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استراتيجية المقاطعة ضد إسرائيل
يجمع المشاركون في مؤتمر »استراتيجية المقاطعة ضد إسرائيل« على ضرورة 
تفعيل المواجهة االستراتيجية مع االحتالل، بعد النجاحات التي حققتها. ]6ـ7[

صنعاء، الكويت ـ العربي الجديد

بعــد أكثــر مــن 500 يــوم علــى انطــاق عمليــات 
اليمــن،  فــي  الشــرعية  لدعــم  العربــي  التحالــف 
وبعــد يــوم علــى اختتــام املشــاورات السياســية 
اليمنيــة فــي الكويــت، ال تزال املســاعي مســتمرة 
فــي محاولــة لتأمــن انعقــاد جولــة جديــدة مــن 
املحادثــات فــي الوقــت الــذي عــاد فيــه التصعيــد 

امليداني في أكثر من محافظة يمنية. 
الرغبة في تأمن اســتئناف مشــاورات الســام، 
أكد عليها  أمير الكويت، الشــيخ صباح األحمد 

الجابــر الصبــاح )الصــورة(، أمــس األحــد، خال 
اســتقباله املبعوث األممي إلى اليمن، إســماعيل 
ولــد الشــيخ أحمــد. وشــدد أميــر الكويــت، علــى 
»ضــرورة مواصلــة املشــاورات، لتحقيق النتائج 
الــذي  املنشــود،  والســام  املرجــّوة  اإليجابيــة 
يحفــظ لليمــن أمنه واســتقراره وســامة شــعبه 
ووحــدة أراضيــه«. ولــم يشــر إلــى مــا إذا كانــت 

باده ستستضيف املشاورات املقبلة. 
لجماعــة  الرســمي  املتحــدث  أعلــن  املقابــل،  فــي 
أنصار الله )الحوثين(، رئيس وفدها املفاوض، 
محمد عبد السام، أنهم »ينتظرون من املبعوث 

 لألزمــة فــي البــاد«. كمــا 
ً
 شــاما

ً
األممــي حــا

بعــث وفــدا تحالــف االنقــاب، الحوثيــون وحزب 
املخلــوع علــي  العــام برئاســة  الشــعبي  املؤتمــر 
عبدالله صالح، رسالة للمبعوث األممي يؤكدان 
فيهــا أن »اســتئناف أي مشــاورات، يفتــرض أن 
يرتكــز بشــكل واضــح وصريــح علــى مبــدأ حــل 

شامل«.
فــي غضــون ذلك، بدأت الترجمة العملية التفاق 
تحالــف االنقــاب بتشــكيل »مجلــس سياســي 
أعلــى إلدارة البــاد«، بعدمــا أعلــن أحــد أعضــاء 
راس،  أبــو  أمــن  صــادق  االنقابــي،  املجلــس 

فــي منشــور علــى »فيســبوك«، أن مــا يســمى 
بـ«اللجــان الثورية« التابعة للحوثين، انســحبت 
من مقر مجلس النواب في صنعاء وتم تسليم 
 عــن 

ً
حراســته للقــوات املســلحة اليمنيــة، فضــا

تسليم مبنى املجلس واملباني التابعة له إلدارة 
املجلــس الرســمية. ويعــد التصريــح إشــارة إلى 
كان  بعدمــا  النــواب«  »مجلــس  عــودة  احتمــال 
اإلعــان  ضمــن  حلــه  أعلنــوا  قــد  الحوثيــون 
االنقابــي الصــادر عــن الجماعــة فــي فبرايــر/

شباط 2015. 
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ثماني سنوات على 
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المحطة األولى 
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جزائري يتجاوز 
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في العدد

سرت 
استحقاقات 

ما بعد 
التحرير

تقترب ساعة خالص 
سرت من »داعش«، لكن 

تاريخ المدينة وأهميتها 
يجعالنها مفتوحة على 

استحقاقات وأزمات 
جديدة، يغّذيها عمق 

التنافس القبلي فيها 
وفي محيطها.
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أقّر »داعش« بهزيمته في سرت  )محمود تركية/فرانس بٍرس(

    استعادة مقترح 
»المنطقة الخالية« تستبق 

لقاء أردوغان ـ بوتين غدًا

    تعويل على تفاهم 
أميركي روسي يقيد 

طيران النظام السوري

    الفصائل تنفذ عمليات 
تمشـيط مكثفة وعينها 

على غرب المدينة

    أهالي الشهباء 
يتنفسـون الحريّـة 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

انتصـارات حلب 
تنتظر ترجمـة سـياسـيّة



عين الفصائل على غرب حلب
عمليات تمشيط مكثفة لتثبيت المكتسبات الميدانية

سلفيو المغرب... »أرانب سباق« االنتخابات التشريعيةسكان الشهباء يستعيدون الحرية بعد جالء كابوس الحصار

يحدث اآلن
 تعمل فصائل المعارضة السورية المسلّحة، على تثبيت مكتسباتها الميدانية بعد فّك الحصار عن األحياء الشرقية 
النظام  التي تتواجد فيها قوات  من مدينة حلب الشمالية، تمهيدًا لبدء معركة األحياء الغربية من المدينة، 

والمليشيات التي تقاتل إلى جانبها

23
سياسة

وليد التليلي

اختتمت، أول من أمس السبت، في 
مدينة الحّمامات التونسية، أعمال 

مؤتمر »إستراتيجية املقاطعة 
في النضال ضد االحتالل ونظام 

األبارتهايد اإلسرائيلي: الواقع 
والطموح«، الذي عقده املركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات 
بالتعاون مع فرعه في تونس. لم يكن 

هذا هو املؤتمر األول لبحث أشكال 
املقاطعة إلسرائيل، ولكنه قد يكون 

األشمل واألوسع، بجمعه لبحوث من 
دول مختلفة، وزوايا نظر متعددة، 

وبهدوء علمي الفت، يقطع مع حاالت 
الصراخ العربية كلما تعلق األمر 

بإسرائيل.
غير أن املؤتمر سّبب حالة من 

اإلرباك الحقيقي بطرحه لجملة 
من الحقائق الصادمة للموقف 

العربي، شعبيًا ورسميًا، إذ كشف 
للحاضرين، ويا ليته يفعل مع 

الغائبني، أن بيد العرب سالحًا يمكن 
أن يهزم السالح النووي، وينهي 

حالة االستسالم الرهيبة، والتسليم 
بالعجز أمام القوة اإلسرائيلية والدعم 
الغربي.وحمل الباحث محمد ناظري 

إسماعيل من ماليزيا أسئلة من 
بلده »ملاذا نقاطع شركات إسرائيلية 

ويهودية والعرب يتعاملون معها؟ 
وملاذا نقاطع إسرائيل والعرب ال 

يفعلون ذلك؟«.
بدوره أشار الباحث الفلسطيني 

املقيم في واشنطن، أسامة أبو أرشيد، 
إلى أّن املواطن العربي يفترض أن 

حكوماته مقاطعة لكنها عمليًا ليست 
كذلك.ورّدد آخرون، كيف نقاطع وماذا 

نقاطع وما هي أفضل الطرق لوضع 
إستراتيجية واضحة، وكيف تجّمع 

كل هذه املبادرات املشتتة في كل 
أنحاء العالم؟

تدرك إسرائيل، املتخوفة جدًا 
من سالح املقاطعة، أن الشعوب 

العربية ال تنتظر أكثر من إشارة 
لتحويل هذا الشعار إلى حقيقة، 

ولذلك وضعت إستراتيجية إلفشال 
 بالتطبيع 

ً
املقاطعة، لعلها تبدأ أوال

مع الدول، وااللتفاف حول الشركات 
املقاطعة للمنتوجات اإلسرائيلية بكل 
الوسائل، ولكنها بمعّية الدول العمياء 
الداعمة لها أدركت أن القرار الشعبي 

العربي في طريقه إلى التحرر، 
وسيبدأ بها، مثلما أكدته الشعارات 

التي رفعتها بدايات الربيع العربي، ما 
يستدعي إجهاضه فورًا.

لكن املقاطعة، بقيت في املنطقة 
العربية وغير العربية شعبية في 
العموم، ولم تتخذها الحكومات 

سياسة واضحة تقطع مع ال إنسانية 
الكيان الصهيوني وممارساته 
العنصرية. ومع انشغال الدول 

العربية بهمومها، وتالحق مصائب 
بعض البلدان، تراجعت حمالت 

املقاطعة، برغم أنها انطلقت بقرار 
جامعة الدول العربية منذ سبعني 

عامًا، عندما كانت مشروعًا 
للتجميع، ال مؤسسة للتفريق.

شعوب تقاطع 
ودول تطِبّع

وائل قنديل

قبل عام، وملناسبة حفل افتتاح 
تفريعة قناة السويس، التي يصرون 
على تسميتها »القناة الجديدة«، قال 

الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، إن 
»عبد الفتاح السيسي ركب القطر 

وبيجري، وكلنا بنجري وراه ومش 
عارفني نحصله«.

وأضاف في برنامجه التلفزيوني 
»مينفعش تبقى دولة كاملة شغالة 

بمؤسسة واحدة وهي القوات 
املسلحة، فيه موجة صحيان كبيرة 

عايشاها القوات املسلحة«.
لم يكذب »عبد الفتاح الصغير« فيما 

قاله عن »عبد الفتاح الكبير«، فالرجل 
بالفعل ينطلق بقطار مجنون، 

بال مكابح، ناحية الشرق، وجهته 
الوحيدة إسرائيل، وكما يحدث مع 
كل سائق متهور، ال يجيد القيادة، 
تكون الكوارث والفواجع بالجملة، 
بينما يصطف بارونات الدعاية له 
على الجانبني، ليصفوا كل كارثة 
بأنها إنجاز مذهل، وكل مصيبة 

بأنها الصواب واإلبداع بعينهما. لم 
، حني قال إن كل شيء 

ً
يكذب فعال

في مصر معطل، ومهمش، ومرفوع 
من الخدمة، حتى يتسنى للقوات 

املسلحة أن تستحوذ على كل شيء، 
لتصبح »الهيئة الهندسية« هي الجهة 

السيادية األولى والوحيدة، وكذلك 
املصدر الرئيسي للتشريع في 

الدولة. كل »املاشطني واملاشطات«، 
يشتغلون على رأس السيسي، 

منذ أن استولى على كابينة قيادة 
القطار، من معتز بالله إلى صالح 

عيسى، مرورًا بطابور طويل 
يبيعون األوهام واألكاذيب. ثم رأت 
القيادة أن »املاشطات« املحليات لم 

يصنعن شيئًا لتجميل وجه الزعيم، 
فكانت االستعانة بالسيد جهاد 

الخازن، الذي يجيد وظيفة »حالق 
الديكتاتوريات« فوصل بعدته كاملة، 
قبيل حفلة عيد ميالد الحفرة، ليطل 

على املصريني، عبر شاشات التلفاز، 
معلنًا أن »السيسي يسير في الطريق 

الصحيح« ويقدم وصالت معتبرة 
من فنون تدليك الزعامات، من دون 

تطوير أو تغيير، عما كان يقدمه مع 
حسني مبارك، وضاعت منه فرصة 

تقديمه مع الجنرال أحمد شفيق.
سيحصل جهاد الخازن، بالطبع، على 

الجنسية املصرية، بموجب تشريع 
نظام السيسي الجديد، الذي يبيعها 
لكل من يستثمر ويدفع. ستحصل 

عليها صافيناز، فيما يمكن لكل 
مواطن سيساوي، يشعر بامللل، أن 
يذهب إلى النيابة والقضاء، مطالبًا 

بإسقاط الجنسية عن معارضي 
الجنرال، وسيجد كل حفاوة وتكريم.

لكل قطار جرار، وقطار السيسي 
ر، يقطرونه إلى مزيد 

ُ
ث
ُ
جراراته ك

من الكوارث، وكلما انقلب أو تعطل، 
يندفعون النتشاله، يغطون فشله، 

ويخفون أشالء ضحايا تهوره، 
فالتفريعة الجديدة، التي أكد، في 

حفل افتتاحها، أنها غطت تكلفتها، 
باتت جرحًا غائرًا في قلب االقتصاد، 

لتستنزف خزينة الدولة، وتمتص 
جيوب الناس، الذين خدعوهم 

بعوائد االستثمار الهائلة. واألخطر، 
أن السيسي، بنفسه، يكشف عن 

»بيت القصيد« في حكاية التفريعة 
الجديدة، حني يعلن بجسارة حفر 

األنفاق تحتها، كي تعبر مياه النيل 
إلى سيناء، املخالة من سكانها، بفعل 

حربه الضروس عليها، بالتعاون مع 
الكيان الصهيوني، بزعم »الحرب على 
اإلرهاب«، ليتبني أن املستهدف بنهاية 

املطاف، هو وصول مياه النيل إلى 
إسرائيل في إطار مشروع السيسي 

الكارثي لسالم جديد، ساخن ومثير، 
بني العرب وقتلتهم.

انتهى الكالم عن املائة مليار، 
أرباحًا فورية للتفريعة الجديدة، 

ليصبح الحديث عبارة عن تهويمات 
وضالالت وهالوس عن بداية 

اإلحساس بطعم الثمار في 2021 
بتوقيت السيسي، و 2023 بتوقيت 

الجنرال »مميش« عريس القناة، 
ذي الكرافتات الوردية الالمعة، الذي 
يفاجئ الجميع بأن افتتاح التفريعة 

الجديدة، حال دون توقف املالحة، 
بالكلية، في القناة القديمة.

في هذه الدولة العابثة، ال يمكن الكالم 
عن مستقبل، فحني يجلس في 

كابينة القيادة مغامرون خطرون، ال 
تحدثني عن وصول آمن، وسريع، إال 

إلى الجحيم.

باعة األوهام 
في قطار السيسي

مرور
الكرام

انتصارات المعارضة تخلط أوراق التفاهمـات حول سورية
محمد أمين

يــفــرض الــتــقــّدم الكبير الـــذي أحــرزتــه فــصــائــل املــعــارضــة 
ــــال الــيــومــن  ــلـــب، شـــمـــالـــي ســــوريــــة، خـ الـــســـوريـــة فــــي حـ
األخــيــريــن، وخــصــوصــا بــعــد تمكنها مــن كــســر الحصار 
املــشــهــد السياسي  عــن أحــيــائــهــا، معطيات جــديــدة عــلــى 
بــدءًا من هذا  تباعا  تداعياتها  أن تظهر  يرتقب  السوري 
ــوع، وخـــصـــوصـــا فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار االجــتــمــاعــات  ــبــ األســ
األميركية الروسية واملشاورات التركية الروسية املرتقبة. 
وتؤكد مصادر املعارضة السورية أن »ما جرى في حلب 
ُيعّد تطورًا كبيرًا سيكون له مفعوله في تصّورات الحل 

السياسي املرتقب«. 
ــادر إلـــــى »انــــتــــصــــارات حـــلـــب هــــي رســـالـــة  ــ ــــصـ وتـــلـــفـــت املـ
واضحة لنظام بشار األســد وإيـــران وروســيــا، على أنهم 
لن يستطيعوا حسم املعركة عسكريا، وأن نتائج املعركة 
الدعوة  في حــال  التفاوض  ستكون حاضرة على طاولة 
إلــى جولة جديدة في جنيف«، فيما تــرى مصادر أخرى 
فــي املــعــارضــة أن ارتـــــدادات مــا جـــرى فــي حــلــب لــن تكون 
غــائــبــة عـــن املـــفـــاوضـــات الـــروســـيـــة األمــيــركــيــة املــســتــمــرة 

 حـــول ســـوريـــة، خــصــوصــا فــي مــا يتعلق بــالــتــوصــل إلــى 
تفاهمات تتيح تنسيق العمليات العسكرية في األراضي 

السورية.
وفي السياق، تشير مصادر في إحدى فصائل املعارضة 
إلى ما تقول إنه »غض نظر أميركي« عن معركة حلب وما 
التفاهمات بن  أن  أميركية، معتبرة  إشــارات  يحمله من 
موسكو وواشــنــطــن، فــي ظــل هــذه األجـــواء، مــن املمكن أن 
تصب ملصلحة املعارضة، وال سيما إذا ما تم التوصل إلى 
اتفاق حول تقييد طلعات الطيران السوري، ووضع فيتو 
املشتركة  املناطق  تستهدف  التي  الطلعات  على  أميركي 

بن فصائل املعارضة وجبهة فتح الشام )جبهة النصرة 
سابقا(. 

بن  املرتقب  اللقاء  على  املعارضة  تعول  ثانية  جهة  مــن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن والـــرئـــيـــس الــتــركــي 
ــان، غـــدًا الــثــاثــاء، وخــصــوصــا بعدما  ــ رجـــب طــيــب أردوغــ
أوصـــــل أردوغــــــــان رســـائـــل مـــتـــعـــددة االتـــجـــاهـــات فـــي ما 
يتعلق بـــاألوضـــاع الــســوريــة، بــمــا فــي ذلـــك قــولــه أول من 
خالية  منطقة  نقيم  أن  »علينا  يتعن  إنــه  السبت،  أمــس 
من الطيران شمالي سورية، وعلينا أن نــدّرب السورين 
هناك، حتى يكونوا قادرين على حماية أنفسهم، بعدما 
أشار إلى »املعارضة السورية استطاعت أن تقيم توازنا« 

عقب نتائج معركة حلب.
»العربي الجديد«،  في هذا السياق، تقول مصادر مطلعة لـ
إن »املحاولة االنقابية الفاشلة في تركيا، بّينت أنه كانت 
الدعم  تقديم  تعيق  التركي  الجيش  داخــل  قــيــادات  هناك 
قوات  على  كبير  تقدم  لتحقيق  املعارضة،  لقوات  الكافي 

النظام، تحديدًا في الشمال السوري«.
كما تشير املصادر إلى أن »االنتصارات في حلب أعطت 
املعارضة دفعا معنويا وماديا كبيرًا، بعد أن حاول الروس 

املــعــادالت من خــال محاصرة أحياء  واإليرانيون تغيير 
انتهت،  الــروس  »نشوة  أن  في حلب«، مضيفة  املعارضة 
وأن  ممكن،  غير  العسكري  الحسم  أن  يــدركــوا  أن  بــد  وال 
املعارضة اليوم في حــال أفضل، ولــن تقبل بــأي حــال من 
الحل السياسي، تحديدًا  األحــوال بما ُيطرح بما يخّص 

لجهة بقاء بشار األسد في مرحلة انتقالية«.
وتـــرى املــصــادر أن ال »أفـــق إلمكانية الــعــودة إلــى طاولة 
الــتــفــاوض فـــي جــنــيــف، إذ لـــم تــظــهــر إشـــــارات مـــن املــوفــد 
األمــمــي إلـــى ســوريــة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا، عــلــى نيته 
الدعوة إلى جولة مفاوضات جديدة في املدى املنظور«، 
مشيرة إلى أنه »لم يحدث اختراق مهم في مسألة االنتقال 
السياسي، تحديدًا لجهة مصير األسد، وهو عقدة العقد، 

ويعيق البدء في مرحلة انتقالية«.
وتشير املصادر إلى أن »تسارع التطورات العسكرية في 
النظام برمته«، معتبرة  حلب، ربما سيؤدي إلى سقوط 
أن »قوات النظام وحزب الله ومليشيات طائفية في حالة 
انهيار شبه كامل في حلب«. وتــردف أن »هذا األمر ربما 
 ســيــاســي خـــال وقــت 

ّ
يــســّرع مــن خــطــوات الــوصــول لــحــل

قريب«.

عدنان علي

يــبــدو أن قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة 
ــا بـــعـــد فــك  ــدًا ملـــرحـــلـــة مــ ــيـ تــخــطــط جـ
ــن مـــديـــنـــة حــــلــــب، كــمــا  ــ ــار عـ الــــحــــصــ
ــلــــى مــــواقــــع  ــيـــطـــرة عــ ــلـــسـ ــا لـ ــقــ ــابــ ــطـــت ســ ــطـ خـ
شّكل ثقل النظام السوري في 

ُ
استراتيجية، ت

الشمال عموما وحلب خصوصا، كما حصل 
في كلية املدفعية في منطقة الراموسة. وفي 
لتثبيت  املعارضة  قــوات  ذلــك، تسعى  سبيل 
عليها،  سيطرت  التي  املناطق  فــي  مواقعها 
ثم االنطاق منها إلى مناطق سيطرة قوات 

النظام غرب حلب.

اشتباكات متقطعة
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر الــنــاشــط اإلعــامــي 
ــرب، املـــقـــيـــم فــــي الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــن  ــ عـــمـــر عــ
»العربي الجديد«، إلى أن  حلب، في حديٍث لـ
»االشتباكات تدور اآلن في منطقة العامرية، 
جنوبي املدينة. وقد أعطى مقاتلو املعارضة 
هــنــاك بــعــض جــيــوب الــنــظــام الــتــي مـــا زالـــت 
إلى  مشيرًا  أنفسهم«،  لتسليم  مهلة  تــقــاوم، 
أن »قوات النظام ما زالت تسيطر على بعض 

املواقع في املنطقة ومنها معمل اإلسمنت«.
الهامة  النقاط  مــن  اإلسمنت  معمل  ويعتبر 
الــتــي تــتــمــركــز بــهــا قـــوات الــنــظــام فــي محيط 
عليه  السيطرة  وتساعد  الراموسة،  كراجات 
فـــي تـــأمـــن مـــســـاحـــات إضـــافـــيـــة عــلــى طــريــق 
الراموسة املؤدي إلى مدينة حلب، وبالتالي 

جــعــل الــطــريــق أكــثــر أمــنــا. ويــوضــح عـــرب أن 
»قــــــــوات املــــعــــارضــــة تـــقـــوم بــتــمــشــيــط بــعــض 
املناطق هناك، بغية تأمن طريق الراموسة، 
مزيد  دخــول  وإمكانية  للحركة  آمنا  وجعله 
مـــن قـــوافـــل املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة عــبــر هــذا 
الـــطـــريـــق«. ويــلــفــت إلــــى أنــــه »خــــال عمليات 
ــّم أســــر عــــدد مـــن عــنــاصــر قـــوات  الــتــمــشــيــط تــ
النظام، بينهم عميد، وذلك قرب الكلية الفنية 

الجوية«.
ويــضــيــف أن »الـــخـــطـــوة الــتــالــيــة الـــتـــي أعــلــن 
جيش الفتح عنها، ستكون باتجاه منطقتي 
ــــاح الــــديــــن، الـــلـــتـــن بــاتــتــا  الـــحـــمـــدانـــيـــة وصــ
الفتح  جــيــش  وطــلــب  عــســكــريــتــن.  منطقتن 

مــن الــســكــان عـــدم االقـــتـــراب مــن مــواقــع قــوات 
النظام فيهما«. ويــردف عرب أن »اشتباكات 
املعارضة،  النظام ومقاتلي  قــوات  تــدور بن 
ــة، فــي حي 

ّ
على أطـــراف مــشــروع الـــ 3000 شــق

الحمدانية، غربي حلب«.
ــشــّدد غــرفــة عمليات فتح 

ُ
وفــي هــذا اإلطـــار، ت

حـــلـــب، عـــلـــى اســــتــــمــــرار الــحــمــلــة الــعــســكــريــة 
حلب  أهالي   

ً
مطمئنة املدينة،  كامل  لتحرير 

وعـــــارضـــــة عـــلـــيـــهـــم خـــــيـــــارات عــــــدة لــضــمــان 
ســامــتــهــم. وتـــوضـــح الـــغـــرفـــة أن »مــــن دخــل 
 
ً
بيته من املدنين أو دخل مسجدًا أو كنيسة
 إلـــى أن 

ً
ــن«، مــشــيــرة أو ألــقــى الــســاح فــهــو آمــ

»الـــثـــوار جــــاؤوا لتحرير املــدنــيــن مــن إجـــرام 

األسد، وهم دعاة حرية وطاب رحمة ال دعاة 
لسيطرة  الخاضعة  األحــيــاء  وتشهد  جـــور«. 
الدين  وصـــاح  الحمدانية  فــي  النظام  قـــوات 
ــــزوح كــبــيــرة لعمق  والـــــــــ3000 شـــقـــة، حـــركـــة نـ

مناطق سيطرة النظام في املدينة.
غير أن مدير املرصد السوري لحقوق اإلنسان 
ــلـــى صــفــحــة  ــمــــن، يـــشـــيـــر عـ رامـــــــي عـــبـــد الــــرحــ
الذي  أن »املمّر  إلى  املرصد على »فيسبوك«، 
جرى فتحه في الراموسة، غير آمن للمدنين، 
وهو ممر عسكري، في حن أن قوات النظام 
حوصرت في أحياء حلب الغربية«. ويرى أن 
»ما حصل في جنوبي حلب، ضربة قاصمة 
للنظام السوري ولروسيا وإيران وحزب الله 
عــلــى حــلــب، وهــذه  اللبناني بسبب رهــانــهــم 
معركة كسر إرادة. كما أن أكثر من 600 ضربة 
ــقـــاف تــقــدم  ــيـــة لـــم تــتــمــكــن مـــن إيـ جـــويـــة روسـ

الفصائل«.
ويــرى مراقبون أن »الافت في معركة حلب، 
كــان ســرعــة تــقــدم قـــوات املــعــارضــة واالنهيار 
ــوات الــــنــــظــــام، إذ لــم  ــقــ ــاجـــئ والــــســــريــــع لــ ــفـ املـ
تــســتــغــرق الــســيــطــرة عــلــى مــدرســة املــدفــعــيــة، 
عّد ثاني أهم موقع عسكري للنظام في 

ُ
التي ت

حلب، إال ساعة واحدة«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أقــــــــّرت قــــــوات الـــنـــظـــام بــتــمــكــن 
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة مـــن الــتــقــدم فـــي جــنــوبــي 
حـــلـــب، وفــــي هــــذا اإلطـــــــار، يــنــقــل الــتــلــفــزيــون 
الرسمي عن مصدر عسكري قوله إن »قوات 
الــنــقــاط جنوب  الجيش تــراجــعــت عــن بعض 
دفاعية  غــرب حلب، وتموضعت في خطوط 

جـــديـــدة«. وكـــانـــت وكـــالـــة األنـــبـــاء الحكومية 
)سانا( قد نقلت عن مصدر عسكري قوله إن 
لــم تتمكن مــن كسر  اإلرهــابــيــة،  »املجموعات 
الطوق املفروض على اإلرهابين في األحياء 
املصدر  وأضــاف  مدينة حلب«.  من  الشرقية 
ــدات مــن الــجــيــش والـــقـــوات املسلحة  ــ أن »وحـ
ــوات الــــرديــــفــــة، تـــواصـــل  ــ ــقـ ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـ

إلى  املــحــاور  جميع  على  القتالية  عملياتها 
الجنوب وجنوب غربي حلب«.

الــشــام« على  مــن جهتها تفيد صفحة »فتح 
 من 

ً
قــتــيــا مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«، أن »نـــحـــو 150 

الــنــظــام، ســقــطــوا فـــي مـــعـــارك كــلــيــة املــدفــعــيــة 
وحدها«. 

وقـــد شــهــدت مــديــنــة حــلــب نفسها تــظــاهــرات 

ــدة ابـــتـــهـــاجـــا بـــفـــك الـــحـــصـــار عــــن املـــديـــنـــة،  ــ عـ
وترحيبا بمقاتلي املعارضة اآلتن من خارج 
املدينة، وقــد ذبــح األهــالــي الــخــراف وأطلقوا 
النار في الهواء تعبيرًا عن فرحتهم. كما بث 
ناشطون مقاطع فيديو تظهر فرحة املدنين 
في أحياء حلب الشرقية، بفك الحصار. ورفع 
املتظاهرون علم الثورة وجابوا معظم أحياء 

املــديــنــة وســـط الــتــكــبــيــرات ورفـــع اآلذان. لكن 
تحليق  بعد  تفّرقت،  مــا  ســرعــان  التظاهرات 
الــطــائــرات الحربية الــســوريــة والــروســيــة في 
ســمــاء املــديــنــة، والــتــي نــفــذت بالفعل غـــارات 

عدة داخل املدينة وفي ريفها.
وذكر ناشطون أن »الطيران الحربي استهدف 
بعشرات الغارات، منطقة الراموسة، وتجّمع 
الـــكـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، جـــنـــوب غـــــرب حــلــب، 
إضـــافـــة إلــــى قــصــف حــيــي املـــعـــادي وقــاضــي 
عــســكــر داخــــل املــديــنــة، فــيــمــا طـــاولـــت غـــارات 
الكبرى وخــان  بــلــدات كفرناها وأورم  أخــرى 
العسل بريف حلب الغربي. وقد سقط قتيل 
وعدد من الجرحى في مدينة دارة عزة بريف 
حــلــب الــغــربــي، جـــراء اســتــهــدافــهــا بالبراميل 
املتفجرة«. في هذه األثناء، دخلت أول شاحنة 
محّملة بالخضر إلى شرقي حلب، عبر حي 
الراموسة، قادمة من مدينة إدلب، وذلك بعد 
أن أّمن مقاتلو املعارضة هذا الطريق بعرض 
كيلومترين. وقد جّهزت املساعدات فعاليات 
ومؤسسات أهلية من إدلب، وهي مكونة من 

مواد غذائية بالدرجة األولى.

بحث عن نصر إعالمي
وفيما تتوالى ردود الفعل من قبل مسؤولي 
ــار عــن  ــحــــصــ ــة بـــكـــســـر الــ ــبــ ــرحــ املــــعــــارضــــة املــ
النتصارات  يكون  أن  البعض  يترقب  حلب، 
املـــعـــارضـــة فـــي حــلــب تـــداعـــيـــات عــلــى مــعــارك 
أخـــرى. وبــالــتــزامــن مــع معركة حــلــب، تسعى 
ــام عـــدة للسيطرة على  قـــوات الــنــظــام مــنــذ أيـ
ــلـــف بـــجـــبـــل األكـــــــــراد بــريــف  مــــحــــور قـــلـــعـــة شـ
الـــاذقـــيـــة، مــدعــومــة بــاملــلــيــشــيــات األجــنــبــيــة. 
الـــنـــظـــام تسعى  وقـــــال نـــاشـــطـــون إن »قــــــوات 
ــام مــؤيــديــهــا، حيث  إلحــــراز نــصــر إعــامــي أمـ
بعنف،  املنطقة  الــروســيــة  الــطــائــرات  تقصف 
إضافة إلى القصف املدفعي والصاروخي، في 
محاولة للسيطرة على قلعة شلف، والتقّدم 
إلــى بــلــدة كنسبا، أهــم معاقل املــعــارضــة في 
جــبــل األكــــــراد، وســـط أنـــبـــاء عـــن تــمــكــن قـــوات 
 عليها وعلى بلدة 

ً
النظام من السيطرة فعا

شلف وقلعتها.

أحمد حمزة

السبت،  أمــس  مــن  أول  عصر  الخامسة  عند 
أغلب  تــحــّولــت  الـــســـوري،  ــي 

ّ
املــحــل بالتوقيت 

إلــى ساحات  الشرقية،  أحــيــاء حلب  شـــوارع 
كـــرنـــفـــاالت احـــتـــفـــالـــيـــة، ونــــــزل األهــــالــــي إلـــى 
الــشــوارع، التي كان صوت الرصاص ما زال 
ُيسمع فيها بــوضــوح، لكن أزيــزه هــذه املــرة، 

الرباط  ـ حسن األشرف

ف أحزاب سياسية مغربية من تحركاتها 
ّ
تكث

وإقناعها  سلفية  قــيــادات  استقطاب  بــهــدف 
في  املــقــررة  التشريعية  االنتخابات  بخوض 
السابع من أكتوبر/تشرين األول املقبل ضمن 
صــفــوفــهــا، مــا يــدفــع عــــددا مــن املــراقــبــن إلــى 
تسمية السلفين بـ»أرانب سباق االنتخابات 
حكومية  تشكيلة  ستفرز  الــتــي  الــبــرملــانــيــة«، 

جديدة في الباد.
ويعد حزب الحركة الديمقراطية االجتماعية 
مـــن بـــن الــهــيــئــات الــســيــاســيــة الـــتـــي فتحت 
عاشوا  مــن  منهم  مغاربة،  لسلفين  أبوابها 
تــجــربــة الــســجــن بــمــقــتــضــى قـــانـــون مكافحة 
ــد الـــكـــريـــم  ــبـ ــيـــخ عـ ــشـ ــــن قـــبـــيـــل الـ اإلرهـــــــــــاب، مـ
الشاذلي الذي يترأس جمعية حقوقية تابعة 
للحزب وتطالب الدولة بجبر ضرر املعتقلن 

اإلسامين.
يقول محمد عـــاوي، وهــو عضو ناشط في 
الحزب، في تصريحات لـ»العربي الجديد«، إن 
فتح الحزب أذرعه للتيار السلفي ليس غرضه 
استقطاب  أو  االنــتــخــابــات  خــوض  الرئيسي 
املقبلة،  االستحقاقات  في  السلفين  أصــوات 
بل االنفتاح على تيار ال يمكن إنكار أنه جزء 
ال يتجزأ من املشهد السياسي واالجتماعي 

بالباد.

كــــان يــنــطــلــق مـــن بـــنـــادق املـــقـــاتـــلـــن، إيـــذانـــا 
رهق، الذي انتهى 

ُ
بزوال كابوس الحصار امل

مـــع فــتــح الــفــصــائــل املــقــاتــلــة لــلــنــظــام طــريــق 
إمـــداداٍت كانت قد انقطعت تماما قبل نحو 
شهٍر، األمر الذي أّدى لنقٍص أو فقدان املواد 
األساسية للعيش، في مناطق يقطنها نحو 

300 ألف مدني.
ــيـــون نــحــو الــشــهــر،  وقــــد عــــاش هـــــؤالء املـــدنـ
الحصار عنهم، وهم  فــّك  انتظار ســاعــة  فــي 
وإن كــانــوا لــم يــعــرفــوه واقــعــا فــي مناطقهم 
قـــبـــل األســــبــــوع األول مــــن الـــشـــهـــر املـــاضـــي، 
الـــذي سيطر فــيــه الــنــظــام نــاريــا عــلــى طريق 
الكاستيلو شريان الحياة بالنسبة لهم، فقد 
عاينوا تفاصيل الحصار سابقا، عبر وسائل 
اإلعــــام ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، في 
مــنــاطــق أخــــرى كــثــيــرة، كــالــغــوطــة الــشــرقــيــة 
لدمشق ومدينتي داريا ومضايا وغيرهما.

في هذا السياق، يقول أحد سكان حي الشعار 
»الــعــربــي  فـــي حــلــب عــبــد الــرحــمــن ســعــيــد، لـــ
الجديد«، إنه »كنا ننتظر منذ أسبوع أن يتم 
فك الحصار املفروض علينا. عيوننا تراقب 
ــة وقــبــلــهــا.  ــرامـــوسـ ــي الـ مـــجـــريـــات املـــعـــركـــة فـ
الناس هنا كانوا يتنفسون من خال غبار 
تلك املعارك، وال حديث لهم سوى تطوراتها، 
الــذي كنا نعيشه لن يتبدد  فشبح الحصار 
إال بــتــقــدم الـــثـــوار مــن جــهــة الــرامــوســة نحو 

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــعــــتــــمــــد حــــــــــزب »الــــيــــقــــظــــة 
والفضيلة«، الذي يقدم نفسه على أنه حزب 
بمرجعية إسامية، على قيادات سلفية من 
أجل جذب أصوات محتملة في االنتخابات 
املقبلة، وهو األمر نفسه الذي يعتزم حزب 

االستقال »املعارض« القيام به.
يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث فــــي الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
والقانون الدستوري، محمد الزهراوي، في 
حديث لـ»العربي الجديد« أن ظاهرة تنافس 
األحزاب السياسية على استقطاب التيارات 
الــســلــفــيــة تــحــتــدم مـــع قــــرب االســتــحــقــاقــات 

االنتخابية بالباد.
فــإنــه يجب التمييز بن  لــلــزهــراوي،  ووفــقــا 
ــاهــــات أســـاســـيـــة فــــي الــســلــفــيــة  ثــــاثــــة اتــــجــ
»السلفي  ما يسمى  يمثله  األول  املعاصرة، 
والتغيير  بالعنف  يــؤمــن  الـــذي  الــجــهــادي« 
ــر الــحــكــومــات والــشــعــوب، 

ّ
الــراديــكــالــي ويــكــف

عــلــى حــد وصــفــه. أمـــا االتــجــاه الــثــانــي فهو 
العمل  يــركــز على  مــحــافــظ،  تقليدي  دعـــوي 
في  السياسية،  املشاركة  ويــرفــض  الــدعــوي 
حن أن االتجاه الثالث فهو التيار السلفي 
املعتدل التي يتبنى األفكار السلفية ويؤمن 

باملشاركة السياسية والتغيير السلمي.
والتحوالت  العوامل  من  ونتيجة ملجموعة 
سيما  وال  الــعــربــيــة  املنطقة  شهدتها  الــتــي 
بعد الحراك الشعبي الذي وقع أواخر سنة 

 يــوم السبت«.
ً
 مناطقنا، وهــو ما حــدث فعا

ــــذي اخــتــار  ويــضــيــف الـــرجـــل األربـــعـــيـــنـــي، الـ
الصمود في حلب، بداًل من النزوح أو اللجوء، 
الكاستيلو،  طريق  النظام  قطع  »عندما  أنــه 
بــدأ الــنــاس هنا يتخيلون تلك الــصــور التي 
كانت ترد من مضايا أو الغوطة قبل أشهر، 
والجميع كان هاجسه هو الخشية من فقدان 
للعيش،  الــازمــة  األســاســيــة  الغذائية  املـــواد 
أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني«. ويردف 
أنه »منذ األسبوع الثاني للحصار، بدأ ذلك 
في  نقص  أصبح هناك  فقد  واقــعــا،  يتكّرس 
املواد الغذائية، وبدأت األسعار ترتفع بشكل 

متسارع«.
وفيما ُيعّبر عبد الرحمن، رب األسرة املؤلفة 
من خمسة أفراد، عن ارتياحه بجاء كابوس 
ــول املـــواد  الــحــصــار، خــصــوصــا مـــع بـــدء دخــ
الــذي فتحته فصائل  الطريق  الغذائية، عبر 
»جــــيــــش الـــفـــتـــح« وأخــــــــرى تـــابـــعـــة لــلــجــيــش 
فإنه يشير  السبت،  الحر، منذ يوم  السوري 
فـــي نــفــس الـــوقـــت، إلــــى الــخــشــيــة املــتــواصــلــة 
لــســكــان أحـــيـــاء حــلــب الــشــرقــيــة مـــن تــواصــل 
غــارات الطائرات الحربية، التي ال يكاد يمّر 
أن يسمعوا هدير محركاتها  مــن دون  يــوم، 

ودوي قذائفها وصواريخها.
وكــانــت نتائج املــعــارك التي بــدأت األحــد 31 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، قـــد قــلــبــت مـــوازيـــن 

الــحــركــة  دائــــــرة  أن  ــــراوي  ــــزهـ الـ يــــرى   ،2010
الــســلــفــيــة املــعــتــدلــة تــوســعــت بــعــد أن انتقل 
من  الــجــهــاديــة،  السلفية  أي  األول،  االتــجــاه 

املجال الدعوي إلى املجال السياسي.
فــإنــه يمكن فهم محاولة  لــلــزهــراوي  ووفــقــا 
ــزاب املــغــربــيــة اســتــمــالــة هـــذا الفصيل  ــ األحــ
الــســلــفــي إلــــى صــفــوفــهــا، وتـــرشـــيـــح بعض 
املشايخ والرموز في االنتخابات التشريعية 

املقبلة من خال ثاث دالالت أساسية.
الــــداللــــة األولــــــــى، بــحــســب الـــبـــاحـــث نــفــســه، 
ــقـــطـــاب هـــذا  ــتـ تــتــمــثــل فــــي أن مــــحــــاولــــة اسـ
بقوته  اعتراف ضمني  السلفي، هي  التيار 
املغربي،  املجتمع  فــي  وتغلغله  وشعبيته 
بــعــدمــا بــــرز املـــكـــون الــســلــفــي فـــي الــســاحــة 
الــســيــاســيــة كـــقـــوة صـــاعـــدة لــهــا امـــتـــدادهـــا 
ــل الــنــســيــجــن االجــتــمــاعــي  ــ وتـــجـــذرهـــا داخـ

والثقافي.
ــراوي،  ــ ــ ــزهـ ــ ــ ــيـــف الـ ــة، يـــضـ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــ ــداللـ ــ ــ والـ

القوى على األرض في حلب لصالح فصائل 
املعارضة، التي سيطرت على عشرات املواقع 
التي  واملليشيات  النظام  لــقــوات  العسكرية 
تـــســـانـــدهـــا جـــنـــوبـــي حـــلـــب، وأبـــــرزهـــــا كــلــيــة 
وكتائب  الــجــويــة،  الفنية  والكلية  املــدفــعــيــة، 
طريق  بذلك  وفتحت  والتعيينات،  التسليح 
إمــــــــــــداداٍت ُيـــغـــنـــي عــــن طــــريــــق الــكــاســتــيــلــو، 
ويأتي من ريف حلب الجنوبي وريف حلب 
الجنوبي الغربي، نحو أحياء حلب الشرقية.

