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باريس، واشنطن، القاهرة ـ العربي الجديد

ساد الصمت في العواصم التي تقود حملة الحصار ضد قطر، 
بعد املوقف األميركي الصادر عن وزارة الخارجية، مساء الثالثاء، 
والذي دحض الحجج املرفوعة ملهاجمة قطر. وبدا كأن الهرب إلى 
األمام هو استراتيجية وحيدة ملحور الرياض ــ أبوظبي ــ القاهرة، 
أكان من خالل محاولة توسيع مروحة الدول التي يجدر محاولة 
إقناعها لتنضم إلى الجوقة، مثلما فعل ولي عهد أبوظبي محمد 
بــن زايـــد فــي بــاريــس أمــس األربــعــاء، أو عبر االســتــمــرار بــتــرداد 
الدبلوماسية  القيمون على  املعزوفة نفسها من دون أن يتمكن 
فــي عــواصــم هــذا »املــحــور« مــن تقديم الئحة موثقة بادعاءاتهم 

الذي  األميركية  الخارجية  أن يكون موقف وزارة  بعد. ويحتمل 
ترجمته املتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت )الصورة(، حاسمًا 
الــدوحــة، إذ جــاء كالمها واضحًا في  في مصير الحصار ضد 
ــ اإلماراتي ضد قطر، عندما قالت  تسخيف الخطاب السعودي 
إن واشنطن »مندهشة« من عدم كشف دول الخليج العربية عن 
ر من أنه »كلما مر الوقت، زادت 

ّ
شكاواها بشأن الدوحة، ولتحذ

واإلمـــارات،  السعودية  اتخذتها  التي  التحركات  بشأن  الشكوك 
وفــي هــذه اللحظة ليس أمــامــنــا ســوى ســـؤال واحـــد بسيط: هل 
املزعوم  قطر  دعــم  إزاء  مخاوفهم  بشأن  فعال  التحركات  كانت 
لــإرهــاب أم هــي بــشــأن شــكــاوى تعتمل مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بني 
ــوالت وزراء  دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«. وظــهــر كـــأن جــ

األوروبية  العواصم  باريس وواشنطن وبقية  إلى  »املحور«  دول 
أو على  الحملة  تأييد  الكبيرة في  الــدول  إقناع  لم تجِد نفعًا في 
األقل إخفاء االعتراض عليها، فزار محمد بن زايد باريس أمس 
األربعاء، ليلتقي بالرئيس إيمانويل ماكرون. وبحسب بن زايد، 
»لديهما رؤى ومواقف متقاربة  اإلمــارات وفرنسا  فإن كال من 
التي تهدد أمن منطقة الخليج العربي  تجاه التحديات واملخاطر 
والشرق األوسط والعالم، لذلك فإن الوقت قد حان التخاذ موقف 
دولي حاسم في مواجهة القوى والجماعات اإلرهابية وتجفيف 
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  ونسخ  والفكرية«.  املالية  منابعها 
وتمويل  بدعم  »األشــقــاء«  فاتهم  زايــد  بــن  عــن حليفه  السيسي 

اإلرهاب لتحقيق »أوهام الهيمنة والسيطرة«.

محور الحملة ضد قطر يتجاهل الصفعة األميركية
الحدث

أحمد السقا: أتمنى الشر
حاورت »العربي الجديد« الممثل المصري، أحمد السقا، حول تجاربه الدراميّة 

والسينمائية، وآرائه في المسلسالت المصرية وفي زمالئه. ]22ـ23[
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أوشكت معركة تحرير املوصل من تنظيم 
ــــش« أن تــضــع أوزارهــــــا بــعــد تسعة  »داعــ
أشهر من القتال املتواصل في أكبر حملة 
احتالله  مــنــذ  الــعــراق  يشهدها  عسكرية 
عام 2003، وبخسائر بشرية ومادية غير 

مسبوقة.
الــعــراقــيــن تحت  الــجــنــود  آالف  ويتجمع 
الــدولــي  التحالف  لــطــائــرات  كبيرة  مظلة 
»جامع  حول جامع النوري أو ما عرف بـ
الخالفة« منذ أن أعلن منه زعيم التنظيم 
ــــروع خــالفــتــه  ــــشـ ــــدادي مـ ــغـ ــ ــبـ ــ أبــــــو بـــكـــر الـ
العراق وســوريــة. وأكــدت  اإلسالمية على 
مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة فـــي املـــوصـــل، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس 
ــــاب حــديــد  األربـــــعـــــاء، اقـــتـــحـــام مـــنـــاطـــق بـ
إلـــــى جــامــع  والـــــوصـــــول  ــادة  ــ ــــجـ الـ ورأس 
ــاء الـــتـــي تمثل  ــنــــوري واملــــنــــارة الـــحـــدبـ الــ
ــد مــنــه تــنــظــيــم »داعـــــش«.  الـــرحـــم الــــذي ولـ
ــر أن الــقــتــال تــحــول من  ويــعــنــي هـــذا األمــ
إلى  كاملة  سكنية  أحــيــاء  على  السيطرة 
قتال للسيطرة على شــوارع وأزقــة داخل 
آخـــر بــقــاع »داعــــش« فــي الــبــلــدة القديمة. 
حاليًا  »داعــــش«  سيطرة  مساحة  وتبلغ 
نحو 4 كيلومترات مربعة فقط من أصل 
187 كيلومترًا هي مساحة املوصل الكلية. 
العراقية،  االتحادية  الشرطة  قائد  وقــال 
الفريق رائد شاكر جودت، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــقــوات املشتركة 
تحاصر جامع الخالفة، ومن املرجح بأي 
ــــاف »حــالــيــًا  وقـــت إعــــالن اقــتــحــامــه. وأضـ
ــل مـــن 200 مــتــر نــحــاصــر  عــلــى نـــطـــاق أقــ
املنارة الحدباء أيضا والتحرك يتم ببطء 
بــن األزقــــة والــطــرقــات الــضــيــقــة«. ويــقــدر 
عــدد عناصر تنظيم داعـــش مــا بــن 300 
من جنسيات  غالبيتهم  مقاتل   400 إلــى 
في  وآسيوية محاصرون جميعًا  عربية 
تــلــك املــنــطــقــة. وبـــات مــن الــســهــل اإلطــبــاق 
على املنطقة لــوال وجــود عــشــرات اآلالف 
من املدنين داخلها، جميعهم من سكان 
أحــيــاء أخــرى مــجــاورة خسرها التنظيم 

صالح النعامي

مما  انزعاجها  إسرائيلية  أوســاط  تبدي 
تقول، إنه حرص تركيا على مراكمة نفوذ 
فـــي الـــقـــدس والـــحـــرم الــقــدســي، مـــن خــالل 
التعاون مع الحركة اإلسالمية في الداخل 
صــالح.  رائـــد  الشيخ  بقيادة  الفلسطيني 
وفــــي تــحــقــيــق مـــوســـع نـــشـــرت مــقــتــطــفــات 
 غدًا 

ً
منه، أمــس األربــعــاء، وسينشر كامال

فــــي »مـــحـــلـــق الـــجـــمـــعـــة«، قـــالـــت صــحــيــفــة 
»يــســرائــيــل هـــيـــوم«، الــتــي تــوصــف بأنها 
»بــــــوق« لــرئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــي 
التركية  الــحــكــومــة  أن  نتنياهو  بنيامن 
ــــدوالرات  تستثمر عــشــرات املــاليــن مــن الـ
ســـنـــويـــًا فــــي تـــمـــويـــل أنـــشـــطـــة وفــعــالــيــات 
اجــتــمــاعــيــة وديـــنـــيـــة فــــي الــــقــــدس بــهــدف 
ــــي لــلــمــديــنــة«.  ــــالمـ ــــراث اإلسـ ــتـ ــ ــز الـ ــزيـ ــعـ »تـ
الـــذي  فـــي تحقيقها  الــصــحــيــفــة،  ــادت  ــ وأفــ
أعــــده معلقها الـــبـــارز نــــداف شـــرجـــاي، أن 
الــرئــيــس الــتــركــي، طــيــب رجـــب أردوغـــــان، 
ــلـــى مـــتـــابـــعـــة مــلــف  يــــحــــرص شــخــصــيــًا عـ
األنشطة والحراك التركي في القدس، على 
اعتبار أن هذه االستراتيجية تمنح تركيا 
دورًا »كــقــوة إســالمــيــة لــهــا دور رائــــد في 
القدس«. وحسب التحقيق، فإن جمعيات 
وصناديق تركية تستثمر عشرات مالين 
الدوالرات سنويًا على مشاريع في القدس 
الشرقية وداخل الحرم القدسي الشريف. 
التنسيق  أن وكــالــة  إلــى  التحقيق  وأشـــار 
تحصل  التي  »تيكا«،  التركية  والــتــعــاون 
عــلــى دعــــم مـــالـــي مـــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
مسؤولة عن تنفيذ معظم األنشطة داخل 
القدس واملسجد األقصى. وللتدليل على 
أن الــرئــيــس الــتــركــي يــعــد الـــقـــوة املــحــركــة 
أشــار  الــقــدس،  فــي  التركية  األنشطة  وراء 
التحقيق إلى أن مدير »تيكا«، سردار كام، 
هو أحد أكثر املقربن من أردوغان، عالوة 
أنه عمل في السابق كرئيس مكتبه  على 

عندما كان عضوًا في البرملان.
أردوغــــان  خــطــابــات  فــي  الصحيفة  ورأت 
وإطـــالالتـــه اإلعــالمــيــة الــتــي يــهــاجــم فيها 
ــيــــة عـــلـــى الـــقـــدس  ــلــ ــيــ الـــســـيـــطـــرة اإلســــرائــ
ــد األقـــــصـــــى أنــــهــــا »دلـــــيـــــل عــلــى  ــجــ ــســ واملــ
في  املتعاظم  التركي  للحضور  حماسته 

إلى  منه  االنسحاب  السكان على  فأجبر 
مربعه األخير.

»المنطقة الخضراء« لـ»داعش«
وقــال قائد محور جنوب غــرب املوصل، 
الــعــقــيــد فـــاضـــل مــحــمــد الــســلــمــانــي، في 
القتال  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
ــد مـــنـــذ فـــجـــر األربــــــعــــــاء وعـــنـــاصـــر  ــتــ اشــ
ــذا ال يــمــلــكــون  ــ »داعــــــــش« مـــحـــاصـــرون لـ
ســـوى الــقــتــال«. ولــفــت إلـــى أن »الــبــعــض 
ــا املــنــطــقــة  ــهـ ــأنـ ــذه املـــنـــطـــقـــة بـ ــ ــمـــي هــ ُيـــسـ
املوصل،  في  لداعش  بالنسبة  الخضراء 
ففيها مــقــر قــيــادتــه ومــنــهــا بـــدأ احــتــالل 
املدينة«. ووفقًا للسلماني، فإن القتال قد 
ينتهي في غضون يومن أو ثالثة لكن 
ستبقى هناك جيوب كثيرة وخاليا عدة 
متفرقة تحتاج إلى جهد للقضاء عليها.

خسائر في صفوف المدنيين
في غضون ذلــك، قالت مصادر عسكرية 
عراقية إن الخسائر البشرية في صفوف 
عــن  أضــــــعــــــاف  ثـــــالثـــــة  زادت  ــــن  ــيـ ــ ــدنـ ــ املـ
األسبوع املاضي. وسجل أمس األربعاء 
مقتل 54 مدنيًا وإصابة عشرات بسبب 
الجوي والصاروخي وعمليات  القصف 
داعــــش االنــتــحــاريــة الــتــي أفــــرط بــهــا في 
للقوات  تقدم  أي  املاضية ضد  الساعات 
التي  نفسها،  املــصــادر  بحسب  العراقية 
في  أيضًا  كبيرة  أكــدت تسجيل خسائر 

صفوف القوات املهاجمة.

40% من مقاتلي داعش قتلوا
وتزداد األمور تعقيدًا مع كشف مسؤول 
استخباريًا  تقريرًا  أن  بغداد  في  عراقي 
املائة  أكــد مقتل 40 في  العراقية  للقوات 
ــنـــذ بـــدء  ــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم فـــقـــط مـ مــــن عـ
الحملة العسكرية على املوصل، وهو ما 
يعني وجــود نحو 3 آالف و750 مقاتال 
تمكنوا مــن االنــســحــاب مــن املــوصــل، إذا 
مــا اعتبر أن عــدد عناصر »داعــــش« في 

املدينة قبل الهجوم يبلغ 6 آالف مقاتل.
ولفت املسؤول نفسه إلى أنه من الواضح 
النازحن  مــع  لالنسحاب  خططوا  أنهم 
أو بــدونــهــم عــبــر األنـــفـــاق، والـــســـؤال هو 

أن  التذكير  الصحيفة  وأعــــادت  املــديــنــة«. 
أردوغـــــــان وصــــف االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
للقدس واملــســجــد األقــصــى بــأنــه »إهــانــة« 
للعالم اإلسالمي. وحسب املعطيات التي 
ــا الــتــحــقــيــق، يــســتــدل أن »تــيــكــا«  يــــوردهــ
ــــي 63  ــاليــــن الـــــــــــــدوالرات فـ اســـتـــثـــمـــرت مــ
مشروعًا غير متجانسة في طبيعتها في 
القدس والحرم القدسي. وأوضح التحقيق 
قــيــامــهــم باألنشطة  يــســوغــون  ــــراك  األتـ أن 
بالقول إنها تهدف إلى »الدفاع عن تراث 
وطــابــع الــقــدس اإلســالمــي وتــعــزيــزهــمــا«. 
التركية  املشاريع  فإن  الصحيفة،  وحسب 
في القدس تنفذ بالتعاون والتنسيق مع 
الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني 
بــقــيــادة الــشــيــخ رائـــد صـــالح، مــشــيــرة إلــى 
السابق الشيخ عكرمة  أن مفتي فلسطن 
صبري يؤدي دورًا في دعم هذه املشاريع.
وفي تحريض واضــح على الــدور التركي 
الــقــدس، نقلت الصحيفة  »املــتــعــاظــم« فــي 
عن أوســاط رسمية إسرائيلية قولها، إن 
األتــراك اخــتــاروا التعاون مع كل من رائد 
صـــالح وعــكــرمــة صــبــري عــلــى الـــرغـــم من 
أنهما من »أعــداء إسرائيل األكثر قسوة«. 
باستثمار  تركيا  قــيــام  التحقيق  ورصـــد 
الوثائق  أرشيف  ترميم  في  كبيرة  أمــوال 
الحرم  داخــل  بالقدس  املتعلقة  العثمانية 

أيـــن ذهـــبـــوا ومـــا خــطــوتــهــم املــقــبــلــة بعد 
خسارتهم املوصل«، على حد وصفه.

المليشيات ترث أمالك »داعش«
في مــوازاة ذلك، بدأت فصائل مليشيات 
التنظيم  إرث  بتقاسم  الشعبي  الحشد 
في املناطق الحدودية مع سورية، حيث 
عشرات األطنان من األسلحة والذخيرة 
الــتــي تــركــهــا خــلــفــه. وفــــي الـــســـيـــاق، قــال 
الـــزعـــيـــم الـــقـــبـــلـــي، الـــشـــيـــخ حــمــيــد عــــودة 
استولت  الحشد  مليشيات  إن  الشمري، 
ــــن األســـلـــحـــة  ــرات األطـــــنـــــان مـ ــ ــــشـ عـــلـــى عـ
ــرات وجـــدتـــهـــا فــي  ــتـــفـــجـ ــيــــرة واملـ والــــذخــ
مــنــاطــق حـــدوديـــة بــن الـــعـــراق وســوريــة 
بعد انــســحــاب »داعــــش« منها. وأوضــح 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ الـــــشـــــمـــــري، فــ
أنــه من املرجح أن ينتقل جزء  الجديد«، 
مــنــهــا إلـــى قــــوات األســــد ومــقــاتــلــي حــزب 
الكردستاني. ووصف ما يجري  العمال 
»العبث والــفــوضــى«، وبــمــا يــؤكــد عدم  بـ
األمــيــركــيــة  اإلدارة  تـــصـــريـــحـــات  صـــحـــة 
الــحــالــيــة حــــول وقــــف الـــتـــمـــدد اإليـــرانـــي 
في العراق وســوريــة. وأكــد الشمري، في 
اتــصــال هاتفي مــعــه، أن أشــبــه مــا يكون 
بعملية تقسيم نفوذ على الحدود وطرد 
لـــلـــعـــوائـــل الـــعـــربـــيـــة الــســنــيــة مــــن قــبــائــل 
شــمــرة وعــنــزة وعــبــيــد وعــكــيــدات ودلــيــم 
وشــعــيــطــات وغــيــرهــم يــتــم عــلــى يــد تلك 
املليشيات التي أعدمت من رجال القبائل 
املئات، وسط غياب تغطية لتلك الجرائم 

بسبب ُبعد املناطق عن وسائل اإلعالم.

مخاوف البرزاني
تــوقــع رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، 
مــســعــود الـــبـــرزانـــي، فـــي كــلــمــة لـــه خــالل 
ــدت لـــلـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة فــي  ــقــ ــدوة عــ نــــــ
نينوى أمس في أربيل، أن تحسم القوات 
الـــعـــراقـــيـــة خــــالل األيــــــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة 
عملية تحرير مدينة املوصل من قبضة 
ــــش«. ولــفــت الـــبـــرزانـــي إلــى  ــ تــنــظــيــم »داعـ
أن »طـــرد التنظيم مــن املــوصــل ال يعني 
القضاء عليه بشكل نهائي«، مشيرًا إلى 
أنــه »يــوجــد مــخــاوف مــن مرحلة مــا بعد 
داعش ما لم يتم حسم املشاكل التي أدت 

إلى ظهور التنظيم«.
وذّكر أنه »خالل العامن املاضين عقدنا 
ــة  ــاديـ ــحـ ــع الـــحـــكـــومـــة االتـ ــاعـــات مــ ــمـ ــتـ اجـ
والــتــحــالــف الـــدولـــي حـــول خــطــة تحرير 
املوصل، وأكدت في حينها على ضرورة 
وجــود خطتن لتحرير املوصل إحداها 
لتحرير املدينة واألخرى ملرحلة ما بعد 
التحرير، وفي البداية كان هناك اهتمام 
وحــمــاســة بــالــخــطــتــن، لــكــن فــي املــراحــل 
األخــيــرة الحــظــت أن هــنــاك إهــمــااًل لها«. 
وتابع البرزاني أن »مسألة إنهاء داعش 
ــذا ال  ــام ال أكـــثـــر لــكــن هــ ــ عــســكــريــًا هـــي أيـ
يعني أن نهاية التنظيم ستكون بتحرير 

مدينة املوصل«.

ــى جـــانـــب شــــــراء تــجــهــيــزات  ــ الـــقـــدســـي، إلـ
على  املسلمن  املصلن  ملــســاعــدة  حديثة 
الوضوء وشرب املاء داخل الحرم. ويضاف 
إلى ذلك تمويل عمليات تطوير استهدفت 
ــة، تــرمــيــم  ــنـ شـــــارع »الــســلــســلــة« فـــي املـــديـ
املــقــبــرة اإلســـالمـــيـــة وإعــــــادة بــنــاء الــســور 
الــشــرقــي لــلــمــســجــد األقـــصـــى، إلــــى جــانــب 
تمويل أنشطة دينية وثقافية واجتماعية 
في جميع مناطق القدس الشرقية. واتهم 
الــتــحــقــيــق تــركــيــا بــتــمــويــل عــمــلــيــات نقل 
تواجدهم  مناطق  جميع  من  »املرابطن« 
لتمكينهم من الصالة والبقاء في القدس. 
أسهمت  التركية  األنشطة  أن  إلــى  وأشـــار 
في عــدم استقرار األوضـــاع األمنية، على 
اعــتــبــار أن »املــرابــطــن« أخــــذوا يتصدون 
لــإســرائــيــلــيــن الــذيــن يــجــتــاحــون الــحــرم. 
»تراثنا«  جمعية  أن  إلــى  التحقيق  ونـــوه 
الــتــركــيــة، ومــقــرهــا إســطــنــبــول، استثمرت 
من  القديمة  الــبــلــدة  فــي  دوالر  مليون   40

القدس. 
وأشــار التحقيق إلى أن األنشطة التركية 
أثارت حفيظة بلدية االحتالل في القدس. 
وكانت وزيرة القضاء اإلسرائيلي، إياليت 
شاكيد، قد وجهت تحذيرًا للسفير التركي 
في إسرائيل، كمال أوكــام، من مغبة بناء 

عالقات مع الشيخ رائد صالح.

عمليات طرد للعوائل 
العربية على الحدود 

مع سورية

قتال للسيطرة على 
آخر نقاط »داعش« 
في البلدة القديمة

بريطانيا: تصعيد 
األزمة سيصب في 

صالح اإلرهابيين

للحديث تتمة...

المغرب وتونس 
والجزائر تخشى 

»االنتقام«

التزمت أبرز دول المغرب العربي بموقف محايد تجاه األزمة الخليجية، ودعت إلى 
السؤال  ارتياحًا قطريًا وغضبًا سعوديًا-إماراتيًا. لكن  أثار  الحوار، ما  حل الخالفات عبر 
يتمثل بمعرفة األثمان السياسية التي ستدفعها تونس والجزائر والمغرب نتيجة عدم 

خضوعها لرغبات الرياض وأبوظبي

تونس ـ وليد التليلي

على الرغم من أن آالف الكيلومترات 
تفصل بن املغرب العربي والخليج، 
األخــــيــــرة  األزمــــــــة  ــيــــات  تــــداعــ أن  إال 
الــــدول الخمس  ألــقــت بظاللها ســريــعــًا عــلــى 
التحاد املغرب العربي الكبير، ليبيا وتونس 
ــا. وفــيــمــا  ــيـ ــانـ ــتـ والــــجــــزائــــر واملــــغــــرب ومـــوريـ
سارعت األخيرة إلى إعالن تأييدها للحملة 
السعودي  املــوقــف  إلــى  على قطر وانــحــازت 
اإلماراتي، فإن بقية الدول رفضت االنخراط 
في الحملة، باستثناء األطراف املسيطرة في 
شــرق ليبيا، والــتــي ال تعبر بــالــضــرورة عن 
منذ سنوات.   

ً
أصــال املنقسمة  الــبــالد  موقف 

وبــــــدأت أجــــــواء تــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات تخيم 
يــزج بها  أن  املــغــرب، بما يمكن  على منطقة 
، وخــصــوصــًا أن دولــة 

ً
فــي الــصــراع مــبــاشــرة

متاخمة للمغرب العربي تعتبر من أهم دول 
املحور املحاصر لقطر، أي مصر.

ــدًا أن يـــثـــيـــر املـــوقـــف  ــ وكـــــــان مــــن املـــفـــهـــوم جــ
ــتـــه تـــونـــس  املــــغــــاربــــي املــــحــــايــــد الـــــــذي كـــرسـ
والــــجــــزائــــر واملـــــغـــــرب، حــفــيــظــة الـــســـعـــوديـــة 
واإلمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن ومـــصـــر. ويـــبـــدو أن 
الرباعي  املــحــور  قــد أغضب  املــوقــف املغربي 
بــشــكــل خــــــاص. وبـــــــدأت بـــســـرعـــة مـــحـــاوالت 
الــضــغــط عــلــى املــمــلــكــة املــغــربــيــة، مـــن خــالل 
الصحراء  ملف  أي  حساسية،  ملفاتها  أكثر 
ــنـــوات إعـــالمـــيـــة تــابــعــة  الـــغـــربـــيـــة. وفــتــحــت قـ
للمحور الرباعي النار على الرباط، وأملحت 
إلـــى أن الــصــحــراء أرض مــحــتــلــة. ولــكــن هــذا 
املـــوقـــف الــخــلــيــجــي الــجــديــد ســيــصــب حتمًا 
الــجــزائــر، مؤقتًا، مــع العلم بأن  فــي مصلحة 
األخيرة لن تسلم، على األرجــح، من الغضب 
 
ً
الخليجي. فقد كان موقفها من األزمة مماثال

ملوقفي تونس واملغرب، ما دفع وزير الدولة 
بن  سلطان  قطر،  لدولة  الخارجية  للشؤون 
املريخي، لإشادة بما وصفه  سعد سلطان 
»املوقف املشرف للجزائر من أزمة بالده مع 

جيرانها في منطقة دول الخليج«.
ومن غير املستبعد أن يكون وقع النقمة أكبر 
على تونس املحكومة بتوازن سياسي هش، 
وتعاني من وضع اقتصادي صعب، وظروف 
القطري  والوزير  الحساسية.  شديدة  أمنية 
الرغم  على  التونسي،  باملوقف  أيضًا  أشــاد 
مــن أنــه أقــل وضــوحــًا مــن املــوقــف الــجــزائــري 
ــاع داخــلــيــة يعرفها  املــغــربــي، بحكم أوضـ أو 
»تقدير  القطري جيدًا. وهو عّبر عن  الوزير 
)الباجي  الجمهورية  لرئيس  الكبير  بـــالده 
قائد السبسي( على رؤيته الحكيمة ودعوته 
كل األطراف إلى الحوار والتفاهم ملا فيه خير 

املنطقة الخليجية والعربية«.
ــــدرك املــتــابــعــون أن تــونــس لـــم تــلــق دعــمــًا  ويـ
خــلــيــجــيــًا مــهــمــًا وكـــبـــيـــرًا تــحــتــاجــه فــــي ظــل 
قطر،  إال من  منذ سنوات،  الصعبة  ظروفها 
تشكيل  فــي  املتمثل  السياسي  خيارها  وأن 
حكومة ائتالفية تضم حركة »النهضة«، هو 
خيار فرضه توجه البالد نحو الديمقراطية 
وتـــصـــويـــت الـــنـــاخـــبـــن. ومـــــعـــــروف أن هـــذا 
األمــر قــاد إلــى بــرود كبير فــي الــعــالقــات بن 
تــونــس واإلمـــــــارات الــتــي بــاتــت تــتــعــامــل مع 
الوضع التونسي الداخلي على أساس هذه 
املعادلة، وهي تعرف أن هناك قوى سياسية 
وإعــالمــيــة فــي تــونــس رافــضــة أيــضــًا لخيار 
التحالف مع »النهضة« اإلسالمية. ويبدو أن 
تونس ستشهد توترًا كبيرًا في هذا املجال، 
بــدأت تظهر  خصوصًا أن خيوطًا متناسقة 
تــبــاعــًا فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، بــهــدف تحريك 
بــوابــات متعددة، لعل آخرها  امللف مــن  هــذا 
البوابة الليبية التي تمثل قلق تونس األكبر. 
فعالوة على كون أكبر املشاكل األمنية تأتي 
مـــن هــــذا الــبــلــد )بـــأيـــٍد تــونــســيــة فـــي الــغــالــب 
ليبيا يحرم  التوتر في  فإن  ليبية(،  وليست 
تونس من فرص اقتصادية كبيرة كان يمكن 
أن تحل مشاكل ال حد لها القتصاد ضعيف. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اتــهــم املــتــحــدث الرسمي 
بــاســم الــجــيــش الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده الــلــواء 
قطر  املسماري،  أحمد  العقيد  حفتر،  خليفة 
في  إرهابين  وتمويل  تونس  فــي  بالتدخل 
ليبيا. وكالمه أدخل نوعًا من الريبة والشك 
لدى كثيرين، وكان يمكن أن يحدث بلبلة في 
السلطات  لكن  التونسي.  السياسي  املشهد 

الــقــضــائــيــة الــتــونــســيــة أفــشــلــت هـــذا املخطط 
املقصودة،  القطرية  األمـــوال  أن  عن  وكشفت 
خصصت ملخيم الشوشة لالجئن من ليبيا. 
إال أن املــعــطــيــات األخــيــرة كشفت عــن أبــعــاد 

هذا املخطط.
ــــد« الــلــيــبــيــة  ــــرصـ ــد أشـــــــارت صــحــيــفــة »املـ ــ وقـ

إلـــى أن اجــتــمــاعــًا ســريــًا عــقــد بــتــونــس ضمن 
ســلــســلــة اجــتــمــاعــات لـــم يــعــلــن عــنــهــا، جمع 
ــدًا مـــن الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــجــيــش الــلــيــبــي  ــ وفـ
بــرئــاســة املــســمــاري مــع وفــد كبير مــن حركة 
ــداء تــــونــــس« يـــتـــرأســـه املــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــ »نـ
الرئيس  إبن  السبسي،  قائد  للحركة، حافظ 

أن  ليبي مطلع  الــحــالــي. ونقلت عــن مــصــدر 
االجتماع جرى في مقر حركة »نداء تونس«، 
صفاقس،  بمدينة  ليبيا  قنصل  وبــحــضــور 
الكشف  عــن  أنــه تحفظ  إال  الــصــيــد،  البهلول 
عن بعض الشخصيات األخرى من الوفدين، 
لــحــســاســيــة مناصبهم.  االجــتــمــاع  حــضــرت 

وقـــال املــصــدر إن »الــلــقــاء كــان للتنسيق بن 
ــة الــــنــــداء الــحــاكــمــة  ــركـ الــــقــــوات املــســلــحــة وحـ
فــي تونس مــن أجــل توحيد جهود محاربة 
اإلرهاب، كما تبادل الوفدان معلومات حول 
بالبلدين«،  الفاعلة  اإلرهــابــيــة  الشخصيات 
ــدر. وفــــــى مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــنــتــائــج  ــ ــــصــ وفــــــق املــ
االجتماع، قال املصدر إن الوفدين اتفقا على 
إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة وقد تم 
إلى  وأشــار  بالفعل.  وبــدأت عملها  تفعيلها 
أن من بن املسائل التي تطرق لها االجتماع 
ليبيا  التي تستهدف  القطرية  األنشطة  هي 
انـــطـــالقـــًا مــــن تــــونــــس. وخــــتــــم املــــصــــدر بـــأن 
املــســمــاري زار تــونــس أخــيــرًا أكــثــر مــن ثــالث 
مرات، اجتمع خاللها بعدد من الشخصيات 
والسياسية  األمنية  املجاالت  في  التونسية 
والبرملانية واإلعالمية من مختلف الشرائح 
ــال األعـــمـــال  ــ ــــددًا مـــن رجـ كــمــا الــتــقــى كـــذلـــك عـ

الفاعلن.
ــه الصحيفة،  ــ وفـــي تــوضــيــح حـــول مــا أوردتـ
ــونــــس«، والــــذي  ــادي فـــي »نــــــداء تــ ــيـ ــقـ نــفــى الـ
حضر االجتماع، برهان بسّيس، في تدوينة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن »مــن 
بــن املسائل الــتــي تــطــرق لها االجــتــمــاع هي 
األنـــشـــطـــة الــقــطــريــة الـــتـــي تــســتــهــدف ليبيا 
انطالقا من تونس«. كما نفى بسيس بشكل 
تـــام كــل مــا جـــاء فــي هـــذا املــقــال، ألن »عملية 
ــول هـــذا  ــ الـــتـــســـريـــب والــتــلــبــيــس املــتــعــمــد حـ
وراءهــا  تقف  والروتيني  الــعــادي  االجتماع 
الــجــبــهــة الـــشـــرقـــيـــة الــلــيــبــيــة املـــنـــخـــرطـــة فــي 
إلـــى بــرملــان  املــعــركــة الخليجية«، فــي إشــــارة 
طبرق والــلــواء خليفة حفتر، رجــل اإلمـــارات 

ومصر في ليبيا.
لهذه  السياسي  املحتوى  عن  النظر  وبقطع 
وأكده  الصحيفة  ما كشفته  أن  إال  اللقاءات، 
توضيح بسيس، هو أن املسماري زار تونس 
مرات عديدة والتقى بمسؤولن مؤثرين في 
اإلعــالم وفــي قطاعات أخــرى، وأنــه لم يمض 
عــلــى زيـــارتـــه الــكــثــيــر مــن الــوقــت حــتــى أدلــى 
ليبث  الخليجية،  األزمــة  حــول  بتصريحاته 
البلبلة في تونس، ما يعني أن هناك برامج 

كانت جاهزة منذ مدة.
ما هو مؤكد اآلن، يتمثل في أن دول املغرب 
 أم 

ً
الــعــربــي ســتــدفــع ثــمــنــًا لــحــيــادهــا، عــاجــال

، وأن وقت جرد الحسابات لم يحن بعد، 
ً
آجال

ولكن من عادة بعض الحكام العرب أنهم ال 
ينسون أبدًا من يخالفهم الرأي.

القيادي في »نداء تونس«،  أكد 
ــان بــســيّــس، عــلــى مــواقــع  ــره ب
وفدًا  أن  االجتماعي،  التواصل 
في  الليبي  القنصل  يتقدمه 
»نداء تونس«  زار مقر  صفاقس، 
الماضي،  إبريل/نيسان  شهر  خالل 
ضمن  الحزب  قيادة  لقاء  طالبًا 
ممثل  وفــد  بها  يقوم  جولة 
عرض  أجــل  من  طبرق  لبرلمان 
ــظــره تــجــاه الــوضــع  وجــهــة ن
األحــزاب  مختلف  على  ليبيا  في 
ووســائــل اإلعـــالم الــمــؤثــرة في 
استقبال  ــّم  ت ــه  أن وبــيـّـن  تــونــس. 
الحزب، مشيرًا  الوفد الليبي بمقرّ 
الوفد  ضمن  مــن  كــان  أنــه  إلــى 
عرض  ــذي  ال المسماري  أحمد 
في  ليبيا  في  الوضع  عن  صورة 
سياق الحرب على اإلرهاب. وأكد 

أن هذا اللقاء لم يكن سريًا.

لقاء صفاقس 
لم يكن سريًا

القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية  دبلوماسية  مــصــادر  كشفت 
لــلــتــحــركــات  ــــدف املـــقـــبـــل  ــهـ ــ الـ ــــن أن  عـ
واإلمــاراتــيــة  املــصــريــة  الدبلوماسية، 
خصوصًا، سينصب ضد تركيا، على 
لقطر  بــشــدة  الـــداعـــم  مــوقــفــهــا  خلفية 
فــي وجــه الحملة ضــدهــا. وأوضــحــت 
»العربي الجديد«، أن كافة  املصادر، لـ
ــات املـــوقـــف، الــتــي تـــم إعـــدادهـــا  ــ دراســ
قـــبـــل الــــبــــدء بــتــنــفــيــذ قـــــــرار مــقــاطــعــة 
السعودي  املحور  جانب  من  الدوحة 
املصري اإلماراتي، انتهت إلى أن قطر 
الحصار،  لضغوط  سريعًا  سترضخ 
إال  لها،  املقدمة  للتعليمات  وتنصاع 
الدوحة  املفاجأة كانت في تعامل  أن 
ــة. وقــالــت املـــصـــادر إن كافة  ــ مــع األزمـ
املــنــاهــض لقطر  املــحــور  اآلراء داخــــل 
كانت تتفق على عــدم اشتباك تركيا 
مع األزمة بشكل قوي، وأنها ستظهر 
ــقـــرة الــســريــع  ــرار أنـ ــ الـــحـــيـــاد، إال أن قـ
ــاع املــشــتــرك  ــ ــدفـ ــ بــتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــة الـ
بـــن الـــجـــانـــبـــن، الـــخـــاصـــة بــالــقــاعــدة 

ب املوازين.
َ
ل

َ
العسكرية في قطر، ق

ــارة ولــي  ــ وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن زيــ
عهد أبــو ظــبــي، محمد بــن زايـــد، إلى 

الـــقـــاهـــرة قـــبـــل يــــومــــن، بــحــثــت ســبــل 
الــتــحــرك بــشــكــل عــكــســي ضـــد تــركــيــا. 
ــلـــة ســتــشــهــد  ــبـ ــقـ ــــت »الــــفــــتــــرة املـ ــالـ ــ وقـ
ــتــــصــــاديــــة كـــبـــيـــرة عــلــى  ــقــــوبــــات اقــ عــ
ــلـــيـــج،  الـــخـ دول  ــــب  ــانـ ــ جـ مـــــن  ــا  ــيــ ــركــ تــ
أن  وخصوصًا  السعودية،  وتحديدًا 
هــذا امللف هو الــذي سيكون أكثر أملًا 
ــقـــرة«، مضيفة »بــدا  بــالــنــســبــة إلـــى أنـ
أن املـــوقـــف الــســعــودي الــظــاهــر قــابــل 
أنقرة،  به  الــذي تقوم  الوساطة  لــدور 
إال أن ولـــي عــهــد املــمــلــكــة، مــحــمــد بن 
ســلــمــان، ُمــصــر على اتــخــاذ إجـــراءات 
عــقــابــيــة بـــحـــقـــهـــا«. وفـــــي ســـيـــاق ذي 
في  بريطانية  مــصــادر  صــلــة، كشفت 
عــن ضــغــوط خليجية، عبر  الــقــاهــرة 
دبلوماسين ووسطاء، مورست على 
بــالدهــم مــن أجـــل اتــخــاذ مــوقــف ضد 
قطر، في إطار الحملة عليها، وهو ما 

بشكل  البريطانية  الحكومة  رفضته 
واضــح، لكونها ترى أن الحملة على 
عكسية  نتائج  لها  سيكون  الــدوحــة 
ــــي مـــســـألـــة مــــواجــــهــــة الــتــنــظــيــمــات  فـ
اإلرهــابــيــة. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
املـــوقـــف الــبــريــطــانــي فـــي هـــذه األزمـــة 
يــتــبــنــى جـــهـــود الـــوســـاطـــة املــخــتــلــفــة، 
التي  الوساطة  وفي مقدمتها جهود 
تـــقـــوم بـــهـــا الـــكـــويـــت. وأوضــــحــــت أن 
أطــراف  كافة  مــع  تواصلت  بريطانيا 
األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، وأكـــــدت ضــــرورة 
عدم تصعيدها، ألن ذلك سيصب في 
مضيفة  اإلرهــابــيــة،  املنظمات  صالح 
أن »بــريــطــانــيــا لـــم تــتــأكــد مـــن دوافـــع 
الــهــجــوم األخــيــر عــلــى قــطــر«، مشيرة 
إلى أنه »ربما تكون هناك أمور أخرى 
غير املعلنة، وهــذا هو املرجح بشكل 
كبير«. ولفتت إلى أن »األزمة تنطوي 
ــة بــالــبــيــت  ــا عــــالقــ ــهـ ــلـــى خــــالفــــات لـ عـ
الخليجي أكثر، وليس ما يثار بشأن 
ــم قـــطـــر لـــــإرهـــــاب أو لــجــمــاعــات  ــ دعــ
مثل اإلخــــوان وحــمــاس«، مــؤكــدة أنه 
مــعــرفــة  بـــريـــطـــانـــيـــا  أرادت  »عـــنـــدمـــا 
مطالب السعودية واإلمارات من قطر 
لـــوقـــف حــمــلــة املــقــاطــعــة لــأخــيــرة لم 

تصل إلى شيء يمكن البناء عليه«.

رفض المشاركة بحصار قطر يغضب الرياض 
وأبو ظبي ويثير ارتياح الدوحة

رئيس مجلس األمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مستقبًال أمير قطر الشيخ تميم بالجزائر عام 2014 
)فاروق بطيش/فرانس برس(

رئيس الشؤون الدينية التركي محمد غورماز بالقدس، مايو 2015 )األناضول(

محمد الفضيالت

وسط مزاج شعبي ساخط، قدمت 
حكومة رئيس الوزراء األردني 

هاني امللقي، االثنني املاضي، »جردة 
حساب« تفصيلية إلنجازاتها خالل 

عام مضى، معددة بتقرير رفعته إلى 
 على ثمانية محاور، 

ً
امللك، مشتمال

ما حققته الحكومة في مجاالت 
اإلصالح االقتصادي، واإلصالح 

اإلداري ومحاربة الفساد، واإلصالح 
السياسي، وتطوير القضاء، وقطاع 

التعليم واملوارد البشرية، وقطاع 
التشغيل والعمل، ومجال الحماية 

والتنمية االجتماعية، وقطاع الخدمات. 
املزاج الشعبي الساخط، والذي 

»الفتوحات«  غذاه التقرير املتخم بـ
على مختلف الصعد، ليس جديدًا، 

ة أردنية« ترافق 
ّ
فهو استقر »سن

الحكومات املتعاقبة منذ لحظة صدور 
اإلرادة امللكية بتكليف رئيس الوزراء 

بتشكيل الحكومة، وترتفع وتيرته 
بشكل مضطرد حتى رحيلها.
قوبلت حكومة امللقي، التي ال 

تختلف عن سابقاتها من حيث 
نهج تشكيلها وإدارتها، بسخط 

غير مسبوق، ليتصدر رئيسها في 
استطالعات الرأي قائمة رؤساء 

الوزراء األقل شعبية في عهد امللك 
عبد الله الثاني. وتبني املؤشرات أن 

شعبية امللقي وحكومته تواصل 
االنحدار بشكل غير مسبوق، 

وتتالقى أمنيات املواطنني البسطاء 
واملسيسني وحتى السياسيني على 
رحيلها من دون التفكير بما بعدها.

أمام هذا الواقع، دفعت الحكومة 
بتقريرها، لكنها خالفت بتقييمها 

لنفسها االتجاهات السائدة، ليصبح 
التقرير املفترض أنه ينظر إليه 

كسلوك إيجابي في مملكة شبه 
ديمقراطية، أو يثير على أقل تقدير 

نقاشًا موضوعيًا حول محتواه، 
 على الحكومة وشعبيتها، 

ً
وباال

ويكون على غير ما توقعت منطلقًا 
لهجوم أكثر حدة عليها. قراءة 

التقرير الحكومي بمعزل عن وجود 
خطة عمل حكومية معلنة ومحددة 

األهداف وقابلة للتحقيق ضمن 
جدول زمني محدد، ليس أكثر من 
ترف ال يغري الغالبية العظمى من 
األردنيني، الذين يقيسون اإلنجاز 

بمقدار انعكاسه على واقع حياتهم 
املعيشية.  فجأة ظهرت التعهدات 

التي أوردتها الحكومة في الرد على 
كتاب التكليف، والوعود التي قطعتها 

في البيان الذي أخذت عليه ثقة 
مجلس النواب، منجزات متحققة في 
تقريرها، وهي منجزات لم تنعكس 

على االقتصاد الوطني املتعثر، 
والواقع املعيشي املتردي للمواطنني، 
ومستوى الحريات املتراجع، ونسب 
الفقر والبطالة املرتفعة. إلدارة نقاش 
صحي، على الحكومة التقدم بخطة 

عمل قابلة للقياس، وتترك للمواطنني 
واملتابعني مهمة »جرد الحساب«.
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تقترب معركة تحرير 
الموصل من نهايتها 

في ظل انتقال القتال إلى 
آخر شوارع وأزقة سيطرة 

»داعش« في البلدة 
القديمة من المدينة، 

وسط ترقب إلمكان 
إعالن تحريرها بشكل 

كامل خالل أيام

  شرق
      غرب
كوشنر في القدس 

الستئناف مباحثات السالم 
الــتــقــى صــهــر الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
األبيض  البيت  مستشاري  وكبير 
لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســــــط، جــاريــد 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ كـــــــوشـــــــنـــــــر، رئــــــــيــــــــس الـ
نتنياهو،  بــنــيــامــن  اإلســرائــيــلــيــة، 
األربعاء،  أمس  املحتلة  القدس  في 
بحضور املبعوث األميركي للشرق 
ــبـــالت.  ــنـ ــريـ األوســـــــــــط، جـــيـــســـون غـ
ـــر الــــرئــــيــــس  ــــنــ ــي كـــــوشـ ــقــ ــتــ ــلــ ــيــ وســ
في  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني، 
رام الله، بهدف استئناف مباحثات 

السالم اإلسرائيلية الفلسطينية.
)اسوشيتد برس(

عريقات: بناء »عمونا«
تحّدٍ للقانون الدولي

وصف أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــعـــاء،  صــائــب عـــريـــقـــات، أمــــس األربـ
البدء  اإلســرائــيــلــيــة  الحكومة  قـــرار 
جنوب  »عمونا«  مستوطنة  ببناء 
نــابــلــس بــأنــه تــحــد ســافــر للقانون 
الدولي  »املجتمع  وطالب  الــدولــي. 
لــة  ــى مــرحــلــة مــســاء ــأن يــنــتــقــل إلــ بــ
ــي،  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــالل اإلسـ ــتـ ــ حـــكـــومـــة االحـ
الكاملة  املــســؤولــيــة  تتحمل  الــتــي 
الــســالم، نتيجة  عــن تــوقــف عملية 
الستمرارها في سياسة اإلمالءات 
ــيــــر خـــيـــار  ــنــــات وتــــدمــ ــتــــوطــ واملــــســ

الدولتن«.
)قنا(

إسرائيل تهدد »حزب اهلل« 
باستخدام كل قوتها

ــة  ــ ــــويـ ــــجـ ــد الـــــــــقـــــــــوات الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ هــــــــــدد قـ
إيشل،  أمير  الجنرال  اإلسرائيلية، 
أمس األربعاء، باستخدام إسرائيل 
البداية حــال نشوب  كل قوتها من 
أي حـــرب جــديــدة مــع »حـــزب الــلــه« 
فــي مؤتمر  إيــشــل،  اللبناني. وقــال 
هــرتــســلــيــا، إن الــتــحــســيــنــات الــتــي 
طــــــرأت، كــمــًا وكـــيـــفـــًا، عــلــى الـــقـــوات 
الـــجـــويـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ حــرب 
لبنان عام 2006 تعني أن بإمكانها، 
ــقــــط، شــن  ــة فــ ــــي يــــومــــن أو ثــــالثــ فـ
التي  الجوية  الضربات  نفس عدد 
استمرت  التي  الــحــرب  فــي  شنتها 

34 يومًا.
)العربي الجديد، رويترز(

أيزنكوط: تعاون وثيق 
علني وسري مع العرب

اعترف رئيس األركــان اإلسرائيلي، 
الجنرال غادي أيزنكوط )الصورة(، 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ بـــــــوجـــــــود تـــــــعـــــــاون اســ
وثيق »علني وســـري« مــع عــدد من 
إلــى جانب  العربية، يساهم  الـــدول 
التعاون االستراتيجي مع الواليات 
إسرائيل  مكانة  بتحسن  املتحدة، 
ــان حـــالـــة  ــ ــمـ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وضـ
في  أيـــزنـــكـــوط،  ورأى  اســـتـــقـــرارهـــا. 
كلمة أمام مؤتمر هرتسليا للمناعة 
 إيــران ال 

ّ
القومية، أول من أمــس، أن

االستراتيجي  الــخــطــر  تشكل  تـــزال 
األول فـــي مــحــيــط إســـرائـــيـــل، الفــتــًا 
 طهران لم توقف تطلعاتها 

ّ
أن إلــى 

للحصول على قوة نووية.
)العربي الجديد(

اإلسرائيليون يثقون 
بالسيسي وبملك األردن

كشف استطالع خاص أجراه معهد 
»هــجــال هــحــداش« اإلســرائــيــلــي أن 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــن يــثــقــون بــالــرئــيــس 
املــــصــــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ــي، املــلــك عــبــد الله  والــعــاهــل األردنـــ
الثاني. ووفقًا لنتائج االستطالع، 
الذي نشر أمس األربعاء، فقد أعلن 
65 في املائة من اإلسرائيلين أنهم 
يثقون بالسيسي، بينما حل امللك 
األردنـــــــي فـــي املـــوقـــع الـــثـــانـــي بــــ61 
لم  ثم زعماء خليجيون  املائة،  في 
املرتبة  وفـــي  االســتــطــالع،  يسمهم 
الرابعة امللك السعودي، سلمان بن 
عبد العزيز )52 في املــائــة(، بينما 
على  الفلسطينية  القيادة  حصلت 
26 في املائة من ثقة اإلسرائيلين.
)العربي الجديد(
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القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

يــبــدو أن دولـــة االحــتــالل اإلســرائــيــلــي تلقت 
نبأ التغييرات في السعودية وتعين األمير 
محمد بن سلمان وليًا للعهد، بوصفه خبرًا 
ســـارًا، مــع ظــهــور مــؤشــرات على أنــه يسود 
جو من االرتياح في األوســاط اإلسرائيلية 
الــشــؤون  رأى محلل  وقــد  التغييرات.  لــهــذه 
ــة »هـــــــآرتـــــــس«  ــفــ ــيــ ــة فـــــــي صــــحــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
اإلســرائــيــلــيــة، عــامــوس هــرئــيــل، فــي تعليق 
لــه أمــس األربــعــاء، أن الــتــطــورات السعودية 
تمثل »بشرى سارة« إلسرائيل، الفتًا إلى أن 
خطوة تعين محمد بن سلمان وليًا للعهد 

لم تكن سوى مسألة وقت.
وكــتــب هــرئــيــل أن بـــن ســلــمــان الــــذي ســمــاه 
»الـــولـــد« الـــذي سيحتفل فــي أغــســطــس/آب 
 بدور قيادي 

ً
بعيد ميالده الـــ32، يقوم فعال

في السعودية، وهو صاحب األمر فيها في 
ــوزارة الــخــارجــيــة. وأضــاف  كــل مــا يتعلق بــ
أن التقديرات تشير إلى أن امللك سلمان بن 
 سيتنازل عن 

ً
الــعــزيــز »املــريــض أصـــال عبد 

العرش قريبًا ويسلمه لولده«، وفق تعبير 
»على  أنــه  وأضـــاف  اإلسرائيلي.  الصحافي 
ومنذ  املاضين،  العام  ونصف  العامن  مر 
ــداد  ــ تــتــويــج املـــلـــك ســلــمــان، تـــم تـــدريـــب وإعـ
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ملــهــام سياسية 
بــانــتــظــار خـــالفـــة املــنــصــب األكــــبــــر، كــمــا تم 
والتخطيط  للمبادرة  أخــرى  توكيله بمهام 
)دون نــجــاح خــــاص( فـــي حــــرب الــيــمــن من 

خالل توليه وزارة الدفاع«.
ولــفــت هــرئــيــل إلــــى أنــــه إذا كــــان مــحــمــد بن 
نــايــف مـــن تــولــى خــــالل الــعــامــن املــاضــيــن 
األميركية  اإلدارة  مــع  الــعــالقــات  مــســؤولــيــة 
ــارات املـــركـــزيـــة« )ســي  و»وكــــالــــة االســـتـــخـــبـ
ــه(، فقد تــم وضــعــه جانبًا خــالل وقت  آي إيـ
قصير، إذ أدركــت اإلدارة األميركية من هو 
القوي في اململكة، وفق  بالضبط الشخص 
قـــول هــرئــيــل. وتــابــع أن مــحــمــد بــن سلمان 
تــحــّول إلـــى الــرجــل املـــســـؤول عــن الــعــالقــات 

الــســعــوديــة.  للمملكة  ثــانــي  آل  املـــوالـــن مــن 
ــــالن بــــإنــــهــــاء األزمـــــــة  ــأمــ ــ وكـــــــــان االثــــــنــــــان يــ
الــخــلــيــجــيــة بــهــذه الــطــريــقــة، لــكــن الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة مـــارســـت ضــغــوطــًا غــيــر مــبــاشــرة 

إلفشال هذه الخطة. 
وتـــقـــول الــصــحــيــفــة إنـــه لــيــس هـــنـــاك، لغاية 
»مجتهد«  تــغــريــدات  يثبت صــحــة  مــا  اآلن، 
السعودي، وال ما إذا كانت هذه التغريدات 
تــســتــنــد إلــــى حــقــائــق صــحــيــحــة. لــكــن مـــا ال 
بن  الوثيقة  الــعــالقــة  عمق  هــو  نفيه  يمكن 
واإلمــاراتــي، محمد  السعودي  العهد  وليي 
أقاما  اللذين  زايــد،  بن  بن سلمان، ومحمد 
بينهما حلمًا شبابيًا لتولي مقاليد الحكم 
مع االعتقاد أنهما القادران على قيادة أمور 
أمير قطر  أيضًا  املنطقة، وهــو جيل يشمل 
ــًا(، والــجــيــل الـــذي  ــامـ تــمــيــم بـــن حــمــد )37 عـ
وصــــل لــلــحــكــم فـــي الــخــلــيــج أخـــيـــرًا بــعــدمــا 
ســبــقــه زعـــمـــاء شــبــاب فـــي دول أخــــرى مثل 

املغرب واألردن وسورية.
ــــس« أن  ــآرتـ ــ ــرت »هـ ــ ــذا الـــســـيـــاق، ذكــ ــ ــــي هـ وفـ
للسياسة  »الــفــظ«  باألسلوب  أول من شعر 
زعماء  هــم  الــجــديــدة،  الخارجية  السعودية 
ــلــــفــــون كــــالــــرئــــيــــس املـــــصـــــري،  عــــــــرب مــــخــــتــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والـــعـــاهـــل األردنــــي 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، الــلــذيــن تــعــرضــا لجملة 
انتقادات سعودية بسبب مواقفهما وتمت 
وقف  عبر  املــواقــف،  هــذه  بفعل  معاقبتهما 
ضـــخ الــنــفــط الــســعــودي ملــصــر لــنــصــف عــام 
تــقــريــبــًا، بــعــدمــا أيــــدت مــصــر مـــشـــروع قـــرار 
ــة، وعـــلـــى مــا  ــألـــة الــــســــوريــ روســــــي فــــي املـــسـ
اعــتــبــرتــه الــســعــوديــة تــراجــعــًا مــصــريــًا عن 
الـــقـــرار بــنــقــل الــجــزيــرتــن تــيــران وصنافير 

للسعودية. 
لــأردن  السعودية  املــســاعــدات  وتــم تجميد 
ــقــــوات الــخــلــيــج  بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الـــســـمـــاح لــ
بالعمل من أراضيها ضد القوات السورية. 
لــكــن مــن تــلــقــى الــضــربــة األكــبــر كــانــت دولــة 
قــــطــــر. وفـــــي كــــل هـــــذه الــــــقــــــرارات كـــــان ولـــي 
العهد السعودي هو الــروح الحية من وراء 
ــــان كـــل مـــا يــنــقــص هـــو تلقي  اتـــخـــاذهـــا، وكـ
ذكرت  ما  لوالده، بحسب  الرسمية  املوافقة 

الصحيفة اإلسرائيلية.
الــقــرار الجديد بتعين  أن  ورأت »هــآرتــس« 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــيــًا لــلــعــهــد، مـــر بـــدون 
مــعــارضــة وال يــتــوقــع أن يــثــيــر غــضــبــًا في 
املــمــلــكــة، وقـــد تــم اســتــدعــاء مــن كـــان يتوقع 
لــجــلــســات مسبقة مع  الـــقـــرار  يــعــارضــوا  أن 
وزيــــر الــداخــلــيــة الـــجـــديـــد، عــبــد الــعــزيــز بن 
ســعــود بــن نــايــف )34 عــامــًا( والـــذي ينتظر 
أن يكون شريكًا لسلمان في الحكم. ولفتت 
ــذا الــتــعــيــن إعــــــالن املــلــك  ــ ــه ســـبـــق هـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
 السعودي عن إطالة إجازة عيد الفطر، وعن 
إعــادة كافة البدل والــزيــادات التي خصمت 
أخــيــرًا مــن كــافــة الــعــامــلــن فــي ســلــك الــدولــة 

ورجال الجيش.

لعبة العرش السعودي

سعودي على محاولة جزء من اإلعالم املحلي 
التعين. أضــاف املصدر: »أما  الترويج لخبر 
من يعتبر ذلك انقالبًا ناعمًا، فعليه أن يفسر 
قــرارات، ومشاهد، وتصريحات، قبل  سلسلة 
الــتــلــمــيــحــات، اســتــمــرت عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
عام، تمهيدًا إلعالن خبر التعين، ألن الواقع 
الفعلي الذي كان يتم التعامل بمقتضاه، في 
الداخل، والخارج أيضًا، أن محمد بن سلمان 

نزار قنديل

»تــمــامــًا كــمــا يــفــاجــأ مسلمون بــأن 
شــهــر رمـــضـــان يـــأتـــي عــقــب نــهــايــة 
ــان، تـــبـــدو  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شــــهــــري رجـــــــب وشـ
مــفــاجــأة بــعــض املــتــابــعــن لــلــشــأن الــســعــودي، 
ــيــــر مــحــمــد بــن  خــــــارج املـــمـــلـــكـــة، بــتــعــيــن األمــ
ـــق مــصــدر 

ّ
ســـلـــمـــان ولـــيـــًا لـــلـــعـــهـــد«. هـــكـــذا عـــل

هو الرجل الثاني في اململكة، بعد والده. وفي 
رأي قــطــاع كــبــيــر، فــهــو الــرجــل األول أحــيــانــًا، 
وإقليمية،  محلية،  ملفات  مــع  التعاطي  عند 
ودولــــــيــــــة«. وأوضــــــــح أن »إعــــــــالن مــحــمــد بــن 
يكن  لــم  االستراتيجية،   2030 لــرؤيــة  سلمان 
ــؤداه أن هـــذه رؤيــة  ــد، مــ لــه ســـوى معنى واحــ
امللك العتيد للبالد، وخالل فترة قصيرة، ألن 
قــرارات  استلزم  لتنفيذها  التمهيد  مــن  جــزءًا 
ــعـــادة  ــتـ ــفـــعـــل«. وأضـــــــاف أن »اسـ ــالـ صــــــدرت بـ
مـــشـــاهـــد تـــرتـــيـــب الـــصـــعـــود لــــواليــــة الـــعـــهـــد، 
تسارعت وتيرتها خالل األشهر األخيرة، ففي 
إبــريــل/ نيسان املــاضــي، وكــالــعــادة، استيقظ 
قـــرارات، من دون أي  السعوديون على حزمة 
تمهيد، حدثت بموجبها تعيينات، وتنقالت، 
املــنــاصــب، ومعها تم  مــن  إعــفــاءات  وبالتالي 
الوطني(،  )األمــن  استحداث كيان جديد، هو 
امللكي صالحيات واسعة،  القرار  الذي منحه 
تركز باألساس على ما يسمى مهام )مكافحة 
اإلرهاب(. بما يعني تقليص صالحيات ولي 
العهد في تلك الفترة، األمير محمد بن نايف، 
خصوصًا أن هــذا املــلــف تــحــديــدًا، كــان األبــرز 

في مسيرته«.
وقتها،  الجديد،  الجهاز  استحداث  كــان  وإذا 
قد حّد تمامًا من نفوذ بن نايف، على الصعيد 
الداخلي، وانتزع منه امللف األهم في قوته، فقد 
تزامن ذلــك مع القضاء نهائيًا على أي نفوذ 
خــارجــي فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
بتعين األمير خالد، األخ األصغر ملحمد بن 
سلمان، سفيرًا للمملكة في واشنطن؛ ما أدى 
عمليًا إلى انتهاء دور بن نايف في أي تأثير 
بمنظومة الحكم. بدوره، رأى باحث سعودي، 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »قــــرارات  فــي حــديــٍث لـــ
إبــريــل كــانــت التنفيذ الــحــرفــي ملــحــاصــرة بن 
نــايــف، والــتــمــهــيــد إلعــــالن حــقــبــة ولـــي العهد 
تزامنها   

ّ
فــي ظــل بــن سلمان،  الجديد، محمد 

أيضًا مع جملة تعيينات، كلها من اختياره، 
ــل تــصــّب فـــي صــالــحــه. ذلـــك ألنــه  أو عــلــى األقــ
التحالف العسكري ضد  ى املتحدث باسم 

ّ
رق

اليمن، أحمد العسيري، لشغل  الحوثين في 
منصب نائب رئيس االستخبارات، وعن ابن 
أخيه، أحمد بن فهد بن سلمان، نائبًا ألمير 
املنطقة الــشــرقــيــة، ســعــود بــن نــايــف بــن عبد 

العزيز، الشقيق األكبر ملحمد بن نايف«.
بالتالي أحكم بن سلمان قبضته على مفاصل 
ــن نـــايـــف،  ــر بــ حـــســـاســـة فــــي الـــــدولـــــة، وحــــاصــ
وأخـــرجـــه مـــن املـــعـــادلـــة. ومــــع تــغــيــيــر اإلدارة 
ــــول دونـــالـــد تـــرامـــب للبيت  األمــيــركــيــة، ووصـ
األبيض، تعززت قوة األول، وبدأ بجني ثمار 
ما ساعده في زرعه حاكم أبوظبي، محمد بن 
زايـــد. فــي هــذا الــســيــاق، لفت مصدر سعودي 
أن  إلى  النظر  »العربي الجديد«،  لـ في حديٍث 
»تعين محمد بن سلمان، واإلطاحة بمحمد 
بــن نــايــف، مــن واليـــة الــعــهــد، ال يمكن ربطها 
الرباعي  األخــيــرة، والتحالف  األزمــة  بأحداث 
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر،  بن 
مــن جــانــب، ودولـــة قطر مــن جــانــب آخـــر. لكن 
ذلك ال ينفي أن القرار األخير، سيلقي بظالله 
على األزمــة، بصورة تقترب من عدم اإلسراع 
بحلها، إذا لم يكن اتجاهها إلى التصعيد، إال 
إذا كانت هناك إرادة أميركية في إنهاء أسرع 
لأزمة. وهو ما يرّجح، على ضوء تصريحات 
الثالثاء،  مــســاء  األمــيــركــيــة،  الخارجية  وزارة 

التي اتخذت موقفًا أقرب إلى الحسم في هذا 
االتجاه«.

األميركية،  الخارجية  باسم  املتحدثة  وكانت 
هيذر ناورت، أعلنت مساء الثالثاء، أنه »كلما 
مـــر الـــوقـــت زادت الــشــكــوك بــشــأن الــتــحــركــات 
التي اتخذتها السعودية واإلمــارات. في هذه 
الــلــحــظــة، لــيــس أمـــامـــنـــا ســــوى ســـــؤال واحـــد 
 بــشــأن 

ً
ــانـــت الـــتـــحـــركـــات فـــعـــال بـــســـيـــط: هــــل كـ

أم  املزعوم لإرهاب،  إزاء دعم قطر  مخاوفها 

هي بشأن شكاوى تعتمل، منذ فترة طويلة، 
الـــخـــلـــيـــجـــي؟«.  ــاون  ــعــ ــتــ الــ مـــجـــلـــس  بـــــن دول 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدثـــة  ودعــــــت 
 خالفاتها«. وتابع 

ّ
إلــى »حــل جميع األطـــراف 

 »لــن يــكــون مفاجئًا 
ً
املــصــدر الــســعــودي قــائــال

بالنسبة لي، كما لكثيرين من متابعي املسلك 
الــســيــاســي الــســعــودي عــبــر عــقــود مــضــت، أن 
 مــغــايــرًا، وأداء مختلفًا فــي عالقة 

ً
نــرى شــكــال

ــــد، فــالــثــانــي  املــحــمــديــن، بـــن ســلــمــان، وبـــن زايـ

قـــّدم خــدمــات مــتــعــددة وســاعــد األول فــي نيل 
رضـــى إقــلــيــمــي ودولـــــي، أمــيــركــي بـــاألســـاس، 
ليصل ملوقعه الجديد. وفي مقابل ذلك حصل 
عـــلـــى خــــدمــــات أخــــــرى فــــي مـــلـــفـــات مـــتـــعـــددة، 
فيها  السعودية واإلمــــارات  بــن  التباين  كــان 
امللف  رأســهــا  على  متفاوتة،  بــدرجــات  قائمًا، 
الــيــمــنــي، ثــم الــلــيــبــي، واملــصــري أيــضــًا. أي أن 
تــبــادل الــتــنــازالت، والــخــدمــات، ربــمــا يقترب 
تــبــدأ مرحلة  أن  ليس غريبًا  لــذا  نهايته؛  مــن 

ــدرًا مــن  ــ ــ ــة، تـــحـــقـــق قـ ــرى فــــي هـــــذه الــــعــــالقــ ــ ــ أخـ
اســتــقــاللــيــة الـــقـــرار الــســعــودي؛ خــصــوصــًا أن 
الــثــالثــة، وتــضــاف إليها  املــلــفــات  التباين فــي 
ملفات أخرى، كامللفن السوري والفلسطيني، 
مـــا زالـــــت قـــائـــمـــة، واألرجـــــــح أن الــتــبــايــن هو 
األصل، وليس االتفاق والتماهي، كما بدا في 
األشهر األخيرة، ومنذ أن وجد كال الرجلن، 

ضالتيهما في بعضهما البعض«.
ــيــــات تـــعـــيـــن بــــن ســـلـــمـــان ولــيــًا  وفـــــي تــــداعــ

»العربي  لـ للعهد، كشفت مصادر سعودية 
الــجــديــد«، عــن أن »األمــيــر محمد بــن نايف، 
للقبول،  باضطراره  األرجــح  وعلى  بقبوله، 
قــطــع الــطــريــق عــلــى أي نـــوع مـــن املــعــارضــة 
للقرارات من داخل العائلة الحاكمة نفسها، 
إذ لــم يجد أبــنــاء األعــمــام أي مــبــرر أو دافــع 
الشأن رضي،  أن صاحب  للمعارضة، طاملا 
ــرضــي، أو اضــطــر لــلــرضــا والــقــبــول. 

