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الزّهار: صيغة جديدة لمعبر رفح
يكشــف عضو المكتب السياســي لحركة »حماس«، محمود الزهار، أجندة 

اللقاء المرتقب مع االستخبارات المصرية وملف معبر رفح. ]4ـ5[

بعد عشرة أيام 
من بداية المسلسالت 

الرمضانية، خرجت 
أصوات كثيرة تنادي 

بإيقاف عدد من 
العروض.

22

Thursday 16 June 2016

سياسة

اقتصاد

ميديا

ثقافة

رياضة

مؤتمر هرتسيليا: 
إسرائيل قوة 

عسكرية ضعيفة 
بمناعتها 

االجتماعية ــ 
االقتصادية 

قانون التظاهر 
المصري: 

مخالفات دستورية 
برّرت قمع 

المحتجين واعتقال 
اآلالف

لوران بافيه: هذا 
ما جنته الثقافات 

على بعضها

دائرة السيسي تتجه 
لإلطاحة بـ رؤساء 

تحرير الصحف 
القومية

سورية تدرس منع 
إدخال اإلنتاج 

الزراعي اللبناني

يورو 2016: ألمانيا 
تواجه بولندا 

ولقاء قوي بين 
إنجلترا وويلز

04

06

10

21

24

28

في العدد

QTR_٩٧٣١_BMW_Ramadan_Campaign_Al_Araby_٢٧٤x٧٧mm_Arb٢.indd   ٤ ١٦/٣١/٥   ١٢:٠٣ PM

2ـ3
يكمل دي ميستورا في يوليو عامين من مهمته السورية  )دينيس باليبوز/فرانس برس(

مهّمة 
في 

قفص 
االتّهام

تعرض »العربي 
الجديد« في ملف 

من ثالث حلقات، 
بدءًا من اليوم، 

جردة حساب 
لمهمة المبعوث 

األممي إلى سورية 
ستيفان دي 

ميستورا طيلة 
عامين.

األمم المتحدة تنحاز للنظام
ال تتوقف التقارير التي تؤكد تواطؤ مؤسسات األمم المتحدة مع النظام السوري، تحديدًا في الملفات 
اإلغاثية اإلنســانية؛ فبعدما كشــفت مجلة »فورين بوليســي«، وثائق تجزم بســماح المنظمة الدولية 
للنظــام في دمشــق، بتزوير تقاريرها اإلنســانية، اتهم تقرير صــادر عن »حملة ســورية«، أمس األربعاء، 

األمم المتحدة بـ»فقدان النزاهة والحياد في توزيع المساعدات في سورية«.   ]التفاصيل صـ17[

سورية



23
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ال بد من إضعاف أحد 
طرفي الصراع ليخضع 
لشروط الطرف األقوى

صداقات مستمرة مع 
رموز النظام السوري في 

لبنان منذ عمله هناك

كيري: على روسيا 
أن تفهم أن صبرنا ليس 

بال حدود

دي ميستورا
والمهّمة السوريّة

أرنست خوري، غيث األحمد

ربما يسّجل التاريخ الحديث لالئحة 
املتحدة  العام لألمم  مبعوثي األمني 
إلى مناطق الحروب والنزاعات، اسم 
الــدبــلــومــاســي اإليــطــالــي الــســويــدي، ستيفان 
إلى  الــخــاص  الحالي  املبعوث  ميستورا،  دي 
ســـوريـــة، الـــذي يــمــّر فــي يــولــيــو/تــمــوز املقبل، 
ــان عـــلـــى تــســلــمــه مـــنـــصـــبـــه، كـــأحـــد أكــثــر  ــامــ عــ
املبعوثني املثيرين للجدل. الرجل السبعيني، 
ل في 19 مهمة ووساطة دولية خالل 

ّ
الذي تنق

مــســيــرتــه الــســيــاســيــة طــيــلــة 42 عــامــا، أبــرزهــا 
كممثل لألمني العام في العراق )2009-2007( 
لبنان  وجــنــوب   )2011-2010( وأفــغــانــســتــان 
مــثــل  عــــديــــدة  ــرى  ــ أخــ وأمــــاكــــن   )2004-2001(
ويوغوسالفيا  والــســودان  والصومال  روانـــدا 
السابقة، حفر اسمه، هو وفريق عمله الكبير، 
حتى اآلن على األقــل، كُمخِرج ألفكار أّدت في 
أو غير مباشر،  املطاف، بشكل مباشر  نهاية 
إلى تأمني مصلحة النظام السوري، أو بأدنى 
حّد، إلى مّد عمر هذا النظام وإيجاد مخارج 
ألزمـــاتـــه مــعــاكــســة تــمــامــا ملـــا نــــّص عــلــيــه أول 
إجماع دولي يحصل حيال امللف السوري، في 
يونيو/حزيران 2012 في جنيف السويسرية، 
وجــوهــره تــأمــني انــتــقــال سياسي فــي سورية 
مــن خــالل هيئة حكم انتقالية مــن دون بشار 

األسد، ذات صالحيات تنفيذية كاملة.

»الحرب العبثية«
االنــتــقــادات املــوجــهــة لــلــرجــل، وطــريــقــة إدارتـــه 
بالحرب  املعنية  األطـــراف  بني  الوساطة  مللف 
الــــســــوريــــة، وتـــركـــيـــبـــة فـــريـــق عـــمـــلـــه، مـــتـــعـــّددة 
املــصــادر. وقــد ال يــكــون مــن املبالغة الــقــول إن 
ــــادرًا  ــات وأعـــنـــفـــهـــا لـــيـــس صـ ــظـ ــــرس املـــالحـ أشــ
عــــن شــخــصــيــات مــحــســوبــة عـــلـــى املـــعـــارضـــة 
الـــســـوريـــة، بـــل عـــن دبــلــومــاســيــني وإعــالمــيــني 
الــرجــل بشكل  غربيني، وأشــخــاص عملوا مــع 
ــلـــف الــــســــوري خـــصـــوصـــا، عــلــى  ــيـــق فــــي املـ وثـ
غرار ما حصل مع املدير السياسي املستقيل 
ملكتب دي ميستورا، معني رباني. شخصيات 
خرجت عن صمتها مــرارًا، وعلنا، إما لتنتقد 
ما تسميه عدم كفاءة فريق عمل دي ميستورا 
وانـــحـــيـــازه لـــرؤيـــة الــثــالثــي الــنــظــام الــســوري 
أو  »الحل« في سورية،  لـ واإليراني  والروسي 
إلــى  لتصل  مــبــاشــرة،  البعثة  رئــيــس  لتهاجم 
في  للرجل  الدبلوماسية  املــســيــرة  أن  اعــتــبــار 
التي تولى اإلشـــراف على  األمــاكــن الحساسة 
لبنان، حيث  مهمة للسالم فيها، مثل جنوب 
كانت تجمعه عالقات صداقة ال تزال مستمرة 

حتى اليوم مع رموز أمنيني من أشرس وجوه 
للبنان، خصوصا  الــســوري  االحــتــالل  مرحلة 
مـــع الـــلـــواء جــمــيــل الــســيــد، كـــانـــت فــاشــلــة وال 
تعيينه  املتحدة  لألمم  العامة  األمــانــة  تــخــّول 
الــحــرب  أي  الـــيـــوم،  املــســتــحــيــلــة  للمهمة شــبــه 
الــــســــوريــــة. هــــي حـــــرب يــــقــــول دي مــيــســتــورا 
فــــي صــحــيــفــة »ذي  لـــجـــانـــني دي جـــيـــوفـــانـــي 
غارديان«، عام 2015، إنها »أكثر حرب عبثية 
عرفتها في حياتي«. ربما من هذا التوصيف 
بـــالـــتـــحـــديـــد، تـــبـــدأ مــشــكــلــة كــثــيــريــن مــــع دي 
الجنسية  املــحــروم من  الالجئ  ابــن  ميستورا، 
بعد الحرب العاملية الثانية، املتحدر من عائلة 
مــن »الــنــبــالء« اإليــطــالــيــني، الــتــي أورثـــت االبــن 
ســتــيــفــان، تــقــلــيــد تــقــبــيــل أيـــــادي الـــنـــســـاء، في 
املعمول  »الــبــروتــوكــوالت«  على  غريب  سلوك 
ــــم املـــتـــحـــدة. فــــأن يعتبر  بــهــا فـــي أوســـــاط األمـ
ممثل بان كي مون في سورية، القضية عبارة 
عن »حــرب عبثية«، فهذا يعني أنه ال يعترف 
بـــأن أســـاس الــقــضــيــة والــكــارثــة، هــو سياسي 
ثـــورة شعبية أرادت إسقاط  نــاتــج مــن  بــحــت، 
نــظــام ديـــكـــتـــاتـــوري، أي بــكــالم آخــــر، أن وقــف 
الــحــرب الــســوريــة ال يــكــون إال بــحــل سياسي 
يحصل عبر تغيير النظام، ال من خالل وقف 
واإلبــقــاء عمليا على  الجبهات  االقــتــتــال على 
النظام مثلما هو فعليا، إال إذا اعتبرنا تعيني 
نـــواب لبشار األســـد مــن املــعــارضــة، أو تعديل 
صالحيات الرئاسة، أو إشراك معارضني يكاد 
النظام يختارهم، تغييرًا جذريا، مثلما توحي 
تقدم  أن  الــتــي سبق  اقــتــراحــات دي ميستورا 
بها إلى وفد الهيئة العليا للتفاوض، أو إلى 

مجلس األمن الدولي حتى.

االستسالم لالتفاقات 
الروسية األميركية

يــــرى كــثــيــرون أن دي مــيــســتــورا يــنــتــمــي إلــى 
ــروب إلــــى األمــــــام في  ــهــ مـــدرســـة تــعــتــبــر أن الــ
حــــــاالت مـــشـــابـــهـــة لــلــمــلــف الـــــســـــوري، يــعــتــبــر 

تضطلع  التي  الناعمة  للدبلوماسية  إنــجــازًا 
بــهــا األمــــم املـــتـــحـــدة. مـــن هــنــا، يــســود إجــمــاع 
على أن الرجل، في كل مرة يهّدد فيها بإعادة 
املــلــف إلـــى »رعـــاتـــه األصــلــيــني«، أي واشــنــطــن 
وموسكو، يكون في طور تأكيد مدى ارتهانه 
ــيــــة، وعــــدم  لــلــتــفــاهــمــات األمـــيـــركـــيـــة - الــــروســ
استعداده لطرح أي فكرة جديدة وجريئة من 
شأنها كسر االحتكار الثنائي للملف. من هنا، 
يبدو الدبلوماسي اإليطالي السويدي فاهما 
التفرد الروسي عمليا بإمالء الشروط سوريا، 

واالنــســحــاب األمــيــركــي األقــــرب إلـــى الــتــواطــؤ 
مـــع مــوســكــو فـــي هــــذا املـــجـــال، فــكــانــت معظم 
اقتراحاته وأفكاره أقرب إلى األجندة الروسية 
- الـــســـوريـــة الــحــكــومــيــة، فـــي مـــجـــاالت الــهــدن 
على  الــنــار  وقــف  وأولــويــة  املحلية،  املناطقية 
 
ً
حساب الحل السياسي، وإبقاء األسد صراحة

في منصبه، وطرح فكرة اإلتيان بشقيق بشار 
األسد، ماهر مكان الرئيس الحالي للنظام...

كــل ذلـــك فــي ظــل قــنــاعــة تظهر فــي سلوكيات 
ــاعــــات جــنــيــف،  ــمــ ــتــ ــل عـــلـــى هــــامــــش اجــ ــ ــرجـ ــ الـ
ــرجــمــت بــأنــه ال بــد مــن إضــعــاف أحـــد طرفي 

ُ
ت

الــــصــــراع إلرغــــامــــه عـــلـــى الـــخـــضـــوع لـــشـــروط 
األقوى. ومعلوم أن الراجح اليوم، في موازين 
السوري،  النظام  ســوى  ليس  الداعمة،  القوى 
ــدعــــوم روســـيـــا وإيـــرانـــيـــا وصــيــنــيــا بشكل  املــ
مباشر، بالتالي كــان ال بد من إصــرار الرجل 
عــلــى تفتيت وحــــدة املــعــارضــة الــســوريــة، في 
ــر لــلــمــوقــف الــــروســــي، بــحــجــة تمثيل   آخــ

ٍّ
تــــن

»كـــافـــة أطـــيـــاف املـــعـــارضـــة«، حــتــى وإن كــانــت 
هذه »األطياف« ليست سوى أركان في صلب 
ــــوري، قــــــررت دمـــشـــق ومــوســكــو  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
إعطاءها صفة »املعارضة الوطنية«، في لعبة 
جــاءت  هــنــا،  مــن  طة. 

ّ
املتسل األنظمة  تجيدها 

الـــدعـــوات الــتــي وجــهــهــا دي مــيــســتــورا لــوفــود 

الديمقراطية«  ســوريــة  »مــجــلــس  بـــ يسمى  مــا 
و»جــمــاعــة حــمــيــمــيــم« و»مــعــارضــة مــوســكــو« 
و»وفـــــــــد اآلســـــتـــــانـــــة«، وإن كــــــان ذلــــــك بــصــفــة 
تـــرجـــمـــة مــوقــف  تـــحـــول دون  ــة، ال  ــاريـ ــتـــشـ اسـ
الرجل الذي يفترض أن يكون لديه من الخبرة 
يمنعه  ما  السياسية  والحنكة  الدبلوماسية 
 ال يــقــع فــيــه تلميذ سنة 

ّ
مــن الــســقــوط فــي فـــخ

ــــى عـــلـــوم ســيــاســيــة، أي فــهــم حــقــيــقــة هــذه  أولـ
الوفود املذكورة أعاله التي تدعي املعارضة.

ويــظــهــر الــــفــــارق شــاســعــا بـــني دي مــيــســتــورا 
وسلفه، األخضر اإلبراهيمي )سبتمبر/أيلول 
2012 حتى مايو/أيار 2014(، عند العودة إلى 
التبرير الذي قدمه األخير في رسالة استقالته 
مــن منصبه، فــقــال إن الــســبــب فــي الــفــشــل هو 

»عدم االكتراث العاملي بامللف السوري«. ربما 
يــكــون عــدم اكــتــراث فِهمه سلف اإلبــراهــيــمــي، 
كوفي عنان )فبراير/شباط 2012- أغسطس/

آب 2012(، باكرًا جدًا، عندما استقال من مهمة 
املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــــى ســــوريــــة، بــعــد خمسة 
أشهر فقط من تسلمه منصبه، مع أن ذلك كان 
فــي أوائــــل فــتــرات اإلبــــادة الــســوريــة املستمرة 

على يد النظام وحلفائه.

تفتيت المعارضة 
وتهميش الحل السياسي

سورية،  إلــى  الــدولــي  املبعوث  فلسفة  تنطلق 
السورية  مهمته  فــي  مــيــســتــورا،  دي  ستيفان 
منذ تسلمه مهمته قبل عــامــني، مــن أنــه يريد 
أن يجد صيغة تنهي الحرب بغض النظر عن 
كثيرون،  يــرى  وعدالتها.  الصيغة  هــذه  شكل 
من الذين يجزمون بحسن نوايا الرجل، أن دي 
ميستورا يحاول االنطالق مما أوقف الحرب 

البوسنية )1992-1995(، وهو تحقيق 
وقف إطالق للنار أواًل، تمهيدًا لحل سياسي. 
من هنا، جاءت فكرة الهدن املحلية املناطقية، 
الـــتـــي طـــرحـــهـــا عـــلـــى مــجــلــس األمــــــن الـــدولـــي 
في  لتصب   ،2014 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي 
مصلحة الطرف العسكري األقوى على األرض، 
أي النظام السوري واملليشيات املتحالفة معه، 
أكثر  فيها.  تطبيقها  تــم  التي  للمناطق  نظرًا 
من ذلك، جاء مشروع دي ميستورا حول لجان 
العمل األربع، في 29 يوليو/تموز 2015، برأي 
معارضني سوريني ومراقبني أجانب، ليؤدي 
دورًا في التغطية على رفض النظام السوري 
االلــتــزام بمقررات جنيف 1 )2012( مــن خالل 
تــهــمــيــش أهــمــيــة عـــامـــل الـــحـــل الــســيــاســي في 
4 مجموعات  إنشاء  الحرب، عبر طلبه  إنهاء 
عمل مستقلة حول: سالمة املدنيني، واملسائل 
السياسية )بدل االنتقال السياسي(، واملسائل 

العسكرية، واملساعدات اإلنسانية.
في هذا السياق، يتهم مدير منظمة »هيومن 
كينيث روث، دي ميستورا،  رايــتــس ووتـــش« 
بــــإدارة املــلــف الــســوري بشكل خــاطــئ ألنــه »ال 
يــرى الــصــورة العامة للملف« من خــالل إيالء 
سورية  في  املناطقية  املحلية  للهدن  األهمية 
مــن شأنه  الــذي  السياسي  الحل  على حساب 
ــــده أن يــنــهــي الـــحـــرب، عــلــى حـــد تــعــبــيــره.  وحـ
»دي  إن  ــقــــول  ــالــ بــ اتــــهــــامــــه  روث  ويـــخـــتـــصـــر 
ميستورا يحاول جعل األطراف السورية التي 
ــك، لكن  تــتــبــادل إطــــالق الـــنـــار، تــتــوقــف عـــن ذلــ

.»
ً
ليس هذا ما يقتل السوريني املدنيني فعال

فــي املــقــابــل، يــوجــه الــدبــلــومــاســي البريطاني 
السابق، كارني روس، الذي كان يقدم خدمات 
اســـتـــشـــاريـــة لـــوفـــد املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أيـــام 
كانت محصورة باالئتالف الوطني السوري، 
إن  بالقول  ميستورا  دي  لنظريات  انتقاداته 
الــتــي مــن شأنها  الــوحــيــدة  »املــقــاربــة العملية 
اإلتــيــان بــحــلــول، هــي الــتــي تــقــوم عــلــى إنــشــاء 
وفرض  املدنيني  لحماية  جــوي  مناطق حظر 
الــنــظــام وحلفائه.  اقــتــصــاديــة« على  عــقــوبــات 
وعن هذا املوضوع، يقول روس إن العقوبات 
الصرب،  )زعيم  أرغمت  التي  االقتصادية هي 
رئيس صربيا ويوغوسالفيا بني عامي 1989 
على  مــيــلــوســيــفــيــتــس،  ســـلـــوبـــودان  و2000( 
الــذهــاب إلــى دايــتــون فــي الــعــام 1995 وتوقيع 
اتفاق السالم«، وليس الهدن املحلية كما هو 
دي ميستورا مقتنع. ويضيف روس عن هذا 
املـــوضـــوع: »أعــتــقــد أن عــلــى دي مــيــســتــورا أن 
يقول ذلك ملجلس األمــن وأن يطلب دعم دوله 
ألن مبعوثي السالم الدوليني عليهم أن يقولوا 
التي يحتاجون لها  بوضوح ما هي األدوات 

إلنجاز السالم«.

تستعرض »العربي 
الجديد«، في ملف 

من أجزاء ثالثة، جردة 
حساب للمهمة السورية 

خالل والية المبعوث 
األممي، ستيفان دي 

ميستورا، وفريق عمله 
الرسمي، طيلة عامين. 

عامان يكتمالن في 
يوليو/تموز المقبل، 

حقق فيهما النظام 
وحلفاؤه مكاسب 

كبيرة، عسكرية 
وسياسية، على حساب 

المعارضة المسلحة 
والسياسية، حتى تراجع 

شعار رحيل النظام 
ورأسه دوليًا. عامان 

كانت ِسمتهما العامة 
»أفكار« ومبادرات 
طرحها المبعوث 

األممي وفريق عمله 
الواسع والمثير للجدل، 
يرى كثيرون أنها صبّت 

في نهاية المطاف 
لمصلحة حكام 

دمشق والحلفاء في 
طهران وموسكو، عن 
قصد أو عن غير قصد

محرقة الفلوجة... رهان على االنتصار قبل الفطر»تحذيرات« أميركية لروسيا... ومعارك جنوب حلب

عامان 
من المكاسب 

للنظام

تحقيق

ريان محمد

تــتــعــدد الــرســائــل الــســيــاســيــة املــتــبــادلــة حــول 
املــلــف الــــســــوري، ولــــو عـــن ُبـــعـــد، وخــصــوصــا 
بني روسيا والواليات املتحدة، بينما عادت 
املـــعـــارك فـــي ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي لــتــتــصــّدر 
ــــع ســـجـــال جــديــد  املـــشـــهـــد املـــيـــدانـــي عـــلـــى وقـ
أمـــس  ــة،  ــوريــ ــســ الــ ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزارة  ــه  ــدأتــ بــ
األربـــعـــاء، بــإدانــتــهــا »تــواجــد مــجــمــوعــات من 
الـــقـــوات الــخــاصــة الــفــرنــســيــة واألملـــانـــيـــة في 
األراضـــي  الــعــرب ومنبج على  عــني  منطقتي 
الـــســـوريـــة«. ووفــقــا لــوكــالــة األنـــبـــاء الــســوريــة 
»سانا«، اعتبرت الخارجية السورية أن »هذا 
التدخل السافر يشكل انتهاكا صارخا ملبادئ 
ومـــقـــاصـــد مــيــثــاق األمـــــم املـــتـــحـــدة وعـــدوانـــا 
صريحا على سيادتها واستقاللها«. وهو ما 
التي  األملانية  الدفاع  وزارة  ردًا من  استدعى 
نفت األنــبــاء عــن وجــود قــوات خاصة أملانية 
في شمال سورية، مؤكدة أن »مثل تلك املزاعم 
املـــتـــكـــررة الــــصــــادرة عـــن الــحــكــومــة الــســوريــة 

خاطئة، ولم تكن صحيحة قط«.
ــذر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، حــ
األميركي، جون كيري، أمس األربعاء، روسيا 
بشأن ما يجري في سورية، إذ نقلت وكاالت 
واشنطن محدود  »إن صبر  قوله  عنه  أنــبــاء 
جــــدًا، وال ســيــمــا بــشــأن مــحــاســبــة )الــرئــيــس 
الـــســـوري( بــشــار األســـــد«. وقــــال كــيــري، على 
إنــه يتعنّي »على  للنرويج،  لــه  زيـــارة  هامش 
روسيا أن تفهم أن صبرنا ليس بال حــدود. 
وفــي الــواقــع هــو مــحــدود جــدًا فــي مــا يتعلق 
بشار  محاسبة  ستتم  كــانــت  إذا  مــا  بمعرفة 

األسد أم ال، حول النزاع في بالده«.
السلطة،  في  األســد  ببقاء  موسكو  وتتمسك 
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ األمـــــــر الـــــــذي تـــرفـــضـــه املــ
ــرارات  بـــ«املــطــلــق«، وتــتــمــســك بــمــا جـــاء فـــي قــ
ــلـــة  دولــــــيــــــة عــــــن تـــشـــكـــيـــل هــــيــــئــــة حــــكــــم كـــامـ

عثمان المختار

تحّولت عمليات تحرير الفلوجة )شمال غرب 
بغداد( إلى محرقة حقيقية لم تستثِن أيا من 
الضحايا في صفوف  أعــداد  املعادلة.  أطــراف 
ارتفاع  مــع  بالتزامن  يوميا،  ترتفع،  املدنيني 
قــتــلــى الـــقـــوات الــعــراقــيــة املــهــاجــمــة، وعــنــاصــر 
ــــش(، وســط  تنظيم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« )داعـ
رهان حكومي على استرداد املدينة قبل نهاية 
شهر رمضان. ويسعى رئيس الوزراء العراقي 
إلى تحقيق هذا االنتصار امليداني ملنح نفسه 
قوة سياسية ملواجهة تظاهرة مليونية توّعد 
بــهــا زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، مــقــتــدى الــصــدر 
ضــد الــحــكــومــة، فــي بــغــداد، بعد انــتــهــاء شهر 
مــا وصــفــه »تالشي  احتجاجا على  رمــضــان، 
ــتــــي أطــلــقــهــا  ــومـــي الــ ــكـ ــحـ وعـــــــود اإلصـــــــــالح الـ

العبادي«، بحسب بيان الصدر.
األربعاء، تغّيرًا نوعيا  وشهدت معارك، أمس 
القتال، إذ بدا وضع  كبيرًا في مجمل محاور 
 
ْ
»داعش« دفاعيا أكثر من أي وقت مضى، وإن

ــلــت ســـاعـــات املـــعـــارك هــجــمــات بــســيــارات 
ّ
تــخــل

ــا لــخــارطــة املــعــركــة األخـــيـــرة،  ــقـ مــفــخــخــة. ووفـ
ــــرى  بــحــســب مــــصــــادر عــســكــريــة عـــراقـــيـــة وأخـ
ــإن االشــتــبــاكــات  ــل الــفــلــوجــة، فــ ــ مــســتــقــلــة داخـ
مستمرة في املحور الجنوبي داخل الشوارع 
األولى لحي الشهداء والجبيل جنوب شرقي 
ــــوات الــنــظــامــيــة  ــقـ ــ ــة، فــيــمــا تـــتـــقـــدم الـ ــلـــوجـ ــفـ الـ
الجنوب  في محور  لها  املساندة  واملليشيات 
ــي، وتــــحــــديــــدًا، مــنــطــقــة حـــصـــي وســـد  ــربــ ــغــ الــ
الفلوجة من دون أن تتمكن من تحقيق تقدم 

كبير فيه.
غير أن املحور الغربي، وفقا للمصادر ذاتها، 
شــهــد نــجــاح الــقــوات الــعــراقــيــة فــي االســتــيــالء 
على 6 كيلومترات من األراضــي التي يسيطر 
عليها الــتــنــظــيــم، والــتــقــدم بــاتــجــاه الــفــلــوجــة، 
فيما يبدو وضع التنظيم من املحور الشمالي 

إلــى سورية ستيفان  مــون واملبعوث األممي 
بطرسبورغ  منتدى  إطــار  في  ميستورا،  دي 
االقتصادي الدولي، حيث من املتوقع مناقشة 
العملية السياسية املتوقفة وإمكانية الدعوة 
لعقد جولة جديدة من مفاوضات في محاولة 

الــفــلــوجــة. وتكشف  تــدخــل  لــم  املليشيات  بـــأن 
هــذه املــصــادر عــن أن »مــحــاوالت العبادي في 
ــاءت بــالــفــشــل«،  إبــعــادهــم عـــن ســيــر املـــعـــارك بــ
هم سيدخلون املدينة بزّي جهاز 

ّ
مشيرًا إلى أن

مكافحة اإلرهاب والشرطة االتحادية«.
فــي هــذا الــســيــاق، يــقــول نــائــب رئــيــس مجلس 
الــعــشــائــر املــنــاهــضــة لــلــتــنــظــيــم، الــشــيــخ سعد 
ــــول  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »دخـ ـــ الـــدلـــيـــمـــي لـ
الجيش  بمالبس  الفلوجة  الحشد  مليشيات 
والــشــرطــة تــم كــشــفــه مــن قــبــل مــقــربــني، وعلى 
رئيس الوزراء تحمل مسؤولية هذا التضليل 
واالزدواجية في التعامل بني مصلحة العراق 
ــنـــدة اإليــرانــيــة«،  ومــصــلــحــة املــلــيــشــيــات واألجـ

على حّد تعبيره.
من جانبه، قال قائد عمليات تحرير الفلوجة، 
 »املـــعـــارك 

ّ
الــفــريــق عــبــدالــوهــاب الــســاعــدي إن

ستستمر حتى النهاية«، موضحا في تصريح 
له، يبدو أنه رد على تقارير تحدثت عن ارتفاع 
الكبيرة  والــخــســائــر  الــبــشــريــة  الــحــرب  تكلفة 
 
ّ
أن واملليشيات،  العراقية  الــقــوات  صفوف  في 

دون  مــن  انتقالية  مرحلة  تدير  الصالحيات 
األسد، تنتهي بانتخابات برملانية ورئاسية 
ــانـــــت املـــعـــارضـــة  ـــد. وكـــ ــديــ ـــتـــــور جـــ وفــــــق دســ
قت مشاركتها في الجولة الثالثة 

ّ
السورية عل

ــريـــل/ نــيــســان  مـــن مـــفـــاوضـــات جــنــيــف فـــي إبـ
املـــاضـــي احــتــجــاجــا عــلــى اســـتـــمـــرار املـــجـــازر 
ــدم تــحــقــيــق تـــقـــدم جــدي  ــ بــحــق املـــدنـــيـــني، وعـ
فــي املــســار اإلنــســانــي املتضمن فــك الحصار 
عن مدن وبلدات محاصرة، وتسهيل دخول 

مساعدات عاجلة، وإطالق معتقلني.
وجـــــاء الــتــحــذيــر األمـــيـــركـــي قــبــل يـــومـــني من 
فالديمير  الروسي  الرئيس  بني  مرتقب  لقاء 
بوتني واألمـــني الــعــام لألمم املتحدة بــان كي 

والشمالي الشرقي جيدًا مع وجود نقاط قوة 
تلك  تضاريس  فــي  لصالحه  تصب  جغرافية 

املناطق، بحسب املصادر.
وســاهــم الــطــيــران األمــيــركــي فــي تحقيق تقدم 
للقوات املهاجمة خالل معارك، أمس األربعاء، 
عــبــر تــدمــيــر حــقــول األلـــغـــام، وإيـــقـــاف املــدافــع 
ــات الـــثـــقـــيـــلـــة لــلــتــنــظــيــم. وتـــرجـــح  ــ ــاشـ ــ ــرشـ ــ والـ
مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة أن يــنــتــقــل الــقــتــال، 
الـــيـــوم الــخــمــيــس، إلـــى مــنــاطــق جـــديـــدة داخـــل 
أن  الفلوجة، مضيفة  ــة ملدينة  اإلداريـ الــحــدود 
الــطــيــران األمــيــركــي يـــشـــارك بــعــمــلــيــات الــدعــم 
 عن مروحيات الجيش العراقي. 

ً
الجوي، فضال

فيما تؤكد مصادر عسكرية عراقية »مشاركة 
أمس  مــعــارك،  فــي  الشعبي  الحشد  مليشيات 
ة الجيش، ولواء املغاوير 

ّ
األربعاء، مرتدين بز

ــثـــامـــن، والـــشـــرطـــة االتـــحـــاديـــة الـــتـــي دخــلــت  الـ
أطراف الفلوجة«.

ــن أفــــــــراد  ــ ــات مــ ــ ـــئــ ـــح املـــــــصـــــــادر أن املـــ ــــوضـــ وتــ
للقوات  الرسمية  املالبس  يرتدون  املليشيات 
ــرأي الــعــام  ــ الــنــظــامــيــة فـــي مــحــاولــة إليـــهـــام الــ

لــلــوصــول إلــــى تـــصـــور لــالنــتــقــال الــســيــاســي 
الذي يعرقل سير املفاوضات.

مــن جهته، حــاول وزيــر الخارجية الــروســي، 
ســيــرغــي الفــــروف، أمـــس األربـــعـــاء، استثمار 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا الــــواليــــات  ــداءات الـ ــ ــتــ ــ االعــ
ــبـــل أيــــــــام، لــــلــــدفــــاع عــن  املــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا قـ
تــدخــل بــــالده فــي ســـوريـــة. واعــتــبــر الفــــروف، 
العملية  أن  الـــروســـي،  الـــدومـــا  ــام مــجــلــس  أمــ
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة »أحــبــطــت 
خطط اإلرهابيني إلقامة قواعد تابعة لهم في 
الــشــرق األوســــط«، على حــد قــولــه. ولــفــت إلى 
إلى  الغربيني احــتــاجــوا  أن »شــركــاء روســيــا 
التحديات  يــدركــوا خطورة  لكي  وقــت طويل 
ــــش والــنــصــرة  الـــتـــي مـــصـــدرهـــا تــنــظــيــمــا داعـ
التنسيق مــع روسيا  اإلرهــابــيــان، وضــــرورة 

في التصدي لهذه املخاطر«، على حد قوله.
من جهته، اعتبر األمني العام لألمم املتحدة، 
بــان كــي مـــون، فــي مقابلة مــع وكــالــة »تــاس« 
ــقـــدم فــي  ــه ال يــمــكــن تــحــقــيــق تـ ــ الــــروســــيــــة، أنـ
بالحوار وجهود  إال  السوري  النزاع  تسوية 
املــجــتــمــع الـــدولـــي بــرمــتــه. وردًا عــلــى ســـؤال 
حول مدى واقعية الجدول الزمني للتسوية 
السورية الذي أقره مجلس األمن الدولي، قال 
بان كي مون، بحسب موقع »روسيا اليوم«، 
يدفع  مهما  معلما  تبقى  الــوثــيــقــة  »هـــذه  إن 
طرفي النزاع للتحرك إلى األمام نحو تحقيق 

طموحات الشعب السوري«.
في غضون ذلك، أكد رئيس االئتالف الوطني 
ــة، أنــس  ــوريـ ــسـ ــة الـ ــارضـ ــعـ ــثــــورة واملـ لـــقـــوى الــ
العبدة، في حــوار مع وكالة »األنــاضــول« من 
تــواجــه إشكالية  »املــفــاوضــات   

ّ
أن بــروكــســل، 

ــادة من  حــقــيــقــيــة فـــي ظـــل غــيــاب اإلرادة الـــجـ
املجتمع الـــدولـــي، ومـــن الــطــرف الــروســي في 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــظـــام مــــن أجـــــل الــتــصــرف 
بــطــريــقــة أكــثــر جــديــة فـــي الـــوصـــول إلــــى حل 
سياسي في البالد«. واعتبر أن »املفاوضات 

وصـــلـــت إلــــى طـــريـــق مـــســـدود فـــي ظـــل غــيــاب 
الــتــزام واضــح مــن النظام الــســوري وحلفائه 
بالهدنة اإلنسانية، وبإحراز أي تقدم حقيقي 
فــي املــســعــى اإلنــســانــي، وغــيــاب الــجــديــة في 
مــنــاقــشــة ســبــل تــحــقــيــق االنــتــقــال الــســيــاســي 
الــــذي يــمــثــل لــب الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، وفقا 
لــتــعــبــيــره. كــمــا اعــتــبــر الـــعـــبـــدة أن »الــنــظــام 
الــســوري وتنظيم داعـــش اإلرهــابــي، وجهان 
 عن 

ً
لعملة واحدة يستهدفان املدنيني، فضال

الثورة والفصائل الثورية املسلحة«. 
ــدد مــن  ــ ــلـــى عــ مـــيـــدانـــيـــا، تــســتــمــر املـــــعـــــارك عـ
الجبهات، وال سيما في ريف حلب الجنوبي. 
وتكبدت القوات التابعة للنظام وإليران، إلى 
جانب املليشيات التي تساندهما، للمزيد من 
الخسائر في األرواح واملعدات، حيث انتقلت 
من الهجوم إلى الدفاع عن املراكز التي كانت 
تحاول من خاللها فــرض حصار على حلب 
والـــوصـــول إلـــى بــلــدتــي كــفــريــا والــفــوعــة في 
ريـــف إدلــــب )تــقــطــنــهــمــا أغــلــبــيــة مـــن الــطــائــفــة 

الشيعية(.
وحــقــقــت املـــعـــارضـــة املــســلــحــة خــــالل الــيــومــني 
األخـــيـــريـــن تــقــدمــا وصـــفـــه خـــبـــراء عــســكــريــون 
بـ«املهم« و«االستراتيجي«، إذ أشار ناشطون 
إلى أن جيش الفتح، التابع لقوات املعارضة، 
واصـــل، أمــس األربــعــاء، التقدم فــي ريــف حلب 
الجنوبي، حيث سيطر على أجزاء واسعة من 
زيتان  قريتي  سقوط  يعني  مــا  خلصة،  قرية 
مرمى  تحت  وقوعهما  بحكم  تلقائيا  وبــرنــة 
نـــيـــران جــيــش الــفــتــح، وفــــق مـــصـــادر مــطــلــعــة. 
وأشــارت املصادر نفسها إلى أن املعارك التي 
املليشيات  ع 

ّ
تطل ستنهي  حلب  جنوب  تــدور 

ــى بــلــدتــي  ــ ــلـــوصـــول إلـ املـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران لـ
ريف  إدلــب، عن طريق  بريف  والفوعة،  كفريا 
حلب الجنوبي، وإعادة الوضع العسكري في 
املنطقة إلى ما كان عليه قبل التدخل العسكري 

الروسي في سبتمبر/ أيلول املاضي.

»الــهــدف تحرير الفلوجة بــأســرع وقـــت، وأقــل 
خسائر، وعدونا شرس«.

فيما يــوضــح املــتــحــدث بــاســم قــيــادة عمليات 
»الــعــربــي  األنـــبـــار، الــعــقــيــد مــحــمــد الــدلــيــمــي لـــ
الــجــديــد« أن »الــخــطــط املـــعـــّدة وضــعــت سقفا 
ــلــــوصــــول إلــــــى قـــلـــب الـــفـــلـــوجـــة قــبــل  زمـــنـــيـــا لــ
الصحية  السلطات  وأعلنت  رمــضــان«.  نهاية 
مقتل  األربــــعــــاء،  أمـــس  الــفــلــوجــة،  بمستشفى 
وإصابة 25 مدنيا بقصف ملليشيات »الحشد« 
اســتــهــدف مـــنـــازل ســكــنــيــة بــحــي الــجــمــهــوريــة 
الفلوجة. على صعيد متصل، تتحدث  وســط 
مـــصـــادر عــســكــريــة عـــن ارتـــفـــاع الــخــســائــر في 
صـــفـــوف الـــقـــوات الــعــراقــيــة واملــلــيــشــيــات إلــى 
مستويات قياسية، وهو ما يفتح باب الجدل 
مــجــددًا حـــول مـــدى إمــكــانــيــة تــحــريــر املــوصــل 
أمــيــركــيــة، إذ تبلغ مساحة  مــن دون مــســاعــدة 
مــرات.  أربــع  الفلوجة  املوصل ضعف مساحة 
ويـــؤكـــد قــائــد عــمــلــيــات الــجــيــش فـــي املــوصــل، 
الفريق الركن نجم الدين الجبوري أن القوات 
الــعــراقــيــة تــتــقــدم فـــي مــخــمــور مـــن مــحــوريــن، 
مشيرًا إلى أن األيام املقبلة ستشهد انتصارات 

كبرى ضد التنظيم.
وقـــال الــجــبــوري، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــس 
األربــــعــــاء، »اســتــطــعــنــا الــســيــطــرة عــلــى الــجــزء 
الجنوبي من قرية الحاج علي والوصول إلى 
ــلـــة«، مــضــيــفــا »مـــن املـــحـــور الــشــمــالــي  نــهــر دجـ
األهمية  ذات  النصر  قــريــة  تحرير  استطعنا 
االســتــراتــيــجــيــة الــكــبــرى«. وأضــــاف »ســتــرون 
املقبلة عمليات عسكرية ستثلج  األيــام  خالل 
ــدور الــعــراقــيــني مـــن الــبــصــرة إلـــى نــيــنــوى.  صــ
ســنــحــرر كــل شــبــر مــن األراضـــــي الــتــي سيطر 
عليها داعش«. وأوضح أن »وصولنا إلى نهر 
دجلة أمــر فــي غاية األهــمــيــة، وانــهــيــار داعــش 
 »التنظيم فقد الكثير من 

ّ
بات قريبا«، مؤكدًا أن

قدراته وانتحارييه، ومعنوياته انهارت، وهو 
اآلن ليس كما كان عليه قبل 3 أشهر«.

يعرب معنيون سوريون بمهمة المبعوث األممي، ستيفان دي ميستورا، 
تتعلق  بسيطة  مالحظات  من  انطالقًا  الرجل  إزاء  سلبية  مشاعر  عن 
النظام السوري  بطريقة تغاضيه عن إهانات تلقاها من مسؤولين في 
ذلك  حصل  اإلســاءة.  مستوى  على  فعل  ردود  منه  تجد  أن  دون  من 
األسد ووزير  بشار  النظام  رئيس  مرارًا بشكل فاضح وآخرها عندما رفض 
إقامة  رغم  دمشق،  في  ميستورا  دي  لقاء  المعلم،  وليد  خارجيته، 

الدبلوماسي اإليطالي السويدي فيها أليام عديدة في انتظار موعد.

إهانات بال ردود

تواطؤ األمم 
المتحدة
أحدث حلقات 

الشكوك بمصداقية 
األمم المتحدة ونزاهتها 

سوريًا، صدرت أمس 
األربعاء عن 55 منظمة 
سورية في تقرير اتهم 

المنظمة األممية 
بـ»االنحياز« إلى النظام في 
عملية ايصال المساعدات 
الى السوريين المحاصرين 

في مناطق عدة. 
وكشفت مجلة »فورين 
بوليسي« األميركية قبل 
أشهر، أن األمم المتحدة 

تقوم بتزوير تقاريرها 
اإلنسانية لصالح النظام 

السوري، عبر السماح له 
بإدخال تعديالته 

الخاصة على تقاريرها 
قبل نشرها.

تنقل دي ميستورا 
في 19 مهمة ووساطة 

دولية طيلة 42 عامًا 
)سيفا كاراكان/األناضول(

الحدث متابعة

تتوّعد القوات العراقية بدحر داعش في كل األراضي العراقية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يواصل جيش الفتح التقدم بريف حلب )عمر حج قدور/فرانس برس(
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  شرق

      غرب
البرلمان العربي: 

فوز إسرائيل بمنصب 
أممي »عار«

وصــــــف الــــبــــرملــــان الــــعــــربــــي، أمـــس 
ــاء، فــــوز إســـرائـــيـــل بــرئــاســة  ــعــ األربــ
الـــلـــجـــنـــة الــــســــادســــة )الـــقـــانـــونـــيـــة( 
الـــتـــابـــعـــة ملــجــلــس األمــــــن الــــدولــــي، 
ــأنـــه »صـــفـــعـــة لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي،  بـ
ــم املـــتـــحـــدة«. وقـــال  ــار عــلــى األمــ وعــ
ــان الـــعـــربـــي  ــرملــ ــبــ ــيــــان لـــرئـــيـــس الــ بــ
أحمد الجروان )الصورة(، إنه »من 
املستهجن وعار على األمم املتحدة 
أن يكون ممثل الكيان الصهيوني 
بــمــلــف  ــنـــى  تـــعـ ــنـــة  لـــجـ رأس  عــــلــــى 
أقــدم من  العاملي، وكيانه  اإلرهـــاب 
يــمــارس اإلرهـــاب ضــد شعب أعــزل 
منذ أكثر من 60 عاما في فلسطني 

املحتلة«.
)األناضول(

وزير الداخلية العراقي: 
يصعب وقف استهداف 

المدنيين
الــعــراقــي محمد  الداخلية  قــال وزيـــر 
الغبان، أول من أمس الثالثاء، إنه من 
الصعب منع الهجمات ضد املدنيني 
الـــذيـــن يـــفـــرون مـــن مــديــنــة الــفــلــوجــة 
»الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  التي 
اإلسالمية« )داعش(، لكنه توّعد من 
بالعقاب.  انتهاكات  ارتكابهم  يثبت 
ــرز«، إن  ــتـ ــال الــغــبــان لــوكــالــة »رويـ وقـ
مثل هذا السلوك )االنتهاكات( ليس 
أنــــه ال يستطيع  مــمــنــهــجــا، مــضــيــفــا 
ــراره، مـــشـــيـــرًا  ــ ــ ــكـ ــ ــ تـ ــدم  ــ ــ أن يـــضـــمـــن عـ
النــتــهــاكــات قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي 
أثناء احتالل العراق على مدى تسعة 

أعوام.
)رويترز(

»الحشد« تدعو 
لطرد السفير السعودي 

من بغداد
ــت مــلــيــشــيــا »الــحــشــد الــشــعــبــي« 

ّ
شــن

الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس األربــــعــــاء، هــجــومــا 
في  السعودية  السفارة  على  جــديــدًا 
بـــغـــداد، فــي بــيــان طــالــبــت مــن خالله 
ــرد  ــطـ ــة حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي بـ ــومــ ــكــ حــ
فــي مليشيا  الــقــيــادي  السفير. وقـــال 
ــرم الــكــعــبــي، فـــي بــيــان  ــ »الـــحـــشـــد« أكـ
ــه، إن »الـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي، ثــامــر  ــ لـ
به،  مــرغــوب  غير  شخص  السبهان، 
ونــســتــغــرب مـــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

عدم طرده لغاية اليوم«. 
)العربي الجديد(

تونس: حزب المرزوقي 
غير مباٍل بمبادرة السبسي 

اعــتــبــر عــدنــان مــنــصــر، األمــــني الــعــام 
الذي  اإلرادة«،  لحزب »حــراك تونس 
ــه املـــنـــصـــف املــــــرزوقــــــي، خـــالل  ــرأســ يــ
ــاء، أن  ــعـ نـــدوة صــحــافــيــة، أمـــس األربـ
الباجي  الجمهورية  رئيس  مــبــادرة 
)الـــصـــورة( املتمثلة  الــســبــســي  قــائــد 
فــي تشكيل حــكــومــة وطــنــيــة، ابــتــزاز 
سياسي لالئتالف الحاكم، وبالتالي 
غــيــر  اإلرادة«  تـــونـــس  »حــــــــراك  فـــــإن 
معني باملشاورات الحاصلة في هذا 

الصدد.
)العربي الجديد(

الكويت: عودة سفراء 
الخليج إلى طهران 

مشروطة
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي، 
ــن أمـــس  ــلــــه، أول مــ الــــجــــارالــ خـــالـــد 
الـــثـــالثـــاء، أن عــــدم عـــــودة الــســفــيــر 
الــــكــــويــــتــــي إلـــــــى إيــــــــــران »خــــســــارة 
كـــبـــيـــرة«، مــتــمــنــيــا عـــــودة الــســفــراء 
الــخــلــيــجــيــني إلــــى طـــهـــران. ونــقــلــت 
وكالة األنباء الكويتية »كونا«، عن 
 عـــودة السفراء 

ّ
الــجــارالــلــه قــولــه إن

»مشروطة بمبادرة وتحرك ونهج 
يــتــعــلــق بسياستها  مـــا  فـــي  إيـــــران 
باملبادئ  والتزامها  املنطقة  حيال 
الــرئــيــســيــة بــمــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة 
ــل فــي  ــ ــدخـ ــ ــتـ ــ ــة بـــــعـــــدم الـ ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ واملــ
الشؤون الداخلية والتزام واحترام 

سيادة الدول«.
)العربي الجديد(



»العربي  الزهار، في مقابلة مع  السياسي لحركة »حماس«، محمود  المكتب  يكشف عضو 
الجديد«، عن أجندة اللقاء المرتقب مع جهاز االستخبارات المصري في القاهرة، الذي كان 
مقررًا يوم االثنين، قبل تأجيله، وعن موقف الحركة من أحاديث توسيع السالم العربي مع 

إسرائيل، وملف معبر رفح

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

جاءت مداخلة رئيس شعبة االستخبارات 
العسكرية في الجيش اإلسرائيلي، الجنرال 
هــرتــســي هــلــيــفــي، فـــي مــؤتــمــر هــرتــســيــلــيــا 
أمـــس األربــــعــــاء، مــغــايــرة لــلــمــداخــات الــتــي 
كـــان يــقــّدمــهــا مـــن ســبــقــوه فـــي املــنــصــب في 

ان أن يحظيا 
ّ

عسكرية بل إنهما كانا يفض
بعقد إضافي من الهدوء، إال أن الصراعات 
بفعل  تندلع  قد  املقبلة  واملواجهة  الحالية 
ديناميكية مواجهة محلية أو عملية عينية 
قد تقود في سلسلة ردود الفعل إلى مواجهة 
ــدة. واعـــتـــبـــر هــلــيــفــي أن الـــتـــحـــديـــات  ــ ــديـ ــ جـ
الــيــوم،  إســرائــيــل  تواجهها  الــتــي  الرئيسية 
ــل فــي الــقــوة اإليـــرانـــيـــة، خــصــوصــا أن 

ّ
تــتــمــث

ــران تقطف حــالــيــا ثــمــار االتـــفـــاق الــدولــي  إيــ
الـــذي يمنحها فــي واقـــع الــحــال شرعية في 
الــــــذري، وفــي  املــســتــقــبــل إلدارة مــشــروعــهــا 

تعزيز دورها اإلقليمي.

تحديات فلسطينية 
من جهة ثانية، أشار هليفي إلى أن الساحة 
على  كبيرة  تــحــّديــات  تــفــرض  الفلسطينية 
إسرائيل، خصوصا أن االنتفاضة الحالية، 
بحسب هليفي، تعكس عمليا عدم تجاوب 
من الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، 
ــلـــق عــلــيــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون هــنــاك  ُيـــطـ إذ 
الهّبة،  تعبير  الفلسطينية  السلطة  ومعهم 
انتفاضة  »حــمــاس«  حــركــة  تسميها  بينما 
في  كانتفاضة شعبية  بتفجيرها  وتطالب 
هليفي  ووصـــف  والــقــدس.  الغربية  الضفة 
االنـــتـــفـــاضـــة الــحــالــيــة بــأنــهــا انــتــفــاضــة ما 
بــعــد الــحــداثــة، مــنــاهــضــة لــأيــديــولــوجــيــات 
ــــى أن  ــفـــت إلـ والـــفـــصـــائـــل والـــتـــنـــظـــيـــمـــات. ولـ
السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود 
عــــبــــاس، تــــعــــارض الـــكـــفـــاح املـــســـلـــح، لــكــنــهــا 
تــســعــى بـــمـــوازاة ذلـــك إلـــى تــدويــل الــصــراع، 

ونقله إلى الساحة الدولية.

الهاجس االقتصادي
القومي  اعــتــبــر مستشار األمـــن  املــقــابــل  فــي 
أيــضــا  ــــذي شـــغـــل  الــ أراد،  ــوزي  ــ الـــســـابـــق، عــ
مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس األمــــــــن الـــقـــومـــي 
ومــســتــشــار رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أنـــه بــاســتــثــنــاء مــرّكــب 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة الــــــذي يـــضـــع إســـرائـــيـــل 
األولــى عامليا،  العشرة  املــواقــع  دائما ضمن 
والحكومة  اإلسرائيلي  االقتصاد  أداء  فــإن 
اإلسرائيلية، في باقي نواحي الحياة، يشّكل 
تحديا يجب مواجهته وتحسينه. ولفت إلى 
البنك  قبل  مــن  عامليا،  ف 

ّ
صن

ُ
ت إســرائــيــل  أن 

املــرتــبــة 35، بينما تصنف في  فــي  الــدولــي 
مجاالت الفجوات االجتماعية واالقتصادية 
األخـــرى فــي مــراتــب متدنية، وذلـــك بحسب 
رأيه بفعل عقم في نظام الحكم اإلسرائيلي 
وبــفــعــل ضــعــف أداء الـــقـــيـــادة اإلســرائــيــلــيــة 
أهم  أحــد  أن  أراد  واعتبر  مــســؤولــة.  كقيادة 
هو  اليوم  إسرائيل  تواجه  التي  التحديات 
مع  تحالفها  وقـــوة  متانة  اســتــعــادة  كيفية 
الواليات املتحدة األميركية الذي تضرر في 

السنوات األخيرة.

العالقات الدولية
ــة  ــيــ أمــــــــا املــــــديــــــر الــــــعــــــام لــــــــــــــوزارة الــــخــــارجــ
إلـــى  فـــتـــطـــرق  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، دوري غــــولــــد، 
ــل الــــدولــــيــــة، مـــعـــتـــبـــرًا أن  ــيــ ــرائــ عــــاقــــات إســ
الــــصــــورة الـــتـــي يـــحـــاول خـــصـــوم إســرائــيــل 
كبيرة  عــزلــة  مــن  تعاني  بأنها  لها  رسمها 
ومن توتر في عاقاتها مع القارة األوروبية، 
هي غير صحيحة على اإلطــاق، مدعيا أن 

¶ مــا هــي أجــنــدة اللقاء مــع مسؤولي 
جهاز االستخبارات املصري؟

املــســؤولــون املــصــريــون كــانــوا قد 
ا إجــابــات على عــدد مــن املــواقــف، 

ّ
طلبوا من

ونـــحـــن جـــّهـــزنـــا ردودًا عــلــى كـــافـــة املــلــفــات 
الـــتـــي طـــلـــبـــوهـــا، ولـــكـــن بــشــكــل عـــــام املــلــف 
ــرز هـــو الـــوضـــع األمـــنـــي. لـــأســـف، فــإن  ــ األبــ
رّوجــوا  قــد  املصرين  اإلعامين  مــن  كثيرًا 
الفترة املاضية أخبارًا خاطئة، تتهم  خال 
الــحــركــة بــالــتــورط فــي أحــــداث أمــنــيــة داخــل 
ملفا  الــحــركــة  تقديم  والــلــقــاء يشهد  مــصــر، 
قة باألدلة. 

ّ
 للرد على هذه األمور موث

ً
كاما

فــعــلــى ســبــيــل املــثــال هــنــاك أحــــداث ســابــقــة، 
منها عــلــى أيـــام الــرئــيــس املــصــري األســبــق 
ــتــحــت 

ُ
ــبــــارك، حـــن ف ــلــــوع(، حــســنــي مــ )املــــخــ

الـــحـــدود بـــن الــجــانــبــن ودخــــل اآلالف من 
أهل غزة إلى مصر، كما دخل أيضا العديد 
ــلـــى ســبــيــل  مــــن املـــصـــريـــن إلـــــى الـــقـــطـــاع عـ
الـــزيـــارة. وبعضهم كـــان يــذهــب إلـــى أمــاكــن 
تــمــركــز املــقــاتــلــن ويــلــتــقــط صــــورًا تــذكــاريــة 
نشر ويتّم 

ُ
معهم، واآلن نجد هذه الصور ت

كانوا  هــؤالء  أن  أســاس  لها، على  الترويج 
يتدّربون في معسكرات داخل غزة.

الــشــأن  فـــي  نــتــدخــل  اآلن، نــحــن كــحــركــة ال 
املصري ولن نتدخل، كما أننا لسنا حضنا 
ألي جــهــة تـــريـــد اإلضــــــرار بـــاألمـــن الــقــومــي 
ــة عـــربـــيـــة. وســيــاســات  ــ املـــصـــري أو أي دولـ
»حـــمـــاس« لـــم تــتــغــّيــر مـــع مــصــر، ســــواء في 
عــهــد مــبــارك أو )الــرئــيــس املـــعـــزول محمد( 
الــعــســكــري أو الرئيس  مــرســي، أو املــجــلــس 
ــاح الـــســـيـــســـي. وال يــــوجــــد فــي  ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
أخــاقــنــا ومــنــاهــجــنــا مـــا يــســمــح لــنــا بقتل 
ة إلــيــهــم، ولــكــن هناك  ــاء ــ املــصــريــن أو اإلسـ
من يريد أن تسوء العاقة بيننا، خصوصا 
أنــه فــي آخــر عهد مــبــارك، تــم اتــهــام حماس 
ــقـــديـــســـن، وبـــعـــد ذلـــك  بــتــفــجــيــر كــنــيــســة الـ
تــنــا من  أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة بــراء
هــذا االتــهــام، بعد أن اكتشفوا وقــوف وزير 
الـــداخـــلـــيـــة األســـبـــق حــبــيــب الـــعـــادلـــي وراء 

الحادث.

اللقاء  املــصــري خــال  الجانب  هــل طلب منكم   ¶
املاضي القيام بأي دور لضبط األمن في سيناء؟

نــحــن مـــن جــانــبــنــا أخـــذنـــا خـــطـــوات كــثــيــرة 
لضبط الحدود، واملسؤولون املصريون في 
األجهزة املختصة يعرفون ذلك ويرصدونه 
بشكل جــيــد، وأبــلــغــونــا تــقــديــرهــم ملــا تقوم 
ات لــتــأمــن الــحــدود.  بــه الــحــركــة مــن إجـــــراء
االنضباط  درجــة  إن  القول  نستطيع  اليوم 

ُمرضية، وهو ما أثبتناه ملصر بالوثائق.

مــا يتعلق بملف أعضاء  فــي  أيــن وصلتم  إلــى   ¶
ــل  ــم اخـــتـــطـــافـــهـــم داخــ ــن تــ ــذيــ ــ ــة األربــــعــــة ال ــركـ ــحـ الـ
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بــاقــي األجـــــــزاء.  أمــــا الــحــديــث عـــن مــعــاهــدة 
رحت في العام 2002، 

ُ
السام العربية التي ط

رحت بناًء عليه، وهو 
ُ
انتفى األساس الذي ط

إقــامــة دولـــة على حـــدود مــا قبل 1967، حن 
ــة فـــي الــضــفــة  ــ ــامـــة دولـ كـــانـــت تـــنـــّص عــلــى إقـ

بــعــد تـــولـــي املـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الــحــكــم، ذهــــب وفــــد والــتــقــى بـــه وتــحــّســنــت 
ــاك بــعــض  ــنــ ــــت هــ ــانـ ــ ــــات، وكـ ــــاقـ ــعـ ــ ــعـــض الـ بـ
ــة فــي  ــالــــحــــركــ ــــات ألشـــــخـــــاص بــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ اإلشـ
ــهــا. الــتــحــّســن بشكل عــام 

ّ
الــســعــوديــة تــم حــل

لــيــس عــلــى املــســتــوى املـــأمـــول، ولــكــن نرجو 
ــقـــدمـــا خـــــال الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة،  أن يـــشـــهـــد تـ
الشعب  أكبر في دعم  للمملكة دور  ويكون 

الفلسطيني.

¶ تسعى تركيا لتأدية دور من خال مفاوضاتها 
تحديدًا  غــزة،  على  الحصار  لكسر  إسرائيل  مــع 
في ملف إنشاء امليناء البحري، فإلى أين وصلت 

هذه املفاوضات؟
قـــبـــل الـــتـــطـــّرق لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــركـــيـــة مــع 
أن  أمــر يجب  امليناء، هناك  بشأن  إسرائيل 
نلقي عليه الضوء، وهو أن املطار وامليناء 
كـــانـــا جــــزءًا أســاســيــا مـــن اتــفــاقــيــة أوســـلـــو، 
فتم  غاليا،  ثمنها  الفلسطينيون  دفع  التي 
أن تقوم إسرائيل  املطار في رفح قبل  بناء 
القطاع.  على  فــي حربها  ذلــك  بعد  بضربه 
لت السلطة بناءه وقتها 

ّ
أما امليناء فقد عط

لأسف، بسبب أن هناك أشخاصا نافذين 
الرئيس  عهد  في  الفلسطينية  السلطة  في 
ــانـــت لـــهـــم أرض  ــر عــــرفــــات، كـ الــــراحــــل يـــاسـ
مــجــاورة لــلــمــكــان املــحــدد لــلــمــيــنــاء، فقاموا 
حق  امليناء  لكن  وقتها.  املــوضــوع  بإفشال 

وسنحصل عليه. 
أمـــا عــلــى صعيد املــفــاوضــات الــتــركــيــة، فا 
نـــعـــرف نــتــيــجــتــهــا حــتــى اآلن، كــمــا أنـــنـــا ال 
أن تأتي أي جهة مــحــايــدة، وإن  فــي  نمانع 
ــشــرف على 

ُ
لــت ل أن تــكــون عــربــيــة، 

ّ
كنا نفض

املــيــنــاء بــعــد إنـــشـــائـــه، والـــتـــأكـــد مـــن أنــــه لن 
يتم استخدامه في الحصول على الساح، 
أنــنــا لسنا بحاجة لــســاح في  وخــصــوصــا 
املوجود  والــســاح  فقدرتنا  الــراهــن،  الوقت 

لدينا كاٍف جدًا.

¶ هــنــاك قلق مــن حــرب جــديــدة على قــطــاع غــزة، 
ــي أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، املــعــروف 

ّ
تــحــديــدًا بــعــد تــول

بتطرفه، حقيبة وزارة األمن في حكومة بنيامني 
نــتــنــيــاهــو، فــكــيــف تــقــّيــمــون املـــوقـــف فـــي الــوقــت 

الراهن؟
فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عـــن املــــخــــاوف مـــن حــرب 
جديدة، يجب أن تكون هناك نظرة واقعية 
ملــقــايــيــس الـــقـــوة فـــي الـــوقـــت الــــراهــــن، الــتــي 
تموز  يوليو/  في  األخيرة  الحرب  أسهمت 

األراضي املصرية، بعد مرورهم من معبر رفح؟
املوضوع برمته هو من مسؤولية الجانب 
املــصــري، ألنــهــم تــعــّرضــوا لــاخــتــفــاء داخــل 
األراضي املصرية، ونحن طرحنا هذا امللف 
خال اللقاء املاضي، ولكن الجانب املصري 
طلب تأجيل الرّد للقاء الجديد. ونأمل هذا 
ــــح بــشــأنــهــم  ــــرة أن يـــكـــون هـــنـــاك رد واضـ املـ

ويتم اإلفراج عنهم.

ــح، هـــل تــوصــلــتــم آللــيــة  ¶ عــلــى صــعــيــد مــعــبــر رفــ
منتظم  بشكل  املعبر  لفتح  دائمة  صيغة  تضمن 

خال لقائكم األخير بالقاهرة؟
وزير  قدمه  ومــا  من صيغة جيدة،  اقتربنا 
ــارات املـــصـــري خـــالـــد فـــــوزي فــي  ــبـ ــخـ ــتـ االسـ
مــســألــة فــتــح املــعــبــر مــقــبــول، ونـــأمـــل خــال 
اللقاء القادم تسريع الخطوات التي حددها 
بــعــد أن تــم تــأجــيــلــهــا، حــتــى نــصــل لصيغة 

تضمن فتح املعبر بشكل منتظم.

لانفصال  دراستكم  بشأن  الحديث  عن  مــاذا   ¶
التي  الــذرائــع  املسلمني لسد  اإلخـــوان  عــن جماعة 

يروجها اإلعام املصري؟
ــار »اإلخـــــــــــوان  ــيــ ــتــ ــا لــ ــريــ ــكــ ــتـــمـــي فــ ــنـ ــن نـ نــــحــ
املـــســـلـــمـــن«، ولــكــنــنــا ال نـــأخـــذ قـــــــرارات مــن 
فلم  مــنــهــا،  تــوجــيــهــات  أو نتلقى  الــجــمــاعــة 
تكن قرارات الحروب التي خاضتها الحركة 
تأتينا مــن الــجــمــاعــة، وكــذلــك لــم يــكــن قــرار 
خـــوض االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة وغــيــرهــا 
من الــقــرارات، جميعها قــرارات تم اتخاذها 
من مؤسسات الحركة. نحن فكرة إسامية 
ولــســنــا جــــزءًا مـــن تــنــظــيــم اإلخــــــوان، فنحن 
تنظيم مستقل وقــراراتــه من رأســه وليست 
من رأس آخرين وال يوجهنا أحد، ومحاولة 
الـــربـــط بــيــنــنــا وبـــن الــجــمــاعــة وتــصــويــرنــا 

عـــلـــى أنـــنـــا نــتــلــقــى مــــســــاعــــدات مــنــهــا غــيــر 
صحيح.

¶ كــيــف تـــــرون الـــحـــديـــث عـــن تــوســيــع »اتــفــاقــيــة 
الــســام مــع إســرائــيــل«، وكــذلــك تــحــّول السعودية 
جزيرتي  على  الــســيــادة  انتقال  بعد  منها،  لجزء 
تيران وصنافير إليها، باإلضافة لحديث الرئيس 
ــفــــاوضــــات بــني  املــــصــــري عــــن تـــجـــديـــد مـــســـار املــ

الفلسطينيني واإلسرائيليني؟
بـــدايـــة، نــحــن نــعــتــبــر كـــل فــلــســطــن أرضــنــا، 
وال نعترف بما يسمى حدود قبل 1967 أو 
غيرها من املسميات، ولو لم يكن هذا موقف 
األشــقــاء فــي مصر أيضا فــي عــام 1948، ملا 
جّيشوا الجيوش هي والدول العربية ملنع 
اليهود مــن إقــامــة دولــة، وال يعني أننا إذا 
حّررنا جزءًا من أرضنا، أننا سنتنازل عن 

وغزة. اآلن نحن حررنا قطاع غزة باملقاومة، 
في حن أن 60 في املائة من أراضــي الضفة 
مستوطنات  ببناء  إسرائيل  قامت  األصلية 
ــا.  ــهــ ــيــ ــن أراضــ ــ ــا جــــــــزءًا مـ ــبـــرهـ ــتـ ــعـ عـــلـــيـــهـــا وتـ
إسرائيل،  مــع  الــســام  وعلى صعيد توسيع 
نــحــن نــنــصــح الــــــدول الــعــربــيــة بــــأال تسعى 
ــيـــة ســتــقــضــي تــمــامــا   لـــذلـــك، ألنـــهـــا بـــهـــذه اآللـ
ــرة إقـــــــامـــــــة دولـــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  ــ ــكــ ــ ــــى فــ ــلـ ــ عـ
فــاملــفــاوضــات أثــبــتــت أنــهــا آلــيــة فــاشــلــة في 
الشعب  وعلى  اإلسرائيلي،  العربي  الصراع 
الــفــلــســطــيــنــي أواًل،  الـــهـــّم  الــعــربــي أن يــحــمــل 
أن يسعى لساٍم مع إسرائيل في وقت  قبل 
تـــمـــنـــع فـــيـــه تــــل أبــــيــــب أبــــســــط الـــحـــقـــوق عــن 

الفلسطينين.

الــتــي سبق  العربية  الــســام  ¶ على ذكــر مــبــادرة 
وطــرحــتــهــا الــســعــوديــة، كــيــف تــقــّيــم الــعــاقــة بني 

»حماس« واململكة في الوقت الراهن؟
ــة بـــــدأت عــــام 2007 فــي  ــيـ املــشــكــلــة األســـاسـ
أعقاب اتفاق مكة بن حركتي فتح وحماس، 
ووقــتــهــا قــّدمــت »حــمــاس« تــنــازالت إلتــمــام 
الحكومة،  »فــتــح« نصف  ومنحت  االتــفــاق، 
على الرغم من أن عدد مقاعدها في املجلس 

ــتـــشـــريـــعـــي كــــــان الـــثـــلـــث فـــــقـــــط..  بــعــدهــا  الـ
فوجئنا أن »فتح« تفتعل املشاكل ثم ذهبت 
اتفاق  إن حماس تعطل  للسعودية، وقالت 
مــكــة. ثــم بــعــد ذلـــك عــنــدمــا أرادت االنــقــاب 
التي  الساح على حكومة »حماس«،  بقوة 
ــان نـــائـــب رئــيــســهــا مـــن »فـــتـــح«، انــهــزمــت  كــ

تحديدًا في منطقة األمن الوقائي.  
ثــم ذهــبــت وأقــنــعــت الـــريـــاض أن »حــمــاس« 
انقلبت عسكريا على اتفاق مكة. في الوقت 
الـــراهـــن نــحــن نـــحـــاول جــاهــديــن إنـــهـــاء أي 
إشــكــالــيــة مـــع الــــريــــاض، ولـــكـــن فـــي الــوقــت 
ذاتــه ال نريد أن نكون جــزءًا من أي محاور 
داخلية في أي دولة، وال نريد أن نلعب على 

األوتار الطائفية أو العرقية.

أداء أي دور في  الــســعــوديــة  ¶ هــل طــلــبــت مــنــكــم 
الصراعات الدائرة سواء في اليمن أو غيرها؟

ــك، فـــقـــوة »حـــمـــاس«  ــ ــد ذلـ ـــا أحــ
ّ
لـــم يــطــلــب مـــن

العسكرية موجهة ضد االحتال فقط وليس 
الــخــارج، كما  فــي  قـــوات عسكرية  أي  لدينا 
أننا نسعى دائما للحفاظ على وحدة األمة 
ونحن  والطائفية،  العرقية  مكوناتها  بكل 
على استعداد دائم للقيام بأي دور إلصاح 

»ذات البن« بن أي دولة وأخرى، أو طائفة 
وأخرى في حدود قدراتنا وعاقاتنا.