ــة عــلــى  ــعـــارضـ ــاملـ ومـــنـــذ ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل بـ
مناطق في شرقي مدينة حلب، في يوليو/

تــمــوز عـــام 2012، لــم تــتــعــّرض تــلــك املناطق 
ــــال األســـابـــيـــع  ــالــــذي عـــاشـــتـــه خـ ــاٍر كــ لـــحـــصـ
ــيــــة، وهـــــو وإن كـــــان انــتــهــى  ــة املــــاضــ ــ ــعـ ــ األربـ
سريعا، إال أن عــادل الريس وهــو من سكان 
املناطق التي كانت محاصرة في حلب يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »األســــواق مــا زالــت  لـــ
غير متوازنة، وارتفاع األسعار ما زال قائما، 
فــهــنــاك نـــقـــٌص كــبــيــر فـــي الــســلــع الــرئــيــســيــة، 
تــحــديــدًا الــغــذائــيــة مــنــهــا، وســيــحــتــاج األمـــر 
ــتـــى تــســتــعــيــد األســـــــواق  لـــبـــعـــض الــــوقــــت حـ
ــة  ــع الــــازمــ ــلـ عـــافـــيـــتـــهـــا وتــــتــــوفــــر فـــيـــهـــا الـــسـ
أنه »بمجرد فك  إلى  الناس«. ويشير  لحياة 
الحصار، فإن أسعار بعض املواد انخفضت 
شيئا مـــا، واســتــبــشــر الــنــاس خــيــرًا بتحسن 

األمور قريبا«.

ــة تــــوظــــيــــف شـــعـــبـــيـــة بــعــض  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ هــــــي مـ
التنظيمية  وارتــبــاطــاتــهــا  السلفية  الــرمــوز 
املــدن، مثل فاس  واإليديولوجية في بعض 
وشمال املغرب، لكسب أكبر عدد من املقاعد 
والتنمية  العدالة  حــزب  مرشحي  ومزاحمة 
اإلســامــي. ويشير الــزهــراوي إلــى أن ترشح 
األحــزاب  هــذه  باسم  السلفية  بعض شيوخ 
يعني ضمنيا حرمان حزب العدالة والتنمية 
الــذي يقود الحكومة من األصــوات السلفية 
اعتباره  على  لصالحه،  تصوت  كانت  التي 
أنــه كــان األقـــرب إيديولوجيا فــي ظــل غياب 

بنية تنظيمية مستقلة تمثل هذا التيار.
أما الداللة الثالثة، فتتجلى وفقا للزهراوي، 
الــدولــة، إذ  في تقوية املوقع التفاوضي مع 
يعد السلفيون ورقة ضغط مهمة، والسيما 
العملية  الفصيل في  احتواء هــذا  أن نجاح 
الــســيــاســيــة قـــد يــشــجــع الــســلــطــة عــلــى دعــم 
بتأسيس  لهم  السماح  عــوض  املسلك،  هــذا 
حــزب ولــم تنضج بعد الــظــروف والــشــروط 
املــوضــوعــيــة لــذلــك. ويــلــفــت الــبــاحــث إلـــى أن 
»هذه القوى السلفية الصاعدة تعتبر خزانا 
الــقــدرة على  لها  تنظيمية  وقــوة  انتخابيا، 
منافسة تيارات اإلسام السياسي، وإحداث 
نوع من االنقسام أو التوازن اإليديولوجي، 
ــدل احــتــكــارهــا املــرجــعــيــة اإلســـامـــيـــة في  بــ

شعاراتها وخطاباتها«، على حد قوله.

اشتباكات متقطعة 
تدور بين قوات 

النظام ومقاتلي 
المعارضة 

)عبدالرحمن سيد/
األناضول(

تتمسك المعارضة 
السورية بشروطها للعودة 

إلى مفاوضات جنيف

تعول األحزاب على 
قيادات سلفية من أجل 

جذب األصوات

تنشقت أحياء حلب 
الشرقية الحرية، إثر فّك 

الحصار عنها، يوم السبت، 
وسط ارتفاع منسوب 

التفاؤل لدى األهالي

عمت االحتفاالت أحياء حلب الشرقية بعد فّك الحصار )ثائر محمد/فرانس برس(

أرسل  اهلل  »حزب  أن  والمعارضة،  النظام  من  إعالمية  مصادر  تكشف 
في  المعارضة  قوات  تقدم  لوقف  محاولة  في  حلب،  إلى  تعزيزات 
المدينة«. وتتحدث تلك المصادر عن توّجه نحو 400 من عناصر الحزب 
من  عنصر   400 »نحو  أن  إلى  المعارضة  مصادر  وتشير  المدينة.  إلى 
النظام والمليشيات األجنبية، ُقتلوا منذ إعالن بدء معركة فك الحصار 
عن حلب، قبل نحو األسبوع، وجرى تدمير العديد من الدبابات واآلليات 

العسكرية، إضافة إلى أسر عدد من عناصر النظام«.

تعزيزات حزب اهلل

يرى رئيس االئتالف الوطني السوري، أنس العبدة 
)الصورة(، في بيان وزع على الصحافيني أن 

»ما حققه الثوار هو رسالة واضحة لنظام األسد 
وإيران وروسيا، على أنهم لن يستطيعوا حسم 

املعركة عسكريًا، وفرض إمالءاتهم على الشعب«، 
مشيرًا إلى أن »إرادة الثوار أثبتت قدرتها على 

كسر جبروتهم، وتفويت أهدافهم«. كما جّدد العبدة 
تأكيده على ضرورة توحد قوى الثورة السورية.

يعتبر املتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، 
التابعة للمعارضة، رياض نعسان آغا )الصورة(، أن 

»التقدم الكبير الذي أحرزته فصائل املعارضة في 
حلب، سيكون له حضور على طاولة املفاوضات، 
إن حدثت مفاوضات«. ويشير في تصريحات لـ 
»العربي الجديد«، إلى أن »هذا النصر الذي أوقف 

اإلجرام الروسي، واإليراني، والطائفي البغيض 
عند حدود إرادة الشعب الذي ال يقهر، هو ميدان 

التفاوض الحقيقي«.

العبدة: 
النتائج رسالة 

إليران وسورية 
واألسد

نعسان آغا: 
الميدان مكان  

التفاوض 
الحقيقي

SCOOPللحدث تتمة...

االثنين 8  أغسطس / آب 2016 م  5 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 707  السنة الثانية
Monday 8 August 2016

االثنين 8  أغسطس / آب 2016 م  5 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 707  السنة الثانية
Monday 8 August 2016



معاناة اليمنيين تتفاقم والتصعيد يتجددالعراق: »تحالف القوى« يبحث عن بدالء محتملين للجبوري

45
سياسة

  شرق
      غرب

750 معتقًال إداريًا 
في سجون االحتالل 

ــز الــفــلــســطــيــنــي لــحــقــوق  ــ ــركـ ــ أكــــــد املـ
اإلنــســان، أمــس األحـــد، أن نحو 750 
فــلــســطــيــنــيــا، بــيــنــهــم ثـــاثـــة أعـــضـــاء 
فــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي )الــبــرملــان(، 
تــعــتــقــلــهــم إســـرائـــيـــل فــــي ســجــونــهــا 
اإلداري«.  »االعـــتـــقـــال  مــســمــى  تــحــت 
ــان لــــــه، أن  ــيــ ــي بــ ــ ــز فـ ــ ــركـ ــ وأوضـــــــــح املـ
يــســمــح  إجـــــــــراء  اإلداري  االعــــتــــقــــال 
بــتــوقــيــف فــلــســطــيــنــيــن لــفــتــرة غير 
تــهــمــة  تـــوجـــيـــه  ــن دون  ــ مـ ــددة،  ــ ــحــ ــ مــ
معلومات  إلـــى  اســتــنــادًا  بــل  معينة، 

سرية.
)العربي الجديد(

العراق: المصادقة 
على إعدامات بقضية 

»سبايكر«
ــّر الــقــضــاء الــعــراقــي، أمـــس األحـــد،  أقــ
بـــإعـــدام 36 شخصا أديــنــوا  أحــكــامــا 
ــكــــر  ــايــ ــبــ ــــوع بــــــحــــــادثــــــة ســ ــلــ ــ ــــضــ ــالــ ــ بــ
ــنــــود  ــات الــــجــ ــ ــئــ ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــل بـ ــتـ ــ ــي قـ ــ ــتــ ــ الــ
ــكــــام إلــى  ــلــــت األحــ الـــعـــراقـــيـــن، وأرســ
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة 
عــلــيــهــا، فـــي حـــن انــتــقــد قــانــونــيــون 
استمرار إصـــدار أحــكــام »اإلعــدامــات 
االنـــتـــقـــامـــيـــة« فــــي الـــــبـــــاد. وذكــــــرت 
االتــحــاديــة،  التمييز  محكمة  رئــاســة 
 »املــحــكــمــة 

ّ
ــافـــي، أن بـــيـــان صـــحـ فــــي 

صادقت على أحكام باإلعدام طاولت 
36 مــدانــا، كــانــت قــد صـــدرت بحقهم 
الجنائية  إعـــدام مــن املحكمة  أحــكــام 
تــّم اإلفــراج  املركزية في بغداد، فيما 

عن ثاثة متهمن«.
)العربي الجديد(

... وهجمات انتحارية 
لـ»داعش« في الموصل 

والخالدية
أفــاد مصدر أمني عراقي في حديث 
»تنظيم   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  إلى 

داعش هاجم مواقع الجيش العراقي 
فـــي قـــريـــة اجــحــلــة جـــنـــوب املـــوصـــل، 
 »الهجوم 

ّ
أن أمــس األحـــد«، موضحا 

بدأه بأكثر من 15 انتحاريا يرتدون 
أحــزمــة نــاســفــة فـــّجـــروا أنــفــســهــم في 
قـــطـــعـــات الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، أســفــر 
ــلــــى وجــــــرحــــــى فــي  ــتــ عــــــن ســـــقـــــوط قــ
صــفــوف الـــقـــوات األمــنــيــة. إلـــى ذلـــك، 
قـــال مــصــدر أمــنــي فــي قــيــادة شرطة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أمــس  ــار لـــ ــبـ األنـ
 »ثاثة انتحارين يرتدون 

ّ
األحد، إن

أحزمة ناسفة من داعش تمكنوا من 
العبور إلى مدينة الخالدية وتفجير 
أنــفــســهــم بـــقـــوات الـــشـــرطـــة املــحــلــيــة، 
مــا أســفــر عــن مــقــتــل 10 مــن عناصر 
الشرطة وجرح آخرين ونزوح 6000 

عائلة«. 
)العربي الجديد(

مصر: البرلمان 
يخرق الدستور

خــــرق الـــبـــرملـــان املـــصـــري الـــدســـتـــور، 
بعدما صّوت باملوافقة على تفويض 
ــتــــاح الــســيــســي  ــفــ الــــرئــــيــــس، عـــبـــد الــ
)الــصــورة(، في جلسته أمــس األحــد، 
للبرملان  األول  االنــعــقــاد  دور  إنــهــاء 
ــد الــــــذي يــــحــــدده. وتــنــص  فــــي املــــوعــ
الـــدســـتـــور عـــلـــى أن  املـــــــادة 115 مــــن 
»يــدعــو رئــيــس الــجــمــهــوريــة مجلس 
ــدور الـــعـــادي  ــلــ ــــواب لـــانـــعـــقـــاد لــ ــنـ ــ الـ
السنوي قبل يوم الخميس األول من 
لم  فــإذا  األول،  أكتوبر/تشرين  شهر 
املجلس بحكم  الــدعــوة، يجتمع  تتم 

الدستور في اليوم املذكور.
)العربي الجديد(

»الدولة« يتبنى 
اعتداء بلجيكا

ى تنظيم »داعــش«، أمس األحد، 
ّ
تبن

االعــــــتــــــداء الــــــــذي وقــــــع فــــــي  مــديــنــة 
أمس  مــن  أول  البلجيكية،  شــارلــروا 
ــنـــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة  ــلـ ــبـــت. وأعـ الـــسـ
الفيدرالية البلجيكية أن الرجل الذي 
اعتدى على شرطيتن بساطور، ما 
أدى إلى إصابتهما بجروح، قبل أن 
الثالثة  في  جــزائــري  الشرطة،  تقتله 
والثاثن من عمره، وسبق أن لوحق 
لــقــيــامــه بــــ«جـــرائـــم حـــق عــــام، ولــيــس 

ألعمال إرهابية«.
)العربي الجديد(

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تــدفــع األزمـــة الــجــديــدة فــي الــبــرملــان العراقي، 
إثـــر اتــهــام وزيـــر الــدفــاع خــالــد الــعــبــيــدي، في 
ــتـــجـــواب، رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  جــلــســة اسـ
النواب، بالفساد،  الجبوري وعــدد من  سليم 
بـــاتـــجـــاه اخـــتـــيـــار بـــــدالء عــنــه فـــي حــــال خلو 
املــنــصــب. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــجــديــد تــحــالــف 
القوى العراقية، الذي ينتمي إليه الجبوري، 
ــّرر )الــتــحــالــف( أن يــحــتــاط ويــعــّد  دعــمــه لـــه، قـ
االحتفاظ  على  منه  حرصا  للجبوري  بــدالء 
باملنصب وعـــدم خــروجــه إلــى جــهــات أخــرى. 
ويأتي ذلك، في الوقت الذي أعلن فيه القضاء 
أمــس األحـــد، فتح تحقيق بجلسة  الــعــراقــي، 
التي عقدت  السرّية  الــدفــاع  وزيــر  استجواب 
تــســّرب تسجيلها املصّور  عــام 2015، والــتــي 
عقدت،  التي  العلنية  استجوابه  جلسة  بعد 
العبيدي  املــاضــي، والــتــي اتهم فيها  االثــنــن 
الجبوري وآخرين بالتورط في قضايا فساد.
وفــي مــا يخص الــبــديــل عــن رئــيــس الــبــرملــان، 
التحالف طرح أسماء تحظى بقبول  يحاول 
كــتــلــه، خــوفــا مــن تــمــزق الــتــحــالــف الــــذي يمر 
بأزمة خطيرة، بينما تسعى جهات من داخل 
داخل  اعتصموا  الذين  الــنــواب  من  التحالف 

البرملان سابقا لطرح أسماء من قبلهم.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول نـــائـــب فـــي تــحــالــف 
 »قــادة تحالف 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ القوى 

القوى عقدوا خال األيام األخيرة اجتماعات 
عــــدة لــبــحــث أزمــــة الـــبـــرملـــان ونــتــائــجــهــا على 
 »الجميع متفقون 

ّ
وحدة التحالف«، مبينا أن

 األزمـــــــة هــــي بــــاألســــاس ســيــاســيــة، 
ّ
عـــلـــى أن

وهناك جهات من كتل أخرى تقودها وتوفر 
للعبيدي بغية تفكيك وتمزيق  الــازم  الدعم 

تحالف القوى«.

عادل األحمدي

ــدء الــتــدخــل  ــ ــوم عـــلـــى بـ ــ ــر مــــن 500 يـ ــثـ بـــعـــد أكـ
الحكومة  لــدعــم  الــعــربــي  للتحالف  العسكري 
أمــام مرحلة  الباد  اليمن، تبدو  الشرعية في 
الــعــســكــري، عقب تعثر  التصعيد  مــن  جــديــدة 
املتحدة في  األمــم  التي رعتها  الــســام  جهود 
الكويت ألكثر من ثاثة أشهر، فيما تزداد وطأة 
األزمة االقتصادية ومعها املعاناة اإلنسانية، 
فته من 

ّ
نتيجة أشهر طويلة من الحرب وما خل

الباد.  دمــار وانقسام سياسي وعسكري في 
في العاصمة صنعاء، ال يزال مسلحو جماعة 
أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــن( واملـــوالـــون للرئيس 
املخلوع علي عبدالله صالح، يسيطرون على 
مؤسسات الدولة، فيما ال يزال أغلب مسؤولي 
الحكومة خارج الباد، غير أن قوات الحكومة 
بـــاتـــت عــلــى بــعــد عـــشـــرات الــكــيــلــومــتــرات من 
الــعــاصــمــة، بــعــد أن أضــحــت غــالــبــيــة مساحة 
الــبــاد خــارجــة عــن سيطرة االنــقــابــيــن، لكن 

الشرعية لم تحكم قبضتها بعد.
من  أول  الكويت،  مفاوضات  انتهت  سياسيا، 
أمــس الــســبــت، بعد ثــاثــة أشــهــر مــن الــلــقــاءات 
والنقاشات، كأنها لم تبدأ، وخرج املفاوضون 
وســـط انــتــقــادات مــوّجــهــة إلــيــهــم، مــن أوســـاط 
تعليقات  تــبــادل  إلــى  بعضها  شعبية، وصــل 
التوصل  بــعــدم  األمـــل  خيبة  نتيجة  تهكمية، 
إلــى اتــفــاق، فــي حــن كــانــت أغلبية املــؤشــرات 
على مدى الفترة املاضية، تتوقع التوصل إلى 

حل، ينهي أزمة الباد.
وفــيــمــا االنــقــســام الــعــســكــري بــالــســيــطــرة على 
ــافـــظـــات ال يــــــزال ســـيـــد املــــوقــــف، يــنــهــمــك  املـــحـ
ــــن حــــــزب صـــالـــح  ــلــــفــــاؤهــــم مـ الــــحــــوثــــيــــون وحــ
»املـــجـــلـــس  ــي بــــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــم الـ ــهــ ــعــ بـــتـــرتـــيـــب وضــ
فه الطرفان مناصفة لحكم 

ّ
السياسي«، الذي أل

املــنــاطــق الــتــي يــســيــطــران عليها. فــي املــقــابــل، 
»الحسم العسكري«، بعد أن  تلّوح الحكومة بـ

الحفاظ  أهمية  أكـــدوا  »الجميع   
ّ
أن ويــوضــح 

ــبــــوري فــــي مـــنـــصـــب رئــيــس  ــجــ ــقــــاء الــ ــلـــى بــ عـ
البرملان، ويبقى املنصب من حصة التحالف 
 
ّ
ــرى«، الفــتــا إلـــى أن ــ وال يــخــرج ألي جــهــة أخــ
»القادة أكدوا أهمية دراسة الخيارات األخرى 
في حال تأزم الوضع، وأن يتم اختيار بدالء 

تتوافق عليهم كتل التحالف«.
 »التحالف طــرح أسماء عــدد من 

ّ
أن ويضيف 

التحالف  للمنصب، منهم رئيس كتلة  قادته 
الــبــرملــانــيــة أحــمــد املـــســـاري، ورئــيــس الــبــرملــان 
التربية  ووزيـــر  املشهداني،  محمود  األســبــق 
ــابـــق مــحــمــد تـــمـــيـــم، والـــنـــائـــب عــــن كــتــلــة  الـــسـ
 
ّ
الـــجـــبـــوري صــــاح الـــجـــبـــوري«، مــوضــحــا أن
 تــرشــيــح املــشــهــدانــي 

ّ
ــاروا الـــى أن ــ »الـــقـــادة أشـ

لــلــمــنــصــب ســيــواجــه مــشــاكــل مـــن قــبــل الــكــتــل 
األخرى وقد يخلق أزمات جديدة، خصوصا 
ه )املشهداني( قد استبعد من املنصب خال 

ّ
أن

فترة توليه، والكتل األخرى تعترض عليه«.
 ترشيح محمد 

ّ
أن »أكــــدوا  ــهــم 

ّ
أن إلــى  ويشير 

تــمــيــم ســيــواجــه بــرفــض مــن قــبــل بــعــض كتل 
تحالف القوى، التي أبدت تحفظات عليه، كما 
الكتل  من بعض  التحفظات   هناك بعض 

ّ
أن

 »هناك شبه 
ّ
على صاح الجبوري«، مؤكدًا أن

في  للجبوري،  البديل  يكون  أن  على  إجــمــاع 
حال أزيح من املنصب، هو أحمد املساري«.

ــقـــادة الــبــارزيــن  ويـــعـــّد أحــمــد املـــســـاري مـــن الـ
ــة، عـــمـــل نــائــبــا  ــيـ ــراقـ ــعـ فــــي تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـ
ينتمي  متتالية،  دورات  لــثــاث  الــبــرملــان  فــي 
املساري إلى كتلة »متحدون« التي يترأسها 
الجدية  بــمــواقــفــه  ويتميز  النجيفي.  أســامــة 
السني،  العربي  املــكــّون  بحقوق  املطالبة  من 
ــفــــاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتــحــقــيــق  وتــنــفــيــذ االتــ
الـــتـــوازن واملــصــالــحــة والــعــفــو عــن املعتقلن. 
ــاري الــــجــــبــــوري عـــلـــى رئـــاســـة  ــ ــســ ــ نــــافــــس املــ
البرملان، لكن األخير فاز من خال التصويت 

داخل الكتلة.
 »عـــــــددًا مــــن نــــواب 

ّ
ــنـــائـــب ذاتــــــه إن ــقــــول الـ ويــ

الفترة  الــقــوى، ممن تــظــاهــروا خــال  تحالف 
ــدوا الــيــوم وزيــر  ــ املــاضــيــة داخــــل الــبــرملــان، أّيـ
السعي  على  واتفقوا  حــولــه،  والتفوا  الــدفــاع 
لكسب أكبر عدد ممكن من التحالف، وتقديم 
 
ّ
ــبـــوري«. ويــضــيــف أن مــرشــح بــديــل عـــن الـــجـ
ــّدون لــتــرشــيــح الــنــائــب  ــعــ ــواب يــ ــنــ ــؤالء الــ ــ ــ »هـ
أحمد الجبوري للمنصب، في خطوة إلرباك 
الترشيحات في حال خلو املنصب«، مشيرًا 
 »الــنــواب يعملون اآلن على الحصول 

ّ
إلــى أن

ــيـــدي وشــــق  ــبـ ــعـ ــلـ ــلــــى الـــــدعـــــم والــــتــــأيــــيــــد لـ عــ

الواقعة  ِنهم،  منطقة  في  تتقدم  قواتها  باتت 
شرق صنعاء، باتجاه العاصمة.

وحـــضـــر الــتــصــعــيــد املــــيــــدانــــي بـــعـــد يـــــوم مــن 
تابعة  تأكيد مصادر  بفعل  املــشــاورات،  تعثر 
لــلــحــوثــيــن وأخـــــــرى فــــي املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
الضربات  وتيرة  تصاعد  الجديد«  »العربي  لـ
الـــجـــويـــة لــلــتــحــالــف فــــي أكـــثـــر مــــن مــحــافــظــة 
بالباد، بعد ساعات من تصريحات للمتحدث 
أشــار  عسيري،  أحمد  الــلــواء  التحالف،  باسم 
فيها إلى أن العمليات العسكرية ستنشط من 
جديد، بعد توقف املفاوضات. وكان التحالف 
قد خفض من وتيرة عملياته منذ االتفاق على 

هدنة في العاشر من أبريل/نيسان املاضي.
وشــمــل الــتــصــعــيــد خـــال الــســاعــات املــاضــيــة، 
مـــنـــطـــقـــة ِنـــــهـــــم، بــــعــــد إعــــــــان قــــــــوات الـــجـــيـــش 
للتقدم نحو  للشرعية عملية  املوالية  اليمني 
الـــعـــاصـــمـــة، فــيــمــا نـــفـــذت مـــقـــاتـــات الــتــحــالــف 
الــعــديــد مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة ضـــد أهــــداف 
مـــفـــتـــرضـــة لـــلـــحـــوثـــيـــن وحـــلـــفـــائـــهـــم املــــوالــــن 
للمخلوع صالح، بمناطق متفرقة في املديرية.

وفــــي مــحــافــظــة تـــعـــز، أعــلــنــت مـــصـــادر تــابــعــة 
للحوثين أن مقاتات التحالف نفذت 15 غارة 
باب الساحلية القريبة من 

ُ
جوية في مديرية ذ

التي تشهد مواجهات متقطعة،  املــنــدب،  بــاب 
تتصاعد وتيرتها بن الحن واآلخر. وامتدت 

التي  االتــهــامــات   ملف 
ّ
أن تــه، كما  بــراء تثبت 

وجهها العبيدي لألول ال يزال مطروحا على 
القضاء، وربما تطول القضية ويطول معها 

عدم ترؤس الجبوري للجلسات«.
القوى،  النائب عن تحالف  املقابل، يؤكد  في 
 »الحديث عن طلب 

ّ
عبد القّهار السامرائي، أن

إقــالــة الــجــبــوري مــن منصب رئــيــس البرملان 
السياسية«.  الجهات  مــن بعض  تــرويــج  هــو 
»العربي  لـ حديثه  خــال  السامرائي،  ويــقــول 
للترويج  تسعى  جهات  »هناك   

ّ
إن الجديد«، 

والــحــديــث عــن طــلــب إقــالــة الــجــبــوري، وهــذا 
متوقف  »املــوضــوع   

ّ
أن مبينا  غير صحيح«، 

على القرار القضائي حول التهم التي وجهت 
للجبوري من قبل العبيدي«. ويؤكد »أهمية 
االنتهاء من استجواب العبيدي خال جلسة 
ليؤول  نهائي،  بشكل  الثاثاء وحسمها  غــٍد 

املوضوع برمته إلى السلطة القضائية«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــخــبــيــر الــســيــاســي عــّمــار 

ــيـــات الــقــنــص  ــلـ ــمـ ـــرة، جــــــــراء عـ ــطــ ــ بـــعـــضـــهـــم خـ
والــقــصــف الــعــشــوائــي عــلــى األحــيــاء السكنية 

واألسواق الشعبية.
الــتــقــريــر، أن مــنــزلــن سكنين تــعــّرضــا  وذكــــر 
ــبـــوات الــنــاســفــة من  لــلــتــفــجــيــر بـــاأللـــغـــام والـــعـ
قــبــل االنــقــابــيــن فــي مــنــاطــق شــرقــي املــديــنــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــضــرر مــنــزلــن آخـــريـــن كليا، 
القصف  وتسعة منازل تضررت جزئيا جــراء 
الــعــشــوائــي، كــمــا تــم إحــــراق عــشــرة مــنــازل في 

قرية الصراري في جبل صبر، جنوب تعز.
ــا، شــهــدت مــديــريــة الــقــبــيــطــة، الــواقــعــة  بـــدورهـ
ــلــــى الــــــحــــــدود بـــــن مـــحـــافـــظـــة تــــعــــز ولـــحـــج  عــ
الــجــنــوبــيــة، والــتــابــعــة إداريـــــا ملــحــافــظــة لحج، 
وقــــريــــة الـــــصـــــراري، مـــواجـــهـــات مــســلــحــة بــن 
قوات الشرعية و»املقاومة الشعبية« من جهة 
وبن مليشيات االنقاب من جهة أخرى، نزح 
ائتاف  ودفــع  السكان من مناطقهم.  بسببها 
اإلغـــاثـــة بــعــد تــلــك املــــعــــارك، بــقــافــلــة مــعــونــات 
ــى مــديــريــة  مــكــونــة مـــن 200 ســلــة غـــذائـــيـــة، إلــ
القبيطة، وقافلة أخرى احتوت على 600 سلة 
 
ً
غذائية من مركز امللك سلمان لإلغاثة، فضا

العاملية  الصحة  مــن منظمة  أدويـــة طبية  عــن 
ــهـــدت مــديــريــة  ــة الـــــصـــــراري. كـــمـــا شـ ــريـ ــى قـ ــ إلـ
حيفان، الواقعة جنوبي محافظة تعز، موجة 
نــزوح واسعة، إبــان الحرب التي شهدتها في 
األســابــيــع األخـــيـــرة. وذكـــر االئــتــاف أن »441 
الجماعي  والتهجير  للنزوح  تعرضت  أســرة 
بـــالـــقـــوة مـــن مـــنـــازلـــهـــا، مــنــهــا 421 أســـــرة في 
من  فقط  نــزحــت  أســـرة  و142  مديرية حيفان، 
عزلة األعــبــوس في حيفان أيضا. كما نزحت 
11 أسرة من منطقة غراب، غربي تعز، وتسع 

أسر من الجحملية، شرق املدينة«.
مديرية  من  والنازحة  املهجرة  األســر  ولجأت 
حيفان إلى القرى املجاورة في محيط حيفان 
وقرى مديرية الصلو ومدينة الراهدة ومنطقة 
الــحــوبــان شـــرق وجــنــوب املــحــافــظــة. كــمــا نــزح 
عدد من األســر إلى مدن إب والحديدة وذمار 
وصنعاء، بعضهم لم تسنح لهم الفرصة أخذ 
وممتلكاتهم  الشخصية  أمتعتهم  مــن  شــيء 
ــــاث مــنــازلــهــم، خــوفــا مـــن املــــوت الــــذي كــان  وأثـ
يــاحــقــهــم. وعـــن الــتــعــلــيــم، أشــــار الــتــقــريــر إلــى 
الشهادتن  طــاب  اختبارات  عمليات  تدشن 
األســاســيــة والــثــانــويــة، مطلع األســبــوع األول 
مــن أغــســطــس/ آب الــحــالــي، فــي الــوقــت الــذي 
تعرضت فيه عشرات املدراس في تعز، للتدمير 
من  والــصــواريــخ  بالقذائف  الجزئي  أو  الكلي 

قبل االنقابين

التحالف«. من جهته، قال النائب عن تحالف 
القوى )من النواب املعتصمن(، عبد الرحمن 
 »األزمــة التي أثيرت في البرملان 

ّ
اللويزي، إن

بـــلـــورت فــكــرة تــغــيــيــر رئــيــس الــبــرملــان سليم 
الـــجـــبـــوري، وهـــنـــاك حـــــــوارات جـــدّيـــة تــجــري 
داخل تحالف القوى لبحث اختيار البديل«. 
 
ّ
وأضاف اللويزي، خال تصريح صحافي، أن
»نفي تحالف القوى ملوضوع إقالة الجبوري، 
هـــو مـــجـــّرد مــجــامــلــة ســيــاســيــة، والــجــبــوري 
تــعــّهــد بــعــدم تـــرؤس جــلــســات الــبــرملــان حتى 

الحدودية، حيث قصف  املناطق  إلى  الغارات 
مديرية حــرض،  فــي  متفرقة  اهــدافــا  التحالف 
ــرى في  ــ ــا ملــحــافــظــة حــجــة، وأخـ ــ الــتــابــعــة إداريــ
مـــديـــريـــة ســـحـــار، الــتــابــعــة ملــحــافــظــة صــعــدة، 

معقل الحوثين شمال الباد.
ائــتــاف اإلغــاثــة اإلنسانية  مــن جهته، أصـــدر 
تقريرًا جديدًا  السبت،  في محافظة تعز، يوم 
لشهر  املحافظة  فــي  اإلنسانية  األوضــــاع  عــن 
ــّمــــن الـــتـــقـــريـــر  ــمــــوز املــــــاضــــــي. تــــضــ ــيــــو/تــ ــولــ يــ
رصدها  تــم  التي  واملــاديــة  البشرية  الخسائر 
مــن قــبــل الــفــرق املــيــدانــيــة الــتــابــعــة لــائــتــاف، 
جراء األحداث في املحافظة. كما أشار التقرير 
ــى الــــوضــــع الـــصـــحـــي والــتــعــلــيــمــي الـــقـــائـــم،  ــ إلـ

واالحتياجات اإلنسانية اإلغاثية للمحافظة.
وأعــلــن ائــتــاف اإلغــاثــة فــي تــقــريــره عــن مقتل 
آخــريــن، بينهم نساء  مــدنــيــا، وجـــرح 612   46
وأطفال خال يوليو/تموز املاضي، إصابات 

يـــريـــد  ال  ــــوى  ــقـ ــ الـ »تــــحــــالــــف   
ّ
أن املــــشــــهــــدانــــي 

ه يعد البدالء كخيار 
ّ
استبدال الجبوري، لكن

في حال أجبر على ذلك«. ويقول املشهداني، 
 »طرح 

ّ
خال حديثه مع »العربي الجديد«، إن

ــاء مـــن بــــاب االحــتــيــاط،  األســـمـــاء الــبــديــلــة جــ
وخوفا من اإلحراج الذي قد يمر به التحالف 
الــجــبــوري ألي سبب  فــي حــال شغر منصب 
ــان، وعــلــيــه أن يــكــون جــاهــزًا لــذلــك مــن دون  كـ
إحداث خاف وانشقاق داخل الكتلة، كما أن 
سياسية  جهات  استغال  يخشى  التحالف 
املنصب من حصة تحالف  وإخـــراج  للوضع 

القوى«.
 »املــســاري هــو االســم األبـــرز بن 

ّ
ويضيف أن

مشيرًا  الجميع«،  بقبول  ويحظى  املرشحن 
انشقاقا،  ستسبب  بالتأكيد  ــة  »األزمـ  

ّ
أن إلــى 

لــكــنــه  الـــتـــحـــالـــف،  بــســيــطــا داخـــــــل  كـــــان   
ْ
وإن

رســم خارطته  يعيد  أن  بشرط  سيتجاوزها 
لانتخابات املقبلة بشكل يضمن وحدته«.

سرت 
وأزمات ما بعد »التحرير«

دور املــديــنــة فــي مــقــاومــة االحــتــال اإليــطــالــي، 
ابنها  إبــان تولي  أنها ظهرت بشكل كبير  إال 
العسكري  انقابه  إثــر  الحكم،  القذافي  معمر 
مــنــهــا  يــصــنــع  أن  حــــــاول  والـــــــذي  ــام 1969،  ــ عـ
املــديــنــة األفــضــل ليبيا، وتــــرددت كــثــيــرًا أنــبــاء 
بــداًل من  العاصمة  عــن مساعيه لجعلها هــي 
طرابلس الغرب. وفي إطار هذه املساعي، أقدم 
بـــدرع عسكرية،  املدينة  إحــاطــة  الــقــذافــي على 
ــع لــلــجــيــش عــلــى شــكــل هــال  ــل فـــي مـــواقـ

ّ
تــمــث

مـــن أهــمــهــا مــعــســكــرات الــغــربــيــة والــســاعــدي 
والقرضابية وغيرها.