ُ
أو اســت

أمــا مــن بقي مــن األعــمــام، فقد بــدا تأثيرهم 
ضــعــيــفــًا، فــقــد تــم التمهيد مــبــكــرًا، وتــوزيــع 
املــنــاصــب وفــقــًا لــفــكــرة الــقــبــول بـــالـــقـــرارات، 
ــــي هـــذا  ــًا فـ ــتــ والـــــوضـــــع الــــــراهــــــن. وكـــــــان الفــ
السياق، أن أميرًا شابًا، هو نايف بن أحمد 
بن عبد العزيز، لم يحظ بأي منصب، رغم 
أنه، بشهادة كثيرين، أحد الضباط األكفاء 
في وزارة الداخلية، لكن الشائع أن والده لم 
يكن مــن املــوافــقــن على صــعــود بــن سلمان 

ملنصب ولي العهد«.
»الــعــربــي  واســتــبــعــدت مـــصـــادر ســـعـــوديـــة، لـــ
ــازل الـــعـــاهـــل الــســعــودي  ــنـ ــتـ الـــجـــديـــد«، أن »يـ
الــحــالــي، املــلــك سلمان بــن عبد الــعــزيــز، البنه 
أنــه »ليست  إلــى  الــحــكــم«، مشيرة  محمد عــن 
هــنــاك حــاجــة عــاجــلــة لــخــطــوة كــهــذه بــعــد أن 
لــالبــن، وعلى العكس من  ضمن واليــة العهد 
 
ً
ــــك، فــهــي تــــرى أن وجـــــوده ســيــكــون عــامــال ذلـ
واألدوار، عند  األعـــبـــاء،  تـــبـــادل  فـــي  مــســاعــدًا 
أيــة متاعب،  االبـــن  لــذلــك، بما يجنب  الحاجة 
أو عــقــبــات، خــاصــة خـــالل الــفــتــرة األولــــى من 
واليــتــه للعهد«. كما أشـــارت املــصــادر إلــى أن 
»الــنــّص على أن يــكــون الحكم فــي أبــنــاء امللك 
املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود، وأبــنــاء األبــنــاء، وال يكون من بعد 
أبـــنـــاء املــلــك املـــؤســـس مــلــك وولــــي لــلــعــهــد من 

تروج إسرائيل ألهمية تعيين ولي العهد بالنسبة للواليات المتحدة أيضًا )ماندل نغان/فرانس برس(

يستبعد أن يتنازل الملك سلمان البنه عن الحكم )بندر الجلعود/األناضول(

مع إعالن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سلسلة أوامر ملكية، أمس األربعاء، يكون 
ما تّم التمهيد له منذ فترة في المملكة، قد تحقق بالفعل. تعيين محمد بن سلمان وليًا 
التي  الحالية  بالحملة  مرتبطة  وال  مفاجئة،  تكن  لم  خطوة  نايف،  بن  لمحمد  خلفًا  للعهد، 

الرياض وأبوظبي وزميل بن سلمان في منصب والية العهد،  تقودها ضد الدوحة، كل من 
واتفاقات  بتسويات  داخليًا،  المناسب  بالشكل  إخراجه  تم  السعودي  الحدث  زايد.  بن  محمد 

وعمليات إرضاء داخل العائلة الحاكمة، وقد تكون له نتائج إقليمية كبيرة
الغالف

محمد بن سلمان وليًا للعهد:
 التمهيد للخطوة ومحاصرة بن نايف

من غير المؤكد أن تبقى 
العالقة بين بن سلمان وبن 

زايد على حالها

التعيينات واإلقاالت التي 
صدرت في إبريل أكملت 

محاصرة بن نايف

تعتقد أوساط صحافية 
إسرائيلية أن التغييرات في 

أعلى هرم السلطة في 
السعودية تشكل بشرى 

سارة إلسرائيل، معتبرًة 
أن ولي العهد المعيّن، 

يمثل شريكًا استراتيجيًا 
إلسرائيل وللواليات 

المتحدة

حمل تعيين محمد بن سلمان وليًا للعهد مفارقات عدة، أهمها أنه 
لم يتم تعيين ولي ولي للعهد. كما أن هيئة البيعة السعودية، ومن 
عبد  بن  متعب  شخصياتها  ــرز  أب
بن  محمد  بايعت  )الصورة(،  اهلل 
سلمان بأغلبية 31 صوتًا من أصل 
السعودية  البيانات  تبيّن  ولم   .34
الهيئة  أعضاء  أسماء  الرسمية 
سلمان.  بن  تأييد  رفضوا  الذين 
األولى  هي  سابقة  ُسّجلت  كما 
الهيئة، بعد تصويتها  تاريخ  في 
نايف  بن  محمد  األمير  عزل  على 

بموافقة 31 صوتًا من أصل 34.

ال ولي ولي عهد 
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#زكاة_الفطر
فرحة العيد وبسمة المساكين

الرمز #Z إلى 92652 
+ (عدد أفراد أسرتك) أرسل 

اتصل

مثال: إذا كان عدد أفراد أسرتك 4 أشخاص
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مجتمعًا أقوى
للمحتاجين

احسب زكاة أسهمك
عبر الموقع اإللكتروني 
qcharity.org/zakat

طرق تبرع اخرى

التطبيق 44667711 qcharity.org

فـــرع واحـــد مــن ذريـــة املــلــك املــؤســس، قــد جــاء 
املالكة،  العائلة  في  نافذين  ليطمئن مخاوف 
من أن تكون خطوة تعين بن سلمان تمهيدًا 

ك في ذرية امللك الحالي«.
ْ
ل

ُ
لحصر امل

وكان امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
قــد أصـــدر صــبــاح أمــس األربـــعـــاء، أمـــرًا ملكيًا 
بتعين محمد بن سلمان وليًا للعهد، وإعفاء 
محمد بن نايف من منصبه. وجــاء في األمر 
السعودية  األنــبــاء  الــذي نشرته وكالة  امللكي 
األمير  امللكي  السمو  »ُيعفى صاحب  )واس(: 
مــحــمــد بـــن نــايــف بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود 
مــن واليـــة الــعــهــد، ومـــن منصب نــائــب رئيس 
ــوزراء ومــنــصــب وزيــــر الــداخــلــيــة«.  ــ مــجــلــس الــ
ــــر املــلــكــي عــلــى »اخـــتـــيـــار صــاحــب  ــــّص األمـ ونـ
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود وليًا للعهد، وتعين سموه 
استمراره  مــع  الــــوزراء  مجلس  لرئيس  نائبًا 
وزيــرًا للدفاع، واستمراره في ما كلف به من 

مهام أخرى«.
كما تم تعديل الفقرة )ب( من املادة الخامسة 
مــــن الــــنــــظــــام األســـــاســـــي لــلــحــكــم وأصـــبـــحـــت 
كالتالي: »يكون الحكم في أبناء امللك املؤسس 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن الــفــيــصــل آل 
األبناء، ويبايع األصلح منهم  سعود وأبناء 
للحكم، وال يكون من بعد أبناء امللك املؤسس 
ملك وولي للعهد من فرع واحد من ذرية امللك 

املؤسس«.
وبـــمـــوجـــب األمـــــر املــلــكــي أيـــضـــًا، تـــم تعين 
األمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرًا 
السالم،  للداخلية، وتعين أحمد بن محمد 
نائبًا لوزير الداخلية بمرتبة وزير. وشملت 
امللكية أيضًا »تعين كل من األمير  األوامـــر 
بــنــدر بــن خــالــد بــن فــيــصــل بــن عــبــد الــعــزيــز 
مــســتــشــارًا بــالــديــوان املــلــكــي بــمــرتــبــة وزيـــر، 
وتعين األمير بندر بن فيصل بن بندر بن 
االستخبارات  لرئيس  مساعدًا  العزيز  عبد 
»تعين  تم  كذلك  املمتازة«.  باملرتبة  العامة 
األمــيــر عبد العزيز بــن تركي بــن فيصل بن 
عــبــد الـــعـــزيـــز نــائــبــًا لــرئــيــس مــجــلــس إدارة 
املمتازة،  باملرتبة  للرياضة  العامة  الهيئة 
وتعين أحمد بن محمد السالم نائبًا لوزير 
الداخلية بمرتبة وزير وإعفاء ناصر الداود 
 لوزارة الداخلية 

ً
من منصبه، وتعيينه وكيال

ــر املــلــكــي أيــضــًا  ــّص األمــ بــمــرتــبــة وزيـــــر«. ونــ
على »إعفاء عبد الرحمن بن علي الربيعان 
الداخلية من منصبه، وتعيينه  نائب وزيــر 

مستشارًا بالديوان امللكي بمرتبة وزير«.

لــيــســت فــقــط مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة وإنــمــا 
ــا ورئـــيـــســـهـــا، فــالديــمــيــر  ــيــ أيـــضـــًا مــــع روســ
بوتن، إذ التقى ببوتن عدة مرات لتنسيق 
السوري  امللف  تجاه  واملــواقــف  السياسات 

وإيران.
ــد بــن  ــمــ ــحــ ــل إلــــــــى أن »مــ ــيــ ــرئــ ــلــــص هــ ــخــ ويــ
ســلــمــان هــو بــمــثــابــة بــشــرى ســــارة لــكــل من 
مواقفه  بفعل  املتحدة  والــواليــات  إسرائيل 
القاطعة ضد إيران، وهو ما يجعله شريكًا 
الحرب  فــي  فقط  وليس  مهمًا  استراتيجيًا 
إيـــران، بل إنــه يتفق كليًا مع الواليات  ضد 
والنفوذ  التأثير  لــوقــف  بالحاجة  املــتــحــدة 
ــيــــن فــــي املـــنـــطـــقـــة، وعــــلــــى ضـــــرورة  الــــروســ
إســقــاط نــظــام بــشــار األســــد والــعــمــل بحزم 
ضـــد تــنــظــيــم داعــــش ومــنــظــمــات راديــكــالــيــة 
ــوان املسلمن وحتى حزب  أخـــرى، مــن اإلخـ

الله«، بحسب ما كتب املعلق اإلسرائيلي.
ــل إعــــــــالم مــخــتــلــفــة فــي  ــ ــائـ ــ وقــــــد نـــقـــلـــت وسـ
الــعــامــن املــاضــيــن تــقــاريــر عــن لــقــاءات بن 
مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن كــــبــــار ومـــســـؤولـــن 
إسرائيلين. ووفقًا لهذه التقارير، فقد عقد 
لقاء كهذا في 2015 في مدينة إيالت، ولقاء 

قــطــر. وكــتــب »مجتهد«  انــقــالب فــي  لتدبير 
الــــذي اتــضــح أن تــغــريــداتــه كــانــت صــادقــة، 
على  يبدو  مــا  على  معلوماته  فــي  ويعتمد 
الطرفن  نية  أن  سعودية،  داخلية  مــصــادر 
كانت على ما يبدو إرسال مقاتلن مرتزقة 
من شركة »بالك ووتر« في العراق مع قوات 
العربية املتحدة لقلب  اإلمـــارات  خاصة من 
نــظــام الــحــكــم فــي قــطــر ومـــن ثــم تعين أحــد 

آخر على هامش القمة العربية األخيرة في 
مـــــارس/آذار املــاضــي فــي عــمــان، إلــى جانب 
ــة تــتــم بــن ضــبــاط سعودين  لــقــاءات دوريــ
وإسرائيلين، ضمن »غرفة الحرب املشتركة 

لأردن والسعودية والواليات املتحدة«.
»مـــثـــل  أن  »هــــــآرتــــــس«  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
ــقـــة مــبــاشــرة  ــقــــاءات تـــحـــتـــاج ملـــوافـ ــلــ ــذه الــ ــ هـ
ــلـــمـــان بـــاعـــتـــبـــاره وزيــــر  مــــن مـــحـــمـــد بــــن سـ
لــكــن الصحيفة ذكــرت  الــســعــودي«.  الــدفــاع 
أن مــا يبقى غير مــعــروف هــو »إلـــى أي حد 
العملية  دفـــع  بــن ســلــمــان  ويــريــد  يستطيع 
السلمية بن إسرائيل والفلسطينين كجزء 
من خطة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وهل سيتمكن من إحداث التغيير املطلوب 
فــي الــعــالقــات بــن إســرائــيــل والــســعــوديــة؟«، 

وفق تساؤالت »هآرتس«.
ــة إلـــى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة اإلســ
ــرد الــــســــعــــودي الــــــذي يــكــنــى بــاســم  ــغــ أن املــ
»املجتهد« نشر هذا األسبوع في تغريداته 
على »تويتر«، ما اعتبر أنه كشف للمؤامرة 
املشتركة لكل من األمير محمد بن سلمان، 
ــد،  ــي الــعــهــد اإلمــــاراتــــي مــحــمــد بـــن زايــ وولـــ

اعتقاد إسرائيلي بأن الملك 
السعودي سيتنازل عن 

العرش قريبًا

بن سلمان تحّول 
إلى الرجل المسؤول عن 

العالقات الخارجية



ينذر تقدم 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 

بالرقة، مدعومًة 
من »التحالف 

الدولي«، باشتداد 
المواجهات، 

وتكرار سيناريو 
الموصل الكارثي 

الذي يدفع 
ثمنه المدنيون. 
وحده احتمال 
إتمام صفقة 

لخروج مسلحي 
»داعش« من الرقة 

قد يجنب هذا 
السيناريو. لكن 

صفقة كهذه 
تصطدم بفيتو 

روسي

واشنطن ـ فكتور شلهوب

األحد  بعد إسقاط طائرة »سوخوي« مساء 
فوق الرقة، وقصف القاعدة الجوية السورية 
إبريل/نيسان  في  الشعيرات  في  العسكرية 
ــي، ثــــم إســــقــــاط طــــائــــرة بـــــــدون طــيــار  ــ ــاضـ ــ املـ
إيرانية يوم الثالثاء، في منطقة مثلث التنف 
على الحدود مع األردن والعراق، ثمة سؤال 
يــطــرح فـــي واشــنــطــن حـــول مــعــرفــة مـــا الـــذي 
يسعى الرئيس األميركي، دونالد ترامب، إلى 

تحقيقه في سورية؟
االعــتــقــاد الــســائــد فـــي واشــنــطــن أن الــرئــيــس 
ال يــمــلــك وال يـــريـــد أن يــمــلــك خــطــة واضــحــة 
مــتــمــاســكــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــوضـــع الـــســـوري. 
ــتـــصـــرف حـــســـب مــا  ــالـ ــاغـــون بـ ــتـ ــنـ ــبـ فـــــــّوض الـ
الــظــروف على األرض، ال سيما في  تقتضيه 
ما يتعلق بمعركة الرقة. حتى اآلن، لم يصدر 
عــنــه رد أو تــعــلــيــق عــلــى الـــتـــطـــورات هــنــاك. 
تجاهل التهديد الروسي بالتصدي للطيران 
األميركي لو دخل أجواء غرب الفرات. ويبدو 
أن موسكو »جدّية« هذه املرة، حسب قراءات 
أمــيــركــيــة. ويـــبـــدو تـــرامـــب شــبــه مستقيل من 

املــلــفــات  ع 
ّ
»وز لــقــد  عــمــومــًا.  الــخــارجــي  دوره 

الساخنة على فريقه لشؤون األمن القومي من 
مــن جانبه«،  انــخــرط  دون تنسيق بينهم وال 
ملــديــر وكالة  السابق  األول  املــعــاون  يــرى  كما 
االستخبارات األميركية )سي آي إيه(، جارامي 
باش.  كان املأخذ على الرئيس السابق باراك 
الخلف«،  »القيادة من  أنه تبنى نهج  أوباما، 
امللتهبة.  الخارجية  القضايا  مع  تعاطيه  في 
أمــا تــرامــب فــال يــرغــب فــي هــذه الــقــيــادة. وفي 
بــاملــرة.  يــقــوى على مغادرتها  الــوقــت، ال  ذات 
بالنتيجة، وجــد نفسه في مــأزق. ال هو قادر 
ــابـــي لــنــاحــيــة  ــتـــخـ عـــلـــى تـــرجـــمـــة خـــطـــابـــه االنـ
ــارجـــي والــتــخــلــي عـــن »الــنــهــج  ــاء الـــخـ ــفـ ــكـ االنـ
الذي اعتمدته السياسة الخارجية األميركية 
النظام  ظل  في  الثانية«  العاملية  الحرب  منذ 
ــي الــــذي صــاغــتــه واشــنــطــن آنــــــذاك. وال  ــدولـ الـ
هـــو راغــــب فـــي مــواصــلــة الــعــمــل بــهــذا الــــدور. 
، وجــــد أنــــه غــيــر مــســمــوح لـــه بــمــغــادرة 

ً
أصـــــال

بــاملــرصــاد.  لــه  الــــدور. فالكونغرس يقف  هــذا 
ــنـــظـــام. قــبــل أيـــام  وكـــذلـــك بــقــيــة مـــؤســـســـات الـ
صوت مجلس الشيوخ باإلجماع على تأكيد 
ــتـــزام أمــيــركــا بــالــبــنــد الــخــامــس مـــن ميثاق  الـ
»حلف شمال األطلسي« )الناتو( الذي ينص 
عــلــى أن االعـــتـــداء عــلــى أي عــضــو فــي الحلف 
هو بمثابة عدوان على كافة األعضاء. كذلك، 
صــــّوت املــجــلــس وبــأغــلــبــيــة كــاســحــة لتشديد 
ــر إذًا  ــ الــعــقــوبــات عــلــى مـــوســـكـــو. يــتــعــلــق األمـ
بــرســائــل مــتــوالــيــة أرســلــهــا مــجــلــس الــشــيــوخ 
استمرارية  على  للتأكيد  األبيض  البيت  إلــى 
الــدور الخارجي بصورة أو بــأخــرى. في هذا 
اإلطـــــار، يــنــدرج تصعيد مــوقــف الــبــنــتــاغــون 
في سورية. فإسقاط الطائرة سبقه، عدا عن 
قصف القاعدة الجوية، »ثــالث غــارات جوية 
على قــوات تدعمها إيــران قــرب مثلث التنف 

جــنــوب ســــوريــــة«، بــحــســب مـــا ذكـــرتـــه شبكة 
»أي بي سي نيوز«. ويعزو مراقبون تفعيل 
الــعــمــلــيــة الــجــويــة إلــــى أمـــريـــن فـــي حــســابــات 
البنتاغون: األول، يتعلق باقتراب الدخول في 
»داعــش«  تنظيم  هزيمة  بعد  جديدة  مرحلة 
املتوقعة فــي ســوريــة والــعــراق، مــع مــا سوف 
يستتبع ذلـــك مــن تــقــاســم لــلــوجــود والــنــفــوذ 
فـــوق الــســاحــة الــســوريــة؛ ثــانــيــًا، بــعــث رســالــة 
االنفراد  لها  بأنه غير مسموح  إلــى موسكو 
بتقرير الترتيبات اآلتية في سورية، ال سيما 

في شرق الفرات.
وتــخــشــى بــعــض الـــدوائـــر أن يــــؤدي ارتــفــاع 
منسوب التوتر إلى احتكاكات غير مقصودة 
تقود بدورها إلى توسيع رقعة الصدام مع 
ما ينطوي عليه من مخاطر. وتبدو مخاوف 

كهذه مبررة ألن لهجة التحذير أو التهديد 
ــانـــت صــــارمــــة، وجـــــــاءت مــرفــقــة  الــــروســــي كـ
األميركية  القيادة  مــع  التواصل  خــط  بقطع 
امليدانية في سورية، الذي يهدف إلى تجنب 
االصــطــدامــات الــجــويــة. وربــمــا كــان الرئيس 
الروسي، فالديمير بوتن، هذه املرة جادًا في 
ترجمة تهديده، العتقاده بأن ترامب ال يريد 
وقـــوع مــواجــهــة مــع روســيــا. نفس االعتقاد 
يسود لدى البنتاغون بأن موسكو لن تذهب 
في النهاية إلى حد تنفيذ تهديدها، على ما 
بدا من كالم رئيس هيئة األركــان األميركية 
ــــف دانـــــفـــــورد،  ــــوزيـ املــــشــــتــــركــــة، الــــجــــنــــرال جـ
 أخيرًا. لكن يسود قلق لدى بعض األوساط 
في واشنطن من أن يكون كالهما على خطأ 

في التقدير.

القاهرة ـ العربي الجديد

املياه عن مصر  إثيوبيا رسميًا حجز  تبدأ 
بتخزين  املقبل،  تــمــوز  يوليو/  شهر  خــالل 
املــيــاه بالبحيرة  مــتــر مكعب مــن  مــلــيــار   14
ــــودة خـــلـــف ســــد الـــنـــهـــضـــة، لــتــشــغــيــل  ــــوجـ املـ
املحددة  الكمية  وهــي  الكهرباء،  توربينات 
ــزان. ومــن  ــخــ ــلء الــ ــى ملــ ــ ضــمــن املـــرحـــلـــة األولــ
في  اإلثيوبية  الحكومة  تستمر  أن  املتوقع 
عمليات التخزين ملدة ثالثة أشهر، بالتزامن 
مـــع بـــدايـــة مـــوســـم الــفــيــضــانــات املــقــبــل في 
بفعل  املقبل،  أيــلــول  سبتمبر/  شهر  مطلع 
كبيرة  كميات  إلى  الكهرباء  توليد  احتياج 

إليه  تسعى  ما  وهــو  التوربينات،  لتشغيل 
إثيوبيا من اآلن فصاعدًا.

ــل، تــــواجــــه الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة  ــابــ ــقــ فــــي املــ
ــّح املـــيـــاه« املــتــوقــعــة، بــاملــزيــد من  ــ ــة »شـ ــ أزمـ
املــصــري، عبر قطع  الشعب  الــضــغــوط على 
املحافظات بصفة  كــافــة  عــن  املستمر  املــيــاه 
يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش 
طعت املياه 

ُ
وشراء املياه من املحالت. كما ق

عــن الكثير مــن األراضــــي الــزراعــيــة، مــا أدى 
إلى احتراق عشرات األفدنة من املحاصيل، 
وضـــــيـــــاع املـــــاليـــــن مـــــن الـــجـــنـــيـــهـــات عــلــى 
املزارعن. مع العلم أن وزارة الري والزراعة 
طلبت من املزارعن تقليل زراعة املحاصيل 
الــصــيــفــيــة، تــحــديــدًا زراعــــة األرز والــقــصــب، 
 عن عدم 

ً
رغم أنها سلع استراتيجية، فضال

زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة 
استهالكها كميات كبيرة من املياه.

ــام وزيـــــــر املـــــــوارد  ــ ــهـ ــ ووصـــــــل األمـــــــر إلــــــى اتـ
املائية والــري في الحكومة املصرية محمد 
إهــدار  بأنها »وراء  املــســاجــد  الــعــاطــي،  عبد 
املـــيـــاه« بــســبــب »الــــوضــــوء«. مــا أثــــار غضب 
األمر  هــذا  مثل  لذكره  النشطاء،  من  العديد 
وتجاهله أزمة »سد النهضة« تحديدًا، التي 
في  املــائــي«  »الشح  لـ الرئيسي  السبب  ــعــّد 

ُ
ت

البالد. ورأى كثير من الخبراء أن أزمة املياه 
الخطط  كــافــة  فــي مصر ستؤثر سلبًا على 
االقتصادية في محافظات مصر، باإلضافة 
إلى ضياع األراضي الحالية ألنها ستصاب 
بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام. 
بــــدورهــــا، دانــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة وقـــوى 
سياسية مصرية صمَت الحكومة والنظام 
بالكامل على ما يجري في أديس أبابا بعد 
ــرب بناء ســد النهضة واالنــتــهــاء مــن كافة 

ُ
ق

للعمل خالل األشهر  ليكون جاهزًا  أعماله، 

الحكومة  أن  الــقــوى  تلك  واعــتــبــرت  املقبلة. 
املــصــريــة الــحــالــيــة ال تــعــي مـــا تــتــعــرض له 

البالد جراء إنشاء هذا السد اإلثيوبي.
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف مــــســــؤول بــــــــوزارة الــــري 
املــصــريــة عـــن تــوقــعــاتــه بــفــشــل اجــتــمــاعــات 
دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة 
األوغندية كمباال، التي بدأت أمس األربعاء، 
وزير  بحضور  الخميس،  اليوم  وتستكمل 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري. وهـــو االجــتــمــاع 
ــم الــنــقــاط الــخــالفــيــة حــول  الــــذي يــنــاقــش أهـ
»اتفاقية عنتيبي« واملوقف املصري الجديد 
حـــول االتــفــاقــيــة، وذلــــك بــعــد تــوقــيــع 6 دول 
عليها من حوض النيل واملوقف املصري من 
أزمة سد النهضة. وذكر أن »هذا االجتماع 
يعد األول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول 
في  تجميد عضويتها  بــعــد  الــنــيــل  حـــوض 
عام 2010«، مشيرًا إلى أن »إثيوبيا تتجاهل 
مــصــر فــي مــشــروع ســد الــنــهــضــة، وستعلن 
تشرين  أكتوبر/  فــي  للعمل  السد  جاهزية 
التام  الــســبــات  املــقــبــل، مستغلة حــالــة  األول 
التي تواجهها الحكومة املصرية في الوقت 

الحالي وتحركها الضعيف«.
املياه بمركز بحوث  قــال أستاذ  من جانبه، 
»الــعــربــي  الـــصـــحـــراء أحــمــد فــــوزي ديـــــاب، لـــ
الجديد«، إن »إثيوبيا تتخذ قراراتها بشكل 

الــرجــوع  الــســّد، مــن دون  منفرد بخصوص 
إلــــى مـــصـــر، وتـــقـــوم بــالــتــعــتــيــم عــلــى كـــل ما 
يتعلق به، إال أن األقمار الصناعية تكشف 
عــن الــتــقــدم الــكــبــيــر فــي بـــنـــاءات وأســاســات 

السد حتى اآلن«. 
وأوضح أن »فشل الحكومة املصرية يتجلى 
تــفــاوضــيــة  أوراق  أي  امـــتـــالكـــهـــا  عـــــدم  فــــي 
فـــاآلثـــار السلبية  إثــيــوبــيــا،  لــلــضــغــط عــلــى 
املترتبة على مصر من سد النهضة ال تعد 
ــار تــدمــيــريــة على  وال تــحــصــى، كــمــا أنــهــا آثـ
الحكومة  الحياة، وال تستطيع  أنــواع  كافة 
تــأمــن أي بــديــل آخــر عــن املــيــاه«. وتــوقــع أن 
ــتــلــف »أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة مــن مساحة 

ُ
ت

األراضــي الزراعية املصرية التي يعمل بها 
ما بن 40 إلى 50 مليون مواطن«.

عت 
ّ
وأضـــاف ديـــاب أنــه »لــأســف حينما وق

مــصــر عــلــى وثــيــقــة الـــخـــرطـــوم فـــي إبـــريـــل/ 
عــمــل  ــتــــرض  ــفــ املــ ــن  ــ مـ كــــــان   ،2015 نـــيـــســـان 
اتفاقيات أخرى حول تفاصيل امللء ومدته، 
إال أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث 
بــعــدم وجـــود اتــفــاقــيــة مــصــريــة تلزمها بــأن 
املـــائـــيـــة 55.5 مــلــيــار   تــــكــــون حـــصـــة مـــصـــر 

متر مكعب«. 
ــار إلـــى أنـــه »ربـــمـــا نــصــل إلـــى العطش  ــ وأشـ
والجوع وهذا ما يجب أن ينتبه له النظام«، 
الفتًا إلى أن »مصر تعاني عجزًا في املوارد 
من  الثابتة  السنوية  حصتها  ألن  املــائــيــة، 
مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، 
أكثر من 80 مليار  في حن تستهلك مصر 
متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزًا 
بتوفيره  تقوم  مكعب،  متر  مليار   25 قــدره 
ــد، واألمـــــطـــــار  ــيــ ــتــــرشــ ــــالل بـــــرامـــــج الــ ــ مـــــن خـ
املــوســمــيــة، وإعــــادة تــدويــر ومــعــالــجــة مياه 

الصرف الزراعي والصناعي والصحي«.
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ــفـــرات، ولــكــن ال يمكنه اســتــخــدامــه، إذ  نــهــر الـ
باتت »قوات سورية الديمقراطية« في الطرف 
 
ً
فضال الجمعة،  شيخ  كسرة  قرية  فــي  املقابل 
ــرا  عــن كـــون الــجــســريــن )الــقــديــم والــجــديــد( ُدّمـ
»التحالف  طــيــران  قبل  مــن  كــامــل  بشكل شبه 
الدولي« قبيل بدء املعركة. ويفصل نهر الفرات 
بـــن »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« ومــديــنــة 

ــل. وهـــــم ال يـــزالـــون  ــامــ ــة بــشــكــل شـــبـــه كــ ــرقــ الــ
ــّري ضــّيــق عــلــى ضفة  يــحــتــفــظــون بــشــريــط بــ
املشلب،  بــمــوازاة حي  الشمالية،  الــفــرات  نهر 
ولكن مرور أرتال وإمدادات التنظيم على هذا 
الــشــريــط مــحــفــوف بــاملــخــاطــر كــونــه مكشوفًا 

لطيران »التحالف الدولي«.
وال يزال التنظيم يحتفظ بالجسر القديم على 

الرقة من الناحية الجنوبية. وليس أمام هذه 
الــقــوات إال الــقــيــام بــإنــزال جــوي فــي منطقتي 
نزلة شحادة والبانوراما، لتصبح على تخوم 
الـــرقـــة الــجــنــوبــيــة، بــحــيــث ال يــعــود يفصلها 
ــد عـــن قــصــر املــحــافــظــة  ــ ســــوى كــيــلــومــتــر واحـ
املدينة،  قلب  فــي  القديمة«  »الــســاعــة  ومــيــدان 

مما يعني انهيار »داعش« بشكل كامل.

الصفقة؟
ومــنــذ بــدء معركة انــتــزاع الــرقــة فــي الــســادس 
من شهر يونيو/حزيران الحالي، تطفو على 
السطح بن الحن واآلخر مسألة عقد »صفقة« 
مع تنظيم »داعش« شبيهة بتلك التي أبرمت 
ــقـــة، تـــتـــيـــح ملــســلــحــيــه  ــبـ ــنـــة الـــطـ مـــعـــه فــــي مـــديـ
السورية  البادية  فــي  مناطق  إلــى  االنسحاب 

»التحالف  طيران  قيام  ولكن  عليها.  يسيطر 
الدولي« بقصف أرتال التنظيم املنسحبة من 
الــطــبــقــة، عــلــى الــرغــم مــن االتـــفـــاق، ربــمــا تدفع 
التنظيم إلتباع حرب شوارع في املدينة تطيل 
عــمــر املــعــركــة، وتـــرهـــق الـــقـــوات املــهــاجــمــة في 
تكرار لسيناريو مدينة املوصل شمال العراق. 
كما أن تحذيرات روسية من عقد هذه الصفقة 
مـــع الــتــنــظــيــم، وتــهــديــد مــوســكــو بــقــصــف أي 
خرجها من 

ُ
أرتال منسحبة إلى البادية، ربما ت

حسابات »التحالف الدولي« بقيادة الواليات 
التنظيم منذ  املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وقــد خسر 
السادس من الشهر الحالي العديد من أحياء 
املــديــنــة الــهــامــة، ومــنــهــا: املــشــلــب، والــصــنــاعــة 
والرومانية،  والسباهية،  املدينة،  شرقي  في 
وجزء من حي الدرعية في غربي املدينة، فيما 
ال تــزال أحــيــاء جنوب املــديــنــة، وشمالها بيد 
التنظيم الذي تقلصت مناطق سيطرته وبات 
يــتــحــرك ضــمــن مــســاحــة جــغــرافــيــة ال تتعدى 
التنظيم  األربعة كيلومترات مربعة. ويعتمد 
والهجمات  املــســتــمــرة  الــقــنــص  عمليات  عــلــى 
ــة  ــدم »قـــــــــــوات ســــوريــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــ ــاقــ ــ ــة إلعــ ــاكــــســ ــعــ املــ
في  السورية  »النخبة«  وقــوات  الديمقراطية« 
غــربــي الــرقــة، وشــرقــهــا، فــي حــن تــعــد الجهة 
الشمالية األكثر تحصينًا، وهذا ما يفسر عدم 
الرغم من وجود  كبير، على  اخــتــراق  تحقيق 
قوات أميركية تساند »سورية الديمقراطية« 

في املعارك.
وتــؤكــد مــصــادر مطلعة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
ــدد مــســلــحــي »داعــــــــــش« داخـــــــل مــديــنــة  ــ أن عــ
الــرقــة ال يــتــعــدى بــضــع مــئــات »بينهم أطــفــال 
 إلـــى أن مـــا يــجــري في 

ً
ومـــصـــابـــون«، مــشــيــرة

الرقة هو »استعراض للقوة من قبل التحالف 
الـــدولـــي، وقــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة يدفع 
ثمنه املدنيون«، وفــق املــصــادر. وأشـــارت إلى 
أن مدينة الــرقــة ال تـــزال تــحــوي عــشــرات آالف 
لهذه  وقــودًا وضحايا  »بــاتــوا  الذين  املدنين 

املعارك التي ال تكاد تنتهي«.

معكرة طويلة
قــوات  الناطق باسم  السياق، يتوقع  هــذا  فــي 
»الــنــخــبــة« الـــســـوريـــة، مــحــمــد خــالــد الــشــاكــر، 
أكــثــر مما هــو متوقع،  املعركة  يــطــول عمر  أن 
مشيرًا إلى أن املعركة بدأت في ذروة الخالف 
الروسي األميركي في سورية، مضيفًا أنه »ال 
توجد تفاهمات دولــيــة حــول الــرقــة«. وأعــرب 
عن اعتقاده بأن انسحاب التنظيم من مناطق 
تفاهمات  نتيجة  ــاء  جـ الــرقــة  مــعــركــة  ســبــقــت 
روسية أميركية. وتابع أن »هذا األمر لم يتكرر 
بعد في الرقة حيث تحولت الجبهة الجنوبية 
الرقة برمتها إلى مسرح صراع  من محافظة 

روسي أميركي«، وفق قوله.
ــاكـــر فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــشـ
الــجــديــد«، أنــه »لــم يعد أمـــام مسلحي تنظيم 
داعش إال االستماتة في القتال حتى النهاية 
ــة بـــعـــد حــــصــــارهــــم«، مــبــديــًا  فــــي مـــديـــنـــة الــــرقــ
خشيته من »حل أميركي« على طريقة مدينة 
املـــوصـــل فـــي شــمــال الـــعـــراق. وتــعــد محافظة 
الرقة التي سيطر عليها التنظيم في بدايات 
الــســوريــة األربــع  عــام 2014، رابـــع املحافظات 
عشر من حيث املساحة بعد محافظات حمص 
ودير الزور والحسكة، وتبلغ مساحتها نحو 
أكثر  يــعــادل  مــا  أي  مــربــع،  ألـــف كيلومتر   20
مـــن 10 بــاملــائــة مـــن مــســاحــة ســـوريـــة، وتمتد 
الغرب  أكثر من 150 كيلومترًا من  على طــول 
للشرق، وعلى طول 200 كيلومتر من الشمال 
إلــى الــجــنــوب، حيث تصل حــدودهــا اإلداريـــة 

إلى قلب بادية الشام.
بالتزامن مع  السوري  النظام  قــوات  وتوغلت 
معركة انــتــزاع الــســيــطــرة، فــي ريــف املحافظة 
ــربــــي، وبــــاتــــت تــســيــطــر عــلــى  ــغــ ــنـــوبـــي الــ الـــجـ
مــســاحــات واســـعـــة فـــي مــســعــى لــخــلــط أوراق 
ــام أي انــســحــاب  ــ ــبـــاب أمـ ــــالق الـ ــراع، وإغــ الــــصــ

محتمل ملسلحي تنظيم »داعش«.

تحليلتقرير

إثيوبيا تتخذ 
قراراتها بشكل منفرد 

بخصوص السّد

الرقة: حديث الصفقات و»الحصص«

أعلنت »غرفة عمليات البنيان المرصوص« في درعا، أمس األربعاء، عن 
قائمة جديدة لقتلى قوات النظام، ممن لقوا مصرعهم في معارك 
مع كتائب الجيش الحر بمدينة درعا. وأشارت الغرفة إلى أن »17 عنصرًا 
لقوات النظام قتلوا، بينهم ضابط برتبة مقدم، باشتباكات ومحاوالت 
درعا«.  بمدينة  المنشية  حي  على  اإليرانية  والمليشيات  للنظام  تقدم 
وقصف الطيران المروحي والحربي بالبراميل المتفجرة والغارات الجوية 

قرى عدة في ريف درعا الشرقي.

17 قتيًال للنظام في درعا

الحدث

محمد أمين

دخـــلـــت مــعــركــة انـــتـــزاع الــســيــطــرة 
على مدينة الرقة السورية مرحلة 
جديدة إثر سيطرة »قوات سورية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــتـــي يــدعــمــهــا »الــتــحــالــف 
املدينة،  مناطق هامة جنوب  على  الــدولــي«، 
ما يعني إحكام الطوق عمليًا على مسلحي 
تنظيم »داعـــش«. وبــات من املتوقع أن تــزداد 
 فــي ظــل اعــتــمــاد 

ً
املــواجــهــات الــبــريــة شـــراســـة

مسلحي »داعش« خيار القتال حتى النهاية، 
واضـــــطـــــرار »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« بــالــتــالــي 
والقوى املتعاونة معه إلرسال تعزيزات على 
األرض لـــخـــوض حــــرب شـــــــوارع. ومــــن شــأن 
تــكــرار سيناريو املوصل  إلــى  يـــؤدي  ذلــك أن 
الــكــارثــي، حيث أبــيــد مــئــات املدنين وُدمـــرت 

املدينة، وسط مأساة كبرى لحقت بأهلها.
وال تـــزال تـــدور مــعــارك كــر وفــر داخـــل مدينة 
ــة، بـــن »قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  الــــرقــ
ــن جـــهـــة،  ــ وقـــــــــــوات »الــــنــــخــــبــــة« الـــــســـــوريـــــة مــ
ومسلحي »داعـــش« من جهة أخــرى، والذين 
يتعرضون لضغط عسكري كبير من الجهات 
الــشــرقــيــة والــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة، إذ اشــتــد 
الــخــنــاق عليهم، مــا يفتح املــعــركــة عــلــى عــدة 

احتماالت.

مواقع »قسد«
ــق بـــــاســـــم »قــــــــــــوات ســــوريــــة  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ وأعــــــلــــــن الـ
ــلــــو، فــي  ــــالل ســ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، الـــعـــمـــيـــد طــ
ــه فـــرضـــت  ــ ــواتـ ــ تـــصـــريـــحـــات إعــــالمــــيــــة، أن قـ
الـــثـــالثـــاء ســيــطــرتــهــا عــلــى الــجــســر الــجــديــد، 
وكسرة شيخ الجمعة، وكسرة فرج، ومعسكر 
على  سيطرتها  عقب  الــرقــة،  الطالئع جنوب 
مدينة  جنوب  االستراتيجية  املقص  منطقة 
الــرقــة، الفــتــًا إلـــى أن هـــذه املنطقة تــعــد عقدة 
طــــرق حــيــويــة تــصــل بـــن الــجــهــات الــشــرقــيــة 
أنها  كما  الرقة،  ملدينة  والجنوبية  والغربية 
الــذي يربط مدينة  الــدولــي  بالطريق  تتحكم 
الـــرقـــة بــمــحــافــظــة ديـــر الـــــزور. وبـــذلـــك أصــبــح 
مدينة  داخـــل  محاصرين  »داعــــش«  مسلحو 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الــعــلــيــا  ــوريــ ــتــ ــدســ أغـــلـــقـــت املـــحـــكـــمـــة الــ
التنازع  استمرار  أمــام  الطريق  املصرية، 
الــقــضــائــي فــي مــجــلــس الـــدولـــة ومحكمة 
األمور املستعجلة، حول تبعية جزيرتي 
تيران وصنافير، وذلك بإصدار رئيسها 
أمــرًا  الـــرازق  الــوهــاب عبد  املستشار عبد 
ــًا بــــوقــــف تــنــفــيــذ جـــمـــيـــع األحــــكــــام  ــتـ مـــوقـ
ــة ومحكمة  ــدولـ الــــصــــادرة مـــن مــجــلــس الـ
وفتحت  القضية.  فــي  املستعجلة  األمـــور 
الرئيس عبد  املحكمة بذلك الطريق أمام 
الفتاح السيسي، إلصدار اتفاقية ترسيم 
والسعودية،  البحرية بن مصر  الحدود 
اإلداري  القضاء  أحكام  عن  النظر  بغض 
الــتــي كــــان مـــن شــأنــهــا مــنــع الـــبـــرملـــان من 

مناقشة االتفاقية.
فــــي وزارة  قـــضـــائـــي  وبـــحـــســـب مــــصــــدر 
ــيـــــس املـــحـــكـــمـــة  ــ الــــــعــــــدل، فـــــــإن »قــــــــــرار رئـ
الــدســتــوريــة، صــدر بعد تنسيق مــع كل 
ــر الــعــدل،  ــ مـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ووزيـ
على  املتوقعة  الضغوط  لتخفيف  وذلــك 
االتفاقية  ــداره  إصــ وبــعــد  قبل  السيسي 
بعد إقرارها«. وأضاف املصدر لـ«العربي 
ــيـــســـي تــــحــــّدث فــي  الــــجــــديــــد«، أن »الـــسـ
الثالثاء،  مساء  املصرية،  األســـرة  إفــطــار 
عــن إغـــالق مــلــف تــيــران وصــنــافــيــر، بعد 
ــوة مـــــع املــحــكــمــة  ــطــ ــخــ تـــنـــســـيـــق هــــــذه الــ
الــســيــســي ســيــصــدر  الـــدســـتـــوريـــة، وأن 

االتفاقية قبل عيد الفطر«.
ــم تــحــدد املــحــكــمــة الــدســتــوريــة جلسة  ولـ
نــظــر دعــــوى تـــنـــازع األحـــكـــام املــقــامــة من 
الحكومة؛ والتي من املفترض أن األحكام 
املــتــنــاقــضــة أوقـــفـــت لــحــن الــفــصــل فيها، 
لكن هيئة املفوضن في املحكمة أوصت 
املتناقضة.  األحــكــام  هـــذه  بــإلــغــاء جميع 
ــام  ــكــ ــفــــوضــــن أن »أحــ وذكـــــــــرت هـــيـــئـــة املــ
مجلس الدولة تخطت اختصاص سلطة 
املــوافــقــة والتصديق  فــي  الــنــواب  مجلس 
عــلــى االتــفــاقــيــة، ومـــن مــمــارســة الوظيفة 

الــدســتــوريــة فـــي مــراقــبــة وتــقــيــيــم أعــمــال 
وموضوعها،  االتفاقية  إبــرام  وإجـــراءات 
عــلــى الــنــحــو الـــذى عينته املــــادة 151 من 
الــدســتــور، تــغــواًل على هــذه السلطة، مع 
شبهة العدوان على االختصاص املنفرد 
الرقابة  في  العليا  الدستورية  للمحكمة 

على أعمال البرملان«.
ــى الــتــقــريــر بـــأن »تــقــضــي املحكمة  وأوصــ
الــــدســــتــــوريــــة الـــعـــلـــيـــا بــــعــــدم االعـــــتـــــداد 
بــالــحــكــمــن املــتــنــاقــضــن، ألنــهــمــا خــالــفــا 
قــواعــد االخــتــصــاص الــوالئــى، بــأن قضى 
اإلدارى  الـــقـــضـــاء  بــاخــتــصــاص  أولـــهـــمـــا 
بنظر صحة توقيع ممثل الدولة املصرية 
عــلــى اتــفــاقــيــة تــرســيــم الـــحـــدود البحرية 
بــن جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة واململكة 
كــونــه ممنوعًا  الــســعــوديــة، حــال  العربية 
من ذلك بحسبان التوقيع على املعاهدات 
الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن 
رقابة القضاء، في حن قضى الثاني في 
منازعة تنفيذ موضوعية بعدم االعتداد 
اإلدارى،  الــقــضــاء  مــن جهة  بحكم صـــادر 
وهو األمر املحظور عليه دستوريًا بنص 

املادة 190 من الدستور«.
ــر املــصــدر الــقــضــائــي أنـــه »إذا أخــذت  وذكـ
املــحــكــمــة الــدســتــوريــة بــتــقــريــر املفوضن 
فــي دعــوى الــتــنــازع، فإنه لــن يكون هناك 
أثــر ألي حكم قضائي ســابــق ملجلس  أي 
ــــة ومـــحـــكـــمـــة األمـــــــور املــســتــعــجــلــة.  ــــدولـ الـ
ــة إال  ــاحـ ــن يــبــقــى عـــلـــى الـــسـ ــالـــي لــ ــتـ ــالـ وبـ
االتفاقية الصادرة من البرملان، وسيكون 
ــام مــعــارضــيــهــا ســلــك طـــريـــق قــانــونــي  ــ أمـ
ــــي عــلــى  ــوعـ ــ ــــوضـ ــــد هـــــو الــــطــــعــــن املـ ــيـ ــ وحـ
مرة  الدستورية  املحكمة  أمــام  االتفاقية 
أخرى«. وأكد املصدر أن »قرار الدستورية 
االتفاقية  ملــعــارضــي  قــويــة  يعتبر ضــربــة 
عــلــى املــســتــوى الــقــانــونــي، خــصــوصــًا أن 
التحركات امليدانية بالتظاهر واملؤتمرات 
الــســيــاســيــة فــي طــريــقــهــا لــلــخــفــوت، نظرًا 
لصعوبة الظرف السياسي واالقتصادي 

الذي تعيشه البالد«.

القاهرة تبطل المعارضة 
القانونية التفاقية الجزيرتين

حديث عن صفقة 
خروج مسلحي »داعش« 

من الرقة إلى البادية

عدد مسلحي 
»داعش« داخل الرقة ال 

يتعدى بضع مئات

تشير التحركات العسكرية 
األميركية في سورية، 
أخيرًا، إلى إرباك داخل 

إدارة الرئيس دونالد 
ترامب بشأن إدارة الملف 

السوري، الذي يبدو أنه 
لزّمه لفريق عمله

تستعّد إثيوبيا لتشغيل 
توربينات كهرباء سّد 

النهضة، عبر قطع مياه 
نهر النيل عن مصر بدءًا 

من يوليو/تموز المقبل، 
فضًال عن استعدادها 

لموسم الفيضانات

تقرير خشية من تكرار سيناريو الموصل العراقية 
الكارثي في سورية
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  شرق
      غرب

حكومة ماي تتخلى عن 
اإلجراءات »غير الشعبية«

البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  كشفت 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــاء، عـــن بــرنــامــج حــكــومــتــهــا،  ــعــ األربــ
ــا درجــــــت  ــمــ ــه، كــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ـــاب ألـ ـــطــ فــــــي خــ
العادة، امللكة إليزابيث الثانية، أمام 
البرملان. وتخلت ماي في البرنامج 
الــــــذي يـــعـــرض ســـيـــاســـة الــحــكــومــة 
ــن غــالــبــيــة  ــ لـــلـــســـنـــتـــن املـــقـــبـــلـــتـــن عـ
اإلجـــــراءات االجــتــمــاعــيــة الــتــي تثير 
واردة  كانت  والتي  استياء شعبيًا، 
في البرنامج االنتخابي للمحافظن 
ــة املــطــلــقــة  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ ــدوا الـ ــ ــقـ ــ ــن فـ ــ ــذيـ ــ الـ
فـــي الــبــرملــان بــنــتــيــجــة االنــتــخــابــات 
امللكة  وقــالــت  األخــيــرة.  التشريعية 
الحكومة  »أولــويــة  إن  فــي خطابها، 
هـــي الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل اتــفــاق 

ممكن« بشأن »بريكسيت«.
)فرانس برس(

صفقة بين بغداد 
والرياض إلطالق سراح 

»إرهابيين«
أعلن موظف رفيع في أمانة مجلس 
الـــوزراء العراقي، أمــس األربــعــاء، أن 
تفاهمًا جرى بن العراق والسعودية 
لــتــبــادل املــعــتــقــلــن يــقــضــي بــإطــالق 
ــراح مــتــهــمــن بــــاإلرهــــاب  ــ بــــغــــداد ســ
ــى الــــريــــاض مــقــابــل  ــ وتــســلــيــمــهــم إلـ
ــرة ســـــــراح مــعــتــقــلــن  ــ ــيـ ــ إطـــــــالق األخـ
عـــراقـــيـــن، بــيــنــهــم عـــنـــاصـــر يــرجــح 
أنــهــم يــنــتــمــون ملــلــيــشــيــات »الــحــشــد 
الــشــعــبــي« اعــتــقــلــوا الـــعـــام املــاضــي 
في  ترديدهم شعارات طائفية  بعد 

الحرم املكي.
)العربي الجديد(

موسكو سترد بالمثل 
على عقوبات واشنطن

ــاء،  ــ ــعــ ــ ــــس األربــ ــ ــلــــن، أمـ ــرمــ ــكــ ــر الــ ــ ــ ذكـ
أن مـــوســـكـــو تــبــحــث مــجــمــوعــة مــن 
عــلــى  ردًا  االنـــتـــقـــامـــيـــة  اإلجــــــــــــراءات 
العقوبات  جولة جديدة مزمعة من 
ــة عـــلـــى روســـــيـــــا بــســبــب  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
دورهــا في أوكرانيا. وقال املتحدث 
باسم الكرملن، ديمتري بيسكوف، 
إنه »من البديهي أن املبدأ األساسي 
لــلــرد عــلــى الــعــقــوبــات هـــو املــعــامــلــة 
ــجــرى 

ُ
ــن الــطــبــيــعــي أن ت بـــاملـــثـــل، ومــ

ــراح عــقــوبــات  ــتــ حــالــيــًا صــيــاغــة واقــ
)روسية( مختلفة«.

)رويترز(

توتر روسي - غربي 
فوق البلطيق

تــابــعــة  »إف-16«  مـــقـــاتـــلـــة  حـــلـــقـــت 
لـــ«حــلــف شــمــال األطــلــســي« بالقرب 
مــــــن طــــــائــــــرة تــــقــــل وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو، فــوق 
بحر البلطيق، لكن طائرة عسكرية 
ــا، بــــحــــســــب مــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــعـ ــ روســــــيــــــة أبـ
ــة »تــــــــاس« الـــروســـيـــة،  ــالــ ذكــــــرت وكــ
أمــس األربـــعـــاء. وأكـــدت أن شويغو 
كــــان فـــي طــريــقــه إلــــى كــالــيــنــنــغــراد 
بــــروســــيــــا. واســــتــــدعــــت الـــحـــكـــومـــة 
ــا لــديــهــا،  ــيـ الـــســـويـــديـــة ســفــيــر روسـ
فــيــكــتــور تـــاتـــاريـــنـــتـــســـيـــف، بــعــدمــا 
ــة بـــالـــقـــرب  ــ ــيـ ــ حـــلـــقـــت مـــقـــاتـــلـــة روسـ
مــن طــائــرة اســتــطــالع ســويــديــة في 
املـــجـــال الـــجـــوي الـــدولـــي فـــوق بحر 
البلطيق، وفق املتحدث باسم وزارة 

الخارجية غونار فرانغ.
)رويترز، أسوشييتد برس(

انتخابات جورجيا: 
ضربة لمعارضي ترامب

الجمهوري  الحزب  مرشحة  حققت 
األميركي، كارين هاندل )الصورة(، 
يـــوم الــثــالثــاء، فــــوزًا فــي انــتــخــابــات 
فرعية في والية جورجيا، حيث كان 
يأمل الديمقراطيون بتسديد ضربة 
ــالــــد تــــرامــــب. وهــزمــت  لـــرئـــاســـة دونــ
هاندل منافسها الديمقراطي، جون 
أوسوف، بنحو خمس نقاط مئوية، 
العديد من شبكات اإلعــالم  بحسب 
األمــيــركــيــة، لــتــحــرم الــديــمــقــراطــيــن 
هذا  لهم  انتخابي  انتصار  أول  من 

العام.
)فرانس برس( سُتخّزن إثيوبيا المياه لثالثة أشهر )زاكارياس أبو بكر/فرانس برس(

قوات أميركية قرب منبج في مارس 2017 )دليل سليمان/فرانس برس(

من االحتجاجات الرافضة التفاقية تيران وصنافير في يناير 2017 )محمد الراعي/األناضول(

الهروب من الرقة نحو الشمال )حسين نصير/األناضول(



الرئاسة تلتزم الصمت بعد انسحاب وزراء »موديم«

فرنسا: أولى أزمات ماكرون

بلجيكا تنجو: الخطر في ذروته

جاءت االستقاالت في 
وقت يتهيأ فيه فيليب 

إلعالن حكومته

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ــــي،  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ يــــعــــيــــش الــــــرئــــــيــــــس الـ
ــة  ــ أزمـ أول  مــــــاكــــــرون،  إيــــمــــانــــويــــل 
ــه  ــ ــتـ ــ ــــواليـ ــــف بـ ــــصـ ــعـ ــ ســـــيـــــاســـــيـــــة تـ
ــة، إثــــــر انــــســــحــــاب حــــــزب الـــحـــركـــة  ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
ــة الـــوســـطـــي )مــــــوديــــــم(، الــــذي  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
ــايـــرو، وهـــو االنــســحــاب  يــتــزعــمــه فــرانــســوا بـ
الذي عكسته استقالة بايرو من منصب وزير 
العدل، ووزيرة الشؤون األوروبية، ماريال دو 
سارنيز، غداة استقالة وزير الدفاع، سيلفي 
ــتــــي عـــزتـــهـــا إلـــى  غـــــــوالر، أول مــــن أمــــــس، والــ
نيتها« وتسهيل  إظــهــار حسن  فــي  »الــرغــبــة 
مهمة القضاء الذي فتح تحقيقًا في شبهات 
بشأن تورط نواب حزب »موديم« في قضية 

وظائف وهمية ملساعدين برملانيني.
ــم« في  ــوديــ ــزب »مــ ــانـــت مــتــاعــب وزراء حــ وكـ
الحكومة بــدأت فــي 22 مــــارس/آذار املاضي، 
حــني فــتــح الــقــضــاء الــفــرنــســي تحقيقًا أولــيــًا 
مــن بينهم  أوروبــيــًا،  نائبًا برملانيًا  حــول 19 
وغــوالر،  دو سارنيز  املستقيلتان  الوزيرتان 
الوطنية«،  »الجبهة  حــزب  نائبة  تقديم  إثــر 
سوفي مونتيل، شكوى حول توظيف هؤالء 
غير  بشكل  البرملانيني  للمساعدين  الــنــواب 
قانوني. كما فتح مكتب االدعــاء في باريس، 
الــجــمــعــة املــــاضــــي، تــحــقــيــقــًا بـــشـــأن »خــيــانــة 
األمــانــة«، لكشف مــا إذا كــان حــزب »مــوديــم« 
ــه عــبــر  ــعـ ــفـــني مـ ــع رواتــــــــب إضــــافــــيــــة ملـــوظـ ــ دفــ
أوروبــيــني.  برملانيني  كمساعدين  توظيفهم 
وفــــــــي ظــــــــرف ثـــــاثـــــة أيـــــــــــام، اهــــــتــــــزت أركــــــــان 
الكاسح   االنــتــصــار  رغــم  الفرنسية،  الــرئــاســة 
الــــذي حــقــقــه حـــزب مـــاكـــرون فــي االنــتــخــابــات 
التشريعية )308 نــواب من أصــل 577 مقعدًا 
السلطتني  عــلــى  املطلقة  وســيــطــرتــه  نــيــابــيــًا( 
االستقاالت  أن  ذلــك  والتشريعية.  التنفيذية 
املــتــتــالــيــة لــــوزراء »مـــوديـــم« سبقها اإلعـــان، 
اإلثــنــني املـــاضـــي، عــن مـــغـــادرة وزيــــر تماسك 
األقــالــيــم، املــقــرب مــن مــاكــرون، ريــشــار فــيــران، 
الذي سيتولى منصب رئيس الفريق النيابي 
للحزب الــرئــاســي الــحــاكــم »الــجــمــهــوريــة إلى 
ــاكــــرون في  األمــــــــام«. وفــــيــــران، الـــــذي رافـــــق مــ
بتحقيق  مستهدف  السلطة،  نحو  مسيرته 
ــات بــــمــــحــــابــــاة قـــــد تـــكـــون  ــهـ ــبـ ــشـ ــيـــدي بـ ــهـ ــمـ تـ

استفادت منها زوجته في عملية عقارية.
وجاءت هذه االستقاالت في وقت يتهيأ فيه 
رئيس الحكومة، إدوار فيليب، إلعان تشكيلة 
حكومة جديدة، بعد إجراء تعديات طفيفة، 
يــتــمــثــل خـــصـــوصـــًا فــــي إضــــافــــة شــخــصــيــات 
جديدة في مناصب مفتشني سامني وكتاب 
الــذي  الــُعــرف الجمهوري،  دولـــة، تماشيًا مــع 
يقضي بإجراء تعديل حكومي تقني مباشرة 
التعديل  أن  إال  التشريعية.  االنتخابات  بعد 
الــطــفــيــف والــتــقــنــي، الـــذي كـــان مــتــوقــعــًا، بــات 
عليه بحكم املعطيات الجديدة أن يتحول إلى 
بعد  أساسية،  وزارات  يطاول  جــذري  تغيير 
خروج بايرو من التحالف الحكومي. كما أن 
أربعة  أن يجد بسرعة  الحكومة  على رئيس 
وزراء جدد تتوافر فيهم كل الشروط الازمة، 

مواجهة هذه األزمة الحكومية املفاجئة التي 
حاسمًا  دورًا  لعب  الـــذي  بالتحالف  عصفت 
وأســاســيــًا فــي فــوز مــاكــرون فــي االنتخابات 
املطبق،  الصمت  الرئاسة  التزمت  الرئاسية، 
ما يعكس درجة كبيرة من اإلحراج، وفضلت 
ــلــــى ســـيـــنـــاريـــو  عـــــــدم الـــتـــعـــقـــيـــب والــــعــــمــــل عــ
جــــديــــد لـــتـــجـــاوز األزمــــــــة وتـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 
بــايــرو.  جــديــدة تــطــوي صفحة التحالف مــع 
وحـــده الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة، كريستوف 
كاستانيي، علق على مغادرة حزب »موديم« 
ووزرائه الحكومة بصراحة الفتة، معتبرًا أن 
قرار بايرو »خيار شخصي« ويعكس إرادته 
»فـــي الـــدفـــاع عــن نفسه وعـــن حــزبــه مــن دون 
إكراهات منصبه الــوزاري«. وأضــاف »أعتقد 
أن قـــــراره يــســهــل مــهــمــة الــرئــيــس إيــمــانــويــل 
مــاكــرون« فــي إشـــارة إلــى اإلشــكــال الــذي بات 
فــي  ــم«  ــوديـــ ــــزب »مـــ يــخــلــقــه وجــــــود وزراء حـ
الــحــكــومــة فـــي ظـــل االشـــتـــبـــاه بــتــورطــهــم في 
قضية توظيف وهمي. ويشكل هذا التصريح 
»النصف  تــركــز على  وإيجابية  أولــيــة  قـــراءة 
املـــآن مــن الـــكـــأس«، فــي األزمــــة الــتــي يثيرها 
انسحاب حــزب »مــوديــم« وزعيمه بايرو من 
الــحــكــومــة، وهـــي تعتبره مــغــادرة »طــوعــيــة« 

تصب في مصلحة ماكرون الذي يرفع شعار 
النزاهة وتخليق الحياة السياسية وإحداث 
قــطــيــعــة مـــع املـــمـــارســـات املــشــبــوهــة للنخب 
سيكون  االنسحاب  هذا  وبفضل  السياسية. 
بــمــقــدور مـــاكـــرون وفــيــلــيــب تــشــكــيــل حكومة 

الـــوزراء فيها بعيدين عــن أي  جــديــدة، يكون 
شــبــهــة فـــســـاد أو اســـتـــغـــال نـــفـــوذ، وتــتــمــتــع 

بانسجام سياسي تام.
ولــيــس خافيًا أيــضــًا أن انــســحــاب بــايــرو من 
أوســاط  فــي  إيجابية  أصـــداء  يلقى  الحكومة 
املـــقـــربـــني مـــن مــــاكــــرون، كـــونـــه ســيــوفــر على 
مع  محتملة«  مستقبلية  »مــتــاعــب  الــرئــيــس 
ه  ــذا الـــزعـــيـــم املـــخـــضـــرم، الــــــذي يـــجـــر وراء ــ هـ
أربعة عقود من العمل السياسي، واملعروف 
ــه بــافــتــعــال  ــعـ ــاد واملــتــقــلــب وولـ بـــمـــزاجـــه الـــحـ
األزمــات، والــذي ال يتردد في انتقاد حلفاءه 
ــقــــاب مـــن مــعــســكــر ســيــاســي إلــــى آخـــر.  واالنــ
ــم« إن دو  ــ ــوديــ ــ ــزب »مــ ــ وقـــــــال مــــصــــدر فــــي حــ
سارنيز، التي انتخبت، األحد املاضي، نائبة 
عــن بــاريــس ســتــتــفــرغ لــتــرؤس كــتــلــة حزبها 
تصريحات  أن  كــمــا  الــوطــنــيــة.  الجمعية  فــي 
بــايــرو اإلعــامــيــة األخـــيـــرة كــــادت تــثــيــر أزمــة 
مع رئيس الحكومة، إدوار فيليب، الذي طلب 
منه االلتزام بواجب »التحفظ« الذي يفرضه 
اتصل  عــنــدمــا  لــلــعــدل،  كــوزيــر  عليه منصبه 
بــايــرو بمدير إذاعـــة »راديـــو فرنسا« ليشكو 
حول  اإلذاعــــة  بثته  استقصائي  تحقيق  مــن 
شــبــهــات تــوظــيــف نــــواب مــن حـــزب »مــوديــم« 
مساعدين برملانيني. وهو ما اعتبرته نقابات 
إلى  الصحافيني »سلوكًا غير مقبول يهدف 

تكميم حرية الصحافة والتعبير«.
اآلن منصبًا حـــول طبيعة  الــتــســاؤل  ويــبــقــى 
الــــــدور الـــــذي ســـيـــؤديـــه حــــزب »مــــوديــــم« في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة خــــارج الــحــكــومــة، وهــو 
فــريــق نيابي هــام في  الـــذي يتوفر اآلن على 
نــائــبــًا. وأيـــضـــًا أي مصير  بــلــغ 42  الـــبـــرملـــان 
ينتظر بايرو شخصيًا؟ فالرجل أحرق أوراقه 
تقريبًا عندما ترفع عن الترشح لانتخابات 
التشريعية، وفضل التفرغ ملنصبه على رأس 
وزارة العدل. لذا فهو ال مكان له في البرملان 
اآلن، واملنصب الوحيد الذي ال يزال بإمكانه 
العودة إليه هو رئيس بلدية مدينة بو، وهو 
ــدًا« بــالــنــســبــة إلـــى زعــيــم  مــنــصــب »صــغــيــر جــ
سياسي عنيد تعود، في اآلونة األخيرة، على 

احتال الصدارة في املشهد السياسي.
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سياسة

تشهد بلجيكا استنفارًا 
أمنيًا بعد تمّكن السلطات 

من إفشال اعتداء 
إرهابي. فيما تعيد 

هوية المشتبه به، وهو 
مغربي، المخاوف من 
مخططات التنظيمات 

اإلسالمية

أجبر انسحاب وزراء حزب »موديم«، وعلى رأسهم وزير العدل، فرانسوا بايرو، رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب، على تغيير 
خطته، من تعديل طفيف في الحكومة إلى تغيير يطاول وزارات رئيسية

مغادرة بايرو )اليمين( الحكومة تصب لمصلحة ماكرون )غايزكا إيروز/فرانس برس(

بروكسل ـ لبيب فهمي

»تـــم تــفــادي كــارثــة كــبــيــرة«، الزمـــة يــرددهــا، 
ــاء الــــثــــاثــــاء، جـــمـــيـــع املـــســـؤولـــني  ــنـــذ مــــســ مـ
ــداء إرهــابــي  ــتـ الــبــلــجــيــكــيــني، بــعــد إفـــشـــال اعـ
األنفاق، وسط  للقطارات ومترو  في محطة 
املغربي  بـــه،  فاملشتبه  بــروكــســل.  الــعــاصــمــة 
الــجــنــســيــة، أســـامـــة. ز، واملـــتـــحـــّدر أيــضــًا من 
ضاحية مولنبيك، وإن لم يكن يحمل حزامًا 
نــاســفــًا، كــمــا شـــاع مــن قــبــل، فــقــد كـــان يملك 
أكبر  لــُتــوقــع  ُصــنــعــت  قنبلة  تــخــفــي  حقيبة 
العامة.  النيابة  بحسب  الضحايا،  من  عــدد 
لــدى السلطات  ولــم يكن أســامــة. ز، معروفًا 
فقط  ولكن  متطرفة،  أفــكــارا  بتبّنيه  األمنية 

بسبب جنح تتعلق باملخدرات.
وقــــد اعـــتـــبـــرت الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة الــتــي 
استثنائيًا  اجتماعًا  األربــعــاء،  أمــس  عقدت، 
املهنية  الــكــفــاءة  أن  الــقــومــي،  األمـــن  ملجلس 
والقدرة على االستجابة السريعة ورد الفعل 
للجنود، هــي الــتــي أتــاحــت تــفــادي الــكــارثــة، 
بعدما أدت إلى إحباط االعتداء وعدم وقوع 
ضحايا، فيما لم يقتل سوى منفذ الهجوم. 