¶ مـــا طــبــيــعــة الــعــاقــة بــيــنــكــم وبـــني الـــريـــاض في 
الوقت الراهن؟

نتمنى أن تتقّدم 
العالقات مع السعودية 

)محمود حمس/
فرانس برس(

محمود الزهار
اقتربنا من صيغة جيدة

لمعبر رفح

انتفى األساس الذي ُطرحت 
وفقه معاهدة السالم 

العربية مع تحرير غزة

¶ ُتعرف عن محمود الزهار 

تصريحاته القوية، فهو 
واحد من أبرز شخصيات 

حركة »حماس«، ويتمتع 
بشعبية كبيرة في قطاع 
غزة، وكذلك في أوساط 
الجناح العسكري للحركة، 
»كتائب عز الدين القسام«، 

تحديدًا بعد استشهاد 
نجليه خالد وحسام على يد 

االحتالل اإلسرائيلي.
¶ ُسجن الزهار لستة أشهر في 

سجون االحتالل عام 1988، 
كما كان من ضمن قادة 
»حماس« الذين أبعدهم 

االحتالل إلى مرج الزهور عام 
1992. كذلك تعرّض للسجن 
عام 1996 من ِقبل السلطة 

الفلسطينية.
¶ تعرّض الزهار لمحاولة 

اغتيال في سبتمبر/ أيلول 
2003، بهجوم من طائرة 

إسرائيلية على منزله في 
غزة، ما أدى إلصابته بجروح 

فيما استشهد نجله خالد.
¶ شغل الزهار منصب وزير 

الخارجية في الحكومة 
الفلسطينية التي شّكلها 

إسماعيل هنية في العام 
2006 بعد فوز حركة 

»حماس« في االنتخابات.

سيرة

تـــغـــيـــيـــرهـــا، فــهــي  فــــي  ــاع  ــقـــطـ الـ 2014 عـــلـــى 
فــي تدمير إجــرامــي  قــد تسببت  كــانــت  وإن 
ــــدارس واملــســاجــد والــكــنــائــس،  لــلــمــنــازل واملـ
إال أنــهــا فـــي املــقــابــل ضــربــت نــظــريــة األمـــن 
اإلسرائيلي في مقتٍل، وكانت أكبر الروادع 
لــنــتــنــيــاهــو، ونــحــن ال نــخــشــى لــيــبــرمــان أو 

غيره. 
وأول نــظــريــة أســقــطــتــهــا »حــــمــــاس« خــال 
الحرب األخيرة، هي نظرية التخويف التي 
إلنهاء  االحــتــال  عليها جيش  يعتمد  كــان 
ــارك قـــبـــل بـــدايـــتـــهـــا، مــــن خــــال حــشــده  ــعــ املــ
ــلـــحـــة، لــيــتــضــح بــعــدهــا  ألعـــتـــى أنــــــواع األسـ
يمكنها  بــل  ــدًا،  أحــ »حــمــاس« ال تخشى  أن 
أن تـــؤلـــم إســـرائـــيـــل وجـــيـــشـــهـــا. أمـــــا ثــانــي 
الــنــظــريــات الــتــي هــدمــتــهــا حــمــاس لجيش 
قطاع  األخيرة على  الحرب  االحتال خال 
غزة، فهي الحرب الخاطفة، التي لم يتمكن 
الصهاينة من جعلها كذلك، وذهبوا ملصر 
يـــصـــرخـــون ويـــرجـــونـــهـــا الـــتـــدخـــل إلقـــنـــاع 
حـــمـــاس بـــوقـــف الـــحـــرب بــعــد أول أســـبـــوع. 
قل إلينا، إال أنهم كانوا يريدون 

ُ
ن وهذا ما 

إيقاف الحرب من دون أن يدفعوا ثمنها. 
النظرية الثالثة التي أسقطناها في الحرب 
ــة املــحــتــلــة  ــ ــيـ ــ األخـــــيـــــرة، كـــانـــت بـــقـــاء األرضـ
دولتها،  إسرائيل  تعتبرها  التي  أي  آمــنــة، 
ــلــــت  ــة، ووصــ ــظــــريــ ــنــ إذ تـــــم ضـــــــرب هـــــــذه الــ
صواريخ حركة حماس إلى عمق األراضي 
الـــفـــلـــســـطـــنـــيـــة  املـــحـــتـــلـــة، واملـــســـتـــوطـــنـــات، 
وتوقفت املطارات واملوانئ. وباتوا يعرفون 
اآلن أن لدى  حركة »حماس« قوة بإمكانها 
أن تؤملهم، لذلك فإن قرار شن حرب جديدة 
يـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــم عـــلـــى تـــقـــديـــرات الــجــيــش 
ــدًا، 

ّ
والــســيــاســة واألمــــن، وأصــبــح قــــرارًا مــعــق

وهنا نؤكد أننا ال نتمنى الحرب ولكن إذا 
رضت علينا سنؤملهم.

ُ
ف

للحركة، هل سيترشح  الداخلي  الصعيد  على   ¶
ــد مــشــعــل لـــرئـــاســـة املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي فــي  ــالـ خـ

االنتخابات املقرر لها نهاية العام الحالي؟
وفـــقـــا لـــلـــوائـــح الـــداخـــلـــيـــة لــلــحــركــة، ال أحــد 
ــر مـــــن فـــتـــرتـــن،  ــ ــثـ ــ ــعــــده أكـ ــقــ يـــجـــلـــس فـــــي مــ
ــلــــي يــــقــــول إن مــــن شــغــل  ــانـــون الــــداخــ ــقـ ــالـ فـ
منصبا لفترتن ال يترشح لثالثة بل يترك 
مــوقــعــه ويــتــم اســتــخــدامــه فـــي مــوقــع آخـــر، 
ــاًء عــلــيــه ســيــتــم تــنــفــيــذ الــائــحــة خــال  ــنـ وبـ
لن  أنــه  يعني  مــا  وهــو  املقبلة،  االنتخابات 

يترشح.

المصالحة  بتحقيق  ــن،  دي ورجـــال  فلسطينية  شخصيات  طالبت 
فعالية  خالل  وذلــك  و«حــمــاس«،  »فتح«  حركتي  بين  الفلسطينية 
شهدتها مدينة رام اهلل، أمس، في الذكرى التاسعة لالنقسام. وشدد 
منسق تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، خليل عساف، في 
اتفاق  وثيقة  في  جاء  ما  تطبيق  ضرورة  على  التجمع،  باسم  بيان 
الجديد«  لـ«العربي  حديث  في  وأعلن   .2011 في  للمصالحة  القاهرة 
أن الفعالية تهدف إلرسال رسالة بأنه ال بد من تحقيق الوحدة وإنهاء 

االنقسام »الذي دمر الفلسطينيين وال يستفيد منه سوى االحتالل«.

دعوات إلنهاء االنقسام

أجراهامقابلة
أيمن المصري

األعوام األخيرة. فخافا لسلفه في املنصب، 
ــد املــنــطــقــة  ــائــ ــاف يـــئـــيـــر، )قــ الــــجــــنــــرال كــــوخــ
فإن  االحــتــال حــالــيــا(  فــي جيش  الشمالية 
هليفي ابتعد ربما للمرة األولى في األعوام 
الـــثـــاثـــة األخــــيــــرة، عـــن اإلشـــــــارة إلــــى خطر 
الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة لــحــزب الـــلـــه، وعــن 
سيناريو إمطار إسرائيل بآالف الصواريخ، 

ــل فـــــي واقـــــع  ــ ــّك ــشــ ــ
ُ
ــرًا أن إســــرائــــيــــل ت ــبـ ــتـ ــعـ  مـ

ــتــــقــــرار الــــــذي يــمــيــز مــنــطــقــة   مــــن عـــــدم االســ
الــشــرق األوســـط، الــطــرف األقـــوى بــن الــدول 
الطرف  إيــران هي عمليا  املحيطة بها، وأن 
الـــدولـــي الــوحــيــد الــــذي يــشــّكــل خــطــرًا على 

إسرائيل.

إيران وحزب اهلل
ــــي مــع  ــــدولـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ واعـــتـــبـــر هــلــيــفــي أن االتـ
إيران منحها شرعية مزدوجة، األولى عبر 
اعـــتـــراف دولــــي بــمــشــروعــيــة إدارة مــشــروع 
ستسعى  كــانــت  وإن  املــســتــقــبــل،  فـــي  ذري، 
فـــي الـــســـنـــوات األولـــــى إلــــى االلــــتــــزام بــبــنــود 
االتــفــاق الــدولــي. أمــا الثانية »فــهــي جعلها 
طــرفــا شــرعــيــا فـــي الــلــعــبــة اإلقــلــيــمــيــة، الــتــي 
تغّيرت قواعدها وشروطها، ولم تعد رقعة 
الــشــطــرنــج اإلقــلــيــمــيــة فــيــهــا تــقــتــصــر على 
لوني األسود واألبيض، بل تتداخل خيوط 
وهــويــات األطــــراف املــتــنــازعــة، لتجد نفسك 
مضطرًا في بعض األحــيــان إلــى إنــذار عدو 
أو خــصــم مــن ضــربــة قــد يــتــلــقــاهــا، ال تريد 
املــحــددة، ألن  الزمنية  أن تقع له في الخطة 

البديل مجهول أو ليس في صالحك«.
مع ذلك وفي سياق تطّرقه إلى قدرات حزب 
املقبلة في حال  الله، قال هليفي إن الحرب 
انــدالعــهــا مــع الــحــزب ستكون أشــد ضــراوة 
على الجبهة الداخلية. واعتبر في تلخيصه 
زادت  إنــهــا  إســرائــيــل االستراتيجي  لــوضــع 
من قوتها لكن الصورة اإلقليمية باتت أكثر 
ــال إن الــطــرفــن،  ــع أن هــلــيــفــي قـ تــعــقــيــدًا. ومـ
حزب الله وإسرائيل، غير معنين بمواجهة 

الحدث

توّجس إسرائيلي من تحّديات االنتفاضة الفلسطينية الحالية )نضال اشتيه/األناضول(

حكومة نتنياهو لم تترك القارة األوروبية 
وإنما تعمل إلى جانب عاقاتها مع أوروبا 
عــلــى تــحــســن مــكــانــتــهــا وشــبــكــة عــاقــاتــهــا 
الدولية مع جنوب شرق آسيا، وهي تسجل 
ل في توقيع اتفاقية التجارة 

ّ
نجاحات تتمث

الحرة مع الصن، وأخرى مع كوريا والهند، 
ناهيك عن عودة إسرائيل إلى أفريقيا وإلى 

قلب دول إسامية في أفريقيا.
كـــمـــا تـــحـــدث غـــولـــد مــــجــــددًا عــــن اتـــصـــاالت 
فة، بما فيها تلك التي قام بها شخصيا، 

ّ
مكث

الــعــربــي في  مــع أطـــراف عربية فــي الخليج 
املــعــتــدلــة«، معلنا  ــيــة 

ّ
الــســن الــــدول  »معسكر 

تقضي  نتنياهو  حكومة  استراتيجية  أن 
بإرساء قواعد التعامل مع هذه الدول وفق 
املــصــالــح املــشــتــركــة، الــتــي ال تــضــع املــســألــة 
الفلسطينية في أعلى سلم أولوياتها، لكن 
مــع مـــراعـــاة الــســريــة فــي االتـــصـــاالت حاليا 
بــفــعــل حــســاســيــة الـــــرأي الـــعـــام الــعــربــي في 
هـــذه الـــــدول. ولــفــت إلـــى أن االســتــراتــيــجــيــة 
التوصل  على  تقوم  نتنياهو  بعها 

ّ
يت التي 

ــنــــائــــيــــة مـــــن خــــال  ــيـــمـــيـــة وثــ ــلـ لــــعــــاقــــات إقـ
القضية  بــاب  من  وليس  املشتركة  املصالح 

الفلسطينية، وإنما عبر توظيف خوف هذه 
الدول أواًل من القوة اإليرانية املتصاعدة في 
وخلص  الـــدول.  لهذه  وتهديداتها  الخليج 
غــولــد إلــى الــقــول إنــه على الــرغــم مما يبدو 
مـــن جــلــيــد يــســود عـــاقـــات إســـرائـــيـــل بــهــذه 
ــدول، إال أنـــه تــجــري تــحــت طــبــقــة الجليد  ــ الـ

مياه ساخنة للغاية.

مشاركة فلسطينية 
وبـــعـــدمـــا كــــان رئـــيـــس »الـــقـــائـــمـــة املــشــتــركــة 
ــارك  ــيـــة« أيـــمـــن عـــــــودة، شــ ــعـــربـ ــــزاب الـ لـــــأحـ
أمــــس األول الـــثـــاثـــاء فـــي افــتــتــاح املــؤتــمــر، 
فــقــد اســتــمــع مــؤتــمــر هــرتــســيــلــيــا أمــــس في 
مداوالته إلى كلمة خاصة من عضو اللجنة 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  ملنظمة  التنفيذية 
أحمد مجدالني. وقــال مجدالني في كلمته 
مطلب  على  تصر  الفلسطينية  الــقــيــادة  إن 
الدولة املستقلة وعاصمتها القدس املحتلة، 
ــلــهــا 

ّ
ــتـــمـــاد خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــتـــي تــمــث واعـ

الــعــربــيــة، إال أن حــكــومــة نتنياهو  املـــبـــادرة 
الحالية تتسم بالتطرف السياسي ورفض 

التوصل إلى سام.
واعتبر مجدالني أنه وفقا ملا قاله الرئيس 
املصري الراحل أنور السادات خال خطابه 
إسرائيل  عقدت  مهما  فإنه  الكنيست،  أمــام 
تنعم  لن  فهي  منفردة،  اتفاقيات صلح  من 
إلــى حل  بالسام واألمــن من دون التوصل 
الفلسطيني يقوم على حق تقرير  للصراع 
إن  بالقول  كلمته  مجدالني  وختم  املصير. 
األمر الوحيد الذي يضمن مصالح الطرفن 

واألمن هو إقامة دولة فلسطينية.

هليفي: االتفاق 
الدولي مع إيران منحها 

شرعية مزدوجة
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مشاورات الحكومة التونسية تصطدم بعقبة الصيد

اليمن: تحالف االنقالب يحذر من تسوية خارج »التوافق«

67
سياسة

  شرق
      غرب

إحباط محاولة فرار 
لـ»داعش« من سرت

أعلن املتحدث باسم قــوات »البنيان 
ــــرصـــــوص« مــحــمــد الـــغـــصـــري، أن  املـ
ــي الــلــيــبــي  ــاســ ــرئــ ــلـــس الــ قـــــــوات املـــجـ
صــــّدت هــجــومــن ملــقــاتــلــي »داعــــش« 
داخــــل مــديــنــة ســـرت أمـــس األربـــعـــاء. 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ـــ«الـ ــ وأوضـــــــــــــح الـــــغـــــصـــــري لـ
هجومن  ذ 

ّ
نف التنظيم  أن  الــجــديــد« 

بغية الــوصــول إلـــى مــمــر لــلــفــرار من 
داخل املدينة باتجاه البحر أو البر.

)العربي الجديد(

»التايمز« تدعم بقاء 
بريطانيا في االتحاد 

ــة »الــــــتــــــايــــــمــــــز«  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ أعــــــلــــــنــــــت صـ
البريطانية، والتي يملكها إمبراطور 
اإلعــــــــــــام  روبــــــــــــرت مــــــــــــــردوخ، أمــــس 
األربــعــاء، دعــم حملة بقاء بريطانيا 
في االتحاد األوروبي وجهود  رئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون إلبقاء الباد 
فـــي الــتــكــتــل األوروبـــــــــي. ويــتــنــاقــض 
موقف »التايمز« مع إعان صحيفة 
»الصن« التي يملكها أيضًا مردوخ، 
ــاء، دعـــم  ــثــــاثــ ــــس الــ ــوم  أول مــــن أمـ ــ يـ
حملة الخروج. وجاء قرار »التايمز« 
بعد أن كشفت استطاعات الرأي أن 

 معظم قرائها يؤيدون هذا التوجه. 
)العربي الجديد(

هوالند يهدد بمنع 
التظاهرات في فرنسا

ــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــرنــســوا  ــلـ أعـ
في  منع 

ُ
ت قد  التظاهرات  أن  هوالند 

ــام املــقــبــلــة فـــي حــال  ــ فــرنــســا فـــي األيــ
عــــدم »ضـــمـــان« حــمــايــة »املــمــتــلــكــات 
ــــاص«، وفـــــق مــــا نـــقـــل عــنــه  ــ ــخـ ــ ــ واألشـ
الــحــكــومــة ستيفان  املــتــحــدث بــاســم 
لــو فــول أمــس األربــعــاء. واقتبس لو 
فول عن هوالند قوله خال اجتماع 
تــتــوافــر  لــــم  »إذا  الـــــــــــوزراء:  مــجــلــس 
الشروط لحماية املمتلكات الخاصة 
أو العامة، وهي لم تتوافر حتى اآلن، 
عندها ستتخذ قرارات عدم السماح 

بالتظاهرة في كل حالة على حدة«.
)فرانس برس(

تونس ـ وليد التليلي

التونسية  الــحــكــومــة  رئــيــس  مشكلة  بــــدأت 
الحبيب الصيد، تتفاقم أمام املبادرة القائمة 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، مـــع تــواصــل 
املشاورات، حتى أصبحت تشّكل واحدة من 

أكبر الصعوبات في األيام األخيرة. 
البداية متشبثًا  ولــم يكن الصيد نفسه في 
بالبقاء فــي مــوقــعــه، وهــو فــي األصـــل ليس 
كــذلــك، ولــكــنــه اكــتــشــف تــدريــجــيــًا أن بعض 
تــيــارات أحــــزاب االئــتــاف الــحــاكــم متشبثة 
ــرى أنـــه يــمــكــن أن يــســتــمــر فـــي إدارة  بـــه، وتــ
ــة، أو  ــابـــات خــــاصــ ــكـــومـــة، بــســبــب حـــسـ الـــحـ
مــن بـــاب الــعــنــاد الــســيــاســي الـــذي يــعــّبــر عن 
 عن املعارضة 

ً
رفض مبطن للمبادرة، فضا

صنعاء، الكويت ـ العربي الجديد

إلى  التوصل  باتجاه  الدفع  تستمر مساعي 
حــل يــمــنــي، فــي مــا بـــدا أن تــحــالــف االنــقــاب 
يتحسب لطرح مشروع اتفاق أممي ال يلبي 
مطالبه وهو ترجم باإلعان، أمس األربعاء، 
عـــن إصـــــدار املـــكـــونـــات الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة 
بــيــانــًا تــرفــض فــيــه أي تــســويــة سياسية من 
األمــم املتحدة خــارج إطــار التوافق الوطني، 
الــتــابــعــة  بــحــســب مـــا أوردت قـــنـــاة املـــســـيـــرة 
للحوثين. وجاء الرفض بعد يوم واحد مما 
نــقــل عــن املــتــحــدث بــاســم الــحــوثــيــن، رئيس 
عبدالسام،  املــفــاوض، محمد  الجماعة  وفــد 
لجهة قوله، إن تحالف االنقاب سيرفض أي 
ورقــة تقدمها األمــم املتحدة ال تلبي مطالب 

التحالف في ضمان سلطة توافقية.
ــد  ــــي وفــ ــو فــ ــــون ذلـــــــــك، حـــــــذر عــــضــ ــــضـ ــــي غـ فــ

الــتــي يــرغــب بــعــضــهــا فـــي تـــوريـــط الــرئــيــس 
التونسي الباجي قائد السبسي في مشكلة 
دستورية حقيقية، ال أحد يتوقع نتائجها 
التونسي  السياسي  املشهد  على  الكبيرة 
العام، إذا أصر الصيد إلى آخر لحظة على 
عدم االستقالة واللجوء إلى البرملان، كحكم 

بينهما.
وجــاء في تصريح املتحدث الرسمي باسم 
الحكومة والقيادي في حركة »نداء تونس« 
خــالــد شـــوكـــات، أول مــن أمـــس الــثــاثــاء، أن 
»حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد لــن تستقيل إال 
عبر اآلليات الدستورية، وسحب الثقة منها 
لــن يــتــم إال عــبــر مجلس الـــنـــواب«، ليوضح 
موقف الصيد، ألن شوكات ال يمكن أن ينقل 
هــذا املــوقــف عــن رئــيــس الــحــكــومــة، مــن دون 
الــذي يبدو أنه  أن يكون متأكدًا من الصيد 
ســيــذهــب بــاملــنــاورة الــســيــاســيــة إلـــى مــداهــا 

األقصى.
وشّدد شوكات في تصريح إذاعــي، على أن 
ب الذهاب إلى مجلس 

ّ
إقالة الحكومة تتطل

الـــنـــواب لــتــجــديــد الــثــقــة أو ســحــبــهــا أو عن 
طــريــق مـــبـــادرة مـــن ِقــبــل 30 نــائــبــًا لسحب 
الثقة، »ألن الصيد لن يستقيل وسيذهب مع 
الــنــواب وهــذا حقه«.  إلــى مجلس  الحكومة 
واعــتــبــر »أن مــن حــق هـــذه الــحــكــومــة، التي 
عملت بجدية وفــي ظــروف صعبة وحققت 
أمام  بتقييم موضوعي  املطالبة  إنــجــازات، 
النواب،  العام والشعب وفــي مجلس  الــرأي 

الحكومة ملشاورات السام اليمنية املنعقدة 
في الكويت، من أن املفاوضات قد تؤول إلى 
»ســــراب«. وقـــال نــائــب مــديــر مكتب الرئاسة 
واالستشاري  الفني  الفريق  عضو  اليمنية، 
لـــلـــوفـــد املـــــفـــــاوض، عـــبـــدالـــلـــه الـــعـــلـــيـــمـــي، فــي 
بموقع  الشخصية  صفحته  على  تــغــريــدات 
لديهم  اعتقاد  كــان هناك على  إنــه  »تويتر«، 
أن »رمــــضــــان ســيــوفــر فـــرصـــة لـــوقـــف نــزيــف 
االنقابين يصومون  أن  »يبدو  لكن  الـــدم«، 
إال عــن الــدمــاء«، مضيفًا »نــبــذل جــهــودًا لكي 
ال تفشل املشاورات ويصرون على التعنت«. 
لــأمــم  قـــد »آن األوان  إنــــه  الــعــلــيــمــي،  وتـــابـــع 
بأصبع  أن يشير  الدولي  واملجتمع  املتحدة 
التهمة علنًا نحو من يعرقل السام ويقوض 
الــجــهــود ويــســتــمــرئ الــقــتــل واالنــتــهــاكــات«. 
وأضــاف »59 يومًا من املشاورات نخشى أن 

تؤول إلى سراب«. 

الــديــمــقــراطــيــات، فــكــيــف بــتــونــس وفـــي هــذه 
األوقــــــات الــصــعــبــة الــتــي تــمــر فــيــهــا الــبــاد. 
»العربي الجديد«،  ويؤكد عارفون بالصيد لـ
أنــه لن يصل بهذا األمــر إلــى حــّده األقصى، 
ملــا قــد يسببه مــن أزمـــة فــي الــدولــة هــي في 
غنى عنها، وأنه رجل وطني، لن يصر على 
إنــــجــــازات شــخــصــيــة عــلــى حــســاب الــوضــع 
العام، على الرغم من أن قوى حزبية مهمة 
ال تــزال تدعمه، ولكن هــذا يستوجب إقناع 
السبسي نفسه، وعدم الدخول في مواجهة 

والسيكولوجية  العقدية  بالطبيعة  كافية 
»من  أن  اعتبر  كما  للمتمردين«.  والفكرية 
املــهــم أن يــعــرف أن مــهــمــتــه األســاســيــة هي 
ــيـــس الـــتـــفـــاوض  تــنــفــيــذ الــــقــــرار الــــدولــــي ولـ

حوله«.
وبينما تواصل جلسات مشاورات الكويت 
بــحــث الــجــوانــب املــتــعــلــقــة بــمــقــتــرح تشكيل 
لجنة عسكرية وأمنية تشرف على مختلف 
اإلجراءات املطلوبة إلنهاء الحرب وانسحاب 
املليشيات من املدن، استأنفت لجنة األسرى 
واملعتقلن، اجتماعاتها، للمضي قدمًا بهذا 
املــلــف وإحــــراز تــقــدم فــي أقـــرب وقـــت ممكن. 
وفــــي الـــســـيـــاق، دعــــا املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــى 
الــيــمــن، إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، فجر 
األربعاء، األطراف إلى االستمرار في اإلفراج 
عن املحتجزين وخاصة الفئات املستضعفة 
مــنــهــم، والــســجــنــاء الــســيــاســيــن وســجــنــاء 

وترفض أن يتم تقييمها بطريقة ال تراعي 
ظروف بادنا واألزمات التي قاومتها«.

وتـــؤكـــد هـــذه الــتــصــريــحــات بــاإلضــافــة إلــى 
تصريحات الصيد نفسه، أن درجة انزعاج 
رئيس الحكومة مرتفعة، وال يريد الخروج 
ــه، ولــعــلــه  ريـــــد لــ

ُ
مـــن الـــبـــاب الــصــغــيــر، كــمــا أ

أصــبــح يــطــمــع فــي الــبــقــاء، مــع أنـــه يــعــلــم أن 
هـــــذا أمـــــر صـــعـــب لـــلـــغـــايـــة، ألنـــــه ســُيــصــِبــح 
رئــيــســًا لحكومة مــعــارضــة لــرئــيــس الــبــاد، 
ــي أعــتــى  ــم تــنــجــح حـــتـــى فــ وهـــــي تـــجـــربـــة لــ

من جهته، قال املستشار اإلعامي للرئيس 
الـــيـــمـــنـــي، نـــصـــر طــــه مــصــطــفــى، لــــ«الـــعـــربـــي 
الــجــديــد«، إنـــه »ال يــبــدو أي أفـــق ملــشــاورات 
الــكــويــت، وأقـــصـــى مـــا يــمــكــن أن تــصــل إلــيــه 
القضية  جوهر  عن  بعيدة  شكلية  اتفاقات 
وجــوهــر الــحــل املــطــلــوب«. وتــابــع مصطفى 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »املــــفــــاوضــــات مع 
املتمردين الحوثين ال يمكن أن تنجح ألنهم 
يــجــيــدون فـــن املــــراوغــــة والــعــبــث وتــضــيــيــع 
الــجــاد«،  التفاوض  فــن  الــوقــت وال يجيدون 
وأضــاف »سنظل نتفاوض معهم إلــى أجل 
غــيــر مسمى إذا لــم يـــدرك املــجــتــمــع الــدولــي 
طبيعة هذا الطرف املتمرد«. ووفقًا ملستشار 
ــإن املــبــعــوث الـــدولـــي  الــرئــيــس اإلعــــامــــي، فــ
»يبذل جهودًا محل تقدير واحترام، ويسعى 
بإخاص لوقف الحرب«، لكنه اعتبر أن »من 
املهم أن يكون )املبعوث األممي( على معرفة 

شخصية لن يربح فيها أحد، ليبقى الصيد 
على رأس الحكومة الجديدة.

السبسي، الذي »يكتم أفكاره في رأسه، وال 
ُيــحــّدث بها أحــــدًا«، وفــق تعبير قــيــادي من 
الجديد«،  »العربي  لـ تحدث  تــونــس«  »نـــداء 
ــــول الــصــيــد  ــريـــد ســـبـــر أفــــكــــار الــجــمــيــع حـ يـ
والــحــكــومــة وتــشــكــيــلــهــا وهــيــكــلــتــهــا، حتى 
تتوضح الصورة أمامه بالشكل الكافي، ثم 
نــهــائــي، ويــقــود جولة  يــحــدد موقفه بشكل 
املــفــاوضــات األخــيــرة إلــى املــســار الـــذي يــراه 

مناسبًا. 
ــدأ الــرئــيــس الــتــونــســي مــفــاوضــاتــه أمــس  وبـ
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي  ــاء، بــلــقــاء االتـــحـ ــعــ األربــ
لــــلــــشــــغــــل، ومــــنــــظــــمــــة األعـــــــــــــــراف، وأحـــــــــزاب 
االئــــتــــاف الـــحـــاكـــم، »الــــنــــداء« و»الــنــهــضــة« 
ــاق«، وأربــعــة أحــزاب  و»الوطني الحر« و»آفـ
أخــــرى هــي »مـــشـــروع تــونــس« )الــــذي خــرج 
ــاري(،  ــيـــسـ ــــار« )الـ ــــسـ ــنــــداء( و»املـ ــم الــ مـــن رحــ
و»حــركــة الــشــعــب« )الــقــومــيــة(، و»املـــبـــادرة« 

)الدستورية(.
وباإلضافة إلى ذلك، استقبل السبسي، يوم 
الثاثاء، في قصر قرطاج، عددًا من وزراء ما 
السبسي  واستقبل  التونسية.  الــثــورة  قبل 
أيضًا رئيس مجلس النواب محمد الناصر، 
ورئيس االتحاد التونسي للفاحة والصيد 
املتوقع  الـــزار، كما من  املجيد  البحري عبد 
أن يلتقي بعض الشخصيات األخــرى غير 

الحزبية خال األيام املقبلة.

الـــرأي واألشــخــاص الــذيــن مــن شــأن اإلفــراج 
املجتمع  فــي  إيجابيًا  أثـــرًا  يــحــدث  أن  عنهم 
الــيــمــنــي وعـــلـــى مـــســـار الــــســــام. كــمــا رحــب 
بإفراج الحوثين عن 57 من املحتجزين في 

عمران.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة 
مقربة مــن أروقـــة املــشــاورات، لـــ«األنــاضــول«، 
إن جلسة لجنة املعتقلن التي التأمت، مساء 
الــثــاثــاء، بــعــد تــوقــف دام أكــثــر مــن أســبــوع، 
شــهــدت مــطــالــبــة الـــوفـــد الــحــكــومــي بمعرفة 
الــطــعــام،  عــن  املــضــربــن  الصحافين  مصير 
منذ أكثر من شهر، وإخفائهم وتعرضهم. في 
الحوثين،  من  مقربة  مصادر  قالت  املقابل، 
إن وفدهم في اللجنة، تقدم بمقترح يقضي 
ــــن األمــــم  بــتــشــكــيــل لــجــنــة مــــن الـــجـــانـــبـــن ومـ
الطرفن  ومعتقات  سجون  لزيارة  املتحدة 

لاطمئنان على حالة األسرى واملعتقلن. 

يعلم الصيد أن بقاءه صعب للغاية )أمين األندلسي/األناضول(

بات رئيس الحكومة 
التونسية، الحبيب الصيد، 

أبرز العوائق أمام 
المشاورات لتشكيل 

حكومة جديدة، مع 
تشبّث بعض األحزاب ببقائه 

على رأس الحكومة

متابعة

تقرير

ارتق بقيادتك خالل 
شهر رمضان املبارك.
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قانون التظاهر المصري

فــي محيط تظاهرة معينة، وذلــك  وجــودهــم 
الــحــق في  قــانــون تنظيم  إقــــرار  عــلــى خلفية 
الــعــامــة واملــواكــب والتظاهرات  االجــتــمــاعــات 
ــة، »قــــانــــون  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـــســـلـــمـــيـــة فـــــي األمــــــاكــــــن الـ
نوفمبر/تشرين   24 فــي  الــصــادر  التظاهر«، 
الــثــانــي 2013، بــحــســب تــقــريــر مــشــتــرك لــــ16 

منظمة حقوقية مصرية.
وعرض املركز املصري للحقوق االقتصادية 
للقانون  تــشــريــعــيــًا  مــقــتــرحــًا  واالجــتــمــاعــيــة، 
الذي وصفه بأنه »مليء بالعوار الدستوري 
والتنفيذي«، طارحًا رؤية مختلفة، قال إنها 
»تــحــمــي كـــرامـــة املــــواطــــن وحـــقـــوقـــه وتــحــقــق 
ــزاب الــســيــاســيــة  ــ ــ ــًا جــمــيــع األحـ ــيـ ــن«، داعـ ــ ــ األمـ
ــــي وأصــــحــــاب  ــدنـ ــ ــتـــمـــع املـ ومــــؤســــســــات املـــجـ
املــصــلــحــة إلــــى املـــشـــاركـــة فـــي إعــــــداد صيغة 

تشريعية جديدة للقانون.
ــالـــي تــجــعــل »تــنــظــيــم  ــود الــــقــــانــــون الـــحـ ــنــ وبــ
السلمي  التجّمع  فــي  الحق  األفـــراد  ممارسة 
مــحــكــومــًا فــي واقـــع األمـــر بــنــظــام الترخيص 
املسبق، وهــو مــا يتعارض مــع املـــادة 73 من 
الـــدســـتـــور الـــحـــالـــي، واملــــــادة 10 مـــن اإلعــــان 
الدستوري الصادر في 8 يوليو/تموز 2013 
والــــذي صـــدر الــقــانــون إبـــان الــعــمــل بـــه، حتى 
أصبح الخروج في تظاهرة سلمية في مصر 
يحتمل مجموعة من املخاطر تبدأ من القتل 
بالقبض  وتنتهي  للمتظاهرين،  العشوائي 
على العشرات والحكم عليهم لفترات وصلت 
فــي بــعــض الـــحـــاالت إلـــى خــمــس ســـنـــوات، أو 

القاهرة ـ نادين ثابت 

ــانــــون الــتــظــاهــر«  مــنــذ صـــــدور »قــ
ــري، فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــ ــــصـ املـ
الــثــانــي 2013، تــحــت قــــرار قــانــون 
ــــاآلالف  بـ ّج 

ُ
ز  ،2013 لــســنــة   107 ــم  ــ رقـ حـــمـــل 

ــريــــن فـــــي الـــســـجـــون،  مـــــن املــــواطــــنــــن املــــصــ
ــزاب واملــجــمــوعــات  ــ ودفــــع بــالــعــديــد مـــن األحــ
إعان  إلى  والشبابية  السياسية  والحركات 
يحمله  ملــا  نظرًا  بإلغائه،  واملطالبة  رفضها 
مـــن نــصــوص تــنــال مـــن الــحــق فـــي الــتــجــّمــع. 
ومــع إعـــان الحكومة املــصــريــة أنــهــا بصدد 
تــعــديــل قـــانـــون الـــتـــظـــاهـــر، عـــــادت مــنــظــمــات 
حقوقية مصرية، إلى الحديث عن املخالفات 
القانون، وقّدمت  القانونية والتشريعية في 
ــادرات والــنــصــوص املـــوازيـــة لـــه. وأعــلــن  ــبــ املــ
وزيــــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة املـــصـــري، مجدي 
ــه تعمل  الــعــجــاتــي، أمــس األربـــعـــاء، أن وزارتــ
بالتعاون مع الجهات املختصة على االنتهاء 
أسبوع  خــال  التظاهر  قانون  تعديات  من 
أو عشرة أيام على األكثر، بهدف إرساله إلى 
ملراجعته،  الدولة  مجلس  في  التشريع  قسم 
الــنــواب مطلع  إلــى مجلس  تمهيدًا إلرســالــه 

يوليو/تموز املقبل.
املـــواطـــنـــن  ــن  ــ مـ اآلالف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ ــــّرض  ــعــ ــ وتــ
ــتـــجـــاز،  ــقـــات قــضــائــيــة واحـ املـــصـــريـــن ملـــاحـ
التظاهر  في  الحق  ســواء بسبب ممارستهم 
ــّمــــع الـــســـلـــمـــي، أو بـــســـبـــب تـــصـــادف  والــــتــــجــ

وضــعــهــم رهـــن الــحــبــس االحــتــيــاطــي لفترات 
طويلة«.

ــار املـــركـــز، فــي املـــذكـــرة املــرفــقــة باملقترح  وأشــ
ــع مــــشــــروع بــديــل  ــ ــى أن وضـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــي، إلـ
لــقــانــون الــتــظــاهــر، جـــاء بــعــد أن طــعــن املــركــز 
دســتــوريــًا عــلــى املــادتــن 8 و10 مــن الــقــانــون 
ملخالفتهما نص املادة 73 من دستور 2014. 

كما أن املركز له قضية دستورية أخرى ضد 
استخدام الشرطة »الساح املميت« في فض 
 عـــن املـــئـــات من 

ً
الـــتـــظـــاهـــرات، بــصــفــتــه وكـــيـــا

العمال واألهالي والشباب املسجونن بسبب 
هذا القانون.

ومـــن الــتــعــديــات الــجــوهــريــة، الــتــي وضعها 
ــلــــوائــــح والـــــقـــــرارات  ــْعــــل جـــمـــيـــع الــ ــز، جــ ــ ــركـ ــ املـ

الــقــانــون تــصــدر مــن مجلس  لــهــذا  التنفيذية 
ــيــــة أو  ــلــ ــن وزيــــــــر الــــداخــ ــ ــيــــس مـ الـــــــــــــوزراء، ولــ
املحافظن، واستبدال الجهة التي يوّجه لها 
الواقع في دائرته  الشرطة  اإلخطار من قسم 
املــخــتــص، وأن يبسط  املــحــافــظ  إلــى  التجّمع 
املحافظ  طلب  على  رقــابــتــه  اإلداري  الــقــضــاء 
بإلغاء تلك التجّمعات أو تأجيلها بعد التيقن 

من جدية األدلة، التي يستند إليها في طلبه، 
وإلزام القضاء بالفصل في النزاع على وجه 
السرعة وقبل اليوم املحدد للتجّمع، ووضع 
ــــدرج لــوســائــل فـــض الــتــجــّمــعــات ووســـائـــل  تـ
استخدام القوة »غير القاتلة« في مواجهتها.
ــاء جــمــيــع  ــغــ ــتـــرح إلـــــى ضـــــــرورة إلــ ــقـ ودعــــــا املـ
ــواردة فــي هــذا الــقــانــون، والتي  الــنــصــوص الــ

كانت تتناول أفعااًل أو جرائم واردة بقوانن 
األسلحة  املــواصــات وحمل  أخــرى كتعطيل 
ــر، واكـــتـــفـــى بـــالـــنـــصـــوص الـــــــواردة  ــائــ ــذخــ والــ
بــشــأن هـــذه الــجــرائــم فــي قــانــونــي العقوبات 
واألســلــحــة والـــذخـــائـــر، الغــيــًا كــافــة عــقــوبــات 
الحبس على األخطاء اإلداريــة، التي تقع من 
الــغــرامــة، وأحــال  املــشــاركــن واكتفى بعقوبة 

نـــّص عليه بصددها  الــجــنــائــيــة ملــا  الــجــرائــم 
ــانـــون الـــعـــقـــوبـــات املــــصــــري، عــــــاوة عــلــى  ــقـ بـ
10 لسنة 1914،  رقــم  التجمهر  قــانــون  إلــغــاء 
ــتـــطـــور الـــحـــاصـــل فــــي الـــواقـــع  ــًا مــــع الـ ــاقـ اتـــسـ
التجّمع  املواطنن في  وضــرورة حماية حق 
واالحتجاج السلمي والحفاظ على أرواحهم 

وسامتهم وأمنهم.
ُيـــذكـــر أن الـــقـــانـــون يــنــص عــلــى أنــــه »ُيــعــاقــب 
ــــى 100  ــًا إلـ ــفـ بــالــحــبــس والــــغــــرامــــة مــــن 50 ألـ
ألــف جنيه كــل مــن ارتــكــب املــحــظــورات، التي 
بالغرامة  يعاقب  كما  الــقــانــون،  عليها  نــص 
قـــام بتنظيم  إلـــى 5 آالف جنيه مــن  ألـــف  مــن 
ــار عــنــهــا«.  مـــوكـــب دون اإلخــــطــ أو  مـــظـــاهـــرة 
ويمنع القانون االقــتــراب 50 أو 100 متر من 
مقار الرئاسة والبرملان والحكومة والشرطة، 
التظاهرة،  بإلغاء  للداخلية  الحق  إعطاء  مع 
ألـــف جنيه ملخالفي   300 وغـــرامـــة  والــحــبــس 
تنظيم  من  ماليًا  واملنتفعن  اإلخطار  قواعد 

التظاهرات.
من جهتها، وصفت الشبكة العربية ملعلومات 
»مــعــاٍد لحرية  بأنه  القانون  اإلنــســان  حقوق 
التعبير ويـــصـــادر حــقــًا أســاســيــًا مــن حقوق 
ــو حــــق الـــتـــظـــاهـــر الــســلــمــي«.  ــ املـــواطـــنـــن وهـ
دت فيها 

ّ
وأكدت املنظمة في ورقة قانونية فن

بنود القانون، أن »هذا القانون الجائر يشّكل 
تحديًا واضحا لقطاع هام وواسع من الرأي 
العام املصري، وأصوات قوى املجتمع املدني، 
والــقــوى الــســيــاســيــة، والــتــي تــعــالــت لترفض 
إصدار مثل هذا القانون، بعد موجات ثورية 
نــــادت بــتــوســيــع هــامــش الـــحـــريـــات، كــمــا أنــه 
يضرب عرض الحائط بالحماية التي كفلها 
الــقــانــون الــدولــي لــحــقــوق اإلنــســان عــلــى حق 
املــواد  نــص  فــي  السلمي  والــتــجــّمــع  التظاهر 
19 مـــن اإلعــــــان الـــعـــاملـــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
و19 مـــن الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق 
املدنية والسياسية، والفقرة د من املادة 8 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 

واالجتماعية«.
وشهد عام 2015 تراجعًا في أعداد الفعاليات 
االحــتــجــاجــيــة بــعــد الـــتـــوســـع فـــي اســتــخــدام 
ــنـــف قــــــوات األمــــــن فــي  ــانــــون الـــتـــظـــاهـــر، وعـ قــ
مواجهة الفعاليات االحتجاجية بشكل كبير، 
وظلت فعاليات جماعة »اإلخــوان املسلمن« 
والــتــحــالــف املــؤيــد لــهــا هــي أكــثــر الفعاليات 
عرضة لاعتداءات من قبل األجهزة األمنية، 

فــعــالــيــة   766 حــــوالــــى   ،2015 ــام  ــ عـ شـــهـــد  إذ 
احــتــجــاجــيــة، كـــان نــصــيــب »اإلخـــــــوان« منها 
منها   222 وتـــعـــرض  فــعــالــيــة،   517 حـــوالـــى 
ــداءات األمــــــن، أمــــا عــــدد االحــتــجــاجــات  ــ ــتـ ــ العـ
العام، فكانت حوالى 147  االجتماعية خال 

فعالية.
كــمــا رصــــدت الــشــبــكــة، فـــي تــقــريــر لــهــا، حــالــة 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــصــر خــــال عــــام 2015، 
حـــمـــل عــــنــــوان »خــــطــــوة لـــلـــخـــلـــف، خـــطـــوتـــان 
للوراء - املسار الديمقراطي في مصر 2015«. 
تطبيقًا  عليهم  املقبوض  أول  أن  إلــى  ولفتت 
امللقب  عطيان،  كان محمد  التظاهر،  لقانون 
»أبــو الـــثـــوار«، وألــقــي القبض عليه فــي 25  بـــ
محطة  داخــل   2013 الثاني  نوفمبر/تشرين 
مــتــرو جــامــعــة الــقــاهــرة، لحمله الفــتــات ضد 
جماعة »اإلخوان املسلمن«، ووّجهت له تهم 
التظاهر مــن دون إخــطــار مسبق مــن أجهزة 
ــــي مـــســـاء الــــيــــوم نـــفـــســـه، قــامــت  الـــشـــرطـــة. وفـ
ــن فــي اإلســكــنــدريــة بالقبض على  قـــوات األمـ
50 مشجعًا مــن رابــطــة »ألــتــراس ديــفــلــز« من 
مشجعي النادي األهلي، عقب انتهاء مباراة 
ــلــــي ونـــــــادي ســمــوحــة،  ــرة الـــســـلـــة بــــن األهــ ــ كـ

بحجة قانون التظاهر.
الــكــرامــة لحقوق  ملــا رصــدتــه مؤسسة  وطبقًا 
اإلنسان، فمنذ إقرار القانون وحتى منتصف 
الــعــام الــحــالــي، قــام الــنــظــام املــصــري باعتقال 
أكثر من عشرة آالف و800 شخص على اعتبار 
أو  بــتــظــاهــرات  للقيام  كــانــوا يخططون  أنــهــم 
التظاهر،  على  حرضوا  أو  بالتظاهر،  قاموا 

باإلضافة إلى اتهامات أخرى.

اسُتغل القانون للزج بآالف المصريين في السجون )محمد الشاهد/فرانس برس(

القى قانون التظاهر المصري، منذ إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، اعتراضات كثيرة من 
أحزاب وحركات سياسية ومنظمات طالبت بإلغائه لما يحويه من مخالفات دستورية، خصوصًا 
أنه اسُتغل للزج بآالف المواطنين في السجون. وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على إدخال 

فيما  التعبير«،  لحرية  »معاٍد  بأنه  حقوقية  جمعيات  وصفته  الذي  القانون،  على  تعديالت 
النظام أكثر من عشرة آالف و800 شخص  الكرامة لحقوق اإلنسان، اعتقال  رصدت مؤسسة 

منذ إقرار القانون وحتى منتصف العام الحالي
قضية

مخالفات دستورية بّررت قمع 
المحتجين واعتقال اآلالف

وصفت منظمات 
حقوقية القانون بأنه 

معاٍد لحرية التعبير

اعتقال أكثر من عشرة 
آالف و800 شخص منذ 

إقرار القانون

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان، محمد أنور السادات، في 
رئاسة  بين  تمت  بـ«الودية«،  وصفها  مشاورات  هناك  أن  أمس،  تصريح 
حالة  بعد  التظاهر،  قانون  تعديل  أجل  من  والبرلمان  الجمهورية 
إلى أهمية  السادات  لنصوصه داخليًا وخارجيًا. وأشار  الواسعة  الرفض 
استجابة الدولة لمطالب مراجعة أوضاع وحاالت الشباب في السجون 
عاطف  اإلنسان،  حقوق  لجنة  وكيل  قال  جهته،  من  الحالية.  بالفترة 
آليات  على  النص  هي  اللجنة  تتبناها  التي  التعديالت  أبرز  إن  مخاليف، 
لتأمين التظاهرة من جانب قوات األمن، والتخفيف من العقوبات التي 

جاءت في تسع مواد كاملة.

تعديالت بعد مشاورات
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20 عامًا على انتقال اإلرث السوفييتي

االنتخابات التي غيّرت وجه روسيا

توّجس ألماني من خروج بريطانيا

أثيرت تساؤالت 
كثيرة حول حصول تزوير 

في انتخابات 1996

موسكو ــ رامي القليوبي

فــي مثل هــذا الــيــوم قبل 20 عامًا، 
كــانــت روســيــا تقف بــن ماضيها 
الشيوعي ومستقبلها الرأسمالي، 
 1996 حــــزيــــران  ــيـــو/  يـــونـ  16 ــوم  ــ يـ شـــهـــد  إذ 
الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية التي 
ــان املــرشــحــان األوفــــر حــظــًا فــيــهــا هــمــا أول  كـ
رئيس روسي بعد تفكك االتحاد السوفييتي، 
الشيوعي  الحزب  ومرشح  يلتسن،  بوريس 
غــيــنــادي زيــوغــانــوف. بعد ســنــوات مــعــدودة 
عــلــى تــفــكــك االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي الــعــام 
يــتــرقــب  ــا  ــ ــيـ ــ روسـ ــــي  فـ الـــجـــمـــيـــع  كــــــان   ،1991
االنتخابات، كما كانت النقاشات السياسية 
ــة الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة  ــافـ تــهــيــمــن عـــلـــى كـ
والنقاشات بن األشخاص حتى في الشوارع 

ووسائل النقل.

انقسام داخل المجتمع
كــــان املــجــتــمــع الــــروســــي مــنــقــســمــًا فـــي ذلــك 
 إلــــى زمــــن االتـــحـــاد 

ّ
الـــوقـــت بـــن جــــزء يـــحـــن

ــراره وتــوزيــع  ــقـ ــتـ الــســوفــيــيــتــي، بــأمــنــه واسـ
عـــادل نسبيًا لــلــمــوارد، وبـــن آخــريــن فــاض 
وسيطرة  الشمولي  الــنــظــام  مــن  الكيل  بهم 
الدولة على كافة مجاالت الحياة، و»الستار 
الحديدي« بن االتحاد السوفييتي والغرب، 
يلزمهم.  ما  لشراء  املتاجر  أمــام  والطوابير 
وأسفرت الجولة األولى من االنتخابات عن 
املائة  فــي   35 يلتسن بحصوله على  تــقــّدم 
مــن أصــــوات الــنــاخــبــن، وزيـــوغـــانـــوف على 
32 في املائة، وتالهما بفارق كبير الجنرال 
»يابلوكو«  حــزب  ومرشح  ليبيد،  ألكسندر 
غـــريـــغـــوري يــافــلــيــنــســكــي، ومـــرشـــح الــحــزب 
فالديمير  الــروســي  الديمقراطي  الليبرالي 
التي  الثانية  الجولة  وفــي  جيرينوفسكي. 
أجـــريـــت فـــي 3 يــولــيــو/ تــمــوز 1996، تــقــّدم 
املائة  في   54 كثيرًا بحصوله على  يلتسن 
مـــن األصــــــــوات، مــقــابــل 40 فـــي املـــائـــة فقط 
حــصــل عــلــيــهــا زيــــوغــــانــــوف. وبـــذلـــك طــوت 

روسيا صفحة الشيوعية بال رجعة.
يشير أندريه كوليسنيكوف، رئيس برنامج 
واملؤسسات  الروسية  الداخلية  »السياسة 
الـــســـيـــاســـيـــة« فــــي مــعــهــد »كـــارنـــيـــغـــي« فــي 
موسكو، إلى أن هذه االنتخابات كانت تبدو 
آنــــذاك وكــأنــهــا نــقــطــة تــحــّول للتخلص من 
كوليسنيكوف  ويــقــول  السوفييتي.  اإلرث 
ــع  ــ ــم دوافــ ــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »كـــــــان أهــ ـــ لــ
املاضي  مــن  ص 

ّ
التخل هــو  يلتسن  ترشيح 

الشيوعي، ولــم تكن هناك أي أوهــام بشأن 
يــرون فيه  كــان السياسيون  إذ  زيوغانوف، 
خطر عودة الشيوعية«. ويضيف: »لكن عام 
1996 تحديدًا، جاء في الواقع نقطة انطالق 
إلقـــامـــة نـــمـــوذج أولــيــغــارشــي لــلــرأســمــالــيــة، 

وليس ملواصلة املسيرة الديمقراطية«.
وحول توقعاته ملا كان حصل في روسيا لو 
فاز زيوغانوف باالنتخابات، يقول الباحث 
الروسي: »يمكن الجزم بأن فالديمير بوتن 
مــا كــان ليتولى زمــام الــرئــاســة فــي روسيا، 

ــذاك فــي  ــ ــ ــتـــي كـــانـــت آنـ ــنـــا، الـ ــريـ ــة إيـ ــيـ الـــروسـ
األربعينيات من عمرها، وقررت التصويت 
لصالح يلتسن، شأنها في ذلك شأن جميع 
»الــعــربــي  زمــالئــهــا تــقــريــبــًا. تــقــول إيــريــنــا لـــ
الــجــديــد«: »لــم نــصــّوت لــه شخصيًا، وإنما 
لصالح حدوث تغيير في حياتنا. كنا غير 
راضن بسبب تدني مستوى األجور وعدم 
وجــود فــرص للتفّوق في عملنا والحرمان 
ــارج لــــرؤيــــة الـــبـــلـــدان  ــ ــخـ ــ مــــن الـــســـفـــر إلـــــى الـ

األجنبية التي قرأنا عنها كثيرًا«.
وفـــي مـــا يــتــعــلــق بــذكــريــاتــهــا حـــول الحقبة 
السوفييتية، تضيف: »حتى أصناف املواد 
ــاء كــانــت مــحــدودة جــدًا في  الغذائية واألزيــ
كافة أنحاء البالد باستثناء موسكو، وكنا 
نضطر للوقوف في الطوابير أمام املتاجر«. 
وتقول إن »جيلنا كان يرى أن هناك فرقًا بن 
واقع الحياة وصورتها في وسائل اإلعالم 
في  يرغبون  املثقفون  يكن  ولــم  الحكومية، 
الــعــودة إلــى حمل األعـــالم الــحــمــراء وصــور 
مشرق.  بمستقبل  الوعود  وسماع  الزعماء 

كنا نريد أن نعيش هنا واآلن«.

أزمات حكم يلتسين
في األعوام التي تلت انتخابات 1996، أثيرت 
ــرة حــــــول وقـــــــوع انـــتـــهـــاكـــات  ــيـ ــثـ تـــــســـــاؤالت كـ

ــر وحــــول مـــا إذا كــــان يــلــتــســن الــفــائــز  ــزويـ وتـ
ــرأي الــعــام  الــ الحقيقي فــيــهــا، إلـــى أن انــشــغــل 
بقضايا أحدث. إال أن هذه املسألة عادت إلى 
ــام 2012، عــنــدمــا زعــم  الــواجــهــة مـــن جــديــد عـ
عــــدد مـــن رمــــوز املـــعـــارضـــة »غــيــر الــنــظــامــيــة« 
الروسية أن الرئيس الروسي آنذاك، دميتري 
مدفيديف، اعترف في اجتماع غير متلفز معه 
في نهاية واليته بأن »يلتسن لم يكن الفائز 
ر التأكد من 

ّ
في انتخابات 1996«. ولكن يتعذ

صحة ذلك في غياب أي تسجيالت للقاء.
فاز  يلتسن  أن  يــرجــح  كوليسنيكوف  أن  إال 
 في االنتخابات، إذ كان أغلب املواطنن 

ً
فعال

يرون فيه »رمز الالشيوعية«، ويضيف: »لكن 
ل في تدهور 

ّ
هــذا الفوز كــان له ثمن غــاٍل تمث

املجموعات  وارتباط  الصحية  يلتسن  حالة 
السياسية باملجموعات املالية، وغير ذلك«.

ــكـــم يــلــتــســن  شــــهــــدت الــــــواليــــــة الــــثــــانــــيــــة لـــحـ
مجموعة من األزمات وصواًل إلى أزمة مالية 
ر 

ّ
لت في تعث

ّ
غير مسبوقة في عام 1998، تمث

ــعــــات كـــافـــة الـــســـنـــدات  ــا عــــن ســــــداد دفــ ــيــ روســ
الــســيــاديــة والــديــون الــداخــلــيــة وانــهــيــار سعر 
ــل، وإفـــــقـــــار الـــســـكـــان  ــ ــروبــ ــ ــــرف عــمــلــتــهــا الــ صــ
ــــي نــهــايــة  ــارف. وفــ ــ ــــصــ ــدد مــــن املــ ــ وإفــــــــالس عــ
ــن الــحــكــم،  املــــطــــاف، قــــرر يــلــتــســن الــتــنــحــي عـ
مقّدمًا  رأس سنة 2000،  ليلة  ذلــك  ليعلن عن 
مًا زمام 

ّ
اعتذارات عن »آمال لم تتحقق«، ومسل

يشغل  كـــان  الـــذي  بــوتــن  لفالديمير  السلطة 
آنـــــذاك مــنــصــب رئــيــس الــــــــوزراء. ومــــع دخـــول 
األلفية الثالثة، بدأت روسيا مرة أخرى مرحلة 
جـــديـــدة مـــن تــاريــخــهــا، اســـتـــفـــاد اقــتــصــادهــا 
خــاللــهــا مــن ارتــفــاع أســعــار الــنــفــط، وسّجلت 
البالد معدالت نمو عالية، واستعادت الدولة 
ســيــطــرتــهــا عـــلـــى املــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، ولــكــن 
أيــضــًا على وســائــل اإلعـــالم مــع استبعاد أي 
منافسة سياسية وسط هيمنة حزب »روسيا 

املوحدة« على مقاليد األمور في البالد. 
توفي يلتسن عام 2007، وال تزال التقييمات 
باإلجرام  اتهامات  بن  تتفاوت  حكمه  لفترة 
بحق بـــالده، واإلشـــادة بوضعه روســيــا على 

مسار لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.

8
سياسة

تتخّوف ألمانيا 
من تداعيات خروج 
بريطانيا من االتحاد 

األوروبي عليها، 
خصوصًا من الناحيتن 
االقتصادية والمالية، 

إضافة إلى إمكان 
استفادة اليمين المتطرف

رسمت انتخابات 16 يونيو/حزيران 1996 مسارًا جديدًا في تاريخ روسيا، إذ كانت خطوة أساسية للتخلص من اإلرث السوفييتي، 
مع وصول بوريس يلتسين إلى سدة الرئاسة، والذي جاء انتخابه وسط آمال من الروس بحصول تغيير في حياتهم

)Getty( »اعتذر يلتسين لدى مغادرته السلطة عن »آمال لم تتحقق

برلين ــ شادي عاكوم

ــتـــحـــذيـــرات مــن  تـــتـــصـــدر أملـــانـــيـــا مــطــلــقــي الـ
ــي،  ــ خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبــ
انطالقًا من أن ذلك سيكون بمثابة الكارثة 
بــالــنــســبــة لـــبـــرلـــن، الـــتـــي تـــأمـــل أن يــصــّوت 
الــبــريــطــانــيــون فـــي 23 مـــن شــهــر يــونــيــو/
حزيران الحالي لصالح البقاء في االتحاد، 
ــــو مــــا يـــؤكـــد عــلــيــه الـــســـاســـة والـــخـــبـــراء  وهـ
اتــهــم، مــعــّبــريــن عــن عــواقــب  األملــــان فــي لــقــاء
 عن 

ً
االنــســحــاب ونــتــائــجــه الــســلــبــيــة، فــضــال

أن هذا الخروج يثير الذعر لدى املسؤولن 
في بروكسل، والــذي عّبر عنه أخيرًا رئيس 
ــد تــــوســــك فــي  ــ ــالــ ــ املـــجـــلـــس األوروبــــــــــــي دونــ
»خــروج  إن   

ً
قائال »بيلد«،  لصحيفة  حديث 

بريطانيا من االتحاد سيكون ثمنه باهظًا 
للحضارة  وكذلك  لالتحاد  النهاية  وبــدايــة 

السياسية الغربية بأكملها«.
وتـــأتـــي الــعــالقــة الــســيــاســيــة مـــع بــريــطــانــيــا 
ــق الــطــالق، فــي صــلــب االهــتــمــام 

ّ
إذا مــا تــحــق

األملـــانـــي. ويــــرى مــطــلــعــون أن هـــذه الــعــالقــة 
ستكون أكثر تعقيدًا، خصوصًا أن التكامل 

ــــى بـــرلـــن هــــو جـــزء  األوروبـــــــــي بــالــنــســبــة إلـ
مــن الــهــويــة األملــانــيــة بــعــد الــحــرب العاملية 
الـــثـــانـــيـــة، والــــهــــدف األســــاســــي ألملـــانـــيـــا هو 
أوروبــــا املـــوّحـــدة. وتــخــشــى أملــانــيــا، الــطــرف 
ــاء فـــي االتـــحـــاد،  ــدول األعـــضـ ــ ــــوى بـــن الـ األقـ
ــه لتصل  مـــن اتـــســـاع حــالــة الـــشـــرخ بـــن دولــ
ــل، فــــي ظــل  ــامـ ــكـ ــالـ إلـــــى غـــيـــاب الـــتـــضـــامـــن بـ
لــم يستعد  اقــتــصــاد أوروبــــي غــيــر مستقر، 
عافيته حتى اآلن بعد أزمة اليورو، ناهيك 
عــن اســتــفــادة الــتــيــار اليميني الــصــاعــد في 
أوروبا واملشكك أساسًا بالوحدة األوروبية 
والــعــمــلــة املــــوّحــــدة، ويــبــقــى الـــخـــوف مـــن أن 

تتهيأ الظروف لكسر أوروبا.
بريطانيا كشريك  إلى  أملانيا  تحتاج  كذلك 
ــا، لــكــونــهــا  ــرنـــسـ كـــمـــا هــــي حــاجــتــهــا إلـــــى فـ
ــوازن عــلــى املــســتــويــن االقـــتـــصـــادي  ــ ثــقــل مــ
ــم  ــ والــــســــيــــاســــي الــــعــــاملــــي، فـــهـــي عـــضـــو دائـ
فــي مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي ووكـــالـــة الــطــاقــة 
ــاد  ــحــ ــُيـــفـــقـــد االتــ ــة، وخــــروجــــهــــا سـ ــ ــــوويـ ــنـ ــ الـ
السياسة  األوروبـــي بعضًا من األهمية في 

الخارجية واألمنية.
ــًا أيـــضـــًا بــحــســب الـــخـــبـــراء  ــحــ ــبــــدو واضــ ويــ
االقتصادين، أن األسباب خلف التحذيرات 
االقــــتــــصــــاد  أن صــــاحــــبــــة  هــــــي  ــة  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ األملــ
ــا تــخــاف مــن الــتــهــديــدات  ــ ــوى فــي أوروبـ األقــ
الــتــي مــن املمكن أن تصيب  واالضــطــرابــات 
عتبر ثالث أكبر 

ُ
األسواق املالية، وهي التي ت

األرقـــام  وتشير  لبريطانيا.  تــجــاري  شــريــك 
إلى أن حجم الصادرات بن البلدين بلغ في 
يـــورو )نحو  الــعــام 2015 حــوالــي 89 مليار 
مئة مليار دوالر(، وأن هناك أكثر من 2500 
شركة أملانية تنشط فــي لــنــدن، فــي حــن أن 
مكاتب  لديها  بريطانية  شــركــة   300 هــنــاك 
ــا، وهــــو مـــا لــفــت إلـــيـــه املــصــرفــي  ــيـ ــانـ فـــي أملـ
»ديــر  لصحيفة  هوفيلد  فيليكس  األملــانــي 
 إن »أكبر املؤسسات األملانية 

ً
شبيغل«، قائال

لها  التي  تلك  ستواجه مشاكل وخصوصًا 
نشاط كبير في لندن«.

ــانــــي لــلــبــحــوث  ر املــعــهــد األملــ
ّ
مـــن جــهــتــه، حـــــذ

االقــــتــــصــــاديــــة فــــي بــــرلــــن، مــــن أن انـــســـحـــاب 
بريطانيا ستكون له مخاطر كبيرة على البلد 
واليورو، إذ إن بريطانيا تشّكل 17 في املائة 
من القوة االقتصادية ألوروبا، وهناك تخوف 
مـــن اســتــفــتــاءات مــمــاثــلــة فـــي كـــل مـــن فــرنــســا 
وإيطاليا، وهي أكثر خطورة من انعدام األمن 
وتهدد بارتفاع أسعار الفوائد على القروض 
االضطرابات  عن  عدا  االستثمارات،  وتباطؤ 
املــدى القصير،  أقله على  املالية  في األســـواق 
ــفـــاض قــيــمــة اإلســتــرلــيــنــي  ــى انـــخـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــيــــورو، وهــــذا مـــا ســيــكــون بــالــطــبــع مكلفًا  والــ
على أملانيا، ناهيك عن العواقب السلبية على 
وحركة  األوروبـــيـــة  البينية  والــتــجــارة  النمو 
يعتبر بعض  املــقــابــل،  فــي  ــوال.  ــ األمــ رؤوس 
بريطانيا  أن خــروج  الخبراء  من  املتفائلن 
»الـــكـــارثـــة« وبــالــتــالــي  مـــن االتـــحـــاد لــيــس بــــ
أن  مــن  الــرغــم  بنتائجه، على  التحّكم  يمكن 
ذلك سيكون صدمة غير مسبوقة تاريخيًا.

عـــشـــر دول  ــي  فــ ــتـــطـــالعـــات رأي  اسـ وأشـــــــــارت 
ــي، إلــى أن أقــل من  أعضاء في االتحاد األوروبـ
50 في املائة من املستطلعن كانت لهم نظرة 
 
ً
إيــجــابــيــة عـــن االتــــحــــاد، فــفــي إســبــانــيــا مــثــال

بلغت النسبة 47 في املائة، وفي بريطانيا 44 
في املائة، أما في فرنسا فبلغت 38 في املائة، 
اليونان 27 في  النسبة في  لم تتجاوز  بينما 
املائة. وأظهرت االستطالعات أيضًا أن الجيل 
األصغر سنًا بن 18 و34 عامًا، كان له تقييم 
إيجابي، فيما شكك كبار السن بدور االتحاد. 
ــإن 60 فـــي املـــائـــة مـــن الــفــئــة  ــا فـــي أملـــانـــيـــا، فــ أمــ
العمرية بن 18 و34 عامًا، تنظر بشكل إيجابي 
ــــزادت شكوكهم  ــا اآلخـــــرون فـ ــاد، أمـ ــحـ إلـــى االتـ
والتضامن  ــا  ــ ألوروبـ الحقيقية  الــهــويــة  حـــول 

املطلوب بن دول االتحاد األوروبي.

ولكن ذلك ال يعني عدم ظهور حاكم متسلط 
آخــــر مـــن بـــن الــشــيــوعــيــن، كــمــا حــــدث في 
بيالروسيا«. علمًا أن الرئيس البيالروسي، 
»الدكتاتور  بـ امللقب  لوكاشينكو،  ألكسندر 
ــا«، يتولى زمـــام السلطة  ــ األخــيــر فــي أوروبـ
في بالده منذ عام 1994 وسط عدم السماح 
الحياة  في  حقيقية  معارضة  أي  بمشاركة 

السياسية.
ــا بـــأزمـــات  ــيــ ــم مــــن مــــــرور روســ وعـــلـــى الــــرغــ
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة بالغة 
الخطورة في تسعينيات القرن املاضي، إال 
أن الكثير من أنصار يلتسن ال يندمون على 
قــرارهــم التصويت لــه. مــن هــؤالء املهندسة 

تقرير

■ املتحدث باسم الخارجية اإليرانية حسن جابري أنصاري: ال توجد 
مباحثات بن إيران وأميركا حول #سورية أو #العراق أو #اليمن.

■ وزير الخارجية األميركي، جون كيري، محذرًا #روسيا: صبر الواليات 
املتحدة بشأن #سورية له حدود. خوفتنا يا رجل! إهداء أغنية للصبر 

حدود من األم أميركا إلى ابنتها البكر »رورو«.

■#حزب الله ينقل املئات من عناصره إلى #سورية بعيد االجتماع 
الثالثي في طهران وكيري ُيمازح موسكو.

■ لم أفهم، حتى اليوم، ماذا تعني إدانة #منظمات_ إنسانية _دولية 
جرائم الحرب، كيف يتم صرفها وأين؟ ارحموا #املدنين في كل الدول 

العربية من أصواتكم، هؤالء هم الضحية الوحيدة.

■ األخطر من #داعش واملليشيات على مستقبل #العراق هو عسكرة 
املجتمع، وترسيخ عبادة السالح والتي بدأت، منذ عام 1980، وتنشط 

اليوم بقوة.

■ دونالد ترامب، يؤكد سرقة الجنود األميركين أموال إعادة اإلعمار في 
#العراق... هل من رّد؟ 

■ املجلس النرويجي لالجئن: #داعش يفرض 100 دوالر للفرد مقابل 
مغادرة #الفلوجة. 

_
ّ

■#اليمن يستعد لتصدير أول شحنة نفط منذ عام... #ال_تعودوا_إال
بالسالم_إلى_اليمن.

■ أطباء بال حدود: 1624 مريضًا يعانون من إصابات ناجمة عن القتال 
ف في #تعز نصفهم من املدنين.

