل 
ــار. بــعــدهــا  ــطــ ــا قــبــل اإلفــ املــســلــســات إلــــى مـ
عائاتنا  تبدأ  حيث  الحقيقي،  الــيــوم  يبدأ 
بالتزاور. وفي بعض األيام تفطر العائات 
لدى عائات أخرى في جو عام من املحبة«. 
ها جدة جديدة: »رزقت 

ّ
تشير أم أحمد إلى أن

بأول أحفادي قبل فترة قريبة. يزورنا ابني 
الـــذي يسكن خـــارج بيتنا فــي بعض األيــام 
لــيــفــطــر مــعــنــا هـــو وابـــنـــه وزوجــــتــــه. ويــأتــي 
إلينا أقارب آخرون في األيام األخرى. قيمة 
رمضان بالنسبة إلينا ككويتين ال تكتمل 

إال بوجود العائلة«.
مــن جــهــتــهــا، تــقــول حــصــة وهـــي طــالــبــة في 
جامعة الكويت لـ »العربي الجديد«: »شهر 
رمضان يعني بالنسبة لي وبالنسبة لبقية 

ــتــــولــــى الــــــدولــــــة تــنــظــيــم  مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، تــ
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــديـــنـــيـــة بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف فــي 
ــان، فــتــلــقــى الـــــــدروس الــديــنــيــة  شــهــر رمــــضــ
 صـــاة عــصــر، وتــقــام 

ّ
فــي املــســاجــد بــعــد كـــل

الحلقات العامة لتحفيظ القرآن واملسابقات 
من  شــديــدة  رقــابــة  وســط  الثقافية  الدينية 

الحكومة خوفًا من تسلل املتطرفن إليها.

تــتــنــوع مــوائــد اإلفــطــار فــي الــكــويــت بتنوع 
حــجــم مـــدخـــول الـــعـــائـــات وعـــــدد أفــــرادهــــا، 
 أطـــبـــاقـــًا رئـــيـــســـيـــة مـــثـــل »املـــجـــبـــوس« 

ّ
لـــكـــن

و»التشريب« تكون متواجدة على كل مائدة 
بيت كويتي، باإلضافة إلى أطباق الحلوى 
الــشــعــبــيــة مــثــل »الــلــقــيــمــات« و»الــقــطــايــف« 

و»القرص العقيلي«.
تــقــام بــعــد صـــاة الــتــراويــح حــتــى الــســحــور 
ـــســـمـــى »الـــغـــبـــقـــة« حــيــث 

ُ
حـــفـــلـــة جـــمـــاعـــيـــة ت

البيوت لتناول  يجتمع األصــدقــاء في أحــد 
الحلويات والتواصل مع بعضهم البعض. 
وتعتبر »الغبقة« تقليدًا خليجيًا عريقًا كما 
يــقــول بــاحــثــون اجــتــمــاعــيــون وتــاريــخــيــون، 
جـــاء أصـــل كلمتها مــن الــغــبــوق وهـــو األكــل 
الحكومية  اإلدارات  وتــحــرص  الــلــيــل.  ــر  آخـ
والـــشـــركـــات الــخــاصــة عــلــى إقـــامـــة »غــبــقــة« 
أيضًا،  ملوظفيها  رمضان  شهر  في  سنوية 

حيث أصبحت هــذه الــعــادة بــروتــوكــواًل في 
العاقات العامة للشركات واملؤسسات.

 لـــيـــلـــة خــامــس 
ّ

ــــي، وفـــــي كـــــل ــــاضـ االثــــنــــن املـ
عــشــر مـــن رمـــضـــان، يــخــرج أطـــفـــال الــكــويــت 
إلــــى الــــشــــوارع احـــتـــفـــااًل بــالــقــرقــيــعــان وهــي 
ــادة اجتماعية قــديــمــة تــطــورت مــع مــرور  عـ
شعبيًا  كرنفااًل  لتصبح  الكويت  في  الزمن 
عليه  وتقوم  األغاني  أجله  من  ؤلف 

ُ
ت مهمًا 

اقــتــصــادات مــتــعــددة. يلبس األطـــفـــال الــزي 
الــشــوارع  طارقن  فــي  الشعبي ويخرجون 
أبــــواب الــبــيــوت األخــــرى مــغــنــن: »قرقيعان 
وقرقيعان .. بينت قصّير ورمضان« طالبن 

الحلوى من سكانها.
يــتــحــّول لــيــل الــكــويــت إلــــى نـــهـــار فـــي شهر 
رمــضــان ، حــيــث تــزدحــم شــــوارع العاصمة 
وتتعطل حركة املــرور فيها. واملختلف هذا 
العام انتشار أمني غير مسبوق بعد حادثة 
تفجير مسجد الصادق العام املاضي. تغص 
أســــواق الــكــويــت بــاملــتــســوقــن واملــتــســوقــات 
الراغبن في التبضع استعدادًا لعيد الفطر 
بسبب تعذر الخروج صباحًا لحرارة الجو 

التي وصلت إلى 51 درجة مئوية.
كــمــا تــحــرص املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة على 
تــقــلــيــص الـــــــــدوام تــخــفــيــفــًا عـــلـــى املــوظــفــن 
الساعة  عند  ابتدائه  من  فبداًل  واملراجعن. 
 الــســاعــة الــعــاشــرة. 

ُ
الــســابــعــة صــبــاحــًا، يــبــدأ

الــواحــدة ينتهي  وبــداًل من انتهائه الساعة 
الساعة الثانية ظهرًا.

ويصلي الكويتيون صاة القيام في العشر 
األواخــــــــر مــــن رمــــضــــان فــــي مــســجــد الـــدولـــة 
الكبير الذي يحتل مساحة تبلغ 45 ألف متر 
مربع في قلب العاصمة الكويت وأمام قصر 
املسجد  سيستوعب  حيث   ،

ً
مباشرة الحكم 

هذه السنة أكثر من 50 ألف مصٍل في الليلة 
الواحدة وسط إجراء أمني مشدد كما يقول 

مسؤولوه.
إمــام مسجد  املطيري وهــو  ويقول عبدالله 
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ وخــــطــــيــــب جـــمـــعـــة لـــــ
شهر  لــيــس  للكويتين  بالنسبة  »رمــضــان 
ــر فـــرح  ــهـ ــقــــط، بــــل هــــو شـ ــد فــ ــبـ ــعـ ــام وتـ ــيــ صــ
ـــرور. أنــــت تــشــاهــد فـــي صــاة  ــ وعــــبــــادة وســ
 مــجــمــوعــة تــصــلــي وأخـــرى 

ً
الـــتـــراويـــح مــثــا

ــتـــحـــادث فــــي مــا  ــة تـ ــثـ ــالـ ــهـــوة وثـ ــقـ تـــشـــرب الـ
املختص  املسجَد  الشهر  بينها. يحّول هذا 
اجتماعية،  نحل  خلية  إلــى  فقط،  بالعبادة 
الكريم بالنسبة  الشهر  هــذه هي قيمة هــذا 

إلينا ككويتين«.

الــــطــــاب، الـــكـــفـــاح فـــي حـــضـــور مــحــاضــرات 
الــجــامــعــة صــبــاحــًا والــتــعــبــد وزيـــــارة األهــل 
واألقارب مساًء. استعددت لفعاليات الشهر 
عن طريق شراء الدراعة )زي كويتي أصيل 
املناسبات  في  ترتديه سابقًا  النساء  كانت 
العامة أما اليوم فأصبح دوره محصورًا في 
الدينية(.  املــنــاســبــات  وبقية  رمــضــان  شهر 
الــتــي تديرها  املــشــاغــل  مــن  ــادة  عـ نشتريها 
غالبًا نــســاء كــويــتــيــات. كما تــقــام املــعــارض 
الخاصة بهذا الزي قبل حلول رمضان بمدة 

طويلة«.
تضيف حصة: »أذهــب إلى صاة التراويح 
مـــع شــقــيــقــاتــي فـــي املــســجــد املــقــابــل لبيتنا 
ــيـــســـت دائــــمــــة ألنــنــا  بــــفــــتــــرات مــتــقــطــعــة ولـ
ننشغل أحــيــانــًا بــالــتــســوق مــن أجـــل العيد. 
 يــوم في 

ّ
لكن في العشر األواخـــر نصلي كــل

مسجد الدولة الكبير«.

أرامل سوريّات تحت 
رحمة المجتمع

غذاء التونسيين... 
ثلثه في القمامة

يلقي التونسي سنويًا 
600 مليون دوالر 

من الغذاء في المزابل

تونس ـ مريم الناصري

ــة الــخــاصــة  ــذيــ تــتــغــّيــر عــــــادات اســـتـــهـــاك األغــ
إلى أخرى.  التونسية من مناسبة  بالعائات 
وتسّجل أعلى مستويات ذلك االستهاك خال 
رمضان،  فيه شهر   

ّ
يحل الــذي  الصيف  فصل 

ص عدد الوجبات خال هذا 
ّ
على الرغم من تقل

ن.
َ
ن اثنت

َ
الشهر من ثاث وجبات إلى وجبت

الغذاء   
ّ
بــأن لاستهاك  الوطني  املعهد  يفيد 

التي  املنتجات  مجموع  مــن   %33 نحو  ل 
ّ
يمث

استهاك  نسب  وأعلى  التونسي.  يستهلكها 
ــعــــجــــون الـــطـــمـــاطـــم  ــــي ملــ لــــلــــمــــواد غــــذائــــيــــة هــ
التونسيون  مــنــه  يستهلك  الـــذي  )الـــبـــنـــدورة( 
 ســنــويــًا. ويــصــل 

ّ
عــمــومــًا نــحــو 100 ألــــف طــــن

 200 إلــى  اللن  القمح  لعجن  الــفــرد  استهاك 
كيلوغرام سنويًا، و16.7 كيلوغرامًا من السكر 
كــان يستهلك  األخيرة بعدما  السنوات  خــال 
يستهلك  كذلك   .2010 عــام  فــي  كيلوغرامًا   14
 
ّ
أن علمًا  يوميًا،  امللح  من  غرامًا   12 التونسي 
املعّدل الذي تنصح به منظمة الصحة العاملية 

هو خمسة غرامات على أقصى تقدير.
تــلــك املـــؤشـــرات الــتــي رصــدتــهــا مــنــظــمــات في 
تـــونـــس، دفـــعـــت بــبــعــض تــلــك املــنــظــمــات إلــى 
 االســتــهــاك الــتــونــســي فــي ارتــفــاع 

ّ
الــتــأكــيــد أن

ــًا تــلــك  ــتـــجـــات خـــصـــوصـ ــنـ ــلــــب املـ مــســتــمــر ألغــ
ــى تـــبـــذيـــر أكــثــر  ــ ــا أّدى إلـ ــة. وهــــــذا مــ املــــدعــــومــ
املــنــتــجــات الــغــذائــيــة وإتــافــهــا. وفـــي الــســيــاق، 
 
ّ
يــشــيــر املــعــهــد الـــوطـــنـــي لــاســتــهــاك إلــــى أن
ــواد الــغــذائــيــة الــتــي  ــ الــتــونــســي يــلــقــي ثــلــث املــ
ما  سنويًا  يلقي  كــذلــك  القمامة.  فــي  يبتاعها 

املزابل،  في  أميركي  دوالر  مليون   600 قيمته 
منها 55 مليون دوالر من الخبز فقط.

والــزراعــة  األغــذيــة  منظمة  تفيد  جهتها،  مــن 
 نسبة التبذير ترتفع 

ّ
التونسية في دراسة بأن

في شهر رمضان، إذ يبلغ معدل إنفاق الفرد 
الــتــونــســي عــلــى الــطــعــام 35%. وتــرتــفــع على 
ــادة الــتــونــة  ــ ــثـــال نــســبــة اســتــهــاك مـ ســبــيــل املـ
خال شهر رمضان 250%، فيما ترتفع نسبة 
استهاك  أمـــا نسبة   .%30 الــبــيــض  اســتــهــاك 
الخبر خال هذا الشهر، فترتفع 135%، فيما 
ــج 6.7 مــايــن خــبــزة يــومــيــًا. وقـــد بلغت 

َ
ــنــت

ُ
ت

دوالر،  مليون   700 الدعم  صندوق  مصاريف 
تونس  تحتل  كذلك  للقمح.  مليون   400 منها 
املــراتــب األولـــى عامليًا فــي اســتــهــاك الحبوب 
في  الــواحــد سنويًا  للفرد  مع 180 كيلوغرامًا 
مقابل معّدل عاملي ال يتجاوز 123 كيلوغرامًا 
الخبز  تبذير   

ّ
أن الوطني  املعهد  وبــّن  للفرد. 

وصل إلى حّد إتاف 900 ألف خبزة يوميًا، أي 
ما يعادل 150 ألف دوالر يوميًا.

يقول مدير املعهد الوطني لاستهاك طارق 
 »مظاهر عّدة 

ّ
بن جازية لـ »العربي الجديد« إن

فثلث  األخــيــرة.  السنوات  ُسّجلت في  للتبذير 

أو أكثر من الثلث بقليل من املنتجات الغذائية 
ــلــقــى فــي املــزابــل. 

ُ
الــتــي يــشــتــريــهــا الــتــونــســي ت

ره التونسي على 
ّ
وُيعّد الخبز أكثر منتج يبذ

 »مسألة تبذير 
ّ
أن الــســنــة«. وشـــّدد على  طــول 

الخبز باتت مقلقة وقد بلغت مستويات عالية 
رت على ميزانية األسرة وصندوق الدعم«.

ّ
أث

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس الــغــرفــة الــتــونــســيــة 
 »أحـــد 

ّ
ألصـــحـــاب املــخــابــز مــحــمــد بــوعــنــان إن

أســبــاب ازديـــــاد حــجــم الــخــبــز املــتــلــف واملــلــقــى 
العشوائية  املخابز  انتشار  هــو  القمامة،  فــي 
التي ال تلتزم بأي معايير في اإلنتاج وال في 
تــراجــع مبيعات  إلــى  أّدى  مــا  التسويق. وهــو 

ــــص لــهــا قــانــونــيــًا نــحــو %70، 
ّ

املـــخـــابـــز املــــرخ
وبالتالي انعكس األمر على كمّية الخبز التي 
 »املخابز العشوائية 

ّ
تكسد يوميًا«. يضيف أن

تترّكز خصوصًا في العاصمة واملدن املجاورة 
كذلك،  500 مخبز.  بنحو  عــددهــا  ويــقــّدر  لها، 
إلى  الباد  أنحاء  في  اإلجمالي  عددها  يصل 
نــحــو 720 مــخــبــزًا عــشــوائــيــًا فــي مــقــابــل 3200 

يملك أصحابها بطاقة مهنية قانونية«.
التونسية  الــحــكــومــة   

ّ
أن إلـــى  اإلشـــــارة  تــجــدر 

كــانــت قــد أعلنت فــي عــام 2014 عــن الــبــدء في 
تبذير  للحّد من ظاهرة  تطبيق خطة وطنية 
الخبز. وقــد أشــار آنـــذاك املــديــر الــعــام السابق 
األسعد  لاستهاك محمد  التونسي  للمعهد 
مرتفعة  الخبز  تبذير  قيمة   

ّ
أن إلــى  العبيدي 

لــلــغــايــة فــي بــلــد يــدعــم بــــآالف املــلــيــارات مــواد 
اســتــهــاكــيــة عــديــدة أبــرزهــا الــخــبــز ومـــا إلــيــه. 
ــه لتنفيذ تلك الخطة، تشكلت لجنة 

ّ
أضــاف أن

حكومية لقيادة حملة وطنية للحّد من تبذير 
الخبز، تهدف إلى تعميق الوعي حول األبعاد 
استهاك  ترشيد  بغرض  والصحية  الثقافية 
ــز وتـــكـــثـــيـــف الــــبــــحــــوث الـــعـــلـــمـــيـــة حـــول  ــبـ ــخـ الـ
األســالــيــب املــائــمــة الســتــخــدام بــقــايــا الخبز 

خصوصًا في إعداد وجبات غذائية أخرى.
ز خــصــوصــًا في 

َّ
 تــلــك الــحــمــلــة الــتــي تـــعـــز

ّ
لــكــن

من  تحّد  لم  الكبرى،  االستهاكية  املناسبات 
 
ّ
مــشــكــلــة الــتــبــذيــر. ويــشــيــر بـــن جـــازيـــة إلـــى أن

ة 
ّ
ــداد قف »املــعــهــد ســـوف يعمل حــالــيــًا عــلــى إعــ

ــراد، تحتوي  ــ نــمــوذجــيــة ألســــرة مـــن أربـــعـــة أفــ
عــلــى الــغــال والــخــضــروات والــعــجــن والــزيــت 
تتجاوز  ال  بتكلفة  ألسبوع  صالحة  والسكر، 
ع على بعض العائات 

ّ
40 دوالرًا. وسوف توز

االستهاك«. يضيف:  ترشيد  إطــار حملة  في 
ع 70 ألــف كيس ورقــي على 

َّ
»كذلك ســوف يــوز

مــخــابــز الــعــاصــمــة، مـــع رســـائـــل تــوعــيــة حــول 
ترشيد االستهاك وتقليص استخدام السكر. 
أيــــضــــًا، ســـــوف يــــكــــون تــحــفــيــز عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
أصناف جديدة من الخبز، من قبيل املصنوع 
بنسبة 30% من النخالة، وذلك للتقليص من 

مصاريف الدعم وتوريد القمح اللّن«.

جــــزيــــرة جـــيـــجـــو، بـــصـــخـــورهـــا الــبــركــانــيــة 
ــوداء وقـــربـــهـــا مــــن الـــعـــاصـــمـــة ســـيـــول،  ــ ــسـ ــ الـ
تعتبر وجهة شهر عسل مفضلة للكورين 
ســوري  لشاب  بالنسبة  ها 

ّ
لكن الجنوبين. 

املــســتــقــبــل يبقى   
ّ
أن مـــوطـــن حــقــيــقــي، ولــــو 

ــه، بــحــســب تــحــقــيــق  ــ تــخــمــيــنــيــًا بــالــنــســبــة لـ
أجرته إذاعة »بابليك راديو إنترناشونال« 

األميركية.
)22 عامًا(، ترك عام  لبابيدي  الشاب أحمد 
2012 مــديــنــتــه حــلــب الـــتـــي دمـــــرت الــحــرب 
أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، وهــــــرب إلـــــى تــركــيــا. 
وصل  إلى كوريا الجنوبية بمساعدة رجل 
لم  الكورين   

ّ
لكن أعمال ســوري في سيول. 

يمنحوه صفة الجئ، بل سمحوا له بالبقاء 
بــتــأشــيــرة إنــســانــيــة مــؤقــتــة. وهـــو مــا يعني 

ه غير مخّول الحصول على دعم حكومي 
ّ
أن

ومساعدات كالتأمن الطبي والراتب.
وبالفعل، مرض أكثر من مرة، ودفع من ماله 
الــشــخــصــي ثــمــن الــعــاج املــســتــمــر مــن مــرض 
كــــــرون )الـــتـــهـــابـــات األمـــــعـــــاء(. تــحــصــل مــعــه 
الــنــوبــات خــصــوصــًا عــنــدمــا يــغــادر الــجــزيــرة 

ويذهب إلى العاصمة سيول.
ـــه يــريــد الــبــقــاء فــي جيجو، 

ّ
يــقــول لــبــابــيــدي إن

ــع الــــهــــدوء الــنــســبــي لــلــجــزيــرة.  خـــصـــوصـــًا مــ
وبالفعل تقدم للعمل في مطعم هندي هناك، 
وعمل على تحسن مهاراته في اللغة الكورية.
ه السوري الوحيد 

ّ
 ذلك، بالنظر إلى أن

ّ
 كل

ّ
لكن

في الجزيرة، أثار الشكوك فيه. فقد استدعته 
فــي إمــكــانــيــة أن  الــشــرطــة املــحــلــيــة للتحقيق 
 الضابط، كما يقول، 

ّ
يكون جاسوسًا، ولو أن

ــكـــون تـــابـــعـــًا لــتــنــظــيــم الـــدولـــة  اســتــبــعــد أن يـ
اإلسامية »داعش«. بل كانت التهمة تستند 
إلى العاقات الجيدة بن النظامن الحاكمن 
ـــمـــا، بعد 

ّ
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وســــوريــــة. إن

له:  وقــال  الضابط  اعــتــذر منه  التحقيق معه 
»تبدو شخصًا طيبًا ورقيقًا«.

كـــذلـــك، تــحــقــقــت الــســلــطــات الـــكـــوريـــة مــجــددًا 
 ســـوري آخـــر مقيم فــي الــبــاد، 

ّ
مــنــه، ومـــن كـــل

بعد وقت قصير من الهجمات اإلرهابية في 
باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
ــــه يــبــرر لــلــشــرطــة أن تــمــارس 

ّ
وبــالــرغــم مــن أن

ه يشعر بالسوء حيال ذلك ويقول: 
ّ
عملها، فإن

ني إرهابي؟«.
ّ
»ملاذا يستمرون في االعتقاد أن

كــانــت الــســلــطــات الـــكـــوريـــة قـــد مــنــحــت ثــاثــة 
ســـوريـــن فــقــط صــفــة الــلــجــوء مـــن أصـــل 850 

الباقن تأشيرات  طالب لجوء، بينما أعطت 
إقامة إنسانية مؤقتة.

يخاف لبابيدي من ترحيله إلى سورية التي 
وســائــل  عــبــر  مستمر  بشكل  نظامها  ينتقد 
 
ّ
ــه يــشــيــر إلـــى أن

ّ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. لــكــن

املــســؤولــن الــكــوريــن عـــرضـــوا عــلــيــه طريقة 
أخرى للحصول على اإلقامة وهي الزواج من 

ه ال يريد الزواج ببساطة.
ّ
كورية. لكن

يأمل أن يتمكن أهله في تركيا من الحصول 
عـــلـــى لـــجـــوء فــــي أوروبـــــــــا، عـــنـــدهـــا ســيــنــضــم 
األماكن   

ّ
كــل على  جيجو  يفضل  ه 

ّ
لكن إليهم. 

الكورية  األخــرى ويتمنى أن تنظر الحكومة 
ه يتمكن من إحضار 

ّ
بطلب لجوئه مجددًا عل

والديه إليه عند ذلك.
)العربي الجديد(

السوري
الوحيد 

في جيجو 
الكورية

زهير هواري

وســـط الــتــغــريــبــة الــعــربــيــة الـــيـــوم، ومـــن دون تـــشـــاؤم، نــقــول إّن القضية 
ني يدفعان الثمن األفدح، ليس على الصعيد العربي  والشعب الفلسطينيَّ
بل على املستوى الدولي أيضًا. املؤكد أّن إسرائيل تفيد من خروج هذه 
القضية من أجندات الدول العربية والعالم لتضاعف من ضغوطها على 
 شتى تتراوح ما 

ً
الشعب الفلسطيني في الداخل. ضغوط تتخذ أشكاال

األماكن  وتهديد  االستيطان،  وتيرة  ورفــع  واألرض،  للدولة  التهويد  بني 
الدينية اإلسالمية واملسيحية، وممارسة أحكام اإلعدام امليدانية، وتوسيع 
 

ّ
كل في  إسرائيل  األراضــي وغيرها. وال تستفيد  السجون، ومصادرة 
ني العربي والدولي في مسألة الصراع العربي - 

َ
هذا من تراجع وزن العامل

ي فتح وحماس هو الهدية 
َ
اإلسرائيلي، فاالنقسام الفلسطيني بني حركت

األثمن لسياستها العدوانية.
لكّن الكارثة الكبرى تتمثل في ما يعانيه الفلسطينيون في »دول الطوق« 
الالجئني في سورية  أّن مصير  فاملعروف  واألردن.  لبنان وسورية  أي 
هو في مهب الريح، وإن كان املعروف أّن عشرات األلــوف منهم زحفوا 
نحو تركيا ومنها نحو أوروبا. هذا عدا عن الذين قصدوا لبنان واألردن. 
من الصعب الحديث عن كتلة فلسطينية تتمتع بحقوق كتلك التي كانت 

تتمتع بها قبل انفجار الوضع.
في لبنان، انخفض عدد الفلسطينيني من نحو نصف مليون الجئ أو 
أكثر، إلى نصف العدد تقريبًا، بحسب إحصاءات وكالة غوث وتشغيل 
الالجئني الفلسطينيني )أونروا( ووزارة الداخلية اللبنانية. آخر إحصاء 
الفعلي هــو مــا بني  الــعــدد  أّن  أظــهــر  الجامعة األميركية والــوكــالــة  أجــرتــه 
العمرية  الفئات  املــغــادرون هم من  بالطبع،  ألــف نسمة.  ألفًا و280   240
الشابة. بعض املخّيمات باتت مجّرد مآٍو للعجائز من الرجال والنساء. 
 