وقـــــال وزيـــــر الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة، ديــديــيــه 
يمكن  كــان  تفادينا هجومًا  »لــقــد  رايـــنـــدرز، 
أن يكون أكثر قوة. فخطة األمن التي طبقت 
بـــمـــوجـــب املـــســـتـــوى الـــثـــالـــث مــــن الــتــهــديــد 
اإلرهــابــي ُنــفــذت بشكل جــيــد، وذلـــك بفضل 
الــشــرطــة والــجــيــش. وعلينا اآلن أن  تــواجــد 
نــــرى مـــا هـــو نـــظـــام األمـــــن الـــــذي ســنــواصــل 
بنسبة  الخطر  تــفــادي  مسألة  ألن  تطبيقه، 

مائة في املائة غير ممكنة«.
ولــــم يــفــوت وزيــــر الــداخــلــيــة، يــــان يــامــبــون، 
الفرصة للتأكيد على أن هوية املشتبه به تم 
ما«،  إلــى حد  »التعرف عليها بشكل سريع 
مع اإلشارة إلى أن الوقائع »أظهرت أننا كنا 
مستعدين، وأن التدابير كافية«. من جهته، 
شـــدد رئــيــس الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة، شاغل 
مــيــشــيــل، عــلــى أنــــه »ســيــتــم اتـــخـــاذ تــدابــيــر 

جديدة لكل حدث على حدة«.
وكانت وكالة الشرطة األوروبية، يوروبول، 
قد أصدرت تقريرًا، في مطلع األسبوع، يحّذر 
ــتـــداءات اإلرهــابــيــة املحَبطة  مــن تــنــامــي االعـ
واملنفذة. ففي عام 2016، أبلغت ثماني دول 
أعضاء في االتحاد األوروبي عن 142 عملية 
وأبلغت  تنفيذها.  تــم  أو  أحبطت  أو  فشلت 
اململكة املتحدة وحدها عن أكثر من نصف 
هذا الرقم، أي 76 حالة. بينما أفادت فرنسا 
بوقوع 23 اعتداء وإيطاليا 17 وإسبانيا 10 
واليونان 6 وأملانيا 5 وبلجيكا 4 وهولندا 
بهجوم واحد. وقد ُقتل جراء هذه االعتداءات 
وعلى  شخصًا.   379 وأصــيــب  شخصًا   142
الــرغــم مــن وجــود عــدد كبير مــن االعــتــداءات 
بتنظيمات  لــهــا  عـــاقـــة  الـــتـــي ال  اإلرهـــابـــيـــة 
ــــرة تــمــثــل أشـــد  ــيـ ــ إســــامــــيــــة، فـــــإن هـــــذه األخـ
أشــكــال النشاط اإلرهــابــي خــطــورة، بحسب 
الوفيات  أن جميع  التقرير  التقرير. ويظهر 
تقريبًا ناجمة عن اعتداءات إرهابية نفذتها 
تــنــظــيــمــات مــتــشــددة. كــمــا يــوضــح الــتــقــريــر 

أنه تم استخدام املتفجرات في 40 في املائة 
من االعــتــداءات. ويشير إلى أن النساء، كما 
ــأدوار  ــال، يــقــومــون بــ ــفـ الــشــبــاب وحــتــى األطـ
تنفيذية متزايدة في ارتكاب أنشطة إرهابية 
ــــي االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي.   بـــشـــكـــل مـــســـتـــقـــل فـ
ــــول«،  ــــوروبـ ـــ«يـ ــ ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ ــديــ ــول املــ ــقــ ويــ
»لم  إنه  الجديد«  لـ«العربي  واينرايت،  روب 
إلــى تبادل  أبــدًا أن أصبحت الحاجة  يسبق 
املــعــلــومــات أكــثــر وضــوحــًا كــمــا كــانــت عليه 
فــي الــعــامــني املــاضــيــني، وذلـــك بسبب بــروز 
اإلرهابية  الهجمات  من  مسبوق  غير  شكل 
»الجهادية« في جميع أنحاء أوروبــا. فعلى 
واإلرهـــاب  العرقيني  القوميني  مــن  النقيض 
ــر الـــتـــطـــرف ــاهــ ــظــ ــم مــ ــظــ ــعــ  االنــــفــــصــــالــــي ومــ
 العنيف اليميني والــيــســاري، فــإن اإلرهــاب 
له طابع دولــي، وبالتالي يحتاج  الجهادي 

إلى إجابة دولية«.
وتصّنف بلجيكا األولى من بني دول االتحاد 
األوروبي، التي لديها أكبر عدد من املشتبه 
املقاتلني في  بهم مقارنة بعدد السكان، من 
مناطق النزاع في سورية والعراق، كما جاء 
السياسيني  ويــســاور  يـــوروبـــول.  تقرير  فــي 
الــبــلــجــيــكــيــني، كـــمـــا املــــســــؤولــــني األمـــنـــيـــني، 
النساء  املقاتلني، ال سيما  عــودة  إزاء  القلق 
والقّصر. وبحسب معلومات استخباراتية، 
تــلــقــت بــعــض الـــنـــســـاء الـــتـــدريـــب الــعــســكــري 
وشاركت في التخطيط العتداءات إرهابية.

وقــد شهدت بلجيكا رقمًا قياسيًا في عدد 
االعتقاالت في ملفات اإلرهاب، إذ تم اعتقال 
62 شخصًا في عام 2016، بينما اعُتقل 74 
شخصًا فــي عـــام 2014، بــعــد الــهــجــوم على 
املــتــحــف الــيــهــودي. وإذا كــانــت االعـــتـــداءات 
لــم تـــؤد إلـــى مزيد   الــتــي شــهــدتــهــا بلجيكا 
ــقــــاالت فـــقـــد تـــمـــت مــحــاكــمــة 127  ــتــ مــــن االعــ
شخصًا بتهم تتعلق باإلرهاب مقابل 116 

في عام 2015.

بما فيه الوالء للرئيس و»نظافة« قضائية ال 
جدال فيها.

الــدفــاع، سيلفي  والــواقــع أن استقالة وزيـــرة 
غــوالر، هي التي أرغمت بايرو ودو سارنيز 
على اتــخــاذ قـــرار خـــروج كــل وزراء »مــوديــم« 
مــن الــحــكــومــة. ألن قــرارهــا زاد مــن الضغوط 
على بايرو ودو سارنيز، وكان بقاؤهما في 
أنهما  سيعني  املقبلة  الحكومية  التشكيلة 
أقــــل »مــصــداقــيــة ونــــزاهــــة« مـــن غـــــوالر، الــتــي 
أصــــرت عــلــى اســتــقــالــتــهــا بــالــرغــم مــن تحفظ 
ماكرون، وذلك إلظهار حسن نيتها والدفاع 
ــتــــي تـــحـــوم  ــــن نـــفـــســـهـــا أمـــــــام الـــشـــبـــهـــات الــ عـ
ــم« فــي قــضــيــة التوظيف  حـــول حـــزب »مـــوديـ
أن  بعد  وذلــك  برملانيني،  ملساعدين  الوهمي 
فــتــح الــقــضــاء تــحــقــيــقــًا أولـــيـــًا بــشــأنــهــا. وفــي 

الحدث

■   #اوامر_ملكيه متى نسمع تثبيت موظفي العقود ألنهم با اجازات وال 
ترقيات وغير رسميني

■   #اوامر_ملكيه يبقى تنازل األب لولده ليكتمل مسلسل التغيير

■   ألول مرة يشارك الرئيس الفرنسي الجديد #ايمانويل_ماكرون في 
إفطار، فقّدم خطابًا مطمئنًا ووضع خارطة طريق نحو مسلمي #فرنسا

■   أيام قليلة وسوف تكون نهاية #داعش وبث البشرى بتحرير أرض 
#املوصل بالكامل

■   محاوالت مليشيات #ايران لن تعرقل جهود التحالف للقضاء على 
داعش في #الرقة وحفظ استقرار #التنف و #الطبقة 

■   صفت الفصائل العسكرية أطراف مدينة الرقة من الجهة الجنوبية بعد 
 قدرته على 

ّ
أن تم تطويق املدينة، وذلك في سبيل كسر دفاعات داعش وشل

شن هجوم معاكس

■   3 طائرات مروحية تستهدف بـ16 برميًا متفّجرًا أحياء #درعا_البلد 
في مدينة #درعا، ليرتفع عدد البراميل إلى 26 برميًا

■   يموت طفل كل ساعة بسبب الكوليرا واملجاعة في #اليمن، فضا عن 
القصف العشوائي. 1146 قتيًا بسبب الوباء

■   شعرت بشيء من الخجل وأنا أشرح لشخص عربي سألني عن 
#الكوليرا_في_السودان. أعلم بأنه ال عيب في املرض ولكن عيب أن نعاني 

جراء نقص املياه النظيفة

■   في ملف #تيران و #صنافير، عند #السيسي املوضوع خلص. وعند 
#املحكمة_الدستورية، ُقطع ملف القضية... مفيش خيانة أكتر من كده

■   حكم الدستورية بإيقاف أحكام اإلدارية، يعفي السيسي من املاحقة 
القضائية فى حال توقيعه على االتفاقية. كله مرتب. #تيران_وصنافير_

مصرية

■   السيسي باع ودستورية عدلي منصور حمت الصفقة

باريس،  إفطار في  إيمانويل ماكرون، خالل حفل  الفرنسي،  الرئيس  دعا 
أول من أمس، مسؤولي الديانة اإلسالمية في فرنسا إلى القيام بدورهم 
األولى منذ 10  المرة  الكراهية واالنعزالية«. وهذه  في »محاربة دعاة 
السنوي  اإلفطار  حفل  في  فرنسي  رئيس  فيها  يشارك  التي  سنوات 
ديانة  أكبر  ثاني  تمثل  التي  الهيئة  اإلسالمية،  للديانة  الفرنسي  للمجلس 
اإلسالمية  والسلطات  العامة  السلطات  أن  ماكرون  وأكد  فرنسا.  في 

لديها »معارك مشتركة تخوضها«.

أول إفطار للرئيس
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وقود مصري لكهرباء غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

سمحت السلطات املصرية، أمس 
بــدخــول  مـــــرة،  ــاء، وألول  ــ ــعـ ــ األربـ
ــدد مــــن الـــشـــاحـــنـــات املــحــمــلــة  ــ عــ
بالسوالر الصناعي الخاص بمحطة توليد 
الــقــطــاع، عبر معبر  الــوحــيــدة فــي  الكهرباء 

رفح البري.
وقـــال وائـــل أبـــو مــحــســن، مــديــر اإلعــــام في 
الــجــديــد«، إن  »العربي  لـ الــبــري،  معبر رفــح 
عــدد الــشــاحــنــات الــتــي وصــلــت إلــى القطاع 
يقدر بثماني، تحمل نصف مليون لتر من 
السوالر، متوقعا أن يصل إجمالي الكميات 
إلى مليون لتر بعد وصول كافة الشاحنات.
ــو مــحــســن اســـتـــمـــرار فــتــح معبر  ــح أبــ ــ ورجـ
القطاع باألراضي  الــذي يربط  البري،  رفــح 
املــصــريــة، حــتــى الــســبــت املــقــبــل، الســتــمــرار 
تدفق كميات السوالر لصالح محطة توليد 
الكهرباء بغزة، الفتا إلى أن هناك ترتيبات 
خــاصــة فــي مــا بــعــد ســتــحــدد آلــيــات فتحه 

لدخول الوقود. وبحسب مصادر حكومية 
رسمية، فإن إدخال السوالر لصالح املحطة 
ــًرا، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــاء بـــعـــد تـــفـــاهـــمـــات تـــمـــت أخـ ــ جـ
دفــع ثمنه لصالح  سيجري توريده مقابل 
ــل اســـتـــمـــرار  ــ ــــي ظـ الـــســـلـــطـــات املــــصــــريــــة، فـ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي فـــرض ضــرائــب 
باهظة على السوالر املورد لصالح محطة 

توليد كهرباء غزة.
الكهربائي  الــتــيــار  انــقــطــاع  أزمـــة  وتفاقمت 
أخيًرا بشكل كبير، إذ يقتصر عدد ساعات 
وصــــل الــتــيــار الــيــومــي عــلــى ســاعــتــني إلــى 
ثاثة في أفضل األحوال، فيما تزيد ساعات 
االنــقــطــاع عــن 16 ســاعــة يــومــيــًا، حــيــث بــدأ 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي تــقــلــيــص كــمــيــات  ــتـ ــ االحـ
ــزة الــــــــواردة لــهــا عــبــر الــخــطــوط  كـــهـــربـــاء غــ
ــة اســـتـــجـــابـــة لــطــلــب الــســلــطــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الفلسطينية وقف حسم ثمنها من عائدات 

املقاصة الخاصة بها.
وعائدات املقاصة هي الضرائب والجمارك 
الــتــي تــجــبــيــهــا إســرائــيــل لــصــالــح السلطة 

ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــن الــــبــــضــــائــــع والــــســــلــــع  ــفـ الـ
املستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وتمر من خال املعابر واملوانئ الخاضعة 

لسيطرة االحتال.
وخال العام املاضي، بلغ إجمالي إيرادات 
الفلسطينية 8.87 مليارات شيكل  املقاصة 

)2.44 مليار دوالر(. 
 

ّ
ورغــم وصــول الــوقــود ملحطة التوليد، فــإن

التوقعات في غــزة تشير إلــى عــودة العمل 
بــجــدول 6 ســاعــات مــقــابــل 12 ســاعــة قطع، 
االنقطاعات  نتيجة  أفــضــل،  بشكل  ولــيــس 
والتخفيض  املــصــريــة  لــلــخــطــوط  املــتــكــررة 
اإلســرائــيــلــي للخطوط الـــذي بـــدأ مــنــذ يــوم 

اإلثنني املاضي.
وواصلت سلطات االحتال عملية تقليص 
الكهرباء، أمس، لليوم الثالث على التوالي، 
إلــى جانب  تقليص خطني إضافيني،  ليتم 
ــرى تـــقـــلـــيـــصـــهـــا خــــال  ــ ــ أربـــــعـــــة خــــطــــوط جـ
ــاضــــيــــني، لــتــنــخــفــض كــمــيــات  الــــيــــومــــني املــ
الــكــهــربــاء مـــن 120 مـــيـــغـــاواط لــتــصــبــح 88 

مــيــغــاواط فــقــط، وســط تــوقــعــات باستمرار 
عملية التقليص.

منذ  إسرائيليًا  املحاصر  القطاع،  ويحتاج 
فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية 
عام 2006، لنحو 500 ميغاواط من الكهرباء 
يتوفر حاليًا  بينما ال  الــســاعــة،  مـــدار  على 
منها بعد توقف محطة توليد كهرباء غزة 
عـــن الــعــمــل ســـوى 150 مــيــغــاواط فـــي حــال 

انتظمت الخطوط املصرية.
وتأتي كهرباء غزة من ثاثة مصادر، وهي: 
مــيــغــاواط، وخطوط  محطة غــزة بنحو 80 
كــهــربــاء قـــادمـــة مـــن االحـــتـــال بــمــقــدار 120 

ميغاواط، وأخرى مصرية بـ22 ميغاواط.
كـــان محمد ثــابــت، مــديــر الــعــاقــات العامة 
ــــام فـــي شــركــة تـــوزيـــع الــكــهــربــاء، قد  واإلعــ
الــجــديــد«، يوم  »العربي  لـ فــي تصريح  قــال 
الفنية تتوقع  الطواقم  الثاثاء املاضي، إن 
في  املتوفرة  الكهرباء  كميات  تنخفض  أن 
عملية  انتهاء  بعد   %80 مــن  ألكثر  القطاع 

التقليص من جانب إسرائيل.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــال مــحــمــد الـــرعـــيـــض، رئـــيـــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة في  قــ
طرابلس إن مصانع القطاع الخاص في ليبيا مهددة 
ــة، فــــي ظــــل عـــدم  ــ ــيـ ــ ــر املـــــــواد األولـ ــعـــدم تـــوفـ بــــاإلغــــاق لـ
الحصول على اعتمادات مستندية لاستيراد، مشيرًا 
إلى أن بعض مصانع األلبان والزيوت أغلقت بالفعل 
»الــعــربــي  ــاف الــرعــيــض فـــي تــصــريــح لـــ ــ أبـــوابـــهـــا. وأضـ
املستندية من قبل املصرف  »االعتمادات  إن  الجديد«، 
ــــزي بــــاتــــت ُتـــعـــطـــى عـــبـــر الــــعــــاقــــات الــشــخــصــيــة  ــركـ ــ املـ
والــواســطــة  فــي أغلب األحــيــان«. ولــم يتسن الحصول 

على تعليق من مصرف ليبيا املركزي على تصريحات 
التجارية، فيما أشــار مسؤول مصرفي  الغرفة  رئيس 

إلى أن هناك إجراءات مشددة  في فتح االعتمادات.
واالعــتــمــاد املــســتــنــدي، هــو تــعــهــد مــكــتــوب صــــادر من 
الطلب( لصالح  )مقدم  املشتري  بناء على طلب  البنك 
الــبــائــع )املــســتــفــيــد(. ويــلــتــزم الــبــنــك بــمــوجــبــه بــالــوفــاء 
بــمــبــلــغ مـــحـــدد خــــال فـــتـــرة مــعــيــنــة مــتــى قــــدم الــبــائــع 
لتعليمات  مطابقة  تــكــون  أن  على  السلعة  مستندات 
استيراد معظم  على  ليبيا  وتعتمد  االعتماد.  شــروط 
احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع. وتدعم 
الحكومة سعر الدوالر الستيراد السلع األساسية من 

الــخــارج. ويبلغ سعر صــرف الـــدوالر رسميًا نحو 1.4 
دينار، بينما يتجاوز في السوق السوداء الـ 8 دنانير.

ــيـــة وإغـــــــاق املـــوانـــئ  ــنـ ــم تــــــردي األوضــــــــاع األمـ ــاهــ وســ
والـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة خــــال ســـت ســـنـــوات مــاضــيــة إلــى 
احتياطاته من  استخدام  إلــى  املــركــزي  املصرف  لجوء 
دوالر  مليار   116 من  انخفض  والــذي  األجنبي،  النقد 

عام 2013 إلى 58 مليار دوالر عام 2016.
وكــــان ديــــوان املــحــاســبــة قــد كــشــف فــي تــقــريــر لــه نشر 
الــجــاري، أن إجمالي املبالغ  العام  في وقــت سابق من 
بصفقات  املتعلقة  املستندية  االعتمادات  عبر  املهربة 
إلــى 570 مليون دوالر حتى نهاية  االســتــيــراد، وصــل 

نوفمبر/تشرين الثاني من العام املاضي 2016. وذكر 
ــــوان املــحــاســبــة فـــي الــتــقــريــر الــــذي حــصــل »الــعــربــي  ديـ
الجديد« على نسخة منه، أن هذه املستندات تعود إلى 
81 شركة محلية قامت بـ 3711 تحويًا، وذلــك بعدما 
قام مصرف ليبيا املركزي بتغذية املصارف التجارية 

بـ 7.2 مليارات دوالر خال العام املاضي.
وأوضح أن 86% من االعتمادات املستندية تم تهريبها 
لــلــخــارج و14% فــقــط تــم اســتــخــدامــهــا لــتــوريــد السلع. 
وتمت عمليات التحويل، وفق التقرير، إلى أربع جهات 
باإلضافة  وتــونــس،  والــشــارقــة  دبــي وعجمان  عربية، 

إلى تركيا وسويسرا ومالطا وهونغ كونغ.

توقف مصانع أغذية في ليبيا لتعطل استيراد الخامات

استثمارات 
بـ 2.2 مليار دوالر إليران

قال افروز بهرامي، املدير العام 
لالستثمارات األجنبية في وزارة 

الصناعة واملناجم والتجارة 
اإليرانية، إن بالده استقطبت 
استثمارات أجنبية بنحو 18 

مليار دوالر خالل السنوات األربع 
األخيرة لنحو 263 مشروعا، كانت 

حصة املناجم والتجارة منها 178 
مشروعًا برأس مال 8 مليارات 

دوالر. وأضاف بهرامي لوكالة أنباء 
الجمهورية اإلسالمية »ارنا«، أمس، 

أن معدل االستثمارات األجنبية 
في البالد خالل السنوات العشرين 
املاضية، بلغ ملياري دوالر سنويًا، 

في حني أن هذا الرقم سجل نموًا 
ملحوظا بعد تنفيذ االتفاق النووي 

منتصف 2015. 

قانون للمعامالت 
اإللكترونية في فلسطين

أعلن عالم موسى وزير االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات، أن الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس، صادق 
على قانون املعامالت اإللكترونية، 

والذي يعمل على توفير الحماية 
للمعامالت اإللكترونية للقطاعني 

الخاص والعام. وأكد موسى أهمية 
القانون في التغلب على الحالة 

االستثنائية التي يعيشها الشعب 
تحت االحتالل وتقطيع أوصال 

الوطن عدا عن انتشار الفلسطينيني 
في املنافي، موضحا أن القانون 

سيسهل على املواطن أن يحصل 
على الوثائق والخدمات التي 

يريدها، األمر الذي يعني أيضًا 
توفير الجهد والوقت واملال وضمان 

الحقوق. وأشار إلى أن القانون 
الجديد سيوفر الغطاء والحماية 
القانونية للخدمات اإللكترونية، 
وسيشجع على طرح املزيد من 
هذه الخدمات التي تسهل على 

املواطن إنجاز معامالته إلكترونيًا، 
مؤكدًا جاهزية برنامج الحكومة 

اإللكترونية في الوزارة لطرح العديد 
من الخدمات اإللكترونية للمواطن 
حيث كان غياب هذا القانون أحد 

معيقاتها.

عمان: 81 منشأة 
فندقية جديدة

قال محمد بن محمود الزدجالي، 
مدير عام خدمات املستثمرين 

وإدارة الجودة في وزارة السياحة 
العمانية، إنه من املتوقع افتتاح 81 
منشأة فندقية جديدة في السلطنة 
خالل العامني الحالي واملقبل، منها 

38 منشأة في العاصمة مسقط.
وأضاف الزدجالي، أن جهود وزارة 

السياحة تتواصل بوتيرة متسارعة 
في تهيئة ُسبل االستثمار في 

إقامة املشاريع الفندقية بالسلطنة، 
مشيرا إلى أن إجمالي العرض في 

الغرف الفندقية بنهاية العام املاضي 
2016 بلغ 18.8 ألف غرفة فندقية، 

توزعت في ربوع السلطنة.
ولفت إلى أنه رغم األوضاع 

االقتصادية املتذبذبة في املنطقة 
جراء انخفاض أسعار النفط وبطء 
النمو في االستثمار، إال أن املجال 

السياحي في السلطنة يشهد 
حراكا وطلبا متزايدا.

أخبار

السنغال 
األسرع نموًا 
في أفريقيا

القارة السمراء.  الــدول األســرع نموًا في  العامني املاضيني، ليعد بذلك من  أفريقيا، محققًا 6.5% خــال  يشهد االقتصاد السنغالي نموًا كبيرا، بني دول غــرب 
وبحسب بيانات أوردتها وكالة األناضول، أمس، فإن االقتصاد السنغالي يحتل املرتبة الـ 119 عامليًا. وعلى عكس البلدان املجاورة، فإن السنغال تمكنت إلى حد 
كبير من حل مشاكل البنية التحتية، وبدأت التركيز في مشاريع كبرى ال سيما املطارات والسكك الحديدية والطرق السريعة. ويشكل التعدين والبناء والسياحة 
والثروة السمكية والزراعة، البنية األساسية لاقتصاد السنغالي. وتركز الصادرات الرئيسية للباد على الذهب والفوسفات والنفط، واألسماك، في حني يعتمد 

استيرادها على األرز، والقمح، والسيارات، واألدوية. 
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الجزائر ـ حمزة الكحال

ــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ بـــــــــــدأت الــــــعــــــائــــــات الـ
ــبــــال عــيــد  ــقــ ــتــ تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا الســ
الفطر، من خال تجهيز الحلويات 
التقليدية وشراء املابس الجديدة لألطفال، 
إضافة إلى املواد الغذائية واسعة االستهاك، 
لــتــضــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى جـــيـــوب الـــعـــديـــد من 
ــر الــفــقــيــرة، أو ذات الــدخــل املـــحـــدود، بل  األسـ
تضررت حتى الطبقات املتوسطة من تنامي 

مصاريف هذه املناسبة.
ــة ثــقــل  ــريـ ــزائـ ــر الـــجـ ــ وتــــواجــــه كــثــيــر مــــن األســ
ــراء  مـــصـــاريـــف عــيــد الــفــطــر الـــتـــي تــتــطــلــب شـ
مــابــس لــألطــفــال خـــاصـــة، بــعــد مــــرور شهر 

كامل أنفق فيه الجزائريون بسخاء.
ويقول عبد النور مغني، متقاعد وأب لثاثة 
إن  الجديد«  لـ«العربي  أبناء، في تصريحات 
كسوة العيد كلفته قرابة 35 ألف دينار )318 
دوالرًا( ولـــم يــكــمــل بــعــد شــرائــهــا كــامــلــة، في 
ألف  قرابة 50  التقاعد  راتبه بعد  يبلغ  وقــت 

دينار )454 دوالرًا(.
بــلــغ شهر  إن  ــا  بـــأنـــه »مــ الـــنـــور  وأردف عــبــد 
الــذي تصرف فيه األســر الجزائرية  رمــضــان 
ــكــــر فــي  ــتـــى بـــــــدأت أفــ ــقــــود، حـ ــنــ ــيـــرًا مــــن الــ ــثـ كـ
مــصــاريــف عــيــد الــفــطــر، الـــذي بــــدوره يتطلب 
اقــتــنــاء املــابــس الــجــديــدة لــألهــل واألطـــفـــال، 
ال أدري كــيــف ســأكــمــل شــهــر يــولــيــو )تــمــوز( 
القادم وقد أنفقت قرابة 80% من الراتب الذي 

قبضته في 17 يونيو )حزيران(«.
الـــحـــالـــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا عــبــد الـــنـــور مــغــنــي، 
يعيشها مئات آالف الجزائرين من أصحاب 
الــدخــل املــتــوســط والــضــعــيــف، الــذيــن اضطر 
ــواد األعــــظــــم مـــنـــهـــم إلـــــى ولـــــــوج دوامـــــة  ــ ــسـ ــ الـ
الــقــروض مــن أجــل مواجهة مصاريف األيــام 

األخيرة من رمضان ومصاريف عيد الفطر.
عمر عــزيــز، وهــو مــوظــف حــراســة فــي إحــدى 

تونس ـ فرح سليم

آخــر بقفزات  إلــى  مــن عيد  التونسيون  يفاجأ 
كــبــيــرة فــي أســعــار املــابــس والــحــلــويــات، في 
إطار موجة غاء عامة شملت كل املستلزمات 
املعيشية، مــا يــدفــع كــثــيــرًا مــن األســـر لتغيير 
يحل  الـــذي  الفطر  بعيد  االحتفالية  عــاداتــهــم 

بعد أيام قليلة.
اللباسي وهو رب عائلة تتكون  يقّدر شكري 
عيد  بمناسبة  إنفاقه  أفــراد حجم  من خمسة 
وهو  دوالر(،   300( ديــنــارًا   740 بنحو  الفطر 
تــقــريــبــا راتـــــب مـــوظـــف مــتــوســط فـــي الــقــطــاع 
الـــحـــكـــومـــي، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن مــــابــــس الــعــيــد 
ألطــفــالــه الــثــاثــة نــاهــزت الــــ 450 ديــنــارًا )180 
لــشــراء  يـــذهـــب  املــبــلــغ  بـــاقـــي  بــيــنــمــا  دوالرًا(، 

املــؤســســات الــعــمــومــيــة، وأب لــطــفــلــن، واحــد 
مــن الــجــزائــريــن الــذيــن ُجــلــبــوا كــراهــيــة على 
إنه  الجديد«  لـ«العربي  قال  االقتراض، حيث 
بات »مدمنا« على االقتراض الذي يمكنه من 
مــواجــهــة كثير مــن مــصــاريــف شــهــر رمــضــان 
وعيد الفطر. واستدرك عمر عزيز: »أتقاضى 
ألــف ديــنــار )200 دوالر(  راتــبــا ال يتعدى 22 
وتقدر كسوة العيد للطفل الواحد بن 7 آالف 
و10 آالف ديــنــار، أي أن شــراء مابس العيد 
ألبــنــائــي سيكلفني راتــبــي وأكــثــر، لـــذا يجب 
علي أن أقترض من أهلي أو أصدقائي حتى 

ال أحرم أبنائي من فرحة العيد«.
ــيـــس جــمــعــيــة الـــتـــجـــار والــحــرفــيــن  ــال رئـ ــ وقــ
ــر بـــــلـــــنـــــوار، إن  ــ ــاهـ ــ ــاج طـ ــ ــحــ ــ ــــن الــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
الجزائرين ينفقون حوالى 100 مليار دينار 
األطــفــال  مــابــس  لــشــراء  مليون دوالر(   900(

في مناسبة عيد الفطر.
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وأرجـــــع فـــي تــصــريــح لـ
أســبــاب ارتــفــاع سعر املــابــس بالجزائر إلى 
انخفاض قيمة الدينار، كون نسبة 80% من 

األلبسة التي تعرض في الجزائر مستوردة.
 وأضاف بلنوار، أن سوق املابس بالجزائر 
مقسمة إلى ثاثة أقسام وفي املرتبة األولى 
الكبرى  الحصة  تأخذ  التي  األطــفــال  مابس 

الــحــلــويــات ومـــصـــاريـــف الــتــنــقــل إلــــى مسقط 
العطلة  لقضاء  التونسي  الــجــنــوب  فــي  رأســـه 
مع عائلته. يقول شكري في حديث لـ«العربي 
الجديد« إنه سيحتاج إلى شهرين على األقل 
ــه املـــالـــي لــيــجــد نــفــســه مــرة  الســـتـــرجـــاع تـــوازنـ
ثانية فــي مــواجــهــة مــصــاريــف عـــودة املـــدارس 

مــن بــعــدهــا تليها مــابــس الــنــســاء ومـــن ثمة 
الــرجــال. وفــي السياق، عرفت أسعار  مابس 
املــكــســرات ومــســتــلــزمــات الــحــلــويــات ارتــفــاعــا 
ــن حـــلـــول مــنــاســبــة  حــــــادًا عـــلـــى بـــعـــد أيــــــام مــ
العيد، إذ تبقى العائات ذات الدخل البسيط 
ــأزق مـــع املــنــاســبــات الـــتـــي تــكــثــر فيها  ــ فـــي مـ
املــشــتــريــات، ويــكــثــر فــيــهــا الــنــســاء مـــن صنع 
ارتفاع  السنة  هــذه  املاحظ  ومــن  الحلويات. 
سعر املكسرات ال سيما اللوز الذي بلغ سعره 
1400 دينار للكيلوغرام الواحد )12 دوالرًا(، 
من  لكيلوغرام  دوالرًا(   13.63( دينار  و1500 
اللوز »شــرائــح«، أما الجوز بلغ سعره 2000 

دينار )18.18 دوالرًا( للكيلوغرام الواحد. 
وإلى ذلك قالت أم الخير ربة بيت لـ »العربي 
الـــجـــديـــد« إن »األمـــــر لــيــس بــالــســهــل خــاصــة 
لــلــذيــن ينفقون عــلــى عــائــات كــبــيــرة، فــمــواد 
الــحــلــويــات وحــدهــا تكلف أحــيــانــا قــرابــة 10 
آالف دينار )90 دوالرًا( يضاف إليها مابس 
العيد لــألطــفــال واألهـــل ومــصــاريــف الخضر 
والفواكه، ال أدري كم يجب ملواطن من أموال 
الــيــوم«. ووســط هــذا املشهد  للعيش بكرامة 
االستهاكي واإلنفاقي للجزائرين استعدادًا 
لــعــيــد الـــفـــطـــر، يــــرى املــحــلــلــون أن الــعــائــات 
الــجــزائــريــة ال تــــزال تــتــعــامــل مـــع املــنــاســبــات 
ــيـــة بـــحـــســـاســـيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــفـــرطـــة،  ــنـ الـــديـ

تكلفهم أحيانا كل ما في جيوبهم.
ــردة أســتــاذ  وإلـــــى ذلـــــك، يـــقـــول عــيــســى بــــوجــ
جــامــعــي فـــي عــلــم االجـــتـــمـــاع واملــخــتــص في 
في  للجزائرين،  االستهاكي  النمط  دراســـة 
تــصــريــحــات لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن املــواطــن 
الـــجـــزائـــري بــــات ُيــحــّمــل نــفــســه مـــا ال يطيقه 
جيبه وذلك تحت ضغط األســرة واألبناء أي 
املجتمع.  ويضيف نفس املتحدث أن »املواطن 
تحت ضغط املجتمع يضطر طوعا أو كراهية 
منه إلى مجاراة من هم أكثر منه قدرة مالية، 
رغــم أن وضعه االقــتــصــادي ال يتيح لــه ذلــك، 
وهـــو لــيــس مــرغــمــا عــلــى فــعــلــه لـــوال ضــغــوط 
يتكرر  القريب، وهو مشهد  واملحيط  األبناء 
أو موسمية كاألفراح  في كل مناسبة دينية 

والعطل وغير ذلك«.
وبلغت نسبة التضخم في الجزائر 8% نهاية 
الــســنــة املـــاضـــيـــة، و7% فـــي األشـــهـــر الــثــاثــة 
األولــــى مــن الــســنــة الــحــالــيــة، فــي وقـــت كانت 
قانون  فــي  فقط   %4 نسبة  تتوقع  الحكومة 

املوازنة العامة للسنة الحالية.
الدين،  الخبير االقتصادي، جمال نور  وقــال 
الجزائر  الــرواتــب في  إن  في تصريح سابق، 
لــم تــســايــر الــتــطــورات الــتــي فــرضــتــهــا األزمـــة 

املالية، حيث لم ترتفع األجور منذ 2011.

املقبل.  أيــلــول  فــي سبتمبر/  وعــيــد األضــحــى 
تقليص حجم  فــي  أن مجهوداته  إلــى  ويشير 
نــفــقــات عــيــد الــفــطــر لــم تــنــجــح، بسبب ارتــفــاع 
املحافظة على  األسعار وإصــرار عائلته على 

كل العادات املتعلقة بهذه املناسبة.
ــار املـــابـــس  ــ ــعـ ــ ــة إلــــــى ارتـــــفـــــاع أسـ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ وبـ
بــمــخــتــلــف مـــاركـــاتـــهـــا املــحــلــيــة واملـــســـتـــوردة 
يشتكي الــتــونــســيــون، هــذا الــعــام، مــن صعود 
الجافة  والفواكه  التقليدية  الحلويات  أسعار 
بالرغم من تحديد وزارة التجارة هامش ربح 
لهذه السلع. ومنذ 8 يونيو/ حزيران الجاري، 
تــحــديــد  ــتــــجــــارة  والــ الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  قــــــررت 
هوامش الربح القصوى للفواكه الجافة على 
مستوى التوزيع، وذلك في إطار تنظيم حركة 
األســــــــواق. وتـــرجـــع نـــرجـــس كـــمـــون، صــاحــبــة 

مصنع للحلويات ارتفاع األسعار إلى أن أغلب 
مستلزمات اإلنتاج مستوردة من الخارج على 
ــرار الــفــســتــق والــصــنــوبــر الــحــلــبــي وغــيــرهــا  غــ
مــــا يــجــعــلــهــا تـــتـــأثـــر بـــتـــراجـــع ســـعـــر الــعــمــلــة 
لـ«العربي الجديد«  التونسية. وتقول نرجس 
إن مــصــانــع الــحــلــويــات تسعى إلـــى الــحــد من 
هــامــش الــربــح مــع إقــــرار بــعــض التخفيضات 
الكلفة  ارتــفــاع  أن  غير  الــفــطــر،  عيد  بمناسبة 
يدفعها إلى اعتماد األسعار الحالية، مشيرة 
إلـــى أن تــحــديــد هــامــش ربـــح الــفــواكــه الــجــافــة 
مــن قــبــل وزارة الــتــجــارة لــم يسجل لــه أي أثــر 
ــار.  وعــلــى أعـــتـــاب عيد  ــعــ عــلــى مــســتــوى األســ
الفطر تزداد في مجمل املحافظات التونسية، 
املناسبة، وسط رغبة  لتلك  االستعداد  وتيرة 
املواطنن في توفير مستلزمات هذه املناسبة 
ويعتبر  لاستدانة.  األمــر  اضطرهم  لو  حتى 
حــســن الــــزرقــــونــــي، الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، أن 
يتخلى  أنــه ال  التونسي  املجتمع  مــن صــفــات 
بسهولة  واألســريــة  االستهاكية  عــاداتــه  عــن 
بــالــرغــم مــن الــوضــع االقــتــصــادي الصعب في 
الباد. ويقول الزرقوني لـ«العربي الجديد« إن 
نسبة التضخم ستواصل املنحى التصاعدي 
الــقــادمــة، نتيجة توالي   خــال األشــهــر الثاثة 
 عـــن تسجيل 

ً
املــــواســــم االســـتـــهـــاكـــيـــة، فـــضـــا

ارتفاع في نسبة اإلقبال على االستدانة لدى 
االجتماعية  الضمانات  وصناديق  املــصــارف 

ملجابهة هذه الفترة.
وحـــســـب املـــرصـــد الــتــونــســي لــاقــتــصــاد فقد 
ســجــلــت املــابــس أعــلــى مــعــدالت تــضــخــم منذ 
ســنــة 2010 إلـــى نــهــايــة أبــريــل/نــيــســان 2017، 
بالنسبة  األمــر  وكــذلــك   ،%60.6 بنسبة  لتقفز 

لإلكسسوارات التي زادت بنحو %70.
ويـــقـــول عــبــد الـــقـــادر الـــديـــمـــومـــي، مـــديـــر عــام 
املــنــافــســة واألبـــحـــاث االقــتــصــاديــة فــي وزارة 
الــتــجــارة، إن أســعــار املــابــس واألحــذيــة حرة 
ــقـــاعـــدة الــــعــــرض والـــطـــلـــب،  وتـــخـــضـــع فـــقـــط لـ
مــضــيــفــا أن الـــــــوزارة اتـــخـــذت عــــدة إجـــــراءات 
لحماية املستهلك التونسي من كل التجاوزات 
ــن شـــأنـــهـــا أن تـــضـــر بــــــه. ويـــوضـــح  ــ ــي مـ ــتــ الــ

الــديــمــومــي أن مـــن بـــن اإلجــــــــراءات املــتــبــعــة، 
تــكــلــيــف مــجــمــوعــة مــــن الــــفــــرق االقـــتـــصـــاديـــة 
بــإقــلــيــم تـــونـــس الـــكـــبـــرى وبــمــخــتــلــف جــهــات 
الباد ملتابعة مدى احترام أصحاب املحات 
التجار  بها  التزم  التي  للتنزيات  التجارية 

منذ 12 يونيو/حزيران الجاري.
وتـــحـــاول املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
والــــــــوزارات تــخــفــيــف األعـــبـــاء عــلــى موظفيها 
خال فترة األعياد بتمكينهم من منح وحوافز 
استثنائية تتراوح بن 150 و400 دينار )بن 
62 و166 دوالرًا( بحسب حجم املؤسسة وعدد 
للمعهد  البحثية  النتائج  وتفيد  موظفيها. 
االستدانة  ظــاهــرة  حــول  لاستهاك  الوطني 
األسرية، أن نحو 800 ألف أسرة حاصلة على 
قروض مصرفية من مجموع 2.7 مليون أسرة 
عام  للسكان  العام  التعداد  في  إحصاؤها  تم 

2014، أي ما يمثل 29% من إجمالي األسر.
ويــشــهــد االدخـــــار الــعــائــلــي الــــذي يــمــثــل ربــع 
االدخـــــــار فـــي تـــونـــس تـــراجـــعـــا مـــن عــــام إلــى 
ــر، بــســبــب تـــآكـــل الــطــبــقــة الــوســطــى الــتــي  ــ آخـ
كـــانـــت تــمــثــل نــحــو 80% مـــن املــجــتــمــع، قبل 
أن تــتــراجــع إلـــى نــحــو 67% حــالــيــا، بحسب 
ــات مــحــلــيــة. ويــســتــأثــر اقــتــنــاء مسكن  ــ دراســ
جـــديـــد أو تــحــســيــنــه بــالــنــصــيــب األكـــبـــر من 
يصل  بما   %85 بنسبة  التونسين  قـــروض 
إلى 17.7 مليار دينار )7.3 مليارات دوالر(، 
ــــروض املـــوجـــهـــة إلـــــى االســـتـــهـــاك  ــقـ ــ تــلــيــه الـ
دوالر(،  مليون   833( دينار  ملياري  البالغة 
أما املخصصة القتناء السيارات فتبلغ نحو 

293 مليون دينار )122 مليون دوالر(.
وتــشــيــر نــتــائــج الــبــحــث إلــــى أن تــطــور نسبة 
االســتــهــاك فــي الــســنــوات األخــيــرة، ساهم في 
االقتصادية  املحركات  أكبر  أحــد  اإلبــقــاء على 
في ظل تعطل اإلنتاج واالستثمار بالرغم من 
تــداعــيــاتــهــا عــلــى التضخم الـــذي تــفــاقــم خــال 

السنوات الست األخيرة.
وتــعــانــي تــونــس مـــن صــعــوبــات اقــتــصــاديــة، 
مــن   %15.5 مــــن  ــة  ــالـ ــبـــطـ الـ ــعــــدل  مــ ويــــقــــتــــرب 

إجمالي القادرين على العمل.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــدار البيضاء فــي هــذه األيـــام،  ال تخف الــحــركــة فــي متاجر الـ
حيث تبحث جميع األسر عن تأمن كسوة العيد لألطفال.

مــبــاشــرة بــعــد اإلفــطــار وصـــاة الــتــراويــح، تــخــرج األســـر إلــى 
»القيساريات« الشهيرة بالدار البيضاء واملحات التجارية 
أشكال  أحــد  عد 

ُ
ت والقيساريات  املــديــنــة.  فــي وســط  الحديثة 

مئات  منذ  إنــشــاؤهــا  تــم  الــتــي  والحرفية  التجارية  املنشآت 
السنن وال تزال تحتفظ بسمتها التجاري إلى اآلن.

يقول طــارق عالي، املسؤول عن متجر في »موروكو مول«، 
إن األسر بدأت تحل باملركز التجاري األشهر في املغرب منذ 
أسبوع. ويشير إلى أن كثيرًا من األسر تقبل على تأمن كسوة 
العيد ألطفالها، بعد التسهيات التي تقدمها الشركات التي 
والــشــركــات على  الــحــكــومــيــة  اإلدارات  واعـــتـــادت  بــهــا.  تعمل 
رواتبهم،  لديها  للعاملن  كي تحول  األعــيــاد،  مراعاة حلول 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن شــــراء كــســوة األطـــفـــال. وانــطــلــق مــوســم 
التنزيات في املركز التجاري »مــوروكــو مــول«، وهــو تقليد 
درج عليه هــذا املتجر في األعــوام األخــيــرة، في ظل املنافسة 
في  و«قيساريات«  أخــرى  تجارية  مراكز  من  يواجهها  التي 
الــجــائــلــون للخضر  الــبــاعــة  األحــيــاء الشعبية. وبــعــدمــا كـــان 
والفواكه واألجبان، يحتلون الشوارع واألزقة بدرب السلطان 
ضـــيـــف إلــيــهــم فـــي األيــــام 

ُ
ــان، أ ــدار الــبــيــضــاء خــــال رمـــضـ ــالـ بـ

األخيرة آخرون يعرضون مابس األطفال، ما يشكل منافسة 
حــقــيــقــة لــلــمــحــات الــتــجــاريــة. وتــســتــجــيــب الـــســـوق املــغــربــيــة 
لجميع موازنات األســر، فهناك العامات التجارية األصيلة 

وهناك املابس املقلدة التي يوفرها القطاع غير الرسمي.
رقم  واأللــبــســة،  النسيج  لصناعة  املغربية  الجمعية  وتــقــدر 
املعامات في السوق املحلية لأللبسة بأربعة مليارات دوالر، 

جزء كبير منه يحققه املستوردون.
وتــغــلــب املـــابـــس املـــســـتـــوردة فـــي الـــســـوق املــغــربــيــة، خــاصــة 
التركية منها التي أضحت لها محات تميزها في األسواق 

املشرف  شاهيد،  توفيق  ويذهب  البيضاء.  بــالــدار  الشهيرة 
على محل تجاري بسوق القريعة الشهير، إلى أن تلك املابس 
ال يمكن تمييزها عن املاركات التي تأتي من أوروبا. ويشير 
يــكــون السعر مناسبا، حتى  إلــى أن األســـر تــحــرص على أن 
تتمكن من تلبية أذواق أبنائها، الذين يحرصون على اختيار 
ما يناسبهم دون وصاية ذويهم. وتعتبر السيدة زينب، التي 
ترافق ابنيها إلي أحد املحات بـ »القريعة«، أن كسوة العيد 
قد تستزف 40% من راتب الــزوج الذي يصل إلى خمسمائة 
دوالر. هي تعتبر أنه كلما انتظرت األسر إلى األيام األخيرة 
بأسعار مرتفعة، بسبب  للشراء  كلما اضطرت  من رمضان، 
زيادة الطلب على كسوة العيد. ويشير طارق العالي، إلى أن 
كثيرًا من األسر، أصبحت تشتري كسوة العيد قبل رمضان، 

خاصة في فترات التنزيات في املتاجر الكبرى.
اإلنفاق  أن  الحظت  للتخطيط،  السامية  املندوبية  وكــانــت 
على املابس، يتراجع بنسبة 13% في رمضان، حيث تركز 
أكثر على الغذاء. غير أنه يتضح، حسب توفيق شاهيد، أن 
تلك األسر تضطر إلى إسعاد أطفالها، ببذل كثير من املال 
من أجل كسوة العيد. وتستطيع العديد من ربات البيوت، 
ــال لــكــســوة الــعــيــد عــبــر تــقــلــيــد ســائــد فـــي األحــيــاء  تــأمــن املــ
الشعبية، والذي يعرف بـ »دارت«. ويقوم ذلك التقليد، على 
االتفاق بن عدد معلوم من ربــات البيوت على جمع قسط 
مــن املـــال، يسلم ألحــداهــن مــرة فــي الشهر، على أن تتسلمه 
أخــــرى فــي الــشــهــر الــتــالــي. ويــؤكــد شــاهــيــد، أن عــيــد الفطر 
يساهم بشكل حاسم في إنعاش تجارة األلبسة في سوق 
ــام األخــــرى على  »الــقــريــعــة«، فــي ظــل حـــرص األســـر فــي األيــ
تــوزيــع إيـــراداتـــهـــا بــن الـــغـــذاء واملـــــدارس الــخــاصــة وصحة 
األطفال، حيث يصبح شراء املابس نوعا من الترف. ورغم 
تنامي صــادرات املغرب من املابس، فإن العاملن في هذه 
الصناعة يشكون من هيمنة املهربن على السوق املحلية، 
مــمــا يــزيــد قلقهم مــن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى اســتــيــعــاب الــســوق 

املغربية، حال حدوث أي اضطرابات في أسواق التصدير.

تجهيزات عيد الفطر 
تقضي على رواتب الجزائريين

توقعات بركود في األسواقكلفة مستلزمات عيد الفطر تلتهم رواتب موظفي تونس

إقبال على شراء مالبس األطفال )كريستوفر لي/Getty(ارتفاع كبير في أسعار المالبس )فاروق باطشي/فرانس برس(

ارتفاع أسعار مستلزمات العيد يستنزف ميزانيات األسر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

كسوة األطفال تشغل األسر

تواجه كثير من األسر 
الجزائرية ثقل مصاريف 
عيد الفطر، بعد مرور 
شهر كامل أنفق فيه 
الجزائريون بسخاء، ما 

يُجبر كثيرًا منهم على 
االقتراض

ارتفاع التضخم 
في البحرين %0.7

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك )التضخم( في 
مملكة البحرين على أساس سنوي، خالل 

شهر مايو/أيار املاضي، بنسبة %0.7، 
مقارنة مع نفس الشهر من 2016.

وذكرت بيانات هيئة املعلومات والحكومة 
اإللكترونية البحرينية )حكومية(، أن الرقم 

القياسي ألسعار املستهلك بلغ 128.4 نقطة 
الشهر املاضي، مقارنة بـ127.5 نقطة في 
مايو/أيار 2016. وحسب بيانات الهيئة، 
ارتفعت أسعار السكن واملرافق )تشكل 

24% من إنفاق املستهلكني( بنسبة %3.1، 
فيما زادت أسعار التعليم إلى %2.6، 

وأسعار السلع والخدمات األخرى 1.7 %.
في املقابل، تراجعت أسعار الطعام 

واملشروبات غير الكحولية )تشكل %16 
من إنفاق املستهلكني( بنسبة %1.6، 

وأسعار النقل %0.7.

مصر تحاول السيطرة
على العجز

قالت وزارة املالية في مصر، إنها تستهدف 
الحفاظ على نسبة عجز املوازنة عند %9.1 

في السنة املالية املقبلة 2017-2018، رغم 
األعباء املالية الناجمة عن حزمة الحماية 

االجتماعية الجديدة. وتبدأ السنة املالية في 
مصر في األول من يوليو/تموز. وجاءت 

قرارات الحكومة بعدما تضرر املصريون، 
الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير 

معيشتهم اليومية، تضررا شديدا جراء 
تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين 
الثاني، وما تبعه من قفزات غير مسبوقة 

في معدل التضخم الذي تجاوز %30.

العراق يخفض عالوة
بيع النفط

 قالت مصادر تجارية، أمس، إن العراق 
باع أربعة ماليني برميل من خام البصرة 

عبر عطاء في بورصة دبي للطاقة، بما في 
ذلك أول بيع على اإلطالق لخام البصرة 

الثقيل عبر هذه املنصة. وقالوا إن شركة 
تسويق النفط العراقية )سومو( باعت 
شحنة من خام البصرة الثقيل بعالوة 
سعرية 1.18 دوالر للبرميل عن سعر 

البيع الرسمي، وشحنة من خام البصرة 
الخفيف بعالوة 22 سنتا فوق سعر البيع 
الرسمي. ويبلغ حجم كل شحنة مليوني 

برميل للتحميل خالل الفترة بني 26 و28 
أغسطس/آب.

مفاوضات أميركية إلصالح 
النظام الضريبي

يسعى البيت األبيض للتفاوض على 
إجراء إصالح شامل للنظام الضريبي مع 

نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، 
ما سيقلل من املعارضة التي ستواجهها 

هذه اإلصالحات عند التصويت عليها، 
حسبما ذكر أحد كبار مساعدي الرئيس 

دونالد ترامب ألسوشيتد برس. وقال غاري 
كوهن، إن اإلدارة األميركية ال ترغب في 

الدخول في مفاوضات مطولة بعد اإلعالن 
عن هذه اإلصالحات في خريف هذا العام، 
وإنها تهدف إلى إصدار هذه اإلصالحات 
في األسبوعني األولني من سبتمبر/أيلول. 

وكشفت إدارة ترامب في إبريل/نيسان 
املاضي، عن اقتراح قانون من صفحة 

واحدة يهدف إلى خفض ضرائب الشركات 
وتقليص الضرائب على األسر متوسطة 
الدخل وتقليل الضرائب على االستثمار 
وإنهاء الضريبة الفيدرالية على العقارات 

اململوكة لألغنياء.

قفزة في أسهم الشركات 
الصينية الكبرى

ارتفعت املؤشرات الصينية في ختام 
التداوالت أمس، وقفزت أسهم الشركات 

الكبرى ألعلى مستوياتها في 18 شهًرا، 
بعد إعالن »إم إس سي آي« موافقتها على 

ضم األسهم الصينية إلى مؤشرها لألسواق 
الناشئة.  وفي ختام التداوالت، ارتفع مؤشر 
شنغهاي املركب بنسبة 0.50% إلى 3156 

نقطة، فيما تقدم مؤشر »سي إس آي 300« 
بنسبة 1.15% إلى 3587 نقطة، وهو أعلى 

مستوى له منذ نهاية ديسمبر/ كانون األول 
عام 2015.  ويضم مؤشر »سي إس آي« 
أكبر 300 سهم يتم تداولها في بورصتي 
البر الرئيسي للصني شنغهاي وشنتشن.
 ويرى محللون انضمام األسهم الصينية 

 ملؤشرات »إم إس سي آي« العاملية 
كحدث تاريخي للسوق، رغم بقاء التحديات 

التي تواجهها.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%7
في  التضخم  نسبة  بلغت 
السنة  نهاية   %8 الــجــزائــر 
األشهر  في  و%7  الماضية، 
السنة  مــن  األولـــى  الــثــاثــة 
كانت  وقــت  فــي  الحالية، 
نسبة  تتوقع   الحكومة 
ــون  ــان ق ــي  فـ ــط  ــق ف  %4

الموازنة العامة.

عمان ـ زيد الدبيسة

ــال  ــ ــبـ ــ إقـ ــــف  ــعـ ــ إن ضـ مــــــراقــــــبــــــون  ــــول  ــقــ ــ يــ
ــراء فــــي رمـــضـــان  ــ ــشـ ــ ــلـــى الـ األردنـــــيـــــن عـ
كانوا  التي  ذاتها  باملستويات  الــجــاري 
يــنــفــقــون بـــهـــا فــــي هـــــذا الـــشـــهـــر مــــن كــل 
ــارة مــبــكــرة عــلــى موسم  عـــام، أعــطــى إشــ
التي تترقب  لــألســواق  تــجــاري ضعيف 
الــركــود  لتعويض  الــفــطــر  عــيــد  مناسبة 
الذي يحاصرها منذ أشهر. وقال رئيس 
نقابة تجارة األلبسة في األردن، سلطان 
عـــــان، لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك 
تراجعا واضحا في الطلب على األلبسة 
واألحــذيــة هــذه الفترة بسبب األوضــاع 

املعيشية املتردية للمواطنن.
وقدر عان نسبة انخفاض الطلب على 
األلبسة واألحذية بنحو 30% إلى %40، 
املاضي،  العام  من  ذاتها  الفترة  مقارنة 
لــكــنــه قــــال إن صــــرف رواتــــــب املــوظــفــن 
األسبوع الجاري قد يساهم في ارتفاع 
الطلب بعض الشيء على األلبسة ولكنه 

سيبقى دون املستويات املعهودة.
وأوضــــــح عــــان أن املـــحـــات الــتــجــاريــة 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ ــنـــت عــــن تـــخـــفـــيـــضـــات كـ ــلـ أعـ
أسعار مختلف األلبسة واألحذية لجذب 
الــعــمــاء، لــكــن اإلقـــبـــال ال يـــزال ضعيفا، 
الــرســوم والضرائب  ارتــفــاع  إلــى  مشيرا 
املفروضة على هذا القطاع، ما يضعف 

تنافسيته في السوق املحلي.
وقـــال نــائــب رئــيــس غــرفــة تــجــارة األردن 
غــســان خــرفــان، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
الــطــلــب عــلــى املـــــواد الــغــذائــيــة انــخــفــض 
بشكل واضح في رمضان الجاري، حيث 
بــلــغــت نــســبــة االنـــخـــفـــاض 30% خـــال 

األسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
وعزا خرفان ذلك إلى انخفاض القدرات 
املتطلبات  وتراكم  للمواطنن  الشرائية 
أي  تــكــون هــنــاك  أن  املــالــيــة عليهم دون 
إجــــــــــراءات تـــســـتـــهـــدف زيــــــــادة الــــرواتــــب 

أو تــقــديــم مــعــونــات مــالــيــة اســتــثــنــائــيــة 
للموظفن. وقالت مدير مراقبة األسواق 
علي  والــــتــــجــــارة،  الــصــنــاعــة  وزارة  فـــي 
الــــطــــافــــحــــة، إن األســـــعـــــار بـــشـــكـــل عـــام 
ــرارًا بـــاســـتـــثـــنـــاء أســـعـــار  ــقــ ــتــ شـــهـــدت اســ
الــدجــاج املحلي الـــذي ارتــفــعــت أســعــاره 

وتم تحديدها من قبل الحكومة الحقا.
وأضاف أن الوزارة ضبطت حوالي 220 
ارتكبت  تجارية  محات  بحق  مخالفة 
والــتــجــارة  الصناعة  لــقــانــون  مخالفات 
وتـــمـــت إحــالــتــهــا لــلــقــضــاء، مــشــيــرا إلــى 
السلع  وفــرة املخزون االستراتيجي من 
الغذائية، والذي يتخطى الحدود اآلمنة.

وقــــــال مــمــثــلــون لــلــقــطــاع الـــتـــجـــاري إن 
انخفاض الطلب يعود بالدرجة األولى 
إلى تراجع القدرات الشرائية للمواطنن 
والذي أثر مباشرة على نشاط األسواق 
بــخــاف الــحــالــة الــتــي تــكــون عليها في 

هذا التوقيت من كل عام.
ــي بــــاســــم  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــدث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وقـــــــــــــال املـ
املستهلك،  لحماية  الــوطــنــيــة  الجمعية 
ســهــم الـــعـــبـــادي، إن الـــقـــدرات الــشــرائــيــة 
ــة خـــال  ــعـ ــتـــواضـ ــانــــت مـ لـــلـــمـــواطـــنـــن كــ
شهر رمــضــان املــبــارك رغــم توفر السلع 
واملنتجات في األسواق بكميات كبيرة.

ــادة  ــ وأضـــــاف أن تــنــشــيــط الـــســـوق وزيـ
ــبــــال عــلــى شـــــراء الــســلــع يـــأتـــي من  اإلقــ
خـــال زيــــادة دخـــل املــواطــنــن لضمان 
والتجارية  االقتصادية  العجلة  دوران 
على  نفعها  يــعــود  صحيحة  بــصــورة 
ــرفـــي املـــعـــادلـــة ســــــواء املــســتــهــلــك أو  طـ
التاجر، مع التأكيد على إعــادة دراسة 

بعض السلع الرديئة.
وقـــال لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن األوضـــاع 
يؤثر  مــا  تــراجــع مستمر،  فــي  املعيشية 
املــحــصــلــة عــلــى األداء االقــتــصــادي  فـــي 
القطاعات، مشيرًا إلى  ويضر بمختلف 
أن الــحــكــومــة لـــم تــقــم بـــزيـــادة الـــرواتـــب 
منذ سنوات طويلة. وذكر أن املواطنن 

اعتادوا في سنوات سابقة على صرف 
معونات تبلغ حوالي 140 دوالرًا خال 
شــهــر رمــضــان، األمـــر الـــذي كـــان يخفف 
إيجابي  بشكل  وينعكس  األعباء  عنهم 
على السوق، لكن هذه املبادرات توقفت 
ــادي إن  ــبــ ــعــ ــدة أعـــــــــوام. وقـــــــال الــ ــ ــنـــذ عــ مـ
لألردنين  الشرائية  الــقــدرات  انخفاض 
بـــات واضـــحـــا، مــشــيــرا إلـــى ارتـــفـــاع خط 
الفقر في األردن في آخــر عشر سنوات، 
حــيــث إن الــحــكــومــة لـــم تــعــلــن صــراحــة 
آلخــر  وفــقــا  للفقر  الحقيقة  النسبة  عــن 

دراسات أجريت.
وبموجب آخر دارســة أجريت قبل أكثر 
 %14 حينها  الفقر  معدل  بلغ  عقد،  مــن 
فــيــمــا شـــهـــد ارتـــفـــاعـــا كـــبـــيـــرا مـــنـــذ ذلـــك 
والغاء  البطالة  ارتــفــاع  بسبب  الــوقــت، 
الـــــذي طـــــاول كـــافـــة الــســلــع والـــخـــدمـــات، 
إضـــافـــة إلـــى الــضــرائــب والـــرســـوم الــتــي 

يدفعها املواطنون.
الحكومة  أقـــرت  الــجــاري،  الــعــام  ومطلع 
ــــادة ضــريــبــة املــبــيــعــات إلــى  ــة زيـ ــيـ األردنـ
16% على قرابة 2340 سلعة، في مسعى 
لــتــعــزيــز إيــــــــرادات املــمــلــكــة بـــقـــرابـــة 634 
مليون دوالر سنويا جراء هذا اإلجراء. 

كـــمـــا فــــرضــــت الـــحـــكـــومـــة رســــومــــا عــلــى 
ــعـــت الــضــريــبــة الــخــاصــة  الــبــنــزيــن، ورفـ
على السجائر واملشروبات الغازية، لكن 
مجلس الــوزراء تراجع أخيرا عن فرض 

زيادة أخرى على ضريبة املحروقات.
ويهدف برنامج اإلصاح االقتصادي 
إلــى تحقيق تــقــدم فــي جــهــود الضبط 
املــــــالــــــي مــــــن أجــــــــل تـــخـــفـــيـــض الــــديــــن 
ــراءات في  ــ ــ ــم اإلجـ الـــعـــام. وتــتــضــمــن أهـ
ــذا الــــصــــدد إصــــاحــــات فــــي الــنــظــام  ــ هـ
ــادة اإليـــــــــــــرادات، مــثــل  ــ ــزيـ ــ الـــضـــريـــبـــي لـ
ــار اإلعــــفــــاءات الــضــريــبــيــة  ــ ــــاح إطـ إصـ
وتنفيذ  الضريبية،  القاعدة  وتوسيع 
تغييرات هيكلية في مجاالت متعددة 

لدعم التنافسية وزيادة التوظيف.

تقارير عربية

مال وناس

األردننفط

المغرب

المالبس سجلت أعلى 
معدالت خالل األعوام 

الستة األخيرة

ــري  ــ ــــصـ قـــــــــال وزيـــــــــــر املـــــالـــــيـــــة املـ
ــورة( إن  ــــصــ عــمــرو الــجــارحــي )ال
اإلجــــراءات  لحزمة  املــالــيــة  التكلفة 
مليار   75 نحو  تبلغ  االجتماعية 
دوالر(،  مليارات  )نــحــو4.1  جنيه 
العامة  مــا يعني أن حجم مــوازنــة 
 2018  /2017 ــل  ــبــ ــقــ املــ ــي  ــ ــ ــال ــ املــ
البرملان ستبلغ  أمــام  واملــعــروضــة 
)نـــحـــو 66  تـــريـــلـــيـــون جــنــيــه   1.2

مليار دوالر(.
الـــتـــي  اإلجـــــــــــــــراءات  أن  وأضــــــــــاف 
يــســتــفــيــد مــنــهــا أكـــثـــر مـــن %90 
مـــن املـــواطـــنـــني تــشــمــل زيـــــادة في 
ــفــــرد مــــن الــســلــع  ــ مــخــصــصــات ال
الــتــمــويــنــيــة مـــن 21 جــنــيــهــا )1.1 
يرفع  مــا  جنيها،   50 إلــى  دوالر( 
مــخــصــصــات الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
بـــاملـــوازنـــة الــجــديــدة إلـــى نــحــو 85 
مليار جنيه مقابل نحو 47 مليار 

جنيه في العام املالي الجاري.
وأضاف أن تكلفة زيادة املعاشات 
املــقــبــل بنسبة  يــولــيــو/تــمــوز  مـــن 
ما  العامة  الخزانة  15% ستكلف 

بني 23 و24 مليار جنيه.

الحماية 
االجتماعية 

في مصر
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لندن ـ العربي الجديد

الـــذي تعطي الحكومة  الــوقــت  فــي 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وحــــــلــــــفــــــاؤهــــــا جـــل 
»الـــــحـــــصـــــار غــيــر  اهــــتــــمــــامــــهــــم لــــــ
الــقــانــونــي« على قــطــر، يــدخــل اقــتــصــادهــا في 
منعطف خطر خــال العام الــجــاري واألعــوام 
املقبلة، وسط تزايد اإلنفاق وتناقص الدخل 
الــنــفــطــي واخــــتــــاالت مــريــعــة فـــي املــيــزانــيــات 

وميزان املدفوعات وارتفاع الدين العام. 
ــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ نــشــرتــه  ــالـ وحـــســـب مـــســـح لـــوكـ
أمس، فإن االقتصاد السعودي سيشهد أكبر 
العاملية في  املــال  أزمــة  النمو منذ  تباطؤ في 
العام 2007. وتوقع املسح أن ينمو االقتصاد 
الـــســـعـــودي بــنــســبــة 1.5% فــقــط خــــال الــعــام 
الــجــاري. وذكـــر املــســح على الــرغــم مــن خفض 
اإلنفاق الذي أجرته الحكومة، إال أن الحكومة 
ال تزال املوظف األول والرئيسي للمواطنين، 
حــيــث تــوظــف الــحــكــومــة الــســعــوديــة حــوالــى 
اململكة  فــي  العاملة  الــقــوى  مــن إجمالي   %66
يرفض  الخاص  القطاع  يــزال  وال  السعودية، 
تعين املواطنن، حيث يأخذ األجانب حصة 
80% من األجور التي يدفعها القطاع الخاص. 
بتنويع  الــســعــوديــة  الــخــطــط  أن  وهـــذا يعني 
مصادر الدخل وخطط إجبار القطاع الخاص 
ــا يــســمــى  ــام مــ ــظـ بـــســـعـــودة الـــوظـــائـــف عـــبـــر نـ
بالنطاقات، قد ذهبت أدراج الرياح. وضربت 
 على فشل خطط تنويع 

ً
وكالة بلومبيرغ مثا

مـــصـــادر الـــدخـــل بـــمـــشـــروع  مـــركـــز املـــلـــك عبد 
الـــلـــه  املـــالـــي، أو حـــي املــــال الـــســـعـــودي، الـــذي 
أنفقت عليه الحكومة 10 مليارات دوالر، وال 
يــزال مدينة أشــبــاح، حيث ظلت جــل بناياته 
خــالــيــة بـــــدون إيــــجــــار، كــمــا أن عـــمـــال الــبــنــاء 
هــجــروا املــشــروع ألن الــشــركــات لــم تــدفــع لهم 
الحكومة  قــدرة  مرتباتهم، وذلــك بسبب عــدم 
ــــع مــســتــحــقــات شـــركـــات  الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى دفـ
ــي املـــــشـــــروع. فــــي هـــذا  املـــــقـــــاوالت الـــعـــامـــلـــة فــ
الصدد يقول كريسنب هاوز، املدير التنفيذي 
يحدث  لــم  »إذا  انتليجنس«:  »تينكو  بشركة 
إصاح حقيقي ألسس االقتصاد سيكون من 
الصعب على السعودية خلق الوظائف التي 

تحتاجها ملواطنيها«.
من جانبه، يرى مصرف »سامبا« السعودي 
في رؤيته القتصاد اململكة العربية السعودية 
الـــنـــشـــاط  أن   ،»2020 ـ   2017  « أعــــــــوام  بــــن 
بسبب  ضعيفا  سيظل  باململكة  االقــتــصــادي 
ينكمش  أن  متوقعا  الحكومي،  الدعم  خفض 
بالسعودية   النفطي  غير  االقــتــصــادي  النمو 
بــنــســبــة  الــــعــــام 2020،  خـــــال األعـــــــــوام، حـــتـــى 
ــد فــي املــائــة. وهـــو مــا يـــدل عــلــى أن خطة  واحـ
تــنــويــع مــصــادر الــدخــل الــتــي تــعــكــف اململكة 
سلبية  تــداعــيــات  لها  ستكون  تنفيذها  على 
وحتى  العام  االقتصادي  النمو  صعيد  على 
على صعيد نمو االقتصاد غير النفطي الذي 

تسعى لتنفيذ خططه خال األعوام املقبلة. 
ويـــرى تقرير مــصــرف »ســامــبــا« أن الحكومة 
الــســعــوديــة ومــنــذ تــولــي املــلــك سلمان للحكم 
ــار الــنــفــط  ــعــ ــارع آثــــــار تــــدهــــور أســ ظـــلـــت تــــصــ
ومــيــزان  امليزانية  على  السالبة  وتداعياتها 
املــــدفــــوعــــات. وتــــوقــــع املــــصــــرف أن يــتــواصــل 
املدى  على  السعودية   امليزانيات  في  العجز 
ــــدى املــتــوســط فـــي الــحــســابــات  املــتــوســط. واملـ
املــالــيــة يعني فــتــرة تمتد بــن خمس إلــى 10 
 
ً
ســـنـــوات. واســتــبــعــد املــصــرف أن هــنــالــك أمــا
فــي عـــودة الــحــكــومــة الــســعــوديــة إلـــى اإلنــفــاق 
الــســنــوات املقبلة، مثلما كان  بــســخــاء  خــال 
الحال في فترة سنوات ارتفاع أسعار النفط 

التي امتدت بن »2003 و2013«. 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــســخــاء فــي اإلنــفــاق  وأشــ
الــســعــودي لــن يــحــدث حــتــى فــي حـــال تحسن 
أسعار النفط. كما توقع املصرف في تقريره، 
للنشاط  الرئيسي  املحدد  هو  النفط  يظل  أن 
ــة خــــال  ــعــــوديــ ــســ االقـــــتـــــصـــــادي بـــاملـــمـــلـــكـــة الــ
السنوات املقبلة، على الرغم من اعتماد خطط 
النفط وبــنــاء اقتصاد  »إنــهــاء االعــتــمــاد على 
مــن قبضة  االقــتــصــاد  أي تحرير  غير نفطي، 
ــك وفــقــا لـــرؤيـــة 2030 الــتــي أعــلــن  الــنــفــط. وذلــ
عنها ولي العهد السعودي األمير محمد بن 

سلمان خال العام املاضي«. 