ّ
املكث

■ عضو املكتب السياسي لحركة #حماس موسى أبو مرزوق:  نقدر 
موقف إيران الداعم #للقضية_ الفلسطينية.

همت إسرائيل بذلك، لتحررت 
ُ
■ لو انقطع اإلنترنت عن العرب وات

#فلسطن في عشر دقائق.

أعلن المتحدث الصحافي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أمس 
أردوغان،  التركي، رجب طيب  الرئيس  التي وّجهها  التهنئة  أن  األربعاء، 
إلى نظيره الروسي، فالديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني الروسي في 
12 يونيو/حزيران الحالي، »بروتوكولية« وال تحتوي على نقاط تتطلب 
ردًا. وأعرب المتحدث باسم الكرملين عن أسفه لـ»عدم احتواء الرسالة 
على أي نقاط موضوعية أخرى«، مشيرًا إلى أن »هذا أول عيد وطني 

بعد اعتداء تركيا على طائرتنا«.

تهنئة بال رّد 
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السعودية تستهدف شركات التجزئة
الرياض ـ خالد الشايع

بـــــدءًا مـــن الـــعـــام املــقــبــل 2017، ســيــكــون بــمــقــدور 
الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة فـــي قـــطـــاع تــجــارة 
الجملة والتجزئة العمل بكل حرية في السعودية 

وبنسبة تملك 100%، دون الحاجة لشريك محلي.
املاضي،  اإلثنن  السعودي،  الـــوزراء  مجلس  اعتمد  أن  وبعد 
ضـــوابـــط فــتــح مــجــال االســتــثــمــار فـــي نــشــاط تـــجـــارة الجملة 
والتجزئة لجميع الشركات األجنبية العاملة في هذا القطاع 
وعدم قصرها على الشركات املصنعة ملنتجاتها، بدأت وزارة 
العملية لتطبيق ما ورد  أولى خطواتها  السعودية  التجارة 
في رؤية السعودية 2030، والتي ركزت على تخفيف القيود 
التجزئة  قــطــاع  فــي  األجــنــبــي  واالســتــثــمــار  بامللكية  املتعلقة 
الــتــجــاريــة اإلقليمية والــعــاملــيــة، بما يسهم  الــعــالمــات  لــجــذب 
فــي إيــجــاد فــرص العمل للمواطنن فــي هــذا القطاع. وكشف 
عن  القصبي،  عبدالله  بن  ماجد  واالستثمار،  التجارة  وزيــر 
أن السعودية تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العاملية 
املتخصصة في قطاع تجارة التجزئة والجملة، والتي تقدم 
عـــدد مــنــهــا بــطــلــب تــرخــيــص اســتــثــمــاري مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 

لالستثمار مع برامج تنفيذية الستثماراتها في اململكة. ولن 
التي وضعتها  فاالشتراطات  للجميع،  مفتوحًا  الباب  يكون 
الــســعــوديــة تستهدف كــبــرى شــركــات الــتــجــزئــة، وتــشــتــرط أن 
تكون الشركة عاملة في ثــالث أســواق دولــيــة، وبــرأس مــال ال 
يقل عن 30 مليون ريال )8 مالين دوالر( عند التأسيس، مع 
التزام الشركة باستثمار مبلغ ال يقل عن 200 مليون ريال على 

مدى الخمس سنوات األولى، ونسب توظيف السعودين.
ــقــــدم قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة كـــثـــيـــرًا مــــن الــســلــع  ويــ
والــســيــارات، والخدمات  واملــأكــوالت  املالبس  للمواطنن مثل 

كالتأمن والصحة والتعليم. 
ويـــقـــول مـــراقـــبـــون، إن الـــشـــروط الــتــي وضــعــتــهــا الــســعــوديــة، 
ســتــضــمــن لــهــا أن تـــكـــون الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل فـــي الــبــالد 
ــال الخبير  ذات قــيــمــة مــضــافــة تــخــدم االقــتــصــاد املــحــلــي. وقــ
االقــتــصــادي، مــاجــد الــعــمــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن قــرار 
مجلس الــوزراء يرفع من تنافسية قطاع التجزئة بالسنوات 
القادمة ألنه سمح لغير املصنعن باالستثمار وملكية %100.

ويــتــوقــع الــعــمــري أن يــوفــر الــقــرار الــــوزاري للسعودية مئات 
املـــاليـــن مـــن الــــــــدوالرات، مــضــيــفــًا أن هـــذه الــشــركــات ستدفع 
ضرائب بنسبة 20% من األرباح، كما أنها ستقدم جودة عالية 

في الخدمات املطروحة للعمالء، واألهم من ذلك أنه لن يكون 
هناك داع للموزع املحلي الذي يتسبب في ارتفاع األسعار، إذ 

من غير املتوقع أن يستمر نظام الوكاالت التجارية.
أكثر  باململكة  التجزئة  قطاع  حجم  يبلغ  العمري،  وبحسب 
التغذية، مع  مليار في قطاع   42 مليار دوالر، منها  من 100 
الخمس  الــســنــوات  فــي  مليار   70 لنحو  بنمو يصل  توقعات 

 كبيرًا للدولة.
ً
املقبلة، وهو ما يعني دخال

بمدينة  الصناعية  التجارية  الغرفة  رئيس  توقع  من جهته، 
التجزئة  أن يوفر فتح قطاع  جــدة، صالح بن عبدالله كامل، 
ألــف فرصة عمل جــديــدة، خالل  فــي السعودية أكثر مــن 600 
التوجه  يــدعــم  »مــا  أن:  مــشــددًا على  املقبلة،  العشر  الــســنــوات 
لتوطن الوظائف بقطاع التجزئة هو أن 75% من الباحثن 

عن عمل ال تتجاوز مؤهالتهم الثانوية العامة«.
ويــــرى رئــيــس الــلــجــنــة الــتــجــاريــة فــي غــرفــة الــشــرقــيــة، محمد 
في  مباشر  بشكل  األجــانــب  املستثمرين  دخـــول  أن  الــقــريــان، 
البالد لن يكون له تأثير سلبي على رجال األعمال السعودين، 
السعودية عبر االحتكاك  الكوادر  أنه يرفع من مؤهالت  كما 
املباشر مع الخبرات العاملية، كما يرفع من مستوى الخدمات 

التي تقدم للمواطنن. 

الرباط ـ مصطفى قماس

رصــد تقرير مغربي، األخــطــار الــتــي تــهــدد األطــفــال 
فــي أمــاكــن العمل، مــا قــد يعزز مــخــاوف الجمعيات 
الــتــي مــا فــتــئــت تــعــبــر عــن مــخــاوفــهــا تــجــاه تشغيل 
األطفال في اململكة، خاصة أن تلك األخطار تمتد من 
السقوط والتعرض للمواد الكيماوية إلى التحرش.

الــنــواب  التقرير بعدما صـــّوت مجلس  هــذا  ويــأتــي 
)الـــغـــرفـــة األولــــــى مـــن الـــبـــرملـــان املـــغـــربـــي( قــبــل أيـــام 
عــلــى قـــانـــون الــعــمــال املــنــزلــيــن، الــــذي أثــــار ســجــاال 
األطــفــال والسن  الخالف حــول عمالة  كبيرًا، بسبب 

الحكومة  لتتمكن  املــنــازل،  فــي  للتشغيل  القانونية 
بــعــد ذلـــك مـــن فـــرض الــقــانــون الــــذي يــحــدد تشغيل 
األطــفــال فــي 16 عــامــا، مــع وعــد برفعه إلــى 18 عاما 

بعد خمس سنوات. 
ــــس عــــن املــنــدوبــيــة  وتــــوصــــل الـــتـــقـــريـــر، الــــصــــادر أمـ
الرسمية  البيانات  توفر  التي  للتخطيط،  السامية 
حــول االقــتــصــاد املــغــربــي، إلــى أن 193 ألــف طفل من 
بــن األطــفــال املــتــراوحــة أعــمــارهــم بــن 7 و17 سنة، 
أعماال خطيرة. وأشار  املاضي  العام  مارسوا خالل 
التقرير، الذي صدر بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة 
تشغيل األطفال، إلى أن هؤالء األطفال يمثلون %59 

من األطفال العاملن، و2.9% من مجموع أطفال تلك 
الفئة العمرية. ونبه إلى أنه في املدن من بن األطفال 
الذين يشتغلون، هناك 39 ألف طفل يزاولون أعماال 
خــطــيــرة، وهــو مــا يمثل 86% مــن األطــفــال العاملن 
املـــدن، و1.1% مــن مجموع األطــفــال الحضرين.  فــي 
ويرتفع هــذا الــعــدد فــي األريـــاف إلــى 154 ألــف طفل، 
وهو ما يمثل 54.8% من مجموع أطفال تلك املناطق.

ــد الــتــقــريــر أنـــه مـــن بـــن األطـــفـــال الـــذيـــن يـــزاولـــون  وأكــ
ــة،  ــ ــــدرسـ املـ ــلـــى  عـ يــــــتــــــرددون   %19.3 خــــطــــيــــرا،  ــمـــال  عـ
و71.7% انقطعوا عن الدراسة، و9% لم يسبق لهم أن 
التحقوا باملدرسة قط. وتتركز األعمال الخطيرة في 

األرياف، في الفالحة والصيد البحري بنسبة %76.4، 
وتتجلى في املدن في قطاع الخدمات بنسبة %53.7، 

والصناعة بنسبة %30.5.
الــتــي تــصــل فيها الــخــطــورة إلــى  الــقــطــاعــات  وتتمثل 
ــال العمومية  ــغـ مــســتــويــات عــالــيــة، فـــي الــبــنــاء واألشـ
والــخــدمــات   ،%  84 بنسبة  والــصــنــاعــة   ،%93 بنسبة 
بنسبة 81%، والفالحة بنسبة 50%. وتوصل التقرير 
إلى أن األخطار التي تحيق باألطفال في املغرب في 
مجال العمل، تتمثل في السقوط أو االرتطام بأشياء 
حادة، أو أن يظل الشخص معلقا بمعدات العمل، أو 

أن يتعرض إلى جرح عميق أو بتر أو حرق. 

193 ألف طفل يشتغلون أعماًال خطيرة في المغرب

3.46 ماليين 
دوالر للغداء 
مع »بافيت«

ــت،  ــ ــيــ ــ ــافــ ــ بــ وارن  قـــــــــــــال 
املــــســــتــــثــــمــــر األمـــــيـــــركـــــي 
امـــــــرأة هــي  الـــشـــهـــيـــر، إن 
ـــــزايـــــد املـــجـــهـــول الــــذي 

ُ
امل

اتـــــفـــــق مـــــعـــــه، األســـــبـــــوع 
املــــــــاضــــــــي، خـــــــــالل مـــــــزاد 
خــــــيــــــري ســـــــنـــــــوي، عـــلـــى 
مــاليــن دوالر   3.46 دفـــع 
ــه،  ــعـ ــاول الـــــــغـــــــداء مـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لـ
ــلـــغ  ــبـ لـــــتـــــعـــــادل بـــــذلـــــك املـ
القياسي الذي ُدفع مقابل 
نيل شرف الغداء مع أحد 
أكثر املستثمرين شعبية 
ــال بافيت  فــي الــعــالــم. وقـ
- وهــــو املــلــيــارديــر الـــذي 
بيركشاير  شــركــة  يـــرأس 
هــاثــاواي - خــالل مؤتمر 
فـــــــي واشــــــنــــــطــــــن، مــــســــاء 
»الـــشـــيء  أمـــــس:  مـــن  أول 
سأخبركم  الــذي  الوحيد 

به... إنها امرأة«.
وسبعة  للفائزة  ويمكن 
مـــــــن أصـــــدقـــــائـــــهـــــا عـــلـــى 
األكثر، تناول الطعام مع 
بافيت في مطعم سميث 
آند ولنسكي املتخصص 
اللحم  شرائح  تقديم  في 
بــوســط مــانــهــاتــن. وكـــان 
مــــزايــــد مـــجـــهـــول، أيـــضـــًا، 
مــاليــن دوالر   3.46 دفـــع 

للفوز بمزاد عام 2012.
وســــــــتــــــــذهــــــــب األمــــــــــــــــوال 
إلــــــــــــــــى غــــــــــــاليــــــــــــد، وهــــــــي 
ـــة فـــي  ـــريــ ـــيــ ـــة خــ ــســ مـــــؤســـ
ــو  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ ســـــــــــــان فـ
تــقــدم الــطــعــام والــرعــايــة 
الصحية وخدمات أخرى 
ــراء  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــمــــشــــرديــــن والـ ــلــ لــ
ــان  ــ إدمــ يـــعـــانـــون  مــــن  أو 

املخدرات.

»تويتر« تستثمر 70 مليون دوالر في »ساوند كالود«
في  دوالر  مليون   70 نحو  »تويتر«  شركة  استثمرت 
»ساوند  والصوتيات  الموسيقى  خدمات  موقع 
 »Re/Code« التقني  الموقع  نقله  ما  بحسب  كالود«، 
التنفيذي  الرئيس  وقال  باألمر.  دراية  على  مصادر  عن 
للشركة جاك دورسي: إن »تويتر« استثمرت مطلع هذا 
العام في »ساوند كالود« لدعم مجهودات القائمين 
بتحميل  يسمح  موقع  هو  كالود«  و»ساوند  عليه. 
الموسيقى  ومشاركة  عليه  الصوتية  التسجيالت 
وكافة الملفات الصوتية. وبحسب المصادر، فإن هذه 
من  المقدم  التمويل  من  كجزء  جاءت  االستثمارات 

»تويتر« والذي يتوقع أن يصل إلى 100 مليون دوالر.

ارتفاع مبيعات العقارات في سنغافورة
ألعلى  سنغافورة  في  العقارات  مبيعات  ارتفعت 
بدعم  الماضي،  أيار  مايو/  في  أشهر   10 في  مستوى 
التسويق الناجح لمشروعات جديدة مع هبوط األسعار 
الماضية.  العام  ونصف  العامين  مدار  على  المستمر 
وأعلنت هيئة إعادة التطوير الحضري في سنغافورة، 
في  وحدة   1056 باعوا  العقاريين  المطورين  أن  أمس، 
نيسان  إبريل/  في  وحدة   748 مقابل  الماضي  الشهر 
السابق له، وهو أعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2015.
تراجعت  قد  سنغافورة  في  العقارات  أسعار  وكانت 
منذ سبتمبر/ أيلول من عام 2013، مع انخفاض الطلب 

على المنازل في البالد.

اعتقال وزير أرجنتيني سابق إلخفائه ماليين الدوالرات
ألقي القبض على وزير أرجنتيني سابق بعد العثور عليه 
وهو يخفي ما قيمته ماليين الدوالرات من المجوهرات 
تسكن  امرأة  إن  مسؤولون  وقال  دير.  في  والنقود 
إيرس،  بوينوس  من  بالقرب  الواقع  الدير،  من  بالقرب 
اتصلت بالشرطة بعد أن رأت رجال يلقي أكياسا بالستيكية 
مليئة بالنقود عبر سور الدير.  وعندما وصلت الشرطة، 
أنه خوسيه لوبيز  الرجل الذي اتضح  ألقت القبض على 
وزير األشغال العامة السابق.  واكتشفت الشرطة حزما 
داخل  عبوة   160 من  أكثر  في  وساعات  النقود  من 
وعثر  الدير  مطبخ  إلى  النقود  بعض  ونقلت  األكياس. 

على أموال أخرى في صندوق سيارة.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تتجه أنظار كبار مستثمري العالم 
حاليا نحو »االستفتاء البريطاني« 

املقرر إجراؤه يوم 23 يونيو/
حزيران الجاري، أي بعد أسبوع من 
اآلن، ومن خالل نتائجه يتم تحديد 

مستقبل بريطانيا داخل االتحاد 
األوروبي. ورغم أن االستفتاء يأخذ 
طابعا سياسيا بالدرجة األولى، إال 
أن املتأمل للمشهد يلحظ أن الطابع 

االقتصادي ملعركة االستفتاء 
بات يطغي على نظيره السياسي. 

وأصبح حديث العديد من الناخبني 
عن تحركات سعر الجنيه 

اإلسترليني املتراجع أمام الدوالر 
واليورو، وعن املصالح االقتصادية 

للبالد ومدى تعرضها ألخطار 
حال الخروج من االتحاد، وعن 

الخسائر املتوقعة، ومصير حي 
املال الشهير، واتجاهات البزنس 

وأسواق املال والبورصات والعقارات 
واألسهم والسندات. وانتقلت 
معركة االقتصاد إلى أطراف 

املعركة االنتخابية من حكومة 
وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني، 

فالفريق الرافض مغادرة بريطانيا 
االتحاد األوروبي له منطقه الذي 
يدافع عنه، إذ يرى أن التداعيات 

االقتصادية للخروج ستكون 
كارثية على املدى البعيد، فخسائر 

االقتصاد ستبلغ 145 مليار دوالر، 
وهو هنا يستند ألرقام حديثة 
صادرة عن اتحاد الصناعات 

البريطاني، كما ستفقد لندن ثقلها 
املالي واملصرفي عامليا، خاصة 
الحي املالي في لندن، وستهرب 

االستثمارات األجنبية، وسيتراجع 
معدل النمو، وترتفع نسب البطالة. 
أما الفريق املؤيد لخروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي فيتهم الفريق 
اآلخر باملبالغة في تقدير الخسائر 

االقتصادية واستخدام فزاعة 
االقتصاد إلرهاب الناخبني، ويرى 
أيضا أن ضعف قيمة اإلسترليني 

نعمة وليس نقمة، حيث سيزيد 
السياحة والصادرات، كما سيجذب 

مزيدا من االستثمارات األجنبية 
لكل القطاعات بما فيها العقارات، 

إضافة إلى أنه يرى أن الخروج 
سيجعل االقتصاد البريطاني 

أكثر قوة، حيث سيتفادى مشاكل 
منطقة اليورو املعقدة، ولن يكون 
مسؤوال عن تحمل أعباء الدول 

األوروبية التي تواجه مشاكل 
مالية حادة مثل اليونان وغيرها. 
إزاء املوقفني املتعارضني والحرب 

الشرسة بني املؤيدين واملعارضني، 
يقف املستثمر العربي حائرًا ال 
يعرف مصير استثماراته في 

بريطانيا التي تقدر بأكثر من 100 
مليار جنيه إسترليني، منها نحو 
60% مملوكة لخليجيني، كما بات 

يعيش حالة ترقب شديدة، ففي 
حال مغادرة بريطانيا االتحاد 
األوروبي هل سيواصل ضخ 

استثمارات جديدة في شرايني 
االقتصاد البريطاني وقطاعاته 

القوية مثل العقارات واملصارف؟ 
وهل يواصل حيازة اإلسترليني 
أم يتخلص منه؟ وهل ستواصل 

البنوك املركزية العربية حيازة 
السندات البريطانية التي تمثل 
نسبة ال بأس بها في مكونات 

احتياطيات النقد األجنبي لديها؟ 
أسئلة كثيرة سيجيب عنها 

استفتاء 23 يونيو.

العرب في قلب 
استفتاء بريطانيا
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اقتصاد

عدنان عبد الرزاق

تــصــاعــدت الـــحـــرب الــتــجــاريــة بني 
سورية ولبنان إثر اتهام السلطات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، نــظــيــرتــهــا الـــســـوريـــة 
ــــواق لــبــنــان بــاملــنــتــجــات الــســوريــة  بـــإغـــراق أسـ
املــهــربــة، ودخــلــت أزمـــة منع إدخـــال املنتجات 
السورية إلى لبنان مرحلة جديدة من املواجهة 
بني البلدين، حيث أملــح همام جــزائــري، وزير 
االقتصاد بحكومة بشار األسد، إلى إجراءات 
من  اللبنانية  الـــواردات  على  مماثلة ستطبق 
الخضر والفواكه وتجارة الترانزيت. وحسب 
»العربي الجديد« سيؤدي تصعيد  لـ محللني 
الــحــرب الــتــجــاريــة بــني الــطــرفــني إلـــى خسائر 
ــتـــني  فــــادحــــة لـــلـــتـــجـــار واملــــــزارعــــــني فــــي الـــدولـ
السوري،  االقتصاد  وزيــر  ووصــف  الجارتني. 
في تصريحات صحافية، أول من أمــس، قرار 
وزارة الزراعة اللبنانية بمنع إدخال شاحنات 
الــخــضــار والــفــواكــه ذات املــنــشــأ الــســوري إلــى 
لبنان، حتى فبراير/شباط القادم، إنه مفاجئ 
ــــي تـــوقـــيـــت غـــيـــر مـــوفـــق  ــــي فـ ــأتـ ــ ــــف ويـ ــــؤسـ ومـ
ويسعى إللحاق الضرر باملحاصيل السورية 
مؤكدًا خالل  اللبنانية،  التجارية  والفعاليات 
اللبناني  ــراء  ــ اإلجـ أن  تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
مالية  أعــبــاء  عليه  يترتب  الحالية  بصيغته 

غير مبررة على الجانبني اللبناني والسوري 
التجارية بني  ويلحق ضــررًا كبيرًا باملصالح 

بلدين تجمعهما حدود طويلة.
ــلــع 

ّ
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كـــشـــف مــــصــــدر مــط

ــام الـــســـوري  ــنـــظـ ــديــــد«، أن الـ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ســيــركــز عــلــى إعــاقــة تــجــارة »الــتــرانــزيــت« من 
التي  أخــرى  لبنانية  وسلع  والفواكه  الخضر 
تعبر سورية إلى دول أخرى، حيث أن حجمها 
ــار  مــلــيــار دوالر ســنــويــا. وأشــ يـــزيـــد عـــن 1.5 
املــصــدر، الـــذي طلب عــدم الكشف عــن هويته، 
ــقـــرار الــلــبــنــانــي ســيــزيــد مـــن أوجـــاع  إلـــى أن الـ
القطاع الزراعي السوري املحاصر منذ اندالع 
االقــتــصــادي  بـــــدوره، رأى  ــام 2011.  عـ الـــثـــورة 
الـــســـوري، مــحــمــود حــســني، أن مــن حــق لبنان 
أن تحمي إنتاجها الزراعي من اإلغــراق الذي 
لحق بأسواقها جراء تدفق الخضر والفواكه 
السورية إلى لبنان في ذروة املوسم، ما ألحق 

خسائر فادحة للمزارعني اللبنانيني.
عبور  بإعاقة  النظام  تهديد  حسني،  ووصــف 
بالبلطجة  سورية،  عبر  اللبنانية  الشاحنات 
واالستقواء، مشيرًا إلى أن نظام األسد يعتمد 
هذه الطريقة كلما أراد تمرير قرار من بيروت.
وأشار إلى أن التجار اللبنانيني يخشون هذا 
البرية خسائر  اإلجــراء ألنه يلحق بتجارتهم 
الوحيد  البري  املعبر  باهظة ألن سورية هي 
ــة  لــهــم تـــجـــاه دول الــخــلــيــج، مــوضــحــا أن أزمـ
الشاحنات عام 2014 كّبدت اللبنانيني خسائر 
ــاءل االقـــتـــصـــادي  ــســ بـــمـــاليـــني الـــــــــــدوالرات. وتــ

ــــوري، أي ســـلـــع ومـــنـــتـــجـــات فــــي ســـوريـــة  ــــسـ الـ
تفيض عــن االســتــهــالك كــي تصدر إلــى لبنان 
وروسيا والعراق، وأضاف، أن أسعار الخضر 
 عن 

ً
بــدمــشــق ارتــفــعــت بشكل كــبــيــر، مــتــســائــال

سبب عدم سعي نظام األسد لتزويد املناطق 
املحررة واملحاصرة بسورية، باإلنتاج املحلي، 

بداًل من الدخول في مواجهات مع لبنان.
وكـــان وزيـــر الـــزراعـــة الــلــبــنــانــي، أكـــرم شهيب، 
قـــد اتــهــم أمــــس، الــســلــطــات الـــســـوريـــة بــإغــراق 
األســـــــــواق الــلــبــنــانــيــة بـــاملـــنـــتـــجـــات الـــســـوريـــة 
املهربة، وقال شهيب، خالل مؤتمر صحافي، 
انهيار  تــحــاول وقــف  الــســوريــة  »السلطات  إن 
الــلــيــرة الــســوريــة مــن خـــالل تــهــريــب املنتجات 
ــنـــان بــشــكــل  ــبـ ــى لـ ــ الـــنـــبـــاتـــيـــة والـــحـــيـــوانـــيـــة إلــ
واســع ويــومــي، وهــي منتجات تباع بالعملة 
الــصــعــبــة فــي لــبــنــان«. وأشــــار إلـــى أن »تـــورط 
إلى  البضائع  تهريب  في  السورية  السلطات 
الثورة السورية،  لبنان في وقــت سابق أليــام 
وتـــفـــاقـــم بـــعـــدهـــا، ويــشــمــل حــالــيــا مــســاعــدات 
غذائية وزعتها مؤسسات إغاثة دولية داخل 
األراضي السورية، يشتريها املواطن اللبناني 

من املحال التجارية داخل لبنان«. 
صّعد  الجديد«،  »العربي  لـ مــصــادر،  وحسب، 
النظام السوري من أزمته مع لبنان بعد فشله 
البديلة،  إلــى روسيا واألســـواق  التصدير  في 
إلى  كــانــت متجهة  بــاخــرة  حيث رمــى شحنة 
 عن 

ً
مــوســكــو بــالــبــحــر الــشــهــر املـــاضـــي، فــضــال

إغالق املعابر السورية العراقية بعد خروجها 
عــن ســيــطــرة األســــد، إال أن اتــحــاد املــصــدريــن 
 

ّ
الــســوري، قــال خــالل بــيــان، أمــس األول، »نــزف
ــارة إلــــى املـــصـــدريـــن، يــخــبــرهــم، إن  ــ بـــشـــرى سـ
التصدير برًا إلى العراق سيكون متاحا قريبا 
جــــــدًا«. وأكـــــد عــضــو مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد، 
ــاد أنــيــس  ــ رئـــيـــس لــجــنــة الــقــطــاع الــــزراعــــي، إيـ
مــحــمــد، خـــالل الــبــيــان، أن الــتــصــديــر بـــرًا إلــى 
العراق سيبدأ اعتبارًا من األسبوع القادم، ما 

القاهرة ـ العربي الجديد

تــــمــــارس الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة ضـــغـــوطـــا عــلــى 
مــجــلــس الـــنـــواب، لــلــمــوافــقــة عــلــى زيــــادة سعر 
ــاق، وســـيـــلـــة املــــواصــــالت  ــ ــفـ ــ ــرو األنـ ــتـ تــــذكــــرة مـ
ــبـــرى، بــنــســبــة  ــكـ ــرة الـ ــاهـ ــقـ املــفــضــلــة لـــســـكـــان الـ
ــــى 200% لــتــصــبــح ثـــالثـــة جــنــيــهــات  تـــصـــل إلـ
بـــداًل مــن جنيه واحـــد. وقـــال رئــيــس الجمعية 
»الــعــربــي  املــصــريــة لــلــنــقــل، مــحــمــد شــحــاتــة، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الـــحـــكـــومـــة تــــحــــاول إشــــاعــــة أن 
أسعار  زيــادة  وراء  الحكومة  البرملان وليست 
املـــتـــرو، األمــــر الــــذي سيشعل غــضــب األهــالــي 
ضد النواب في دوائرهم، متوقعا رفض كثير 
مــن الـــنـــواب، خــاصــة نـــواب الــقــاهــرة والــجــيــزة 
ــاتـــة، أن  والــقــلــيــوبــيــة الـــــزيـــــادة. وكـــشـــف شـــحـ
تتعمد  الحكومة  مــع  بالتنسيق  املــتــرو  إدارة 
الــراكــب  عــلــى  أحــيــانــا للضغط  املــتــرو  تعطيل 
ــادة الــســعــر، على الــرغــم من  واملــوافــقــة على زيـ
إعـــــالن الــــدولــــة الــتــعــاقــد عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
ــتــــرو، مـــؤكـــدًا أن وضــــع املـــتـــرو في  عـــربـــات املــ
الــوقــت الــحــالــي ســـيء، لــكــن مــصــادر حكومية 
انتقد  االتــهــامــات. مــن جانبه  تنفي مثل هــذه 

عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، أحـــمـــد الــطــنــطــاوي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، اتــجــاه  فــي تــصــريــحــات لـــ
ــتـــرو  ــع أســــعــــار تــــذكــــرة املـ ــ ــى رفــ ــ ــة إلــ ــكـــومـ الـــحـ
لتعويض الخسائر التي تتعرض لها الشركة، 
الــذي يعاني فيه الجميع من غالء  الوقت  في 
األسعار وتوحش الحياة، مشيرًا إلى أن قرار 
الدولة الحالي يتعارض مع ظــروف كثير من 
الــفــقــراء ومـــحـــدودي الــدخــل الــذيــن يستقلون 
املــتــرو يــومــيــا نــظــرًا لــكــونــه الــوســيــلــة األســهــل 
واألسرع واألرخص بني وسائل النقل األخرى 
في القاهرة الكبرى والتي تشمل مدن القاهرة 
والــجــيــزة والــقــلــيــوبــيــة. ويــنــقــل مــتــرو األنــفــاق 
أكـــثـــر مـــن 3 مـــاليـــني مـــواطـــن يـــومـــيـــا. وكــانــت 
انتهت  الــنــقــل،  الــتــي شــكــلــتــهــا وزارة  الــلــجــنــة 

مــن إعـــداد دراســـة األســعــار الــجــديــدة للمترو.  
واقترحت اللجنة تقسيم املحطات بالخطوط 
الثالثة إلى ثالث فئات، األولى تبدأ من محطة 
إلى 15 محطة وسعر تذكرتها جنيه ونصف 
جــنــيــه، والــثــانــيــة مــن 15 حــتــى 25 بجنيهني، 
والثالثة أكثر من 25 محطة بثالث جنيهات، 
أو توحيد سعر التذكرة لتكون ثالث جنيهات 
ــن تــكــثــيــف  ــ  عـ

ً
عـــلـــى كــــافــــة الــــخــــطــــوط، فــــضــــال

اإلعـــالنـــات داخـــل مــحــطــات املــتــرو والــقــطــارات 
لجذب أكبر عائد مادي. ويشير عضو مجلس 
الـــنـــواب، أحــمــد حــســن، إلـــى أن األســـعـــار التي 
تسعى الشركة إلقرارها غير منطقية، ورفعها 
إلى أكثر من 200% أمر مرفوض، الفتا إلى أن 
أي زيادة سيتم إقرارها ال بد أن تتناسب مع 
األجور التي يحصل عليها املوظفون، مشيرًا 
والفقراء  املوظفني  لحساب  سينحاز  أنــه  إلــى 
عــلــى حــســاب وزارة الــنــقــل حـــال وصـــول طلب 
الحكومة برفع سعر تذكرة املترو إلى البرملان.

وكان وزير النقل املصري، جالل السعيد، طلب 
 ذلك 

ً
من الحكومة زيــادة سعر التذكرة، معلال

تكلف  متفاقمة  مــن خسائر  يعاني  املــتــرو  أن 
الدولة املليارات.

الكويت ـ أحمد غازي

اضـــطـــرت الــكــويــت إلــــى الــلــجــوء إلــــى إصــــدار 
السندات الدولية وإصالحات قاسية ملواجهة 
تــراجــعــات  اقــتــصــاديــا بسبب  مــرحــلــة صعبة 
النفط الكبيرة املمتدة على مدى عام ونصف 
الــعــام تــقــريــبــا، أفــقــدت ســعــر الــخــام أكــثــر من 

60% من قيمته.
وفــي هــذا اإلطـــار، قــال مــصــدر حكومي رفيع 
ــتـــحـــدي األكـــبـــر  ــد«، إن الـ ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
العجز  تغطية  كيفية  هــو  للحكومة  الحالي 
املــالــي بــعــيــدًا عــن االحــتــيــاطــي املــالــي للبالد 

والذي يعد مصدًا أمام تقلبات املستقبل.
وأضاف، املصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أنه 
مــصــادر دخلها  لتنويع  الــبــالد  تتطلع  حــني 
االهتمام  عبر  النفط  على  االعــتــمــاد  وتقليل 
بــالــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات املــالــيــة والــتــجــاريــة 
فــي حلول  تفكر  لــذا  الــوقــت  تصطدم بضيق 
سندات  إصـــدار  ومنها  مكلفة  وغير  سريعة 
وتورق لتغطية العجز املتوقع بموازنة العام 
الــحــالــي أو عــلــى األقـــل جـــزء كبير مــنــه حتى 

تتضح معالم أسعار النفط بشكل أكبر.
وأوضح املصدر أن الحكومة تتطلع لسندات 
تــطــرح لــلــبــنــوك املــحــلــيــة، خـــالل الـــعـــام املــالــي 
الحالي 2016 /2017، بقيمة 4 مليارات دينار 

)الدوالر = 0.30 دينار(، أصدر البنك املركزي 
منها 600 مليون دينار بالفعل خالل األشهر 

القليلة املاضية من العام 2016.
املالية،  وزارة  مــن  املعلنة  الــبــيــانــات  وحــســب 
عجزًا  ديــنــار  مليار   2.3 تكبدت  الكويت  فــإن 
فــي الــعــام املــالــي 2014 /2015 للمرة األولــى، 
مــنــذ 16 عــامــا، فيما تــكــبــدت عــجــزًا بقيمة 6 
مليارات دينار في العام املالي 2015 /2016، 
وتتوقع عجزًا بحدود 12.2 مليار دينار في 

ينخفض   2017/  2016 الحالي  املــالــي  الــعــام 
إلى حدود 9 مليارات دينار في ظل التحسن 

النسبي األخير ألسعار النفط.
التي  السياسات االقتصادية  إطــار تلك  وفي 
تعتمد  التي  الغنية  أوبــك  تعتْدها عضو  لــم 
في إيرادات موازنتها على النفط في 90% أو 
أكثر، قامت الحكومة الحالية بوضع ميزانية 
 2017  /2016 الــحــالــي  املــالــي  لــلــعــام  تقشفية 
الـــذي بـــدأ فــي أبــريــل/نــيــســان املــاضــي، حيث 
خفضت مصروفاتها بواقع 1.6% عن السنة 
بــــ18.9  تــقــدر  املالية السابقة مــع مــصــروفــات 
مليارات   7.4 بحدود  وإيـــرادات  دينار  مليار 
دينار، مع تقدير سعر التعادل لبرميل النفط 
عند 65 دوالرًا للبرميل، فيما وضعت املوازنة 
فقط  دوالرًا   25 بـــ  البرميل  سعر  تقدير  على 

للبرميل الواحد.
ويــــقــــول خــــبــــراء مـــالـــيـــون، إن هـــنـــالـــك بــعــض 
ــات الــــتــــي تـــــواجـــــه خــــطــــط الــتــنــمــيــة  ــ ــوقـ ــ ــعـ ــ املـ
ــوارد  املــ نــقــص  ومــنــهــا  لــلــكــويــت،  املستقبلية 
التي  الطويلة  املستندية  والـــدورات  البشرية 

تمر بها املشاريع.
لــكــن الــحــكــومــة أكــــدت فـــي أكــثــر مـــن مناسبة 
وتنفيذ  االستثماري،  اإلنــفــاق  زيـــادة  عزمها 
تتخطى  الــتــي  الخمسية  التنموية  خطتها 

قيمتها حاجز الـ30 مليار دينار.

حرب تجارية

الكويت حددت سعر النفط بالموازنة بـ65 دوالرًا 
)Getty(

ضغوط على البرلمان لزيادة تذكرة المترو

الكويت تواجه عجزها المالي بسندات وإصالحات 

سورية تدرس منع 
إدخال اإلنتاج الزراعي اللبناني

أزمة بين السودان والجنوب تنتظر الحسم

يبدو أن الحرب التجارية 
بين سورية ولبنان مؤهلة 

للتصاعد، حيث تدرس 
دمشق الرد بالمثل على 

قرار بيروت منَع إدخال 
الخضر والفواكه

مصر مال وسياسة

تمويل

%120
خــســر الــجــنــيــه الــســودانــي 
قيمته  مــن   %120 نــحــو 
األجنبية،  الــعــمــات  ــام  أمـ
ــوب  ــن ــال ج ــصـ ــفـ مـــنـــذ انـ
وقفز   ،2011 في  السودان 
السوق  فــي  ــدوالر  الـ سعر 
ــى نــحــو 13  الـــســـوداء، إلـ

جنيها.

تحقيق

مخاوف من خسائر 
فادحة للمزارعين والتجار 

في البلدين

ارتفاع إجمالي 
الديون على البلدين 

إلى 46 مليار دوالر

مطالب بممارسة مزيد 
من الضغوط على 

المؤسسات الدولية

لجنة حكومية 
تقترح تقسيم سعر 

التذاكر إلى 3 فئات

الخرطوم ـ عاصم اسماعيل

صـــــــعـــــــوبـــــــات عـــــــــديـــــــــدة تــــــواجــــــه 
السودان  دولتي  بني  املفاوضات 
وجـــنـــوب الــــســــودان حــــول كيفية 
ســـــــداد الـــــديـــــون املـــســـتـــحـــقـــة عــلــيــهــمــا قــبــل 
االنــفــصــال عــام 2011 والــبــالــغــة قيمتها 46 
ــّددة  املـــحـ املــهــلــة  مــلــيــار دوالر، وســتــنــتــهــي 
إلنـــهـــاء االتـــفـــاق فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

املقبل، ما يضع الجانبني في مأزق جديد.
»الــــعــــربــــى الــــجــــديــــد«،  ـــ وحــــســــب مــــراقــــبــــني لــ
ــفـــاق »الـــخـــيـــار الـــصـــفـــري« لــلــديــون  تــعــثــر اتـ
ــه، بــســبــب  ــائــ ــهــ ــذي يـــســـعـــى الــــطــــرفــــان إلنــ ــ ــ الـ
عـــدم اســتــجــابــة املــؤســســات الــدولــيــة لــرؤيــة 
السودان حيث طالب وزير املالية السوداني 
بدر الدين محمود، بالنظر في إعفاء ديون 
السودان وفقا لهذا الخيار خالل اجتماعات 
الــربــيــع لــصــنــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــني 
الــتــي عــقــدت بــواشــنــطــن فــي أبــريــل/نــيــســان 

املاضي.
ــســــودان والـــجـــنـــوب قد  ــانـــت حــكــومــتــا الــ وكـ
عتا في عام 2012، على اتفاٍق نص على 

ّ
وق

خيارين إلعفاء الديون، األول عرف بالخيار 
الــدولــة األم »الــســودان«  الصفري بــأن تقبل 
ــتــــم خـــاللـــهـــمـــا  ــامــــني يــ ــعــ تـــحـــمـــل الــــــديــــــون لــ
ــال بـــالـــدائـــنـــني مـــع جـــهـــود املــجــتــمــع  االتــــصــ
الديون،  باقي  من  النهائي  لإلعفاء  الــدولــي 
ــأن يتم  والـــثـــانـــي يـــقـــوم عــلــى فــشــل األول بــ
تقاسم الديون بني البلدين وفق معايير من 

بينها نسبة السكان.
وانتهت املهلة األولى لالتفاق في عام 2014، 
بعد  تنتهي  آخــريــن  لعامني  تمديدها  وتــم 
نحو 3 شهور إليجاد فرصة للوصول إلى 

حل قضية الدين.
ــــق بـــحـــكـــومـــة  ــبــ ــ ــــل وزيـــــــــر املــــالــــيــــة األســ ــلـ ــ وقـ
السودان، عز الدين إبراهيم، في تصريحات 
البنك  »العربى الجديد« من إمكانية لعب  لـ
الــدولــي دورا فــي إعــفــاء الــبــالد مــن الــديــون، 
مــشــيــرًا إلــــى وجــــود شــقــني فـــي املــفــاوضــات 
البنك أحدهما فني والثاني إداري ولم  مع 
ــفــــاق عــلــيــهــمــا بـــني الـــطـــرفـــني حتى  يــتــم االتــ
املالية  وزيــر  مطالبات  أن  يــرى  ه 

ّ
ولكن اآلن، 

املستمرة يمكنها أن تلعب دورا على املدى 
للحصول  املستمر  الضغط  لجهة  الطويل 
عــلــى اإلعـــفـــاء مـــن الـــديـــون بـــهـــدف تخفيف 

الضغوط االقتصادية على السودان.
ــاد بـــالـــجـــامـــعـــات  ــتــــصــ ــيـــر أســــتــــاذ االقــ ويـــشـ
»العربى الجديد«،  السودانية عصام بوب، لـ
إلـــى أن الــخــيــار الــصــفــري يــخــضــع لــشــروط 
الهيبك )مبادرة خاصة بإعفاء الدول املثقلة 
بالديون أطلقتها جهات اإلقراض الدولية(، 
موضحا أن السودان بعيد عن تلك الشروط 
وما زالت الحروب تعصف بجوانبه إضافة 

الى عدم تطبيق الحكم الراشد والشفافية. 
وأضـــاف أن »الــخــيــار الــصــفــري مــجــرد حبر 
على ورق«. وفي املقابل يرى خبراء اقتصاد 
ــه الـــحـــق فـــي مــطــالــبــة الــبــنــك  ــودان لـ ــســ أن الــ
الدولي بإعفائه من الديون املثقل بها، حيث 
إنـــه اســتــوفــى مــعــظــم املــتــطــلــبــات، وطــالــبــوا 
بمراعاة األوضاع االقتصادية املتأزمة التي 

تمر بها البالد.
الخبير االقتصادي  أكــد  السياق،  وفــي هــذا 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تــوم،  بابكر محمد 

مطالبة وزارة املالية حق من حقوق السودان 
عــلــى الــبــنــك الـــدولـــي واملـــؤســـســـات الــدولــيــة 
األخـــــــرى بـــاعـــتـــبـــار أن الـــــســـــودان مــســتــوف 
الديون، حيث  العاملية لإلعفاء من  للمعاير 
التحرير  سياسة  الــســودان  حكومة  اتبعت 
االقتصادي وإعـــادة هيكلته ووضــع خطط 
الــفــقــر وادارة االقــتــصــاد  وبـــرامـــج ملــحــاربــة 

ــة إلـــى  ــافــ ــة وتــــــــــوازن، إضــ ــ ــدالـ ــ بــشــفــافــيــة وعـ
ــــذي ســجــل  ــ تـــحـــســـن الـــنـــمـــو االقــــتــــصــــادي الـ
الــســودان ملــا سماه  5.3 % بجانب اجــتــيــاز 
بالصدمات العاملية مثل األزمة االقتصادية، 

حسب محمد توم. 
وتبلغ ديون السودان وفقا آلخر إحصائية 
غــيــر رســمــيــة 46 مــلــيــار دوالر أصـــل الــديــن 
فوائد  املبلغ  وبــاقــي  دوالر  مليار   15 فيها 
تـــتـــراكـــم بــطــريــقــة مـــركـــبـــة، وأبــــــرز الــدائــنــني 
لــلــســودان الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق النقد 
الــدولــي ونــــادي بــاريــس والــبــنــك اإلســالمــي 
ــــدول وصــنــاديــق  ــــون لـ لــلــتــنــمــيــة بــجــانــب ديـ

إقليمية عربية وأفريقية.
وحــســب تــقــاريــر دولـــيـــة، الـــســـودان مصنف 
من أكثر الدول ديونا حيث تجاوزت سقف 
أكــثــر مـــن 200 %، ولكنه  بــنــحــو  »الــهــيــبــك« 
استوفى الشروط الفنية الخاصة باملعالجة 
وفقا  سياسية  بقضايا  يرتبط  تبقى  ومــا 
إلفادة وزير املالية السوداني عقب مشاركته 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  ــاعـــات صــ ــمـ ــتـ فــــي اجـ
الــتــي عــقــدت بــبــكــني مـــؤخـــرًا. ويــــرى الــوزيــر 

ــبـــق، حــســن أحــمــد طـــه، في  الـــســـودانـــي األسـ
أفضل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات 
سيناريو إلنهاء قضية الديون العالقة، هو 
تحمل جنوب السودان نسبة 30 % والباقي 

لحكومة السودان.
وقـــــال الــخــبــيــر الــــدولــــي الــتــجــانــي الــطــيــب، 
خالل تصريحات صحافية في وقت سابق، 
إن إعـــفـــاء الـــديـــون عــاملــيــا لـــه آلـــيـــاتـــه، إذ إن 
مــعــالــجــتــهــا تــتــم بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، فــهــنــالــك 
ديــون غير قابلة للخصم أو اإلعفاء، وعلى 
الدولة أن تطلب من صندوق النقد الدعوة 
إلــــى اجــتــمــاع لـــنـــادي بـــاريـــس تــنــاقــش فيه 
األمــر  أن  مــؤكــدًا  الرسمية،  الثنائية  الــديــون 

يتطلب دعما سياسيا. 
غير رسمية  باريس مجموعة  نــادى  ودول 
مكونة من مسؤولني ماليني ممولني من 20 
دولــة تعد من أكبر االقــتــصــادات في العالم 
تـــقـــدم خـــدمـــات مــالــيــة مــثــل إعــــــادة جــدولــة 
ــدال مــــن إعــــالن  ــ ــلــــدول املـــديـــونـــة بـ الــــديــــون لــ
إفالسها أو تخفيف عبء الديون بتخفيض 
الــفــائــدة عليها، وإلــغــاء الــديــون والــتــوســط 
بني الدول املثقلة بالديون ودائنيها، وغالبا 
مـــا يــتــم تــســجــيــلــهــا فـــي الـــنـــادي عـــن طــريــق 
صندوق النقد الدولي بعد أن تكون الحلول 
البديلة لتسديد ديون تلك الدول قد فشلت. 
ويـــرى الطيب أن نـــادي بــاريــس لــديــه الحق 
في اإلعفاء جزئيا أو كليا بشروط، ويضع 
آلية للتعاون في تسديد بقية الديون، كما 
حدث في العراق بدعم من أميركا التي ليس 
إقناع  واستطاعت  الــعــراق،  على  ديــون  لها 
ــــادي بـــاريـــس بــإعــفــاء  بـــاقـــي الـــدائـــنـــني فـــي نـ
نحو 80% من ديــون العراق، وتم تخفيض 
املديونية من 120 مليار دوالر لحوالي 23 

مليار دوالر.
ــراء، يـــتـــمـــثـــل أحــــــد األســــبــــاب  ــ ــبــ ــ وحــــســــب خــ
الرئيسية، لعدم إعفاء السودان من الديون، 
ــام 1993 ضــد الــســودان  فــي قــــرار أمــيــركــا عـ
الراعية  الـــدول  إدراجــهــا ضمن  فــي  املتمثل 
ــــات  ــــواليـ ــنــــدوبــــي الـ ــا جـــعـــل مــ ــ لــــــإلرهــــــاب، مـ
الدولية  واملنظمات  املؤسسات  في  املتحدة 
ــادة الــــســــودان من  ــفـ ــتـ يــضــغــطــون لـــعـــدم اسـ
امليزات والتسهيالت في املجال االقتصادي.

وتراكمت ديون السودان منذ السبعينيات 
ــنـــســـب فـــــوائـــــد كــــبــــيــــرة، فـــــي ظـــــل تــــدهــــور  بـ
األوضاع االقتصادية، وتفاقم األزمة املالية، 
وأكـــدت وزارة املــالــيــة الــســودانــيــة، فــي بيان 
أن موازنة  الــجــاري،  الشهر  بــدايــة  صحافي 
الدولة حققت عجزا كليا في الربع األول من 
مليار جنيه،   2.4 بلغ  الحالي  املــالــي  الــعــام 
ــوزارة أن 57% مــن الــعــجــز تم  ــ وأوضــحــت الـ

تــمــويــلــه عــبــر مـــصـــادر الــتــمــويــل الــداخــلــيــة 
والخارجية من دون الحاجة إلى االستدانة 
العجز  املالية  املــصــرفــي. وعــزت  النظام  مــن 
ــادرات، الســيــمــا  ــ ــــصـ إلــــى انــخــفــاض قــيــمــة الـ
النفط والذهب، وأكدت أن الزيادة في العجز 
أثــرت على عــدم استقرار سعر الــصــرف في 

السوق املوازي.
الــســودانــي نحو 120% من  الجنيه  وخــســر 
ــام الـــعـــمـــالت األجـــنـــبـــيـــة، خــاصــة  ــ قــيــمــتــه أمــ
ــنـــوب الــــســــودان  الـــــــــدوالر، مـــنـــذ انـــفـــصـــال جـ
وتــكــويــن دولــتــه املــســتــقــلــة فــي 2011. وقفز 
سعر الدوالر في السوق السوداء، إلى نحو 
13 جنيها الفترة األخــيــرة، في حني استقر 

في التعامالت الرسمية عند 6.4 جنيهات. تقسيم 
    الديون

لم تتوصل المفاوضات بين السودان وجنوب السودان إلى حلول جذرية لقضية الديون المشتركة 
عليهما مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها الطرفان لعقد اتفاق نهائي بينهما، وحسب 
مراقبين لـ»العربي الجديد«، قد يلجأ البلدن في نهاية المطاف إلى تمديد المهلة مرة أخرى

بدء تنفيذ مشروع »قلب العالم«
أعلن مدير شركة قلب العالم السودانية، سامي محمد محمود، البدء 
في تنفيذ االستعدادات اإلدارية ملشروع قلب العالم بجزيرة »مقرسم« 
الواقعة شمال شرق السودان على البحر األحمر الذي يشتمل على مدن 
صناعية وسياحية متخصصة ومطارات وموانئ دولية وسكن عقاري 
وفنادق  وفضائية  إعالمية  وقنوات  ومكاتب  مالية  ومراكز  وتعليمي 
ومدن رياضية شبابية، بجانب أسواق تجارية. وأوضح مدير شركة 
للمشروع  الكلية  التكلفة  أن  الجديد«،  »العربى  لـ السودانية،  العالم  قلب 
تبلغ 20 مليار دوالر. وتقع الجزيرة السودانية على بعد 200 كيلو متر 

من مدينة جدة و280 كيلومتر من مرسى علم املصرية، وتبعد حوالي 
ألف كيلو متر من العاصمة السودانية الخرطوم. ويستوعب املشروع 
للدخول  السعودية وعمان  آالف مستثمر، وتقدمت 75 شركة من   5
»العربى  في استثمارات املشروع. ويؤكد االقتصادي أحمد إبراهيم، لـ
الجديد«، أن املنطقة تصلح لجذب االستثمارات من كافة أنحاء العالم، 
أحدث  كبيرة، وتضم  بحرية  وواجــهــات  بالهدوء  تتميز  وأنها  خاصة 
ميناء في الشرق األوسط، باإلضافة إلى مناطق شاطئية تتسع ألكثر 
من 2400 قارب، بجانب األرصفة التي تستوعب أكثر من 700 يخت.

يعني أن حــركــة انــســيــاب الــبــضــائــع الــســوريــة 
إلى األسواق العراقية ستشهد نشاطا حيويا.
الله، قبل يومني لتخفيف حدة  وتدخل حزب 
الــتــوتــر بـــني دمــشــق وبــــيــــروت، وصــــرح وزيـــر 
أن،  حسن،  الحاج  حسني  اللبناني،  الصناعة 

»األزمـــة التي تسبب فيها قــرار وزيــر الــزراعــة 
ــال شــاحــنــات الــخــضــار  ــ الــلــبــنــانــي بــمــنــع إدخــ
والفواكه ذات املنشأ السوري إلى لبنان ستحل 
قريبا جدًا«. وكان الحاج حسن، املنتمي لحزب 
الــلــه، قــد أكــد عبر حديث لقناة املــنــار التابعة 

لــحــزب الـــلـــه، »أنـــنـــا كــحــكــومــة لــبــنــانــيــة وقـــوى 
سياسية ال نريد أي تصعيد بهذا الخصوص 
مع األشقاء السوريني بل نحن نحتاج لسورية 
لنبيع في أسواقها وهي تحتاج لبنان لتبيع 

في أسواقه وتصدر عبره«.

نظام األسد يرد على 
اتهامات لبنان بإغراق 
أسواقه بمنتجات 
)Getty( مهربة

الديون تفاقم 
األزمة المالية 
للسودان 
)فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

استفتاء  إلــى  البعض  ينظر  ربما 
األســــبــــوع املـــقـــبـــل، الـــــذي ســيــحــدد 
ــا أو  ــيــ ــانــ ــقـــبـــل بـــــقـــــاء بــــريــــطــ مـــســـتـ
خــروجــهــا مــن دول االتــحــاد األوروبـــــي، على 
أســــاس أنـــه شـــأن داخـــلـــي أو أوروبـــــي بــحــت، 
ويتساءل ملاذا كل هذا االنشغال به ونحن في 
ما  لنا وال جمل في  ناقة  العربية ال  املنطقة 
يجري. الواقع  يقول غير ذلك، وبتدقيق النظر 
في الدور الذي لعبته بريطانيا في الترتيبات 
األمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم 
الثانية ودورهـــا  العاملية  الــحــرب  أعــقــاب  فــي 
والــتــجــاري  املــالــي  وثقلها  الدبلوماسية  فــي 
وكــمــركــز جــــذب عـــاملـــي لــاســتــثــمــارات، يجد 
املتابع العربي أن هذا االستفتاء البريطاني 
ــديـــدة تــعــيــد صــيــاغــة  ــؤرخ لــحــقــبــة جـ ــ ربـــمـــا يـ
النتيجة برفض  إذا جاءت  املنطقة بأكملها، 
األوروبــيــة. حيث ستترتب  الكتلة  في  البقاء 
ومالية  أمنية وسياسية  تداعيات  ذلــك  على 

واقتصادية في كل العالم. 
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ مــــن الـــنـــاحـــيـــة املـــالـــيـــة واالقــ
أكبر  لندن  ستكون مثار هذا املوضوع، تعد 
حي مالي وتجاري في العالم، حيث تفوقت 
أكــثــر مـــن مـــرة عــلــى حـــي املــــال األمــيــركــي في 
اإلنجليزية  الجزيرة  وهــذه  ستريت«.  »وول 
لزائرها  البعد  مــن  صغيرة  تبدو  وتوابعها 
بأنه  الفرد يشعر  يقترب منها  ولكن حينما 
يــعــيــش فــي قــــارة ضــخــمــة مــن حــيــث اخــتــاط 

الثقافات واألعراق.
عــلــى الــصــعــيــد االقــــتــــصــــادي، قــــــّدرت دراســــة 
ــيــــة عـــريـــقـــة  ــة بــــريــــطــــانــ ــعــ ــامــ ــن جــ ــ صـــــــــدرت عــ
خــســائــر الـــدخـــل الـــعـــام الــبــريــطــانــي بــحــوالــى 
55 مليار إسترليني سنويًا في حــال صّوت 
البريطانيون للخروج من أوروبــا. ولكن في 
املقابل، فإن املعسكر املؤيد لخروج بريطانيا 
الــقــوانــن األوروبـــيـــة مكبلة للنشاط  يــرى أن 
االقتصادي وبعد الخروج سيكون باإلمكان 

تحرير االقتصاد برفع هذه القوانن.  
ــراب أســــواق  ــطــ مـــن هــــذا املــنــطــلــق يــــــزداد اضــ
الرأي  العاملية تبعًا لتزايد استطاعات  املال 
املــؤيــديــن لخروج  ارتــفــاع نسبة  الــتــي تظهر 
األوروبــــــــــي.  االتـــــحـــــاد  ــن دول  ــ مـ ــا  ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
ويـــعـــد االســـتـــرلـــيـــنـــي مــــن أفـــضـــل املــقــايــيــس 
لحساسية االستفتاء البريطاني وتداعياته. 
فــاالســتــرلــيــنــي عــــرف تــاريــخــيــًا وحــديــثــًا من 
»عـــمـــات املـــــاذ اآلمـــــــن«، الـــتـــي تــحــفــظ قيمة 
املـــوجـــودات. كما أنــه ظــل دائــمــًا يــتــذبــذب في 
نــطــاق ضيق مقابل الـــدوالر والــيــورو والــن. 
وهـــــــذا الـــعـــامـــل ســــاهــــم فــــي تــقــلــيــل مــخــاطــر 
االستثمار في بريطانيا مقارنة بدول العالم 
األخــــــرى، حــيــث يــســتــطــيــع املــســتــثــمــر إدخــــال 
أمواله واستثمارها في بريطانيا وإخراجها 
متعلقة  لخسائر  الــتــعــرض  دون  أخـــرى  مـــرة 
بالعملة مثلما يحدث في العديد من الدول، 

حتى دول اليورو في فترات االضطراب.  
ومن أولى عامات االضطراب أن االسترليني 
ســجــل أســــوأ أداء خــــال الـــعـــام الـــجـــاري بن 
ولكنه  العشرة،  الكبرى  االقتصادات  عمات 
ــــوق حـــاجـــز 1.42  ــــس، لـــاســـتـــقـــرار فـ ــاد، أمــ ــ عــ
دوالر. كما الحظت »العربي الجديد« تراجع 
ــراء لــعــمــات بــديــلــة، مــثــل الــفــرنــك  عــقــود الـــشـ
السويسري والن الياباني. وهو ما يعني أن 
 بشأن االستفتاء على 

ً
قليا املــخــاوف هــدأت 

عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي. 
الــتــيــار املناصر  الـــذي حصل فيه  فــي الــوقــت 
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على 
تشجيع جــديــد مــن اســتــطــاع »تــي إس إن«، 
الذي نشرت نتائجه أمس، تواصل الحكومة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وحـــــــزب الــــعــــمــــال الـــــــذي يــقــود 
املــعــارضــة تــحــذيــر املــواطــنــن مــن التصويت 
لــــصــــالــــح خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن االتــــحــــاد 
األوروبـــــــي. وأظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــاع »تــي 
إس إن«، أن 47% من الناخبن الذين شملهم 
االستطاع يؤيدون خروج بريطانيا مقابل 
40% يؤيدون بقاءها في االتحاد األوروبي. 

فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال رئـــيـــس حــــزب الــعــمــال 
الــبــريــطــانــي جــيــرمــي كــــوربــــن، فـــي خــطــاب، 
أمــــس، أمــــام مــنــاســبــة نــســائــيــة فـــي لـــنـــدن، إن  

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

ــامـــت بـــهـــا »نــقــابــة  أظــــهــــرت دراســـــــة حـــديـــثـــة قـ
ــادا  املــهــنــدســن الـــدنـــمـــاركـــيـــن«، أن نــقــصــا حـ
يصل إلى 13.5 ألف شخص بخلفية هندسية 
ــوق الــعــمــل  ــلـــوم طــبــيــعــيــة ســيــحــتــاجــهــا ســ وعـ
ـــ9 ســنــوات الــقــادمــة. ووفــقــا لــلــدراســة  خـــال الــ
التي تركز على رصد احتياجات هذا القطاع 
ــدوم اآلالف مـــن الـــاجـــئـــن، فـــإنـــه »مــن  ــ عــلــى قـ
الــطــبــيــعــي أن يـــجـــري االســـتـــفـــادة مـــن هـــؤالء 
ــا تـــرى  ــات«. وبـــحـــســـب مــ ــاجــ ــيــ ــتــ ــد االحــ فــــي ســ
»الصناعات  مؤسسة  فــإن  املهندسن،  نقابة 
بــرامــج تمويلية إليــجــاد  بــــدأت  الــدنــمــاركــيــة« 
مــهــنــدســن بـــن الـــاجـــئـــن، خــصــوصــا هـــؤالء 

نظام الرعاية الصحية سيخسر 10 مليارات 
املــــواطــــنــــون  ــوت  ــ إذا صــ جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي 
للخروج من الكتلة األوروبية. كما حذر كذلك 
ــر الــخــزانــة الــبــريــطــانــي جـــون أوزبـــــورن،  وزيــ
أمـــس، مــن أنـــه سيضطر إلـــى رفـــع الــضــرائــب 
بـــمـــعـــدل يـــــــراوح بــــن 2 إلـــــى 22 بــنــســًا عــلــى 
الجنيه، في حال التصويت لصالح الخروج 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وقــــال أوزبــــــورن في 
تحذيراته، إن هذه الزيادة في الضرائب على 
التي  الــفــجــوة  الــبــريــطــانــي تفرضها  املــواطــن 
واملقّدرة  امليزانية  بنود  تمويل  في  ستحدث 
بحوالى 30 مليار جنيه إسترليني )حوالى 

50 مليار دوالر(. 
من جانبها، ترى جامعة »لندن سكول أوف 
إيكونومكس«، التي تعرف اختصارًا بجامعة 

أفضل جامعات  إي«، وتعد من بن  »إل إس 
االقــتــصــاد واألعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي الــعــالــم، 
االتــحــاد األوروبــــي  أن خـــروج بريطانيا مــن 
ســيــخــفــض حـــجـــم الـــتـــجـــارة بــــن بــريــطــانــيــا 
ــه ســيــرفــع الــتــعــرفــة  ــة، ألنــ ــ ــيـ ــ والــكــتــلــة األوروبـ
الجمركية على التجارة البينية، كما سيعيد 
البريطانية   لــلــبــضــائــع  الــتــجــاريــة  الــحــواجــز 
ــتـــوردة مـــن أوروبـــــــا، وهــي  ــّدرة أو املـــسـ املــــصــ
حواجز اختفت منذ عقود بن دول االتحاد. 

الـــدراســـة  فـــي  إي«،  إس  »إل  جــامــعــة  وقـــالـــت 
ــًا، وحــــصــــلــــت »الــــعــــربــــي  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ الــــــــصــــــــادرة حـ
لن  إن بريطانيا  الجديد« على نسخة منها، 
أكــبــر بن  انــدمــاج  أي  مــن   

ً
تستفيد مستقبا

الــتــي  الـــوحـــيـــدة  الـــفـــائـــدة  دول االتــــحــــاد، وإن 
ستجنيها بريطانيا من الخروج من عضوية 

ــامــــات فـــي الــســنــوات  الـــذيـــن حــصــلــوا عــلــى إقــ
ــيــــب املــــهــــنــــدســــن فــي  ــقــ األخــــــــيــــــــرة. ويــــــــــرى نــ
ــر بــيــتــرســن،  ــيـ ــيـ ــكـ ــاغـــن، تــــومــــاس دامـ ــهـ ــنـ كـــوبـ
تــســد  أن  عــلــيــهــا  ــيـــة  الـــدنـــمـــاركـ الــــشــــركــــات  أن 
ــودة، بــحــيــث تـــرفـــع صــوتــهــا  ــ ــوجــ ــ الـــثـــقـــوب املــ
ــوة عــمــل تــحــمــل خلفية  عــالــيــا لــلــبــحــث عـــن قــ
وتابع:  طبيعية.  وعلوم  )تكنولوجية(  تقنية 
»بــإمــكــانــنــا بــهــذه الــطــريــقــة ضـــرب عصفورين 
ــــن نــاحــيــة  ــد الــــحــــاجــــات مـ ــ بـــحـــجـــر واحـــــــــد، سـ
فــي الــشــركــات الــدنــمــاركــيــة بــشــكــل أســــرع مما 
كـــان، وتشغيل هـــؤالء مــن الــاجــئــن أصحاب 

الكفاءات من الناحية األخرى«.
خــــال الــســتــة أشـــهـــر املــقــبــلــة ســتــركــز نــقــابــة 
املهندسن ومؤسسة الصناعات الدنماركية 
ــلـــى بــحــثــهــا عــــن هـــــــؤالء الـــاجـــئـــن الـــذيـــن  عـ
يـــحـــمـــلـــون فــــي جــعــبــتــهــم تـــوجـــهـــات دراســـــة 
ــة. ووفــــــقــــــًا لــلــمــجــلــة  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ومــ
 ،«  IngenIøren »املــهــنــدس  املــتــخــصــصــة 
الـــصـــادرة عـــن الــنــقــابــة، فــقــد أجـــريـــت دراســـة 
بــحــثــيــة أظـــهـــرت أنــــه عــلــى األقـــــل هـــنـــاك 400 
مهندس بــن الــاجــئــن الــذيــن دخــلــوا الباد 
الــعــام املــاضــي. ويــأمــل النقيب بيترسن،  فــي 
عــبــر تــصــريــحــات ملجلة الــنــقــابــة، بــأنــه خــال 
الــســتــة أشــهــر الــقــادمــة »ســيــكــون لــديــنــا وقــت 
إليجاد 100 من أصحاب الكفاءات في القطاع 
املــطــلــوب والــدفــع بهم نحو ســوق العمل في 
الــشــركــات الــتــي تــحــتــاجــهــم«. ولــلــقــيــام بــذلــك، 
جـــرى وضـــع بــرنــامــج يــهــدف إلـــى أن يصبح 
هؤالء الاجئون أكثر انسجاما وتعودا على 
ثقافة سوق العمل الدنماركي، من خال نظام 
»رعـــايـــة«، بــوضــع شخص مــرافــق ملــن يجري 
وهو  نتيجة جيدة،  على  »للحصول  تدريبه 

ما أعتقد بأنه سيحصل« وفقا لبيترسن.

لــــكــــل االتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــــي، ولــــكــــن خــــســــارة 
ــر، حــيــث قـــــّدرت أن  ــبـ بــريــطــانــيــا ســتــكــون األكـ
تـــــراوح الـــخـــســـارة الــبــريــطــانــيــة بـــن 26 و55 
مليار جنيه إسترليني، وذلك مقابل خسارة 
كــل دول االتــحــاد املــقــّدرة بمبالغ تـــراوح بن 
قــدرت  كما  إسترليني.  جنيه  مليار  و28   12
الــــدراســــة خـــســـارة إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي 

البريطاني على املدى الطويل في حال القيام 
برفع كل الرسوم الجمركية لوارداتها من كل 

الدول بنسبة تراوح بن واحد و%2.3. 

تضارب المصالح
الرئيسية بن بريطانيا  من أسباب الخاف 
ودول االتحاد األوروبي هو حماية حي املال 
الــبــريــطــانــي مـــن  تــغــّول الــقــوانــن األوروبـــيـــة 
الــتــي تــســعــى لــتــوحــيــد تــشــريــعــات املــصــارف 
األوروبية تحت قانون واحد وجهة إشرافية 
موحدة. وهذه القوانن تتعارض مع قوانن 
بنك إنجلترا. ورغــم أن حــي املــال الــذي تبلغ 
 مــربــعــًا، والـــواقـــع فــي منطقة 

ً
مــســاحــتــه مــيــا

ــانــــك« بـــالـــقـــرب مـــن بــنــك إنــجــلــتــرا )الــبــنــك  »بــ
لــنــدن، ذو مساحة صغيرة  املـــركـــزي(، وســط 

ــاد  ــتـــصـ االقـ فــــي  مـــهـــمـــًا  يـــــــؤدي دورًا  ــه  ــنـ ــكـ ولـ
الــبــريــطــانــي والـــنـــشـــاط املـــالـــي الـــعـــاملـــي. فهو 
يستضيف حوالى 250 مصرفًا أجنبيًا، كما 
يدير ثروات مالية تقدر بنحو 5.4 ترليونات 
دوالر، ويساهم بنحو 10% من الناتج املحلي 
البريطاني املقدر بـــ2988 مليار دوالر و%12 
من الدخل الذي تحّصله الخزينة البريطانية 
من الضرائب، كما يوفر ما يقرب من 400 ألف 
وظيفة من وظائف الدخل املتوسط والكبير 
»سيتي  إحــصــائــيــات  وحــســب  للبريطانين. 
ينفذها  التي  املالية  الصفقات  فــإن  يوكيه«، 
ــقـــدر بـــحـــوالـــي 2.7  ــال الـــبـــريـــطـــانـــي تـ ــ حــــي املــ
ترليون دوالر يوميًا، وتتم يوميًا املتاجرة في 
70% من السندات العاملية و20% من األسهم 

العاملية املسجلة في البورصة البريطانية.