ً
آجال أو   

ً
إن عاجال املهاجرين سيندمجون  الشباب  أّن هــؤالء  يعني  ما 

في مجتمعات غربية، وسيبتعدون بالتالي عن محور قضيتهم. تكتمل 
الصورة لدى النظر الى أحــوال الباقني في املنطقة القريبة من فلسطني، 
ر له الظروف 

ّ
حيث يتحّول الفلسطيني الى مشروع مهاجر عندما تتوف

مهما بلغت درجة خطورة السفر. 
األخطر من ذلك هو تراجع دور القضية الفلسطينية ووزنها في الوعي 
العربي الذي انحدر من اعتبارها قضية العرب املركزية األولى إلى التفكير 
الطائفي واملذهبي عدا عن العشائري والقبلي والجهوي. لم تعد املشاركة 
جدول  على  مطروحة  وصراعهم  صمودهم  دعــم  في  الفلسطينيني  مع 
غياب  بدليل  بأيديهم،  أشــواكــهــم  يقلعون  الفلسطينيون  ـــرك 

ُ
ت األعــمــال. 

األنشطة اإلعالمية والثقافية عن جداول األعمال في معظم الدول العربية.
يــتــوزع بني  الـــذي  الشعب   على هــذا 

ً
أشـــّد وطـــأة وثــقــال العربية  التغريبة 

التي ال تجري فيها  اللجوء وأشــرعــة األمــل  ــوارب  حصار االحــتــالل وقـ
الرياح بما تشتهي السفن.

)أستاذ جامعي(

فلسطين وسط التغريبة

على خطى الشتات تجربة

الحلويات زينة 
كّل مائدة إفطار 
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6.7 ماليين خبزة ُتنَتج يوميًا )فرانس برس(

نجت 
وصغيرها 

من 
الضغوط 
والقيود 

)فرانس برس(



قضايا

ميشيل كيلو

سماحة السيد حسن نصر الله
فــي رســالــتــي األولــــى إلــيــك، طلبت 
لحل  بالتدخل  وعــدك  تنفيذ  منك 
املعضلة الــســوريــة الـــذي كــنــَت قــد قــّدمــتــه في 
د 

ّ
الــضــاحــيــة. وقــد مه فــي  ألقيتها  لــك  خطبٍة 

لــرســالــتــي تــلــك حـــديـــث دار فـــي تـــونـــس بني 
الـــدكـــتـــور عــلــي فـــيـــاض، الــســيــاســي واملــثــقــف 
بــأنــاٍة  املــقــرب مــنــك، وبيني، استمعت خــالــه 
ــرة الــتــفــكــيــريــة  ــؤامــ إلــــى أطــروحــتــكــم حــــول املــ
يــومــذاك،  املــمــانــع.  النظام  لها  يتعّرض  الــتــي 
سألته إن كنتم راغبني في وقفها، وحــني رد 
كتبت  أنـــت،  قلته  بما  بــاإليــجــاب، مستشهدًا 
السفير،  نشرتها جريدة  مفتوحة  رسالة  لك 
أيــام، أتاني  رجوتك فيها تنفيذ وعــدك. بعد 
رّدك عن طريق الدكتور فياض: »القّصة أكبر 

منا«. 
سماحة السيد: 

يبدو اليوم بوضوح أن القّصة أكبر منكم، وأن 
تقديرك كان صحيحًا في حينه، فلماذا، إذن، 
قــّررت إرســال مقاتلي حــزب الله إلــى سورية، 
إلــــى مـــكـــاٍن قــّصــُتــه أكــبــر مــنــكــم، لــيــســت طــوع 
بــنــانــكــم، ولــســتــم قــادريــن عــلــى اتــخــاذ مــوقــٍف 
 حيالها، وإال لكنتم حاولتم، 

ٍّ
مقّرٍر أو مستقل

على األرجح، الوفاء بوعدكم املعلن، والسعي 
إلى حلها!. لم يكن في وسعك حل قّصٍة أكبر 
منكم، لكنك أرسلت، مع ذلك، رجالك إلى حرٍب، 
وال  لكم،  معاديًا  ليس  فيها شعبًا  ستقتلون 
يهّددكم. كان من الجلي لكل ذي عينني، ولكم، 
أنها أكبر منكم بكثير، وأن املنخرطني فيها، 
والقائمني على إدارتها قوى عظمى تتصارع 
بضراوٍة على سورية وفيها، لها من القدرات 
ــة تــصــعــيــٍد غــيــر  ــمـــارسـ ــا تــســتــطــيــع مـــعـــه مـ مــ
محدوٍد للقوة، واستخدام أسلحٍة يصعب أن 
تجاريها أسلحتكم، املشتراة من بعضها، أو 
إيــران، فلماذا فعلت ما فعلت،  املصنوعة في 
وانصعت لقراٍر كنت تعلم أن نتائجه ستكون 
صعبًة على رجال حزبك، أنت الذي كنت تبرز 
ــًا حـــرصـــك الــشــديــد عــلــيــهــم، وتــعــتــبــرهــم  ــ دومـ
املحتلة، وطليعة  لبنان  خميرة تحرير أرض 

جيش تحرير فلسطني؟
أعــتــقــد أن املـــبـــّرر األكـــثـــر قـــبـــواًل كـــان مـــا راج، 
يــــومــــذاك، حــــول تــكــلــيــٍف شــرعــي ال حــيــلــة لك 
فيه، يلزمك انتماؤك إلى نظرية والية الفقيه، 
للمسلمني  وانصياعك لخامنئي كولي فقيه 
اعــتــراض. بذلك،  بتنفيذه، من دون نقاش أو 
تكون قد لحست كامك عن القصة التي هي 
إلــى مكاٍن من  أكبر منكم، وأرســلــت مقاتليك 
الخطأ إرسالهم إليه، ألن معركتهم فيه أكبر 
بالضرورة،  خــاســرًة  أنها ستكون  أي  منهم، 
خــصــوصــًا وأن قـــــرارك ُبـــنـــي عــلــى مــعــطــيــاٍت 
ــان يــجــب أن تــمــلــي عــلــيــك عــكــســه. ينطبق  كــ
 عــلــى مــا قلته عــن حــربــكــم ضد 

ٌ
شـــيء مــمــاثــل

التكفيريني، فأنت ملزٌم بالذهاب، مهما كانت 
ولــيــس قصة  الــحــزب،  مــن سيحاربه  طبيعة 
الحتمي  النصياعك  مسّوٍغ  غير  التفكيريني 
القيام بأي  اإليــرانــي، ورفــضــك  الزعيم  لــقــرار 
جهٍد لوقف مأساة سورية التي اّدعيت، دومًا، 
أنك أردت منعها من االمتداد إلى لبنان، وكان 
مما يضفي الصدقية على قولك قيامك بجهٍد 

ما لوقفها في سورية. 
ذلــك كــان سيحتسب لــك، كرجل يقود معركًة 
ــدوٍّ يــتــطــلــب نــجــاحــهــا تــعــبــئــة جميع  ــ ضـــد عـ
القوى داخل لبنان وخارجه، وليس االنخراط 
فــي حـــرٍب ضــد الــشــعــب الــســوري الـــذي عــرف 
دومًا باحتضانه جميع من قاوموا أو قاتلوا 
ــــو، فــي  ــأن رفـــضـــه نـــظـــامـــه هـ ــ ــدو، وبــ ــعــ ــذا الــ ــ هـ
جـــزٍء رئــيــٍس مــنــه، رفـــض لــتــاعــبــه بالقضية 
االحــتــال،  مــع  وتعايشه  الــســوريــة،  الوطنية 
ــعـــرب، وخــصــوصــًا  وقــصــر مــمــانــعــتــه عــلــى الـ
مـــنـــهـــم عــــــرب فــلــســطــني وســـــوريـــــة والــــعــــراق 
ولبنان، وقيام مؤسسه حافظ األسد بتسليم 
الــجــوالن إلســرائــيــل عـــام 1967. بــهــذا، يكون 
إلــى سورية  ما قلته حــول مسّوغات دخولك 
بكامله،  مذهبي ضد شعٍب  تحريٍض  مجّرد 
اســتــهــدفــتــه بــحــربــك امـــتـــثـــااًل ألمــــر خــامــنــئــي 
ــد الــطــائــفــي، ولــيــس  بــالــدفــاع عـــن نــظــام األســ
ألنــه كــان يقاتلك، أو ألنــه اعــتــدى على لبنان 
أو دخل أراضيه. ولعلمك، فأنا أفترض، هنا، 
ما ال يجوز قبوله، وهو أنك الجهة املسؤولة 
ــن لــبــنــان واســـتـــقـــالـــه، وال حـــاجـــة بك  عـــن أمــ
إلى موافقة حكومته وجيشه، وبقية أطرافه 
الــســيــاســيــة ومــواطــنــيــه، عــلــى مــا تــتــخــذه من 
قــــراراٍت تــهــّدد وجـــوده ككيان وطــنــي، بحجة 
إلى حافة  الواقع،  في  لكنها جّرته،  حمايته، 
هاويٍة، لن يكون قادرًا على مقاومة السقوط 
ــّدر الــلــه،  ــ ــإن ســـقـــط، ال قـ فــيــهــا ألمــــد طـــويـــل، فــ
كـــانـــت نــهــايــتــه كـــدولـــة وكــمــجــتــمــع، عــلــمــًا أن 
يقّرر  وقـــٍت،  أي  فــي  أن يحدث  سقوطه يمكن 
فيه »تكفيريو« سورية الرّد عليك، والدخول 
إلى لبنان لاقتصاص من حزبك الذي يقتل 
الـــــذي جعلهم  شـــعـــارك  عــلــى  رّدًا  أطـــفـــالـــهـــم، 
تكفيريني، وبّرر، بهذه الفرية، دخوله عليهم 
وتدمير  ونسائهم  أطفالهم  وقتل  بالسيف، 
بــيــوتــهــم عــلــى رؤوس شــيــوخــهــم، واحـــتـــال 
قراهم وبلداتهم، والقضاء على  كثيٍر منهم 
بــجــرٍم لــم يــرتــكــبــوه، هــو اخــتــافــهــم عــنــه في 
املــذهــب، مــع أنــهــم مسلمون مــســاملــون، كانوا 
طـــوال أعــــوام وعــقــود مــن املعجبني بــرجــالــك، 
ومـــن حــاضــنــتــه االجــتــمــاعــيــة. لـــذلـــك،  كــّرمــوا 

الــذيــن فـــّروا مــن إخــوتــهــم، شيعة لــبــنــان، إلى 
ســـوريـــة أيــمــا تــكــريــم، وتـــقـــاطـــروا مـــن جميع 
أنــحــائــهــا إلـــى دمــشــق ألخـــذ »حــصــة« مدنهم 
وبلداتهم منهم، وأسكنوهم في بيوتهم، ولم 
الــعــراء، أو  يتركوا أي واحـــٍد منهم يبيت فــي 
يسكن في خيمة، أو يعاني الجوع واملــرض. 
لـــم يـــصـــّدق الـــســـوريـــون مـــا شــــاع حــــول دور 
يناهض  بادهم،  في  وشيٍك سيلعبه حزبك 
تطلعهم إلى الحرية، ويدعم نظامهم الفاسد 
السوريني  أن  غير  الطائفي،  واالســتــبــدادي/ 
أدركوا، بعد غزوكم القصير، وما عاشته من 
بحجة  ديمغرافي،  وتغيير  وتهجير  مجازر 
لــم تكن  الــتــي  الشيعية  الــقــرى  حماية بعض 
أن جريمتهم  أحـــد،  يستهدفها  ولــم  مــهــّددة، 
تكمن في رفضهم نظامًا تحّرك قادته أحقاٌد 
تاريخ  تصحيح  يستطيعون  أنهم  أقنعتهم 
عــربــي/ إســامــي انــحــرف بعد وفـــاة الــرســول 
أنــفــســهــم  تــنــصــيــب  حـــقـــهـــم  مــــن  وأن  )ص(، 
مــحــاربــني مــن أجـــل حــق اإلمــــام عــلــي )ر( في 
الخافة، وما يتطلبه ذلك من عقاٍب ال بد أن 
ينزل بأهل السنة، الذين أتوا ظهيرة البارحة 
للمسلمني،  خليفة  )ر(  الــصــديــق  بــكــر  بــأبــي 
عوض مستحّقها الوحيد: سيدنا اإلمام علي 
)ك(، أو قتلوا صباح األمس سيدنا الحسني، 

على كتف نهر بردى في حي الصالحية! 
 سماحة السيد :

ــك تـــصـــّدق نــفــســك، وتـــؤمـــن حقًا  ال أعــتــقــد أنــ
التكفيريني، وليس  بأنك تحارب في سورية 
املطالبني بحّريتهم، وبإضفاء طابع إنساني 
 كــنــت قـــد صـــّدقـــت نفسك 

ْ
عــلــى وجـــودهـــم. إن

البارحة، عليك أن تكّذبها اليوم، بعد أن أبلغك 
»املمانعة  جند  يفعله  ما  مقاتليك  من  عديد 
األسدية« بالشعب السوري، وكم هي شرسة 
مــقــاومــة مــقــاتــلــي الــحــريــة ضــد الــنــظــام، وكــم 
اعون إلى العيش الحر، 

ّ
هؤالء »دهريون« ونز

وأية روٍح إنسانية تملي عليهم تصرفاتهم. 
ألم يخبرك من وقعوا في األســر بما عاشوه 
بينهم من تعامٍل كريم، وأي نــوٍع من البشر 
هم، وكم في صفوفهم من متعلمني ومحامني 
ــاٍت وإداريــــــــني  ــعــ ــامــ ومـــثـــقـــفـــني وخـــريـــجـــي جــ
ــقــــني وعــــــمــــــاٍل مـــوصـــوفـــني  ــابــ ومــــوظــــفــــني ســ
وفنانني وإعاميني، وشبان يقاتلون من أجل 
املستقبل، وال يموتون في سبيل املاضي. هم 
املعروف  السوريني  باعتدال  ولكن  مؤمنون، 
العنف، وامتنعوا قرونًا  الذين لطاملا كرهوا 
عـــن مـــمـــارســـتـــه، وثـــــــاروا لــكــي يــضــعــوا حـــّدًا 

شـــهـــداء خــــال تــعــّرضــهــم إلطـــــاق الـــنـــار من 
هــــؤالء؟ ألـــم تقنعك أعــــام الـــثـــورة الــخــضــراء 
أنها خيار شعٍب، لم يرفع علمًا أسود واحدًا، 
طــــوال نــّيــف وشـــهـــر، عــلــى الـــرغـــم مــمــا شـــاع، 
فــي العالم بــأســره وخـــال أعـــوام عــديــدة، عن 
تحّول ثورة الحرية إلى املذهبية والطائفية 

واألصولية واإلرهاب؟ 
أعــتــقــد أن رجــــًا لــه خــبــرتــك ودرايـــتـــك يعرف 
معنى هذا، ويدرك أنه جانب الصواب، عندما 
التكفيريني،  أنــه دخــل سورية ملحاربة  اّدعــى 
وأن مـــن قــتــلــهــم حــــزب الـــلـــه يــخــتــلــفــون عــّمــن 
تــظــاهــروا ضـــد الــتــكــفــيــر، وفـــي ســبــيــل حــريــة 
الـــعـــلـــويـــني  أي  الــــــــواحــــــــد،  شــــعــــب ســــــوريــــــة 
ــنـــة والــشــيــعــة  واملــســيــحــيــني والـــــــــدروز والـــسـ
والتركمان  والــكــرد  والــعــرب  الدينية،  باللغة 
والــشــركــس واألرمــــن واآلشــوريــني والــســريــان 
والــشــيــشــان بــالــلــغــة الــقــومــيــة، فــهــل بــعــد هــذا 
ــة الـــتـــكـــفـــيـــريـــني، وأنــــــت تــعــلــم  ــاربـ ــّدعــــي مـــحـ تــ
أنـــك ال تــحــارب غــيــر خــصــومــهــم ورافــضــيــهــم 
مــن الــســوريــات والـــســـوريـــني، وأن هــــؤالء هم 
يلحقون  الذين  وهــم  رجــالــك،  يقاتلون  الذين 
الذين  وهم  واملؤملة،  املتزايدة،  الخسائر  بهم 
وصلنا  قد  دمنا  ما  باملناسبة:  سيهزمونك. 
إلى الحديث عن الخسائر. أنت كنت تتحّدث 
ــيـــش إســــرائــــيــــل فــي  ــة جـ ــمـ ــزيـ ــــن حـــتـــمـــيـــة هـ عـ
مواجهته مــع حــزب الــلــه، وتفسر ذلــك بعجز 
جـــيـــش نـــظـــامـــي عــــن هـــزيـــمـــة مــقــاتــلــي حـــرب 
القتال.  على  ومصممني  منظمني  عــصــابــات 
القوة بني جيش إسرائيل  فــارق  أن  ال أعتقد 
وحـــزبـــك أصــغــر مـــن فــــارق الـــقـــوة بـــني حــزبــك 
والــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر، وغـــيـــره مـــن قــوى 
املقاومة التي تخوض ضدكم حرب عصابات 

منظمة، تتسم بأعلى قدر من التصميم. 
أنت، سماحة السيد، ال تستطيع خوض حرب 
عــصــابــاٍت فــي ســـوريـــة، الفــتــقــارك الحاضنة 
ــلــــومــــات االســـتـــخـــبـــاريـــة  ــيـــة واملــــعــ ــتـــمـــاعـ االجـ
وخـــطـــوط اإلمــــــداد والــتــمــويــن الــتــي تــمــر في 
مناطق صديقة، فكيف ستهزم من يقاتلونك 
من محاربي العصابات الذين يتفّوقون عليك 
في العدد، ويعيشون بني أهلهم، ويجمعون 
مــعــلــومــات دقــيــقــة عــن مــقــاتــلــيــك، ويمتلكون 
بنية تحتية تموينية وتسليحية متماسكة؟ 
أال يفسر تزايد خسائر حزبك أنه دخل نفقًا 
مظلمًا يتخبط فيه، وها هم رجاله يسقطون 
قتلى، في كل مكاٍن من أرض سورية، ويقعون 
صورهم،  والتلفازات  الصحف  تنشر  أســرى 
ويتحّدثون بيأٍس عن أوضاعهم في بادنا، 
حيث هم محتلون ومرتزقة غزوا شعبًا كان 
ــه قد  ــيـــوم أنــ ــًا صــديــقــًا لـــهـــم، يــعــلــمــون الـ ــ دومـ
انــتــصــار ثــورتــه وانــهــيــار  ال يسامحهم بــعــد 

موازين وعاقات القوى بينه وبينكم.
قـــراٌر  يــحــمــيــهــم ويــحــمــي حــزبــكــم  أال  واآلن، 
تــتــخــذونــه عــلــى مــســؤولــيــتــكــم الــشــخــصــيــة، 
يسحبهم من مكاٍن لم يكن من الجائز أصًا 
قـــرارًا كــهــذا سيحسب لك،  إلــيــه. إن  ذهابهم 
وســيــظــهــرك بمظهٍر ســيــاســيٍّ واقــعــي، وقــد 
يبّدل ما يعتقده السوريون اليوم، وهو أنك 
عميل إيراني تسّيره أحقاد طائفية، كالتي 
تــســّيــر األســـد ونــظــامــه، لــم يــقــاتــل إســرائــيــل 
من  تمّكنه  معنويٍة  مكانٍة  على  ليحوز  إال 
مــقــاتــلــة الــعــرب بــحــد أدنــــى مــن االعـــتـــراض، 
لكونه بطًا قوميًا، حقق حزبه ما لم يستطع 
 في 

ٍّ
 عــربــي تحقيقه، وكـــان على حــق

ٌ
جــيــش

ــيـــل، فـــا بـــد أن يــكــون  ــرائـ ــا فــعــلــه ضـــد إسـ مـ
 أيــضــًا فــي معاركه اإليــرانــيــة ضد 

ٍّ
على حــق

الــعــرب عــامــة، والــســوريــني بــصــورة خاصة؟
أليس انسحابكم بقراٍر مستقل أفضل لكم من 
إيــرانــي أو روســي،  لــقــراٍر  االنسحاب تطبيقًا 
 يتحّدى 

ٍّ
إلـــى حـــد الــقــتــال  أو بسبب تــصــاعــد 

قــدراتــكــم الــتــي تــتــآكــل بــســرعــة، بينما تتأكد 
ــع فــأوســع مــن عـــرب ومسلمي  قــطــاعــاٌت أوسـ
زمــانــنــا أنــكــم مــجــرد طــعــام مــدافــع، يــدفــع إلى 
املــــوت، بـــدل جــنــود إيــــران الــتــي تستخدمكم 
ــداٍت احــتــيــاطــيــة مـــن جــيــشــهــا، وتــمــارس  ــ وحــ
ــادًة مــرتــزقــة  ــ بــواســطــتــكــم مـــهـــاّم يــقــوم بــهــا عـ
تفعلون  مثلما  الهوية،  على  الناس  يقتلون 

اليوم في بادنا.
سماحة السيد:

ــك تــــــدرك هــــذا،  ــأنـ يـــخـــامـــرنـــي شــــعــــوٌر قــــــويٌّ بـ
وتــفــّكــر، قــبــل أن تــنــام، فــي قـــرار يخلص أهــل 
الــجــنــوب والــبــقــاع ولــبــنــان مــن الــكــارثــة التي 
ــزب الـــــــذي جــعــلــه  ــ ــحـ ــ رمــــيــــت بـــهـــم إلـــيـــهـــا، والـ
واملسلمني،  للعرب  عـــدوًا  لخامنئي  امتثالك 
بعد أن كان مفخرتهم ومناط أملهم، وجعل 
شخصًا مثلي يــقــول، ذات يـــوم، ألعــضــاء في 
»نحن  انتقدوا حزبك:  األميركي،  الكونغرس 
نــنــام بــاطــمــئــنــان فــي دمــشــق، ألن حـــزب الله 
وحني  أمــنــنــا«.  على  ويسهر  حياتنا  يحمي 
عّبروا عن رغبتهم في بقاء األسد خشية بقاء 
سورية من دون جيش بعد الثورة، قال لهم: 
»سُندخل حزب الله إلى الجوالن كي يحمينا، 
نحن  ولعلمكم،  جــديــدًا.  جيشًا  نبني  ريثما 

نرى في حزب الله أفضل جيش لنا«.
ــاء الــلــبــنــانــيــون إلــي  فـــي الــنــهــايــة، عــنــدمــا جــ
سورية هربًا من عــدوان إسرائيل، قــدم رجل 
أعمال من دير الزور إلى دمشق، ومعه أربعة 
املدينة  بــاصــًا كبيرًا ألخــذ حصة  وخــمــســون 
من اإلخوة اللبنانيني. عند وصول من صار 
اسمهم »ضيوف الدير« إلى املدينة الفراتية، 
فــاخــرة.  مناسف  وليمة  بانتظارهم  وجـــدوا 
بــعــد الــعــشــاء، سلمت كــل عــائــلــة مــفــتــاح بيت 
جــديــد، ألن رجــل األعــمــال كــان قــد انتهى من 
بــنــاء عــمــاراٍت جــديــدة بــاع بعضها، واستلم 
عــربــون بعضها اآلخــــر. لــكــنــه، وقــبــل ذهــابــه 
إلى دمشق، أعلم من اشتروا بيوتًا، أو دفعوا 
»الضيوف« سيسكنون  أن  ثمنها  من  قسطًا 
ــرفــــضــــون ذلـــك  ــوا يــ ــ ــانـ ــ  كـ

ْ
ــــي بـــيـــوتـــهـــم، فــــــــإن فـ

اشــتــراهــا منهم أو أعـــاد أقــســاطــهــا مــع شــيء 
من التعويض والربح إليهم. لم يرفض أحد 
طــلــب رجـــل األعـــمـــال، مـــع أن بــعــضــهــم كــانــوا 
يـــنـــتـــظـــرون بــيــوتــهــم الـــجـــديـــدة مـــنـــذ أعــــــوام. 
هــكــذا نـــزل »الـــضـــيـــوف« فـــي مــســاكــن جــديــدة 
ــذه املـــديـــنـــة، يـــقـــال إنــك  زيـــن مـــكـــّرمـــني. هــ

ّ
مـــعـــز

فيها.  التكفيريني  ملــحــاربــة  مقاتلني  أرســلــت 
هل تضمن سماحتك أنهم لن يقتلوا تكفيريًا 

كهذا الرجل؟ 
ــة، لــتــتــوقــف  ــ ــــوريـ ســـمـــاحـــة الـــســـيـــد: غــــــادر سـ
ــداٍف مـــــــــــروٍع ألنـــــــــــاٍس ُيـــفـــتـــرض  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــن اســ ــ عــ
أنــهــم أهـــلـــك: الــشــيــعــة والــســنــة واملــســيــحــيــون 
والــدروز واآلشوريون والسريان والعلويون 
واإليزيديون... إلخ، الذين لن يسامحوك، في 
حال واصلت قتل أطفالهم ونسائهم وتدمير 
وجودهم. أطالبك بهذا، ألنه لن يكون بعيدًا، 
بعد اآلن ذلك اليوم الذي لن تنفعك فيه إيران 
وضعت  ألنــك  الشرعية،  مرشدها  وتكليفات 
نفسك فــي مــوقــع الــعــداء لشعب يــهــزم الــيــوم 
حزبك ومرتزقة إيران واألسد، وجيش بوتني: 
موقع قلما بلغه أحد قبلك، على امتداد تاريخ 

سورية والعرب القديم والحديث. 
)كاتب سوري(

وضعت نفسك في موقع العداء للشعب السوري ولن تنفعك إيران

رسالة إلى حسن نصراهلل

لم يكن في وسعك 
حل قّصٍة أكبر منكم، 

لكنك أرسلت، مع 
ذلك، رجالك إلى حرٍب، 
ستقتلون فيها شعبًا 
ليس معاديًا لكم، وال 

يهّددكم

 ال أعتقد أنك تصّدق 
نفسك، وتؤمن حقًا 

بأنك تحارب في سورية 
التكفيريين، وليس 

المطالبين بحّريتهم، 
وبإضفاء طابع إنساني 

على وجودهم

يوّجه المعارض الســوري ميشــيل كيلو الرسالة التالية إلى األمين العام لحزب اهلل، حســن نصر اهلل، يطالبه فيها بإخراج مقاتليه 
من سورية، ويخبره فيها بأنه قد وضع نفسه في موضع العداء للشعب السوري، في مشاركته في الحرب إلى جانب النظام 

األسدي ضد الشعب

)Getty( 2016 تشييع مقاتل في حزب اهلل قتل في سورية، في الضاحية الجنوبية في بيروت 7 يونيو

اهلل  نصر  يلزم  شرعي،  تكليف  إلى  يعود  سورية  في  اهلل  حزب  انخراط 
وانصياعهما  اإليرانية،  الفقيه  واليــة  نظرية  إلى  النتمائهما  وحزبه، 
للمرشد علي خامنئي كولّي فقيه للمسلمين الشيعة، من دون نقاش 
أو اعتراض، ما يعني أن قول نصر اهلل سابقًا أن »القصة أكبر من الحزب«، 
وأن حربه في سورية هي ضد التكفيريين أمر مشكوك فيه، ألن الحزب 
ملزم شرعًا بالذهاب، بغض النظر عمن يحاربه، وطبيعة من سيحاربه، 
لقرار  الحتمي  الحزب  النصياع  مسّوٍغ  غير  التفكيريين  قصة  وليست 

الزعيم اإليراني الذي حول سورية ساحة استنزاف.