ــدد مــن  ــ ــ ــذب أكــــبــــر عـ ــ ــ ــهـــدف الــــصــــن جـ ــتـ تـــسـ
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــة لــــاســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الـــــشـــــركـــــات األمـ
تدريجيا  يتحول  الــذي  الصيني  االقتصاد 
مـــن الــنــمــو عــبــر الــتــصــديــر الــصــنــاعــي إلــى 
النمو عبر توسيع وتطوير قطاع الخدمات. 
ــة شــيــنــخــوا الــصــيــنــيــة، شبه  ــالـ وحـــســـب وكـ
الـــرســـمـــيـــة، أعـــــرب عـــن ذلــــك رئـــيـــس مجلس 
بدء  لي كه تشيانغ، خــال  الصيني،  الدولة 
الحوار التجاري الصيني األميركي في بكن 
ــال مـــن كـــا الــبــلــديــن  ــمـ بــمــشــاركــة رجــــال األعـ

لبحث الفرص االستثمارية في الصن.

وتوقع مصرف »سامبا« أن ال يتم طرح %5.0 
مــن شــركــة أرامــكــو الـــذي تخطط لــه الحكومة 
أن تحصل منه على 100  وتــأمــل  الــســعــوديــة 
في  ــال  ــ وقـ  .  2019 الـــعـــام  قــبــل  مــلــيــار دوالر،  
هـــذا الــصــدد »مـــن غــيــر املحتمل أن يــتــم طــرح  
اكتتاب شركة أرامكو قبل حصول سوق املال 
الناشئة«،  األســـواق  عضوية  على  السعودي 
مستبعدًا أن تحصل البورصة السعودية على 
العضوية قبل العام 2019. ويقول املصرف »ال 
توجد، حتى اآلن، خطة واضحة بشأن تقييم  

رأس مال شركة أرامكو أو متى ستطرح«. 
وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال«  قد 
ذكرت، األسبوع املاضي، أن هنالك خافا بن 
كــبــار مـــدراء شــركــة أرامــكــو والــعــائــلــة املائلكة 
ــتــــي ســتــخــتــارهــا  ــة الــ ــيـ ــاملـ ــعـ ــول الــــســــوق الـ ــ حــ

يتخوف  فبينما  أرامــكــو.  الكتتاب  السعودية 
ــن طـــــرح أســـهـــم الـــشـــركـــة فــي  كـــبـــار املـــــــــدراء مــ
بــورصــة نــيــويــورك بــســبــب تــداعــيــات قضايا 
اإلرهاب التي من املمكن أن يرفعها مواطنون 
ــا لــقــانــون  ــقـ أمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة وفـ
األميركية  املــالــيــة  الصحيفة  لكن  »جــاســتــا«. 
ذكــــرت أن أعـــضـــاء الــعــائــلــة املــالــكــة  يــــرون أن 
األفضل طرحها في  السوق األميركية وليس 
ــرًا لـــلـــعـــاقـــات الــتــي  ــنـــدن املـــالـــيـــة، نـــظـ ــــوق لـ سـ
قال  ولذلك  بالحكومة في واشنطن.  تربطهم 
مــصــرف ســامــبــا، بسبب عــدم وضـــوح الــرؤيــة 

بشأن طرح أرامكو لم ندخله في تحليلنا. 
وتـــوقـــع تــقــريــر ســامــبــا، أن تــبــلــغ الــتــمــويــات 
ــة الــــتــــي ســـتـــحـــتـــاجـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ اإلضـ
بحوالى  و2018،   2017 أعــوام  بن  السعودية 

وقـــــــال لــــي إن الــــصــــن تــــرحــــب بـــالـــشـــركـــات 
األجــنــبــيــة ملــواصــلــة االســتــثــمــار فــي الــدولــة 
واغـــتـــنـــام الــــفــــرص فــــي صـــنـــاعـــة الـــخـــدمـــات 
ســريــعــة الــنــمــو وتــحــول وتــطــويــر الصناعة 
الــتــحــويــلــيــة ولــتــعــزيــز الــتــنــمــيــة املـــتـــوازنـــة 
للتعاون االقتصادي والتجاري والتبادلية. 
ولـــكـــن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة تــطــالــب بفتح 
وتحرير قوانن االستثمار أكثر في الصن. 
ــــال االجـــتـــمـــاع مــــع مــجــمــوعــة  وقــــــال لــــي خـ
مــن قــــادة األعـــمـــال األمــيــركــيــن ومــســؤولــن 
الحوار  إلــى بكن لحضور  جـــاؤوا  سابقن 

بدأ  الـــذي  الصينين  نظرائهم  مــع  الــتــاســع 
ــه أمـــــس ويــنــتــهــي الــــيــــوم، إن بــــاده  ــالـ ــمـ أعـ
تشجع االســتــثــمــار الــخــارجــي. وأضـــاف لي 
أن الــصــن تــدعــم الــتــجــارة الــحــرة والتجارة 
الـــعـــادلـــة وتــشــجــع االنـــفـــتـــاح مـــن الــجــانــبــن 
واملـــنـــافـــســـة الـــعـــادلـــة فــــي الــــســــوق. وتــعــهــد 
بتوسيع الدخول إلى السوق وتحسن بيئة 

األعمال.
وقــــال رئــيــس مــجــلــس الـــدولـــة »إن الــجــانــب 
الصيني يــرغــب فــي تــعــزيــز االتـــصـــاالت مع 
دوائـــر األعــمــال األميركية وإرســـال إشــارات 
إيـــجـــابـــيـــة مـــشـــتـــركـــة لـــلـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري 
الثنائي وإعطاء وتقديم احتماالت مستقرة 

وإيجابية للسوق«.
وبـــوصـــف الــتــعــاون الــتــجــاري حــجــر زاويـــة 
مهم للعاقات الثنائية، قال لي إن البلدين 
بــيــنــهــمــا مـــن املــصــالــح املــشــتــركــة أكــثــر مما 
بينهما من الخافات. وأضاف »إن العاقات 
أن  طــاملــا  قــدمــا  التحرك  ستواصل  الثنائية 
الــجــانــبــن يــحــســنــان الــتــعــاون عــلــى أســاس 
املــســاواة واالحــتــرام املتبادل وتسوية  مبدأ 

الخافات عن طريق الحوار واملشاورات«.
الــذي يرأسه رئيس  ويضم الوفد األميركي 
شركة كونوكو فيليبس ومديرها التنفيذي 
ريان النس، كا من وزير التجارة األميركي 
السابق كارلوس جويتيرز واملمثل التجاري 
األمـــيـــركـــي الــســابــق شـــارلـــن بــارشــيــفــســكــي 
التنفيذين  املــديــريــن  كــبــار  مــن  ومجموعة 

للشركات.
آفـــاق السوق  الــوفــد بإيجابية عــن  وتــحــدث 
ــرب عــن الــرغــبــة فــي اإلســهــام  الصينية وأعــ
بتعزيز الــتــفــاهــم وحـــل الــخــافــات مــن أجــل 
تــعــزيــز االنـــفـــتـــاح املـــتـــســـاوي مـــن الــجــانــبــن 

وخلق املزيد من فرص النمو.

 112 والبالغة  أميركا  مــع  السعودية  نفذتها 
مليار دوالر، كما لم تأخذ في االعتبار تراجع 
للبرميل  دوالرًا   50 عتبة  إلـــى  الــنــفــط  أســعــار 
ــر خــــــال الـــفـــتـــرة  ــثــ ــه أكــ ــعــ ــــاالت تــــراجــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
املقبلة، وســط  الفوضى األمنية التي خلقها 
وزيــادة  قطر«  على  القانوني  غير  »الحصار 

إمدادات النفط في أسواق الطاقة العاملية.

ويـــذكـــر أن فــريــقــا مـــن خـــبـــراء صـــنـــدوق النقد 
الدولي بقيادة تيم كالن قد أجرى مناقشات 
مـــع املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة عــلــى مـــدار 
الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017 بشأن 

آفاق اإلصاح االقتصادي. 
ــنــــدوق بــــاإلصــــاحــــات املـــالـــيـــة  ورحـــــــب الــــصــ
الــتــي تــعــكــف عــلــى تنفيذها  واالقـــتـــصـــاديـــة 
املــمــلــكــة، إال أنـــه قـــال »مـــن الـــضـــروري توفير 
السعودين  للمواطنن  الوظائف  مــن  مزيد 
فــي القطاع الــخــاص. ومــن شــأن إقــامــة حــوار 
قــومــي بـــن الــحــكــومــة ومـــؤســـســـات األعــمــال 
والراغبن في العمل أو االستفادة من فرص 
ريـــادة األعــمــال أن تساعد فــي إيــجــاد حلول 
لــتــحــدي تــوفــيــر الــوظــائــف بــمــا يتناسب مع 
متطلبات كل طرف«. وأضاف الصندوق في 

بــيــانــه »يــنــبــغــي الــنــظــر فــي تــعــزيــز تنافسية 
الــعــمــالــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص. 
ومــــمــــا يـــمـــكـــن أن يــــســــاعــــد فـــــي ســـــد فـــجـــوة 
األجــور بن املواطنن والــوافــديــن أن ُيسَمح 
الحركة  فــي  أكــبــر  بــمــرونــة  الـــوافـــدة  للعمالة 
داخـــــل االقــــتــــصــــاد«. وبـــشـــأن دور املــــــرأة في 
الــنــمــو االقــتــصــادي ذكـــرت بعثة الــصــنــدوق: 
إيجابي  أثــر  املـــرأة  لتشجيع عمل  »ســيــكــون 
ــاد. فـــالـــنـــســـاء يــحــصــلــن عــلــى  ــتــــصــ عـــلـــى االقــ
الــرجــال،  عليه  يحصل  الـــذي  التعليم  نــفــس 
ومشاركتهن في سوق العمل بدأت تزداد في 
السنوات األخيرة. غير أن مستوى املشاركة 
ال يــــزال مــنــخــفــضــا، مــمــا يــعــنــي أن مساهمة 
مــهــاراتــهــن وجــهــودهــن فـــي نــمــو االقــتــصــاد 
ــم تـــصـــل بـــعـــد إلـــــى املــســتــوى  وإنـــتـــاجـــيـــتـــه لــ

املــمــكــن«. ويــذكــر أن الــســعــوديــة  قــد سحبت 
خال العام 2016 نحو 182.8 مليار ريال من 
االحتياطي العام لينخفض إلى 471.1 مليار 
ريال مقارنة بنحو 653.9 مليار ريال بنهاية 
الــنــقــد  2015. وذلـــــك وفـــقـــا ألرقــــــام مــؤســســة 

العربي السعودي، ساما »البنك املركزي«. 
بسبب  مالية،  أزمــة  مــن  السعودية  وتعاني 
تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط الـــعـــاملـــيـــة، مــــا دفـــع 
الحكومة إلــى اتخاذ عــدة إجـــراءات تقشفية 
صــعــبــة إلصــــاح االقــتــصــاد واالتـــجـــاه نحو 
االقتراض للحد من األزمة املالية، ورغم ذلك 
 تــآكــل االحــتــيــاطــي الــنــقــدي لــلــبــاد. 

َ
تـــواَصـــل

كما أن أرقام البطالة بن الشباب وخريجي 
الــجــامــعــات تــواصــل االرتـــفـــاع وســـط انــعــدام 

توفير وظائف جديدة.

المنعطف 
الخطر

بدء الحوار االقتصادي التاسع بين الصين وأميركا
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السعودية ستضطر 
لالستدانة بسعر فائدة أكبر 
من أسواق المال العالمية 

ــال ســـعـــودي، لــســد الــعــجــز في  637 مــلــيــار ريــ
ــفـــاق الــفــائــق على  املـــيـــزانـــيـــات، أي تــلــبــيــة اإلنـ
املقبلة. وأشــار في هذا  امليزانيات  الدخل في 
الصدد إلى أن الحكومة السعودية ستضطر 
خــال األعــــوام املقبلة لــاســتــمــرار فــي إصــدار 
ســـنـــدات ديــــن فـــي الـــســـوق املــحــلــيــة وأســـــواق 
في  اإلنــفــاق  لتلبية متطلبات  الــعــاملــيــة،  املـــال 
املــيــزانــيــات املــقــبــلــة. ومـــن هـــذا املــنــطــلــق توقع 
املصرف أن يرتفع الدين السعودي الخارجي 
إلــــى حـــوالـــى 11% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج وأن 
يــرتــفــع الــديــن املــحــلــي إلـــى 13% مــن إجمالي 
السعودية  أن  يعني  مــا  وهــو  املحلي.  الناتج 

ستواصل االستدانة لتغطية اإلنفاق. 
ــقــــديــــرات لــــم تــــأخــــذ فــي  ــتــ ــذه الــ ــ ويــــذكــــر أن هــ
ــار صـــفـــقـــة األســـلـــحـــة األخـــــيـــــرة الــتــي  ــبــ ــتــ االعــ

أكبر تباطؤ في النمو السعودي 
منذ األزمة المالية العالمية

تــــتــــمــــدد الــــــشــــــركــــــات الــــــروســــــيــــــة فــي 
ــي أمـــيـــركـــا  االســــتــــثــــمــــار الــــنــــفــــطــــي فــــ
الجنوبية، حيث بدأت تستثمر بكثافة 
الطاقة بالبرازيل. ووفقا  في مشاريع 
ملــوقــع »روســيــا الــيــوم«، وقــعــت شركة 
»روس نــفــط« عــقــدًا لــتــطــويــر مــشــروع 
للنفط والغاز في حوض سوليموس 
كــمــا  يتابع مكتب شركة  الــبــرازيــلــي، 
ــو دي  ــ »غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة فــــي ريـ
جانيرو، توريد الغاز الطبيعي املسال 
إلى البرازيل، واملعدات الازمة ملرافق 
البحري،  الجرف  من  الغاز  استخراج 
 عــن املــشــاركــة فــي بــنــاء مــرافــق 

ً
فــضــا

املسال تحت  الطبيعي  الغاز  لتخزين 
األرض. 

ويضاف إلــى ذلــك أن شركات روسية 
تشارك كذلك في االستثمار في توليد 

الطاقة الكهرومائية.

وحـــســـب األرقـــــــام الـــتـــي أعــلــنــت خــال 
ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي مــيــشــال  ــرئـ زيـــــــارة الـ
ــلــــغ حــجــم  تــــامــــر ملــــوســــكــــو حــــالــــيــــا، بــ
االقتصاد  في  الروسية  االستثمارات 

البرازيلي نحو 1.5 مليار دوالر.
وخـــال لــقــاء رئــيــس الــــوزراء الــروســي 
ــري مـــــدفـــــيـــــديـــــف والـــــرئـــــيـــــس  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ دمــ
الـــبـــرازيـــلـــي، أكـــد األخـــيـــر أن الــبــرازيــل 
تــســعــى لـــجـــذب أمــــــــوال املــســتــثــمــريــن 
بقوله:  الــبــاد،  اقتصاد  لدعم  الـــروس 
»نحن بحاجة إلى زيادة االستثمارات 
ــــي ســـيـــاق االتــــصــــاالت  املـــتـــبـــادلـــة.. وفـ
ــيـــس الـــــــوزراء  ــائـــب رئـ الـــســـابـــقـــة مــــع نـ
الـــــروســـــي، أركــــــــادي دفـــوركـــوفـــيـــتـــش، 
ورجـــال األعــمــال مــن الــبــلــديــن، أوضــح 
الــجــانــب الــبــرازيــلــي رغــبــتــه فـــي رأس 

املال والتقنية الروسية«.
)العربي الجديد(

للتنمية  األميركية  الوكالة  خصصت 
مليون   18 )USAID(، حوالي  الدولية 
ــيــــة  األوكــــرانــ املـــنـــظـــمـــات  لـــدعـــم  دوالر 

املتخصصة بمكافحة الفساد.
وبحسب البيان الذي نشر على موقع 
املتحدة تتطلع  الواليات  الوكالة، فإن 
»للحد من الفساد، وتحسن مستوى 
اإلدارة  فـــــي  والــــشــــفــــافــــيــــة  ــة  ــ لـ ــاء ــ ــــسـ املـ
األوكـــرانـــيـــة، واعـــتـــمـــاد إطــــار قــانــونــي 
ــدة ســـيـــاســـيـــة ملــكــافــحــة  ــ ــاعـ ــ شــــامــــل وقـ
ــــى تـــعـــزيـــز قــــدرة  ــاد، إضــــافــــة إلــ ــفــــســ الــ
الــحــكــومــة األوكــرانــيــة التــخــاذ تدابير 

مناسبة ضمن هذا اإلطار«.
وتهدف الوكالة إلى تخفيض مستوى 
غــــض الــــطــــرف والـــتـــســـامـــح الــــعــــام مــع 
قـــــبـــــول الــــــــرشــــــــوة، وذلــــــــــك مــــــن خــــال 
العام بمشكلة الفساد،  »زيــادة الوعي 
وترسيخ مفهوم أن رفض تقديمها أو 

قبولها من قبل الشباب يجب أن يكون 
القاعدة االجتماعية التي يبنى عليها 
املجتمع األوكراني«. وتحتل أوكرانيا 
املركز األول بأعلى مستوى فساد في 
قطاع األعمال، بالرغم من دعم الغرب 

لها في مكافحته.
وتــواجــه أوكــرانــيــا أزمـــة مالية خانقة 
وقـــد تــدخــل صــنــدوق الــنــقــد إلنــقــاذهــا 
ــــاس فـــي الـــعـــام 2015. وكـــان  مـــن اإلفــ
صــنــدوق النقد الــدولــي قــد قــدم قرضا 
بقيمة 17.5 مليار دوالر إلى أوكرانيا 

في العام 2015. 
ــتـــن الغـــــــــــارد، مــــديــــرة  ــريـــسـ وقـــــالـــــت كـ
الصندوق  إن  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
ينفذ مع الحكومة األوكرانية برنامجا 
جديدا لإلصاح االقتصادي ملدة أربع 

سنوات.
)العربي الجديد(

شركات الطاقة الروسية 
تتمدد في البرازيل

واشنطن: 18 مليون دوالر 
لمكافحة الفساد بأوكرانيا

مال وسياسة

يشهد االقتصاد السعودي خالل العام الجاري أكبر تباطؤ في النمو، 
منذ األزمة المالية العالمية، وسط توقعات أن تصل حاجة الحكومة 
للتمويل خالل السنوات الثالث حتى العام 2020 لحوالى637 مليار ريال. 

وهو ما يعني أنها ستواصل االستدانة عالميًا بسعر فائدة مرتفع

في الوقت الذي ال يجد فيه خريجو الجامعات فرصًا للتوظيف وترتفع 
فيه نسبة البطالة بالسعودية وسط الشباب فوق 20%، استغلت بعض 
عصابات االحتيال للترويج عن فرص 
وهمية. ونشطت صفحات على 
مواقع التواصل االجتماعي تروج 
 215 مقابل  الوهمي  للتوظيف 
الستيفاء  رسومًا  دوالرًا(   58( ريــاًال 
طالبة  بالمنشأة  االلتحاق  إجراءات 
التوظيف. وذلك وفق ما رصدته 
التي  الــســعــوديــة،  العمل  وزارة 
عنها  المعلن  الوظائف  أن  أعلنت 

غير حقيقية.

وظائف وهمية

رؤية

جواد العناني

في تاريخنا العربي واإلسالمي، هنالك ألف دليل ودليل على أن 
»التماثلية« جزء من تراثنا. ففي تحفة الهند الخالدة، تاج محل، 
بني مسجد ثاٍن من املرمر األسود حول املبنى األساسي، حتى 
األيمن، حيث يوجد مسجٌد  الجناح  األيسر مع  الجناح  يتماثل 

من الرخام األبيض. 
وقد  متماثلني،  إلــى قسمني  اللوحة  نقسم  دائمًا  الخط،  فن  في 

غزت التماثلية أسلوب حياتنا وثقافتنا.
ومن مبادئ التماثلية البسيطة أن يكون هنالك توازن في خططنا 
والصعب،  املمكن  بني  واملرهوب،  املرغوب  بني  واستراتيجياتنا 
ــزنــا على وضــع استراتيجياٍت 

ّ
وبــني الــدخــول والــخــروج. لقد رك

ملعالجة قضايا، أو مشكالت، أو نزاعات، أو صراعات، أو حروب، 
ولكننا نغفل وضع استراتيجية إدخاٍل ملا بدأناه، أو استراتيجية 

خروج.
غـــزت الـــواليـــات املــتــحــدة الــعــراق عـــام 1991 بــهــدف واضــــح، هو 
ا فعلت ذلك خرجت 

ّ
إخراج الجيش العراقي من دولة الكويت، ومل

قواتها وحلفاؤها من الكويت والعراق. 
ــدم الــرئــيــس جـــورج بـــوش االبـــن عــلــى غــزو  وفـــي عـــام 2003، أقـ
العراق بادعاءات كاذبة وتهم غير صحيحة، فدخل من دون أن 

يكون له سياسة خروج. ويبدو أن من الصعب اآلن الخروج. 
إلى  اصطفوا  عندما  ذلــك،  قبل  نفسه  الشيء  األميركان  وفعل 
جانب فيتنام الجنوبية ضد الشمالية في منتصف الستينيات 
املــاضــي. ولكنهم عــادوا وخــرجــوا هاربني منها عام  القرن  من 

1974، بسبب غياب استراتيجية الخروج.
أرسلت مصر جيوشًا إلى اليمن، حماية لنظام عبدالله السالل 
الــذي انقلب على حكم اإلمــام الــبــدر، والــذي كــان قد انقلب على 
أبيه. كان ذلك في أوائل الستينيات، وبعد سنوات، خرج الجيش 
ق أي نتائج. والسبب غياب 

ّ
من هناك مضّرجًا بدمائه، غير محق

استراتيجية واضحة للدخول في هذه الحالة وال في الخروج.
من  دقيقتني  ومنهجية  استراتيجية  األوروبــــي  االتــحــاد  وضــع 
أجل العضوية، ومن أجل تطبيق املعايير املطلوبة، ما ساهم في 
ــا صوت 

ّ
توسعة االتــحــاد حتى وصــل إلــى 28 عــضــوًا. ولــكــن مل

مشكالت  هنالك  أن  تبني  الــخــروج،  لصالح  البريطاني  الشعب 
كــان من نصوص متاحة في ميثاق  العملية. ومــا  لهذه  معقدة 
االتحاد األوروبي واملعاهدات واالتفاقات الناتجة عنه لم تتحّدث 
إال عن مبدأ الخروج، أو الفصل، ولم تتحّدث عن سياسة الخروج 

واستراتيجيته. 
انطلقت أزمة حادة بني اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
من  قطر  ودولـــة  ناحية،  مــن  البحرين  ومملكة  املتحدة  العربية 
ــوادر الــخــالف كــانــت تطفو على  نــاحــيــة أخــــرى. وصــحــيــح أن بــ
لها  السماح  التحكم فيها، وعــدم  لكن  بــني حــني وآخـــر،  السطح 
باالنفالت، أّديا إلى تفجّرها بشكل حاد لم يتوقعه أحد. وبعد 
املــواقــف، وعلى  التباين فــي  بــدأنــا نطلع على حجم  مــا حــصــل، 
عمق الخالفات والشك والريبة، والتي تحولت، عبر التصريحات 

املختلفة ووسائل اإلعالم، إلى معركٍة متصاعدة الوتيرة.
ومملكة  ــارات  اإلمــ ودولـــة  السعودية  العربية  للمملكة  إن  نــقــول 
البحرين ما تشتكي منه حيال دولة قطر. فلماذا لم تبذل جهودا 
كافية إلنهائها؟ والجواب على لسان املسؤولني في الدول الثالث 
بهت مــرارًا وتكرارًا، ولكنها لم تتعظ، ما دفع هذه 

ُ
إن قطر قد ن

الدول إلى اتخاذ إجراءاٍت حاسمة ضد الشقيقة قطر.
أو  االقــتــصــاديــة،  العقوبات  أن  املــقــابــل، اعتبرت دولــة قطر  وفــي 
املوظفني  كــان بطرد  االقــتــصــادي كما تسميه، ســواء  الحصار 
والعاملني من قطر، وإغالق السفارات والقنصليات، أو بإغالق 
 
ً
أعماال كلها  قطر  اعتبرتها  والبحرية،  والجوية  البرية  الــحــدود 

عدائية ال مبرر لها. 
ا لم تستجب قطر لهذه الضغوط، ووجدت وسائل لاللتفاف 

ّ
ومل

الــحــصــار، بـــدأت حــمــالت االتــهــام تشتد  على هــذه العقوبات أو 
أكثر، ومنها أن قطر دولة تتعامل مع إيران، من أجل تغيير نظام 
الحكم في البحرين، وأنها وراء تمويل اإلرهاب، وأنها تكره األمة 

العربية وتتعامل مع إسرائيل.
اإلســرائــيــلــيــة، وخصوصا  الصحف  تــخــرج  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
هـــآرتـــس، كـــل يــــوم بــعــنــاويــن مــثــيــرة تــتــحــدث فــيــهــا عـــن تــعــاون 
اقتصادي وسياسي وأمني مع إسرائيل. ويخرج رئيس الوزراء، 
بنيامني نتنياهو، بتصريحاٍت مماثلة، وهذا هو موسم كيل التهم.

وهنالك من ينشر، عبر صفحات التواصل االجتماعي واملواقع 
املتحدة، دونالد  الواليات  اإللكترونية، مقاالٍت عن زيــارة رئيس 
ــة بــعــد الـــزيـــارة،  ــ تـــرامـــب، لــلــمــنــطــقــة، وكــيــف انــفــجــرت هـــذه األزمـ
ــز على هــذا الــخــالف مــن أجل 

ّ
مؤكدين أن تــرامــب هــو الـــذي حــف

محاصرة قطر، وإجبارها على دفع خوة مالية.
 كــبــيــرًا، ومــبــالــغــة، وبــتــنــا ال نـــدري أّي 

ً
الـــواقـــع أن هــنــالــك تــهــويــال

الفريقني أصدق. واالتهامات املكالة ضد قطر خاصة، ولم تشفع 
دولــه،  الــتــعــاون، ومستقبل بعض  أن مجلس  املهم  بــأدلــة. ولكن 
.
ً
سيكون الثمن، إن استمرت هذه األزمة على حالها وقتًا طويال

يــبــدو أن الــخــالف انــفــجــر منصبًا فــي أســلــوبــه وخــطــواتــه على 
ــا عــلــى الـــتـــنـــازل والـــقـــبـــول بــشــروط  ــارهـ ــبـ ــعـــاف قـــطـــر، وإجـ إضـ
الــســعــوديــة واإلمـــــارات والــبــحــريــن. ولــكــن، مــن الــواضــح أن هــذه 

اإلجراءات لم تفلح، ومن الصعب التصور أنها سوف تفلح. 
فما هو البديل؟ 

إلــى مواجهٍة  التوتير حتى تصل األمــور  التصعيد وزيـــادة  إمــا 
عسكريٍة، ستؤدي إلى كارثٍة لكل الدول، أو أن الدول ذات العالقة 

تبدأ في وضع استراتيجية للخروج من األزمة.
األزمــة  لهذه  إنــهــاًء  يــريــدون  فيه  والناصحني  العالم  دول  معظم 
في أسرع وقت ممكن، قبل أن نرى جراد الغزاة يأكل األخضر 
والقبول  التنازل  فيها. إضعاف قطر، وإجبارها على  واليابس 
بشروط السعودية واإلمــارات والبحرين. ولكن، من الواضح أن 
هذه اإلجراءات لم تفلح، ومن الصعب التصور أنها سوف تفلح. 

فما هو البديل؟ 
إلــى مواجهٍة  التوتير حتى تصل األمــور  التصعيد وزيـــادة  إمــا 
عسكريٍة، ستؤدي إلى كارثٍة لكل الدول، أو أن الدول ذات العالقة 

تبدأ في وضع استراتيجية للخروج من األزمة.
األزمــة  لهذه  إنــهــاًء  يــريــدون  فيه  والناصحني  العالم  دول  معظم 
في أسرع وقت ممكن، قبل أن نرى جراد الغزاة يأكل األخضر 

واليابس فيها.

استراتيجية الدخول 
والخروج
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حيّان جابر

ــثـــورة الــســوريــة فـــي الــعــام  مــثــل انـــطـــاق الـ
كثيرة  على سياساٍت  »شعبيًا«  ردًا   2011
توجهاته  مقدمتها  فــي  الــســوري،  للنظام 
االقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي كــــانــــت مـــاضـــيـــة فــي 
الصناعية والزراعية  البنية  اتجاه تدمير 
الــســوريــة، الــرثــة أصــــا، لــصــالــح انــتــعــاش 
ومـــالـــي، تستفيد منه  تــجــاري وســيــاحــي 
فئة محدودة، وعلى ارتباط وثيق بالنظام 
ــــى درجــــة  ــــي، يـــصـــل إلــ ــنــ ــ ــيـــاســـي واألمــ الـــسـ
االنــصــهــار مــعــه. ونــظــرا لقناعته بــوجــود 
ارتباط جوهري بني توجهاته االقتصادية 
تبعية  نحو  عمليا  السوق،  اقتصاد  نحو 
اقــتــصــاديــة، والــثــورة الــســوريــة، فقد تبنى 
الــنــظــام خــطــابــا إعــامــيــا مــغــايــرا ونـــاقـــدا، 
مــا بعد انــطــاق الــثــورة فــي 2011، مجمل 
ليعترف  السابقة.  االقتصادية  التوجهات 
ــــوري آنـــــــذاك بـــــأن ســيــاســات  ــــسـ ــام الـ ــظـ ــنـ الـ
ــادي، والـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــاح االقــ ــتـ ــ ــفـ ــ االنـ
الــــــــجــــــــوار،  دول  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ لـ الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة 
وخــصــوصــا تــركــيــا، وتــوجــهــات الحكومة 
الــســوريــة نــحــو تقليص مــصــاريــف الــدعــم 
واملعيشية  والصحية  العلمية  الحكومي 
واالقتصادية، مثل تقليص دعم املشتقات 
النفطية، قد ساهمت في تصاعد االحتقان 
النظام في  الشعبي. كما ســارع  والغضب 
إيجاد كبش فداء يتحمل وحده مسؤولية 
ــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة املـــــــذكـــــــورة،  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــا االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــهـ ــاتـ ــعـ ــبـ وتـ
الــحــاصــلــة، حــيــث تـــم إعـــفـــاء نــائــب رئــيــس 

كمال عبد اللطيف

الت  ِفل الذين يهتمون بموضوع التحوُّ
ْ
ُيغ

الـــســـيـــاســـيـــة فــــي املـــجـــتـــمـــعـــات، فــــي أثـــنـــاء 
ــيـــات رصـــــدهـــــم وتـــحـــلـــيـــلـــهـــم أنـــمـــاط  ــلـ ــمـ عـ
األحداث  أن هذه  االحتجاجية،  التعبيرات 
ـــقـــرأ وتــفــهــم مـــن زوايـــــا عــديــدة 

ُ
يــمــكــن أن ت

ــبــة. وأنـــه ال عــاقــة للحدث  متداخلة ومــركَّ
ــاهـــر  ــاملـــظـ ــاك بـ ــ ــنــ ــ ــا وهــ ــنــ اإلحــــتــــجــــاجــــي هــ
أثــنــاء بدايات  فــي  التي يتخذها  ــَور  والــصُّ
ره ومـــا يــرافــق  ــِلــه، ثــم تــطــوُّ انــطــاقــه وتــشــكُّ
ذلــــك كــلــه مـــن مـــواقـــف وردود فـــعـــل، قـــد ال 
ــه. كــمــا  ــتـ ــدايـ  تـــمـــامـــًا فــــي بـ

ً
ــة ــحــ تـــكـــون واضــ

ـــَهـــا الــفــاعــلــون 
ُ
ـــِرن

ْ
أن اإلســـقـــاطـــات الــتــي َيـــق

واملـــاحـــظـــون بــالــحــدث وســيــاقــاتــه تـــؤدي 
املتناقضة.  املعطيات  من  شبكٍة  بناء  إلــى 
ــى هـــذا بـــوضـــوح فـــي االحــتــجــاجــات 

َّ
يــتــجــل

في  َمة  ُمَجسَّ املغربي،  الــريــف  عرفها  التي 
وشــعــاراتــهــا،  الحسيمة  مدينة  مــظــاهــرات 

وفي التداعيات املترتبة عنها.
ــِمـــع املـــتـــابـــعـــون الحـــتـــجـــاجـــات الــريــف  ــْجـ ُيـ
د( 

ُّ
املغربي املتواصلة على صعوبة )وتعق

الــتــي اتــخــذتــهــا، حيث أصبحنا  املــســارات 
اليوم أمام اعتقاالٍت ومحاكماٍت، من دون 
ــادرات الـــرامـــيـــة إلــى  ــبــ ـــْســـِفـــر نــتــائــج املــ

ُ
أن ت

دة. ِفَها إلى نتائج محدَّ
ْ
َوق

يـــــــمـــــــكـــــــن ربـــــــــــــــط صــــــــعــــــــوبــــــــة اإلحــــــــــاطــــــــــة 
الــريــف شــمــال املــغــرب،  باالحتجاجات فــي 
ــطـــور الــــــذي عـــرفـــتـــه خـــــال مــا  ــتـ وصــــــور الـ
ـــب  يـــزيـــد عـــن ســتــة أشـــهـــر، بــالــطــابــع املـــركَّ
الـــذي اتــخــذتــه مــنــذ بــدايــاتــهــا، فــقــد ارتــبــط 
البداية،  في  السلمي،  االحتجاجي  الحدث 
ــتــــقــــروا مــحــســن فــكــري  ــن احــ بــمــحــاكــمــة مــ
ذلــك، حيث أصبح  ثــم تطور بعد  وقتلوه، 
ــات الــســلــمــيــة فــي  ــاجـ ــجـ ــتـ ــــى االحـ ُيـــنـــظـــر إلـ
ي للفوارق  َصدِّ

َّ
ِلِلت الحسيمة أنها محاولة 

الجهوية فــي املــغــرب، وهــي الــفــوارق التي 
تعاقبت  الــتــي  الحكومات  بها  استأنست 
حيث  املاضية،  العقود  طــوال  الحكم  على 
ــتـــعـــمـــار الــفــرنــســي  ظـــلـــت تــقــســيــمــات االسـ
لــجــهــات املــمــلــكــة مــعــمــواًل بــهــا فـــي مــغــرب 

عادل سليمان

جاء يونيو/ حزيران، شهر النكسة التي 
ــّوضـــت حــلــم الــســتــيــنــيــات الـــعـــربـــي هــذا  قـ
العام، ليذّكر األمة العربية بمرور خمسني 
عـــامـــًا عــلــى تــلــك الــهــزيــمــة املــــرّوعــــة الــتــي 
كــســرت أكــبــر وأهـــم ثــاثــة جــيــوش عربية، 
كـــانـــت تـــرفـــع شـــعـــار »تـــحـــريـــر فــلــســطــني« 
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت، املـــــصـــــري والـــــســـــوري 
ــر بــســقــوط كل  ــي، بـــل انــتــهــى األمــ ــ ــ واألردنـ
االحتال  قبضة  فــي  التاريخية  فلسطني 
ــلـــي، إضـــافـــة إلــــى شــبــه جــزيــرة  ــيـ ــرائـ اإلسـ
ســـيـــنـــاء وجــــزيــــرتــــي تـــــيـــــران وصـــنـــافـــيـــر 
ــران املــــصــــريــــة، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــيـ ــ ومـــضـــيـــق تـ
امليناء  إلــى  املـــؤدي  العقبة  مــدخــل خليج 
األحمر،  البحر  على  الوحيد  اإلسرائيلي 
إيـــات، وهــي قــريــة أم الــرشــراش العربية 
ــة الـــــجـــــوالن الــــســــوريــــة،  ــبـ ســــابــــقــــًا، وهـــضـ
ــزارع شــبــعــا فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي.  ــ ــ ومـ
وإضــافــة إلــى تلك الهزيمة املــاديــة، كانت 
هناك هزيمة معنوية، تركت جرحًا غائرًا 
ــدان الـــعـــربـــي، نــتــيــجــة الــشــعــور  فـــي الــــوجــ
الــعــام بــاملــهــانــة، وضــيــاع الــحــلــم الــعــربــي، 
حلم الوحدة والتحرير، والذي اتضح أنه 

كان وهمًا. 
ــيــــس فــقــط  ــيــــو هـــــــذا الــــــعــــــام، لــ جـــــــاء يــــونــ
ليذّكرنا بمرور نصف قرن على العدوان 
اإلســـرائـــيـــلـــي الــبــاقــيــة آثــــــاره عــلــى أرض 
الــواقــع مــاديــًا ومــعــنــويــًا، عــلــى الــرغــم من 
فــي حرب  الــذي تحقق  العسكري  النصر 
مــن  عــلــيــهــا  تـــرتـــب  ــوبـــر 1973، ومـــــا  ــتـ أكـ
ــــام مـــصـــريـــة - إســرائــيــلــيــة،  مـــعـــاهـــدة سـ
ــن شـــبـــه جـــزيـــرة  ــروط مــ ــشــ وانــــســــحــــاب مــ
سيناء. جاء يونيو هذا العام يحمل ذكرى 
النكسة األليمة، وتصاحبه رياح شديدة، 
األمة  على  هبت  عاتية  عواصف  وكأنها 
مــقــدمــات موضوعية.  مــن دون  الــعــربــيــة، 
ولألسف، كانت رياحًا حزينة. بــدأت في 
اليوم نفسه الذي انطلقت فيه حرب 1967 
يوم 5 يونيو، حيث أعلنت ثاث من دول 
مــجــلــس تـــعـــاون دول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وهي اململكة العربية السعودية، بكل ما 
وعــربــي وخليجي،  ديني  ثقل  مــن  تمثله 
واإلمـــــــارات الــعــربــيــة ومــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
ومـــعـــهـــم دولــــــة مــــن خــــــارج املـــجـــلـــس هــي 
مــصــر، بــكــل مـــا تــمــثــلــه مـــن ثــقــل إقــلــيــمــي، 
ــلـــنـــت الــــــــدول األربــــــــع قـــطـــع عــاقــاتــهــا  أعـ
بإحدى دول مجلس التعاون، دولة قطر. 
ــر عــلــى قــطــع الــعــاقــات  ولـــم يــقــتــصــر األمــ
ولكنها  الــســفــراء،  وسحب  الدبلوماسية 
إلى مقاطعة كاملة تقترب  تجاوزت ذلك 
من الحصارين، السياسي واالقتصادي، 
بل وتعّدت ذلك إلى املجاالت االجتماعية 
ــد ســـبـــقـــت تــلــك  ــ واإلنـــــســـــانـــــيـــــة. وكـــــــــان قــ
اإلجراءات، ثم صاحبتها، حملة إعامية 
تـــتـــهـــم قـــطـــر بــــدعــــم اإلرهـــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه، 
والتعاون مع دولة إيران التي تقف موقفًا 
مـــعـــاديـــا مــــن املــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة ودول 

الخليج، واملحور السني عمومًا.   
ــكــــذا جــــــاءت ريــــــاح يـــونـــيـــو الــحــزيــنــة  وهــ
ــزداد تــعــقــيــدًا  ــ بـــأزمـــة عــربــيــة – عــربــيــة، تــ
يومًا بعد يوم، على الرغم من كل جهود 
املــصــالــحــة مـــن داخـــــل مــجــلــس الــتــعــاون 
ــا الـــكـــويـــت  ــقــــودهــ ـــي تــ ــتــ ــ ــيـــجـــي، والـ ــلـ الـــخـ
وأمـــيـــرهـــا املــخــضــرم بــمــا يــتــمــتــع بـــه من 
مــكــانــة لــــدى دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، أو 
ــارج الــعــالــم  ــ الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة ومــــن خـ
الـــعـــربـــي، والـــتـــي تـــقـــودهـــا تــركــيــا بحكم 
الخليج،  دول  كل  مع  املتوازنة  عاقاتها 
ووزنها اإلقليمي، أو جهود أطراف دولية 

ــوزراء لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة، عــبــد الله  ــ الــ
الدردري، من جميع مناصبه ومسؤولياته 
الرسمية، ليصبح الــدردري مــادة إعامية 
دســـمـــة عــلــى جــمــيــع الـــوســـائـــل اإلعــامــيــة 
الــتــابــعــة واملـــقـــربـــة مـــن الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
قبل  مــا  نسبيا  القديم  خطابها  متناسية 
الــثــورة، والــذي كــان يشيد ويتغنى بذكاء 
الــرئــيــس الــشــاب وقـــدرتـــه عــلــى استقطاب 
ــفــــاءات الـــســـوريـــة في  أهــــم الـــخـــبـــرات والــــكــ
الـــخـــارج وخــصــوصــا عــبــد الــلــه الـــــدردري، 
كـــمـــا تـــنـــاســـت هـــــذه الــــقــــنــــوات واملـــحـــطـــات 
ــثـــورة جميع  اإلعــامــيــة تــرويــجــهــا قــبــل الـ
وقوانينه،  االقتصادي  االنفتاح  إجـــراءات 
الـــســـوري، بني  ليتحول املــشــهــد اإلعــامــي 
يــوم ولــيــلــة، إلــى تبني روايـــة غريبة جــدا، 
وعلى درجة كبيرة من الفجاجة في الكذب 
والــــتــــزويــــر، تــتــلــخــص بـــإخـــاء مــســؤولــيــة 
الــســوريــة السياسية  الــرئــيــس والــحــكــومــة 
واالقــتــصــاديــة واألخـــاقـــيـــة، عــلــى حــســاب 
تحميل الــــدردري كــامــل املــســؤولــيــة، وكــأن 
األمنية  الــقــيــادات  وجميع  الــــوزراء  جميع 
ــي مــقــدمــتــهــم الـــرئـــيـــس،  ــ والـــعـــســـكـــريـــة، وفـ
مجرد أسماء ومناصب شكلية وهامشية، 
ــرأي  ــداء الــ ــ حــتــى أنـــهـــم ال يــمــلــكــون حـــق إبــ
واالعتراض على أيٍّ من سياسات الدردري 

االقتصادية الهدامة!
 على كل حــال، وبغض النظر عن الدخول 
فـــي تــفــاصــيــل بـــاتـــت قــديــمــة نــســبــيــًا، وإن 
بــالــيــوم، فقد تم  ارتــبــاط وثيق  كانت على 
التخلص، وبنجاح، من الشخص املسؤول 
لــذا، من  عــن تلك السياسات االقــتــصــاديــة. 

املـــجـــال املــعــيــشــي كـــذلـــك. وهـــو مـــا تعكسه 
تــــصــــريــــحــــات مــــســــؤولــــني فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
وبكل  يتحدثون،  الذين  السوري  والنظام 
وضـــوح، عــن أن الــدولــة عــاجــزة عــن تأمني 
ــن الــــســــوري  ــ ــواطــ ــ ــزمـــات املــ ــلـ ــتـ جـــمـــيـــع مـــسـ
الــخــدمــيــة والـــحـــيـــاتـــيـــة. لــــذا يــجــب إعــطــاء 
دور أكــبــر لــلــقــطــاع الـــخـــاص فـــي املــجــاالت 
الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة، وفــــي مـــجـــال تــأمــني 
والكهربائية،  النفطية  الطاقة  مستلزمات 
تمهيدا إللغاء أي دور للدولة، وتترافق تلك 
تعبر  أخــرى  مع تصريحات  التصريحات 
عـــن إخــــاء مــســؤولــيــة الــحــكــومــة والــنــظــام 
الــــســــوري تـــجـــاه مــواطــنــيــهــا عــلــى صعيد 
الــغــذائــيــة واملعيشية  املــســتــلــزمــات  تــأمــني 

الــبــســيــطــة. قـــد يــعــتــبــر بــعــضــهــم أن عملية 
ــــروس مؤقتة  بــيــع ســوريــة لــإيــرانــيــني والـ
وضرورية، من أجل الدفاع عن سورية »في 
أو  الكونية«،  واملــؤامــرة  اإلرهـــاب  مواجهة 
ثمنا بخسا كي يحافظ بشار األســد على 
نظر  )وجــهــة  واألمنية  السياسية  سلطته 
املــعــارضــة(، غــيــر أن ربـــط الــحــاصــل الــيــوم 
الــثــورة يشير،  قبل  مــا  الــنــظــام  بسياسات 
وبكل وضــوح، إلى مسار النظام السوري 
مــــنــــذ نــــهــــايــــة الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات فـــــي اتــــجــــاه 
وحاجاتهم  الــســوريــني  هــمــوم  عــن  تخليه 
لــصــالــح مــجــمــوعــة مـــحـــدودة مـــن املــقــّربــني 
والــنــافــذيــن، أشــهــرهــم رامــــي مــخــلــوف. ما 
ــــي الــرســمــي  ــــامـ يــعــنــي أن الـــخـــطـــاب اإلعـ
ــثــــورة مـــجـــرد مـــنـــاورة  مـــا بــعــد انـــطـــاق الــ
امتصاص  بــغــرض  الــنــظــام،  مــن  تكتيكية 
الــغــضــب الــشــعــبــي وتـــطـــويـــقـــه، خـــوفـــا من 
جديدة،  مناطق  ليطاول  ونموه  تصاعده 
ويصبح احتواؤه أو مواجهته مستحيلة، 
ال سيما إن برزت قوى سياسية تعبر عن 
تــطــلــعــات ثــوريــة شــامــلــة، وتــطــرح تغييرا 
السياسية  الــبــنــيــة  مجمل  يــطــاول  شــامــا 
ــة الـــقـــائـــمـــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة واالجـ واالقــ
املعارضة  القوى  حيث كان خطاب جميع 
االئــتــاف  سيما  وال  املــعــروفــة،  السياسية 
واملــجــلــس الــوطــنــي، ومـــا زال، يــرتــكــز على 
تــحــقــيــق االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فــقــط مع 
تهميٍش كامل ومقصود ملجمل التوجهات 
االقتصادية، ما يعني قبولها جميع هذه 
املمارسات مع تحفظاٍت قد تنحصر بهوية 
املستفيدة  االجــتــمــاعــيــة  الــفــئــة  أو  الــطــبــقــة 

مـــن ســيــاســات االنــفــتــاح االقـــتـــصـــادي، أي 
يصبح الخاف أو االحتجاج االقتصادي 
محصورا بهوية أصحاب رؤوس األموال 
عبر  االنفتاح  ثمار  يقطفون  ســوف  الذين 
الــــوكــــاالت الــحــصــريــة الــتــجــاريــة واملــالــيــة 
فـــي  ــــريـــــني  حـــــصـ أو  مــــحــــلــــيــــني  وشــــــــركــــــــاء 

االستثمارات السياحية املزمع إقامتها.
ال يــمــكــن اعــتــبــار الــتــوجــهــات االقــتــصــاديــة 
الـــســـوريـــة مــســألــة ثــانــويــة وهــامــشــيــة، بل 
ــن أنـــهـــا إحـــــدى أهــم  ــن االنــــطــــاق مـ ــد مـ ال بـ
الحالي  السياسي،  للنظام  املكونة  الركائز 
واملــســتــقــبــلــي. لــــذا ال بـــد مـــن فــضــح الــنــهــج 
واملستمر  الحالي،  السياسي  االقــتــصــادي 
منذ نهاية التسعينات، انظاقا من تبعاته 
ــة واملــجــتــمــع  ــ ــــدولـ ــة عـــلـــى بــنــيــة الـ ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
ــادئ  ــبــ ــمــــل عـــلـــى طــــــرح املــ ــعــ الــــــســــــوري، والــ
االقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة والـــضـــروريـــة، من 
ــمـــع ســـــــــوري مـــتـــمـــاســـك  ــتـ ــاء مـــجـ ــ ــنـ ــ أجــــــــل بـ
ــتــــطــــور صـــنـــاعـــيـــا وعـــلـــمـــيـــا وخـــدمـــيـــا.  ومــ
ــدال مــــن االســــتــــمــــرار فــــي حـــصـــر خــطــاب  ــ بــ
املــعــارضــة فــي الــنــواحــي الــســيــاســيــة، على 
واملستقبلية،  الــراهــنــة  أهميتها  مــن  الــرغــم 
تــســوده  مجتمع  إلـــى  االنــتــقــال  يتطلب  إذ 
االجتماعية  واملـــســـاواة  والــعــدالــة  الــحــريــة 
والسياسية واالقتصادية بني جميع أبنائه 
اقتصاديا  مستقلة  دولــة  بناء  على  العمل 
ومـــالـــيـــا. وبــالــتــالــي، رفــــض جــمــيــع أشــكــال 
الــتــبــعــيــة االقـــتـــصـــاديـــة، تــركــيــة وأوروبـــيـــة 
أم إيرانية وروسية، فقضية الحرية  كانت 

والعدالة كتلة واحدة ال تتجزأ.
)كاتب فلسطيني(

ــة الـــاتـــكـــافـــؤ  ــاربـ ــقــــال، مـــغـــرب مـــحـ ــتــ االســ
الــقــائــم بـــني الـــجـــهـــات. كــمــا يــمــكــن أن تــقــرأ 
مطالب شعارات شباب الريف باعتبارها 
مطالب تتعلق بمبدأ فك العزلة عن منطقة 
الريف، ووضع سياساٍت تنهض بمطالب 
والتعليم،  والصحة  التشغيل  فــي  سكانه 
وإنشاء البنيات التحتية التي تساعد في 
عمليات النهوض باملنطقة وأهلها. وهنا، 
ال بــد مــن اإلشـــارة إلــى أن مشكات الريف 
اململكة،  جــهــات  مــشــكــات مختلف  تــمــاثــل 

باستثناء ما يعرف »باملغرب النافع«. 
بنا جملة من 

َّ
رت الـــذي  ر  الــتــصــوُّ ال يعكس 

ة االحــتــجــاجــات الــحــاصــلــة  عــنــاصــره ِحـــــدَّ
أن  ذلــك  واستمراريتها،  املغرب  شمال  في 
راٍت أخــرى  ذاكـــرة أهــل الــريــف تحمل تــصــوُّ
اتـــهـــم، كما  تــحــضــر فـــي شــعــاراتــهــم ونـــداء
تــحــضــر فـــي أذهـــــان املــتــابــعــني واملــهــتــمــني 
ــا. صـــحـــيـــٌح أن  ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ بــــاالحــــتــــجــــاجــــات وآفـ
ــتــــي رّددهــــــــــا بــعــض  بـــعـــض الــــشــــعــــارات الــ
اتي  الُهِويَّ الطابع  إلــى  تشير  املتظاهرين 
لشمال املغرب، حيث يتم التلويح بحديٍث 
عــن شــعــب الــريــف وتــاريــخــه، كــمــا يحصل 
أحيانًا التلويح بعلم الجمهورية الريفية، 
إال أنه ال أحد يستطيع أن يفكر في الحدث 
الذي نحن بصدده، من دون مساءلته في 
عاقته بتاريخ املنطقة، وفي عاقته أيضًا 
بــاســتــمــرار فــشــل الــســيــاســات الــعــامــة في 

بادنا.
ال يمكن أن نستبعد من زخم االحتجاجات 
األخــيــرة في منطقة  الحاصلة في األشهر 
ــتـــجـــاجـــات الــتــي  ــار االحـ ــ الــــريــــف بـــعـــض آثــ
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ ــا املــــغــــرب فــــي 20 فـ ــهـ ــرفـ عـ
أن  2011، حيث تكشف مواقف وشــعــارات 
محاصرة  تـــروم  املتواصلة  االحــتــجــاجــات 
ــل فــــــي املــــــغــــــرب بــعــد  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـــــتـــــراجـــــع الـ
حمله  مما  الرغم  على   ،2011 احتجاجات 
ــد  ــواعـ ــبــــادئ وقـ الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد مــــن مــ
عامة، كان يفترض أن تساهم في تحقيق 

مشروع التنمية في بادنا. 
واِجه عملية فهم 

ُ
ترتبط الصعوبات التي ت

ما يجري في االحتجاجات املتواصلة في 

ـــرى.    ــة وآســـيـــويـــة وأفـــريـــقـــيـــة أخــ ــ ــيـ ــ أوروبـ
وبينما األمة العربية مشغولة بما يجرى 
تجاه  املتباينة  وبــاملــواقــف  الخليج،  فــي 
تلك األزمــة، سواء على املستوى العربي، 
أو اإلقليمي، أو الدولي، إذا برياح يونيو 
الــحــزيــنــة تــحــمــل لــنــا حــدثــًا جـــديـــدًا، وقــع 
يــوم 14 مــن الــشــهــر، وعــلــى الــرغــم مــن أنه 
الدولة  يبدو وكــأنــه حــدث محلي يخص 
املـــصـــريـــة بــكــل مــؤســســاتــهــا، وشــعــبــهــا، 
ــنــــواب املــصــري  وهــــو مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــ
على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بني 
تنتقل  وبمقتضاها  والــســعــوديــة،  مصر 
الــســيــادة املــصــريــة عــلــى جــزيــرتــي تــيــران 
على  السعودية،  السيادة  إلــى  وصنافير 
الــرغــم مــن صــدور حكم بــات ونهائي من 
املحكمة اإلداريــة العليا املصرية ببطان 
االتــفــاقــيــة، وتــأكــيــد مــصــريــة الــجــزيــرتــني. 
ــبـــدو وكــــأنــــه مــصــري  ــــى هـــنـــا واألمـــــــر يـ إلـ
محلي، يــدور حوله جــدل وخــاف بشأن 
أم سعودية.  الجزر مصرية  كانت  إذا  ما 
وهــــو جــــدل غــيــر مــســبــوق مـــصـــريـــا، فلم 
اإلقليم  حـــدود  كــانــت  أن  تاريخيًا  يسبق 
السنني محا  آالف  عبر  الثابتة  املصري 
لــلــجــدل أو الـــخـــاف، بــصــرف الــنــظــر عن 
وضع الدولة املصرية ، مستقلة كانت أو 
واليـــة تابعة أو تحت االحــتــال أو حتى 

تحت الحماية.
ــــدث تـــغـــيـــرات  ــــحـ ســـتـــتـــرتـــب عـــلـــى هــــــذا الـ
قد  املـــدى،  بعيدة  إقليمية  جيوسياسية 
تكون ذات تأثيراٍت عميقة على مستقبل 
ــقـــومـــى املــــصــــري، بــــل والـــعـــربـــي  األمــــــن الـ
ــــل وجـــــــود دولـــــــة الـــعـــدو  ــــي ظـ ــًا، فـ ــمــــومــ عــ
اإلســـرائـــيـــلـــي، ومــــا تــمــثــلــه مـــن تــهــديــداٍت 
حــالــيــة ومــســتــقــبــلــيــة. ولــتــوضــيــح األمــــر، 
وجـــود جــزيــرتــي تــيــران وصــنــافــيــر تحت 
ــة يـــعـــنـــى أن مــضــيــق  الــــســــيــــادة املــــصــــريــ
الجزيرتني  بني ساحل  املحصور  تــيــران، 
وســاحــل ســيــنــاء مــيــاه إقــلــيــمــيــة مصرية 
ــيـــل وغــيــرهــا  خـــالـــصـــة، ويــصــبــح إلســـرائـ
ــريء« عــبــر املــضــيــق في  ــبــ حـــق املـــــرور »الــ
وقــت الــســلــم، ويــكــون مــن حــق مصر غلق 
املضيق بــإرادتــهــا، فــي حالة الــحــرب، من 
ــــي بــــا شــك  دون مـــســـؤولـــيـــة دولــــيــــة. وهـ
ميزة استراتيجية ال ُيستهان بها في ظل 
وما  الصهيونية،  والطموحات  األطماع، 
يمكن أن يحدث من متغيرات مستقبلية. 
املستقرة   - السيادة  انتقال  أمــا في حالة 
تيران  الــتــاريــخ على جزيرتي  مــدى  على 
ــر إلـــــــى الـــعـــربـــيـــة  ــن مــــصــ ــ وصــــنــــافــــيــــر، مــ
الــســعــوديــة، كما تنص االتــفــاقــيــة، والتي 
وافــــق عــلــيــهــا الـــبـــرملـــان يــــوم 14 يــونــيــو/ 
حـــزيـــران الـــحـــالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن حكم 
صبح 

ُ
املحكمة اإلدارية العليا ببطانها، ت

إحدى ضفتي املضيق مصرية واألخرى 
ســـعـــوديـــة، وبـــالـــتـــالـــي ُيــصــبــح املــضــيــق، 
طــبــقــا لــلــقــانــون الــــدولــــي، مــيــاهــًا دولـــيـــة، 

الطبيعي واملنطقي سير الحكومة والنظام 
الـــســـوري فـــي طــريــق مــغــايــر تــمــامــا عنها 
والقوانني  والــوقــائــع  الخطاب  لكن  الــيــوم. 
واملــــعــــاهــــدات املـــوقـــعـــة حــديــثــًا تــشــيــر إلــى 
أو  االقــتــصــادي،  االنفتاح  عــودة سياسات 
ســيــاســات الـــــــدردري كــمــا كــانــت تسميها 
الــنــظــام، مــع تغيير املظهر  وســائــل إعـــام 
ــام دور  ــ ــا، فــنــحــن الــــيــــوم أمــ ــي لـــهـ ــارجـ ــخـ الـ
إيراني وروسي، وربما صيني أيضا بدال 
من دور تركيا واالتحاد األوروبي السابق 
ــســــوري  ــــي فــــــرض تـــبـــعـــيـــة االقــــتــــصــــاد الــ فـ
النظام  تخلى  العاملي.  اإلمبريالي  باملركز 
ــادر مـــضـــمـــونـــة الــــربــــح،  ــ ــــصـ عــــن جـــمـــيـــع املـ
لصالح تحالف الــدول التي حافظت حتى 
اليوم على بقائه، ليتم بيع عقود استثمار 
ثروات سورية الباطنية النفطية والغازية، 
الفوسفور  باستخراج  املتعلقة  فيها  بما 
لهم، فضا عن املرافئ واملوانئ الساحلية 
وعـــقـــود اســتــثــمــار فـــي قــطــاع االتـــصـــاالت، 
ــزء مــهــم مـــن الـــثـــروة الـــزراعـــيـــة، وربــمــا  وجــ
ــقـــا ملــــا تــــم اإلعـــــان  الـــحـــيـــوانـــيـــة أيــــضــــا، وفـ
عــنــه مــن االتــفــاقــات والــعــقــود فــقــط، فضا 
ــقــــود إعـــــــــادة اإلعـــــمـــــار وعــــــن عـــقـــود  ــــن عــ عـ
االســـتـــثـــمـــارات الــســيــاحــيــة طــويــلــة األجـــل، 
لــيــتــخــلــى الـــنـــظـــام الــــســــوري عـــن املـــصـــادر 
الــرئــيــســيــة ملــيــزانــيــتــه الـــســـنـــويـــة )الـــدخـــل 
القومي(، ما يفرض على أي حكومة قادمة 
الداخلية  التنموية  املــصــروفــات  تقليص 
ــن تــقــلــيــص  ــيـــة، فـــضـــا عــ ــبـ الــعــلــمــيــة والـــطـ
مصروفات الدولة املرتبطة بسياسة الدعم 
وفي  عموما،  الطاقة  مجال  في  الحكومي 

عرفه  الــذي  بالصراع  واستيعابه  الشمال 
املــشــهــد الــحــزبــي والــســيــاســي فــي املــغــرب، 
الثاني  أكتوبر/تشرين   7 انتخابات  بعد 
ــب عــن ذلــك مــن جـــدٍل حول 

َّ
2016، ومــا تــرت

مفهوم األغلبية واملعارضة وبنية النظام 
مستبعدًا  ليس  وهنا  املغربي.  السياسي 
تأثير هذا الصراع في نمط االحتجاجات 
وما تحمله من مواقف وشعارات. صحيٌح 
أن أغــلــب الــشــبــاب الــذيــن يــقــودون مسيرة 
ــون 

ُ
ــل

ِّ
االحــتــجــاجــات فـــي الــحــســيــمــة ال ُيــَمــث

ننفي  أن  يمكن  أنــه ال  إال  بعينها،  أحــزابــًا 
صـــلـــتـــهـــم املــــــؤكــــــدة بــــاملــــجــــال الـــســـيـــاســـي 
ـــِصـــل بني 

ْ
ـــف

َ
ـــراتـــه، كــمــا ال يــمــكــن أن ن

ُّ
وتـــعـــث

مــطــالــبــهــم ومـــطـــلـــب اإلصـــــــاح والــتــغــيــيــر 
ومواجهة الاتكافؤ بني الجهات.

ــم تــفــريــق  ــتــ ــات ويــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــتــــواصــــل االحــ تــ
ــرار  ــمــ ــتــ اســ صـــــــور  أن  إال  املــــتــــظــــاهــــريــــن، 
أخرى،  مدن  إلى  وانتقالها  االحتجاجات، 
ــقــــدرة بـــعـــض الـــفـــاعـــلـــني الـــذيـــن  ى بــ

َّ
ــذ ــ

َ
ــغ ــ

َ
ــت ــ

َ
ت

ــِلـــْج بــعــد دروب  يــعــتــبــرون أن املـــغـــرب لـــم َيـ
االنتقال الديمقراطي، حيث تتسع صفوف 
املحتجني من املجتمع املدني، ومن بعض 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة وبـــعـــض مــنــظــمــات 
تــرى في االحتجاج  التي  املــدنــي،  املجتمع 
مـــنـــاســـبـــة ثـــمـــيـــنـــة ملــــواجــــهــــة االســــتــــبــــداد 

والفساد والظلم.
)أكاديمي مغربي(

ال يــحــق ألي طــــرٍف الــتــحــكــم فـــي الــعــبــور 
خالها، ال في وقت السلم، وال في حاالت 
الحرب، وهو ما ُيمثل للعدو اإلسرائيلى 
ميزة كبرى، كان يحلم بها، منذ احتاله 
قرية أم الرشراش العربية عام 1949 على 
خليج العقبة، وأنشأ عليها ميناء إيات، 
بشرط  األحــمــر،  البحر  إلــى  منه  لينطلق 
ضمان حرية املاحة عبر مضيق تيران، 
ــان يــفــتــقــده الــعــدو  ــــذي كــ وهــــو الـــشـــرط الـ
اإلســـرائـــيـــلـــي. ونـــعـــلـــم جــمــيــعــًا أن حـــرب 
يونيو 1967، وما ترتب عليها من نكسة، 
كانت ذريعة العدو اإلسرائيلي فيها قرار 
الرئيس جمال عبد الناصر سحب قوات 
الطوارئ الدولية من شرم الشيخ، والتي 
كــانــت مــوجــودة منذ عــام 1957، لضمان 
ــدو اإلســـرائـــيـــلـــي عــبــر  ــعــ حـــريـــة مــــــرور الــ
مضيق تيران، وكان ذلك شرط إسرائيل 
لانسحاب من سيناء عقب حرب العدوان 
وبالتالي   ،1956 فــي  مصر  على  الثاثي 
فـــإن إعـــان عــبــد الــنــاصــر إغـــاق املضيق 
مايو/  في  اإلسرائيلي  العدو  أمــام سفن 

أيار 1967، كان بمثابة إعان الحرب.
ــة  ــاح يــونــيــو الــحــزيــنــة، أزمـ ــ وتــســتــمــر ريـ
الــخــلــيــج تــتــفــاقــم، وانــعــكــاســاتــهــا تــــزداد 
خطورة، سواء بالنسبة ملستقبل مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي نــفــســه، أو تــحــوالت 
مـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي الــــتــــحــــالــــفــــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
لــتــركــيــا  مــتــنــامــيــة  أدوار  مـــع  والــــدولــــيــــة، 

وإيران وروسيا.
واتــــفــــاقــــيــــة تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة 
ــا ســيــتــرتــب  ــ ــة، ومـ ــعـــوديـ املـــصـــريـــة - الـــسـ
عــلــيــهــا مـــن تــغــيــرات جــيــوســيــاســيــة، فى 
التنفيذ،  فــي حــّيــز  الــدخــول  إلــى  طريقها 
الجمهورية  رئــيــس  تصديق  يتم  عندما 
عليها لتصبح قانونًا نافذًا، بعد رفعها 
ــان مــشــمــولــة بـــاملـــوافـــقـــة.  ــرملـ ــبـ إلـــيـــه مــــن الـ
على جزيرتي  السيادة  تنتقل  وبالتالي، 
تـــيـــران وصــنــافــيــر إلــــى املــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، ومــــا يــتــرتــب عــلــى ذلــــك من 
الدولية  القانونية  األوضــاع  في  تغيرات 
ملضيق تيران، وأيضًا الترتيبات األمنية 
بــمــقــتــضــى مـــعـــاهـــدة الـــســـام املـــصـــريـــة - 
اإلسرائيلية التي كانت تضع الجزيرتني 
ضمن املنطقة ج التي توجد فيها عناصر 
شرطة مدنية مصرية فقط، وعناصر من 
القوات متعددة الجنسيات.  وما إذا كان 
سيترتب على ذلك دخــول السعودية في 
الــســام املــصــريــة - اإلسرائيلية  مــعــاهــدة 

طرفًا غير مباشر.  
فـــــي ظـــــل تـــلـــك األجــــــــــــواء، تــــخــــرج عــلــيــنــا 
ــة، غــيــر رســـمـــيـــة، عن  ــيـ تــســريــبــات إعـــامـ
اتصاالت سعودية – إسرائيلية، برعاية 
للتباحث حول تسيير خطوط  أميركية، 
جوية مباشرة بني تل أبيب والسعودية 
مـــن فلسطينيي  الــحــجــاج  نــقــل  بــذريــعــة 
األراضي املحتلة في 1948، وأيضًا إلقامة 

عاقات تجارية بني البلدين. 
ــبــار ريــــاح يــونــيــو الــحــزيــنــة، 

ُ
فــي وســـط غ

وكأنه  باملنطقة،  ُيحيط  كثيف  وضــبــاب 
ــــرتــــب 

ُ
ــــي ت ــتـ ــ ــــاض لـــصـــفـــقـــة الـــــقـــــرن الـ ــــخـ مـ

لــهــا الــصــهــيــونــيــة الـــعـــاملـــيـــة، مـــع شــركــاء 
دولة  أركــان  لتثبيت  إقليميني، ودوليني، 
مقبولة  إقليمية  قــوة  اإلسرائيلي  الــعــدو 
ومــــعــــتــــرف بــــهــــا عــــربــــيــــًا، بــــعــــد تــصــفــيــة 
القضية الفلسطينية، في وسط ذلك كله، 
يبقى األمل فى أجيال عربية قادمة، تأتي 
مــن رحــم املستقبل. طــاملــا اســتــمــرت روح 
 في وجــدان األمــة، وحتما.. 