وخال عقود حكم القذافي األربعة، نفذ فيها 
وإنـــشـــاءات  التحتية  للبنية  كــبــيــرة  مــشــاريــع 
أبــرزهــا مــقــرات الجامعة ومجمع  ضخمة مــن 
الذي  واغــادوغــو،  ومجمع  الرئاسية  القصور 
الــبــاد. وفي  يعد أكبر املجمعات اإلداريـــة في 
منتصف تسعينيات القرن املاضي، نقلت إلى 
الشعب  الــدولــة. ومؤتمر  أغــلــب وزارات  ســرت 
 عن ذلك، 

ً
العام، البرملان، كان يعقد فيها. فضا

عــديــدة، وشهدت  مــؤتــمــرات دولــيــة  استقبلت 
اإلعـــان عــن االتــحــاد األفــريــقــي، فــي سبتمبر/
الــقــمــة الــعــربــيــة  ــقـــدت فــيــهــا  ــلـــول 1999. وعـ أيـ

الثانية والعشرين في مارس/آذار 2010.
وظــهــر اهــتــمــام الــقــذافــي بــســرت إبـــان نجاحه 
فــي إفــشــال سلسلة مــن االنــقــابــات العسكرية 
ــــاوالت  ــــحـ ــة بــــــه. وكـــــــان يــــــرد عـــلـــى املـ لــــإلطــــاحــ
ــة مــــــن خــــــــال إجـــــــــــــــراءات إقــــصــــاء  ــ ــيـ ــ ــــابـ ــقـ ــ االنـ
العسكرين املــســؤولــن عــنــهــا، والــذيــن كــانــوا 
مقربن إليه، واستبدالهم بعناصر مدنية من 
ورفلة  مثل  القبلين،  وحلفائها  قبيلته  أبناء 
الكبيرة  القيادية  املناصب  لتولي  واملقارحة، 
في سلطته. وكان من الطبيعي أن تتأثر سرت 
بــتــوجــه الـــقـــذافـــي الـــجـــديـــد. فــقــد انــعــكــس هــذا 
املدينة االجتماعي،  التوجه سلبا على وضع 

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ســـــرت، املـــديـــنـــة الـــتـــي حـــضـــرت في 
عقود  أربــعــة  طيلة  الليبي  املشهد 
ــــن حـــكـــم أبــــــــرز أبـــنـــائـــهـــا،  مـــضـــت مـ
الــعــقــيــد الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، تـــعـــود إلــى 
الواجهة من جديد بعد أربع سنوات من مقتله 
فيها. وتقع املدينة األكثر جــداًل في األوســاط 
الليبية والدولية على ساحل البحر املتوسط. 
تــشــرف عــلــى خليج ســـرت، األكــبــر فــي الــبــاد، 
ليبيا  بــن شــرق  وتقع على مسافة متوسطة 
وغربها. وبحسب آخر إحصاء سكاني رسمي 
عام 2010، يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة. 
وتكتسب املدينة أهمية استراتيجية لوقوعها 
ــبـــاد، وكــونــهــا نــقــطــة تقاطع  فـــي مــنــتــصــف الـ
وبن  بينها  تربط  معقدة،  مــواصــات  لشبكة 
املــنــاطــق واملــــدن املـــجـــاورة، إضــافــة إلطالتها 
ــة املـــمـــتـــدة إلــى  عــلــى صـــحـــراء لــيــبــيــا الـــواســـعـ
الجنوب. وتزداد أهمية موقعها كونها تشرف 
الــذي  الــشــمــالــي،  النفطي بشقيه  الــهــال  عــلــى 
تتناثر فــيــه مــوانــئ الــتــصــديــر، والــصــحــراوي 

الغني بحقول وآبار النفط.
القريبة منها تدل على  األثرية  املواقع  بعض 
ــا وأهــمــيــتــهــا فــــي الــــتــــاريــــخ. وتــشــيــر  ــذورهــ جــ
ــى أن والتـــهـــا  ــ خــصــائــصــهــا الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة إلـ
باشروا، اعتبارًا من نهاية القرن التاسع عشر، 
بتوطن أبــرز القبائل العربية في ســرت، مثل 
أوالد سليمان والــقــذاذفــة وورفــلــة والــفــرجــان 
ومعدان ولحسون واملــزاوغــة. وتكاد ال توجد 
إال ولها فروعها في ســرت، مما  ليبية  قبيلة 
جعلها على تــواصــل وثــيــق مــع كــافــة مناطق 

وأقاليم الباد.
ــات الــقــبــلــيــة  ــافــ ــخــ ــدم الــ ــ ــلــــى الــــرغــــم مــــن قــ وعــ
والحروب بن أوالد سليمان والقذاذفة وبروز 

وظــهــرت الــنــعــرات القبلية الــقــديــمــة بــن هــذه 
أوالد  مثل  التاريخين،  وخصومها  القبائل 
الذين  سليمان وقــبــائــل مــصــراتــة والــفــرجــان، 

شعروا باإلقصاء وبالتطاول على حقوقهم.

وكــــان مــن الــطــبــيــعــي أن تــشــهــد ســـرت تغييرًا 
كــبــيــرًا بــعــد انــــــدالع ثـــــورة فـــبـــرايـــر ضـــد حكم 
الــقــذافــي فــي عـــام 2011، كــونــهــا مسقط رأســه 
االقصائي لخصومه. هكذا  ومحور مشروعه 
ــفـــرجـــان  والـ أوالد ســلــيــمــان  قـــبـــائـــل  ــاركــــت  شــ

القذافي.  ضد  القتال  في  بفعالية،  ومصراتة، 
ــقــــذافــــي، ســيــطــر عـــلـــى مــشــهــد  ــعـــد مــقــتــل الــ وبـ
املــديــنــة قــــادة قــبــلــيــون مـــن مـــصـــراتـــة، املــديــنــة 
األقــــوى ســيــاســيــا وعــســكــريــا فــي غـــرب ليبيا. 
ــــان الـــلـــواء خــلــيــفــة حــفــتــر انــقــابــه  وبــعــيــد إعـ
الــعــســكــري املـــعـــروف بــاســم »عــمــلــيــة الــكــرامــة« 
بشرق ليبيا، برز في سرت عامل قبلي جديد 
 
ً
سعى للسيطرة واملشاركة في قيادتها، ممثا
حفتر.  منها  يتحدر  التي  الفرجان  قبيلة  في 
هذا األمر جعل املدينة تعكس الصراع الليبي 

ــثـــورة« وتمثله  بــن ثــاثــة مـــحـــاور: مــحــور »الـ
قبيلة أوالد سليمان وقبائل مصراتة؛ محور 
»االنقاب العسكري« وتمثله قبيلة الفرجان؛ 
ــديـــم« وتــمــثــلــه قبيلتا  ــقـ الـ ــام  ــنـــظـ ومـــحـــور »الـ

القذاذفة وورفلة.
لــلــقــوى  ــكـــن  يـ لــــم  ــام 2015،  ــ عــ مـــطـــلـــع  ــتــــى  وحــ
اإلسامية املتشددة في املدينة وجــود، سوى 
»جــمــاعــة أنــصــار  جــمــاعــات صــغــيــرة تــابــعــة لـــ
الشريعة«، التي نأت بنفسها عن املشاركة في 
حرب »الشروق« التي أطلقها املؤتمر الوطني 

ــام فـــي ذات الـــفـــتـــرة لــتــحــريــر املــــوانــــئ في  ــعـ الـ
الــهــال النفطي. فــي املقابل، شــاركــت فــي هذه 
قرابة  الــحــرب »قبائل مــصــراتــة« وهــي تمتلك 
التجاري  للميناء  باإلضافة  معسكرات  ثاثة 

الهام في سرت.
ــمــــر مــن  وأثـــــنـــــاء بــــــدء انــــســــحــــاب قــــــــوات املــــؤتــ
ــقـــذاذفـــة  ــروق، وجــــــدت قــبــيــلــتــا الـ ــ ــشـ ــ عــمــلــيــة الـ
ــة الـــفـــرصـــة ســانــحــة فـــي دعــــم جــمــاعــة  ــلــ وورفــ
»أنــصــار الــشــريــعــة« مــن خـــال إفــســاح املــجــال 
لــهــا لــلــســيــطــرة عــلــى مــعــســكــرات »الــســاعــدي« 

و»الــقــرضــابــيــة« واملـــقـــرات اإلداريـــــة، الــتــي تقع 
الــجــمــاعــة بيعتها  فــي أراضــيــهــا، لتعلن هـــذه 
االســامــيــة«  »الــدولــة  تنظيم  لزعيم  الرسمية 
)داعش(، أبو بكر البغدادي، في نهاية فبراير/

شباط 2015. ثم بدأت بالتوسع في السيطرة 
تــدريــجــيــا، مستغلة  املــديــنــة ومــا حولها  على 
االنقسام السياسي والصراع الدائر في الباد. 
املحيطة  املــنــاطــق  على  السيطرة  أن  والــافــت 
ففي مناطق  أشــكــااًل مختلفة.  اتــخــذت  بسرت 
والقداحية  القنديل  وأم  والنوفلية  بــوهــادي 

ــــي مـــنـــاطـــق تـــابـــعـــة لــلــقــذاذفــة  وبـــونـــجـــيـــم، وهـ
وورفــلــة، حصلت السيطرة بشكل سلمي، في 
حن سقطت مناطق هرواة وبويرات الحسون 
ــســــاح، كــونــهــا  ــقـــوة الــ ــا، بـ ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــكـ والـــوشـ
الــقــذاذفــة  أراضـــي خــصــوم  مناطق تقع ضمن 

وورفلة، في مقدمتهم قبائل مصراتة.
الـــلـــيـــبـــي  لـــــلـــــشـــــأن  مـــــتـــــابـــــعـــــون  يــــخــــفــــي  وال 
األهمية  ذات  املدينة  على  للصراع  تفسيرهم 
االستراتيجية، باعتباره مبنيا على التنافس 
الــقــبــلــي الــقــديــم، والـــــذي ال يــــزال مـــؤثـــرًا حتى 

اليوم. انطاقا من ذلك، يمكن تفسير اتجاهات 
هذا الصراع وتطور مواقف أبرز الاعبن فيه، 
على الشكل التالي: موقف قوات اللواء حفتر، 
التي تتمركز بالقرب من ســرت، بعدما كانت 
املتردد  باملوقف  يتأثر  إليها،  تقدمها  أعلنت 
املــديــنــة، ناهيك عن  الــفــرجــان، داخــل  لقبيلته، 
وقيادات  تقارب حفتر  املتزايد حول  الحديث 
الــقــذاذفــة. فــي املــقــابــل، تستثمر قبائل  قــبــائــل 
مــصــراتــة وجـــودهـــا تــحــت شــرعــيــة »املــجــلــس 
الرئاسي« لتتقدم بكل ثقلها العسكري باتجاه 
سرت، لكسر هيبة تنظيم »داعش«، وتقديم كل 
أشكال الدعم السياسي من خال ممثليها في 
واملجلس  الــوفــاق  لحكومة  الرئاسي  املجلس 
األعلى للدولة. وعلى الصعيد امليداني، فأغلب 
مــن قبائل  مــؤلــفــة  الــضــاربــة  العسكرية  الــقــوة 
مصراتة بسرت، حيث استطاعت االقتراب من 
حسم املعركة في وقت قياسي بحكم معرفتها 
بطبيعة األرض وعناصر النسيج االجتماعي 

القبلي باملدينة.
لم يعد خفيا أن قبائل ورفلة بالدرجة األولى 
القذاذفة توفر حاضنة اجتماعية  وفــروع من 
ــع قـــــرب حــســم  ــــش« فــــي ســــــرت. لـــكـــن مــ »داعــ ـــ ــ ــ ل
ــذا الــتــنــظــيــم، وانــتــصــار قــوات  املــعــركــة ضــد هـ
املجلس الرئاسي املؤلفة في أغلبها من قبائل 
مـــصـــراتـــة، والـــتـــي حــصــلــت أخـــيـــرًا، عــلــى دعــم 
عسكري جــوي مــن الــواليــات املتحدة، ال تــزال 
ســرت مرشحة لــصــراع آخـــر. صـــراٌع قــد ينتج 
عن بقاء قوة قبائل الفرجان التي يتحدر منها 
الــلــواء حفتر داخــل املــديــنــة، حيث تؤلف هذه 
القبلية نسبة تزيد عن 30 باملائة من املدينة، 
لـــجـــهـــة عـــــدد الـــســـكـــان واألراضـــــــــــي، وال تــــزال 
القبلين  حلفائها  مــع  قوية  بصات  تحتفظ 
وزويــة، وغيرهم ممن  املقارحة  مثل  القدامى، 
يؤلف العناصر املقاتلة ضمن القوات التابعة 
لحفتر واملــرابــطــة فــي مــواقــع غــيــر بــعــيــدة من 
ســرت، في حوض »زلــة مــرادة«، والتي تترقب 

نتائج املعركة الحالية.

تعّهد الجبوري بعدم ترؤس الجلسات حتى تثبت براءته )زياد محمد/األناضول(

خيبة أمل بعدم تعثر مشاورات الكويت )محمد حمود/األناضول(

معركة سرت تعيدها إلى واجهة المشهد الليبي )محمود تركية/فرانس برس(

تحتل مدينة سرت في التاريخ الليبي مكانة مميزة، ال سيما خالل فترة حكم معمر القذافي. 
ومستقبل ليبيا يتوقف، بال شك، على معركة تحرير المدينة من سيطرة »داعش«، التي تقترب 
من نهايتها بعدما أعلنت الغرفة اإلعالمية لعملية »البنيان المرصوص«، التي أطلقتها حكومة 

الوفاق الليبية الستعادة المدينة، ليل السبت األحد، عن بدء العد التنازلي للمرحلة األخيرة من 
العمليات العسكرية ضد بقايا التنظيم في المدينة. لكن الغموض يكتنف المرحلة المقبلة 

بسبب عمق التنافس القبلي في سرت ومحيطها
الغالف

من القذافي لـ»داعش« فحفتر؟

تمتلك قبائل الفرجان،
 التي يتحدر منها حفتر، 

نفوذًا قويًا

ممارسات القذافي 
أعادت إثارة النعرات 

القبلية القديمة 

رئيس كتلة التحالف 
البرلمانية أحمد المساري 

يعد األوفر حظًا

ينهمك الحوثيون 
وحلفاؤهم بترتيب 
وضعهم الداخلي

يستعد تحالف القوى 
العراقية لسيناريوهات 

ما بعد استجواب رئيس 
البرلمان سليم الجبوري، 
غدًا الثالثاء، ما جعله 

يطرح أسماء بديلة عنه 
في حال خلو المنصب

بعد 500 يوم على 
عمليات التحالف باليمن، 

يعود المتقاتلون إلى 
الميادين، خصوصًا عقب 

انتهاء مشاورات في 
الكويت من دون نتيجة

أعلنت قوات عملية »البنيان المرصوص«، أمس األحد، عن قرب إطالق 
للعملية  اإلعالمي  المكتب  وذكر  سرت.  معركة  من  األخيرة  المرحلة 
اجتماعات  في  العملية  »قادة  أن 
ــتـــعـــدادًا إلطـــالق  مــســتــمــرة اسـ
تحرير  عملية  من  األخيرة  المرحلة 
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  من  سرت 
اعترف  جهته،  مــن  ــش(«.  ــ )داعـ
ليبيا،  فــي  بهزيمته  ــش«  ــ »داعـ
وصفهم  من  بيان،  في  متوّعدًا 
إلى  قريبًا  بالعودة  بـــ»الــطــغــاة«، 
سرت ومدن أخرى، ومطالبًا أتباعه 

بـ»الثبات حتى تحقيق النصر«.

»داعش« يقرّ بهزيمته

تقرير خاص
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توافق المشاركون في مؤتمر »استراتيجية المقاطعة ضد إسرائيل«، 
الذي اختتم أعماله، السبت، في تونس، على ضرورة تفعيل المعركة 

االستراتيجية ضد االحتالل، فضًال عن توصيات لحركة المقاطعة

يدعو مشاركون 
أجانب، حضروا 

مؤتمر»استراتيجية 
المقاطعة في 

النضال ضد االحتالل 
ونظام األبارتهايد 
اإلسرائيلي: الواقع 

والطموح«، 
الدول العربية 

وتحديدًا الساسة 
الفلسطينيين إلى 

دعم حركات 
المقاطعة 

على جميع 
األصعدة، مطالبين 

الفلسطينيين 
بالتوحد حول 
رؤية واضحة 

لتحرير دولتهم من 
االحتالل

67
سياسة

ــدار الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري، وتــطــبــيــق حــق  ــ جــ
العودة«.

ــة فــــي جـــوهـــرهـــا  ــعـ ــاطـ ــقـ ــة املـ وتـــعـــتـــبـــر حــــركــ
مــعــركــة أخــاقــيــة مــن شــأنــهــا أن تــوفــر رأس 
مال سياسيا ورمزيا يصلح إلعــادة هيكلة 
الصراع ضد إسرائيل، ليس من منطق كونه 
صــراعــا عــربــيــا إســرائــيــلــيــا، بــل مــن منظور 
إنــســانــي ضــد كــيــان مــعــاد لحقوق اإلنــســان 

وملبادئ العدالة واملساواة.
بعد عشرين عاما من انطاق هــذه الحركة 
املــدنــيــة والــســلــمــيــة، أصــبــح مـــن الـــضـــروري 
جمع أبرز مكوناتها، وإخضاعها للتقييم، 
ــذا مــا  ــا فــــي تــفــعــيــلــهــا، وهــــ ــديـ والــتــفــكــيــر جـ
قـــام بــه »املـــركـــز الــعــربــي لــألبــحــاث ودراســــة 
الـــســـيـــاســـات«. فــقــد أجـــمـــع املـــشـــاركـــون في 
كثيرًا  أزعــجــت   BDS حركة 

ّ
أن على  املؤتمر 

األوســــاط اإلســرائــيــلــيــة والــصــهــيــونــيــة. كما 
املركز  التي أعدها  الورقة املرجعية  أشــارت 
أثــرت على االقتصاد  إلــى أن هــذه املقاطعة 
ــلــــي بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، إذ وصــلــت  اإلســــرائــــيــ
خـــســـائـــر املـــقـــاطـــعـــة األوروبـــــيـــــة ملــنــتــوجــات 
6 مليارات  إلى نحو  الزراعية  املستوطنات 
عــاَمــي 2013  بــن  الفترة  فــي  أميركي  دوالر 

و2014. 
ــة »فـــيـــتـــنـــز« الـــهـــولـــنـــديـــة  ــركــ واضـــــطـــــرت شــ
التعامل مع شركة املياه  للمياه إلى إيقاف 
عقدًا  التي خسرت  »مكوروت«  اإلسرائيلية 
وقاطع  أمــيــركــي.  دوالر  مليون   170 قيمته 
»دانـــس بــانــك«، أكــبــر بــنــوك الــدنــمــارك، بنك 
»هبوعاليم« اإلسرائيلي لتورطه في تمويل 

بناء املستوطنات.
ــاركــــون عـــــدم تــضــخــيــم أهــمــيــة  حــــــاول املــــشــ
األضرار التي لحقت باملصالح اإلسرائيلية، 
ه تم تعويضها بأشكال متعددة، 

ّ
باعتبار أن

لكنهم أشـــاروا إلــى الــخــوف األســاســي لدى 
األوساط اإلسرائيلية الذي يكمن في البعد 
املعنوي لهذه الحملة العاملية، وانعكاساتها 
املحتملة عــلــى شــرعــيــة إســرائــيــل حــن يتم 
تـــقـــديـــمـــهـــا لـــلـــعـــالـــم فــــي صـــــــورة اســتــعــمــار 

يشرف على عملية املقاطعة يرأسه مفوض 
عــام. وعلى الــرغــم مــن ذلــك، كانت تداعيات 
ــدًا، خــصــوصــا  ــ تـــلـــك الـــــقـــــرارات مــــحــــدودة جــ
بــعــدمــا وقــعــت بــعــض الــــدول الــعــربــيــة على 
اتفاقيات ســام مع إسرائيل، وبــدل أن يتم 
تفعيل املقاطعة انعكس املسار، إذ استبدل 

بتعاون اقتصادي مع الدولة العبرية.
ثم جاءت اتفاقيات »أوسلو« نتيجة عوامل 
عـــدة مــنــهــا، املــــأزق الــــذي وصـــل إلــيــه مسار 
الكفاح املسلح ليفرض البحث عن أساليب 
أخرى للمقاومة. في هذا السياق، تم اعتماد 
ــداء بــتــجــربــة جــنــوب  ــتـ أســـلـــوب املــقــاطــعــة اقـ
»األدوات  أهــم  بــن  مــن  باعتبارها  أفريقيا، 
الفلسطيني  للشعب  يمكن  التي  النضالية 
املـــعـــركـــة وأن  قــــيــــادة  فــــي  أن يــســتــخــدمــهــا 
القوى  مع  التحالفات  من خالها  يستعيد 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدمــيــة عــاملــيــا، كــمــا أنها 
فرصة  الفلسطيني  الشعب  أصــدقــاء  تمنح 
القيام بدور ما«. هكذا ولدت مبادرات عدة، 
أهمها؛ »الحركة العاملية ملقاطعة إسرائيل«، 
التي   BDS بكلمة  تلخص  أصبحت  والــتــي 
تــخــتــزل ثــــاث كـــلـــمـــات: املـــقـــاطـــعـــة، وفـــرض 

العقوبات، وسحب االستثمارات.

استقاللية حركة المقاطعة
ــّمـــت أغــلــب  ــــذه الـــحـــركـــة أنـــهـــا ضـ ــّيـــز هـ مــــا مـ
الجمعيات الناشطة في مجال املقاطعة، كما 
الحكومات  تجاه  استقالها  على  حافظت 
الوقوع  وتجنبت  الحزبية،  التنظيمات  أو 
واملجموعات  لألفراد  وأعطت  املركزية،  في 
ــادرة وفــــق أوضــاعــهــا  ــبــ حــريــة الــتــحــرك واملــ
إليها،  تنتمي  التي  البلدان  وخصوصيات 
إلـــى جــانــب اعــتــمــادهــا عــلــى مــبــدأ الــتــطــوع، 
املالية.  استقاليتها  على  بــذلــك  وحــافــظــت 
كــمــا اســتــنــدت الــحــركــة فــي مرجعيتها إلــى 
ــمــــي رقـــــم 194 الــــــذي أكـــــد عــلــى  الــــقــــرار األمــ
مـــشـــروعـــيـــة »الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي إنـــهـــاء احـــتـــال إســرائــيــل 
وتفكيك  الفلسطينية،  الــعــربــيــة  لـــألراضـــي 

استيطاني واحتالي ومناهض لكل قواعد 
ومبادئ حقوق اإلنسان.

ــنـــدوة ردود فــعــل األوســــاط  كــمــا رصــــدت الـ
اإلســرائــيــلــيــة فــي الــــدول الــغــربــيــة الغاضبة 
بـــــعـــــد اســـــتـــــجـــــابـــــة عــــــــــدد مــــــــن الـــــشـــــركـــــات 
لدعوات  الكبرى  االقتصادية  واملــؤســســات 
ــرًا خــطــيــرًا  ــك مـــؤشـ املــقــاطــعــة. ورأت فـــي ذلــ
الكيان  شرعية  فــي  التشكيك  احتمال  على 
الصهيوني داخل األوساط الغربية نفسها. 
ــــاس، بــــدأت هـــذه األوســــاط  وعــلــى هـــذا األسـ
إعامية وسياسية ضد حركة  بشن حملة 

املقاطعة.

في هذا السياق، استعرض بعض املشاركن 
أمثلة عدة من املعارك التي يخوضونها في 
أميركا وأستراليا.  بلدانهم، وفي مقدمتها 
»املركز العربي«  ويتخوف املدير التنفيذي لـ
في واشنطن، خليل جهشان، من االجتماع 
الــــذي يــعــقــده الــكــونــغــرس األمــيــركــي، فــي 8 
مواجهة  في  للنظر  املقبل،  سبتمبر/أيلول 
حركة املقاطعة، واتخاذ اإلجراءات املناسبة 
لــلــحــد مـــن تـــأثـــيـــرهـــا. ويــلــفــت جــهــشــان في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى احــتــمــال  حــديــث لـــ
مــن  مـــدعـــومـــة  األمــــيــــركــــيــــة،  اإلدارة  لــــجــــوء 
ــــى مـــعـــاقـــبـــة األكـــاديـــمـــيـــن  الــــكــــونــــغــــرس، إلــ

ــن لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة وطـــــــردهـــــــم مــن  ــ ــريـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ املـ
الــجــامــعــات، وإصــــدار عــقــوبــات مــالــيــة على 
اإلسرائيلية،  للبضائع  املقاطعة  الشركات 
بــحــجــة أن مـــا يـــقـــومـــون بـــه يــحــمــل طــابــعــا 

عنصريا ضد اليهود.

خلط متعمد
وياحظ أن الحملة اإلسرائيلية تستند إلى 
تعمد الخلط بن اليهود وبن مبدأ املقاطعة 
الــذي لــه ركــائــزه الحقوقية، إلثـــارة الخوف 
ر 

ّ
ــذ فـــي صـــفـــوف الـــــرأي الـــعـــام الـــغـــربـــي. وحــ

بــعــض املـــشـــاركـــن مـــن خــطــأ إدخـــــال الــبــعــد 

الديني في حملة املقاطعة حتى ال يستغل 
ذلـــك مــن قــبــل املــنــاهــضــن لــلــحــركــة. وبينت 
مداخات عدة أهمية املعركة القانونية التي 
يجب أن يخوضها املدافعون عن املقاطعة، 
وطالب البعض بــأن يستند ذلــك إلــى كثير 
من املعرفة بالجوانب التشريعية والتمكن 
مــن األدوات الــتــي تــســاعــد عــلــى كــســب هــذه 

املعركة األساسية.
ــــون فــي  ــــرطـ ــــخـ ــنـ ــ ــــون املـ ــــطـ ــــاشـ ــنـ ــ ــأ الـ ــيــ ــتــــهــ ويــ
هــــذه املـــعـــركـــة لــلــتــصــدي ملـــا ســيــقــدم عليه 
الــكــونــغــرس، وذلــــك بــاالســتــعــداد ملــواجــهــة 
الــتــشــريــعــات املــقــبــلــة، معتمدين عــلــى إبـــراز 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــــن هــــــذه الــ ــب الــــتــــعــــارض بـ ــ ــوانـ ــ جـ
ــــن حـــريـــة الـــــــرأي والــتــعــبــيــر،  املـــنـــتـــظـــرة وبـ
باعتبار أن طرد أي أكاديمي بسبب موقفه 
ــا الــعــنــصــريــة  ــيـــاســـاتـــهـ ــيــــل وسـ ــرائــ مــــن إســ
أميركا  فــي  التعبير  حــريــة  مــبــدأ  سيعرض 

لخطر حقيقي، بحسب جهشان.

عوائق مؤثرة
ــديــــر فـــرع  عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أشــــــــار مــ
العربي لألبحاث والـــدراســـات« في  »املــركــز 
تــونــس، مــهــدي املــبــروك إلــى الــعــوائــق التي 
أثــرت على حركة املقاطعة، وهي نابعة من 
داخل املنطقة العربية وليست من خارجها. 
القائمة  املفارقة  فــي  األول  العائق  ويتمثل 
ــاع عــــن حــركــة  ــدفـ ــلـ بــــن صـــعـــود مـــلـــحـــوظ لـ
املقاطعة داخل األكاديمين والنشطاء داخل 
املجتمعات الغربية، مقابل حالة انكفاء تمر 
بها حاليا األوساط العربية. فاألكاديميون 
املدني منشغلون  املجتمع  العرب ونشطاء 
بــاألوضــاع املحلية، بما في ذلــك في الــدول 
العربية، مما جعل  بــالــثــورات  تــأثــرت  التي 
ــتـــراجـــع فــــي ســلــم  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ ــألـ املـــسـ

أولوياتهم.
الــذي  بالخلط  فيتعلق  الثاني،  العامل  أمــا 
أضّر بالقضية الفلسطينية نتيجة تصاعد 
ــتــــه بــعــض  ــارســ مــــوجــــة اإلرهـــــــــــاب الــــــــذي مــ
الجماعات املتشددة باسم اإلســام، والذي 
أحدث الكثير من التشويش وأضر بالعرب 

وبالقضية الفلسطينية. أّما الثالث، فيكمن 
العالم  بها  يمر  التي  االستقطاب  في حالة 
الداخل  أثــرت بوضوح على  والتي  العربي 

الفلسطيني بشكل ملحوظ.
وبعد سلسلة النقاشات توافق املجتمعون 

على نقاط عدة، أبرزها:
بحملة  إيمانهم  اســتــمــرار  على  التأكيد   ¶
إلــــى أهــمــيــة تفعيلها  املــقــاطــعــة، والــــدعــــوة 

خصوصا في ضوء السياقات الراهنة.
ــوافـــق عـــلـــى أن الـــنـــقـــاشـــات الــنــظــريــة  ــتـ ¶ الـ
وتـــوصـــيـــف الـــحـــالـــة هـــي الـــتـــي طــغــت على 
ــــات، ومــــع أهــمــيــة ذلــــك ومــــا وفــرتــه  ــــداخـ املـ
ـــن مـــعـــطـــيـــات كـــثـــيـــرة، إال أن  ــات مـ ــاقـــشـ ــنـ املـ
الــحــوار  تعميق  تقتضي  الــراهــنــة  املــرحــلــة 
حـــــول اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات املــــواجــــهــــة ووضــــع 

الخطط العملية.
¶ تم التسليم بأن لكل بلد له خصوصياته، 
ـــل مـــجـــمـــوعـــة أو شــبــكــة  ــالـــي عـــلـــى كـ ــتـ ــالـ وبـ
الــــظــــروف املــحــلــيــة لتحقيق  ــن  االنــــطــــاق مـ

نتائج أكثر فاعلية وقوة.
املقبلة ستكون  املرحلة  أن  على  التوافق   ¶
صعبة ومعقدة بسبب الجهود التي تبذلها 
ــة ملـــواجـــهـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ حـــالـــيـــا األوســـــــــاط اإلسـ
حركة املقاطعة، وهو ما يقتضي التصدي 
بكثير  املــحــاوالت  لتلك  والــفــعــال  الجماعي 
ــان بــعــدالــة املـــعـــركـــة، إلــى  ــمــ مـــن الــثــقــة واإليــ
فرص  توسيع  أهمية  على  التأكيد  جــانــب 

تحقيق مكاسب جديدة. 
¶ اعتبار املجتمعن أن الثغرة الرئيسية في 
قوية  غــيــاب حــركــات مقاطعة  الحملة  هــذه 
وفاعلة داخل املنطقة العربية. وتم في هذا 
الحاصلة  االنــقــســام  مخاطر  إبـــراز  السياق 
لــيــس فــقــط عــلــى األصـــعـــدة الــرســمــيــة وبــن 
العربية، ولكن أيضا داخــل املجتمع  الــدول 
الفلسطيني، إذ ال تزال السلطة الفلسطينية 
إسرائيل  ملقاطعة  مناهضة  مــواقــف  تتخذ 
اعــتــقــادًا منها بـــأن ذلـــك لــيــس فــي مصلحة 

القضية الفلسطينية.
¶ التأكيد على ضرورة الربط داخل العالم 
العربي بن النضال من أجل تفعيل مقاطعة 
إســرائــيــل وبـــن املــســألــة الــديــمــقــراطــيــة، ألن 
الــفــصــل بـــن الــبــعــديــن لـــن يـــخـــدم فلسطن 
وســيــعــطــي لــألنــظــمــة االســـتـــبـــداديـــة فــرصــة 

إضافية للمناورة واضطهاد شعوبها.
¶ تمت توصية النشطاء وشبكات املقاطعة 
بتجنب خلق تعارض بن املطالب املحلية 
املقاطعة، ألن  ملجتمعاتهم وبن مشروعية 
أي تــعــارض مــن هـــذا القبيل ســيــكــون على 

حساب هذه القضية.
¶ الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم الــتــورط فــي التعامل 
الــفــاشــي بحجة كونها  الــيــمــن  مــع أحــــزاب 
معادية إلسرائيل ألن ذلك من شأنه أن يؤثر 

على مصداقية حركة املقاطعة.
¶ التخوف من أنه في غياب مشروع وطني 
ــــداف واملــعــالــم، فــإن  فلسطيني واضـــح األهـ
سياسي  أفــق  بــا  تصبح  املقاطعة  معركة 

واضح.
 BDS الــتــأكــيــد عــلــى أن حــركــة املــقــاطــعــة ¶
إلــــى حــــزب أو حــركــة  ال يــمــكــن أن تــتــحــول 
سياسية تتولى قيادة الشعب الفلسطيني 
فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة، ولــكــنــهــا قـــــادرة عــلــى أن 
تكون قوة مكملة لتقوية املقاومة الشعبية 

على األرض.
¶ الدعوة إلى إنهاء الخافات بن مختلف 
ــلـــة فــــي مــــجــــال املـــقـــاطـــعـــة،  الـــهـــيـــئـــات الـــفـــاعـ
ــــن أهــمــهــا  خـــصـــوصـــا داخــــــل فــلــســطــن، ومـ

»الحملة الوطنية للمقاطعة«.

مؤتمر مقاطعة إسرائيل

التحديات بعيون غير عربية

سلزاك  بيتر  األسترالي  المفكر  قّدم 
بعنوان  المؤتمر  خــالل  محاضرة 
أستراليا:  في  المقاطعة  »حملة 
ــاج الــســيــاســي  ــتـــجـ ــاذج االحـ ــمـ نـ
اللوبيات  أّن  فيها  بيّن  الشعبي«، 
تسيطر  اإلسرائيلية  والجمعيات 
بشكل كبير على المشهد السياسي 
ما  أســتــرالــيــا،  فــي  والمجتمعي 
البيئة أمرًا  النشاط في هذه  يجعل 
عينه  الــوقــت  فــي  مشيرًا  صعبًا، 
بــروز  يمنع  لــم  األمــر  هــذا  أّن  ــى  إل
للقضية  مــســانــدة  مــجــمــوعــات 
ولحركة  عمومًا،  الفلسطينية 

مقاطعة إسرائيل بدرجة أقل.

دعم أسترالي رغم 
التضييقات

قراءة

مع الحدث

تونس ـ صالح الدين الجورشي

أنــهــى »املـــركـــز الــعــربــي لألبحاث 
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات« مــؤتــمــره 
الدولي الذي نظمه، بالتعاون مع 
فرعه في تونس، أول من أمس السبت، ملدة 
ثاثة أيام، في مدينة الحّمامات التونسية، 
تــحــت عـــنـــوان »اســتــراتــيــجــيــة املــقــاطــعــة في 
األبارتهايد  النضال ضــد االحــتــال ونــظــام 
اإلســرائــيــلــي: الـــواقـــع واآلفـــــــاق«، الــــذي عــّبــر 
جميع املشاركن فيه عن ارتياحهم العميق 
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ــيـــة، عـ ــالـ ــفـــعـ ــذه الـ ــ ــنـــجـــاح هــ لـ
محاولة البعض إجهاضها أو تعطيلها في 
اليوم األول من انطاق أعمالها. يعتبر هذا 
املــؤتــمــر فــرصــة تــم خــالــهــا تقييم الجهود 

المقاطعة معركة 
أخالقية إلعادة هيكلة 

الصراع ضد إسرائيل

استعدادات لمواجهة 
قرارات الكونغرس 

المرتقبة ضد الحركة

خطوة نحو إعادة تفعيل 
المعركة االستراتيجية

توسيع الدعم ومواجهة 
الضغوط ووحدة الفلسطينيين

الــتــي ُبــذلــت خـــال الــعــشــريــن عــامــا املاضية 
كما شكلت  اإلسرائيلية،  البضائع  ملقاطعة 
على  الحملة  هــذه  لتفعيل  مناسبة  الــنــدوة 
الــرغــم مــن الــعــوائــق واألزمــــات الكبرى التي 

تشهدها حاليا املنطقة العربية.

أول خطوة عربية
بــمــقــاطــعــة  املـــتـــعـــلـــق  األول  ــرار  ــ ــقـ ــ الـ وصــــــدر 
ــــدول الــعــربــيــة في  إســـرائـــيـــل عـــن جــامــعــة الــ
وطــالــبــت   .1945 األول  ديــســمــبــر/كــانــون   2
واملنظمات  املؤسسات  كل  يومها  الجامعة 
والتجار العرب برفض التعامل بالبضائع 
اإلســرائــيــلــيــة أو تــوزيــعــهــا أو اســتــهــاكــهــا. 
وبعد إعان قيام دولة إسرائيل عام 1948، 
تـــم تــشــكــيــل جـــهـــاز رســـمـــي تـــابـــع للجامعة 

أسئلة  ماليزيا  من  إسماعيل،  ناظري  محمد  واألكاديمي،  الباحث  نقل 
الماليزيين، قائًال في مداخلته بالمؤتمر، إّن »البعض يتساءل لماذا نقاطع 
والعرب  ويهودية  إسرائيلية  شركات 
أّن  وأضـــاف  مــعــهــا؟«.  يتعاملون 
العام  الرأي  من  مهمة  »قطاعات 
البديل  عن  اليوم  تتساءل  الماليزي 
ومن  إسرائيل،  مقاطعة  حالة  في 
على  المترتبة  الخسائر  سيعوض 
الماليزيين  اهتمام  عن  فضًلا  ذلك؟ 
كلها  وهي  االقتصادية،  بالمشاكل 
في  انخراطهم  من  تحّد  عوامل 

حمالت المقاطعة«.

أرشيد  أبــو  أسامة  واشنطن،  في  المقيم  الفلسطيني  الباحث  يلفت 
يفترض  العربية  »الدول  أّن  إلى  الجديد«  لـ»العربي  حديث  في  )الصورة(، 
ليست  عمليًا  لكنها  مقاطعة  أنّها 
تبادل  »أهمية  إلى  مشيرًا  كذلك«، 
ــن خـــالل الــمــؤتــمــرات  ــرات م ــخــب ال
معرفة  حول  كهذه  األكاديمية 
المقاطعة  حــركــة  ســيــر  كيفية 
واالستفادة منها من قبل المواطن 
إلى  الحاجة  أرشيد  العربي«. ويؤكد 
»صناعة تسمى المقاطعة تشمل 
والتوجهات  الشركات  من  الكثير 

المؤيدة لدولة االحتالل«.