طوكيو ـ العربي الجديد

فــي أحـــدث ابــتــكــارات الطاقة املــتــجــددة، كشفت الــيــابــان عن 
مساحات شاسعة من األلواح الشمسية في البحار املحيطة 
عليه  تحصل  مــا  تغطي  كهربائية  طــاقــة  لتوليد  باليابان 
من طاقة كهربائية عبر التوليد النووي. وكانت اليابان قد 
كــارثــة مفاعل  إلــى  أعـــوام  لتسونامي أدى  تعرضت قبل 5 
فوكوشيما في شمال اليابان الذي ال يزال التسرب النووي 
منه يهدد الحياة في املناطق املحيطة به. واليابان ليست 
الوحيدة في هذا املجال، فأملانيا التي تخلت كليًا عن توليد 
النووية تعمل كذلك على  املفاعات  الكهربائية من  الطاقة 
إنشاء مزارع ضخمة للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا.  

وفــي هــذا الــصــدد قــالــت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة املتجددة 
)آيرينا(، أمس األربعاء، إن متوسط تكلفة توليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قد ينخفض بما يصل 
إلى 59% بحلول 2025 إذا تم تنفيذ السياسات الصحيحة. 

الكهروضوئية  الــوحــدة  أســعــار  الــعــام  2009 هبطت  ومنذ 
الرياح  توربينات  أسعار  انخفضت  حن  في   %80 بنسبة 
بما يتراوح بن 30 و40%، مع تنامي طاقة إنتاج الكهرباء 
من مصادر الطاقة املتجددة إلى مستويات قياسية وتحسن 
إن أســـعـــار تكنولوجيا  لــلــوكــالــة،  تــقــريــر  الــتــقــنــيــات. وقــــال 
الهبوط حتى  تواصل  قد  الــريــاح  وطاقة  الشمسية  الطاقة 
الحكومات سياسات  إذا وضعت  ذلــك  عــام 2025 ومــا بعد 
وعمليات  ــة  اإلداريــ اإلجــــراءات  وتبسيط  التكاليف  لتقليل 
تــقــديــرات وكالة  الــازمــة. وتشير  املــوافــقــات  الحصول على 
الطاقة املتجددة إلى أن متوسط تكلفة توليد الكهرباء من 
قد  الشمسية  بالطاقة  تعمل  التي  الكهروضوئية  الــوحــدة 
في   ،2015 مع  مقارنة   2025 بنسبة 59% بحلول  ينخفض 
حن من املتوقع أن ينخفض متوسط تكلفة إنتاج الكهرباء 
من طاقة الرياح البحرية بنسبة 35%والبرية بنسبة %26. 
الشمسية  الطاقة  الكهرباء من  توليد  تكلفة  وقــد تنخفض 

املركزة أيضًا، بنسبة 43% بحلول 2025.

خسائر بريطانيا

سوق العمل الدنماركي 
يعّول على الالجئين

)Getty( مؤيدون لبقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي على قارب بنهر الثايمز

)Getty( دراجة تعمل بالطاقة الشمسية في اليابان

الهند تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة )فرانس برس(

انخفضت أسعار توربينات الرياح بنحو 40% منذ 2009 )فرانس برس( حقل نفط في روسيا )فرانس برس(
نقص في المهندسين ومحاولة التعويض 

بالالجئين )العربي الجديد(

)Getty( صفقة بمليارات الدوالرات لشراء 100 طائرة

صفقات قيمتها 2.7 
ترليون دوالر تنفذ يوميًا 

عبر سوق المال البريطاني

االتـــحـــاد األوروبــــــي، هــي تــوفــيــر مساهمتها 
السنوية في دعم ميزانية االتحاد األوروبي. 
ومعروف أن دول االتحاد األوروبــي الشريك 
من   %50 وأن  لــبــريــطــانــيــا  األول  ــتـــجـــاري  الـ
تجارتها الخارجية مع هذه الدول. وبالتالي 
ترى الدراسة التي شارك في إعدادها خمسة 
أكــاديــمــيــن بــالــجــامــعــة، أن عــضــويــة االتــحــاد 
األوروبـــــي ســاهــمــت فــي خــفــض قيمة السلع 
والــــخــــدمــــات  لــلــمــســتــهــلــك الـــبـــريـــطـــانـــي، كما 
البريطانية،  الـــصـــادرات  زيـــادة  فــي  ساهمت 
ــك بــبــســاطــة ألن الــســلــع والـــخـــدمـــات تمر  وذلــ
دون جمارك أو حواجز تجارية بن بريطانيا 

وأوروبا. 
الــدراســة إن خـــروج بريطانيا من  قــالــت  كما 
الكتلة األوروبية، سيشكل خسارة اقتصادية 

55 مليار دوالر سنويًا حال الخروج 
من االتحاد األوروبي

طهران ـ العربي الجديد

ذكــرت وسائل إعــام إيرانية، أن طهران 
وضــــعــــت الـــصـــيـــغـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لــصــفــقــة 
تــاريــخــيــة مـــع شـــركـــة »بـــويـــنـــغ« لــشــراء 
ــائــــرات ركــــــاب، فـــي إطـــــار جـــهـــود رفــع  طــ
مــســتــوى األســـطـــول الـــجـــوي املـــدنـــي في 
ــارس«  ــ ــاء »فـ ــبـ ــة أنـ ــالـ الــــبــــاد. ونــقــلــت وكـ
اإليرانية شبة الرسمية عن وزير الطرق 
أكــونــدي،  عــبــاس  الــحــضــريــة،  والتنمية 
أمــــس، أن الــصــفــقــة ســـوف يــتــم إعــانــهــا 
ــة. وتــــبــــرز تــفــاصــيــل  ــلـ ــبـ ــقـ فــــي األيــــــــام املـ
ــراء شــركــة »إيـــــران إيـــر«  الــصــفــقــة فـــي شــ
أكثر من 100 طائرة من طراز »بوينغ«، 
عدة  قيمتها  تبلغ  محتملة  صفقة  فــي 
مليارات من الدوالرات. ومن شأن نجاح 
الــصــفــقــة أن تــســمــح لــطــائــرات أمــيــركــيــة 
ــاء إيــــــران  ــمــ ــع بـــالـــطـــيـــران فــــي ســ ــنـ الـــصـ

للمرة األولى منذ الثورة في عام 1979. 
وكــانــت »بــويــنــغ« قــد أكـــدت أنــهــا دخلت 
فــي مــفــاوضــات مــع طــهــران بعد موافقة 
ــة بــــشــــأن صــفــقــة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــحــــكــــومــــة األمــ
لــبــيــع طـــائـــرات ركــــاب تــجــاريــة  محتملة 
إلى إيران. وقال متحدث باسم الشركة، 
لوكالة  اإللكتروني  بالبريد  في رسالة 
رويـــتـــرز مــســاء أول مــن أمـــس: »نــجــري 
إيرانية  طــيــران  مــع شــركــات  مناقشات 
ــقــــت عــلــيــهــا الـــحـــكـــومـــة األمــيــركــيــة  وافــ
بـــشـــأن مــشــتــريــات مــحــتــمــلــة لــطــائــرات 
تجارية لنقل الركاب وخدمات بوينغ«. 
تفاصيل حواراتنا  نناقش  »ال  وتــابــع: 
ــمـــاء، حـــيـــث تــقــضــي  ــعـ ــة مــــع الـ ــاريـ ــجـ الـ
مــعــايــيــرنــا بـــأن نـــدع الــعــمــاء يعلنون 
عن أي اتفاقات يتم التوصل إليها. أي 
ستتوقف  إليها  التوصل  يتم  اتفاقات 

على موافقة الحكومة األميركية«.

ــد أكــبــر  ــ ــزايـــد مــــخــــاوف روســــيــــا، أحـ ــتـ تـ
ــم، بـــشـــأن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ مـــنـــتـــجـــي الــــنــــفــــط فـــــي الـ
زيــادة إنتاج الخام مع إخفاق مساعي 
الــتــوصــل التــفــاق يضمن  فــي  املنتجن 
ــــوازن لـــلـــســـوق عـــبـــر تــقــريــب  ــتـ ــ إعـــــــادة الـ

الكميات املعروضة من حجم الطلب. 
وقال إيغور سيتشن، الرئيس التنفيذي 
»روسنفت« كبرى شركات إنتاج النفط  لـ
ــاء الــتــنــفــيــذيــن  ــم الــــرؤســ ــ الـــروســـيـــة وأهـ
يتوقع  إنــه  مقابلة،  فــي  الــطــاقــة،  بقطاع 
أن يشتد الصراع على الحصة السوقية 
املقابلة  وفــي  العاملية.  الطاقة  في ســوق 
»إل سولي  أجــرتــهــا معه صحيفة  الــتــي 
24« ونشرت أمس، تساءل سيتشن عن 
األساس املنطقي لتخطيط روسيا لبيع 
20% تقريبًا مــن أسهم »روســنــفــت« في 
نطاقًا.  أوســـع  إطـــار مخطط خصخصة 
وقــال إن سعر سهم الشركة ال يتناسب 
سيتشن:  وقــال  األساسية.  عواملها  مع 

ــاع الـــطـــاقـــة  ــطـ ــقـ ــيـــســـي لـ ــرئـ ــدي الـ ــحــ ــتــ »الــ
الروسي هو الزيادة الحادة في املنافسة 
 
ً
ــيـــة. مــســتــقــبــا ــة الـــعـــاملـ ــاقـ بــــأســــواق الـــطـ
نــتــوقــع مــنــافــســة شــرســة لــلــحــفــاظ على 
الحصة في األسواق التقليدية ولزيادة 

الحصة في أسواق الطاقة الجديدة«.
وتــشــق روســـيـــا طــريــقــهــا فـــي األســــواق 
ــانــــت الـــســـعـــوديـــة  ــيـــث كــ اآلســــيــــويــــة، حـ
املورد املسيطر با منازع في ما سبق. 
الــريــاض بتخفيض  ومــن جانبها ردت 
الخلفي  الفناء  فــي  فــي األســعــار  شديد 
ملوسكو في أوروبا. وفي العام املاضي، 
الــســعــوديــة بـــدأت في  قـــال سيتشن، إن 
إمداد بولندا الشيوعية سابقًا بالنفط 
قال  في حن  التدني«،  »بالغة  بأسعار 
وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
إن دخــــول الــســعــوديــة أســـــواق أوروبــــا 

الشرقية يعد »املنافسة األشد«.
)العربي الجديد، رويترز(

إيران تقترب من صفقة 
تاريخية لشراء طائرات أميركية

روسيا تتوقع حربًا شرسة 
على أسواق النفط

أسواق مال

لكل  اقتصادية  خسارة  سيشكل  األوروبية،  الكتلة  من  بريطانيا  خروج 
االتحاد األوروبي، ولكن خسارة بريطانيا ستكون األكبر، حيث قدرت أن 
تراوح الخسارة البريطانية بين 26 و55 مليار جنيه إسترليني، وذلك مقابل 
خسارة كل دول االتحاد المقدرة بمبالغ تراوح بين 12 و28 مليار جنيه 

إسترليني

إشارة  في  قوية،  مستويات  تسجيل  بريطانيا  في  العمل  سوق  واصل 
في  البالد  عضوية  على  المرتقب  االستفتاء  قبل  لالقتصاد  جيدة 
مكتب  وأعلن  األوروبـــي.  االتحاد 
البريطاني،  الوطنية  اإلحــصــاءات 
أمس، أن معدل البطالة تراجع إلى 
5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 
للمحللين  توقعات  مقابل   ،2005
وأظــهــرت   .%5.1 ــى  إل بوصوله 
األشخاص  عــدد  ارتــفــاع  البيانات 
المتحدة  المملكة  في  العاملين 
إلى  ليصل  شخص  ألف   55 بمقدار 

31.6 مليون شخص.

تراجع قياسي في البطالة

االقتصاد في صور

بشائر انخفاض كلفة الطاقة الشمسية
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عالء بيومي

الـــروايـــات بفعل  تــتــبــّدل  أو  حتى ال ننسى، 
غــســيــل األدمــــغــــة الــــــذي تـــمـــارســـه األنــظــمــة 
ثــورات  كانت  في بالدنا،  املهيمنة  القمعية 
الربيع العربي، ومازالت، ثورات سلمية في 
جــوهــرهــا، فــهــي لــم تــرفــع شـــعـــارات العنف 
أو اإلقـــصـــاء، بــل رفــعــت شـــعـــارات السلمية 
والديمقراطية وعدالة التوزيع. في املقابل، 
ــثـــورات بــنــظــم أمــنــيــٍة عنيفة  قــوبــلــت تــلــك الـ
إقـــصـــائـــيـــة، بـــالـــغـــت، أحـــيـــانـــا كـــثـــيـــرة، فــي 
اســتــخــدام الــقــمــع والــعــنــف املــفــرط بــأنــواعــه 
تدمير بالدها،  ولــو على حساب  املختلفة، 
وفتحها أمام التدخل الخارجي، كما حدث 

في سورية وليبيا واليمن. 
كــانــت الـــثـــورة الــتــونــســيــة فــاتــحــة الـــثـــورات 
السلمية،  بــشــعــاراتــهــا  الــعــربــيــة وقــائــدتــهــا 
وبـــــتـــــدفـــــق الــــجــــمــــاهــــيــــر إلـــــــــى الــــــــشــــــــوارع، 
ــقــــاط الــنــظــام،  ومــطــالــبــتــهــا بــالــحــريــة وإســ
منع  مــا  لها،  التونسي  الجيش  وبانحياز 
ــرع  ــى الـــعـــنـــف، وأســ ــبـــالد مـــن االنـــــــزالق إلــ الـ
بــهــروب بــن عــلــي فــي فــتــرة وجــيــزة، فتحت 

شهية الشعوب العربية على الثورات.
وكـــــانـــــت الــــــثــــــورة املــــصــــريــــة هـــــي الـــتـــالـــيـــة 
بــأســابــيــعــهــا الــثــالثــة، والـــتـــي شــهــد الــعــالــم 
وانفتاحها.  وحضاريتها  بسلميتها  كله 
الــرغــم مــن سلمية املــظــاهــرات، قتلت  وعلى 
قــــوات الــنــظــام األمــنــيــة مــئــات املــتــظــاهــريــن 
الــشــوارع، واعتقلت مثلهم. ومع  ل في 

ّ
الــعــز

الحكم،  مــبــارك عــن  ملــا تخلى حسني  ذلـــك، 
ســـارع املــتــظــاهــرون إلـــى تنظيف الــشــوارع 
ــــي كــلــمــات  ــوا فـ ــ ــقـ ــ ــا، بـــعـــد أن وثـ ــ ــهـ ــ ــــالئـ وإخـ
ــادة الــجــيــش الــذيــن  فــضــفــاضــة أدلــــى بــهــا قــ
ــثـــورة. ويـــــوم ســقــوط  ــلـ ــاز لـ ــيـ أعـــلـــنـــوا االنـــحـ
قادها  والتي  اليمن،  ثــورة  انطلقت  مبارك، 

عادل سليمان

ــي مـــثـــل هـــــذا الـــشـــهـــر، يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،  فــ
منه،  الخامس  فى  وقبل 49عاما، وتحديدًا 
تــعــّرضــت مــصــر، ومــعــهــا ســوريــة واألردن، 
ــام الــعــدو  ــ إلــــى هــزيــمــة عــســكــريــة مـــريـــرة أمـ
ــب عـــلـــى تـــلـــك الــهــزيــمــة  ــ

ّ
ــرت ــلــــي، تــ ــيــ ــرائــ اإلســ

انــكــســار ثــالثــٍة مــن أهـــم الــجــيــوش العربية 
 
ً
وأكــبــرهــا فــي ذلــك الــوقــت، واألكــثــر خــطــورة

ــلــــى كــامــل  ــيــ ــرائــ كــــــان احــــتــــالل الــــعــــدو اإلســ
إلى  البحر  من  التاريخية،   فلسطني  أرض 
دينيٍة  مقدساٍت  مــن  مــا تضمه  بكل  النهر، 
ــا كــــل شــبــه  إســـالمـــيـــة، ومـــســـيـــحـــيـــة. وأيــــضــ
جزيرة سيناء املصرية وجزرها في خليج 
وصنافير  تــيــران  جزيرتا  وأهمها  العقبة، 
املشرفتان على مضيق تيران، كذلك هضبة 
ومــزارع شبعا  بالكامل،  السورية  الجوالن 
وقرية الغجر فى الجنوب اللبناني. وكانت 
 زلـــزلـــت الــكــيــان والـــوجـــدان 

ً
 عــنــيــفــة

ً
صـــدمـــة

العربي كله، وأذهلت العالم.
وفــــي مــــحــــاوالٍت بــائــســة المـــتـــصـــاص تلك 
الصدمة، وتخفيف وقعها على الجماهير، 
ـــظـــم الــحــكــم 

ُ
ــا فــــي وجـــــه ن ــفـــجـــارهـ ومـــنـــع انـ

املستبدة التى قادت األمة إلى تلك الهزيمة 
ــرت عــمــلــيــة تـــغـــيـــيـــٍب لــلــوعــي  ــ املــــــرّوعــــــة، جــ
العربي، قام بها سدنة السلطة من مثقفني 
ومــفــكــريــن وكــتــاب، ارتــضــوا ألنفسهم ذلــك 
ـــدور. وكــانــت الــبــدايــة إنــكــار الــهــزيــمــة، بل  الـ
وتـــجـــاهـــل املـــصـــطـــلـــح نـــفـــســـه، وتـــــم إطــــالق 
مــصــطــلــح الـــنـــكـــســـة عـــلـــى تـــلـــك الـــهـــزيـــمـــة .. 
لــتــمــريــر فــكــرة أنــهــا مــجــرد نــكــســة، وسيتم 
تــجــاوزهــا. أمــا احــتــالل الــعــدو اإلسرائيلى 
من  وأراٍض  التاريخية،  فلسطني  أرض  كــل 
ــرى،  مصر وســوريــة  ثــالثــة دول عربية أخــ
ولـــبـــنـــان، فـــهـــو عــــــــدوان، وســتــعــمــل الــنــظــم 
الــعــربــيــة عــلــى إزالــــتــــه، وهــــو مـــا تـــم إعــالنــه 
فــي مــؤتــمــرات القمة املــتــعــّددة الــتــي عقدها 
القادة العرب عقب الهزيمة، ورفعت شعار 
»إزالـــــــة آثـــــار الـــــعـــــدوان«. مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت، 

برهان غليون

ــرور أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات على  بــعــد مـ
ــة والـــــحـــــرب اإلقــلــيــمــيــة  ــوريــ ــســ الـــــثـــــورة الــ
لم  هامشها،  على  اندلعت  التي  والدولية 
يعد هــنــاك مــهــرٌب مــن أن تــقــوم املعارضة 
الــســوريــة بــمــراجــعــٍة، أو بــاألحــرى بــإعــادة 
تقييم سياسات الدول الصديقة والعدوة. 
 ال بد منها، من أجــل إعــادة 

ٌ
وهــي مراجعة

ملا  تستجيب  بديلة،  استراتيجية  بــلــورة 
الــدول وخياراتها من  طرأ على سياسات 
 
ً
تـــحـــوالت. وتــصــبــح املــســألــة أكــثــر أهــمــيــة

ــتــــحــــوالٍت تــمــس  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمـــــــر بــ
سياسة الواليات املتحدة األميركية، وهي 
ال تـــزال الـــدولـــة األكــثــر نــفــوذًا فــي املنطقة 
الــدالئــل تشير،  الــشــرق أوســطــيــة. فجميع 
أن واشنطن  إلــى  األقـــل،  منذ سنتني على 
ــيـــف والـــــداعـــــم  ــلـ ــلـــت مـــــن مــــوقــــع الـــحـ ــقـ ــتـ انـ
الــطــرف  إلـــى مــوقــف  الــســوريــة  للمعارضة 
املــتــحــفــظ الــــذي ال يـــرى خــيــارًا صــائــبــا، ال 
ــنـــظـــام، وال فـــي دعــم  فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الـ
املعارضة. وبعد أن كانت تصر على رفض 
الــتــدخــل لقلب الــحــكــم الــقــائــم فــي دمــشــق، 
حتى  تتدخل،  لن  بأنها  تجاهر  أصبحت 

من أجل فرض حل سياسي أيضا. 
وفي هذا السياق، عطلت جميع مشاريع 
تـــدريـــب )وتــســلــيــح( الــفــصــائــل الــســوريــة 
بتشكيلها،  مــنــذ ســنــتــني،  وعـــــدت،  الــتــي 
العمل  على  استثنائيا  حرصا  وأظــهــرت 
يــدًا بيد مــع مــوســكــو، بــصــرف النظر عن 
ــاع عـــن بــقــاء  ــتـــمـــرار روســـيـــا فـــي الــــدفــ اسـ
النظام السوري، وتقديم الدعم العسكري 
القوي له، كما صرفت النظر عن تدخالت 
ورفضت  املــتــزايــدة،  اإليــرانــيــة  املليشيات 
اتخاذ أي إجـــراٍء يجبر األســد على وقف 
ومتابعة  للمدنيني،  العشوائي  القصف 
الـــقـــســـري، وتفجير  الــتــهــجــيــر  ســيــاســات 
ــة، شـــهـــدهـــا الــــقــــرن،  ــيـ ــانـ ــسـ ــة إنـ ــ ــ أكــــبــــر أزمـ
مـــع اســتــمــرار عــمــلــيــات الــقــتــل بــالــجــمــلــة، 
وتـــقـــويـــض مستقبل  املــــاليــــني،  وتـــشـــريـــد 

أجيال كاملة. 
تتصرف واشــنــطــن بــوضــوح، كما لــو أن 
مصير سورية، وال أقول مصير املعارضة 
األجندة  وأن  كثيرًا،  يعنيها  ال  والــثــورة، 
الوحيدة التي تملكها اليوم في هذه البالد 
هي أجندة الحرب على اإلرهاب. لكن، من 
أيــضــا، مــن مستوى مشاركتها  الــواضــح 
الــضــعــيــفــة فـــي هــــذه الـــحـــرب، وتــحــالــفــهــا 
الكردية على  الحماية  قــوات  مع  الوحيد 
الــعــربــيــة،  الـــقـــوى  زج  وتــجــنــبــهــا  األرض، 
أو مشاركتها فيها، أن هدفها من إعالن 
هذه الحرب ليس القضاء على اإلرهــاب، 
بمقدار ما هو التغطية على تخليها عن 
املسألة  مــواجــهــة تعقيدات  فــي  املــشــاركــة 
الــســوريــة، ورفـــض االنــخــراط الــجــّدي في 
الــعــمــل عــلــى الــحــل الـــذي مـــازالـــت تــعــد به 
الــســوريــني مــنــذ ســنــوات، بــعــد أن عطلت 
وسائل  من  املقاتلني  بحرمانها  رسميا، 

الحسم، أيَّ حل عسكري. 
الــتــرجــمــة الــعــمــلــيــة لــهــذا املـــوقـــف هـــي أن 
واشنطن، في ما عدا املشاركة في الحرب 
ضــد داعـــش، واالســتــمــرار فــي دعــم قــوات 
الحماية الكردية التي تطبق أجندتها في 
الحرب على اإلرهاب، والعمل على تعزيز 
األرض  على  والعسكري  األمني  نفوذها 
التزاماٍت  بــأي  تتمّسك  تعد  لم  السورية، 

الـــطـــالب، وشـــهـــدت مــشــاركــة رائـــعـــة لــلــمــرأة 
الــيــمــنــيــة فــــي مــجــتــمــٍع مـــحـــافـــظ، واســتــمــر 
ــتـــظـــاهـــرون ســـلـــمـــيـــا، ويــتــلــقــون  ــاب يـ ــبـ ــشـ الـ
الــــرصــــاص بــــصــــدوٍر عــــاريــــة، والــــرصــــاص 
فـــرادى وبــالــعــشــرات، كما حدث  يحصدهم 
في جمعة الكرامة )13 مارس/ آذار 2011(، 
ــدًا من  ــزيـ ــعـــت دمـــــاء الـــشـــبـــاب املــــراقــــة مـ ودفـ
حتى  للثورة،  لالنضمام  الشعب  قطاعات 
على  للتوقيع  صالح  عبدالله  علي  اضطر 
تشرين  نــوفــمــبــر/  فــي  الخليجية  املـــبـــادرة 
فــقــد  الــلــيــبــيــة  الــــثــــورة  أمـــــا  ــانـــي 2011.  ــثـ الـ
ــيـــوم األول بــقــمــع الــقــذافــي  ووجـــهـــت مـــن الـ
ــرط، وبـــكـــتـــائـــب مـــؤســـســـاتـــه األمـــنـــيـــة،  ــ ــفـ ــ املـ
 
ً
وسرعان ما عرفت الثورة مستوياٍت مقلقة
من القمع، في ظل غياب مؤسساٍت مركزيٍة 
جاّدٍة، كجيش قوي يمكن أن ينحاز للشعب، 
فقد أضعف القذافي الجيش لصالح خليٍط 
من املؤسسات األمنية التابعة له. وبمرور 
ــارج لــتــســلــيــح الـــثـــورة  ــوقــــت، تـــدخـــل الــــخــ الــ
الليبية، لحماية املدن الليبية املحاصرة من 

قوات القذافي. 
الــثــورة  انــطــلــقــت  آذار 2011،  مــــارس/  وفـــي 
ــارات  ــعـ ــقـــوة شـ ــعـــت بـ ــتــــي رفـ الــــســــوريــــة، والــ
أكثر  وجـــه  فــي  عليها  وحــافــظــت  السلمية، 
 وقـــمـــعـــا، شــهــورًا 

ً
أنــظــمــة املــنــطــقــة عـــســـكـــرة

السلميون  السوريون  املتظاهرون  استمر 
يـــتـــلـــقـــون الـــــرصـــــاص وقـــــذائـــــف املـــدفـــعـــيـــة، 
تصيب املظاهرات واملدن الثائرة، حتى دفع 
انشقاق  إلــى  املــفــرط وتعنته  الــنــظــام  عنف 
مــزيــٍد مــن عناصر الجيش الــســوري، ورفــع 
الثوار السوريون السالح بشكل متزايد في 

أواخر عام 2011.
وعلى مدى السنوات الخمس التالية، دفعت 
األنظمة القمعية بالدها دفعا نحو العنف، 
الــشــوارع،  فــي  السلميني  املتظاهرين  بقتل 

تباعا،  الجديدة  السياسية  والقوى  الثورة 
في مرحلة من الخداع اإلقليمي واإلعالمي، 

لن تنمحي من الذاكرة املصرية بسهولة.
فــــي الـــيـــمـــن، وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــنـــح عــلــي 
لــة  عــبــد الـــلـــه صـــالـــح الــحــصــانــة مـــن املــســاء
عـــمـــا ارتـــكـــبـــه مــــن جــــرائــــم فــــي حــــق شــعــبــه، 
وفــقــا لــلــمــبــادرة الــخــلــيــجــيــة إال أن هــــذا لم 
يــكــفــه، واســتــمــر مــســلــســل تــعــطــيــل الـــثـــورة. 
فــي تحالٍف مع  النهاية، دخــل صالح  وفــي 
خــصــومــه الـــحـــوثـــيـــني، إلســـقـــاط الــحــكــومــة 
ــلـــثـــورة فــــي انـــقـــالب  ــة لـ ــمــ املــنــتــخــبــة والــــداعــ
عسكري آخر حــّول البالد إلى ساحة حرٍب 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، نـــظـــرًا لـــلـــدعـــم الــــــذي يــحــظــى بــه 
ــع الــســعــوديــة  الــحــوثــيــون مــن إيـــــران، مــا دفـ
وعـــددا مــن دول الخليج إلــى الــتــدخــل، وما 
ــــت الــيــمــن تــعــانــي، حــتــى هــــذه الــلــحــظــة،  زالـ
اقتصاٍد منهاٍر  الحرب في ظل  من عذابات 
وفقر مستشٍر، وأوضاع إنسانية متفاقمٍة، 
وضــعــف االهــتــمــام الــدولــي. وفــي ليبيا، لم 
تكتف دول الثورة املضادة بحقيقة ضعف 
الدولة املركزية الهائل، وتفتت الليبيني بني 

اٍت دينيٍة ومحليٍة وإقليميٍة وسياسيٍة  والء
ــٍة راســخــٍة  مــتــعــّددة، وغــيــاب مــؤســســات دولـ
آخر  انقالب عسكري  تأييد  بل عملت على 
بــقــيــادة خــلــيــفــة حــفــتــر، عــلــى غــــرار انــقــالب 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي الــعــســكــري. ونــظــرًا 
لــضــعــف املـــؤســـســـات األمــنــيــة املـــركـــزيـــة، لم 
وانقسمت  ُيـــذكـــر،  إنـــجـــاٍز  أي  حفتر  يحقق 
ليبيا إلى حكومتني، إحداهما في طرابلس 
واألخــــرى فــي طــبــرق، حــتــى يــئــس املجتمع 
الليبي وانتشار داعش  املشهد  الدولي من 
فــي ســـرت وغــيــرهــا، وتــدخــل لــدعــم حكومة 
ــراج الــبــالد  ــ الـــوفـــاق الــوطــنــي، عــلــى أمـــل إخـ
ــا ســــوريــــة، فــقــد تــمــتــرس  ــام. أمــ ــقـــسـ ــن االنـ مـ
أمــٍن طائفيٍة، وطلب دعم  قــوات  النظام في 
طائفي كذلك من مليشيات إقليمية وإيران، 
بآلة  تدخلت  والتي  إلى روسيا،  باإلضافة 
حرٍب مدمرٍة، لدعم بقاء النظام في السلطة. 
وتحولت ســوريــة إلــى ساحة حــرٍب دامــيــٍة، 
راح ضحيتها ربع مليون ســوري، وتهجر 
يــزيــد، وفــقــدت  أو  الــشــعــب  بسببها نــصــف 
الدولة السورية مئات املليارات من ثروتها 
املــاديــة والــبــشــريــة.  ولــو حــاولــنــا تلخيص 
أهــــم خــصــائــص الــعــنــف الــــذي اســتــخــدمــتــه 
األنظمة ضد الثورات، لتحدثنا عن التالي:

أوال: تأتي معظم األنظمة االستبدادية من 
خــلــفــيــاٍت عــســكــريــة، وتــعــتــمــد عــلــى خــلــيــٍط 
القمعية، والتي  األمــن  هائل من مؤسسات 

تعمل عادة خارج إطار القانون.
ثانيا: تمارس تلك األنظمة العنف بشكل 
يومي ومعتاد ومنظم، وعلى مستويات 
مختلفة، فاملؤسسات األمنية، ظلت عقودًا 
لم تتوقف عن قمع املعارضني وتعذيبهم 
وسجنهم من خالل محاكماٍت صوريٍة، أو 
عسكرية، ما ساهم من دون شك في إهدار 

فرص تطوير املعارضة وأحزابها.

ــــى قـــمـــع  ــلـ ــ ــــف عـ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــف الـ ــــوقـ ــتـ ــ ثـــــالـــــثـــــا: ال يـ
مؤسسات األمنية والتعذيب، بل يمتد إلى 
العسكر  محاكمة  تبيح  والــتــي  الــدســاتــيــر، 
ــاقـــب  ــعـ ــــني، وتــــحــــظــــر األحـــــــــــــزاب، وتـ ــيـ ــ ــدنـ ــ املـ
ــات الـــقـــضـــاء خــصــوم  ــوانــــني ومــــؤســــســ ــقــ الــ
وتحظرهم  »إرهــابــيــني«،  بإعالنهم  النظام 
وتـــجـــّرمـــهـــم، بـــل تــنــشــر مــؤســســات اإلعــــالم 
الــرســمــيــة الــعــنــف والــكــراهــيــة ضــد خصوم 
الــــنــــظــــام، وتـــــشـــــارك املــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة 
ــة فـــي الــتــعــتــيــم على  ــدولــ الــرئــيــســيــة فـــي الــ

العنف، وشرعنته داخليا وخارجيا.
ألنظمة  الرئيسي  امللجأ  هو  العنف  رابــعــا: 
االســـتـــبـــداد، وأســلــوبــهــا املــفــضــل فـــي قمع 
الثورات، وجّر الثورات إلى العنف هو غاية 
مـــن غـــايـــات الـــنـــظـــام، حــتــى يــســهــل تــشــويــه 
وتخويف  الــديــمــقــراطــيــة  الــتــحــول  عمليات 

الخارج منها.
ــا خـــارجـــيـــا  ــمــ خــــامــــســــا: تـــجـــد األنــــظــــمــــة دعــ
إقليميا ودوليا من الديكتاتوريات العربية 
ــا والـــيـــمـــني الـــغـــربـــي،  ــ ــيـ ــ وإســــرائــــيــــل وروسـ
يمدها باملال والسالح واملليشيات والدعم 
الــســيــاســي، لــقــمــع شــعــوبــهــا والـــهـــروب من 

العقاب.
ــفـــرط قـــد تضيع  ســـادســـا: تــحــت الــعــنــف املـ
السياسية  الجماعات  أبناء  بوصلة بعض 
الـــجـــاّدة ولـــو فــتــرة. ولــكــن، نــأمــل أن يرسخ 
الـــعـــربـــي وعــيــهــم بطبيعة  الـــربـــيـــع  ــاء  شـــركـ
ــنـــاديـــة بــالــحــقــوق والـــحـــريـــات  ثـــوراتـــهـــم املـ
والديمقراطية القائمة على التبادل السلمي 
محترمٍة،  دولــٍة  مؤسساٍت  وبناء  للسلطة، 
التبادل وتدافع عنه، وأن يدرك  ترعى هــذا 
 
ً
ــنـــف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ــعـ ــبــــاب طـــبـــيـــعـــة الـ الــــشــ

، ومــفــضــلــة األنــظــمــة االســتــبــداديــة 
ً
راســـخـــة

والثورات املضادة.
)كاتب مصري(

ــلـــى مــــدى األعـــــــوام الــتــســعــة واألربـــعـــني  وعـ
املعلن  القومي  الهدف  أصبح  مضت،  التي 
ــار  ــة آثـ ــ ــ لــلــعــرب هـــو تـــجـــاوز الــنــكــســة، وإزالـ
الــعــدوان، وجــرت في األنــهــار العربية مياه 
كــثــيــرة، وأريـــقـــت دمــــاء عــربــيــة أكـــثـــر، حيث 
 عسكرية تقليدية واحدة، هي 

ٌ
وقعت جولة

الــتــي  األول 1973  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  حـــرب 
عنها  وتخلفت  وســوريــة،  مصر  خاضتها 
الــعــدو  األردن شــريــكــة هــزيــمــة 1967. وقـــام 
نفسه،  العسكري  السياق  في  اإلسرائيلي، 
ــتـــوى«، أي  ــروب »مــنــخــفــضــة املـــسـ ــ بـــعـــدة حـ
النظامي  اإلســرائــيــلــي  الــعــدو  شنها جيش 
ــنــــظــــمــــات مــن  ــات املــــقــــاومــــة واملــ ــ ــركـ ــ ــد حـ ــ ضـ
غــيــر الــــدول، ضــد لــبــنــان فــي 1982، وأيــضــا 
بــذريــعــة ضـــرب منظمات  الــعــام 2006،  فــى 
املقاومة الفلسطينية في لبنان مرة، وضرب 
حزب الله مرة أخــرى، وضد قطاع غزة في 
األعوام 2008 و2012 و2014، بذريعة ضرب 
حركة حماس ومنظمات املقاومة املسلحة، 
ناهيك عن عمليات القمع والقتل والتهجير 
واإلســتــيــطــان والــتــهــويــد والـــحـــصـــار الــتــي 
ــى الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ تــمــارســهــا فـــي األراضــ

الضفة الغربية والقدس وغزة. 
والـــــــحـــــــروب   ،73 أكـــــتـــــوبـــــر  حـــــــــرب  وإلـــــــــــى 
والعمليات اإلسرائيلية منخفضة املستوى 
الــتــى أشــرنــا إلــيــهــا، كــانــت هــنــاك متغيرات 
ــعــــاهــــدات ســـالم  أخــــــــرى، أهـــمـــهـــا تـــوقـــيـــع مــ
تعاقدي بني كل من مصر واألردن، كل على 
حــــدة، والـــعـــدو اإلســرائــيــلــي، وكــــذا اتفاقية 
الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مــع  أوســلــو 
بــاإلضــافــة الـــى اتــفــاق الــفــصــل بــني الــقــوات 
واستمرار  السورية،  الــجــوالن  هضبة  على 
اللبنانية اإلسرائيلية. بعد  اتفاقية الهدنة 
كل تلك السنوات، وما صاحبها من أحداث 
ووقائع، تباينت بني الحروب واملفاوضات 
واالتــفــاقــيــاتـــ وبــعــد كــل مــا أريــــق مــن دمـــاء، 
ــرات  الــقــمــم الــعــربــيــة، واالجــتــمــاعــات  ــشـ وعـ
العادية والطارئة للوزراء في جامعة الدول 
العربية، كان ال بد من طرح السؤال األهم، 

ــرى، وال تـــريـــد أن تـــضـــّحـــي مــــن أجـــل  ــ ــ أخـ
الحفاظ على أي تحالفاٍت سابقة، ال مع 
كانت  كما  املعتدلة،  الــســوريــة  املــعــارضــة 
تسميها في مرحلٍة سابقة، وال مع الدول 
استراتيجيا  كانت تعتبرها حليفا  التي 
على  اآلن،  منذ  وتركيا.  الخليج  في  لها، 
كــل طـــرٍف أن يقلع شــوكــه بــيــده، الخليج 
ــاه األكــــــــراد،  ــاه إيــــــــــران، وتــــركــــيــــا تــــجــ تــــجــ
إسرائيل.  تجاه  والعرب  والفلسطينيون 
أما ملف الصراع السوري السوري، ومن 
املــرتــبــط به،  الــحــر  ورائـــه مصير الجيش 
 كــثــيــرًا بـــه، وربــمــا تنظر 

ً
فــلــم تــعــد معنية

إلـــيـــه عــلــى أنــــه مـــن رواســــــب الـــصـــراعـــات 
اإلقليمية والدولية في املنطقة، وال يمكن 
الــبــت فــيــه مــن دون الــتــوصــل إلـــى تفاهٍم 

إقليمي ال يزال بعيد املنال. 
مهما كان السبب وراء هذا املوقف، سواء 
أكان اعتقاد واشنطن بأنه ال توجد هناك 
 سريع للصراع الذي أصبح 

ٍّ
إمكانية لحل

متعّدد األبــعــاد والــرهــانــات، أم أن العمل 
ــذا الـــحـــل ال يـــخـــدم، فـــي الـــظـــروف  عــلــى هــ
الـــراهـــنـــة، مــصــالــحــهــا الــقــومــيــة األمــنــيــة 
فالنتيجة واحدة. وهي  واالستراتيجية، 
ــدول  أن واشـــنـــطـــن انــتــقــلــت مـــن قــائــمــة الــ
الــتــي تــدعــم املــعــارضــة الــســوريــة العاملة 
عــلــى تغيير الــنــظــام الـــســـوري، فــي املــدى 
السورية،  للمحرقة  املنظور، ووضــع حدٍّ 
إلــى قائمة الــدول التي ال يعنيها مصير 
ل 

ّ
سورية والسوريني كثيرًا اليوم، وتفض

أن تنتظر تطورات األحداث واتجاهاتها، 
قبل أن تتخذ املوقف النهائي من مسألة 
تــقــريــر مــصــيــر ســـوريـــة ونـــظـــامـــهـــا، وأن 
تعيد رسم سياستها اإلقليمية، وتحديد 
املطروحة  القضايا  جميع  في  خياراتها 
على بــســاط الــحــرب: قضية نــظــام األســد 
والــنــظــام الــبــديــل، بــشــكــٍل خــــاص، قضية 
ــرانـــي الــســعــودي،  الـــصـــراع اإلقــلــيــمــي اإليـ
الـــكـــردي، قضية  الــتــركــي  الــصــراع  قضية 
الصراع العربي اإلسرائيلي. وفي انتظار 
ذلك، ليس على السوريني سوى االنتظار 
وفجائع  املتفجرة  البراميل  تحت قصف 
ــدات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة  ــعــ تـــجـــريـــب املــ

الجديدة.
واشــــنــــطــــن  أن  املــــــوقــــــف  هــــــــذا  يــــعــــنــــي  ال 
انسحبت، أو أنها تسلم سورية لروسيا 
وايــــــران، كــمــا يــعــتــقــد بــعــضــهــم، وال أنــهــا 
تريد تجميد األوضاع، كما هي لتكريس 
الــتــقــســيــم، وال الــتــمــديــد فــي أجـــل الــقــتــال، 
الــدفــاع  تــريــد قصر نشاطها على  وإنــمــا 
ــة الــــواضــــحــــة  ــيــ ــقــــومــ ــا الــ ــهـ ــالـــحـ عـــــن مـــصـ
مبادراٍت  بأي  القيام  وتجنب  واملباشرة، 

واعتقال عشرات اآلالف وتعذيبهم، وإطالق 
السجون،  مــن  املــتــشــّددة  الدينية  العناصر 
بل وفتح الباب لصعود الجماعات العنيفة 
مــــن بـــالطـــجـــة إلـــــى مــلــثــمــني إلـــــى دواعــــــش، 
العسكرية  األنظمة  تلك  لعبة  هــو  فالعنف 
بــحــكــم خلفياتها  تــجــيــده،  فــهــي  املــفــضــلــة، 
العسكرية بعكس الثوار السلميني، كما أن 
الفوضى  العنف وخطر  البالد في  انخراط 
الجماعات  والالجئني واملجاعات وصعود 
ــة ورقـــــة  ــابـ ــثـ ــمـ ــان بـ ــ ــ ــــددة كـ ــــشـ ــتـ ــ الــــديــــنــــيــــة املـ
القمعية  النظم  تستخدمها  التي  املقايضة 
ــي مـــواجـــهـــة الـــــخـــــارج، والـــضـــغـــط عــلــيــه،  فــ
للتوقف عن دعم الثورات السلمية، واإلقرار 
بحقيقة بقائها، ضمانا لعدم انزالق البالد 
إلى  نفسها(  القمعية  النظم  لخطط  )وفــقــا 

العنف والفوضى.
في مصر، قتلت املؤسسات األمنية عشرات 
ــوارع في  ــشــ املــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــني فـــي الــ
مــــواجــــهــــات مـــســـتـــمـــرة خـــــالل الــــعــــام األول 
لـــلـــثـــورة، وصـــعـــدت قــــوى ســلــفــيــة مــتــشــددة 
إلى السطح بشكل مفاجئ، رافعة شعارات 
الــكــفــر بــالــديــمــقــراطــيــة والــــثــــورة، وشــغــلــت 
الـــنـــاس بـــصـــراعـــات ديــنــيــة وأيــديــولــوجــيــة 
طاحنة، ليثبت بعد انقالب 3 يوليو 2013 
الجماعات  تلك  أهــم  بعض  تحالف  حقيقة 
ــات األمــنــيــة  ــا نــــفــــوذًا مــــع املـــؤســـسـ ــرهـ ــثـ وأكـ
الــثــورات املــضــادة فــي العالم  نفسها، ومــع 
الـــعـــربـــي. كــمــا شـــهـــدت الــســاحــة اإلعــالمــيــة 
املـــصـــريـــة تـــســـابـــقـــا مـــحـــمـــومـــا مــــن رؤوس 
ــة، وخـــصـــوصـــا الـــداعـــمـــة  ــيـ ــربـ ــعـ األمـــــــــوال الـ
لشراء  املــضــادة  والــثــورات  للديكتاتوريات 
ــول لــلــســاحــة  ــ ــدخــ ــ ــي، والــ ــ ــــالمــ الـــفـــضـــاء اإلعــ
والعهد  الحرية  شــعــارات  حاملة  املصرية، 
 

ّ
الجديد أواًل، لترسيخ أقدامها، ثم لتنقض

على الثورة، وترفع شعارات التخويف من 

وهو.. هل تجاوز العرب النكسة؟ وهل تمت 
إزالــة آثــار الــعــدوان؟ واقــع الحال يقول )ال(، 
فالعدو اإلسرائيلي ال يزال يحتل كل أراضي 
فلسطني التاريخية بشكل مباشر، عدا عن 
قطاع غزة الذي يفرض عليه حصارًا خانقا 
 محيطه 

ً
ــّرًا وبــحــرًا وجــــوًا، ويــبــقــى مــحــتــال بـ

الـــخـــارجـــي، كــذلــك هــنــاك عــمــلــيــة اســتــيــطــان 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــ كــــبــــرى ومـــســـتـــمـــرة فـ
والــقــدس الــشــرقــيــة الــتــي يــجــري تهويدها، 
السورية،  الــجــوالن  يــزال يحتل هضبة  وال 
بــل أعــلــن  ضمها إلـــى الــكــيــان اإلســرائــيــلــي 
رسميا، كما يستمر احتالله منطقة مزارع 
شبعا وقرية الغجر اللبنانية، وعلى الرغم 
مــن انــســحــابــه مــن ســيــنــاء، هــنــاك ترتيبات 
أمــنــيــة فــي مــلــحــق خـــاص إلتــفــاقــيــة الــســالم 
مــع مــصــر، وكـــذا قـــوات مــتــعــددة الجنسية، 

وتنسيق أمني مستمر؟
الوضوح،  املوقف شديد  أن  الرغم من  على 
لهزيمة  الخمسني  الــعــام  فــي مطلع  ونــحــن 
ــا نــعــيــش أجـــــــواء الــنــكــســة،  ــنـ ــيـــو، ال زلـ يـــونـ
ــار الـــعـــدوان  ــ ــــت آثـ ــم نـــتـــجـــاوزهـــا، وال زالـ ولــ
العدو  احتالل  استمرار  في  متمثلة  قائمة، 
اإلسرائيلى األرض. ومع ذلك، تخرج علينا 
من أروقة قصور الحكم في العالم العربي، 
دعوات ومبادرات للسالم، بل لسالم دافئ. 
)كاتب مصري(

خـــاصـــة، مـــا لـــم يــتــهــّدد مــوقــعــهــا املتميز 
الذي يجعل منها، على الرغم من املظاهر، 
الــالعــب األول فــي إدارة األزمــــة الــســوريــة 
متعّددة األبعاد، سواء من خالل تحكمها 
ــتـــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــشــمــالــيــة  ــرفـ بــــــــــإدارة غـ
والــجــنــوبــيــة الـــتـــي تــنــظــم تــســلــيــح قـــوات 
املعارضة املقاتلة وتمويلها، أو تفاهمها 
ــة  ــيـ مـــع مــوســكــو لــتــحــيــيــد الـــــدول األوروبـ
من  هـــؤالء جميعا  ومــنــع  الخليج،  ودول 
السياسة  صعيد  على  عليها  التشويش 
الدولية. ويــدرك األوروبــيــون والعرب أنه 
ال يمكن تغيير شيء في املعادلة القائمة، 
من دون موافقة واشنطن، وليس بإمكان 
أي منهم القيام بأي مبادرٍة خــارج ملف 
تخفيف املعاناة اإلنسانية عن السوريني. 
كما يدرك الــروس، أيضا، أن تدخلهم في 
سورية لم يأت تحّديا للواليات املتحدة، 
الخيارات  مــع  انسجاما  بالعكس  وإنــمــا 
األميركية، وفي إطارها، وهو يشكل جزءًا 
ال يــتــجــزأ مــن هـــذه املــعــادلــة الــتــي عملت 

واشنطن على فرضها.
ــيــــس األمــــيــــركــــي أوبــــامــــا  ــرئــ ــارات الــ ــ ــيــ ــ خــ
املعروفة في رفــض التدخل في أي حرٍب 
أو مـــواجـــهـــٍة خـــــارج الــــواليــــات املــتــحــدة، 
في  رئــيــســيــا  دورًا  شـــك  دون  مـــن  لــعــبــت 
توجيه األمـــور هــذا االتــجــاه. لكن، ساعد 
على تعزيزها والتمسك بها بشكل أكبر 
ــع الــــوقــــت، عــمــق  ــتـــشـــاف واشــــنــــطــــن، مــ اكـ
الــتــنــاقــضــات الــتــي تــهــز املــنــطــقــة وتقسم 
واإلقليمية،  السورية  املتنازعة  األطــراف 
ــل، فــي  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــالــــة الـ وبــــالــــتــــالــــي، اســــتــــحــ
الــظــروف الــراهــنــة، إلــى تــســويــاٍت سريعٍة 
ومـــقـــبـــولـــة، ال فــــي الـــــصـــــراع بــــني األســــد 
واملــــعــــارضــــة، وال عـــلـــى جــبــهــة الـــصـــراع 
ــران،  وإيـ السعودية  العربية  اململكة  بــني 
وبـــني تــركــيــا واملــنــظــمــات الــكــرديــة، وبــني 

الفلسطينيني وإسرائيل. 
لــيــس مــهــمــا إن كــــان الــــوصــــول إلــــى هــذا 
ــذي يـــدخـــل املــنــطــقــة فــــي نــفــٍق  ــ املــــوقــــف الــ
لخياراٍت  الطبيعية  النتيجة  هو  أســود، 
استراتيجية واعيٍة، أم أنه ثمرة التحوالت 
الطويلة  السورية  الحرب  شهدتها  التي 
واشنطن  إدراك  بسبب  أو  وتعقيداتها، 
إلخفاق سياساتها، بعد ترّدد قادتها في 
دعم املعارضة، ورهانها على »العقالنية« 
اإليــرانــيــة املــفــتــرضــة، بــعــد الــتــوقــيــع على 
املهم  الــنــووي.  بامللف  املتعلقة  االتفاقية 
إطالقا  مستعدة  غير  تبدو  واشنطن  أن 
ألن تـــبـــذل جـــهـــودًا مـــن أجــــل إيـــجـــاد حل 
ــي الـــعـــربـــي، وال لــلــنــزاع  ــ ــرانـ ــ ــنـــزاع اإليـ ــلـ لـ
التركي  الشيعي السني املتفرع عنه، وال 
ــردي الـــــذي انـــجـــّر مـــنـــه، وال الــعــربــي  ــكــ الــ
اإلسرائيلي، وال الروسي األوروبــي الذي 
تسلم  وهــي  األطلسية.  سياستها  تــه 

ّ
غــذ

باألمر الواقع، وتستسلم له، وال ترى أي 
للتقريب  أميركية  مــبــادرٍة  أي  فــي  فــائــدٍة 
ــراٍف تنكر بعضها  بــني وجــهــات نظر أطــ
بــعــضــا، وتــرفــض االعـــتـــراف بمصالحها 
املــتــبــايــنــة، بــمــقــدار مــا تــراهــن عــلــى قــدرة 
االســتــنــزاف املــتــبــادل فــي حـــرٍب مفتوحٍة 
عــلــى دفــــع جــمــيــع الـــقـــوى املــتــنــازعــة إلــى 
ــتـــشـــاف حــــــدود إمـــكـــانـــاتـــهـــا بــنــفــســهــا،  اكـ
في مفاوضاٍت جديٍة  والدخول برضاها 

تفضي إلى تسوياٍت مقبولٍة ودائمة. 
)أكاديمي وأول رئيس 
للمجلس الوطني السوري(

ثورات سلمية وأنظمة عنيفة

متى يزيل العرب آثار العدوان؟

واشنطن... الخصم والحكم

العنف هو الملجأ 
الرئيسي ألنظمة 

االستبداد، وأسلوبها 
لقمع الثورات

ال زلنا نعيش أجواء 
النكسة وال زالت آثار 

العدوان قائمة

تريد واشنطن قصر 
نشاطها على الدفاع 

عن مصالحها 
القومية المباشرة

آراء

معن البياري

األردنية، متخّرج من جامعٍة بريطانية، اسمه  الجامعة  للشريعة في   
ٌ
يتحّدث أستاذ

أمجد قورشة، أمام جمٍع أمامه، في معرض مديحه »داعــش«، إّن أفــرادًا في التنظيم 
ر النظام السورّي إال موصوفًا بأنه 

ُ
املذكور »ربما ُيستسقى منهم الغمام«. وال يذك

نظاٌم »علويٌّ طائفيٌّ نصيريٌّ كافر«، ويمحض »اإلخــوة في جبهة النصرة« تقديرًا 
»يوتيوب«،  في  بث خطاباته  وفــي  تلفزيونية  برامج  في  الرجل  هــذا  ينشط  خاصًا. 
ويــتــوّجــه إلـــى قـــيـــادات املــؤســســات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة واالســتــخــبــاريــة فــي األردن 
عليهم«.  يضحكوا  بــأن  لألميركان  يسمحوا  »ال  أن  جديدها  مــن  وفــيــرٍة،  بنصائح 
ويتحّدث قورشة هذا باستفاضٍة عن مسلمني أبرياء يموتون في سورية، في حملة 
التحالف الدولي ضد »داعــش«، فيما »هدُم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلٍم 
واحد«... حدث، األسبوع الجاري، أن األجهزة األردنية املختصة اعتقلت هذا الشخص، 
األسبوع الجاري، وأوقفته خمسة عشر يومًا، على ذمة التحقيق، النتقاده مشاركة 
األردن في التحالف، وإلساءته إلى العالقات مع دولة شقيقة )العراق(. والعجيب، في 
حالته هذه، أنك ال تملك إال أن تتعاطف معه في أسباب توقيفه، إذ من حق املواطن 
األردنــي أن يعّبر عن رأيه فيما يخّص مشاركة بالده في حملٍة عسكريٍة خارجية، 
وأيضًا في ما يتعلق بسياسات أي دولٍة، شقيقة أو صديقة. واملفارقة أن ما يتفّوه به 
الدكتور قورشة، في شأن داعش والنصرة وسورية، وأمام مستمعيه غير القليلني في 
محاضراته، وفي برامجه التلفزيونية ورسائله املصّورة، كاٍف الستنطاقه والتحقيق 
 ضد املسيحيني، وبلغٍة طائفية، 

ً
معه، وإعمال القانون بشأنه، وإذا صّح أنه يبث كراهية

)كما يذكر منتقدوه(، فذلك مما يوجب أيضًا محاكمته. 
يرى أمجد قورشة، وهو املدّرس في أهم جامعات األردن، أن سارقي السيارات وتّجار 
رى، أيُّ منهج علمٍي درسه 

ُ
املخّدرات أخطر من داعش، وأْولى بأن تتم محاربتهم.. ت

في الجامعات التي حصل فيها على شهاداته، )جامعة بيرمنغهام إحداها(، وجعله 
ينظر في هذا األمر بهذه العني الحوالء؟ وأيُّ كفاءٍة لديه، أّهلته ليصير مقّدم برنامج 
دعوي في التلفزيون األردنــي، وهو الذي ال يرى في النظام السوري غير نصْيرّيته 
وعلوّيته، على ما يزعم؟ أيُّ نباهٍة فيه جعلته يحوز فائضًا من مديح أساتذته وطالبه 

وأنصاره، وهو الذي يحسم أن أميركا تخطط لتفجيراٍت في األردن؟
 بأفكاره األملعية هذه، األسبوع الجاري، فيما كانت 

ً
جاء خبر توقيف قورشة موصوال

وكاالت األنباء تطّير خبرًا يغِسل السويداء التي ُيحدثها في النفس أمر هذا الرجل. 
موجز الخبر أن السكان املسلمني في قريٍة فقيرة في والية فيصل أياد في باكستان 
بدؤوا يجمعون تبرعاٍت لبناء كنيسة صغيرة ألترابهم السكان املسيحيني في القرية 
 
ً
نفسها )عشرون عائلة( وأن عملية البناء بدأت، وذلك ألن هؤالء يستأجرون منزال

يقيمون فيه صلواتهم في املناسبات واألعياد املسيحية. وفي التفاصيل أن في القرية 
أربعة مساجد، وأن املطلوب لبناء الكنيسة الصغيرة سبعة آالف دوالر، وقد تم جمع 
1500 دوالر، حتى نشر هذا الخبر الذي وفد إلينا من باكستان، البلد الذي يعرف 
أجواًء من االحتراب الطائفي معلومة، وحوادث استهداف املسيحيني )نسبتهم %3 

من السكان( وكذا الصدامات بني الشيعة والسنة، غير قليلة. 
أكــان  قــورشــة،  الباكستانية هــذه ال يستطيبها أمجد  القرية  فــقــراء  بـــادرة  أن  ــٌد 

ّ
مــؤك

محتجزًا أو حــّرًا يــزاول إعجابه بجبهة النصرة، وهو الــذي يرى في »داعــش« أفــرادًا 
الداعشية  استحسانًا ممن تستوطن  وجــدت  نظنها  وال  الغمام«.  منهم  »ُيستسقى 
يهم 

ّ
تشف مــن   

ً
أرطـــاال املاضيني،  اليومني  فــي  بسطوا،  ممن  وأفهامهم،  مداركهم  فــي 

املقيت بالضحايا الخمسني في اعتداء أورالندو في أميركا. واملرّجح أن غبطة أولئك 
بالجريمة كانت ستصير نفسها لو أن الضحايا غير مثليني. واملؤكد أن أسفًا شديدًا 
سُيصابون به لو ثبت أن داعش غيُر ذي صلٍة بالواقعة، ذلك أن بيارق هذا التنظيم 
اإلرهابي السوداء تبهجهم، إذا باغتت الكفار في أورالنــدو من حيث ال يحتسبون، 
 انتباهًا وال ثناًء.

ّ
أما دفء أولئك الفقراء البديعني في القرية الباكستانية فال يستحق

أحمد عمر

والعفريت،  التاجر  وليلة« حكاية اسمها حكاية  ليلة  »ألــف  تــروي شهرزاد هانم في 
للسيد الرئيس شهريار، وفيها يأكل التاجر التمر ويلفظ نواها، فيظهر له من سراب 
يا  ابني  قتلت  ويــداه كالصواري، ويقول متهمًا:  كــاملــذاري،  رأســه  الصحراء عفريٌت 

مجرم! وبقية الحكاية معروفة ...
تروي السيدة حكاية ابنها شادي، عمره خمس عشرة سنة، وهو من هواة التصوير، 
وله صفحة علي الفيس باسم مستعار هو: سالش بورغ، االحتياط واجب في  مملكة 
مارك الزرقاء، أرض الجن واملالئكة و.. األلغام. خرج اليوم الساعة السادسة صباحًا، 
ليقوم بجولٍة لتصوير ما تيّسر من طبيعة صامتة خرساء:  وردة، شجرة، صخرة 
أرٍض  في  أرملة،  أو  مطلقة،  موحشة،  وحيدة،  فيه سيارة  الفنان  عني  فاستهوت   ...
خاليٍة في منطقة املالحة، فخرج عليه ثالثة عفاريت بشرية في زي القوات البحرية 
مع كبسة زر الكاميرا. وأحدهم بمالبس مدنية. فانتشروا  ورفعوا السالح في وجه 
الولد الفنان الذي أخذه الرعب كل مأخذ، عصبوا عينيه، وسحلوه إلى مكتٍب يحرُسه 
»الرميم«  الفضائية  املركبة  عفاريت وجنود،  واستجوبوه عن سبب تصويره هذه 
التي بدت للولد أنها كمني من أفالم الخيال العلمي. فتشوا مخازن صور كاميرته،  
وهي صور بعضها خاص، ال يجوز ألحٍد رؤيتها، إال بإذن صاحبها، وإذن النيابة 
العامة.. فحذفوها من ذاكرة الكاميرا، اتصلوا بقريبته، وأبلغوها أن »شادي« محتجز. 
أمه  آالم جراحة حديثة، واصطحبت  املشفى، وهي تعاني من  فتركت سريرها في 
املكلومة التي رقعت بالصوت عند سماع خبر احتجاز ابنها، فاملحتجز في السجون 

املصرية مفقوٌد في عهد محاربة اإلرهاب باألباتشي والرز.
وكان حظهم حسنًا أنهم ظفروا برؤيته مذعورًا قد تحّول لونه إلى األصفر .. و«الواد« 
يدافع  عن نفسه: السيارة قديمة مصدية، وليست مركبة حربية، وإيه اللي جايب الناس 
البر. لم تستطع   دول هنا.. مش القوات البحرية يبقى مكانها في البحر، وليس في 
فالثورة  التصوير،  هــواة  الشباب  ت، وتخاف 

ّ
الدولة جن أّن  له سوى  تقول  أن  قريبته 

سببها الصور يا ولــداه. ما دخل الضابط في السؤال عن الكاميرا وسعرها: غالية 
إزاي اشتريتها؟.. فقال الولد املذعور إّن الوالد جاء بها هدية عند نجاحه. فنصحه 
الضابط: سافر بره مصر علشان تعرف تصور صور ال تضرُّ بأمن الوطن... يبدو 

أنه اقترب من السيارة املحّرمة، والزم يغادر الجنة.. اهبطوا منها جميعًا.
قبل مدة، قرأت خبرًا عن مصريني، جاء لهم الجرسون بالشاي، فقال له أحدهم متأثرًا 
فاعتقلوهم  باملخابرات،  فاتصل  خيرا،  الله  جــزاك  شــاكــرًا:  التاريخية  باملسلسالت 

بتهمة اإلرهاب. سيادة الرئيس خائف من لغة عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد.
تمثيلية، عن صاحب  لوحٍة  إلــى  العظمة  ياسر  حّولها  معروفة  هناك قصة سورية 
 
َّ
بستاٍن رأى مسافرين يقيلون في ظل شجرة، فحمل إليهم من ثمار بستانه مما لذ
، فاستحلى الصياد األكبر الثمار، وطلب منه أن يبيعه البستان فرفض، 

ً
وطاب تفضال

فحجز عنه املياه،  فبارت وأجدبت األرض، واضطر أن يبيعها له بسعر نوى التمر. 
ومنذ قليل، قرأت نعوة سوريٍّ قضى في سجن تدمر اثنتي عشرة سنة، كانت معه 
الذين لهم حق  البشرية  العفاريت  اثنتي عشرة سنة، فاستحالها أحد  زوجته قبل 
الفيتو على الشعب السوري، ليس فيتو الرفض، وإنما فيتو النهب والغصب، فطلب 
يد الزوجة من زوجها فرفض. وللعاشق الراغب في الــزواج من زوجته الحسناء أخ 
يعمل رئيس فرع أمن، فاتهمه بأنه من اإلخوان آكلة التمر، فصادر الزوجة مع حملها، 
 ببنت. مصري رأى ابنه في التلفزيون، يعترف بحيازة أسلحة، فأقسم 

ً
وكانت حامال

األب مكلومًا أّن ابنه عّيل، وكان يفصفص اللب في الشارع، فخطفته العفاريت.
لــو يــتــركــونــا نــأكــل الــتــمــر عــلــى الـــحـــدود مــع الــعــدو اإلســرائــيــلــي الــحــبــيــب، ونقصفه 

ا حّررنا بيت املقدس.
ّ
بمنجنيقات نوى التمر، كن

 بيت القصيد وقمقم الحكاية: خذوا حذركم، وأنتم تأكلون  ثمار عمتكم النخلة، أو 
كم الله.

ّ
حتى البطيخ، أو البذر.. كلوه مع النوى، أو القشر، أجل

سالمة كيلة

حــني وصلنا إلــى ســوريــة، بعد امــتــداد الــثــورة مــن تــونــس، أصبح املــوقــف مــن النظام 
بالتالي، أصبح  املمانع عربيًا وعامليًا.  اليسار  واملاهيات من  املواقف،  أساس تحديد 
تصنيف الــقــوى واألشــخــاص انطالقًا مــن موقفهم مــن هــذا النظام: مــع أو ضــد. مع 
النظام أو ضده، بالتالي، مع أميركا والسعودية وقطر. حيث كان املنظور الذي يحكم 
هــؤالء يقسم العالم إلــى »ديـــار إســالم أو ديــار حـــرب«، أي مــع النظام أو مــع أميركا 
وأتباعها. وهو منظور لم يكن بحاجة إلى فهم اآلخر، ومعرفة مجمل رؤيته، بل كان 
يضع »األســاس« الــذي يقسم العالم إلى ديــار خير وديــار شر. بالضبط، ألن العالم 

هكذا وفق هؤالء، فال ثالث بينهما، فهو خير أو شر.
لهذا، يصنفني هذا اليسار بأنني مع أميركا والسعودية وقطر، وأيضًا مع »داعش« 
وجبهة النصرة. ومن الطبيعي أن أكون كذلك وفقهم، ما دمت ضد النظام السوري، 
النظر عن كل ما كتبت وأكتب عن أميركا والسعودية وقطر، وعن »داعــش«  بغض 
وجبهة النصرة والقاعدة واإلسالم السياسي )كانوا حلفاء له عكس موقفي(. ويبدو 
أنهم يغّيرون مواقفهم بسهولة شديدة، يعتقدون أن اآلخرين مثلهم يفعلون كذلك، 
والسطحية  بالشكلية  يتسم  ــذي  والـ يحكمهم،  الـــذي  نفسه  هــو  اآلخــريــن  عقل  وأن 

)وباملصطلح الفلسفي، بسيادة املنطق الصوري(.
ما أنطلق منه، بعكس هؤالء، هو التحليل االقتصادي الطبقي الذي هو أّس املاركسية 
 »

ً
التي أعتنقها. مقابل »التحليل« املنطلق من العالقة، وليس من الوجود، ليكون »تحليال

سياسيًا باملعنى السطحي للسياسة. وأضع كلمة تحليل بني مزدوجني بالضبط، ألنه 
ليس لدى هؤالء تحليل، بل »أحكام قيمة« )وباألساس شتائم تشير إلى العجز عن 
 لفئة رأسمالية 

ً
التحليل والفهم، وتغني عن املعرفة(. لهذا، أرى النظام السوري ممثال

حدين. وهو 
ّ
التقليدية مت التجارية  والبورجوازية  الجدد  األعمال  مافياوية هم رجال 

املنظور نفسه الذي أرى فيه كل النظم العربية، فالسعودية تمثل سلطة عائلية تنهب 
الذين  األعــمــال«  »رجـــال  فيها  يهيمن  التي  وأيــضــًا مصر  الخليج.  وكــذا دول  النفط، 
نهبوا االقتصاد عبر العالقة مع السلطة. وأيضًا تونس واملغرب. وبالتالي، ال يختلف 
موقفي هنا عن هناك، ومن هذا التحليل، أحّدد أدوارها ال كما يشاع في اإلعالم. وهذا 
ما جعلني أكتب مع بدء الثورات العربية: النظم العربية كلها يجب أن ترحل. فليس 
القول( هو ما يحّدد  الــســوري« )كما يحّب »األصــدقــاء«  املعلن من »الشعب  املوقف 
املوقف، وال رفضي النظام السوري هو الذي يفرض »التحالف« مع خصومه، فهذه 
« سخيفة، ال تدخل في قناعاتي، حيث أنطلق من أن هناك صراعًا موضوعيًا 

ٌ
»نظرية

لسُت معنيًا بالوقوف مع طرٍف فيه ضد آخر. بالضبط، ألن تحليلي الطبقي للنظم 
هو ما يحّدد موقفي. هناك رأسماليات تتصارع من أجل الكسب والسيطرة، ليس 
من املمكن أن يكون املاركسي مع طــرٍف فيها ضد آخــر، وإال خــرج من املاركسية 
 رأسمالية مافياوية، 

ً
ل سلطة

ّ
وبات ملحقًا بهذا أو ذاك. النظم في البلدان العربية تمث

ومرتبطة بالرأسمال اإلمبريالي، وتعمل في املجاالت التي يسمح بها، والتي تدّر الربح 
من دون مغامرة. ومن منطلق التحليل الطبقي نفسه، أطرح تجاوز الرأسمالية، وهذا 
يعني أنني في صراٍع معها، ومعنّي بتطوير القوى التي تفرض تجاوزها. وال شك في 
أن ارتباط الرأسماليات املحلية بالطغم اإلمبريالية يفرض الصدام مع تلك اإلمبريالية. 
اإلمبريالية األميركية التي أرادت »حكم العالم«، وفرضت األزمة املالية عليها التراجع، 
واإلمبرياليات األخرى، بما في ذلك الجديدة: روسيا والصني. حيث إن التنافس بينها 
هو على السيطرة واالستحواذ على األســواق، وليس على »دعــم قضايا الشعوب«، 
كما كانت تفعل البلدان االشتراكية، فقد فتح »ضعف أميركا« على ميٍل إلى نشوء 
عالم متعّدد األقطاب، وعلى دخول إمبريالياٍت منافسة، وبالتالي، فهي تتصارع من 
أجل السيطرة والنهب. وال يوصل التنافس، هنا، إلى حّد الصراع، بل يفرض تحسني 

شروط التسويات.
بمعنى أنني ضد كل النظم، وكل اإلمبرياليات، واليسار املمانع يقف مع طرٍف ضد 

آخر، وسيكتشف أنه مع إمبريالياٍت تتنافس، وال تتصارع.