ً
املقاومة حية

الشعوب ستنتصر.
)كاتب مصري(

هذا االقتصاد السوري منذ انطالق الثورة

احتجاجات الريف وسؤال التغيير

العرب ورياح يونيو الحزينة؟

التوجهات 
االقتصادية السورية 

إحدى أهم الركائز 
المكونة للنظام 

السياسي، الحالي 
والمستقبلي

أغلب شباب 
االحتجاجات في 

الحسيمة ال يَُمثِّلُون 
أحزابًا بعينها

جاءت رياح يونيو 
الحزينة بأزمة عربية – 
عربية، تزداد تعقيدًا 

يومًا بعد يوم

آراء

معن البياري

لنجله  العرش  العزيز )82 عاما(، عن  بن عبد  السعودية، سلمان  يتنازل ملك  متى 
محمد؟ هذا واحٌد من أسئلٍة ذاعت أمس، بعد تجريد امللك نجل شقيقه، األمير محمد 
بن نايف، من والية العهد ونيابة رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية، وترسيم األمير الذي 
تراكم نفوذه كثيرا في اململكة، محمد بن سلمان )31 عاما(، في العامني املاضيني، 
وليا للعهد وإبقاء وزارة الدفاع معه، في أمٍر ملكي )بموافقة 31 من بني 34 من أعضاء 
الجديد،  العهد  ولــي  املقبل،  امللك  يمنع  الحكم  نظام  فــي   

ٌ
تعديل تبعه  البيعة!(،  هيئة 

من تولية أيٍّ من أبنائه والية العهد، فال يصير ملكا. وفي الوسع التعقيب هنا، بال 
 لتعديٍل تاٍل، عندما تترتب أموٌر وأمور، وحكاية خلع رجل 

ٌ
تحّرز، أن هذا نص قابل

ها بصدد مقرن 
ُ
األمن الذي كان قويا، محمد بن نايف، من والية العهد، كما سابقت

إذا  ــد، 
ّ
املــؤك د 

ّ
تؤك قليلة  إبريل/ نيسان 2015، من شواهد غير  العزيز، في  بن عبد 

التعقيب، أيضا، على ما وقــع في اململكة فجر  الوسع  ما أوجبت الحاجة ذلــك. وفــي 
أمس، بأنه الجنوح األشّد وضوحا لدى صانع القرار في القصر امللكي نحو املغامرة 
والصدمة، في كل شيء ربما. أما التوازناُت داخل األسرة املالكة، والتي جاء منح أبناٍء 
كثيرين في األسرة مواقع وزارية ودبلوماسية واستشارية للحفاظ عليها، فإن من 
غير املحسوم أن تبقى على إيقاعها الساكن الراهن، وال شيء يؤكد أن اململكة ستظل 
في منجاٍة من أي مفاجآت أو مؤثراٍت، أو ما ال نعرف مما قد يصيب مفصال هنا 
أو هناك في بنية النظام، ومسالك اتخاذ القرار فيه. وهذا قرار إعادة جميع البدالت 
واملزايا املالية ملوظفي الدولة املدنيني والعسكريني التي كان قد تم تعديلها أو إيقافها 
ر إلى أن ثّمة »حدسا« في  موضٍع غير منظور ربما، في هرم 

ّ
إلى ما كانت عليه، يؤش

 للتهدئة ودفع 
ٌ
السلطة بوجوب أن تالزم عمليات الجراحة، في قاع الليل غالبا، أدوية

وجع الرأس.
الثاني 2015،  كانون  يناير/  في  العرش،  امللك سلمان  استلم  ــا 

ّ
مل وفيرا،  الكالم  كــان 

وتاليا مع إصداره حزما متتالية من القرارات، في غير شأن، أن أنفاسا من »التحديث« 
ستسري في بدن السلطة، وأن شيئا من تثويٍر سيحُدث في إيقاع األداء العام في 
 في املشهد العربي ربما تلملم ما أمكن مللمته من شظايا 

ً
 سعودية

ً
الدولة، وأن زعامة

الراهن العربي التعيس. ولكن، بصراحة وأسى، لم يأت حساب السرايا كما حساب 
القرايا، وبدا أن الرهان على املغامرة )وبعض الطيش( هو األوضح في بناء التحالفات 
الخارجية وصناعة الخصومات. وهذا رمي اإلبل القطرية هائمة في هجير الصحراء، 
الحريري، مكشوفا في احتضار شركته  األوثــق، سعد  الحليف  معطوفًا على ترك 
تــرك محمد  إليهما  عليه، مضافا  ماليٍّ مقدور  إسعاٍف  دون  أوجيه« من  »سعودي 
التي  الشواهد  هــذه  الجنوب،  انفصال  باتجاه  اليمن،  يلعب في  أبوظبي  زايــد في  بن 
ت هنا عفو الخاطر من بني دالئل غير قليلٍة على اضطراٍب غير هنّي يحدث في 

ّ
عن

العقل السياسي الحاكم في الرياض، وأنه غير ذي أهميٍة ما خلعته بعض صحافاتنا 
العربية على محمد بن سلمان أنه رجل التجديد القوي، فيما نعُت »اإلندبندنت« له، 
قبل نحو عــام، »ساذجا مــغــرورا«، أْدعــى إلى األخــذ بجدية، وال سيما أن الصحيفة 
البريطانية سّوغت قولتها بأن الرجل يقامر بسياساٍت اندفاعيٍة وتدخالٍت تزعزع 
 على سؤال »لوموند« الفرنسية 

ٌ
استقرار العالم العربي. والظن هنا أن اإلجابة ميسورة

ما إذا كان محمد بن سلمان حداثيا وإصالحيا أم أنه سياسي مقامر. 
األخذ  الرشد، قد جــرى  اململكة، ومــن  أن مقدارا من تغليب مصلحة  كــان االجتهاد 
ف الرياض من تلك الحرب غير املفهومة على »اإلخوان املسلمني«، ومع 

ّ
بهما، مع تخف

تأطير العالقة مع نظام عبد الفتاح السيسي، وتحسني التواصل والتعاون مع الدوحة، 
غير أن قوة شدٍّ خارجية في أبوظبي نجحت في أخذ الجناح األكثر نفوذا في الرياض 
إلى ما صرنا نشهد ونرى من نقصان التعقل في القرار السياسي السعودي، كما 
تأكد في االستهداف الجاري لدولة قطر وقيادتها وشعبها، بجنوٍن لم يكن متوقعا 
في أي يوم. وهذا عبد الفتاح السيسي في مصر مأزوٌم بسبب توريط الرياض له في 
قصة »تيران وصنافير«، وهذا هو العالم العربي في لحظٍة بالغة الحساسية، يعود 

بعض أسبابها إلى مزاجيٍة حادثٍة في اململكة.

أحمد عمر

، تأّسيا بحلف الفضول. اقترح لها املؤسسون اسم  »جمعية الصداقة 
ً
أّسسنا جمعية

األملانية السورية«،  فرأيُت، بعد ضرب الِقداح، أن نسميها اسما شعبيًا مثل »حّيا الله 
رك األمر لي، فالجمعية مازالت تقيم 

ُ
النشامى«، أو جمعية »أبوس روحك خاي«، فت

في  قلوب مؤسسيها املجروحة التي تخفق مثل الخيام في يوم عاصف، واستقّر 
إلى االجتماع كل أسبوع، في دار  ّيِبنَي«. وبــادرنــا، من فورنا، 

َ
ط

ُْ
امل األمــر على »حلف 

 
َّ

الندوة األملانية، فأنا وعبد الله بن جدعان أقرباء في ُحبِّ الخير ونصرة املظلوم، ما َبل
، فأسندنا حجابة الجمر والحطب ألبي الفوارس، ولواء  إعداد السلطات 

ً
البحُر ُصوفة

الرطبة ألبي أغيد، فنحن ما نجتمع  الثمار  كر، وشرف السقاية من دموع 
ُ

ألبي الش
إال ملأكلة. وقد نوينا إشعال نيران الحرب تحت اللحم، واللحم شجرة العرب، مفرومًا 
العربية واإلسالمية،  الــرأي في حــال األمــة  لنتبادل  أو مــقــّددًا، كل أسبوع.  أو مقطعًا 
، وعلى 

ً
والحال السوري إقامة وظعنًا، وموتًا تحت التعذيب. ونتبادل الطرائف مواجهة

 أبطال طرائفنا الحور العني، نجلو بها همومًا 
ُّ

صفحتنا في الواتسآب الخضراء، وجل
سوداء، أكبر من هموم امرئ القيس الذي تطاول عليه الليل كموج البحر، وأرخى عليه 

سدوله بأنواع الهموم ليبتلي.
 + 1، في قصبة روسلس هايم، بعد 

ً
وقد ارتفع عدد املتحالفني إلى ثالثة عشر رجال

الزميل سيد املصري، واملصريون كلهم ظرفاء،  أن وافقنا باإلجماع قبول عضوية 
لكن مصر لم تعرف أظرف من عبد الفتاح قلب الثعلب، الذي جعل مصر.. أم الدنيا 

ناقصًا منها جزيرتني.  
الحظْت جارتنا السيدة شيللر مرتني أّن أعضاء اجتماعاتنا كلهم من الذكور، فساحة 
الدار مكشوفة، ليس بيننا أنثى واحدة، وقد أتت إلينا تطلب املساعدة في حمل خزانٍة 
أنفسنا من  الراحة، حتى كدنا نقتل   

ّ
أكــف إلى حملها ونقلها على  جديدٍة، فبادرنا 

شدة النخوة والشهامة، فشكرتنا وقالت مستنكرة: كلكم ذكور.. أين النساء؟
الزوجات  إيــذاء  بتهمة  األملانية  السلطات  إلــى  تشكونا  أن  من  وخفنا  الغّصة،  بلعنا 
وحبسهن في املخادع، والفصل العنصري بني الذكور والنساء، أو أن تحسب الشحم 

فيمن شحمه ورم. األملان يشتبهون في ظلمنا الزوجات، وهنَّ الظاملات.
لهما صديقتان  عــاِزبــان  بيننا  املحصنني،  للرجال  املطيبني، حلف  أّن حلف  ر 

ّ
نذك  

أملانيتان، يعاشرانهما معاشرة األزواج، من غير عقٍد وال نقد، كل واحدٍة أجمل من 
النجمة تشارلز تيرون.   لم يخطر لنا أن ندعو زوجاتنا، وال صديقات أحالفنا إلى 
ّيِبنَي، فهن من حلف لعقة الدم، أو حلف األحالف املخاصم، فبعضنا يأخذ 

َ
ط

ُْ
حلف امل

 من الزوجة وحبها القاتل، وبعضنا من لومها، ونقدها، وتغريدها، ونقيقها، 
ً
إجازة

بـــاألوالد،  زوجــاتــهــم مشغوالت  وبعضنا  العائلي،  الــنــظــام..  إســقــاط  يــريــد  وبعضنا 
 عربية، وهي أن تترك الزوجة الرماح 

ٌ
وبعضنا يغار عليها.. ثم إنها قبل كل شيء عادة

السلطات  وللزوجة  التنفيذية،  له  السلطات؛  زوجته  مع  ويتقاسم  ر، 
ّ
وتتعط لزوجها 

التشريعية والقضائية والسلطة الرابعة والخامسة، وسلطة اإلرهاب والدواعش.
 منهم، 

ً
األملان يغارون على قانون بلدهم، وعلى حقوق األنثى، وهم كلهم، وليس أمة

 مسرعة، أو رابه أمر، 
ً
يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، فإذا وجد األملاني سيارة

بالباطل كما في بالدنا.  بالحق، وليس  لكن  فــورًا، كلهم مخبرون،  بالشرطة  اتصل 
صاحب حجارة الجمر أبو الفوارس، قال: يبدو أن جارتك ستشكونا. 

بادر صديقنا أبو الصفا، وهو طبيب جــّراح عظام، األشهر في حمص وما حولها، 
وشرح لها قائال: سيدتي، نحن جميعًا من »الغايز«، وأشار إلى الشباب الذين كانوا 
يتبادلون طرائف خشنة، ويتعانقون، وكأنهم التقوا بعد فراٍق طويٍل عند كل طرفة 

جديدة فرحًا بها. 
 بقوة البراهني. واضح أّن حلف املطيبني من بني 

ً
هّزت السيدة تشيللر رأسها مذهولة

عبد مناف في الدوحة وأنقرة يالقي مصاعب وأذى، من حلف األحالف، حلف لعقة 
الدم؛ في مكة وواشنطن وتل أبيب والقاهرة املقهورة.

سالمة كيلة

زًا، خالل السنة األخيرة، على صعود الشعبوية، الظاهرة التي تجلت 
ّ
كان االنتباه مرك

في انسحاب إنكلترا من االتحاد األوروبي، ونجاح دونالد ترامب رئيسا في أميركا، 
كلها  وحيث  متطرفة،  يمينيٍة  تجمعاٍت  وظهور  فرنسا،  في  لوبان  مارين  وصعود 
تميل إلى توافق مع فالديمير بوتني، الذي بدا كأنه ملهم لهذه الشعبوية. بمعنى أن 
 يمينيًا »متطّرفًا« ينتصر بدعم شعبي، وهو يؤسس لوضع عاملي جديد، يندفع 

ً
ميال

نحو الحدية في الصراعات، ويفتح على بناء تحالفاٍت تهدم ما بني في النصف الثاني 
الرأسمالية تفضي إلى نشوء امليل  العشرين. وال شك في أن األزمــة في  القرن  من 

اليميني املتطّرف، أو تدفع فئات شعبية إلى دعم ميول يمينية متطّرفة.
لكن، علينا اآلن أن نتحّدث عن أمر آخر، هو الذي ُيظهر بروز ميٍل شعبيٍّ إلى تجاوز 
التيار  أن  الفرنسية خصوصًا،  االنتخابات  وبعد  واضــحــًا،  يظهر  حيث  مــا.  مــاٍض 
الشعبي بات يميل إلى تجاوز كل األحــزاب التي تشكلت خالل القرن املاضي، وأنه 
بات ينتخب ما يعّبر عن شكٍل جديٍد للسياسة، ويطرح ما يقارب الوضع الشعبي. 
بالتالي، يمكن القول إن البنى السياسية القديمة باتت من املاضي، وأن الواقع يفرض 
ل بنى جديدة. وهذا يعني أن األزمة االقتصادية باتت تنعكس على بنية الدولة، 

ّ
تشك

ح لها، إلى اآلن، ما البديل الضروري، لكنها 
ّ

وعلى خيارات الشعوب التي ربما لم يتوض
بدأت في البحث عن ذلك، وإْن كانت بدأت في الشكل، أي شكل السلطة والنخبة التي 

تحكم من دون ملس الخيارات االقتصادية، أو ملسها بمعنى يساري ما.
وإذا كان جرى التركيز على ظاهرة ترامب الذي أتى من خارج »الطبقة السياسية«، 
ورغــمــًا عــن الــحــزب الـــذي يــقــول إنـــه يمثله )الــجــمــهــوري(، فـــإن درس مــا جـــرى في 
اكتسح حزب  فقد  أكــثــر،  الــظــاهــرة  طبيعة  ــح 

ّ
يــوض ربــمــا  السابقة  القليلة  الــســنــوات 

يتناوبان على  اللذين كانا  القديمني  الحزبني  اليونانية، مهمشًا  االنتخابات  سيريزا 
حكم اليونان، وهو حزب جمع أشتات يسار، بعضه »تقليدي«، وبعضه فوضوي، أو 
نقابي، ولكن بعضه يسار حقيقي. وعلى الرغم من أن الحزب لم يِف بوعوده التي 
نجح على أساسها، فقد نجح مرة أخرى بعد إعادة االنتخابات. كادت هذه الظاهرة 
الرغم من  التي باتت قوة برملانية على  أن تتكّرر في إسبانيا مع حركة بوديموس 
ل بيرني ساندرز هذا »الشطح« 

ّ
أميركا، مث اليساري. في  الشبابي، وميلها  طابعها 

نحو اليسار، وحصل على دعم كبير في أوســاط الحزب الديمقراطي، وربما جرى 
إبعاده عن السباق، على الرغم من أنه كان األجدر. وكان واضحًا أنه يمكن أن يفوز 
على ترامب، أو ربما كان هو الوحيد الذي يمكنه أن يفوز على ترامب. انتقلت الظاهرة 
الى إنكلترا، وعلى الرغم من عدم فوزه بقيادة جيرمي كوبني، فقد حقق حزب العمال 
حه ألن يفوز في مرة قريبة، بعد أن أصبح اليمني ضعيفًا في 

ّ
تقدمًا كبيرًا، ربما يرش

الحزب  ضعف 
ُ
الحزب االشتراكي، وت الفرنسية لكي تطيح  االنتخابات  الحكم. وأتت 

اليميني، وتهّمش اليمني املتطرف )وكذلك اليسار املتطرف(، وتأتي برئيس وبرملان 
من الشباب، والذي هو في الغالب ليس متمّرسًا في السياسة. وربما نشهد ظواهر 
شعبوية مماثلة في الفترة املقبلة، فأزمة العالم تسير نحو تدمير ما ُبني في العقود 

السابقة، ربما لفتح األفق ملسار جديد.
أو  يمينية  أو  يسارية  املنتصرين،  ميول  عن  النظر  وبغض  هنا،  واضحًا  يظهر  ما 
منها  تعاني  بــاتــت  الــتــي  االقــتــصــاديــة  ــة  األزمـ ونتيجة  الشعبي،  الــوضــع  أن  وسطية، 
حتى الدول الرأسمالية، بات معنيًا بـ »تدمير« النظام القديم. لهذا، يميل إلى انتخاب 
أشخاص جدد، ومن الشباب في الغالب، حتى وهؤالء ال يمتلكون خبرة سياسية، أو 
ح، ويسير نحو 

ّ
. بالتالي، يمكن القول إن »النظام القديم« ينتهي، يترن

ً
مشروعًا بديال

حتفه. وال شك في أن واقع الرأسمالية ُيظهر أنها قد شاخت، بعد أن عاشت بما فيه 
الكفاية، وأن الشعوب تريد تغيير واقعها. ولهذا، دخلنا في مرحلة البحث عن البديل، 
.
ً
ق مطالب الشعوب، في عالٍم استهلك القوى التي طرحت ذاتها بديال

ّ
البديل الذي يحق

عبد الحكيم حيدر

يخطئ من يظن أن الدكتاتور صار قويًا. األكثر قوة هي مصالح النخبة. وهذه هي 
 عليها الدكتاتور من بعيد مع أجهزته. مصالح النخبة هي 

ّ
املفاتيح السحرية التي يدق

مناطق ضعف هذه النخبة وكوارثها أيضا، وهي الطريق امللكي للجنرال إلى الجلوس 
على الرقاب واألكباد أيضا.

كــان محمد حسنني هيكل مشغوال بشكٍل مثير على مصير  األخــيــرة،  أيــامــه  فــي 
التسريبات.  ذلك واضحا في  املنتظرين، وظهر  قوائم  اسمه على  ابنه، وعلى وضع 
فطنت السلطة لضعف رجل تعّدى التسعني، وعلى ابنه قضية شبه ثابتة األدلة تتعلق 
 وجود هذين في القضية 

ّ
بالتالعب في أموال البورصة مع جمال وعالء مبارك، وعل

كان مصدرا رئيسيا من مصادر تماسكه إلى حد ما.
الدكتاتور غشيما،  النخبة وخوفها من املجهول، مــازال  الرغم من كل سعار  وعلى 
اب« مع صغار األطفال. تأملوا الصمت 

ّ
ويتعامل مع النخبة كما يتعامل »عّريف الكت

ى »موعظة 
ّ
بجوار الدكتاتور وهو يتحدث، ورئيس مجلس الوزراء، وكأنه جالس يتلق

الــكــامــيــرات، كــي ُيــضــفــي على  لـــزوم تــمــريــر اللحظة أمـــام  الــجــبــل« فــي هيبة مفتعلة 
الدكتاتور املشروعية والهيبة املفتقدتني. 

فجأة يضحك الدكتاتور بهستيرية على أمٍر عارض، فتضّج القاعة بضحٍك محبوٍس 
وتــصــفــيــق. فــجــأة يــعــود الــدكــتــاتــور إلـــى وقــــاره األول، ويــكــتــب فــي األجــنــدة )درره(، 
الــدرر.  الخلفية، لتالحظ، ولو حتى طيفا شــاردا من تلك  فتشرئّب أعناق الصفوف 
الـــدرر«، وفــي توجيه  نثر  »فــي  املتحدث، ويبدأ هو  أو  الوزير  الدكتاتور  فجأة يوقف 

املشاريع، فيعود التصفيق حارا. 
كانت أجهزة مبارك، لألمانة، أكثر ذكاء وخفة من دكتاتور تحت التدريب، صعد إلى 
كرسي الرئاسة على ظهر دبابة، فصنع فصال دراسيا أمنيا، سّماه برملانا، وصنع 
دعى حتى إلى افتتاح ورشة نجارة في »بركة السبع أو دمياط«، وصنع 

ُ
أحزابا ال ت

صحافة يضيق ذرعا بها، ثم وضعها تحت عني مكرم محمد أحمد ورقابته، وِنعم 
الحارس األمني. وأتى بمستشاٍر علمي، وهو دكتور أحمد عكاشة، لم يجد من عالٍج 
الراتب  أن  من  الرغم  على  الجوع،  ســوى  بالعقاقير،  العامرة  عيادته  في  للمصريني، 
الشهري البنه مليونا جنيه، فهل يكفي هذا الرقم املتواضع جدا ألكل قطط وكالب 

النخبة املصرية التي تمثل الهيبة حول الدكتاتور في كل اجتماع؟
أما عن آخر حزم التصنيع التي بارك بها العالم، فاروق الباز، خطوات الدكتاتور، فقد 
العالم الجليل املصريني  خرجت بعد تنقيب وبحث في الطبقات الجيولوجية. وأراح 
البلدي، ما جعل  من البحث في أضابير الخرائط، وأراح بالطبع الدكتاتور واملجلس 
الولد عشم  مع  )بالطبع(  واقفا  اإلفطار  فتناول طعام  ومــســرورا،  الدكتاتور سعيدا 
الله وأصــدقــائــه فــي كمني، ثــم تسلل بعد ذلــك خلسة مــن دون أن يــراه أحــد، وتهجد 
قبل صالة الفجر وحيدا في جامع الشعراني بمالبس صاحب محل كنافة من باب 
الشعرية. وفي جنح الليل، عاد إلى مسكنه املتواضع في قصر االتحادية، ولم ينس 
بالطبع أن يمر على التي تغش اللنب في حدائق القبة، كما فعل عمر بن الخطاب تماما.
الــشــيء الــوحــيــد الـــذي نسيه الــدكــتــاتــور، هــو أن يــســأل الــعــالــم فـــاروق الــبــاز وهــو في 
قــبــة مــعــامــل نــاســا: مــا حـــال ابـــن أخــيــك بــاســل أســامــة الــبــاز، ومـــا حـــال إمــبــراطــوريــة 
الـــدوالرات، وهل مــازال باسل يسدد  فت ثالثة مليارات من 

ّ
التي تكل بتروكيماوياته 

للبنوك التي أخذ منها مليارا ونصف املليار؟ وهل يسّدد في األوقات املعلومة؟ بالطبع 
الدكتور فاروق، من فرط علمه وأبحاثه في جيولوجيا القارات السبع، ال يعرف شيئا 
عن موضوع بتروكيماويات باسل، وال عن ديون البنوك، ألن الرجل كان في جزيرتي 
ل التربة مع مجموعة عظيمة من العلماء، وكانوا يعيشون فقط 

ّ
تيران وصنافير يحل

 في العلم فقط، بعيدا عن 
ً
على القواقع واألسماك وأعشاب البحر غير السامة، محبة

غشم السياسة واألحزاب واملناكفات الصغيرة، فهو مع مجّرات الله الغائبة عنا، وال 
وقت له كي يناكف جوعى مثلنا.

يحدث في المملكة حلف الُْمَطيِّبيَن في ألمانيا العربية

ليست شعبوية بل ميل شعبي
هيكل وعكاشة والباز.. 

تصنيع الدكتاتور
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انتشرت، في السبعينات والثمانينات من القرن املاضي، في التلفزيون املصري 
فــوازيــر رمــضــان مــع نيللي وشــريــهــان، وكـــان الــقــول الــســاخــر »مـــن ال يشاهد 
الستينات على يد  بــدأت في  الفوازير  الفوازير لن يقبل صيامه«. وكانت فكرة 
ثالثي أضواء املسرح، وبعد نيللي وشريهان أكملها سمير غانم، وبدأ الشغف 

بها يقّل تدريجيا إلى أن انعدم في السنوات األخيرة.
هذا ما يقوله املؤرخون الفنيون وما عايشته بنفسي، لكن الحقيقة أّن االهتمام 
الــحــاكــم فــوازيــر يومية سحبت  الــنــظــام  انــعــدم نتيجة تقديم  بــفــوازيــر رمــضــان 
البساط من فوازير رمضان، فاملبدأ التجاري »كلما زاد العرض قّل الطلب« هو 
الحاكم هنا، ورغمًا عن ذلك، يصر النظام الحاكم على اإلبداع في تقديم الفوازير 
كل فترة، وفي هذا العام، يقدمها تحت عنوان »طب إزاي«.  النظام يعلن الحرب 
على االعتداء على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه، يتنازل عن جزيرتي تيران 
والجيش  األراضـــي،  النظام سنة الســتــرداد جميع  إزاي؟ حــدد  وصنافير، طب 

يضع يده على عشرات اآلالف من األمتار داخل القاهرة وخارجها، طب إزاي؟
النظام يّدعي حرية الشعائر الدينية ويمنع سنة االعتكاف وصالة التراويح في 
مساجد كثيرة، طب إزاي؟ النظام يعلن أّن املواطنة هي األساس واالعتداء على 
البرملان سلطة  أّن  الدستور على  إزاي؟ ينص  الكنائس مسلسل مستمر، طب 
مستقلة وظيفته التشريع والرقابة ورئيسه يمنع أي عضو من الحديث خالفا 
لرأيه، طب إزاي؟ ينفي النظام وجود أي قصور أمني وتفخيخ الكنائس مستمر، 
طب إزاي؟ النظام يقسم )كاملعتاد( لن يحدث نقص في املياه وإثيوبيا تكمل بناء 
السد وتعلن تخزين أكثر من 70 مليار متر مكعب، طب إزاي؟ فشل النظام في 
إدارة البلد ورفع املعاناة عن املواطن أكبر من أن تخطئه العني، ويطالب بعضهم 
تحارب  مصر  إزاي؟  طــب  ثانية،  لفترة  السيسي  وترشيح  الرئاسة  فترة  بمّد 
وزيــر  على  القبض  فــي  وتفشل  دولـــة عربية،  ملقاطعة  الـــدول  اإلرهـــاب وتحشد 
الداخلية األسبق وهو داخل أراضيها، طب إزاي؟ يعلن النظام أّن مصر بلد األمن 
األولــى في عصابات  تــزداد ومصر  السيارات  الخطف وسرقة  واألمــن وجرائم 
سرقة األعضاء، طب إزاي؟ مع ارتفاع أعداد البطالة وازدياد معدالت الفقر يعلن 
العاملني في قطر )في حال  النظام استعداده الستقبال 300 ألف مصري من 
طردهم( لتوظيفهم، طب إزاي؟ طب إزاي؟ سؤال بالعامية بمعنى كيف ُيمكن؟ 

وهو استفهام استنكاري تعجبي كما يقول علماء البالغة.
محمد لطفي )مصر(

دولــة  مــع  الدبلوماسية  عالقاتها  دول  سبع  قطعت 
بالطاقة في مطلع شهريونيو/ حزيران  الغنية  قطر 
الــحــالــي، واتــهــمــت قــطــر بــدعــم طـــهـــران والــجــمــاعــات 
اإلســـالمـــيـــة، مــثــل جــمــاعــة اإلخــــــوان املــســلــمــني الــتــي 
ال تتبنى الــعــنــف. لــكــن قــطــر أجــابــت بــأنــهــا ال تدعم 
اإلرهــاب، وقالت إّن الخالف الدبلوماسي يقوم على 

أساس ادعاءات غير صحيحة.
في  تواجه،  الدوحة  أّن  لألنباء  رويترز  وكالة  ذكــرت 
أزمــة اقتصادية حـــادة؛ ألنها تعتمد  الــراهــن،  الــوقــت 
مــن وارداتـــهـــا  فــي %80  الخليجيني  الــجــيــران  عــلــى 
الــغــذائــيــة، وربــمــا ف وســع الــدوحــة تسريع عالقتها 
اللتني قالتا بالفعل إنهما سعداء  أنقرة وطهران  مع 
املــقــاطــعــة،  مـــن حــــّدة  للتخفيف  ــة  الـــدوحـ بــمــســاعــدة 

فوزير الخارجية التركي، مولود شاويش أوغلو، قال 
بينما  النزاع،  للمساعدة في حل  بــالده مستعدة  إّن 
عرض املسؤولون اإليرانيون إرسال الغذاء إلى قطر 
الــعــربــي على  التحالف  بــأن ضغط  بــحــرا، لكن يــرى 
عن  البحث  إلــى  يدفعها  أن  يمكن  القطرية  الــقــيــادة 

عالقات أوثق مع طهران وأنقرة.
أن تترك قطر عضوية مجلس  لذلك، يمكن  ونتيجة 
مع  التركية  الدبلوماسية  لجهود  الخليجي  التعاون 
أنقرة والــريــاض ستكافحان من أجل  الــريــاض؛ ألن 
إيجاد أرضية مشتركة حول قضية اعتبار جماعة 
ــوان املــســلــمــني إرهـــابـــيـــة. أمـــا طـــهـــران فــأعــربــت  ــ اإلخــ
عــربــي، حيث يسعى  تحالف  إقــامــة  إزاء  قلقها  عــن 
الرئيس، دونالد ترامب، إلى توحيد الدول اإلسالمية 

ضد طهران. لكن الباحث في معهد الشرق األوسط 
في واشنطن، أحمد مجديار، يرى أن التوتر املتزايد 
بـــني قــطــر وغــيــرهــا مـــن الـــقـــوى الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة 
الخليجي  التعاون  مجلس  فرصة إلضعاف  يشكل 
إنشاؤه خالل  تم  الــذي  العربي  األميركي  والتحالف 
رحلة تــرامــب أخــيــرا إلــى الــريــاض ملحاربة اإلرهـــاب، 

ومواجهة إيران ووكالئها في املنطقة.
لــكــن، يمكن أن يــحــل الـــنـــزاع بــني الـــريـــاض والــدوحــة 
بالحوار، إذ أّنه سبق أّنهما حّلتا نزاعات بينهما عن 
االستنتاجات  نسبق  أن  يمكن  فــال  الــحــوار،  طــريــق 
التي ستبني حّل املشكلة التي نأمل أن تحل بأسرع 

وقت ممكن.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

يبدو أن الترقيَع تعب منا نحن في املغرب، وأن قشابَة 
بالدنــا قــد ضاقــْت مــن السياســة الترقيعيــة املتبعــة. 
مثلما يبدو أيضًا، أْن ليس أمامنا سوى خياِر الشروِع 
فــي تشــييد مغــرٍب بــال قمــٍم شــاهقة النفــوِذ والغنــى 
واألنانيِة والثراء، وبال سفوٍح شاسعٍة غارقٍة في َوَحِل 

الضعِف والفقِر والعطالِة والشقاء.
فرعونــي  بهــرٍم  شــبيهًا  االجتماعــي  هرُمنــا  صــار 
شــاهق، أقلية اجتماعية تســيطُر على السلطِة واإلدارة 
واملجــال، وعلــى غالبيِة خيــراِت وعائداِت الوطن، مقابل 
بالكــدِح  عليهــا  محكــوٌم  واســعٍة  اجتماعيــٍة  أغلبيــٍة 
والبطالــِة  والفقــِر  والديــوِن  وبالضرائــِب  والكفــاف، 

والتهميِش والشقاء.. ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزٰى.
قــال ملــُك البــالِد عــن البالد، فــي خطاٍب له منذ شــهوٍر: 
»يؤكــد الواقــع أن هــذه الثــروة ال يســتفيد منهــا جميــع 

التفقديــة،  فــي جوالتــي  أالحــظ،  أننــي  ذلــك  املواطنــني. 
الفــوارق  وحــدة  والهشاشــة،  الفقــر  مظاهــر  بعــض 
االجتماعية بني املغاربة«. لكن الذي يبدو واضحًا، في 
حالتنــا وأحوالنــا تحديــدًا، أّن »القســمَة ِضيــَزى« قــواًل 
 املشــكل، وفــي 

ُ
وفعــاًل، وهــذه القســمُة الِضيــَزى أصــل

إعــادِة القســمِة عــداًل وإنصافــًا، يوجُد الحــل الصحيُح، 
املســتدام واملســتديم. ترتَب عن فترات انحطاِط املغرب 
وتخلفه التي مهدْت الحتالله املباشر، وعن تركِة الفترة 
االســتعمارية التــي تلتهــا، وعــن نصِف قــرٍن وعقٍد من 
الزمــن مــن الترقيِع والتمييٍز والتبعية بعد الجالِء شــبه 
الظاهــري لالســتعمار، وإلــى اآلن... ترتــَب عــن هــذا كله 
 
ُ
نظــاٌم اجتماعــي وسياســي، طبقــي تمييــزي، تتمركــز
 قيمتها بأيــدي األقلية، 

ُ
فيــه الثــرواُت الوطنيــُة وفوائــض

كمــا الســلطة والنفــوذ والجــاه تمامــًا. لذلــك، ولضمــاِن 

اســتمراِر هــذه األوضــاع ٌيلجــُا إلــى سياســِة الترقيــع، 
أعنــي ترقيــع الوضــع القائــم، ســواء بواســطِة ذر الرماد 

في العيون أو من خالل اإللهاِء والقمِع والتضليل.
 املشــكِل، 

ُ
»القســمَة ِضيــَزى« قــواًل وفعــاًل.. وهــي أصــل

الحــل  يوجــُد  وإنصافــًا،  عــداًل  القســمِة  إعــادِة  وفــي 
الصحيُح املستدام واملستديم.

يظهــُر اليــوم، نجــاح املســتِغلني واالســتغالليني، عندنــا 
وفي باقي البلدان الخاضعِة شعوبها لالستغالل على 
طوِل األرِض وعرضها، يظهُر أّنهم نجحوْا حتى اآلن، 
فــي »تقنيــع الحقيقــة« الوطنيــة املائلــِة فــي تناقضــاِت 
الواقِع االجتماعي، امللموســةِ والقابلِة لإلدراِك واملعرفِة 
أنهــم  أقصــُد  والحســاب  والحــواِس  العقــِل  بواســطِة 

نجحوْا في وضِع القناِع فوق حّدِة هذه التناقضات. 
محمد الفرسيوي )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

دالل البزري

ّف إلى اللبنانيني 
ُ
بعد مفاوضاٍت ومماحكات، ز

ــــون الــــجــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات  ــانـ ــ ــقـ ــ أخـــــــيـــــــرًا... الـ
القانون بيوٌت من  هــذا  التشريعية. قيلت في 
الــشــعــر: جــديــد، تــجــديــدي، إصــاحــي، صناعة 
ح التمثيل... والغرض من هذا  لبنانية، يصحِّ
تركنا  أو  آلــيــاتــه،  فهمنا  عــدم  زيـــادة  التْطبيل 
هكذا في البرية، نتدّبر أمر ذكائنا وحدنا، أو 
الذكاء... اعتراضاٌت قليلة وقفت  يخوننا هذا 
بــوجــه هــــذا »اإلنــــجــــاز«. ولــكــن أكــثــرهــا إثــــارًة 
للرثاء تلك التي الحت بوادرها في أثناء فترة 
»توليد« القانون، والتي تجّسدت بالفعاليات 
ــاء فــي  ــنـــسـ الـــنـــســـائـــيـــة املـــطـــالـــبـــة بـــمـــشـــاركـــة الـ
ــٍد ُيـــلـــزم كل  الــســيــاســة عـــن طـــريـــق إدخــــــال بـــنـ
املــرشــحــني وضـــع مــرشــحــاٍت مــن الــنــســاء على 
شخصيات  استنكار   .%30 بنسبة  لوائحهم، 
وجمعيات نسائية صدور القانون »الجديد« 
كــان بديهيًا، بعد الحملة  البند  مــن دون هــذا 
الـــتـــي ســبــقــت صـــــــدوره. إذ فهمت  املــحــمــومــة 
صــاحــبــات الــطــمــوح الــســامــي أن إدخـــال نساٍء 
إلى البرملان، وقبله إلى الــوزارة، »مشاركة في 
الــســيــاســة«. وُيــَصــن كــل مــرة بخيبٍة جــديــدة، 
ــّرة، ويــنــّظــمــن الــحــمــات  ــكـ ــك الـ فــُيــعــدن بــعــد ذلـ

الجديدة، وهكذا.. كأن شيئا لم يكن.
ــئـــك الــنــســاء  ثـــّمـــة مــشــكــلــة إذن، فـــي عـــقـــول أولـ
أنفسهن: ُتختصر السياسة عندهن بالوصول 
إلـــــى واحـــــــــدٍة مــــن الـــهـــيـــئـــتـــني، الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو 

حلمي األسمر

.. والحرب اليوم في باد العرب وقاموسهم 
الــســيــاســي الــجــديــد هــي حـــرب بــيــنــيــٌة أهــلــيــٌة 
ذاتــيــة مــن نـــوع فــريــد، حــيــث يــنــهــش الجسد 
 يــده، فيما يــُده 

ّ
الــواحــد جــســده، فيبدأ بعض

تـــمـــزق خــــــّده، ويـــــده األخــــــرى تــمــعــن فـــي لكم 
بطنه، هكذا أتخيل جسد األمــة الواحد، وقد 

انكّب بعضه على أكل وقتل كله.
الصورة من التعقيد بحيث يصعب حشرها 
فــــي مــــقــــال. لــــكــــن، مــــن املـــســـتـــحـــســـن الـــتـــوقـــف 
برهًة عند املشهد األخير من فصول الحرب 
األهــلــيــة، ألنـــه مــشــهــٌد مــعــّبــر كــثــيــرا، ويختزل 
ــلـــة ويـــخـــتـــصـــرهـــا، حــكــايــة  الـــحـــكـــايـــة الـــطـــويـ
تــحــالــف االســتــبــداديــن، الــديــنــي والــســيــاســي، 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا طــويــا صــاحــب »طــبــائــع 
االستبداد«، ولعل في فّك رموز هذا التحالف 
مــا يــوصــل الــبــاحــث عــن الــخــاص إلـــى بــدايــة 

الطريق.
املشهد أبطاله ما تسمى هيئة كبار العلماء 
ــيــــة، وهــــــي هـــيـــئـــة لــهــا  ــعــــربــ ــي الــــجــــزيــــرة الــ ــ فـ
خطيرا،  دورا  وتلعب  واحترامها،  اعتبارها 
ليس في الجزيرة العربية فقط، بل في سائر 
باد العرب واملسلمني. ولهذا، فإن أي موقف 
تتخذه له أبعاد وتأثيرات عابرة حدود نجد 
والحجاز. لذا نتوقع أن تنأى بنفسها عن أي 
باملاء،  الــزيــت  خــاٍف سياسي، وأن ال تخلط 

السياسة  في  للمشاركة  التشريعية. ال مجال 
ــاالت. ال ســـيـــاســـة إال فــي  ــ ــجـ ــ لــغــيــرهــمــا مــــن املـ
بــلــوغ »مــراكــز الـــقـــرار«، وال غــيــره. فباستثناء 
املطاِلبة  العنف األســري، وتلك  الحمات ضد 
الجنسية  منح  فــي  اللبنانيات  الــنــســاء  بحق 
نسائية..  تقودها جمعيات  والتي  ألوالدهـــن، 
فــعــالــيــات ديناميكية، »وطــنــيــة«  لــهــن  تـــرى  ال 
جـــامـــعـــة، غـــيـــر املـــطـــالـــبـــة بـــــأن يــــكــــون بــيــنــهــن 
وزيــــــرات أو نــائــبــات فـــي الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي. 
السياسة:  وهن بذلك ينقلن تصّورهن معنى 
السياسة هــي دائــمــا »مــن فـــوق«، ال مــن تحت 
وال مــن الــوســط. ثــم هــي مــمــارســة للسلطة، ال 
لــلــحــكــم، كــمــا تــشــهــد عــمــلــيــه تــحــطــيــم الـــدولـــة 
السلطة.  بهذه  املمسكني  يــد  على  وقوانينها 
فــالــســيــاســة، ولـــو مــن فـــوق، هــي خــدمــة عــامــة، 
الـــنـــاس، وتــنــظــيــم مــشــكــاتــهــم،  ــــؤون  إدارة شـ
والسهر على تطبيق القانون، وإنجاز قوانني 
كما  والحال،  وقائع جديدة.  تفرضها  جديدة 
ــدانــــي، أن نظامنا  لــلــقــاصــي والــ هـــو مـــعـــروف 
السياسي لم يستطع أن ينتج أكثر من هؤالء 
الـــرجـــال الــذيــن حـــّولـــوا الــســيــاســة إلـــى سلطٍة 
سافرٍة فاسدة. النساء الطامحات إلى مشاركة 
الــقــرار ال تختلف تصوراتهن  فــي  كهذا  طاقم 
للسياسة عن التي يكاد يصّرح بها »الرجال« 

علنًا، من دون حَرج. 
بــّراقــة، مستوحاة  بــاســم مصطلحات  أنــه  أي 
من اتفاقاٍت عامليٍة حول حقوق املرأة، من نوع: 
الجنساني«،  »التمكني  اإليــجــابــي«،  »التمييز 

وأن ترتجف أيادي أهلها مليون مرة قبل أن 
 على قــتــالــه، أو 

ّ
تلغ فــي دم مــســلــٍم، أو تــحــض

توقعاتنا،  خالفت  ولكنها  مقاطعته،  تسوغ 
و«غّردت« أخيرا تغريداٍت هي أقرب أن تكون 
»تــغــريــبــاٍت« مـــن الـــغـــرب، ألنــهــا تــحــمــل ســّمــا 
زعافا، ومنحًى خطيرا جدا في التماهي مع 
خطاب الصهاينة. وفي لحظٍة يلتبس عليك 
األمر، فا تدري من يغّرد، أهو الشيخ الفاني 
لم تكن  أم نتنياهو، وتلك حالٌة  ليبرمان،  أم 
تتوقع أن تصل إليها في أسوأ كوابيسك. ال 
أريــد أن أورد هنا كل ما صدحت به حناجز 
ــارٍئ الـــعـــودة إلــى  »الــهــيــئــة«، فــفــي وســـع أي قــ
حــســابــهــا عــلــى »تــويــتــر« ليعلم كــيــف يلوي 
يتم  وكيف  الــكــام،  أعناق  السلطان«  »علماء 
تــطــويــع »ديـــنـــهـــم« لــيــصــبــح بــطــاقــة ائــتــمــاٍن 
)كـــريـــديـــت كــــــارد( يـــدّســـهـــا أحـــدهـــم فـــي ثقب 
الصراف اآللي، ليسحب منها من رصيده في 

الدنيا واآلخرة.
ــــوص بـــعـــض  ــــصــ ــــي اإلشـــــــــــــــارة إلـــــــــى نــ ــفـ ــ ــكـ ــ ويـ
الــتــغــريــدات، مــن مــثــل: جماعة اإلخــــوان ليس 
لهم عناية بالعقيدة، وال بالسنة، ومنهجهم 
قائٌم على الخروج على الدولة؛ إن لم يكن في 
الــبــدايــات، فــفــي الــنــهــايــات. لــيــس فــي الكتاب 
والسنة ما يبيح تعّدد األحزاب والجماعات؛ 
بل فيهما ما يذم ذلك: »إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم في شيء« اآلية. من 
خرج  خارجية  سياسيٍة  اٍت  والء إلــى  انتمى 

الــصــامــتــات، إال عــن »ســر جــمــال« بعضهن، ال 
إلى سياسة بادهن العامة أو لنساء بادهن. 
بــل أكــثــر مــن ذلـــك: لــم نـــَر أربــعــتــهــن يجتمعن، 
بعددهن القليل هــذا، ويقلَن قــواًل مختلفًا في 
القوانني املجحفة بحق النساء، أو في تصاعد 
الجرائم الزوجية أو الجنسية.. إلخ. وهذا أمر 
مــوالــيــاٌت  السلطة،  مــن صلب  ألنــهــن  طبيعي، 

داٌت خطاها.  لها ومسدِّ
أما مع القانون االنتخابي »الجديد«، فسوف 
تـــــــزداد الــــهــــّوة بــــني الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، نـــاهـــيـــك عــن 
الــبــرملــانــيــات. فهو يــفــرض أن ينتخب ابــن كل 
أنه  أي  نفسها.  طائفته  مــن  ملرشحني  طائفة 
ســوف يــزيــد مــن عــيــار الغربة بــني اللبنانيني 
الــبــرملــانــي،  »األداء«  عــلــى  وينعكس  أنــفــســهــم، 
الــتــعــبــوي الـــفـــولـــكـــلـــوري. مـــــاذا تـــريـــد الــنــســاء 
الـــطـــامـــحـــات إلـــــى الـــكـــوتـــا فـــعـــلـــه وســـــط عــش 
أن  النظر  أراد  مــن  لكل  هـــذا؟ واضـــٌح  الدبابير 
املــطــالــبــة بــالــكــوتــا هـــي كــاملــطــالــبــة بــاملــشــاركــة 
ــة وقــوانــيــنــهــا. ثـــم إن  فـــي حــفــلــة تــدمــيــر الـــدولـ
»حـــصـــة« الــنــســاء فــيــهــا أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا من 

الحاكم  على  الــخــروج  تهمة  من  »العثماني« 
املــســلــم، خــصــوصــا أن شــيــخ شــيــوخــهــم ابــن 
أهل  الكبرى: مذهب  فتاويه  تيمية يقول في 
الــحــديــث تـــرك الـــخـــروج بــالــقــتــال عــلــى املــلــوك 
البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح 

بر، أو يستراح من فاجر.
أكثر من هذا، نحا بعضهم من أصحاب مذهب 
العثمانية  الخافة  دولــة  تكفير  إلــى  التبرير 
بـــأســـرهـــا، كـــي يـــبـــّرر الـــخـــروج عــلــيــهــا وعــلــى 
ــا الــتــكــفــيــر فــكــان بــســبــب الــبــدع  خــلــيــفــتــهــا، أمـ
القباب على  وبــنــاء  فيها  كانت ســائــدًة  التي 
القبور وتعظيم أهلها، وسائر ما يعتبرونه 

»الـــحـــصـــص« الــهــامــشــيــة، هـــي فـــي آخــــر سلم 
املْحفل.  لهذا  غني  املتفرِّ السياسيني  أولــويــات 
فــالــحــصــص قــلــيــلــة أصـــــــًا، وال أســـــــرار حـــول 
تناتشها، والبازارات املرافقة لها. عام ونصف 
الــعــام النــتــخــاب رئــيــس، ســتــة أشــهــر لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، تــســع ســـنـــوات النـــتـــخـــاب مجلس 
ــل هـــذه  ــ نـــيـــابـــي »جــــديــــد« )إذا صـــــدقـــــوا(.. وكـ
البلد أو انهياره،  األمــور مصيرية، تقّرر بقاء 
وتريدون بعد ذلك أن نجد حّصًة ضائعًة من 
 أيتها 

ّ
بني حسابات الحصص، ونمنحها لكن

النساء الفاضات؟ 
الــحــاكــمــة أعــطــت موافقتها على  كــل األحــــزاب 
»الــكــوتــا الــنــســائــيــة«. بـــل اســتــقــبــل رؤســـاؤهـــا 
الــــوفــــود الــنــســائــيــة الـــنـــاشـــطـــة فــــي فــعــالــيــات 
»الــكــوتــا«. رّحــبــوا بها، وأثــنــوا على جهودها 
الـــجـــبـــارة. وحـــــده حــــزب الـــلـــه لـــم يـــوافـــق على 
تلزمه،  فقهية  والعــتــبــارات  النسائية،  الكوتا 
ــــو بــذلــك  هــــو الــــحــــزب األصــــولــــي الـــديـــنـــي. وهـ
ساعد كل األحـــزاب »املــواِفــقــة« على حفظ ماء 
وجــهــهــا. ســئــل أحـــد نــــواب الـــحـــزب عـــن سبب 
املوافقني  بــأن  فــرّد  النسائية،  الكوتا  رفضهم 
عليها ليسوا جّديني أساسًا. أما »املواِفقون«، 
فأحالوا »عجزهم«، كلهم مجتمعني، عن فرض 
الــكــوتــا، إلــى رفــض حــزب الــلــه لــهــا. وهــم بذلك 
ر ضعفهم  مخلصون لسلوكهم التذرّعي، املبرِّ
الشّر حكر على  إن  قــال  من  ولكن  قرهم. 

ْ
وتقه

»األقوياء« وحدهم؟
)كاتبة لبنانية(

مستحدثاٍت تخرج من امللة، وهو مما يعتبر 
من الشرك في عرف أصحاب تبرير الخروج، 
وهـــذا األمـــر تــحــديــدا يــذّكــر بــجــواب عبد الله 
بن عمر ملن استفتاه في حرمة دم البعوض 
يصيب ثوب املحرم، حيث سأله ابن عمر: من 
أين أنت؟ فقال: من العراق، فقال ابن عمر: وا 
عجبا من قوٍم يسألون عن دم البعوض وقد 
نبيهم! وسمعت رســول  ابــن بنت  دم  سفكوا 
الــلــه صــلــى الــلــه عليه و آلـــه وســلــم يــقــول: إن 
الحسن والحسني هما ريحانتاي من الدنيا.

وواعـــجـــبـــا مـــن قــــوم يــــرون الـــقـــذى فـــي عــيــون 
»خــصــومــهــم«، وال يـــرون الــحــصــى والعصي 
والــــصــــخــــور والــــســــيــــاط واألقــــبــــيــــة املــظــلــمــة 
والــســجــون والــفــجــور والــعــســف والــظــلــم في 
عـــيـــون والة أمــــورهــــم. أال يــصــح فــيــهــم قــول 
الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: يبصر 
أحــدكــم الــقــذى فــي عــني أخيه وينسى الجذع 

في عينه.
أخيرا، لنا أمل كبير في أن يتذّكر »العلماء« 
محنة ابن حنبل وثباته على مبدئه، وفتواهم 
هــم أنــفــســهــم عــن جــمــاعــة اإلخـــــوان املسلمني 
ابن  الشيخ  ذاتــهــا، والتي وّقــع عليها يومها 
 جماعة اإلخوان املسلمني 

ّ
باز، وتنّص على أن

، وأشـــدهـــا 
ّ

ــرب الــجــمــاعــات إلــــى الـــحـــق ــ مـــن أقـ
بني  أصبحت  فكيف  بــالــصــواب،  استمساكا 

عشية وضحاها ما يقولون فيها؟
)كاتب من األردن(

»اإلجـــراء املؤقت والــضــروري«.. تبحر النساء 
فــي مستنقع  الــشــراكــة،  فــي  املطالبات بحقهن 
والسْمسرة  واملحاصصة  والعائلية  الطائفية 
أصبحت  للنظام،  ســمــات  وكلها  والــصــفــقــات. 
العنتريات  أشــّد  تقدر عليها  لن  راسخة.  اآلن 
األخــاقــيــة، أو »اإلصــاحــيــة«. أنــظــر فقط إلى 
ــع »نــظــافــة  ــــذي رفــ »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر« الـ
الـــكـــّف« و«اإلصــــــاح« و«الــتــمــثــيــل الصحيح« 
و«التغيير واإلصــاح«.. كيف أصبح، بمجرد 
للمثل  الــرئــاســة، مضربًا  إلــى  وصـــول عميده 
ــــدون الــــــُجــــــدد، ذوو  ــــاسـ ــفـ ــ ــكــــون الـ ــيـــف يــ ــــن كـ عـ
البطون الجائعة.  ولكن، ما علينا اآلن: النساء 
املــطــاِلــبــات بــالــشــراكــة مــع آلـــة السلطة هـــذه ال 
يطرحن أي »بــرنــامــج«، وال أيــة »مــطــالــب«، أو 
ــر أنــهــن   مـــا فـــي األمــ

ّ
ــل »حــســاســيــة« مــعــيــنــة. جـ

يــرغــن بــأن تــكــون واحـــدٌة منهن هــنــاك، فــوق.. 
برنامجهن الــوحــيــد هــو أنــهــن نــســاء، فــقــط ال 
غــيــر. والــنــتــيــجــة أن الــــوزيــــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
»اختارها« رئيس »أمل« نبيه بري في الوزراة 
الجديدة لم تِضف شيئا، لم تتمّيز بأمر، ولم 
 آخر، نسائي أو غير نسائي، 

ٌ
يْرشح منها نبض

لكي ال نقول نسويًا. أما النساء القليات في 
الـــبـــرملـــان، فــيــعــود وجـــودهـــن إلـــى أنــهــن نــســاء 
ورثــن مقعدًا عن أبيهن أو أخيهن أو والدهن 
نـــســـاء »حـــجـــزَن«  أو  ــّدهــــن،  أو جــ أو زوجـــهـــن 
املقعد النيابي ألوالدهــن، ريثما يبغلون سن 
الرشد. ولكن، مع ذلك، يمكن تجاوز ذلك ولو 
النائبات  تلك  أضافته  عما  والــســؤال  مؤقتا، 

األخذ  فيجب  الشرعية؛  البيعة  مقتضى  عن 
عــلــى يــــده؛ صــيــانــة لــوحــدة الــصــف والــكــلــمــة. 
ــاعـــات،  الــــدعــــاء لـــولـــي األمــــــر مــــن أفـــضـــل الـــطـ
يدعو  فاملؤمن  ولعباده،  لله  النصيحة  ومــن 
يدعى  مــن  أولـــى  والسلطان  بالخير،  للناس 
له؛ ألن صاحه صاح لألمة. سماحة املفتي: 
الـــقـــرارات األخـــيـــرة الــتــي اتــخــذت بــحــق دولــة 
وفيها  والبصيرة،  الحكمة  على  مبنية  قطر 
ــا الــقــطــريــني قبل  ــنـ فـــائـــدة لــلــجــمــيــع؛ إلخـــوانـ
بلد إسامي  اململكة  املفتي:  غيرهم. سماحة 
مستقيم، ولها عمل كبير في خدمة املسلمني، 

وتضميد جراحهم في أي مكان.
أمضيت ليلة، وأنا أنبش في أوراق التاريخ، 
الـــيـــوم بتحريمه  أتـــأكـــد أن مـــن يــتــمــّســك  كـــي 
عن  ناهيك  األمـــر،  لــولــي  مخالفة  ألي  املغلظ 
الــخــروج عنه )!(، هــو على ديــن ومــذهــب من 
ــاربــــوه وأعـــوانـــه  خــــرج عــلــى »الــخــلــيــفــة« وحــ
بـــل اســتــعــانــوا بالفرنجة  بــالــســيــف،  ــه  ــ ووالتـ
أمـــر املسلمني  اإلنــكــلــيــز لتقويض حــكــم ولـــي 
وهو الخليفة العثماني، ومن بعد لم تنطلق 
ــم تـــصـــدح حــنــاجــرهــم  ألــســنــتــهــم بـــالـــحـــق، ولــ
ــوٌم عـــلـــى حــاكــم  ــ ــــرج قــ بـــالـــتـــغـــريـــد، حــيــنــمــا خـ
منتخب، وأعملوا فيه وفي أتباعه أسلحتهم، 
قتا واعــتــقــاال وتــشــريــدا وتــعــذيــبــا، وهالني 
ـــد بـــــني مــن  ــقـ ــعــ ـــل واملــ ـــويـ ــطـ ــال الــ ـــســــجــ ــك الـ ــ ــ ذلـ
»يعترف« بوالية الخليفة على أرض الحجاز 
ومــن ينكرها، كــي يــبــرئ مــن حـــارب الخليفة 

الكوتا النسائية... لزوم ما ال يلزم
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ممنوعون من استئجار بيوت ببروكسل
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بروكسل ـ لبيب فهمي

األشخاص الذين يحملون أسماء عربية أو 
أفريقية هم األكثر عرضة للتمييز في سوق 
اإليــجــارات في بروكسل. نحو 44 في املائة 
من إعانات اإليجار ُيحرم من االستفادة منها الذين 
من  فُيحَرمون  األفــارقــة  أمــا  عربية،  أســمــاء  يحملون 
نسبة 30 في املائة. هذا ما خلصت إليه دراسة حول 
التمييز فــي ســوق اإليــجــارات، خاصة فــي العاصمة 
من  بتكليف  الــجــامــعــات  إحـــدى  أعــّدتــهــا  البلجيكية، 
الـــوزيـــرة الــبــلــجــيــكــيــة املــســؤولــة عـــن الــســكــن، سيلني 
النتائج من  إلــى هــذه  الباحثون  فريمولت. وتــوّصــل 
خـــال آالف االخــتــبــارات الــتــي تــتــنــاول الــتــعــاطــي مع 
املرّشحني الستئجار عقار ما والتمييز بني بعضهم 
 أو الــدخــل، أو 

ّ
بعضًا، إّمـــا بــنــاًء على الــعــرق أو الــســن

إذا كانوا يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية. فبّينت 
 44 في املائة من األشخاص الذين 

ّ
تلك االختبارات أن

أّنهم من أصــول عربية ال   على 
ّ

تــدل يحملون أسماء 
يتلقون ردودًا إيجابية الستئجار شقة أو منزل، وهو 
 

ّ
ما يحدث لثلث املرشحني الذين يحملون أسماء تدل

على أصول أفريقية. 

عاطلون من العمل
إذ  العمل،  العاطلني مــن  واألمـــر نفسه يحصل مــع 
ال يرّد الوكاء إال على واحد من كل ثاثة طلبات. 

 املتقاعدين هــم الــوحــيــدون الــذيــن ال 
ّ

وقــد تــبــنّي أن
التمييز ويستطيعون  مــن  الــنــوع  هــذا  يــواجــهــون 
أظهرت  ذلــك،  إلــى  سهلة.  بطريقة  عقار  استئجار 
 ثلث الوكاء يقبلون بمعايير التمييز 

ّ
الدراسة أن

أو يطّبقونها.
باه راي، امــرأة شابة من غينيا، تعمل في مدرسة 
ابتدائية، تقول إّنها عانت كثيرًا من أجل الحصول 
أربــع  إلــى بلجيكا قبل  إيــجــار عند وصولها  على 
سنوات. وتخبر »العربي الجديد« أّنها »على مدى 
أسابيع، بحثت عن شقة في بروكسل. مهمة بدت 
مستحيلة، إذ كثر هم الوكاء الذين كانوا يطلبون 
معرفة أصولي عند االتصال بهم. وثمة من قطع 

االتصال الهاتفي بعد الجملة األولى«.
الــحــدوتــي، وهــو مغربّي  مــن جهته، يخبر سعيد 
العامة،  البلجيكية  املؤسسات  إحــدى  فــي  موظف 
ــقـــار رفـــض   »الــتــمــيــيــز عــانــيــتــه مــــن صـــاحـــب عـ

ّ
أن

تأجيري شقته بدعوى أّنني لن أتمّكن من تحّمل 
ــجـــار«. ويــشــيــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  بـــدل اإليـ
 »الــرجــل لم يكن قد اطلع على مهنتي وال على 

ّ
أن

 اســمــي كـــان كــافــيــًا لــحــرمــانــي من 
ّ

دخــلــي. يــبــدو أن
اإليجار«.

باتريك  الفرص،  تكافؤ  مركز  مدير  نائب  ويشرح 
 »نــتــائــج هــذه 

ّ
شــارلــيــيــه، لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الدراسة تشبه ما كّنا قد اكتشفناه في عام 2014. 
ــارات مــطــلــعــون عــلــى  ــقــ ــعــ فـــالـــوكـــاء وأصــــحــــاب الــ

قوانني حظر التمييز على أساس معايير معينة، 
 كثيرين منهم 

ّ
خصوصًا تلك املرتبطة باملنشأ. لكن

 
ّ

يعتمدون استراتيجيات لتجّنب وقوعهم في فخ
أكثر  الــظــاهــرة  مكافحة  يجعل  مــا  وهـــو  التمييز. 
االستراتيجيات  بــني  »مــن  أّنـــه  صــعــوبــة«. يضيف 
مـــثـــًا، يــطــلــبــون مـــّمـــن يـــرغـــب فـــي اســتــئــجــار شقة 
دليًا على مداخيله وشهادة من املستأجر السابق 
بـــهـــدف ردع املــســتــأجــريــن غــيــر املــــرغــــوب فــيــهــم«. 
 »رفض تأجير شخص ما على 

ّ
ويؤكد شارلييه أن

أساس بعض العناصر التمييزية جريمة جنائية 
ملــّدة  بــالــســجــن  نــظــريــًا  يــعــاقــب عليها  فــي بلجيكا 
عاَمني وبغرامة تصل إلى 30 ألف يورو«. فقانون 
1989 الــذي ُعــّدل في عــام 2002 ينّص على أّنــه »ال 
ُيــحــرم مــن استئجار منزل  أن  يــجــوز ألّي شخص 
بــســبــب األصــــل أو االســــم أو املــظــهــر الــجــســدي أو 
اإلعاقة  أو  الصحة  أو  األســريــة  الحالة  أو  الجنس 
أو األخاق أو التوجه الجنسي أو اآلراء السياسية 
أو األنشطة النقابية أو انتمائه إلى عرقية أو أمة 

أو عرق أو دين«.

مكافحة التمييز
ــعــــت وزيــــــــرة الــــســــكــــن، ســيــلــني  ــاق، وضــ ــيــ ــســ فــــي الــ
مجال  في  التمييز  ملكافحة  عمل  خطة  فريمولت، 
الــســكــن. ويـــشـــّدد املــتــحــدث بــاســمــهــا، ألــيــكــس فــان 
ديرش، لـ »العربي الجديد« على أّنه »من الضروري 

قطاع  فــي  العاملني  الــوكــاء  تــدريــب  على  التركيز 
ــارات عــلــى مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز. كـــذلـــك تشمل  ــقـ ــعـ الـ
التمييز  الخطة مسألة إطــاق حملة ملكافحة ذلــك 
في قطاع السكن«. ويوصي الباحثون الذين أعّدوا 
الدراسة سلطات مدينة بروكسل بإجراء اختبارات 
دورية لجميع الوكاء عن طريق أساليب »التسّوق 
املــقــنــع«. وفــي حــالــة ثــبــوت التمييز، مــن املمكن أن 
تفرض على الوكاء املعنيني متابعة تدريب حول 
االخــتــاف في املجتمع. وفــي حــال تكّرر األمــر، من 
املــمــكــن رفــــع شــكــوى إلــــى الــســلــطــات واملــؤســســات 

املعنّية بملف التمييز.

مجتمع
ألــف مدني من  أكثر من 700  نــزوح  أمــس،  العراقية،  الحكومة  الهجرة واملهجرين في  أعلنت وزارة 
اإلسامية  الــدولــة  تنظيم  مــن  استعادتها  عمليات  انــطــاق  منذ  املــوصــل،  ملدينة  الــغــربــي  الــجــانــب 
»داعش« في شباط/ فبراير املاضي. وقالت إن »أعداد النازحني من الجانب الغربي ملدينة املوصل 
تجاوزت 700 ألف نــازح منذ انطاق عمليات التحرير، وقد انتقلوا إلى مخيمات في شرق وغرب 
محافظة نينوى وجنوبها«. ودعت إلى »بذل كل الجهود إلعادة الحياة إلى الجانب الغربي للمدينة 
)األناضول( واملناطق األخرى تمهيدًا لعودة النازحني إلى منازلهم ومناطقهم«. 