هواجس وتساؤالت ماليزية

أهمية تبادل الخبرات

نعيم جينا: على الفلسطينيين التوحد حول مشروع واضح )العربي الجديد(

أجمع المشاركون على أّن حركة المقاطعة سلمية مستقلة )العربي الجديد(

في  فــريــدمــان،  ستيفان  السياسية،  الــعــلــوم 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــذه  ــعـ حـــديـــث مـــع »الـ
ــرات األكـــاديـــمـــيـــة مــهــمــة لــلــغــايــة في  ــمـ ــؤتـ املـ
معرفة اإلخــفــاقــات والــنــجــاحــات فــي قضية 
املقاطعة. فتبادل األفكار يمكن أن يؤدي إلى 
فعالية أكبر في كيفية أداء الدور، ومن املهم 
جدًا أن يتم دعم الشعب الفلسطيني بشكل 

تصل فيه رسائله ورواياته«.
وعن قضية الترابط والتشابه بن النضال 
ضد نظامي األبرتهايد في جنوب أفريقيا 
سابقا وفلسطن حاليا، يوضح فريدمان أن 
»النظامن يقومان على االضطهاد العرقي. 
ففي جنوب أفريقيا كان السود مضطهدين. 
وفي فلسطن، يجري اضطهاد غير اليهود. 
ناقشنا  لقد  الحالتن.  فــي  واضــح  التشابه 
في  اختاف  هناك  بالطبع  أكاديميا،  األمــر 
البلدين، لكن أخاقيا ال يوجد اختاف في 
االضطهاد ووسائله«. ويلفت فريدمان إلى 
ه لم تكن هناك في الحقيقة مفاوضات من 

ّ
أن

 الدولتن في السابق، »ربما هذا أمر 
ّ

أجل حل
مشوش بالنسبة إلى البعض. املفاوضات ال 
إال بن طرفن متساوين، ويتطلب  تجري 
ــراف بــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتــ الــــواقــــع االعــ

تونس ـ ناصر السهلي

شــهــد املــؤتــمــر الـــدولـــي الــــذي عــقــده »املــركــز 
الـــعـــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســـــــة الــســيــاســات« 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع فـــرعـــه فــــي تــــونــــس، والـــــذي 
أيــام، مختتما أعماله أول من  استمر ثاثة 
»استراتيجية  عــنــوان  تحت  السبت،  أمـــس، 
االحتال ونظام  النضال ضد  في  املقاطعة 
األبارتهايد اإلسرائيلي: الواقع والطموح«، 
مشاركة  التونسية،  الــحــّمــامــات  مدينة  فــي 
أكاديمية وتخصصية من مختلف القارات 
ملــنــاقــشــة واقــــع وتــحــديــات قــضــيــة املقاطعة 

لدولة االحتال.
آراء بعض  الــجــديــد«  »الــعــربــي  واستطلعت 
الــذي تطرق في  املشاركن في هذا املؤتمر، 
جلساته إلى عدد من املحاور، منها املقاطعة 
كاستراتيجية عمل وطني فلسطيني والرد 
ــاد الــقــانــونــيــة  ــعــ اإلســـرائـــيـــلـــي عــلــيــهــا، واألبــ
ــمـــات املـــقـــاطـــعـــة، وحــــمــــات املــقــاطــعــة  لـــحـ
ومــنــاهــضــة الــتــطــبــيــع فـــي الـــوطـــن الــعــربــي: 
 
ً
التاريخ واملسارات، ونماذج وحاالت، فضا

عن جلسة خاصة عن تجربة مقاطعة نظام 
األبارتهايد في جنوب أفريقيا.

تحديات توسيع المقاطعة 
وفي معرض حديثه مع »العربي الجديد«، 
يــوضــح الــكــاتــب األمــيــركــي، مــحــرر مــشــروع 
»غرايزيون«، ماكس بلومنثال، والذي يعد 
ــــزة«، أن الــتــحــديــات  فــيــلــمــا بــعــنــوان »قــتــل غـ
الــتــي يــواجــهــهــا فــي مــجــال الــعــمــل والــدعــوة 
املتحدة  الواليات  في  املقاطعة  إلى توسيع 
هــــــي »الـــــتـــــحـــــديـــــات ذاتــــــهــــــا الـــــتـــــي تــتــعــلــق 
باللوبيات، التي تنشط في مجال التمويل 
األمــوال  تشغيل  سياسات  فــي  واالستثمار 
 عضو 

ّ
بــشــكــل اســتــراتــيــجــي«. ويــضــيــف أن

ــركـــي يــجــد نــفــســه تحت  ــيـ الـــكـــونـــغـــرس األمـ
ــاك« )لـــجـــنـــة الــــشــــؤون الــعــامــة  ــ ــبـ ــ ضـــغـــط »أيـ
األمــيــركــيــة اإلســرائــيــلــيــة(، وعــمــل جــمــاعــات 
الضغط واملصلحة الذي يصب، على سبيل 

أفريقيا والشرق األوسط في جنوب أفريقيا، 
الــذي يعنى بقضايا الشرق األوســط، نعيم 
جينا، إلــى الــقــول إن »مــثــل هــذه املــؤتــمــرات 
األكاديمية مهمة لكل حركة مناضلة. فهذا 
بمجموعات  لهم عاقة  أناسا  يجمع  األمــر 
الـــذي يناقش  الــهــدف  عمل تسعى إلــى ذات 
اإلخفاقات والنجاحات والتقييم الذي ال بد 

منه«. 
وعن النضال في جنوب أفريقيا وفلسطن، 
الــتــي عملت فيها  »الــظــروف  أن  يــرى جينا 
حــركــة الــتــحــرر فــي جــنــوب أفريقيا تختلف 
عـــن الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، إذ كـــانـــت حــركــات 
الــتــحــرر فــي ذروتــهــا فــي ذلــك الــوقــت، وأتــت 
بنتائج أكثر في أوروبا. اآلن إذا نظرنا إلى 
العنصرية،  نحو  أكثر  تتجه  فهي  أوروبــــا، 
ــغـــاق، واإلســامــوفــوبــيــا. بشكل عــام،  واالنـ
وناجحة  جيدة  استراتيجية  هي  املقاطعة 
لــدعــم ســيــاســي فلسطيني  لــكــنــهــا تــحــتــاج 

كبير«.
ــارة الــرئــيــس  ــزيـ ــر املـــديـــر الــتــنــفــيــذي بـ ــذّكـ ويـ
الفلسطيني إلى جنوب أفريقيا حيث التقى 
ــا،  بــنــظــيــره الــجــنــوب أفــريــقــي، جــاكــوب زومـ
وقـــــال األخـــيـــر إن »عـــبـــاس ال يـــدعـــم حــركــة 
BDS«، وهــــذا يــعــنــي مــشــكــلــة كــبــيــرة، وفــقــا 
مع  متعاطفة  »دولـــة   

ّ
أن إلــى  لجينا، مشيرًا 

القضية الفلسطينية يقول رئيسها لنا: هل 
تريدونني أن أذهب أبعد مما يريده رئيس 

السلطة الفلسطينية ذاته«؟
الفلسطينية  الــتــحــرر  حــركــة  جينا  ويــدعــو 
وكــــــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى دعـــم 
املقاطعة، مطالبا الفلسطينين بأن »يقدموا 
رؤيـــة مــوحــدة«. ويـــرى أن صعوبات كثيرة 
عــدم  »بــســبــب  الفلسطينية  الحملة  تــواجــه 
الــتــي  ــة  ــمــ الــــداعــ ــقــــومــــات  املــ امـــتـــاكـــهـــا ذات 
ــا«،  ــيـ ــريـــقـ ــنــــوب أفـ ــــي جــ ــــود فـ ــــسـ امـــتـــلـــكـــهـــا الـ
وهـــي الـــورقـــة الــتــي ركـــز مـــن خــالــهــا جينا 
الوطنية  للحركة  يمكن  الــتــي  الــرؤيــة،  على 
على  لــلــتــوحــد  بــهــا  تــخــرج  أن  الفلسطينية 

مشروع واضح حول العالم.

وليس مجرد مناقشة ما يمكن وما ال يمكن 
إلسرائيل التدخل فيه بحياة الفلسطينين. 
ما أعنيه هو إجبار إسرائيل على االعتراف 
بفلسطن. كل ما يثار عن أن حركة املقاطعة 
معادية للسامية هو مجرد هراء، وال تتجه 
الحركة سوى ضد سياسة دولة االحتال«.

الفلسطينية  التحرر  الفرق بن حركة  وعن 
وحركة تحرر جنوب أفريقيا، يقول األستاذ 
 »الـــحـــركـــة فـــي جــنــوب 

ّ
الــجــامــعــي ذاتــــــه، إن

أفريقيا لم تكن موّحدة، لكنها توحدت على 
ــذا األمــر  ــاواة فــي بــلــد واحــــد. هـ مــطــلــب املـــسـ

يختلف في فلسطن، إذ ال يوجد 
األفريقية  الـــدول  داخــلــي.  فلسطيني  اتــفــاق 
الاتينية دعمت مطالب  آسيا وأميركا  في 
ــر إلـــى األمــم  الــشــعــب األفــريــقــي ووصــــل األمــ
املتحدة إللغاء نظام الفصل العنصري، وهو 
تحد آخر للحركة الفلسطينية التي تحتاج 
لاعتماد على الشعوب بدل الحكومات، إذ 

يمكن للشعوب الضغط أكثر«، وفقا له.

ضرورة الدعم الفلسطيني 
للمقاطعة

مــن جــانــبــه، يــذهــب املــديــر الــتــنــفــيــذي ملركز 

ــد مــن  ــزيــ ــي مـــجـــال تــخــصــيــص املــ ــال، فــ ــ ــثـ ــ املـ
الداعمة  العسكرية  الصناعات  فــي  األمـــوال 

إلسرائيل.
ــه فــي  ــ ــ

ّ
يـــتـــأســـف الـــكـــاتـــب األمـــيـــركـــي عـــلـــى أن

ــاه  ــجـ ــد أي ضـــغـــط فــــي االتـ ــقـــابـــل ال يـــوجـ املـ
املؤيدين إلسرائيل   »هــؤالء 

ّ
إن إذ  املعاكس، 

يخسرونه.  ما  لديهم  ليس  الكونغرس  في 
ــقــدم لــهــم رحــــات مــجــانــيــة إلـــى إســرائــيــل، 

ُ
ت

والعديد منهم لديهم أعمالهم الخاصة من 
دون أن يعرفوا الكثير عما يدور في العالم 
الخارجي. ففي ظل حالة الجهل املطبقة التي 
يعيشها هؤالء، تعرض عليهم بروباغاندا 

إسرائيلية مؤثرة«، على حّد قوله.
ــب مــــاكــــس  ــســ ــحــ فـــــــي الـــــــطـــــــرف املــــــقــــــابــــــل، بــ
بلومنثال، ال يوجد أي اختراق للكونغرس 
ــعــــرف  ــ

ُ
ت أخـــــــــرى  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ ملــــؤســــســــات  أو 

الناشطن   
ّ
أن بتأييدها إلسرائيل، باعتبار 

يركزون  وجــدواهــا،  باملقاطعة  و»املؤمنن« 
أكثر على املنظمات االجتماعية، والحركات 
الــشــعــبــيــة، واملـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة األكــثــر 
ــاف إلــــــى ذلــــــــك، الـــتـــحـــدي  ــ ــــضـ ــا. ويـ ــتــــاحــ ــفــ انــ
التمويل، في  الــذي يغلق، بحجة  اإلعــامــي 
قن ناقدي دولــة االحــتــال، وذلك 

ّ
وجــه املعل

املؤسسات  إدارات  قبل  مــن  واضــح  بضغط 
اإلعامية، على حّد تعبيره.

الــواســع على  باطاعه  املــعــروف  بلومنثال، 
الشعب  حق  وتأييده  الفلسطينية  القضية 
الحركة  مــقــاربــة  عــن  يــتــحــدث  الفلسطيني، 
الوطنية الفلسطينية واملوقف من املقاطعة 
مقابل املواقف اإلسرائيلية الشرسة في هذا 
االتــجــاه، مع األخــذ بعن االعتبار إشكالية 
»حركة   

ّ
إن  

ً
قــائــا للمقاطعة،  العربي  الــدعــم 

الفلسطينية ليست مشاركة بشكل  التحرر 
مباشر في حركة املقاطعة

تستند  شعبية  حــركــة  فــاألخــيــرة   .)BDS(  
إلــى الــقــانــون الــدولــي، ولــو نجحت الحركة 
ملا رأينا هذه املعاناة التي يعيشها الشعب 
تــرى  لــذلــك  فــي قــضــم حــقــوقــه.  الفلسطيني 
ــد إلســــرائــــيــــل يـــقـــوم بـــكـــل مــا  ــؤيــ ــوبـــي املــ ــلـ الـ

 املسألة 
ّ
يستطيع لضرب هذا العمل. كما أن

يتم  اليهودي  الشتات  أن  لانتباه،  املثيرة 
أثرياء  إذ يقوم  الشباب،  اختراقه من خــال 
إلى  زيـــارة لهم  الــيــهــود بدعوتهم وتــمــويــل 

إسرائيل«.
في  الخاصة  تجربته  ذاتـــه  الكاتب  ويـــروي 
: »عندما كنت شابا تمت 

ً
هــذا الــشــأن قــائــا

دعـــوتـــي إلــــى إســـرائـــيـــل، لــيــس فــقــط بــهــدف 
ــلـــجـــؤون إلـــــى شــق  ــل يـ ــل، بــ ــيــ ــرائــ تـــأيـــيـــد إســ
التعرف على يهود آخرين وتشجيع التزاوج 
فـــي مـــا بــيــنــنــا. دعــنــي أخـــبـــرك شــيــئــا، هــنــاك 
أميركي قاموا بتلك  ألــف يهودي   300 

ً
مثا

الرحات، وهي نسبة كبيرة من الشباب إذا 
ما قورنت بأعدادهم. تلك مسألة ال يملكها 
األقــل ماليا، عدا  الفلسطيني، على  الجانب 
عن صعوبات الدخول إلى فلسطن وتحكم 
ــتـــال أمــنــيــا بــإبــعــاد أي شخص  دولــــة االحـ
يـــشـــعـــرون أنــــه آٍت لــلــتــضــامــن مـــع الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك تــقــوم 
منظمات سام أميركية بمثل تلك الرحات 
الــتــمــويــل ذاتـــيـــا«. ويــأمــل بلومنثال  إذ يــتــم 
ــكــــون هـــنـــاك قــــــــدرات عـــربـــيـــة، لــيــســت  أن »تــ
وأثــريــاء  مدنية  منظمات  مــن  بــل  حكومية، 
عـــرب وعــــرب أمــيــركــيــن، لــلــتــمــويــل والــقــيــام 
بمثل هذه الرحات على األقل إلى مخيمات 

الفلسطينين في الشتات«.

المقارنة بين تجربتين 
مـــن نــاحــيــتــه، يـــؤكـــد مـــديـــر مـــركـــز دراســـــات 
رودوس  جـــــامـــــعـــــة  فـــــــي  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
وجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، أستاذ 

إقرار بغياب أي اختراق 
لمؤسسات أميركية 

مؤيدة إلسرائيل
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المحطة األولى بالتوّسع الروسي

8 سنوات على 
اجتياح جورجيا

3 أسابيع من التحّوالت التركية

لغز شهرام أميري

استخدمت روسيا 
قوتها العسكرية في 

أوكرانيا وسورية

موسكو ـ رامي القليوبي

ــطــــس/ ــســ ــــن تـــــــاريـــــــخ 8 أغــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
قــــــررت  حــــــن  عـــــــاديـــــــا،   2008 آب 
روســـيـــا، ولــلــمــرة األولـــــى الــتــحــّرك 
عسكريا خارج حدودها منذ سقوط االتحاد 
جورجيا.  باجتياحها  تحديدًا  السوفييتي، 
ــك الــــتــــاريــــخ، بـــــــدأت الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة  ــ فــــي ذلــ
الــروســيــة بقصف أهـــداف فــي جــورجــيــا، وفي 
استخدام  روسيا  واصلت  الالحقة،  السنوات 
األوكرانية  األزمـــة  بــدء  عند  العسكرية  قوتها 
في عام 2014، تمهيدًا لضّم شبه جزيرة القرم، 
الــنــزاع بسورية في  وصـــواًل إلــى تدخلها فــي 

عام 2015، بعيدًا عن حدودها هذه املرة.
وجاء تحرك روسيا عسكريا في جورجيا، بعد 
قصف الــقــوات الــجــورجــيــة فــي الــيــوم السابق 
أوسيتيا  إقليم  عاصمة  تسخينفالي،  مدينة 
الجنوبية االنفصالي، املوالي لروسيا، ومقتل 
مــن 10 جنود حفظ ســالم روس. وأعلن  أكثر 
آنــذاك، دميتري ميدفيديف،  الروسي  الرئيس 
عــن بـــدء مــا أطــلــق عليه اســـم »عملية اإلرغـــام 
على السالم« في منطقة النزاع، التي استمرت 
حتى عــبــور الــقــوات الــروســيــة حـــدود إقليمي 
أبـــخـــازيـــا وأوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة، ودخــولــهــا 

األراضي الجورجية.
ــدء الـــهـــدنـــة فــــي 12 أغـــســـطـــس، ســــارع  ــ ــع بـ ــ ومـ
ســاركــوزي،  نيكوال  آنـــذاك،  الفرنسي  الرئيس 

ــام الــخــمــســة« بــعــد مــوجــة  ــ ــــرب األيــ وقـــعـــت »حـ
التوتر في املنطقة، منذ بداية عــام 2008،  من 
روسيا  بن  العالقات  تدهور  استمرار  وســط 
وجورجيا، منذ تولي الرئيس املوالي للغرب، 
ــام الــســلــطــة في  ــ مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، زمـ
الــبــالد، عقب ثــورة الــورد التي وقعت في عام 

التقارب مع  2003. وسعى ساكاشفيلي نحو 
الغرب وحلف األطلسي، وهو أمر أثار استياء 
روسيا التي لم تكن تريد حليفا أميركيا على 

حدودها«.
رامــاز  الــجــورجــي،  السياسي  املحلل  وُيــحــّمــل 
ساكفاريليدزه، السلطات الجورجية وروسيا 
ــغـــرب مــعــا املــســؤولــيــة عـــن وقــــوع الــحــرب.  والـ
ويقول ساكفاريليدزه في اتصال مع »العربي 
تبليسي:  الجورجية  العاصمة  مــن  الــجــديــد« 
»كان وقوع النزاع من مصلحة روسيا، ولكن 
لالستفزاز،  بسهولة  اســتــجــاب  ساكاشفيلي 

وهو رد فعل غير عقالني بأقل تقدير«.
أما ما يتعلق بمسؤولية الغرب، فيشير إلى أنه 
»سبق لبوتن التلويح بأن روسيا قد تعترف 

في  الجنوبية،  وأوسيتيا  أبخازيا  باستقالل 
إقليم  الغربية باستقالل  الــدول  اعترفت  حــال 
كــوســوفــو عــن صــربــيــا. وكـــان بــوتــن يــريــد أن 
باستقالل كوسوفو،  وباعترافه  بكلمته.  يفي 
حــــّرض الــغــرب بــوتــن عــلــى الـــعـــدوان، وبــذلــك 

يتحمل املسؤولية غير املباشرة عما حدث«.
وحول األساليب التي يمكن لجورجيا اللجوء 
إلــيــهــا الســـتـــعـــادة ســيــطــرتــهــا عــلــى أبــخــازيــا 
ساكفاريليدزه،  يعتبر  الجنوبية،  وأوسيتيا 
أن »على جورجيا مواصلة العمل على االرتقاء 
في  واالنـــدمـــاج  مواطنيها  معيشة  بمستوى 
هيئات االتحاد األوروبي، ومع مرور الزمن قد 
يوجه سكان اإلقليمن أنظارهم إلى جورجيا 

بداًل من روسيا كما هو الحال اآلن«.

8
سياسة

بعد ثماني سنوات 
على االجتياح الروسي 
لجورجيا، ورّد الفعل 

المحدود غربيًا، وّسعت 
روسيا من دائرة حراكها 
العسكري، في أوكرانيا، 

وفي سورية

لبّى مئات آالف األتراك دعوة أردوغان )كريم كوكاالر/األناضول(

أميري بعد عودته من واشنطن عام 2010 )عطا كيناري/فرانس برس(

ساكاشفيلي أثناء إحيائه ذكرى الحرب )فانو شالموف/فرانس برس(

إسطنبول ـ العربي الجديد

بن ليلة 15ـ ـ 16 يوليو/تموز املاضي، تاريخ 
املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة فـــي تــركــيــا، 
ويــــوم أمـــس األحـــــد، الــــذي خـــرج فــيــه مــئــات 
الـــشـــوارع فــي إسطنبول،  إلـــى  آالف األتــــراك 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــحــشــد الــجــمــاهــيــري الـــذي 
دعـــت إلــيــه رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي ســاحــة 
ــي، فـــي مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، تحت  ــابـ يــنــي كـ
أكثر  والشهداء«،  الديمقراطية  اسم »تجمع 
التي  من 20 يوما، كانت مليئة بالتحوالت 
ســـتـــرســـم مــســتــقــبــل تـــركـــيـــا خـــــالل املــرحــلــة 
املــقــبــلــة. وانــعــكــســت هــــذه الـــتـــطـــورات على 
السياسي  الوسط  في  مسبوق  غير  تقارب 
ـــرجـــم فـــي تــقــدم زعــمــاء 

ُ
الــتــركــي الـــداخـــلـــي، ت

الدولة  أبــرز مسؤولي  املعارضة إلى جانب 
املشاركن في الحشد وإلقائهم كلمات، فيما 
غـــاب رئــيــس حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، 
تأكيدًا على كالم  الدين ديميرتاش،  صالح 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، »عدم 

دعوة كل من يضع يده بيد اإلرهابين«.
وحرص أردوغان على مدى األيام املاضية، 
ــــذي يعد  ــــس، الـ عــلــى الــتــأكــيــد أن تــجــمــع أمـ
ــد املـــحـــاولـــة  آخـــــر تــجــمــع شــعــبــي مـــقـــرر ضــ
االنــقــالبــيــة، لــن يمثل أي حـــزب، بــل سيكون 
للتأكيد عــلــى املــوقــف الــتــركــي املــوحــد ضد 
الذين  لــذكــرى  وإحــيــاًء  االنقالبية،  املحاولة 
بلغ  إذ  لالنقالب،  مقاومتهم  خــالل  سقطوا 
عدد القتلى 238 شخصا في حن وصل عدد 
ألفن و197 شخصا. وتشير  إلــى  املصابن 

»العربي الجديد«  مصادر تركية مسؤولة لـ
إلى أن الشعب التركي لّبى التعليمات بعدم 
العلم  أو تنظيم، ســوى  رفــع أي علم لحزب 
التركي وصور الضحايا الذين قضوا خالل 

تصديهم لالنقالب الفاشل. وحول الحماية 
ألفا  أن نحو 15  املــصــادر  األمــنــيــة، تضيف 
من رجال األمن والشرطة خصصوا لحماية 
تفاديا ألي عمل  املكان  املتظاهرين وتأمن 
بــواخــر عسكرية  ثـــالث   عــن 

ً
محتمل، فــضــال

حربية راسية قبالة التجمع.
الــداخــلــي في  الــتــقــارب السياسي  وانــعــكــس 
تــركــيــا عــبــر عـــدد مــن الــخــطــوات، مــن بينها 
ــيــــس الــــــــــــوزراء الــــتــــركــــي، بــن  اســـتـــجـــابـــة رئــ
عــلــي يـــلـــدريـــم، لـــدعـــوة زعــيــم حــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو، بــإشــراك 
البرملان في اإلصالحات التي تلت املحاولة 
االنــقــالبــيــة، مــن خـــالل املــوافــقــة عــلــى إرســـال 
ــة الــــتــــي تــم  ــيـ ــعـ ــتـــشـــريـ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــراسـ ــ ــيـــع املـ ــمـ جـ
إصدارها بحكم حالة الطوارئ، إلى البرملان 
كقوانن  وإقـــرارهـــا  ملناقشتها  خــالل شــهــر، 
بـــعـــد بـــــدء الـــــــــدورة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــجـــديـــدة 
األول  أكتوبر/تشرين  فــي  التركي  للبرملان 
ــتـــركـــي عــن  ــنــــازل الـــرئـــيـــس الـ ــبـــل. كـــمـــا تــ ــقـ املـ
الـــدعـــاوى الــتــي رفــعــهــا ســابــقــا ضــد كــل من 
كلجدار أوغلو، وزعيم حزب الحركة القومية 
)يميني قومي متطرف(، دولت بهجلي، قبل 
الــــوزراء التركي على نفس  أن يــقــدم رئــيــس 
الدعاوى  جميع  عن  تنازل  بعدما  الخطوة 
يــقــارب 1500 شخص  التي رفعها بحق مــا 
ــتـــاب وصــحــافــيــون.  بــيــنــهــم ســيــاســيــون وكـ
بـــدوره، تــنــازل كلجدار أوغــلــو عــن الــدعــاوى 
التي كان قد رفعها على أردوغان بعد قيام 

األخير بالتنازل عن دعاويه.
ــوازاة الــتــأكــيــد عــلــى أهــمــيــة الــوحــدة  ــ وفـــي مـ
الـــداخـــلـــيـــة، فــــإن حــمــلــة تــطــهــيــر مــؤســســات 
ــم تـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــــدى األســـابـــيـــع  الــــدولــــة لــ
املاضية، فيما كشف وزير الداخلية التركي، 
إفكان آال، يوم األربعاء املاضي، أن إجمالي 
عدد املوقوفن في إطــار تحقيقات محاولة 
االنقالب الفاشلة، بلغ 25 ألفا و917 شخصا، 
بينهم 13 ألفا و419 شخصا صدرت بحقهم 

قرارات بالسجن على ذمة التحقيقات.
املؤسسة  داخــل  التطهير  وتــركــزت عمليات 
إصالحات  موجة  أكبر  رابــع  في  العسكرية 
تــتــعــرض لــهــا هـــذه املــؤســســة مــنــذ أكــثــر من 
ســبــعــة قــــــرون. ويــمــكــن تــقــســيــم اإلجـــــــراءات 
ــيـــم  ــراسـ الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي صــــــــدرت فـــــي مـ
تــشــريــعــيــة بــمــوجــب حـــالـــة الــــطــــوارئ الــتــي 
ــهــــر فــي  ــة أشــ ــدة ثــــالثــ ــ تــــم اإلعــــــــالن عـــنـــهـــا ملــ
األول متعلق  قــســمــن؛  إلــــى  الـــبـــالد،  عـــمـــوم 
وزارة  قامت  بعدما  االنقالبين،  بمحاسبة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة بــتــســريــح أكـــثـــر مـــن ثــالثــة 
آالف عــســكــري مـــن مــخــتــلــف الـــرتـــب، ســـواء 
»الــخــدمــة«  لــحــركــة  بالتبعية  املــتــهــمــن  مــن 
الله غولن، املتهم األول بإدارة  بزعامة فتح 
الذين  الضباط  مــن  أو  االنقالبية،  املحاولة 
لــم يــحــركــوا ساكنا  تــعــاونــوا معها أو ممن 
الهيكلة،   مــن  الــثــانــي  القسم  أمــا  ملقاومتها. 
الــجــيــش« وتحويله  أنــيــاب  »بــنــزع  فيرتبط 

إلى مؤسسة كباقي مؤسسات الدولة.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــة  ــيـ ــرانـ مــــع إعــــــالن الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة اإليـ
إعدامه، رسميا، تكون قضية العالم النووي 
اإليراني شهرام أميري، قد طويت بالنسبة 
للسلطات اإليرانية بعدما أثار جداًل واسعا 
منذ اإلعــالن عن اختفائه في السعودية في 
عـــام 2009 ثـــم ظـــهـــوره فـــي أمــيــركــا ومـــن ثم 
ــران فـــي عـــام 2010 وإعـــدامـــه  ــ عـــودتـــه إلـــى إيـ

أخيرًا بتهمة »بيع أسرار ألميركا«.
وأعــلــن املــتــحــدث بــاســم الــســلــطــة القضائية 
ــه تــــم تــنــفــيــذ  ــ ــئــــي، أنـ ــة، مــحــســن أجــ ــيــ ــرانــ اإليــ
حـــكـــم اإلعــــــــدام بـــحـــق أمــــيــــري، بـــعـــد تــوجــيــه 
تــهــم لـــه تــتــعــلــق بــتــســريــب مــعــلــومــات مهمة 
تــرتــبــط بــاألمــن الــقــومــي اإليـــرانـــي لــلــواليــات 
املـــتـــحـــدة. وأضـــــاف أجـــئـــي، فـــي تــصــريــحــات 
ــان  ــــس األحــــــــد، أن أمــــيــــري كـ ــة، أمــ ــيـ ــافـ صـــحـ
يعتقد أن االستخبارات اإليرانية غير قادرة 
من  ذهــابــه  كيفية  أو  يفعله  مــا  معرفة  على 
أن حكم  إلــى  أميركا، مشيرًا  إلــى  السعودية 
ــي إحــــــدى املــحــاكــم  اإلعـــــــــدام صـــــدر بــحــقــه فــ

اإليرانية ثم أيدت املحكمة العليا الحكم.
حظي  الـــذي  الرسمي  االستقبال  يضع  ولــم 
به أميري، في طهران بحضور مساعد وزير 
آنـــذاك، حسن قشقاوي،  اإليــرانــي  الخارجية 
فــور عودته  اعتقل  إذ  حــولــه،  للشكوك  حــدًا 
فيما  ومستمرة،  مكثفة  لتحقيقات  وخضع 
ــرانـــي الــســابــق،  اعــتــبــر وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـ
منوتشهر متكي، في تلك الفترة أنه »يجب 
ــان يــفــعــلــه أمـــيـــري لــعــامــن في   مــعــرفــة مـــا كــ

 أم ال«.
ً
أميركا ومن ثم التأكد إن كان بطال

أميري من مواليد عام 1978 خريج جامعة 
ــيــــة، وهـــــــي جـــامـــعـــة  ــنــــاعــ مــــالــــك اشــــتــــر الــــصــ
ــاع والــــقــــوات املــســلــحــة  ــدفــ تــابــعــة لـــــــوزارة الــ
النووين  البالد  علماء  أحد  اإليرانية، وهو 
املــتــخــصــصــن بــعــلــم الــنــظــائــر املــشــعــة. عــام 

2009، ذهب أميري ألداء مناسك العمرة في 
السعودية، واختفى هناك في ظروف مريبة. 
أنه  في حينه  اإليرانية  املواقع  نقلت بعض 
الــواليــات املتحدة، لكنه  إلــى  ــقــل 

ُ
طف ون

ُ
اخت

عــاد إلــى الــبــالد بعد 14 شــهــرًا، بعدما لجأ 
السفارة  اإليرانية في  لقسم رعاية املصالح 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي أمـــيـــركـــا وطـــلـــب الـــعـــودة 
الــنــووي، بشكل  العالم  تــم استقبال  لــبــالده. 

رسمي، لكنه اعتقل أيضا فور عودته.
فــي وقـــت الحـــق، ذكـــرت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة 
ــطــف فـــي الــســعــوديــة وُســلــم 

ُ
أن أمـــيـــري اخــت

كثيرة  دولية  اعتراضات  وسجلت  ألميركا، 
عــلــى األمــــــر، وهــــو مـــا نــفــتــه واشـــنـــطـــن بعد 
فــتــرة مــن الـــزمـــن. وقــالــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
األميركية السابقة، آنذاك، هيالري كلينتون، 
إلــى أمــيــركــا ويستطيع  إنــه »حــضــر بنفسه 

مغادرتها متى شاء«. 
وبعد اختفائه في السعودية، ذكرت وسائل 
إعالم أميركية أن أميري كان يعمل ملصلحة 
هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، وطلب اللجوء 
رسميا إلى أميركا، إال أن رئيس هيئة الطاقة 
علي أكبر صالحي أعلن، سابقا، أن الرجل لم 

يكن موظفا في هذا املكان.
األميركية  اإلعالمية  املــواقــع  بعض  وعـــادت 
ــــدت أنـــه مــنــح مــعــلــومــات ثــمــيــنــة تتعلق  وأكـ
ــنــــووي لــالســتــخــبــارات  بــبــرنــامــج الـــبـــالد الــ
األمـــيـــركـــيـــة، مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة خــيــالــيــة. 
وتناقلت وسائل إعالم أخرى سيناريوهات 
بأنه جاسوس عمل  اتهمه  أخــرى منها من 

ملصلحة واشنطن. 
إيـــرانـــيـــا، تـــم الــتــعــامــل مـــع مــلــف أمـــيـــري، في 
ــه مــخــطــوف، وال ســيــمــا أنــه  حــيــنــه، عــلــى أنــ
ــاد إلــــى طـــهـــران أن الــبــعــض في  أكــــد حـــن عــ
أميركا عرضوا عليه مبالغ مالية والحماية 
االستخبارات  لكن  بقائه،  مقابل  السياسية 

اإليرانية شككت بهذا امللف منذ البداية.

الكبرى،  إسطنبول  بلدية  قامت 
بإغالق  األحد،  أمس  صباح  منذ 
كافة الطرق المؤدية إلى ميدان 
حافالت  وخصصت  كابيه،  يني 
محطات  من  المواطنين  لنقل 
التظاهرة.  مــيــدان  ــى  إل المترو 
قال  صــحــافــي،  تصريح  وفــي 
باش،  طوب  قادر  البلدية،  رئيس 
الحتضان  التحضيرات  كافة  إّن 
ــتــجــمــع جـــاهـــزة، ومــديــنــة  ال
إسطنبول ستظهر للعالم أجمع 
والوحدة  التكاتف  يكون  »كيف 
ضّد  الواحد  الشعب  أطياف  بين 

محاولة االنقالب«.

تجهيزات 
متكاملة

ميدفيديف  مــع  واتــفــق  إلــى موسكو،  للتوجه 
ورئيس حكومته آنذاك، فالديمير بوتن، على 
مبادئ التسوية السلمية عرفت باسم »خطة 

ميدفيديف ساركوزي«.
ــبــت على هــذا الــنــزاع الـــذي راح ضحيته 

ّ
وتــرت

والعسكرين،  املدنين  بــن  األشــخــاص  مئات 
عــــواقــــب ســـيـــاســـيـــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة خـــطـــيـــرة، 
تمثلت فــي خــروج جورجيا مــن رابــطــة الــدول 
املستقلة، واعتراف روسيا باستقالل أبخازيا 
ــــي 26 أغـــســـطـــس،  ــيـــة فـ ــنـــوبـ الـــجـ ــا  ــيــ ــتــ ــيــ وأوســ
وقــطــع الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــن روســيــا 
ــى الــســاحــة  ــ ــا، وعـــــــودة مـــوســـكـــو إلـ ــيــ وجــــورجــ
الــدولــيــة كــقــوة عسكرية، تــفــرض األمـــر الــواقــع 
في حال املساس بمصالحها. في هذا الصدد، 
يرى أستاذ العلوم السياسية بمعهد موسكو 
الحكومي للعالقات الدولية، كيريل كوكتيش، 
ل روسيا في جورجيا أسفر عن عودة 

ّ
أن »تدخ

قدرتها  وأثبت  الدولية،  الساحة  إلى  موسكو 
الــدفــاع عن مصالحها على كامل فضاء  على 

االتحاد السوفييتي السابق«.
»العربي الجديد«، إنه »قبل  ويقول كوكتيش لـ
عام 2008، كان حلف األطلسي يتوسع شرقا 
لالستخدام  أداة  إلــى  املتحدة  األمــم  وتحّولت 
أحـــادي الــجــانــب مــن قبل الــواليــات املــتــحــدة«. 
ويــضــيــف أنـــه »قــبــل عـــام 2008 كــانــت روســيــا 
تعتمد عــلــى الـــكـــالم، ولــكــنــهــا بــــدأت مــنــذ عــام 
2008 تدعمها باألفعال أيضا، وهو ما تجلى 
بـــوضـــوح فـــي تــدخــلــهــا فـــي كـــل مـــن أوكــرانــيــا 

وسورية«.
ــــن تــــصــــرف  ــ ــاب االخــــــــتــــــــالف بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وحـــــــــــول أسـ
األوكرانية  األزمتن  مع  تعاملها  في  موسكو 
والجورجية، وضّمها القرم )عام 2014(، وعدم 
ضـــم أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وأبـــخـــازيـــا، يــنــّوه 
أبخازيا وأوسيتيا  أنه »كانت  إلى  كوكتيش، 
الــجــنــوبــيــة تــســعــيــان لــنــيــل اســتــقــاللــهــمــا عن 
جـــورجـــيـــا فـــقـــط، بــيــنــمــا تــعــتــبــر الـــقـــرم أرضـــا 
دماء  فيها  أريقت  لروسيا،  وتاريخية  رمزية 
ــائـــة من  ــــوت أكـــثـــر مـــن 95 فـــي املـ ــيـــة وصـ روسـ
إلى روسيا«. وقد  سكانها لصالح االنضمام 

الحدثمتابعة
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أزمة دواء في مصر
القاهرة ـ محمد توفيق

ــديــــدة فــي  تــشــهــد مـــصـــر أزمــــــة جــ
نـــحـــو 1500  ــاء  ــفــ ــتــ األدويـــــــــــة الخــ
صـــنـــف مــــن الـــصـــيـــدلـــيـــات، مــنــهــا 
ــــدم والــقــلــب والــكــبــد  مـــا يــتــعــلــق بـــأمـــراض الـ
والسكري، فيما ظهرت سوق سوداء لبعض 
األدويـــــــــة الـــشـــحـــيـــحـــة، األمـــــــر الـــــــذي أرجـــعـــه 
ــى عـــدم  ــ مـــســـؤولـــون فــــي صـــنـــاعـــة الــــــــدواء إلـ
تــدبــيــر املـــصـــارف احــتــيــاجــات الــشــركــات من 
ــــدوالر األمــيــركــي مــنــذ نــحــو شــهــريــن، مما  الـ
أدى إلى تباطؤ استيراد املواد الخام الالزمة 

للصناعة.
وأعلنت اإلدارة املركزية للشؤون الصيدلية 
الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة، تــــوفــــيــــر 31 
يوليو/ خــالل  بالسوق  ناقصا  مستحضرا 
تــمــوز املــاضــي لــعــالج العديد مــن األمـــراض، 
الجهاز  وأمـــراض  املرتفع  الــدم  منها ضغط 
التنفسي، فيما أكدت غرفة صناعة األدوية 

بــاتــحــاد الصناعات أن عــدد األصــنــاف غير 
املــــوجــــودة بــالــصــيــدلــيــات يــصــل إلــــى نحو 

1500 مستحضر.
ووافــق مجلس الــوزراء منتصف مايو/أيار 
املــاضــي على زيـــادة أســعــار الـــدواء األقــل من 
30 جنيها ) 3.4 دوالرات( بنسبة 20%. وقال 
وزير الصحة، أحمد عماد الدين راضي، إن » 
انخفاض أسعار الدواء أدى الختفاء 4 آالف 
إنتاجها  الــشــركــات على  قـــدرة  لــعــدم  صنف 
أن  معتبرا  تكلفتها«،  ارتفاع  بسبب  محليا 

رفع األسعار يأتي في صالح املريض.
للمركز  التنفيذى  املدير  فــؤاد،  لكن محمود 
املصري للحق في الدواء، قال في تصريحات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن قــــرار رفــــع أســعــار  لـــ
الدواء كان هدفه القضاء على ظاهرة نقص 
املــســتــحــضــرات، إال أن هــنــاك اســـتـــمـــرارًا في 

نقص الدواء.
ــة األدويـــــــة  ــافــ وأضــــــــاف فـــــــؤاد أن أســــعــــار كــ
املـــســـتـــوردة ارتـــفـــعـــت بــســبــب صـــعـــود سعر 

صرف الدوالر، كما أن أسعار كافة األصناف 
البديلة املصنعة محليا زادت أيضا.