تكليف شرعي؟

20

ــرى لــظــلــمــه واســـتـــبـــداده.  لـــه، بـــني جـــوانـــب أخــ
سأفترض، اآلن، أنك لم تلتق أحدًا من رجالك 
العائدين من سورية. لذلك أسألك: ألم تشاهد 
جــمــوع مــن بــقــوا أحــيــاء مــن الــســوريــني، وهــم 
يــهــتــفــون لــلــحــريــة وشـــعـــب ســـوريـــة الـــواحـــد، 
فـــي مــخــتــلــف قـــراهـــم وبــلــداتــهــم الــتــي عــاشــت 
هــدنــًة قــصــيــرة، عــّبــروا خــالــهــا عــّمــا يجيش 
فـــي صــــدورهــــم، وتــخــتــزنــه عــقــولــهــم مـــن قيم 
ــرفــــضــــون رفــــــع عــلــم  ومــــــبــــــادئ، فــــــــإذا بـــهـــم يــ
أو  واحـــد،  تكفيري  أو شعار  واحـــد،  تكفيري 
ويــتــصــّدون  واحــــدًا،  تكفيريًا  هتافًا  يطلقون 
منعوا  الــذيــن  للتكفيريني  كــعــادتــهــم  سلميًا 
مظاهراتهم في بعض املناطق، وسقط منهم 
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استفتاء بريطانيا... اإلعالم ومراهنات اللحظات األخيرة

غضب فلسطيني من إفطارات مع مسؤولين إسرائيليين

لندن ـ كاتيا يوسف

حني تقترب لحظة تقرير مصير بلد بكامله، 
 طــرف جميــع أســاليبه ويرفــع 

ّ
يســتخدم كل

فــي  يحصــل  هكــذا  حماتــه.  مســتوى  مــن 
صّوت، اليوم، على استفتاء 

ُ
بريطانيا، التي ت

تاريخــي، ســُيحّدد بقاءهــا أو خروجهــا مــن 
االتحاد األوروبي. 

وبينمــا تســتمّر وســائل اإلعــام البريطانّيــة 
علــى  املواطنــني   

ّ
وحــث صفوفهــا  بــرّص 

 حســب سياســتها، منــح مقتل 
ّ

التصويــت كل
النائبــة جــو كوكس، وســائل اإلعــام، عنوانًا 
وُيســتغل  النــاس  عواطــف  يســتثير  جاذبــًا 
لجــذب املزيــد مــن الناخبــني. فتصــّدر الخبــر 
املفجــع، الصفحــة األولى لكثيــر من الصحف 
التالــي ملقتلهــا، ومنهــا صحيفــة  اليــوم  فــي 
ع مّجانًا فــي جميع أنفاق 

ّ
»املتــرو« التــي تــوز

اآلالف  مئــات  ويقرأهــا  وحافاتهــا،  لنــدن 
يوميــًا. وعنونــت على صفحتهــا األولى »من 
املمكــن االســتعاضة عــن نائبــة، لكــن ال يمكــن 
اســتبدال أم«. كذلــك جــاء عنــوان صحيفة »ذا 
بقتــل  بــه  »املشــتبه  كتبــت  التــي  غارديــان«، 
جــو كوكــس يقــول للمحكمة إن اســمه »املوت 

للخونة والحرية لبريطانيا«.
الضــوء  تلغــراف«  »ذا  مواضيــع  وســلطت 
علــى مقتــل النائبــة، فكتبــت »تســتعيد حملة 
البقاء القيادة عقب اغتيال جو كوكس ولكن 
ســتكون نتائج االســتفتاء متقاربة جدًا وفق 
 الســير 

ّ
اســتطاع نهائي«، وجاء في املقال إن

ــم 
ّ
لينتــون كروســبي )العقــل املدّبــر الــذي نظ

فــوز ديفيــد كاميرون فــي االنتخابات العامة 
وبوريــس جونســون فــي انتخابــات البلديــة، 
قــال إن نتائــج االســتفتاء ال تــزال غير مؤّكدة 
تهــا حملــة 

ّ
علــى الّرغــم مــن الدفعــة التــي تلق

البقــاء. ولــم يقتصــر مقــال »ذا تلغــراف« على 
هــام زعيــم حملــة البقــاء 

ّ
ذلــك، بــل جــاء فيــه ات

فــي االتحــاد األوروبــي بمؤامرة غيــر مقبولة 
لكســب  كوكــس  وفــاة  واســتخدام  أخاقيــًا 

املزيد من األصوات. 
أّما قضّية املهاجرين التي احتلت األولويات 
فــي التأثيــر علــى توّجهــات الناخبــني، فعلــى 
 
ّ
أن إال  تناولهــا،  مســتوى  تدنــي  مــن  الرغــم 

»ذا  فأّكــدت  بهــا،  تمســكت  اإلعــام  وســائل 
 خــروج بريطانيا 

ّ
غارديــان«، يــوم اإلثنــني، أن

ــق 
ّ
تدف يوقــف  لــن  األوروبــي  االتحــاد  مــن 

بريطانيــا.  إلــى  الرخيصــة  العاملــة  األيــدي 

منوعات
أصبح األرجنتيني ليونيل ميسي تغريد

الهداف التاريخي لمنتخب بالده، 
برصيد 55 هدفًا، بعدما سجل ركلة 

حرة في مرمى الواليات المتحدة في 
قبل نهائي كأس كوبا أميركا لكرة 

القدم، ليل الثالثاء، ما انعكس في نشر 
أكثر من مليوني تغريدة عنه على 

»تويتر«.

بعدما وصفت الفنانة اإلماراتية 
أحالم، اإلعالمي اللبناني عادل كرم 

بالحشرة في مداخلة هاتفية 
خالل استضافته في برنامج »الشريان« 

لداود الشريان على MBC، دعا 
لبنانيون على »تويتر« إلى منعها من 
دخول البالد، معتبرين أنها مستمرة 

بإهانتهم.

أطلق مؤيدون للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي وسم 

»#السيسي_العمره_باع_والخان«، 
عقب الحكم ببطالن اتفاقية تيران 

وصنافير، فاحتله المغردون لينشروا 
عليه سخرية واسعة، مشيرين إلى أنّه 

خان في قضايا الجزر وسد النهضة 
والغاز الطبيعي.

صفة الالجئ باتت ملتصقة 
بالعديد من الجنسيات العربية، األمر 

الذي تجلى في تغريدات الالجئين 
على وسائل التواصل االجتماعي، 

والتي حملت هويات عربية 
متعددة، في استمرار للتغريد عن 

الالجئين على وسمي »#الجئ_راجع« 
و»#أنا_عائد«.

ويبقــى لقيمــة العملــة دور كبيــر فــي توجيــه 
آراء عــدد ال يســتهان بــه مــن الناخبــني، لذلــك 
تناولته الصحف، ومنها »آي«، التي أشارت 
إلــى ارتفــاع ســعر الجنيــه االســترليني قبــل 
رت 

ّ
االســتفتاء. كمــا حــذ مــن موعــد  ســاعات 

»ذا غارديــان« علــى لســان جــورج ســوروس، 
ســعر  انخفــاض  مــن  األميركــي،  املليارديــر 

الجنيــه بشــدة كمــا حــدث فــي عــام 1992، فــي 
حال خروج بريطانيا من االتحاد، ما قد يفتح 
الطريــق أمــام يــوم »جمعــة أســود«. واعتبــر 
 الخــروج ســيحّول الجميــع إلــى 

ّ
ســوروس أن

فقــراء.  وذكرت صحيفة »فاينانشــال تايمز« 
مــدى  علــى  مكاســبه  أكبــر  ــق 

ّ
حق الجنيــه   

ّ
أن

سلســلة  بعــد  اإلثنــني،  يــوم  أعــوام،  ثمانيــة 

نســبة   
ّ
أن أظهــرت  الــرأي،  اســتطاعات  مــن 

البقــاء  علــى  يصّوتــون  الذيــن  البريطانيــني 
 عــن تحــّرك أســواق األســهم 

ً
فــي تزايــد، فضــا

بشــكل أكبــر فــي بريطانيــا ومختلــف أنحــاء 
 عــن صحيفــة »ذا تايمــز« التي 

ً
العالــم. فضــا

عنونــت »الجنيه يرتفع مع مراهنة األســواق 
على انتصار حملة البقاء«.  

 بريطانيــا بلــد تزدهر فيه املراهنات 
ّ
وبمــا أن

على نطاق واسع، استخدمته وسائل اإلعام 
كســاح فــي التأثيــر علــى الناخبــني، فعنــون 
االســتفتاء  علــى  »املراهنــة  »ميــرور«:  موقــع 
الخــروج؟«.  احتمــاالت  هــي  مــا  األوروبــي: 
بــني  االختيــار  بســاطة  إلــى  املقــال  وأشــار 
قطعــة  برمــي  واملراهنــة  والخــروج  البقــاء 
أكثــر  األمــور   

ّ
أن للتصويــت، مضيفــًا  نقديــة 

 وضــع املســتقبل االقتصادي 
ّ

تعقيــدًا فــي ظــل
والسياسي لبريطانيا على املحك. 

مراهنــات  عــن  تلغــراف«  »ذا  تحّدثــت  كمــا 
االســتفتاء  نتائــج  حــول  والتنبــؤات  النــاس 
 بعــض األشــخاص 

ّ
 إلــى أن

ً
األوروبــي، الفتــة

السياســية  الرهــان  أســواق   
ّ
أن يعتقــدون 

وذلــك  باالنتخابــات،  تتنبــأ  أن  املمكــن  مــن 
الذيــن  املقامريــن  حشــود  علــى  باالعتمــاد 
االحتمــاالت  جميــع  ويقيمــون  يفــرزون 

والخيارات قبل أن يراهنوا بأموالهم. 
فيكمــن  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  أّمــا 
مــا  غالبــًا  أخــرى  فئــات  جــذب  فــي  دورهــا 
مــا   

ّ
ولعــل واملتردديــن.  الشــباب  مــن  تكــون 

التأثيــر  فــي  »فيســبوك«  فعاليــة  يفّســر 
تذكيــره  هــو  األوروبــي،  االســتفتاء  علــى 
إلــى  وإشــارته  بالتصويــت  املســتخدمني 
األصدقــاء الذيــن صوتــوا وضغطــوا علــى زّر 

« املرّجح أن يتم تفعيله اليوم.  »لقد صوتُّ
 نّية 

ّ
وتشير دراسة أجريت في أملانيا، إلى أن

التصويــت لــدى الشــباب اليمينــي املتطــّرف 
ــر بشــّدة بأصدقائهــم علــى »فيســبوك«، 

ّ
تتأث

كمــا لفتــت إلــى تشــجيع »تويتــر« و»أوبيــر« 
علــى  للتصويــت  التســجيل  علــى  أيضــًا 

االستفتاء في االتحاد األوروبي. 
األشــخاص  أحــد  النــدو،  كارتــر  نيــك  ونشــَر 
املهتمني بالسياســة، رسالة على »فيسبوك« 
يطلــب فيهــا مــن أصدقائــه التصويــت علــى 
األوروبــي،  االتحــاد  فــي  بريطانيــا  بقــاء 
ليشاركها ما يزيد عن 21 ألف شخص خال 
48 ســاعة، ويصيــُر النــدو نجمــًا غيــر متوقع 

على وسائل التواصل االجتماعي.

استغلت وسائل اإلعالم 
وفاة جو كوكس في 

الحشد للتصويت

بدأ األمر بدعوة 
الرئيس اإلسرائيلي إلى 

إفطار في سخنين

حيفا ـ ناهد درباس

خــال  الداخــل،  فلســطينيي  بلــدات  شــهدت 
تســتضيف  لقــاءات  املاضيــني،  األســبوعني 
وزراء ومســؤولني إســرائيليني، تحت مسّمى 
غضبــًا  أثــار  ممــا  رمضانيــة«،  »إفطــارات 
فــي نشــاط واســع علــى  وردود فعــل تجلــت 

شبكات التواصل االجتماعي.
ونّدد الغاضبون على الشبكات االجتماعية، 
باســتغال شــهر رمضان باســتقبال حكومة 
االحتــال فــي البلــدات العربيــة، حيــث كانــت 
بلديــة ســخنني قــد أطلقــت هــذا النشــاط عبــر 
روبــني  اإلســرائيلي  الرئيــس  اســتضافة 
العنصريــة  بمواقفــه  املعــروف  ريفلــني، 
املعاديــة للعــرب والفلســطينيني، مــا اعتبــره 
األحــزاب  لناشــطي  أخضــر  ضــوءًا  كثيــرون 
الصهيونية بالوسط العربي لتنظيم موائد 
متشــابهة. وقــد أثــارت هــذه املوائــد حفيظــة 
فــي  ريفلــني  الســتقبال   

ً
خاصــة الكثيريــن، 

سخنني.
ــب النائــب باســل غطــاس علــى صفحتــه 

ّ
وعق

في »فيسبوك«، على مشاركة وزيرة القضاء، 
عــارة:  وادي  فــي  إفطــار  مائــدة  األربعــاء، 
»أســوأ تســويغ ســمعته لإلفطــار الرمضانــي 
بمشــاركة أييليــت شــاكيد، هــو أنهــا ســتعلن 
إحــدى  فــي  صلــح  محكمــة  إقامــة  عــن  فيــه 
بعينهــا  الحقــارة  إنهــا  عــارة.  وادي  بلــدات 
نقبــل  أن  والكرامــة  والهويــة  الــذات  وفقــدان 
مقايضــة حقــوق أساســية مدنيــة بكرامتنــا 
وعــزة نفســنا وعنفواننــا«، مضيفــًا: »لنصــن 
هــذه  وجــه  فــي  شــبابنا  ونحمــي  كرامتنــا 
األســرلة املنفلتــة بالتظاهــر ضــد اإلفطار مع 
ولحــراك  العــرب  للمحامــني  تحيــة  شــاكيد. 
لهــذا  تصديهــم  علــى  الشــبابي  عــارة  وادي 
العار«. وتابع غطاس: »من يشرعن املشاركة 

فــي كل نشــاط مقابــل أن يقــول مــا يشــاء، هــل 
شــاكيد  أييليــت  مــع  املشــاركة  ســيقبل  كان 
يشــاء  مــا  لهــا  يقــول  وأن  اإلفطــار  هــذا  فــي 
هنــاك؟ هنــاك خطوط حمــر إذا تعديتها فهو 
الســقوط وعندهــا مــا تقولــه يســقط معك في 
الهاوية. وثانًيا.. أوليس اإلفطار مع شــاكيد 
يذهب حسنات الصوم ويحول الفضيلة إلى 

رذيلة؟«.
علــى  ريــا  أبــو  جهــاد  املحامــي  كتــب  كمــا 

صفحته على »فيسبوك«: »أعارض املشاركة 
الــذي  عــارة  فــي  الرمضانــي  اإلفطــار  فــي 
تتواجــد فيــه وزيــرة القضــاء الفاشــية إييلــت 
إلــى  والزميــات  الزمــاء  وأدعــو  شــاكيد، 
مقاطعته. مشاركة شاكيد في اإلفطار ليست 
مشــاركة مهنيــة كمــا يدعــي البعــض، بــل هــو 
إفطــار احتفالــي ولذلــك فهو مرفــوض ملا فيه 

من شرعنة ملواقفها الفاشية«. 
وســخر الفنان الكوميدي نضال بدارنة على 

»فيســبوك« من دعوة شــاكيد وكتب: »وبظل 
الســؤال املصيــري بخصــوص إفطــار إييلــت 
شــاكيد بعــارة، هــل إييلــت بتحــب القطايــف 

محشي... بجبنة وال بجوز؟«. 
كما خّصص الصحافي ســليمان أبو إرشــيد 
فــي موقــع »عــرب 48« مقــااًل عــن املوضــوع، 
تحــت عنــوان »إفطــارات رمضــان بــني موائــد 
الرحمــن وموائــد الســلطة«، انتقد فيه رئيس 
بلديــة ســخنني مــازن غنايــم لدعوتــه روبــني 
ريفــني وأيضــًا انتقــد رئيــس لجنــة املتابعــة 

محمد بركة ملشاركته الدعوة.
وعّمــم محامون ومحاميات بيانًا ضد دعوة 
وزيــرة القضــاء شــاكيد مســاء األربعــاء إلــى 
فيــه:  وجــاء  عــارة  قريــة  فــي  الفطــور  مائــدة 
»فــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه املمارســات 
العنصرّيــة ضــد مجتمعنــا، وفــي ظــل قيــام 
مشــاريع  بتمريــر  الفاشــي  اليمــني  حكومــة 
القوانــني العنصريــة. وفي فترة يتحول فيها 
إعــدام الشــباب الفلســطيني، واعتقــال خيــرة 
شبابه، وهدم املنازل، والتضييق في املسكن، 
والقــدس  النقــب  فــي  األراضــي  ومصــادرات 
 شــهر 

ّ
والجليــل إلــى ممارســات يوميــة، يحــل

رمضــان علينــا، مترافقــًا مــع ظاهــرة غريبــة 
البعــض  يقــوم  حيــث  االنتشــار.  فــي  آخــذة 
بفتح أبواب بلداتنا ومؤسســاتنا الســتقبال 
رمــوز حكومــة القتــل والتعســف واملصادرات 
والحبــس وهــدم املنــازل والتمييز العنصري 
لاحتفــاء بشــهر رمضــان الكريــم«. وأضــاف 
دور  يســترجعون  وهــم  هــؤالء،  »إن  البيــان 
املخاتيــر التاريخــي فــي بادنــا، ال يحققــون 
سوى مصالح شخصية لذواتهم. ويظهرون 
جماهيرنــا العربّيــة وكأنهــا قطعــان بإمــكان 
بضعــة مقاولــني اقتيادهــا لاحتفــال مــع من 
ينفذ ضدهم أبشع سياسات القمع والتفرقة 

العنصرية«.

)Getty( استفتاء تاريخي تشهده بريطانيا اليوم

)Getty(

تصّوت بريطانيا، اليوم، على استفتاء تاريخي لبقائها أو خروجها من االتحاد األوروبي، مع استمرار الحشد اإلعالمي الداعي للتصويت، 
ومناقشاته لآلثار التي ستترتب على القرار المصيري
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فــــهــــي لــــيــــســــت دمـــــشـــــق حـــقـــيـــقـــيـــة، ولـــيـــس 
هوية  صناعة  أســاس  على  قائمًا  تقديمها 
دمشق  بيضاء،  لهجة  عبر  ســوريــة جامعة 
املزعومة،  الياسمني  عاصمة  هــي  الــدرامــيــة 
ــا  ــ ــدرامـ ــ ــا الـ ــتـــهـ ــورة الــــتــــي رســـخـ ــ ــــصــ هــــــذه الــ
للتصديق،  قابلة  إلــى حد جعلها  السورية 
هـــي دمــشــق الــقــديــمــة الــتــي تــشــغــل مساحة 
فيها ثلث سكان  يقيم  بسيطة من عاصمة 
العشوائية  الــبــاد، ضــواحــيــهــا وأحــزمــتــهــا 
أكبر منها، والتي هي واقعيًا أبنية سياحية 
وأســـــواق ومــطــاعــم وقــصــور بــاهــظــة الثمن 
ــة أو مــؤســســات  ــدولــ الــ تــمــلــكــهــا  مــغــلــقــة أو 
أجــانــب، وبــيــوت متهالكة ترميمها  وأفـــراد 

ــًا وإداريــــــــــًا تــســكــنــهــا عـــائـــات  ــاديــ مــكــلــف مــ
الياسمني  بخطاب  نهض  فــقــيــرة.  تقليدية 
ــذا فــنــانــون هــم فــي غالبيتهم  الــســيــاحــي هـ
أدق  الدمشقيني، وبشكل  الساحقة من غير 
ــيـــات، اقـــتـــربـــوا بــمــا أســعــفــتــهــم به  ــلـ مـــن األقـ
صــارت  مخففة،  شامية  لهجة  مــن  قدراتهم 
البيضاء. ودمشق هذه  السورية  اللغة  هي 
الــتــي ظــهــرت عــلــى الــشــاشــة هــي الــســهــر، أي 
والحرية  االستبداد،  منجزات  فخر  األمـــان، 
الــشــخــصــيــة، الـــتـــي ال عـــاقـــة لــهــا بــالــحــريــة 
الــســيــاســيــة أو حـــريـــة الــتــعــبــيــر، ويـــبـــدو أن 

منار ديب

السورية  الدراما  لطاملا تبجحت 
أنها دراما  على لسان مرّوجيها 
ــة مــــقــــارنــــة مــع  ــ ــــاصـ ــة، خـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ واقـ
بأنها  التي كانت توصف  املصرية  الــدرامــا 
وتنشئ  بالكليشيهات  تغرق  ميلودرامية 
واقعًا زائفًا كما تعاني من فقر في أدواتها 

الفنية.

العالم هو سورية
العالم بحسب الدراما السورية هو سورية 
ــة هـــي دمـــشـــق، ودمـــشـــق هـــي بيت  وســــوريــ
شــــامــــي عـــتـــيـــق يــســكــنــه أفــــــــراد عـــصـــريـــون. 
السورية هي  الــدرامــا  قدمتها  التي  سورية 
ــــرى من  دمـــشـــق، ونــصــيــب املــحــافــظــات األخـ
حكاياتها ال يكاد يذكر، وإن نالت حلب فقط 
انعكاس  التهميش  وهـــذا  صــغــيــرًا،  نصيبًا 
لـــرؤيـــة الــنــظــام فـــي الــتــهــمــيــش االقــتــصــادي 
واالجتماعي الذي ظهرت نتائجه مع ثورة 
ــا دمــشــق الــدرامــيــة،  مـــــــارس/آذار 2011 . أمـ

تحوي الكهوف 
والممرات السفلية 

جماجَم وبقايا عظام

رّكب النظام طبقة من 
العاملين في الحقل 

الفني تدور في فلكه

تحتوي مضادات األكسدة 
التي قد تبشر مرضى 

السرطان بالعالج

2223
منوعات

عصرية  حــيــاة  ملمارسة  املناسبة  التسمية 
في مكان تقليدي هي السياحة.