املجتمع  للمهاجرين في  أفضل  إلــى دمــج  فرانسيس، تشريع مقترح يهدف  الفاتيكان،  بابا  دعــم 
الراديكالي  الحزب  تقديره لحملة يدعمها  التعبير عن  يــوّد  إنه  وقــال  العاملة.  والقوى  اإليطالي 
اإليطالي إلصاح سياسة الهجرة التي تنطوي على قيود بالنسبة للهجرة، وتنظيم وضع هؤالء 
لم يبد فرانسيس دعمه مقترحًا تدعمه  ذلــك،  قانوني. مع  الباد بشكل غير  الذين يعيشون في 
الحكومة ملنح املواطنة ألطفال املهاجرين الذين ولدوا أو تعلموا في إيطاليا.  وفي الوقت الحالي، 
)أسوشييتد برس( ال يمكن لألطفال التقدم بطلب الجنسية إاّل بعد بلوغ الثامنة عشرة.  

البابا يدعم قانونًا لدمج المهاجرين بإيطاليانزوح 700 ألف عراقي من الجانب الغربي للموصل

لجأ معّدو الدراسة إلى أسلوب »التسّوق المقنع« 
للحصول على معلوماتهم التي كشفت الكثير 
وأظهروا  بروكسل.  في  اإليــجــارات  سوق  في 
أّن  إلــى  الفور  على  يشيرون  كانوا  الــوكــالء  أّن 
تشريعات  مع  يتعارض  العقار  صاحب  طلب 
مكافحة التمييز، وهذا ما يعني أنّهم على علم 

بالمشروعية هذه اإلجراءات التي يقبلون بها.

إجراءات غير شرعية

حّتى اليوم، نجا جنوب السودان من املجاعة. إاّل أّن 
أهله لم يعرفوا بعد الشعور بالشبع. وكاالت إغاثة 
تابعة لألمم املتحدة أعلنت أن املجاعة التي كانت 
قد حّذرت منها في أجزاء من جنوب السودان قبل 
أربعة أشهر انحسرت، لكن عدد األشخاص الذين 
أقصى حــد على  بلغ  الشديد  الــجــوع  مــن  يعانون 
الــذي تمزقه الحرب.   البلد  اإلطــالق في أنحاء هــذا 
وأوضــــــح بـــيـــان مــشــتــرك ملــنــظــمــة األمـــــم املــتــحــدة 

العاملي،  األغــذيــة  وبــرنــامــج  )يــونــيــســف(،  للطفولة 
ومنظمة األمم املتحدة للزراعة واألغذية )فاو(، أن 
يعد  لــم  للمجاعة  عليه  املتعارف  التقني  التحديد 
ينطبق في لير وميانديت في والية الوحدة سابقًا، 
املاضي.  فبراير  شــبــاط/  فــي  املجاعة  أعلنت  وقــد 
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن كــلــمــة مــجــاعــة ُتــســتــخــدم 
الوصول  بحسب معيار عاملي تحدده مستويات 
إلى الطعام وسوء التغذية الحاد والوفيات اليومية 

ــــجــــوع. وفــــي وقــــت انـــحـــســـرت املــجــاعــة،  بــســبــب ال
فــإّن عــدد األشــخــاص الــذيــن يــصــارعــون مــن أجل 
الحصول على الطعام يوميًا ارتفع من 4,9 ماليني 
فــي شــبــاط/ فبراير املــاضــي إلــى 6 مــاليــني، األمــر 
الذي اعتبرته الوكاالت »أعلى نسبة النعدام األمن 

الغذائي في جنوب السودان«. 
إلـــى ذلــــك، زاد عـــدد األشـــخـــاص الــــذي يــواجــهــون 
ــا دون  ــة مـ ــ مــســتــويــات الـــجـــوع الـــشـــديـــد، أي درجـ

املــجــاعــة، مــن مليون شخص فــي فــبــرايــر/ شباط 
ــي الـــوقـــت  ــي إلـــــى 1,7 مـــلـــيـــون شـــخـــص فــ املــــاضــ
الــحــالــي. وقـــال مــديــر األوضـــاع الــطــارئــة فــي الــفــاو، 
لوقف  الوحيدة  »الطريقة  إّن  بــورجــون،  دومينيك 
هذا الوضع اليائس هو وقف النزاع وتمكني الناس 
من استئناف كسب الرزق«. وإن كان الجوع ُيرهق 

األطفال )الصورة(، إاّل أنهم ما زالوا يبتسمون.
)أسوشييتد برس(

الخميس 22  يونيو/ حزيران  2017 م  27 رمضان 1438 هـ  ¶  العدد 1025  السنة الثالثة
Thursday 22 June 2017

يبتسمون رغم كّل شيء )أشرف شاذلي/ فرانس برس(



لبنى سالم

كالعديد من الشبان السوريني حرم حمد عبود )30 عامًا(، ابن مدينة دير الزور، من 
متابعة دراسته في جامعة حلب بسبب املالحقات األمنية واالعتقاالت العشوائية 
التي كانت تقوم بها قوات األمن السورية بحق املشاركني في التظاهرات املناهضة 
للنظام، بداية الثورة السورية. هذه املالحقات دفعت حمد لترك دراسته في كلية 
االتصاالت والسفر إلى مصر نهاية عام 2012 حيث بقي سنة كاملة. كان حمد قد 
بدأ كتابة الشعر منذ عام 2003 وصدر ديوانه الشعري األول »مطر الغيمة األولى« 
عــام 2011.  فــي مصر عمل حمد كأستاذ خــاص، وبعد عــام قــرر السفر إلــى دبي 
بحثًا عن عمل، وحني لم يجده تم ترحيله إلى تركيا، التي بقي فيها سنة أخرى. 
يشرح: »منذ البداية تعلمت األساسيات في اللغة التركية وعملت بإحدى شركات 

التصدير. كان عملي باألسود ألني ال أملك إقامة رسمية«.
في صيف 2014، انطلق حمد مع أخيه وأحــد أقــاربــه برحلة اللجوء إلــى أوروبــا. 
يروي: »كانت رحلتنا مشيًا على األقدام حتى وصلنا إلى النمسا«. فرزت السلطات 
فــي قرية  إلــى أحــد مــراكــز استقبال الالجئني  النمساوية حمد و25 الجئًا آخــريــن 
صغيرة نائية في الريف النمساوي. يقول: »كان تعامل املشرفة النمساوية على 
املركز سيئا جدًا معنا وغير إنساني، لم يكن لدي إال أن أستمر بالكتابة، في تلك 
املرحلة كل مواضيعي كانت عن اللجوء واأللم. كنت أتعلم اللغة األملانية وحدي، 
وفي أول تواصل لي مع سكان نمساويني بعد عدة أشهر نجحت بالتفاهم معهم«.

فرصة حمد األدبية األولــى بــدأت عام 2015. يقول عنها: »كنت متطوعًا كمترجم 
فتعرفت على متطوعني سويسريني  الــالجــئــون،   الــقــطــارات حيث يصل  بمحطة 
دعوني إلقامة أمسيات قراءة أدبية بسويسرا، كانت هذه بداية لـ 35 أمسية أقمتها 
فــي ســويــســرا«. فــي عـــام 2015 حـــاز عــلــى منحة جـــان جـــاك روســـو لــــألدب، وخــالل 
السنتني املــاضــيــتــني، نــشــر نــصــوصــًا بــعــدد مــن املــجــالت  الــســويــســريــة واألملــانــيــة 
والنمساوية. ومؤخرًا وصل كتابه للقائمة القصيرة والتي تضم ترشيحات ستة 

كتب لجائزة األدب العاملي املترجم.  
يقيم حمد اليوم في مدينة فيينا النمساوية، يتابع دراسته الجامعية وقد نجح 
أخيرًا بنقل نشاطه األدبي إلى البلد الذي يعيش فيه، وبدأ بإقامة أمسيات قراءة 
عنه.  الــذي تحدث  النمساوي  التلفزيون  إليه  اجتذب  ما  وهــو  النمسا،  في  أدبية 
يقول: »على إثر بث التقرير التلفزيوني، عرضت علّي وزارة الداخلية املسؤولة عن 
االندماج، أن أكون سفير اللجوء الفخري في النمسا، وذلك ضمن مشروع  تقوم به 

الوزارة لتعيني الجئني من خلفيات مهاجرة حققوا نجاحًا بمجالهم«. 

مع نهاية شهر رمضان المبارك واقتراب عيد الفطر، لم يكن شهر 
السورية  المناطق  من  كثير  في  الحال  هذه  على  والعائلة  الخير 

من  آالف  هؤالء  اإلفطار.  موائد  على  أبنائها  شمل  يلتّم  لم  التي 
العالقين منذ سنوات في مناطق الحصار وما يحمل من جوع

إفطار فلسطيني في تكية »سيدي شبان«

1819
مجتمع

حماة ـ يزن شهداوي

مناطق سورية عديدة يحاصرها 
ــنـــذ ســــنــــوات فــــي ريـــف  الــــنــــظــــام مـ
ــــف حــمــاة  ــ حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي وريـ
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  هــذه  الجنوبي. 
كـــمـــدن تلبيسة  الـــســـوريـــة  ــة  املـــعـــارضـ قـــــوات 
وحربنفسه،  وطلف  عقرب  وبلدات  والرسنت 
عاشت رمــضــان هــذا الــعــام ليس كما عهدته 
في سنوات ما قبل الحرب والحصار، إذ شعر 

 مرة.
ّ

أبناؤها بالجوع أكثر من كل
يــقــول حــســن الــعــمــري وهــــو نــاشــط مــيــدانــي 
التي  الجنوبي  حماة  بريف  عقرب  بلدة  مــن 
يــفــرض الــنــظــام حــصــاره عليها مــنــذ خمس 
العام، كان األقسى   رمضان، هذا 

ّ
إن سنوات، 

ــدأ الـــحـــصـــار، خـــصـــوصـــًا مــع  ــ عــلــيــهــم مـــنـــذ بـ
ــوات الــنــظــام الــحــصــار مـــع دخـــول  ــ تــشــديــد قـ
البلدة بذلك مما يسّد  الكريم، لتخلو  الشهر 
رمق صائم عند اإلفطار، أو ما يهيئه للصيام 
 كــثــيــرًا من 

ّ
عــنــد وجــبــة الــســحــور. يــضــيــف أن

الــعــائــالت فــي مناطق ريــف حــمــاة الجنوبي 
واملحاذية ملدن وبلدات ريف حمص الشمالي 
ــتـــي تــخــضــع جــمــيــعــهــا لــحــصــار الــنــظــام،  والـ
ــن الــلــحــوم  ــات إفــــطــــارهــــا مــ ــبــ اســـتـــبـــدلـــت وجــ
والنباتات وما  األشجار  أوراق  إلى  والبقول 

الــتــي عمل  حــصــدوه مــن حــقــولــهــم البسيطة 
عليها األهالي طوال شهور.

يشير إلى تمكن كتائب املعارضة من إدخال 
أنــواع الطعام إلى  بعض املساعدات وبعض 
املناطق املحاصرة في ريف حمص الشمالي 
ومنها إلى ريف حماة الجنوبي عبر وسائلها 
لعدد  تكفي  بالكاد  ها 

ّ
لكن الخاصة،  وطرقها 

وآالف  العائالت  مئات  بني  من  العائالت  من 
 غــالء 

ّ
األشــــخــــاص املـــحـــاصـــريـــن. كـــذلـــك، فـــــإن

أسعارها يجعلها حلم كثيرين منهم، بعدما 
إلــى 800 ليرة )1.5  وصــل سعر ربطة الخبز 
الخضار  سعر  وصــل  فيما  أمــيــركــي(،  دوالر 
كــالــبــنــدورة والــخــيــار إلــى مــا يــزيــد على 500 
لـــيـــرة. أمـــا كــيــلــو لــحــم الــغــنــم فــقــد وصـــل إلــى 
ستة آالف ليرة، وهو ما ليس بمقدور 90 في 
املــائــة مــن الــعــائــالت املــحــاصــرة تحّمله نظرًا 
التي  املناطق  تلك  املنتشر في  الشديد  للفقر 
كانت تشكو من الفقر حتى قبل بداية الثورة 

السورية.
أبــو خزيمة،  السياق نفسه، يقول عبيدة  في 
 عمل املنظمات 

ّ
وهو من أهالي بلدة عقرب، إن

اإلغـــاثـــيـــة فـــي مــنــاطــق املـــعـــارضـــة فـــي ريــفــي 
 
ً
حماة وحمص انخفض بشكل كبير مقارنة
ــك لــقــلــة املـــســـاعـــدات  ــ ــوام املـــاضـــيـــة، وذلـ ــاألعــ بــ
الـــخـــارج، كذلك  الــتــي وصلتهم مــن  اإلغــاثــيــة 

فـــعـــنـــدمـــا تـــســـتـــبـــدل أهــــــم مــــقــــومــــات الـــحـــيـــاة 
للوقاية من  الطعام والــشــراب بمعدات  وهــي 
الـــنـــامـــوس والـــحـــشـــرات، بـــالـــرغـــم مـــن مــوتــنــا 
ــر، فــتــلــك أكـــبـــر ســخــريــة  ــ جـــوعـــًا يـــومـــًا تــلــو آخـ
 معدات الوقاية تلك لم تصل 

ّ
بحقنا، حتى إن

إال لعدد من العائالت دون أخرى«.
الحفاظ  باستطاعتي  كيف  أعــلــم  »ال  تتابع: 
على حياتي وحياة أبنائي في ظل ما نعيشه 
من ظــروف قاسية، فالجميع هنا متعب من 
الجوع ويائس من دخول مساعدات جديدة، 
 جــوعــنــا وتــشــتــتــنــا وبــحــثــنــا الــدائــم 

ّ
حــتــى إن

العبادات  تــأديــة  عــن شــيء نأكله شغلنا عــن 
واغتنام شهر رمضان كما املعتاد في طاعة 
 عن أنه جعلنا نلهث خلف 

ً
الله وشكره، فضال

الــعــفــن كــي نطعم  أوراق األشـــجـــار والــطــعــام 
أبناءنا أي شيء خوفًا من أن يقتلهم الجوع 
كما فعل بكثيرين ممن فقدناهم ضحية لهذا 

الحصار«.
الصيام  ــن يتساءل عن حكم 

َ
مل بالنسبة  أمــا 

مشكلتنا   
ّ
إن فتقول  املحاصرة،  املناطق  في 

لــيــســت مــــع املـــفـــهـــوم الــــعــــام لـــلـــصـــيـــام إنــمــا 
تحت  والبؤس  الجوع  مشكلتنا هي صيام 
قــــذائــــف الــــغــــدر وحــــصــــار املــــــــوت، فـــاملـــوائـــد 
الخالية أغناها النظام بقذائفه. يشير رائد، 
 
ّ
وهو شاب يعيش في مدينة الرسنت، إلى أن

انــدثــرت تحت وطــأة  الــكــريــم  الشهر  شعائر 
الحصار. فاملدينة يتقاذفها الجوع من جهة 
والقصف من جهة أخرى، وسكانها أنهكهم 
ــعـــب، فـــال يـــأكـــلـــون ســــوى نــوع  ــتـ الـــجـــوع والـ
واحـــد مــن الــطــعــام طـــوال الــشــهــر، إن وجــدوا 
 عــلــى انــقــطــاع الكهرباء 

ً
مــا يــأكــلــونــه، عــــالوة

واملحروقات.
ـــه شــعــور قـــاس، أن يــأتــي رمــضــان 

ّ
يضيف أن

ــذي اعـــتـــدنـــا روحـــانـــيـــتـــه وســــخــــاءه بــحــلــة  ــ الــ
اعتدناه: »رمضان حزين  مغايرة تمامًا عّما 
 الخيرات، حتى 

ّ
وكئيب وفقير وخــاٍل من كــل

التي  التكبير والتهليل  إنــه خال من أصــوات 
التروايح  تأدية صــالة  قبيل  األهالي  عهدها 
وصـــــالة الـــفـــجـــر، وذلـــــك بــعــدمــا دّمـــــر الــنــظــام 
 خوف األهالي 

ّ
معظم مساجد املدينة، كما أن

مــن قــصــف مــفــاجــئ منعهم مــن تــأديــة صــالة 
التراويح مع بعضهم بعضًا في مكان واحد، 
فيما آثر بعضهم تأديتها بثماني ركعات في 
املــالجــئ تــحــت األرض للحفاظ عــلــى واحـــدة 
يقول،  ساخرة  بضحكة  الشهر«.  شعائر  من 
 أهـــل املــديــنــة نــســوا مــا اعـــتـــادوا عــلــيــه في 

ّ
إن

رمضان ما قبل الحصار، فال كهرباء متوفرة 
كانوا  التي  الرمضانية  املسلسالت  ملشاهدة 
تـــؤوي صلواتهم  يــنــتــظــرونــهــا، وال مــســاجــد 
 ســوى عــدد قليل من 

َ
وابــتــهــاالتــهــم، ولــم يــبــق

ــنـــاوب عــلــيــهــا األهـــالـــي  ــتـ املـــصـــاحـــف الـــتـــي يـ
لــقــراءة مــا تيسر لهم مــن الــقــرآن، وال زيــارات 
رمــضــانــيــة مــســائــيــة بـــني األهـــالـــي واألقـــــارب 
بــعــد خــلــو شــــوارع املــديــنــة بــعــد أذان املــغــرب 
تمامًا خوفًا من القصف والغارات، كما تغيب 

الحلويات واملرطبات عن موائد إفطارهم.

يسعى صندوق الزكاة 
الفلسطيني منذ سنوات 

الفتتاح تكايا أنشأها صالح 
الدين األيوبي

تــرافــق األمـــر مــع تــشــديــد حــصــار الــنــظــام مع 
بداية شهر رمضان في مايو/ أيار املاضي.

أما عن األهالي فقد حاولوا قدر استطاعتهم 
فــي ظــل شهر رمضان،  الحصار  مــع  التكيف 
التي  القليلة  الــغــذائــيــة  املــــواد  فــغــالء أســعــار 
تــمــكــنــوا مـــن إدخـــالـــهـــا لـــم يــكــن أمـــــرًا جــديــدًا 
عليهم فــي هـــذا الــعــام. لــكــن مــا مــّيــز رمــضــان 
الجاري انخفاض نسبي في أسعار الخضر 
ــك  ــن الـــحـــصـــار، وذلـ والـــحـــشـــائـــش، بـــالـــرغـــم مـ
ــول حـــدائـــق  ــقــ ــاد مـــنـــتـــجـــات حــ بـــســـبـــب حــــصــ
منذ  زرعـــوه  مما  أبنيتهم  وأســطــح  منازلهم 

أشهر وباتوا يبيعونه في األســواق بأسعار 
تناسب الفئة األكبر من العائالت املحاصرة.

املــحــروقــات ومتطلبات طهو  انــعــدام وجـــود 
الطعام قصة عناء أخرى للمحاصرين هناك، 
والبرغل  األرز  مــن  القليل  توفر  مــن  فبالرغم 
والفاصولياء وبعض الحشائش التي جرى 
ــازل كــالــنــعــنــاع  ــ ــنـ ــ ــق املـ ــدائــ ــن حــ حـــصـــادهـــا مــ
لم  كالبندورة،  الخضر  وبعض  والبقدونس 
 لـــدى األهــالــي مــا يمكن اســتــخــدامــه في 

َ
يــبــق

نــيــران مطابخهم املــعــدومــة غــيــر ما  إشــعــال 
يملكونه مــن مــالبــس وأثــــاث مــنــازلــهــم الــذي 

ســلــم مـــن قـــذائـــف الـــنـــظـــام وغــــاراتــــه بحسب 
عبيدة. أم عبد الله سيدة أربعينية من مدينة 
الــرســنت فــي ريــف حمص الــشــمــالــي، هــي ربة 
منزل فقدت زوجها وأحد أبنائها في قصف 
أعـــوام، تبدي غضبها من  للنظام منذ ثالثة 
املساعدات اإلنسانية التي وصلتهم من األمم 
املــتــحــدة مــنــذ شـــهـــور، والـــتـــي لـــم يــرســل لهم 
غيرها بالرغم من الوعود بتأمني مساعدات 
إنــســانــيــة جــديــدة لــهــم بــدايــة شــهــر رمــضــان. 
تــقــول: »تــلــك املــســاعــدات الــتــي وصــلــت كانت 
املجهول،  ومصيرنا  إنسانيتنا  مــن  تسخر 

امتألت أمس 
الحسابات على مواقع 

التواصل االجتماعي 
بالمعايدات الخاصة 

بعيد األب، والذي 
تحتفل به عدة بلدان 

عربية خال هذا 
اليوم، وهي المناسبة 

نفسها التي يختلف 
تاريخ االحتفال بها بين 

عدة بلدان. وحفل 
»فيسبوك« بالكثير من 

الصور والتعليقات 
والمعايدات التي تعبّر 
عن الحب والعاطفة 
تجاه اآلباء واالمتنان 
لهم ولدورهم في 

األسرة. كما عبّر الكثيرون 
عن شعورهم بالفقدان 

بسبب رحيل الوالد، إذ 
كتب أحدهم: »عيدك 

بالسما أحلى«.

تعيد تكية »سيدي شبان« 
في مدينة البيرة في 
الضفة الغربية إحياء 

عادات قديمة بدأت مع 
الفاتح صاح الدين األيوبي

البيرة ـ محمود السعدي

العم  أبـــو  أحــمــد  الفلسطيني  الــشــاب  يجتهد 
ــًا( مـــن ســـكـــان مــديــنــة الـــبـــيـــرة وســط  ــامـ )35 عـ
إفــطــارات إلطعام  تنظيم  فــي  الغربية،  الضفة 
الــصــائــمــني، خــصــوصــًا فـــي املـــســـاجـــد، ضمن 
جهود تطوعية رفقة عدد من أصدقائه الذين 
ــان« مـــنـــذ الـــعـــام  ــبــ ــيــــدي شــ ــوا تــكــيــة »ســ أســــســ

املاضي.
 تقديم الطعام مميز في 

ّ
بالنسبة ألحمد، فإن

شــهــر رمــضــان »فـــأحـــّب األعـــمـــال إلـــى الــلــه هو 
إطــعــام الــطــعــام وإكـــــرام الــضــيــف«، كــمــا يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. يـــقـــدم الـــقـــائـــمـــون على  لــــ
أعــمــال خيرية  فــي  املــســاعــدة لآلخرين  التكية 
أخرى، في رمضان أو مواسم أخرى على مدار 
يحصلون  التي  التبرعات  توفير  عبر  الــعــام، 
عليها بشكل شخصي من األقــارب أو التجار 

وأهل الخير عامة، وليس عبر املؤسسات.
مــن زمالئه  وانــتــهــاء سبعة  انتهاء عمله  بعد 
املــتــطــوعــني الــرئــيــســيــني مـــن وظــائــفــهــم، تــبــدأ 
ــلــــة أحــــمــــد فــــي الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي بــتــكــيــة  رحــ
العينية  التبرعات  جمع  من  شبان«،  »سيدي 
أو املادية الالزمة لتجهيز اإلفطار الرمضاني 
الــــذي يــجــدون فــيــه أجــــرًا لــهــم بــإفــطــار صــائــم، 
ويــســاعــدهــم كــذلــك عــــدد آخــــر مـــن املــتــطــوعــني 

بشكل متفاوت.
نــظــمــت تــكــيــة »ســيــدي شــبــان« عـــدة فعاليات 
أماكن  للناس في  الطعام وتقديمه  إعــداد  في 
ــن مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  مــخــتــلــفــة مــ
خـــصـــوصـــًا فــــي مـــحـــافـــظـــة رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة 
ــا. وال يــقــتــصــر تــقــديــم الــطــعــام بشكل  ــراهــ وقــ
جماعي للفقراء أو األغنياء أو عابري السبيل، 
بل يجري تخصيص عدد من الوجبات للفقراء 
واملــحــتــاجــني واأليــــتــــام تــرســل إلــــى مــنــازلــهــم. 
 إطعام الطعام لألغنياء قد 

ّ
ويعتبر الشبان أن

يشجعهم على أن يطعموا الناس في دورهم.

 
ً
ــدم الـــنـــاس«. القـــت الــتــكــيــة تــفــاعــال حــيــنــمــا أخــ

إيــجــابــيــًا مــن أهــالــي الــبــيــرة، ويــجــتــهــد أحمد 
على حث معارفه على التبرع للتكية تبرعات 
عينية أو نقدية، أو من خالل التبرع بالجهد 

عملهم  يــجــعــلــوا  أن  ــــاؤه  ــــدقـ وأصـ أحـــمـــد  أراد 
ــاب إلـــى  ــذهــ ــداًل مــــن الــ ــ الـــتـــطـــوعـــي مــمــأســســًا بــ
املتبرعني كأشخاص، فهم يرسمون للمستقبل 
من خالل جمع التبرعات ملؤسسة تهدف إلى 
ضمان استمرار العمل، فيما يسعى أحمد إلى 
بــعــد أن  الــتــكــيــة بلجنة مــواكــبــة،  تنظيم عــمــل 
يجري ترخيص التكية بشكل رسمي، وكذلك 

توفير مقر لها، فما زالت متنقلة.
 هناك من يسعى إلــى إحباطه 

ّ
يــدرك أحمد أن

وإحباط عمله، لكنه يبتعد عنهم ويصر على 
»العمل  التكية:  فــي  التطوعي  عمله  مواصلة 
له  بالنسبة  املحتاجني  خــدمــة  فــي  التطوعي 
خــيــر عــظــيــم وزيــــــادة فـــي األجــــر وربـــمـــا يــدفــع 
األذى عـــن نــفــســي، بـــل أشــعــر أيــضــًا بــســعــادة 

أو بجزء منه. يطمح القائمون على التكية إلى 
والعربية  املحلية  املــؤســســات  إلــى  يصلوا  أن 
والدولية، من أجل التعاون معهم في استمرار 

»تكية سيدي شبان«.
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة أربـــع عــشــرة تــكــيــة، منها 
ــــرى تــتــبــع لــجــمــعــيــات خــيــريــة،  حــكــومــيــة، وأخـ
ــاة  ــزكــ ــــدوق الــ ــنـ ــ وغــــيــــرهــــا يـــتـــبـــع مــــبــــاشــــرة صـ
الفلسطيني، وتكايا موسمية تقدم خدماتها 
في شهر رمضان، إذ يقول مدير عام صندوق 
»العربي  الزكاة الفلسطيني، حسان طهبوب، لـ
على  القائمني  إلى  الدعوة  »وجهنا  الجديد«: 
كــان ترخيصها، مــن أجــل تشكيل  أّيــًا  التكايا 
ــإشـــراف صــنــدوق  مــجــلــس مــشــتــرك لــلــتــكــايــا بـ
ــاة وتـــوحـــيـــد الــجــهــد وتــنــظــيــم الــعــمــل«،  ــزكــ الــ

 انتشار التكايا في فلسطني يعكس 
ّ
معتبرًا أن

ة حسنة.
ّ
صورة إيجابية وسن

ــنــــدوق الــــزكــــاة الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ  يــســعــى صــ
الدين  أنشأها صــالح  تكايا  الفتتاح  ســنــوات 
األيــوبــي وتــوقــفــت قــبــل عــشــرات الــســنــني إّبـــان 
بداية االحتالل الصهيوني لفلسطني، أو فتح 
تكايا جديدة، من أجل تقديم الطعام وتوزيعه 
بـــداًل مــن مّد  فــي منازلها  الفقيرة  على األســـر 
ة 

ّ
مل وتحقيق  للمساعدة  طلبًا  للناس  أيديهم 

بــداًل من اإلفــطــارات الجماعية، ضمن  العائلة 
وقت  فــي  البلدية،  توفرها  اجتماعية  مسوح 
يفتح املجال للمتبرعني بتوفير الدعم للتكايا.

فـــقـــبـــل نـــحـــو ألـــــف ســـنـــة أنــــشــــأ صـــــالح الـــديـــن 
األيـــوبـــي، بــعــد تــحــريــره بــيــت املـــقـــدس، تكايا 
 مــن املــســجــد األقــصــى املــبــارك والــحــرم 

ٍّ
فــي كـــل

اإلبـــراهـــيـــمـــي الــشــريــف بــمــديــنــة الــخــلــيــل، من 
أجل إطعام املساكني والفقراء وأبناء السبيل، 
خصوصًا ممن جاؤوا من العلماء واملرابطني 
بها  وتماسكهم  بقائهم  لــدعــم  فلسطني،  إلــى 
التكايا للمرابطني  ــرت 

ّ
كونها أرض ربــاط. وف

مكانًا للمبيت، ومكانًا آخر لرعاية خيولهم أو 
جمالهم، باإلضافة إلى الطعام، ما دفع كثيرًا 
إلــى االســتــقــرار  مــن املسلمني خـــارج فلسطني 

فيها في ذلك الحني.
أما سيدي شبان أو شيبان الذي يقع ضريحه 
في املنطقة الشرقية ملدينة البيرة في منطقة 
ــعـــددت  ــهـــو رجــــــل صــــالــــح، تـ ــل الــــطــــويــــل فـ ــبـ جـ
الروايات حول أصل موطنه وزمن مجيئه إلى 
له   

ّ
أن الــبــيــرة يعتقدون  أهــالــي   

ّ
لــكــن فلسطني، 

كرامات، وكانوا يذهبون إلعداد الطعام هناك، 
وإقامة طقوس أخرى للتبرك. 

بــالــتــاريــخ، وتحديدًا  الــبــاحــث املختص  يــقــول 
ــرة، عــــونــــي شـــــوامـــــرة،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــة الـ تـــــاريـــــخ مــــديــ
 »شبان هو محب الدين 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

املوصلي(  بكر  أبــو  امللك  )عبد  الدين  أو مجد 
الشافعي،  الشيباني  والــعــالمــة  الــشــيــخ  وهـــو 
أحد أعيان القدس، جاء إلى فلسطني في العام 
العثمانية،  الــفــتــرة  بــدايــة  فــي  لــلــمــيــالد،   1440
وهو زاهد وعالم«. أما الرواية الشعبية فتقول 
ــه »قــائــد جــاء مــن املــغــرب أو مــن الــعــراق، مع 

ّ
إن

صالح الدين األيوبي ليقاتل ضد الصليبيني، 
فـــي قـــريـــة الــبــيــرة املــحــصــنــة، وهــــي أول قــريــة 
ــقـــدس على  ــتـــالل الـ صــلــيــبــيــة أقــيــمــت بــعــد احـ
أيدي الصليبيني، فاشتبك مع الصليبيني في 

منطقة البيرة واستشهد ودفن في املكان«.

تحقيق
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الجن يُسجن خالل 
شهر رمضان وال يتحّرر 

إال في أواخره

الرباط ـ حسن األشرف

رمضان  شهر  مــن  والعشرين  السابع  ليلة 
في املغرب ليست عادية. هذه الليلة تشهد 
طقوسًا احتفالّية كثيرة، وقد يبدو بعضها 
غــريــبــًا أحـــيـــانـــًا، مــنــهــا االحـــتـــفـــال بــاألطــفــال 
الصغار الذين يصومون ألّول مرة، وإضاءة 

الشموع في البيوت، وغيرها. 
ــّر عــــدد مـــن الـــعـــائـــالت املــغــربــّيــة على  وتـــصـ
االحــتــفــال بــالــطــفــل الـــذي يــصــوم ألّول مــرة، 
 ما 

ّ
وذلك من خالل تحضير مائدة فيها كل

 وطـــاب مــن طــعــام وشــــراب، وذلـــك تقديرًا 
ّ
لــذ

لهذا الحدث الهام بالنسبة للطفل. وإذا كان 
الصائم صبّيًا صغيرًا، تحرص أسرته على 

التمر  يأكل  وأن  املنزل،  اإلفطار على سطح 
الحليب. وقد  مــن  القليل  مــع  اإلفــطــار  وقــت 
ــم خــشــبــي خـــالل تــنــاول 

ّ
يــقــف عــلــى درج ســل

الزغاريد والتصفيق عند  اإلفطار، لتنطلق 
جلوس الطفل ملشاركة الكبار مائدة اإلفطار 

بعد يوم طويل من الجوع والعطش.

»القفطان«
 االحتفال 

ّ
أّما إذا كانت الصائمة طفلة، فإن

على  األم  وتــحــرص  تــمــامــًا،  يــكــون مختلفًا 
التي تصوم  الحناء على يد طفلتها  وضع 
لــلــمــرة األولـــــى فـــي حــيــاتــهــا تــشــجــيــعــًا لــهــا، 
وتـــــرتـــــدي الــــــــزّي الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــــــذي يــســمــى 

»القفطان«، والذي يالئم عمرها. 
سميرة فليفلة، وهي والدة الطفلة رباب )13 
 ابنتها 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ عامًا(، تقول 

السابع  ليلة  فــي حياتها  يــوم  أول  صــامــت 
والــعــشــريــن مـــن رمـــضـــان املـــاضـــي، مضيفة 
 حتى تتذّكر 

ً
أنها أعّدت لها احتفااًل جميال

 املائدة 
ّ
 تفاصيله. وتشرح أن

ّ
ذلك اليوم بكل

احــتــوت كــل مــا تشتهيه ابــنــتــهــا مــن طعام 
ـــاشـــة« الــتــي 

ّ
وشــــــراب، قــبــل اســـتـــدعـــاء »الـــنـــق

وضعت الحناء على يدي رباب فقط، وليس 
ه 

ّ
على قدميها، ألن ذلك فأل سيئ. تضيف أن

والعشرين من رمضان، يصوم  السابع  في 
الــصــبــي أو الــفــتــاة فــي أجــــواء مــن البهجة، 
مــا يجعل األطــفــال يــحــّبــون الــصــيــام. كذلك، 
بــه بني  زيــًا تقليديًا تتباهى  الفتاة  تــرتــدي 
الــجــيــران، وســط زغــاريــد وفــرح كبير كأنها 

عروس صغيرة.
ــــذي يـــصـــوم ألّول  ــا الــصــبــي الــصــغــيــر، الـ ــ أّمـ
أو »ضــراعــيــة«، وهو  فيرتدي جلبابًا  مـــرة، 
 من خالل تناول 

ّ
لباس تقليدي، وال يفطر إال

الـــتـــمـــر والـــحـــلـــيـــب أو بــيــضــة بـــعـــد ســمــاعــه 
أذان املـــغـــرب. وغــالــبــًا مـــا يــحــدث ذلـــك على 
الــســطــح، أو وهــو واقـــف على سلم خشبي، 
العديد  الحسن. هكذا يعتقد  الفأل  من باب 
من املغاربة. وفي هذه الليلة أيضًا، ال يهدأ 
عـــمـــل املــــصــــّوريــــن، إذ تــقــصــدهــم األمـــهـــات 
بـــرفـــقـــة أبـــنـــائـــهـــن الـــصـــغـــار وهـــــم يــــرتــــدون 
أبهى املــالبــس، مــن أجــل التقاط صــور فوق 
حمل عليها 

ُ
»العمارية«، وهي املائدة التي ت

العروس ليلة زفافها.
في هذا السياق، يقول املصّور حميد أبازوغ 
ه في ليلة السابع والعشرين من رمضان، 

ّ
إن

العام،  أيــام  مــع سائر  باملقارنة  دخله  يزيد 
ــرهـــم  ــرة تـــصـــويـــر األطــــفــــال وأسـ ــثـ بــســبــب كـ
ــزّيــن 

ُ
وت تليها.  التي  والليلة  الــقــدر  ليلة  فــي 

بعض األمكنة أو الخيام باألضواء املختلفة 
والـــكـــراســـي، إضــافــة إلـــى »الــعــمــاريــة« التي 
أّمــا الصبي، فيجلس  الفتاة عليها.  تجلس 
فــــوق حـــصـــان، وتـــمـــتـــّد ســـاعـــات الــتــصــويــر 

أحــيــانــًا حــتــى الــفــجــر، إضـــافـــة إلـــى الــلــيــالــي 
كثرة  بسبب  والعشرين،  السابع  تلي  التي 

اإلقبال والزحام.

طقوس غريبة
أيضًا، في هذه الليلة املباركة، يتوافد آالف 
الــقــرآن. ليس  املــســاجــد لختم  املصلني على 
هذا فقط، بل تشهد البالد بعض الطقوس 
الـــغـــريـــبـــة. تـــقـــول مــلــيــكــة، وهــــي فـــي عــقــدهــا 
ــهــا تحرص 

ّ
الــرابــع، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

ة  ـــاء ـــهـــا، وإضــ
ّ
ــزل كـــل ــنـ ــوار املـ ــاء أنــــ ــفـ عــلــى إطـ

الشموع في أرجاء البيت، ثم مغادرة املكان 
ــر، ومثلها  ــ حــتــى وقـــت الــفــجــر. وتـــعـــزو األمـ
تعّم  التي  البركة  »استحضار  إلى  كثيرات، 
ــى رمــضــان املقبل. كما أن 

ّ
الــعــام وحــت طيلة 

إطفاء األضواء وإضاءة الشموع يساهم في 
طرد األرواح الشريرة من البيت«.

إلـــى ذلــــك، تــلــجــأ نــســاء أخـــريـــات إلـــى أعــمــال 
الـــشـــعـــوذة فــــي لــيــلــة الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن، 
 راغـــبـــات فـــي تــلــيــني قلب 

ّ
ــن خــصــوصــًا إذا كـ

إشــارتــهــن،  رهــن  ليكون  أو تطويعه  الـــزوج 
األسباب.  من  وغيرها  الحبيب،  لتقريب  أو 
ه في هذه الليلة، يفك أسر 

ّ
هؤالء يعتقدن أن

الـــجـــن والــشــيــاطــني الـــتـــي تـــكـــون مــحــبــوســة 
طيلة الشهر.

سحر
ويـــوضـــح الـــبـــاحـــث فـــي الــســحــر املــصــطــفــى 
ـــول خــلــفــيــات هـــذه  واعـــــــــراب، فــــي كـــتـــابـــه حــ
ذين 

ّ
لل بالنسبة  الــلــيــلــة،  هـــذه  أن  الــطــقــوس، 

يــؤمــنــون بــالــســحــر، تــرتــبــط بــأمــريــن: األول 
القمرية  األشهر  من  الثاني  النصف   

ّ
أن هو 

الــهــجــريــة، ورمـــضـــان أهــمــهــا عــلــى اإلطـــالق، 
ل 

ّ
يعّد مناسبًا ألعمال السحر. والثاني يتمث

في املعتقد السائد بأن الجن يسجن خالل 
شــهــر رمــضــان وال يــتــحــّرر إال فــي أواخــــره، 
ــمــارس 

ُ
 أعـــمـــال الــســحــر الــتــي ت

ّ
مــوضــحــًا أن

خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة تـــنـــدرج ضــمــن الــســحــر 
الــذي ال يعد مؤذيًا، بل هو مجّرد  األبيض 
وسيلة وقاية تختار زوجات راغبات القيام 
بـــهـــا حـــفـــاظـــًا عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــن األســــــري، 
ــاك بــعــض  ــ ــنـ ــ ــــي حـــــــال كـــــــان هـ ــًا فــ خــــصــــوصــ
املشاكل. تختار زوجات راغبات القيام بها 
حفاظًا على استقرارهن األسري، خصوصًا 

في حال كان هناك بعض املشاكل.
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وسط الدمار والحصار  )يوسف حمص/ األناضول(

يسعى أحمد إلى تنظيم عمل التكية )العربي الجديد(ليلة للصالة أيضًا )فاضل سنا/ فرانس برس(



20
فالشمجتمع

حتى ال يتخلّف أحد عن الركب
الخدمة العامة »ُيبرز االحتفال السنوي 

بيوم الخدمة العامة، الذي 
يصادف اليوم، املساهمات 

القّيمة التي يقدمها املوظفون 
العموميون واإلداريون في سياق 

الجهود التي نبذلها سعيًا إلى بناء 
عالم أفضل للجميع«. جملة من رسالة 

األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غوتيريس، بمناسبة يوم األمم 

املتحدة للخدمة العامة. والرسائل 
دائمًا، التي يحملها األمناء العامون، 
تحمل كثيرًا من اإليجابية والوعود 
بتحقيق عالم أفضل، يقّدم ملواطنيه 

الخدمات العامة األساسية التي 
يحتاجون إليها. إال أن الواقع الذي 

قسم العالم بني من يتمتع بالحد 
األدنى لهذه الخدمات، وبني من يفتقد 
بدوره الحد األدنى منها، يعكس هوة 

تزيد من مأساة بعض الشعوب.  
بحسب األمم املتحدة، ينبغي على 
الحكومات في كل مكان، إن أرادت 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة، 

اعتماد نهج متكامل ومبتكر لتعزيز 
تغيير السياسات، والتنسيق 

املؤّسساتي، واملشاركة في صناعة 
القرار، وتقديم خدمات شاملة 

ومسؤولة ومرنة وفعالة. ويدعو 
جدول أعمال 2030 للتنمية املستدامة 

إلى مجتمع شامل للجميع. ويحمل 
العاملون في مجال الخدمة العامة 

في كل أنحاء العالم على عاتقهم 
مسؤولية العمل لضمان تحقيق هذه 
الرؤية. ولالحتفاء بيوم األمم املتحدة 

للخدمة العامة في هذا العام، تنظم 
فعالية في مقر األمم املتحدة في 

نيويورك، اليوم، تحت شعار: »تقديم 
خدمات عامة مبتكرة ال يتخّلف فيها 

أحد عن الركب«، بهدف إبراز أهمية 
الخدمة العامة الفعالة في تنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة، فضاًل عن 
تعزيز االبتكار في تقديم تلك النوعية 

من الخدمة.
)Getty ،الصور: فرانس برس، األناضول(

على الدول تأمين المساحات لألطفال

هذا هو حاله

تظاهرة ضد خدمات صحية خاصة

فوضى

بيت على الرصيف

ال ينتظر »الخدمة« 
من أحد

هل تحصل 
على خدمة 

العالج؟
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MEDIA

#محمد_بن_سلمان_وليا_
للعهد: مبايعة وانتقاد

رئيس »أوبر« ترافيس كاالنيك 
يستقيل من منصبه

لندن ـ العربي الجديد

ال يــــزال مــلــّف تــغــطــيــة اإلعـــــالم الــبــريــطــانــي 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، والـــغـــربـــي بــشــكــٍل 
التي  واإلرهابّية  العنصرية  للجريمة  عام، 
وقعت أمام مسجد »فينسبري بارك« شمال 
اإلثنني  فجر  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة 
املاضي، ُيثير الجدل ويشغل املغّردين على 

مواقع التواصل حول العالم، منذ 3 أيام.
ــــن مــســجــد  وكـــــــــان مــــصــــّلــــون خــــــارجــــــون مــ
ــــي شــــمــــال الـــعـــاصـــمـــة  فـــيـــنـــســـبـــري بــــــــارك فـ
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، قـــد تـــعـــّرضـــوا العــتــداء 
ــي، بــعــدمــا  ــاضــ عـــنـــصـــري، فـــجـــر اإلثــــنــــني املــ
قــام رجــل يبلغ مــن العمر 43 عــامــًا، ويقود 
ــيــــضــــاء، بــــدهــــس مـــصـــلـــني لـــدى  شـــاحـــنـــة بــ
مـــغـــادرتـــهـــم، مــــا أدى إلـــــى ســـقـــوط قــتــيــل، 

وإصابة عشرة آخرين، بحسب الشرطة. 
التي  واإلســالمــوفــوبــيــا  العنصرية  فكمّية 
ــّيــــزت« بـــهـــا الــتــغــطــيــة، خـــصـــوصـــًا فــي  »تــــمــ
الــلــحــظــات األولــــــى لـــوقـــوع الــجــريــمــة فجر 

اإلثنني، أثارت غضبًا واسعًا حول العالم.
وفـــي هـــذا اإلطــــار، نــشــر مــديــر قــســم اإلعـــالم 
األوروبـــــــي فـــي مــنــظــمــة »هـــيـــومـــان رايــتــس 
ووتـــــــــش«، أنــــــــدرو ســـتـــرويـــلـــهـــني، تـــغـــريـــدًة 
عـــلـــى مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«، ظـــهـــر فـــيـــهـــا عــــددًا 
مـــن الــصــفــحــات األولــــــى لــبــعــض الــصــحــف 
الــبــريــطــانــّيــة، وبــيــنــهــا »ذا صـــن« و»دايــلــي 
ــي مــــايــــل« و»ســــتــــار«  ــ ــلــ ــ ــبــــرس« و»دايــ ــســ إكــ
ــن تـــلـــك الــصــحــف،  ــاويـ ــنـ وغــــيــــرهــــا. وبـــــني عـ
املسلمني  على  تحريضيًا  منها  كثير  كــان 
ــًا. وقــــــال أحــــدهــــا »خــطــة  ــويــ ــوبــ وإســــالمــــوفــ
مسلمة لقتل البابا«، وآخر »اآلن، املسلمون 
يــقــولــون لــنــا كــيــف نــديــر مــدارســنــا أيــضــًا«، 
قانونًا بحسب  يطلبون  »املسلمون  وثالث 
ــى »املـــســـلـــمـــون  ــ ــة إلــ ــافــ الــــشــــريــــعــــة«. بــــاإلضــ
يــحــصــلــون عــلــى قــوانــيــنــهــم الـــخـــاصـــة في 
الطعام  يأكلون  و»املــاليــني  اآلن«  بريطانيا 
ــّر البيتزا  الــحــالل مــن دون أن يــــدروا« و»سـ
الـــحـــالل« و»مــســلــمــو بــريــطــانــيــا يــســاعــدون 
الــجــهــاديــني« و»املــســلــمــون لــلــبــريــطــانــيــني: 

اذهبوا إلى جهّنم«، وغيرها.
وتساءل سترويلهني »ماذا يمكن أن يكون 
قد جعله راديكاليًا؟«، في إشــارٍة إلى منّفذ 
االعتداء على املصّلني، فجر اإلثنني. وتابع 
إّنــه العنصر الوحيد.  »بالطبع أنــا ال أقــول 
كثيرة.  أوجــه  الراديكالّية معّقدة ولها   

ّ
لكن

بالكراهّية  املتاجرة  انتشار   
ّ

فــإن وبالطبع 
يلعب دورًا«.

ــارت صــحــيــفــة »ذا  ــ وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، أثــ
واسعة  غضب  مــوجــة  البريطانية  تــايــمــز« 
بــســبــب طــريــقــة تــعــاطــيــهــا مـــع خــبــر دهــس 
املتابعون  انتظر فيه  إذ في وقــت  املصّلني. 
تــغــطــيــة مــشــابــهــة لـــالعـــتـــداءات اإلرهـــابـــّيـــة 
الــســابــقــة فـــي الـــغـــرب والــتــعــامــل مـــع املنفذ 

منوعات

ــارت الــصــحــيــفــة  ــتــ بــمــســتــوى جــريــمــتــه، اخــ
توجهًا أكثر تعاطفًا مع القاتل. 

ونشرت الصحيفة تقريرًا عن منفذ عملية 
الـــدهـــس واصـــفـــة إيـــــاه أنــــه »ذئـــــب مــنــفــرد« 
و»عــاطــل عــن العمل« و»أب ألربــعــة أبــنــاء«، 
وقــالــت إنــه »يعاني مــن مــرض نفسي«، ما 
دفـــع املــتــابــعــني إلـــى اعــتــبــارهــا مــحــاولــة من 
ــارة الــتــعــاطــف مـــع الــجــانــي  ــ الــصــحــيــفــة إلثــ

ومــعــامــلــتــه كــضــحــيــة. ورغــــــم أن الــشــرطــة 
ــابـــي  تــعــامــلــت مــــع الــــحــــادث »كـــهـــجـــوم إرهـ
الحكومة  رئيسة  أعلنت  ما  وفق  محتمل«، 
مع  تعاملت  الصحافة  أن  إال  مـــاي،  تيريزا 
ــار  ــا أثـ ــادي، مـ ــ ــادث عــ ــ ــه حـ الـــهـــجـــوم عــلــى أنــ
الغضب. وتناقل املغّردون منشورات عّبروا 
فيها عن غضبهم من كون اإلعالم والشرطة 
 املستهدفني 

ّ
»حادثة« ألن يصفان االعتداء كـ

امُلــعــتــدي كــان رجــاًل  كــانــوا مسلمني، بينما 
أبـــيـــض. وقـــالـــوا »املـــعـــتـــدي مــســلــم، إذًا هو 
ــي. املـــعـــتـــدي أســــــود، إذًا هي  ــابــ ــادث إرهــ حـــ
جريمة. املعتدي أبيض، إذًا االعتداء حادث 
عادي«. كما سّلطوا الضوء على »ازدواجّية 
ــّيــــة  ــيـــر« حـــــول االعــــــتــــــداءات اإلرهــــابــ ــايـ ــعـ املـ

والعنصرّية. 
كــــمــــا أثــــــــــــارت صـــحـــيـــفـــة »دايـــــــلـــــــي مــــايــــل« 
ــة، واملـــــعـــــروفـــــة بـــعـــنـــاويـــنـــهـــا  ــ ــّي ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الغضب.  اليمينّية،  وآرائـــهـــا  االســتــفــزازّيــة 
فــقــد نــشــرت مـــقـــااًل بــعــنــوان »املــعــتــدي كــان 
رجاًل أبيض حالقًا لحيته«. وفي مقال آخر، 
عنونت الصحيفة ذاتها »10 أصيبوا على 
ــل بــعــدمــا قـــام رجـــل أبــيــض فــي شاحنة  األقـ
صــغــيــرة بــدهــس مــصــّلــني كــانــوا يخرجون 
بالكراهية  املــّتــســم  الــشــيــخ  قـــام  مــن مسجد 
أبو حمزة بإلقاء خطاٍب ديني فيه سابقًا«. 
وبــعــد انــتــشــار الغضب الــواســع مــن املــقــال، 
العنوان إلى »10 أصيبوا على األقل  بّدلت 
بعدما قام رجل أبيض في شاحنة صغيرة 
بدهس مصّلني كانوا يخرجون من مسجد 

في اعتداء إرهابي جديد في لندن«.
أمــا عــنــوان »مــيــرور« فــأثــار الغضب أيضًا، 
إذا  »لــومــًا للشاحنة«.  املــغــّردون  اعتبره  ملــا 
عنونت الصحيفة »فينسبري بارك: اعتقال 
ــات بـــعـــد إصـــابـــة  ــ ــابـ ــ ــل وعــــــدد مــــن اإلصـ ــ رجـ
املسجد  كانوا يخرجون من  شاحنة ملشاٍة 
بعد الصالة«. وقارن املغّردون تلك العناوين 
قال  »مــيــرور« سابقًا،  نشرته  آخــر  بعنوان 
»ســائــق مسلم صعد إلــى الرصيف وصــدم 
5 رجـــــــال بـــعـــدمـــا غـــضـــب بـــســـبـــب إهــــانــــات 
معتبرين  رمــضــان«،  شهر  خــالل  عنصرّية 
أّنه دليل واضح على اختالف التغطية في 
حــال كــان املعتدي مسلمًا أو رجــاًل أبيض. 
كما نشر املغردون صورًا لعناوين »بي بي 
سي« و»سكاي نيوز« و»دايلي إكسبرس«، 
والـــتـــي غــّطــت الــخــبــر فـــي الــبــدايــة عــلــى أّنـــه 

حادث صدم عادي على الطريق. 
وقـــال تيز »هـــذا ليس حــادثــًا، ليس دهسًا، 
ولــيــس انتقامًا. إّنـــه إرهــــاب. وعــلــى اإلعــالم 
ــلـــى صــــورة  ــذا االســــــــم«. وعـ أن يــســّمــيــه بـــهـ
ملــقــال نــشــرتــه »دايـــلـــي مـــايـــل«، يــتــحــّدث عن 
ــان »رجــــــــاًل أبــــيــــض نــظــيــفــًا  ــ  املـــعـــتـــدي كــ

ّ
أن

يــاســني »ال تقلقوا.  لــه لحية«، كتب  ولــيــس 
ــاًل أبــيــض نــظــيــفــًا... يــا له  لــقــد كـــان فــقــط رجـ
مـــن مـــقـــاٍل مـــخـــٍز«. وكــتــبــت جــيــنــا »إرهـــابـــي 
ــاء بــأســمــائــهــا يا  ــيــ تـــم اعـــتـــقـــالـــه. ســــّم األشــ
دايـــلـــي فـــشـــل«. وقـــالـــت نــيــكــولــيــت »عــزيــزي 
ــة مــعــايــيــرك  ــ ــّي ــــالم الــبــريــطــانــي، ازدواجــ اإلعـ
كـــان إرهــابــيــًا.  اعـــتـــداء فينسبري  تــقــرفــنــي. 
بول  وكتب  بــهــا«.  مرحبًا  ليس  عنصرّيتك 
جيمس »أقــرف الزدواجــّيــة معايير اإلعــالم 
ــاعــــري وصــــلــــواتــــي مــع  ــانــــي. مــــشــ ــبــــريــــطــ الــ

ضحايا هذا االعتداء اإلرهابي«.

تغطية تحريضية 
على المسلمين في 

اإلعالم البريطاني

أعلن املؤسس والرئيس التنفيذي لشركة 
ــيـــس كــــاالنــــيــــك، اســتــقــالــتــه  ــرافـ »أوبــــــــــر«، تـ
مـــن مــنــصــبــه، بــحــســب مـــا نــقــلــت صحيفة 

»نيويورك تايمز«، األربعاء.
وأتــــت اســتــقــالــة كــاالنــيــك بــعــد اســتــقــاالت 
ــــرد، شــهــدتــهــا الــشــركــة على  وعــمــلــيــات طـ
صــعــيــد مــــــدراء ورؤســــــــاء، عــقــب فضيحة 

التحرش الجنسي في الشركة. 
 مستثمرين كبارًا في 

ّ
وذكرت الصحيفة أن

»أوبـــر«، العاملة في ســيــارات األجــرة عبر 
تطبيق، طالبوا مؤخرًا باستقالة كاالنيك، 
والـــذي كــان يغيب عــن الــشــركــة بعد وفــاة 

والدته.
إدارة  مـــجـــلـــس  ــي  ــ فـ ــك  ــيــ ــاالنــ كــ ــقـــى  ــبـ ــيـ وسـ

الشركة.
وعـــلـــى الـــفـــور، تــفــاعــل مــــغــــّردون مـــع خبر 
 هذا 

ّ
مغادرة كاالنيك منصبه، معتبرين أن

دليل كاٍف على ما يمكن أن يحدث عندما 
يتحدث املوظفون عن اإلساءة لهم.

وقــــال آخـــر »اســتــقــالــة كــاالنــيــك تــأتــي بعد 
تعرضه لتمرد كبير ومطالبات قاسية من 
جيس  وكتبت  باستقالته«.  املستثمرين 
»هــذه االستقالة مــهــداة إلــى ســـوزان فولر 
التي فتحت الباب في هذا املوضوع على 

مصراعيه. أحسنِت يا فتاة«.
وأعــلــنــت املــهــنــدســة الــســابــقــة فــي الــشــركــة، 

ــــوزان فـــولـــر، عـــن تــعــّرضــهــا وزمــيــالتــهــا  سـ
 فـــي الـــشـــركـــة لـــتـــحـــّرش من 

ّ
خــــالل عــمــلــهــن

أحــد املديرين، وعــدم سعي مكتب شؤون 
املوظفني إلى معالجة املوضوع، أو اتخاذ 
أي قـــرار بــحــق املــديــر، فــي فــبــرايــر/شــبــاط 

املاضي.
 أحــد 

ّ
وأوضـــحـــت فــولــر فـــي تــدويــنــتــهــا أن

يــوم عمل  أول  املديرين تواصل معها في 
لـــهـــا لـــيـــوصـــل رســــالــــًة جــنــســيــة، فــأبــلــغــت 
شــؤون املوظفني عن املــوضــوع، إال أّنــه لم 
تتم معالجة املــوضــوع أو اتــخــاذ أي قــرار 

بحق املدير.
 زمــيــالت 

ّ
واكــتــشــفــت املــهــنــدســة الحـــقـــًا أن

ــدات لــهــا تــعــّرضــن لــلــنــوع نــفــســه من  ــديـ عـ
، ولم تتخذ اإلدارة 

ّ
التحرش خالل عملهن
قرارًا ملعالجة القضّية.

 »أوبر« 
ّ

وقال كاالنيك، في بيان حينها إن
ــًا عــــــاجــــــاًل« فــي  ــقـ ــيـ ــقـ ــــري »تـــحـ ــــجـ ســـــــوف تـ
ادعاءات التحرش الجنسي فيها، مضيفًا 
الــســلــوك، أو  »أي شخص يسلك مثل هــذا 
يعتقد أن هذا أمر ال غضاضة فيه، سوف 

يطرد على الفور«.
املستخدمون  أعــاد  املعطيات،  هــذه  وبعد 
 ،deleteuber# أوبــر«  »احــذف  إحياء حملة 
ــذف الـــتـــطـــبـــيـــق مـــــن عــلــى  ــ ــ ــى حـ ــ ــ داعــــــــني إلـ
الـــهـــواتـــف، لــعــدم اتـــخـــاذ الــشــركــة أي قـــرار 

عن  والــتــغــاضــي  فيها  املــوظــفــات  لحماية 
ــتـــحـــرش الــجــنــســي فـــيـــهـــا. ولـــــم تــكــشــف  الـ
»أوبر« أي أرقام بشأن التنوع بني العاملني 
فيها، على نقيض ما تفعله شركات أخرى، 
ــبـــوك«.  ــيـــسـ  مـــثـــل »غـــــوغـــــل«، و»أبــــــــــل«، و»فـ
وسمعة الشركة حول معاملة النساء فيها 
لطاملا أحدثت جــداًل. وتثير هــذه القضية 
ــرأة في  ــ الــقــلــق بـــشـــأن الــعــنــصــريــة ضـــد املــ

سيليكون فالي. 
)العربي الجديد(

)دانيل ليل أوليفاس/فرانس برس(

)توبياس هايس/فرانس برس(

شغلت األوامــــر امللكّية الــســعــوديــة، أمــس مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وتحديدًا 
»تــويــتــر«. وتــم صباح أمــس األربــعــاء تعيني محمد بــن سلمان وليًا لعهد اململكة 
العربية السعودية، وإعفاء محمد بن نايف، من والية العهد ومنصبي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزارة الداخلية، وذلك بعد شهر حافل من التطورات الهامة في 
منطقة الخليج بدأت بزيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب للرياض، وحضوره 
قمة الرياض في 21 مايو/أيار املاضي، ثم إعالن الحملة اإلماراتية السعودية ضد 

قطر، في الرابع والعشرين من نفس الشهر. 
امللكيه« و»#محمد_ »#اوامر_ملكيه« و»االوامــر  املغردون وسوم وعبارات  وأطلق 
و»#محمد_ و»#ابايع_محمد_بن_سلمان_وليا_للعهد«  بن_سلمان_وليا_للعهد« 
بن_نايف« و»#شكرا_محمد_نايف« و»صاحب السمو امللكي االمير« للتغريد عن 

املوضوع، باإلضافة إلى وسم »#انقالب_محمد_بن_سلمان«.
واعتبر قسم كبير من السعوديني املبايعة لنب سلمان واجبا، فقال أحدهم »املبايعة 
واجب شرعي قبل ان تكون واجبًا وطني. وهذا الشاب باذن الله انه سيأخذ البالد 
الي التطوير والنجاح وفقه الله«. وكتب ابراهيم آل مرعي »#محمد_بن_سلمان_
الله خــادم  وفــق  واملــكــره.  املنشط  فــي  والطاعة  السمع  نبايعك على   .. وليا_للعهد 

الحرمني الشريفني ونائبه ملا فيه خير البالد والعباد«.
وعلى املقلب اآلخر، اعتبر مغّردون أن ما حصل انقالب من محمد بن سلمان. وكتب 
أحد املغردين »هــذا الرجل الــذي كان سيجمع الصف الخليج ف عزلوة } في هذا 
#اعفاء_محمد_بن_ #انقالب_محمد_بن_سلمان   } يــزال  الحق  مع  كــان  من  الوقت 
نايف«.  ومن جهته، أشار حساب »العهد الجديد« إلى أّنه كان أّول من تحدث عن 
هذا التعيني، في 26 مايو/أيار املاضي. وقال الحساب »حساب العهد الجديد هو 
أول من سرب خبر #انقالب_محمد_سلمان وإقالة بن نايف، وقلنا حينها أن األخير 
نايف  بن  »قبول  #اوامر_ملكيه«. وأضــاف  مالية عمالقة  لقاء صفقة  التنحي  قبل 
التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عمالق، 100 مليار دوالر نقدًا 

ومثلها أصول في داخل وخارج البلد #اوامر_ملكيه«.
)العربي الجديد(

تحريض اإلعالم البريطاني ضد المسلمين... تاريخ طويل

تطبيقات 
الشمس

حّل الصيف، فصل االستمتاع بأشعة الشمس 
البنفسجية  فــوق  األشــعــة  لكن  الــشــواطــئ،  على 
يــتــراوح  للجلد  بــضــرر  تتسبب  وقـــد  تــرحــم  ال 
بــن الـــحـــروق والـــســـرطـــان، لـــذا إلــيــكــم مجموعة 
تطبيقات ستمنحكم الحماية الالزمة من أشعة 

الشمس الضارة دون إفساد متعتكم:
من  بتمويل  التطبيق  هــذا  ُصنع   :SunZapp  ■
املــعــهــد األمــيــركــي لــلــســرطــان، وهـــو عــبــارة عن 

تــطــبــيــق يــعــتــمــد عــلــى املــعــلــومــات الــتــي تــوفــرهــا 
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي في 
أمــيــركــا عــلــى رأس كــل ســاعــة مــن أجـــل توفير 
الــشــمــس. ويعتمد  للجلد مــن  املــثــالــيــة  الــحــمــايــة 
لالستمتاع  األمثل  املواقيت  يحدد  مؤقت  على 
بالشمس ومدى ضرورة وضع واق من الشمس 

حسب مكان تواجدكم.
هــذا  تصميم  تــم   :Lancaster Sun Timer  ■

الــتــطــبــيــق مـــن قــبــل شــركــة »النــكــســتــر بــيــوتــي« 
لــلــواقــيــات مــن الــشــمــس، وعــبــره يــكــفــي تحديد 
الـــدرجـــة الــتــي تـــريـــدون الــحــصــول عليها ونــوع 
الواقي الذي تضعونه على جسدكم، ثم استلقوا 
تحت أشعة الشمس. فور وصولكم إلى الدرجة 
ــة ســــوف يــشــرع  ــعــ املــنــاســبــة مـــن الـــلـــون واألشــ
التطبيق في الطنن من أجل تحذيركم من عدم 

تجاوز هذا التوقيت. 

 :Wolfram Alpha Sun Exposure App  ■
يمكن لهذا التطبيق أن يتنبأ بدرجة األشعة فوق 
الــذي ســوف تقصدونه.  املكان  البنفسجية في 
وهو ما سيسمح لكم بالتوجه إلى املكان الذي 
تنخفظ فيه احتماالت حدوث حروق. كما يمكن 
بــنــاًء على  الــنــصــح والــبــيــانــات  تــقــديــم  للتطبيق 

بشرتكم ودرجة الواقي الذي تضعونه.
)العربي الجديد(

الغضب  بإثارة  المسجد،  من  يخرجون  مسلمين  ضد  لندن،  في  بارك  فينسبري  العتداء  البريطاني  اإلعالم  تغطية  تستمّر 
والجدل على مواقع التواصل لليوم الثالث على التوالي
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كنت خائفا من 
»الحصان األسود« 

واألكشن يحمل 
الكثير من الصعوبة

أنشأ النظام السوري 
حديقة في دمشق باسم 

رئيس كوريا الشمالية

تنزع الدراما العربية 
الصفة السياسية عن 

الالجئين السوريين

كل عمل مصري 
محترم هو إضافة 

للفن المصري

2223
منوعات

له رصيٌد جماهيريٌّ  فنان مصري 
ــــد مـــــن أوائــــــــــل نـــجـــوم  ــعـ ــ ــيــــر، ويـ ــبــ كــ
الــســيــنــمــا املــصــريــة، تــحــديــدًا، منذ 
ــدارة  ــ   صـ

َّ
الــتــســعــيــنــيــات حـــتـــى اآلن. احــــتــــل

 مـــطـــلـــقـــا. ولـــطـــاملـــا 
ً
عــــشــــرات األعـــــمـــــال بــــطــــا

استعان في أفامه بنجوم كبار مثل محمود 
عبد العزيز وحسني فهمي ومحمود ياسني. 
ــمــــد الــــســــقــــا، الـــــــذي خـــاض  ــان، أحــ ــنــ ــفــ ــه الــ ــ إنــ
الــرمــضــانــي بمسلسل »الــحــصــان  املـــاراثـــون 
ــاع مـــن خـــالـــه أن ينقل  ــطـ ــتـ األســــــــود«، واسـ
السينمائية  واملــغــامــرات  »األكــشــن«  مشاهد 
إلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة. »الــعــربــي الجديد« 

التقت أحمد السقا في هذا الحوار.
■ كـــيـــف جـــــاء الـــعـــمـــل فــــي مــســلــســل »الـــحـــصـــان 

األسود« وكيف كانت فكرته؟
ـــف، مــحــمــد ســلــيــمــان عــبــد املـــالـــك، عمل 

ّ
املـــؤل

عــلــى فــكــرة شــخــص يــصــاب بــحــاالت إغــمــاء، 
وعندما يعود إلى وعيه يتورط في جريمة 
قتل ال يعرف هل بالفعل ارتكبها أم ال، كونه 
فقدان  لحالة  اإلغــمــاء  حـــاالت  بعد  يتعرض 

ذاكرة. وبعد عدة أزمات نفسية واجتماعية 
عليه،  تآمر  مــن  هناك  أن  يكتشف  بها،  يمر 
ــد خـــالـــد  ــمــ والــــفــــكــــرة أعـــجـــبـــت املـــــخـــــرج، أحــ
موسى، وتحدث معي عنها والحمد لله كان 

مشروعا ونجح.
■ هل كنت خائفًا من تجربة هذا املسلسل؟

أعـــــتـــــرف أنــــــي كـــنـــت أخــــــــاف مـــنـــهـــا، فــفــكــرة 
أنــنــا نــقــدم أكــشــن ومـــغـــامـــرات فـــي مسلسل 
اجــتــمــاعــي ســيــدخــل كــل الــبــيــوت وفـــي إطــار 
أن  فــي 30 حلقة مــن دون  يـــدور  تليفزيوني 
ا، فهذا ملن لديه معلومات 

ّ
يهرب اإليقاع من

الكثير  عن األكشن السينمائي شيء يحمل 
التوليفة  هـــذه  بالطبع  لــكــن  الــصــعــوبــة.  مــن 
املــؤلــف  بــشــكــل الئـــق  اســتــطــاع أن يصيغها 

محمد سليمان.