وتابع :»األدويــة غير املتوفرة بالصيدليات 
يــتــم طــرحــهــا فــي الــســوق الـــســـوداء بــأســعــار 
كبيرة، والحكومة تعلم ذلك، فهناك أصناف 
مقارنة   %1000 مــن  بأكثر  أســعــارهــا  قــفــزت 
بسعرها الرسمي«. وبحسب أحمد العزبي، 
رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة األدويـــــــة فـــي اتــحــاد 
استيراد  في  تراجعا  فإن هناك  الصناعات، 
املواد الخام الالزمة للتنصيع، لوجود عجز 
كبير فــي توفير الـــدوالر فــي املــصــارف، مما 
أدى إلـــى تــراجــع مــعــدالت اإلنـــتـــاج وظــهــرت 

أزمة نقص في األدوية مرة أخرى.
ــزبـــي فــــي تـــصـــريـــح خـــــاص أن  ــعـ وأضـــــــاف الـ
الثالثة بن  املــرتــبــة  الــــدواء فــي مصر يحتل 
الــدوالر  توفير  أولــويــة  لها  التي  القطاعات، 
بــعــد الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــطــاقــة، وذلــك 
لـــشـــراء الـــخـــامـــات الـــدوائـــيـــة واملــســتــلــزمــات 
الــطــبــيــة بــاعــتــبــارهــا ســلــعــا اســتــراتــيــجــيــة، 

وهو ما ال يحدث على أرض الواقع. وأشار 
إلـــى أن املــصــارف ال تــوفــر ســـوى 20% فقط 
مــن احتياجات الــشــركــات لــلــدوالر، وهــو ما 
الــســوداء  الــســوق  إلــى  اللجوء  يجبرها على 
ــك يــكــبــد الــشــركــات  لــتــدبــيــر مـــا يــلــزمــهــا، وذلــ
خــســائــر كــبــيــرة نــظــرًا ألن األدويــــــة ُمــســعــرة 
جــبــريــا، وال يمكن زيــــادة ســعــرهــا إال بــقــرار 
حــكــومــي. وتــبــلــغ اســتــثــمــارات األدويــــة نحو 
200 مليار جنيه )22.5 مليار دوالر(، حيث 
يوجد نحو 200 مصنع دواء في مصر، منها 
تحت  والــبــاقــي  بالفعل،  يعمل  مصنعا   132
اإلنشاء، وفقا لبيانات غرفة صناعة األدوية 

في اتحاد الصناعات.
ــم، نـــائـــب رئـــيـــس غــرفــة  ــتــ ــة رســ ــامــ وقــــــال أســ
صـــنـــاعـــة األدويــــــــــة، إنـــــه رغـــــم قــــــرار مــجــلــس 
الــــوزراء بــرفــع أســعــار األدويـــة قبل 3 أشهر، 
إال أن الــشــركــات واجــهــت أزمــة جــديــدة وهي 
الــــدوالر، ولــم تستطع توفير بعض  ارتــفــاع 

األدوية الناقصة.

لندن ـ العربي الجديد

قــالــت رئــيــســة الــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة، تــيــريــزا مــــاي، إن 
الـــحـــكـــومـــة قــــد تــــدفــــع تـــعـــويـــضـــات لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
مـــشـــروعـــات الـــغـــاز الـــصـــخـــري، فـــي مـــحـــاولـــة لتمهيد 
الطريق أمام قطاع يواجه العراقيل منذ سنوات جراء 
األضــرار  اإلنــتــاج، بسبب  لعمليات  املحلية  املــعــارضــة 
ــاي، فـــي تــصــريــحــات أمــــس، أن  الــبــيــئــيــة. وأوضـــحـــت مــ
جزءًا من حصيلة ضرائب مشروعات الغاز الصخري 
دراســة  تريد  أنها  للسكان، مضيفة  مباشرة  يدفع  قد 
خيار دفع تلك األموال مباشرة إلى املواطنن بدال من 

السلطات املحلية. وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا 
تحوز كميات كبيرة من الغاز الصخري، لكن عمليات 
اســتــخــراجــهــا تــواجــه صــعــوبــات فــي نــيــل املــوافــقــة من 
املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة نـــظـــرا لــلــقــلــق بـــشـــأن الــضــجــيــج 

والتأثيرات البيئية.
وهناك حقل واحد فقط للغاز الصخري في بريطانيا 
بالقرب من بالكبول في النكشير  اآلن  تم حفره حتى 
شــمــال غــرب الــبــالد، لكن عمليات االســتــخــراج توقفت 
في وقت الحق حينما تسببت في هزة أرضية، ونجم 
عـــن ذلــــك حــظــر عــمــلــيــات اإلنـــتـــاج ملــــدة 18 شـــهـــرًا عبر 
التكسير الهيدروليكي، وهو التكنولوجيا املستخدمة 

العام  املكامن الصخرية. وفي  الغاز من  في استخراج 
املاضي 2015، قال وزير املالية حينئذ جورج أوزبورن، 
الصخري  للغاز  ثــروة  الحكومة ستنشئ صندوق  إن 
ســيــتــلــقــى مـــا يــصــل إلـــى 10% مـــن إيــــــرادات الــضــرائــب 
املتحصلة من مشروعات الغاز الصخري، الستثمارها 

في املجتمعات املتأثرة من تلك املشروعات.
وقالت الحكومة إن الصندوق الجديد سيسلم ما يصل 
إلى 10 مالين جنيه إسترليني لكل مجتمع مستحق، 
لكنها لــم تــذكــر مــقــدار مــا ستتلقاه كــل أســـرة، غير أن 
وسائل إعالم محلية قالت إن ذلك قد يصل إلى 13 ألف 

جنيه إسترليني في بعض املناطق.

في  املتخصصة  ماكينزي«،  آنــد  »بيكر  وقـــدرت شركة 
في  لالستخراج  القابل  الصخري  الغاز  حجم  الطاقة، 

بريطانيا بحوالى 26 تريليون قدم مكعبة.
وقالت الشركة إن بريطانيا لن تتمكن من إحداث ثورة 
الــواليــات املتحدة  الــتــي حــدثــت فــي  غــاز شبيهة بتلك 
األميركية، حيث ال تزال صناعة الغاز الصخري تعاني 
تقنيات متعّددة  اإلنــتــاج. وتستخدم  ارتــفــاع كلف  من 
ــتـــخـــراج الـــغـــاز الـــصـــخـــري، مــنــهــا تــقــنــيــة تحطيم  السـ
الصخور بواسطة املاء القوي املضغوط، من أجل عمل 
شقوق كبيرة وكثيرة لكي تساعد على استخراج الغاز 

من بن طبقات الحجارة والصخور.

تعويضات في بريطانيا للمتضرّرين من الغاز الصخري

مصر توقف 
7 شركات صرافة

أصدر البنك املركزي املصري، 
أمس، قرارًا بشطب شركة صرافة 
نهائيًا وإيقاف 6 أخرى، لتالعبها 

في سوق الصرف واملضاربة 
بالعملة األميركية، فيما يواصل 
سعر الدوالر ارتفاعه في السوق 

السوداء رغم الحمالت األمنية 

املدعومة من املركزي. ونقلت 
وكالة أنباء الشرق األوسط 

الرسمية، عن مصدر مسؤول في 
البنك املركزي، قوله إن البنك قرر 

شطب شركة »برنت للصرافة« 
شطبا نهائيًا بسبب تعمدها 

تكرار املخالفات التي تضر 
بسوق النقد.وأضافت الوكالة 

أن القرار شمل أيضا إيقاف 4 
شركات ملدة عام كامل، وهي 

»الجمهورية للصرافة« و»ميراج 
للصرافة« و»الصباح للصرافة« 

و»الفاروق للصرافة«، كما تضمن 
إيقاف شركتني ملدة 6 أشهر 

هما »أبرامكو للصرافة« و»الديانا 
للصرافة«.

4.5 مليارات دوالر 
لمناجم فنزويال

عت الحكومة الفنزويلية 
ّ
وق

اتفاقات الستثمار مناجم مع 
ثماني شركات، بينها الكندية 

»كاناديان غولد ريزرف«، تبلغ 
قيمتها 4.5 مليارات دوالر، في 
وقت يشهد فيه اقتصاد البالد 

انهيارًا مع انخفاض أسعار النفط.
وقال الرئيس الفنزويلي 

نيكوالس مادورو، خالل توقيع 
هذه االتفاقات يوم الجمعة، مع 
مجموعات فنزويلية وأجنبية 

بينها الكندية »إينيرغولد«: 
»نوقع عقودًا بقيمة 4.5 مليارات 

دوالر تمتد لبقية العام 2016 
والعام 2017«. وتقع املشاريع 

في منطقة أورينوكو املنجمية، 
التي تضم احتياطات كبيرة من 

الذهب واألملاس والحديد والنحاس 
وغيرها.

بلومبرغ: أوبك 
لن تجمد النفط

ذكرت وكالة »بلومبرغ« 
االقتصادية، أمس، أن الدول 
األعضاء في منظمة البلدان 

املصدرة للنفط »أوبك« ليست 
لديها أية خطط للعودة إلى 
املفاوضات حول »تجميد« 

إنتاج النفط. وأفادت »بلومبرغ« 
بأن منتدى الطاقة الدولي، الذي 
سيعقد في الجزائر، في الفترة 

بني 26 و28 سبتمبر/أيلول املقبل، 
»سيناقش قضايا التعاون مع 

الدول خارج أوبك«.
وكانت صحيفة » وول ستريت 

جورنال« األميركية قد نقلت يوم 
السبت، عن مصادر في أوبك، 
أن الدول املصدرة للنفط يمكن 

أن تستأنف مناقشة مقترح 
»تجميد« اإلنتاج خالل قمة 

الطاقة، التي ستعقد في الجزائر، 
مشيرة إلى أن مصادر خاصة 

بها أكدت أن كال من فنزويال 
واإلكوادور والكويت، جاهزة 

ملناقشة هذه القضية.

أخبار

احتياطي الصين 
يهبط إلى 3.2 

تريليونات دوالر

النقد األجنبي تراجعت إلى 3.20 تريليونات دوالر في يوليو/  البلد من  أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني )املركزي(، أمس، أن احتياطيات 
تموز 2016، فاقدة 4.1 مليارات دوالر عما كانت عليه في الشهر السابق عليه. وكانت احتياطيات الصن، وهي األعلى عامليا، قد ارتفعت بقيمة 
13.4 مليار في يونيو/حزيران متعافية من أقل مستوى في 5 أعوام سجلته في مايو/ أيار. وقفز صافي مبيعات النقد األجنبي لبنك الشعب في 
يونيو/ حزيران ألعلى مستوى في 3 أشهر مع سعي البنك لحماية اليوان من التقلبات في السوق، نتيحة اقتراع بريطانيا بالخروج من االتحاد 

)Getty( .األوروبي
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تونس ـ فرح سليم

ال أثــــر لــبــعــض أصـــنـــاف الــســجــائــر 
التونسية في نقاط البيع املرخص 
لــهــا، والــنــتــيــجــة ارتـــفـــاع أســعــارهــا 
فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة وهـــجـــرة جــمــاعــيــة نحو 
السجائر املهربة. تلك هي استراتيجية أباطرة 
إلى  تعمد  الــتــي  تــونــس  فــي  املهربة  السجائر 
لدفع  املحلية؛  السجائر  مــن  الــســوق  تجفيف 
املــدخــنــني نــحــو ســجــائــرهــم الــتــي بــاتــت أكــثــر 
توافرا في األســواق من أي وقــت مضى، األمر 
الذي بات ينبئ بإنهاء سيطرة حكومية على 
قطاع السجائر دامت ألكثر من قرن من الزمن.
وبــالــرغــم مـــن أن الــســجــائــر تــعــد مـــن مــصــادر 
الــــــدولــــــة، إال أن  لـــخـــزيـــنـــة  ــائـــي  ــبـ الـــجـ ــــل  ــــدخـ الـ
املنتجات  حماية  عــن  عــاجــزة  تقف  الحكومة 
املحلية، بعد أن أحكم املهربون السيطرة على 
التوزيع وباتوا يتحكمون في تزويد  مسالك 

السوق حسب مصالحهم.
وتــخــضــع حــصــص تــوزيــع الــســجــائــر املحلية 
وبعض األصناف املوردة قانونيا إلى تنظيم 
املــالــيــة،  مــعــايــيــر تضعها وزارة  ُمــحــكــم، وفـــق 
حيث تتولى القباضات )هيئات تابعة لوزارة 

التبغ على أصحاب  تــوزيــع حصص  املــالــيــة( 
املـــحـــالت الــحــاصــلــة عــلــى تــراخــيــص، عــلــى أن 
يــتــولــى املــرخــص لــهــم بــتــوزيــع الــكــمــيــات على 
األكــــشــــاك ومـــحـــالت الــتــجــزئــة مــقــابــل هــامــش 
املهربة  السجائر  أبــاطــرة  ربــح محدد. ويعمد 
إلــى ربــط الصلة مع أصحاب رخــص الدخان، 
»القمارقية«، حيث  بـ  أو ما يعرف في تونس 
يشترون منهم كل الكميات مقابل هامش ربح 
أكــبــر مــمــا تــوفــره تــجــارة الــتــجــزئــة، ليحكموا 

سيطرتهم على السوق.
ويـــقـــوم تـــجـــار الــســجــائــر املــهــربــة فـــي مــرحــلــة 
ثانية، بتزويد األكشاك ونقاط البيع بكميات 
ضعيفة، معتمدين في ذلك على سياسة ضخ 
السلع »قطرة قطرة« مع زيادة األسعار، وهو 
ما يدفع املدخنني إلى الجنوح نحو السجائر 
املهربة بعد أن تطول رحلتهم في البحث عن 
سجائر الـ »20 مارس« وغيرها من األصناف 
املحلية التي يقبل عليها التونسيون عموما.

وقــال بشير غــســان، وهــو صاحب محل لبيع 
التبغ، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن مــا يقل عــن 5 
أنواع من السجائر تشهد عجزا في توفيرها 
مــنــذ أكــثــر مــن شــهــر، مــشــيــرا إلـــى أن األســعــار 

ارتفعت بنسبة 30% تقريبا.
ــاف غـــســـان، أن »حــيــتــان الـــدخـــان« -كــمــا  ــ وأضـ
ــمـــوا الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـوق  ــكـ ــهـــم- أحـ ــفـ وصـ
بتغلغلهم في مسالك التوزيع، مشيرا إلى أن 
لم  الــتــي  للمحالت  بالنسبة  بــات مقلقا  األمـــر 

تشارك في عمليات املضاربة.
ــاع أســـعـــار  ــ ــفــ ــ ــتــــحــــدث عـــلـــى أن ارتــ وشــــــــدد املــ

الـــســـجـــائـــر الــتــونــســيــة بــفــعــل املــــضــــاربــــة، هــو 
السبب املباشر للجوء املدخنني إلى السجائر 
املهرية، رغم اإلجماع على أضرارها الصحية 
وعـــــدم خــضــوعــهــا لــلــمــراقــبــة الــصــحــيــة، »بــل 
إن الــعــديــد مــن املــدخــنــني يــجــهــلــون مصدرها 

الحقيقي«. 
وتــجــمــع الــتــقــاريــر والــبــحــوث الــتــي أصــدرتــهــا 
وزارة الصحة على أن السجائر املهربة أو ما 
يــعــرف بـــ »الــــدزيــــري«، مــن األســبــاب املــبــاشــرة 
ــاز  ــهـ لــــإصــــابــــة بــــالــــســــرطــــان وأمــــــــــــراض الـــجـ
التنفسي، نتيجة احتوائها على نحو 4 آالف 
مادة سامة، وهو ما يكلف الدولة سنويا أكثر 
من مائة مليون دينار كتكاليف عالج وإقامة 
باملستشفيات، أي تقريبا ما تجنيه الدولة من 

أرباح من بيع التبغ.
تسعى  السجائر،  مهربي  نــفــوذ  تفاقم  وأمـــام 
الدولة إلى املحافظة على ما بقي من نفوذها 
فــــي الــــســــوق عـــبـــر زيـــــــادة اإلنــــتــــاج وتــحــديــث 

مصانع التبغ.
ــيــــد  ــبــــغ والــــوقــ ــتــ وقـــــــــال املــــــســــــؤول بــــوكــــالــــة الــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــة أحــــمــــد الـــنـــجـــومـــي لـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
الجديد«، إن مصانع التبغ رفعت في إنتاجها 
املــاضــيــة بنسبة 25%، فــضــال عن  الــســنــة  فــي 
ــة بــهــدف  ــيـ ــا مـــن املـــــادة األولـ ــهــ تــحــســني وارداتــ
املحافظة على جــودة النوعية، مشيرا إلى أن 
انقطاع  فــي  أيــة مسؤولية  الــوكــالــة ال تتحمل 
الــتــزويــد ملــحــالت الــتــجــزئــة. وشـــدد النجومي 
كثيرا  أثــرت  املهربة  السجائر  أن ظاهرة  على 
على عائدات الدولة، ما يستدعي وقفة صارمة 

من الجمارك لكبح جماح املهربني.
ويستخدم املهربون، وفق تصريحات لرئيس 
وحــــــدة الـــحـــراســـة والـــتـــفـــتـــيـــشـــات الــجــمــركــيــة 
سمير الحناشي، خطني أساسيني في تهريب 
تهريب  فــي  األول  الــخــط  الــســجــائــر، يستخدم 
في  تصنع  الــتــي  املــقــلــدة  التونسية  السجائر 
الــصــني والـــيـــونـــان، وتــمــر عــمــومــا عــبــر مصر 
للبالد  الشرقية  الجنوبية  الحدود  ثم  فليبيا 

الكويت ـ العربي الجديد

ــــذي اتــخــذتــه  قــــال الــبــنــك الـــدولـــي إن الـــقـــرار الـ
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بـــرفـــع أســـعـــار الــبــنــزيــن، 
واملقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع سبتمبر/

أيلول املقبل، يمثل خطوة جريئة نحو إصالح 
هو  بلد  فــي  واالقــتــصــاديــة  املالية  التشوهات 
الــدعــم على مستوى  األعــلــى عامليا فــي تقديم 
البنزين بنسب  الفرد. ورفعت الكويت أسعار 
تصل فــي املــتــوســط إلــى 80% على األصــنــاف 
ــة بــني  ــا أثــــــار ردود فـــعـــل رافــــضــ املــخــتــلــفــة، مــ
يعتبر  الدولي  البنك  لكن  الشعبية،  األوســاط 
أن القرار يتوافق مع رؤية الكويت في تعزيز 
التنوع  من  املزيد  وتحقيق  التنافسية  البيئة 
ــدولـــي في  ــتـــصـــادي. وقــــال مــديــر الــبــنــك الـ االقـ
ــد، إن أســـعـــار الـــوقـــود في  الــكــويــت، فــــراس رعــ
ــزال رخــيــصــة نــســبــيــا مــقــارنــة مع  ــ الـــبـــالد ال تـ
األســواق األوروبــيــة، رغم رفع أسعار البنزين 

وزيادة تكلفة تشغيل املركبات.
األنباء  لوكالة  فــي تصريحات  رعــد،  وأضـــاف 
تقدمه  الـــذي  الــدعــم  أن حجم  أمـــس،  الكويتية 
الكويت للطاقة يمثل عبئًا كبيرًا على خزينة 

الـــدولـــة، إذ تـــتـــراوح تــقــديــرات هـــذا الــدعــم بني 
3.1% و5.7% من الناتج اإلجمالي املحلي في 
البنزين  الكويت. ويــدخــل ملف زيـــادة أســعــار 
ضمن خطة الحكومة لترشيد اإلنفاق وخفض 
فاتورة الدعم في ميزانيتها التي تشهد عجزًا 
ماليا بلغ 9.5 مليارات دينار )31 مليار دوالر( 

في السنة املالية الحالية.
وأوضح مدير البنك الدولي، أن الدعم الضخم 
ــــان ســبــبــًا فــــي بــــروز  ــــذي تـــقـــدمـــه الـــكـــويـــت كـ الــ
اخـــتـــالالت واضـــحـــة فـــي االقــتــصــاد الــكــويــتــي، 
استهالك  نسبة  بارتفاع  يتعلق  فيما  خاصة 
الــطــاقــة الـــتـــي تـــزيـــد عــلــى املـــعـــدالت املــتــوقــعــة 
والطبيعية في دولة مثل الكويت بالنظر إلى 
نمو سكانها واقتصادها وظروفها املناخية.

وأشار إلى أن رفع أسعار البنزين في الكويت 
سيزيد من تكلفة تشغيل املركبات، مع األخذ 
فــي االعــتــبــار أن أســعــار الــوقــود فــي الــبــالد ال 
ــزال رخــيــصــة نــســبــيــًا؛ إذ إن ســعــر الــتــجــزئــة  تــ
أقــل من  يـــزال  ال  الكويت  فــي  للبنزين  الجديد 
نصف تكلفته فــي أوروبــــا وال يـــزال مــن أدنــى 

املعدالت خليجيًا.
امليزانية حاليا نحو  في  البنزين  ويبلغ دعم 
280 مليون ديــنــار، أي أقــل مــن 3% مــن حجم 
العجز، ونحو 9% من إجمالي الدعم بامليزانية 

البالغ ثالثة مليارات دينار.
ــم الــبــنــزيــن  ــ ــنــــوي الـــحـــكـــومـــة تــخــفــيــض دعـ وتــ
ــق خــطــة  ــ ــــالل 3 ســــنــــوات، وفـ بــنــســبــة 75% خـ
»إرنـــســـت أنـــد يـــونـــغ« الــتــي اعــتــمــدتــهــا وزارة 
ــــؤدي إلــــى رفــــع أســعــار  املـــالـــيـــة، وهــــو مـــا قـــد يـ

البنزين ألكثر من %100.
ويرى مدير البنك الدولي، ضرورة اعتماد آلية 
األولـــى  املــرحــلــة  فــي  الــطــاقــة  لتسعير  تلقائية 
بغية االنتقال إلى تحرير كامل ألسعار الطاقة 
العرض والطلب،  ومنظومة مبنية على قوى 
والتي تعتبر املنظومة األكثر فعالية لتجنب 

الدعم وحماية امليزانية العامة.

الرياض ـ العربي الجديد

اتـــســـعـــت دائــــــــرة أزمــــــة الـــعـــمـــالـــة فــــي شـــركـــات 
املقاوالت السعودية، لتصل إلى حد حرمانهم 
من التأمني الصحي، فيما دخل مفتي اململكة 
ــن مــغــبــة تــأخــيــر  ــذرا مـ ــحـ عــلــى خـــط األزمـــــــة، مـ
ــعـــت بــعــض املــســتــشــفــيــات عن  ــنـ ــتـ األجـــور.وامـ
استقبال حاالت مرضية من شركة »سعودي 
كل  الــعــمــل  وزارة  الــتــي قطعت عنها  أوجــيــه« 
الــخــدمــات نتيجة تــعــثــرهــا فــي ســــداد رواتـــب 
عــشــرات اآلالف مــن عــمــالــهــا ومــوظــفــيــهــا منذ 
على  املستشفيات  واشــتــرطــت  أشــهــر.  ثمانية 
املتأخرة  أوجيه، سداد مستحقاتها  سعودي 
قبل املــوافــقــة على عــالج أيــة حــاالت تصل من 
الشركة، فيما ال يزال مستقبل الشركة غامضا 
بــعــد تــواتــر األنـــبـــاء حـــول بــيــع نــحــو 60% من 

أسهمها، خروجا من األزمة التي تعيشها.
وعــلــى غــيــر الـــعـــادة، تــدخــل مــفــتــي الــســعــوديــة 
رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالعزيز 
بــن عبدالله آل الشيخ، فــي أزمــة الــعــّمــال، عبر 
فـــتـــوى قــــال فــيــهــا إن تــأخــيــر رجـــــال األعـــمـــال 
يتسبب  وأذى  »ظلم  العّمال  لرواتب  والكفالء 

في تعطيل املشاريع«.
وقال آل الشيخ في حديث إلذاعة القرآن الكريم 
العمل  السبت: »عقد  أول من أمس  السعودية 

يقتضي أن يتسلم العامل راتبه كل شهر، فإذا 
تأخر إلى أكثر من شهر فإن فيه ظلما وضررا 

وأذى عليهم وعلى أسرهم«.
ومــع طــول أمــد أزمــة تــراجــع أســعــار النفط في 
ــارات  ــ ــا يــتــبــعــهــا مـــن إشـ ــة، ومــ ــيـ الـــســـوق الـــدولـ
ــــول صـــعـــوبـــة ارتــــفــــاع أســـعـــار  مــتــخــصــصــة حـ
عندها  كانت  التي  مستوياتها  النفط صــوب 
صيف 2014، أّجلت السعودية، كباقي منتجي 
ــم، مـــشـــروعـــات ضــخــمــة فــي  ــالـ ــعـ الـــنـــفـــط فــــي الـ
املــقــاوالت  بشركات  أضــر  مــا  التحتية،  البنية 

التي كانت تتولى مسؤولية هكذا أعمال.
من جهتها، قالت صحيفة »عكاظ« السعودية 
نقال عن مصادر في شركة »سعودي أوجيه« 
انتهى في  الشركة  الطبي ملوظفي  التأمني  إن 
20 يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، وإن املــوظــفــني لم 
األشهر  خــالل  الطبي  الــتــأمــني  مــن  يستفيدوا 
ــدم ســـــــداد الـــشـــركـــة  ــعــ ــيـــة املــــاضــــيــــة، لــ ــثـــمـــانـ الـ

ملستحقات شركة التأمني.
وتـــعـــتـــبـــر »ســــــعــــــودي أوجــــــيــــــه« واحــــــــــدة مــن 
ــات املـــــقـــــاوالت فــــي دول الــخــلــيــج  ــركــ أكـــبـــر شــ
ولــهــا نــشــاطــات تشمل االتـــصـــاالت، والــعــقــار، 
والـــصـــيـــانـــة، وهـــــي مـــمـــلـــوكـــة لـــعـــائـــلـــة رئــيــس 

الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
»الــعــربــي الــجــديــد« مطلع  وقــالــت مــصــادر لـــ
ــاري إن »الـــشـــركـــة فــشــلــت في  ــبـــوع الـــجـ األسـ
إعــادة هيكلة الديون املتراكمة عليها، األمر 
مفاوضات جدية  فــي  للدخول  دفعها  الــذي 
مع أطراف متعددة لبيع ما يقارب 60% من 

أسهمها«.
ولم تتمكن الشركة، التي يعمل فيها أكثر من 
56 ألف موظف، من تعديل أوضاع موظفيها، 
حتى بعد بدء وزارة املالية بتسديد أجزاء من 
مستحقاتها، الستقطاع املصارف جزءًا كبيرًا 
مــن هـــذه األمـــــوال، حــيــث تــصــل ديـــون الشركة 

وفق مصادر مصرفية إلى 4 مليارات دوالر.

التهريب في تونس

)Getty( 56 ألف عامل في سعودي أوجيه

البنك الدولي: أسعار الوقود في الكويت رخيصة

السعودية... أزمة الرواتب تصل إلى التأمين الصحي

تجار السجائر ينهون سلطة 
الدولة على التبغ

الخالف بين الجزائر وفرنسا يتجاوز ساحات التحكيم الدولي

رغم أن الضرائب على 
السجائر تمثل أحد أهم 

مصادر الدخل في 
تونس، تعجز الحكومة 

عن حماية المنتجات 
المحلية، بعد أن أحكم 

المهربون السيطرة على 
مسالك التوزيع

طاقة مال وناس

عمالة

500
ــال«  ــوتـ ــّدر شـــركـــة »تـ ــقـ تـ
الضرائب  فاتورة  الفرنسية 
على »األرباح االستثنائية« التي 
الفترة  في  للجزائر  دفعتها 
إلــى   2006 ــن  م الــمــمــتــدة 
ماليين   305 بحوالي   2016
تطالب  جعلها  ما  دوالر، 
بغرامة  الجزائرية  الحكومة 

500 مليون دوالر.

تحقيق

300 مليون علبة سجائر 
مهربة تدخل األسواق 

التونسية سنويًا

الشركة الفرنسية كانت 
تتجنب الكشف عن أرباحها 

االستثنائية

الرسم على األرباح 
االستثنائية وّفر للجزائر 1.5 

مليار دوالر سنويًا

يدخل ملف زيادة أسعار 
البنزين ضمن خطة 

الحكومة لترشيد اإلنفاق

الجزائر ـ حمزة كحال

الــــتــــصــــريــــحــــات  حــــــــــرب  تــــــــــــزال  ال 
والــبــيــانــات مــتــواصــلــة بــني شركة 
»تـــوتـــوتـــال« الــنــفــطــيــة ونــظــيــرتــهــا 
ــررت  الـــجـــزائـــريـــة »ســـــونـــــاطـــــراك«، بـــعـــد أن قــ
املاضي،  يوليو/تموز  في  الفرنسية  الشركة 
ــــي بــحــق الـــجـــزائـــر؛ بسبب  طــلــب تــحــكــيــم دولـ
تغيير شــروط تقاسم الربح في عقود النفط 

والغاز منتصف العقد املاضي.
ويــرى مراقبون في الجزائر، أن توجه توتال 
إلى التحكيم الدولي بعد أكثر من 10 سنوات 
مـــن الـــصـــمـــت، يــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــخــلــفــيــات 
ــمــــالق الــنــفــطــي  ــعــ ــن طــــــرف الــ ــ واملــــــــنــــــــاورات مـ
الذي تمر  التوقيت  الفرنسي، فاختياره لهذا 
فيه الجزائر بظروف عسيرة جاء لحاجة في 

نفس مسؤوليها.
ــبــــر املــــــديــــــر الــــــعــــــام األســــــبــــــق لـــشـــركـــة  ــتــ ــعــ ويــ
أن  املجيد عطار  عبد  النفطية  »ســونــاطــراك« 
صــمــت »تـــوتـــال« لــعــشــر ســـنـــوات كـــان بسبب 
ــا فــي  ــهـ ــنـــحـــت لـ ــتــــي ُمـ ــع الــ ــاريــ ــشــ ــة املــ ــامـ ضـــخـ
ــرار صــفــقــة اســتــغــالل حــقــول  الــجــزائــر عــلــى غــ
»تــني فــوي- تبنكورت« و»حــمــراء«، والــيــوم ال 
في  تواجدها  انكماش  بعد  تخسره  مــا  تجد 
الــجــزائــر لـــ 35% مــن حــقــل الــغــاز »تـــني فـــوي - 
تبنكورت« جنوب شرقي الجزائر الذي ينتج 

14 مليون متر مكعب يوميًا.
أكبر  رأس  على  األول سابقا  الرجل  ويكشف 
»العربي  لـ  الجزائر بحكم تجربته  شركة في 
ــاء كــخــطــوة  الـــجـــديـــد« أن تـــحـــرك »تــــوتــــال« جــ
ــبــــار تــفــيــد  اســتــبــاقــيــة مـــنـــهـــا، بـــعـــد ورود أخــ
بتوجه »ســونــاطــراك« نحو طلب تعويضات 
مـــن »تــــوتــــال« جــــراء انــســحــابــهــا مـــن مــشــروع 
استغالل حقل الغاز »أهنات« جنوب الجزائر.
ودافـــع عبد املجيد عــطــار عــن »الــضــريــبــة عن 
الجزائر  أقرتها  »الــتــي  االستثنائية  األربـــاح 
قــرارا سياديا  قبل 10 ســنــوات، حيث اعتبره 
وعــمــلــت بــه الــعــديــد مــن الــــدول فــي مقدمتها 
الواليات املتحدة األميركية بعد تجاوز سعر 
تدعم  حــتــى  دوالر،   100 عتبة  الــنــفــط  بــرمــيــل 

الخزينة العمومية بأموال أخرى.
ــحـــدث ذاتــــــه إلـــــى ضـــعـــف قـــــدرات  ــتـ وأشـــــــار املـ

قائال:  الــدولــي،  التحيكم  قضايا  فــي  الجزائر 
»الـــجـــزائـــر ال تــــزال تــلــمــيــذا غــيــر مــوفــق فيما 
وبالتالي،  الــدولــي،  التحكيم  بقضايا  يتعلق 
وبالرغم من قانونية الضريبة التي فرضتها 
الحكومة على الشركات األجنبية، إال أنها ال 
اإلمكانيات  لضعف  دوليا  التفاوض  تحسن 

في مجال التحكيم الدولي«.

قانون 2006
واســـتـــنـــدت »تــــوتــــال« فـــي شــكــواهــا إلــــى عــدم 
قــانــونــيــة املـــــادة 101 مـــن قـــانـــون املــحــروقــات 
الصادر سنة 2006 والتي تلزم بتطبيق رسم 
االستثنائية  األربـــاح  على  للحسم  قابل  غير 
الــشــركــاء األجــانــب على حصة  الــتــي يحققها 
متوسط  يكون  عندما  بهم  الخاصة  اإلنــتــاج 
للبرميل،  دوالرا   30 يتجاوز  البرنت  أســعــار 
وذلك فيما يخص عقود الشراكة املبرمة بني 

»سوناطراك« وشريك اجنبي أو أكثر.
وقد بدأ تطبيق هذا الرسم منذ أغسطس/آب 
2006، وتبلغ نسبة الرسم حسب نفس املادة 

5% كحد أدني و50% كحد أقصى. 

ــل ســـــــداد هـــذا  ــ ــقــــوم »ســـــونـــــاطـــــراك« مــــن أجــ تــ
الرسم لدى الخزينة العمومية، بخصم كمية 
ــة ملــبــلــغ هــــذا الـــرســـم من  ــقـ ــوافـ املـــحـــروقـــات املـ
حصة إنتاج الشركاء األجانب املعنيني، وهي 
الــقــاعــدة الــتــي ظــلــت شــركــة »تـــوتـــال« تمتثل 
ألحكامها طيلة العقد األخير، فيما عارضت 
ــو« األمـــيـــركـــيـــة هـــــذه املـــــادة  ــ ــ ــاداركـ ــ ــ شـــركـــة »أنـ

وتوجهت قبل 5 سنوات إلى التحكيم الدولي، 
الـــتـــفـــاوض املــبــاشــر  الـــجـــزائـــر فــضــلــت  إال أن 
دفـــع  ــــى  إلـ بـــالـــجـــزائـــر  أدى  ــــذي  الــ ــــام 2012   عـ
بتروليوم«  »أنـــاداركـــو  لـــ  مــلــيــارات دوالر   4.4

األميركية.
وتـــقـــدر شـــركـــة »تــــوتــــال« الــفــرنــســيــة فـــاتـــورة 
التي  االستثنائية«  »األربــــاح  على  الــضــرائــب 
دفعتها للجزائر في الفترة املمتدة من 2006 
ما  دوالر،  مـــاليـــني   305 بـــحـــوالـــي   2016 إلــــى 
بغرامة  الــجــزائــريــة  الحكومة  تطالب  جعلها 

500 مليون دوالر.