أزمة النص
الــســوريــة ال تتوفر على كاتب  الــدرامــا  تكاد 
اإلعامي  الــواقــع  فبؤس  محترف،  سيناريو 
وصناعة النشر في سورية دفع الصحافيني 
أجل  من  الدرامية  الكتابة  ملمارسة  واألدبـــاء 
لقمة العيش، خاصة مع األجور املجزية التي 
كــانــت تدفعها شــركــات اإلنــتــاج الــرابــحــة من 
نصًا  أنتج  وهــذا  للخارج،  مسلساتها  بيع 

غير محترف، ونص مثقفني، متمحورًا حول 
ــذات فــقــيــرًا درامـــيـــًا وواقـــعـــيـــًا، أو شــاهــدنــا  ــ الـ
الكتابة  على  مدرسية  تدريبات  هــي  أعــمــااًل 
الــدرامــيــة لــخــريــجــي املــعــهــد الــعــالــي للفنون 
املسرحية، ومع وجود رقابة حديدية، ظهرت 
أعــمــال بــا طعم وال لــون وال رائــحــة ال تمت 
للواقع بصلة، أو جرى الهروب إلى األعمال 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والـــتـــراثـــيـــة املـــطـــلـــوبـــة داخــلــيــًا 

وخارجيًا، ألسباب تعبوية أو رقابية.
ــدى عـــقـــود طــبــقــة مــن  ــ ــنـــظـــام عـــلـــى مـ رّكــــــب الـ
الــعــامــلــني فــي الــحــقــل الــفــنــي، تـــدور فــي فلكه 

واملناطقية  االجتماعية  الخلفية  خــال  مــن 
آخرين،  واستبعاد  أناس  وتقريب  الفرادها، 
كــمــا أنــــه مـــن املـــعـــلـــوم أن أصـــحـــاب شــركــات 
اإلنـــتـــاج الــخــاصــة هــم رجـــال أعــمــال الــنــظــام، 
باألصالة أو الوكالة، وهذا الوالء واستحقاق 
دفـــع الــثــمــن ورد الجميل ظــهــر بــعــد الــثــورة، 
لــذلــك لـــم يــكــن مــســتــغــربــًا أن تــقــف الــغــالــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن هــــذه الــطــبــقــة مـــع الــنــظــام في 
تعكس  أعمال  تظهر  أن  وبالتالي  مواقفها، 
تـــمـــارس حـــيـــادًا سلبيًا  أو  الـــنـــظـــام  خـــطـــاب 

ألسباب تسويقية.
األساسية  العناصر  أحــد  الــســوريــة  الــدرامــا 
فالحارات  عــايــشــني«،  »كنا  لنظرية  الــداعــمــة 
ــة الــيــاســمــني  ــرائـــحـ الــنــظــيــفــة الـــتـــي تــعــبــق بـ
واألضـــــــــواء الـــرومـــانـــســـيـــة، وقـــصـــص الــحــب 
أمرًا يعتقد  والتكاتف االجتماعي، أصبحت 
املسلسات،  فــي  مشاهدتها  بعد  بــوجــوده، 
في  قلما ظهر  وعنفه  بــفــســاده  الــواقــع  فيما 

هذه األعمال إال بصورة خجولة أو معقمة.

ما بعد الثورة: مكانك راوح
حتى بعد الثورة، بقيت الدراما السورية في 
فلك ما قبل 2011، وكأن شيئًا لم يتغّير في 
 الدماء 

ّ
الــشــارع الــســوري، على الــرغــم مــن أن

الــشــوارع، وعلى الرغم من أن  تسيل في كل 
السوريني.  رؤوس  على  تتساقط  البراميل 
ثابتة،  مكانها،  فــي  السورية  الــدرامــا  بقيت 
ال تتقّدم وال تتراجع. حتى محاوالت بعض 
املسلسات مــقــاربــة الــواقــع الــســوري، بــاءت 
أغــلــبــهــا بــالــفــشــل، بــســبــب تــحــويــل الـــصـــراع 
إلـــــى عـــكـــس مــــا هــــو عـــلـــى أرض الــحــقــيــقــة، 
ــا مــصــداقــيــتــهــا.  ــدرامــ ــذه الــ ــا أفـــقـــد هــ ــو مـ وهــ
ــرز  ــقــــاربــــة الـــــواقـــــع بـ ــــي مــ ــعـــف فـ وهـــــــذا الـــضـ
بــشــكــل أســـاســـي فـــي رمـــضـــان الـــحـــالـــي، في 
ــــة حــقــيــقــيــة فـــي الـــنـــّص، فــهــربــت كل  ظـــل أزمـ
للواقع،  السياسية  املقاربة  مــن  املسلسات 
املواضيع االجتماعية، والتي بدروها  نحو 
ســوريــة  فــي  اجتماعيًا  يحصل  مــا  تشبه  ال 
ــا األســـــوأ فـــكـــان اســـتـــمـــرار عــرض  حــالــيــًا. أمــ
أعــمــال مــا يسمى »الــبــيــئــة الــشــامــيــة«، وهــي 
غــيــر املــتــربــطــة بـــالـــشـــام إطــــاقــــًا، وال مطلع 
الــــقــــرن املــــاضــــي وال مـــنـــتـــصـــفـــه. وتـــحـــديـــدًا 
مسلسل »باب الحارة« الذي حاول االنتقال 
في السيناريو خطوة إلى األمام، ليدخل في 
سلسلة أخطاء تاريخية، ودينية وإخراجية، 

جعلت الجزء الحالي األسوأ على اإلطاق. 
ــيـــوم، أكــثــر زيــفــًا فقتل  الــــدرامــــا الـــســـوريـــة، الـ
ــن، والـــقـــصـــف الــــبــــري والــــجــــوي  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ املـ
والـــبـــرامـــيـــل املــتــفــجــرة والـــســـاح الــكــيــمــاوي 
والاجئون واالعتقال والقتل تحت التعذيب 
والـــطـــائـــفـــيـــة واالرتـــــهـــــان لـــلـــخـــارج، كــــل هـــذا 
لـــم يــحــدث فــيــهــا أو حــولــهــا، إنــهــا مستمرة 
بأكاذيب أكثر وقاحة وخطاب أكثر وضاعة، 
ــعـــدام اإلحـــســـاس لــدى  وبـــقـــدر عــجــيــب مـــن انـ

صناعها.

C C

رام اهلل ـ محمود السعدي

الفلسطينية  الــســيــدة  تجهز  يـــوم  كــل  صــبــاح 
»أم شاكر« من سكان  نــوال صالح )48 عامًا( 
قرية الساوية جنوبي نابلس شمالي الضفة 
ــيـــة مــــا قــطــفــتــه فــــجــــرا، مــــن مــــزروعــــات  الـــغـــربـ
زرعــتــهــا فـــي حــديــقــة مــنــزلــهــا، وتــقــطــف كــذلــك 
نبتة »الــفــرفــحــيــنــة«، مــن أجـــل بيعها طــازجــة 
على بسطتها في سوق مدينة رام الله وسط 

الضفة الغربية. 
 
ً
ــوال تــــوفــــر لـــهـــا دخــــا ــ ــ مـــــزروعـــــات الـــســـيـــدة نـ

ملساعدة زوجها في مصاريف املنزل، فتزرعها 
فــــي خـــيـــمـــة بــاســتــيــكــيــة مـــــجـــــاورة لــلــمــنــزل، 
وتقطف الفرفحينة التي تنمو من دون زراعة 
بــالــقــرب مـــن األحـــــواض املــائــيــة وبــجــانــب ري 
املــزروعــات، وذلــك يعني أن بيع الفرفحينة ال 
يكلف أم شاكر شيئا وكلها مربح وتبيع كل 

حزمة منها بنحو نصف دوالر. 
كثيرة  فــوائــد  للفرفحينة  أن  شــاكــر  أم  تــعــرف 
كما تسمع من الزبائن، الذين أقبلوا هذا العام 
على شرائها بشكل أكبر من أي عام وخاصة 
في رمضان، لكنها ال تــدرك فعا حقيقة هذه 
الفوائد. تميز أم شاكر ما بني الفرفحينة التي 
تنمو من دون زراعة وتكون ذات أوراق رفيعة، 
والــفــرفــحــيــنــة الــتــي يــــزرع بـــذورهـــا املـــزارعـــون 
عريضة،  أوراق  ذات  تــكــون  حــيــث  ليبيعوها 
وتقطف في كل يوم النبتة الناضجة الكبيرة، 
وتـــعـــود بــعــد أيـــــام لــقــطــف الــنــبــتــة الــصــغــيــرة 
فائقة. في حقول ضاحية  التي تنمو بسرعة 
ــرم، شـــمـــالـــي الــضــفــة  ــكـ ــولـ شـــويـــكـــة بــمــديــنــة طـ
الغربية، تقطف السيدة فتحية أبو صالح )57 
الفرفحينة  نبتة  الضاحية،  سكان  مــن  عــامــا( 
التي تنمو بجانب املزروعات بعد االستئذان 
لــتــصــنــع منها  لــتــطــهــوهــا أو  ــــني،  ــزارعـ ــ املـ مـــن 

السلطات، أو تأكلها خضراء كما هي.
تقول أبو صالح لـ »العربي الجديد«، إن »هذه 
النبتة لــذيــذة وعــرفــتــهــا مــن أمـــي وأبــــي، فهي 
متوارثة من أجدادنا، وهي مفيدة نقطفها في 
موسمها في ربيع وصيف كل عام، لكن جيل 
مجرد  ويعتبرونها  يعرفونها  ال  األيـــام  هــذه 
الفرفحينة مــجــرد عشبة  تــبــدو  قــد  أعـــشـــاب«. 
املـــزروعـــات، إال  يجب التخلص منها مــن بــني 
أن قيمتها الغذائية والطبية العالية جعلتها 
ــيـــرًا مــحــط أنـــظـــار الــبــاحــثــني حــــول الــعــالــم  أخـ
وخاصة في ماليزيا، الحتوائها على مضادات 
ــد تــبــشــر مـــرضـــى الــســرطــان  األكــــســــدة الـــتـــي قـ
ــــي بـــحـــاجـــة ألبـــحـــاث  بــــعــــاج جــــديــــد لـــهـــم وهــ
وتــجــارب أخـــرى مــن أجــل ذلـــك، وفــق مــا يشير 
الصيدلة  وتكنولوجيا  كيمياء  قــســم  رئــيــس 
بنابلس، نضال  الوطنية  النجاح  في جامعة 

قلت 
ُ
ن وقــد  الفرنسيني،  ملايني  عظاٍم  وبقايا 

بالتدريج إلى هذا املكان املوحش منذ أواخر 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر وحــتــى منتصف الــقــرن 
غــلــقــت املــقــابــر بسبب 

ُ
الــتــاســع عــشــر، عندما أ

العامة  الصحة  على  شكلتها  التي  املخاطر 
فــي ذلــك الــحــني، وكــانــت أول املــقــابــر املنقولة 
التي  القديسني«  األبــريــاء  »مقبرة  وأشهرها 
تــقــع فـــي حـــي »لــــي هـــــال«، والـــتـــي نــقــلــت عــام 

.1786
ــلـــة مــــن صـــــــاالت الـــعـــرض  فــــي مـــتـــاهـــة طـــويـ
ة  ــاء ــ ــمــــرات الــضــيــقــة ذات اإلضـ املــظــلــمــة واملــ
الــخــافــتــة، يمكن لــلــزوار رؤيـــة لــوحــات فنية 
تتكون من جماجم ورفات وعظام ُمرتبة في 

محمد كريم

أكثر من ستة مايني جمجمة وبقايا هياكل 
عــظــمــيــة بــشــريــة تـــرقـــُد فـــي انــتــظــار الــزائــريــن 
املمتدة  القديمة  املناجم  أنــفــاق  شبكة  داخــل 
تحت شوارع عاصمة النور باريس. يطلقون 
على تلك املنطقة املخيفة »الكاتاكومبس« أو 
ســراديــب املــوتــى، وعلى الــّرغــم من تعدد تلك 
السراديب التاريخية في بلدان مثل: إنجلترا 
ــيـــونـــان  ــيـــا وفـــنـــلـــنـــدا والـ ــبـــانـ ــيـــا وأسـ ــالـ وإيـــطـ
ــا وغـــيـــرهـــا؛ فـــإن  ــيـ ــرالـ ــتـ ــيــــرو وأسـ ــر وبــ ومـــصـ
الكاتاكومبس الفرنسية تعّد با منازع أكبَر 

مقبرة في العالم.
ــــذه عـــلـــى عـــمـــق يــصــل  تـــقـــع مـــديـــنـــة املــــوتــــى هـ
املقبرة«،  لعشرين مترًا، أسفل شارع »طريق 
لباريس،  القديمة  الرسمية  الــبــوابــة  جــنــوب 
سمى »بوابة الجحيم«. وتشكل 

ُ
والتي كانت ت

إنــشــاؤهــا  تــم  تــحــت األرض،  مــتــاهــة حقيقية 
ُجلبت  الــتــي  العتيقة  املــحــاجــر  داخـــل  سابقا 

منها األحجار لبناء باريس.
السفلية جماجَم  واملــمــرات  الــكــهــوف  تــحــوي 

»العربي الجديد«. جرادات، في حديثه لـ
ــق جــــــــرادات، تــعــالــج الـــجـــروح  الــفــرفــحــيــنــة وفــ
وتستخدم مسكنا لأللم ومضادا لالتهابات 
العصبي  للجهازين  مــهــدئ  واألكــســدة، وهــي 
ــا عــلــى  ــهــ ــوائــ ــتــ ــلــــي، عــــــــاوة عــــلــــى احــ ــعــــضــ والــ
 ،A.C.E فيتامينات متنوعة منها )فيتامينات

.)B Complex واملكمل الغذائي لفيتامينات

سفانويز  مركبات  الفرفحينة  في  يوجد  كما 
ــد  وســــابــــونــــيــــز والـــــكـــــالـــــويـــــز، ومـــــيـــــنـــــرال أســ
وأمــاح معدنية، ودهــون األوميجا 3، ومــاّدة 
واملغنيسيوم،  والــكــالــســيــوم،  الــغــلــوتــاثــايــون، 
واملـــــاء، والـــصـــوديـــوم، والـــحـــديـــد، والــفــســفــور، 

والبوتاسيوم.
تــؤكــل الــفــرفــحــيــنــة طـــازجـــة أو مــطــهــيــة ولــكــن 
يفضل خبراء األعشاب أكلها طازجة خضراء، 
ــزاء النبتة من  وتــوجــد فــوائــدهــا فــي كــافــة أجــ
الــبــذور حتى األغــصــان، فــي مــا قــد تزين نبتة  
الرمضانية بعد تجهيزها  املوائد  الفرفحينة 

في السلطات بجانب خضروات أخرى.
تستوطن نبتة الفرفحينة أو البقلة أو الرجلة، 
بأسمائها املختلفة بحسب سكان املحافظات 
الفلسطينية، كافة األراضي الفلسطينية منذ 
قــديــم الـــتـــاريـــخ، وهـــي نــبــتــة بــريــة تــعــيــش في 

األحــواض  بجانب  وتعيش  املتوسط  حــوض 
املــائــيــة خــاصــة فــي الــفــصــول املـــرويـــة، يوضح 
الــخــبــيــر فــــي الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي الـــنـــبـــاتـــي فــي 

فلسطني، بنان الشيخ، لـ »العربي الجديد«.
الــبــاهــت أوراقــهــا  الــلــون األخــضــر  النبتة ذات 
وساقها يحتويان على مادة عصارية مليئة 
بــاملــيــاه وذات فــوائــد مــخــتــلــفــة، ومــنــهــا أنـــواع 
مختلفة تعرف من لون ساقها متعدد األلوان، 
لكن أفضلها األرجواني، يشير نضال جرادات 
العديد  في  البقلة  نبات  ينمو  الشيخ.  وبنان 
املناخ  باستثناء  الفلسطينية،  املــنــاخــات  مــن 
الــصــحــراوي، ويــكــثــر انــتــشــارهــا فــي األراضـــي 
ــه بــعــض  الـــســـهـــلـــيـــة واملــــــرويــــــة، وأخـــــيـــــرًا اتــــجــ
املـــزارعـــني لــزراعــتــهــا واالســتــثــمــار بــهــا، ولكن 
بنسب قليلة، بينما يؤكد الشيخ أن االهتمام 

بهذه الزراعة وتنظيمها ممكنان.

عــرٍض متحفّي مـــرّوع، وبـــذوق رومانتيكي 
عاٍل. توجد فوق مدخل املقبرة لوحة مكتوب 
عليها: »قف: هذه إمبراطورية املوت«. وهي 
واحـــدة مــن سلسلة مــن الــعــبــارات واألقـــوال 
الزائر  املأثورة واملقاطع املقدسة التي تنبه 
املقبرة.  فــي  جولته  خــال  والتدبر  للتفكير 
الــعــادي يستعيد بطريقة  املــكــان غير  فــهــذا 
مــؤثــرة جــزءًا مــن تــاريــخ الشعب الباريسي، 
آخـــذًا بيد السائحني فــي رحــلــة خــالــدة عبر 
الــــزمــــن. والـــعـــظـــام الـــتـــي تــحــتــويــهــا املــقــبــرة 
يـــعـــود بــعــضــهــا ملــشــاهــيــر مـــثـــل »فـــرانـــســـوا 
ــارل  ــ ــتـــني« و»شــ ــونـ ــان دي الفـ ــ ــ ربـــلـــيـــه« و»جـ
بيرو«. وخال الثورة الفرنسية ُدفن الناس 
مــبــاشــرة فــي تــلــك الـــســـراديـــب، بــمــا فــي ذلــك 
في  قتلوا  الذين  السويسري  الحرس  أفــراد 
اقتحام »قصر التويلري« في 10 أغسطس/ 

آب 1792 . 
الــســراديــب ذاتــهــا وطريقة تكوينها،  أمــا عــن 
فهي محور اهتمام الباحثني الجيولوجيني، 
الجيولوجي  الــتــطــور  بــني  وســيــطــا  تمثل  إذ 

لألرض وتاريخ باريس ونشأتها. 

إمبراطورية للموتى أسفل باريس

اكتشاف »قمر« يطوف 
حول األرض منذ قرن

الفرفحينة: النبتة الفلسطينية »السحرية«

خليل العلي

أطلق الفنان اللبناني أحمد قعبور أغنية رمضانّية من كلماته 
وألــحــانــه بــعــنــوان »مــشــوار املــّيــة« ملناسبة مـــرور مئة عــام على 
تــأســيــس دار األيــتــام اإلســامــيــة فــي بــيــروت، وقـــد شــاركــتــه في 
الــفــنــانــة الفلسطينية أمـــل كــعــوش، وجــوقــة أطــفــال دار  الــغــنــاء 

األيتام اإلسامية، والتوزيع املوسيقي ملازن سبليني.
من  »األغنية هي  قعبور:  قــال  الجديد«،  »العربي  لـ وفــي حديث 
أغاني دار األيتام اإلسامية، التي تحكي عن الحياة في رمضان 
)كعوش(، وعن  أحمد  وأم  )قعبور(  أبوأحمد  وتبدأ بحوار بني 
املسحراتي في ليالي رمضان وحفيده الذي كان يضبط الساعة 

ليصحو وقت السحور«.
لقد تم نشر األغنية على موقع »يوتيوب« وتم اختيار صورة 
ــة الــقــدس  ــ لــطــفــلــة فــلــســطــيــنــيــة تــحــمــل فـــانـــوس رمـــضـــان فـــي أزقـ

القديمة. 
يذكر أن الفنان قعبور كان خال التسعينيات قد  أصدر أغنية 

»عــلــوا الــبــيــارق« مــع أطــفــال دار األيـــتـــام اإلســامــّيــة أيــضــًا وقــد 
القت نجاحًا وما زالت حتى اآلن تعتبر من األغاني الرمضانّية 

الناجحة، وتذاع دائما خال استقبال شهر رمضان املبارك.
بمناسبة  طــرابــلــس،  ملدينة  أغنية  قعبور  أحــمــد  ر 

ّ
يحض كــذلــك 

 رمــضــان نــّور قلب طرابلس« 
ّ

شهر رمــضــان ايضًا بعنوان »يــا
التي تم تصوير الفيديو الخاص بها في مدينة طرابلس تحت 
إشـــراف ابــن املــديــنــة املــخــرج الــشــاب معتز ســلــوم. ويــفــتــرض أن 
املقبلة، ويــشــارك فيه  القليلة  األيــام  النور خــال  تبصر األغنية 
عدد من النجوم اللبنانيني وابناء مدينة طرابلس بينهم املمثلة 
ليلى قمري وصاح صبح، وعبد الله حمصي الذي اشتهر بدور 
»أسعد« في فرقة »أبو سليم الطبل« اللبنانية التي صنعت أحد 

أمجاد املسلسات اللبنانية الكوميدية قبل عقود.
ــد عــــاد إلــــى الـــواجـــهـــة بــشــكــل واســـــع مع  وكـــــان أحـــمـــد قــعــبــور قـ
ح على 

ّ
االنتخابات البلدية في بيروت الشهر املاضي، حيث ترش

املجتمع  من  التي ضّمت شخصيات  مدينتي«  »بــيــروت  الئحة 
املدني، في وجه الئحة التحالف السياسي بني كل االحزاب.

العالم الزائف بأكثر تفاصيله 
كذبًا... هذه ليست الشام

الدراما 
السورية

رمضان أحمد قعبور

فنون وكوكتيل
إصدار

أمكنة

مسلسالت

أعشابفضاء

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلنت وكالة أبحاث الفضاء »ناسا« عن اكتشافها »قمرًا ثانيًا« لكوكب األرض، 
االكتشاف جديد رغم أن القمر كان يطوف حول األرض منذ أكثر من قرن من الزمن 

دون أن يلحظ أحد وجوده.
وأوضــحــت صحيفة »اإلنــدبــنــدنــت« أن الــجــرم الــجــديــد قــد تــم رصـــده فــي إبــريــل/ 
 2016HO3 طلق عليه اسم

ُ
نيسان املاضي من قبل تيليسكوب مثبت في هاواي، وأ

ولم يتم الحسم في حجمه، لكن التقديرات تشير إلى أنه بني 40 و100 متر، تقول 
»نــاســا«. وقــد اختير هــذا االســم ألن اكتشافه لم يتم إال سنة 2016، رغــم أنــه كان 

يطوف بكوكبنا األزرق منذ 100 عام. 
وأوضحت »ناسا« أنه »تشير حساباتنا إلى أن هذا الجرم قد استقر كشبه قمر 
لكوكب األرض منذ قــرن تقريبًا، وســوف يواصل السير على هــذا املنوال لقرون 

قادمة«.
ووفق توضيحات »ناسا«، فإن مسار هذا القمر ليس ثابتًا، حيث يقترب ويبتعد 
عن الشمس من حني آلخــر، كما يميل مساره نحو األسفل واألعلى كلما تحرك 

أكثر.
وفــي وقــت ســاد االعــتــقــاد بــأن املجموعة الشمسية قــد تمت دراســتــهــا والتعرف 
السنة اكتشافات جديدة  الكفاية، ظهرت خــال هــذه  على كل مكوناتها بما فيه 
تغّير هذا املعتقد. وقبل اكتشاف هذا القمر، أعلنت »ناسا« عن اكتشافها كوكبًا 
تاسعًا ضمن املجموعة الشمسية لم تلحظه من قبل، قبل أن تكتشف في ما بعد 

أن شمسنا قد سرقته من نجم آخر وضمته إلى املجموعة الشمسية.
وكان الفتًا في يوم األرض نشر الوكالة نفسها لعشرات الصور التي تظهر األرض 
وفق ما سجلتها كاميرات في الفضاء، التقطها رواد فضاء أو وضعت على إحدى 

اآلليات التي ترسلها الوكالة إلى الفضاء في تجاربها.

السورية غير واقعي.  المسلسالت  كل ما نشاهده في 
الدراما  وبعدها...  الثورة  قبل  الحقيقة  هي  هذه 
جعلها  بشكل  الواقع  عن  األبعد  اليوم  تبدو  السورية 

تنحدر انحدارًا مأساويًا هذا العام

»الصدمة« في مرمى 
االتهامات

يتعرض برنامج »الصدمة« )يعرض 
على قناة MBCI( النتقادات واسعة 
مــــــــن قـــــبـــــل مــــــغــــــرديــــــن ســـــعـــــوديـــــني، 
تشويه  يعتمد  الــبــرنــامــج   

ّ
أن يــــرون 

تــمــثــيــلــّيــة  املـــشـــاهـــد   
ّ
وأن صـــورتـــهـــم، 

وليست حقيقية، حيث نشروا صورًا 
أكثر  ظهروا  البرنامج  في  ملشاركني 

من مرة.
وأكد منتج البرنامج، أوس الشرقي، 
أن مـــا يــتــنــاولــه مــســتــخــدمــو مــواقــع 
الــتــواصــل حـــول مــشــاركــة ضــيــف في 
ه أوضح 

ّ
أكثر من حلقة حقيقي، لكن

وتواصل  البرنامج،  كــان ضيف  ــه 
ّ
أن

الحقًا مع القائمني عليه ألنه يمتلك 
موهبة تمثيل وصّور حلقة أخرى.

أحالم تشعل غضب 
اللبنانيين

ــّيـــة أحـــام،  أشــعــلــت الــفــنــانــة اإلمـــاراتـ
غــضــب مــغــرديــن لــبــنــانــيــني مـــجـــددًا. 
فــــــــخــــــــال اســــــتــــــضــــــافــــــة اإلعــــــــامــــــــي 
السعودي، داود الشريان، لعادل كرم 
في برنامج »الشريان« الذي يعرض 
الشريان  اتصل   ،»MBC« قناة  على 
الذي  الخاف  لتتحدث عن  بــأحــام، 
حــصــل قــبــل أشــهــر وأشــعــل الغضب 
ــــام شــكــرت   أحـ

ّ
أن ــًا، إال  أيـــضـ نــفــســه 

الـــــشـــــريـــــان وجـــــمـــــهـــــورهـــــا، وبــــــــدأت 
رة«، 

َ
ه »َحش

ّ
االتصال بوصف كرم بأن

لــيــتــأســف الـــشـــريـــان مـــن املــشــاهــديــن 
لم  أنها  بــدعــوى  الخط معها  ويقفل 
تــحــتــرم ضــيــفــه، بينما تــجــاهــل كــرم 

املوضوع تمامًا.