■ ماذا عن صعوبات شخصية فارس رشدي؟
بــصــدق شـــديـــد، الــشــخــصــيــة لــيــســت ســهــلــة، 
ــا عــلــى عــقــب.  ــ فــفــيــهــا تـــحـــوالت درامـــيـــة رأسـ
فأجسد ضمن األحداث شخصا يدعى فارس 

رشدي، كان إيجابيا للغاية، وفجأة يتحول 
إلى شخصية سلبية وشريرة أحيانا كثيرة 
بسبب تعرضه ألزمات سواء عاطفية أو في 
 كــان 

ً
الــعــمــل. فكما يــقــال فـــإن املسلسل فــعــا

أبــدًا للخطأ في أي من تفاصيله.  غير قابل 
كله  العمل  فريق  الصعوبة على  فكانت  لــذا 

ولست أنا وحدي.

■ كــيــف كـــان اطــالعــك عــلــى الــجــزء الــقــانــونــي في 
العمل خاصة وأنك تجسد شخصية محاٍم؟

ــــي، هــــو مـــحـــاٍم  ــقـــرب لـ اســتــعــنــت بـــصـــديـــق مـ

ــه فــــي أي تــفــاصــيــل  ــألــ مـــخـــضـــرم وكـــنـــت أســ
تخص املهنة، فكان مرجعا عظيما. وبالفعل، 
أفادني جدًا، كما أني قرأت في القانون كثيرا 

ألجمع معالم الشخصية.

على  للمسلسل  الحصري  العرض  بخصوص   ■
ــر بــالــعــمــل مــن نــاحــيــة نسب  قــنــاة واحــــدة هــل أضـ

املشاهدة؟
هــذا شــيء يسأل فيه املنتج. ولكن في رأيي 
يـــفـــرض نفسه  الــجــيــد  الــعــمــل  الــــخــــاص، أن 
ــلـــى الـــجـــمـــهـــور، والـــجـــمـــهـــور يـــبـــحـــث عــن  عـ

مشاهدة الفنان الــذي يحب أعماله على أي 
من القنوات، كما أن الكثير من القنوات اآلن 
لها باقة من القنوات األخرى. ولنا أن نلفت 

النظر إلى أن اليوتيوب له جمهوره اآلن.

■ استطاع الفنان صبري فــواز الــذي شاركك في 
املسلسل أن يلفت األنظار فما تقييمك له؟

ــوال أن أقــّيــم  ــ ال يمكنني بـــأي حـــال مــن األحـ
ــبـــري، فهو   وفـــنـــانـــا عــظــيــمــا مــثــل صـ

ً
مــمــثــا

صديقي وعشرة عمر، وكان معي في معهد 
أتمنى  نفسي  عن  وكنت  املسرحية،  الفنون 

الــعــمــل مــعــه مــنــذ ســنــوات. لــكــن النصيب لم 
يكن موجودًا بعد، والحمد لله أني تقابلت 
مــعــه فـــي هــــذا الـــعـــمـــل. فــأســتــطــيــع أن أقـــول 
عــن هـــذا الــفــنــان إنـــه املــمــثــل الــســهــل املمتنع 
فيقدم مشاهد في غاية الصعوبة بقمة في 

الساسة والسهولة.

الذين قد ال يتدخلون  القالئل  الفنانن  أنــت من   ■
في اختيار الفنانن املشاركن معك فلماذا؟

ألني مؤمن جدا بمبدأ التخصص، فكل فرد 
فــي الــعــمــل لــه مــســؤولــيــتــه، وأنـــا دوري أنــي 
ــز فــي الشخصية  أمــثــل فــقــط، وعــلــّي أن أركــ
التي سأقدمها، ولكن قد يكون رأيي مجرد 
استشاري فقط، فيسألني املؤلف أو املخرج 
ــذا املــمــثــل  ــ  فــــي هــ

ً
واملـــنـــتـــج عــــن رأيـــــــي مــــثــــا

ليجسد شخصية مــا، فأبدي لهم رأيــي من 
دون أن أفرضه، فاحترام التخّصصات شيء 

ال بد منه.

الصباح  صـــادق  املنتج  مــع  تعمل  الثانية  للمرة   ■
فهل ننتظر تجربة ثالثة؟

 
ً
إن شــاء الله، وأتمنى ذلــك ألنــي أشعر فعا

الفنية  لــه رؤيــتــه  بــارتــيــاح شديد معه، فهو 
وليس مجرد منتج ينفق أمــوااًل فقط، فكما 
نــقــول فــي مهنتنا هــو »مــنــتــج فــاهــم شغله 

صح«.

■ هل تابعت أّيا من األعمال التليفزيونية في شهر 
رمضان؟

لـــم أشـــاهـــد أي عــمــل بــشــكــل كـــامـــل. لــكــن إن 
شـــاء الــلــه فــي الــعــرض الــثــانــي أو مــن خــال 
الــيــوتــيــوب ســأحــرص على مــشــاهــدة بعض 
العابرة  األعــمــال، ألنــي مــن خــال متابعتي 
هناك  أن  أرى  ميديا  السوشيال  وتعليقات 
املــشــاهــدة، وأتمنى  أعــمــااًل عــديــدة تستحق 
هو  محترم  عمل  كــل  ألن  للجميع،  التوفيق 

في النهاية إضافة للفن املصري.

ــــى الــســيــنــمــا، مــــاذا تــقــول عـــن فيلمك  ■ نــنــتــقــل إل
املنتظر عرضه »هروب اضطراري«؟

إن شاء الله سيعرض الفيلم في عيد الفطر، 

وهــــو عــمــل أزعـــــم أنــــه ســيــكــون جـــيـــدًا. فهو 
مــخــتــلــف والــشــخــصــيــة الــتــي أقــدمــهــا أيــضــا 

مختلفة.

الــذي  ــرارة  كـ أمــيــر  بالفنان  الفيلم  فــي  استعنت   ■
 من بطوالته الخاصة حاليًا فكيف جاء 

ً
يقدم أعماال
العمل معه؟

كــــــرارة صـــديـــقـــي، وأحـــــب أعـــمـــالـــه وأتـــابـــعـــه، 
ــر ويــحــقــق  ــنـــظـ ــهـــو اســــتــــطــــاع أن يـــلـــفـــت الـ فـ
نــجــاحــات فــي الــســنــوات املــاضــيــة مــن خــال 
أعماله التليفزيونية التي تفوق فيها وبكل 
مــصــداقــيــة، فــأمــيــر لــم يــعــتــرض عــلــى أي من 
الــدور. وشهادة لله فهو  تفاصيل العمل أو 
الفيلم من دون  وافــق على أن يشاركني في 
أي تفاصيل، فهو  فــي  الحديث  أو  تــردد  أي 

يثق بي للغاية.

عــديــدة،  وتليفزيونية  سينمائية   
ً
أعــمــاال قــدمــت   ■

وقدمت عشرات الشخصيات فهل هناك شخصية 
ما ال تزال تتطلع لتقديمها؟

أتمنى جدًا أن أقدم شخصية مليئة بالشر، 
ــًدا الــنــمــاذج الــشــريــرة درامــيــا،  فــأنــا أحـــب جــ
أن مثل هذه الشخصيات تستطيع  وأعتقد 

أن تخرج من الفنان طاقات جديدة.

■ ما سبب »اللوك« الذي تظهر به في الفيلم؟
العمل، ألنه، بكل  ستعرفون حينما يعرض 
تأكيد، »اللوك« يتناسب مع الشخصية التي 

أقدمها في الفيلم.

■ ما مالمح شخصيتك في الفيلم؟
كل ما أستطيع قوله في هذا الصدد أني أقدم 
بذلنا  بالفعل  والــعــمــل  مــهــنــدس،  شخصية 
فيه مجهودا كبيرًا جدًا وقدمنا مشاهد في 
أنها  أرى  لله  الحمد  ولكن  الصعوبة،  غاية 
خرجت بمصداقية شديدة وأتمنى أن تصل 

هذه املصداقية إلى الجمهور.

كــبــار مثل  أفــالمــك بنجوم  فــي بعض  ■ استعنت 
محمود عبد العزيز ومحمود ياسن وغيرهما فما 

السبب؟
ــم مـــدارســـنـــا الـــتـــي تــعــلــمــنــا فــيــهــا  هــــــؤالء هــ
معنى الفن، وتربينا عليها. وهم بكل تأكيد 
أضافوا لي وتعلمت منهم الكثير، وأنا أقف 
أمامهم. وحتى اآلن أنا ال أصدق وال أتخيل 
أن محمود عبد العزيز رحــل ولــم نعد نــراه 
ــــاص كــنــت  ــهـــذا الــــرجــــل بــشــكــل خـ مــــجــــددًا، فـ
أرتــبــط بــه روحــيــا، ولــكــن ال يغلى عــلــى الله 

سبحانه وتعالى.

D D

عمر بقبوق

العديد  اختار  املاضية،  الست  السنوات  في 
أنفسهم  يحّيدوا  أن  السوريني  الفنانني  من 
ــا يـــحـــدث فـــي ســـوريـــة، حــتــى ال تــؤثــر  عـــن مـ
الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة الــعــنــيــفــة املــرتــبــطــة 
بالثورة على مسيرتهم الفنية واملهنية؛ ومن 
أبــرزهــم املــخــرج الــســوري ســامــر الــبــرقــاوي، 
يــــن الــــرابــــع  ــذي لـــجـــأ إلـــــى إخــــــــراج الــــجــــزء ــ ــ الـ
والخامس من املسلسل السعودي »هوامير 
الصحراء« سنتي 2012 و2013، ومن بعدها 
ــدأ بــــإخــــراج مــســلــســات عــربــيــة مــشــتــركــة،  بــ
ــلـــى الـــجـــمـــع بــــني مــمــثــلــني  تــــقــــوم بــنــيــتــهــا عـ
عـــرب، معظمهم ســوريــون ولــبــنــانــيــون، في 
سياق درامــي ال يراعي اختاف الجنسيات 

واللهجات في معظم األحيان.
ــلــــســــات الــــعــــربــــيــــة املــــشــــتــــركــــة الـــتـــي  ــســ واملــ
من  حكايتها  تستمد  الــبــرقــاوي،  أخــرجــهــا 
ــنـــخـــرط فــيــهــا  أفــــــام أجــنــبــيــة مـــعـــروفـــة، ويـ
بعاقات  والسوريون  اللبنانيون  املمثلون 
قـــرابـــة وصـــداقـــة وكــأنــهــم أبـــنـــاء بــلــد واحـــد، 
ــا عــن  ــعـــدهـ ــبـ ــتــــوي عـــلـــى مــــفــــارقــــات تـ ــحــ وتــ
الـــواقـــعـــيـــة، فــفــي مــســلــســل »تــشــيــلــو« تجد 
مـــحـــامـــيـــا ســــوريــــا يـــنـــشـــط فــــي لـــبـــنـــان، مــن 
والقوانني  الــواقــع  البرقاوي  يراعي  أن  دون 
املهن  من  النوع  هــذا  تقصر  التي  اللبنانية 
باقي  يمثل  فــي حــني  فقط؛  اللبنانيني  على 
العرب بلدانهم، فتجّسد في نفس املسلسل، 
املصرية،  املخرجة  شخصية  اللوزي،  يسرا 
ويجسد شخصيات التونسيني في مسلسل 

»نص يوم« ممثلون من تونس. 
وفي هذه السنة، يشارك البرقاوي في املوسم 
الــرمــضــانــي مـــن خـــال مــســلــســل »الــهــيــبــة«، 
عالية؛  جــمــاهــيــريــة  بمتابعة  يحظى  الـــذي 
ويحاول البرقاوي في »الهيبة« أن يتوخى 
الواقعية قــدر اإلمــكــان، فــاألحــداث تــدور في 
السورية،  اللبنانية/  الــحــدود  على  ضيعة 
ويبرر للممثلني السوريني محافظتهم على 
املسلسل نوعان:  فالسوريون في  لهجتهم؛ 
األول، سوريون غير الجئني، يتواجدون في 
والــتــزاوج  الــقــربــة  عــاقــات  بسبب  الضيعة 
التي تجمعهم بأقاربهم اللبنانيني، وإليهم 
ــن، »ابــــن  يـــنـــحـــدر بـــطـــل املــســلــســل تـــيـــم حـــسـ
الــشــامــيــة«. والـــنـــوع الــثــانــي هــم الــســوريــون 
السوريني  بعض  يتواجد  حيث  الاجئون، 
فــي املــكــان بسبب ظــروف الــحــرب السورية، 
كــشــخــصــيــة هـــنـــادي الـــتـــي تــؤديــهــا املــمــثــلــة 

السورية الصاعدة يارا عاصم.
وبــالــنــســبــة لــشــخــصــيــة الــاجــئــة الــســوريــة، 
فــإنــهــا تــظــهــر فـــي املــســلــســل بــوصــفــهــا فــتــاة 

كــافــتــتــاح »مــكــتــبــة األســــد« الــوطــنــيــة وإنــشــاء 
»بحيرة األسد« االصطناعية، ليوازي التاريخ 
منجزات بشار األسد التي لم يعهد لها سوى 
بــضــعــة أعــــــوام، فـــي مــحــاولــة لــتــحــويــل الــــرأي 
وتــذكــيــر الــشــعــب بــأفــضــال الــعــائــلــة الحاكمة 

التي يحاولون التمرد والثورة عليها.
وفــيــمــا بــعــد، حــــاول الــنــظــام الـــســـوري إدخـــال 
ــا والــــصــــني وكـــوريـــا  ــيــ ثـــقـــافـــة حـــلـــفـــائـــه، روســ
الـــشـــمـــالـــيـــة، إلــــــى الـــــــــرأي الـــــعـــــام، والـــتـــعـــامـــل 
ــا الــكــبــرى  ــهــ ــداثــ ــع رمــــــوز هـــــذه الــــــــدول وأحــ مــ
ــلـــى الــشــعــب  كـــمـــعـــلـــومـــات بـــديـــهـــيـــة، يـــجـــب عـ
من  البرنامج  اسم  فتغّير  معرفتها،  السوري 
»حـــدث فــي هــذا الــيــوم« إلــى »شخصيات من 
الــصــحــف«، ليحكي بــمــوجــز قــصــيــر عــن أهــم 
وأبــرز السياسيني من الــدول الحليفة يوميا؛ 

نور عويتي

ــقــــرن املــــاضــــي، اعـــتـــادت  مـــنـــذ ثــمــانــيــنــيــات الــ
التلفزيونات العربية أن تبث برنامج »حدث 
ــيـــوم« الــــذي يــرصــد األحــــداث  فـــي مــثــل هـــذا الـ
هذا  مثل  فــي  حــدثــت  الــتــي  املهمة  التاريخية 
األولــى،  العاملية  اليوم منذ سنوات، كالحرب 
وإطاق أول صاروخ فضائي، وموت  ووالدة 
ــالـــني  ــتـ شـــخـــصـــيـــات هــــامــــة كـــأنـــشـــتـــايـــن وسـ
ــــى الــتــذكــيــر  ومــــارلــــني مــــونــــرو، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــداث لــقــيــت صــــدى تــاريــخــيــا وإعــامــيــا  ــأحــ بــ
واسعا، وكان رواد بث هذه البرنامج بنكهات 
واللبناني  املــصــري  الــتــلــفــزيــون  هــم  مختلفة 
والــــــســــــوري. وبــــعــــد ســـــنـــــوات، تـــحـــولـــت هـــذه 
ــــى فــــقــــرات كــاســيــكــيــة  ــج الـــقـــصـــيـــرة إلـ ــرامـ ــبـ الـ
تــقــلــيــديــة فـــي الــتــلــفــزيــونــات الــعــربــيــة، وهــي 
ال تـــزال تــعــرض حتى الــيــوم على الــعــديــد من 

املحطات، ومنها القناة الفضائية السورية.
ومنذ بداية الثورة السورية، وتغّير السياسة 
السوري،  للنظام  التابعة  للقنوات  اإلعامية 
بدأ البرنامج يتسّيس ويأخذ طابعا مختلفا. 
ــامـــج يـــرصـــد فــقــط  ــرنـ ــبـ ــة، بـــــدأ الـ ــدايــ ــبــ فـــفـــي الــ
التاريخية،  الــرئــيــس حــافــظ األســـد  مــنــجــزات 

تــعــمــل بـــالـــدعـــارة، وتــبــرر الــفــعــل بــالــظــروف 
وبسبب  عاشتها،  التي  الصعبة  اإلنسانية 
ــروف مــفــتــعــلــة فــصــلــتــهــا عــــن أهـــلـــهـــا فــي  ــ ظــ
ــى تــركــيــا،  ــافـــرت مــعــهــم إلــ أوروبــــــــا، فــهــي سـ
الدعارة،  إلى لبنان لتمارس  ولكنها عــادت 

ألنها خافت من »البلم«! 
وهــنــا يــبــدو الــســؤال مــشــروعــا: ملـــاذا اخــتــار 

ــبـــرقـــاوي ألول شــخــصــيــة الجـــئـــة ســوريــة  الـ
بــالــدعــارة؟  تعمل  أن  مسلساته  فــي  تظهر 
الــســوريــات يمارسن  الــاجــئــات  نعم بعض 
ــكـــن عـــنـــدمـــا يــقــتــصــر حــضــور  الـــــدعـــــارة، ولـ
الــاجــئــني الــســوريــني فــي أعــمــال الــبــرقــاوي 
على املــشــاركــة فــي الجريمة والـــدعـــارة، فإن 
ذلك يرسخ صورة مسيئة لاجئ السوري، 
ال تــنــاقــض الـــواقـــع رغـــم افــتــعــالــهــا، ولكنها 

تختزل الواقع بطريقة مسيئة. 
تساهم  السنة  هــذه  التلفزيونية  فــالــدرامــا 
فــــي تـــرســـيـــخ الــــصــــورة الــنــمــطــيــة لــاجــئــني 
السوريني، حيث يبدو الاجئون على أنهم 
مــجــمــوعــة مـــن الــبــشــر يـــلـــجـــؤون لــلــجــريــمــة 
واملــمــنــوعــات بــســبــب الــفــقــر؛ وحــتــى عندما 
تحاول الدراما أن تقدم بعض االستثناءات 
ــرمــــني، فـــإنـــهـــا تــخــتــار  لـــاجـــئـــني غـــيـــر مــــجــ

الفنانني واملثقفني لتعفيهم من هذه التهمة، 
كما حدث في مسلسل »كــان في كل زمــان«، 
إذ يــبــدو الـــاجـــئ الـــســـوري، الــــذي يجسده 
ــاإلرهــــاب،  قـــيـــس الـــشـــيـــخ نـــجـــيـــب، مــتــهــمــا بــ
ولــكــن الـــحـــوار يــبــرئــه مـــن هــــذه الــتــهــمــة من 
خال اإلشادة بالفنان الاجئ، فاستخدمت 
الفنان عن  ترفع  التي  العبارات  من  العديد 
الــاجــئ الـــســـوري املــتــهــم بــالــجــريــمــة دائــمــا، 
فــيــقــال: »الـــلـــي بــيــحــمــل كــامــيــرا مـــا بيحمل 
ي 

ّ
ســاح«؛ ليبدو أن طريق الاجئني لتخط

تهمة الجريمة واإلرهاب هو اللجوء للفن. 
في املحصلة، نحن أمام دراما تنزع الصفة 
الــســيــاســّيــة عــن الــاجــئ الـــســـوري، وتصفه 
»هارب من الحرب«، من دون التطّرق إلى  كـ
الدقيق  ة، وموقفهم  السياسيَّ الاجئني  آراء 

مما يجري في بادهم.

الخارجية  املتحدثة باسم  كماريا زاخــاروفــا، 
الدبلوماسي  بيسكوف  وديمتري  الروسية، 
الــــروســــي، وشــــي جـــني بــيــنــغ رئـــيـــس الــصــني، 
وكــيــم جــونــغ أون رئــيــس كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
والــــــــذي لــــم يـــكـــتـــف الـــنـــظـــام فـــقـــط بــالــتــحــدث 
عــنــه إعــامــيــا، بــل قـــام بــإنــشــاء حــديــقــة وســط 
العاصمة دمشق تحمل اسمه، باإلضافة إلى 
الروسي فاديمير بوتني. وفي هذه  الرئيس 
الفقرة يتم التأكيد على مواقف رموز الحلفاء 
لــســوريــة ولحكومتها  الــداعــمــة  الــســيــاســيــني، 

خال العقود الفائتة.
ومـــــؤخـــــرًا، خـــصـــصـــت الـــفـــضـــائـــيـــة الـــســـوريـــة 
فــقــرة يــومــيــة جـــديـــدة، تــذكــر فــيــهــا اســمــا من 
أســمــاء أحـــد ضــحــايــاهــا فــي الــجــيــش العربي 
 إلــــى مــلــخــص صــغــيــر عن 

ً
ــة ــافــ الــــســــوري، إضــ

حــيــاتــهــم وكــيــفــيــة تــطــوعــهــم لــلــقــتــال مـــن أجــل 
وطنهم، في محاولة لتشجيع الشباب للقتال 
إلــــى جـــانـــب صـــفـــوف جــيــش الـــنـــظـــام، وجــعــل 
في  فتستعرض  الــتــاريــخ،  يــذكــرهــا  أسمائهم 
كل يوم اسما مختلفا ينتمي ملنطقة مختلفة 
من سورية. ويبدو واضحا أن كتابة التاريخ 
بــاتــت ممنهجة بشكل  فــي ســـوريـــة،  الــجــديــد 

يتوافق مع سياسة النظام الحاكم.

»في مثل هذا اليوم« لخدمة النظام

»لمين« أغنية جديدة 
لفيروز بعد غياب

صورة الالجئين السوريين في المسلسالت العربيّة

أحمد السقا

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

قضيّةألبوم

بيروت ـ العربي الجديد

 جديدة، منتصف ليل اليوم األربعاء، بعنوان 
ً
 فردّية

ً
أطلقت السيدة فيروز أغنية

»ملـــني«، وهــي مــن ألــبــوم »بــبــالــي« املــتــوقــع أن يــصــدر فــي سبتمبر/أيلول املقبل. 
 Pour« واألغنية التي صدرت في ذكرى رحيل عاصي الرحباني، مبنّية على أغنية
qui veille l›étoile »)ملن تسهر النجمة( التي كتبها بيار ديانو ولّحنها لويس 

أمادي وجيلبير بيكو. 
مه ستيف سايدويل، بينما كتبت الكلمات الجديدة، ابنة فيروز 

ّ
ها عمل نظ

ّ
كما أن

وعاصي، ريما الرحباني، بحسب ما أعلنت هي بنفسها على »فيسبوك«. وتقول 
األغنية الجديدة »ملني، بتسهر النجمة، ملني؟ لي بتخلص العتمة/ إلك أو إلي، أو 
مش لشي، مش لشي، وال أيا شي/ ملني بيبكي الحور؟ ملني؟ لي األرض بتدور؟/ 
إلك أو إلي، أو مش لشي، مش لشي، وال أيا شي/ وال أي شي«. وأصدرت األغنية 
على  بكثافة  وانتشرت  بيروت،  بتوقيت  الليل  »أنغامي«، منتصف  تطبيق  على 
مواقع التواصل االجتماعي.  وسيصدر ألبوم »ببالي«، من إنتاج ريما الرحباني، 

في 22 سبتمبر/أيلول املقبل.
وكانت املخرجة، ريما الرحباني، تنشر فيديوهات، من كواليس تسجيل األغنية 
قــامــت بنشر عــدة فيديوهات جــديــدة.  فــيــروز، حيث  الــســيــدة  الــجــديــدة لوالدتها 
مع  وتتناقش  كعادتها،  ومتألقة  متوهجة  الفيديوهات  في  بدت  فيروز  السيدة 

ريما في تفاصيل األغنية وكلماتها. 
التعليقات على الفيديوهات التي تنشرها ريما، كانت تعكس اشتياق الجمهور 
طل من خالها الفنانة فيروز على جمهورها في كل 

ُ
للمفاجأة الجديدة التي ست

الوطن العربي، بعد فترة من الغياب.
ولكن، تضاربت ردود األفعال حول أغنية فيروز الجديدة، منهم من رآها تخريبا 
ملسيرة فيروز التاريخّية واملؤثرة في الوعي اللبناني والعربي، ومنهم من أعجب 

باألغنّية مع اإلشادة باستثنائّية فيروز وفرادتها.

بعد مسلسله »الحصان األسود« الذي دخل السباق الرمضاني، وانتهاء تصوير فيلمه »هروب 
اضطراري« الذي سُيْعَرض في عيد الفطر المقبل، التقت »العربي الجديد« الممثل المصري، 

أحمد السقا، وأجرت معه الحوار التالي، حول تجاربه الدراميّة والسينمائية، وتفاصيل شخصيّته 
الجديدة في الفيلم المقبل، وآرائه في الدراما المصرية الحالية وزمالئه الفنانين

عادل إمام 
واالهتمام بالالجئين 

ـــــه املــمــثــل املـــصـــري عـــــادل إمــــام،  وجَّ
شــكــره لـــلـــدور الــــذي تــقــوم بـــه األمـــم 
املـــتـــحـــدة ومــنــظــمــاتــهــا فــــي رعـــايـــة 
وقــال  الــعــربــي.  العالم  فــي  الاجئني 
إمـــــام خــــال كــلــمــة أثـــنـــاء االحــتــفــال 
باليوم العاملي لاجئني، إنه فوجئ 
أثناء زيارته لليمن بالوضع املزري 
الــذي يعيش فيه املهجرون، مشيرًا 
إلــى أن املــزيــد مــن الجهود يجب أن 
تــبــذل مــن أجــل توفير حــيــاة كريمة 

لاجئني حول العالم العربي.

نداء شرارة عاتبة 
على شيرين

ــزة فـــــي بــــرنــــامــــج »ذا  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ قــــالــــت الـ
فـــويـــس«، نــــداء شــــــرارة، إن الــفــنــانــة 
ت عنها، بعدما وعدتها 

ّ
شيرين تخل

بــاملــســاعــدة أثـــنـــاء فــتــرة الــبــرنــامــج. 
وقالت شرارة إنها حاولت االتصال 
مـــــرارًا بــشــيــريــن مـــن أجــــل الــصــداقــة 
التي جمعت بينهما، والوقوف عند 
رأيها في بعض األعمال الفنية، لكن 
شــرارة  مـــرارًا.  تعتذر  كانت  شيرين 
ــدة فــــي بــــيــــروت، تــتــحــضــر  ــواجــ ــتــ املــ
ـــصـــدرهـــا قــريــبــا 

ُ
ألغـــنـــيـــة جــــديــــدة، ت

تحت إشراف املنتج املوسيقي جان 
ماري رياشي.

خالد الصاوي 
في »األصليين«

الصاوي،  املصري خالد  املمثل  أكــد 
يطرح  السينمائي ســوف  فيلمه  أن 
بــمــوســم عــيــد الــفــطــر تــحــت عــنــوان 
»األصليني«.  وقال في تغريدة على 
صــفــحــتــه الــخــاصــة بــمــوقــع تــويــتــر: 
»)األصــلــيــني( فــي الــعــيــد بـــإذن الــلــه، 
والعيد فرحة، يعني اللي ما راحش 
ــارك فــي  ــنـــا«. يــــشــ آخـــــر فــيــلــم يـــشـــرفـ
بــطــولــة الفيلم مــنــة شــلــبــي، ومــاجــد 
الــكــدوانــي. ُيــذكــر أن خــالــد الــصــاوي 
ــاق مـــســـلـــســـات  ــ ــبـ ــ ــــن سـ انــــســــحــــب مــ
رمـــضـــان بــعــد املـــشـــاكـــل اإلنــتــاجــيــة 

التي لحقت بمسلسله »فوبيا«.

عابد فهد 
يتمنى العودة

إنه  الــســوري عابد فهد،  املمثل  قــال 
يتمنى العودة إلى الدراما والسينما 

املــصــريــة، بــعــد انــســحــابــه مـــن فيلم 
»يــوم من األيــام« الــذي كان سيلعب 
بطولته، واستبدل بالفنان محمود 
حميدة، وذلك بسبب ارتباطات فهد 
بــبــعــض األعـــمـــال الــســوريــة، ومنها 
مــســلــســل »أوركــــيــــديــــا« الــتــاريــخــي 
الــذي ُيعرض حاليا. عابد فهد قال 
ــه يــســتــعــد لــتــصــويــر فــيــلــم »لــســت  إنـ
« قــريــبــا، ويــتــمــنــى 

ً
 كـــامـــا

ً
ــا ــ  رجـ

ّ
إال

أن يــكــون مــشــاركــا فــي املــهــرجــانــات 
العاملية.

الجسمي في 
»أنا واحد بين ماليين«

ر الـــفـــنـــان اإلمـــــاراتـــــي حــســني  يــــصــــوِّ
الجسمي، أغنيته املصرية الجديدة 
»أنــــــا واحــــــد بــــني مــــايــــني«، كــلــمــات 

ــري عـــمـــرو  ــ ــــصـ ــان املـ ــنــ ــفــ ــان الــ ــ ــحــ ــ وألــ
بمناسبة  احــتــفــاء  وذلـــك  مصطفى، 
أن  وعــــلــــم  ــران.  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ ــو/  ــيــ ــونــ يــ  30
الــجــســمــي أعـــجـــب بــالــلــحــن كــثــيــرًا، 
وطــلــب تصوير األغــنــيــة إهـــداء منه 
للشعب املــصــري فــي هـــذه الــذكــرى، 
ــنــــوات أغــنــيــة  ــرح قـــبـــل ســ ــ بـــعـــدمـــا طـ
ا في 

ً
»بشرة خير« والقت رواجا الفت

القاهرة والعالم العربي.
 
ً
ُيــــذَكــــر أن الــجــســمــي يــحــيــي حــفــا
واحدًا في الرياض، بعد حلول عيد 
الفطر بيوم واحـــد، وذلــك فــي مركز 

فهد الثقافي بالرياض.

أخبار

يمثل تيم حسن دور البطولة في مسلسل »الهيبة« )فيسبوك(

فالديمير 
)Getty( بوتين

)Getty( من المتوقع أن يصدر ألبوم »ببالي« في سبتمبر/أيلول المقبل

أجرتها 
مروة عبد الفضيل
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العمل 
الجيد 

يفرض 
نفسه على 

الجمهور 
)فيسبوك(

أنا مؤمن جدًا بمبدأ التخصص )فيسبوك(

أتمنى جدًا أن أقدم شخصية مليئة بالشر )فيسبوك(



ــنــــوات الـــســـت املـــاضـــيـــة.  مـــكـــثـــف، خـــــال الــــســ
فــالــربــيــع الــعــربــي أصــبــح عــنــوانــا لــعــدد من 
ــا أمـــيـــركـــّيـــا  ــهـ ــيـ ــار إلـ ــتــــي يــــشــ اإلصـــــــــــــدارات الــ
ــعـــرفـــي )أهــــو  ــّيـــة«. الـــعـــطـــش املـ ــلـ ــيـ »الـــاتـــخـ ـــ بـ
معرفي حقا؟( في الغرب لتتبع املنطقة خلق 
اعــتــبــارات السوق  سوقا رائــجــة لها، غير أن 
بعيدًا  منها سطحيا،  الكثير  نفسها جعلت 
كــل البعد عــن حقيقة مــا يــجــري. ســوريــة لم 
تكن بعيدة عن دائرة هذه النوعية من الكتب، 
بل أصبحت تمثل إغراًء مضاعفا بعد تحّول 
الثورة إلى حرب متعددة األطــراف، ما خلق 
جــــوًا مـــن الـــغـــمـــوض لــــدى املــتــتــبــع والـــقـــارئ 
ــربـــي، وجــعــلــه يــبــحــث عـــن الــتــبــســيــطــّيــة  ــغـ الـ
القصص  في  املختزل  اإلنساني  البعد  وعــن 

الفردية. 
الــذي يهيمن على  النيوليبرالي  التوجه  إن 
عــالــم الـــيـــوم، أصــبــح يــفــرد مــســاحــة واســعــة 
دور  الشخصية.  التجارب  م 

ّ
ويضخ للفرد، 

الــتــوجــه، بل  هــذا  النشر ال تبعد كثيرًا عــن 
يمكن القول إنها تشكل إحدى ركائزه. دول 
األزمــات أو تلك التي تشكل نموذجا بعيدًا 
ل 

ّ
عــن الــنــمــوذج الــغــربــي املــهــيــمــن هــــذا، تمث

فـــرصـــة لــتــقــديــم بــعــض مـــن هــــذه الــتــجــارب 
ــة«، فـــرحـــلـــة صـــحـــافـــي أمـــيـــركـــي  ــامــــضــ ــغــ »الــ
إلــى جبال أفغانستان، هي  أو  إلــى ســوريــة 
ــة«، حــتــى وإن  ــ ــارقـ ــ بـــالـــضـــرورة تــجــربــة »خـ
قــدمــت فــي قــالــب يبتغي نــقــل املــعــلــومــة، أو 
يفسر بلدًا من باد األزمــات والحروب. كما 
أن قــصــة ســـوري أو أي »شـــرقـــي«، استطاع 
الهروب بطريقة ما من الحرب واالضطهاد 
فــــي بـــــــاده، والـــنـــجـــاح فــــي تـــأســـيـــس حــيــاة 

الـــدول الغربية يصبح فرصة ال  فــي إحــدى 
ــي« عن 

ّ
تــعــّوض لتقديم وجــهــة نــظــر »املــحــل

التي  بلده، وعن تجربة نجاحه في الغرب، 
غــالــبــا مـــا يــمــيــل إلــــى تــلــمــيــعــهــا وتــقــديــمــهــا 
نــمــوذجــا ملــا يمكن أن تــكــون عليه بــلــده إن 
تحويل  هنا يصبح  ت«. 

َ
برل

َ
»تل أو  تحررت، 

الحرب،  من  والنجاة  واالضطهاد،  املــأســاة، 
ــاز،  إلـــى قــصــص الــتــفــّوق والــنــجــاح واإلنـــجـ
ف 

ّ
وهـــذا ال يبتعد كــثــيــرًا عــّمــا نـــراه مــن تلق

والصحف،  الغربية،  الحقوقية  املؤسسات 
»الــــنــــاجــــن«، ال  ـــ واملــــؤســــســــات الــجــامــعــيــة لــ
 تسويقية مربحة 

ً
لشيء إال لكونهم إمكانية

تحت ذرائع إنسانية. 
في سياق ذي صلة، تظهر نوعية أخرى من 
السائد(،  النمط  عــن  كثيرًا  تخرج  )ال  الكتب 
 ،

ً
يــنــجــزهــا عــــرٌب يــكــتــبــون بــاإلنــكــلــيــزيــة مــثــا

ليقدموا صورة عن بادهم، في شكل مذكرات 
ــا، يـــــــروون فــيــهــا حـــكـــايـــات مــاضــيــهــم،  ــبـ ــالـ غـ
ورحــــات هــروبــهــم مــن جحيم »الـــشـــرق«، أو 
رحلة عودة موسمية إليه. واحد من آخر هذه 
الــذي كان بلدنا:  األعمال، كان كتاب »البيت 
مذكرات سورية«، لعليا مالك )2017(. في هذا 
الكتاب تحكي عليا قصة عودتها إلى دمشق 
استعادة بيت جدتها،  الثورة، ملحاولة  بعد 
الذي فقدته عائلتها بعد تولي حافظ األسد 
للحكم مطلع السبعينيات، والذي كان سببا 
أمــيــركــا. كتاب مالك  إلــى  فــي رحيل عائلتها 

معاد بادري

»أغلب الكتب التي تطبع في الغرب 
ــارة عــــن مـــذكـــرات  ــبــ عــــن ســــوريــــة، عــ
صـــحـــافـــيِّ كــتــبــهــا بــعــد أن عــــاد من 
ــد يــكــون بعضها  ــدة قــصــيــرة. وقـ زيــارتــهــا ملـ
ألميركي عاش في الشام قبل الــــ2011، وقرر 
كــتــابــة مــذكــراتــه فــي هـــذه الــفــتــرة التاريخية 
الـــتـــي نــعــيــشــهــا، لــيــشــرح الـــوضـــع الـــســـوري، 
مــخــتــزاًل إيـــاه فــي )شـــم الــيــاســمــن( و)بــوظــة 
بـــكـــداش( وشــــرب الـــشـــاي فـــي )الــقــيــمــريــة(«، 
هكذا تعلق لبنى مرعي، الناشطة السورية، 
الــغــرب عن  فــي  املنتشرة  الكتب  مــوجــة  على 

سورية.
ــة  ــيــ لــقــد تـــركـــز اهـــتـــمـــام دور الــنــشــر األوروبــ
الــعــربــيــة بشكل  عــلــى منطقتنا  واألمــيــركــيــة 

ليلى بن صالح

 أمس يوم الـ 21 من حزيران/ يونيو. كان 
ّ

حل
سيكون يوما عاديا من أيام بدايات الصيف، 
غير أن »قرارًا أمميا« حّوله منذ قرابة ثاثة 
عقود إلى أحد أكثر أيام السنة صخبا. لقد 

صار »اليوم العاملي للموسيقى«. 
بهذه املناسبة، تطالعنا برامج عديدة هنا 
وهناك، من طوكيو إلى لوس أنجليس، ومن 
الخليج العربي إلى مدن املغرب األطلنطية. 
دوامــة من الفعاليات املوسيقية مــّرت أمس 
عــلــى الــكــوكــب، وبــشــكــل خـــاص فــي املنطقة 

العربية.
الــيــوم،  فــي هــذا  أن تتمّيز  للموسيقى  يـــراد 
 في شهر رمضان حيث 

ّ
ولكن ها هي تحل

هذه  العربية  الثقافية  الفعاليات  معظم  أن 
الــلــون املوسيقي.  ــام تــكــاد تنحصر فــي  األيـ

أكــثــر؟  املــوســيــقــى  نــتــذّكــر  أن  يمكننا  فكيف 
لــكــن علينا أن نــقــف عــلــى األطــبــاق املــقــّدمــة، 
مت 

ّ
يكفي أن نقرأ مشهد الفعاليات التي نظ

، كـــي نلحظ 
ً
أمـــــس، بـــيـــروت وتـــونـــس مـــثـــا

ســواء  الغربية،  املوسيقى  هيمنة  مباشرة 
بــاســتــدعــاء فــنــانــن أوروبـــيـــن أو مــن خــال 
أنماط موسيقية غربية تقّدمها فرق عربية. 
املــفــارقــة الــتــي يكشفها تــزامــن رمــضــان مع 
»اليوم العاملي للموسيقى« هو أن رمضان 
يــــكــــاد يـــخـــّصـــص لـــلـــفـــعـــالـــيـــات املــوســيــقــيــة 

التراثية. 
لــون،  فــي  كــل مناسبة  أنــنــا نحصر  بمعنى 
فــهــل أن 21 حـــزيـــران/ يــونــيــو بــمــا أنـــه يــوم 
عاملي للموسيقى ال تليق به األلوان التراثية 
العربية؟ وهل أن رمضان لكونه في األصل 
فيه  نسمع  أن  بنا  يليق  ال  دينية  مناسبة 

موسيقى العالم؟
فكرة  تحكم   

ً
اعتباطية تكشف  املفارقة  هذه 

هذا اليوم في ثقافتنا. وما يقال عن »اليوم 
العاملي للموسيقى« يمكن أن يقال على أيام 
أية تظاهرة تحمل العنوان نفسه مع تغيير 

صور سورية 
من الغرب وإليه

برامج »اليوم العالمي 
للموسيقى« تكشف 
اعتباطية هذا اليوم 

في ثقافتنا. وما يقال 
عنه يمكن أن يقال على 

أيام أية »أيام عالمية« 
أخرى

بعد 2011، أصدرت 
دور نشر غربية كتبًا ال حصر 
لها عن المنطقة العربية، 

إلرواء عطش قرائها 
المعرفي. وهو ما خلق 

سوقًا رائجة قد تكون 
بعيدة  عن حقيقة 

الواقع

تراث في رمضان وأطباق غربية في يوم الموسيقى العالمي

رحالت هروب من »جحيم الشرق«

تنطبق المناسباتية 
على أي يوم عالمي مع 

تغيير الكلمة األخيرة

مثلت سورية إغراًء 
للناشرين بعد تحّول 

الثورة إلى حرب 

أعمال لم تكن لتجد مكانًا 
في السوق لوال ما يحصل 

في سورية
إذا كانت اإلصدارات الغربية السطحية عن 
أعماًال  بالواقع، فإن  اختزاًال مخلًّا  سورية، 
العربية،  بغير  ويكتبون  يقيمون  لعرب 
يؤدي  قد  )الصورة(،  مالك  عليا  كعمل 
نفس الدور أحيانًا. والشبه يكمن في لعب 
النشر  منطق  داخــل  من  األعمال  هــذه 
والتلقي الغربي نفسه. فقصص المعاناة 
ال  قــد  المهاجرين،  وتــجــارب  الــفــرديــة، 
متكاملة،  محلية  نظر  وجهة  تقّدم 
الصراعات  على  تركز  عندما  خصوصًا 
النفسية، ويصبح معها الواقع السياسي 

واالجتماعي صورة خلفية.

الواقع كخلفية باهتة

2425
ثقافة

قراءة

فعالياتإضاءة

يــجــمــع بـــن املــــذكــــرات والـــعـــمـــل الــصــحــافــي. 
عبر  األول،  كتابها  نصف  فــي  عليا  تسافر 
ـــن تــبــقــى  ــال عــائــلــتــهــا وصــــــــواًل إلـــــى مـ ــيــ أجــ
وعاصر بدايات الثورة. اهتم الكتاب أيضا 
بـــالـــصـــراعـــات الـــتـــي أنــتــجــتــهــا الـــثـــورة لــدى 
عائلتها املمتدة، بن الداعم للثورة، والتابع 
للنظام، ومن اختار الصمت، والجهد الذي 
يــبــذلــونــه مـــع كـــل ذلــــك لــتــســيــيــر عــاقــاتــهــم 
الجزء كثيرًا،  هــذا  العائلية. تلعب عليا في 
الــصــمــت، واملــســكــوت عنه في  على لحظات 
السوري، قبل وبعد  الواقع  الحوارات حول 
ــّم االضــطــهــاد  ــثــــورة، لــتــظــهــر بــذلــك كــلــه كــ الــ
ــخــــوف الــــــذي يــتــمــلــك  الــــحــــاصــــل، وحـــجـــم الــ

الكلمة األخــيــرة، وهــي عــديــدة ومتنوعة لم 
يعد ممكنا اليوم حصرها. 

املسرحي  املــخــرج  كتب  قليلة  ســنــوات  منذ 
 »الــيــوم 

َ
الــتــونــســي فــاضــل الــجــعــايــبــي كــلــمــة

الــعــاملــي لــلــمــســرح«، وفــيــهــا تـــســـاءل بكثير 
مــــــن الــــســــخــــريــــة الــــــــســــــــوداء »ملـــــــــــاذا الــــيــــوم 
ــيــــوم الــعــاملــي  الـــعـــاملـــي لـــلـــمـــســـرح؟ وملـــــــاذا الــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان؟ والـــيـــوم الــعــاملــي لــلــمــرأة 
ــيـــوم الــعــاملــي  ــيـــوم الــعــاملــي لــلــطــفــولــة والـ والـ
ملكافحة  العاملي  والــيــوم  السفرجل  لحماية 

الجرذان؟«.
ــتـــي تــطــلــقــهــا  ــذه الــتــســمــيــات الـ ــ ــبـــدو أن هـ يـ
ــمــات الـــدولـــيـــة بـــاتـــت تــثــيــر شــيــئــا من 

ّ
املــنــظ

احتراز الفنانن، بعد أن وجدت الكثير من 
ــى، فــقــد بـــدأ األمــر  الــتــرحــاب فــي مــرحــلــة أولــ
القرن  إلــى ظــاهــرة فــي تسعينيات  يــتــحــّول 
ــــواًل إلـــى أيــامــنــا الــتــي غــّصــت  املـــاضـــي، وصـ
فيها الرزنامة بمثل هذه األيام العاملية التي 

يصعب تذّكر معظمها. 
 من أشكال العوملة 

ً
هل أن األمر ال يعدو شكا

الثقافية، ال ننسى هذا التزامن بن صعود 
هــذا املفهوم وبــدايــة إطــاق مــبــادرات األيــام 

العاملية؟ تظل هذه املسألة شكلية؟ 
لكن لنكن موضوعين، ما الذي حققته هذه 
الــتــي تحتفي بها،  لــلــمــجــاالت  الــتــظــاهــرات 
من املسرح إلى املوسيقى، مرورًا بالفلسفة 
فيرى  املعادلة  يقلب بعضهم  قــد  والــلــغــات. 
ــواء فــي يوم  أنــهــا على العكس رّكـــزت األضــ
واحـــد مــن الــعــام، فــمــاذا عــن األيـــام األخـــرى؟ 

سؤال لن تجد من يجيبك عنه. 

النفوس لدى سكان دمشق الذين ظلوا على 
هامش النظام والثورة معا، خصوصا لدى 

»األقليات«، كعائلتها املسيحية.
وتــــــــروي فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الـــعـــمـــل، 
الحياة اليومية للناس العادين، في دمشق 
النفسية  األحـــداث، وصراعاتهم  انــدالع  بعد 
ومحاولة فهمهم ملا يجري. وعــن ذلــك تقول 
فــي أحــد حــواراتــهــا، إن »الحكي والــقــّص هو 
وسيلتي للهروب من حالة اإلعياء العام التي 
بها كل ســوري، ومحاولة ملحاربتها  يشعر 
كذلك«، فالقص بالنسبة إليها وسيلة »لشق 

طريق وسط الضجيج«. 
غير أن أمرًا واحدًا يمكن استنباطه من عملها 
 موجه لقارئ غربي 

ٌ
بغير عناء كبير: إنه عمل

باألساس، من داخل بنيته املنطقية السائدة، 
وهــذا ما ال تنكره عليا نفسها عندما تقول 
إن عملها هو »استمرار لنفس النهج« الذي 
تبنته في كتابها األول »بلد اسمه أمريكا«، 
والذي اهتم برواية الوضع الذي يعيش فيه 
املتحدة.  الــواليــات  - األميركان داخــل  العرب 
عــلــيــا مـــالـــك هــنــا تــكــتــب بــاعــتــبــارهــا عــربــيــة 
- أمــيــركــيــة أو أمــيــركــيــة مــن أصــــول ســوريــة، 
فجمهورها أميركي، والسوق األميركية هي 
هدفها الرئيس، ويبدو ذلك جليا حن تقول 
فــي حـــوار آخـــر »هـــذا الــنــوع مــن األعـــمـــال، لم 
لــوال ما  يكن ليجد لنفسه مكانا في السوق 

يحصل في سورية اليوم لألسف«.

تصويب

باسم النبريص

ما ال ُيعتاد غياُبُه وُيسّمى الوطن. 
مــا ال يفنى ولــو فنيَت. مــا تقول 
والفتيلة.  الحيلة  عــجــائــُزنــا:  عنه 
اللغة.  الــانــهــائــيُّ مثل صــيــاغــات 
الــواقــعــّي ـ الــشــعــرّي، ومــا بينهما 
مـــن حـــوائـــج ووشـــائـــج ومـــعـــارج. 
ماِنُحك النكهة واالســَم، .. والسّم 

أيضًا.
تتوّسله النوَم، فا يسمع. وتعذره 
فهو جّد بعيد. بينك وبينه أربعة 
ــِه،  آالف كــيــلــومــتــر، وبـــحـــٌر بــطــوِل
ومـــلـــيـــون ســـجـــن، ومـــئـــات آالف 
يرجع  أن  واحـــدة:  وأمنية  القتلى، 

لك وترجع له.
ــــر  ــــواسـ  وســـــــــط كـ

ٌ
ــة ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــانــ ــ رومــ

وجـــــوارح؟ فــلــيــكــن. فــلــكــي تكون 
أنـــت أنــــت، وكـــي ال يــنــقــطــع حــْبــل 
الــســّرة، مــا َهـــمَّ لــو عشت واقعيًا 
ومـــــّت رومـــانـــســـيـــًا، مــثــل شــاعــر 

فاشل.
حتى؟

حتى تعود الداُر ملن بناها، حجرًا 
حــجــرًا، ال ملــن هدمها فــي لحظة. 
حــتــى تـــعـــود »الــــوطــــاه« ملـــن حنا 
على اخضرارها الكنعاني، بذرة 
ــًا، ال ملـــن وطــأهــا  ــ

َّ
ــق ــ

َ
وبـــرعـــمـــًا وش

خلف  مــن  َبًا 
َ
ُمستْجل بالبلدوزر 

بـــحـــار. حــتــى تــعــود الــســمــاء ملن 
طــّيــر فيها حــّســونــًا وأحــامــًا، ال 

ملن زَحَمها بالطائرات والُبْمب.
لدورته  الــوجــوُد   ...« قــال:  أو كما 

الدائرة«.
أن  قبل  تموت،  أن  يؤملك  شعرّيًا، 
تشاهد بأم عينك، يوَم بريطانيا 

ويوَم أميركا.
ــم  ــ ــذا األل ــ وتــــعــــرف: ســـيـــرافـــقـــك هـ
ــاُمــك 

َ
ــى أن تــصــبــح ِعــظ ــّرح، إلـ ــبـ املـ

َمكاحل.
ويــرحــم جميع  يــّمــا.  الله يرحمك 
أموات الفلسطينين. وجميع من 
ماتوا وبادهم ما زالت مسروقة 

ح.
ّ
في حادث سطو مسل

َفيرونوليا قبل يوٍم لحماية السفرجل بعنوان  الليلة عرض  يقام في سهرة  القاهرة،  الربع« في  في »مسرح 
يشارك فيه عدد من العازفين الذين يقّدمون قراءات موسيقية في األعمال التي 
ومحمد  الغيتار  على  غطاس  جون  العرض:  في  المشاركين  من  فيروز.  غنتها 
عرفة على العود وشادي شفيق على الكمنجة، فيما تؤّدي األغاني سارة عصام.

الرباط،  المعاصر والحديث« في  للفن  السادس  الليلة في »متحف محمد  يعرض 
على  يأتي  العرض  كلوزو.  جورج  هنري  لـ   )1955( بيكاسو  لغز  الوثائقي  الفيلم 
هامش المعرض الذي يستمر حتى الشهر المقبل حول أعمال بيكاسو في نفس 
المتحف. يقّدم الفيلم ويدير النقاش حوله مؤرّخة الفن الفرنسية أندوال ميكاييل.

بداية من العاشرة ليًال، يقّدم اليوم المسرحي التونسي رجاء فرجات عرضًا بعنوان 
العمل  العاصمة.  تونس  في  »المونديال«  قاعة  في  والجمهورية  البايات  خبر 
باي،  واألمين  باي  المنصف  تونس؛  بايات  آخر  سيرتي  الحكواتي  بطريقة  يستعيد 
وهو عمل يأتي بعد سلسلة مسرحياته التي جّسد فيها شخصية الرئيس التونسي 

السابق الحبيب بورقيبة. أنجز سينوغرافيا العمل أحمد بوعتّور.

يستعيد  عرضًا  الليلة  سهرة  في  سعيد  مصطفى  المصري  الموسيقي  يقّدم 
بيروت.  في  النمر«  »دار  في  وذلك  الصوفية،  األشعار  من  مجموعة  غنائيًا  فيه 
من الشعراء الذين سيغنّي لهم سعيد بمصاحبة عوده: محيي الدين بن عربي 
الحوت  علي  بينهم:  من  عازفون  العرض  يشاركه  الزهاوي،  صدقي  وجميل 

)إيقاع( وبالل بيطار )قانون(.
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سطو مسلّح

عمل تركيبي لـ هارون ميرزا

وقفة
توفيق عمرانمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 
مشاطرته مع متلقيه

أستمع إلى الموسيقى 
وأبتسم: »كل من 
أحبّهم... ماتوا«

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
التونسي.  االقتصادي  الوضع  يشغلني 
منذ سبع سنوات والوضع يتأرجح بن 
تخلصنا  محالة  ال  واملــتــدنــي.  املتوسط 
مــن االســتــبــداد ودخــلــنــا مــرحــلــة الحرية 
ذلك  ولكن  عنها،  الــدفــاع  نستطيع  التي 
يــــكــــون أصــــعــــب مــــع تــــدهــــور االقـــتـــصـــاد 
وتحريك أطراف خارجية لخيوط اللعبة.

■ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ــاب بـــالـــلـــغـــة  ــ ــتـ ــ ــــي كـ ــمــــل صـــــــدر لــ آخـــــــر عــ
في  تونس   ،15/15« عنوانه  الفرنسية 
إيناس  اإلعامية  الصديقة  رســوم« مع 
الــــوســــاتــــي. هــــو عــــبــــارة عــــن 15 مـــقـــااًل 
كاريكاتيرية  لــوحــات  بخمس  مجّسدة 
ــه املــــحــــطــــات  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ لــــكــــل مــــــقــــــال. ومــ
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
األبــــرز فــي تــونــس ســنــة 2015، مــن هنا 
الكتاب  اســتــمــّد  )15 حــدثــا / ســنــة 15( 
عنوانه. أما عملي القادم فأشتغل عليه 
ــــو ألــــبــــوم كـــاريـــكـــاتـــيـــر عــنــوانــه  اآلن وهـ
»مــافــيــوزي« ويــهــتــم بــمــوضــوع وحــيــد، 
هــو الفساد فــي تــونــس، ويــصــدر نهاية 

العام.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ال أبـــــدًا، لـــم أرض يـــومـــا عــلــى إنــتــاجــي. 
الرضا عن اإلنتاج هو عودة إلى الوراء. 
الــيــوم رســمــا كاريكاتيريا  أنــشــر   ،

ً
مــثــا

ــه يــفــي بــالــغــرض  يــعــجــبــنــي وأعـــتـــقـــد أنــ
فنيا وفكريا، ولكن في الغد أقول ليتني 
أنـــجـــزتـــه بــطــريــقــة أخـــــرى إذ تــظــهــر لي 
نقائص عّدة. هذا بخصوص رسم، فما 

بالك بكتاب؟ 

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
لو قّيض لي البدء من جديد، لتمّسكت 
أكــثــر بــاملــســار الـــذي كنت أحــلــم بــه وأنــا 
لــقــد كنت  طــفــل صــغــيــر، وهـــو السينما. 
 
ّ
أحلم بأن أكون مخرجا سينمائيا ولكن

ظروفا عّدة منعتني من ذلك. لم يمنعني 
ذلك من القيام بــدروس باملراسلة حول 
ــا دائـــم االهــتــمــام  كــتــابــة الــســيــنــاريــو وأنـ

بالسينما التونسية والعاملية.

تــريــده في  الـــذي تنتظره أو  التغيير  ■ مــا هــو 
العالم؟

ـــى تــغــيــيــرًا فـــي الــعــالــم 
ّ
ــد أو أتـــمـــن ــ ال أريـ

ي، بل 
ّ
ألنــي ال أميل إلــى األحــام والتمن

تـــي الــســيــاســيــة،  أنــتــظــر، مــن خـــال قـــراء
أن الـــعـــالـــم مــقــبــل عــلــى مــرحــلــة تــوزيــع 
بعد  الجيوسياسية.  للخارطة  جــديــدة 
أو بصدد  العالم دخــل  الــعــوملــة،  مرحلة 
الدخول إلى مرحلة األوليغارشيا حيث 
يّمحي مفهوم الدول ويصبح العالم في 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
لـــ ماكسيم  كــتــاب »األم«  أقـــرأ  أنـــا اآلن   -
غوركي. لقد قرأته في نسخة مختصرة 
باللغة الفرنسية وأنا تلميذ في املرحلة 
الثانوّية، ثم شاهدته شريطا سينمائيا 
النسخة  أقــرأ  الجامعة. واآلن،  فــي  وأنــا 
الكاملة بالعربية. هو من الكتب التي ال 

تمّر على املرء مرور الكرام.

■ مــاذا تسمع اآلن وهــل تقترح علينا تجربة 
يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة 

سماعها؟
الحي،  أتأرجح دائما بن صالح عبد   -
ــيـــخ إمــــــــام، إيــــديــــت بــــيــــاف، لــويــس  الـــشـ
بــريــل... خاصة هذا  أرمسترونغ وجــاك 
ــــى قـــلـــبـــي. بــن  األخــــيــــر، فـــهـــو األقـــــــرب إلـ
الــفــيــنــة واألخــــــرى أبــتــســم وأنــــا أســتــمــع 
إلى املوسيقى، فأقول »كل من أحّبهم... 
ماتوا«. أشعر وكأنني أنتمي إلى عالم 

آخر.

على  تسّيره  صغيرة  مجموعة  كّماشة 
هواها ومصالحها.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

الصديق الذي يخطر على بالي دائما هو 
صديق دراسة، بالتالي أحتفظ باسمه... 
ــاب الــــــــذي أعــــــــود إلــــيــــه دائـــمـــا  ــتــ ــكــ أمــــــا الــ
ــنـــواب.  ــال الــكــامــلــة« ملــظــفــر الـ ــمــ هـــو »األعــ
ــات الــشــدة  ــ هـــو رفــيــقــي ألــتــجــئ إلـــيـــه أوقــ
روحــا جــديــدة...  فــّي  فيبعث  واالنتكاسة 

ني فأبعث من جديد.
ّ
كلماته تستفز

توفيق عمران

من مواليد 1959 في توزر، جنوب 
ــام كــاريــكــاتــيــر  ــ غــــرب تـــونـــس. رسـ
ــدأ مـــشـــواره  ــ ــر، بـ ــاشــ ومـــصـــّمـــم ونــ
الــقــرن املــاضــي من  فــي ثمانينيات 
في  السياسي  الكاريكاتير  خــال 
أن يتوقف  التونسية، قبل  الجرائد 
بسبب التضييقات في فترة حكم 
بن علي، ليهتم بالتصميم والنشر. 
شــــــــارك فـــــي مـــــعـــــارض وأنـــشـــطـــة 
خــاصــة بــالــكــاريــكــاتــيــر فـــي بــلــدان 
كثيرة منها: الجزائر، والكاميرون، 
منشوراته:  مــن  ومــصــر.  وفرنسا 
»الــجــريــد مــن خـــال نــكــتــه« )بحث 
ــيـــر كـــاركـــاتـــيـــري  ــبـ ــعـ ــي وتـ ــقــ ــائــ وثــ
و»15/15«   )2014 الــنــكــت،  عــلــى 

)كاريكاتير سياسي، 2016(.

بطاقة

»الرهينة المجهولة«، صدقي اإلمام
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أعلن نادي تولوكا، خوضه مباراة أمام أتلتيكو 
مدريد اإلسباني في 25 يوليو/ تموز املقبل، 

احتفااًل بمئويته. وقال املدير الرياضي ألتلتيكو 
مدريد، خوسيه لويس بيريز كامينيرو »إنه ملن 
دواعي الشرف والفخر بالنسبة ألتلتيكو مدريد 

تلقي هذه الدعوة للمشاركة في مباراة مئوية 
ديبورتيفو تولوكا«. وأضاف »نرغب في خوض 

مباراة كبيرة في هذه األراضي التي لطاملا ارتبط 
بها فريقنا«. 

أكد رئيس مجلس الشيوخ اإليطالي بييترو 
غراسو أنه ال يمكن تجريم حارس املرمى 

جانلويجي دوناروما، الذي تالحقه منذ أيام 
انتقادات عنيفة بسبب رفضه تجديد تعاقده مع 

ميالن. وقال غراسو »كرة القدم ككل تقوم على 
املال، ال يمكن تجريم العب يرغب في تأمني نفسه، 
حتى لو كان يريد فعل ذلك في أندية أخرى«. وأكد 
غراسو »لم يرق لي الجزء املتعلق باملال. اعتقد أنه 

يجب دومًا منح كل فرصة للشباب«.

استدعى قاضي التحقيقات في العاصمة 
اإلسبانية البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم 
نادي ريال مدريد، للمثول أمامه في 31 يوليو/

تموز املقبل، الستجوابه بشأن بالغ قدمته 
النيابة ضده وتتهمه فيه بالتهرب من سداد 

ضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو. وذكرت صحيفة 
»الكونفيدنشيال« أنه تم استدعاء كريستيانو 

للمثول أمام القاضي الذي يباشر التحقيقات في 
القضية في اليوم األخير من شهر يوليو/تموز.

أتلتيكو مدريد ضيف 
احتفال مئوية تولوكا 

المكسيكي

رئيس مجلس الشيوخ 
اإليطالي يطالب بعدم 

»تجريم« دوناروما

قاضي تحقيقات 
يستدعي كريستيانو 

الستجوابه نهاية يوليو

بّرأ االتحاد 
الدولي لكرة 
القدم، فريق 
مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي، من 
أي عمل مشبوه 
في صفقة 
النجم الفرنسي 
بول بوغبا 
القياسية التي 
انتقل بموجبها 
من يوفنتوس، 
وذلك بعد أن 
أنهى التحقيق 
الالزم في 
القضية التي 
ربما تورّط 
النادي اإليطالي. 
وكشفت 
صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية أن 
االتحاد الدولي 
لكرة القدم 
سيتخذ إجراءات 
قانونية تجاه 
يوفنتوس 
اإليطالي.

)Getty /رايوال حصل على أموال مشبوهة من صفقة بوغبا )مايك هويت

فيفا يبرّئ مانشستر
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باسل طلوزي

ــا بــاعــتــصــامــات  لـــم يــكــن الـــزعـــيـــم مــعــنــّيً
منظمات حقوق اإلنسان الدولية، حول 
ســفــارات بـــالده فــي الــخــارج، احتجاًجا 
على اعــتــقــال املــعــارض )فــــرج(، املضرب 
عن الطعام في زنزانته منذ شهر، فمثل 
هـــــذه االعـــتـــصـــامـــات ال تـــحـــرك فـــيـــه أي 
 ما كان يهمه البحث 

ّ
عصب، غير أن جل

عن وسيلة لتحقيق أي فائض مالي في 
الــحــصــول على  عــبــره  بــــالده، يستطيع 
قرض جديد من صندوق النقد الدولي، 
الـــذي اتــخــذ قــــراًرا بــوقــف الــقــروض إلــى 

بلده، ألنه لم يعد قادًرا على السداد.
طـــلـــب الـــزعـــيـــم مــــن مــســتــشــاريــه إيـــجـــاد 
حـــلـــول لـــهـــذا املــــــأزق الـــــذي يــعــنــي وقــف 
ــقــــروض الـــتـــي يــصــب مــعــظــمــهــا، آخــر  الــ
املطاف، في رصيده الشخصي، فسارع 
هـــــؤالء إلــــى عــقــد اجـــتـــمـــاعـــات مــضــنــيــة، 
بحًثا عن حل يقنع صندوق النقد، لكن 

دون جدوى.
وفي غمرة الكآبة التي استبدت بالزعيم، 
ــــذي ســيــخــفــض من  ــراء هــــذا املـــــأزق الـ ــ جـ
البنكية، خطر في ذهنه  أرقــام أرصدته 
املعارض )فرج(، فلمعت في ذهنه فكرة 
ال تخطر على ذهن الشيطان، وسرعان 
مــا اســتــدعــى مــديــر الــســجــن الـــذي ينزل 
فيه فرج، وسأله: » ماذا كنتم تطعمون 
هــــذا الــلــعــني فــــرج يــومــيــًا قــبــل أن يــبــدأ 

إضرابه منذ شهر«؟
يا  »حبة طماطم  مرتجفًا:  املدير  أجابه 

سيدي«.
ابتسم الزعيم وبرقت لذة االنتصار في 
عينيه، والتي تعاظمت في أول اجتماع 
الدولي،  النقد  جديد مع مدير صندوق 
ــرًا عــن  ــريـ ــقـ ــه تـ خـــصـــوصـــًا وهـــــو يـــقـــدم لــ
قـــدره »30 حبة طماطم  فــائــض  تحقيق 

شهريا«. 

الــفــنــان األوكــــرانــــي الــكــســنــدر دوبــوفــســكــي يتميز 
رسوماته  في  تتجلى  فــذة،  كاريكاتورية  بموهبة 
الــتــي تــعــالــج قــضــايــا عــاملــيــة وإقــلــيــمــيــة، كقضايا 
الحرب والسالم واإلرهاب والدكتاتورية وغيرها. هنا أربعة 
مختارات من أعمال هذا الفنان الذي يعكس جانبًا مضيئًا 

من ثقافة بالده ونظرتها للعالم.

من أوكرانيا 
بكل حب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

فائض طماطم

شريط
تاريد رويادز ـ كارتون موفمنت

البيت 
األبيض!

مارتن ستوفاك ـ كيغل كارتونز

المؤامرة المتعثرة على قطر ـ الوطن القطرية

بيادق تلعب بالبيادق ـ جريدة عمان

الدكتاتور هو مهرج متخّفٍ ـ ألكسندر دوبوفسكي ـ ريزيست آرت

إرهاب متوحش ورأسمالية متوحشة ـ ألكسندر دوبوفسكي ـ ريزيست آرتالسالم سيعشش بين المدافع ـ ألكسندر دوبوفسكي ـ ريزيست آرت

العلم نور ـ ألكسندر دوبوفسكي ـ ريزيست آرت

حجب المواقع في مناطق السلطة الوطنية كتم للصوت 
محمد سباعنة ـ فيسبوك

حوار األقفال المغلقة ال حوار الطرشان ـ الشروق الجزائرية 

الحرب اإلعالمية على قطر ـ القدس العربي

أبيض وأسوأ
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البرتغالي مورينيو يدين 
بمبلغ 3.3 ماليين يورو 

للضرائب اإلسبانية

غريميو يهدر فرصة اعتالء صدارة الدوري البرازيلي
أهدر فريق غريميو فرصة اعتالء صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم بتعادله 
الجولة  لكل منهما في ختام منافسات  أهــداف  أمــام ضيفه كــروزيــرو بثالثة 
الثامنة من عمر البطولة. بادر غريميو بالتهديف عبر إيفرتون سوسا )د.16( 
للفريق )د.42( ولكن تياجو تيفيز  الثاني  الهدف  ثم أضــاف دوس سانتوس 
سجل أول أهــداف كروزيرو في الدقيقة األخيرة من الشوط األول. ومع بداية 
الشوط الثاني أدرك سوبيس التعادل ألصحاب األرض، ثم تقدم بينيتي للزوار 
)د.60( ولكن سرعان ما أدرك جريميو التعادل بهدف حمل توقيع سنيوريني.