توقيت مريب
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر الــنــفــطــي ســعــيــد بـــغـــول أن 
اخــتــيــار تــوتــال لــهــذا الــتــوقــيــت »غــيــر بـــريء«، 
فالشركة الفرنسية دفعت الرسم على األرباح 
بــــ »TPE« طيلة  ُيـــعـــرف  مـــا  أو  االســتــثــنــائــيــة 

العقد األخير.
ويرى بغول في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
أن الــشــركــة الــفــرنــســيــة تــحــركــت لــهــدفــني، إمــا 
لــتــوســيــع تـــواجـــدهـــا فـــي الـــجـــزائـــر مـــن خــالل 

الــجــزائــر حــتــى تمنحها  ولـــي ذراع  الــضــغــط 
والــغــاز،  النفط  واستغالل  للتنقيب  مشاريع 
اإليطالية  »ايــنــي«  شــركــة  منافسة  وبــالــتــالــي 
ــيــــرهــــا مــن  ــون« األمــــيــــركــــيــــة وغــ ــرتــ ــبــ ــيــ ــالــ و»هــ
أنــهــا تسعى  أو  الــعــاملــيــة،  النفطية  الــشــركــات 
للخروج من الجزائر بعد أن تأكدت أن املعاملة 
الحكومة  تخصصها  كانت  التي  التفضيلية 

للشركات الفرنسية قد انتهت مدتها.
 وتراجعت كمية إنتاج »توتال« في الجزائر 
من 41 ألف برميل يوميا إلى 23 ألف برميل، 
ــن اإلنــــتــــاج اإلجــــمــــالــــي فــي  ــادل 2% مــ ــعــ ــا يــ مــ

الجزائر.
وتــزامــن خـــروج »تــوتــال« مــع سحب الجزائر 
ــــذي  ــتــــغــــالل »الـــــغـــــاز الــــصــــخــــري« الـ ملـــلـــف اســ
الشركة  أغلب صفقات استغالله  حــازت على 
الغاز  إلــى دخــول عقود  بــاإلضــافــة  الفرنسية 
الـــجـــزائـــر والــعــمــالــقــة النفطيني  بـــني  املــبــرمــة 
الضائع، تجعل  بــدل  الوقت  مرحلة  العامليني 
حسب بعض القراءات خطوات »توتال« ضد 
الــجــزائــر تــحــمــل خــلــفــيــات وأســــــرارا تجعلها 
نــزاع  بــالــضــرورة مــا تظهر، أي مجرد  ليست 
بني شركة تبحث عن مصالحها ودولة تدافع 
عن ثرواتها، بل تتعداها لتصبح حرب بقاء 

في سوق يعاني الركود وتهاوي األسعار.
ــاذ الـــعـــلـــوم االقـــتـــصـــاديـــة في  ــتـ ويـــتـــســـاءل أسـ
جــامــعــة الـــجـــزائـــر عــبــد الـــرحـــمـــان عـــيـــة، حــول 
ــقــــول: »ملــــــــاذا يـــرتـــفـــع الــضــغــط  ــالــ الـــتـــوقـــيـــت بــ
الــيــوم على الــجــزائــر لتتخلى عــن هــذا املــورد 
املــالــي اإلضــافــي )يقصد الــرســم على األربــاح 
ماسة  في حاجة  وقــت هي  في  االستثنائية( 
ــا ألن الـــجـــزائـــر رفــضــت  ــمـ ــيــــه«. وتــــابــــع: »ربـ إلــ
مــراجــعــة عــقــود الــغــاز والــتــي تقتضي حتما 
تخفيض األسعار على اعتبار أن سعر الغاز 

مربوط بسعر النفط«.
 ويرى عية، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
أنــه ال يمكن إغفال عامل أخــر وهــو تخفيض 
الــجــزائــر لــوارداتــه خاصة الــقــادمــة مــن القارة 
ــة مـــالـــيـــة،  ــ ــ األوروبــــــيــــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــــن أزمـ
ــة فـــي يد  ــ ــا يــجــعــل الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة ورقـ مـ

حكوماتها للضغط على الجزائر«.
وبــنــفــس الــســيــاق وفــــي أول تــعــلــيــق لـــه على 
املوضوع، ملح وزير الطاقة إبان إقرار الجزائر 
االستثنائية« شكيب  األربــاح  »الرسم على  لـ 
خـــلـــيـــل، إلـــــى أن »تـــــوتـــــال« الــفــرنــســيــة كــانــت 
تتجنب التصريح باألرباح االستثنائية على 
عكس باقي املستثمرين األجانب في القطاع.

اإليطالية  »إيــنــي«  بشركتي  خليل  واســتــدل 
تعلنان  كانتا  اللتني  النرويجية  و»مــرســك« 
ــن هـــــذه األربــــــــــاح، فــــي إشـــــــارة إلـــــى تــحــايــل  عــ
الــشــركــة الــفــرنــســيــة عـــن الــتــصــريــح بـــاألربـــاح 

الرسم على  أن  االستثنائية.  وأوضــح خليل 
األرباح االستثنائية الذي تم فرضه في عهده 
عــلــى الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة، مــكــن الـــجـــزائـــر من 
ــرادات إضــافــيــة بــنــحــو 1.5  ــ االســتــفــادة مــن إيــ

مليار دوالر سنويا، بعد سنة 2005.
الجزائر بعدة استثمارات كبرى في  وقامت 
اإلجمالية،  املحروقات، بلغت قيمتها  مجال 
مليار   100 و2015، حوالى   2000 عامي  بني 

دوالر.
للجزائر  التصديرية  بالقدرات  يتعلق  وفيما 
الــغــاز، فقد ارتفعت إلــى مــا يقارب  فــي مجال 
 50 بينها  مــن  ســنــويــًا،  مكعب  متر  مليار   90
عــن طريق خطوط  مكعب سنويًا  متر  مليار 

األنابيب الثالثة املوجهة نحو أوروبا. »توتال« 
و»سوناطراك«

تواصلت حرب التصريحات بين »توتال« الفرنسية و»سوناطراك« الجزائرية، مع سحب األخيرة حق 
استغالل »الغاز الصخري« من الشركة الفرنسية، فيما يرجح مراقبون أن خطوات »توتال« ضد 

الجزائر تحمل خلفيات وأسرارًا غير تلك الظاهرة للعلن
»تيقنتورين« تستعيد طاقتها اإلنتاجية بنهاية العام

نفت الشركة النفطية النرويجية »شتات أويل« األخبار التي نشرتها 
الــجــزائــريــة »ســونــاطــراك«، والــتــي تــؤكــد فيها أن  الــشــركــة النفطية 
محطة »تيقنتورين« الغازية قد استعادت كامل طاقتها اإلنتاجية 
بعد تشغيل املصفاة الثالثة. وقد أكدت الشركة النفطية النرويجية، 
فــي بــيــان لــهــا تلقت »الــعــربــي الــجــديــد« نسخة مــنــه، أن »املــصــفــاة 
وذلــك  الحالية،  السنة  نهاية  قبل  اإلنــتــاج  تدخل سلسلة  لــن  الثالثة 
النفطية  الشركة  وكانت  جــديــدة«.  بمضخات  تجهيزها  يتم  حتى 
ــدت، الخميس املــاضــي، فــي بيان  الــجــزائــريــة »ســـونـــاطـــراك« قــد أكــ

نشرته الوكالة الجزائرية لألنباء، أن مركب إنتاج الغاز »تيقنتورين« 
الثالثة  املصفاة  انطالق  بعد  الكاملة  اإلنتاجية  طاقته  استعاد  قد 
بداية من 27 يوليو/تموز املاضي، وذلك بعد االنتهاء من عمليات 
اإلصالح ومراقبة إدماج األجهزة التي دامت سنتني. وكان مركب 
»إليزي«  التابعة ملحافظة  امناس«  »إن  بمدينة  الواقع  »تيقنتورين« 
ليبيا، قد تعرض لهجوم إرهابي مطلع سنة 2013،  الحدودية مع 
تبنته تنظيم »القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي« اإلرهابية، أدى إلى 

مقتل 38 شخصًا منهم أجانب.

التونسية. أما الخط الثاني للتهريب فيرتبط 
بـــالـــســـجـــائـــر األجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تــــأتــــي أســـاســـا 
ــارة الـــجـــزائـــر وتـــدخـــل عــبــر املــنــاطــق  مـــن الــــجــ
الحدودية للبالد أيضا، أي القصرين وقفصة.
الحناشي  تصريحات  وفق  املهربون،  ويعمد 

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى اســتــخــدام مخابئ 
السلع،  لتمرير  السيارات  داخــل  مهيأة  سرية 

مما تجعل من مهمة التفتيش أكثر تعقيدا.
وتؤكد مصالح جمركية أن حوالى 25 مليون 
علبة سجائر مهربة تدخل األسواق التونسية 

شهريًا، أي ما يعادل 300 مليون علبة مهربة 
سنويًا، فيما ترتفع خسائر البالد من إيرادات 
الــدولــة نحو  الــذي يوفر مليزانية  التبغ  قطاع 
1.3 مليار دينار )685 مليون دوالر( سنويا، 

إلى أكثر من %40.

السجائر المقلّدة تحتوي 
على 4 آالف مادة سامة، 
وفق وزارة الصحة 
التونسية )فرانس برس(

محطة غاز 
في عين 
أميناس بوالية 
إليزي الجزائرية 
)Getty(
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بنوعيها الدجاج والديك الرومي »حبش«، خسائر 
»ثمانية  الــدجــاج الحي بـ فــادحــة، إذ تم بيع كيلو 
شــواكــل« )دوالريـــــن( قــبــل رمــضــان املــاضــي، وهــذا 
التكلفة، بسبب فتح باب االستيراد  أقل من سعر 
ودخول الدجاج »الترف« الذي تراوح ثمن الكيلو 
املجمد منه بني 8 : 12 شيكل وهو ما يقل بكثير 

عن نظيره املنتج محليا الحي«.
ــزة لـــديـــه اكــتــفــاء ذاتـــي  ــد الــعــرجــا أن قـــطـــاع غــ ــ وأكـ
فــي إنــتــاج الــدواجــن، إذ تنتشر املـــزارع فــي جميع 
ــنـــني،  ــاع وضـــمـــن بـــيـــوت املـــواطـ ــطـ ــقـ مـــحـــافـــظـــات الـ
داعــيــا إلـــى وقـــف ومــنــع اســتــيــراد الــدجــاج املجمد 

اإلسرائيلي بجميع أنواعه.
ويتفق الخبير االقتصادي الدكتور ماهر الطباع، 
تجارة  غرفة  فــي  واإلعـــالم  العامة  العالقات  مدير 
يــرى أن من الخطأ  إذ  العرجا،  وصناعة غــزة، مع 
الـــفـــادح فــتــح األســــــواق الــغــزيــة عــلــى مــصــراعــيــهــا 
إلدخــال البضائع والسلع اإلسرائيلية، ويجب أن 
البضائع  مقننة، وتشمل  االستيراد  عملية  تكون 

ــتــــي لـــيـــســـت لـــهـــا بـــدائـــل  الــ
فلسطينية.

ــاع فـــي  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــطـ ــ ــ وأوضــــــــــــــــح الـ
»الــــعــــربــــي  ـــ تــــصــــريــــحــــات لــ
هـــذه  مـــثـــل  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــــســــلــــوكــــيــــات الـــخـــاطـــئـــة 
تــــــــــــــــحــــــــــــــــول املــــــــجــــــــتــــــــمــــــــع 
وقطاع  عامة  الفلسطيني 
ــه الــتــحــديــد  ــزة عــلــى وجــ غــ
إلــــى بــيــئــة اســتــهــالكــيــة ما 
ــتــــاج املـــحـــلـــي.  يـــضـــر بــــاإلنــ
تــغــيــيــب  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
حـــــمـــــايـــــة  لــــــــــجــــــــــان  دور 
الرقابة  ولجنة  املستهلك، 
االنقسام،  منذ  واملقاييس 

الــعــام  »قــبــل  قــائــال  الفلسطينية،  بـــاألســـواق  أضـــر 
2007 كانت أية سلعة مرشحة لالستيراد تتولى 
أمــرهــا اللجنتان املــذكــورتــان، ويــتــم دراســــة مــدى 
السلعة، ومـــدى مطابقتها  لــهــذه  الــســوق  احــتــيــاج 
للمواصفات الفلسطينية، وتأثيراتها على السلع 
املحلية، ثم يحدد شكل وكمية وماهية االستيراد«.
في  واملــعــابــر  التسويق  عــام  مدير  يؤكد  باملقابل، 
وزارة الــــزراعــــة بـــغـــزة، املــهــنــدس تــحــســني الــســقــا، 
ألــف طن  السابق 12  فــي  كــان يستورد  القطاع  أن 
والتي  إسرائيل سنويًا  املجمدة من  الــدواجــن  من 
الــدجــاج »الــتــرف« والــجــوانــج، لكن سياسة  تضم 
وتشجيع  املحلي،  املنتج  بدعم  الــجــديــدة  الــــوزارة 
القطاع، نتج عنها فترات منع  الدجاج في  تربية 
لالستيراد، بحيث انخفضت الكميات املوردة من 
دولة االحتالل إلى النصف تقريبًا، إذ وصلت إلى 

6000 طن في العام 2015.
على الرغم من مخاطر الدجاج »الِتِرف« الصحية 
وتأثيراته السلبية على السوق املحلية للدواجن، 
إال أن املـــواطـــن أحــمــد املـــصـــري وغـــيـــره مـــن فــقــراء 
القطاع، ينتظرون إعــادة فتح باب االستيراد، من 
أجل شراء كميات من الدواجن املجمدة وتخزينها، 
بسبب رخص أسعارها الكبير مقارنة مع الدجاج 
املعيشية  ظروفهم  مــع  وتماشيها  محليًا،  املنتج 

الصعبة والفقر املتفشي بينهم.
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الدجاج  مــن  آلــي آلالف  ذبــح  الــجــديــد«، عملية  »العربي  عليه  أظهر شريط مصور حصلت 
»الِتِرف«، تمت آليا في الهواء الطلق خارج مزرعة في النقب داخل فلسطني املحتلة عام 1948، 
بعد أن أصيبت بوباء وفقا ملصادر تعمل في املزرعة التي جرت فيها عملية الذبح، وبحسب 
املصادر التي صورت الفيديو فإن عملية الذبح تمت دون مراعاة ألي من شروط السالمة 
الصحية أو حتى تعاليم الشريعة اليهودية، إذ جرى نقل الدجاج املذبوح الحقا في شاحنة 
كبيرة غير مجهزة بوسائل التبريد إلى مسلخ، تمهيدا لتجهيزها وتعبئتها تحت تصنيف 

دجاج »ِتِرف« والذي بالطبع ال يأكل منه اليهود.
من جانبه، نفي مصدر خاص في وزارة االقتصاد الوطني في قطاع غزة أن يكون الدجاج 
»الِتِرف« غير صالح لألكل، إذ تصنفه وزارة االقتصاد على أنه دجاج مصاب بكسر أو به 
عيب خلقي، ويتم التخلص من الجزء املصاب، وبحسب املسؤول فإن الدجاج املصنف على 
أنها »ِتــِرف« يتم فحصه مخبريا في معامل وزارة االقتصاد بغزة للتأكد من صالحيته؛ 

وهو ما يخالف ما توصل إليه التحقيق عبر التحاليل املوثقة.
وبحسب املسؤول الذي رفض ذكر اسمه، فإن كال من وزارة االقتصاد والزراعة، تضعان 
ضوابط الستيراد هذه األنواع من الدواجن، الفتا إلى أنه في حال ارتفاع ثمن الكيلو غرام من 
الدجاج الحي املحلي عن »12 شيكال« أي ما يعادل »3 دوالرات«، يسمح باستيراد الدواجن 
املجمدة، أما عندما تكون األسعار أقل، يوقف إدخالها إلى القطاع لحماية املربني وتمكينهم 

من تسويق إنتاجهم.
وينص قانون الزراعة الفلسطينية رقم )2( لعام 2003 في الفصل األول من الباب الخامس 
على أن الــوزارة تعد نظامًا خاصًا بمراقبة صحة الحيوانات يصدره مجلس الــوزراء على 
واألسماك  البرية  والطيور  والدواجن  الحيوانات  »مراقبة صحة  التالية،  األمــور  يتضمن  أن 
والنحل وفحصها أو عزلها أو تلقيحها أو تطهيرها، مع حظر أو تنظيم عملية االستيراد، 

وتحديد نفقات ورسوم تلك العملية«.
من جانبه، يؤكد رئيس القسم الفني بدائرة حماية املستهلك، املهندس معني الحويحي ، أن 
الدائرة تراقب الدواجن املجمدة التي تصل من إسرائيل من لحظة وصولها معبر كرم أبو 
»العربي الجديد«: »هناك لجنة ثالثية  سالم التجاري، وحتى تسويقها للمستهلكني، قائال لـ
مكونة من وزارات الصحة والزراعة واالقتصاد الوطني متواجدة على معبر كرم أبو سالم 
باستمرار، وبمجرد وصول السلع خاصة املجمدات، تجرى أولى عمليات الفحص والرقابة 
عليها، وهو ما يسمى بـ »الفحص الظاهري«، ويتم من خالله التأكد من تماسك املنتج، وعدم 
تفككه، وأن رائحته سليمة، ولونه مالئم، وكذلك أن تاريخ الصالحية واإلنتاج مدونان بشكل 
واضح وسليم )ال يتم وضع الصالحية أو تاريخ اإلنتاج على الدجاج الترف وفقا ملا وثقه 
أنه سبق  إلى  الـــوزارة. ولفت  التحقيق(، ثم تؤخذ منه عينات للفحص في مختبرات  معدا 

وأتلفت كميات كبيرة من املجمدات على املعبر، ملخالفتها شروط السالمة املذكورة.
وأضاف الحويحي أن سلسلة من الفحوصات املخبرية تجرى للسلعة في مختبرات الوزارة، 
ويتم التأكد من نقلها بواسطة شاحنات مبردة، ومن ثم وصولها لثالجات التاجر الرئيسي 
وهي في وضع آمن صحيا، وهو ما يخالف ما وثقه معدا التحقيق من أن الدواجن املجمدة 

تعرض بشكل غير سليم في أسواق غزة ما يفقد تجمدها ويعرضها للتلف.
ويقول أكاديمي وخبير تغذية، رفض الكشف عن اسمه، إن رقاب وأجنحة الدجاج، التي يتم 
استيرادها من كيان االحتالل، تعد األجزاء التي تحقن بالهرمونات الضارة صحيا، والتي 
تساعد على نمو حجم الدجاج، وعند تعرض تلك األجزاء للحرارة تزداد خطورة الهرمونات 
التي تم حقنها بها، ويعد تناولها سببًا رئيسيا في اإلصابة بالجلطات واألورام السرطانية 

وأمراض السكري وضغط الدم.

ضوابط االستيراد 
ال تحّد من المخاطر

 غزة، رام اهلل ـ محمد الجمل
      أنس أبو عرقوب

ــرادات،  ــ تــوقــف األســـيـــر املـــحـــرر هـــالل جـ
ــد الــبــاعــة فـــي ســــوق الــشــاطــئ  ــام أحــ ــ أمـ
غرب مدينة غــزة، بعد أن لفت انتباهه 
زحــــام شــديــد وتــهــافــت مـــن الـــعـــشـــرات عــلــى شـــراء 
دواجــن إسرائيلية مجمدة رخيصة الثمن تسمى 
»الدجاج  )ِتِرف(، وتعرف محليا في أسواق غزة، بـ
الــطــريــف«. حــصــل جــــرادات بصعوبة بــالــغــة على 
ــدة، وعــقــب طهوها فــي منزله الحظ  دجــاجــة واحــ
أن مــذاقــهــا ســـيـــئ، مـــا اســـتـــدعـــى  قــيــامــه بفحص 
تاريخ اإلنتاج والصالحية، غير أنه صدم عندما 
لم يجد أي إشارة لتاريخ الصالحية أو حتى أثر 
لكلمة »كوشير«، بالعبرية )مذبوح وفقا لتعاليم 
هو  كما  بالعربية،  حــالل  أو  الــيــهــوديــة(  الشريعة 
معتاد، »ما يعني أنه ال مجال للتالعب في الدجاج 
طاملا أن اليهود سيأكلون منه«، كما يوضح هالل، 
بــرقــم هــاتــف الشركة  الـــذي شعر بالقلق، واتــصــل 
املصدرة واملدون على غالف الدجاجة البالستيكي 
الذي طبع عليه »دجاج طريف« باللغتني العربية 

والعبرية.
ــأة أن مــوظــفــة االســـتـــعـــالمـــات ردت  ــفـــاجـ كـــانـــت املـ
عــلــيــه، بـــأن هـــذا الــنــوع مــن الــلــحــوم الــبــيــضــاء غير 
مخصص لإسرائيليني، وأن رجال الدين اليهود 
لذلك  ومحرما،  نجسا  يعتبرونه  »الــحــاخــامــات«، 

تصدره إسرائيل إلى أسواق قطاع غزة.

ما هو الدجاج »النجس«؟
ــوراة هــبــيــت هــكــتــســار« لــلــحــاخــام  ــ وفـــق مــرجــع »تــ
شلومو بن ابــرهــام، فــإن الــدجــاج »الــِتــِرف« يعتبر 
نجسا ومحرما وال يجوز تناوله بحسب الشريعة 
إلــى كسر في أطرافه  اليهودية، لكونه قد تعرض 
أو بـــه إعـــاقـــة خــلــقــيــة، أو تـــم اصـــطـــيـــاده بــواســطــة 
ــوان« أو لــكــونــه دجـــاجـــا يقترب  ــيـ طـــرف ثــالــث »حـ
من املوت بسبب وباء ما. وشدد املرجع اليهودي 
ذبح  عــدم  على  كتابه  فــي  الخامسة  الصفحة  فــي 
هــذا الــنــوع أو خلطه مــع الــدجــاج الــعــادي الحالل 
»الكوشير«، وفي حال تم ذلك فيسري حكم الدجاج 

النجس على الدجاج العادي ويعتبر محرما.
التحقيق  وتؤكد معلومات متطابقة وثقها معّدا 
»الـــِتـــِرف« ال يسد  فئة  الــدجــاج املصنف ضمن  أن 
حاجة حدائق الحيوان ومربي الحيوانات األليفة، 
في كيان االحتالل، وهو ما يطابق، ما قاله موظف 
في فــرع شركة »عــوز وهـــادرا« في منطقة »شاعر 
بإنتاج وتسويق  املتخصصة  بالنقب،  هنيغيف« 
النوع  لهذا  واملصدرة  اإلسرائيلية  الدجاج  لحوم 
من الدجاج إلى قطاع غزة في مكاملة ثانية أجراها 
ــرادات، إذ أكـــد مــوظــف الــشــركــة أن هــذا  ــ األســيــر جــ
الدجاج يتم تصديره من أجل إطعامه للحيوانات 

املفترسة في حدائق الحيوان في غزة.
ويتفق ما ذكره جرادات مع ما أكده مفتش سابق 
بوزارة الزراعة اإلسرائيلية، في تصريحات خاصة 
»العربي الجديد« من أن كمية الدجاج »الِتِرف«،  لـ
في إسرائيل، ال يمكن توقعها إذ ال يتوفر إال في 
حالة انتشار وباء أو مرض مثل إنفلونزا الطيور 
والــتــي توفر كمية كبيرة مــن هــذا الــدجــاج، تفوق 

في حدائق  إسرائيل على تصريفها محليًا  قــدرة 
الــحــيــوان فــتــلــجــأ إلـــى تــصــديــرهــا لــلــخــارج، الفــتــا 
إلى أن أذون التصدير الخاصة بهذا النوع تغيب 
عــنــهــا مــعــلــومــات حـــول تـــاريـــخ ومــــدى صالحيته 
توافرت   في حــال  أنــه  البشري، مؤكدا  لالستهالك 
كميات كبيرة من الدجاج »الِتِرف«، يتم تقطيعها، 
وإرسالها إلى غزة، وبيعها على شكل أجزاء مثل 

األجنحة والرقاب وغيرها.

غزيون يعانون بسبب »الِتِرف«
وفق استطالع ميداني أجراه معّدا التحقيق شمل 
أســــواق مــحــافــظــات قــطــاع غـــزة الــخــمــس، تــبــني أن 
اللحوم  تبيع  ومتنقلة،  ثابتة  وبسطة  محل   100
والـــدواجـــن املــجــمــدة مــن بينها الــدجــاج »الـــِتـــِرف« 
الذين  القطاع  فقراء  من  كبيرا  إقباال  يشهد  الــذي 
إحصاء  أحـــدث  بحسب   %65 إلــى  نسبتهم  تصل 
صــادر عــن مركز اإلحــصــاء الفلسطيني فــي العام 
2015، من بني هؤالء رب األسرة أحمد املصري الذي 
أصيب بخيبة أمل حني أخبره أحد باعة الدواجن 
املجمدة بنفاد الدجاج الكامل من السوق، خاصة 
»العربي  لـ »الــِتــِرف«، يقول املصري  الرخيص منه 
واحــدة،  بثمن  دجاجتني  أشتري  »كنت  الجديد«: 

وأوفر وجبة دسمة للعائلة بأقل األسعار«.
وبـــنّي املــصــري أن بــعــض األشــخــاص مــمــن لديهم 
بّرادات كبيرة ومصادر جيدة للطاقة الكهربائية، 
يــنــتــظــرون وصـــــول تــلــك الــــدواجــــن ويــخــزنــونــهــا، 
السوق.  أنها غير متوفرة بشكل دائــم في  خاصة 
أن  والباعة  املشترين  من  املصري وغيره  ويعتقد 
كلمة »ِتــِرف« بالعبرية تعني دجاجا معاقا أو به 
عيوب خلقية، واليهود ال يأكلونه ألن ذلك محرم 
اليهود، وهو  لغير  لكنه غير ضــار  في عقيدتهم، 
األمر الذي لم يعد األربعيني يوسف شوقي، يؤمن 
بــه إذ أوقـــف شـــراء تلك الــدواجــن املــجــمــدة خاصة 
»الـــجـــوانـــح«، بــعــد أن الحـــظ إصــابــتــه واثـــنـــني من 
»العربي  لـ يــروي شوقي  املفرطة.  بالسمنة  أبنائه 
ــه اعــتــاد تــخــزيــن الــجــوانــج فــي بـــراده  الــجــديــد« أنـ
بسبب عدم توفرها طوال الوقت، ورخص ثمنها 
وتخزينها  منها،  كبيرة  كميات  لــشــراء  دفــعــه  مــا 
وشّيها من مرتني إلى ثالث أسبوعيًا، األمر الذي 
فاقم إصابة العائلة بالسمنة، وهو نفس االعتقاد 
عند الشاب محمد عبد الله، الذي يؤكد أن تناول 
بالدهون أصاب  املشبعة  املثلجة  الــدواجــن  أجــزاء 
ستة من أفراد عائلته خاصة الكبار منهم بمرض 
الــدم، السيما أن األطــبــاء نصحوا  السكر وضغط 
كل من اكتشف لديه املرض بالتوقف فورًا عن أكل 
أي نوع من الدهون خاصة الحيوانية. وأشار عبد 
الله إلى أن العائلة كانت تتناول لفترة من الزمن 
الــدواجــن املجمدة مطهوة ومشوية، إذ إن رخص 
ثــمــنــهــا جــعــلــهــا بـــديـــال شــبــه وحـــيـــد عـــن الـــدجـــاج 

املحلي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إلــــــزام الـــبـــلـــديـــات والــــــــوزارات 
املــعــنــيــة فــــي غـــــزة لــلــبــاعــة بـــعـــرض بــضــاعــتــهــم 
فــي حــاويــات زجــاجــيــة مــبــردة محكمة اإلغـــالق، 
لتفادي تلفها، إال أن »الكثير من الباعة يضعون 
اللحوم والدواجن املجمدة في الهواء ما يفقدها 
بـــرودتـــهـــا« كــمــا وثـــق مــعــدا الــتــحــقــيــق، وهـــو ما 
الهوائية  بالبكتيريا  لإصابة  عرضة  يجعلها 

ــيــــة مـــتـــعـــددة األنـــــــــــواع«، كـــمـــا تــؤكــد  والــــالهــــوائــ
أخصائية التغذية أنوار قشطة.

كيف يدخل الدجاج »الِتِرف« إلى غزة؟
ص الجمركي املتخصص في الدواجن 

ّ
يؤكد املخل

عــلــى معبر كـــرم أبـــو ســالــم جــنــوب الــقــطــاع، عــادل 
أبـــو عــلــبــة، أن خــمــســة تــجــار معتمدين فــي قطاع 
ــذا الــصــنــف مــن الـــدواجـــن إلــى  هــم مــن يــدخــلــون هـ
غــزة، وأوضــح أن إدخــال الــدواجــن الكاملة خاصة 
»الِتِرف«، رهن موافقة وزارتي الزراعة واالقتصاد 
ــم هـــو تــوفــر الــســلــعــة في  ــ ــزة، واألهـ الــوطــنــي فـــي غــ
الــدوام.  إسرائيل، ال سيما أنها غير متوفرة على 
ولـــفـــت إلــــى تــصــنــيــف الــــدواجــــن املـــجـــمـــدة خــاصــة 
الـــجـــوانـــح، إلـــى درجـــــات »أ«، وهـــو نــظــيــف وجــيــد 
الـــريـــش، وآخـــر يصنف »ب«، وعظامه  مــن  وخـــال 
ــل لــه سعره  ــه ريـــش وقــطــع زرقـــــاء، وكـ مهشمة وبـ

وزبائنه.

ثالثة تحاليل تثبت خطورة »الِتِرف«
حصل معّدا التحقيق من سوق »فراس«، أحد أكبر 
أســــواق غــــزة، عــلــى عــيــنــة عــشــوائــيــة مــن الــدواجــن 
املـــجـــمـــدة املـــســـتـــوردة مـــن إســـرائـــيـــل والـــتـــي تــبــاع 
بالجامعة  التحاليل  مختبر  أن  غير  الــســوق،  فــي 
العينة، وطلب  اإلسالمية في غــزة، رفــض استالم 
إحضار أخــرى جديدة مع مراعاة شــروط اختيار 
الــعــيــنــة، وهــــي عــــدم ملــســهــا ووضــعــهــا فـــي مغلف 
نظيف ومعقم، وسرعة إيصالها للمختبر، وبعد 
عــمــلــيــة فــحــص اســتــمــرت أســبــوعــا شــمــلــت إجـــراء 
ثــالثــة تــحــالــيــل، تــبــني احــتــواء الــعــيــنــة، عــلــى نسب 
من البكتيريا الضارة املختلفة، كانت على النحو 
»وتعني   F.Coliform CFU/gm3  10 مــن   9 اآلتـــي، 
إلــى فحص ما يسمى  بكتيريا قولونية«، إضافة 
 CFU/gm- Total Plate للبكتيريا  الــكــلــي  بــعــدد 
Count«، والــذي جــاءت نتيجته 7 من 10، وتعني 
تحليل  أظهر  وكذلك  للبكتيريا«  الكلي  »املجموع 
نسبة الدهون في العينة نتيجة » Fa % 12,7« في 
في  املرفقة  التحليل  نتائج  كما توضح  غــرام،  كل 

التحقيق.
نتائج  قشطة،  أنـــوار  التغذية  أخصائية  وتــصــف 
التحاليل الثالثة بأنها ذات خطورة كبيرة، خاصة 
أنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى نــســب عــالــيــة مـــن الــبــكــتــيــريــا 
البكتيريا،  الــضــارة، وأنـــواع أخــرى من  القولونية 
كما  للبكتيريا،  الــكــلــي  املــجــمــوع  تحليل  شملها 
تـــوضـــح قــشــطــة الـــتـــي عــمــلــت فـــي وزارة الـــزراعـــة 
الفلسطينية وعدد من املؤسسات املتخصصة في 
هذا املجال، وتابعت »البكتيريا القولونية تتسبب 
بــأمــراض عــديــدة، مــن بينها الــتــهــابــات الــقــولــون، 
والــقــولــون املــتــقــرح، والــنــزالت املــعــويــة، واإلصــابــة 

بالديدان والطفيليات خاصة لدى األطفال«.
وأوضحت أن جميع اآلثار لتلك البكتيريا ال تظهر 
بشكل آنــي، فبعض اآلثــار ربما تحتاج إلــى فترة 
من الزمن حتى تظهر، وقد تكون مسببا رئيسيا 
ــان الــقــولــون  ــواع مـــن الـــســـرطـــانـــات مــثــل ســـرطـ ــ ألنــ

واملعدة، وهشاشة العظام والشيخوخة املبكرة.
وأشارت قشطة إلى أن الوزارات والهيئات املعنية 
فـــي إســـرائـــيـــل تــتــعــامــل مـــع مــواطــنــيــهــا بــاهــتــمــام 
صحي في حني ال تبالي حني يتعلق األمــر بغزة، 

الفتة إلى أن األجزاء األقل ضررًا في الدجاجة مثل 
الصدر تستهلك داخليا في دولة االحتالل، بينما 

ترسل األجزاء الرديئة إلى غزة.
ولــفــتــت إلــــى دراســـــة دولـــيـــة تــوصــلــت إلــــى نــتــائــج 
أكثر  املجمد  الدجاج  يتناولون  من  أن  خالصتها 
عــرضــة لــإصــابــة بــســرطــان الــقــولــون الـــذي يعرف 
الخبيثة،  السرطانية  األورام  أخــطــر  مــن  أنــه  عنه 
ــــواد الــحــافــظــة املـــوجـــودة  بــســبــب ارتـــفـــاع نــســبــة املـ
ــذا الـــدجـــاج بــمــحــلــول مــلــحــي خــاص  ــه، وخــلــط هـ بـ
برودته  فقد  وتأخير عملية  الحفظ،  فترة  لــزيــادة 
خالل فترة النقل، وأشارت إلى أن الدجاج املجمد 
املتحولة،  الــدهــون  مــن  عالية  نسبة  على  يحتوي 
ــروف عـــنـــهـــا أنــــهــــا تـــســـهـــم فــــي زيــــــــادة نــســبــة  ــ ــعـ ــ املـ
الكولسترول الضار بجسم اإلنسان، ما يؤدي إلى 
زيــادة خطر اإلصابة بانسداد الشرايني وأمراض 

القلب املدمرة.
وتـــابـــعـــت قــشــطــة: »يـــحـــرص بــعــض الـــتـــجـــار على 
ــا،  ــازجــ ــاظ  بـــمـــظـــهـــر الـــــدجـــــاج لـــيـــبـــدو طــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
باستخدام النشا الذي يتكون من الغلوكوز، وعند 
الــدجــاج، يتحول الغلوكوز  لــهــذا  تــنــاول اإلنــســان 
ــعــــروف  ــن املــ ــ ــان، ومــ ــ ــســ ــ ــم اإلنــ ــر فــــي جـــسـ ــكـ ــى سـ ــ إلــ
أن األشــــخــــاص الــــذيــــن يــتــبــعــون نـــظـــامـــا غــذائــيــا 
أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــداء  غنيا بالغلوكوز هــم 

السكري«.
ــادة  ــمـ ــن تـــحـــقـــن بـ ــ ــدواجــ ــ ــلـــك الــ ــى أن تـ ــ ونــــوهــــت إلــ
األســـتـــرويـــدس )نــــوع مـــن الــهــرمــونــات تــســرع من 
عملية نمو الدواجن وزيادة حجمها(، وأوضحت 
ــا يــحــقــن فــــي عـــنـــق أو  ــذا الـــهـــرمـــون عــــــادة مــ ــ أن هـ
جسم  من  املنطقتان  فهاتان  لــذا  الدجاجة،  جناح 
الــدجــاج تــكــون عـــادة بهما كمية مــركــزة مــن مــادة 
األسترويدس، موضحة أن الجوانج تحوي نسب 
ــراض  ــون عـــالـــيـــة، وتـــعـــد مــســبــبــا أســـاســـيـــا ألمــ ــ دهـ
ــــذرت من  ــدم. وحـ ــ الــســكــري والــضــغــط وجــلــطــات الـ
شراء الدواجن املعروضة في األسواق بطريقة غير 
صحية إذ يؤدي فقدان الدواجن املجمدة برودتها 
إلى احتوائها على البكتيريا الهوائية والالهوائية 

التي تسبب ضرر بليغ لجسم اإلنسان.

القاتل الصامت
بــعــد اطـــالعـــه عــلــى نــتــائــج تــحــلــيــل الــعــيــنــة الــتــي 
أجراها معّد التحقيق، أكد الدكتور وائل حجازي 
مستشفى  في  الدموية  واألوعية  القلب  أخصائي 
ــي الــحــكــومــي، أن الـــدهـــون الــثــالثــيــة  ــ ــ غــــرة األوروبـ
والــكــولــســتــرول والــتــي وصــلــت نسبتها إلــى 12,7 
فـــي كـــل غــــــرام، تــعــتــبــر بــمــثــابــة قـــاتـــل صـــامـــت ملن 

يتناولونها على اختالف أجناسهم وأعمارهم.
»العربي  لـ وأكــد حجازي في تصريحات خاصة 
الجديد«: »أن تلك النسبة العالية من الدهون لها 
عامة  الجسم  شــرايــني  على  خطير  سلبي  تأثير 
وشرايني القلب على وجه الخصوص، إذ تسبب 
تصلب وانــســداد هــذه الشرايني، وقــد تــؤدي إلى 
ــاة فـــي حـــال إصـــابـــة الــشــخــص بــأزمــة  ــاالت وفــ حــ

قلبية«.
وبــني أن عــدد مــرضــى القلب واألوعــيــة الدموية 
القلب والقسطرة في مستشفى  ممن زاروا قسم 
ــان الــقــســم الــحــكــومــي  ــــذي كــ ــزة األوروبــــــــي، والــ غــ
تزايد  عــامــني،  مــا قبل  القطاع حتى  فــي  الوحيد 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر وخـــطـــيـــر فــــي الــــســ
املاضية، في ظل تزايد عملية اإلفراط في تناول 
الدهون بشكل عام، والعادات الغذائية الخاطئة، 
العام  في  أنــه  موضحا  الرياضة،  ممارسة  وقلة 
غزة  مستشفى  فــي  القسطرة  قسم  أجـــرى   2013
األوروبــــــــي، 1366 عــمــلــيــة قــســطــرة اســتــكــشــافــيــة 
وعالجية، فــي حــني وصــل الــرقــم فــي الــعــام 2014 
ــزداد، وإن  إلــى 1297، وفــي حقيقة األمــر الــعــدد يـ
بـــدا أقـــل مــن الــعــام املـــاضـــي، إذ تــم إغـــالق القسم 
نتيجة  كاملني  شهرين  نحو  العمليات  وتوقف 
العدوان اإلسرائيلي الذي استمر 51 يومًا صيف 
ذلك العام، وعمل املستشفى في ظل حالة طوارئ 
إلنــقــاذ حــيــاة الــجــرحــى، وهــو مــا يعني أن الرقم 
املذكور للعام 2014، يزيد بنسبة تــراوح ما بني 
في  الثابتة  العمل  لوتيرة  وفقا   ،%20 إلــى   %15

املستشفى.
الدكتور  ــوأ، بحسب  فــكــان األســ الــعــام 2015  أمــا 
قسطرة  عملية   1382 ــراء  إجــ شــهــد  إذ  حـــجـــازي، 
اســتــكــشــافــيــة وعــالجــيــة، كــمــا تـــم تــحــويــل 1271 
حــالــة مـــن مــســتــشــفــيــات وســـط وجـــنـــوب الــقــطــاع 
ــراء عملية  ــ ــرة الــعــمــلــيــات بــالــخــارج إلجـ ــ إلـــى دائـ

القسطرة، بسبب ضعف اإلمكانات ونفاد املواد 
واملستلزمات املطلوبة في املشافي الحكومية.