هاني رمزي ينفي 
الفبركة

بــعــد انــتــشــار مــقــاطــع فــيــديــو وصــور 
ــة« فــي  ــيــ ــراجــ ــاء اإلخــ ــ ــطـ ــ تــظــهــر »األخـ
برنامج »هاني في األدغــال« للفنان 
ــلـــى قــنــاة  هــــانــــي رمـــــــزي )يــــعــــرض عـ
الـــحـــيـــاة(، أعــــرب رمــــزي فـــي بــيــان له 
عـــن »اســتــيــائــه مــمــا قــيــل عـــن فبركة 
بــرنــامــجــه«، مــؤكــًدا أن »األســــد الــذي 
نستعني بــه فــي املقلب مــدرب جيدا، 
ومـــدربـــه يــتــســلــل خــفــيــة، بــعــيــدا عن 
أعني الفنانني من ضيوف الحلقات«. 
وأضــاف: »في حلقة الفنان سليمان 
الشباك،  فتح  مــن  األســد  تمّكن  عيد، 
وكــادت تحدث كارثة لــوال أن املــدرب 
ــت انــتــبــاهــه لــلــحــظــة تــمــّكــن عيد 

ّ
شــت

خــالــهــا مـــن إغـــــاق الـــشـــبـــاك جــيــدًا، 
ــــذي  ــنــــاص الـ ــقــ الــ ــل أن يـــتـــدخـــل  ــبــ وقــ
يـــخـــتـــبـــئ فــــــي مـــــكـــــان قـــــريـــــب خــلــف 
األشــــجــــار تــحــســًبــا ألي أزمـــــــة، ألنـــه 
الــفــنــانــني  أرواح  شــــديــــدة  بــبــســاطــة 
ليست لعبة وال بد أن نؤّمنهم بشتى 

الطرق«.

مسيحيو مصر غاضبون 
من عادل إمام

ــريــــني  ــر مـــــــن املــــصــ ــيــ ــبــ  عـــــــــدد كــ
ّ
شـــــــــن

ــلـــى مــســلــســل   عـ
ً
ــة ــلـ ــمـ املـــســـيـــحـــيـــني حـ

ــون وشـــــــركـــــــاه«، الــــــــذي يـــقـــوم  ــ ــأمــ ــ »مــ
بسبب  إمـــام،  عــادل  الفنان  ببطولته 
إنـــه »إظـــهـــار للمسيحيني  قـــالـــوا  مـــا 
أنهم يستبيحون  لو  كما  العمل  في 
الخمور«. ووّجــه حمزة العلي، الذي 
لبلبة  ابـــنـــة  زوج  يــجــســد شــخــصــيــة 
ــام، املــتــشــدد فــي املسلسل،  وعـــادل إمـ
سؤااًل إلى حماته حول سبب وجود 
الخمور في املنزل، فردت أن نسايب 
ــيــــني  ــالــ ــطــ ــا املـــســـيـــحـــيـــني »اإليــ ــهــ ــنــ ابــ
الـــجـــنـــســـيـــة« هـــــم مـــــن أحــــضــــروهــــا، 
وقـــالـــت: »احـــنـــا ال جــبــنــا خــمــور وال 
بنلمسها ناس مسيحيني هما اللي 

جيبنها«.
وأثارت الجملة غضب مصريني على 
آخــرون  دافــع  فيما  التواصل،  مواقع 
كـــومـــيـــدي وال  املــســلــســل   

ّ
إن قــائــلــني 

يقصد اإلهانة نهائيًا.

أخبار

)LBCI( »2 باسم ياخور في »العراب

أحمد قعبور )فيسبوك(

تبيع عشبة الفرفحينة )العربي الجديد(
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)Getty(
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ــم!« فــحــســب، بــل أيــضــا إلـــى الــحــراك 
ّ
أيــهــا املــعــل

ــارض الـــــــذي تـــعـــرفـــه شــــــــوارع وســــاحــــات  ــ ــعـ ــ املـ
زًا 

ّ
شّكل محف

ُ
ت الفيلم  مــادة  أشهر.  فرنسا منذ 

لــلــحــراك فــي بــدايــاتــه، وبـــات شائعا أن تشهد 
اعتصاماٌت ونقاشات عروضا له في األماكن 
الـــعـــامـــة، وأن تـــحـــتـــوي مـــظـــاهـــرات شــــعــــاراٍت 
مــرتــبــطــة بـــه. كــمــا أنـــه لــم يــعــد مــفــاجــئــا ارتـــداء 
عليها   

ٌ
مطبوعة قمصانا  املتظاهرين  بعض 

)تزيد ثروته على 33  أرنــو  امللياردير  صــورة 
أمــيــركــي(، وإلـــى جانبها عــبــارة  مــلــيــار دوالر 

م!«.
ّ
»شكرًا أيها املعل

لبلوغ  إطــاقــه،  عند   ،
ً
مهّيأ الفيلم  يكن  لم  إذًا، 

واملهتّمني،  املقّربني  يتعّدى  كبير«،  »جمهوٍر 
من صحافيني وناشطني وأفراد تبّرعوا، عبر 
أحد مواقع التمويل الجماعي، بـ21 ألف يورو، 
إلنــتــاجــه. أولــــى عــروضــه تــدفــع إلـــى االعــتــقــاد 
قام في قرى وبلدات »نائية«، وفي 

ُ
 ت

ْ
إذ بذلك، 

تجّمعات ثقافية ونقابية، »هامشية« باملعنى 
الجماهيري، ال يتجاوز عدد حاضريها أصابع 
، نــظــرًا إلـــى مـــاّدتـــه التي 

ْ
الــيــديــن أحــيــانــا. لــكــن

تــكــشــف بــالــدلــيــل )الـــصـــورة( وحــشــيــة رؤوس 
املال الضخمة، وتواطؤ السياسة معها، فإنه 
صار يحجز مساحات أوسع، ويصل إلى املدن 
ببلوغ  استثنائيا،  نجاحا  ــق 

ّ
ويــحــق الــكــبــرى، 

ــــدد مـــشـــاهـــديـــه، حـــتـــى الــــيــــوم، نـــحـــو نــصــف  عـ
ــم!« يقول: 

ّ
 حــال »شــكــرًا أيها املــعــل

ّ
مليون. كــأن

ــم منعي مــن الــدخــول عــبــر الــشــّبــاك،  »إذا أردتــ
فسأدخل  الصحافة،  شّباك  أو  التذاكر  شّباك 
الــواســع، أي الساحات والــشــوارع«.  الباب  من 
ٍع هنا ليس مجازيا. إذ 

ْ
غير أن الحديث عن من

، حظر تناول الفيلم والكتابة عنه، 
ً
جرى، فعا

ومنع استضافة مخرجه في عدد من وسائل 
اإلعام، التي تعود ملكّيتها إلى »مجموعة ل. 
ڤ. م. ه.« العماقة، اململوكة من قبل برنار أرنو 
نفسه، أو في وسائل إعام تملكها مجموعات 

أو شركات »صديقة« له.
تــبــدأ الــحــكــايــة فـــي شــمــال فــرنــســا، الــــذي كــان 
ُيــــعــــرف، حـــتـــى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، 

عــلــى  الحـــتـــوائـــه  األول«،  فـــرنـــســـا  »مـــصـــنـــع  بــــ
عـــدد كــبــيــر مـــن املــعــامــل. لــكــن األمـــــور تــغــّيــرت 
ــيــــوم. جــــزء مـــن هــــذه املـــعـــامـــل أغـــلـــق أبـــوابـــه  الــ
نهائيا، وجـــزء آخــر طــرد عــّمــالــه، وانــتــقــل إلى 
بــلــدان أخـــرى، بسبب »رخـــص« اإلنــتــاج واليد 
ــاعـــد عـــلـــى مــضــاعــفــة  ــا ُيـــسـ الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا، مــ
ردا 

ُ
األرباح. جوسلني وزوجها سيرج كلور ط

بولندا.  إلــى  املصنع  انتقال  إثــر  عملهما،  مــن 
كصحافي،  تحقيقه،  أثــنــاء  ــان  ــ

ّ
روف يلتقيهما 

فني من معامل الشمال 
ّ
في قضية صرف موظ

التي  الــتــعــويــضــات  دون منحهم  مــن  تــعــّســفــا 
يستحقون. يقنعهما بأنه ينوي مساعدتهما 
ــداًل مــن تــنــاول  ، بـ

ْ
ــهــمــا. لــكــن

ّ
عــلــى تحصيل حــق

القضية في تحقيق مكتوب ينشره في املجلة 
الــتــي يــعــمــل فــيــهــا، »فــقــيــر«، يــقــرر الصحافي 
إجراء التحقيق بالكاميرا. فتتحّول املستندات 
والــحــقــائــق، الــتــي ُيــفــتــرض بــهــا تــقــويــة املـــادة 
صَور  إلــى  اقتباسات،  باستخدام  الصحافية 
 ال 

ٌ
مرئية ال يمكن الشّك في مصداقّيتها. فكرة

هما فحسب، 
ّ
تعيد إلى الزوجني البسيطني حق

بل ترصد مثااًل حّيا عن الفساد في فرنسا.
عبر حَيل عديدة، تبدأ باّدعائه حّب امللياردير 
ــه كــصــحــافــي  ــه لــ ــدائـ ــعـ ــــروف بـ ــعـ ــ ــو املـ أرنـــــــو، هــ
شخصية  فــي  بتنّكره  تنتهي  وال  تحقيقات، 
ان 

ّ
ابن الزوجني املطرودين، ينجح فرنسوا روف

. يطلب من 
ّ
بإيقاع إمبراطورية الرجل في الفخ

ــة محكمة ومضحكة، 
ّ
ــذا خــط

ّ
يــنــف أن  الــزوجــني 

رغـــم جــديــتــهــا، بينما يــديــرهــا هــو مــن بعيد. 
تقضي الخطة بتهديد الزوجني أرنو بأنهما 
ســيــتــوّجــهــان إلـــى مجلة »فــقــيــر«، فــي حـــال لم 

يا تعويضا عن طردهما من املصنع. 
ّ
يتلق

خــوفــا مــن انــتــقــال املــلــف إلـــى املــجــلــة، وتــحــّول 
القضية إلى فضيحة، يأتي مسؤول مقّرب من 
أرنو ملفاوضتهما على إغاق امللف، والتراجع 
عـــن تــهــديــدهــمــا، مــقــابــل تــقــديــم تــعــويــضــات 
لــلــزوج. بفضل  لهما، وإبـــرام عقد عمل جديد 
ــاهـــدون جلسة  كـــامـــيـــرات خــفــيــة، يــتــابــع املـــشـ
الدور  الزوجان فيها  يــؤّدي  التي  املفاوضات، 
ــان، بحرفية عالية. 

ّ
املرسوم لهما من ِقبل روف

رهما 
ّ
ويــظــهــر املــســؤول »الــضــخــم« وهـــو يحذ

مـــن الـــتـــواصـــل مـــع املــجــلــة، والــعــامــلــني فــيــهــا، 
ـــــــان، ويــنــصــحــهــمــا بــاالبــتــعــاد 

ّ
خــصــوصــا روف

عنها، إن رغبا في انتهاء األمــور كما يريدان. 
ــر الفيلم عــن كــشــف هــويــة املــســؤول: 

ّ
لــن يــتــأخ

ضابط سابق في املخابرات العامة، مقّرب من 
السلطة. يوافق الزوجان، ويستعيدان حقهما. 
فرنسوا  يكمل  إذ  هــنــا.  ينتهي  ال  الفيلم   

ّ
لــكــن

ان الحكاية، ويذهب بلعبته إلى أقصاها، 
ّ
روف

ــقــا، بــالــصــور الــحــّيــة، الــفــســاد الـــذي ينخر 
ّ
مــوث

جسد البلد. 
 
ً
هكذا، يصبح الفيلم نفسه، كمادة فنية، وثيقة
عن قدرة الكاميرا والصورة على القيام بفعٍل 

سياسي.

باريس ـ محمود الحاج

ــان  ــ
ّ
ال نــعــرف إن كـــان فــرنــســوا روف

ع أن تستمّر عروض فيلمه 
ّ
قد توق

ـــم!« 
ّ
ــل ــا املـــعـ ــهـ ــكــــرًا أيـ الـــوثـــائـــقـــي »شــ

ق هذا الشّك في مستواه، 
ّ
حتى اليوم. ال يتعل

ــــي إمــكــانــيــة  بـــالـــتـــأكـــيـــد، بــــل فــــي مـــحـــتـــواه، وفـ
وصول املحتوى إلى الناس. يعّري الفيلم، في 
التي  والسياسة،  املــال  إمبراطورية  الحقيقة، 
تــمــســك بــفــرنــســا بقبضة حــديــديــة. لــــذا، وجــد 
الــعــمــل صــعــوبــات فـــي الـــوصـــول إلـــى صـــاالت 
العرض، والتلفزيونات واإلذاعــات وصفحات 
إلى  بــاإلضــافــة  تقريبا،  ها 

ّ
كل الــجــرائــد، وهـــذه 

عشرات املجاالت األخــرى، تعود ملكّيتها إلى 
عــدد قليل جــّدًا من األشــخــاص، من »أهّمهم«، 
، برنار أرنــو، الرجل الذي 

ً
أو من أكثرهم ثــروة

م«. 
ّ
يقصده الفيلم بعبارة »املعل

ــا زوجــــــان  ــمــ ــه، وهــ ــريــــطــ ــن خــــــال بـــطـــلـــي شــ ــ مـ
طردتهما إحـــدى شــركــات أرنـــو قبل ســنــوات، 
ة هائلة، إلى إمبراطورية 

ّ
ــان، بخف

ّ
ل روف

ّ
يتسل

ــطــهــا، 
ّ
املـــلـــيـــارديـــر، فــاضــحــا وحــشــيــتــهــا وتــســل

وفــســادهــا املــرتــبــط بــفــســاد فـــي أعــلــى مــراتــب 
الدولة.

الحديث عن صعوبة وصول الفيلم إلى الناس 
ـــع مخرجه 

ّ
يــدفــع إلـــى الــتــســاؤل عــمــا إذا تـــوق

استقبال  الــصــعــوبــة، ألن قضّية  هــذه  تــجــاوز 
الفيلم تعّد مركزية، ليس بالنسبة إلى »شكرًا 

الكاميرا الوثائقية كفعل سيـاسّي يتناول »شكرًا أيها 
المعلّم!«، من خالل 

توّغل الكاميرا في دهاليز 
رأسمالية متوّحشة، 

مظاهر عديدة للفساد 
االقتصادي والسياسي 
واألخالقي في فرنسا 
اليوم، بحيث اعتبر من 

المحّفزات األساسية 
للحراك المعارض فيها

السبيطار كتجربة غير رومانسية »شكرًا أيها المعلّم!«  لكّن الفيلم ال ينتهي

يتسلّل إلى إمبراطورية 
المال فاضحًا وحشيتها 

وفسادها 

أيها  قد ال يصّدق متابع فيلم »شكرًا، 
مخرجه  أعمال  باكورة  أنه  المعلّم« 
يعرف  أن  عليه   .)1975( روفان  فرنسوا 
تغيير  ســـوى  لــيــس  الفيلم  بـــأن  أيــضــً 
روفان  يُعرف  إذ  التواصل،  شكل  في 
ــاري مــنــذ عــقــديــن، من  ــس كــنــاشــط ي
»فاكير«  جريدتي  في  مقاالته  خــالل 
وخصوصً  ديبلوماتيك«،  و»لوموند 
كتيّب  أّولها  كان  التي  مؤلفاته  في 
القاسم  للصحافة«.  الصغار  »الجنود 
المشترك بين كل هذه األشكال: حماية 

نموذج »دولة الرعاية«.

احتجاجات الجندي الصغير

2425
ثقافة

سينما

شعر

يوميات

فعاليات

لن تسمع وقع خطواتهم

يتواصل حتى الرابع من يوليو/تموز المقبل في بيت السناري األثري في القاهرة؛ 
مصر 1956: وجهات نظر. يحتوي المعرض الذي انطلق،  معرض فنّي بعنوان 
مركز سيداج على صور ولوحات ونصوص وخرائط  بالتعاون مع  أمس، ويُقام 
وجرائد وطوابع وملصقات إعالنية وسينمائية ووثائق سمعية وبصرية تعود 

لتلك الفترة.

ليالي  تظاهرة  من  الثانية  الدورة  فعاليات  نواكشوط،  في  الغد،  حتى  تتواصل، 
 30 قرابة  مشاركة  ويشهد  الشعبية  للفنون  ترانيم  مركز  ينّظمها  التي  المدح 
والمدرسة  المدح  في  القديمة  المدرسة  يمثاّلن  جيلين  على  موزّعين  مّداحً، 
الحديثة، وُتقام على هامشه مسابقة مفتوحة للجمهور حول تاريخ وثقافة 

هذا الفن في موريتانيا.

المكتبة الوطنية في الرباط، غدًا وبعد غٍد، فعاليات الدورة الخامسة  تحتضن 
التي  الحالية  ــدورة  ال ُتخّصص  اإلنسان.  وحقوق  للسينما  البيضاء  الليلة  من 
لحقوق  اإلنسان  وحقوق  للسينما  المتوّسطية  اللقاءات  جمعية  تنّظمها 
الطفل، وتشارك فيها أفالم روائية طويلة وقصيرة ووثائقية وأفالم تحريك من 

ألمانيا ومصر والبرتغال ولبنان وإيران وفلسطين والمغرب وفرنسا وسويسرا.

م، مساء اليوم، في دار الثقافة محمد العزيز العقربي في تونس العاصمة،  يُقدَّ
العرض األّول لمسرحية أسرار العشق للمخرج حافظ خليفة. العمل، الذي اقتبسه 
العطار،  الدين  لفريد  الطير«  بن عمر عن »منطق  إبراهيم  الراحل  التونسي  الكاتب 

يروي رحلة البحث عن الذات اإللهية انطالقً من الذات اإلنسانية بنفس تجريبي.

محمد عالوة حاجي

ـ1ـ
ســريــٌر ذو شــراشــف بيضاء ونظيفة في 
غــرفــة جميلة، كــغــرف الــفــنــادق الــفــاخــرة، 
 على حديقة )نوافذ 

ّ
طل

ُ
غير أنها بنافذة ت

 عــلــى شـــــيء(. من 
ّ

الــفــنــادق لـــم تــُعــد تــطــل
 قديمة بدأ الخريف 

ٌ
 سنديانة

ّ
النافذة تطل

. على الشجرة 
ً
 ورقــة

ً
ينتف أوراقها ورقــة

 عصفور صغيٌر يشدو لحنا شجّيا 
ُّ
يحط

 
ٌ
ثـــّم يــمــضــي. فــي الــســريــر املــجــاور عــجــوز
ببيجاما زرقاء يضُع على الطاولة كتابا 
كئ على عّكازه 

ّ
تــه، يت قــراء للتّو من  فــرغ 

الخروج معه،  إلــى  يدعوك  ببطء،  ويقوم 
من أجل نصف ساعة املشي اليومية.

يقول األطّباء إن ال دواء يعدل املشيء ملن 
هم في مثل ووضعه.. ووضعك.

الــبــارحــة، اعــتــقــدَت أنــه كــان آخــر يــوم من 
أيام سنواته السبعني. على غير العادة، 
ب في ســريــره، لم تسمع 

ّ
لم تسمعه يتقل

لــه شــخــيــرًا أو ســعــااًل. لــبــثــَت فــي فــراشــك 
 الـــســـمـــع.. كـــان 

ُ
ــت تـــصـــيـــخ ــ لـــلـــحـــظـــاٍت وأنــ

الــظــاُم مطبقا والــصــمــُت كــذلــك. ال شيء 
اُت قلبك 

ّ
 أنفاُسك أنت، ودق

ّ
يبلغ أذنيك إال

أنت.
أين أنفاسه؟

 
ً
 بـــــاردة

ً
ـــة

ّ
لـــَت، وقــــد جـــزمـــت أن جـــث تـــســـاء

تـــنـــام، اآلن، غــيــر بــعــيــد عـــنـــك، ثــــّم قــمــت، 
تــقــتــرب  أن  دون  ومـــــن  بـــجـــانـــبـــه.  وقـــفـــت 
 
ً
حركة منتظرًا  تراقبه،  رحــَت  كثيرًا،  منه 

 منه تــؤّكــد أنــه ال يــزال مــوجــودًا. 
ً
صغيرة

لم يُكن صدرُه يعلو وينخفض. الحقيقة 
أنــه كــان مستلقيا على جنبه األيــمــن، ما 
د من مهّمتك. وحني رحَت تستحضر، 

ّ
عق

ــلـــوات املــنــاســبــة  بــصــعــوبــة، بــعــض الـــصـ
لهكذا موقف، انقلب على جنبه األيسر.

تعتذر عن الخروج معه؛ فمن هناك، في 
الرواق، يأتيك وقُع أقدامهم. تستطيُع أن 
تــتــعــّرف عليهم واحــــدًا واحــــدًا مــن خــال 

وقع خطواتهم.
مريعتان.  تجربتان  واملستشفى   

ُ
املــرض

 
ً
مــيــزة إن فيهما  نــقــول  أن  إن صـــحَّ  لــكــن، 

 هؤالء.
ّ

رائعة فهي كل
 ساعة 

ّ
ون من االتصال بك كل

ّ
الذين ال يكل

لاطمئنان عليك.
 شيء من أجلك.

ّ
الذين يتركون كل

ويأتون  بعيدة  مسافات  يقطعون  الذين 
لرؤيتك.

الــذيــن تــســمــع، اآلن، وقـــع خــطــواتــهــم في 
الرواق.

الــذيــن ســيــدخــلــون بــعــد ثــــواٍن ويــمــلــؤون 
.
ً
غرفتك ضجيجا وبهجة

ـ2ـ
السبيطار* !

طاملا كانت لديك صورتان عنه. صورتان 
 مــنــهــمــا إلـــى 

ٌّ
ــل ــ مــتــنــاقــضــتــان؛ تــنــتــمــي كـ

ية مختلفة: األولى رومانسية. 
ّ
مدرسة فن

ُيـــشـــبـــه األمــــــــر أجـــــــــواء ذلــــــك املــســتــشــفــى 
 
ٌ
ــي الــــــذي كــتــبــت عـــنـــه صــديــقــة ــاريـــسـ ــبـ الـ
ــــام األخـــيـــرة لــوالــدهــا  شـــاعـــرة تــصــف األيـ
الثانية كنَت  فيه، وعاقتها به. الصورة 
تراها بأم عينيك، في قسم االستعجاالت 
تــحــديــدًا، والــتــي أعـــرف أنـــك زرتـــه كثيرًا، 

الصّحة في الباد.
رى أين هو س اآلن؟

ُ
ت

هل كان مصّورًا مبدعا، أم كان محظوظا؟ 
ـــشـــرت فـــي زمــن 

ُ
ــــرى لـــو ن ــــورة أخـ ثـــّمـــة صـ

 أوفــــر من 
ّ
ــار فــيــســبــوك لــنــالــت حــظــا ــ ازدهـ

ــنــــَت تــقــوم  االنــــتــــشــــار. الـــتـــقـــطـــهـــا حــــني كــ
بــريــبــورتــاج عــن واقــــع التعليم فــي قــرى 
لــفــتــاة صغيرة  الـــصـــورة  بــعــيــدة.  جبلية 
مع  عمرها،  مــن  الثامنة  أو  السابعة  فــي 
أطفال آخرين، وهم عائدون - مشيا - من 
الــتــي تبعد عــن بيوتهم بضعة  املــدرســة 
والطريق  شتويا  الجوُّ  كان  كيلومترات. 
ــان  ــ ــّي ــاطــ ــطــ ــا املــ ــعــــاهــ ــة، وكـــــــــان نــ ــ ــلـ ــ ــــوحـ مـ
ــلـــعـــهـــا  ــتـ ــقـ ــان فـــــــي الـــــــوحـــــــل وتـ ــ ــرسـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ يـ
وتحملهما  تنزعهما  أن  قبل  بصعوبة، 

.
ً
بيديها، وتكمل الدرب حافية

ــَت تـــذكـــر مــامــحــهــا جــــّيــــدًا. كــانــت  ــ مــــا زلــ
 وبريئة.

ً
صغيرة وجميلة

ها منه ذات مّرة حني التقيت به في 
َ
طلبت

»دار الصحافة«، ووعــدك بإرسالها على 
بريد اإللكتروني، تاركا لك رقمه. لكنك لم 
صل بــه فــي أقــرب 

ّ
صل بــه. عليك أن تت

ّ
تت

فرصة.