حالة أردنية وأمثولة باكستانية أكل التمر في عهد السيسي

زياد خداش

ــراك تقرأ اآلن في فــراشــك؟ هل تناولت فطورك؟ 
ُ
ت عاموس عــوز: أمــا زلــت نائمًا؟ أم 

كيف هو الطقس اآلن في عراد؟ قبل دقائق، أنهيت قراءة كتابك بصفحاته السبعمئة 
 .

ً
والخمس والستني )قصة عن الحب والظالم(، قرأته على مدار شهر أو أكثر قليال

تباطأت في قراءته عمدًا، ألتأمل ما فيه من صور وجماليات لغوية وأحداث وإحاالت 
إلى التاريخ والفلسفة والسياسة. قبل أن أقرأ الحرف األول فيه، وضعته في حجري، 
 إلى شجرة اللوز العارية »وتفعفلت« تحتها بهذه األسئلة: هذه ليست 

ً
ونظرت طويال

سيرة توماس مان أو ماركيز أو سارتر أو ساراماغو أو فرجنييا وولف.. هذا أدب 
مع  هستيري  بشكل  التاريخية  روايته  تتناقض  إسرائيلي،  لروائي  مختلف  سيرة 
رواية شعبي، مقدسي النشأة، ترّبى في بيت صهيوني متطرف ومثقف )عم والده 

هو يوسف كالونز رئيس قسم األدب العبري في الجامعة العبرية في القدس(.
موقفه متذبذٌب من قضية شعبي، فمّرة هو مع قصف غزة )بشكل مركز ومحدود( 
 ضــد االحــتــالل، كيف ســأقــرأ ظــالم عــامــوس وحــّبــه إذًا؟ مــا الــذي ســوف أجــده 

ً
ومـــرة

 على 
ّ

، ألطــل
ً
 فضولية

ً
 تاريخية

ً
 معرفية

ً
قـــراءة إذًا  أقــرؤه  ملــاذا ال  بــه؟  هناك، ألستمتع 

تاريخ القدس من منظار اآلخر الذي يعيش أحالم تاريٍخ غريبة، وهواجس أسطورية 
ق، إال على أنقاض حرية بالدي وسيادتها وتاريخها، هل 

ّ
ودينية، ال يمكنها أن تتحق

معايير  مع  يتضارب محتواه وعالماته  بــأدٍب  وبنائيًا  االستمتاع جماليًا  باإلمكان 
العدالة والحرية اإلنسانية؟ هل تلتقي العنصرية مع الفن؟ هل أقدر على قراءة حاييم 
، نازعًا عنها الحموالت العنصرية؟ هل في وسع 

ً
 محايدة

ً
 فنية

ً
 جمالية

ً
بياليك قراءة

مستوطٍن إسرئيلي في أرض رام الله قــراءة قصيدة »العب النرد« ملحمود درويش 
، مستمتعًا بصورها وبنيانها ولغتها ومجازاتها، بعيدًا عن إشاراتها 

ً
 شعرية

ً
قراءة

التاريخية، وخلفياتها الوطنية الفلسطينية؟ الفنانون اإلسرائيليون الذين يسكنون 
كيف  حقًا؟  فنانون  هم  هل  الفلسطينية،  حــوض  قرية  في  املطرودين  العرب  بيوت 
؟ هل نستطيع االستمتاع 

ً
رد أصحابها منها عنوة

ُ
يلتقي الفن مع السكن في بيوٍت ط

بلوحاتهم؟ أسئلة كثيرة تحت شجرة اللوز العارية، وفي حضني ظالمك وحبك يا 
عاموس.  أحببت كتابك، ألنه أرهقني بالغضب، واملتعة، نعم املتعة، على الرغم من كل 
الفظاعات التاريخية واملغالطات واألوهام املرعبة التي آمنت بها شخصياتك. أعرف 
أنك كنت ابن مناخك التربوي الصهيوني املتطّرف، وأنك نقلت تمامًا ما كنت شاهدًا 
عليه كطفل وصبي، لكني أريدك أن تعرف أن ثمة بشرًا آخرين، كانوا يعيشون في 
القدس نفسها التي عشت فيها في تلك الفترة، يبدعون أدبًا وفنًا، ويعيشون حياتهم 
شاهدًا  كنت  التي  الفظيعة  شخصياتهم  أحــالم  وأن  بيوتهم،  ويسكنون  ويحلمون 
عليها جّردتهم من هذه البيوت وشردتهم في منافي األرض، كان ثمة مبدٌع اسمه 
القطمون في بيٍت جميٍل  خليل السكاكيني، هل سمعت به يا عاموس؟ يعيش في 
بناه مع العائلة بتؤدة الطير، ولهفة رموش العينني، وحب العاشق وشوق املنفي، سكن 
فيه  10 سنوات تقريبًا مع زوجته أم سري وابنتيه دمية وهالة وابنه سري، قبل أن 
تجتاحه وتنهبه أساطير الذين صّورتهم في كتابك، كأنهم خلفاء الحقيقة والسالم 

والثقافة والحب على األرض، أو كأنهم سكان األرض الوحيدون.
 كنت أشعر بغضب، وأنا أقرأ ما تسرده عن أخبار ومواقف أدباء وشعراء وأكاديميني 
ايسيديك،  وبتسالئل  عجنون،  يوسف  أمــثــال:  الــقــدس،  فــي  يعيشون  يهود  مثقفني 
وجـــرشـــون حـــورجـــني، ويــوحــنــان طــبــرســكــي، ويــســرائــيــل زراحـــــي، وحــايــيــم تـــورن، 
وبنتسيون نتنياهو وآخرين، وأقول في نفسي: هل هذه قدسنا التي تتحدث عنها؟ 
السكاكيني، ونخلة زريـــق، وبندلي  عــاش فيها خليل  التي  الــقــدس  هــل هــي نفسها 
النشاشيبي، وعيسى  الحسيني، وإسعاف  الجوزي، وعــادل جبر، وإسحق موسى 
العيسى، وخليل بــيــدس، وآخــــرون. عــامــوس، على الــرغــم مــن كــل شــيء، استمتعت 
بلغتك العالية والشفافة، وإشاراتك الفلسفية وشعريتك، وعمق تحليلك وتصويرك 
شخصية والدتك املنتحرة، غنية الروح التي هّزتني، وبأسلوبك البنائي السردي املتني 
والحلمي، وبعثرتك الجمالية زمن أحداث السيرة، تلك البعثرة التي تشبه الحياة تمامًا.

خيبة اليسار الممانعإلى عاموس عوز
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ــا لـــلـــثـــورات  ــمـــوذجـ قـــدمـــت تـــونـــس لــلــعــالــم نـ
الــيــوم  هــي  وهـــا  حــدوثــهــا.  وكيفية  السلمية 
تـــقـــدم نـــمـــوذجـــا آخــــر فـــي الـــزهـــد بــالــحــكــم، 

والرغبة في مشاركة اآلخرين فيه.
في بلد عاش عقودًا طويلة في ظل الحزب 
الـــواحـــد والــفــكــر الـــواحـــد والــزعــيــم األوحــــد، 
ــــذي يــقــتــل فــيــه بــشــار األســد  وفـــي الــوقــت ال
الوقت  الحكم، وفي  البقاء في  شعبه ملجرد 
ــذي يــحــكــم فــيــه الــعــســكــر مــصــر بقبضٍة  ــ ال
فيها،  السلطة وحبا  من حديد، خوفا على 
وفي وقــٍت يعجز فيه الفرقاء في ليبيا عن 
التوافق، يبدي السياسيون في تونس تعففا 
عن السلطة، كالذي أبداه يوسف حني راودته 
ــرأة الــعــزيــز. اقـــتـــرح رئــيــس الــجــمــهــوريــة،  ــ امـ
الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي، تــكــويــن حــكــومــة 
وحدة وطنية، يشارك فيها كل من االتحاد 
الصناعة  واتــحــاد  للشغل،  التونسي  الــعــام 
الراغبة  املعارضة  مكونات  وبقية  والتجارة 
فـــي تــحــمــل أعـــبـــاء الــحــكــم، عــلــى حـــد قــولــه، 
يــتــضــح أن الــســبــســي ال يــرغــب فـــي تحمل 
ــده. بل  ›‹أعـــبـــاء الــحــكــم‹‹ كــمــا أســمــاهــا وحــ
يرغب في مشاركة اآلخرين له في السلطة. 
الرغم  إذ على  السبسي،  الــذي خبره  األمــر 
من تقدم حزبه، نداء تونس، في االنتخابات 
النهضة  حــركــة  إشـــراك  فضل  التشريعية، 
ــاق تــونــس  وحـــزبـــني آخـــريـــن، هــمــا حـــزب آفــ
وحــــزب الــوطــنــي الـــحـــر، مـــع أن األمــــر كلفه 
وفي  انشقاقات عديدة في صفوف حزبه. 
الوقت الــذي أعــرب فيه السبسي عن رغبته 
مــشــاركــة اآلخـــريـــن مــعــه فـــي الــحــكــم، أبـــدت 
أطـــراف عــديــدة زهــدهــا فــي السلطة والحكم 
معا. ذلك أن االتحاد العام التونسي للشغل 

صــرح إنــه لــن يــشــارك فــي حكومة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن دعـــمـــه مـــبـــادرة 
ــاد  ــحـ ــــض كــــل مــــن االتـ تــشــكــيــلــهــا. كـــمـــا رفـ
التونسي للصناعة والتجارة وحزب الجبهة 
ويدفعنا  الحكومة.   في  املشاركة  الشعبية 
التساؤل:  إلــى  السلطة  ممارسة  فــي  الــزهــد 
هـــل الــحــكــم فـــي تــونــس لـــم يــعــد مــغــريــا إلــى 
ــل فـــقـــدت الــســلــطــة بــريــقــهــا  ــد؟ هــ ــــحــ ــذا ال ــ هـ
الــدرجــة؟ أم أن وراء هذا  ورونقها إلــى هــذه 
التزهد الظاهري خفايا وخلفيات؟  علمتنا 
ــا وشــــواهــــد الـــتـــاريـــخ  ــ ــهـ ــ الـــســـيـــاســـة ودروسـ
القديم منه واملعاصر أن األحزاب السياسية 
ليست جمعيات خيرية، وأن وراء كل بادرة 
ــيـــم ســـيـــاســـي، هـــنـــالـــك حــتــمــا  اقـــتـــرحـــهـــا زعـ
ــاب ومــســبــبــات.  ــبـ مــصــلــحــة وخــلــفــيــات وأسـ
ــادرة الــســبــســي لـــم تــــأت رغــبــة  ــبـ يــبــدو أن مـ
في إشــراك اآلخرين لينعموا بنعيم الحكم، 
 أيضا على أن تونس أصبحت 

ً
وليست دليال

الديمقراطيات  مــن  حتى  أكــثــر  ديمقراطية 
الرئيس  املتأمل ملبادرة  العريقة، بل يالحظ 
التونسي أن األخير يرغب في توزيع الفشل 
توزيعا عادال، على كل األحــزاب واملنظمات 
فــي الــبــلــد. يــريــد السبسي اإلقــنــاع بـــأن كل 
لــم تجد نفعا. وأن مــا مــن حزب  الــخــيــارات 
قادر اليوم على حسن إدارة البلد، بدليل أن 
إيجاد حلول  الكل شــارك، والكل عجز عن 
الوصول  ومــخــارج. هــذا مــا يرنو السبسي 
إلــيــه مـــن مـــبـــادرتـــه، حــتــى ال يــتــحــمــل حــزب 
نداء تونس وحده مسؤولية األزمة الخانقة 
ــتــي تــعــيــشــهــا تــونــس هـــذه الــفــتــرة، والــتــي  ال
هذا  على  الوضع  استمر  ما  إذا  تتفاقم  قد 
 على 

ً
النحو. كما تعد مبادرة السبسي دليال

يتحملها  أن  أكبر من  اليوم  تونس  أزمــة  أن 
حزب واحد أو حزبان. لذلك، يرغب السبسي 
للشغل،  التونسي  العام  االتحاد  في إشــراك 
املــنــظــمــة الــنــقــابــيــة األولــــى فــي تــونــس، حتى 
فبإشراك  اجتماعية مباشرة،  تتحقق هدنة 
االتــحــاد فــي الــحــكــم تتخلص الــحــكــومــة من 
االحتجاجات واإلضرابات التي كان ينفذها، 
ــر وســيــلــة غــيــر مــبــاشــرة  كــمــا ســيــكــون األمــ
التي  إلبعاده عن بعض األحــزاب السياسية 
كــانــت تستند عــلــيــه بــصــفــة غــيــر مــبــاشــرة. 
ويفسر الخوف من االنفراد بالحكم والزهد 
بها تونس،  الــتــي تمر  ــات  األزمــ بــتــعــّدد  فيه 
والتي ورثت جلها عن النظام السابق. تركة 
القطاعات  ضمت مشكالت عديدة في جل 
تــقــريــبــا، انــضــاف إلــيــهــا بــعــد الـــثـــورة عامل 
جديد، هو اإلرهاب. ويكاد ال يختلف اثنان 
على أن األزمة في تونس ليست في طريقها 
إلى االنفراج، فكل املعطيات واألرقــام تثبت 
ذلــــك، فــالــوضــع االقـــتـــصـــادي يـــــزداد ســـوءا 
البطالة في  مــع كــل يــوم يمر، كما أن نسب 
عطلت  احتجاجات  وتصاحبها  بل  ارتفاع، 
الدولة  الفوسفات، ما كبد  إنتاج  خصوصا 
خــســارة قـــدرت بخمسة مــلــيــار ديــنــار. وال 
الوضع  تــونــس زاد  فــي  اإلرهــــاب  أن  ننسى 
إذ  ملكافحته،  الباهظة  للكلفة  نــظــرا  تــأزمــا، 
تـــقـــدر كــلــفــة مــقــاومــة اإلرهــــــاب فـــي تــونــس 
ــار. هـــذا إلـــى جــانــب  ــنـ بــثــمــانــيــة مــلــيــارات ديـ
تأثيره املباشر على القطاع السياحي الذي 
تـــضـــّرر بــشــكــل مــلــحــوظ، خــصــوصــا بعد 
عمليتي باردو وسوسة، إذ بلغت الخسائر 

1,7 مليار دينار.
شهرزاد بن جدو )تونس(

لسيطرة  الخاضعة  العراقية  الفلوجة  مدينة  تشهد 
تنظيم داعـــش مــعــارك طــاحــنــة بــني الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
أخــرت  الــتــي  األمــــور  أبـــرز  ولــعــل  التنظيم،  ومسلحي 
ــدالع انــطــالق  ــ ــقـــوات الــعــراقــيــة إلــيــهــا مــنــذ انـ دخــــول الـ
تحريرها هو القراءة الخاطئة من املسؤولني العراقيني، 
كما أن مــوعــد انــطــالق املــعــركــة حــاء بــقــرار سياسي 
وليس عسكري، وما على القوات املسلحة العراقية إال 
تنفيذ األوامر والبدء بالهجوم. كانت القوات األميركية 
تروم البدء بمعركة املوصل، أوال، وذلك إلبعاد فصائل 
العسكرية،  الشعبي من املشاركة بالعمليات  الحشد 
ــــى املـــوصـــل، وتـــرك  ــنــهــم مـــن الـــوصـــول إل

ّ
ــدم تــمــك ــ وعـ

الفلوجة، ولعل من  العسكرية حول محيط  مواقعهم 
التي جعلت اإلدارة األميركية  أبرز األسباب األخــرى 
 في الهجوم، هو أن املدينة 

ً
تعطي مدينة املوصل أولوية

كبيرة جدًا، وتفوق الفلوجة بأضعاف، وهذا ما يجعل 
غلق  على  قــادريــن  غير  اإلرهــابــي  التنظيم  عناصر 
جميع الثغرات في املدينة، ما يسهل عملية االقتحام 
بشكٍل أسهل من مدينة الفلوجة ذات الحجم املناسب، 
واملالئم لقدرات التنظيم الدفاعية. املعروف أن تنظيم 
داعــش عندما يراهن على مدينة لن يخرج منها إال 
وأصبحت أثرا بعد عني، وهذا ما حصل في كوباني 
السورية، وبيجي والرمادي العراقيتني، حيث لم يبق 
فــي تلك املـــدن مــنــزل أو بناية إال وأصــبــحــت ركــامــا، 
ــعــشــوائــي واملــفــخــخــات والــعــبــوات  بــفــعــل الــقــصــف ال
الـــدور واملــبــانــي في  الــتــي كــانــت تنفجر فــي  الناسفة 
ــنـــف، واســـتـــخـــدام مختلف  مـــعـــارك شـــــوارع هـــي األعـ
داخــل  والثقيلة  واملتوسطة  الخفيفة  االسلحة  أنـــواع 
املدن والقصبات التي يتواجد فيها عناصر التنظيم. 
إصرار التنظيم على التمسك بالفلوجة، لرمزية هذه 
املدينة ولتاريخها الحافل بمحاربة األميركان، جعله 
إليها،  العالم موجهة  يراهن عليها كثيرًا كون عيون 
الحملة  العالم، مستغال  إلــى  يبعث رسائل  أن  ويريد 

القوات  لعله يحرز نصرًا على  املدينة،  في  اإلعالمية 
استراتيجية  أهمية  للمدينة  أن  كما  فيها،  العراقية 
وحــيــويــة كــبــيــرة، وهــي أهــم طــرق إمـــداد بــني الشمال 
والجنوب، وطاملا كانت مصدر قلق وتهديد للعاصمة 
لــهــا. حــاولــت الحكومة  الــبــلــدات التابعة  بــغــداد واملـــدن 
على  الجنوبي،  محورها  من  املدينة  اقتحام  العراقية 
املحاور تحصينا  املحور من أشد  أن هذا  الرغم من 
من  التنظيم، وسبب ذلك عدم وجود فصائل الحشد 
إبعاد  العراقية  الحكومة  تحاول  حيث  فيه،  الشعبي 
الحشد عن املدينة وعدم إشراكه في املعركة، من أجل 
وهناك  املعركة،  لهذه  الدولي  التحالف  دعم  استمرار 
فصائل من الحشد الشعبي متهمة بارتكاب جرائم 
ضــد أبــنــاء املــديــنــة املــدنــيــني، بــاعــتــراف الــقــائــد الــعــام 
الحكومة  أخــطــأت  الــعــبــادي.   املسلحة حيدر  للقوات 
العراقية في قراءة هذه املعركة وحسمها، والتي كان 
بــدايــة شهر رمــضــان، بحسب  مــقــررا حسمها قبل 
والرطبة،  هيت  فــي  مــا حصل  غـــرار  على  تقديراتها 
غير أن كثرة األلغام املزروعة وشبكات األنفاق التي 
حفرها التنظيم، ووجود أكثر من خمسني ألف مدني 
داخلها، حالت دون حسم املعركة، حسب التوقيتات 
املعارك  ومــازالــت  العراقية،  الحكومة  وضعتها  التي 

مستمرة وسط تحرك بطيء وحذر.
الــقــوات  لــصــالــح  الــفــلــوجــة عسكريا  مــديــنــة  ستحسم 
فعامل  الزمنية،  مدتها  طالت  وإن  العراقية،  املسلحة 
ــرازه مــن تقدم  الــوقــت ليس مهما بقدر مــا يمكن إحـ
مكافحة  فــقــوات  فــيــهــا،  التنظيم  عــنــاصــر  واجــتــثــاث 
اإلرهاب واألجهزة العسكرية األخرى املشاركة معها، 
أصبح لديها الخبرة في معارك حرب الشوارع، وكيفية 
التعامل مع الجماعات اإلرهابية بفضل الحروب التي 
التي  واالنتصارات  األخــيــرة،  السنوات  في  خاضتها 

حققتها في املعارك التي خاضتها ضد التنظيم.
عمر الجبوري )العراق(

فضاء مفتوح

آراء

مالك ونوس

ــريــــب أن يــــجــــري تـــحـــجـــيـــم الـــهـــجـــوم  ــغــ ــن الــ ــ مـ
اإلرهــــابــــي الـــــذي اســـتـــهـــدف مــلــهــًى لــيــلــيــا في 
مدينة أورالندو األميركية، والدوس على دماء 
ضحاياه، ليصغر، فيسقط من حادث مأساوي 
ومصيري، يالمس سالمة كل مواطن أميركي، 
إلـــى فــعــل تــســويــٍق انــتــخــابــي، جـــاء فــي الــوقــت 
 التفات موظفي هذا االعتداء 

َ
املناسب. فِعَوض

ــى تـــداعـــيـــاتـــه وآثــــــــاره عـــلـــى حـــيـــاة الــشــعــب  ــ إلـ
األميركي وأمنه، سارعوا إلى وضعه في خانة 
 يحيله إلى رؤياه 

ٌّ
السباق االنتخابي، وأخذ كل

االنتخابية على  التي بنى حملته  وأولوياته 
أسسها. ذلك كله في حني لم يفعل املسؤولون 
املرشحون  يضع  أو  ينبغي،  مــا  األمــيــركــيــون 
لحماية  وواقعية،   

ً
ناجعة تــصــوراٍت  للرئاسة 

بالتحديد،  أو  كهذه،  هجماٍت  من  مواطنيهم 
من هجمات ينفذها تنظيم داعش الذي تبنى 

ذها بانتمائه له. 
ّ
العملية، واعترف منف

ــوم أورالنـــــــــدو  ــجــ ــانــــت دوافـــــــــع مـــنـــفـــذ هــ أيــــــا كــ
الــذي وقــع يــوم 13 يونيو/حزيران  اإلرهــابــي 
وأيـــا  الــــجــــاري، وراح ضــحــيــتــه 49 شــخــصــا، 
اته الدينية  كانت ارتباطات مرتكبه، أو انتماء
العقائدية، فهو جاء في الوقت الحرج من  أو 
ســبــاق االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، ليفعل فعلته 
ويــقــلــب املـــوازيـــن، ويــغــّيــر فــي اســتــراتــيــجــيــات 

حلمي األسمر

نشأت جماعة اإلخوان املسلمني في األردن قبل 
ما يزيد عن نصف قرن بكثير، في كنف امللك 
عبد الله األول الذي كان يشرع للتو في بناء 
مملكٍة ناشئٍة على تخوم فلسطني التاريخية 
طرًا عربيا 

ُ
التي كانت تلفظ أنفاسها األخيرة، ق

لم يخرج من االنــتــداب إال للدخول في أخطر 
ويبدو  عربي،  بلد  شهده  استيطاني  احتالل 
ــحــكــمــة فــي تــزامــن الحدثني 

ُ
أن »املــصــادفــة« امل

لعبت دورًا فريدًا في منح »الجماعة« وضعا 
امللكية، حتى إن نشاطات  الرعاية  خاصا في 
كثيرة لها كانت تتم برعاية رسمية مباشرة 
مــن املــلــك، أو أحــد أعــضــاء الحكومة، ولــم يكن 
غريبا في تلك الحقبة أن يعرض امللك عبد الله 
األول على مؤسس جماعة اإلخوان املسلمني، 
اإلمــــــام حــســن الـــبـــنـــا، االســـتـــقـــرار فـــي األردن، 
فــي إحـــدى زيـــاراتـــه عــّمــان، ومــنــحــه الجنسية 
األردنـــيـــة، ودمــجــه فــي الــحــيــاة السياسية في 
اململكة الفتية، إال أن البنا اعتذر برفق للملك، 
وعاد إلى بــالده. وحينما اعتلى العرش امللك 
نفسها،  بالرعاية  الجماعة  حظيت  الحسني، 
 قــانــونــيــا أكــثــر تــنــظــيــمــا، بعد 

ً
وأخـــــذت شــكــال

أن كــانــت قــد سجلت فــي عــهــد املــلــك املــؤســس 
خيرية،   

ً
سياسية  

ً
اجتماعية  

ً
شــامــلــة  

ً
جــمــاعــة

بقراٍر من مجلس الــوزراء آنــذاك، وحني وقعت 
محاولة انقالب الخمسينيات، وقفت الجماعة 

املــرشــحــني، إن لــم يحسم نــتــائــج االنــتــخــابــات 
لـــهـــذه  املــــرشــــحــــون  كــــــان  اآلن. وبـــيـــنـــمـــا  ــذ  ــنـ مـ
االنـــتـــخـــابـــات يــضــعــون نــصــب أعــيــنــهــم املـــدن 
والواليات األميركية الكبيرة، لتكون الفيصل 
ــنــــدوق االقـــــتـــــراع، ربـــمـــا يـــقـــّيـــد ملــديــنــة  فــــي صــ
أورالنـــــــــدو الـــصـــغـــيـــرة أن تـــكـــون هــــي مــصــدر 
ــّدد رئــيــس الـــواليـــات  الـــصـــوت الــحــاســم، وتـــحـ

املتحدة املقبل، ال تلك املدن أو الواليات. 
وجــاء االعــتــداء كأنه ليخدم املــرشــح للرئاسة 
األمــيــركــيــة عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، دونــالــد 
م بلحنه، 

ّ
بالترن الــرجــل، وبــدأ  فتلقفه  تــرامــب. 

فــلــم يــبــُد حــزيــنــا لــســقــوط الــضــحــايــا، بــقــدر ما 
بفضل  التهاني،  بتلقيه  معترفا  مشرقا،  بــدا 
ق هواجسه وتحذيراته التي جاء املعتدي 

ّ
تحق

إلــى مؤيديه، وإلى  لــه، ويــرّدهــا هو  ليكّرسها 
ــريــــن لـــيـــســـوا فــــي صـــفـــه، عـــلـــه يــســتــمــيــلــهــم  آخــ
عونه  ويكونون  غريمه،  من صف  ويسحبهم 
فــي انتصاره ووصــولــه إلــى الكرسي فــي يوم 
االنـــتـــخـــابـــات الــــقــــريــــب. وهـــــو لـــذلـــك اســتــعــاد 
خطابه العنصري املعادي للمسلمني، مخرجا 
إيــاهــم مــن دائــــرة تشكيل الــخــطــر، إلـــى دائـــرة 
والتستر على مرتكبه،  بــه،  بالتسّبب  االتــهــام 
بــيــاٍن أصـــدره بعد  قـــال، فــي  أو مرتكبيه. فقد 
الهجوم، إنه تنبأ بحدوث عملياٍت كهذه، وأنه 
يتوقع حدوث عملياٍت أخرى، ربما أسوأ منها. 
التالي  اليوم  ألقاه في  أضــاف، في خطاٍب  ثم 

بقوٍة في وجــه االنقالبيني، وانــحــازت للقصر 
ت األحزاب 

ّ
وحاربت تحت رايته، حتى إذا ُحل

إثــــر فــشــل املـــحـــاولـــة، بــقــيــت الــجــمــاعــة تعمل 
فيما  واجــتــمــاعــي،  كتنظيم سياسي   ،

ً
وحــيــدة

توارت بقية التنظيمات، إما تالشيا أو نزواًل 
لـ  حسب 

ُ
ت الــحــادثــة  تلك  األرض. وظــلــت  تحت 

 من مآثرها على الحكم في 
ً
»اإلخــوان« واحــدة

املــســلــمــني هــنــا )أو  لـــإخـــوان  األردن، ويــحــلــو 
اســتــمــرار  ُيــرجــعــوا  أن  ــــل(  األقـ عــلــى  لبعضهم 
 
ً
وجودهم تنظيما إلى أنهم مسجلون جماعة
ولــيــس حــزبــا، حــيــث شــمــل قـــرار حــل األحـــزاب 
ألنهم  واستثناهم،  املــوجــودة  التنظيمات  كل 
ــان الــســبــب  ــ ــــي الــحــقــيــقــة، كـ ــا. وفـ لـــيـــســـوا حــــزبــ
صــائــبــا مـــن الــنــاحــيــة الــشــكــلــيــة، لــكــن الــســبــب 
الحقيقي لإبقاء على التنظيم وقفته الحازمة 
إلـــى جــانــب الــقــصــر املــلــكــي فــي وجـــه األحــــزاب 

القومية واليسارية، واملد الناصري أيضا.
لــإخــوان، منذ  امللكية  الــرعــايــة  وقــد استمرت 
 شـــابـــت عــالقــتــهــم بــالــدولــة 

ْ
ذلــــك الـــحـــني، وإن

بــعــض الــفــتــرات الــســاخــنــة، عــّبــرت عــن نفسها 
ــــي الــتــنــظــيــم  ــاء وقــــــيــــــادات فـ ــ ــــضـ بـــاعـــتـــقـــال أعـ
ــد بــلــغ أوج هــذه  اإلخـــوانـــي ومــضــايــقــتــهــم، وقـ
السخونة في الثمانينيات من القرن املاضي، 
الخناق على »اإلخـــوان«  الــدولــة  حــني ضّيقت 
الــدولــة.  ومنعتهم مــن االنــخــراط فــي مناصب 
ولم تمنع األزمــات العارضة بني الطرفني من 
اســتــمــرار »اإلخـــــوان« فــي تــأكــيــد وقــوفــهــم إلــى 

اتها،  بالدهم منيعة ضد إرهاب داعش واعتداء
مــدفــوعــني بمعطياٍت ســلــمــوا بــهــا، وارتــاحــوا 
بــنــاًء  التنظيم،  بــمــحــاربــة  فــاســتــهــانــوا  إلــيــهــا، 
عليها. فعلى عكس موقع أوروبا، اعتبروا ُبعد 
الوطن  الصراع في  موقع بالدهم عن مناطق 
العربي ومناطق انتشار »داعش« فيه، والتي 
الــتــي يصعب  الــهــجــرة  مــوجــات  تنطلق منها 
اعتبروه  األميركية،  الــشــواطــئ  إلــى  وصولها 
عامل أماٍن لهم ضد التنظيم، وشنه الهجمات. 
وطبعا، هم بذلك تناسوا أن من شنوا هجمات 
 من الجيل الثالث من 

ٌ
باريس وبروكسل شبان

املهاجرين املسلمني، ولم َيقِدموا بعد الحروب 
التي اندلعت في املنطقة وظهور داعش فيها.

وفــي وقــٍت قــال فيه الرئيس األمــيــركــي، بــاراك 
أوباما، إنه لم تتوفر أدلــة تشير إلى أن منفذ 
االعتداء تلقى توجيهات من الخارج، أيد مكتب 

باتجاه سن قانوٍن جديٍد لالنتخابات، سمي 
قـــانـــون الـــصـــوت الــــواحــــد، لــلــحــّد مـــن الــنــفــوذ 
اإلخـــوانـــي فــي الــشــارع الــســيــاســي. ولــعــل تلك 
الـــحـــقـــبـــة، مــــع مــــا رافـــقـــهـــا مــــن ســــقــــوط ذريــــع 
الساحة  على  والــيــســاري،  القومي  للطرحني، 
الــعــربــيــة بــرمــتــهــا، دفــعــت الــقــصــر إلــــى إعــــادة 
حــســابــاتــه تـــجـــاه الـــجـــمـــاعـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
عودتها إلى املشاركة باالنتخابات البرملانية 
فيما بعد، بعد أن اكتشفت عقم املقاطعة، وما 
لــحــق بــهــا مـــن تــهــمــيــٍش وتــضــيــيــق، وتــلــويــح 
على الئحة  بإمكانية وضعها  غربي  أميركي 
املنظمات »اإلرهابية«، بعد أحداث 11 أيلول/ 
سبتمبر، كما حصل مع حركة حماس، وهي 

الشق اإلخواني في فلسطني.
الربيع  وإضافة إلى ما سبق، بدا أن حقبة 

أن  الكالم، مضيفا  الفيدرالية هذا  التحقيقات 
اإلنترنت.  عبر  التطرف  اعتنق  االعتداء  منفذ 
وهـــو أمـــر يــديــن الــرئــيــس أوبـــامـــا، وغــيــره من 
املسؤولني األميركيني، كما ويدين هذا الجهاز 
عــدم  مــوضــوع  فــي  األمــنــي، بسبب تساهلهم 
محاربة مواقع تنظيم الدولة اإلسالمية على 
األرض، ومواقعه على اإلنترنت بعدم السعي 
إلى إقفالها. وهي مواقع، يبدو أن استخدامها 
العالم  الجهاديني في  انتقل من حالة تجنيد 
لــصــالــح داعـــش إلـــى حــالــة التنسيق مــن أجــل 
ــداءات بــأســالــيــب جـــديـــدة، وهــي  ــتــ تــنــفــيــذ االعــ

ر التنظيم منذ فترة باتباعها. 
ّ

أساليُب بش
ــا اعـــــتـــــداء أورالنــــــــدو  ــايـ ــا هــــو حــــظ ضـــحـ ــمــ ربــ
السباق  يتزامن مع حّمى  أن  العاثر،  وذويهم 
عموما،  األميركيني  حظ  هو  كما  االنتخابي، 
 ،

ً
ــة ــيـــون فـــرصـ ــركـ ــيـ فــــال يـــجـــد املــــســــؤولــــون األمـ

يــركــنــون فــيــهــا، لــيــتــفــّكــروا فـــي هـــذا االعـــتـــداء، 
اٍت، أو مــا يمكن أن  وفــي مــا سبقه مــن اعـــتـــداء
يتبعه، فيتعمقون في التفكير، مدفوعني بآالم 
والقالقل  للتطرف  حــلــوٍل  إليــجــاد  الــضــحــايــا، 
والــحــروب الــتــي تجتاح الــعــالــم، وتــفــرز مــآٍس 
وكراهية. لكن الجميع يصّرون على استغالل 
املــآســي واآلالم، إلعــــادة إنــتــاج مــــآٍس جــديــدة 
وآالٍم أشد، عبر اإلنكار، وعبر الحياد عن بؤرة 

األلم األساس. 
)كاتب سوري(

ــا مــــن زلــــزلــــٍة لــبــعــض  ــهـ ــقـ الـــعـــربـــي، ومـــــا رافـ
ــة، فــتــحــت شــهــيــة »اإلخـــــــــوان« على  ــمـ األنـــظـ
فــتــجــاوزوا، بنظر  »الــتــمــكــني«،  مــا يسّمونه 
القصر، الخطوط الحمراء، وبدا أنهم كسروا 
اتفاق الجنتلمان إّياه، منتشني بفوز إخوان 
معاقبتهم،  فوجبت  الــدولــة،  برئاسة  مصر 
ــيـــر ومــــهــــم مـــــن الــــحــــراك  ــبـ وألنـــــهـــــم جــــــــزٌء كـ
»إبادتهم«  املحال  األردنـــي، ومــن  السياسي 
وإخراجهم من الساحة فيزيائيا، تم اللجوء 
وتفتيتهم،  لتحييدهم  عـــدة  عــمــلــيــات  إلـــى 
استمر  وقــد  وإبقائهم على صفيٍح ساخن، 
تنفيذ هذه السياسة، إلعادة إنتاجهم وفق 
إلى  مــن دون نظٍر  الجديد،  الــزمــن  مقاسات 
األهـــمـــيـــة الـــتـــي يــشــكــلــونــهــا، كــفــيــلــق رديـــف 
للدولة واملجتمع، في محاربة فكر التطرف 
وجهة  تغلبت  أن  بــعــد  والــعــنــف،  والتكفير 
الــنــظــر الــتــي تــقــول إن خــطــرهــم )عــلــى املــدى 
ألــوان  البعيد!( ال يقل عن خطر غيرهم من 

»اإلسالميني«!
عودة إخوان األردن )عبر قرار حزبهم، جبهة 
العمل اإلسالمي( إلى املشاركة في االنتخابات 
الــنــيــابــيــة الــوشــيــكــة، مــحــاولــة إلعـــــادة عجلة 
الـــوراء، وإنــقــاذ مــا يمكن إنقاذه  التاريخ إلــى 
 كبرى، 

ٌ
من تنظيٍم عصفت به تطوراٌت إقليمية

 داخلي، كان 
ٍّ

وجدت تعبيرًا قويا لها في صف
 يعاني من ترهل مزمن.

ً
أصال

)كاتب من األردن(

للمجزرة، أنه حني يتم انتخابه، فإنه سيعلق 
العالم لها مــاٍض من  فــي  الهجرة مــن مناطق 
ــيـــني.  اإلرهـــــاب ضــد بــــالده وحــلــفــائــهــا األوروبـ
طــبــعــا، ال بـــد مـــن شــمــل جــمــيــع املــســلــمــني في 
التعاون  بعدم  اتهمهم  حــني  عليهم،  هجومه 
مـــع الــســلــطــات، لــلــكــشــف عـــن مــشــبــوهــني، مثل 

منفذ االعتداء عمر متني، أفغاني األصل. 
أمــــا هـــيـــالري كــلــيــنــتــون، املـــرشـــحـــة لــلــرئــاســة 
األمــيــركــيــة عـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، وعــلــى 
لتوظيف  املسلمني،  تهاجم  لم  أنها  من  الرغم 
حّمى العداء لهم لصالحها، كما فعل دونالد 
تـــرامـــب، لكنها وظــفــتــه إلطــــالق خــطــاٍب تريد 
التهدئة،  إلـــى  ويــدعــو  يــكــون عقالنيا  أن  مــنــه 
فــانــتــقــدت الــخــطــاب املـــعـــادي لــلــمــســلــمــني، أي 
خطاب ترامب، موظفة املوضوع، في النهاية، 
فــي اإلطــــار االنــتــخــابــي. وهـــي دعــــت، فــي هــذه 
املــنــاســبــة، بعد انــتــقــادهــا خــطــاب الــعــداء، إلى 
ــرارًا. وعــلــى عكس  ــ عـــدم تــصــويــر املسلمني أشـ
تـــرامـــب الــــذي دافــــع عـــن الــقــوانــني الــتــي تتيح 
حـــيـــازة الـــســـالح، وقــــال إن املـــجـــزرة مـــا كــانــت 
لــتــحــدث، لـــو كــــان مـــرتـــادو املــقــهــى مــســلــحــني. 
ــتـــقـــدت كــلــيــنــتــون ســـهـــولـــة الـــحـــصـــول عــلــى  انـ
أسلحٍة فردية في بالدها، وهو ما يساعد في 

شن هجماٍت كهجوم أورالندو. 
مــن جــهــة أخــــرى، وقـــع هـــذا الــهــجــوم فــي وقــٍت 
مازال املسؤولون األميركيون يعتقدون فيه أن 

ــرة تــلــو األخــــرى، خصوصا  جــانــب الــقــصــر، املـ
فــي أحــــداث مفصلية مــهــمــة، كــمــا حــصــل حني 
ــة أيـــلـــول  ــ وقــــفــــوا عـــلـــى الـــحـــيـــاد فــــي أثــــنــــاء أزمــ
األسود، ثم فيما سمي هبة نيسان وانتفاضة 
الــخــبــز، وغــيــرهــا مــن األزمــــات الــتــي مـــّرت بها 
اململكة. ويالحظ أن الصورة اإلجمالية لعالقة 
»اإلخـــوان« بالدولة األردنية كانت تقوم على 
اتفاق »جنتلمان« غير مكتوب، اقتضى إبقاء 
ــر، حــافــظ  ــمـ ــوانــــي عــنــد خـــط أحـ الـــنـــشـــاط اإلخــ
عــلــى مــســاحــٍة مــعــقــولــة، ضــمــنــت عــــدم تــدخــل 
»اإلخــــــــوان« فـــي مـــا »ال يــعــنــيــهــم« مـــن شـــؤون 
الــحــكــم، إلـــى درجــــٍة كــانــت الـــقـــرارات الرسمية 
تتحّرك في مساحة كاملة من الراحة، من دون 
ــوانـــي عــلــى ماهيتها،  الـــوجـــود اإلخـ يــؤثــر  أن 
وبلغ هذا »التعاون السلبي« ذروته، حني قّرر 
امللك الحسني عقد معاهدة سالم مع اسرائيل، 
بوجود سبعة عشر نائبا إخوانيا في البرملان 

الذي صادق على املعاهدة!
املـــســـلـــمـــني  اإلخـــــــــــــوان  ــقــــاطــــعــــة  مــ أن  ويــــــبــــــدو 
 ،1997 لــعــام  النيابية  البرملانية  االنــتــخــابــات 
ــثـــر درامــاتــيــكــيــة في  كـــانـــت مـــن الــــقــــرارات األكـ
بـــدا  حـــيـــث  األردن،  ــي  فــ اإلخـــــوانـــــي  ــتــــاريــــخ  الــ
ــأي بــنــفــســهــا عن  ــنـ ـــى الـ أن الــجــمــاعــة تـــنـــزع إلـ
القصر  عليها  اعتاد  التي  الهادئة  سياستها 
امللكي، وكان امللك الحسني قد عّبر عن ضيقه 
قــبــل ذلــــك، إثـــر فـــوز »اإلخـــــــوان« بــثــلــث مقاعد 
الــذي دفع  البرملان في انتخابات 1989، األمــر 

هجوم أورالندو بين المأساوي واالنتخابي

»إخوان« األردن... إنقاذ ما يمكن إنقاذه

ربما هو حظ الضحايا 
العاثر أن يتزامن مع 

السباق االنتخابي

عودة إخوان األردن 
إلى المشاركة في 
االنتخابات محاولة 
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سورية: انحياز أممي للنظام بتوزيع المساعدات

»شعيريّة« الهند في رمضان

17

لبنى سالم

همت مجموعة »حملة سورية«، في تقرير 
ّ
ات

ــاء، األمـــــم املــتــحــدة  ــ ــعـ ــ لــهــا نــشــر الـــيـــوم األربـ
بفقدان النزاهة والحياد واالستقالل، بسبب 
انحيازها إلى النظام السوري في توزيع املساعدات 
اإلنسانية على حساب آالف املحاصرين، الذين قضى 

بعضهم جوعا.
ــــه »فـــي الــوقــت 

ّ
وجــــاء فــي تــقــريــر »حــمــلــة ســـوريـــة«، أن

تـــوزع مــســاعــدات أممية بقيمة مليارات  كــانــت  الـــذي 
الــدوالرات في جانب واحد من مناطق الصراع، ومن 
قبل جهات مقربة من نظام بشار األســد، مات مئات 
بسوء  املرتبطة  واألمــــراض  التجويع  بسبب  الــنــاس 
الــتــغــذيــة، أو بــســبــب عـــدم الــحــصــول عــلــى املــســاعــدة 
املستودعات  الطبية، وهم على بعد دقائق فقط من 
األمــمــيــة املــتــخــمــة بــاملــســاعــدات، وقـــد ســاهــم هـــذا في 

إطالة أمد الصراع«.
ــّدد األمــم  وأوضـــحـــت الــحــمــلــة أن الــنــظــام الـــســـوري هــ
فــي سورية،  منها  العمل  إذن  مـــرارًا بسحب  املتحدة 
ملنعها  السوريني،  غير  موظفيها  تأشيرات  وسحب 
مــن إدخـــال مــســاعــدات إنسانية إلــى بــلــدة محاصرة 
فــي درعـــا منذ عــام 2011. فــي املــقــابــل، اخــتــارت األمــم 

املتحدة االنــصــيــاع لــشــروط الــنــظــام، وتــولــدت لديها 
الحملة،  وأشــــارت  التقرير.  بحسب  االمــتــثــال،  ثقافة 
 88 فــي املــائــة مــن املــعــونــات الغذائية األممية 

ّ
إلــى أن

اتجهت  أبريل/نيسان،  في  إلــى دمشق  التي وصلت 
إلى األراضــي التي يسيطر عليها النظام، في مقابل 
12 فــي املــائــة فقط مــن املــســاعــدات ذهــبــت إلــى أراض 
ــارج ســلــطــة الــنــظــام. وفـــي أغـــســـطـــس/آب املــاضــي،  خــ
وجه النظام أكثر من 99 في املائة من مساعدات األمم 
املــتــحــدة إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرتــه فـــي دمـــشـــق. وخـــالل 
العام املاضي، حصل أقــل من 1 في املائة من الناس 
الذين يسكنون في املناطق املحاصرة على مساعدات 

غذائية أممية، وفقا لتقرير الحملة.
 75 لحوالي  لــم يستجب  النظام  أن  التقرير  بــني  كما 
في املائة من الطلبات التي تقدمت بها األمم املتحدة 
خالل العام املاضي، كونه ال يخاف من أية عقوبات 

قد تترتب على رفضه.
املنظمة  متطوعي  أن  ســوريــة«  »حــمــلــة  وأوضــحــت 
وفروعها حافظوا على سمعتهم ونزاهتهم وقد قتل 
العديد منهم من قبل قــوات النظام خالل توزيعهم 
املساعدات، لكن املستويات العليا للمنظمة يتحكم 
بــهــا الــنــظــام الــــســــوري، وهــــو مـــا يــضــع اســتــقــاللــيــة 
الحملة،  همت 

ّ
ات كما  كبير.  فــي خطر  املتحدة  األمــم 

الــدور املهيمن للنظام  األمــم املتحدة باملوافقة على 
ودعمها  رئيسية،  استراتيجية  وثائق  صياغة  في 
ــرة لـــلـــجـــدل بـــعـــد الـــحـــصـــار،  ــيـ ــثـ لــلــهــدنــة املــحــلــيــة املـ
وبالفشل املنهجي باالعتراف وتصنيف الكثير من 
املناطق املحاصرة. وتتوافق هذه االتهامات مع ما 
بداية  األمــيــركــيــة  بوليسي«  »فــوريــن  مجلة  كشفته 
املتحدة بتزوير  األمــم  اتهمت  الجاري، والتي  العام 
تـــقـــاريـــرهـــا اإلنـــســـانـــيـــة لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
الخاصة على  بــإدخــال تعديالته  له  املجال  وإتــاحــة 
الــتــقــاريــر قــبــل نــشــرهــا، ومـــن بــيــنــهــا مــحــو عــشــرات 
الفقرات القوية ضده، ومعلومات تتعلق بالحصار 
املــفــروض على املدنيني فــي أكــثــر مــن بــلــدة ســوريــة، 
بغرض الحيلولة دون استعمالها الحقا كأدلة ضد 

مرتكبي الجرائم اإلنسانية.
الدفاع  منها  ســوريــة،  ومجموعة  منظمة   55 وكانت 
املدني في سورية، والشبكة السورية لحقوق اإلنسان، 
دعمت توصيات  وغيرها  الوثائق  انتهاكات  ومركز 
التقرير، قد دعت األمني العام لألمم املتحدة، بان كي 
مون، إلى وضع شروط واضحة لعالقة األمم املتحدة 
املساعدات  إيصال  بما يضمن  الــســوري،  النظام  مع 
من دون تحيز ألولئك الذين في أشد الحاجة إليها، 
النظر عن أي جانب هــم، وقطع عالقتهم بها  بغض 

في حال فشل األمــر. و«حملة سورية« هي مجموعة 
مناصرة عاملية، بدأت عملها عام 2014 لحشد تأييد 
األرواح في  األرض لحماية  أنحاء  الناس في جميع 
سورية، وتسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل سلمي 
ــن خــــالل حــمــالت  وديـــمـــقـــراطـــي فــيــهــا. وقــــد عــمــلــت مـ
العالم،  إلــى  السوريني  متعددة على إيصال أصــوات 

في سبيل إحداث تغيير على أرض الواقع.

مجتمع
أعلنت املفوضّية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، أمس، أن املجتمع الدولي لم يدفع سوى 
أقل من ربع املساعدات التي كان قد وعد بتأمينها في فبراير/ شباط املاضي، والبالغة قيمتها 11 
مليار دوالر، علما أن خمسة ماليني الجئ سوري في دائرة الخطر. وقال مدير املفوضية في الشرق 
 جماعيا ال بد من تصحيحه«، مضيفا أنه 

ً
األوسط وشمال أفريقيا، أمني عوض، إن هناك »فشال

ع 2.5 مليار دوالر فقط، علما أن الدول املجاورة لسورية تعاني جراء عبء الالجئني. ولفت إلى 
ّ
وز

)فرانس برس( أن »البلدان على خط الجبهة تشعر بخيبة أمل«.  

 أكثر من 1200 من العاملني األجانب في القطاع 
ّ
أعلنت منظمة الصحة العاملية )مكتب اليمن(، أن

الصحي في اليمن، غادروا البالد منذ بدء الصراع في مارس/ آذار 2015. ولم تذكر املنظمة عدد 
 50 في املائة من املرافق الصحية 

ّ
 »النتائج األولية تظهر أن

ّ
األجانب الحالي في القطاع. وقالت إن

في اليمن باتت ال تعمل، أو تعمل بشكل جزئي بسبب الصراع«. ومنذ بدء الحرب، تأثر القطاع 
العديد من املستشفيات واملرافق الصحية من نقص في  اليمن بشكل كبير، وعانى  الصحي في 
)األناضول( األدوية واملستلزمات الطبية.  

أكثر من 1200 عامل طبي أجنبي غادروا اليمن»فشل جماعي« في مساعدة الالجئين السوريّين

تتوافق هذه االتهامات مع ما كشفته مجلة 
»فورين بوليسي« األميركية بداية العام الجاري، 
تقاريرها  بتزوير  المتحدة  األمم  اتهمت  والتي 
اإلنسانية لصالح النظام السوري، وإتاحة المجال 
التقارير قبل  الخاصة على  بإدخال تعديالته  له 
الفقرات  عــشــرات  محو  بينها  ومــن  نشرها، 
بالحصار  تتعلق  ومعلومات  ضــده،  القوية 

المفروض على المدنيين.

اتهامات »فورين بوليسي«

لشّدة  الهنود  بني  تعيش  ها 
ّ
وكأن الشمس  تبدو 

الــحــّر. مــع ذلـــك، يضطر هــذا الصبي )الــصــورة( 
إلى العمل، حتى في شهر رمضان. بل إن عمله 
ف الشعيرية لطهيها، وهي 

ّ
أساسي. ها هو يجف

مــن املــكــونــات األســاســيــة بــالــنــســبــة لــلــهــنــود في 
املسلمون  الشهر، يوزع  الشهر.  خالل هذا  هذا 
الــحــلــوى واملــرطــبــات وثــمــار الــجــوز الــهــنــدي على 

ــــالة الـــتـــراويـــح.  املـــصـــلـــني بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن صـ
ـــر 

ّ
فــــي بـــعـــض األحــــيــــان، يــــوّزعــــون الـــتـــمـــر وســـك

الــنــبــات واملــشــروب الــهــنــدي »ســمــيــة« املــكــّون من 
الحلويات  غالبية  فــإن  كــذلــك،  والــلــن.  الشعيرية 
الــهــنــود تــتــكــّون مــن الشعيرية.  ــرهــا 

ّ
الــتــي يــحــض

الــطــفــل فــي عمله.  وهـــذا ســبــب إضــافــي ليجتهد 
الحلويات.  يــتــذّوق  أن  له  بد  ال  النهار،  نهاية  في 

ــضــاء املــســاجــد ومــآذنــهــا، 
ُ
ــذا الــشــهــر، ت خـــالل هـ

املساجد  وتمتلئ  القرآن،  لقراءة  الناس  ويجتمع 
األخــيــرة  الجمعة  على  الــهــنــود  يطلق  باملصلني. 
بالنسبة  وهــي  ــــوداع«،  ال »جمعة  الشهر  هــذا  مــن 
إليهم مناسبة لالجتماع واللقاء. يتوّجه كثيرون 
آبـــاد. كذلك،  أكــبــر مسجد فــي مدينة حــيــدر  إلــى 
ة االعتكاف، 

ّ
يحافظ املسلمون في الهند على سن

خـــصـــوصـــا فــــي األيــــــــام الـــعـــشـــرة األواخـــــــــر مــن 
القدر. في  بليلة  رمضان، ويولون عناية خاصة 
هذه الليلة، يحرصون على النظافة وارتداء ثياب 

جديدة، أو أفضلها لديهم على األقل. 
الهند  إلــى أن نسبة املسلمني في  تجدر اإلشـــارة 
تقدر بـ14.2 في املائة، علما أن 79.8 في املائة من 

عدد السكان هم من الهندوس.
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بيروت ـ انتصار الدنان

 بأوراق بيتها وأرضها في فلسطني. كان والداها قد جلبا 
ُ
ما زالت خديجة تحتفظ

معهما جميع املستندات حني تركا فلسطني. وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة، 
مــا زالـــت عــلــى يــقــني بــأنــهــا ســتــعــود إلـــى بــلــدهــا يــومــا مـــا. بــاإلضــافــة إلـــى خديجة، 
يحتفظ عدد كبير من الفلسطينيني الذين خرجوا من أرضهم بأوراقهم ومفاتيح 

بيوتهم، كأنها »شاهد« على نكبتهم.
تقول خديجة إنها تعيش نكبة ثالثة. فقد لجأت من فلسطني إلى سورية، وتحديدًا 
إلى الجوالن، ثم إلى دمشق هربا من الصهاينة عام 1967. وبعد بدء الحرب في 
ســوريــة، لــجــأت إلــى لــبــنــان، وتعيش الــيــوم فــي مخّيم بــرج الــبــراجــنــة فــي بــيــروت. 
تتحّدر من بلدة سمخ في فلسطني، وقد ولدت عام 1937. تقول: »حني خرجت من 
العاشرة من عمري. كنا نملك أراضــي وبيوتا، ونــزرع أرضنا  فلسطني، كنت في 

ونعتاش منها. كان لي خمس شقيقات، لكنهن منت، وبقيت وأختي«. 
ما زالت تذكر يوم هاجمهم الصهاينة. تقول: »هاجموا أرضنا الواقعة على الحدود 
إلى  أن نذبح. لجأنا  إلى ترك بلدنا خشية  الجوالن. اضطررنا  مع سورية لجهة 
األراضي السورية. بداية، كان يسمح لنا بأن نحصد األرض الخاصة بنا. بعدها، 
 شيء خلفنا. ومــات والدي 

ّ
النار علينا. هكذا تركنا كل الصهاينة يطلقون  صار 

ا 
ّ
ألنه لم يستطع أن يحتمل خسارة أرضــه«.  تضيف: »لم يكن لدينا معيل. سكن

الــجــوالن. عشنا أياما صعبة. ثم توفيت والدتي  إلــى  الذين لجؤوا  الــشــوادر مثل 
وبقيت وشقيقتي. أما أخي، فكان قد تزوج في سورية، ثم استطعنا بعدها العيش 
في بيت. لكن مع دخــول الصهاينة إلى الجوالن، توجهنا إلى الشام لنستقر في 
منطقة الحسينية حتى عام 2013. وبعد هذا التاريخ، نزحت وابنتي إلى لبنان، 
بعدما تكّررت األحــداث األليمة في املنطقة. حياتنا في لبنان صعبة جــدًا. اليوم، 
أعــيــش وابــنــتــي وحــيــدتــني، ولــيــس لدينا أي عــمــل. نــدفــع بــدل إيــجــار البيت الــذي 

نقطنه، ونعيش على ما يقدم لنا من الناس أو بعض املؤسسات الخيرية«.
لبنانية  ليرة  ألــف  أربــعــني  العائلة  مــن  لكل شخص  »األونــــروا« تدفع  أن  تضيف، 
)نحو 28 دوالرًا(، ومائة دوالر أميركي بدل إيجار البيت. كل يوم، تحضر إلى مركز 
البيت  أوراق  أمــا عن  الــذي يوفر خدمة مريحة وطعاما ومــســاعــدات.  الشيخوخة 
التي ما زالت تحتفظ بها، تقول: »أخرج والدي معه األوراق لتأكيد ملكيته. لم نكن 
نعلم أننا لن نعود إلى فلسطني. لذلك، أحضر والدي أوراق البيت خشية أن تضيع. 
ساءت  وعندما  وبيتنا.  أرضنا  في  أحقّيتنا  تؤكد  حتى  لنا  تركها  األوراق  هــذه 
الــظــروف فــي ســوريــة، وتــركــت بيتي هــنــاك، أحضرتها معي خــوفــا مــن أن يطاول 

القصف بيتنا وتتلف األوراق«.

المعتقلين  ظــروف  تتحّسن  أن  من  بّد  ال  رمضان،  شهر  خالل 
هو  وما  كثيرون،  يظنّه  ما  هذا  ُوجدت.  أينما  السجون،  في 

ذلك  بعكس  تسير  ما  غالبًا  مصر،  في  األمــور  لكّن  مفروض. 
المنطق وبعكس آمال الكثيرين

الشرطي الجزائري... من المواجهة إلى المرافقة
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القاهرة ـ محمد كريم

 شهر رمــضــان فــي مصر هذا 
ّ

حــل
املعتقلني  آالف  وعـــشـــرات  الـــعـــام، 
الـــســـيـــاســـيـــني »مــــحــــشــــورون« فــي 
بشّدة  املرتفعة  الــحــرارة  حيث  ضّيقة،  أقبية 
والــتــهــويــة مــنــعــدمــة وســــط كــمــيــات ضخمة 
الجهة  مــن  الزاحفة والــطــائــرة.  الحشرات  مــن 
األخــرى للقضبان، تقف أسر هؤالء املكلومة 
أمام بوابات االحتجاز  في طوابير، وتعاني 
هناك،  تقف  الــســّجــانــون.  عليها  يسهر  الــتــي 
ها تحظى بزيارة سريعة أو نظرة خاطفة 

ّ
لعل

من خلف سلك شائك، آملة أن يحصل أبناؤها 
الــطــعــام الصالح  املــحــرومــون عــلــى قليل مــن 
لــاســتــهــاك الــبــشــري، فــي أيــــام يــكــاد الــنــاس 
يموتون خالها من التخمة، بحّجة الصيام.

 تلك األســر محظوظة أيضا، إذ هي على 
ّ
لكن

يقبل  في حني  أبنائها،  احتجاز  بأماكن  علم 
رمضان وأبناء أسر أخرى في عداد املفقودين، 
أو في عداد التائهني بعدما ُرّحلوا من مراكز 
اعتقالهم املعروفة إلى أماكن أخــرى من دون 

أّي معلومة تمّكن ذويهم من اقتفاء أثرهم.

أشهر المعتقالت
بالسجناء،  التنكيل  في  عريق  تاريخ  ملصر 

وتــشــهــد الــوثــائــق الــفــرعــونــيــة عــلــى معاملة 
املصري  السجني  منها  عانى  إنسانّية  غير 
 الــعــقــوبــة كانت 

ّ
الــقــديــم وأســـرتـــه، لــدرجــة أن

 عن 
ً
ــرة الــســجــني إذا مـــات، فــضــا ــــوّرث ألسـ

ُ
ت

ــة. أّمـــــا فـــي الــعــصــر  ــاقـ أعـــمـــال الـــســـخـــرة الـــشـ
بناه  الــذي  القلعة«  ل »سجن 

ّ
فيمث الحديث، 

الـــخـــديـــوي إســمــاعــيــل فـــي عــــام 1874، رمـــزًا 
وامتدادًا للسجون الفرعونية التي اشتهرت 
بنزالئها من سجناء الرأي وبتعذيبها لهم. 
مّر عليه اآلالف منذ إنشائه، إلى حني إغاقه 
فــي عــام 1981. آالف أيــضــا شــهــدوا رمضان 

في عنابره.
ع املــعــارضــون 

ّ
فــي رمــضــان هـــذا الــعــام، يــتــوز

الــســيــاســيــون عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــســجــون 
ثــّمــة 25 منطقة ســجــنــّيــة تضّم  واملــعــتــقــات. 
إلــى بعض معسكرات  بــاإلضــافــة  42 سجنا، 
ــهــا تــقــريــبــا غير 

ّ
ومـــئـــات أقـــســـام الـــشـــرطـــة. كــل

مطابقة للمواصفات الحقوقية اإلنسانية.
 
ّ
فــإن خــبــراء وسجناء سابقني،  إلــى  بالنسبة 
الــتــي يمكن أن يقضي فيها  الــســجــون  أســـوأ 
املعتقل شهر رمضان هي سجون أبو زعبل 
)ليمان أبو زعبل، وشديد الحراسة، وسجن 
الــزنــازيــن فيها ضيقة جـــدًا مــن دون  املــــرج(. 
مــكــان لصاة  ــر فيها 

ّ
يــتــوف تــهــويــة، بينما ال 

ها 
ّ
الجماعة )ال تراويح وال غيرها(. كذلك، فإن

من السباب والشتائم القبيحة، وقد اتهمهم 
هم كادوا يفقدونه خشوعه.

ّ
بأن

سياسة رمضانيّة
ستثمر اإلجــــراءات 

ُ
الــكــبــرى، ت فــي الــســجــون 

الــرمــضــانــيــة الــثــابــتــة لــلــدعــايــة الــســيــاســيــة 
والتدليل على »طيبة قلب النظام وتدّينه«. 
مــكــّررة  وتــتــصــّدر الصحف سنويا عــنــاويــن 
مــــن قــبــيــل »وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة يــــوّجــــه بــمــنــح 
بمناسبة  استثنائيتني  زيــارتــني  السجناء 
رمـــضـــان« و»قــطــائــف وبــســبــوســة وعــصــائــر 
لــلــســجــنــاء فــــي الـــشـــهـــر الـــكـــريـــم« و»نـــــــدوات 
دينية ومسابقات بني السجناء طوال الشهر 

الفضيل« وغيرها.
املزاجية  بالحالة  منوطا  ذلك  تطبيق  يبقى 
وخــطــطــهــا  ــلـــفـــة  املـــخـــتـ الــــســــجــــون  إلدارات 
الوطني.  األمــن  جهاز  وتوجيهات  العقابية 
ـــل تـــســـاهـــل مــــع الــســجــنــاء  ــــي حــــني ُيـــســـجَّ وفـ
خذ إدارة السجن من رمضان 

ّ
الجنائيني، تت

فـــرصـــة لـــفـــرض ســيــاســتــهــا عــلــى املــعــتــقــلــني 
الــســيــاســيــني، ومــعــظــمــهــم مـــن اإلســامــيــني 
الذين يأملون إعادة ترتيب بعض األوضاع 
الطعام  نوعية  تحسني  مثل  مــؤقــت،  بشكل 
ــارات واإلفـــــطـــــار الــجــمــاعــي  ــ ــزيــ ــ وتــســهــيــل الــ
 
ّ
والــســمــاح لــهــم بــصــاة الـــتـــراويـــح. ُيــذكــر أن

عـــــادة مـــا تــلــتــهــب األجــــــــواء، فــيــتــعــّكــر مـــزاج 
الــجــمــيــع، إثـــر عــمــلــيــات الــتــفــتــيــش املــفــاجــئــة 
لــــوزارة الــداخــلــيــة الــتــي تقلب الــســجــن رأســا 

على عقب.

عذابات األهالي
مطالبة  إلـــى  بمعظمهم  املــعــتــقــلــون  يضطر 
ذويـــهـــم بــعــدم زيــارتــهــم فـــي شــهــر رمــضــان، 
نــظــرًا لــلــتــعــذيــب واإلهــــانــــات الــتــي يــتــعــّرض 
لــهــا األهـــالـــي، خــصــوصــا الــنــســاء واألطـــفـــال 
 حاالت إغماء كثيرة 

ّ
. كذلك، فإن

ّ
وكبار السن

ــل أمـــام الــبــوابــات. تصل هــذه األخــبــار  ــســجَّ
ُ
ت

إلى املعتقلني، فتزيد من آالمهم.
ن إدارات السجون 

ّ
ويتحّدث البعض عن تفن

فــــي إيـــــــذاء الـــســـجـــنـــاء وأهـــالـــيـــهـــم فــــي شــهــر 
رمضان، عن طريق »تفتيش الزيارة تفتيشا 
شديدًا« بحّجة البحث عن ممنوعات. كذلك، 
لــفــتــرة طويلة  الــخــاص  الــطــعــام  قــد تحتجز 
بحّجة الكشف عليه من قبل طبيب السجن 
ــن نـــقـــل األمـــــــــراض إلـــــى الـــســـجـــنـــاء،  خـــوفـــا مــ
التفتيش  الــطــعــام بــني  الــنــهــايــة يفسد  وفـــي 
والــفــحــص، فيتسلمه املــســجــون فــاســدًا، من 
ــتــــراض. االعـــتـــراض   االعــ

ّ
دون أن يــمــلــك حـــق

عواقبه وخيمة على الجميع.
أمــا مــئــات املــوقــوفــني داخـــل أقــســام الشرطة، 
 ظروفهم أفضل حااًل. معظم تلك األقسام 

ّ
فإن

تسمح لألهالي بتمرير وجبات يومية إلى 
غــرف االحــتــجــاز. ويــبــدو رمــضــان هــذا العام 
موسما كريما جدًا على الحّراس والسّجانني 
والـــجـــنـــود الـــذيـــن يــتــحــصــلــون يــومــيــا على 

الرشوة في مقابل إدخال الطعام الطازج.

الجزائري ينسى 
العقوبة أو الغرامة إذا 

طبّقت مع ابتسامة 
وكالم ال يقلل من احترامه

ــداد ضــخــمــة مـــن الــحــشــرات  ــ تــحــتــوي عــلــى أعـ
الزاحفة والطائرة كفيلة بإتاف أي طعام.

السّجان الخاشع
ــّرات أمــــن الــــدولــــة، فــلــهــا حــكــايــاتــهــا  ــقــ أّمـــــا مــ
الــرمــضــانــيــة الـــخـــاصـــة. يــحــكــي أحـــدهـــم عن 
تــجــربــة اعــتــقــالــه فـــي رمـــضـــان قــبــل ســنــوات 
بـ »الظوغلي«،  الشهير  الــدولــة  أمــن  في مقّر 
 رمضان دخل عليه وهو محتجز 

ّ
أن وكيف 

لــم يعرف عــددهــا، إذ عيونهم  مــع مجموعة 
كانت معصوبة فيما كانت أيديهم وأرجلهم 

ــوقــــت وبــــإحــــكــــام بــالــقــيــود  مــكــّبــلــة طــــــوال الــ
ـــه 

ّ
اإللــكــتــرونــيــة »الــكــلــبــشــات«. يــضــيــف: »ألن

شهر كريم، كان الحّراس يلقون الطعام إلى 
جــوار املعتقلني، لكن من دون أطباق. كانت 
ــــدة )ال هـــي ســحــور وال إفـــطـــار(،  وجــبــة واحـ
ًا وربما كان غيره. الطعوم ال 

ّ
ربما كانت أرز

املعتقل  وكــان  منعدمة.  والذائقة  لها  معنى 
برأسه  يميل  واملقّيد،  وضربا  جوعا  املنهك 

إلى األرض ليلتقط بفمه ما يقدر عليه«.
 