وبهذه النتيجة يظل جريميو في وصافة البطولة برصيد 19 نقطة بفارق نقطة 
واحدة خلف كورينثيانز الذي ما زال متصدرًا، بينما يحل كروزيرو تاسعًا 
بـ11 نقطة. واحتفظ كورينثيانز بصدارة الدوري البرازيلي بعد تعادله السلبي 

أمام مضيفه كوريتيبا، الذي يحتل املركز الثالث بـ15 نقطة.
وشهدت  املاضي،  السبت  مساء  انطلقت،  قد  الثامنة  الجولة  مباريات  وكانت 
نظيف  بهدف  أتلتيكو جويانيينسي  على مضيفه  باراناينسي  أتلتيكو  فوز 
بريتا سلبيًا،  بونتي  أمــام ضيفه  وتــعــادل سانتوس  )د.4(.  سجله سيدكلي 
الــزوار املركز  الرابع بـ13 نقطة بينما يحتل  ليحل أصحاب األرض في املركز 

العاشر بـ11 نقطة.

أثلتيك يعتزم إقامة معسكر 
في سويسرا وخوض 3 وديات

يعتزم نادي أثلتيك بلباو اإلسباني إقامة معسكر في سويسرا بني يومي 10 
و18 يوليو/تموز املقبل، وسيخوض خالله ثالث مباريات ودية. وأعلن النادي 
يوليو،  يــوم 12  أمــام فريقني سويسريني: سيون  وديــًا  أنــه سيلعب  الباسكي 
وسيرفيتي في 15 من نفس الشهر، بينما سيواجه فنربخشة التركي قبل يوم 
من ختام املعسكر، ومن املقرر أن يبدأ أثلتيك اإلعداد للموسم الكروي الجديد 

في الثالث من يوليو املقبل.

داني ألفيش على وشك 
فسخ تعاقده مع يوفنتوس

كشفت وسائل إعالم إيطالية أن الظهير البرازيلي داني ألفيش على وشك فسخ 
تعاقده مع ناديه اإليطالي يوفنتوس، بعد سوء العالقات بني الطرفني بسبب 
تصرفات لالعب مثيرة للجدل. وكتبت صحيفة »توتو سبورت« على غالفها 
نشره  مــا  على  بتشديدها  بالكالم  اللعب  على  وعــولــت  ألــفــيــش«،  دانـــي  »وداع 

الالعب على حساباته في شبكات التواصل االجتماعي أخيرًا. واجتمع ممثلو 
ألفيش مع مسؤولي يوفنتوس ومن املنتظر أن يعلنوا قريبًا بشكل رسمي عن 
رحيل الالعب، املطلوب من أندية إنكليزية بينها مانشستر سيتي الذي يقوده 
اإلسباني بيب غوارديوال. وأثار العب برشلونة السابق، الجدل في يوفنتوس 
التي نصح فيها األرجنتيني باولو  بــالده  بعد مقابلته األخيرة مع تليفزيون 

ديباال بالرحيل عن اليوفي لكي يواصل تحسنه.

فلورنتينو: نريد االستمرار 
مع العبينا بمن فيهم جيمس

صرح رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، فلورنتينو بيريز، أن امللكي يرغب 
في االستمرار مع العبيه بمن فيهم العب الوسط الكولومبي جيمس رودريغيز. 
وكشف فلورنتينو أنه »لم يرسل أحد أي عرض من أجل العب وال حتى من 
أجل جيمس وال موراتا« وهما العبان شاركا هذا املوسم لدقائق أقل من التي 

يريدانها ومن املحتمل أن يبحثا إمكانية الرحيل عن الفريق امللكي.
أن  أكــد فلورنتينو  املاضية،  الليلة  اإلذاعــيــة  )أونــدا سيرو(  وفــي مقابلة ملحطة 
»الـ24 العبًا الذين نحظى بهم جيدون للغاية و)مدرب الفريق زين الدين( زيدان 
قاد الفريق بشكل جيد«. وصرح فلورنتينو الذي أعيد انتخابه أخيرًا رئيسًا 
للنادي املدريدي لوالية خامسة، أن »أول« شيء سيقوم بفعله هو »تجديد« عقد 

زيدان املقرر انتهاؤه في 2018.

ــام دعـــوى ضد  قـــال االدعــــاء اإلســبــانــي إنـــه أقـ
جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، 
فـــي تــهــمــتــني بــالــتــهــرب الــضــريــبــي فـــي 2011 
لــــريــــال مـــدريـــد.  ــــان مــــدربــــا  كـ و2012 عـــنـــدمـــا 
وأضــــاف االدعـــــاء فــي مـــدريـــد، عــبــر بــيــان، أن 
البرتغالي مورينيو يدين بمبلغ 3.3 ماليني 
يورو )3.7 ماليني دوالر( لسلطات الضرائب 
اإلسبانية، وأكد أيضا أنه تقدم بما يفيد ذلك 

إلى محكمة محلية. 
ــال مــدريــد فــي 2013  ورحـــل مــوريــنــيــو عــن ريـ
وتـــولـــى قـــيـــادة تــشــيــلــســي اإلنــكــلــيــزي لــلــمــرة 
الثانية قبل االنتقال إلى مانشستر يونايتد 
في 2016. وقال االدعاء إن مورينيو لم يكشف 
عن دخله من بيع حقوق امللكية لصوره في 
»بغرض  و2012   2011 فــي  الضريبي  إقـــراره 
الــكــســب غــيــر املـــشـــروع«. وأضــــاف االدعــــاء أن 
مورينيو توصل قبل ذلك لتسوية بخصوص 
اإلسبانية  بالضرائب  تتعلق  سابقة  دعــوى 
وأســفــر ذلــك عــن دفــع 1.15 مليون يـــورو في 
بعد  اكتشفت  الضرائب  سلطات  لكن   .2014
ذلك أن بعض املعلومات املقدمة في التسوية 

كان اليوم الثاني من دورة كوينز اإلنكليزية 
ــيـــًا« على  ــرة املـــضـــرب »كـــارثـ الـــدولـــيـــة فـــي كــ
الــكــبــار، إذ خـــرج الــبــريــطــانــي أنــــدي مـــوراي 
حـــامـــل الــلــقــب ووصـــيـــفـــه الـــكـــنـــدي مــيــلــوش 
ــتــــش والــــســــويــــســــري ســتــانــيــســالس  ــيــ راونــ
فــافــريــنــكــا، املــصــنــفــون الــثــالثــة األوائـــــل، من 

الدور األول.
وكان موراي يبحث عن االستعداد بأفضل 
طريقة لبطولة ويمبلدون التي يحمل لقبها، 
 لدورة كوينز، املقامة 

ً
من خالل تتويجه بطال

السادسة في  للمرة  العشبية،  املالعب  على 
مسيرته لكن املفاجأة تحققت عندما سقط 
أمام األسترالي جوردن تومسون بالخسارة 
أمام الالعب املصنف 90 عامليًا بنتيجة 7-6 
لــم يكن  تــومــســون  أن  .والــالفــت  )4-7( و6-2 
الـــالعـــب الــــذي ســيــواجــه مـــــوراي فـــي الــــدور 
األول ألن األسترالي لم يتجاوز التصفيات 
الــدورة،  الرئيسية لهذه  القرعة  إلى  املؤهلة 
بيديني في  إلياز  البريطاني  أن إصابة  إال 
املباراة  من  االنسحاب  إلــى  دفعته  معصمه 
ــاد  ضـــد مــواطــنــه املــصــنــف أول عــاملــيــًا. وأفــ

ــال املــــســــؤولــــون عــن  ــ ــ لــــم تـــكـــن صـــحـــيـــحـــة. وقـ
وهي  وكــالــة جستيفوت،  فــي  مورينيو  ملف 
وتتخذ  مورينيو  أعمال  إدارة  عن  املسؤولة 
من البرتغال مقرا لها، في بيان، إنه لم يصل 
أي إشـــعـــار لــلــمــدرب يــخــص مـــزاعـــم سلطات 
الضرائب واملــدعــني. وأضــاف املسؤولون عن 
بالفعل  تعامل  مورينيو  أن  مورينيو  أعمال 
مـــع أســئــلــة أثـــارتـــهـــا ســلــطــات الـــضـــرائـــب في 
الخاصة  املشكالت  بتسوية  وقــام   2015 عــام 
2011 و2012  لــعــامــي  الــضــريــبــيــة  بـــإقـــراراتـــه 
وتوصل لتسوية تخص عام 2013. وتابعت 
الــوكــالــة »الــحــكــومــة االســبــانــيــة... عــبــر إدارة 
الــضــرائــب فــيــهــا، أصــــدرت شــهــادة تــقــر فيها 
التزاماته  أوفــى بكافة  بأنه قنن موقفه وأنــه 

الضريبية«.
كما نفى مورينيو من جهته كل هذه التهم، 
ــلـــه مــع  ــدم تـــواصـ ــ ــد فـــيـــه عـ ــ وأصـــــــدر بـــيـــانـــًا أكـ
التشديد  الــضــرائــب اإلســبــانــيــة، مــع  سلطات 
على تسديده ضرائب بقيمة 26 مليون يورو 

أثناء وجوده في سانتياغو برنابيو.
وتأتي هذه االدعــاءات ضد مورينيو لينضم 

تــومــســون )23 عـــامـــًا( عــلــى أكــمــل وجـــه من 
انسحاب بيديني وواجه موراي وألحق به 
الـــ15 األخيرة  الهزيمة األولــى في مبارياته 
على املالعب العشبية، واألولى في مبارياته 
التي ودعها  الـــ11 األخيرة في دورة كوينز 
باكرًا بهذه الطريقة للمرة األولى منذ 2012.

ــام  ــ ــا، فـــســـقـــط أمـ ــكـ ــنـ ــافـــريـ ــفـ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـ
اإلسباني فيليسيانو لوبيز 6-7 )4-7( و5-
الــدور األول خطوة  7. ويشكل الــخــروج من 
نــاقــصــة بــالــنــســبــة لــوصــيــف بــطــولــة روالن 
غــاروس لهذا العام، ألنه كان يأمل الذهاب 
ــن أجـــــل الـــتـــحـــضـــر بــأفــضــل  بـــعـــيـــدًا فــيــهــا مــ
الــغــرانــد سالم  بطولة  لــويــمــبــلــدون،  طريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي يــغــيــب لــقــبــهــا عـــن خـــزائـــه. 
املفتوحة  ألستراليا   

ً
بطال فافرينكا  وتــوج 

 2015 فــــي  غـــــــاروس  روالن  ــم  ثــ  2014 عـــــام 
وفــالشــيــنــغ مـــيـــدوز فـــي 2016، لــكــن أفــضــل 
نــتــيــجــة لـــه عــلــى عــشــب مــالعــب ويــمــبــلــدون 
تبقي وصوله إلى الدور ربع النهائي مرتني 
فــي 2014 و2015، فــي حــني خــرج مــن الــدور 

الثاني العام املاضي. 
ولـــم تــكــن حـــال راونــيــتــش املــصــنــف ســادســًا 
عــاملــيــًا أفـــضـــل مـــن مــــــواري وفـــافـــريـــنـــكـــا، إذ 
تواصلت معاناته هذا املوسم بخروجه من 
األسترالي  أمـــام  خسارته  بعد  األول  الـــدور 
ثاناسيس كوكيناكيس املصنف 698 عامليًا 
وكـــان   .)10-8( و7-6   )7-5(  7-6 بــنــتــيــجــة 
راونــيــتــش، املــصــنــف ثــالــثــًا فــي هـــذه الـــدورة 
والــــســــادس عـــاملـــيـــًا، يــمــنــي الــنــفــس بــتــكــرار 

ــقـــدم فـــي إســبــانــيــا  ــرة الـ لــقــائــمــة مـــن نـــجـــوم كــ
تـــعـــرضـــوا التــــهــــامــــات بـــالـــتـــهـــرب الــضــريــبــي 
بلقب  عــامــا(،   54( مورينيو  ويشتهر  أيــضــا. 
»االســتــثــنــائــي«، ويعد مــن أنجح مــدربــي كرة 
الــقــدم فــي الــوقــت الحالي. وفــاز مورينيو في 
موسمه األول مع مانشستر يونايتد بثالثة 
أدائــه  بسبب  النتقادات  تعرض  ولكنه  ألقاب 
الهزيل في الدوري املمتاز الذي أنهاه سادسا. 
وفـــي املــســابــقــات الــقــاريــة، قـــاد بــورتــو للفوز 
أبطال  ودوري   2003 فــي  األوروبــيــة  بالكأس 
إنترناسيونالي  قــاد  كما   ،2004 فــي  ــا  أوروبــ
بــــــدوري األبــــطــــال فـــي 2010، وحــصــد  لــلــفــوز 
وأندية  مع تشيلسي  بطوالت محلية عديدة 
أخــــــــرى. وذكــــــــرت املـــحـــكـــمـــة أن كــريــســتــيــانــو 
رونـــــــالـــــــدو، هــــــــداف ريــــــــال مــــــدريــــــد، ســـيـــدلـــي 
بــشــهــادتــه فــي قضية تــهــرب ضــريــبــي فــي 31 
يوليو/ تموز املقبل بعد ادعاءات بأنه أخفى 
دخله عن سلطات الضرائب بني 2011 و2014. 
ــم يــتــســن الــحــصــول عــلــى تعليق مــن ريــال  ولـ
مدريد بخصوص االدعـــاءات حول مورينيو 
فلورنتينو  لكن  بشهادته،  رونــالــدو  إدالء  أو 
بيريز، رئــيــس ريـــال مــدريــد، قــال إن رونــالــدو 
لــم يــتــحــدث ملــســؤولــي الــنــادي بــشــأن الرحيل 
ــا هــذا الصيف عقب اتهامه  عــن أبــطــال أوروبـ
ــــدو )32  ــالـ ــ ــع رونـ ــ بـــالـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي. ووقــ
عاما(، عقدا جديدا مع ريــال حتى عام 2021 
الشرط  ويبلغ  الــثــانــي،  تشرين  نوفمبر/  فــي 
الجزائي فيه مليار يورو )1.11 مليار دوالر(.
)رويترز(

ســيــنــاريــو املــوســم املــاضــي حــني وصـــل إلــى 
املباراة النهائية قبل أن يخسر أمام موراي 
الذي جدد تفوقه على الالعب الكندي بالفوز 

عليه أيضًا في نهائي بطولة ويمبلدون. 
وتعتبر الخسارة أمام كوكيناكيس مفاجأة 

ــبـــرى بــالــنــســبــة لـــروانـــيـــتـــش الــــــذي خــســر  كـ
ــذا املـــوســـم )ديـــلـــراي  مــبــاراتــني نــهــائــيــتــني هـ
بــيــتــش واســـطـــنـــبـــول( فــيــمــا ودع بــطــولــتــي 
أستراليا وروالن غــاروس من الدورين ربع 
الالعب  أن  النهائي والرابع تواليًا، السيما 

ــارك ببطاقة  األســتــرالــي الــبــالــغ 21 عــامــًا شـ
دعــوة كونه عــاد إلــى املنافسات فــي مايو/ 
أيار بعد غيابه 22 شهرًا بسبب اإلصابات.

مــن جــانــب آخــر فــي وبــطــولــة هــالــه األملانية 
لــلــتــنــس عـــلـــى األراضــــــــي الــعــشــبــيــة أيـــضـــًا، 
ــــب الـــتـــنـــس الـــســـويـــســـري روجـــيـــه  حـــقـــق العـ
فيدرير فــوزه رقم ألف ومائة )1100( طوال 
الياباني  مسيرته، وذلك بعدما تغلب على 
يويتشي سوجيتا بواقع 6-3 و6-1 في 51 
دقــيــقــة فــقــط، ضــمــن مــنــافــســات الــــدور األول 
أنه رقم صعب في  للبطولة، ليؤكد بالفعل 
سماء هذه الرياضة، بدوره تغلب الياباني 
كـــي نــيــشــيــكــوري عــلــى اإلســبــانــي فــرنــانــدو 
فــيــرداســكــو، حــيــث احــتــاج إلـــى ســاعــة و24 
دقيقة للفوز في املباراة بنتيجة 7-6 )9-7( 

و6-3 و4-6. 
وكــــــان فـــيـــرداســـكـــو قــــد خـــضـــع لـــلـــعـــالج فــي 
املــجــمــوعــة الــثــالــثــة بــعــد مــعــانــاتــه مـــن آالم 
أســفــل ظــهــره. وهـــذه هــي املـــرة الثالثة التي 
يــفــوز فيها الــيــابــانــي عــلــى فــيــرداســكــو هــذا 
األميركية  ميامي  في  فعلها  بعدما  املوسم 
فــي روالن  على األراضــــي الصلبة وبــعــدهــا 
ــــي الــتــرابــيــة ليصبح  ــاروس عــلــى األراضــ ــ غـ
إجـــمـــالـــي االنـــتـــصـــار عــلــيــه فـــي املـــواجـــهـــات 
فــي  نـــيـــشـــيـــكـــوري  ويـــــواجـــــه   .2-5 بــيــنــهــمــا 
ــدور الــثــانــي لــلــبــطــولــة الـــالعـــب الـــروســـي  ــ الــ
كارين كاشانوف الذي انتصر على الالعب 

الفرنسي جيل سيمون.
)فرانس برس(

موراي ونجمان آخران يودعان بطولة كوينز للتنسمورينيو ينضم لقائمة المتهمين بالتهرب الضريبي
التحق البرتغالي جوزيه 
مورينيو بقائمة نجوم 

الكرة المتهمين بالتهرب 
الضريبي

عاش نجوم التنس في 
بطولة كوينز البريطانية 

لحظات صعبة حين ودع 
أكثر من العب المنافسات

مورينيو وتهمة التهرب الضريبي )فرانس برس(

جماهير الزمالك ترفض التفريط في حقها )األناضول(

أبو ريدة في موقف محرج )بروس برونكلي/فرانس برس(

)Getty/موراي المصنف األول عالميًّا وبطل دورة كوينز العام الماضي )كليف برونسكيل

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

الكرة املصرية في منعطف  دخلت 
ــــاري  ــــجـ ــــدد املـــــوســـــم الـ ــهـ ــ خـــطـــيـــر يـ
بــــأكــــمــــلــــه، ويــــعــــرضــــهــــا لـــعـــقـــوبـــة 
ــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم  ــاد الــ ــحــ الــتــجــمــيــد مـــن االتــ
»فــيــفــا« عــلــى خلفية الــتــدخــل الــحــكــومــي بعد 
صدور قرار من محكمة القضاء اإلداري بقبول 
دعوى نادي الزمالك التي طالب فيها بإعادة 
التي  الفريق األول أمام مصر املقاصة  مباراة 
تــم إلــغــاؤهــا مــن أرض املــلــعــب بــعــد انــســحــاب 
ــه إلـــــى ســتــاد  ــابــ ــيــــض وعــــــدم ذهــ ــــادي األبــ ــنـ ــ الـ
بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة 
املــصــريــة الــقــاهــرة ألداء املـــبـــاراة املــؤجــلــة من 

أزمة الكرة 
المصرية

فيفا يرفض التدخالت

بعد  الزملكاوية  العائلة  كل  السعادة  عمت 
صدور قرار محكمة القضاء اإلداري برفض قرار 
اتحاد الكرة، وإعادة مباراة مصر المقاصة، لكنه 
ظل  في  بالتجميد  المصرية  الكرة  يهدد  قرار 

رفض الفيفا للتدخل الحكومي

تقرير

املرحلة الثانية والعشرين من بطولة الدوري 
املحلي.

بــعــد الــحــكــم واجــــب الــنــفــاذ بـــإعـــادة املـــبـــاراة، 
ــاد املــــصــــري الـــذيـــن  ــ ــحـ ــ ارتــــبــــك مـــســـؤولـــو االتـ
تنفيذه  الحكم إليقاف  الطعن على  يــدرســون 
أو تجاهله مــن األســـاس لــعــدم االخــتــصــاص، 

ــة  ــريــــاضــ والــ ــبــــاب  الــــشــ وزارة  تـــبـــحـــث  فـــيـــمـــا 
املــوقــف مــن كــل جــوانــبــه قبل الــتــدخــل بعد أن 
الشباب  وزيــر  القضائية  الــدعــوى  اختصمت 
والـــريـــاضـــة ورئـــيـــس االتـــحـــاد املـــصـــري لــكــرة 
قــرار اعتبار الزمالك  القدم، واستندت إلى أن 
وحسم  رد،  دون  بهدفني  ومهزوما  منسحبا 
ــيـــده فـــي نــهــايــة املــوســم  ثــــالث نـــقـــاط مـــن رصـ
ــادة املــبــاراة بــنــاء على طلب الــنــادي  وعـــدم إعـ
األبـــيـــض بـــاطـــل، لـــصـــدروه مـــن مــجــلــس إدارة 
قــرار القضاء اإلداري بحل  باطل قانونا بعد 
مجلس اإلدارة على خلفية بطالن االنتخابات 

التي جاءت به.
ــم مـــن قـــــرار إعــــــادة املــــبــــاراة فـــإنـــه لن  ــالـــرغـ وبـ
التي  البطولة  الزمالك في  يؤثر على حظوظ 
فــاز بها الــنــادي األهــلــي رســمــيــا، إال أن فــوزه 
على  املنافسة  يدخله  إعادتها  حالة  فــي  بها 
الذي يؤهل صاحبه للمشاركة  الثاني  املركز 
أبطال  دوري  بطولة  مــن  املقبلة  النسخة  فــي 

أفريقيا.
ومن ضمن السيناريوهات املطروحة لتجنب 
عــقــوبــات »فــيــفــا« بــعــد رفـــض نــــادي الــزمــالــك 
للوائح  ملخالفتها  القضائية  الدعوى  سحب 
ــــي، صـــــــدور قـــــــرار مــــن لــجــنــة  ــدولــ ــ االتـــــحـــــاد الــ
الــتــظــلــمــات بــاالتــحــاد املــصــري ســـواء بــإعــادة 
املــبــاراة أو تأييد قـــرارات االتــحــاد املصري أو 

إحالة األمر إلى املحكمة الرياضية الدولية.
القضاء  بمحكمة  الثانية  الــدائــرة  واســتــنــدت 
بــإعــادة  فــي حكمها  الــدولــة  بمجلس  اإلداري 
املــبــارة وإلــغــاء قــرار االتــحــاد املصري بتغريم 
الزمالك 200 ألف جنيه إلى أن االتحاد املصري 
املباراة عن املوعد املقرر باملسابقة، ولم  أجل 
يـــقـــدم مــســتــنــدًا يــفــيــد بـــاألســـبـــاب الـــتـــي دعــت 
خالف  التأجيل  بشأن  اقترفه  ومــا  للتأجيل. 
بالذهاب  اإللــزام  من  الزمالك  الصواب ويحل 
إلى املباراة في غير املوعد املحدد لها، وهو ما 
يجعل قرار لجنة املسابقات املعتمد باعتبار 
فريق نادي الزمالك مهزوما صفر/2 وتوقيع 
غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 200 ألـــف جنيه وحسم 
ــيـــده فـــي نــهــايــة املــوســم  ثــــالث نـــقـــاط مـــن رصـ
الجهة  القانون، ويعد مسلك  مخالفا ألحكام 
اإلداريــة املختصة بالسلبي من االمتناع عن 
الــتــدخــل إلعــــالن بــطــالن هـــذا الـــقـــرار املــخــالــف 
نظر  عند  بإلغائه  الحكم  يرجح  ما  للقانون، 

املوضوع.
وقالت املحكمة إن القرار املطعون فيه استقام 
على ركنيه املستعجل واملوضوعي، لذا قضت 
القرار املطعون فيه مع  املحكمة بوقف تنفيذ 
مــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن آثـــار أهــمــهــا تحديد 

قرار إعادة المباراة 
لن يؤثر على حظوظ 

الزمالك في البطولة

قرار المحكمة أسعد العبي الزمالك )فاضل سنا/فرانس برس(

موعد آخر إلقامة هذه املباراة ضمن الفريقني 
ووقف العقوبات املفروضة على نادي الزمالك.
املقاصة  مــصــر  وفــريــق  التحكيم  طــاقــم  وكـــان 
املــبــاراة قبل املوعد املحدد،  ذهبوا إلــى ملعب 
وانـــتـــظـــر الــجــمــيــع املـــســـرحـــيـــة الـــهـــزلـــيـــة الــتــي 
انــتــهــت بـــصـــفـــارة مـــن الــحــكــم بــعــد اســتــشــارة 
تنص  التي  املسابقة  لالئحة  تطبيقا  املــراقــب 
على إلغاء املباراة بعد مرور 20 دقيقة كاملة 

وعدم وصول الفريقني أو أحدهما.
وشدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، 
ــان األزمـــــة، عــلــى أنـــه تــحــدث مـــع هــانــي أبــو  إبــ
ريدة، رئيس االتحاد املصري، وأبلغه بنفسه 
املقبل، في  الثالثاء  يــوم  إلــى  املــبــاراة  بتأجيل 

ــه إلـــى الــزمــالــك ومــصــراملــقــاصــة بــشــأن  ــالـ إرسـ
ــاراة قــــائــــال: »تــــمــــت ســــرقــــة خــاتــم  ــ ــبــ ــ إقــــامــــة املــ
ثـــــروت ســـويـــلـــم، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد، 
الـــذي لــم يكن مــتــواجــدا فــي اتــحــاد الــكــرة. كان 
هــنــاك حــديــث بــيــنــي وبـــني الــقــيــادات األمــنــيــة، 
تأجيل  يطلب  لــم  األمـــن  أن  على  التأكيد  وتــم 
مباراة الزمالك ومصر املقاصة إلى األحد. لن 
أتــرك حــق الــنــادي، وأوجـــه رســالــة تحذير إلى 
أحــمــد مــجــاهــد ومــجــدي عــبــد الــغــنــي، وثـــروت 
ســويــلــم أن الــخــاتــم تــمــت ســرقــتــه، ولــــن أوقـــع 
على خطاب اتحاد الكرة ولن أخوض املباراة، 
الــثــالثــاء أو ألجـــل غير  إلـــى  وأطــلــب تأجيلها 
بسبب  الــعــام  للنائب  بــبــالغ  سأتقدم  مسمى. 

الــوقــت الـــذي خــاطــب فيه – أي اتــحــاد الــكــرة - 
موعدها  في  املــبــاراة  بإقامة  رسميا  الناديني 
وهو السابعة من مساء األحد طبقا لتأكيدات 
املقاصة  الوقت نفسه تخلى مصر  أمنية، في 
عـــن مــوقــفــه املــتــضــامــن مـــع الـــزمـــالـــك بتأجيل 
اللقاء، وأكد تراجعه عن طلبه وموافقته على 
الجهات  الــذي حددته  املوعد  املــبــاراة في  أداء 

األمنية حتى ال يقع تحت طائلة العقوبات.
ــنــــادي لـــم يطلب  وقـــــال رئـــيـــس الـــزمـــالـــك إن الــ
بل  البداية،  من  املقاصة  مــبــاراة مصر  تأجيل 
املسابقات، هو  إن عامر حسني، رئيس لجنة 

من قام بالتأجيل من تلقاء نفسه.
وعلق على خطاب االتــحــاد املــصــري الــذي تم 

الالئحة  وتنص  الكرة«.  اتحاد  تزوير خطاب 
بعد انسحاب الزمالك على حسم 3 نقاط من 
املباراة  واحتساب  املوسم  نهاية  في  رصيده 
مع  2/صــفــر،  املقاصة  مصر  منافسه  لصالح 
تــوقــيــع غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 200 ألـــف جنيه 
وتحميله تكاليف املباراة واإلعالنات وحقوق 
مــبــاراة طالئع  البث. وفــي حالة انسحابه من 
املسابقة.  من  منسحبا  يكون  املقبلة  الجيش 
وتــنــص الــالئــحــة عــلــى تــجــمــيــده ملـــدة مــوســم، 
ويعود في املوسم التالي من الدرجة الرابعة، 
ويحق لالعبيه خالل موسم التجميد االنتقال 
املجاني إلى أي ناد آخر. وكان الزمالك خسر 
املقاصة  مــصــر  أمـــام  مــبــاريــات متتالية  أربـــع 

لجنة  وإنــبــي. وأصـــدرت  والشرقية وسموحة 
الــحــكــام الــرئــيــســيــة تــعــلــيــمــات لــلــحــكــم املــعــني 
بــاالنــتــظــار ملدة  فـــاروق  املــبــاراة محمد  إلدارة 
20 دقــيــقــة وإطــــالق صــفــارة اإللــغــاء حـــال عــدم 
حــضــور أحـــد الــفــريــقــني أو كــلــيــهــمــا. وهـــو ما 
حدث بالفعل، ليتخذ اتحاد الكرة قراراته في 
ومهزوما  منسحبا  الزمالك  باعتبار  بعد  ما 
مــن  نــــقــــاط  ــــالث  ثــ بـــهـــدفـــني دون رد وســــحــــب 
رصــيــده فــي نــهــايــة املــوســم وتــغــريــمــه مــالــيــا، 
وهــو مــا رفضته املحكمة فــي قــرارهــا األخير، 
وهـــو مــا يــعــرض الــبــالد لــعــقــوبــات دولــيــة في 
ــبـــات أن الــــقــــرارات الــقــضــائــيــة جـــاءت  ــال إثـ حــ

نتيجة تدخل حكومي.
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حسين غازي

ــســتــكــمــل الـــيـــوم مــنــافــســات كــأس 
ُ
ت

الــــقــــارات الــتــي تــجــمــع الــكــثــيــر من 
املنتخبات املميزة، ونجومًا كبارًا 
في عالم كرة القدم، ويلعب في هذه األمسية 
املنتخب الكاميروني أمام نظيره األسترالي، 
فيما يواجه املنتخب األملاني نظيره التشيلي 

في املجموعة الثانية ضمن الجولة الثانية.

االختبار الحقيقي
اســتــطــاعــت أملــانــيــا فـــي املـــبـــاراة االفــتــتــاحــيــة 
األســتــرالــي بشق  املــنــتــخــب  عــلــى  أن تنتصر 
األنــفــس 3-2، فــي مـــبـــاراة كــانــت صعبة على 
يعلم  لـــوف، والجميع  املـــدرب يواخيم  رجـــال 
أن املنتخب األملاني شــارك في هــذه البطولة 
بالفريق الرديف، وذلك من أجل إعطاء فرصة 
لبعض الــالعــبــني مــن أجـــل الــلــعــب واكــتــســاب 
الــخــبــرة الــدولــيــة، إضــافــة إلـــى إراحــــة بعض 
األسماء التي نافست على أعلى مستوى في 
املوسم املاضي، إذ تعّرض البعض إلصابات 

مع فرقهم.
وستكون املباراة بني تشيلي وأملانيا صعبة 
تلقت  بعدما  وذلـــك   ،2014 الــعــالــم  بطل  على 
ــام أســتــرالــيــا،  شــبــاكــه هــدفــني فـــي املـــبـــاراة أمــ

الجولة الثانية 
الصعبة

يتابع عشاق كرة القدم حول العالم مجريات كأس القارات المقامة حاليًا 
الكاميروني،  نظيره  أمام  األسترالي  المنتخب  اليوم  ويلعب  روسيا.  في 
ويسعى الطرفان إلى تحقيق الفوز األول، فيما يتطلع الجميع إلى قمة 

المجموعة الثانية بين ألمانيا وتشيلي

3031
رياضة

تقرير

كما أن كتيبة لوف عانت من مشاكل دفاعية، 
ــورة الـــحـــارس لينو،  إضـــافـــة إلـــى اهـــتـــزاز صــ
ــركـــوزن، والـــــــذي تــم  ــفـ ــيـ ــر لـ ــايـ ــريـــن بـ ــامـــي عـ حـ
ــارك تير  مــ ــارس بــرشــلــونــة  تفضيله عــلــى حــ
نــادي  ــراب، حـــارس  تــ شتيغن وزمــيــلــه كيفن 
باريس سان جيرمان الفرنسي. مع العلم أن 
األملــانــي  املنتخب  ومــحــبــي  املــتــابــعــني  جميع 
يفضلون مشاركة شتيغن الذي قدم موسمًا 
مميزًا مع فريقه بعدما بات الخيار رقم واحد 

في ملعب الكامب نو.
على املقلب اآلخر، يسعى منتخب تشيلي إلى 
حقق  بعدما  وذلــك  الطيبة،  نتائجه  متابعة 
انتصارًا على حساب منتخب الكاميرون في 
الجولة االفتتاحية بهدفني نظيفني، وتمتلك 
الالزمة الختراق شباك  األسلحة  كل  تشيلي 

املاكينات األملانية.
وسيتوجب على بطل العالم 2014، أن يحذر 

في  الــذي يضم  التشيلي  املنتخب  مــن  كثيرًا 
صــفــوفــه العــبــني مــمــيــزيــن، عــلــى غـــرار املــدافــع 
ــل، العــــــب نــــــــادي إنــــتــــر مـــيـــالن  ــديــ ــيــ غــــــــاري مــ
فيدال  أرتـــورو  الوسط  اإليطالي، ونجم خط 
الـــذي يتمتع بــتــســديــدات هــائــلــة، وهـــو الــذي 
الــحــارس شتيغن فــي دوري  ــه  ســبــق أن واجـ
أبــطــال أوروبـــا عــام 2015 حــني كــان العبًا في 
يــوفــنــتــوس، إضـــافـــة إلـــى نــجــم خـــط املــقــدمــة، 
ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز، هــــداف نــــادي أرســنــال 
اإلنكليزي، والذي يتمتع بسرعة وقوة بدنية 
هــائــلــة فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، مــمــا قـــد ُيــمــكــن من 
اختراق الدفاعات األملانية التي سبق وذكرنا 
أنها ليست بأفضل حال، إضافة إلى املندفع 

دائمًا فارغاس. 
ــان عــشــاق مــنــتــخــب أملــانــيــا قـــد انــقــســمــوا   وكــ
إلى معسكرين، األول اتفق على أن االنتصار 
األسماء، وهذا  بهذه  للغاية  االفتتاحي مهم 
يــعــتــبــر بـــــــادرة أمـــــل نـــحـــو املـــســـتـــقـــبـــل، فــيــمــا 
رأى جـــزء آخـــر أن تلقي هــدفــني لــيــس بــاألمــر 
الجيد، إضافة إلى تخّوفهم من املباراة التي 
ستجمعهم بتشيلي وبأنها ستكون صعبة 

للغاية.
وكان لوف قد أكد، خالل املؤتمر الصحافي، 
أن املنتخب التشيلي صعب للغاية، وهو من 
الــعــالــم، ولــديــه أسماء  أفــضــل املنتخبات فــي 
مميزة في التشكيلة، إضافة إلى طريقة لعبه 
فـــي الــهــجــوم املــكــثــف، ويـــجـــب الــحــفــاظ على 
ــم أن  نــظــافــة الــشــبــاك أطـــول وقـــت مــمــكــن. ورغـ
املــــدرب األملــانــي لــم يــكــن راضــيــًا عــلــى نتيجة 
املباراة األولــى، إال أنه أكد أن فريقه استحق 
ثالثة أو أربعة أهداف بسبب إهدار كم هائل 
من الفرص، وقــال عن قائد الفريق دراكسلر: 
»لـــديـــه خـــبـــرة كــافــيــة عــلــى الـــرغـــم مـــن عــمــره، 
لــقــد كـــان مــعــنــا فــي مــونــديــال الــبــرازيــل وفــي 
يورو 2016 بفرنسا، أنا راٍض جدًا عن تطور 

مستواه«.
بـــــــدوره، صــــرح املــــــدرب األرجــنــتــيــنــي خـــوان 
ــام أملــانــيــا  ــ ــاراة أمـ ــبــ أنــطــونــيــو بـــيـــتـــزي، أن املــ
ستكون صعبة للغاية، بالرغم من أنه أبدى 
ــه ملـــا قـــدمـــه املــنــتــخــب الــتــشــيــلــي في  ــاحـ ــيـ ارتـ
مباراة الكاميرون، والتي سيطر فيها الفريق 
عــلــى مــجــريــات الــلــعــب وضــغــط بــشــكــل كبير 

حتى سجل الهدفني في وقت متأخر.
وتتمثل قوة املنتخب األملاني في كثرة العبيه 
فـــي خـــط الـــوســـط، حــيــث يــلــعــب لـــوف بنظام 
4-5-1، وهذا ما فعله أمام أستراليا، حتى إن 
األهداف الثالثة جاءت من األسماء املتواجدة 
في املنتصف، وبالتالي فإن الصراع سيكون 
املنتخب  أن  املنطقة، السيما  هــذه  فــي  كبيرًا 
فإن  وبالتالي   ،3-3-4 بنظام  يلعب  التشيلي 
املنافسة على االستحواذ على الكرة لن تكون 

سهلة املنال على األخير.

الكاميرون في مواجهة أستراليا
هي مباراة التعويض لكال الطرفني، فاالثنان 

G G

الكاميرون تسعى 
لالنتصار ألول مرة في 

القارات منذ 2001

اإلسباني كارلوس جاريدو يتولى تدريب الرجاء المغربي
ســيــتــولــى اإلســبــانــي كـــارلـــوس جـــاريـــدو تــدريــب 
فريق الرجاء البيضاوي املغربي لكرة القدم، وفقا 
ملا أكدته مصادر مقربة من املدير الفني. وصرح 
ع عقدا يمتد ملوسم 

ّ
جاريدو )47 عامًا(، الذي وق

لهذا  للغاية  »متحمس  أنــه  )إفـــي(،  لوكالة  واحـــد، 
العرض، وفخور بالثقة التي يبديها مجلس إدارة 

النادي املغربي«.
ويــعــد فــريــق الــرجــاء البيضاوي واحـــدًا مــن أكثر 
األندية أهمية في كرة القدم املغربية، وفي خزائنه 
11 لقبًا للدوري وسبعة لكأس العرش محليا، أما 
ــوج 3 مــرات ببطولة 

ُ
الــقــاري فقد ت على املستوى 

دوري أبطال أفريقيا أعوام 1989 و1997 و1999 
ومرة واحــدة في كل من كأس االتحاد األفريقي 
 
ً
، فضال األفريقي 2000  السوبر  وكــأس   2003
الــذي خسره أمــام بايرن ميونخ  العالم لألندية عام 2013  عن وصوله إلى نهائي كأس 

األملاني بهدفني نظيفني.

جديدًا  مدربًا  بوتشي  كريستيان  مع  يتعاقد  ساسولو 
للفريق

أعلن نادي ساسولو اإليطالي رسميًا تعاقده مع كريستيان بوتشي ليكون مدربًا جديدًا 
الــذي رحــل عن تدريب »ذئــاب رومــا« بعد 5  للفريق خلفًا إلويزيبيو دي فرانشيسكو 
مواسم على رأس اإلدارة الفنية. ونشر ساسولو بيانًا رسميًا جاء فيه أن النادي »يعلن 

أنه أسند املهمة الفنية لتدريب الفريق األول للسيد كريستيان بوتشي«.
ارتــدى قميص ساسولو حني  الــذي  النادي اإليطالي أن يستكمل بوتشي،  وبذلك، يأمل 
كان العبا، العمل الذي قام به دي فرانشيسكو الذي قاد الفريق إلى تأهل تاريخي لدوري 
أوروبــا منذ عامني. ُيذكر أن بيروجيا، تحت قيادة بوتشي املوسم املنقضي، كان قاب 
قوسني أو أدنــى من التأهل للعب في السيري آ، لوال سقوطه في الــدور نصف النهائي 
ملباريات امللحق أمام بينيفينتو الذي اقتنص البطاقة ليلعب في دوري األضــواء موسم 

2017-18 املقبل.

دانيلو عن زيدان: عمله رائع
أشاد البرازيلي دانيلو، ظهير ريال مدريد، بعمل 
إياه  واصفا  زيـــدان،  الدين  زيــن  الفرنسي  مدربه 
لالعبني،  ليعلمه  لديه جديد  يوم  بالرائع، ألن كل 
كما أنه يقّدر الالعبني البرازيليني. وفي مقابلة مع 
برنامج »Bem Amigos!«، أكد دانيلو أن زيدان 
كان أحد كبار الالعبني، مشيرا إلى أنه ليس من 
املمكن مقارنته برافائيل بنيتيز الذي لعب تحت 

إمرته في الريال قبل وصول املدرب الفرنسي.
وأشــاد دانيلو الذي دائما ما يجلس على مقاعد 
البدالء، بمدربه الحالي، ليس فقط ملا يقوم به وقت 
االستعداد للمباريات، بل أيضا لـ«خبرته« كالعب 
من النخبة. في وقت أوضح أن واحدة من السمات 
الــرائــعــة فــي عــالقــتــه بـــزيـــدان هــي تــقــديــر املـــدرب 
بشكل خاص«،  البرازيليني  لـ«الالعبني  الفرنسي 

ألنه يأخذ في اعتباره »مهاراتهم«.

موراي يعتزم التبرع بإيراداته 
في بطولة كوينز لضحايا حريق لندن

تعهد العب التنس البريطاني، آندي موراي، املصنف األول عامليًا، بالتبرع بكل إيراداته 
التي سيحصل عليها في بطولة كوينز للتنس، والتي تستمر حتى 26 يونيو/حزيران 

الجاري، لصالح املتضررين من الحريق الذي التهم برجًا سكنيًا قبل أيام في لندن.
وسقط 79 شخصا بني قتيل ومفقود جراء الحريق الذي اندلع في 14 يونيو/حزيران 
العاصمة، على بعد ما يزيد بقليل عن 3  السكني غــرب  بــرج »جرينفيل«  الــجــاري في 
كلم من مقر إقامة البطولة في نادي كوينز. وأكدت رابطة محترفي التنس 500 نقطة أن 
موراي )30 عاما( سيتبرع للضحايا بكل إيراداته في البطولة، ما قد يصل إلى 346 ألفا 

و700 جنيه إسترليني )394 ألفا و200 يورو( إذا فاز بلقبه السادس.
وليست هذه هي املرة األولى التي يتبرع فيها العب التنس املنحدر من دانبلني )اسكتلندا( 
بجزء من أرباحه في بطولة كوينز، إذ إنه قدم قبل أربعة أعوام 73 ألف جنيه )83 ألف 
يورو( إلى مستشفى كان يعالج فيه أحد أصدقائه. وال يعتبر موراي أول رياضي يعلن 
مانشستر سيتي،  نجم  ذكر  »جرينفيل«، حيث  برج  لضحايا  تقديم مساعدات  عزمه 
رحيم ستيرلينج، املنحدر من غرب لندن، أنه سيقدم »مبلغا كبيرا« لهم، وهو ما كرره 

اإلسباني هيكتور بيليرين مورونو العب أرسنال.

بكأس إيطاليا موسم 1991-1992 على حساب ميالن وكان 
هو الحارس األساسي، وكذلك توج بكأس الكؤوس األوروبية 
سنة 1993 وكـــان أيــضــًا هــو مــن خــاض الــدقــائــق التسعني، 

إضافة إلى التتويج بلقب السوبر األوروبي في ذات العام.
بريشيا،  نـــادي  إلــى   1994 عــام  الرحيل  بعدها  بالوتا  قــرر 
فقضى هناك موسمًا لعب خالله 32 مباراة، ومنه رحل إلى 
ريجينا سنة 1995 فتطور مستواه أكثر ولعب 72 مباراة، 
ورغم أن التسيو ضمه في سنة 1997 إال أنه لم يتمكن من 
الحارس األساسي فشارك في 13 مباراة فقط،  أن يصبح 
ن خالل هذه الفترة من التتويج بلقب 

ّ
وبالرغم من ذلك تمك

واحــدة موسم 1999-2000، إضافة  مــرة  اإليطالي  الـــدوري 
إلى كأس إيطاليا 1998 و2000، وكأس الكؤوس األوروبية 
والسوبر األوروبــي سنة 1999 على حساب ريال مايوركا 
اإلسباني ومانشستر يونايتد اإلنكليزي على التوالي، وكان 

حينها الحارس لوكا ماركجياني خيار املدرب زفني غوران 
إريكسون. في سنة 2000 رحل بالوتا إلى إنتر، وكان يعلم 
العمالق فرانشيسكو  اللعب أساسيًا مستحيل بتواجد  أن 
إلــى مودينا، قبل أن يشتريه  تــولــدو، فأعير في عــام 2001 
األخــيــر مــن جــديــد ســنــة 2002، فــاســتــمــر مــعــه حــتــى سنة 
2004 حني انتقل إلى نادي تريفيزو، ليعود بعدها إلى نادي 
التسيو في سنة 2005 ويقضي ثالثة مواسم حتى 2008 
شارك خاللها في 49 مباراة، وبعدها عاد إلى املالعب من 
أنــديــة مغمورة فــي درجـــات متأخرة فــي إيطاليا على  بــوابــة 
له 37 مباراة وسجل  غــرار كاالكار ساموجيا، والــذي لعب 
24 هدفًا، إذ بــّدل مركزه من حــارس إلــى مهاجم، ثم سان 
سيزاريو موسم 2011-2012، ليعتزل عام 2015 بقميص 

نادي كاستلفيرتو.
)العربي الجديد(

لم يمثل ماركو بالوتا املنتخب اإليطالي أبدًا خالل مسيرته 
اللعب  في املالعب، لكن عشقه لكرة القدم دفعه إلى متابعة 
حتى عــام 2015 حني كــان قد تجاوز عامه الخمسني، وقد 
ولـــد الــحــارس اإليــطــالــي يـــوم 3 إبــريــل ســنــة 1964 فــي بلدة 

كازاليكيو دي رينو بمقاطعة بولونيا.
للفئات  »بــولــونــيــا 1909«  فــريــق  فـــي  بــالــوتــا مــســيــرتــه  بـــدأ 
ع لفريق املنطقة التي ولد فيها »آس بوكا 

ّ
العمرية، قبل أن يوق

سان التزارو« في سنة 1982، وهناك قضى موسمني شارك 
خاللهما في 22 مباراة، قبل أن يقرر الرحيل سنة 1984 إلى 
نادي مودينا، واستمر في الدفاع عن ألوانه حتى عام 1990، 
حيث خاض بصحبته 188 مباراة وفاز بلقب دوري الدرجة 
اإليطالي  الحارس  الثالثة مرتني. في مطلع سنة 1991 لعب 
لصالح نادي تشيزينا خمس مباريات، قبل أن يضمه نادي 
بارما، لكنه لم يشارك سوى 33 مرة، وبالرغم من ذلك فاز 

ماركو بالوتا

على هامش الحدث

حارس إيطالي 
سابق استمر في 

ممارسة كرة 
القدم إلى ما بعد 

الخمسين عامًا

المنتخب 
التشيلي مرعب 
بقيادة فيدال 
وسانشيز 
)ألكسندر 
نيمونوف/فرانس 
برس(

على  مستحقًا  فوزًا  حقق  حين  الطيبة  نتائجه  اإلسباني  المنتخب  تابع 
حساب نظيره البرتغالي في الجولة الثانية من مسابقة يورو 2017 تحت 
21 عامًا، وذلك بنتيجة 3-1 على ملعب غوسير، وتقدم ساؤول نيغيز 
زميله  يضيف  أن  قبل  فــردي  مجهود  من  للراوخا   21 الدقيقة  في 
ساندرو راميريز الهدف الثاني في الدقيقة 65، لكن أرميندو توي نا بانيا 
سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 77، قبل أن يضيف ويليامس 

الهدف القاتل في الدقيقة 93.

إسبانيا تنتصر

وجه رياضي

يريدان تحقيق االنتصار من أجل إبقاء آمال 
تكون  لــن  التعادل  فنتيجة  حــاضــرة،  التأهل 
حــاوال  املنتخبني  أن  مــن  بالرغم  أبـــدًا،  كافية 
إقــحــام العبني شباب مــن أجــل أخــذ الفرصة، 
قبل متابعة تصفيات أفريقيا وآسيا املؤهلة 

إلى كأس العالم 2018 في روسيا.
ويلتقي الطرفان ألول مرة في التاريخ، وكان 

ــلـــى الـــالعـــب  ــة عـ وســــتــــكــــون األعـــــــني شـــاخـــصـ
كريستيان باسوغوج الذي فشل في املباراة 
األولـــى أن يــقــدم مستوى جــيــدا، وارتــمــى في 
التشيلي، وبالتالي  املنتخب  أحضان العبي 
فـــإن عليه الــعــودة إلـــى مــســتــواه املــعــهــود من 
فــي بطولة  األول  الــفــوز  بــــالده  أجـــل تحقيق 
انتصرت على  يــوم  عــام 2001  كالقارات منذ 

بروس،  البلجيكي هوغو  الكاميرون،  مــدرب 
قــد أعـــرب، فــي وقــت ســابــق، عــن انــزعــاجــه من 
نتيجة املباراة أمام تشيلي، لكنه أكد أن األداء 
كان جيدًا بالنسبة له، ومن املتوقع أن يبقي 
املـــــدرب عــلــى مــعــظــم األســـمـــاء الـــتـــي شــاركــت 
فــي املــبــاراة األولــــى، الــتــي شــهــدت الكثير من 
التوتر بسبب تقنية الفيديو وإلغاء األهداف، 

املنتخب  آخــر، سيحاول  البرازيل. من جانب 
ذاتها  بالطريقة  املباراة  يتابع  أن  األسترالي 
الــتــي قدمها أمـــام املنتخب األملــانــي مــن أجل 
الــروح الحماسية التي  الــفــوز، وهــي  تحقيق 
اآلسيوية،  التصفيات  الفريق  على  تظهر  لم 
بالرغم من أن املدرب آنجي بوستيكوغلو قد 

يجري بعض التبديالت في خط الوسط.

الدولي السابق، خــوان رامــون ريكيلمي، أنه غير مهتم بــرأي مواطنه دييغو  أكد الالعب 
أرماندو مارادونا الذي انتقده بشدة مؤخرًا، وأقر أنه يغير قناة التلفزيون التي يرى فيها 
أراه  وعندما  يقوله  ما  يهمني  »ال  ريكيلمي:  وأكــد  يتحدث.  األرجنتينية  القدم  أسطورة 
أغير القناة«، وذلك بعد تبادل التراشق بالتصريحات بينه وبني مواطنه كارلوس تيفيز. 
 إن 

ً
وانحاز مارادونا  في مقابلة  مع قناة )تي واي سي سبورتس( لجانب تيفيز قائال

»رامــون قدم لنا الكثير، ولكن في حالة االختيار، فأنا أختار كارليتوس، إذا كان هناك 
العب محبوب وشعبي فهو تيفيز«.

صورة في خبر

ريكيلمي يهاجم مارادونا
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هوامش

سعدية مفرح

لم يمر علي شهر رمضان ثقيل، منذ بدأت الصوم وأنا 
دون العاشرة من عمري، مثل رمضان الجاري. ومعاذ 
الله أن يكون للصيام دخل بذلك الثقل الذي أستشعره، 
وأزعم أن خليجيني وأشقاء عربًا كثيرين استشعروه 
مــثــلــي، ولــكــنــه الــتــوقــيــت وحــســب جــعــلــنــا نــعــيــش أزمـــة 
املفعم  الكريم  الشهر  فــي  املقيتة  وتداعياتها  الخليج، 
 للصلح بني 

ً
بروحانياته، والذي كان دائما محطة زمنية

املتخاصمني وللسالم في ربوع األرواح املتصادمة.
بالثقل تحت وطأة  ولعل هــذا مما ساهم في شعورنا 
الـــصـــدمـــة، ونـــحـــن نــتــابــع األحــــــداث الـــتـــي فــاجــأتــنــا في 
مستوى ما وصلت إليه، على الرغم من مقّدماٍت كانت 
ــادٍة، كــان أقــصــى مــا نتوقعه من  تشي بــاخــتــالفــات حــ
نتائجها أن تكون من صنف ما حدث في السابق، وقد 
الصدمة  لكن  األشــقــاء،  بــني  راهــنــا ومستقبال  يــحــدث 
الحقيقية أن الخالف وصل إلى ما لم نتوقع حدوثه أبدا؛ 
الشقيق  بها  يطعن  ينٍة 

ّ
إلــى سك السكينة  تحولت  فقد 

بعضهم  فيكرهه  ــا،  وحــّي ميتا  لحمه  ويــأكــل  شقيقه، 
ويستسيغه بعضهم، كما تحولت الرحمة إلى لعنٍة بني 

األشقاء في الخليج الواحد.  كل هذا والشياطني مصفدة 
بال عمل، فقط تنظر إلى ما يحدث بيننا بذهول، وتتعلم 
من شياطني البشر ما يمكن أن تستعني به على عملها 

في الفرقة والخالف بني الناس.
ــة الــخــلــيــج، وانـــحـــدار  مـــا ضــاعــف مـــن وقـــع صــدمــة أزمــ
ــه بـــعـــض مــــن انـــغـــمـــس فــي  ــيـ ــــل إلـ ــــذي وصـ ــ املـــســـتـــوى ال
لها،  تناولهم  في  واإلعالميني  السياسيني  من  وحلها 
أنها تحدث في املناخ الخليجي الذي عشنا فيه معظم 
سنوات أعمارنا، ونحن نستشعر الحميمية الدافئة في 
العالقات التي تربط بلدانه، على الرغم من االختالفات 
عن  منها  بلد  كــل  تميز  التي  والخصوصية  الطبيعية 
اآلخر. تكّرس ذلك املناخ الخاص في السياسة والحياة 
واإلعــــالم، مؤتمرات  والــفــن  الثقافة  وفــي  االجــتــمــاعــيــة، 
وقمم ناجحة، وعالقات إنسانية متشابكة، وتعاونات 
تعمدت بالدم في أكثر من مناسبة.. ثم حدث ما حدث 

بني ليلة وضحاها! 
والصور  والرقصات  واألناشيد  األغاني  هل كانت كل 
ورفــرفــة األعـــالم واالســتــقــبــاالت والــبــرامــج التلفزيونية 
املنوعة واألوبريتات التي كان يتشاركها جميع من في 
الخليجية  القمم  انعقاد  أثناء  في  العربي  الخليج  بــالد 

 
ً
دوريا مجرد وهم كبير، شاركنا كلنا فيه؟  كنت طالبة

الثانوية، عندما أعلن عن تأسيس مجلس  في املرحلة 
التعاون لدول الخليج العربي ليكون مظلة رسمية تعبر 
عما هو واقع فعال من دون مجلس. يومها طلبت منا 
اإلنشائي  التعبير  حصة  فــي  مــوضــوٍع  كتابة  املعلمة 
عن توقعاتنا للمجلس بعد تخرجنا، فامتألت دفاترنا 

باألحالم امللونة.
ــم مـــن الـــجـــامـــعـــات، وعــمــلــنــا  ــة، ثـ ــدرســ  تــخــرجــنــا مـــن املــ
وكــبــرنــا، وهـــا نــحــن نــقــتــرب مـــن ســـن الــتــقــاعــد، حيث 
واالكتفاء  بالوحدة  الكبرى  القديمة  أحالمنا  تواضعت 

الذاتي، واالستقالل الحقيقي والتقدم كثيرا، ثم تالشت 
تــقــريــبــا، وهـــا نــحــن اآلن نــســتــبــدل بــهــا أحــالمــا أخــرى 
تحت وطأة األمر الواقع. أصبحت أحالمنا الجديدة هي 
الصلح، وفض الخالفات، وتفنيد االتهامات املتبادلة بني 

دول املجلس الذي بدأ يضيق صدره بأهله، كما يبدو.
والغريب املشني حقًا ليس الخالفات العابرة بني الدول 
على قسوتها، فهذا مما تعودنا عليه ويمكن فهمه، على 
إليه،  الذي وصل  الجديد واملفاجئ  الرغم من املستوى 
بل ما نتج عنها من خالفاٍت بني كثيرين من مواطني 
هذه الدول لألسف، وحتى من دون أن يفهموا ما حدث 

وما يحدث فعال.
كــونــوا محاضر خير وشهود  أقـــول:  ولــهــؤالء تحديدا 
ــوا اإلســـــــــــــاءات قــــدر  ــلــ ــاهــ ــجــ ــوا، وتــ ــ ــجـ ــ ــــؤجـ ســــــــالم. ال تـ
استطاعتكم. أزمة الخليج ستمضي حتمًا، وستبقون 
توفروا  فــال  وأشــقــاؤكــم وأصــدقــاؤكــم وجيرانكم.  أنتم 
أنكم  استعرت، مهما شعرتم  إن  تحرقكم  لناٍر  وقــودًا 
في مأمٍن منها. قولوا خيرًا وتحاشوا الشر. ال تتناقلوا 
بعضًا.  لبعضكم  املهينة  والــنــكــات  املــغــرضــة  األخــبــار 

روا أنكم إخوة قبل خالفات السياسيني وبعدها.
ّ
تذك

وإْن كان ال بد من الخالف والخصومة... فارتقوا.

إلى خليجيين: ارتقوا في خصومتكم

وأخيرًا

كل هذا والشياطين مصفدة 
بال عمل، فقط تنظر إلى ما 
يحدث بيننا بذهول وتتعلم
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

التميس األفغاني
ينتشر في مخابز غزة ويزين الموائد الرمضانية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــات خــبــز »الــتــمــيــس« األفـــغـــانـــي،  بــ
ــيـــن  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ يــــمــــيــــز مـــــــوائـــــــد الـ
ــاع غـــــــــــــزة، إلــــــــــى جــــانــــب  ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــــي قـ
ويــحــرص  الــتــقــلــيــدي،  الفلسطيني  الــطــعــام 
الــفــلــســطــيــنــيــون عـــلـــى شــــرائــــه ســـاخـــنـــا فــي 
الــلــحــظــات األخــــيــــرة قــبــيــل اإلفــــطــــار وحــتــى 

السحور لتناوله.
ــيـــس« األفـــغـــانـــي،  ــمـ ــتـ ويـــتـــحـــمـــل عـــشـــاق »الـ
الــــذي يــنــتــشــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــســعــوديــة 
أيضًا وانتقل إلــى غــزة، والــذي تعرف عليه 
الكثير مــن الــغــزيــن خـــال فــتــرة تــواجــدهــم 
بها، االنتظار لوقت طويل يصل في بعض 
ــه  ــرائـ ــة مــــن أجــــــل شـ ــاعــ األحـــــيـــــان لـــنـــحـــو ســ

ا.
ً
وتناوله كونه بالنسبة لهم طعاًما مميز

وتــســابــقــت خـــال اآلونــــة األخـــيـــرة مختلف 
املخابز املحلية العاملة في القطاع، وبعض 
ــن الـــعـــمـــل نـــحـــو إعـــــــداد خــبــز  املــتــعــطــلــن عــ
الــتــمــيــس األفـــغـــانـــي، بــعــد أن شــهــد رواًجــــا 
ــا فـــي صـــفـــوف الـــســـكـــان خــــال فــتــرة  ــًعــ واســ
بسيطة وبالرغم من أنه ليس من األطعمة 
الـــدارجـــة لـــدى الــغــزيــن. ومـــا يــجــعــل إقــبــال 

لمسات بنكهة فلسطينية على التميس األفغاني  )عبد الحكيم أبو رياش(

الـــغـــزيـــن عــلــيــه هـــو ســـعـــره الــبــســيــط الـــذي 
)الــــــــدوالر = 3.52  يـــتـــجـــاوز 3 شــيــكــات  ال 
شــيــكــات إســرائــيــلــيــة( مــقــارنــة مــع وجــبــات 
 عن 

ً
طــعــام أخـــرى ذات أســعــار أعــلــى، فــضــا

املختلفة  وطــريــقــة تحضيره  املــمــيــز  مــذاقــه 
عن وجبات الطعام التقليدية املنتشرة في 

املطاعم املحلية.
يفوت  ال  رأفـــت  محمد  الفلسطيني  الــشــاب 
يــوًمــا فــي األســـبـــوع إال ويــنــتــظــر أمــــام أحــد 
املــخــابــز الــقــريــبــة مــن مــنــزلــه مــن أجـــل شــراء 
التميس له ولعائلته، وازداد األمر بالنسبة 
إليه ليصل في بعض األحيان حاضًرا على 
مائدة اإلفطار رغم أنه تعرف عليه قبل مدة 

بسيطة فقط.
ويقول رأفت، لـ »العربي الجديد«، إنه الحظ 
قــبــل فــتــرة مــن شــهــر رمــضــان انــتــشــار خبز 
التميس في أحد املخابز القريبة من منزله 
فــقــرر أن يــقــوم بــتــجــربــتــه، قــبــل أن يتحول 
ــة املــمــيــزة  ــمـ ــعـ ــه إلـــــى أحـــــد األطـ بــالــنــســبــة لــ
الــتــي يــتــنــاولــهــا عـــدة مــــرات أســبــوعــًيــا في 
أوقات مختلفة، وظلت حالة اإلقبال عليها 

مستمرة في شهر رمضان.
ويضيف الشاب الغزي أن السنوات القليلة 

املاضية شهدت دخول العديد من أصناف 
األطعمة الخارجية إلى القطاع، خصوًصا 
الخليجية واألوروبية، ال سيما بعد عودة 
الكثير من األسر الغزية التي كانت خارج 
الــقــطــاع إلــيــه مـــجـــدًدا، حــيــث القـــت إقــبــااًل 
واسًعا. وعملت املخابز الغزية التي تنتج 
أفـــران خاصة  التميس على صناعة  خبز 
ــداد الــخــاصــة  ــ بــه لــيــتــاءم مــع طــريــقــة اإلعـ
بــــه، حــيــث يــضــطــر الــبــعــض فـــي كــثــيــر من 
ــان لـــانـــتـــظـــار ملــــا يـــزيـــد عــــن ســاعــة  ــيــ األحــ
في  خصوًصا  منه،  كمية  على  للحصول 

أوقات املساء والتي تشهد إقبااًل أوسع.
مــا بينها على  فــي  املخابز  وتتنافس هــذه 
تــقــديــم أصـــنـــاف وأنـــــــواع جـــديـــدة مـــن هــذا 
الخبز، عبر إضافة أصناف وأطعمة جديدة 
عــلــيــه، كــاألجــبــان أو الــزعــتــر، وغــيــرهــا من 
األصــنــاف الــتــي تلقى رواًجـــا لــدى الغزين 
الصيام  أوقـــات  فــي  على شرائها  ويقبلون 

واأليام العادية.
ــتــــي عــــــادت مــن  ــة أم حـــســـن، والــ ــزيـ ــغـ أمـــــا الـ
الــســعــوديــة قــبــل ســـنـــوات لــاســتــقــرار رفــقــة 
ــاع، فـــبـــات  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا فـــــي الـ ــهــ ــائــ ــنــ زوجـــــهـــــا وأبــ
لها  بالنسبة  التميس  على خبز  الحصول 

 بعد أن كان صعًبا خال 
ً
أمًرا يسيًرا وسها

الــفــتــرة املــاضــيــة، كــونــه لــم يكن مــتــوفــًرا في 
املخابز املحلية.

وتــقــول أم حسن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنها 
وعائلتها باتت تفضل شراء خبز التميس 
وتــقــبــل عــلــيــه، بــعــد انـــتـــشـــاره فـــي مختلف 
املـــخـــابـــز الـــغـــزيـــة لــتــنــاولــه أوقــــــات اإلفـــطـــار 
والسحور في شهر رمضان، عدا عن شرائه 
فـــي األوقـــــات الــعــاديــة نـــظـــًرا لــلــطــعــم املميز 

الذي يتميز به عن أصناف الخبز العادية.
أما عبد العزيز الشنطي، مدير أحد املخابز 
املــحــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، فــيــنــشــغــل قــبــل نحو 
ساعتن من أذان املغرب في شهر رمضان 
في متابعة العاملن لديه في إعداد الخبز 
ــانــــي، وتـــنـــفـــيـــذه قـــبـــل اشــــتــــداد حــالــة  ــغــ األفــ
الــضــغــط واإلقـــبـــال مــن قــبــل ســكــان املنطقة 

املحيطة بمخبزهم.
»العربي  مــع  فــي حديثه  الشنطي،  ويــرجــع 
الجديد«، أسباب توجههم نحو إنتاج خبز 
التميس إلى الطلب املتكرر عليه للعديد من 
الغزين والعوائل التي عادت من السعودية 
ودول الخليج، وهو ما اتضح بشكل واضح 
بعد أن بدأ إنتاجه بشكل يومي عبر حالة 

اإلقبال امللحوظة على شرائه.
ويــوضــح أنــه ومــع تاحق حالة االهتمام 
ــــب عـــلـــيـــه تـــــواصـــــلـــــوا مــــــع بــعــض  ــلـ ــ ــطـ ــ والـ
األشــــخــــاص املـــوجـــوديـــن فـــي الــســعــوديــة 
لطلب طــريــقــة صــنــعــه، مــن أجـــل الــبــدء في 
تنفيذه وطــرحــه أمـــام الــراغــبــن فــي شــراء 
ــــي الــــقــــطــــاع، وتـــقـــديـــمـــه  ــز الـــتـــمـــيـــس فـ ــبـ خـ
بــأســعــار بــســيــطــة ومــــحــــدودة تـــتـــاءم مع 

واقع السكان املعيشي.

يقبل الغزيون على 
خبز التميس األفغاني 
لرخص ثمنه الذي ال 
يتجاوز دوالرًا واحدًا، 
فضال عن مذاقه املميز 

وطريقة تحضيره 
املختلفة.

■ ■ ■
دخلت قطاع غزة في 

السنوات األخيرة العديد 
من أصناف الطعام 

غير املألوفة، وبالذات 
الخليجية واألوروبية.

■ ■ ■
وضع الغزيون ملستهم 

على خبز التميس، 
بإضافة أطعمة جديدة 

عليه، كاألجبان أو 
الزعتر وغيرها.

باختصار

تنتشر األطعمة القادمة من وسط آسيا في المنطقة العربية، وفي شرقها تحديدًا، وذلك منذ سنوات عديدة. مؤخرًا؛ راج 
خبز التميس األفغاني في قطاع غزة، وصار له حضور أساسي على الموائد