ـ3ـ
ّدر لك املجيء 

ُ
كنَت تعرف، مسبقا، أنه لو ق

املــكــان، فلن تحظى بسرير ذي  إلــى هــذا 
شراشف نظيفة في غرفة جميلة بنافذة 
قديمة  سنديانة  فيها  حديقة  على   

ّ
طل

ُ
ت

 عليها عصفور ليشدو لحنا شجّيا 
ُّ
يحط

ثّم يمضي.. وأنك لن تسمع وقع أقدامهم 
 من الــرواق؛ ألنك تعرف أن ال أحد 

ً
قادمة

ســـــيـــــزورك. ال أحـــــد ســـيـــســـأل عـــنـــك، عـــدا 
مــســؤولــيــك فــي الــعــمــل. وحــدهــم ُيقلقهم 

غياُبك، وينتظرون عودتك سريعا.
* املستشفى

لكنني ال أعــرف بصفتك مــاذا، إذ لم تكن 
يت كي ال تجد 

ّ
مريضا حتما، وطاملا صل

نفسك، يوما ما، هناك.
 تــعــّبــر عـــن الـــوضـــع بشكل 

ٌ
ــورة ــ هــنــاك صـ

 فــي مستشفى ما 
ٌ
 صــغــيــرة

ٌ
دقــيــق: غــرفــة

ــة 
ّ
ــل. فــــي الـــغـــرفـــة ســت ــوامـ ــالـــحـ مـــكـــّدســـة بـ

 
ّ

ــل أســـــــــّرة وعـــــشـــــرون امــــــــــرأة. تـــتـــقـــاســـم كـ
عــــت الــبــقــيــة 

ّ
اثــنــتــني ســــريــــرًا، بــيــنــمــا تــــوز

على األرضية، مكتفياٍت بأفرشة نحيفة. 
قابلتَك الصورة أكثر من مّرة على مواقع 
االجــتــمــاعــي، وشاهدتها على  الــتــواصــل 
 
َ
أكثر مــن جــريــدة؛ فقد أصبحت الــصــورة
ــلــة إلرفــاقــهــا مـــع أي مـــوضـــوع عن 

ّ
املــفــض

لحظة  شــاهــدًا  كــنــَت  املستشفيات.  واقـــع 
الـــتـــقـــاطـــهـــا، وصـــاحـــبـــهـــا املــــجــــهــــول هــو 
ــّورًا في  س الـــــذي كــــان يــعــمــل مــعــك مــــصــ
ســنــوات.  ثماني  قبل  نفسها،  الصحيفة 
التقطها خال تحقيق قمت به عن واقع 
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»بكاء قمري نيوني«، فرنسوا مورلي )2010(مخرج الشريط، فرنسوا روّفان، باريس، نيسان/ إبريل 2016 )تصوير: جويل ساجيه(

رامون كوتي بارايبر

)إلى خوان فيليبي روبليذو(

بعد ثاثة أّيام ماطرة

أشفقت الشمس على املدينة.

وعــلــى الــفــور، امــتــأت الــشــوارع بقمصان 

وبايز وتنانير بكل األلوان،

ــــت مــن  ــــرجـ ومـــــــن املــــقــــاهــــي الــــقــــديــــمــــة، خـ

ــات أغـــــانـــــي الـــــحـــــّب الـــصـــاخـــبـــة  ــديــ ــيــ ــســ الــ

بأصوات مرتفعة ومنخفضة.

مذهواًل من جمال الظهيرة الفوضوي

بصحبة  متر  بمائتي  الكنيسة  تــجــاوزت 

امرأة ثمانينية

في مابس بيضاء

- بيضاء وبهّية، كما تقول األغنية،

ازتاها من حرير
َّ
حذاؤها بكعب عاٍل وقف

يتاءمان مع ردائها الذي حفظته حّبات 

النفتالني.

قة بإسوارتها الذهبية
ّ
كان للقطع املعل

 مغناج،
ٌ
رنني

تضحك مع نفسها 

تبوح بسّر مبهج

يمكن تخمينه من تجاعيدها

املدفونة تحت مساحيق التجميل

رة.
ّ
والبارفانات والبودرة املعط

 من أوائل القرن تحميها
ٌ
عة قبَّ

من الشمس املهيمنة،

وتخفف القلق البادي في عينني

تظهر فيهما آالف الحفات التي حضرتها

متها
ّ
وربما التي نظ

خال حياتها الطويلة.

في هذا الشارع حيث ُيحتفى بالشمس

تاقت عيوننا املتشابهة في الزرقة،

ــل بـــســـرعـــة إلـــى  ــ  الـــخـــطـــى ألصـ
ُّ
ــث ــ ــا أحــ ــ وأنــ

الفندق،

 
ُّ
حزينا أفّكر بشكوكي وديوني، وهي تحث

الخطى للوصول بسرعة للكاتدرائية،

 كــأنــمــا تــمــشــي - رّبـــمـــا - ملــوعــد 
ً
ســـعـــيـــدة

زفافها النهائي

واألخير.

ــك الــــيــــوم وتــلــك  ــ ــتـــى ذلــ ــا وصـــــولـــــِك حـ ــ ومــ

كّل لعبة طويلة يتبعها انتقام أيها الشاب

الساعة،

بيضاء يكسوك النور،

إلى عمٍر ال يكون املوت فيه مفاجئا،

 ألعلم
ّ

إال

باتجاه معاكس ومصائر متضاربة

 شيٍء يصل للحظته املستحقة،
َّ

أن كل

ك ترّددينه؛
َّ
 ال بّد أن

ٌ
أو كما يقول مثل

 لعبة طويلة يتبعها انتقام
َّ

كل

أيها الشاب.

تك بحنان
َّ
ممسكة مقبض مظل

بعدين الَحمام،
ُ
رأيتك تبتعدين، ت

عن األجراس،

ك بريق إيمانك
ّ
رة وهادئة، يلف متجبِّ

مثل طفلة تدخل

الــكــنــيــســة حـــامـــلـــة بــفــخــر شـــجـــرة أزالـــيـــا 

بيضاء

في يوم قّداسها األول.

)Ramón Cote Baraibar شاعر كولومبي من 

اإلسبانية:  عن  الترجمة   ،1963 كوكوتا  مواليد 

غدير أبو سنينة(

في هذا الشارع حيث يُحتفى بالشمـس

)الشاعر(
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باسل طلوزي

 للتخلــص مــن 
ً
ــا طويــا

ً
احتــاج فــرج زمن

احتلــت طفولتــه  التــي  الــكاب  »فوبيــا« 
كلها، فقد ترتب عليه أن يعيش ســنوات 
مــن الرعــب لــم يــذق معهــا طعــم النــوم إال 

ملامًا.
النبــاح،  كوابيــس  علــى  يســتيقظ  كان 
ليليــًا، إثــر مطــاردة الــكاب لــه، فينهــض 
البيــت،  أرجــاء  فــي  ويركــض  مذعــورًا، 
وأحيانــًا إلــى خارجــه، دون أن يعــي مــا 
يــدور حولــه، بــل كان كل همــه، التخلــص 
تنشــب  أن  توشــك  التــي  الــكاب  مــن 

أنيابها في لحمه.
الليــل  علــى  يقتصــر  األمــر  يكــن  ولــم 
وحــده، فقــد الزمتــه »الفوبيــا« حتــى في 
يســمعه،  واحــد  نبــاح  كان  إذ  النهــار، 
، بتجميــد الــدم 

ً
مهمــا كان بعيــدًا، كفيــا

في عروقه.
حاصــل القــول، لــم ُيشــف فــرج مــن هــذه 
»الفوبيا«، جزئيًا، إال بعد جلسات عاج 
طويلــة لــدى األطبــاء النفســانيني، الذين 
كتبوا تقريرا يثبت أن فرج إنســان »غير 

طبيعي«، ويحتاج عاجًا مدى الحياة.
»الفوبيــا« خفتــت،  أعــراض  أن  صحيــح 
لكنهــا ظلــت كامنة داخلــه، حتى تفجرت 
مجددًا، بعد أن كبر فرج، ثم تحولت هذه 
املــرة إلــى فوبيــا »الزعيــم«، مــع األعراض 
القديمة نفسها، كاالستيقاظ الكابوسي 
، وانجماد الدم في عروقه إذا شاهد 

ً
ليا

صــورة »الزعيــم« أو ســمع دوَي موكبــه 
مــن بعيــد، والغريــب أن كوابيــس الرعــب 
اختلطت في مخيلته، فلم يعد يفرق بني 

الكلب والزعيم.
وبعــد طــول معانــاة، قــرر فــرج مراجعــة 
لــه  كتبــوا  لكنهــم  النفســانيني،  األطبــاء 
»مواطــن  بأنــه  يفيــد  املــرة  هــذه  تقريــرًا 

طبيعي تمامًا«.

ُصعق العالم لنبأ اغتيال النائب البريطانية جو كوكس 
مــن قبــل بريطانــي ينتمــي لليمــني املتطــرف، ســيما وأن 
الفقيدة كانت من املتعاطفني مع القضايا العربية، ومن 
الداعمني لدخول الاجئني السوريني إلى بريطانيا، والعديد من 
املواقــف اإلنســانية األخــرى التــي أذكــت ذكراها وعمقت إحســاس 

العالم بخسارتها .. هنا أربع رسومات عن هذا الحادث الجلل.

في وداع 
كوكس

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فوبيا

شريط
ياسر أحمد )مكة السعودية(

العالم
واإلرهاب!

مدينة الفلوجة تحت القصف واإلرهاب لم يمس 
)العرب اللندنية(

بريطانيا على مفترق طرق باستفتاء اليورو )البيان اإلماراتية(

ترامب واإلرهاب جنبًا إلى جنب في إعالء الّرعب )مكة السعودية(مدفع رمضان ال يلتزم بهدنة )فارس قرة بيت فيسبوك(

يد األردن ستبقى ممدودة للشعب السوري برغم اإلرهاب 
)الشرق األوسط اللندنية(

أبيض وأسوأ
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 أطفال سورية وغزة حزينون على اغتيال النائب جو كوكس )القدس العربي(

وداعًا لصديقة الشعب الفلسطيني )موقع عربي 21(  ستبقى كوكس على رأس مسيرة السالم والتآلف بين البشر )الميروار اللندنية(

ذكراها باقية لنبذ العنصرية )الحياة اللندنية(

ترامب
جون كول ـ كيجل كارتونز

27

رياضة

أصدر االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم التصنيف 
الجديد 
لمنتخبات القارة 
األفريقية، 
وذلك قبل إجراء 
قرعة تصفيات 
مونديال روسيا 
2018، لكن األمر 
الذي سيثير 
جدًال كبيرًا هو 
التغيّر الكبير 
الذي حصل 
بالنسبة لمصر 
وتونس، خاصة 
بعد دخول 
»الفراعنة« 
للتصنيف األول 
بدال من »نسور 
قرطاج«.

)Getty/لقطة من مباراة سابقة لمصر وتونس )األناضول

أزمة التصنيف
أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني لكرة القدم عودة 
املهاجم ألبارو موراتا لصفوفه حيث »سيخوض 

فترة اإلعداد مع الفريق األول تحت إمرة املدرب 
)الفرنسي( زين الدين زيدان«. وجاء في بيان 

صادر عن النادي »أبلغ نادي ريال مدريد نظيره 
يوفنتوس )اإليطالي( قرار استعادة الحقوق 

االتحادية لاعب ألبارو موراتا الذي سينضم 
للفريق األول مع فترة اإلعداد تحت إمرة زين 

الدين زيدان«.

ال يفكر نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم 
في بيع مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور هذا 

الصيف، على الرغم من إبداء بعض األندية الرغبة 
في التعاقد معه، إال أن الفريق الكتالوني حدد 

مبلغ 190 مليون يورو كشرط جزائي لبيعه، وهو 
املبلغ الذي يبدو أن إدارة النادي لن تخفضه. 
وأكدت سوزانا مونخي، نائبة رئيس النادي 

للشؤون االقتصادية، أن النادي الكتالوني ال يفكر 
في بيع نيمار في الوقت الحالي.

أكد نادي روما اإليطالي لكرة القدم، أمس، تعاقده 
بشكل نهائي مع الاعب اإليطالي الدولي ذي 

األصول املصرية ستيفان الشعراوي، الذي كان 
معارًا له خال الدور الثاني املوسم املنقضي 

قادما من نادي ميان. وبلغت قيمة الصفقة 13 
مليون يورو. وأعلن نادي الذئاب اإليطالية على 

صفحته الرسمية على االنترنت أنه »استغل 
بند إمكانية الشراء في العقد واستقدم ستيفان 

الشعراوي بشكل نهائي«.

المهاجم ألبارو 
موراتا يعود إلى 

ريال مدريد

نادي برشلونة 
ال يفكر في بيع 
مهاجمه نيمار

روما يضم 
ستيفان الشعراوي 

بشكل نهائي
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اتضاح معالم الدور الثاني 
وقمة إسبانية إيطالية

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

ــــدور األول من  الـ انــتــهــت مــنــافــســات 
بطولة كــأس األمــم األوروبــيــة يورو 
الــدور  2016، والــتــي ستشهد إقــامــة 
ثمن النهائي ألول مرة بالنظام الجديد، بعد 
خوض 24 منتخبا ملنافسات دور املجموعات، 
وهــو مــا حتم تــأهــل أفــضــل أربــعــة منتخبات 
الست  املجموعات  فــي  الثالث  املــركــز  احتلوا 

املشاركة في البطولة القارية.
ــات الــــتــــي تــنــتــظــرهــا  ــافــــســ ــنــ ــن ضــــمــــن املــ ــ ــ ومـ

باريس ـ العربي الجديد

جاء اليوم الذي كان يخشاه جمهور كرة القدم 
في السويد والح في األفق منذ فترة حيث أعلن 
دوليا  اللعب  اعتزاله  إبراهيموفيتش  زالتــان 
بعد بطولة أوروبــا 2016 الجارية في فرنسا. 
والتي لم يقدم فيها منتخب نجم باريس سان 
الكبار.  أمـــام  املنتظر  األداء  الــســابــق  جــيــرمــان 
وســـيـــودع إبــراهــيــمــوفــيــتــش املــنــتــخــب بعدما 
ترك بصمة لن تمحى في كرة القدم السويدية 
فهو الهداف التاريخي ملنتخب بالده برصيد 
62 هــدفــا فــي 115 مــبــاراة، وأحـــرز الكثير من 
هــذه األهـــداف بطرق رائــعــة ستظل عالقة في 

أذهان محبي عالم الساحرة املستديرة.
التقليدي  القالب  من  إبراهيموفيتش  وخــرج 
ــلـــكـــرة الـــســـويـــديـــة فـــبـــعـــد عــــقــــود مــــن الــعــمــل  لـ
ــلـــى بـــراعـــتـــه  ــبـــحـــت تــعــتــمــد عـ ــاعـــي أصـ ــمـ الـــجـ
ــــان يــتــمــتــع بـــاملـــهـــارة  ــه كـ ــ الــــفــــرديــــة، خـــاصـــة أنـ
والسرعة والقوة البدنية، وهي العوامل التي 
جــعــلــت مــنــه العـــبـــا مــخــتــلــفــا نــجــح فـــي خطف 
األنــظــار مــع املنافسات التي يــشــارك فيها مع 

فرقه املختلفة ومنتخب بالده.
ــا كــــان »إبـــــــرا« عـــرضـــة لــالنــتــقــادات  ودائــــمــــا مـ
مــن صــحــف عــاملــيــة بــســبــب تــصــريــحــاتــه التي 
يــتــفــاخــر خــاللــهــا بــعــبــقــريــتــه لــكــن تــقــريــبــا ال 
يملك أحد الجرأة على انتقاده داخل السويد، 
خاصة أن الكثيرين يرونه بطال ومثاال مشرفا 

للبالد.
تتصدر  عندما  أكــثــر  السويد  وتــربــح صحف 
صــــورة إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــغـــالف مـــع ظــهــور 
العناوين  املــولــود فــي ماملو فــي  اســم املهاجم 
الــرئــيــســيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاحــاتــه على 
مــســتــوى األنـــديـــة إذ حــقــق ألــقــابــا مــع أيــاكــس 
ــالـــي ومــيــالنــو  ــيـــونـ ــتـــرنـــاسـ ــتـــوس وإنـ ــنـ ــوفـ ويـ
ــان جــيــرمــان لــم تكن  وبــرشــلــونــة وبـــاريـــس سـ
فـــتـــرتـــه مــــع الـــســـويـــد مـــثـــمـــرة بــنــفــس الــشــكــل، 

املميز  والــظــهــور  األلــقــاب  خاصة على صعيد 
في املنافسات الكبرى. 

وبعد بداية واعدة ملشواره الدولي تحت قيادة 
املــــدرب الرســالجــربــاك - الـــذي يــقــود أيسلندا 
حاليا - ظل إبراهيموفيتش لستة أعوام مدلال 
من االتحاد السويدي للعبة ومن املدرب إيريك 

هامرين وسط نتائج متباينة. 
مرتني  بـــالده  منتخب  إبراهيموفيتش  وقـــاد 
إلـــى نــهــائــيــات بــطــولــة أوروبـــــا لــكــن فــي 2012 
وفي النسخة الحالية لم تكن السويد على قدر 
أيــضــا فشلت  الــفــتــرة  التطلعات. وخـــالل هــذه 
العالم مرتني وقال  التأهل لكأس  السويد في 
بطولة  إن  شهير  تعليق  في  إبراهيموفيتش 
باملشاهدة  جديرة  تكون  لن  بالبرازيل   2014

ألنه لن يشارك بها.
إبراهيموفيتش خالل مشاركتني  ولم يسجل 

في كأس العالم لكن هذه األمور ال تعني الكثير 
لجماهير السويد حيث يبقى معشوقهم على 
أي حال. ولم تكن املباراة الدولية األولى الفتة 
لألنظار وانتهت بالتعادل بدون أهداف أمام 
جزر الفارو وسط عدد محدود من املشجعني 
ــة لــشــخــصــيــة  ــطــــالقــ لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت مــــجــــرد انــ
مرموقة في اللعبة. وظهر إبراهيموفيتش في 
عــدد مــحــدود مــن املــقــابــالت خــالل وجـــوده مع 
منتخب السويد لكن الجماهير كانت ترصد 
تــقــريــبــا كـــل كــلــمــة يــقــولــهــا وعــنــد ظـــهـــوره في 
املباشر لحديثه  البث  فإن  مؤتمرات صحفية 
ينقل عبر الكثير من مواقع اإلنترنت، وتكون 

مقوالته عناوين رئيسية للمواقع الرياضية.
وسيؤثر غياب إبراهيموفيتش عن مباريات 
ــة - كــالــتــي خــاضــهــا فـــي اســـتـــاد فــريــنــدز  ــ وديـ
وسجل خاللها هدفا رائعا ضمن رباعية هز 

بها شباك إنجلترا - على مبيعات التذاكر كما 
سيعيش االتحاد السويدي فترات صعبة في 

مرحلة ما بعد »إبرا«.
أضعف  فريقا  خلفه  إبراهيموفيتش  ويــتــرك 
من ذلــك الــذي سجل معه أول هــدف دولــي في 

تصفيات كأس العالم 2002.
لــكــن بــتــتــويــج فــريــق الــشــبــاب تــحــت 21 عــامــا 
ــإن هــنــاك  ــ بــبــطــولــة أوروبــــــــا الــــعــــام املــــاضــــي فـ
بصيص أمــل أمـــام الــســويــديــني. ونــشــأ الجيل 
الجديد من العبي السويد بينما يتابع مثله 
األعلى املتمثل في هذا املهاجم الفارع الطول 
والقوي البنيان وبالنسبة لكثيرين فإن اللعب 
ــواره يــمــثــل حــلــمــا. لــكــن الـــالعـــب الــــذي قد  بـــجـ
يكون األفضل في تاريخ السويد قرر ترك هذه 
الحقبة في انتظار معرفة من سيسرق قلوب 

مشجعي السويد في املستقبل.

السويد تستعد لمرحلة ما بعد إبراهيمــوفيتش

مــبــاريــات دور  اتــضــاح معالم  مــع  الجماهير 
ــاراة الـــنـــاريـــة بـــني إســبــانــيــا  ــبــ ـــ16، تـــبـــرز املــ ــ ــ الـ
ــا الـــصـــحـــافـــة  ــبـــرتـــهـ ــتـ ــــي اعـ ــتـ ــ ــا، والـ ــيــ ــالــ ــطــ وإيــ
اإلسبانية العقوبة األفضل للمنتخب بالدها 
املجموعة  صـــدارة  فــي  بسهولة  فــرط  بعدما 

الرابعة لصالح كرواتيا.
ــبـــانـــي  وأكــــــــدت الـــصـــحـــف أن املـــنـــتـــخـــب اإلسـ
ــتـــار الــطــريــق الــصــعــب لــلــدفــاع عـــن لــقــبــه،  اخـ
وهــــو مـــا ســيــضــع فـــي طــريــقــه كــبــار أوروبـــــا، 
وعلى رأسهم »األزوري« واملنتخبان األملاني 
والفرنسي، وهو ما يهدد »املــاتــادور« حامل 
اللقب بالخروج املبكر من املنافسات القارية.

فتراته  بأفضل  اإلســبــانــي  املنتخب  يمر  وال 
يدخل  الفريق  أن  األداء، خاصة  على صعيد 
فــي معظم صفوفه،  وتــجــديــد  إحـــالل  مرحلة 
وهــــو مـــا أثــــر عــلــى أداء الـــفـــريـــق، خــاصــة في 

املباراة األخيرة أمام كرواتيا.
وعلى الجانب اآلخر نجح املنتخب اإليطالي 
فـــي تــقــديــم أداء مــمــيــز وتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه 
بـــســـهـــولـــة، بـــالـــرغـــم مــــن تــــواجــــد املــنــتــخــبــني 
ــــدي والـــبـــلـــجـــيـــكـــي، الـــــــــذي يـــرشـــحـــه  ــويـ ــ ــسـ ــ الـ

الكثيرون ليكون مفاجأة اليورو. 
وقـــد يــكــون الــلــقــاء فــرصــة ثــمــيــنــة للمنتخب 
اإليطالي لالنتقام من إسبانيا، بعد الهزيمة 
القاسية في نهائي النسخة املاضية بأربعة 
أهــــداف نظيفة، وهـــو االنــتــصــار الـــذي أهــدى 
القاري  اللقب  على  الحفاظ  فرصة  إسبانيا 

للنسخة الثانية على التوالي.
شكل املنتخب اإليطالي أشبه بعقدة تاريخية 
لم تنفك لفترة طويلة على املنتخب اإلسباني 
في تاريخ مواجهاتهما »الرسمية«، إذ فشلت 
إسبانيا في الفوز على إيطاليا في البطوالت 
عام  الصيفية  األوملبية  األلعاب  منذ  الكبرى 
1920، ثم خسرت إسبانيا أمام منافستها في 
مونديال 1994 في الواليات املتحدة في الدور 
ربع النهائي 1-2. إسبانيا نجحت فيما بعد 
بفك عقدتها املستعصية في فيينا في الدور 
التي  أوروبـــا 2008  مــن بطولة  النهائي  ربــع 
أقــيــمــت فــي ســويــســرا والــنــمــســا، حــيــث فــازت 
التعادل  بعد   )2-4( الترجيح  ركـــالت  بــفــارق 
ســلــبــا لــتــبــدأ الــعــقــدة بــالــحــل شــيــئــا فــشــيــئــا، 
حيث توج اإلسبان باللقب األوروبي األخير 
انــتــهــت بنتيجة  2012 فــي مـــبـــاراة تــاريــخــيــة 
كــبــيــرة بــربــاعــيــة نظيفة لــلــمــاتــادور. وكــانــت 
البطولة شاهدة على وقوعهما معا في نفس 
املــجــمــوعــة وانــتــهــت املـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة في 

الدور األول بينهما بالتعادل اإليجابي 1-1.

EURO  2016  يورو

يعد الويلزي جاريث بيل، أكبر 
المنتصرين في كأس أمم أوروبا 
)يورو 2016(. وتمكن بيل خطوة 
تلو الخطوة ومباراة تلو األخرى 
داخل وخارج الملعب من وضع 

بالده على الخريطة الكروية في 
الوقت الذي يواصل فيه صقل 

أسطورته الخاصة. 
تمتلك ويلز الكثير من األساطير، 
ولكن هناك واحدا فقط حتى 

انفجار بيل األخير، كان قد تمكن 
من تحقيق شيء عظيم لصالح 

منتخب »التنانين« في بطولة 
كبيرة، وهو جون تشارلز، الذي 
تمكن من قيادة منتخب بالده 
لربع نهائي مونديال السويد 

.1958
كان هذا هو آخر األعوام التي 

سجلتها النتائج الويلزية في 
البطوالت الكبرى، بينما كان آخر 

األيام هو التاسع عشر من يونيو/ 
حزيران في العام نفسه حينما 
أنهى هدف بيليه مغامرة ويلز 

وتشارلز الملقب بـ«العمالق 
الطيب«، بسبب شخصيته 

الودودة وطوله الفارع )190 
سنتم( والذي حل ثالثا في سباق 

الكرة الذهبية عام 1959 بعد 
ألفريدو دي ستيفانو وريموند 

كوبا.