ّ
ــــوء والــــــصــــــاة، فـــيـــقـــول إن ــــوضــ ــن الــ ــ أمــــــا عـ
السجانني كانوا يمتنعون عــادة عن توفير 

ــد املــعــتــقــلــني. وتــــكــــال لــه  ــ ــك إذا طــلــبــه أحـ ــ ذلـ
ـــه إرهــابــي 

ّ
ها أن

ّ
أقـــذع األلــفــاظ والــشــتــائــم، أقل

 صاته غير مقبولة. ويشير 
ّ
له وأن ديــن  ال 

يقيمون  كــانــوا  أنفسهم  الــســّجــانــني   
ّ
أن إلـــى 

الزنازين.  بجوار  التراويح  ون 
ّ
ويصل الليل، 

الــقــرآن  أحــدهــم  مــن حفظ  املعتقلون  تعّجب 
الليلة،  تلك  الــصــاة. في  وحسن تاوته في 
كــانــت أجــســادهــم تــتــهــاوى مــن فـــرط التعب 
واإلرهـــــــــاق، فــــأصــــدرت الــكــلــبــشــات أصـــواتـــا 
انتهى  أن  لبث  ما  الــقــارئ.  السّجان  أزعجت 
من ركعاته، حتى توّجه إلى املعتقلني بوابل 

أصدرت محكمة 
األحوال الشخصية في 

جدة، أخيرًا، حكمًا 
يقضي بإلزام زوج هجر 
زوجته أكثر من 32 عامًا 
بدفع النفقة المتأخرة، 

وُتقّدر بـ3 ماليين ريال 
سعودي، مع إلزامه 

بالنفقة المستقبلية لها 
والبنها بمعدل 5 آالف 
ريال شهريًا. وتساءلت 
إحدى الناشطات على 

»فيسبوك«: »كيف 
يمكنها تعويض 

شبابها«؟، فيما قالت 
أخرى إن »مال العالم 

كلّه لن يعوض ما 
فاتها وما عانته وابنها 

الذي عاش يتيمًا«. 
ووصف أحدهم الحكم 

بأنه »خطوة باتجاه 
العدالة«.

لم تعد صورة الشرطي 
تخيف الجزائريين منه، 

بل صاروا يستأنسون به. 
المؤسسة األمنية تسعى 

إلى التقرّب منهم

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

بعد 17 يوما على االستقال الوطني في شهر 
نــشــئــت مؤسسة 

ُ
أ عـــام 1962،  تــمــوز  يــولــيــو/ 

الشرطة في الجزائر لتخلف مؤسسة الشرطة 
ــدة، مــنــهــا حــمــايــة  ــديــ الــفــرنــســيــة فـــي مـــهـــام عــ
األمــن  األشــخــاص واملمتلكات والــحــفــاظ على 
واالنــحــراف  الجريمة  مــن  والــوقــايــة  العمومي 
ومراقبة تدفق الحركة على الحدود والتحري 
ــــال الــعــشــرّيــة  فـــي املــخــالــفــات الـــجـــزائـــيـــة. وخـ
األخــيــرة، أّدى تــطــّور املــؤســســة إلــى احتالها 
املرتبة الخامسة عامليا كأحسن جهاز شرطة 
الدولية  )املنظمة  اإلنتربول  بحسب تصنيف 
لجهة  عامليا  والــســادســة  الجنائية(،  للشرطة 
عــــدد عــنــاصــرهــا بــاملــقــارنــة مـــع عــــدد الــســكــان 
بحسب ما بّينت وكالة »بلومبرغ« األميركية.

الجزائري  الشارع  الشرطي في  عرفت صــورة 
ــــى  ــن »اإلخــــــــــافــــــــــة« إلـ ــ ــ تــــــــحــــــــّوالت مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
»الطمأنينة«، نظرًا لعوامل موضوعية يشير 
»العربي الجديد« إلى  املحامي مخلوف ش. لـ
بعضها، من قبيل »توريط السلطة السياسية 
لــجــهــاز الــشــرطــة فــي قــمــع بــعــض الــتــظــاهــرات 
السابقة  املرحلة  بالحقوق، وتساهل  املطالبة 
ــاء عـــلـــى الـــتـــعـــّســـف فــــي اســتــعــمــال  ــقـــضـ ــي الـ فــ
ــقــــول: »فــي  الــســلــطــة مـــن طــــرف أعــــوانــــهــــا«. ويــ
ي حساباته مع 

ّ
الــشــرطــي يصف كــان  الــســابــق، 

ف جملة 
ّ
املواطن بطريقته الخاصة، وهو ما خل

من التجاوزات في مجال حقوق اإلنسان. أّما 
الشرطة  شكاوى  تستقبل  العدالة   

ّ
فــإن اليوم، 

أربع  املتجاوزين، بمعّدل  باملواطنني  املتعلقة 
قضايا في اليوم«.

حـــرص مــؤســســة الــشــرطــة عــلــى سمعتها بني 
ــنـــوات الــقــلــيــلــة  املـــواطـــنـــني، دفــــع بــهــا فـــي الـــسـ
ــى إلــــــزام مــكــاتــبــهــا بــتــوفــيــر دفــتــر  املـــاضـــيـــة إلــ
للشكاوى واملاحظات، مع استبيانات ملعرفة 
مــدى رضــا املــواطــن عــن أداء الــجــهــاز. فــي هذا 

ـــ »الــعــربــي  ــن احـــتـــرامـــه«. يــضــيــف لـ ال يــقــلــل مـ
 »أثــمــن خــطــوتــني جــديــدتــني هما 

ّ
الــجــديــد« أن

املواطنني  بملفات  الخاصة  التحقيقات  إلغاء 
الشرطة  السفر( وتعيني عون  )منها جــوازات 

ــــآراء أعـــّدتـــه »املــديــريــة  ــار كــشــف ســبــر لــ ــ اإلطــ
األول من  الثاثي  في  الوطني«  العامة لألمن 
الــجــزائــريــني  مـــن  املـــائـــة  فـــي   94 

ّ
أن عـــام 2015 

راضون عن طريقة تعامل الشرطي مع املواطن 
ــاكـــن العمومية  الــحــواجــز األمــنــيــة واألمـ عــنــد 

ومكاتب العمل والتظاهرات املختلفة.
ــاتـــب جـــــال حـــيـــدر مــــن مــحــافــظــة  ــكـ ويـــعـــيـــد الـ
خنشلة )شــــرق( هـــذا االنــســجــام الــجــديــد بني 
األمنية  »املؤسسة   

ّ
أن إلى  والشرطي،  املواطن 

التي شّببت عناصرها وراهنت على أصحاب 
املستويات العلمية الرفيعة، قامت بمراجعات 
جذرية أماها عليها فهمها لطبيعة اإلنسان 
الــجــزائــري الــــذي يــنــســى الــعــقــوبــة أو الــغــرامــة 
إذا طـــّبـــقـــت عــلــيــه مـــرفـــقـــة بـــابـــتـــســـامـــة وكــــام 

ــه. ذلـــك مـــن شــأنــه أن يجعله  ــ فـــي مــســقــط رأسـ
ــــذي يشتغل  عـــارفـــا بــالــنــســيــج االجــتــمــاعــي الـ
والنفسيات  الــذهــنــيــات  بطبيعة  ومــلــمــا  فــيــه، 
ــائــــدة. بـــالـــتـــالـــي، يـــتـــصـــّرف عـــلـــى أســــاس  الــــســ
ــر بــيــان  ــ مــعــرفــتــه بـــالـــخـــصـــوصـــيـــات«. فــــي آخـ
أصدرته »الرابطة الجزائرية لحقوق اإلنسان« 
الشرطة«  العاملي ضد عنف  »اليوم  بمناسبة 
بني  »الــثــقــة   

ّ
أن أوضــحــت  آذار(،  مــــارس/   15(

ــــروري لنشر  الــشــرطــة واملـــواطـــنـــني مــعــطــى ضـ
قيم األمن والسام داخل املجتمع«. وقد طالب 
بمزيد من الحريات في التجمع والتظاهر، في 
الجزائر  مــواطــنــي  استثناء  إلــى  منها  إشـــارة 

العاصمة من ذلك منذ عام 2001.
 »املطالبة 

ّ
ق هنا الشرطي زهر الدين غ. أن

ّ
ويعل

وّجه إلى السلطة 
ُ
بإلغاء هذا القرار يجب أن ت

األمنية املسؤولة  املؤسسة  إلى  السياسية، ال 
فقط عن احترام حقوق اإلنسان أثناء تطبيقها 
ــر  ــذّكـ ــة«. ويـ ــكـــومـ ــتـــي تـــقـــرهـــا الـــحـ لـــلـــقـــوانـــني الـ
بالتظاهرات التي شهدتها الجزائر العاصمة 
في عام 2014 رفضا للعهدة الرابعة للرئيس 
إلى  »اضطررنا  يقول:  بوتفليقة.  العزيز  عبد 
الــقــبــض عــلــى نــخــبــة مـــن املــتــظــاهــريــن، كــانــوا 
إعاميني وكتابا وفنانني. لكننا لم نؤِذ أحدًا 
أو نحتجزه خارج الوقت املسموح به قانونا 
على الرغم من حساسية املوضوع سياسيا«.

فــي مــديــنــة عــنــابــة )شــــرق( حــضــرت »الــعــربــي 
ــد« وقــــائــــع اســـتـــقـــبـــال مــخــفــر الــشــرطــة  ــديـ الـــجـ
يـــوم 11 مــايــو/ أيـــار املــاضــي لــشــبــاب اتهموا 
أثناء  لنقلهم  ّصصت 

ُ
خ التي  الحافلة  سائق 

ــيـــة، بــســرقــة  ــقـــافـ مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي تـــظـــاهـــرة ثـ
وقد  الــعــشــاء.  لتناول  نزولهم  عند  أغــراضــهــم 
ــوان أمــــام الحماسة  ــ ظــهــر اتــســاع صــــدور األعـ
الزائدة لبعض املشتكني، بما يمكن توصيفه 
بــالــجــرأة. »هـــل هـــذه الــلــيــونــة أمــاهــا الــخــوف 
الــدول  فــي  العربي  الربيع  تجربة  عــن  الناجم 
املــجــاورة«؟ يجيب أحــد الضباط الذين كانوا 
املداومني: »بل أملتها التجربة الجزائرية في 
مكافحة اإلرهاب عقدًا من الزمن قبل أن يعرفه 
 املواطن شريك 

ّ
غيرنا. وقد تشّكلت قناعتنا بأن

أداء  فــي  فــي نجاح املؤسسة األمنية  أســاســي 
مهامها. من هنا ظهر مصطلح كرامة املواطن 
في أدبياتنا الجديدة«. يضيف: »من مكاسبنا 
 التوظيف 

ّ
ــان أن ــه لــم يعد راســخــا فــي األذهـ

ّ
أن

ــة  ــاطـ ــلـــى الـــوسـ ــقــــوم عـ ــاز الــــشــــرطــــة يــ ــهــ ــــي جــ فـ
 املسابقات باتت 

ّ
والرشوة والتدخات، ذلك أن

ــة ومــفــتــوحــة ألبـــنـــاء الــشــعــب،  ــارمـ نــزيــهــة وصـ
وشـــروطـــهـــا وتـــواريـــخـــهـــا مــتــاحــة فـــي املــوقــع 
األمنية وصفحاتها على  للمؤسسة  الرسمي 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وخــــال األيـــام 
على  الــتــعــّرف  للمواطن  تتيح  الــتــي  املفتوحة 
 عــلــى املــوقــع 

ّ
ــل«. ُيـــذكـــر أن ــداخــ الــجــهــاز مـــن الــ

الوطني«،  لألمن  العامة  »املديرية  لـ الرسمي 
ــورًا ملــــبــــادرة تـــدخـــل فـــي صميم  ــ تـــقـــاريـــرًا وصــ
سياسة املرافقة، تتمثل في زيارات ملؤسسات 
ــام بـــهـــا اخـــتـــصـــاصـــيـــون نــفــســيــون  ــ تـــربـــويـــة قـ
تــابــعــون لــجــهــاز الــشــرطــة، تــحــت شــعــار »مــن 
وقد  نفسية«.  ضغوط  بــدون  امتحانات  أجــل 
استفاد منها املترشحون لشهادة البكالوريا 
)الثانوية العامة( ولشهادة التعليم املتوسط.
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ويرفع سبّابته

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

فـــي قضّية  تــلــعــب دورًا مــركــزيــا  »الــســّبــابــة 
ــذا مــــا يــــوحــــي بــــه »خــــبــــراء«  ــ اإلرهــــــــــــاب«. هــ
ــائــــل إعـــــام فـــي الــــدنــــمــــارك، مـــن خــال  ووســ
تــنــاول مــوضــوع رفـــع الــســّبــابــة وكــذلــك لغة 
الجسد عند املسلمني. ولغة الجسد عموما، 
لم تشغل محاكم كوبنهاغن مثلما شغلتها 
حــركــة الــســّبــابــة فــي مــحــاكــمــة أربــعــة شــّبــان 
الــحــســني، مرتكب هجوم  بعمر  عــاقــة  على 

كوبنهاغن في فبراير/ شباط العام 2015.
بعيدًا عن جوهر التهم املوّجهة إلى هؤالء 
معه«،  والتعاطف  اإلرهـــاب  »دعــم  بـــ الشّبان 

بدأت نظرية استخدام معاني رفع السّبابة 
قَحم في املحاكمة كدليل من »أدلة االرتباط 

ُ
ت

تــســاؤاًل  االدعــــاء  وطـــرح  السلفية«.  بالبيئة 
حول »البيئة التي خرج منها عمر الحسني 
وهجومه على اجتماع حول حرية التعبير 

ومــعــبــد يـــهـــودي فــجــر 15 فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
الــبــيــئــة الــجــهــاديــة؟  2015. هـــل هـــــؤالء مـــن 
األشرطة وتسجيات كاميرا املراقبة سوف 
 
ّ
ــاء، فــإن ــ تثبت ذلــــك«. بحسب مــا يـــرى االدعـ
»عـــمـــر وبـــعـــد قــتــلــه الــــحــــارس املـــتـــطـــوع في 
أوزان،  دان  كـــريـــســـتـــال،  جــــــادة  فــــي  املـــعـــبـــد 
شوهد في مقهى إنترنت في شارع نوربرو 
 21( ل.ي.  باملتهَمني  يلتقي  كوبنهاغن  فــي 
عــامــا(  وأ. أ. )23 عــامــا(... ثــّم انتقل الثاثة 
إلــــى مـــكـــان مــخــصــص لــكــبــار الــشــخــصــيــات 
في  اليمنى  سّباباتهم  ورفــعــوا  املقهى  فــي 
 الشرح الذي يأتي به 

ّ
الهواء«. بالتالي، فإن

االدعاء لتثبيت تهمة االنتماء إلى ما يسّمى 
»البيئة السلفية الجهادية« بات السّبابات 
التي تأتي »محورّية في ما التقطته كاميرا 
ــل 

ّ
ــو مـــا اســتــدعــى أيــضــا تــدخ املـــراقـــبـــة«. وهـ

»السّبابة  معاني  لــشــرح  مفترضني  خــبــراء 
اإلسامية«.

الــنــقــاش املتعلق بــالــســّبــابــة، أخــذ حــّيــزًا في 
ِمع إلى 

ُ
مجريات املحاكمة املذكورة، وقد است

»خبير من جامعة كوبنهاغن« وهو يشرح 
ــــام. على  مــا يعنيه رفـــع الــســّبــابــة فــي اإلسـ
 شــرح 

ّ
الــرغــم مــن احــتــجــاج املــحــامــني، إال أن

ف عــن اســمــه، لــم يــأِت 
َ

الخبير الــذي لــم ُيكش
 »رفع السّبابة يرمز 

ّ
بجديد حني صّرح بأن

إلـــى الــتــشــّهــد واإليـــمـــان بــالــلــه«. واســتــفــاض 
 »الـــســـّبـــابـــة تـــرمـــز أيـــضـــا إلــى 

ّ
ــقـــول إن فـــي الـ

ما،  فــي عمل  الفعلي  الــلــه واالشـــتـــراك  إرادة 
مــن خـــال رفـــع الــســّبــابــة لــفــتــرة قــصــيــرة في 
ــنــي ال أســتــطــيــع ســمــاع مــا قيل 

ّ
الـــهـــواء. لــكــن

ــــه بــــدون صــــوت. لــذا 
ّ
فــي شــريــط املــراقــبــة ألن

بــعــمــل مــقــّدس  ال يمكنني ربــطــه ورمـــزّيـــتـــه 
ــد  ــاهـ ــم الـــــلـــــه«. إلــــــى ذلـــــــك، ذهــــــب »الـــشـ بــــاســ
إلى  أكاديميا متخصصا،  الخبير« بصفته 
 
ّ
أبعد مــن ذلــك. وشــرح للقضاة واالدعـــاء أن
األكثر  البيئة  في  أيضا  السّبابة »تستخدم 
تطرفا، لدى السلفينّي الجهادّيني الذين ُيَعّد 

اإلسام بالنسبة إليهم أيديولوجيا«.
التي يحاَكم فيها الشّبان  في هذه القضية 
ـــع االدعـــــــاء  ــ األربـــــعـــــة بــتــهــمــة اإلرهـــــــــــاب، وقـ
أيــضــا فــي ورطـــة حــني اســتــدعــى شــاهــدًا من 
»مـــركـــز تــحــلــيــل اإلرهــــــــاب« الـــتـــابـــع لــجــهــاز 
»خبير« ويشرح  االستخبارات ليقّدم رأيه كـ
اســـتـــخـــدام الـــســـّبـــابـــة. بــحــســب مــايــكــل يــول 
الشّبان،  عــن  الــدفــاع  أحــد محامي  إريكسن، 

 ذلــــك »ُيـــعـــّد مــنــافــيــا لــحــيــاديــة اخــتــيــار 
ّ
ــإن ــ فـ

ــــن األجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة  ــراء مــســتــقــلــني عـ ــ ــبـ ــ خـ
 مـــســـؤولـــة الـــقـــضـــاة فــي 

ّ
ــن ــكـ ــاديــــني«. لـ ــيــ وحــ

هـــذه املــحــاكــمــة مــاريــانــا مـــادســـن، لــم تأخذ 
باحتجاج إريكسن.

وذهب شاهد االستخبارات الدنماركية في 
 »رفع السبابة يعني اإليمان 

ّ
شرحه إلى أن

»خــبــيــر فـــي شـــؤون  ــرّب«. ثـــم أســـهـــب كـــ ــ ــالـ ــ بـ
الــجــمــاعــات املــتــطــرفــة واإلرهـــــــاب« بــالــقــول: 
 السّبابة تلعب دورًا أساسيا أيضا في 

ّ
»لكن

السّبابة  إبــراز قضية إسامية معّينة. رفع 
ــع والـــســـيـــطـــرة  ــوّســ ــتــ ــر الــ ــــدف فــــي نـــشـ لــــه هــ
اإلســـامـــيـــة«. واســتــعــان الــخــبــيــر بــمــا جــرى 
رفع  »لقد  للقول:  الحسني،  جــنــازة عمر  فــي 
أصـــدقـــاء عــمــر أثـــنـــاء دفـــنـــه ســّبــابــاتــهــم في 
مــتــطــّرف«، مضيفا  لــعــمــل  كتمجيد  الـــهـــواء 
ه »لم يَر هذا الفعل في مناسبات أخرى«. 

ّ
أن

 الــشــاهــد: 
ً
ــائـــا ـــل إريــكــســن سـ

ّ
عــنــدهــا، تـــدخ

 
ّ
»هل قرأت القرآن؟ هل تفهم العربية؟«. لكن
»الــخــبــيــر« بــبــســاطــة، لـــم يــكــن يــعــرف شيئا 
عــن الـــقـــرآن وال يــلــّم بــالــلــغــة الــعــربــيــة. وهــذا 
ما أدخل االدعــاء في ورطة استدعاء خبراء 

مماثلني.
الدنماركي  التلفزيون  استعان  جهته،  مــن 
ــط ُيــدعــى  بخبير فــي شـــؤون الــشــرق األوســ
مايكال لوند، للسؤال عن أّي عاقة محتملة 
 لــونــد لم 

ّ
بــني الــســّبــابــة والــتــطــرف. ُيــذكــر أن

الــذي عــرض في املحكمة  يشاهد التسجيل 
ــعــّد 

ُ
كــدلــيــل اتــهــام ضـــّد الــشــّبــان فــي قضية ت

خطيرة وفق قانون مكافحة اإلرهــاب، فقال 
رفعها  عــبــر  بــكــثــرة  »الــســّبــابــة تستخدم   

ّ
إن

فـــي الـــهـــواء مـــن قــبــل مــجــمــوعــات إســامــيــة، 
ــة )داعـــــش(  ــيـ ــة اإلســـامـ ــدولــ مــثــل تــنــظــيــم الــ
خــصــوصــا، وهـــي تــرمــز إلـــى مــا يــســّمــى في 
إلــه في   ال 

ّ
أن مــا يعني  اإلســـام بالتوحيد، 

إلــه واحــد. والتوحيد تعبير  هــذا العالم إال 
 السّبابة ترفع بكثرة 

ّ
عادي في اإلسام. لكن

مــن قــبــل املــجــمــوعــات املــحــافــظــة الــتــي تريد 
 
ّ
بــنــاء خــافــة وفـــرض الــشــريــعــة«. أضـــاف أن
ــتـــي تــســتــخــدم  »داعـــــــش مــــن املـــجـــمـــوعـــات الـ
أو يدفن  األعـــداء  يقتل  السّبابة بكثرة حني 
حيه 

ّ
مسل نشر صــور  فــي  أو حتى  مقاتليه 

على اإلنترنت. بالنسبة إليه، هذا ليس فقط 
رمـــزًا ديــنــيــا، بــل إشـــارة انــتــصــار أيــضــا كما 

نعرفها عادة على شكل V في الغرب«.
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رؤية ابنها.. هذا كّل ما أرادته )فرانس برس(

وّد متبادل )العربي الجديد( رفع السبّابة يعني اإليمان بالرّب )حسين بيضون(



قضايا

صقر أبو فخر

الـــــــــوحـــــــــدة واالنـــــــقـــــــســـــــام ظـــــاهـــــرة 
تاريخية موجودة، بقوة، في العالم 
املعاصر. أملانيا، على سبيل املثال، 
بني  انقسمت  تشيكوسلوفاكيا  لكن  توّحدت، 
التشيك والــســلــوفــاك، مــن دون »ضــربــة كــف«، 
بالنار  تفتت  املـــجـــاورة  يــوغــوســافــيــا  بينما 
بلجيكا  أو  كـــنـــدا  أو  إســبــانــيــا  حــتــى  والـــــــدم. 
املرشحة لانقسام، فإن ذلك لو حدث سيكون 
في سياق مجتمعات ما بعد الدولة. أما عندنا، 
الــعــرب واآلســيــويــني، حيث مجتمعاتنا  نحن 
مـــا زالـــــت تــعــيــش فـــي حــقــبــة مـــا قــبــل الـــدولـــة، 
والتهجير،  بالنار  إال  يجري  ال  االنقسام  فــإن 
على غــرار ما جــرى في الهند في سنة 1947، 
وفــــي الــــســــودان أو الــبــوســنــة فـــي مـــا بــعــد. ما 
املعاصرة؛ فقد  الــدولــة  زلنا في حقبة ما قبل 
بأفضالها  العثمانية  العلية  الــدولــة  غمرتنا 
طــوال 400 سنة. وفــي تلك الحقبة، لم تتطّور 
قومية  هوية  أي  القوميات،  عصر  فــي  لدينا، 
املحلية  هوياتنا  عند  ولبثنا  اإلطــــاق،  على 
ست  التقليدية. فالدولة الحديثة في أوروبا ُأسِّ
على قــاعــدة االنــدمــاج االجــتــمــاعــي واملــواطــنــة 
املتساوية والقانون والحداثة. ولم يحدث هذا 
األمـــر لدينا قــط، بــل ظــهــرت مؤسسات الــدول 
الــعــربــيــة الــحــديــثــة عــلــى أيــــدي املــســتــعــمــريــن، 
ــا.  بــــادنــ ــــن  عـ الـــعـــثـــمـــانـــي  ــم  ــكـ الـــحـ ــد زوال  ــعـ بـ
وظـــهـــرت تــلــك الــــــدول، ال فـــي ســـيـــاق تــاريــخــي 
ــتــــدّرج وطــبــيــعــي، بـــل فـــي ســـيـــاق االقــتــحــام  مــ
على  العربية  املنطقة  وتقسيم  االســتــعــمــاري 
أســٍس دينية أحيانًا، واستعمارية في جميع 
األحــايــني. ففرنسا رغبت فــي االســتــيــاء على 
لــبــنــان وســـوريـــة واألنـــاضـــول واإلســكــنــدرون، 
ألن فــيــهــا املـــــــدارس الــيــســوعــيــة والــكــاثــولــيــك 
واملوانئ وخطوط النفظ من كركوك إلى حيفا 
وطرطوس التي بدأت ترتسم حينذاك. وأرادت 
إنــجــلــتــرا االســتــيــاء عــلــى الـــعـــراق، حــيــث نفط 
العربي  الخليج  والــنــســاطــرة وبــوابــة  كــركــوك 
ــبـــصـــرة ومــــوانــــئ فــلــســطــني. والــــحــــدود  فــــي الـ
الـــتـــي رســمــهــا الـــســـيـــدان ســايــكــس وبــيــكــو لم 
ُتـــرســـم كــــأي اتــفــاقــيــة بـــني دول مــــوجــــودة، بل 
نتيجة اتفاق سياسي بني فرنسا وبريطانيا، 
آنــذاك؛ فهي حــدود مناطق  وبموافقة روسيٍة 
النفوذ لكل دولة من هذه الدول االستعمارية 
الــتــي تــحــّفــزت لاستياء على أمـــاك »الــرجــل 
تــركــيــا، وتفكيك االمــبــراطــوريــة  املـــريـــض«، أي 

العثمانية. 
مهما يكن األمر، فإن اتفاقية سايكس – بيكو ال 
يمكن فهمها إال في سياق االتفاقات الاحقة، 
مثل إعان بلفور )1917( ومؤتمر سان ريمو 
)1920( وصك االنتداب على فلسطني )1922(. 
ــرى فــصــل املـــوصـــل عن  ــدان، جــ ــيــ ــذا املــ ــي هــ وفــ
الحال...  )ماشي  العراق،  إلى  سورية، وُضّمت 
ــأ مـــؤتـــمـــر ســـان  ــشــ ــن عـــــرب إلـــــى عـــــــرب(، وأنــ مــ
ــــذي حـــضـــره الــــرؤســــاء، لـــويـــد جـــورج  ريـــمـــو الـ
اإلنـــجـــلـــيـــزي وكــلــيــمــنــصــو الــفــرنــســي ونــيــنــي 
اإليطالي، عاوة على حاييم وايزمان مراقبًا، 
إدارتــــــني لـــإســـكـــنـــدرون والـــجـــزيـــرة الــفــراتــيــة. 
وجرى، في ضوء ذلك، تقسيم والية حلب بني 
سورية وتركيا، فنالت تركيا أكثر من نصف 
مساحة حلب، وُضــمَّ اإلســكــنــدرون الحًقا إلى 
ا من الجزيرة  تركيا، ونالت تركيا أيضًا جــزًء
أمــا فرنسا، فقد قّسمت  الفراتية واألنــاضــول. 
ميسلون  معركة  بعد  احتالها،  فــور  ســوريــة 
دول طائفية:  إلـــى   ،1920 ســنــة  فــي  الــعــظــيــمــة 
دولة لبنان للمسيحيني وللموارنة خصوصًا، 
ودولة للعلويني، ودولة للدروز، ودولة دمشق 
أيــًضــا، فضًا عن  للُسّنة  للُسّنة، ودولــة حلب 

سنجق الجزيرة.

الدولة الحديثة واالندماج االجتماعي
فــشــلــت الــــدول الــوطــنــيــة الــحــديــثــة فــي املــشــرق 
الــعــربــي الــتــي نــالــت اســتــقــالــهــا فـــي النصف 
ــــرن الـــعـــشـــريـــن  ــقـ ــ ــات الـ ــيـ ــيـــنـ ــعـ ــــن أربـ ــثــــانــــي مـ الــ
فصاعًدا، في عملية الدمج االجتماعي ملكّونات 
املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة، ألن مـــن غــيــر املــمــكــن أن 
ينجح هــذا الــدمــج، إال فــي إطـــار دولـــٍة حديثٍة 
للمواطنني األحــرار؛ دولــة املواطنة املتساوية 
ذات النظام الديمقراطي الذي يحترم ثقافات 
جميع املجموعات املكونة للمجتمع، وتحترم 
هــذه املجموعات، في اآلن نفسه، وحــدة تراب 
فيها؛  القومية  األغلبية  وثقافة  الــدولــة،  هــذه 
إنها الدولة الديمقراطية العلمانية من بابها 
إلــــى مــحــرابــهــا. والـــدمـــج االجــتــمــاعــي عملية 
نــهــضــويــة فـــي الـــجـــوهـــر، ال يــمــكــن أن تــجــري 
الجريان الصحيح، إال في سياق حداثي، وفي 
إطــــار مــؤســســات الـــدولـــة الــحــديــثــة واملجتمع 
والجامعات  واألحـــزاب  كالجيش  معًا،  املدني 
والنقابات والنوادي الثقافية والتعليم... إلخ. 
العربي  املــشــرق  فــي  العربية  املجتمعات  لكن 
ظـــلـــت، إلــــى حــــّد كــبــيــر، مــجــتــمــعــات تــقــلــيــديــة 
مـــوروثـــة مــن الــعــهــد الــعــثــمــانــي؛ ولـــم تغمرها 
الــحــداثــة حــًقــا، وبــقــيــت مــؤلــفــًة مــن مجتمعني 
تقليدي  أهلي  لم يندمجا: مجتمع  منفصلني 
ذي طــابــع ريــفــي وفــاحــي، وفــيــه نسبة عالية 
مـــن األمـــيـــة، ويــســيــطــر عــلــيــه زعـــمـــاء الــعــشــائــر 
والــعــائــات ورجــــال الـــديـــن، ومــجــتــمــع حديث 
وفــاعــل، فــيــه نسبة ال بـــأس بــهــا مــن التعليم، 
ويتبنى قيم الليبرالية، وميدانه املدن الكبرى، 

وتسيطر عليه نخٌب عصريٌة تلقت تعليًما في 
الجامعات املحلية أو األوروبية.

الرعية  مفاهيم  استمرت  األول،  املجتمع  فــي 
ووسائط املجتمع األهلي وشبكاته، كالروابط 
الـــعـــائـــلـــيـــة والــــهــــويــــات املـــحـــلـــيـــة وعــصــبــيــات 
املــنــشــأ اإلثــنــي )شــركــس، شــيــشــان، أرنــــاؤوط، 
ــي، رقـــــــاوي، أو  ــمــــان...، أو ديــــــري، حــــورانــ تــــركــ
وفي  إلــخ(.  إسماعيلي...  درزي، سني،  علوي، 
املجتمع الثاني، تطّورت فكرة الوطن واملواطن 
ــانـــون  ــقـ ــة ومـــفـــاهـــيـــم الــــدســــتــــور والـ ــنــ ــواطــ واملــ
والدولة واملجتمع املدني الحديث )الصحافة 
والنوادي(.  والجامعات  والنقابات  واألحــزاب 
ــة الــحــديــثــة هـــي املــؤهــلــة لــلــحــّد  وكـــانـــت الـــدولـ
ــن الـــتـــفـــســـخـــات املــجــتــمــعــيــة، وإعــــــــادة جــبــر  مــ
العياء  مع  للمجتمع.لكن،  املكّونة  الجماعات 
املتدّرج للسلطة، وال سيما بعد هزيمة 1967، 
انــفــجــرت، فــي نــهــايــة الــعــقــد األول مــن األلفية 
الــثــالــثــة جــمــيــع عــوامــل الــتــفــســخ مـــرة واحــــدة، 
وتصارعت الهويات القاتلة. وهذا ما نشهده 
بــوضــوح الــيــوم فــي الــعــراق وســوريــة واليمن 
ونيجيريا  أفغانستان  في  ذلك  وقبل  وليبيا، 

والصومال. 
ــاول جــمــال عــبــد الــنــاصــر )والــبــعــث أيــضــًا(  حــ
دمــــج املــجــتــمــعــني مـــعـــًا، فـــي مـــحـــاولـــٍة إليــجــاد 
مجتمع عصري جديد، فجعل التعليم متاحًا 
للجميع، وكذلك الوظائف العامة، بما في ذلك 
الــكــلــيــات الــحــربــيــة، وأصــــدر قــوانــني اإلصـــاح 
الـــزراعـــي الــتــي كـــان يــؤمــل منها االنــتــقــال إلــى 
ــــاف  طـــــراٍز مـــا مـــن الـــعـــدالـــة الــنــســبــيــة فـــي األريـ
املــظــلــومــة، واســتــبــدال سيطرة مــاكــي األرض 
بــســيــطــرة جــهــاز الــــدولــــة. لــكــن هــــذا الـــدمـــج لم 
التي  الكبرى  التحديات  جــّراء  بسهولة،  يجِر 
اإلسرائيلي  كالتحّدي  املــشــروع،  هــذا  واجهت 
فـــي الـــخـــارج، وشــبــكــات األعـــيـــان فـــي الـــداخـــل، 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــنــــى االجـ ــبــ ــن مــــقــــاومــــة الــ ــ ــًا عــ ــ ــــضـ فـ
واألغـــوات(  والتجار  األرض  )مــاك  التقليدية 
مــبــدأ املـــســـاواة، وهـــو عــمــاد الــــدول الــحــديــثــة، 
االنــدمــاج  ُتبنى عليه عملية  الـــذي  واألســـاس 
االجتماعي، خصوصًا مقاومة مشايخ الدين 
الذين يستمّدون قوتهم من احتكارهم التعليم 
الــديــنــي واإلفـــتـــاء والــقــضــاء الــشــرعــي وإدارة 
ــاف. ولـــم يــكــن مــبــدأ املــواطــنــة  ــ املــســاجــد واألوقــ
أمام  املواطنني  مساواة  مبدأ  )غير  املتساوية 

ــر مــــجــــمــــوعــــاٍت تـــأســـيـــســـيـــٍة  ــظــ ــة نــ ــ ــهـ ــ ــن وجـ ــ مــ
املسيحيني.  وأقـــصـــد  الــعــربــيــة،  للمجتمعات 
فــالــدولــة ال ديـــن لــهــا؛ لـــأفـــراد ديــانــاتــهــم، أمــا 
الدولة فهي فوق ديانات األفراد والجماعات، 
ألن الدول تتفّكك، إذا ُبنيت على أساٍس ديني. 
تــفــّكــكــت الــهــنــد مــثــًا بــني هــنــدوس ومسلمني 
في 1947. لنتذّكر أن هناك دولتني ظهرتا في 
الــديــن، هما إسرائيل  سنة 1947 على أســاس 
وبــاكــســتــان. وكـــانـــت مــعــمــوديــة هـــذا الــظــهــور 
املذابح والتهجير. ومع ذلــك، عــادت باكستان 
نفسها إلـــى االنــقــســام عــلــى أســــاس جــغــرافــيٍّ 
الشرقية،  باكستان  إلــى  فانشطرت   ، وثــقــافــيٍّ
أي بــنــغــادش، وبــاكــســتــان الــغــربــيــة أي دولــة 

باكستان الحالية.
انــقــســمــت يــوغــســافــيــا عـــلـــى أســـــــاٍس ديـــنـــي: 
املسلمون في البوسنة والهرسك، والكاثوليك 
ــوذكــــس فـــي صــربــيــا، مع  فـــي كـــرواتـــيـــا، واألرثــ
أن مــعــظــم املــســلــمــني صــربــيــو الــقــومــيــة. وفــي 
ــدان بـــنـــاء الــــــدول الـــحـــديـــثـــة، فــــإن الــقــومــيــة  ــيـ مـ
الجماعات،  أشتات  يوّحد  الــذي  العنصر  هي 
بينما الديانات هي العنصر األبرز لانقسام. 
ــديـــن حني  والـــقـــومـــيـــة عــنــصــر دمـــــج، بــيــنــمــا الـ
وقــد وجدت  تفريق.  عنصر  يتسّيس، يصبح 
الــجــمــاعــات اإلســـامـــيـــة فـــي املــجــتــمــع األهــلــي 
مــيــدانــهــا املـــائـــم، ونـــاضـــل اإلســـامـــيـــون ضد 
االســتــعــمــار وضــــد الــثــقــافــة الــحــديــثــة فـــي آن. 
لــكــن جــمــال عــبــد الــنــاصــر، عــلــى سبيل املــثــال، 
لــم يــحــارب ديــكــارت أو أرســطــو أو مــاركــس أو 
كــانــط، بينما حــاربــت الــجــمــاعــات اإلســامــيــة 
الثقافة املعاصرة. والقوميون العرب، كالبعث 
وعبد الناصر، خاطبوا الفرد العربي، مسلمًا 
الــفــرد أم مسيحًيا أم غير ذلـــك، أما  أكـــان هــذا 

اإلساميون فكانوا يخاطبون املسلم وحده. 
 

االندماج الناقص
من غرائب ما يجري، اليوم، أن العالم يتوّحد، 
لـــكـــنـــه، فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــتــشــتــت ويــتــفــتــت 
وينقسم؛ فهو ينحو نحو الوحدة في الثقافة 
وضروب  التواصل  وتقنيات  العيش  وأنماط 
ق في 

ّ
التحضر وفنون التجارة، غير أنه يتمز

الهويات،  َأكانت هذه  قوميًة  الهويات،  ميدان 
أم اثــنــيــة أو قــومــيــة. وهـــا هــو الــعــالــم الــعــربــي، 
دولــه  مــتــســارع. وتفكك  يتفّكك بشكٍل  بـــدوره، 
ــّر عــلــيــهــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــاملــيــة  ــقـ ــتـ الـــتـــي اسـ
األولـــى يــتــرافــق، كما يــجــري أمـــام أعيننا، مع 
يقترنان  الــحــالــتــني،  وفــي  املجتمعات.  تفّسخ 
بهوياتها  املتسربلة  األقــلــيــات  بــاملــجــازر ضــد 
العثمانية  اإلمــبــراطــوريــة  فانهيار  املـــوروثـــة. 
ــة الــقــومــيــة الــتــركــيــة  الــــذي ســبــق نــشــوء الـــدولـ
)أتــاتــورك(،  كمال  مصطفى  بقيادة  الحديثة، 
األرمــن والسريان  عة ضد  اقترن بمجازر مروِّ
واألشوريني واليونان. وها هي بعض الدول 
املــذابــح  معمعان  فــي  وتتفّكك  تنهار  العربية 
ــيـــزيـــديـــني  ضــــد األقــــلــــيــــات، كــاملــســيــحــيــني والـ
والــصــابــئــة والــشــبــك والــصــارلــيــة فــي الــعــراق، 
واإلسماعيليني  والعلويني  املسيحيني  وضد 
فــي ســوريــة. ولــعــل »الــصــحــوة الــديــنــيــة« التي 
دّشـــنـــتـــهـــا حــقــبــة الـــنـــفـــط الـــعـــربـــي بـــعـــد حـــرب 
أكتوبر/ تشرين ااألول 1973 تعبر، في بعض 
وجوهها، عن انحال الروابط الوطنية وفشل 
الوسطى.  الطبقة  الحداثة وانحطاط  مشروع 
ــًا، فــــي وجـــوهـــهـــا األخـــــــــرى، عــن  وتـــعـــبـــر أيــــضــ
اشــتــعــال الــنــزعــات الــعــرقــيــة واإلثــنــيــة الــتــي لم 
واإلثنيات  الطوائف  أن  لنكتشف  قــط،  تخمد 
في العالم العربي إنما هي »أشباه أمــم«، لها 
وهواجسها  وتطلعاتها  ونزعاتها  هوياتها 
 في 

ّ
ومــصــالــحــهــا ومــشــكــاتــهــا الــتــي لـــم ُتـــحـــل

إطار الدولة الحديثة.  مفهوم الوطن هو أحد 
مــفــاهــيــم الــحــداثــة املــعــاصــرة. وقـــد تــبــلــور في 
السياق املعرفي األوروبــي، قبل أن ينتقل إلى 
املناطق املجاورة، ومنها العالم العربي. وكان 
مــن شـــأن هـــذا املــفــهــوم أن يــســاهــم فــي عملية 
تكوين الهوية والدمج االجتماعي. لكن معظم 
املفهوم،  لهذا  ظهره  أدار  اإلسامية  التيارات 
بــذريــعــة أن اإلســـــام يــتــعــالــى عــلــى الــوطــنــيــة 
الحرب  الكام على دار  والقومية، وراح يلوك 
ودار اإلسام. وفي املقابل، لم تتقبل األقليات 
اإلثنية االسامية في الدول العربية الحديثة 
اإلســام  تقبلت  لكنها  جامعة،  فكرة  العروبَة 
ــافــــظــــت، مــــن خـــال  املـــســـيـــس إطــــــــارًا لــــهــــا، وحــ
االنــخــراط في شبكات إسامية على هويتها 
اإلثــنــيــة. فــكــأن اإلســــام املــســّيــس، بجماعاته 
ــنـــزعـــات  ــّددة، مــــجــــرد بــــرقــــٍع إلخــــفــــاء الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
الجماعات  وهــا هي بعض  والعرقية.  اإلثنية 
االسامية اليوم تجهد لتصفية بقايا الدولة 
الدولة  الحديثة، في سبيل تأسيس  الوطنية 
ــّددٍة هي  الــديــنــيــة الــقــائــمــة عــلــى جــمــاعــة مــــحــ

الطائفة. 
لم يكن لدى الدول العربية الحديثة التي نالت 
استقالها بعد نهاية الحرب العاملية الثانية 
خــيــارات كثيرة أمـــام الــتــحــّديــات الــكــبــرى، وال 
فــمــال معظمها  الــتــحــّدي اإلســرائــيــلــي،  سيما 
إلــى تغليب خــيــاٍر مــحــّدد، هــو الحكم املركزي 
الحاكمة  الجديدة  النخب  العتقاد  التسلطي، 
الــخــيــار يحمي املجتمع  إلـــى هـــذا  الــلــجــوء  أن 
من التفّسخ األهــلــي، وال سيما أن هــذه الــدول 
لــم تــتــمــّكــن مــن تــطــويــر هــويــٍة قــومــيــٍة جــامــعــٍة 
ــقــــاض الـــهـــويـــات األهـــلـــيـــة. وكــــــان مــن  عـــلـــى أنــ
الصعب إعادة تأسيس هذه الدول على قاعدة 
الديمقراطية البرملانية واملساواة التي شهدت 
مصر وســوريــة والــعــراق مــامــح أولــيــة منها، 
تعرف  لــم  الــــدول  تــلــك  ألن  و1948،   1920 بــني 
االندماج الحقيقي للعناصر التكوينية فيها، 
وألن النخب شبه الليبرالية التي حكمت، في 
تلك الحقبة، فشلت في التصّدي للصهيونية 
فــي فــلــســطــني، ولــلــمــســألــة الــقــومــيــة )الـــوحـــدة( 
ولــلــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة واالســتــقــال الــوطــنــي. 
وكان لهذا الفشل شأن كبير في اتجاه النخب 
السيطرة،  إلــى  الجديدة  والحزبية  العسكرية 
املقترن  السياسي  باإلسام  أو  بالجيش،  إمــا 
أو بمقادير من  الــواحــد،  أو بالحزب  بالثروة، 
الـــكـــام أن االنـــدمـــاج  نــافــل  هــــذا أو ذاك. ومــــن 
االجتماعي وتكوين هوية قومية تتعالى على 
وجـــود مجتمٍع  يــفــتــرضــان  املحلية  الــهــويــات 
مدنيٍّ ودولة ومواطن. واملواطن، هنا، هو دافع 
الضرائب الذي يمّول الجزء األكبر من نفقات 
دولته التي نشأت في األساس إلدارة مصالح 
املــواطــن  الــصــفــة،  وبــهــذه  مواطنيها.  مجموع 
وله  قراراتها،  في  للدولة  هو شريٌك سياسيٌّ 
الــحــق فــي مــحــاســبــة الــســلــطــة )أي الــحــكــومــة( 
بجميع أشكال املحاسبة، كالتعبير والتظاهر 
ــتــــجــــاج. ودولــــــة املــواطــنــني  واإلضــــــــراب واالحــ
تــلــك تــحــمــي، بــقــوانــيــنــهــا وســلــطــانــهــا، حقوق 
املواطنني وحرياتهم وحقوقهم في املحاسبة 
واالحتجاج، غير أن سوء حظ املواطن العربي 
أنـــه مــوجــود فــي دوٍل ريــعــيــٍة أو شــبــه ريعية، 
وهو يعتاش على الدولة خافًا للمواطن في 
املجتمعات الحديثة التي تعتاش الدولة على 
مواطنيها األحرار. وال يستطيع هذا املواطن، 
ده 

ّ
في الدول الريعية، أن يقول ال حتى في تشه

إال إذا كان فرًدا في طائفٍة أو قبيلٍة أو جماعة، 
، ال مواطًنا  أي أنه ما زال فرًدا في مجتمع أهليٍّ

في مجتمع مدني.
)كاتب عربي(

لم تظهر في سياق تاريخي طبيعي بل باالقتحام االستعماري

الدولة الوطنية العربية 
اندماج ناقص وهويات متنافرة

اتفاقية سايكس – 
بيكو ال يمكن فهمها 

إال في سياق االتفاقات 
الالحقة، مثل إعالن 

بلفور )1917( ومؤتمر 
سان ريمو )1920( وصك 
االنتداب على فلسطين 

)1922(

ظهرت مؤسسات الدول 
العربية الحديثة على 

أيدي المستعمرين، بعد 
زوال الحكم العثماني 

عن بالدنا. وظهرت 
تلك الدول، ال في 

سياق تاريخي متدرّج 
وطبيعي، بل في سياق 

االقتحام االستعماري

تقدم المطالعة التالية إطاللة على حال الدولة الوطنية القطرية العربية، وتشخص فشلها في تحقيق االندماج االجتماعي 
على أساس المواطنة، وفي بناء دولة مدنية حديثة. وتوضح المقدمات التاريخية لذلك

)Getty( 1958 الرئيسان الراحالن المصري جمال عبد الناصر والسوري شكري القوتلي يوقعان اتفاق الوحدة في القاهرة في 1 فبراير

أسقطت الثورة السورية الكبرى في 1925 بقيادة سلطان األطرش، الدول 
إعادة  من  الحديثة  السورية  النخب  وتمّكنت  األربــع،  السورية  الطائفية 
تأليف الدولة السورية الجديدة بالتدريج على أسس قومية عربية، غير أنها 
لم تتمّكن من إعادة الوحدة إلى سورية التاريخية. وفي ما بعد، فشلت 
ترسيخ  إلى  أدى  الذي  األمر  المهمة،  هذه  في  الحديثة  السورية  النخبة 
دولة لبنان ذات الطابع المسيحي، وإلى قيام دولة يهودية في فلسطين 
)أورفة(  الرُّها  مثل  تركيا  إلى  متراميٍة  سوريٍة  أراٍض  ضم  وإلى   ،1948 في 
ونصيبين وماردين وأنطاكيا وكلِّس وأضنة ومرسين وعينتاب ومرعش، 
ومعظمها من أمهات مدن السريان التاريخية. وبهذه اللصوصية، جرى 
واألكراد،  واألشوريين  واألرمن  بالسريان  فتكت  تنتهي  ال  لمجازر  التمهيد 
وما برح الفلسطينيون والسوريون واللبنانيون والعراقيون يدفعون أثمانًا 

هائلة، جرّاء ما فعلته بهم الدول االستعمارية قبل مائة عام.

الدولة السورية... بالتدريج
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املــحــاكــم والــقــوانــني( عنصرًا جــّديــًا فــي الــدول 
الدساتير  في  بند  بوجود  الحديثة،  العربية 
)املادة الثانية( ينص على أن اإلسام هو دين 
املصدر  هــي  اإلسامية  الشريعة  وأن  الــدولــة، 
الرئيس للقوانني. فهذا النص مانٌع للمساواة 
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MEDIA

»داعش« يكثّف البروباغندا 
الداعية الستهداف الغرب

األخبار تتفوق على الدراما 
في التلفزيون التونسي

القاهرة ـ العربي الجديد

ــواب  ــنــ ــــت لـــجـــنـــة اإلعـــــــــام بـــمـــجـــلـــس الــ ــقـ ــ وافـ
مقترح  على  املاضي،  الثاثاء  يوم  املصري، 
ــــن الـــبـــرملـــانـــي  ــدم مـ ــقــ بـــتـــعـــديـــل تـــشـــريـــعـــي مــ
مــصــطــفــى بــــكــــري، ومــــوقــــع عـــلـــيـــه مــــن 324 
األعلى  املجلس  تغيير  على  ويــنــص  نــائــًبــا، 
الحالي، بهدف اإلطاحة برؤساء  للصحافة 

مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية.
ويــنــص املــقــتــرح عــلــى اســتــبــدال نــص املـــادة 
ــافـــة، بـــأن  الـــصـــحـ ــانــــون تــنــظــيــم  قــ ــن  )68( مــ
بتشكيل  قــــراًرا  الجمهورية  رئــيــس  »يــصــدر 
املــجــلــس األعــلــى لــلــصــحــافــة لــلــقــيــام بــاملــهــام 
املــنــوط بها، ولحني صــدور قــانــون بتنظيم 
ــــى مــجــلــس  الـــصـــحـــافـــة واإلعـــــــــام، تــنــتــقــل إلـ
الـــنـــواب جــمــيــع الــســلــطــات واالخــتــصــاصــات 
ــان يــمــارســهــا مــجــلــس الـــشـــورى، في  الــتــي كـ
مـــا يــخــص شــــؤون الــصــحــافــة واملــؤســســات 
الصحافية القومية الواردة في هذا القانون، 

وغيره من القوانني األخرى«.
هناك   

ّ
فــإن مطلع،  برملاني  مصدر  وبحسب 

التعديل  لتمرير  البرملان  تحركًا سريعًا من 
في شهر يونيو/حزيران الجاري، بناًء على 
تعليمات رئاسية، في ظل تداخل السلطات، 
الرقابية  االستخباراتية  الــدائــرة  وسيطرة 
إدارة  عــلــى  السيسي  الــرئــيــس  الــتــي شكلها 

املشهد السياسي للباد.
ووافـــق على اقــتــراح التعديل 13 عــضــًوا من 
الــلــجــنــة، فــيــمــا رفــضــه 4 أعـــضـــاء، وامــتــنــع 3 
ــادة بني  ــ ــرون، بــعــد مــــشــــادات كـــامـــّيـــة حـ ــ ــ آخـ
ــلــهــا خالد 

ّ
الــجــبــهــة الــرافــضــة لــلــتــعــديــل، ومــث

ــة شــرشــر ويـــوســـف القعيد  ــامـ يــوســف وأسـ
وجــلــيــلــة عـــثـــمـــان، وبــــني املـــؤيـــديـــن لــتــعــديــل 
 
ً
ــه شــكــا ــراضــ ــتــ بــــكــــري. وســــجــــل شــــرشــــر اعــ

وموضوًعا على االقتراح، مشيًرا إلى تقدمه 
نائًبا،   150 مــن نحو  عليها  مــوقــع  بــمــذكــرة 
تـــطـــالـــب بـــســـرعـــة مــنــاقــشــة مــــشــــروع قـــانـــون 
اإلعـــام املــوحــد. وتــســاءل شــرشــر عــن سبب 
إصــدار التعديل رغــم وجــود قانون لإعام 
املــــوحــــد، مــــحــــذًرا مـــن أن الــتــعــديــل ســيــكــون 
تكميم  ملحاوالت  واستمرارا  »نقطة سلبية، 
األفواه، وسيحمل صورة سلبية للخارج عن 

الصحافة املصرية«.
من جهته، تساءل يوسف القعيد عن سبب 
ــراء هذا  املباغتة والــســرعــة الــشــديــدة فــي إجـ
الــتــعــديــل، وســـبـــب طـــرحـــه فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
تــقــل عــن 24 ســاعــة، وعــّمــا إذا كـــان األجـــدى 
استعجال إصدار قانون اإلعام املوحد بداًل 

من هذا التعديل.
ــــدوره، قـــال خــالــد يــوســف إنـــه »مــنــدهــش«  بــ
مـــن الــســرعــة الــكــبــيــرة فـــي تــقــديــم الــتــعــديــل، 
وإحـــالـــتـــه مـــن رئـــيـــس املــجــلــس إلــــى الــلــجــنــة 
: »هل نحن نريد 

ً
النوعية املختصة، متسائا

حديثة  مدنية  ديمقراطية  لدولة  التأسيس 

منوعات

رئيس  يــمــنــح  الــتــعــديــل  أن  مــعــتــبــًرا  أم ال؟«، 
يؤسس  بما  استثنائية  سلطة  الجمهورية 
ــــى اســتــعــجــال  ملــزيــد مـــن املـــركـــزيـــة، وأن األولـ
مجلس الدولة لسرعة إرسال مشروع قانون 

اإلعام املوحد.
في املقابل، قال النائب املؤيد للمشروع علي 
املــؤســســات  إدارات  مــجــالــس  تغيير  إن  بـــدر 
ــًا، ومـــطـــلـــبـــا مــلــحــا  ــ ــــروريــ ــــات ضــ ــيـــة بــ الـــقـــومـ

الفوضى  حالة  ظــل  فــي  الصحافيني،  ملعظم 
اإلعامية التي يشهدها الوسط الصحافي.

وقــال الصحافي معتز الشاذلي، وهــو نجل 
الـــقـــيـــادي الــــراحــــل بـــالـــحـــزب الـــوطـــنـــي كــمــال 
الــــشــــاذلــــي، إن املــــؤســــســــات الـــقـــومـــيـــة تــــدار 
بــفــكــر عــقــيــم، وإن عــلــى الــفــاشــل مـــن رؤســـاء 
التحرير أن يرحل، مشيًرا إلــى أخــذه إجــازة 
ــرام على مـــدار الـــ 8 سنوات  مــن جــريــدة األهــ

املاضية، لخاف حاصل بني رئيسي مجلس 
قــاطــعــوه  أعــضــاء  أن  إال  والــتــحــريــر،  اإلدارة 
»شخصنته األزمة«. وكان بكري قد أوضح  لـ
في كلمته أن قانون اإلعــام املوحد سيأخذ 
ــواء فـــي املــراجــعــة بمجلس   ســ

ً
ـــا طـــويـــا

ً
وقـــت

الــــــدولــــــة، لــــوجــــود خــــــاف دســـــتـــــوري حـــول 
بعض مــــواده، الــبــالــغ عــددهــا 227 مـــادة، أو 
عند مناقشة تعديات النواب، متوقًعا عدم 

االنتهاء من القانون قبل شهرين.
داخــــــل  تـــفـــكـــكـــًا  »هــــــنــــــاك   

ّ
إن بـــــكـــــري  وقــــــــــال 

املؤسسات القومية، وإن الدولة ليست ضد 
بلغ  دعما  أعطت  املاضي  فالعام  الصحافة، 
لــلــمــؤســســات  مــلــيــون جــنــيــه  مـــلـــيـــارا و600 
القومية، ويوم اإلثنني وجه رئيس الحكومة 
ــم ملــؤســســتــي األهـــــرام واألخـــبـــار  بــصــرف دعـ
بمبلغ 175 مليون جنيه«. وحــذر بكري من 
حدوث أزمات كبرى داخل الصحف القومية 
»إذا جــاء يــوم 30 يــونــيــو/حــزيــران الــجــاري 
الــجــمــاعــة  ألن  تـــعـــديـــات صـــحـــافـــيـــة«،  دون 
ــاء  ــ ــرار رؤســ ــمــ ــتــ ــتـــرفـــض اســ الـــصـــحـــافـــيـــة سـ
 عن 

ً
الــتــحــريــر بــعــد انـــتـــهـــاء مـــدتـــهـــم، فـــضـــا

كــان يجب  الــذيــن  اإلدارات،  رؤســـاء مجالس 
رحيلهم منذ يناير/كانون الثاني املاضي.

ــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة، مجدي  وحــــاول وزيــ
العجاتي، التهرب من إبداء موقف الحكومة، 
 إنــه ال يملك االعــتــراض على التعديل 

ً
قــائــا

الــتــشــريــعــي بــاســم الــحــكــومــة، وإن املــقــتــرح 
ليس به شبهة عدم دستورية، ألنه يستبدل 

نص مادة بآخر.
ورًدا على اتهامات تأخر الحكومة في إعداد 
ــانـــون اإلعــــــام املــــوحــــد، قــــال الــعــجــاتــي إن  قـ
الحكومة ال تملك استعجال مجلس الدولة، 
وإن األمــر في النهاية »مــاءمــات«، والنواب 
أصحاب القرار في تمرير التعديل املقترح أو 

انتظار املشروع املوحد.
 »الحكومة 

ً
وخاطب يوسف، العجاتي، قائا

أبــــدت رأيــهــا بــرفــض حـــذف الــنــص الــخــاص 
بعقوبة ازدراء األديــان، فلماذا تتحفظ على 
إبــداء رأيها في التعديل«. وحــاول علي بدر 
مقاطعة يوسف عدة مرات، ما أدى النفعاله 
 »انت بتقاطعني ليه، ماتتكلمش وأنا 

ً
قائا

بتكلم.. عاوز فرصة كاملة زي ما حصل مع 
بكري«، فعقب األخير»انت اتكلمت 20 مرة«.

كلها مقلوبة عشان  »الـــدولـــة  يــوســف  وقـــال 
)رئيس مجلس  النجار  السيد  أحمد  تشيل 
مـــعـــارضـــة  آراء  وصــــاحــــب  األهـــــــــــرام،  إدارة 
لــلــســلــطــة(«، فــطــلــب رئـــيـــس الــلــجــنــة أســامــة 
»شاور« يوسف إلى  هيكل عدم ذكر أسماء، فـ

بكري قائا »هو اللي جاب سيرته األول«.
وتـــابـــع يــوســف »اعـــمـــل قـــانـــون يــــّدي سلطة 
مش  عشان  الجمهورية  لرئيس  استثنائية 
ــى شــهــر وال اتـــنـــني«، فعقب 

ّ
قـــادريـــن نــســتــن

بكري »قــدم اقتراح مــوازي يا خالد، والــرأي 
النهائي للنواب«.

شدد بكري على وجود 
تفكك داخل المؤسسات 

القومية

تونس ـ محمد معمري

رغـــم إنــتــاج الــتــلــفــزيــون الــرســمــي للعديد 
مـــن األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة وبـــرامـــج الــكــامــيــرا 
مقارنة  باهظة  تعتبر  بتكاليف  الخفية، 
ــــادي الــحــالــي لــلــمــؤســســة، إال  بــالــوضــع املـ
ها لم تحقق نسب مشاهدة كبيرة. وكان 

ّ
أن

الــتــلــفــزيــون يـــراهـــن عــلــى مــســلــســل »وردة 
وكــتــاب« لــكــن نسبة مــشــاهــدتــه لــم تتخط 
الخمسة باملئة على التلفزيون ويوتيوب، 
نــســب  وقـــيـــس  اآلراء  ملــكــتــب ســـبـــر  ــــا 

ً
وفــــق

املشاهدة واالستماع »سيغما كونساي«.
وفــي مقابل ذلـــك، تــواصــل نــشــرة األخــبــار 
ــســـــاًء بــتــوقــيــت  ــة مـــ ــنــ ــامــ ــثــ الـــرئـــيـــســـّيـــة )الــ
مــشــاهــدة مرتفعة  نــســب  تــونــس( تحقيق 
العادة  غير  باملئة، وعلى   32 إلــى  وصلت 
ــر املــتــابــعــون  ــبـ ــتـ فــــي شـــهـــر رمــــضــــان. واعـ
مـــشـــاهـــدة  نـــســـب   

ّ
أن اإلعــــــامــــــي،  لـــلـــشـــأن 

األخـــبـــار انــتــصــار لــه بــظــل مــنــافــســة قوية 
قناة  وبينها  الــخــاصــة،  التلفزيونات  مــع 
»التاسعة« التي تعرض نشرتها في نفس 

الوقت.
للتلفزيون  الــعــام  املــديــر  رأى  مــن جــهــتــه، 
 »هذه النسبة 

ّ
التونسي، رشاد يونس، أن

ــة عـــلـــى ثــقــة  مـــفـــخـــرة لـــلـــمـــؤســـســـة، وعــــامــ
التلفزيون  لفشل  تفسيره  وفي  املشاهد«. 

فـــي جــــذب مــشــاهــديــن لــبــرامــجــه األخــــرى 
فــي األيـــام العشر األوائـــل مــن الشهر، قال 
ــور هــيــكــلــيــة تــتــعــلــق  ــ ــــى أمــ ــــك إلـ »يــــعــــود ذلـ
بــالــوضــع الـــداخـــلـــي لــلــتــلــفــزيــون الــــذي ما 
يزال حتى اآلن ينتظر إرساء قانون منظم 
من  يتمكن  للصفقات حتى  وآخــر  لعمله، 
أداء االدوار املطلوبة منه«. وأرجع يونس 
ــاب«  وكــــتــ »وردة  مـــســـلـــســـل  فـــشـــل  ســـبـــب 
إلـــى »قـــوة املــنــافــســة مــع املــســلــســات التى 
أنــتــجــتــهــا الــتــلــفــزيــونــات الـــخـــاصـــة وقـــدم 

التقنيات التي تّم بها تصوير املسلسل«.
أواخر  التونسي،  التلفزيون  إدارة  وقامت 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بـــاإلعـــان عــن تركيبة 
جـــديـــدة لــلــفــريــق املــكــلــف بــــاإلشــــراف على 
الرسمي، حيث  بالتلفزيون  االخبار  قسم 
تّم تكليف نعيمة عبد الله، برئاسة تحرير 
األخبار، وناجح امليساوي برئاسة تحرير 
أثــارت  تعيينات  وهــي  الحوارية،  البرامج 
الغضب في أروقة التلفزيون، على اعتبار 
من تّم تعيينهم سبق لهم العمل في هذه 
املــراكــز قــبــل الــثــورة التونسية وأنــهــم من 

الوجوه القديمة.
 التعيينات غير 

ّ
ورأت نقابة التلفزيون أن

 اإلدارة العامة بالتراجع 
ً
قانونية، مطالبة

عــنــهــا. وقـــال اإلعــامــي صــبــري الــزغــيــدي: 
»الــتــعــيــيــنــات غــيــر قــانــونــيــة، وهـــي عـــودة 

مفضوحة لوجوه معروفة بعدائها لحرية 
الرأي والتعبير«. 

ــرب اســـتـــقـــالـــيـــة  ــ ــ ــــدف ضـ ــهــ ــ وأضـــــــــــاف: »الــ
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي وإعـــــادة مــجــد قــديــم 
ظــنــنــا أن الـــثـــورة أبـــادتـــه«. وطــالــب نقابة 
»الــتــحــرك  اإلعــــام ونــقــابــة الــصــحــافــيــني، بـــ
العاجل واالنتباه إلى غضب العشرات من 
الزماء والدفاع عن استقالية التلفزيون 

التونسي«.

)Getty( يمنح التعديل السيسي سلطة استثنائية

)Getty( مشاهدات عالية لألخبار

واشنطن ـ العربي الجديد

ذه عمر 
ّ
استثمار كبير خّصصه تنظيم »الدولة اإلسامّية« لهجوم أورالندو الذي نف

متني بإطاق النار وقتل أكثر من 50 في ملهى ليلي للمثليني في فلوريدا األميركّية، 
ولهجوم مانيانفيل الذي نفذه عبدالله العروسي وقتل فيه شرطي وزوجته. 

التنظيم  أخبار  تنشر  التي  الحسابات  تحديدًا  »تيليغرام«،  منصة  تحّولت  هكذا، 
عــلــيــه، بــاإلضــافــة إلـــى مــنــشــورات مــنــاصــريــه، الــتــي هــلــلــت لــلــجــريــمــتــني. وتـــوّعـــدت 
بروباغندا »داعش« على التطبيق بنقل املعارك إلى داخل البلدان الغربية، وذكرت 

تحديدًا يورو 2016 وبرلني.
والجهاديني على  املتطرفني  في رصــد  املتخصص  »ســايــت«  ونشرت مديرة موقع 
 عن 

ً
شبكة اإلنترنت، ريتا كاتز، عبر حسابها على »تويتر« سلسلة ملصقات نقا

حسابات »داعــش«، هددت عواصم غربية، على رأسها واشنطن وبرلني، بهجمات 
مقبلة شعارها »اليوم في فلوريدا وغدا في عقر داركم«.

الــتــدويــن املصغر »تويتر«  مــوقــع  تــغــريــدات لحسابات على  مــوقــع »هيفي«  ونــشــر 
 إياه ردًا على دعم الواليات املتحدة لزواج املثليني. وقالت 

ً
تحتفل بالهجوم، معتبرة

إحدى التغريدات »يا أميركا إنك سمحت بزواج املثليني والدولة اإلسامية ترميهم 
من أعلى مكان في املدينة، سنرى ملن الغلبة فترقبوا«، وقال حساب آخر »نكمل هذا 
العدناني،  ها ملحمد 

ّ
إن  قيل 

ً
املؤيدون بعد هجوم باريس رسالة الله«. ونقل  بعون 

املتحدث باسم »داعش«، يحث فيها »مؤيدي الخليفة في أوروبا وأميركا« على شن 
هجمات أخرى، وفق ما نشرته كاتز.

وأشــارت كاتز، في تغريدة في حسابها على »تويتر« إلى تطابق بني لغتي وكالة 
»أعــمــاق« في نشرها لخبري هجومي شرطي باريس وأورالنــــدو. وكتبت صفحة 

»أنصار الخافة«: »العني بالعني والدم بالدم.. أورالندو تحترق«.
وأشارت ريتا كاتز إلى أن التنظيم استغل الحملة من أجل تحفيز »الذئاب املنفردة« 
دول  فــي  املناصرين  إلــى  بالتعبير  مشيرًا  التنظيم،  لصالح  بهجمات  القيام  على 

الغرب.

دائرة السيسي نحو إطاحة رؤساء تحرير الصحف القومية
تعتبر موافقة لجنة اإلعالم بمجلس النواب المصري على مقترح تشريعي بتغيير المجلس األعلى للصحافة الحالي، دليًال واضحًا على 

نية دائرة عبد الفتاح السيسي اإلطاحة برؤساء تحرير الصحف القومية
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بعد قتل فتاة مراهقة وإصابة تغريد
ثالثة آخرين في إطالق نار 

في أوكالند األميركية، أطلق 
مستخدمون، أمس، وسم 

»#PrayForOakland«، حيث اعتبروا 
أن »على السلطات الكف عن حماية 
السالح والبدء بحماية المواطنين«، 

متعجبين من تكرار الحوادث.

بعد تعبير المغني الشاب جاستن بيبر 
عن غضبه من موقع »هوليوود 
اليف« بسبب خبر أورده عنه وقال 

بيبر إنه كاذب، أطلق معجبوه وسم 
 ،»ShutDownHollywoodLife#«

داعين إلى إغالق الموقع، ومعتبرين 
أنّه غير دقيق ويختلق األخبار عن 

المشاهير.

على وسم 
 »arabgirlsbreaktheinternet#«

نشرت فتيات عربيات صورهّن، 
لـ»تكسير االنترنت«. ووصل الوسم إلى 

األكثر تداوًال في أغلب الدول العربية 
بسبب كثافة المشاركات عليه منذ 

يومين، حيث أشار المستخدمون إلى 
مدى قوة الجمال العربّي.

تزامنًا مع إجراء امتحان الفلسفة 
في البكالوريا الفرنسيّة، أطلق 

 »BacPhilo#« مستخدمون وسم
الذي وصل إلى الئحة األكثر تداوًال 
عالميًا، حيث تشارك المستخدمون 

تجاربهم مع االمتحان الذي يعتبر 
من األبرز، ومدته أربع ساعات، 

لكتابة مقال.