األكبر  الخطر  أن  إلــى  الــدكــتــور حــجــازي  ويلفت 
السبع  السنوات  األطــبــاء خــالل  الــذي استشعره 
املاضية يتمثل في انخفاض متوسط أعمار من 
العالجية  بنوعيها  القسطرة  عمليات  يــجــرون 
واالســـتـــكـــشـــافـــيـــة، قـــائـــال »فــــي الـــعـــام 2007 كــان 
مــتــوســط أعــمــار مــن يــجــرون هـــذه العمليات 52 
عـــامـــا، أمــــا فـــي الـــعـــام 2015 فــقــد انــخــفــض هــذا 

املتوسط إلى 42 عاما«.

خطر مضاعف
حصل معّدا التحقيق من قسم الصحة بوكالة األمم 
الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل  إلغاثة  املتحدة 
»األنــــــــروا«، عــلــى بــيــانــات تــوضــح مــــدى االرتـــفـــاع 
الكبير في الحاالت املصابة باألمراض املزمنة مثل 
الــســكــري والــضــغــط وأمــــراض الــقــلــب، فــي صفوف 
الالجئني في قطاع غزة والبالغ عددهم 1,3 مليون 
شــخــص، أي مــا نسبته 77% مــن إجــمــالــي سكان 
األكــثــر فقرًا والــتــي تقبل وفقا  الفئة  القطاع، وهــم 
ملا وثقه التحقيق على تناول الدجاج اإلسرائيلي 

الرخيص الذي يحتوي على نسبة دهون عالية.
ووفقا لبرنامج الصحة في »األنــروا«، فإن %12.2 
من الالجئني الفلسطينيني في قطاع غزة والبالغة 
أعمارهم 40 عاما فأكثر مصابون بمرض السكري، 
وأوضحت بيانات »األنــروا« التي حصلت عليها 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن عــــدد املـــصـــابـــني بــمــرض  ــعـ »الـ
السكري من الالجئني الفلسطينيني القاطنني في 
الــذكــور  الــعــام 2015، 16,889 مــن  الــقــطــاع بلغ فــي 
و23,118 من اإلناث، بمجموع نحو 40 ألف الجئ 
مصاب بالسكري، ولفتت بيانات األونروا، إلى أن 
قطاع غزة يعد بيئة تتفشى فيها أمراض البدانة 
وارتــفــاع ضغط الــدم والسكري والتي ترتبط بما 
عينات  لتحليل  نتائج  مــن  التحقيق  إليه  توصل 

الدجاج »الِتِرف«.
فـــي ذات الــســيــاق، أجــــرى الــبــاحــثــان مــحــمــد بكير 
القريناوي  ومحمد  الطبية،  التحاليل  أخصائي 
دراســـة بحثية  فــي هندسة حــاســوب  املتخصص 
خالل شهر مايو/أيار املاضي،  شملت 300 عينة 
مــن مــصــابــي أمــــراض الــســكــري والــقــلــب واألوعــيــة 

الدموية.
ووفـــقـــا لـــلـــدراســـة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« ولــــم تــنــشــر بــعــد، فــقــد أثــبــت الــبــاحــثــان 
ــود عــالقــة وثــيــقــة بـــني ارتـــفـــاع نــســبــة الــدهــون  وجــ
تناول  جـــراء  األمــــراض،  بتلك  واإلصــابــة  الثالثية 
بعض األطعمة الدسمة املشبعة بالدهون خاصة 
الدواجن املجمدة، كما اتضح وفقا للدراسة أن ثمة 
عــالقــة مباشرة مــا بــني اإلصــابــة بــمــرض السكري 

واإلصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايني.

معاناة منتجي الدواجن في غزة
ــار تــجــار  ــبـ ــد كـ ــ يـــصـــف عـــبـــد الـــجـــبـــار الـــعـــرجـــا، أحـ
الـــدواجـــن املــنــتــجــة محليًا فــي قــطــاع غــــزة، عملية 
ــِرف« واملـــجـــمـــد، بــالــخــطــر  ــ ــِتـ ــ اســـتـــيـــراد الـــدجـــاج »الـ
الداجن في غزة،  للقطاع  املحلي  املحدق باإلنتاج 
الجديد«:  »العربي  لـ في تصريحات خاصة  قائال 
»بسبب هذه السلعة تكبد مربو الدواجن املحلية 

دواجن االحتالل تنشر المـرض بين الغزيين

الدواجن  قطع  خطورة  عن  استقصائي،  تحقيق  في  الجديد«  »العربي  تكشف 
مقارنة  ثمنها  لرخص  غزة،  قطاع  في  تسّوق  التي  »الِتِرف«،  المجمدة  اإلسرائيلية 

بالدواجن المنتجة محليا. وبعد تحليل مخبري؛ حذر أطباء ومتخصصون من خطورة 
احتوائها على بكتيريا قولونية ودهون مشبعة مسببة ألمراض عديدة

تقول أخصائية 
التغذية 

الفلسطينية أنوار 
قشطة، إن عملية 

حقن الدواجن 
بمادة األسترويدس 

)نوع من 
الهرمونات تسرع 

من عملية نمو 
الدواجن وزيادة 

حجمها(، تتم 
في عنق أو جناح 
الدجاجة وهو ما 
يجعل من هاتين 
المنطقتين بهما 
كمية مركزة من 

مادة هرمون 
األسترويدس، 
باإلضافة إلى 

نسب عالية من 
الدهون، وهو 

ما يؤدي إلى 
زيادة مخاطر 

إصابة النساء التي 
قد تأكل هذه 

الدواجن، بقرحة 
الرحم، باإلضافة 

إلى أمراض 
السكري والضغط 

وجلطات الدم.
ويوافق ما 
وصلت إليه 

قشطة، ما أكده 
الدكتور وائل 

حجازي أخصائي 
القلب واالوعية 

الدموية إذ 
الحظ األطباء 

في مشفى غزة 
األوروبي انخفاض 

متوسط أعمار من 
يجرون عمليات 
قسطرة القلب 

بنوعيها العالجية 
واالستكشافية، 

فبعد أن كان 
هذا المتوسط 

في العام 2007 
يصل إلى 52 عاما، 

انخفض في 
العام 2015 إلى 42 

عاما.

مزارع إسرائيلية 
تتخلص من »الِتِرف« 

من خالل أسواق 
الدجاج القطاع
    المحرّم

األسترويدس

تحليل عينة الدجاج أثبت انتشار البكتيريا القولونية والدهون المشبعة بها )العربي الجديد(
نتائج تحليل عينة الدجاج )العربي الجديد(

فقراء قطاع غزة يقبلون على شراء الدواجن اإلسرائيلية الرخيصة )العربي الجديد(

دواجن اسرائيلية مجمدة معروضة في سوق رفح )العربي الجديد(

عرض الدواجن المجمدة في الهواء الطلق يسهم في تلويثها بالبكتيريا والفيروسات )العربي الجديد(

جناح الدجاج المجمد 
يحوي نسبة دهون 

تبلغ 12.7% لكل غرام

قطاع غزة  استورد 
6000 طن من الدجاج 

اإلسرائيلي في 2015
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أحمد ماهر

ــتـــابـــه املــــهــــم عــــن تــــاريــــخ الـــعـــنـــف فــي  فــــي كـ
الــبــشــريــة، يــتــحــدث عــالــم الــنــفــس، ستيفني 
بـــيـــنـــكـــر، عــــن فــــكــــرة الـــقـــومـــيـــة بـــشـــكـــل عــــام، 
ودورهـــــا الــرئــيــســي فـــي تــكــريــس الــكــراهــيــة 
اآلخـــر، وفــي إشعال  العنف ضــد  وتشجيع 
بني  املدمرة  والــحــروب  الدموية  الصراعات 

البشر، أعراقًا وقوميات وقبائل.
يقول بينكر إنه يمكن فهم ظاهرة القومية 
 بــــني عــلــم 

ً
وتـــفـــســـيـــرهـــا بـــوصـــفـــهـــا تـــفـــاعـــا

ــاريـــخ، إنـــهـــا االلـــتـــحـــام الــقــوي  ــتـ الــنــفــس والـ
بــني ثــاثــة أشــيــاء أو عــوامــل. األول، الــرابــط 
 أو قــبــيــلــة، 

ً
ــذي يــجــمــع طـــائـــفـــة ــ الــعــاطــفــي الـ

ي وعي 
ّ
الــذي يغذ العاطفي  الشحن  وكذلك 

طــائــفــٍة أو قــبــيــلــٍة أو مــجــمــوعــة مــن الــبــشــر. 
والــثــانــي، هــو األفــكــار الــعــامــة املــشــتــركــة أو 
القواسم املشتركة بني مجموعٍة من الناس، 
مشتركني في لغٍة واحــدٍة أو أصل واحد أو 
دين واحد أو مكان جغرافي واحد أو عرق 
الــثــالــث امللتحم مــع األول  ــد. والــعــامــل  واحــ
الجهاز  أو  اإلدارة  في  التحّكم  والثاني هو 
أينشتاين  ويقول  الحكومي.  أو  السياسي 
إن الــقــومــيــة أو الــفــكــر الـــقـــومـــي هـــو بــثــور 
ودمــامــل فــي وجــه البشرية، أو فــي التطور 
ربما  أنها  بينكر  ويــرى ستيفني  الــبــشــري، 

نجاتي طيّارة

تشتّد املــعــارك، ومــا تـــزال، فــي مدينة حلب 
املنكوبة، منذ نجاح قوات النظام وحليفيه، 
الروسي واإليراني، بقطع طريق الكاستيلو 
املــاضــي )يوليو/ تموز(،  الشهر  أوائـــل  فــي 
ــار عــــلــــى أحـــــيـــــاء حــلــب  ــحــــصــ ــم الــ ــهــ ــرضــ وفــ
الشرقية التي خضعت لسيطرة املعارضة، 
منذ الــعــام الــثــانــي لــلــثــورة الــســوريــة. وكــان 
شديد الوضوح أن ذلك لم يكن ممكنًا، لوال 
العام  أواخــر  منذ  الكبير،  الروسي  التدخل 
املـــاضـــي، وقــيــام أســطــولــه بقصفه الــجــوي 
الكثيف مواقع املعارضة وخطوط إمدادها 
بــاســتــمــرار. زادت تــلــك املـــعـــارك فــي جحيم 
حـــيـــاة ســـكـــان املــديــنــة الــقــديــمــة وأحــيــائــهــا 
الــحــديــد، وبـــاب النصر،  الشعبية، مــن بــاب 
وبـــاب الــنــيــرب، وبـــاب قــنــســريــن، واملــعــادي، 
واملغاير، واألنصاري، وامليسر، والجزماتي، 
ــري، واملـــــواصـــــات،  ــكــ ــســ ــقــــاطــــرجــــي، والــ والــ
والصاخور، والفردوس، والصالحني، وبني 
ومنطقتي  الحج،  وجسر  والخالدية،  زيــد، 
الشقيف والــســكــن الــشــبــابــي،  وهــم حوالي 
400 ألــــف مـــدنـــي، وجــعــلــت مـــن أوضــاعــهــم 
، ال يــتــســع املـــجـــال لــروايــة 

ً
 إنــســانــيــة

ً
ــة كـــارثـ

تشمل  ال  التي  اليومية  مــن قصصها  آالٍف 
ضحايا القصف والنيران فقط، بل ضحايا 
االنهيارات والجوع واملرض، وكل ما ينجم 
ــــواد الــغــذائــيــة والــصــحــيــة، أو  عـــن نــقــص املـ
الــحــال. لكن ذلــك كله كان  فقدانها بطبيعة 
خــــارج حــســابــات  الــنــظــام وحــلــفــائــه الــذيــن 
تــابــعــوا اســتــثــمــار تــقــدمــهــم، بــغــرض فــرض 
العسكري  الـــتـــوازن  يقلب  اســتــســامــي  حــل 
املــســتــقــر فـــي حــلــب مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــتــني، 
التي  وقراراتها  الدولية  االتفاقات  ويطيح 
إلـــى حــل سياسي،  الــســعــي  تنفك تعلن  مــا 
ال يستقيم أمره بدون تفاوض. وقد اندرج 
ذلــك في إطــار إصــرار الراعي الروسي على 
ظل  في  مفاوضات جنيف،  مراحل  تطويع 
تــســلــيــٍم أمــيــركــي ودولــــي لــرعــايــتــه، وفــرض 
ــنـــدوبـــي الـــنـــظـــام ضــمــن وفــد  مــنــدوبــيــه ومـ
املعارضة، بغرض إنقاذ نظام األسد، وإدراج 
كل مشاريع الثورة في إطار رؤيته ملكافحة 
الرائجة ضده  الفوبيا  اإلرهــاب، واستثمار 

على مستوى املنطقة والعالم.
فــفــور قــطــع طــريــق الــكــاســتــيــلــو واســتــكــمــال 
الــحــصــار، لــجــأ الــنــظــام إلـــى اســتــغــال ذلــك 
بــعــقــلــيــة املــنــتــشــي بــالــنــصــر، وذلــــك بــدعــوة 

ماجد عزام

عقدت مقارناٌت كثيرة بني االنقاب التركي 
ــمـــوز املـــاضـــي  الـــفـــاشـــل فــــي 15 يـــولـــيـــو/ تـ
الناجح في 3 يوليو/  واالنــقــاب املصري 
ــــواء وبعض  الــعــواطــف واألهـ تــمــوز 2013. 
الديماغوجيا طبعت املقارنات، علمًا أن ال 
اللهم  أوجه أساسًا للشبه بني االنقابني، 
إال فــي الــشــكــل فــقــط. بينما يــبــدو انــقــاب 
تموز املصري شبيهًا بانقاٍب تركي آخر، 

وقع في فبراير/ شباط من العام 1997.
ــقـــاب 15 تـــمـــوز الـــتـــركـــي، بــعــد 14  ــع انـ وقــ
العدالة والتنمية  عامًا على وصــول حزب 
إلــى السلطة في تركيا. وهــو الحزب الذي 
املستويات،  كــل  على  شــامــلــٍة  بنهضٍة  قــام 
ضاعف الناتج القومي للباد ثاث مرات 
تــقــريــبــًا، وحـــّولـــهـــا مـــن دولــــــٍة مـــديـــنـــٍة إلــى 
العشرين  الكبرى  االقتصادات  من  واحــدٍة 
فــي الــعــالــم. مــع طــمــوٍح بجعلها مــن أكبر 
عشرة اقتصادات في غضون عشر سنوات.
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، وغــالــبــًا بــقــيــادة 
ــــوزراء ثم  رحـــب طــيــب أردوغــــــان، رئــيــس الــ
رئيس الباد، نجح عمليًا في إخراج البلد 
مــن حقبة االنــقــابــات الــعــســكــريــة، وأجــبــر 
الجيش على االنصياع للقيادة السياسية 
مع التعديات الدستورية في العام 2010، 
حــتــى مـــع احــتــفــاظــه بــاســتــقــاٍل ذاتــــي في 

إدارة شؤونه الداخلية.
أعـــاد الــحــزب كــذلــك بــنــاء مؤسسات وزارة 
كما  لها،  التابعة  األمــن  وأجهزة  الداخلية 
جهاز االستخبارات الوطني بشكل مهني، 
للحكومة  للسلطة   

ً
خــاضــعــة تــكــون  ولــكــي 

املنتخبة ديوقراطيًا في البلد.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن االســـتـــقـــطـــاب الــســيــاســي 
السنوات  الــذي ســاد تركيا، في  والشعبي 
األخيرة، تجاه قضايا عدة، مثل الدستور 
الرئاسي،  النظام  واالنتقال نحو  الجديد، 
التعاطي مع الاجئني السوريني،  وكيفية 
ــحــــوالت الــهــائــلــة  ــتــ ــــورة الــــســــوريــــة والــ ــثـ ــ الـ
الــعــربــة  واملـــتـــســـارعـــة فـــي املــنــطــقــة، إال أن 
الــســيــاســيــة ظــلــت دائـــمـــًا عــلــى الــســّكــتــني، 
ــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وجـــــرى  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
االحتكام، بانتظام، إلى صناديق االقتراع، 
ــلــــمــــة الــــشــــعــــب الــــحــــاســــمــــة فـــــي مــعــظــم  وكــ
البلد، وعلى عدة  التي مّر بها  املنعطفات 

مستويات، محلية برملانية ورئاسية.
فــرضــت املــعــطــيــات الــســابــقــة نــفــســهــا على 
 على 

ً
األخير، وساعدت مجتمعة االنقاب 

إفشاله، حيث اصطفت الساحة السياسية 
بأكملها ضــّده منذ اللحظات األولــى، كما 
تــجــنــد اإلعـــــــام املــــوالــــي واملـــــعـــــارض ضــد 
االنقاب، من أقصاه إلى أقصاه، وواجهته 
الشرطة واملخابرات ببسالٍة وشجاعة، كما 

عال عباس

على الــرغــم مــن كــل األخــبــار الــتــي تــأتــي من 
هــنــاك على مـــدار الــســاعــة، وعــلــى الــرغــم من 
األحداث املتتالية منذ خمس سنوات، يمكن 
الــقــول، بكل راحــة، إن ال شــيء في الــشــام، ال 
جديد يحصل هناك، وال يوجد في األفق أي 
فــرصــٍة لــحــدوث جــديــد. ونتحدث، هنا، عن 
حــدٍث حقيقي، عن تغيير كبير، عن فرصة 
للوصول إلى نهايٍة ما، على األقل عن داللٍة 
إلمكانية حـــدوث هــذه الــفــرصــة، فــي لحظة 

ما.
منذ خمس سنوات، واألحداث تطحن املدن 
وحيوات البشر، لكنها تبدو مثل طاحونة 
فيها،  تلقيه  مــا  يهمها  وال  ــدور،  ــ وتـ تــــدور 
املــهــم أال تــتــوقــف، ويمكنها كــذلــك أن تــدور 
وهي فارغة، تصدر كثيرًا من الجعجعة، من 

دون أن ينزل الطحني من الجهة األخرى.
ــب، فـــتـــقـــّدم  ــلــ اشـــــتـــــدت، أخـــــيـــــرًا، مـــعـــركـــة حــ
الــنــظــام عــلــى بــعــض الــجــبــهــات، ثـــم تــراجــع 
ــــي بـــعـــضـــهـــا، هـــلـــل مـــــؤيـــــدوه النـــتـــصـــاره  فـ
الــكــبــيــر، ثــم صــمــتــوا تــمــامــًا، وهـــو يــتــراجــع 
عن »االنتصارات« التي حققها. وهكذا في 
مــشــهــٍد يــتــكــّرر بــشــكــل مــنــتــظــم مــنــذ خمس 
ذلــك  مــن  أيٌّ  أن ينعكس  مــن دون  ســـنـــوات، 
)التقدم والتراجع( على تغيير حقيقي في 
حلب،  معركة  مــع  وبالتزامن  املشهد،  رأس 
عاد النشاط إلى الدوائر الدبلوماسية، بعد 
أن مّر بفترة جمود في أشهر الصيف، فعاد 
األمــني الــعــام لألمم املتحدة، بــان كــي مــون، 
ليعبر عن قلقه، وعاد املبعوث األممي، دي 
لــيــحــّدد مــواعــيــد مفترضة لبدء  مــيــســتــورا، 
املفاوضات السياسية، ومواعيد لنهايتها، 
ــدء عملية  ــ وحـــتـــى مـــواعـــيـــد لــنــجــاحــهــا، وبـ
االنتقال السياسي، وعاد وزيرا الخارجية، 
ــــروف، إلــى  األمــيــركــي كــيــري والـــروســـي الفــ
حينًا  واالنتقادات  حينًا،  املجامات  تبادل 
ــــاد املــحــلــلــون والــســيــاســيــون إلــى  ــــر، وعـ آخـ
الــتــقــاط املــعــانــي مــن هــذه املــجــامــات وهــذه 
االنتقادات. لكن، لكل ذلك نتيجة واحدة: ال 

شيء جديد يحصل في الشام. 
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــــث عــ ــــديـ ــــحـ ــرًا الـ ــجــ صـــــــار مــــضــ
اإلنــســانــي، عــن مــوت الــنــاس وتدمير املــدن 
الفقر والجوع وانعدام سبل العيش،  وعن 
وحصار املناطق، صارت كلمات مبتذلة ال 
تعني أحدًا، بل وربما تثير حفيظتهم، ولم 
يعد هناك أي معنى ألي كام عن سورية، ال 
يشمل تغييرًا سياسيًا حقيقيًا، تغييرًا من 
أن يكون حاسمًا وحقيقيًا،  املهم  نــوع،  أي 
ــيــــه األزمـــــــة  فـــاملـــســـتـــنـــقـــع الــــــــذي غــــاصــــت فــ
الــســوريــة يــبــدو بــا قـــاع، والــســوريــون هم 
وكلما  فأكثر،  أكثر  قاعه  في  من يسقطون 

ال تكون كذلك. ولكن، في أحياٍن كثيرة، هي 
صـــداع. ولــكــن، تصبح وبـــاًء مــدمــرًا وفتاكًا، 
إذا أصابت القومية أناسًا لديهم ما يكافئ 
»النرجسية« في الطب النفسي. فالنرجسيه 
 وإحساس 

ٍّ
الــذات مع محتوى هش تضخم 

ومطالب غير مستحقة بالتميز على باقي 
تــؤدي  أن  يمكن  النرجسية  أن  كما  البشر، 
إلى العنف، لو ارتبطت بالتعصب وتحقير 
ــــرى بــيــنــكــر أن دمــــج الــنــرجــســيــة  اآلخـــــر. ويـ
والقومية يؤدي إلى نتائج وظواهر مدمرة، 
ــذات الــذي  مــثــل جــنــون العظمة وانــتــفــاخ الــ
 مــا، فترى أن 

ً
 ما أو حضارة

ً
قد يصيب أمــة

عــنــدهــا حــقــًا تــاريــخــيــًا فــي الــعــظــمــة، بسبب 
الواقع  الــرغــم مــن أن  املــاضــي العظيم، على 
ــتـــدٍن أو ســـيـــئ. وبــســبــب أوهــــام  الـــحـــالـــي مـ
ــــي، وبـــســـبـــب الـــنـــرجـــســـيـــة وتــضــخــم  ــاضـ ــ املـ
الذات، يتولد شعوٌر بكراهية اآلخر، املتقّدم 
في الوقت الحالي، أو حتى املتكافئ، وهذا 
الشر والتدمير لآلخر،  إلــى تمني  ما يقود 
بدال من تطوير الذات. ولذلك، يتم استخدام 
الــعــواطــف مــن أجــل السيطرة، وتــتــولــد، مع 
ذلــــــك، مـــشـــاعـــر مـــثـــل الـــحـــســـد واإلحــــســــاس 
اآلخــر  التحيز ضــد  ثــم  بالفشل والــدونــيــة، 
ــب. وهــــنــــاك كــــثــــيــــرون مــــن عــلــمــاء  ــغــــضــ والــ
الكبرى  الحروب  الذين ربطوا بني  التاريخ 
النصف  فــي  البشر  مايني  فيها  تل 

ُ
ق التي 

هـــنـــاك الــزعــيــم »أو أكـــثـــر«، وأصـــبـــح هــنــاك 
الحاكم الفرد الــذي ال يأتيه الباطل. تحول 
الــحــلــم الــقــومــي الــعــربــي إلـــى زعـــامـــٍة ملصر، 
للعراق، وأصبح هناك  أو  للشام  زعامة  أو 
 وراء حــلــم الــــوحــــدة والـــقـــومـــيـــة، من 

ٍّ
تـــخـــف

طرية أو شخصية، وتحول 
ُ
ق أجــل مصالح 

ــاٍن وشــعــارات  ــ األمـــر إلـــى مــجــرد خــطــب وأغـ
ــّراقــــة وعــاطــفــيــة بـــا مـــضـــمـــون، وانــتــهــاك  بــ
لــلــحــريــات وتـــأجـــيـــل لــلــديــمــقــراطــيــة بــاســم 
الــقــومــيــة واملــعــركــة ضــد االســتــعــمــار وضــد 

 .1967 كارثة  إلــى  الحلم  وانتهى  الرجعية، 
وهناك مقالة قديمة منذ 20 عامًا، يتحدث 
فــيــهــا أســتــاذنــا الــدكــتــور حــســن حــنــفــي عن 
وحــــدة الــشــعــوب بــــداًل مــن وحــــدة األنــظــمــة، 
فـــمـــحـــاوالت الــــوحــــدة الـــتـــي حـــدثـــت كــانــت 
فقد  الشعوب،  وليس  األنظمة،  باتفاٍق بني 
بالخطب   

ً
رومانسية  

ً
عاطفية  

ً
وحــدة كانت 

واألغـــــــانـــــــي، فـــــوريـــــة نـــاتـــجـــة عـــــن لــــقــــاءات 
الـــزعـــمـــاء، انــدمــاجــيــة لـــألجـــهـــزة، واألخـــطـــر 
الشعوب،  وليس  للنظم،  وحــدة  كانت  أنها 
ولـــم تــكــن وحــــدة حقيقية عــابــرة لــلــحــدود، 
وال وحـــــدة اقـــتـــصـــاديـــة ومـــنـــاطـــق تــجــاريــة 
حــــرة وصــنــاعــة مــشــتــركــة. وهـــنـــاك مــقــاالت 
أيضًا عن الصراعات املدمرة التي تعيشها 
اليوم  منطقتنا، منذ عشرات السنني حتى 
ــة واإلســــامــــيــــة،  ــيـ ــعـــروبـ ــتـــني، الـ ــهـــويـ بــــني الـ
العروبة واإلسام، دولة الخافة اإلسامية 
العرب، منذ  القوميني  التي كانت تضطهد 
أكثر من 100 عام، أم القومية العربية التي 
تــضــطــهــد الـــحـــركـــات اإلســــامــــيــــة، بـــدعـــوى 
ــار، الـــتـــخـــويـــن أو  ــمـ ــعـ ــتـ ــهـــا صــنــيــعــة االسـ أنـ
الــتــكــفــيــر، الــثــأر الــتــاريــخــي بــني الــعــروبــيــني 
واإلســامــيــني. يــقــود ذلـــك كــلــه إلـــى التفكير 
املستقبل  يشهد  أن  يمكن  هــل  والــتــســاؤل، 
»البعيد« حوارًا وبحثًا عن مشترك، أو على 
األقــل التقليل مــن حــّدة الــصــراع، وإخــراجــه 

مــن مــنــاطــق الــصــراع الــصــغــرى، بــعــد رصــد 
ودراسة واعتراف بكوارث وأخطاء ارتكبت 
بــاســم الــهــويــة أو الــقــومــيــة أو الــتــمــيــز عن 
اآلخـــر؟ هــل يمكن إحـــداث تطوير فــي الفكر 
أفكار  أو  نظريات  وإنــتــاج  عمومًا،  القومي 
الهوية اإلسامية،  أو  العربية  القومية  عن 
بــــــدون اجــــتــــرار املــــاضــــي وتــعــظــيــم الــــــذات، 
والتعصب  والتخوين  التكفير  من  وخالية 
والتطرف وكراهية اآلخر؟ وبمناسبة ذكرى 
حركة يوليو املباركة، أتساءل، أحيانًا، حول 
مــاذا لو كــان انتصر تيار الديمقراطية في 
الثكنات، وعــادت  إلــى  الجيش  1954 وعــاد 
إقامة  فــي  الــبــدء  وتــم  الديمقراطية،  الحياة 
حياة ديمقراطية سلمية؟ ماذا لو لم ينقلب 
نجيب،  محمد  الرئيس  على  الناصر  عبد 
ولــم يحبسه طــوال هــذه السنوات؟ مــاذا لو 
ــزاب وتــعــّدديــة وحــريــة رأي  كــانــت هــنــاك أحـ
ــــداول سلطة واحـــتـــرام لحقوق  وتــعــبــيــر وتـ
اإلنسان؟ ماذا لو تم االعتماد على الكفاءات 
وأهل الخبرة، بداًل من أهل الثقة؟ ماذا لو لم 
يغامر، ونضعف الجيش املصري، وتضيع 
كل تلك املوارد في حرب اليمن؟ ماذا لو كان 
ــاذا لو  هــنــاك تحليل ملــا حـــدث فــي 1956، مـ
كان هناك اعتراف باألخطاء التي قادت إلى 

كارثة 1967؟ ماذا لو؟
)ناشط مصري معتقل(

ــام، تـــحـــت ســتــار  ــســ ــتــ املـــقـــاتـــلـــني إلـــــى االســ
العفو عنهم، وفتح ممرات آمنة  للمدنيني 
الــراغــبــني بـــ »الـــعـــودة إلـــى حــضــن الــوطــن«.  
كــمــا دعــــا الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم وزارة 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة نـــفـــســـهـــا »املـــســـلـــحـــني« 
إلى  السورية  املعارضة  لفصائل  التابعني 
التخلي عــن الــســاح، والــخــروج مــن أحياء 
مــديــنــة حــلــب الــشــرقــيــة، كــمــا أعــلــن عــن فتح 
الشرقية  حلب  أحــيــاء  بــني  إنسانية  معابر 
والغربية، لتسهيل عملية خروج »املدنيني 
املحاصرين« إلى جانب املسلحني الراغبني 

بتسليم أنفسهم إلى قوات النظام.
 

ّ
ــاء االنـــــــتـــــــصـــــــاري، واملـــــخـــــل ــ ــشــ ــ ــتــ ــ هــــــــذا االنــ
ــان ما  ــرعـ بــالــخــطــوط الــحــمــر املـــضـــمـــرة، سـ
واجــه مــوازيــن الــقــوى الكامنة، والــتــي ظهر 
تفّرغ  بعد  ربما  فاعليتها،  استعادت  أنها 
الدولة التركية، وتوحد قيادتها العسكرية 
إثر فشل االنقاب. لكن، بالتأكيد بعد يقظة 
املعارضة أخيرا، وتمّكنها بصورة مفاجئة 
عبر  صفوفها  وتــوحــيــد  شملها،  مللمة  مــن 
غرفة عمليات موحدة، ما أدى إلى تحقيق 
انتصاراٍت عسكريٍة مضادة، شملت بعض 
ــــي جــنــوبــي  ــام فـ ــنــــظــ ــاعــــات ســـيـــطـــرة الــ قــــطــ
بــدء تحرير  إليها عمليات  وأشـــارت  حلب، 
مــدرســتــي املــدفــعــيــة واملـــشـــاة. وعــلــى الــرغــم 
الكر  فــي حــدود  مــن بقائها، حتى تاريخه، 
النظام  قلبت حسابات معسكر  فقد  والفر، 
القوى  مــيــزان  بقلب  وهـــّددت  بــل  وحلفائه، 
ومواقع  حلب  مناطق  باقي  في  العسكرية 

النظام األكثر تحصينًا.
ويبدو أن املعارضة أدركت أهمية املجالني 
السياسي واإلعامي، فبادرت إلى استثمار 
نجاحها العسكري، حني أعلن بيان لغرفة 
عــمــلــيــات جــيــش الــفــتــح وجــمــيــع الــفــصــائــل 
املشاركة فــي تحرير حلب »رســالــة إلــى كل 
األهالي وكل القاطنني في محافظة حلب من 
جميع الــطــوائــف واألحــــزاب، وإلــى املرتزقة 
واملــحــتــلــني الـــذيـــن جـــــاءوا لــيــغــزوا بــادنــا: 
نحن أهل البلد، أهل باد الشام وأصحاب 
أرض وعرض وأصحاب حق في الدفاع عن 
بــادنــا وشــرفــنــا ودحــــر الــعــدو املــحــتــل عن 
أرضنا وأهلنا. وهذا هو إسامنا وديننا، 
آمن،  البيان: من دخل بيته فهو  إليكم هذا 
ــن دخــل  ــن، ومــ ــ ــل مــســجــدًا فــهــو آمـ ــن دخــ ومــ
 فــهــو آمـــن، ومـــن ألــقــى ســاحــه فهو 

ً
كنيسة

العظيم،  ورسولنا  بفتوحاتنا  أســوة  آمــن. 
نحن مجاهدون، ثوار، طالبو حرية ولسنا 

الجيش  في  القيادية  التراتبية  أو  القيادة 
التي عارضته، وعرقلت امتداده أو توسعه 
مساندة  ومــع  العسكرية،  املؤسسة  داخــل 
شعبيٍة مليونيٍة، وتصدٍّ أسطوري بطولي 
من الناس دفاعًا عن املكتسبات السياسية 
االقتصادية واالجتماعية، كما عن حاضر 
أكثر  فــي مستقبٍل  املــســتــقــر واألمــــل  الــبــلــد 
استقرارًا وازدهــارًا، ورفضًا لعودة الحقب 
العسكرية سيئة الصيت، واملثقلة باملآسي 
والــكــوارث، كــان فشل االنــقــاب حتميًا وال 

جدال فيه.
حصل العكس تمامًا في مصر في يوليو/ 
تموز 2013. وقع االنقاب بعد سنٍة على 
وصــول »اإلخــوان املسلمني« إلى السلطة. 
وموضوعيٍة،  ذاتيٍة  ألسباٍب  يتمّكنوا،  لم 
من تحقيق أي إنجاز ذي بال، لم ينجحوا 
االقتصادية  األوضـــاع  تحسني  فــي  طبعًا 
الــصــعــبــة، وحـــتـــى املـــنـــهـــارة. لـــم يــتــمــّكــنــوا 
 في كف يد الجيش 

ً
وربما لم يفّكروا أصا

عن السياسة، بل سعوا حتى إلى التحالف 
مــعــه، كــمــا تــبــّدى مــن اإلعــــان الــدســتــوري 
املــكــمــل فــى مــــــارس/آذار 2011، الـــذي شق 
صفوف الثوار، ووضع أول لبنٍة في طريق 
ــوان، مـــن ثـــم االنــقــاب  ــاإلخــ االســـتـــفـــراد وبــ
بناء  إعــادة  في  كذلك  لم ينجحوا  عليهم. 
أجهزة  وزارة الداخلية، بعيدًا عن ذهنية 
ذلــك وبعده،  البلطجة واالســتــبــداد. وقبل 
ــن الـــتـــراتـــبـــيـــة الــقــيــاديــة  نـــفـــذ االنــــقــــاب مــ
العليا للجيش، بمساندة من أجهزة األمن 
ــــرى، وبـــدعـــٍم شــبــه كــامــل مــن الساحة  األخـ
د كامٍل لإلعام وراءه، 

ّ
السياسية، وبتجن

علمًا أنه كان مدعومًا شعبيًا أيضًا، ومن 
قــطــاعــاٍت واســـعـــة. وعــمــلــيــًا كـــان مــدعــومــًا 
أو مــقــبــواًل إلـــى هـــذه الـــدرجـــة أو تــلــك من 
الذين  املصري  الجمهور  من  باملائة  الـــ75 
صــّوتــوا ضــد الرئيس محمد مــرســي، في 
الرئاسية،  الــدورة األولــى من االنتخابات 
تــمــوز  كـــــان مــشــهــد  ــام 2012.  ــعــ الــ صـــيـــف 
بــمــشــهــد  شـــبـــيـــهـــًا   2013 فــــــي  املــــــصــــــري 
ــــذي عــايــشــنــاه  ــر، ولـــكـــن لــيــس الـ ــ تـــركـــي آخـ
ــي، وإنــــمــــا الــــذي  ــاضــ مــنــتــصــف الـــشـــهـــر املــ
عــاشــتــه تــركــيــا فـــي نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، 
والــذي شهد آخــر انــقــاٍب عسكريٍّ ناجح، 
وحّولته حكمة رئيس الــوزراء نجم الدين 
انقاٍب فظ خشن،  أربكان وتضحيته من 
ال يــبــقــي وال يـــــذر، يــقــتــل الـــعـــبـــاد ويـــدّمـــر 
ــقــــاٍب نـــاعـــٍم ســمــح بــإبــقــاء  الـــبـــاد إلــــى انــ
الـــعـــربـــة الــســيــاســيــة عــلــى الــســكــة املــدنــيــة 
الصحيحة.  والــدســتــوريــة  الــديــمــقــراطــيــة 
الديمقرطية في  الحياة  إلــى  عــادت تركيا 
أيــلــول/  انــقــاب  بعد  التسعينيات،  بــدايــة 
ذو  ــاه،  ــرفـ الـ حـــزب  ونــجــح   1980 سبتمبر 
الخلفية اإلسامية، بقيادة أربكان، في أول 