هل تعلم

ستكون مواجهة إسبانية 
وإيطالية في الدور الثاني 
من منافسات كأس األمم 

األوروبية )2016( إحدى 
أهم المباريات في هذا 

الدور

المنتخب 
اإلسباني 
قدم أداء 
مهتزًا أمام 
كرواتيا 
)Getty(

)Getty( إيطاليا قدمت أداء مميزًا في دور المجموعات

)Getty( من آخر مواجهة رسمية بين الفريقين

)Getty( إبراهيموفيتش في بداياته مع أياكس )Getty( زالتان يعتزل دوليًا بعد أن أصبح الهداف التاريخي للسويد)Getty( إبرا لعب في عدة أندية أوروبية كبرى من بينها برشلونة

مدرب كرواتيا سعيد بالفوز على إسبانيا
ليسوا  أنهم  للعالم  أظهروا  إن العبيه  مــدرب كرواتيا،  أنتي تشاتشيتش،  قال 
الــبــاد بسلوكياتهم خــال  لــطــخــوا سمعة  الــذيــن  املــشــاغــبــن  املشجعن  مــثــل 
بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم. ووقعت أعمال شغب من املشجعن في املباراة 
ألف  بغرامة 100  الكرواتي  االتحاد  التشيك، وعوقب  أمــام جمهورية  املاضية 
فــقــدوا تركيزهم  ألــف دوالر(. وقــال بعض الاعبن إنهم  يــورو )حــوالــي 113 
قرب النهاية وقبل أن تدرك التشيك التعادل في اللحظات األخيرة. ولم تحدث 
مشكات من املشجعن في املباراة الختامية والتي انتهت بفوز كرواتيا. ولم 
أيضا  لكن  امللتزمن،  املشجعن  من  فقط آلالف  اإلشـــادة  تشاتشيتش  يوجه 
كيفية  الاعبون  أظهر  وطننا.  مثل  الفريق  »هــذا  تشاتشيتش  وقــال  لاعبيه. 

تمثيل الباد وكيف يكون السلوك«.

ديل بوسكي: حذرت الالعبين من خطورة بريسيتش

دافــع فيسنتي ديل بوسكي، مــدرب إسبانيا، عن العبيه عقب الخسارة أمام 
كرواتيا، رغم أن ذلك تسبب في الصدام بإيطاليا في دور 16 ببطولة أوروبا 
لكرة القدم. وأكد ديل بوسكي أنه حذر العبيه من خطورة مثل هذه الهجمات 
املرتدة التي استغلها إيفان بريسيتش وسجل منها هدف االنتصار لكرواتيا 
في الدقائق األخيرة. وقال ديل بوسكي ملحطة تليسينكو اإلسبانية التلفزيونية 
عند سؤاله عن العب إنتر ميان »لقد تحدثنا عن بريسيتش ومدى خطورته 
في الهجمات املرتدة«. وأضاف »نحن محبطون. الطريق اآلن يمكن أن نعتبره 

أكثر صعوبة، لكن ال يمكن توقع أين يكمن الخطر«.

ألمانيا في الصدارة وبولندا 
في الوصافة بالمجموعة الثالثة

أظهرت أملانيا املزيد من مستواها املعهود عندما أحرز ماريو جوميز هدفًا في 
الشوط األول ليقودها إلى الفوز 1-صفر على إيرلندا الشمالية العنيدة والتأهل 
إلى دور الستة عشر في صدارة املجموعة الثالثة. ورغم إضاعة أملانيا، بطلة 
العالم، عددا ال يحصى من الفرص باستاد بارك دي برينس - إذ ارتدت كرتان 
لتوماس مولر من إطــار املرمى - فإن مرماها لم يتهدد من إيرلندا الشمالية 
التي تأهلت ألدوار خروج املهزوم ضمن أفضل أربعة فرق في املركز الثالث. 
بفارق  متفوقة  مــبــاريــات،  ثــاث  مــن  نقاط  بسبع  املجموعة  أملانيا  وتــصــدرت 

األهداف على بولندا التي هزمت أوكرانيا 1-صفر لتحتل املركز الثاني.

مدرب بولندا: ليفاندوفيسكي هو محرك الفريق
قال املدرب آدم نافالكا، إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا ما زال القوة 
الضاربة للفريق، رغم غيابه عن التهديف في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016. 
أوكرانيا،  على  1-صفر  بولندا  فــوز  في  التسجيل  في  ليفاندوفسكي  وفشل 
بايرن  مهاجم  فيها  يفشل  التي  التوالي  على  السادسة  الدولية  املــبــاراة  وهــي 
ميونخ في هز الشباك. وقال نافالكا في مؤتمر صحافي »حقيقة أن روبرت 
ليفاندوفسكي لم يسجل أي هدف ال تمثل أي مشكلة للفريق على اإلطاق. 
املحرك  يشبه  للغاية.  مهم  العــب  إنــه  لعبنا.  طريقة  على  كبيرا  تأثيرا  يمتلك 
والقاطرة ويمدنا بالطاقة«. مؤكدًا أنه يقوم باملهام التي يكلف بها على أكمل 

وجه.

بصراحة
حسام أسامة

نقطة واحدة وهدفان وصورة كارثية داخل وخارج امللعب ومدرب قّرر 
التي تركتها روسيا في كأس أمم أوروبــا  الــهــروب.. هذه هي الصورة 
قبل  التي كانت معلقة عليها  اآلمـــال  كــل  عــن  والبعيدة  )يـــورو 2016( 
البطولة، والسيئة للغاية لبلد سيستضيف كأس العالم لكرة القدم بعد 
عامن. ويعد استقالة مدرب املنتخب الروسي ليونيد سلوتسكي عقب 
الرسمية ألبرز فشل  الخاتمة  الهزيمة من ويلز بثاثية نظيفة بمثابة 
في )يــورو 2016( حتى اآلن. ال يتعلق فشل روسيا بما حدث داخل 
املستطيل األخضر فقط، بل ما جرى في املدرجات وفي الشوارع من 
الروسية من وقائع عنف مؤسفة قبل عامن  األلــتــراس  قبل جماهير 
فقط مــن احتضان املــونــديــال. تعكس كــل هــذه األمـــور الــوضــع السيئ 
الــذي تمر به كرة القدم الروسية، خاصة أن هذه ثالث بطولة كبرى ال 
تتمكن فيها روسيا من تخطي مرحلة املجموعات. ومنذ تمكن روسيا 
بقيادة أندري أرشافن من الوصول لنصف نهائي )يورو 2008(، دخل 
تنته. فشل وعجز  لم  أنها  بــات جليًا  املنتخب في مرحلة سقوط حر 
وفضائح وعنف وتــحــدٍّ للسلطات وإخـــال بــاألمــن الــعــام.. هــذا هــو ما 
تركته روسيا في فرنسا 2016 ، فما الذي من املمكن أن يحدث بعد 

عامن حينما تستضيف املونديال؟ وحده الزمن سيقول كلمته.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث

الخميس 23  يونيو / حزيران 2016 م   18 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 661  السنة الثانية
Thursday 23 June 2016

الخميس 23  يونيو / حزيران 2016 م   18 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 661  السنة الثانية
Thursday 23 June 2016



موسكو ـ العربي الجديد

أعلن األملــانــي تــومــاس بــاخ رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية في لوزان 
أن العدائني الروس غير املتنشطني 
تمكنهم  القوى  الدولي أللعاب  االتحاد  بنظر 
فــي ريو  األلــعــاب األوملبية  فــي دورة  املشاركة 

تحت علم بالدهم.
واســتــبــعــد بــــاخ أن يـــشـــارك عـــــداؤو وعـــــداءات 
روسيا تحت العلم األوملبي او أي علم حيادي 
في ألعاب ريو، على غرار فريق من الالجئني، 
ــتـــرح االتــــحــــاد الــــدولــــي أللــعــاب  ــا اقـ بــحــســب مـ
الــقــوى الجمعة املــاضــي: »ســيــنــافــســون تحت 
ــه فــقــط األعـــضـــاء الــتــابــعــون  ألــــوان روســيــا ألنـ
للجنة األوملبية الوطنية يمكنهم املشاركة في 
الروسية  األلعاب األوملبية، واللجنة األوملبية 
في  األوملبية  األلعاب  وتقام  موقوفة«.  ليست 

ريو من 5 الى 21 آب/أغسطس املقبل.
وشــهــدت لـــوزان اجــتــمــاع قمة أوملــبــيــة حضره 
باخ وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة األوملبية 
ومعظم رؤساء االتحادات الرياضية األوملبية 
كو  سيباستيان  الــبــريــطــانــي  مقدمتهم  وفـــي 
رئيس االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى، وذلــك 
لــبــحــث األزمــــــة الـــتـــي تــعــانــي مــنــهــا الــريــاضــة 
ــنـــشـــطـــات. وعـــــن إيـــقـــاف  ــيــــة بــســبــب املـ الــــروســ

الرياضة الروسية 
واألولمبياد

قرر أعضاء اللجنة األولمبية الدولية ورؤساء االتحادات، اإلبقاء على مشاركة 
الالعبين الروس الذين لم يثبت تورطهم في وقائع تعاطي منشطات، في 
منافسات دورة األلعاب األولمبية في ريو دي جانيرو، وأعلنت اللجنة أنهم 

سيمثلون بالدهم في البطولة ولن يشاركوا تحت العلم األولمبي

3031
رياضة

قضية

روسيا، قال باخ: »تؤكد القمة، وتحترم، وتدعم 
الـــقـــرار الـــذي اتــخــذه االتـــحـــاد الـــدولـــي أللــعــاب 
الــقــوى الــجــمــعــة«. ويــأتــي االجــتــمــاع األوملــبــي 
بعد أيام قليلة من قرار االتحاد الدولي أللعاب 
القوى بإبقاء عقوبة اإليقاف على الرياضيني 
انتهاك  بسبب  الدولية  البطوالت  في  الــروس 
املنشطات،  ملكافحة  الدولية  للقوانني  روسيا 
لــكــن مــع إبــقــاء الــبــاب مــفــتــوحــا امــــام مــشــاركــة 
الــريــاضــيــني »الــنــظــيــفــني« غــيــر املــتــورطــني في 

فضيحة املنشطات التي تضرب روسيا.
واوقف االتحاد الروسي أللعاب القوى دوليا 
فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر املـــاضـــي عقب 
تــقــريــر لــلــوكــالــة الــعــاملــيــة ملــكــافــحــة املنشطات 
بــتــطــبــيــق نــظــام  ــا  ــيـ اتـــهـــم روسـ ــــذي  )وادا( والــ
الرياضيني  من  العديد  منه  استفاد  للتنشط 

الروس.
وكان االتحاد الروسي أللعاب القوى قد حاول 

ــة مــنــافــســات  ــدايـ ــقـــاف العــبــيــه قــبــل بـ ــاء إيـ ــغـ إلـ
األوملبياد في أغسطس/ آب املقبل، ولكن األمر 
قــوبــل بــالــرفــض فــي النهاية مــن قبل االتــحــاد 
ــام الــســلــطــات الــريــاضــيــة  ــا زال أمــ الـــدولـــي، ومـ
الــروســيــة إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف الــعــقــوبــة أمـــام 

املحكمة الرياضية الدولية.
وقــــّرر االتـــحـــاد فــي اجــتــمــاعــه الــيــوم عـــدم رفــع 
العقوبة، خاصة أن روسيا »ما زالت غير قادرة 
على االلتزام باملعايير واإلجراءات املوضوعة 
املنشطات«،  الدولي ملكافحة  االتحاد  قبل  من 
ــل الـــالعـــبـــني الــتــابــعــني  ــرار يــشــمــل كــ ــ ــقـ ــ وأن الـ
الــقــوى، حتى لو لم  لالتحاد الــروســي أللعاب 

يثبت تورطهم في تعاطي منشطات.
ــيــــة الــــدولــــيــــة رحــبــت  ــبــ ــت الـــلـــجـــنـــة األوملــ ــانــ وكــ
الـــذي اتخذه  الــقــوي ضــد املنشطات  بــاملــوقــف 
االتــحــاد الــدولــي أللــعــاب الــقــوى، لكنها أكــدت 
ــتـــدرس إمــكــانــيــة الـــســـمـــاح بــمــشــاركــة  انـــهـــا سـ
ــا. وهـــنـــاك ريــاضــيــون روس  ــيـ ريــاضــيــي روسـ
يــتــدربــون خـــارج بــالدهــم وغــيــر متورطني في 
فضائح املنشطات، ومنهم يوليا ستيبانوفا 
الــتــنــشــط  فــضــيــحــة  مـــفـــجـــرة  م(  ــبــــاق 800  )ســ
ــا، وأيـــضـــا داريـــــا كليشينا  ــيـ املــنــظــم فـــي روسـ
)الـــوثـــب الــطــويــل( الــتــي تــتــدرب فــي الــواليــات 
 هناك في املقابل عدد 

ْ
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كبير منهم يتدرب داخــل روسيا منهم يلينا 
ايسينباييفا البطلة األوملبية مرتني في القفز 
بالزانة، وسيرغي تشوبنكوف بطل العالم في 
أوملبياد  110 م حواجز وايفان يوخوف بطل 

لندن 2012 في الوثب العالي.
ومـــــن تـــشـــيـــبـــوكـــســـاري حـــيـــث تـــقـــام الــبــطــولــة 
ايسينباييفا  رفــضــت  روســـيـــا،  فـــي  الــوطــنــيــة 
اللعب تحت علم حــيــادي: »انـــا روســيــة، لدي 
بلد وعلم. فريقنا لن يقاطع األلعاب األوملبية، 
وال يــوجــد حــــرب فـــي بــلــدنــا. لــيــس هــنــاك من 

سبب كي نشارك تحت العلم األوملبي«.
ــــاالت األنـــبـــاء الـــروســـيـــة، عـــن وزيـــر  ونــقــلــت وكـ
الــريــاضــة الـــروســـي فــيــتــالــي مــوتــكــو قــولــه إن 
للكشف  دقيقة  أساليب  لــوجــود  حاجة  هناك 
عن املنشطات خالل أوملبياد ريو دي جانيرو. 
وأضــــــاف مــوتــكــو انــــه كــــان هـــنـــاك مــيــل خــالل 
السنوات األخيرة إللقاء اللوم على الحكومات 
فـــي املــشــكــالت الــخــاصــة بــالــريــاضــة بــــدال من 

الجهات غير الحكومية.
وقــــــال وزيــــــر الـــريـــاضـــة إن االتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــقــــراره بـــإيـــقـــاف بـــــالده على  أللـــعـــاب الـــقـــوى بــ
اقترب  منشطات  باستخدام  اتهامات  خلفية 
ــبــــالد بـــدال  مــــن تـــدمـــيـــر هـــــذه الـــريـــاضـــة فــــي الــ
ــال فيتالي  مـــن مــســاعــدتــهــا عــلــى الــتــطــور. وقــ
موتكو في مقابلة مع رويترز: »كتبت خطابًا 
لو كنتم مؤسسة  الــدولــي...  مفتوحًا لالتحاد 
القوى فإنكم فعلتم  ألعاب  إلى تطوير  تهدف 
ــاخ: »هــنــاك  كــل شـــيء لــتــدمــيــرهــا«. وأضــــاف بــ
شكوك جدية حول افتراض البراءة لرياضيي 
امتثال  لعدم  »نظرا  وتــابــع:  وكينيا«.  روسيا 
ــا واالدعــــــــــاءات الــكــبــيــرة ذات  ــيــ كــيــنــيــا وروســ
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غير المتورّطين في األزمة 

إيغواين: أمامنا فرصة للتتويج بكوبا أميركا
ــاد مــهــاجــم منتخب األرجــنــتــن لــكــرة الــقــدم،  أشــ
املتحدة  الــواليــات  على  بالفوز  إيغواين،  غونزالو 
أميركا  كوبا  نهائي  نصف  فــي  نظيفة  برباعية 
التتويج  أن فريقه »يستحق«  إلى  املئوية، مشيرًا 
الــذي سجل هدفن في  بالبطولة. وقــال إيغواين، 
املباراة التي أقيمت في مدينة هيوسنت األميركية 
ــام األرجــنــتــن فــرصــة جــديــدة، وهـــذا املنتخب  »أمـ

يستحق رفع الكأس ألنه يكافح منذ سنوات«.

مارتينو: األداء أمام الواليات المتحدة 
يرسم الطريق نحو الفوز بالنهائي

الذي قدمه  األداء  أن  القدم، جيراردو مارتينو،  لكرة  الفني ملنتخب األرجنتن  املدير  أكد 
فريقه وقاده للفوز برباعية نظيفة على الواليات املتحدة في نصف نهائي كوبا أميركا 
املئوية، يرسم الطريق نحو الفوز بنهائي البطولة القارية األحد القادم. وقال مارتينو عقب 
الذي  األداء  من  اقترابنا  هو  بالنهائي  للفوز  أكثر  نقترب  يجعلنا  »ما  إن  املباراة  انتهاء 
قدمناه اليوم«، مضيفًا أن منتخب األرجنتن عليه أن يكلل أداءه خالل البطولة بالتتويج 
باللقب في النهائي. وأضــاف »يجب أن نحسم األمــر يوم األحــد، النتيجة فقط هي التي 
ستحدد إذا كنا األفضل أم ال«. وأبــرز مدرب املنتخب األرجنتيني عزيمة العبيه الذين 
ثابروا من أجل الوصول إلى النهائي مجددا، عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في نهائي 

مونديال 2014 في البرازيل وكذلك كوبا أميركا 2015 في تشيلي.

ليستر يتعاقد مع المدافع اإلسباني 
لويس هرنانديز قادمًا من خيخون

الــقــدم، بشكل رسمي  لكرة  املمتاز  اإلنجليزي  الـــدوري  ليستر سيتي، بطل  نــادي  أعلن 
تعاقده مع املدافع اإلسباني لويس هرنانديز ألربعة مواسم، قادمًا من سبورتنغ خيخون. 
»الثعالب« في أول يوليو/تموز  العمر 27 عاما لصفوف  البالغ من  وسينضم هرنانديز 
املقبل، عقب نهاية عقده مع ناديه اإلسباني وفتح باب االنتقاالت الصيفية. وذكر النادي 
القدم  لكرة  ليستر سيتي  نــادي  اإللكتروني »يسر  بيان عبر صفحته على موقعه  في 
اإلعالن عن تعاقده مع املدافع اإلسباني لويس هرنانديز بعقد يمتد ألربعة أعوام بدءًا من 
أول يوليو/تموز«. وكان هرنانديز، الذي كان يلعب في صفوف ناشئي ريال مدريد، قد 

انتقل لصفوف خيخون في 2012 وخاض معه ما يقرب من 140 مباراة.

نور ينوي البقاء في االتحاد بعد االعتزال
أعــلــن املخضرم محمد نــور قــائــد نـــادي االتــحــاد 
القدم  لكرة  السعودي  املحترفن  لــدوري  املنتمي 
اعــتــزال لعب كــرة الــقــدم بعد أكــثــر مــن 20 عاما 
في املالعب، لكنه مّلح إلى البقاء في منصب آخر 
مؤتمر صحفي  فــي  نــور  وقــال  املفضل.  بناديه 
نــشــره حــســاب االتــحــاد على تويتر »أعــجــز عن 
شكر كافة الجماهير على وقوفهم ومساندتهم 
لي طيلة مسيرتي. سيتحدد موعد حفل االعتزال 
وفقا لجدول مباريات النادي والفريق الذي سيتم 
اســتــقــطــابــه«. وأضــــاف العـــب الــوســط املــخــضــرم 
البالغ عمره 38 عاما »لن أبتعد عن نادي االتحاد. 
الجميع وضع مصلحة نادي االتحاد  أتمنى من 

أوال وفوق كل اعتبار«.

أولمبيك خريبكة يتأهل ويواصل 
الدفاع عن كأس العرش المغربي

واصل أوملبيك خريبكة مشواره نحو الدفاع عن لقب كأس العرش املغربي لكرة القدم بعد 
تأهله لدور 16 عقب تعادله دون أهداف مع الكوكب املراكشي في إياب دور 32. وتفوق 
خريبكة بسبب فوزه ذهابا 2-1 وسيلعب مع اتحاد طنجة ثالث الدوري الذي تفوق على 
املغرب التطواني 4-2 في مجموع املباراتن. ودخل الكوكب املراكشي املباراة بروح معنوية 
االفريقي وكان  االتحاد  التونسي في كأس  الساحلي  النجم  فــوزه 2-1على  عالية عقب 

الطرف األفضل معظم فترات اللقاء رغم مشاركة العديد من العبيه البدالء.

تأهل أندرسون وخروج الجزيري من بطولة نوتنغهام
تأهل الجنوب أفريقي كيفن أندرسون املصنف أول إلى الدور الثالث من دورة نوتنغهام 
البالغ مجموع جوائزها 705 آالف يورو وذلك إثر فوزه على  اإلنجليزية لكرة املضرب 
الكرواتي إيفان دوديغ 6-3 و6-7 )5-7( و6-3 اليوم. ويلتقي أندرسون في الدور املقبل 
مع اإلسباني فرناندو فرداسكو الرابع عشر والفائز على الدومينيكاني فيكتور إستريا 
6-1 و4-6 و6-3. وخرج من الدور الثاني، التونسي مالك الجزيري لخسارته أمام اإليطالي 

أندرياس سيبي السابع 5-7 و6-3،

أوروبا كان فريق فيورنتينا اإليطالي هو التجربة االحترافية 
األولى ألسطورة الهجوم األرجنتيني، وليصبح سريعا أحد 
التاريخ، وفاز مع  للكالتشو على مر  الهدافن األجانب  أبرز 
الــفــريــق بــالــكــأس والــســوبــر املحلين فــي عـــام 1996، وكــان 

هداف املوسم برصيد 26 هدفا.
وكــــان »بـــاتـــي غــــول« عــلــى بــعــد خـــطـــوات مـــن االنـــتـــقـــال إلــى 
للفريق  الفني  املــديــر  يفضل،  أن  قبل  اإلســبــانــي،  برشلونة 
الــكــتــالــونــي وقــتــهــا، لــويــس فـــان غـــال، الــتــعــاقــد مــع الــبــرازيــلــي 
ــقــــرار الــصــحــيــح  ــ ــم يــكــن ال ــدو أنــــه لـ ــبـ ــــون، ويـ ــــدرسـ ســـونـــي أنـ
للفريق اإلســبــانــي ومــدربــه.  وفــي مــوســم 2000- بالنسبة 

ليتّوج  األرجنتيني،  املهاجم  مــع  رومـــا  فــريــق  تعاقد   2001
الــدوري اإليطالي وكأس السوبر، قبل أن يلعب معارًا  بلقب 
ضمن صــفــوف إنــتــر مــيــالن. وفــي عــام 2003 قــرر الالعب 
العربي،  القطري للعب ضمن صفوف  الــدوري  االنتقال إلى 

وهو الفريق الذي اعتزل ضمن صفوفه، بعد مسيرة زاخرة 
باإلنجازات. وحاول باتيستوتا العودة للدوري األرجنتيني 
أن  لورينزو، إال  أو ســان  للعب في صفوف بوكا جونيورز 
ذلــك،  تكرر اإلصــابــات وتــراجــع مستواه حــاال دون تحقيق 
ليقرر إنهاء مسيرته في عام 2005. وتشير اإلحصائيات 
على صعيد  مــبــاراة   415 لعب  األرجنتيني  املهاجم  أن  إلــى 
الـــدوريـــات وأحـــرز 233 هــدفــًا، وبشكل  الــفــرق فــي مختلف 
عام وصل مجمل مباريات األسطورة األرجنتيني إلى 633 
وأحرز خاللها 355 هدفًا.  وشارك املهاجم األرجنتيني في 
ثالث بطوالت كأس عالم مع منتخب بالده في نسخ 1994 
و1998 و2002، إال أن اإلنجاز األكبر له في هذه املنافسات 
النهائي، بينما نجح في حصد لقب  إلى ربع  الوصول  كان 
كوبا أميركا مرتن مع األرجنتن، من أصل ثالث مشاركات، 

باإلضافة إلى لقب كأس القارات عام 1992.

حسام أسامة

برشلونة  فــريــق  مــهــاجــم  ميسي  ليونيل  األرجــنــتــيــنــي  أزاح 
اإلسباني، مواطنه األسطوري غابرييل باتيستوتا من على 
ليواصل  األرجنتيني،  للمنتخب  التاريخين  الــهــدافــن  قمة 
التوالي  الثانية على  للمرة  بالتأهل  بــالده  مع منتخب  التألق 

إلى نهائي منافسات كوبا أميركا.
ولن يقلل ابتعاد باتيستوتا عن صدارة الهدافن التاريخين، 
من قيمة أسطورٍة أثرى كرة القدم األرجنتينية والعاملية على 
مدار سنوات، وحقق ألقابا هامة ملنتخب »راقصي التانغو«.

بـــدأ بــاتــيــســتــوتــا مــســيــرتــه فـــي األرجــنــتــن ضــمــن صــفــوف 
نيووليز أولد بويز، وهو نفس النادي الذي بدأ معه ميسي، 
قبل أن ينتقل في عام 1989 إلى ريفر بليت ومنه إلى بوكا 
جونيورز، ليتألق سريعا ويلفت أنظار األندية األوروبية. وفي 

غابرييل باتيسـتوتا

على هامش الحدث

يعتبر المهاجم 
غابرييل باتيستوتا، 

أحد أبرز الالعبين 
الذي ارتدوا 

قميص المنتخب 
األرجنتيني على مرّ 

التاريخ

آنا شيشيروفا 
إحدى 
المتورّطات 
في قضية 
المنشطات 
)Getty(

يمكن لروسيا أن تنال ثالث ميداليات ذهبية في رفع األثقال بعد تجريد 
مجموعة من المتنافسين من دول أخرى من ميدالياتهم لسقوطهم 
في اختبارات للمنشطات ترتبط بدورتين أولمبيتين سابقتين، إال أن البالد 
بسبب  ريو  أولمبياد  في  للمشاركة  لها  المسموح  العدد  تخسر  قد 
لرفع  الدولي  االتحاد  وسيجتمع  الروسي.  الفريق  أفــراد  انتهاكات 
األثقال في تفليس هذا األسبوع لمجابهة التحديات المتصاعدة نتيجة 

استخدام تكنولوجيا جديدة في مراجعة عينات البول والدم.