ــة، أصــبــحــت  الــضــعــف فــيــهــا بــطــريــقــة واضــــحــ
االجتماعي،  الــتــواصــل  ملــواقــع  مصيدة جــيــدة 
املشاهد  مــن  تــعــرض مجموعة  تنفك  ال  الــتــي 

الخاصة بهذه األخطاء.
قــبــل أيـــام انــتــقــدت الــفــنــانــة الــســوريــة، أصــالــة، 
بــرنــامــج رامـــز جـــال، وبــرنــامــج »رامـــز بيلعب 
الرسمي على  بالنار«، ونشرت عبر حسابها 
موقع »إنستغرام« مشهدًا من إحدى الحلقات، 
وعلقت: »وين املتعة ببرنامج بيورجيك الناس 
عم تتبهدل وعم تتعرض للموت واملطلوب من 
توتر  بادنا  ناقصة  يعني  يضحك،  املشاهد 
السورية  النجمة  متابعي  لكن  إنسانية«.  وال 
لم يجتمعوا على موقفها املندد بأفعال جال، 

فكتب أحدهم أن كامها ناتج عن غيرة بسبب 
نجاحه، بينما كتب آخر: »أصالة نفسك رامز 
يعمل فيك مقلب«. وفي القاهرة، تقدم النائب 
ــكــــري، بــطــلــب لــرئــيــس  ــــري، مــصــطــفــى بــ املـــــصـ
الحكومة ووزير االستثمار، طالب فيه بوقف 
بــرامــج املــقــالــب الــتــي تــــذاع عــلــى الــفــضــائــيــات 
خــال شهر رمــضــان. وقـــال إن ســيــدة مصرية 
ائه 

ّ
أشق غــرفــة  فــي  الــنــار  ُيشعل  ابنها  وجـــدت 

ابنها  وعندما سألت  جــال،  ببرنامج  اقــتــداًء 
عن ذلك، قال لها إنه يفعل كما شاهد في »رامز 
البرامج  أن هــذه  بــالــنــار«، مــشــددًا على  يلعب 
تضر بسمعة املجتمع وبعض الرموز الفنية، 

بيروت ــ العربي الجديد

لم تستجب محطة MBC الفضائية 
لطلب الــجــمــهــور بــضــرورة إيــقــاف 
ــز بــيــلــعــب بـــالـــنـــار«،  ــ مــســلــســل »رامــ
ــقــــادات الــتــي  ــتــ ـــة بــكــمــيــة االنــ

ّ
ولــــم تـــأبـــه املـــحـــط

تــــوّجــــه إلـــــى الــــبــــرنــــامــــج، ألنــــهــــا تــســتــنــد إلـــى 
التي  العالية  شاهدة 

ُ
امل نسبة  أو  »ترافيك«،  الـ

يــحــقــقــهــا هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج عـــلـــى مــــر ســـنـــوات 
عرضه. الواضح، أيضًا، أن MBC تستغل هذا 
في  األولــويــة  على  أشقائها  ملنافسة  الــنــجــاح 
واملسلسات.  للبرامج  الرمضانية  الــعــروض 
قد ال يقتصر األمر على MBC، التي تعرضت 
العام املاضي لحملة مماثلة بعد مقالب رامز 
قدت قناتا »الحياة« و

ُ
في الطائرة، وكذلك انت

MTV اللبنانية لعرضهما برنامجا مقلدا عن 
ــز، مــع املــمــثــل هــانــي رمــــزي، الـــذي يستغل  رامــ
فيه رمزي الطائرة أيضًا، لإليقاع بأكبر عدد 
 عن 

ً
الــذيــن يستضيفهم، فــضــا الــفــنــانــن  مــن 

التسخيف وقلة الدراية في صياغة أو صناعة 
البرامج. وتبيان مواضع  النوع من  هــذا  مثل 

يتعّرض سليمان 
للكثير من النقد من قبل 

مثقفين سوريين

الهدف الرئيسي لهذا 
النوع من البرامج هو 

الكسب المالي والترويج 

تحتوي الفاكهة على 
كمَيّاٍت قليلة من السعرات 

الحراريَّة

2223
منوعات

بهدف تحقيق مكاسب مالية. وندد ناشطون 
اختار اسم  للمقالب  في وقت الحق ببرنامج 
»ميني  اإلسامية،  بالدولة  ُيسمى  ما  تنظيم 
ــلــــي مــيــل  ــديــ داعـــــــــش«، ووصـــفـــتـــه جــــريــــدة »الــ
البريطانية« بأنه أسوأ برامج التلفزيون على 
مــر الــتــاريــخ، نــظــرًا لــلــصــورة الــتــي ينقلها عن 
يقيمها  بتمثيلية  الناس  اإلرهـــاب، وتخويف 
عـــدد مــن املــلــثــمــن، بــاخــتــطــاف أحـــد الضيوف 
التنظيم  عناصر  هم  الخاطفن  بــأن  وإيهامه 
اإلرهــابــي، ومــا يترتب على ذلــك من تداعيات 
ــقـــال الــــشــــارع واإلعــــــام  ــتـ تــثــبــت وجــــــود أو انـ
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد إلــــى الـــتـــرويـــج لــأعــمــال 

اإلرهــابــيــة، ولـــو كـــان املــغــزى فــكــاهــيــًا. إضــافــة 
إلــى تبني تلفزيون »الــنــهــار« املــصــري عرض 
النوع من األعمال دون رقابة، أو مراعاة  هــذا 
شعور الناس، وسط األزمات العربية الكثيرة 

التي تعاني منها املنطقة.

الجرائم 
ــل  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــى مــ ــلــ ــــون عــ ــــطـ ــــاشـ ونـــــــــدد نـ
االجــتــمــاعــي بــأســلــوب الـــجـــرائـــم املــعــتــمــد في 
ــن املـــســـلـــســـات  ــ ــة حـــلـــقـــات مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــدايـ ــ بـ
الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي اتــــخــــذت مــــن فـــعـــل الــجــريــمــة 
القاعدة األساسية لبناء أحــداث ثاثن حلقة 

تــتــقــاطــع فــيــهــا املـــصـــالـــح واألهــــــــواء الــخــاصــة 
باملخرجن، كنوع من االستغال أو التشويق، 
والــبــحــث عــن مــرتــكــب الــجــريــمــة طــــوال الــفــتــرة 
املــســلــســل. ورأى مــتــابــعــون  لـــعـــرض  املـــمـــتـــدة 
ــذا الــعــنــف الــــدرامــــي، هو  أن الــســبــب فـــي كـــل هـ
العربي،  العالم  التي يعيشها  العنف  أوضــاع 
اب ملحاكاة الوضع العربي العام 

ّ
واتجاه الكت

بنى 
ُ
ت الــتــي  القضايا  لــهــذه  التطرق  مــن خــال 

عليها مسلسات كاملة. هكذا، يدرك الجمهور 
أن الهدف الرئيسي لهذا النوع من البرامج هو 
الكسب املالي، والترويج للمحطة وتفّوقها في 

نسبة الحضور واملشاهدة.

باب الحارة 
وفي املوسم الثامن ملسلسل »باب الحارة«، لم 
الفضائية  التلفزيونية  الــقــنــوات  معظم  تــأبــه 
ــه أيـــضـــًا،  ــافــ ــقــ ــــاس بـــــضـــــرورة إيــ ــنـ ــ ملـــطـــالـــبـــة الـ
ألســبــاب كــثــيــرة لــم تـــرق لــلــســوريــن املتابعن 
الــذيــن تــبــرأوا مــن املــوســم الــثــامــن، كما تبرأوا 
ــال أحـــد الــنــاشــطــن  مـــن املـــواســـم الــســابــقــة. وقــ
 هذا املسلسل ال يمثل 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

سورية، ال وقت االنتداب الفرنسي، وال بعده. 
و»نــحــن نطالب جــديــًا بــإيــقــاف عــرضــه، كــي ال 

ف املشاهد العادي الذي يتابعه«. 
ّ

ُيسخ
وأطلق سوريون متابعون هاشتاغ »# سكروا 
الباب وارحمونا«، منعًا لتصوير أجزاء مقبلة 
نية  أْعــِلــن عن  التاريخي، بعدما  املسلسل  من 
ــزاء  ــ الـــشـــركـــة املــنــتــجــة بــمــتــابــعــة تـــصـــويـــر أجـ

جديدة من العمل، بهدف الربح املالي أواًل.
»العربي  وقال الناشط السوري، معن خليفة، لـ
يـــشـــّرفـــنـــا  ال  الــــــحــــــارة  بـــــــاب  »إن  الـــــجـــــديـــــد«: 
ــارة«.  كـــســـوريـــن، ال فـــي الــقــصــة وال فـــي الــــحــ
مطالبًا الصحافة بمساندة النشطاء إليصال 
الصوت للمسؤولن عن هذا العمل، وضرورة 
إيــقــاف مــا وصــفــه بــاملــهــزلــة بــحــق الــســوريــن، 
وكذلك التوقف عن تصوير أجــزاء جديدة من 
هـــذا الــعــمــل الـــذي بــاعــد بــن مــســتــوى الــدرامــا 
ــــو حـــظـــي بــمــشــاهــدة  ــد ولـ ــاهـ ــشـ ــة واملـ ــوريـ الـــسـ
عالية وفق تبني بعض املحطات إلحصاءات 
املشاهدة  كمية  أو  نتائج  مــن  األول  األســبــوع 

ملسلسات رمضان هذا العام.
فقط،  املشاهدين  تقتصر على  لــم  االنــتــقــادات 
بـــل انــتــقــلــت إلــــى املــمــثــلــن أيـــضـــًا، حــيــث كتب 
طــال مارديني، الــذي يــؤدي شخصية غسان 
في املسلسل، على حسابه في »فيسبوك«: »أنا 
 نـــادم كــل الــنــدم على مشاركتي فــي باب 

ً
فــعــا

الــحــارة الــجــزء الــثــامــن، ولــن أعــمــل فــي أجــزائــه 
القادمة إذا استمرت شخصيتي«.

وأضـــــــــــاف: »بــــعــــد خــــافــــهــــم مــــعــــي بـــمـــواعـــيـــد 
ــام تــصــويــري أكــثــر  ــ ــان عــــدد أيـ ــ الــتــصــويــر، وكـ
بكثير مما كان ُمتفقًا عليه. ورغم رداءة األجر، 
املسلسل بوضع  شـــارة  فــي  ليصعقوني  أتـــوا 
ــع احــتــرامــي  ــدًا. ومــ ــ اســـمـــي بــطــريــقــة ســيــئــة جـ
وكلهم  العمل،  على  والقائمن  العاملن  لكل 

أصدقائي، ولكنهم لم يحترموني«.

عتاب شمس الدين

ال يمر شهر رمضان من دون تناول حلوياته 
ومذاقاتها.  وأشكالها  أنواعها  د  تتعدَّ التي 
وربــمــا هــذه الــحــلــويــات لها جــزء مــن »طعم« 
ــن دونــــهــــا قــــد ال  ــ ــه، ومــ ــتـ ــهـ ــكـ ــهـــر ونـ ــذا الـــشـ ــ هــ
يشعر الــصــائــمــون، وحــتــى مــن ال يصومون، 
ات هذا الشهر الفضيل. وكما 

ّ
لــذ بواحدة من 

يرتبط شهر  مــا  غالبًا  ــه 
ّ
فــإن الجميع،  يــعــرف 

رمــضــان بعدد مــن األطــبــاق، التي تتغّير من 
بلد عربي إلى آخر، وبن الباد ذات الغالبية 
املسلمة غير العربية. وبالطبع، تكون أطباق 
الــحــلــويــات هـــي »نــجــم الــســهــرة« بـــا مــنــازع 
تناول  يتّم  وخالها  والسحور.  اإلفطار  بن 
الــحــلــويــات. وتــشــرح اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، 
 »ســــبــــب رغــبــة 

ّ
نــعــيــمــه بـــــــواب إبــــراهــــيــــم، أن

الصائمن في تناول الحلويات بعد اإلفطار 
ــة، هــــو الـــســـبـــب فــي  ــاديــ ــعــ أكـــثـــر مــــن األيـــــــام الــ
تحّولها إلى عــادة. فغالبًا ما يشعر الصائم 
ــى الـــســـكـــر، ويــطــلــب الــحــلــويــات  بــالــحــاجــة إلــ
ــدم، بعد  كـــرّد فــعــل لــرفــع مــعــّدل الــســكــر فــي الــ
هــبــوطــه نتيجة الــصــيــام لــســاعــات طــويــلــة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وتــضــيــف، فـــي حــديــث لـــ
للجسم كمّية من  تــؤّمــن  الحلويات   »هــذه 

ّ
أن

والحيوية  الطاقة  الّسكر يحتاجها لصناعة 
ما ينقص  الصيام، وتعديل  وصرفها خــال 
ــان مــــن الــســكــر  ــرمــ ــحــ ــــال ســــاعــــات الــ ــنـــه خــ مـ
ــاول الــحــلــويــات  ــنـ  »تـ

ّ
والـــطـــعـــام«. وتـــشـــرح أن

يفرز  فتناولها  الــســعــادة.  بــإحــســاس  يرتبط 
هـــرمـــون »الــســتــيــروتــونــن«، وهــــو الــهــرمــون 
واالرتياح«.  بالسعادة  الشعور  عن  املسؤول 
»املكافأة« على الصيام،  هكذا يشعر الجسم بـ
ــّكــــر« الـــلـــيـــلـــيـــة. فــمــن  ــن خـــــال »رشــــــــوة الــــســ مــ

الطبيعي تلبية حاجة الجسم. 
 املــشــكــلــة تـــبـــدأ حــــن نـــذهـــب بـــعـــيـــدًا فــي 

ّ
لـــكـــن

تناول  مــن  اإلكــثــار  »فعند  الحلويات:  تــنــاول 
هـــــذه األصـــــنـــــاف، وكـــونـــهـــا غـــنـــيـــة بــالــســكــر، 
من  عالية  نسبة  على  تحتوي  بالتالي  فهي 
الــــدهــــون، خــصــوصــا تــلــك املــشــبــعــة. فمعظم 
بالقشطة  تــكــون محشّية  رمــضــان  حــلــويــات 
ومقلّية بالزيت أو بالسمن، وغالبًا ما تكون 
ضيف: »هذه الحلويات، 

ُ
مشبعة بالفطر«. وت

الــوزن،  لزيادة  ها سبٌب مباشٌر 
ّ
أن إلى جانب 

ــى الــكــمــيــة املــتــنــاولــة مــنــهــا،  يــجــب الــتــنــبــه إلــ
ــة ببعض  ــابـ كــونــهــا تــزيــد مـــن مــخــاطــر اإلصـ
األمــــراض، أبــرزهــا الــســكــري. وكمية الــدهــون 
املـــوجـــودة فــيــهــا تــزيــد مــن مــخــاطــر اإلصــابــة 
بـــأمـــراض الــقــلــب والـــشـــرايـــن، بــســبــب رفعها 
 عن 

ً
الـــدم«. فضا مــعــّدالت الكوليسترول فــي 

أن تناول الحلويات يتسّبب في عسر الهضم، 

وهذه ليست املرة األولى التي يتبرأ فيها قسم 
من السوريون من عمر سليمان. فمنذ ظهور 
سليمان في اإلعــام الغربي، وتقديمه للعالم 
للثقافة  »فنان وممثل  في حفل »األوسكار« كـ
ــم مــــن املــثــقــفــن الـــســـوريـــن  ــة«، وقـــسـ ــوريــ ــســ الــ
ال يــنــكــفــئــون عـــن االســتــهــجــان بــشــخــص عمر 
سليمان، ويرددون في تصريحاتهم الثقافية 
الـــســـوري«. مما  الــفــن  »عــمــر سليمان ال يمثل 
ــلـــق فــــجــــأة حــــالــــة هـــجـــومـــيـــة عـــلـــى شــخــص  خـ
»الجابية«  يــرتــدي  ألنــه  ربــمــا  عمر سليمان، 
أو »الــدشــداشــة« على املــســرح، أو ألنــه ينتمي 
سورّيًا،  املهمشة  السورّية«  »الجزيرة  ملنطقة 
والتي تعتبر عاداتها وتقاليدها ثقافة دنيا، 

عمر بقبوق

ــادت ســوريــا الــحــرة ويـــن الــشــجــعــان، حتى  »نــ
ــي الـــطـــغـــيـــان«. بــهــذه  ــرســ نـــزيـــل الـــبـــعـــثـــّيـــة وكــ
ــــي الــــــســــــوري، عــمــر 

ّ
ــن الـــكـــلـــمـــات يـــســـتـــهـــل املــــغــ

عليها  أطلق  التي  الجديدة،  أغنيته  سليمان، 
اســـــم »حـــــريـــــة«، والقــــــت رواجــــــــًا واســــعــــًا بــعــد 
ساعات من نشرها على موقع »فيسبوك«، في 
صفحة »ولدي ماهر الصفحة الرسمية«، التي 
عي »اآلدمــن« املسؤول عنها، بأنه ابن عمر  يدَّ
سليمان. وما هي إال ساعات، حتى اشتعلت 
مواقع التواصل االجتماعي بنقاشات ُموّسعة 
حـــول األغــنــيــة، بــن مــؤيــدي الــنــظــام الــســوري، 
عــمــر سليمان  عــلــى  انــهــالــوا بالشتائم  الــذيــن 
»ابــــن حــــزب الــبــعــث الـــخـــائـــن« كــمــا يــصــفــونــه، 
وبـــن مــعــارضــي الــنــظــام الـــســـوري املبتهجن 
بــعــمــل ســلــيــمــان الـــجـــديـــد، وبـــــن مــعــارضــن 
آخـــريـــن رفـــضـــوا انــضــمــام عــمــر ســلــيــمــان إلــى 
ــة، فــــبــــدؤوا بــالــتــشــكــيــك، حيث  ــعـــارضـ ركــــب املـ
ــِســَبــت لعمر سليمان عن 

ُ
ن األغــنــيــة  أن  اّدعــــوا 

طريق الخطأ، و»أن الثورة السورية منه براء«. 

»ألنها تحتوي على كمية عالية من الزيوت 
أسلفنا،  كــمــا  املشبعة  خــصــوصــًا  والـــدهـــون، 
فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى وقـــــت أطـــــــول لــهــضــمــهــا، 
وتــنــاولــهــا بــعــد اإلفـــطـــار مــبــاشــرة يــزيــد من 
صعوبة الهضم، فيزيد، بالتالي، من املشكلة 
وبــشــعــور الــتــعــب. لـــذا مـــن األفـــضـــل تــنــاولــهــا 
، حتى 

ّ
بــعــد ســاعــتــن مــن اإلفــطــار عــلــى األقــــل

يــكــون الــجــســم قـــد هــضــم وامـــتـــّص حــاجــاتــه، 
أكمل  على  بوظائفه  القيام  يستطيع  عندها 
وجه، ويقوم بعملية هضم وحرق الحلويات 

بطريقة أسهل وأسرع«.
ــاول الـــحـــلـــويـــات  ــ ــنــ ــ ــــورة تــ ــطــ ــ ــــن خــ ـــــه مــ ـــــنـــــبِّ

ُ
وت

ــا أيـــضـــًا »غــنــّيــة  ــهــ ــ
َّ
ــة بـــكـــثـــرة، ألن ــّيـ ــانـ الـــرمـــضـ

 كــل 100 غ من 
ً
بــالــســعــرات الـــحـــراريـــة. فــمــثــا

القطايف تحتوي على ما ُيقارب 330 سعرة 
ــة. وكــــل 100 غ مـــن الــكــنــافــة بــالــجــن،  حــــراريــ
تحتوي تقريبًا على 356 سعرة حرارية. أّما 
الــحــرارّيــة  الــســعــرات  كمّية  فتصل  العثملية، 
ــارب 370 ســـعـــرة حـــراريـــة.  ــقــ ــ فــيــهــا إلــــى مـــا ُي
وحـــــــاوة الـــجـــن تـــحـــتـــوي عـــلـــى 320 ســعــرة 

.»
ّ

حرارية على األقل
الفاكهة  املقابل تحتوي  وتتابع نعيمة: »في 
عــلــى كــمــّيــاٍت قليلٍة مــن الــســعــرات الــحــراريــة. 

، أي كوب 
ً
فالحّصة الواحدة من البطيخ مثا

ونــصــف الــكــوب مــنــه، تــحــتــوي فــقــط عــلــى 60 
سعرة حرارية، وحبة الليمون فيها 60 سعرة 
الـــكـــرز يــحــتــوي على  فـــقـــط. و4/3 كــــوب مـــن 
60 ســعــرة حــراريــة، لــذلــك مــن األفــضــل تناول 

الفاكهة كسناكات في شهر رمضان«.
الحلويات  ــراءات  الـــوزن وإغــ زيـــادة  ولتجنب 
يكمن  الجسم،  ولتلبية حاجات  الرمضانية، 
 فــي عـــدم اإلفــــراط فــي كمية الحلويات 

ّ
الــحــل

املــتــنــاولــة، واعــتــمــاد االعـــتـــدال فــي الــكــمــيــات، 
إضــــافــــة إلـــــى حـــصـــر الــــخــــيــــارات بـــاألحـــجـــام 
ــيـــرة، وإدخــــــــال الـــفـــاكـــهـــة عـــلـــى قــائــمــة  الـــصـــغـ
الــســنــاكــات الــرمــضــانــيــة، وعـــدم حــصــرهــا في 
الحلويات. فالفاكهة تمّد الجسم بالسكريات 
ــّدل مـــســـتـــوى الــســكــر،  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الـــتـــي يــحــتــاجــهــا وت

وتؤّمن الطاقة والنشاط.

بــالــنــســبــة لــجــزء مـــن أبـــنـــاء املــــدن الــكــبــرى في 
الجديدة،  أغنيته  وبمناسبة  واليوم،  سورية. 
فــإن الــنــظــرة الــدونــيــة الــتــي يتفق عليها جــزٌء 
 ،

ً
ازدادت نضجًا وشراسة مثقفي سورية،  من 

لــيــتــّم تــوجــيــه شــتــائــم وتــهــكــمــات جــديــدة على 
ســلــيــمــان، مــثــل كــلــمــة »بــعــثــي« أو »شــبــيــح«، 
ــم يــكــن ينقص  أو الــتــهــّكــم بـــعـــبـــارات مـــثـــل: »لــ
املعارضة السورية سوى انضمام شخصيات 

فنية بارزة مثل عمر سليمان«.
املستمرة من عمر سليمان،  السخرية  وتبقى 
بعقدة  إال  تفسيرها  يمكن  وال  مفهومة،  غير 
أبــنــاء املــدن الــســوريــة، الــذيــن يــجــدون أنفسهم 
فــي املــركــز الــســوري، وأقـــرب للمركز األوروبـــي 
بتبني  يقبلون  وال  القرى.  أبناء  من  والعاملي 
علمًا  السوري.  الهامش  لثقافة  العاملي  املركز 
 انبثاق ظاهرة عمر سليمان وليد لتواطئ 

ّ
أن

ة، ونتيجة  سات شعبيَّ سات دولّية ومؤسَّ مؤسَّ
ومحاولة  املبعدة،  للهوامش  املركز  استغال 
ــــن املـــجـــتـــمـــع،  ــيــــا مـ لـــتـــكـــريـــس األصــــــــــوات الــــدنــ
أبناء  يهمش  وذلــك  أصيلة،  أصوتا  بوصفها 

املراكز واملدن في الدول الهامشية كسورية.

عمر سليمان... استغالل المركز لألطراف

الطالء الرخامي... فن 
تجميلي اخترعه اليابانيون

تناول الحلويّات في شهر رمضان

خليل العلي

ــي املــخــيــمــات  ــاصـــة فــ ــارك طـــقـــوســـه الـــخـ ــ ــبـ ــ ــان املـ لــشــهــر رمــــضــ
الفلسطينّية في لبنان، حيث يستعد أبناء املخيمات الستقبال 
الشهر الفضيل بطرق عدة، ابتداًء من الزينة وإنارة الطرقات، 
إلـــى تــأمــن مــســتــلــزمــات رمـــضـــان مـــن املـــونـــة واألطــعــمــة الــتــي 
الشهر. تزدهر في املخيمات حركة بيع  يتم تناولها في هذا 
الحلويات واملشروبات الرمضانية، وتكثر البسطات والباعة 
الجوالون في األحياء وعلى جوانب الطرق الرئيسية، وداخل 
ســـوق الــخــضــار، حــيــث تــزدحــم الــطــرقــات قــبــل مــوعــد اإلفــطــار 
بــالــرجــال والــشــبــاب واألطـــفـــال، بينما الــنــســاء يــقــمــن بــإعــداد 
طعام اإلفطار في البيوت. من العادات التي الزالت شائعة في 
مائدة  على  كلها  العائلة  تجتمع  أن  الفلسطينية،  املخيمات 
اإلفــطــار، وخــاصــة فــي بيت الــوالــد، أو كبير العائلة، أو يكون 

اإلفطار مداورة عند أفراد العائلة كاإلخوة واألعمام.
تقول الحاجة جميلة األشقر، من مخيم عن الحلوة )جنوب 

»العربي الجديد«:  »في شهر رمضان املبارك يعتبر  لبنان( لـ
ــوش« مــن األســاســيــات على مــائــدة اإلفــطــار، ألنه 

ّ
صحن »الــفــت

املحّمص،  الخبز  إليها  مضافًا  املختلفة  الخضار  من  يتكون 
عتَبر صحنًا يوميًا، وخاصة شوربة العدس، 

ُ
كما أن الشوربة ت

وهــــي شــائــعــة لــــدى الـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي املــخــيــمــات، 
وأحيانًا يتم تناول شوربة الخضار«.

تضيف األشقر: »العديد من العائات تقوم بتحضير »الكّبة 
النّية« على األفطار، وهي عبارة عن لحم نيء ومدقوق وناعم 
ــا األطـــبـــاق الــرئــيــســيــة،  ومــخــلــوط مــع الــســمــيــد والـــبـــهـــارات. أّمــ
فإنها تتنوع، حيث تشتهر املخيمات بأكات، يكون مكونها 
األساسي اللن )الزبادي( املطبوخ مثل: الشيش برك، والكبة 
 مع لن مطبوخ(، واملقلوبة، والفاصوليا 

ّ
)أرز أمه  بلن، ولن 

، واللوبية«. 
ّ
مع األرز

ــار فــــي املـــخـــيـــمـــات مــــن الـــحـــلـــويـــات  ــ ــطـ ــ ــوائــــد اإلفـ وال تــخــلــو مــ
الرمضانية، وخاصة القطايف والشعيبيات، إلى جانب التمر 

ب.
ّ

الهندي والجا

»رامز بيلعب بالنار« و»باب الحارة« 
إساءة للمشاهد

ضد 
الجمهور

موائد فلسطينية

فنون وكوكتيل
مطبخ

فن

رصد

صّحةجمال

محمد كريم

حديث  ياباني  فــن   ،»Water marble« املـــاء  باستخدام  لأظافر  الــرخــامــي  الــطــاء 
جــذابــة يصعب رسمها  ألـــوان  لتشكيل  املــاء  استخدام سطح  على  يقوم  النشأة، 
ر سطح السائل، 

ّ
ن تلقائّيًا بتمّوجات املاء، وتوت مباشرة على السطح، بينما تتكوَّ

ل إلى األظافر. وهو ينتمي 
َ
ق

ْ
حيث يوضع اللون على املاء فيسهل تشكيله، ثم ُين

لفنون الرسم على املاء مثل فن اإلبرو.
تــم تــطــويــر هـــذه التقنية بــواســطــة خــبــراء التجميل، حــيــث اســتــخــدمــت فــي طــاء 
األظافر بصالونات التجميل اليابانية منذ تسعينيات القرن املاضي، ثم صارت 
أكثر رواجًا وشعبية عن طريق النشرات التجارية التي أصدرتها مراكز التسوق 
 الــرســم الرخامي عــن طريق املـــاء، ليشمل 

ّ
ر فــن فــي الــيــابــان. وفــي عــام 2010، تــطــوَّ

استخدام الرسم على األظافر الصناعية املصنوعة من األكريليك، وقد تخصصت 
عشرات املواقع االلكترونية في التعريف به، وترويجه عامليًا.

يتطلب الرسم الرخامي ماًء نظيفًا وطاَء أظافٍر يتم تنقيطه على املاء، ثم ُيسَحب 
بعصا رفيعة لتكوين التداخل اللوني، وقبل تشكيل الرسوم يتم تلميع األظافر 
وتغطيتها بطاء خفيف المع ذي لون بسيط، وُيشكل أساسا إلظهار التضاد بن 
األلوان املختارة لعمل الشكل الرخامي. وأحيانًا يستخدم غطاء لوني للرسم من 

أجل إظهار التباين واالختاف.
ولأظافر الرخامية طريقتان رئيسيتان في أداء الرسم، األولى هي السحب الحر، 
األشهر.  الحر هي  السحب  كانت طريقة  وإن  أيضًا،  الحر  التنقيط  والثانية هي 
تتنوع أشكال السحب من األشكال امللونة البسيطة إلى الرسوم املعقدة، وأشكال 
املتوازية  الشجر والخطوط  والطيور والحيوانات وأوراق  والقلوب  الرخام  مثل 
وبعض  األظافر  ألــوان  باستخدام  العشوائية  واألشــكــال  العنكبوتية  والشبكات 

األدوات البسيطة الخاصة.

والمسلسالت  البرامج  عرض  بداية  من  أيام  عشرة  بعد 
عدد  بإيقاف  تنادي  كثيرة  أصوات  خرجت  الرمضانية، 
تسيء  بأنها  متابعوها  يعتقد  التي  العروض،  من 
للمجتمع العربي، مثل »رامز بيلعب بالنار« و»باب الحارة«

كارول سماحة 
تغني في الجزائر 

سماحة،  كــــارول  املغنية  ر 
ّ

تتحض
لــلــتــوجــه إلـــى الــجــزائــر مــع فرقتها 
 فنيًا 

ً
حيي حفا

ُ
 ت

ُ
املوسيقية، حيث

حــزيــران/  18 السبت  مــســاء  كبيرًا 
بعدها،   .Hilton فــنــدق  فــي  يــونــيــو 
ــاريــــس،  ســـتـــتـــوجـــه كـــــــــارول إلــــــى بــ
حــيــث ســتــقــوم بــتــصــويــر أغنيتن 
ــــن جــــديــــدهــــا، هـــمـــا »ُمـــخـــلـــصـــة«  مـ
و»هيدا قــدري« في جنوب فرنسا، 
تــيــري فــيــرن.  املـــخـــرج  تــحــت إدارة 
ــذكـــــر أن ســـمـــاحـــة ســـجـــلـــت تــتــر  ُيـــ
بطولة  »وعــــد«،  املــصــري  املسلسل 
مي عزالدين، وُيعرض ضمن باقة 

مسلسات رمضان.

طوني قطان 
يتغنى باألردن

أصدر الفنان األردني طوني قطان، 
البلدان«،  أغنية بعنوان »يا خيرة 
بــــــاألردن، بمناسبة  فــيــهــا  يــتــغــنــى 
ــاد الــوطــنــيــة الــتــي مـــرت بها  ــيـ األعـ
ــــال األيــــــــــام املــــاضــــيــــة.  ــ ــة خـ ــكـ ــلـ ــمـ املـ
األغنية من كلمات الشاعر سليمان 
ــان وتـــوزيـــع  ــحــ الــــعــــســــاف، ومـــــن ألــ

طوني قطان.

سفينة النجوم 
تنطلق قريبا

 »Stars on Board« عــمــل  فــريــق  بـــدأ 
من  السابعة  للنسخة  بالتحضير 
ــّم حجز  ــذه الــرحــلــة الــبــحــرّيــة، وتــ هـ
وهــي   ،»Freedoms Of The Sees«
أكــــبــــر ســـفـــيـــنـــة لـــنـــقـــل الــــــرّكــــــاب فــي 
الـــعـــالـــم، لــتــنــفــيــذ املــــشــــروع املــقــبــل. 
وتــمــتــّد الــرحــلــة عــلــى مـــدى خمسة 
أّيـــــــام وتــنــطــلــق مــــن بـــرشـــلـــونـــا فــي 
وتــشــمــل   ،2017 آب/أغـــســـطـــس   27
إيبيزا في 28 آب، وباملا دي  زيــارة 
مايوركا 29 آب، ومارسيليا في 30 
آب، لتختتم في برشلونة في 31 آب. 
وكشف يوسف حرب، عن مجموعة 
حة للُمشاركة في 

ّ
رش

ُ
من األسماء امل

النسخة السابعة، وهم: عمرو دياب 
وأحام وحسن الجسمي وشيرين 
ــد املـــهـــنـــدس  ــ ــاجـ ــ عـــبـــد الـــــوهـــــاب ومـ

وبلقيس وعابد فهد.

تسريب حلقات من 
»مأمون وشركاه«

ــوِجــــئ  ــ
ُ
ف ــا،  ــ ــ ــدرامـ ــ ــ الـ ــــي  فـ مــــــرة  ل  ألوَّ

الفنان عادل إمام، بتسريب حلقات 
ــانــــي »مــــأمــــون  مـــســـلـــســـلـــه الــــرمــــضــ
ــام مــــن عـــرضـــه،  ــ ــاه« قـــبـــل أيــ ــ ــركـ ــ وشـ
وهـــي واقــعــة تــحــدث ألول مـــرة في 
 MBC مجموعة 

ّ
 أن

ّ
عالم الدراما، إال

تــصــّدت لــلــمــوضــوع. وقــــال الــفــنــان 
ــه ال يــشــعــر بالقلق  ــ

ّ
ــام، إن ــ ــادل إمـ عــ

على مسلسله »مــأمــون وشــركــاه«، 
الذي ُيعَرض حاليًا ضمن املاراثون 
الــرمــضــانــي. وعــلــق عــلــى تــســريــب 
عدد من الحلقات في بداية الشهر 
لــه مفاجأة  ذلــك شكل  أن  الفضيل، 

تحصل للمرة األولى.

وائل كفوري وميشال 
فاضل للمرة األولى

ــانـــي وائـــــل  ــنـ ــبـ ــلـ يـــحـــيـــي املـــغـــنـــي الـ
املقبل  الشهر  بداية   

ً
كــفــوري، حفا

ــات مــــهــــرجــــانــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــن فـ ــ ــمـ ــ ضـ
األولى،  وللمرة  اللبنانية.  الضبية 
الــعــازف ميشال فاضل،  ســيــشــارك 
فــي سلسلة  البيانو  على  كــفــوري، 
مــن األغــنــيــات الــتــي يــقــوم الثنائي 
ــاريــــن الــــضــــروريــــة  ــمــ ــتــ ــالــ الـــــيـــــوم بــ
ــى  ــ ــا املــــــرة األولـ ــهــ ــ

ّ
عــلــيــهــا. عــلــمــًا أن

الـــتـــي يــســتــعــن كـــفـــوري بــصــديــقــه 
غنائية  أمسية  في  ملرافقته  فاضل 

يحييها.

أخبار

)lbci( »من مسلسل »باب الحارة

تحضير الفتوش قبل اإلفطار )العربي الجديد(

)Getty( ترفع الحلويات الرمضانية من معّدالت الكوليسترول في الدم

عمر سليمان 
)الفيسبوك(

)Getty( ينتمي الطالء الرخامي لفنون الرسم على الماء مثل فن اإلبرو
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حينما  الثقافي،  »االحــتــال«  بـــ العربية،  أو 
اســتــعــرض الــنــقــوش الــاحــقــة الــتــي عبثت 
بــمــثــيــاتــهــا الــفــرعــونــيــة فـــي مــنــطــقــة جبل 
القرنة«، وهي  عبد  الشيخ  أو »جبل  القرنة 
املــنــطــقــة املــلــيــئــة بــاملــقــابــر املــلــكــيــة وتــوصــف 
األقــصــر على  فــي مدينة  الــنــبــاء«  »مقابر  بـ

الشاطئ الغربي من النيل.
بــافــيــه الــــذي يــحــتــل كــرســي املـــصـــريـــات، في 
ــان عــلــى رأس بعثة  »جــامــعــة بــروكــســل«، كـ
أثرية اهتمت بالبحث عن مقبرة أمنحتب، 
اكتشفت  كــمــا   2009 عـــام  باكتشافها  وقـــام 
عـــــددًا مـــن املـــقـــابـــر فـــي الـــجـــزء األوســــــط من 
جبل القرنة، غير أنه يكشف أن تلك املقابر 
املــكــتــشــفــة لـــم تــكــن إال صــــورة »كــابــوســيــة« 

مقارنة باألصل.
تــحــّدث بــافــيــه فــي مــحــاضــرتــه عــمــا اكتشفه 
مــن عــبــث بــعــض الــرهــبــان مــمــن عــاشــوا في 
بداية الحقبة القبطية في مصر، خصوصًا 
ــة لــلــمــلــكــات واملــغــنــيــات  ــعـــاريـ بـــالـــنـــقـــوش الـ
الفرعونيات داخل املقابر، كما قاموا بنحت 
صلبان على رموز اآللهة الفرعونية، والحفر 
بـــالـــلـــغـــة الــقــبــطــيــة عـــلـــى أوانـــــــي الـــغـــرانـــيـــت 

والخزف املوجودة في املقابر.
ــتـــي رســـمـــهـــا بـــافـــيـــه قـــريـــبـــة مــن  الــــصــــورة الـ
الـــصـــورة الــتــي أحــالــتــنــا إلــيــهــا ســلــوى بكر 
فـــي روايـــتـــهـــا، عــنــدمــا اســتــخــدم املــســلــمــون 
ــم إلــــــى مـــصـــر أعـــمـــدة  ــهــ ــولــ ــع وصــ ــ أيــــضــــًا مـ
فمسجد  املساجد،  لبناء  الفرعونية  املعابد 
الفسطاط مشّيد على أعمدة معابد فرعونية 
بـــاألســـاس، كــمــا قـــام املــســلــمــون بــاســتــخــدام 

ــبـــرديـــات الــفــرعــونــيــة الـــتـــي احـــتـــوت على  الـ
وصفات لعاج األوبئة واألمراض للتدفئة. 
الحضارات  فعلته  مــا  يستنكر  الــذي  بافيه 
الاحقة باألثر الفرعوني، يعترف أن األكثر 
إثـــــارة لــلــصــدمــة هـــو حــجــم الـــســـرقـــات الــتــي 
حدثت في تلك املقابر في العصر الحديث، 
حيث إن بصمات هذا العصر مختلفة وأكثر 
حدة، إذ اقتلعت الرسومات والنقوشات من 
على الحيطان بــاآلالت الحادة لبيعها بعد 
ــر قـــد بــــدأ مـــع الــحــمــلــة  ــ ــــذا األمـ ســرقــتــهــا، وهـ
األثـــري  يشير  بــعــدهــا.  وتــواصــل  الفرنسية 
يزال  أثرية ال  مقابر  ثمة  أن  إلــى  البلجيكي 
يسكن فــوقــهــا ســّكــان إلـــى اآلن، مــثــل املــنــزل 
املقام على مقبرة الوزير راي، والتي يعيش 
فـــوقـــهـــا أحـــــد الـــســـكـــان املـــحـــلـــيـــن ويـــرفـــض 

مغادرة منزله.
القرنة  جبل  فيها  يقع  والتي  طيبة  منطقة 
الثامنة عشرة  ارتــكــزت فيها مقابر األســرة 
وبــعــض املــقــابــر لــأســرة الــعــشــريــن وبعض 
املــعــابــد الــتــذكــاريــة لــأســرتــن، إلـــى جــانــب 
مقابر ترجع للفترة الرومانية، كما امتأت 
ــع الـــقـــبـــطـــيـــة. وبـــحـــســـب  ــوامــ ــالــــصــ أيــــضــــًا بــ
بــافــيــه فــقــد عـــاش األقـــبـــاط فــي تــلــك املنطقة 
ــبــــحــــري واملـــنـــطـــقـــة  ــر الــ ــ ــديـ ــ ــوا الـ ــنــ ــتــــوطــ واســ
املـــخـــّصـــصـــة لــلــمــلــكــة حـــتـــشـــبـــســـوت، حــيــث 
تحّولت املناطق القريبة للدير البحري إلى 
فــي حديث  صــومــعــات وكــنــائــس مسيحية. 

القاهرة - إيمان عادل

ــرًا شــائــعــًا لــــدى كــثــيــر من  ــ لــيــس أمـ
املــصــريــن أن يــجــري الــحــديــث عن 
تأثير الثقافات التي دخلت مصر، 
حيث طمست بعضها أثر الحضارات التي 
ســبــقــتــهــا، وبـــاألخـــص الـــتـــاريـــخ الــفــرعــونــي 
بــاعــتــبــاره األقــــدم. هــذه الــنــدرة نلمسها في 
األدب أيـــضـــًا، ولــعــلــنــا ال نــعــثــر ســـوى على 
رواية »شوق املستهام« لـ سلوى بكر، حيث 
تـــضـــيء اآلثـــــار الــتــدمــيــريــة لــلــثــقــافــات على 

بعضها البعض.
فـــي مــحــاضــرتــه، يـــوم الــســبــت املـــاضـــي، في 
»املـــركـــز الــثــقــافــي الــفــرنــســي« فـــي الــقــاهــرة، 
بافيه  لــــوران  البلجيكي  األثــــري  يــــوارب  لــم 
مناطق  في  الاحق  ل 

ّ
التدخ حينما وصــف 

األثر الفرعوني، سواء الرومانية أو القبطية 

محمد األسعد

تتواصل في هذه األيام على عدة مستويات 
ــة وشـــعـــبـــيـــة،  ــيــ ــمــ ــيــــة ورســ ــمــ ــاديــ عــــراقــــيــــة؛ أكــ
ــــدد مــن  ــم مـــلـــف ضــــم عـ فـــعـــالـــيـــات حــمــلــة لـــدعـ
املواقع األثرية العراقية ومنطقة األهوار إلى 
العاملي،  بالتراث  الخاصة  اليونسكو  الئحة 
استعدادًا لطرحه على التصويت في املؤتمر 
مه اليونسكو في اسطنبول بن 

ّ
الذي ستنظ

10 و20 تموز/ يوليو. 
وفي هذا السياق، نظمت الخارجية العراقية 
قــبــل بــضــعــة أيــــام، مــؤتــمــرًا فــي مــوقــع مدينة 
»أور« األثرية في جنوبي العراق، وبدأ ممثلو 
الــدول  بممثلي  اتصاالتهم  الخارجية  وزارة 
املــعــنــيــة بــالــتــصــويــت، لــحــشــد الــدعــم الــدولــي 

وكسب األصوات.  
املـــواقـــع األثـــريـــة املــقــتــرح ضــّمــهــا إلـــى الئــحــة 

الــيــونــســكــو، بــاإلضــافــة إلـــى منطقة األهــــوار 
و»أوروك«،  و»أريــــدو«  »أور«  هــي  الطبيعية، 
وكــلــهــا تــقــع فــي جــنــوبــي الـــعـــراق، وال تشكل 
هذه املواقع، مع املواقع القليلة التي ضمتها 
)مدينة  سابقة  أوقـــات  فــي  اليونسكو  الئحة 
الحضر وقلعة أربيل ومدينة سامراء وقلعة 
آشور الشرقية(، إال نسبة ضئيلة من مجموع 
أكثر  البالغ عــددهــا  العراقية  األثــريــة  املــواقــع 
من 12 ألف موقع ال تتوفر لها حماية محلية 
عن  التنقيب  بــدايــة  منذ  مما جعلها  كــافــيــة، 
اآلثــــــار الـــعـــراقـــيـــة فـــي الـــقـــرن الــــســــادس عشر 
بغض  والنهب  للسرقة  معّرضة  اآلن  وحتى 
ــه الــــعــــراق مــــن تــقــلــبــات  ــا مـــــّر بــ الـــنـــظـــر عــــن مــ

سياسية وحروب.
ويتذكر بعض طلبة جامعة بغداد في أوائل 
ستينيات القرن املاضي كيف أن أستاذ الفن 
عليه  ُعــرض  الشيخلي  إسماعيل  التشكيلي 
 جاء به إليه عابر سبيل قال إنه وجده 

ٌ
تمثال

فــي أحــد املــواقــع األثــريــة على سطح األرض، 
تأكيدًا منه على نقطتن؛ األولى غنى األرض 

آثار يفترسها الورثة

قد يكون االحتماء 
باليونسكو خطوة 
محمودة، لكن ما 

يتعرّض له التراث الحضاري 
العربي يحتاج إلى شيء 

آخر غير حفظ أسمائه 
في الئحة تراث عالمية

يلفت عالم المصريات 
البلجيكي في محاضرته 

بالقاهرة إلى طمس 
األثر الفرعوني من قبل 

الحضارات الالحقة، وأن 
األخطر هو نَسق النهب 

في العصور الحديثة

»األعمال المكتملة 
غير موجودة في 

واقعي وال أعتقد أنها 
ستكتمل« تقول الفنانة 

السورية حول رحلتها 
اليومية في رسم 

أطفال بالدها

الئحة اليونسكو هل تحمي التراث العراقي؟

تفاصيل مشهد كوني في وجوه صغيرة

لوران بافيه هذا ما جنته 
الثقافات على بعضها

عالِم المصريات 
وعاِملُها

يعتبر بافيه أن األثر 
الفرعوني طمسته 

الحضارات الالحقة

ال تشكل المواقع 
المرشحة إال نسبة 
ضئيلة من مجمل 

اآلثار العراقية

أطفالي يشكلون 
بوابة نجمية لجمع 

وجذب الحقيقة

األكثر إثارة للصدمة 
هو حجم السرقات 
في العصر الحديث )الصورة(  بافيه  لــوران  البلجيكي  المصريات  عالم  محاضرة  كانت  إذا 

اآلثار  لها  تتعرّض  التي  النهب  لعمليات  القوية  إدانتها  في  محّقة 
ــن الــحــديــث،  ــزم ــي ال الــمــصــريــة ف
الصوت  يرتفع  ال  أن  الغريب  فــإن 
المصري بهذه الحدة، وخصوصًا 
أن مسألة نهب اآلثار تتجاوز ما أشير 
يحدث  منها  جــزءًا  إن  حيث  إليه، 
تحت تغطية علمية وأكاديمية، 
إضافة إلى تقاطعات مع كواليس 
والتهريب،  والفساد  البيروقراطية 
البداية:  نقطة  ننسى  أن  دون  من 

»من بدأ النهب؟«.

مهًال، من بدأ النهب؟

2425
ثقافة

محاضرة

آثار

تشكيل

فعاليات

ــد«، ســألــنــا  ــديـ ــع »الـــعـــربـــي الـــجـ ــه مـ مـــوجـــز لـ
بافيه كيف يتم التعامل مع اآلثار والنقوش 
الــفــراعــنــة، فــهــي تعّد  القبطية داخـــل مــقــابــر 
التعامل  أيضًا، بحيث ال يمكن  آثــارًا مهمة 
ــة الـــثـــانـــيـــة؟ يجيب  مــعــهــا كـــأثـــر مـــن الــــدرجــ
األثري البلجيكي بأن »اآلثار القبطية ليس 
ثمة اهتمام بترميمها، ألننا ال نملك سوى 
ب 

ّ
أدوات ترميم اآلثار الفرعونية، ونحن ننق

ــار التي  عــن هـــدف مــحــّدد. لــكــن كــل تــلــك اآلثــ
التحفظ عليها  القبطية يتم  ترجع للحقبة 

وتسليمها إلى وزارة اآلثار املصرية«.
خـــال أبــحــاثــه وحــفــريــاتــه، اســتــطــاع بافيه 
ــو كـــتـــابـــات  ــ ــهـــم وهــ ــر مـ ــ ــًا اكــــتــــشــــاف أثــ أيــــضــ

العراقية باآلثار إلى درجة أنها ظاهرة على 
سطح األرض، والثانية أن هناك إهمااًل غير 
الثقافية  األهمية  ذات  الــعــاديــات  لهذه  مــبــّرر 
املجتمع  ذاكـــرة  على  الحفاظ  فــي  التاريخية 

العراقي. 
هل ستضمن الئحة اليونسكو حماية املواقع 
ــة والــطــبــيــعــيــة بـــعـــد اخـــتـــيـــارهـــا وفـــق  ــريــ األثــ

معاييرها العشرة الصارمة؟ 
ــذه الـــائـــحـــة  ــ ــثـــل هــ ــتـــى اآلن لــــم تـــضـــمـــن مـ حـ
ــر مــــن اآلثـــــــار املــــدرجــــة عــلــيــهــا  ــ حـــمـــايـــة أي أثـ
بإجماع دولي، ومثال ذلك ما يحدث للمواقع 
املــوضــوعــة  الــقــديــمــة  كــالــقــدس  الفلسطينية 
ــا حــــدث ملــديــنــة  عــلــى الئـــحـــة الــيــونــســكــو، ومــ
تدمر األثــريــة، وآثــار عراقية أخــرى مثل آثار 
نـــمـــرود والــحــضــر وغــيــرهــا وبــقــيــة املــنــاطــق 
الـــتـــي اجــتــاحــتــهــا عـــصـــابـــات إرهـــابـــيـــة، ومــا 
كــشــفــت عــنــه بــضــعــة كــتــب مــهــمــة، مــثــل كتاب 
 )2004( العراقي«  الحضاري  التراث  »تدمير 
لخالد الناشف، و»اآلثار العراقية: أكبر كارثة 
 )2005( قـــرون«  مــن خمسة  أكثر  منذ  ثقافية 
ــة الـــجـــوهـــري، والـــكـــتـــاب الــــصــــادر في  ــامـ ألسـ
شمواًل،  الكتب  أكثر  وهــو  اإلنجليزية،  اللغة 
تحت عنوان »االجتثاث الثقافي في العراق« 
ــداد ريــمــونــد بــيــكــر وشــيــريــن  ــ )2009( مـــن إعـ
وطارق اسماعيل. والواضح أن ما يتعّرض له 
التراث الحضاري في الوطن العربي يحتاج 
إلــى شــيء آخــر غير حفظ أسمائه في الئحة 
تــــراث عــاملــيــة، فــهــو مــعــّرض لــلــســرقــة، حسب 
املــعــلــومــات املــتــوفــرة، والــتــدمــيــر املمنهج من 
قبل دول أعضاء في منظمة اليونسكو ذاتها.

ــــاش فــــي مــصــر  ــــذي عـ فـــرانـــجـــيـــه الــقــبــطــي الــ
ــبـــارة عن  خــــال الــحــقــبــة الــقــبــطــيــة، وهــــي عـ
850 مـــن املــــراســــات عــلــى أحـــجـــار الــخــزف، 
املــراســات بالفرنسية عام  شرت تلك 

ُ
وقــد ن

 les ostraca coptes de la tt« بعنوان   2010
29« »األوســــتــــراكــــات الــقــبــطــيــة فـــي تــــي. تي 
29« )املواقع الفرعونية لها كــودات تعريف 
دولـــيـــة(. كــمــا عــثــر بــافــيــه عــلــى أوراق بــردي 
وجلود كان يستخدمها فرانجيه فى تأليف 
الــكــتــب، وقـــد وجـــدت رســالــة مــنــه إلـــى أخيه 
توما يقول فيها »كتبت كتابًا له قيمة كبيرة 
كتابته  بإعادة  الذهب وسأقوم  ألــواح  على 

على أوراق البردي وتجميعها بالجلد«. 
الخاصة  واملــقــابــر  القرنة  جبل  منطقة  لعل 
بالنباء، وعلى األخص »مقبرة امنمحتب« 
ــقـــط عــــن الــــجــــانــــب الـــتـــدمـــيـــري  ال تـــكـــشـــف فـ
لـــلـــثـــقـــافـــات عـــلـــى بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، فــهــذا 
الـــتـــدخـــل قـــد يـــعـــّد مـــن جـــانـــب آخــــر إضــافــة 
عــلــى ثــقــافــة ســابــقــة حــتــى ولـــو جــــاءت هــذه 
اإلضافات بشكل غير واع وتدميري، إال أنه 
لديها  كــان  الثقافات  أن هــذه  أيــضــًا  يكشف 
ضاف 

ُ
ت أن  يمكن  الــتــي  ورسائلها  رمــوزهــا 

 
ً
في ما بعد إلى األثريات أو أن تكون دليا

رسائل  مع  الحال  هو  كما  نحوها  إضافيًا 
ما  فلم يجد  الحديث  العصر  أمــا  فرانجيه، 
أعنف  املقابر بشكل  تلك  يضيفه غير نهب 

لبيعها بقلب بارد.

تصويب

شوقي بن حسن

ــُم املـــصـــريـــات إلـــى  ــلــ ــ ــزل ِع ــ حــــن نـ
الــفــرنــســيــة،  الــحــمــلــة  مـــع  األرض 
ــن طــريــقــة غير  ــعــلــمــاء عـ بـــَحـــث ال
مكلفة للتقّدم في مشاريعهم من 
القرائن  تتّبع  أو  الحفريات  خــال 
في دهاليز مظلمة. نظروا حولهم 
املــصــريــن )سّموهم  أن  فــوجــدوا 
ــــحــــل  ــا أصــــلــــيــــن( هـــــم »ال ــانــ ــكــ ســ
ــــســــحــــري« )بـــفـــضـــل فـــقـــرهـــم(،  ال
ــوا مـــبـــالـــغ مــجــزيــة  ــ ــرضـ ــ لــــذلــــك عـ
ــــتــــعــــاون فــي  عــلــيــهــم، حـــتـــى إن ال
ــار مــجــال تنافس  الــحــفــريــات صـ
بينهم، لتحجب األمــوال ما يمكن 
أن يــتــعــّرضــوا إلـــيـــه مـــن مــخــاطــر 
ــر يبدو  الــدفــن املـــؤّبـــد. ظــاهــر األمـ
اتفاقا في مصلحة الطرفن؛ عالم 
ــل املـــصـــري.  ــامـ ــعـ ــات والـ ــريـ املـــصـ
يتقّدم  وســيــلــة  عــن  يبحث  األول 
بــهــا فــي أبــحــاثــه، والــثــانــي يحقق 
 مــاديــا يــؤّمــن لــه معيشة 

ً
مــقــابــا

بعيدة عــن الــفــقــر. فــي الــواقــع، لم 
يكن االتفاق في مصلحة كليهما 
كما يبدو، فعالم املصريات أخفى 
العملية  مــخــرجــات  بـــل  الــكــثــيــر، 
ــــاده،  ــــى بـ ــار إلـ ــ ــ ــــل اآلثـ

ْ
ـــهـــا )نــــق

ّ
كـــل

قيمتها املالية والتاريخية..(.  
ــم يــكــن  ــ ــــول إنــــــه لـ ــقـ ــ ــد يـــصـــح الـ ــ قـ
مــمــكــنــا وقــتــهــا الـــتـــقـــّدم فـــي علم 
العملية  هــذه  املصريات من دون 
االستغالية، لكن أال يكفي مرور 
قرنن ألخذ الدرس؟ إن اتفاقيات 
ــل  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ عــــــالــــــم املــــــصــــــريــــــات والـ
م 

ّ
سل إلــى  نقلها  يمكن  املــصــري 

ــــدول والــشــعــوب  أكــبــر؛ عــاقــات ال
ــيـــع دائـــرتـــهـــا بــاتــجــاهــات  وتـــوسـ
ــة وعـــســـكـــريـــة  ــاديــ ــتــــصــ عــــــــدة؛ اقــ
وثقافية وغيرها. وكما هو الحال 
بالنسبة إلى األولى، فإن الحقيقة 
تقع دائما في عقل الطرف القوي 
فـــي االتـــفـــاق، وهـــنـــاك يــنــبــغــي أن 

يتجه تفكير الطرف الثاني.

خرائط لمعالم قيد النهب

روال أبو صالح طفولة ال تكتمل

في سهرة الليلة، تقيم فرقة موالي لإلنشاد الديني وموسيقي السماع الروحي 
وسط  الربع،  الثقافي  المركز  في  رمضانية  أمسية  التركية،  المولوية  وعروض 
األصوات  باستعمال  الصوفية  القصائد  من  مجموعة  الفرقة  تقّدم  القاهرة. 
المركز خالل  الخارجية ضمن أمسيات دورية يقيمها  البشرية والمؤثرات الصوتية 

شهر رمضان.

الكاتب  الليلة  يقّدم  العاصمة،  تونس  في  الحداد،  طاهر  الثقافي  النادي  في 
فان  هومبرت  إميل  جان  أنا  بعنوان  أدائيًا  عرضًا  )الصورة(  بوريال  حاتم  التونسي 
الهولندي  المهندس  شخصية  حول  لبوريال  كتابين  من  المستوحى  كارطاغو، 
الذي عاش في تونس، وكان أحد أبرز الدارسين للمنظومة المعمارية )البحرية( في 

آثار قرطاج.

الرباط  العاصمتين  )بين  المغربية  بنسليمان  مدينة  في  بولو  إيسباس  فضاء  في 
والدار البيضاء(، يقام ليلة غد حفل توقيع كتاب الفكر األدبي العربي.. البنيات 
والناقد  للباحث   ،)2015 و»االختالف«،  و»األمــان«  »ضفاف«  )منشورات  واألنساق 
النقدية  المدّونة  إلى  العودة  خالل  من  يحاول  العمل  يقطين.  سعيد  المغربي 

المعاصرة استجماع سياق فكر نقدي عربي حول السرد والشعر.

يُعرض يوم األحد المقبل، في المركز الثقافي األلماني الفرنسي، في رام اهلل، 
فيلم الرجل الذي أوقف الصحراء )إنتاج 2010، 64 دقيقة(، لـ مارك دود. الفيلم 
أنقذت  ابتداع طرق  بوركينا فاسو نجح في  أّمي في  يروي سيرة مزارع  وثائقي 

مساحات من األراضي الزراعية من التصّحر في غرب أفريقيا.

عمر الشيخ

الــذي  ثــقــافــة املجتمع  قــد يعكس األطــفــال 
أنـــشـــأهـــم، وأحـــيـــانـــًا فــــي ظــــــروف الـــحـــرب 
ــارًا عــاجــلــة أو  ــبـ تــصــبــح وجــــوه هــــؤالء أخـ
أملهم  فــي  اإلنسانية  يستثمر  حدثًا  ربما 
وحــاجــتــهــم ويــصــّدرهــا أفــكــارًا هــاربــة من 
جحيم الــدمــار الــنــفــســي. ولــكــن هـــذه املــرة 
تطل من سورية روال أبو صالح )1982(، 
فنانة تشكيلية شابة لتقدم مقترحًا فنيًا 
ــال في  ــفـ ــعـــي النـــفـــعـــاالت أطـ بـــأســـلـــوب واقـ
لحظة حــيــاة؛ أطــفــال يــتــركــون أســئــلــة في 
حــضــورهــم، ال نــعــرف أيـــن هـــم، مــن هــؤالء 

األطفال، ماذا تريد بهم؟
حــديــثــهــا  فـــــي  ــــح  ــالـ ــ ــــوصـ أبـ روال  تــــقــــول 
»العربي الجديد«: »ربما هم أطفال من  لـ
الــواقــع!  بــلــدي، ربما غير موجودين فــي 
لــكــن مــامــحــهــم مـــحـــفـــورة فـــي ذاكـــرتـــي. 
إنهم ليسوا في مكانهم الطبيعي، إنهم 
يحملون دهــشــة قــدومــهــم لــلــحــيــاة، هــذه 
الدهشة الطبيعية الغريزية. أما الدهشة 
األخـــــــرى عـــنـــدمـــا وجـــــــدوا فــــي مــســتــنــقــع 
مــن الــتــســاؤالت، مــن أيــن جـــاؤوا؟ وملــاذا؟ 
وإلـــى أيـــن يــذهــبــون؟ مــا هــو حــاضــرهــم، 
في  ومــاضــيــهــم  الــحــيــاة  فـــي  مستقبلهم 
حــيــواتــهــم الــســابــقــة. لـــم يــســتــطــيــعــوا أن 
واجــتــازوا  الطبيعية  مراحلهم  يعيشوا 
مــرحــلــة الــطــفــولــة بــتــفــكــيــرهــم وعــقــولــهــم 
وبــقــيــت أجـــســـادهـــم ومــامــحــهــم تعيش 
أنفسهم  أن ينقذوا  املرحلة. فهمهم  هذه 
ــوا بـــه،  ــســ ــل أحــ ــــوه بــ ــــدركـ ــم يـ ــن شـــــيء لــ مــ
أعتقد  مفتوحة،  الثالثة  أعينهم  فكانت 
أنــهــم خــافــوا مــن الـــطـــوفـــان«. ولــكــن عّما 
الــحــركــات  تــلــك  تلتقط  روال حــن  تبحث 
ــاذا تــبــنــي وهـــي  ــ ــلـــى مــ واإليــــــمــــــاءات، وعـ
تــحــاول إعـــادة إنتاجها؟ »لــم أكــن أبحث 
ــع إحــــســــاســــي فــهــو  ــبــ ــا كـــنـــت أتــ ــ ــدر مـ ــقــ بــ
ــــذي بـــحـــث مــــن دون تــفــكــيــر، بــفــطــريــة  الــ
ــفـــويـــة« تـــؤكـــد أبــــو صـــالـــح، وتــعــتــقــد  وعـ
النقية  املــصــغــرة  النسخ  األطــفــال هــم  أن 
التي لم تتأثر بعد بأية معتقدات، تقول: 
»يــلــفــتــنــي املــشــهــد الــنــظــيــف الــخــالــي من 
تـــه وبــســاطــتــه،  مــلــوثــات الـــحـــيـــاة، بـــبـــراء
ــه املـــشـــهـــد الـــحـــقـــيـــقـــي الـــكـــونـــي الــــذي  ــ إنــ
بــأول خيوط  لإلمساك  ســوف يوصلني 
يشكلون  مجتمعن  أطــفــالــي  الــحــقــيــقــة. 
الحقيقة،  لتجمع وتجذب  بوابة نجمية 
ــراتـــي الـــحـــيـــاتـــيـــة والــثــقــافــيــة  ــبـ فـــأتـــت خـ
لحظتي  أخــتــار  وجعلتني  واإلنــســانــيــة 
ــّبـــر عنه  املــنــاســبــة أللــتــقــط مــشــهــدي وأعـ

هنالك  طــاملــا  ستكتمل  أنــهــا  أعــتــقــد  وال 
لم  وألغاز وأسئلة  حلقة كونية مفقودة 
أجد لها األجوبة بعد«. تنجز أبوصالح 
ــة عمل  التشكيلية ضــمــن ورشـ أعــمــالــهــا 
فــي »غــالــيــري كامل«  مشتركة، منذ عــام 
ــــط دمــــشــــق، بـــاملـــشـــاركـــة مــــع الــفــنــان  وسـ
الصفدي،  والفنان سمير  دحـــدوح  فــؤاد 
الــى فنانن آخــريــن غير دائمن.  إضــافــة 
ــة، عــــن هـــذه  ــابــ ــشــ تـــشـــيـــر الــتــشــكــيــلــيــة الــ
الـــورشـــة بــقــولــهــا: »أصــبــحــت مــن فناني 
ــة فــــي وقـــت  ــورشــ ــــى الــ ــة، أتـــيـــت إلـ ــالـ الـــصـ

مناسب لي ولفناني الصالة أيضًا، إنها 
نعيش  ألننا  خالها،  من  أتنفس  نافذة 
ــروف غـــيـــر طــبــيــعــيــة.  ــ ــ ــالـــة الــــحــــرب وظـ حـ
فالورشة بالنسبة لي هي املكان الجميل 
ــارج بــــاإلضــــافــــة إلـــى  ــ ــــخـ ــن الـ ألنـــفـــصـــل عــ
ــارب فــنــيــة  رغـــبـــتـــي بــــاالطــــاع عـــلـــى تــــجــ
والتعرف على تقنيات أخرى والتواصل 
معهم فكريًا وفنيًا وروحــيــًا، إلــى جانب 
أضافت  التي  املهمة  اليومية  النقاشات 
لي خبرات جديدة، أيضًا التأثر املتبادل 
بـــتـــجـــارب َبــعــضــنــا الـــبـــعـــض، أصــبــحــوا 
عــائــلــتــي الــجــديــدة بــعــد فــتــرة مــن العمل 
الفردي والعزلة، وجودي الدائم واليومي 
في الورشة حرضني على اإلنتاج األكبر 
والـــتـــطـــور والــبــحــث املــســتــمــر والــتــفــكــيــر 
جميلة  منافسة  إنها  تجربتي.  بتطوير 
نظيفة، وأعتقد أن ورش العمل هي أهم 
الظروف  الصاالت بهذه  به  تقوم  نشاط 

في سورية«؟

بــطــريــقــتــي«. وحــــول الــتــقــنــيــات وطبيعة 
املناطق والتفاصيل اللونية التي تعمل 
عــلــيــهــا، تــقــول روال: »أســـتـــخـــدم األلــــوان 
الزيتية واألكريليك ومواد مختلفة على 
القماش حسب ما يتطلب العمل والفكرة 
واملـــوضـــوع. أمــا الــقــيــاســات تعتمد على 
كبيرة  قــيــاســات  لكنها  الــفــكــرة،  طبيعة 
نوعًا ما، وغالبًا أفضل األحجام الكبيرة 
ــر. طــاملــا  ــ ـ

َ
ــث ــ ْكـ

َ
ألن حـــضـــورهـــا يــدهــشــنــي أ

تــفــاصــيــل استوقفتني  عــلــى  ــز  ــ أرّكـ كــنــت 
وكــانــت تشكل لــي تــســاؤالت لــم أجــد لها 
حــلــواًل ألســئــلــتــي الــكــونــيــة..! نــحــن نفكر 
وفقًا ملــا نعرف ونــقــول مــا نفكر بــه، لكن 
ا 

ّ
املعلومة قد وضعت في عقولنا منذ كن

أطفااًل وكونت مفاهيم شكلت جــزءًا من 
معتقداتنا التي لم نتساءل عنها وعلى 
مــدى صحتها. أهملُت أجـــزاًء أخــرى في 
ــال  ــمـ ــــب األعـ الـــلـــوحـــات الــــجــــديــــدة، ال أحـ
واقعي،  في  غير موجودة  فهي  املكتملة 
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وادي الملوك، إحدى الجداريات الفرعونية المكتوب عليها في العصر الحديث

قوات عسكرية أميركية أمام قلعة أور

الفنانة وأعمالها



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

الـــجـــلـــبـــة الــــتــــي اجـــتـــاحـــت الـــقـــصـــر، ذلـــك 
ــا، بــعــد  ــررهــ ــبــ ــا مــــا يــ ــهـ ــان لـ ــ ــاح، كــ ــبــ الــــصــ

االنقالب الذي أحدثته ببغاء الزعيم.
 