روسيا الرابح والخاسر من المنشطات

وجه رياضي

الصلة، تعتبر القمة األوملبية ان قرينة البراءة 
لــريــاضــيــي هـــذيـــن الــبــلــديــن فـــي مـــوضـــع شك 

جدي«. 
اتحاد  ينبغي على كل  لذلك،  »نتيجة  وحــذر: 
ــراره بـــشـــأن أحــقــيــة هـــؤالء  ــ ــي ان يــتــخــذ قــ ــ دولـ
الرياضيني على أساس فردي لضمان تكافؤ 
الفرص... في هذا االطار لن يعتبر عدم وجود 

لم  لكنه  املنشطات،  بــمــوضــوع  معنية  الــقــوى 
يقم بتسمية أي رياضة. 

الروسي فالديمير بوتني نفى  الرئيس  وكــان 
اتــهــامــات الــتــنــشــط املــنــظــم مـــؤكـــدًا أنـــه »لــيــس 
أي دعــم على  أن يكون هناك  هناك وال يمكن 
الــريــاضــة،  فــي  لــلــخــروقــات  الحكومة  مستوى 
خصوصا في ما يتعلق بالتنّشط«. وتتشدد 

فــحــص إيــجــابــي لــلــمــنــشــطــات كــافــيــا مـــن قبل 
االتحاد الدولي. هذا يعني ان االتحاد الدولي 
يــجــب ان يــأخــذ فـــي االعــتــبــار أنــظــمــة اخــتــبــار 
أخـــــرى مـــوثـــوق بــهــا بـــاإلضـــافـــة إلــــى اخــتــبــار 
مكافحة املنشطات الوطني«. وبمجرد إشارته 
باخ  يكون  الدولية،  الرياضية  االتحادات  الى 
قـــد أوحـــــى بــــأن ريــــاضــــات ــــخـــرى غــيــر ألــعــاب 

الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة أيـــضـــًا بـــمـــوضـــوع مــكــافــحــة 
ــراء فــحــصــني قبل  ــ املــنــشــطــات واشـــتـــرطـــت إجــ
انطالق األلعاب، كما انها طلبت إعادة فحص 
عدد من العينات التي اخــذت في العاب بكني 
علمية  طــرق  اعتماد  بعد   2012 ولــنــدن   2008
حــديــثــة، مـــا أدى الـــى اكــتــشــاف الــعــشــرات من 

الحاالت اإليجابية.

خرج الالعب البيروفي راؤول رويدياز عن صمته وتكلم بشكل صريح بعدما اعترف أنه 
سجل الهدف املثير للجدل في شباك منتخب البرازيل »بيده« وهو الهدف الذي تسبب 
بإقصاء السامبا من مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم التي تجري في الواليات املتحدة. 
واعترف رويدياز بأنه سجل الهدف بيده ملنتخب بالده في مرمى البرازيل وقاده للتأهل 
الهدف  إنــكــاره تسجيل  أيــام من  املئوية، وذلــك بعد  أميركا  إلــى ربــع نهائي بطولة كوبا 
بيده. وكان الالعب البيروفي أكد صحة الهدف ألنه صوبه بفخذه وليس بيده في ختام 

مباريات املجموعة الثانية للبطولة.

صورة في خبر

اعتراف
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بترا تكشف أسرارها
»الدرونز« تصّور مرافق ضخمة مطمورة تحت التراب

أمجد ناصر

 فــــي أيــــدي 
ً
 خـــزفـــّيـــة

ً
ــة ــيــ ــا آنــ ــنــ رأيــ

بني.
ِّ
املنق

اللقية املستعادة   من 
ُّ
الزيُت ينز

من األنقاض.
 خضراء.

ُ
النبتة

العصفوُر أخضر.
والــــحــــداُء الــــذي لـــم يــعــد ُيــْســمــُع فـــي هــذه 

الجهات،
ُد خافتًا على جانبي الهجران.  يتردَّ

ف بــعــد. االكتشاف 
َّ

لــم تتكش بــتــرا  أســـرار 
ال يعني إيجاد شيء من عدم، إنه مجرد 
كــشــف عــمــا هــو مــوجــود ولـــم تـــره األعــني 
لسبٍب ما. في حال بترا، وغيرها من أوابد 
أدواتــنــا  بضعف  األمــر  يتعلق  منطقتنا، 
لــلــوصــول إلــى مــا صنعه أقــدمــونــا. وبني 
أوابد عديدة، في شرق العالم العربي، ال 
 بترا عن اإلدهــاش واملفاجأة. فهذه 

ُّ
تكف

الــحــاضــرة املــمــشــوقــة، مــحــمــّرة الــخــديــن، 
كوردة جورية، الطالعة كشهقٍة، أو لهفٍة، 
من بعد ظمأ وجبٍل جهٍم، لم تكشف لنا 

أسرارها كلها. 
ــلـــب، إلــــى وقــــت طــويــل  نــحــتــاج، عــلــى األغـ
هذا  األنــبــاط  أسالفنا  بنى  كيف  لنعرف 
م، نادر الوجود، في »قفزة« حضارية 

َ
ْعل

َ
امل

اآلن، وال  يــبــدو حتى  لــهــا، كما  ال طفولة 
تــمــهــيــد. ســـرًا بــعــد ســـرٍّ تــكــشــف لــنــا بــتــرا 
مـــا كــانــتــه فـــي زمــنــهــا الــذهــبــي وانــطــوى 
مكان،  في  تنقطع  التي  األزمــنــة  بانطواء 
لتبدأ في مكان آخر. فاألزمنة ال وجود لها 
ابنته وصنيعته  انها  الــعــمــران.  مــن دون 
باعتباره وقتًا، ُيرى في املزولة والساعة، 

 آثاره في  السجالت. 
ُّ
خط

ُ
وتاريخًا ت

ــراه كــانــت  ــ الــطــيــور الـــتـــي ال تــخــبــر بــمــا تـ
ــق فــي املــوقــع الوحيد 

ِّ
تــعــرف بــتــرا، وتــحــل

رى منه: من فوق. فمن الجوانب ال 
ُ
الذي ت

أن يعرف بوجود كل هذا  يمكن ملخلوق 
، الناطق شعرًا من 

ّ
الجمال الرقيق، الهش

ــذه الــحــيــاة  ــل هـ قــلــب الــحــجــر الــرمــلــي، وكـ
أطراف  والدين ووصــل  للتجارة  سة  املكرَّ

العالم بعضه ببعض. 
عليك أن تــنــزل، أواًل، إلــى الـــوادي املــؤدي 
إلــيــهــا. ســتــرى عــني مـــاء )يــســمــونــهــا عني 
مــوســى وال بــــدَّ أنــهــا كــانــت تــســمــى غير 
ذلــك فــي أزمــنــة بترا القديمة(. حــول عني 
التي  مــوســى«،  »وادي  بلدة  نت  تكوَّ املــاء 
تــتــنــافــر، كــلــيــًا، مـــع الـــحـــاضـــرة الــقــديــمــة، 
ر أن لها صلة بالنبي موسى الذي  وتفكِّ
قيل إنه ضرب الصخر بعصاه فدفق املاء 

من الصخر الجلمود. 
كـــانـــت قـــريـــة »وادي مـــوســـى« تـــدعـــى في 
ــار املــمــلــكــة الــنــبــطــيــة »جـــايـــا«،  ــ زمـــن ازدهــ
»ذو  ــبـــطـــيـــني  ــنـ الـ آلــــهــــة  ــر  ــيـ ــبـ كـ إن  ــتــــى  حــ
الـــشـــرى« يــدعــى، أيــضــًا، إلـــه جــايــا. ولكن 
دعونا ننسى وجود هذه البلدة الحديثة 
الــتــي قـــامـــت، فـــي وضــعــهــا الــحــالــي، بعد 
البتراء كموقع سياحي. دعونا  اكتشاف 
ــوارع  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــــت والـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــوت األسـ ــيـ ــ نـــنـــســـى بـ
واملــتــاجــر  الــســيــارات  املسفلتة وضــجــيــج 

الــتــي غــزتــهــا الــعــالمــات الــتــجــاريــة عــابــرة 
الــــحــــدود.. والـــنـــاس بــأزيــائــهــم الــحــديــثــة. 
ســنــرى أثــــر الــنــبــع فـــي املــنــطــقــة املحيطة 
ت 

ّ
به. هناك نباتات وأشجار شّبت والتف

بقوة الخلق الذي يمنحه املاء لكل شيء: 
دفلى، عليق، قصب، وتني وعنب وحور. 
الهبوط في منحدر، ينبسط  إن واصلت 
كلما اقتربت من املدينة املخبأة، ستكون 
 هـــائـــل، شـــاقـــولـــي، فـــي الــجــبــل 

ٍّ
أمـــــام شــــق

ى »السيق«. سترى ِجمااًل  الحاجب، يسمَّ
ــالــني ودواب وبـــشـــرًا يــدخــلــون ذلــك  وجــمَّ
 الــهــائــل ويــخــتــفــون. إمـــش وراءهـــم 

ّ
الــشــق

ــتــــني لــكــي  ــغــــوفــ ــقــــدمــــني مـــرهـــقـــتـــني وشــ بــ
العالم  ُدرر  أولـــى  رؤيـــة  أخــيــرًا،  تستحق، 
ـــر أمـــرك كي  الــقــديــم: الــخــزنــة. بعد ذلــك دبِّ
ال تــصــاب بـــدوار الــَجــمــال الـــذي لــم توطد 

نفسك على لقائه. 

درونز ومرافق شعائرية
ها نحن نرى فائدة للطائرات التي تقنص 
األرواح من الجّو بــدون طيار. يسمونها 
ــا  ــامـ ــد »أبــــــــدع« بـــــــاراك أوبـ ــ »درونــــــــــز«، وقـ
فــي اســتــخــدامــهــا، بــل لعلها نــافــســت، في 

الــجــوارح، مع فارق  عهده، طيور السماء 
أن األخيرة لم تعد تجد ما تقنصه على 
األرض، بــعــدمــا فــتــك اإلنـــســـان بــأجــنــاس 
ــثــت« الطبيعة مــن حــولــه. نــقــرأ، عــادة، 

َّ
»أث

لة، 
َّ

أخبار الـ »درونــز«، لعبة أوباما املفض
فـــي حـــرائـــق الــعــالــم الــعــربــي الـــتـــي تــأبــى 

االنطفاء. 
لكن ها هي تأتينا، بنفسها، بخبر سار. 
األميركي  األركيولوجي  الفريق  فقد عثر 
الـــذي يــقــوده اآلثـــاريـــان  كريستوفر تتل 
وســارة باركر، في بترا، على مرفق كبير 
لم يعرف من قبل وال مثيل له في املدينة، 
ــتــــه، أو بـــاألحـــرى،  ولــــم تــكــن مــمــكــنــة رؤيــ
تصويره إال من الجّو، رغم أنه كان تحت 

بني. 
ّ
أقدام املنق

يعمل كريستوفر تتل منذ عشرين سنة، 
مع فريقه، في مواقع تنقيب في بترا. كان 
ــــاري األمــيــركــي يــشــكُّ بــوجــود »شــيء  اآلثـ
ــا« فـــي مــوقــع عــلــى عــلــو 900 مــتــر. ثمة  مـ
ــــادة تبعد  طـــريـــق ال يــســلــكــهــا الــســيــاح عـ
نحو كليو متر جنوبي املدينة، لكن تتل 
وا بها كثيرًا. مشوا عليها من  وفريقه مرَّ
مرافق  أقدامهم  أن تحت  يعرفوا  أن  دون 

نــحــو ستة  تبلغ مساحتها  شــعــائــريــة   /
مالعب كرة سلة. 

ـــة(  ــــق )املـــنـــصَّ ــرافـ ــ كـــــان اكـــتـــشـــاف هـــــذه املـ
الـــفـــريـــدة، هــائــلــة الــحــجــم ايـــضـــًا، ممكنًا، 
التقطتها طــائــرات  الــتــي  بــالــصــور  فــقــط، 
الــدرونــز واألقــمــار الصناعية مــن الــجــّو، 
فهي مطمورة تحت التراب، عدا عن أنها 
ــــذي يحظى  بــعــيــدة عـــن مـــركـــز املـــديـــنـــة الـ

باالهتمام واملراقبة. 
ــــق، حـــديـــثـــة االكـــتـــشـــاف،  ــرافــ ــ تـــحـــتـــوي املــ
ــارة، مــحــاطــة  ــالـــحـــجـ ــة مـــرصـــوفـــة بـ ســـاحـ
باألعمدة، وينحدر منها درج طويل في 
اتجاه الجهة الشرقية للمدينة، حيث كان 
يصعد إلــيــهــا، عــلــى األرجــــح، املــشــاركــون 
فــي االحــتــفــاالت الــتــي كــانــت تــقــام هــنــاك. 
يقول تتل إن العمل الذي ُبذل في تشييد 
هـــذه املـــرافـــق مــضــن واســتــغــرق وقــتــًا مع 
الــذي يتوسطه صغير  املعبد،  املبنى،  أن 
ــة احـــتـــفـــاالت وشــعــائــر  ــاحـ ــذه سـ ــ جــــــدًا. هـ
دينية إذن. ولهذا بنى النبطيون الساحة 
املحاطة باألعمدة واسعة لكي تستضيف 
عددًا كبيرًا من سكان املدينة وضيوفها. 

ال يــــزال االكــتــشــاف فــي مــرحــلــتــه األولــــى، 
التي  الــجــّو  مــن  امللتقطة  الــصــور  فــي  أي 
تــام، معالم هــذه املرافق  نت، بــوضــوح  بيَّ
الشعائرية االحتفالية، الثانية في العلو 

واالرتفاع، حتى اآلن، بعد الدير. 
املــرافــق هائلة الحجم  أن هــذه  يــبــدو  وال 
لضخامة  أواًل  للتنقيب،  كلها  ستخضع 
مــســاحــتــهــا، وثـــانـــيـــًا ألن الـــكـــشـــف عــنــهــا 
ــوامــــل  ـــت بـــفـــعـــل عــ

ّ
ســـيـــعـــرضـــهـــا لـــلـــتـــفـــت

تتل،  كريستوفر  قــول  بحسب  الطبيعة، 
انتقائيًا قد يحصل  أكــد أن تنقيبًا  الــذي 
 املواقع األثرية املكتشفة، 

ُ
للموقع. تعّرض

ــت ليس 
ّ
فـــي بـــتـــرا خــصــوصــًا، إلــــى الــتــفــت

ــن املـــرافـــق  خـــبـــرًا جــــديــــدًا، ألن الــكــثــيــر مــ
رت فيها 

َّ
واألبنية، في عاصمة األنباط، أث

عوامل الحّت والتعرية الى درجة التهديد 
بــزوالــهــا بــمــرور الـــوقـــت، فــبــتــرا منحوتة 
في الحجر الرملي الذي هو أكثر عرضة 
ت واالنــدثــار من الحجارة األخــرى، 

ّ
للتفت

 عن األثر البشري الناجم من سوء 
ً
فضال

استخدام املرافق السياحية، وعدم ترميم 
أن هــذه مهمة شبه  ما يلزم ترميمه، مع 
مــســتــحــيــلــة نـــظـــرًا لــضــخــامــة مـــوقـــع بــتــرا 
وكــثــرة مــرافــقــه، بــل وأطــــواره الحضارية 
الــتــي تــســتــعــصــي، كــلــهــا، عــلــى الــتــرمــيــم، 

والعمل على مقاومة عوامل الطبيعة. 
يمكن التحّكم باألثر البشري على املوقع 
ولــكــن يصعب ذلــك مــع عــوامــل الطبيعة. 
وما يؤسف له أن يكون هذا مصير نحو 
ثمانني باملئة من آثــار ومعالم بترا التي 

ال تزال تحت التراب ولم تكتشف بعد. 
فحسب اآلثاري األردني زيدون املحيسن 
الــــــذي يــعــمــل عـــلـــى مــــواقــــع فــــي بـــتـــرا مــن 
ــي مـــرمـــوق في  ــ ــام 1979، وخــبــيــر أردنــ عــ
فــإن ما كشف من بترا،  النبطي،  التاريخ 
حتى اآلن، ال يتجاوز ربع ما كانت عليه 
عــاصــمــة املــمــلــكــة الــنــبــطــيــة، الــحــلــقــة التي 
والكتابة  واللغة  الــعــرب،  تــاريــخ  ُيفهم  ال 

العربيتني، من دونها.  

)Getty( االكتشاف بعيد عن مركز المدينة الذي يحظى باالهتمام والمراقبة

نقرأ، عادة، أخبار الـ »درونز«، في حرائق العالم العربي التي تأبى االنطفاء. لكن ها هي تأتينا، بنفسها، بخبر سار، هذه المرة من بترا األردنية

هوامش

سعدية مفرح

واملسرح  بالتمثيل،  الــواقــع  يختلط  .. حيث  القبة  أفــراح 
بــالــتــلــفــزيــون والــســيــنــمــا، وحــيــث يــجــد املـــرء نفسه في 
مواجهٍة حقيقيٍة ومستمرٍة أمام نفسه، وأمام اآلخرين، 
في مسلسٍل يعرضه التلفزيون، ولكن املشاهد يتلقاه 
املاضي  بــن  مــا  تتالحق  ــداٍث  أحــ فــي  السينما  بتقنية 
ــة عــارمــة  ــيـ والـــحـــاضـــر بـــال تــرتــيــب، بـــل بــفــوضــى درامـ
وخالقة. ال أدري من الذي التقط رواية نجيب محفوظ 
ر بتحويلها إلى 

ّ
من تحت ركام السنوات واإلهمال، ليفك

مسلسٍل تلفزيوني. لكن، من فعل ذلك ال بد أنه قارئ 
استفادته  ذلــك في  كتبه محفوظ. يتضح  ما  لكل  نهم 
الشهير،  للروائي  أخــرى  وروائــيــة  عوالم قصصية  من 
املعقدة نسبيًا.  الــروايــة  هــذه  لبلورة فكرة  بها  استعان 
فصحيح أن األحداث والشخصية الرئيسة مأخوذة من 
عناوين بعض  لكن  نفسه،  االســم  تحمل  التي  الــروايــة 
ــــرى ال تــكــاد  ــــروايــــات واملــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة األخـ ال
بعض  وتــطــل  املحفوظية،  للعوالم  وفــّيــة  عــن  تخطئها 

ر بها.
ّ
الالفتات في العمل لتذك

منذ  نفسه  املشاهد  يجد  القبة«،  »أفـــراح  فــي مسلسل 
فيها  ومــشــاركــًا  بــل  بـــاألحـــداث،  معنيًا  ــــى  األول الحلقة 

التي  األســـرار  أحيانًا، ومــع كل كشٍف جديد لسر من 
ر 

ّ
يتذك وهو  قلبه،  ينقبض  املسرحية،  أبطال  يخشاها 

أخطاءه وخطاياه في املاضي، ويستعد لالعتراف بها 
الحياة  املسلسل ومشاهد  أي مشهٍد من مشاهد  في 

الواقعية.
الــتــلــفــزيــونــيــة على  ــــدرامــــا  ال يــنــفــتــح املــشــهــد األول فـــي 
إحــدى فرق  الجماعية ملسرحيٍة تستعد  القراءة  طاولة 
الــســبــعــيــنــيــات املــســرحــيــة فـــي مــصــر لــتــقــديــمــهــا على 
ــقــراءة،  املــســرح، ولـــم تــكــد تمضي دقــائــق قليلة عــلــى ال
الحياة  تــصــّور  املــســرحــيــة  أن  الجميع  يكتشف  حــتــى 
وأن  وداخــلــه،  املسرح  خــارج  الفرقة  الحقيقية ألعضاء 
املؤلف كتب الشخصيات كما هي في واقعها، بعد أن 
فــي مواجهٍة  مــا جعلها  الــضــوء على خــبــايــاهــا،  سلط 
تقديم  الجميع  الرغم من رفض  ذاتيٍة مستمرة، وعلى 
املسرحية الفاضحة، يصّر رئيس الفرقة على تقديمها، 
ــر، مـــا يــضــطــّرهــم، فـــي الــنــهــايــة، على  ــ مــهــمــا كــلــفــه األمـ
التالية، وسط أجواء حافلة  املوافقة، ومواجهة املصائر 

باالعترافات والتشكيك املتبادل.
ــمـــورة مطلع  ــغـ كــتــب نــجــيــب مــحــفــوظ تــلــك الــــروايــــة املـ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، لــكــن أحــداثــهــا تــــدور في 
الزعيم  يرحل  وعندما   .1967 لنكسة  التالية  السنوات 

قد قطعت شوطًا  األحـــداث  تكون  الناصر،  جمال عبد 
ال بــأس بــه، في تــســاوٍق درامـــيٍّ متصاعٍد مع تصاعد 

الشعور بالخيبة والخذالن الجماعي، بعد النكسة.
العمل  هــذا  فــي  املــشــاركــن  الفنانن  معظم  أن  الجميل 
فــهــمــوا أبـــعـــاد شــخــصــيــاتــهــم، كــمــا كــتــبــهــا مــحــفــوظ، 
ــة،  ــتـ ــد، ورهـــــافـــــة الفـ ــ ــديـ ــ ــاء شـ ــ ــذكـ ــ ــًا بـ ــقــ ــلــــورتــــهــــا الحــ وبــ
إلى   تحديدًا  هنا،  وأشــيــر،  زايـــد.  نشوى  السيناريست 
إياد نصار ومنى زكي، وجمال سليمان، إال أن البطل 
محمد  املخرج  هو  التلفزيونية  التحفة  لهذه  الحقيقي 
ــــذي تــعــامــل مــع الــنــص وكــأنــه »جــواهــرجــي«،  يــاســن ال

حيث اهتم بكل صغيرٍة وكبيرٍة في املسلسل املكتوب 
بصعوبٍة اقتربت به إلى مرحلة التعقيد، ففي مشاهد 
ما يشاهده  املشاهد في  األمــور على  اختلطت  كثيرة، 
أنها تجري على خشبة املسرح،  ُيفترض  أحـــداٍث،  من 
ليضعها  التلفزيونية،  الدراما  واقع  في  أنها  فيكتشف 
الحقًا في واقعه الحياتي الحقيقي، ما يجعل العمل الذي 
يعرض على الشاشة بطريقٍة سينمائيٍة يظهر بأربعة 
ثم  الــروايــة،  للتلقي، تتجسد على صفحات  مستويات 
التلفزيون،  على شاشة  وبعدها  املــســرح،  على خشبة 

وأخيرًا في الحياة الحقيقية.. لنا وللشخصيات.
الحقيقة، عندما  البحث عن  هل ينشد نجيب محفوظ 
لعله..  الحياة؟  الــروايــة، وراء كواليس مسرح  كتب هذه 
ــه،  لــكــن مــا تــحــقــق، فــي الــنــهــايــة، حقيقة مــتــعــّددة األوجـ
هذا  وفــي  املسرحية،  من شخصيات  بتعّدد صناعها 

إيحاٌء بصورة كل حقيقٍة منشودٍة في هذه الحياة.
للتحّرر من  أنــاٌس  يقول في روايته: »عجيب أن يطمح 
الــحــكــومــة، فــي حــن يــرســفــون بكل ارتــيــاح فــي القيود 
الــكــامــنــة فــي أنــفــســهــم«. لــكــن، مــن الــواضــح أن محاولة 
في  الكامنة  الــقــيــود  مــن  الــتــحــّرر  محفوظ  شخصيات 
أنفسها هي التي ساهمت بصنع روايٍة، وتاليًا مسلسل 

.
ً
وصل بالقارئ واملشاهد إلى »أفراح القمة«.. فعال

أفراح القّمة

وأخيرًا

عجيب أن يطمح أناس للتحرّر 
من الحكومة، في حين 

يرسفون بكل ارتياح في القيود 
الكامنة في أنفسهم
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
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 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

بترا في سطور

يعود تاريخ بترا، أو سلع 
بالنبطية، إلى القرن السادس 
قبل امليالد وتشير البحوث 

التاريخية إلى أن العرب األنباط 
هم الذين استوطنوها وجعلوا 

منها عاصمة ململكتهم. 
بقيت بترا عاصمة لدولة 
االنباط، التي دامت ما بن 
400 ق م وحتى 106 م. 

ونظرا ملوقعها املتوسط بن 
حضارات بالد ما بن النهرين 
وبالد الشام والجزيرة العربية 
ومصر، فقد أمسك االنباط 

بزمام التجارة بن حضارات 
هذه املناطق. كانت هذه التجارة 

مهمة إلى درجة تصارع 
االمبراطوريتن الفارسية 

والرومانية عليها، ما أدى الى 
نهاية مملكة البتراء العربية.