ً
كــــانــــت الـــبـــبـــغـــاء، والــــحــــق يــــقــــال، بـــديـــال

موضوعيًا للشعب كله، في نظر الزعيم، 
الــيــومــي، مــنــذ الــصــبــاح،  إذ كـــان هتافها 
، بمنحه ثقة 

ً
وحتى نومه املتأخر، كفيال

ال تضارع في تأكيد سلطته، خصوصًا 
ــــاش  ــو آلـــــــــي: »عــ ــلــــى نــــحــ وهـــــــي تـــــــــردد عــ
الببغاء منذ  رافــق  الزعيم«.. وهو هتاف 
ســـنـــوات طــويــلــة، إلــــى الــحــد الــــذي جعل 
الزعيم، مكتفيًا بها، بدل هتاف الشعب، 
فلم يعد يجد مبررًا للخروج من قصره، 
ــوه الــشــعــب الـــتـــي تــســبــب له  ــ ــة وجـ ــ ورؤيــ
ــي الـــحـــلـــق، خـــصـــوصـــًا الـــفـــقـــراء  غـــصـــة فــ
أعــدادهــم يوميًا، فيسببون  تــزداد  الذين 
ــًا«، يـــــــــؤذي عــيــنــيــه  ــ ــريـ ــ ــــصـ لـــــه »تــــلــــوثــــًا بـ

الحساستني.
الــــذي أصــــاب حنجرة  ــقـــالب  غــيــر أن االنـ
الــبــبــغــاء، ذلـــك الــصــبــاح، تــســبــب للزعيم 
بــصــدمــة كـــبـــيـــرة، إذ أفـــــاق عــلــيــهــا وهــي 
ــم«، فـــارتـــجـــف  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ تـــهـــتـــف: »يـــســـقـــط الـ
ــتـــاج إلـــى بــضــع دقــائــق  ــه، واحـ فـــي فـــراشـ
ــقـــالب، ثــم نهض  ــذا االنـ كــي يــســتــوعــب هـ
غاضبًا، وتوجه إلى القفص ليتأكد مما 
مصرة  الببغاء  كانت  وبالفعل  يسمعه، 

على هتافها الجديد: »يسقط الزعيم«.
ــبــــغــــاء فـــــــورًا،  ــبــ أمـــــــر الــــزعــــيــــم بــــــإعــــــدام الــ
وتقديمها وجبة لقطته، لكنه اكتأب ألنه 
ســيــجــد نــفــســه مــضــطــرًا لــلــخــروج ثانية 
إلـــى الـــشـــوارع، واالســتــمــاع إلـــى الهتاف 

األصلي من الشعب ذاته.
قــرارًا  الزعيم  اتخذ  التفكير،  حمأة  وفــي 
آخــر يجنبه الــخــروج، فأمر بــأن يتناوب 
املواطنون يوميًا على الدخول إلى قفص 
الببغاء الــفــارغ، بــواقــع كــل يــوم مــواطــن، 

والهتاف بحياته.

ــة بــمــخــاوف  ــ ــيـ ــ انــطــلــقــت كــــأس األمـــــم األوروبـ
متزايدة من تهديدات اإلرهــاب واإلضــرابــات 
الــعــمــالــيــة فـــي فــرنــســا، وبــســخــريــة ال تــعــرف 
ــم الــخــائــفــة مـــن اإلرهــــــاب، فلم  ــــدودًا مـــن بــطــولــة األمــ حـ
يبق إال أن تضع حارسًا أمنيًا مع كل حــارس مرمى. 

وطرائف مستديرة أخرى عن هذه الكرة املذعورة.

كأس الكرة 
المذعورة!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ببغاء وشعب

شريط
موفق قات ـ فيسبوك

خطابات 
في رمضان

ترامب وهجوم أورالندو!
رينر هشفيلد ـ كيغل كارتونز

اإلفطار الرمضاني المرعب ـ الشروق الجزائرية

هجوم أورالندو يمتطيه ترامب ـ االتحاد اإلماراتية

عمال فرنسا مضربون ونجوم الكرة يتضامنون ـ فالديمير كازفنسكي ـ أوكرانيا

هجمة كروية إرهابية أمنية! ـ ماريان كمسكي ـ كيغل كارتونزحارس أمني بدل حارس المرمى! ـ رامسس موراليس ـ كوبا

فيضانات فرنسا ترحب بنجوم الكرة! ـ خوسيه رودريغيز ـ المكسيك

مهمة المسحراتي الجديدة ـ المصري اليوم خيارات بنوك لبنان ـ النهار اللبنانية

كأس األمم األوروبية مع حراسة شخصية ـ الوطن القطرية 

أبيض وأسوأ
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رياضة

وصلنا للمباراة 
السادسة بين 
غولدن ستايت 
ووريرز ونظيره 
كليفالند 
كافالييرز، بطل 
النسخة الماضية 
متفوقا على 
وصيفه بنتيجة 
3-2، وستكون 
هذه المواجهة 
مفصلية، 
فهي قد تتوج 
زمالء ستيفن 
كوري وتنهي 
الصراع على 
لقب الدوري 
األميركي للسلة، 
وربما تبقي 
على أحالم الملك 
ليبرون جيمس 
بلقاء سابع 
وفاصل للفوز 
باللقب، ألول 
مرة في تاريخ 
كوري أفضل العب في الدوري األميركي )Getty(كافالييرز.

بين التعادل واللقب
أكد نادي الزمالك، بطل مصر، أن أحمد حمودي 
صانع اللعب املعار من بازل السويسري، أصيب 

خالل تدريب الفريق، يوم الثالثاء، وذلك قبل 
مواجهة إنيمبا النيجيري في افتتاح مباريات 

دور املجموعتني بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم 
األسبوع املقبل. وذكر املوقع الرسمي للزمالك في 
بيانه: »تعرض حمودي إلصابة بشد في العضلة 

الضامة، وسيخضع لفحص باألشعة لتحديد 
مدة غيابه عن املالعب، وأصبح سفره محل شك«.

قامت الروسية ماريا شارابوفا، املصنفة األولى 
على العالم سابقًا، بتقديم طعن ملحكمة التحكيم 

الرياضية ضد إيقافها لعامني عن املشاركة في 
بطوالت التنس، طالبة أن يتم رفع اإليقاف تمامًا 

أو تخفيضه. وأوقف االتحاد الدولي للتنس 
شارابوفا هذا الشهر عقب سقوطها في اختبار 

للكشف عن املنشطات خالل بطولة استراليا 
املفتوحة هذا العام، حيث تم العثور على مادة 

ميلدونيوم املحظورة في عّينتها.

وقع الدولي الصربي رادوسالف بتروفيتش الذي 
 للدوري األوكراني 

ً
توج مع دينامو كييف بطال

في كرة القدم، عقدًا مدته 4 سنوات مع سبورتينغ 
لشبونة وصيف بطل البرتغال. وأوضح 

سبورتينغ لشبونة في بيان أن عقد العب 
الوسط املدافع بتروفيتش )27 عامًا و44 مباراة 

دولية( ينّص على إمكانية تمديده عامًا إضافيا، 
ويتضمن بندًا جزائيًا يقضي بدفع 60 مليون 

يورو في حال فسخه من قبل أحد الطرفني.

الزمالك يعلن إصابة 
أحمد حمودي 

خالل التدريبات

شارابوفا 
تطعن بإيقافها أمام 

التحكيم الرياضي

رادوسالف بتروفيتش 
ينتقل إلى نادي 

سبورتينغ لشبونة
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ألمانيا تواجه 
بولندا ولقاء 

قوي 
بين إنجلترا وويلز

2829
رياضة

حسين غازي

في  القمة  مــبــاراة  الجميع  يترقب 
أمم  بطولة  مــن  الثانية  املجموعة 
أوروبـــا لكرة الــقــدم، والــتــي تجمع 
الجولة  فــي  ويــلــز،  بنظيره  إنجلترا  منتخب 
الثانية من املسابقة املقامة حاليًا في فرنسا.

الجماهير الويلزية وقفت في األيام األخيرة 
إلى جانب اإلنجليز في ساحات القتال أمام 
الروس، لكن في هذا اللقاء ستكون املواجهة 
ويــلــز  أن  املـــلـــعـــب، خــــاصــــة  أرض  فــــي  قــــويــــة 
تمتلك أسلحة قوية قد تهدد مرمى الحارس 

اإلنجليزي جو هارت.
ويــلــز بهدفني على  فـــازت  السابق  اللقاء  فــي 
كبير  تعتمد بشكل  القوية، وهي  سلوفاكيا 
عــلــى غــــاريــــث، نــجــم ريـــــال مــــدريــــد، الـــــذي قد 
يــرهــق الـــدفـــاعـــات اإلنــجــلــيــزيــة الــتــي تعتبر 
نــقــطــة ضــعــف فــي منتخب األســــود الــثــاثــة، 
إضــافــة إلـــى خــط الــوســط الـــذي لــم يــكــن على 
ــام  ــي املـــــبـــــاراة األولـــــــى أمــ قـــــدر الـــتـــطـــلـــعـــات فــ
روسيا، حيث فشل زماء القائد واين روني 
في  سيئة  بطريقة  لعبوا  بعدما  الــفــوز،  فــي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، بــاعــتــمــادهــم عــلــى الـــكـــرات 
مدافعي  مهمة  ل 

ّ
سه ما  والعرضية،  العالية 

روســـيـــا. وغــــاب هــــاري كــني بــشــكــل كــبــيــر عن 
اللقاء وسط ضياع لرحيم ستيرلينغ، فيما 

H H

باريس ـ العربي الجديد

ــنـــدا املـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــلـ أحــــرجــــت أيـــسـ
وذلــــك   ،)1  -  1( ــه  ــعـ مـ ـــت  ــادلـ ــعــ وتــ الــــعــــريــــق 
ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــســادســة من 
األيسلندي  املنتخب  لُيسجل   ،2016 يـــورو 
نتيجة ُمميزة في أول مشاركة في البطولة 

األوروبية.
فــي الــشــوط األول، ظــهــرت الــبــرتــغــال بـــأداء 
ــد«، سيطرت  مــتــواضــع ولــيــس بــثــوب »األســ
لــم تصنع  الــكــرة لكنها  واســتــحــوذت عــلــى 
خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى املــــرمــــى، بــاســتــثــنــاء 
ــنـــاوشـــات الـــتـــي تــكــّفــل بــإبــعــادهــا  بــعــض املـ
الــحــارس األيــســلــنــدي الـــذي كــان متألقًا في 
هذا الشوط، في وقت قدمت أيسلندا شوطًا 
املنتخب  لهذا  بــأول مشاركة  مقارنة  ُمميزًا 
في اليورو. لكن البرتغال وبعناصر الخبرة 
املــتــواجــدة فــي املــلــعــب عــرفــت كــيــف ُتسجل 
ــاء الــــهــــدف إثـــر  ــ ــــدف االفــــتــــتــــاح، حـــيـــث جــ هــ
الــجــزاء  إلــى داخـــل منطقة  تــمــريــرة عرضية 
األيــســلــنــديــة، تــابــعــهــا املــهــاجــم الــبــرتــغــالــي 
نــانــي مـــبـــاشـــرًة فـــي الـــشـــبـــاك، لــُيــســجــل أول 
أهــداف منتخب »بــرازيــل أوروبـــا« في يورو 
فــاجــأ املنتخب  الــثــانــي،  الــشــوط  فــي   .2016
األيسلندي البرتغال وسّجل هدف التعادل، 
عــبــر كـــرة بينية إلـــى بــيــركــيــر بــيــارنــاســون، 
والذي سدد مباشرًة في الشباك البرتغالية، 
لُيعادل النتيجة أمام منتخب عماق بحجم 
البرتغال، وحاولت األخيرة تسجيل الهدف 
الثاني عن طريق عدد من الفرص الخطيرة، 
لكن الحارس والدفاع األيسلندي تكفا في 
إبعاد الخطر، حيث سدد النجم البرتغالي 
املــرمــى  عــلــى  لــوحــده  كريستيانو رونـــالـــدو 
10 مــرات، وهــو رقــم لم تتمكن من أن تصل 
إليه 9 منتخبات من أصل 24 في بطولة أمم 

أوروبا الحالية.

انتظر املنتخب األيسلندي 56 سنة من أجل 
رؤية شباك الخصم تهتز وُيسجل أول هدف 
الهدف  اليورو، ويعتبر هذا  له في نهائيات 
األول للمنتخب األيسلندي في أول مشاركة 
له في بطوالت اليورو، إذ لم تشارك أيسلندا 
ــن قـــبـــل فــــي أي بـــطـــولـــة عـــاملـــيـــة أو قـــاريـــة،  مــ
وبــالــتــالــي انــتــظــرت 56 ســنــة لـــرؤيـــة الــهــدف 
املــســابــقــة عـــن طـــريـــق بيكير  ــذه  فـــي هــ األول 

بيارناسون.
ــالـــي، نــــانــــي، تـــاريـــخ  ــغـ ــرتـ ــبـ دخـــــل املـــهـــاجـــم الـ
بطوالت الــيــورو الذهبي من أوســع األبــواب، 
وذلك بعد أن سجل الهدف رقم 600 في تاريخ 
نهائيات البطولة األوروبية، التي تستضيف 
فــرنــســا نسختها الــخــامــســة عــشــرة، وأصــبــح 
نــانــي بــهــذا الـــهـــدف صــاحــب الـــقـــدم الــذهــبــيــة 
ــم 600 فــــي تـــاريـــخ  ــ ــتـــي ُتـــســـجـــل الــــهــــدف رقـ الـ

انطاقها  منذ  تاريخيًا  اليورو  ُنسخ بطولة 
فـــي عــــام 1960، فـــي وقــــت رفــــع عــــدد أهــــداف 
األوروبــيــة  البطولة  فــي  البرتغالي  املنتخب 
ـــ600 من  ــ ــــداف الـ إلـــى 41 هـــدفـــًا.  وجــــاءت األهـ
املــنــتــخــبــات الــتــالــيــة، أملــانــيــا )67(، إســبــانــيــا 
فرنسا   ،)35( إيــطــالــيــا   ،)57( هــولــنــدا   ،)51(
روسيا   ،)40( تشيكيا   ،)41( البرتغال   ،)51(
الدنمارك )30(، كرواتيا  )37(، إنجلترا )37(، 
بلجيكا   ،)14( الــيــونــان   ،)25( السويد   ،)19(
)13(، تركيا )11(، يوغسافيا )22(، سويسرا 
)6(، اسكتلندا )4(، رومانيا )9(، بولندا )4(، 
النرويج )1(، بلغاريا )4(، املجر )7(، أوكرانيا 
 ،)2( التفيا   ،)2( النمسا   ،)1( )2(، سلوفينيا 
 ،)1( ألــبــانــيــا   ،)1( ســلــوفــاكــيــا   ،)1( أيــســلــنــدا 

أيرلندا الشمالية )1(.
خـــطـــف الـــــحـــــارس املــــجــــري غــــابــــور كـــيـــرالـــي 

األضــواء بشكل الفت في بطولة أمم أوروبــا، 
بـــاده املجر  لــقــاء منتخب  بعدما شـــارك فــي 
أمام النمسا، وانتهى اللقاء بهدفني نظيفني 
الدقيقة  فــي  ســـاي  آدام  الــاعــبــان  سجلهما 
62، وزولتان ستيبر )د.87(. وتألق الحارس 
ــاء بــشــكــل الفـــــت بــعــدمــا  ــقـ ــلـ ــي الـ ــرم فــ املـــخـــضـ
ــر لم  تــصــدى ألكــثــر مــن كـــرة خــطــرة، لــكــن األمـ
يقف عند هــذا الحد، بل بــات حديث الشارع 
الـــريـــاضـــي ووســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
الـــريـــاضـــي، حيث  ــــزي  الـ لــســبــبــني. األول هـــو 
ارتــدى حامي عرين املجر »بنطااًل رياضيًا« 
ولونه رمــادي، وهو يشعر بالراحة ببنطاله 
ويــتــفــاءل بــالــلــون الـــرمـــادي عــلــى حـــد قــولــه. 
ــع أبـــوابـــه  ــ ــل كـــيـــرالـــي الـــتـــاريـــخ مـــن أوسـ ــ ودخـ
بــعــدمــا بـــات أكــبــر العـــب يــشــارك فــي الــيــورو، 

حيث يبلغ من العمر 40 عامًا و75 يومًا.

56 سنة لهدف أيسلندا وحارس المجر يـدخل التاريخ

لم يستعن املدرب باملهاجم جيمي فاردي أو 
 8 في  املنتخبان  والتقى  ستوريدج.  دانييل 
 7 فــي  إنجلترا  انــتــصــرت  مناسبات ســابــقــة، 
وتعادال في مناسبة واحدة سنة 1973، وكان 
االنتصار األكبر لها في سنة 1966 بنتيجة 
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ــة الــــثــــالــــثــــة، تـــــواجـــــه أملـــانـــيـــا  ــمــــوعــ فـــــي املــــجــ
الــــذي يــشــكــل خطرًا  الـــقـــوي،  منتخب بــولــنــدا 

كـــبـــيـــرًا، خــــاصــــة بــــوجــــود الـــقـــنـــاص روبـــــرت 
ليفاندوفسكي في خط املقدمة، هداف الدوري 
األملــــانــــي، والــــــذي يــعــلــم الــكــثــيــر عـــن زمــائــه 
فــي بــايــرن مــيــونــخ املــتــواجــديــن فــي منتخب 
املاكينات. في املقابل ستسعى كتيبة يواكيم 
لــــوف لـــفـــرض نــســقــهــا عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء 
ــذي عــانــى  ــدم فــتــح ثـــغـــرات فـــي الـــدفـــاع، الــ وعــ
بشكل واضح أمام أوكرانيا في االفتتاح رغم 

أملانيا  قـــدرة  وتبقى  نظيفني.  بهدفني  الــفــوز 
على التهديف ساحًا مهمًا بوجود توماس 
مولر فــي املقدمة، وفــي حــال كــان الفريق في 
يــومــه، فــاملــفــاجــأة ســتــكــون مــســتــبــعــدة ربــمــا. 
انتصرت  مـــرات،   9 الــطــرفــان  التقى  تاريخيًا 
املاكينات 5 مرات، مقابل فوز وحيد لبولندا 

وثاثة تعادالت.
رغــــم فــــوز بـــولـــنـــدا بـــهـــدف دون مــقــابــل على 

أيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة فـــي املــــبــــاراة األولـــــــى، لم 
تقدم األخــيــرة مستوى جيدا، وهــي مرشحة 
للخسارة أمام أوكرانيا التي أحرجت أملانيا، 
وكـــــادت تــســجــل لــــوال الــحــظ وتـــألـــق مــانــويــل 
نوير، وسيشكل يارمولينكو عبئًا كبيرًا على 
الفريقان في 4  الدفاعات األيرلندية، والتقى 
مناسبات سابقة، انتصرت أوكرانيا مرتني، 

وتعادل الطرفان في لقاءين.

EURO  2016  يورو

ُسجل في الجولة األولى، خالل 12 
مباراة، 22 هدفًا )1.83 في المباراة 

الواحدة(، فيما بلغ الحضور 
الجماهيري حوالي 522362 

متفرجا )43 ألفا في اللقاء الواحد 
تقريبًا(، وتشارك خالل هذه الجولة 

21 العبًا، حيث سجل كل العب 
هدفًا واحدًا، فيما اهتزت الشباك 

في مناسبة واحدة عن طريق 
الخطأ، أحرزه العب منتخب إيرلندا 
سياران كالرك، وشهدت المباريات 
الـ12 تسع حاالت فوز، في وقت 

انتهت ثالث مباريات بالتعادل. 
وبات الالعب ريناتو سانشيز، أصغر 
العب يمثل منتخب البرتغال األول 

على مدار التاريخ، بعدما دخل 
بديًال خالل مباراة منتخب بالده 

أمام أيسلندا مكان الحارس جواو 
موتينيو. في المقابل تحّصل 

ألكسندر دراغوفيتش على ثاني 
بطاقة حمراء في يورو 2016 
خالل لقاء بالده النمسا أمام 

المجر، فيما سجل العب المنتخب 
المجري آدام سازالي أول هدف له 
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نظيره فرانكفورت األلماني.
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رونالدو يستفز جماهير أيسلندا
اعتبره  بتصريح  رونـــالـــدو،  الــبــرتــغــالــي، كريستيانو  الــدولــي  املــهــاجــم  خــرج 
أداء  األيسلندية، وانتقد مهاجم ريال مدريد،  للجماهير  البعض استفزازيًا 
أداء  توخي  فــي  إفراطهم  عليهم  وعــاب  املــبــاراة،  األيسلندي خــال  املنتخب 
دفاعي مبالغ فيه، مما جعل مهمة الوصول إلى مرماهم أمرا صعبًا، معتبرًا 

أن املنافس قام بوضع »حافلة« أمام مرماهم.

وقـــال رونـــالـــدو: »أيــســلــنــدا سجلت هــدفــًا وهــي الــتــي كــانــت طـــوال 90 دقيقة 
مكتفية بالدفاع، وضعوا الحافلة أمام مرماهم، من الصعب جدًا أن تتمكن 
من الفوز عندما يكون فريق واحد فقط يلعب الكرة«. وتابع املهاجم البرتغالي 
حديثه:« نشعر بشيء من خيبة أمل بعد هذه النتيجة، ولكن ما هي إال بداية 
الفرص  من  العديد  النتيجة، خلقنا  هــذه  بالقلق بسبب  وال نشعر  البطولة، 
وتحكمنا في امتاك الكرة، بينما اكتفى منافسنا بالدفاع، الدفاع، والدفاع، 
هي عقلية بعض الفرق ولهذا السبب أعتقد بأن هذا املنتخب لن يذهب بعيدًا 

في املنافسة«. 
واملنتخب  الفرنسي  املنتخب  إلــى  نظرنا مثا  لــو  رونــالــدو حــديــثــه:«  وتــابــع 
البطولة، فهي  هــذه  األولــى في  األدوار  للعب  املرشحة  الفرق  أبــرز  اإلسباني 

بدورها عرفت بعض الصعوبات قبل أن تتمكن من تحقيق الفوز«.

صحافي مدريدي يرفض االحتفال بهدف بيكيه
ألفارو أوخيدا، جــداًل واسعًا في وسائل اإلعام  أثــار الصحافي اإلسباني، 
اإلسبانية، بعدما رفض االحتفال بالهدف القاتل الذي أحرزه مدافع منتخب 
الفوريا روخا، جيرارد بيكيه، في مرمى منتخب جمهورية التشيك، وذلك 
تولوز  بمدينة  البلدي  امللعب  على  املنتخبني،  بني  التي جمعت  املواجهة  في 
الفرنسية، ضمن منافسات الجولة األولى من املجموعة الرابعة، لبطولة أمم 
أوروبا لكرة القدم »يورو 2016« التي ُتقام في فرنسا، ونشر »أوخيدا« عبر 
حسابه الرسمي على موقع التواصل االجتماعي »تويتر« مقطع فيديو ظهر 
من خاله وهو يرفض االحتفال بهدف بيكيه، حيث علق في األسفل: »أنا ال 
أحتفل باألهداف التي يسجلها االنفصاليون، وأفضل الخسارة على رؤية 

بيكيه ُيسجل هدف الفوز«.

مجموعة  مثل  يعمل  الروسي  الجمهور  بارتون: 
عسكرية منظمة 

وصف الاعب الدولي اإلنجليزي السابق، جوي بارتون، الجماهير الروسية 
التي أثارت الشغب في بطولة أمم أوروبا التي تجري في فرنسا، بأنها تعمل 
جرت  الــتــي  ــداث  األحــ عقب  وذلـــك  العسكرية،  املجموعة  مثل  منظم  بشكل 
والــروســي في إطار  اإلنجليزي  املنتخبني  التي جمعت  املــبــاراة  على هامش 
»ديلي  ونقلت صحيفة  األوروبية.  املسابقة  الثالثة من  املجموعة  منافسات 
ميل« البريطانية تصريحات العب املنتخب اإلنجليزي السابق، والذي وصف 
بـ«البلطجية«، وبأنهم منظمون على  الــروس في مدينة مرسيليا  املشجعني 
االشتباكات  بعد  عسكرية«  »مجموعة  مثل  تماما  ويعملون  الشغب  ذلــك 

العنيفة مع مشجعي إنجلترا في مترو األنفاق.
الــروســيــة فــي املــتــرو حينما كان  أنــه واجـــه بعض الجماهير  وأكـــد بــارتــون 
املنتخبني  بــني   1-1 بالتعادل  انتهت  التي  املــبــاراة  قبل  مرسيليا  مدينة  فــي 
التنظيم«،  مــن  عالية  ــة  »درجـ على  بأنهم  ووصفهم  والــروســي،   اإلنجليزي 
الجماهير  واجــهــت  منظمة  عسكرية  مجموعة  مثل  يعملون  »إنــهــم  قــائــًا 

اإلنجليزية«.

بصراحة
الجميع قال قبل البداية إن إيطاليا باألسماء املوجودة ال تستطيع 
فــعــل شـــيء، خــاصــة فــي مــبــاراتــهــا أمـــام بلجيكا الــتــي تمتلك كما 
هائا من النجوم، على غرار متوسط ميدان تشلسي إدين هازارد، 
وكيفن دي بروين، العب مانشستر سيتي، وحارس عماق على 
غرار تيبو كورتوا، وكذلك مجموعة أخرى من األسماء، مثل مروان 
فيايني، ولوكاكو وأوريغي. ومع انقضاء الجولة األولى، كلمة حق ال 
بد أن تقال، األتزوري مع كونتي قاتلوا بكل ما يمتلكون من أسلحة، 
بــي ســـي«، ليس خط  يــدعــى »بــي  البطولة ثاثيًا  شكل كونتي فــي 
هجوم ريال مدريد طبعًا املكون من بيل – بنزيمة – كريستيانو، 
بل هو خط الدفاع، الذي تألف من بونوتشي – بارزالي – كيليني، 
وبوجود  البلجيكية،  الهجمات  أمــام  منيعًا  ســدًا  كــان  الثاثي  هــذا 
تعقيدًا.  أكثر  األمــور  باتت  املرمى،  في حراسة  بوفون  جانلويجي 
قد ال تمتلك إيطاليا نجمًا مهاريًا، لكن لديها الروح القتالية، واللعب 
الجماعي، الذي يعتبر الساح األبرز لكونتي في يورو 2016، ودائمًا 
 ما كان منتخب باد البيتزا يأتي من بعيد ليحقق األلقاب، على غرار 
نفض  بولي، حينها  الكالتشو  بعد فضيحة  في 2006  ما حصل 
الرابعة  للمرة  العالم  بكأس  وتـــّوج  ليبي  مارتشيلو  بقيادة   الغبار 

في تاريخه.
حسني...

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث

الخميس 16  يونيو / حزيران 2016 م   11 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 654  السنة الثانية
Thursday 16 June 2016

الخميس 16  يونيو / حزيران 2016 م   11 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 654  السنة الثانية
Thursday 16 June 2016



بيروت ـ العربي الجديد

يسعى دائمًا املالكمون للتحضير 
ملباريات كبيرة تخطف األضــواء، 
ــن األحـــــيـــــان يــتــم  ــ فـــفـــي الـــكـــثـــيـــر مـ
لــلــنــزاالت وتفشل  الــوصــول  بــهــدف  التنسيق 
األمور قبل دقائق من التوقيع والقبول، على 
غــــرار مـــا حــصــل فـــي الــســابــق بـــن األمــيــركــي 
فلويد مايويذر وماني باكياو، قبل أن يلتقيا 
في نزال القرن، ويعود عليهما األمر بفوائد 
مــالــيــة كـــبـــيـــرة، وضــعــتــهــمــا فـــي قــمــة الــعــالــم 
ومــحــط أنـــظـــار الــجــمــيــع فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
املرّوجون  ما يسعى  ودائمًا  األرضــيــة.  الكرة 
إلــــى إيـــجـــاد نــــــزاالت قـــويـــة تــجــعــل مشجعي 
ــة مــهــتــمــن، وهـــــو مــــن دون  ــمـ ــة املـــالكـ ريــــاضــ
أمــر صعب ال يمكن أن يحدث بسهولة،  شك 
فاختيار أي شخص أمر سهل، لكن التوافق 
فالكثير  للغاية،  صعب  أمـــٌر  التطابق  وعـــدم 
من املالكمن يسيرون نحو الخيار الصعب، 
وتــــحــــدي خـــصـــم أقــــــوى مـــنـــهـــم، وذلــــــك يــزيــد 
مــن فـــرص شــهــرتــهــم، وخــروجــهــم إلـــى العلن 
هزيمتهم  إمكانية  يعلمون  أنهم  رغــم  أكــثــر، 
وتعرضهم لضرب مبرح، لكن هذه السياسة 
تبقى قائمة ومهمة ويأخذها كثيرون بعن 
االعـــتـــبـــار، خــاصــة أنــهــا تــســاهــم فـــي تحقيق 

مالكمون
ينتظرون نزاالت 2016

يتطلع بعض المالكمين اإلنجليز لخوض نزاالت قوية قبل نهاية عام 2016، 
البعض يسعى إلى كسب المزيد من الشهرة، وآخرون يتطلعون إلى إيجاد 
خصم كبير والفوز عليه، مما سيعود عليهم بالكثير من الفوائد المالية. 

وهنا نستعرض 5 مالكمين إنجليز يترقبون الستة أشهر القادمة

3031
رياضة

قضية

في  أصبحنا  وبعدما  ضخمة.  مالية  عــوائــد 
العديد  يتطلع  تقريبًا،   2016 عــام  منتصف 
مــــن املـــالكـــمـــن الــبــريــطــانــيــن لـــخـــوض نــــزال 
قـــوي قــبــل أن ينتهي الــعــام الــحــالــي، ونــذكــر 
هنا تطلعات 5 مالكمن بريطانين يتمنون 
العالم،  نهاية  قبل  مــبــاريــات عمالقة  خــوض 
املهنية في عالم  من أجــل تحسن مسيرتهم 
النجوم  الكثير من  لنا  أخــرج  الــذي  املالكمة، 
 أبـــرزهـــم الـــراحـــل في 

ّ
عــلــى مـــّر الـــتـــاريـــخ، لــعــل

إضافة  علي،  محمد  املاضية  القليلة  الفترة 
إلى مايك تايسون وآخرين.

كيل بروك
الــبــدايــة مــن عند كيل بـــروك، والـــذي لــم ُيهزم 
حتى اآلن، وهــو بطل الــعــالــم بــــ30 انــتــصــارا، 
ــزام اتـــحـــاد املــالكــمــة الــعــاملــي  ــ حــيــث تــســلــم حـ
)IBF( في أغسطس من عام 2014، ومنذ ذلك 

الوقت واجه جو جو دان، وكيفن بيزير، كما 
التقى فرانكي غافن. وفي وزن الوسط، قاتل 
املالكم القادم من مدينة شيفيلد اإلنجليزية 
كثيرًا لكي يصل إلى القمة، وهو اآلن يتطلع 
لخوض نزال في وزن 146 باوند وربما أعلى.
وأكد مروجه إدي هيرن، أن »البسيشال وان« 
فـــي عــالــم املـــالكـــمـــة، والـــــذي فــــاز 36 مــــرة ولــم 
بالضربة  مــرة  انتصر 25  أبـــدًا، حيث  يخسر 
القاضية، سينتقل إلى وزن »سوبر الوسط« 
لفيل دي جاي،  العاجل. ووقفًا  املستقبل  في 
املــخــتــص فـــي أخـــبـــار املـــالكـــمـــة، فــإنــه قـــد يتم 
تعين بــروك ملواجهة جيسي فارغاس في 3 
سبتمبر بنزال ال بأس به، وهي مباراة جيدة 
لــالنــطــالق ثــانــيــة، لــكــن قــد يــجــد خــصــمــًا آخــر 
أكبر قبل نهاية عام 2016. ومن حيث الحجم 
للفوز،  األول  املــرشــح  بـــروك  يبقى  والسمعة، 
خـــاصـــة فـــي حــــال واجـــــه أي مـــالكـــم مـــن وزن 
الوسط، لذلك التحدي سيكون لقاء خصم من 

وزن آخر وأعلى.

تيري فالناغان
ــه اإلنــــجــــلــــيــــزي بـــــــــــورك، يــعــتــبــر  ــلــ ــيــ ــل زمــ ــثــ مــ
عالم  فــي  الخفيف  وزن  لقب  فالناغان حامل 
املــالكــمــة، والــــذي لــم يــهــزم فــي أي نـــزال حتى 
الـــ27 عامًا القادم من  هــذه اللحظة، فصاحب 
مدينة مانشستر، استطاع الفوز في 30 لقاء، 
وانــتــصــر 12 مـــرة خــاللــهــا بــالــضــربــة الفنية 
القاضية، وكان آخر نزال خاضه ضد مواطنه 
ديــري ماثيوز في شهر مـــارس/آذار املاضي، 
وهــو سيلتقي مــزوكــي فانا فــي 9 يوليو من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، فـــي يــــوم يــشــهــد أيــضــًا نــــزااًل 
قويًا بن تايسون فــوري وخصمه فالديمير 
فانا، هو  الخصم  الثقيل.  في وزن  كليتشكو 
ولكن  الريشة«،  »سوبر  وزن  في  سابق  بطل 
مـــهـــارات فـــالنـــاغـــان واملــــهــــارات الـــتـــي يتمتع 
بها تجعله يتفوق على خصمه على الــورق، 
ــه لـــقـــاء مـــواطـــنـــه أنــطــونــي  ــا لـــن يـــتـــاح لـ ــمـ وربـ
كروال حتى 2017، حيث أعلن االتحاد العاملي 
للمالكمة أنــه ســيــواجــه خــورخــي لــيــنــارز في 

سبتمبر، حسب مع أعلن يوم الثالثاء.

ديفيد هايي
الحلبة  إلــى  الحديث عــن عــودة ديفيد هايي 
يــزداد كثيرًا في الفترة األخيرة، فابن مدينة 
سجاًل  يمتلك  والـــذي  السابق،  والبطل  لندن 
جـــيـــدًا بــــــ28 فـــــوزًا وهــزيــمــتــن مـــع 26 ضــربــة 
قاضية، هــو الــذي انتصر مــؤخــرًا أمــام مــارك 
مـــوري، وأرنــولــد جيرجياغ، بعد عــودتــه من 
املالكمة  عن ساحة  وغياب  توقف  3 سنوات 
الـــعـــاملـــيـــة.  يــســتــعــد املـــالكـــم الــعــائــد ملــواجــهــة 
شــانــون بــريــغــز، لكن األخــيــر صــرح لـ«سكاي 
ســبــورت نــيــوز« خـــالل ذكـــرى الـــراحـــل محمد 
عـــلـــي: »ســـأقـــوم بــإقــصــاء ديــفــيــد هــيــايــي في 
جولة واحدة«. ولكن صاحب الـ44 عاما وضع 
نفسه في مواجهة مع هايي، وفي حال فوزه 

المالكم كيل بروك 
قد ينتقل للعب في
»وزن سوبر الوسط«

فورالن ينطلق نحو مغامرة جديدة
قرر املهاجم األوروغوياني دييغو فورالن رحيله 
له خالل  لعب  حيث  املحلي  بينيارول  فريق  عن 
العام األخير وتوج معه مطلع هذا األسبوع بلقب 
الدوري. وأكد فورالن )37 عاما(، رغبته في إكمال 
أو عامني إضافيني.  مسيرته بناد آخر ملدة عام 
وتابع الالعب: »كانت هذه فرصة إلسعاد نفسي 
وإلكمال تحٍد عظيم في مسيرتي. لم يتعلق األمر 
تّوجت  إنني  بل  بينيارول  لعبت فقط في  بأنني 
ــورالن »مـــا كــان  ــ ــاف فـ ــ مــعــه أيــضــا بــلــقــب«. وأضـ
هذا.  في  ونجحنا  بالبطولة،  التتويج  هو  يهمني 
كان هذا بمثابة اختبار، واحد من أهم االختبارات 
في مسيرتي ونجحت فيه. أنا سعيد وأوفيت دينا 
الالعب  واعــتــذر  ولنفسي«.  بينيارول  لجماهير 
للمجشعني الذين كانوا ربما ينتظرون املزيد منه 
وقال: »أنا أيضا كنت أنتظر هذا، وأطلب الصفح من الجماهير التي لم أف بتطلعاتها«. 
يشار إلى أن فورالن حصل على لقب أفضل العب في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، 
وسبق له ارتداء قمصان فرق إندبندينتي األرجنتيني ومانشستر يونايتد اإلنجليزي 
البرازيلي  وإنترناسيونال  اإليطالي  وإنترميالن  اإلسبانيني  مدريد  وأتلتيكو  وفياريال 

وسيريزو أوساكا الياباني.

مشاكل أولمبياد طوكيو تتعقد
يوتشي  العام، إلقالة حاكم طوكيو  املــال  استخدام  قد تساهم فضيحة مرتبطة بسوء 
ماسوزوي هذا األسبوع، لتضيف مشكلة جديدة مرتبطة بعامل الوقت إلى سجل أوملبياد 
2020 الحافل بالجدل. وقدم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي دعم ماسوزوي 
لدى خوضه انتخابات 2014 وقوى املعارضة الرئيسية، طلبا بحجب الثقة عن الحاكم، 
وسيتم التصويت عليه في جلسة عامة لبرملان بلدية طوكيو، وسيكون رحيل الحاكم 
عن منصبه، النقطة األخيرة في سجل من املشاكل املتعلقة بأوملبياد 2020 التي اضطرت 

لجنتها املنظمة لتغيير شعارها هذا العام بعد اتهامات بانتحاله من مصم بلجيكي.

اإلنتاج الحربي يتقدم المراكز األربعة األولى
عــزز اإلنــتــاج الحربي آمــالــه فــي إنــهــاء املــوســم ضمن املــراكــز األربــعــة األولـــى فــي الــدوري 
املصري املمتاز لكرة القدم ألول مرة في تاريخه بعد فوزه 3-صفر بسهولة على حرس 
الحدود الهابط. ويملك اإلنتاج 49 نقطة من 32 مباراة بفارق نقطتني خلف وادي دجلة، 
صاحب املركز الرابع. وافتتح محمد ناجي )جدو(، النجم السابق، باب التسجيل لإلنتاج 
بعد أربع دقائق، وضاعف أحمد مجدي النتيجة في الدقيقة 15. وأكمل محمود فتح الله، 
ولعب  النهاية.  من  ربــع ساعة  قبل  رأس  الثالثية بضربة  منتخب مصر سابقا،  مدافع 
الدقيقة 63 عقب طــرد عمر عثمان لحصوله على  الــحــدود بعشرة العبني منذ  حــرس 
اإلنذار الثاني. وفي ظل تأكد هبوط اتحاد الشرطة والحدود وغزل املحلة لم يكن ملواجهة 
املقاولون العرب وأســوان أهمية كبيرة، وفــاز األول 2-صفر بفضل ثنائية إســالم فؤاد 
ليرفع رصيده إلى 38 نقطة في املركز 12. واكتفى إنبي صاحب املركز العاشر، بالتعادل 
بدون أهــداف مع املحلة متذّيل الجدول. ويتصّدر األهلي الترتيب برصيد 71 نقطة من 
أربع  اللقب، قبل  الزمالك، حامل  التقليدي  31 مباراة متقدما بخمس نقاط على غريمه 

مباريات على النهاية.

سانشيز يقود تشيلي للربع نهائي
تأهلت تشيلي إلى الدور الربع نهائي من مسابقة 
كوبا أميركا املئوية، بعد فوزها على بنما بنتيجة 
املنافسات  من  واألخــيــرة  الثالثة  الجولة  في   2-4
عــلــى مــلــعــب »لــيــنــكــولــني فــايــنــيــنــشــال فــيــلــد« في 
الدقيقة  في  بنما  وتقدمت  األميركية.  فيالدلفيا 
الخامسة بعد خطأ من الحارس كالوديو برافو 
قــبــل أن يــــدرك فـــارغـــاس الـــتـــعـــادل بــهــدفــني قبل 
الشوط  انطالق  مع  بدقائق.  األول  الشوط  نهاية 
الثاني حاولت تشيلي زيادة الضغط على مرمى 
ــم الـــصـــمـــود، نــجــح فــــارغــــاس في  ــ الـــخـــصـــم، ورغـ
الدقيقة 50 بصناعة هدف ألليكسيس سانشيز، 
حني تالعب باملدافعني، وملح تمركز نجم أرسنال 
إلــيــه على طبق من  الــكــرة  لتصل  املنطقة،  داخـــل 
ذهب، ليترجمها من املرة األولى بهدف على الطائر في شباك الحارس البنمي بينيدو، 
الــذي لم يتمكن من الحراك. عاد بعدها برافو الرتكاب خطأ فــادح في الدقيقة 75 حني 
أهــدى الخصم هدفا سهاًل، قبل أن يختتم سانشيز مسلسل األهــداف، ليقود منتخب 

بالده إلى الدور الربع نهائي.

في القارة العجوز، التحق موسليرا بصفوف فريق التسيو 
اإليــطــالــي مقابل 3 مــاليــني يـــورو، وخـــاض أول لــقــاء رسمي 
له مع الفريق أمــام نــادي كالياري يــوم 16 سبتمبر من عام 
2007، وفاز نسور العاصمة بثالثة أهداف لواحد، لعب بعدها 
أربع مباريات متتالية، إلى أن حصلت الكارثة أمام ميالن في 
في  موسليرا  وتسبب   ،5-1 التسيو  ُهـــزم  حــني  األوملــبــيــكــو، 
هدفني، هذا األمر دفعه إلى خسارة مركزه لصالح املخضرم 
اإليطالي ماركو باّلوتا صاحب الـ44 عاما، وبات جليس الدكة 
في »السيريا أي«، ولم يشارك في دوري أبطال أوروبا، فيما 
وقــدم مستوى طيبا.   إيطاليا  كــأس  فــي  املـــدرب  عليه  اعتمد 
كاريتزو  بابلو  األرجنتيني خــوان  التالي، وصــل  املوسم  في 
لحماية عرين التسيو، لكنه لم يكن على مستوى التوقعات، 
أساسي  كحارس  قدميه  وثّبت  الواجهة  إلــى  موسليرا  فعاد 
بعد  نهاية موسم 2011-2010،  يغادره  أن  قبل  الفريق،  في 

التعاقد مع الحارس األرجنتيني اآلخر ألبانو بيراتزي، حيث 
فــضــل مــوســلــيــرا خـــوض مــغــامــرة جـــديـــدة، بــعــدمــا دافـــع عن 
لقب  مــبــاراة، وحصد معه  فــي 114  العاصمي  الفريق  ألـــوان 
الكأس اإليطالية والسوبر املحلي عام 2009. في 19 يوليو/
تموز من عام 2011 وّقع عقدا مع غالطه سراي التركي ملدة 
خمس سنوات، مقابل انتقال لوريك كانا إلى التسيو، ودفع 
فريق موسليرا الجديد مبلغ 6.5 ماليني يورو لنادي واندرز، 
الــذي كان يمتلك 50% من حقوقه، ليصبح ثمنه 12 مليون 
يورو، ويغدو بذلك أغلى حارس في الدوري التركي تاريخيا، 

والخامس على صعيد العالم في كل األوقات. 
ومنذ عام 2011 خاض 208 مباريات، واختير أفضل حارس 
في تركيا ملرة واحدة، حني حافظ على شباكه نظيفة في 19 
مناسبة، وعلى صعيد املنتخب لعب 77 لقاء وتّوج بلقب كوبا 

أميركا 2011.

حسين غازي

ــواي منذ ســنــوات، والــيــوم يــصــادف عيد  يحرس بــالد األوروغــ
ميالده الـ30، هو نيستور فيرناندو موسليرا ميكول، والذي ولد 
في مدينة بوينس آيرس األرجنتينية، يوم 16 يونيو/حزيران 
إلــى مونتفيديو في  انتقل مع عائلته  عــام 1986، وبعدها  من 
ــدأ مــســيــرتــه كــالعــب كـــرة قـــدم مــحــتــرف في  األوروغــــــــواي، وبــ
انطلقت  وانـــدرز.  مــع فريق مونتفيديو  املــرمــى  مركز حــراســة 
مسيرته مع واندرز كالعب شاب في صفوف الفئات العمرية 
األول ســنــة 2004،  للفريق  حــتــى وصـــل  ــدرج  وتــ ســنــة 2001 
وقــدم  مــبــاراة،  واســتــمــر معهم حتى 2006، حيث خــاض 44 
معه،  التعاقد  إلــى  ناسيونال  نــادي  دفــع  مما  مميزا،  مستوى 
لكنه لم يلعب الكثير من اللقاءات فعاد إلى فريقه واندرز، ومنه 
أوروبــا.  إلى  الالتينية  القارة  للرحيل من  األولــى  الخطوة  كانت 
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حامل لقب الدوري اإلسبان

ظهرت صور قتال بالقبضات في منحوتة سومرية في األلف الثالث قبل 
الميالد، وعثر أيضًا على منحوتة مصرية تعود لأللف الثاني قبل الميالد 
عارية،  بقبضات  أيضًا  وظهرت  والمتفرجين،  المقاتلين  من  كل  فيها 
الحجر في  الدكتور سبيسر، لوح من  اآلثار  في عام 1927 اكتشف عالم 
وأقدم  نزال،  لخوض  يستعدان  رجلين  يصور  سنة  لـ7000  يعود  بغداد 
دليل على وجود القفازات يعود إلى جزيرة كريت بين سنة 900 إلى 1000 

قبل الميالد في فترة الحضارة المينونية.

قتال بالقبضات

وجه رياضي

ربما يشكل هــذا األمــر لــه »ضــربــة معلم« في 
نــهــايــة مــســيــرتــه، ولــكــن ربــمــا يــنــتــظــر هــايــي 
بــعــض الـــوقـــت قــبــل مــواجــهــة بــريــغــز، لــربــمــا 

يحصل على مالكم آخر أقوى بكثير.

بيلي جو ساندرز
املالكم القوي صاحب الحزام في وزن الوزن 
ــم يـــهـــزم طــــوال  ــاملـــي لــ ــعـ ــة الـ ــمـ ــاد املـــالكـ ــاتـــحـ بـ

مــات هـــوران فــي »أخــبــار عالم املــالكــمــة«، فإن 
صاحب الـ26 عامًا ينوي العودة في سبتمبر، 

وربما يلتقي جينداي غولوفكن.

ليام سميث
خـــالل مــســيــرتــه فــي عــالــم املــالكــمــة، انتصر 
املالكم البريطاني في 23 مباراة وخسر في 
واحدة، وكان له 13 ضربة قاضية، لكنه ما 

لقاء،   23 فــي  انتصر  الــحــلــبــات.  فــي  مسيرته 
البطل  وبـــات  الــقــاضــيــة،  بــالــضــربــة  12 منها 
حــن هــزم أنــدي لــي فــي مانشستر بإنجلترا 
في ديسمبر من عام 2015، وبعد ذلك تعرض 
إلصابة في يده، وتم ترتيب لقاء للدفاع عن 
لــقــبــه ضـــد مــاكــس بـــورســـاك فـــي أبـــريـــل، لكن 
تــم إلــغــاؤه بــعــدمــا تــعــرض ســانــدرز إلصــابــة 
التدريبات. وخــالل مقابلة مع  أثناء  يــده  في 

زال يريد املزيد، وهو الذي حمل لقب سوبر 
أمام  املفاخرة  الوسط، مما منحه حق  وزن 
أخويه بول وستيفن، اللذين لم يسبق لهما 
تحقيق اللقب، ورغم ذلك منذ حصوله على 
الــحــزام واجــه مالكمن شبه معروفن على 
رادوزفــيــتــش،  غـــرار جيمي كيلي وبـــيـــرداغ 
ويـــتـــمـــنـــى الـــبـــعـــض أن يـــــــراه فــــي مـــواجـــهـــة 

كانيلو ألفاريز.

قرر االتحاد البرازيلي لكرة القدم، يوم الثالثاء، إقالة مدرب املنتخب دونغا من منصبه، 
وذلك على خلفية األداء املخّيب للمنتخب ضمن منافسات بطولة كوبا أميركا، والخروج 
املفاجئ من الدور األول. وجاءت إقالة القائد السابق للمنتخب البرازيلي، املدرب دونغا، إثر 
اجتماع لالتحاد البرازيلي في مقره في ريو دي جانيرو، والذي أصدر بيانا رسميا أكد 
فيه »حل الجهاز الفني بأكمله«، وأن »املدرب دونغا وكامل فريقه سيتركون مناصبهم«. 
ويعد املدرب تيتي )55 عاما(، مدرب كورنثيانز بالدوري البرازيلي، هو املرشح األوفر 

حظا لتولي منصب مدرب البرازيل.

صورة في خبر

إقالة دونغا
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أقليات العراق
الشيشان والداغستان اندمجوا في المجتمع

بغداد ـ ميمونة الباسل

مزيجًا  العراق بني طياته  يجمع 
مــن األعـــراق واألطــيــاف املتنوعة، 
بعضهم قـــادم مــن بــلــدان أخـــرى، 
ومن أجل ذلك يقال إن العراق سمي عراقًا. 
ــوا مــن  ــدمــ ــن شـــعـــوب الــــقــــوقــــاز قــ ســـكـــان مــ
روســيــا، شيشانيون وداغــســتــان هــم جزء 
من هذا التنوع، استوطنوا بالد الرافدين 
منذ أكثر من قرن واستطاعوا أن ينصهروا 
في مجتمع يختلف عنهم اختالفًا جذريًا، 

تاركني بصمة رغم قلة أعدادهم.
يــــــقــــــول الـــــــتـــــــربـــــــوي املـــــتـــــقـــــاعـــــد مـــحـــمـــد 
»الـــعـــربـــي  ـــ لـ ـــًا(،  ــامــ ــ عـ  77( الـــداغـــســـتـــانـــي 
الجديد«، »يعتبر الشيشان والداغستان 
جزءًا من الشعب العراقي، وهم من مسلمي 
إلــى  قــدمــوا  السوفييتية،  الــجــمــهــوريــات 
القسري  التهجير  عمليات  عقب  الــعــراق 
الــتــي تــعــرضــت لــهــا شــعــوب بـــالد شمال 
القوقاز، وبضمنها الهجرة الكبرى التي 
امتدت من 1859 ولغاية 1864 إلى تركيا 
ومــن ثــم إلــى بــاقــي الــبــلــدان، عقب ثــورات 
ــام بـــهـــا الـــشـــيـــشـــانـــيـــون، مــثــل  ــ صـــغـــيـــرة قـ
ثــورة األرغـــون. وفــي عــام 1865، أصــدرت 
ــر مـــن الــحــكــومــة الــروســيــة بترحيل  ــ أوامـ
أهالي القوقاز الشمالي، إذ تم تهجيرهم 
فــي زمـــن الــقــيــاصــرة والــشــيــوعــيــة، بزمن 
ــى ســـيـــبـــيـــريـــا، وكـــــــان يــبــلــغ  ــ ســــتــــالــــني، إلــ
تعدادهم آنذاك ثالثة ماليني نسمة، وقد 
مات قسم منهم غرقًا في البحر األسود، 
حــــيــــث يــــتــــم تـــحـــمـــيـــل الــــســــفــــن أكــــثــــر مــن 
استيعابها«. وأوضــح بأن العراق حظي 
ــداد كــبــيــرة مـــن األســـــر الــشــيــشــانــيــة  ــأعــ بــ
الـــتـــي اســتــوطــنــت بـــصـــورة رئــيــســيــة في 
مــدن وريـــف محافظات كــركــوك واألنــبــار 
وبــغــداد واملــوصــل وديـــالـــى، حــيــث كانت 
الــزنــدان في ديالى أكبر تجمع لهم  قرية 

في العراق وبمثابة املقر الرئيسي لهم«.

المناصب
ويــشــيــر الــضــابــط فـــي الــجــيــش الــعــراقــي 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــق مـــحـــمـــد مــــحــــســــن، لــ ــابــ ــســ الــ
الجديد«، إلى أن الشيشانيني والداغستان 
بــارزة نظرا لشجاعتهم  تبوأوا مناصب 
ــم فـــــي الــــجــــيــــش الـــعـــثـــمـــانـــي  ــ ــهـ ــ وإخـــــالصـ
ــذاك، ومـــن ثــم فــي الــجــيــش والــوظــائــف  ــ آنـ
الحكومية العراقية، ومن أحفادهم اللواء 
الداغستاني  باشا  خليل  الشهيد  الركن 
الداغستاني،  غــازي  الركن  اللواء  ونجله 
الــذي شــارك فــي معركة تحرير فلسطني 
رئيس  الداغستاني،  وغـــازي   ،1948 عــام 
أركان الجيش العراقي في الفترة امللكية، 
ــيــــس وزراء  رئــ لـــيـــكـــون  مـــرشـــحـــا  ــان  وكــــــ
العراق، والفريق الركن محمد عبد القادر 
»أما  كثر. وأضــاف  الشيشاني، وآخـــرون 
قادة  منهم  فالبعض  الحالي،  وقتنا  في 
دوا 

ّ
الــعــراقــي، واآلخــــرون تقل فــي الجيش 

مــنــاصــب فـــي الـــــــوزارات، كـــمـــدراء عــامــني، 
ومنهم إعالميون وسياسيون وشعراء«.

توزيعهم في العراق
ــان والــــــداغــــــســــــتــــــان  ــ ــشــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــــب الــ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
الناشط  ومنهم  الــعــراق،  فــي  املتواجدين 
املدني محمد الفاتح محمد، الذي تحدث 
ــإن ثــمــة مــنــاطــق  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ لــــ
ــا داخـــــل  ــهـ ــيـ ــــون فـ ــــوزعـ ــتـ ــ ــات يـ ــافــــظــ ومــــحــ
الجنوب، فهناك  إلــى  الشمال  الــعــراق من 
تجمعات فــي الــبــصــرة وبــغــداد وكــركــوك 
واألنبار،  واملوصل  وأربيل  والسليمانية 
ــالـــى قـــريـــة الــحــمــيــديــة  ــي مــحــافــظــة ديـ وفــ
»الــزنــدان«، وقــد أطــلــق عليها  املــعــروفــة بـــ
الحميدية نسبة إلى السلطان العثماني 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، والــــتــــي أكـــمـــل تــشــيــيــدهــا 
كما   ،1880 عــام  والشركس  الشيشانيون 
شــيــدت أول مــدرســة ابــتــدائــيــة فيها عــام 
وكالهما   ،1963 الــصــحــي  واملــركــز   1974
على نفقة املرحوم شمس الدين خالص، 
ــعــــوائــــل الـــقـــاطـــنـــة فــي  مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــ
الــقــريــة تــتــحــّدر مــن عــشــائــر مــعــروفــة في 
شمال القفقاس، كاألرشتغوي والغلغاي 
ــغـــوي، ولــــهــــذه الـــعـــائـــالت صـــالت  ــنـــشـ والـ
حــمــيــمــة وقــــويــــة ودائــــمــــة مــــع أقــربــائــهــم 
مـــن الــشــركــس والــداغــســتــان فـــي الــبــلــدان 
املجاورة، وخاصة في األردن، وكذلك هم 

على صلة بعوائل الشيشان في سورية. 
ومن أبرز شخصياتها: مراد آغا ومحمد 

عارف آغا وغوبا وصالح بيبرت.
وتابع: كما أن تواجد العوائل الشيشانية 
في شمال العراق كان بسبب أن معظمهم 
ــيــــش الـــعـــثـــمـــانـــي  كـــــانـــــوا قـــــــــادة فـــــي الــــجــ
إضافة  الخدمة،  مراكز  حسب  وانتشروا 
إلى عمليات التهجير القسري. واندمجت 
ــوائــــــل مــــــع بـــــاقـــــي املــــكــــونــــات  ــعــــ هــــــــذه الــــ
القوقازية الوافدة إلى العراق )الداغستان 
ــبـــح الـــعـــراقـــيـــون  ــركــــس(، حـــتـــى أصـ ــشــ والــ
ــدًا، فــنــالحــظ أن  ــ يــعــتــبــرونــهــم مــكــونــًا واحـ
الــشــيــشــانــي والــشــركــســي والــداغــســتــانــي 
أو  املحلية  باللهجة  بالچيچان  يلقبون 
التسمية، كون  الداغستان بسبب شيوع 
معظم األسماء البارزة في العراق تحمل 
فاضل  محمد  إلـــى  نسبة  التسمية،  تــلــك 
بغداد ومفتش  والــي  الداغستاني،  باشا 

الجيش العثماني في العراق.
وتــابــع مــحــمــد »كــمــا يــقــطــن بعضهم قــرى 
اللغة  كردية، وهــذا ما يجعلهم يتحدثون 
الكردية والتركمانية بحسب املنطقة التي 
يقطنونها، ومن هذه القرى ينكجة بابالن، 
فـــي قــضــاء طــــوز خـــرومـــاتـــو، قــريــة بــيــوكــة 

فــي محافظة  فــي منطقة برزنچة  الــواقــعــة 
بقية  إلــى  منها  انــتــشــروا  ثــم  السليمانية، 
القرى، قرية جارشلو في محافظة كركوك، 
وهناك من سكن بلدة الفلوجة في محافظة 

األنبار، غرب العراق«.
ــــدث مـــــــــــــدّرس الــــتــــربــــيــــة  ــحــ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــ
 40( الداغستاني  فــراس  معاذ  الرياضية 
عاداتهم  عن  الجديد«،  »العربي  لـ عامًا(، 
وأعرافهم، فما زال الكثير من الشيشانيني 
يـــحـــافـــظـــون عـــلـــى األعـــــــــــراف املــــتــــوارثــــة، 
ومنها زواجهم من أبناء القبيلة حصرا، 
ــذا مــــا دأب عــلــيــه غــالــبــيــة الــشــركــس  ــ وهــ
يــعــنــي عـــدم  ذلـــــك ال  أن  الـــــعـــــراق، إال  فــــي 
خــروج بعض العائالت عن تلك األعــراف 
العراقيني.  أبنائهم وبناتهم من  بتزويج 
كــمــا حــافــظ الــشــركــس عــلــى تــوريــث أكلة 
»الــحــلــطــمــش« مــن جــيــل إلـــى آخـــر والــتــي 
يــطــبــخــونــهــا فــــي األعــــيــــاد واملـــنـــاســـبـــات 
الــســعــيــدة، وهـــي عـــبـــارة عـــن عــجــيــنــة من 
ـــاء كــعــجــيــنــة الـــخـــبـــز لــكــنــهــا  ــ الـــدقـــيـــق واملــ
أكثر سماكة، ويتم صنع أصابع من تلك 
أو  اللحم  بماء  ثــم سلقها  ومــن  العجينة 
الــكــوارع، كما يمكن حشوها  الــدجــاج أو 
باللحم، وبعد نضجها يتم تقديمها مع 

الثوم املنقوع باللنب الحامض. 
ومن أجل الحفاظ على الروابط األسرية 
والعادات والتقاليد والهوية الشيشانية، 
ــــان  ــــشـ ــيـ ــ ــــشـ قـــــــــــام بــــــعــــــض مـــــــــن رجــــــــــــــال الـ
والــداغــســتــان فــي الـــعـــراق بــتــأســيــس أول 
مــدنــي خــاصــة بهم بعد  جمعية مجتمع 
)جمعية  اســم  عليها  وأطلقوا   2003 عــام 
الداغستان  لعشائر  الخيرية  التضامن 
ــا فــي  ــقـــرهـ ــراق(، ومـ ــ ــعــ ــ والـــشـــركـــس فــــي الــ
ــة إلــــى جمعية  ــافـ مــحــافــظــة كــــركــــوك، إضـ
ومقرها  األنكوشـية  ـ  الشيشـانية  الخير 
في محافظة ديالى، والجمعيتان تعمالن 
فـــي املـــجـــاالت االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة 

والثقافية.
فيقول  القبيلة،  أبــنــاء  تجمعات  عــن  أمـــا 
ــاء الـــعـــشـــيـــرة  ــ ــنــ ــ ــــي: كـــــــان أبــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــداغـ الـ
الحميدية  قرية  في  أسبوعيا  يجتمعون 
ــة، ضــمــن  ــداديــ ــقــ ــلـــدة املــ )الــــــزنــــــدان(، فــــي بـ
ــــوان بــيــت شيخ  مــحــافــظــة ديـــالـــى، فـــي ديـ
الـــقـــبـــيـــلـــة ســــعــــد شــــمــــس الــــــديــــــن، لـــغـــايـــة 
عــــام 2007، حيث  مـــن  أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/ 
هـــاجـــمـــت املـــلـــيـــشـــيـــات الـــقـــريـــة وأحـــرقـــت 
 
َّ
أمتعة، ولم يتسن منازلها بما فيها من 
لسكانها إخــراج شــيء منها، بل خرجوا 
مـــن قــريــتــهــم بــمــالبــســهــم تـــاركـــني الــقــريــة 
تــحــتــرق بــمــا فــيــهــا مـــن بــســاتــني ومــنــازل 
ومــحــال تــجــاريــة، ولـــم يتمكنوا مــن فعل 
ــريـــة حــتــى  ــقـ ــى الـ شــــــيء، ولـــــم يــــعــــودوا إلـــ
وقتنا الحاضر، بل قام بعضهم بالعودة 
والداغستان  الشيشان  جمهوريتي  إلــى 
فــي روســيــا، والبعض اآلخـــر نــزحــوا إلى 
إلى  وخاصة  العراقية،  املحافظات  باقي 
الحويجة،  بلدة  داخــل  كــركــوك،  محافظة 
التي أصبحت مقرا لهم بعد تركهم قرية 

الحميدية.

)Getty( يجمع العراق بين طياته مزيجًا من األعراق واألطياف المتنوعة

يحوي العراق مجموعة من األعراق، وال سيما القوقازية، التي قدمت من الجمهوريات السوفييتية السابقة، وخصوصًا الشيشان 
وداغستان

هوامش

سعدية مفرح

لــم تــعــد الــدنــيــا مــســرحــا كــبــيــرًا، كــمــا اعــتــبــرهــا ذات 
كــان املسرح هو  الراحل يوسف وهبي، عندما  يــوم 
كبيرٍة  إلــى شاشٍة  تحولت  بل  األول،  التمثيلي  الفن 
احتوت حتى املسرح نفسه، فتّوحدت في زجاجها 
الحياة وصنوفها وأطوارها، واختلفت  املشع صور 
مــســمــيــات هــــذه الـــشـــاشـــة، مـــن شــاشــة ســيــنــمــا إلــى 
شــاشــة تــلــفــزيــون إلـــى شـــاشـــات األجـــهـــزة الــلــوحــيــة 
العالم كله صار يعيش على كف  املختلفة.  والكفية 

شاشة بتعبير عبدالله الغذامي. 
ليس الفرق كبيرًا بني ما نعيشه على أرض الواقع وما 
 فنتماهى 

ً
نراه على الشاشة أحيانا، نتابع مسلسال

ــح األمــكــنــة التي  مــع شــخــصــيــاتــه، وتــعــلــق فينا روائــ
بطيئا، وهي تصور  أو  الكاميرا سريعا  تمر عليها 
األحداث. نبكي أحيانا مع بكاء إحدى الشخصيات، 
ــــرى. وكــثــيــرًا  ونــضــحــك مـــع ضــحــك شــخــصــيــات أخـ
الــفــاصــل مــا بيننا، نحن  الــشــاشــة  مــا يتالشى حــد 
التي تجري  األخــرى  الحياة  أمامها، وبني  الجالسني 
الجديدة  الحياة  نعيش  ــا.  وراءهـ وتتعاقب  فصولها 

للتصنيف،  نخضع  ما  وسرعان  افتراضيا،  أمامنا 
يعيشون  الــذيــن  البشر  مــع  وآرائــنــا  لقناعاتنا  وفقا 
 منا كما يبدو. نعرف بالتأكيد 

ً
خلف الشاشة، بدال

أن األمر مجرد تمثيل في تمثيل. ومع هذا، نختار أن 
نتناسى، ليسهل علينا االندماج  تماما. 

ال أعرف من الذي اخترع فكرة التمثيل، وملاذا اخترعها. 
ر 

ّ
ال أصّدق أن التسلية وحدها ما دفعته إلى أن يفك

بــخــلــق حـــيـــاٍة جــــديــــدٍة، يــتــشــارك فــيــهــا مـــع آخــريــن، 
ــن غــيــرهــم عــلــى سبيل  ــريـ لــيــســتــعــرضــهــا أمـــــام آخـ
التعويض  ، على سبيل 

ً
أوال أنه فعلها  الفرجة. ال بد 

الذاتي عن العجز في صناعة حياٍة دقيقة التفاصيل، 
تجري أحداثها على ما يشتهي، أو على األقــل كما 
يتوقع. وال بد أن العجز عن العيش في ظل مثل هذه 
الحياة االفتراضية في واقعه دفعه إلى التمثيل، لكن 
 ،

ً
 بحتة

ً
 جمالية

ً
النتيجة النهائية آلت إلى أن تكون حالة

باإلضافة إلى أدوار وظيفية أخرى، يحلو لبعضهم 
أن يضفيها عليها. 

فــنــانــة كويتية كبيرة.  قــابــلــت  قــبــل ســنــوات عــديــدة، 
ــــت عــلــى مــقــاعــد الــــدراســــة، وكـــانـــت أول  كــنــت مـــا زل
ممثلٍة أقابلها في حياتي، وكانت األسئلة هي بذرة 

كنت  وألنني  الصغير.  حلمي  في  األولــى  الصحافة 
مندهشة يومها من فكرة أني أرى فنانتي املحبوبة 
على الشاشة إنسانا من لحم ودم أمامي، فقد كان 
 
ً
سؤالي األول لها عن شعورها، وهي تشاهد عمال

تلفزيونيا أو فيلما سينمائيا، أمامها على الشاشة، 
أنها  أم  املشاهدة، كما نفعل نحن،  تندمج في  وهــل 
اللطيف بالتماهي مع ما  الشعور  محرومة من ذلك 
تراه، ألنها تعرف بئر التمثيل وغطاءه، وبالتالي، لن 
لو رأت  الوقوع فيه؟ ومــاذا  السهل عليها  يكون من 

 لها هي شخصيا؟ هل سترى نفسها في تلك 
ً
عمال

الــحــالــة، وكــأنــهــا أمـــام مـــرآة، أم ستعيش الــحــالــة مرة 
أخرى، كما نعيشها نحن املشاهدين اآلخرين؟

أنها  تماما  تنسى  إنها  قالت  إذا  بإجابتها،  فوجئت 
 لها أو لغيرها، وأنها تندمج 

ً
ممثلة، وهي تشاهد عمال

في ما تراه على الشاشة، حتى إنها تنسى، أو تتناسى، 
ربما  تمثيلها،  في  تشارك  التي  املسلسالت  نهايات 
عــمــدًا، ال لــكــي تستمر فــي املــتــابــعــة وحــســب، ولــكــن، 
أيضا، لكي تستمر في التمثيل. والجميل أنها اعتبرت 
ذلــك من نعم الله عليها، وأنها لــوال ذلــك، لحرمت من 
يومها  الجميلة  الفنانة  أن  ويــبــدو  الــفــن.  تلقي  متعة 
كانت تتوقع، من طبيعة أسئلتي، أنني أطمح للدخول 
تغادر  أذنـــي، وهــي  فــي  التمثيل، فهمست  فــي مجال 
التي نمثلها على  الحياة  املكان قائلة؛ »بيني وبينك.. 

الشاشة أجمل.. حتى شرورها تبدو أجمل«. 
بــعــد مـــرور مــا يــقــرب مــن ثــالثــني عــامــا عــلــى لقائي 
القديم بتلك الفنانة، أشاهدها هذه األيام على الشاشة 
بدور كبير تؤديه في مسلسل محلي.. أعيش بعض 
مــن صــدق همستها  فأتأكد  فــي حياتي.  تفاصيله 

القديمة: الحياة على الشاشة أجمل.. كما يبدو.

الحياة على الشاشة أجمل

وأخيرًا

ال أصّدق أن التسلية 
وحدها ما دفعته إلى أن يفّكر 

بخلق حياٍة جديدٍة، يتشارك 
فيها مع آخرين
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أعدادهم

آخر اإلحصائيات التي قامت 
بها جمعية التضامن لعشائر 

الداغستان والشيشان 
والشركس في العراق تشير 
إلى وجود ما يقارب 120 

عائلة داغستانية من مجموع 
1890عائلة قوقازية ذات أغلبية 

شيشانية وأقلية شركسية، 
كما تشير إحصائيات سابقة 
غير دقيقة إلى توزيع شركس 
العراق من شيشان وداغستان 

على محافظات العراق في 
بغداد بنحو )500( عائلة، 
ديالى )250(، أربيل )10( 
عوائل، السليمانية )630( 

عائلة، املوصل )150( عائلة، 
النجف )50( عائلة، الكوت 
)20( عائلة، البصرة )20(، 

الناصرية )10(، العمارة )5(، 
دهوك )3(.
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