غاصوا أكثر ابتعدوا عن نظر العالم أكثر. 
مــع بعضهما  والـــــروس،  األمــيــركــان  يلعب 
لــعــبــة الـــشـــد والــــرخــــي، ولــــم يــعــد مــوضــوع 
الـــتـــجـــاذب مـــوضـــوغ االنـــتـــقـــال الــســيــاســي، 
ومصير بشار األسد، بل انحصر حوارهم 
الجوية  للعمليات  العسكري  التنسيق  في 
ــردًا، في  ــفـ ــنـ الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا كـــل مــنــهــمــا مـ
ــواء الــســوريــة، فــالــيــوم يــقــوالن إنهما  ــ األجـ
التنسيق،  مــفــاوضــات  فــي  تــقــدمــًا  يحققان 
ــفــــاوضــــات الــتــنــســيــق  وغــــــدًا يــــقــــوالن إن مــ
العسكري تمر بمنعطف خطر، قد ينسف 
ــر،  ــذا األمــ ــّرر هــ ــكـ ــد تـ جـــهـــود الــتــنــســيــق، وقــ
وصــــــار مـــألـــوفـــًا إلـــــى درجــــــة أنـــنـــا نــســيــنــا 
املــــوضــــوع الــرئــيــســي الـــــذي يــفــتــرض أنــنــا 
ننتظره، ويفترض أنهما يتناقشان بشأنه، 
وهـــو الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي ستعني، 
حني تبدأ، أن هناك موعدًا ما لنهاية هذه 

الحرب املجنونة.
فــي الــشــام، ال يحصل شـــيء جــديــد، مــجــّرد 
تراجع  الحياة،  معاني  لكل  تدريجي  تآكل 
في الخدمات والدخل وتوافر املــواد، زيادة 
في الجوع واملوت، انتشار أوسع للشبيحة 
والـــلـــصـــوص واملــــجــــرمــــني، ضـــيـــق إضـــافـــي 
فــي ســبــل الــحــيــاة والــحــركــة، انــطــفــاء األمـــل، 
جـــديـــد يحصل  ال  وألن  ــيــــأس.  الــ وتــغــلــغــل 
عوا 

ّ
هناك، بدأ مايني السوريني الذين توز

وبــدأوا  الــجــديــدة،  بناء حياتهم  العالم  فــي 
يــنــســون حــيــاتــهــم الــســابــقــة، شــيــئــًا فشيئًا، 
ينسون أحامهم وطموحاتهم، وينتظرون 
ــيـــري أو دي   مــــا مــــن الفـــــــروف أو كـ

ً
إشــــــــارة

مــيــســتــورا، أو مــن سيخلف كــل مــن هــؤالء 
فــي مــنــصــبــه، لــيــعــلــقــوا عــلــى هـــذه اإلشــــارة، 
ــًا مـــا، وحــتــى هـــذه الرغبة  ويــبــدي فيها رأيـ
الــرأي تتراجع شيئًا فشيئًا، وربما  بــإبــداء 
ســتــتــاشــى تــمــامــًا قــبــل أن يــحــصــل شــيء 

حقيقي، يستحق االهتمام.
تـــبـــدو مــعــركــة حــلــب الـــيـــوم تــغــيــيــرًا مهمًا 
لــكــن، علمتنا تجربة  األحــــــداث.  مــســار  فـــي 
السنوات الخمس املاضية أن هذه األحداث، 
ومـــهـــمـــا كـــانـــت كـــبـــيـــرة، لــــن يـــكـــون لـــهـــا أثـــر 
ــة  ــيـــســـي لـــألزمـ ــرئـ ــلـــى املــــســــار الـ حــقــيــقــي عـ
السورية، وأن ذلك كله مجرد تفاصيل في 
ذلك املسار الطويل، وأنه من غير املسموح 
ــة، ال الــنــظــام وال الــجــيــش  ألحــــد فـــي ســـوريـ
الــحــر وال الــجــمــاعــات املــتــشــددة، أن يحقق 
يحدث  أن  لــه  يمكن  مــؤثــرًا،  ميدانيًا  تقدمًا 
املشهد  وأن على  تغييرًا سياسيًا حقيقيًا، 
ــّدم وتـــراجـــع،  ــقـ ــر، تـ ــ ــّر وفـ ــذا: كــ ــكـ أن يــبــقــى هـ
انتصارات صغيرة وهزائم صغيرة، وأن ما 
تريده القوى الكبرى فعليًا هو أن ال يحصل 

شيء في الشام. 
)إعالمية سورية(

األول مــن الــقــرن الــعــشــريــن، بــذلــك التضخم 
 
ً
في الــذات وجنون العظمة الذي أصاب كا

مــن روســيــا وأملــانــيــا، فقد كــان لــدى االثنني 
الشعور بالعظمة والتميز، وأن باقي العالم 

هو مجموعة من األعداء يحقد عليهما.
بينكر  لستيفني  الــســابــق  الــكــام  ويــقــودنــا 
ــي فـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة بــصــفــة  إلـــــى الــتــفــكــيــر فــ
عامة، وفي القومية العربية بصفة خاصة، 
فقد بــدأت األخــيــرة منذ أكثر مــن 100 عــام، 
 بمساعي 

ً
بــدايــة ظــهــورهــا مرتبطة وكــانــت 

ــاء  ــشـ الـــتـــحـــّرر مــــن الـــحـــكـــم الـــعـــثـــمـــانـــي، وإنـ
الدولة العربية املتحدة أو الواليات العربية 
املتحدة، بعد انتهاء الحرب العاملية األولى، 
وهـــو مــا أدى إلـــى اتــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو 
اآلن، على  الــعــرب  الــقــومــيــون  الــتــي يلعنها 
ــانـــت بــــني مــلــوك  الــــرغــــم مــــن أن بـــدايـــتـــهـــا كـ
ــان عـــــرب مـــؤمـــنـــني بـــفـــكـــرة الــقــومــيــة  ــ ــيـ ــ وأعـ
العربية وقوى االستعمار. ولكن، ما حدث 
في االتفاقية اختلف بعد ذلك، بسبب طمع 

الحكام العرب وجشعهم وقتها.
ولــكــن، مــع الــوقــت، تــشــّوهــت فــكــرة القومية 
الــعــربــيــة، وتــــم اخــتــزالــهــا مـــن مــضــمــونــهــا، 
وبعد  وناصريني،  بعثيني  بني  وتقسيمها 
أن كــــان الــجــمــيــع بـــاســـم الــقــومــيــة الــعــربــيــة 
في  العربي  التحّرر  حركات  في  منخرطني 
الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي، أصــبــح 

 يتناقض مضمونه 
ٌ
هواة قتل. ...« وهو بيان

مـــع مـــا نــشــر مـــن إطـــــاق تــســمــيــٍة تستعيد 
ذكرى سوداء في تاريخ سورية، لم يستفد 
مــنــهــا ســابــقــا ســــوى الــنــظــام نــفــســه.  وإذا 
صدقت جرعة الوعي الصاحية في البيان، 
فــســيــعــزز ذلـــك نــجــاح وحــدتــهــا العسكرية 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــحـــلـــف املـــتـــعـــاظـــم ملــعــســكــر 
النظام، والتي سبق أن كانت سببًا حاسما 
إدلــــب، وكــــان غيابها  انــتــصــار  فــي تحقيق 
السبب األكــثــر وضــوحــًا فــي تــراجــع الــثــورة 
وانتكاساتها في أكثر من ج---بهة.  بذلك، 
يــمــكــن أن تـــكـــون مـــعـــارك حــلــب الـــتـــي بـــدأت 
انطاقًا من فك حصارها، وتخفيف معاناة 
أهــلــهــا، مــفــتــرق طــريــق جــديــدا للمعارضة، 
كـــي تــســتــمــر انــدفــاعــتــهــا، وتــتــابــع تشكيل 
لكل  وسياسيا  عسكريا  املــوحــدة  قيادتها 
قوى الثورة واملعارضة. وبداًل من أن تكون 
 وعابرة، فإن النجاحات 

ً
هذه الوحدة مؤقتة

ــدأت تــحــقــيــقــهــا، وفــــاجــــأت معسكر  ــ الـــتـــي بـ
أهمية  تؤكد  أصدقائها،  قبل  الثورة  أعــداء 
اســتــمــرارهــا وتــطــويــرهــا ومــشــاركــة جميع 
جبهات الثورة فيها، ما يفتح الباب واسعًا 
أمام آمال استنهاض جديد ملشروع الثورة 
 من قيم 

ً
السورية، وهو مشروع انطلق أصا

وطنية ودينية وأخاقية رفيعة، وتقع على 
عاتق جميع املؤمنني به مسؤولية تنقيته 
مــن ردود األفــعــال ونــزعــات االنــتــقــام وآثــار 
مــآســي الــســنــوات املــاضــيــة، وكــل مــا أحالت 
إلــيــه أخـــطـــاء فـــرديـــة، وانـــفـــعـــاالت عــاطــفــيــة، 
النظام  أفــعــال غــرائــزيــة، طــاملــا عمل  وردود 
عــلــى إطـــاقـــهـــا، وتـــرويـــجـــهـــا، واالســـتـــفـــادة 
ــا هــي  ــ ــره. وهــ ــكـ ــعـــسـ مـــنـــهـــا فــــي تـــحـــصـــني مـ
الشهباء تدعونا جميعا إلى دروسها، فهل 

نلبي النداء؟ 
)كاتب سوري(

انتخاباٍت حزبيٍة تعّددية، وشكل حكومة 
تنفيذ  عــلــى  وعــكــف  فـــي 1996،  ائــتــافــيــة 
إزالــة  على  والعمل  االنــتــخــابــي،  برنامجه 
آثار االنقاب في املستويات املختلفة، لكن 
الــجــيــش بــاشــر، عــلــى  الــفــور، الــتــدخــل في 
عمله، والتأثير على سياساته، ووجه له، 
 
ً
بعد شهور قليلة، مذّكرة، تضمنت أجندة
 ،

ً
 أمــنــيــة

ً
 اجــتــمــاعــيــة

ً
 اقــتــصــاديــة

ً
ســيــاســيــة

تــتــنــاقــض مـــع مــعــتــقــداتــه وبــرامــجــه الــتــي 
نـــال ثــقــة الــنــاس عــلــى أســاســهــا، ثــم خــّيــره 
العسكر في 28 فبراير/ شباط 1997 بني 
تنفيذها أو االستقالة أو مواجهة انقاٍب 
ــودة الــعــســكــر إلـــى اإلمــســاك  ــ عــســكــري، وعـ
الــســاحــة  ــذاك، كــانــت  ــ آنـ الــســلــطــة.  بمقاليد 
االنــقــاب،  مــع  تقريبًا  بكاملها  السياسية 
واألمــــــــر نـــفـــســـه يـــمـــكـــن قــــولــــه عــــن اإلعـــــام 
املتجند للنخبة السياسة واإلعامية، كما 
املؤسسات واألجهزة الرسمية األخرى في 

البلد.
ــٍة وحــكــمــة  ــاعـ واجـــــــه أربـــــكـــــان األمـــــــر بـــشـــجـ
وهــــــــــــــدوء. قــــــــدم اســــتــــقــــالــــتــــه، لــــكــــي يــبــقــى 
الــعــودة  مــن  ويمنعه  الثكنات،  فــي  الجيش 
إلــــى الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة، ولـــكـــي يقي 
جـــمـــهـــوره وبـــلـــده مــخــاطــر انـــقـــاب عسكر 
آخـــر خـــبـــروه جـــيـــدًا، وعـــاشـــوا ســـنـــواٍت، بل 
عقودًا، مآسيه وكوارثه، واألهــم لكي يبقي 
الدستورية  السياسية في سّكتها  العملية 
املجال  وإفــســاح  الصحيحة،  الديمقراطية 
ــدرب  ــ ــة الـ ــلـ ــه، ملـــواصـ ــاقــــه وتــــامــــذتــ أمــــــام رفــ
املزدهرة  الديمقراطية  املدنية  الدولة  نحو 

والناهضة.
عندما هادن أربكان الجيش، ورفض دعوة 
جمهوره إلــى الــنــزول فــي الــشــارع، أي إلى 
املقتلة، كان شجاعًا حكيمًا ومحقًا في ظل 
موازين القوى املختلة آنذاك. وعندما فعل 
ى 

ّ
الــعــكــس، الشهر املــاضــي، تحل أردوغــــان 

في  يعبر  واألمــر  أيضًا،  بالصفات نفسها 
القيادية  ــقـــدرات  والـ املــلــكــات  عــن  الحقيقة 
على  الحكم  على  الــقــدرة  كما  الشخصية، 
األمـــــــــور، واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرار الـــصـــحـــيـــح فــي 

اللحظة املناسبة.
الــرئــيــس محمد مرسي  لــم يفهم  لــألســف، 
ــوان املــســلــمــون« مــا فهمه أربــكــان،  ــ و»اإلخــ
ورفاقه قبل عشرين سنة، ما كان يجب على 
 مواجهة 

ً
»اإلخوان« ما كان باإلمكان أصا

انقاب السيسي، كما واجه األتراك انقاب 
 
ً
ــام »اإلخــــــــــوان« فــعــا ــ ــم يـــكـــن أمــ ــ غــــولــــن، ولـ
ســـوى خــيــار أربـــكـــان، الــشــجــاع والــحــكــيــم، 
لــحــمــايــة الــبــلــد واملــكــتــســبــات الــســيــاســيــة 
 االخــتــاف 

ّ
والــديــمــقــراطــيــة. والــحــقــيــقــة إن

الــكــبــيــر والـــجـــوهـــري بـــني انـــقـــابـــي تــمــوز 
الــتــركــي وتــمــوز املــصــري هــو نفسه الفرق 
ــان والـــــرفـــــاه ومـــرســـي  ــ ــكـ ــ بــــني تـــعـــاطـــي أربـ
ــــوان« مــع ظـــروف متشابهة. ولكن،  و»اإلخـ
ــراراٍت مــتــنــاقــضــٍة صــنــعــت الـــفـــرق بني  ــ ــقـ ــ بـ
املــشــهــديــن، الــتــركــي واملـــصـــري، لــيــس اآلن 

فقط، وإنما في العقدين األخيرين أيضًا.
)كاتب فلسطيني(

عن النرجسية والقومية

دروس حلب

تركيا ومصر... قصة انقالبين أم ثالثة؟

ال شيء في الشام

هل يمكن إحداث 
تطوير في الفكر 

القومي، وإنتاج 
نظريات عن الهوية 

اإلسالمية

فّك حصار حلب 
مفترق طريق جديد 

للمعارضة

كان مشهد تموز 
المصري في 2013 

شبيهًا بمشهد 
تركي آخر في نهاية 

التسعينيات

آراء

معن البياري

أيـــاٍم من  يــقــول، محقًا، بعد  الفتاح السيسي اإلعــالمــيــة  انــقــالب عبد  كــان أحــد أذرع 
الــعــام 2011، إن مصر تحتاج إلــى أن  خلع حسني مــبــارك فــي ثــورة 25 يناير، فــي 
الباز  لفاروق  التنموي  واملشروع  البرادعي  ملحمد  السياسي  املشروع  فيها  ق 

ّ
يتحق

واملشروع العلمي ألحمد زويل. كانت مصر، في تلك الغضون، تعرف أوراش نقاش 
الواعد  للجديد  مسّوغة  جاذبية  هناك  وكانت  ونهوضها.  البالد  تقدم  بشأن  حــّرة، 
والــطــمــوح والــحــديــث واملــدنــي، فــي طــروحــات األعـــالم الــثــالثــة، صـــدورًا عــن وطنيتهم 
ى 

ّ
يتسل نعرف،  كما  الراهنة  البرادعي  أخبار  ــدة، وخبراتهم في حقولهم. وألن 

ّ
املــؤك

الصحراء املصرية  التعمير في  الباز عن ممر  أطروحة  بالتغريد في »تويتر«، وألن 
 للتذكير 

ٌ
غادرت إلى األرشيف، فإن تشييع أحمد زويل إلى دار الحق، أمس، مناسبة

بمشروع »مدينة زويل العلمية«، والسؤال عّما قطعه من أشواط، وللتذكير باألساسي 
اه صاحب جائزة نوبل للكيمياء، بشأن النهوض 

ّ
والجوهري في الطموح الذي توخ

باملعرفة واإلنتاج العلميني في بلده مصر، وفي العالم العربي. 
ر عبد الفتاح السيسي املشروع، أول من أمس، ويطالب املسؤولني عن »صندوق 

ّ
يتذك

ن حالة الكساح 
ّ
تحيا مصر« بفتح حساب لتمويله. ما يبعث على االستغراب من توط

في أفهام هــذا الرجل، وهــو يتولى رئاسة مصر. أيُّ عبقريٍة لديه، وهــو ال يبدع في 
غير  التسّول من مواطنيه، وهذه املرة من أجل املضي في مشروٍع كبير، ال يعرف 
عن تفاصيله سوى أهل االختصاص، وال نظن أن الرئيس املذكور منهم. وهو الذي 
يخبرنا أن أحمد زويل كان قد نجح في جمع 300 مليون جنيه، تحتاجها املرحلة 
األولى للمشروع الذي يحتاج إلى أربعة مليارات جنيه. وبعيدًا عن الخوض في شأٍن 
املعجزات  مــن  ليس  أنــه  الــّزعــم  بــه، يمكن  الــالزمــة لإلحاطة  التفاصيل  ال نعرف عنه 
العويصة توفير هذه املبالغ، وفي البال أن مليارات الدوالرات وصلت إلى مصر بعد 
االنقالب ووثوب السيسي إلى السلطة، وكان في الوسع تخصيص ما تيسر منها 
للدفع بمشروع زويل، أقله من أجل أن يكون التفّجع الذي تبديه السلطة الراهنة على 

 تلفزيونية واجبة. 
ً
فقد مصر العالم الشهير، منذ األربعاء املاضي، ليس شعيرة

تشيح  أن  زويــل  أحمد  مأتم  في  املصرية  السلطة  زاولتها  التي  للطقوسية  يمكن  ال 
انزواء  الذي كان وراء  الحكومي والبيروقراطي والتنفيذي  األداء  األبصار عن بؤس 
مشروع الرجل عن مدينٍة علمية في بلده، وهو مشروع لوال وفاة صاحبه، قبل أيام، 
إلــى جيوب  مــجــّددًا،  أخــيــرًا، عندما رمــى عينيه،  السيسي،  الفتاح  إليه عبد  ملــا فطن 
املصريني، من أجل الدفع بهذا املشروع الذي كان العالم األميركي الجنسية يصُدر، في 
الطموح إلى بنائه، من قناعته بوجوب توطني املعرفة العلمية في مصر، وهو الذي كان 
يلح على وجوب مشاركة العرب في التقّدم العلمي واملعرفي، وعدم االكتفاء بشراء 
التقنيات، وذلك بدعم التعليم والبحث العلمي، على ما سمعنا منه مّرة في دبي قبل 
ست سنوات. وقبل ذلك، قال زويل إنه فوجئ بأن الحكام وصناع القرار العرب، في 
مصر وغيرها، يتجاوبون مع حديثه عن دعم البحث واإلنتاج املعرفيني والعلميني، 
بإقامة املشاريع املتعلقة بهما، وبتطوير التعليم، غير أن املشكلة في عدم تنفيذ أي 
د أن أب علم »كيمياء 

ّ
من هذا، وفي »املؤسسات التي لم يخترق العلم عقولها«. واملؤك

الــذي يتسّبب في  الفيمتو« أصــاب كبد القصة كلها، في قوله إن النظام العربي هو 
الفجوة العلمية التي تفصل حاضر العرب عن إيقاع العلوم والتكنولوجيا في العالم.

 
ً
بنية تحتيٍة معرفية وعلمية، تكون رافعة نــوٍع من  إقامة  ى 

ّ
الــذي يتوخ املنظور  هــذا 

إلسهام عربي في اإلنتاج العلمي في العالم )حاله مفزع، مساهمة الدول العربية في 
ر أحمد زويل صاحَب طموٍح نهضوي في 

ّ
البحث العلمي أقل من 1%( يجعلنا نتذك

بلده مصر، وليس عالم كيمياء نال »نوبل« فحسب، أما خياره االنحياز إلى انقالب 
، يمكن درسه ضمن نموذج املثقف التقني، أما 

ً
عبد الفتاح السيسي فيظل تفصيال

حكايته مع إسرائيل، فيستحيل الدفاع عنها وتسويغها.

بسمة النسور

 من بني 
ّ

نافذة محاطة بحديد حماية في الطابق الثالث من عمارة حديثة البناء، يطل
أمه  السنتني، يصرخ في وجه  لم يتجاوز  الوجنات أحمرها،   مكتنز 

ٌ
قضبانها طفل

حانقًا، ألنها لم تسمح له بالذهاب إلى  النادي الصيفي في املدرسة، حيث تصطحبهم  
املعلمات  اللطيفات اللواتي ال يرهقنه بالدروس في رحالٍت ترويحيٍة، تخفف من حدة 
الصيف، ويصّر على أنه يستحق ذلك، ألنه انتقل بنجاٍح وجدارة في الصف الثالث، 
معترضا على املعاملة املنحازة  لشقيقته الكبرى التي تحظى، حسب ادعائه، باهتمام 

كل العائلة.
 متعّددة 

ٌ
ولغايات السرد، سوف أفترض أن اسمها بانا، وهي بالضرورة بنٌت شقية

م، وهي األولى 
ّ
املواهب، خفيفة الظل، ذات شخصية قيادية، تنزع إلى السيطرة والتحك

امللتبس  الــذي ال  تخلو مشاعر حبه  الصغير  يثير حفيظة  مــا  دائــمــًا،  على صفها 
لشقيقته من مالمح غيرة ال يملك لها مقاومة. 

، كي تنضم إلى أوالد الجيران، في انتظارهم الباصات 
ً
ها هي تهبط الدرجات راكضة

الكسل وعدم  يغالبون  برية غضة،  لو كانوا زهــورًا  تلتقطهم، كما  الــحــارات،  تجوب 
الرغبة في مغادرة البيوت، إللحاح األمهات بضرورة اإلسراع حاملني على ظهورهم 

حقائبهم الخفيفة، املحملة بالوجبات الصيفية اللذيذة. 
 بلغت من العمر عتيا، أجبرها 

ٌ
في العمارة نفسها ولكن، في الطابق األول، ثّمة أرملة

األوالد املتحققون مهنيًا على السكن في البيت الجديد الكائن في أفخم مناطق عمان 
الغربية، املتناسب أكثر مع مستواهم االجتماعي الراهن.

األســى،  من  بشيء   ،
ً
متأملة بلكونٍة صغيرة،  في  املكتظة  ورودهـــا  الختيارة  تسقي 

 من قرار أوالدها املتعسف، 
ً
الحراك الصباحي الخاطف في حارتها الجديدة، متبرمة

حني زّجوا بها، حيث جيران ال يتبادلون تحية الصباح، وال يرغب أيٌّ منهم بالتعّرف 
إلــى أحـــد، وتشعر بالحنق، ألنــهــا ال تــعــرف أســمــاء جــيــرانــهــا، حتى مــن خــالل تلك 

البطاقات الصغيرة املثبتة على أبواب الشقق.
تقول للحارس باستهجاٍن حتى بالعيد ال أحد يطرق باب أحد »صرنا زي األجانب 
يا خوي!«، وال تخفي حنينها إلى حارتها القديمة في عّمان الشرقية، حيث الصخب 
أنغامًا موسيقية  الغاز تطلق  اليوم، صوت سيارة مــوزع  الدائر على مدى  الحقيقي 
 على ارتباك صباحيٍّ غير مرغوب. ثم 

ً
خفيفة، وتتوقف أمام بيوٍت استفاقت فجأة

البائع ينطلق غليظًا عبر مكبر الصوت،  تأتي سيارة الخضروات والفواكه وصوت 
يدلل على بضاعته، مّدعيا أنها األفضل في كل عمان.

في الجانب اآلخــر، رّبــات بيوٍت بلغن منتصف العمر، يتمّيزن بــأوزاٍن ثقيلة. ولكن، 
ما زلن مقبالٍت على الحياة، ينطلقن مثل سرٍب من البطات املكتنزة، يرتدين بدالٍت 
 بألواٍن زاهية، يتذمرن من نزق أوالدهن املراهقني غير املستقرين عاطفيًا، 

ً
رياضية

املشورة  ويتبادلن  الصغار،  العاقني  أولئك  مشاكسة  عن  نفسها  الحكايات  يكّررن 
حول طبخة اليوم، ويجنب شوارع الرابية، شبه الخالية إال من العمالة الوافدة: حراس 
ومستخدمات منهمكون في تنظيف مداخل العمارات والسيارات الفارهة، حريصون 

 في الهواء، لكي يتأكد أصحابها أنها نظفت جيدا.
ً
على ترك املاسحات معلقة

أمنيا حثيثا، كانت  تفتيشا  إليها  الدخول  بناياٍت ال يستدعي  دكاكني صغيرة في 
تحّولوا،  متقاعدون  استثمرها  ما  بالبنايات، وسرعان   

ً
ملحقة كراجاٍت  األصــل  في 

في يوبيلهم الذهبي، إلى باعٍة صغار، غير معنيني بتوسيع نطاق تجارتهم املحدودة، 
والتي ال تتعّدى احتياجات أهل الحارة الضرورية، لكنهم معنيون أكثر بالقضاء على 
 بشعبيٍة كبيرة 

ً
أسباب امللل والفراغ وتزجية الوقت بما هو مثمر ومفيد، يحظون عادة

بني السكان، حدائق غناء »متعوب عليها«، هي في واقع األمر ملك للماّرة، يتمتعون 
، لكنها ال تشي بأي ملمح 

ٌ
بها أكثر من مالكيها األصيلني، تحيط بها بيوٌت فارهة

حياة، شوارع تكاد تخلو من املشاة طوال ساعات النهار، روح املكان متوفر، ولكن 
في حّده األدنى، مقابل الحضور الطاغي للحجر الباذخ والشجر املفتعل بالغ األناقة.  

سميرة المسالمة

رسائل كثيرة يمكن قراءتها من معركة حلب، ونتج عنها فّك الحصار عن املناطق 
التي تزخر  النظام، ال سيما  يد  أخــرى من  الــثــوار، وتحرير  التي تقع تحت سيطرة 

بالسالح والعتاد والوجود العسكري املكثف للنظام ومليشيات إيران )الراموسة(.
ليست هذه الرسائل عسكرية فقط، إذ تنّوعت معانيها، سياسية واجتماعية وداخلية 
وخارجية، وإن كان النصر العسكري أبرزها، بسبب تبّجح النظام، على مدار األيام 
إلــى كل  بــأن طريقه سالك  وادعــائــه  املعركة، بفرضه حــصــارًا محكمًا،  التي سبقت 
مناطق حلب، خصوصًا بعد سيطرته على طريق »الكاستلو«، وقطعه التواصل بني 
شرق حلب والشمال السوري على الحدود مع تركيا، مع ما يعنيه ذلك من مكاسب 

سياسية ومعنوية أمام املجتمع الدولي، وأمام مؤيديه في الداخل.
الرسالة األولى ذات الطابع العسكري، أن اعتماد النظام على تفّرق فصائل املعارضة 
عندما  الفــتــة،  بسرعة  تــبــديــده  الفصائل  هــذه  استطاعت  إذ  وهـــم،  مــجــّرد  املسلحة 
أجل  أو من حظوظ نفسها من  واحـــدة، وخففت من منازعاتها  أجمعت على كلمة 
الرسالة  هــذه  أن  األهــم  تفاصيلها.  بكل  املعركة  وملصلحة حظوظ  العامة،  املصلحة 
كشفت، مجّددًا، عن أن استقواء النظام بحليفيه، الروسي واإليراني، لم ولن يضمنا 
له البقاء واالستمرار، ألن ذلك مرهون أيضًا ببقاء هذين الحليفني مرتبطني باملصالح 
واألجندات نفسها، بيد أن ما يحدث على الساحات، الدولية واإلقليمية واملحلية، يؤكد 
أن هذا األمر غير ثابت، وهو في تحّوٍل مستمر، لم يفطن النظام له، على ما يبدو، إال 
ن درس حلب العميق جدًا في اللعبة الدولية، وفي لعبة الصراع على سورية. 

ّ
وهو يلق

ويمكن التدليل على ذلك بواقع أن روسيا أشاحت بوجهها قليال في هذه املعركة، بعد 
أية معركٍة يخوضها  أداة رئيسية لحسم  العسكري  الصراع  أن كانت حاضرة في 
التي  الــســوري. فهذه هــي روســيــا نفسها  النظام وإيـــران فــي حربهما ضــد الشعب 
الدولية  األطـــراف  بقية  الــســوري، برضا  الــصــراع  فرضت نفسها العبًا رئيسيًا في 
التفاوضية  للعملية  راعيًا  أيضًا  السياسي  املشهد  وتصّدرت  وتوافقها،  واإلقليمية 
بالضد من مصالح حليفيها )النظامني السوري واإليراني(، على ما بات يظهر، أخيرًا.

الرغم من تعقيدات أوضاعها  إنها، على  إذ  اإلطــار،  أيضا رسالتها في هذا  لتركيا 
وتعزيز  املــبــادرة  زمــام  وانــتــزاع  التحرك  على  عالية  قــدرة  لديها  أن  أثبتت  الداخلية، 
امللف، وتفويتها  السوري، وتوسيع حصة حضورها في هذا  الصراع  مكانتها في 
كل محاوالت تحجيم هذا الدور. أيضًا، ثمة وجه آخر ملعركة حلب بالنسبة لتركيا، 
، وليست 

ً
إذ شكلت نوعًا من دفــاٍع عن حدودها التي طاملا رغبت في أن تكون آمنة

معبرًا ألجنداٍت قد تنعكس على واقعها الداخلي، فتزيد من عبء مواجهتها مشاريع 
 على معالجتها والقفز فوقها.

ً
انقالبية، ال تزال تحت الرماد، وإن بدت قادرة

إضافة إلى كل ما تقدم، يفترض أن نالحظ أن ملفًا جديدًا في التفاهمات املصلحية 
نــوٍع من  الكبرى بني كل من تركيا وروسيا، عدا عن تكامل اقتصاديهما، ووجــود 
التفاهمات املشتركة في املجال األمني، يتمثل في ظهور نوع من التقاطع في الصراع 
السوري، لجهة الحد من نفوذ إيران في هذا البلد، إذ ترى روسيا أنها الوصية على 
النظام السوري، وليس إيران، وهذا التقاطع مرشح لالزدياد، بقدر ازدياد التباين بني 

سياسات روسيا وإيران في سورية.
أما الواليات املتحدة األميركية، فهي في صمتها املريب تجاه ما يحدث في سورية 
شريكة وفاعلة في هذه املعركة، ولو بالصمت تجاه توّسع الدور التركي، والتقارب مع 
الروس في امللف السوري. ومن جهٍة أخرى، بإعطاء درس إليران والنظام وروسيا 
، إما 

ً
أن قدرة تحريك املعارك وتقرير معادالت الصراع في سورية ما تزال خاضعة

للقبول األميركي أو للصمت عنه. الرسالة األوسع واألهم، هنا، هي رسالة الثوار إلى 
الثوار ال تزال  إرادة  لم ينضب، وأن  الثورة  بــأن مخزون  الــســوري، ومفادها  الشعب 
حرة، وأنهم قادرون على لّم صفوفهم، وتجاوز عصبياتهم ومشاريعهم الصغيرة 
ملصلحة مشروع كبير، هو سورية الدولة الديمقراطية، على الرغم من أصــواٍت، من 
داخل املعركة أو من خارجها، تحاول التشويش وإثارة الشبهات حول هذا االنجاز 

الوطني، وبشأن صدقية ثورة السوريني.

مشروع أحمد زويل عّمان في جهتين

رسائل حلب
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اإلسكندرية ـ محمد محسن

ــوم أهــالــي  ــيـ ــدة يــواجــهــهــا الـ ــديـ مــشــكــلــة جـ
محافظة اإلسكندرية في مصر، خصوصًا 
مــرضــى الــســّكــري والــعــائــات الــتــي لديها 
كمّيات  فــي  كبير  ـــع، على خلفّية نقص 

ّ
أطــفــال رض

حليب األطفال ودواء اإلنسولني. ويوضح عدد من 
 ثّمة نقصًا في استيراد حليب األطفال 

ّ
الصيادلة أن

منذ فترة.
 األزمـــة 

ّ
أســمــاء مــصــطــفــى، أّم لــطــفــل رضــيــع، تــقــول إن

ي حليب 
َ
عـــادة، تحصل على علبت أشــهــر.  قبل  بـــدأت 

ها في اآلونــة األخيرة، صارت 
ّ
لطفلها، أسبوعّيًا. لكن

تحصل على علبة واحدة شهريًا. بدوره، يشير محمد 
 عــشــرات األســـر متوّسطة الدخل 

ّ
أن إلــى  الــعــزيــز  عبد 

املــدعــوم،  األطــفــال  تعتمد على حليب  الــتــي  والفقيرة 
عــدم قدرتها على شــراء  إلــى جانب  للخطر،  معّرضة 
ــم وزارة الــصــّحــة  األدويــــــة. ويـــشـــّدد عــلــى ضــــرورة دعـ
لــلــصــيــدلــّيــات الــتــابــعــة لــهــا وتـــأمـــني حــلــيــب األطـــفـــال 
 عائات كثيرة تعتمد 

ّ
بأسعار مناسبة، الفتًا إلى أن

على الحليب الصناعي الذي تقّدمه وزارة الصّحة.
أمـــا جـــال أحـــمـــد، وهـــو يــعــانــي مـــن مـــرض الــســّكــري، 
فيشير إلى نقص في دواء اإلنسولني الذي ُيعّد املنقذ 
الــســّكــري )الــنــوعــان األّول والــثــانــي(.  الوحيد ملــرضــى 
 بـــعـــض مــســتــشــفــيــات الـــتـــأمـــني الــصــحــي 

ّ
يــضــيــف أن

شهدت شجارات بني املرضى بسبب الزحام الشديد 
للحصول على الدواء.

 
ّ
إن مــهــدي  الصيدلي محمد  يــقــول  اإلطـــار نفسه،  فــي 

ثّمة نقصًا في عدد من األدويــة، وارتفاعًا في أسعار 
 العشرات يترددون يوميًا 

ّ
أصناف أخــرى. يضيف أن

إلى صيدليته، طالبني حليب األطفال. ويشير مهدي 
 محاوالتهم 

ّ
 بعض هؤالء يبكون وقد فشلت كل

ّ
إلى أن

لــتــأمــني الــحــلــيــب لـــصـــغـــارهـــم، حــتــى بــعــد تــقــديــمــهــم 

جديدة، لتكون شركات األدوية قادرة على تصنيعها، 
 الـــشـــركـــات الــخــاصــة تــربــح املـــايـــني نتيجة 

ّ
عــلــمــًا أن

قرارات رئيس الوزراء. ويشير إلى أن شهَري يونيو/ 
دواء  أصناف  اختفاء  تموز شهدا  ويوليو/  حــزيــران 
أساسّية، األمر الذي يشّكل خطرًا حقيقّيًا على صّحة 
املرضى، حتى بات األمر يؤّرق األطباء. تجدر اإلشارة 

إلى أن بعض هذه األدوية ُيباع في السوق السوداء.
ــار  ــّجـ ــيــــس شـــعـــبـــة تـ ــل رئــ ــّمـ ــحـ ــــصــــل، يـ

ّ
ــت ــاق مــ ــيــ ــــي ســ فـ

ــعــــي األدويــــــــــــة فـــــي الــــغــــرفــــة الــــتــــجــــاريــــة فــي  ــ
ّ
ــن ومــــصــ

اإلسكندرية، سمير صديق، الحكومة مسؤولية عدم 
تأمني حليب األطفال املدعوم، األمر الذي يتسّبب في 
»تدمير جيل بأكمله، وقد أوكلت مهّمة توزيعه فقط 
ل 

ّ
 »األزمة تتمث

ّ
إلى مكاتب وزارة الصّحة«. ويوضح أن

فــى عــدم اســتــيــراد كميات كافية مــن حليب األطــفــال، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــوزيــعــه بــشــكــل عـــشـــوائـــي«. ويــشــّدد 
على »ضــرورة إنشاء منظومة تضمن وصول حليب 
 أسرًا 

ّ
أن إلــى  العائات املحتاجة«، الفتًا  إلــى  األطــفــال 

عــّدة تلجأ إلــى حليب األبــقــار الــذي يـــؤّدي إلــى تراكم 
الدهون في أجسام األطفال، وقد يؤدي إلى إصابتهم 

بأمراض مختلفة.
ر 

ّ
 »ارتفاع سعر صرف الدوالر أث

ّ
ويشير صديق إلى أن

كثيرًا على إنتاج األدوية، وتسّبب فى اختفاء نحو ألف 
صنف من عقاقير أمراض الضغط والسّكري واألورام 
والفيروسات وغيرها، نتيجة تعامل الحكومة بشكل 
خــاطــئ مـــع جــشــع الـــشـــركـــات. وقــــد اكــتــفــت الــحــكــومــة 
لت فى سحب تراخيص 

ّ
بفرض عقوبات بسيطة، تمث

األدوية من الشركات غير امللتزمة ونقلها إلى أخرى، 
ها 

ّ
ألن الــشــركــات،  لصالح  هــي  العقوبة  هــذه   

ّ
أن علمًا 

ــة تــدّر  تساعدها فــي اخــتــيــار صنع أو اســتــيــراد أدويـ
 األمثل هو في 

ّ
 الحل

ّ
عليها أرباحًا وفيرة«. ويــرى أن

فرض غرامات مالّية على الشركات التي ترفض إنتاج 
 على ارتفاع سعر صرف الدوالر.

ً
األدوية معتمدة

مــرضــى   
ّ
أن يــضــيــف  الـــصـــّحـــة.  وزارة  ــى  ــ إلـ ــكــــاوى  شــ

السّكري يعانون أيضًا بسبب نقص اإلنسولني، الفتًا 
 أكــثــر مــن تسعة مــايــني مــصــري يــعــانــون من 

ّ
إلـــى أن

السّكري، بحسب اإلحصاءات األخيرة. وقد أصبحوا 
ــأمـــني الــــــــدواء املــــدعــــوم،  بــغــالــبــّيــتــهــم عـــاجـــزيـــن عــــن تـ
الــصــيــدلــّيــات  ــهــم ال يستطيعون شــــراءه مــن 

ّ
أن عــلــمــًا 

السّكري غير قادرين على   مرضى 
ّ
أن العامة. ويؤّكد 

والهواء  كاملياه  ُيعّد  الــذي  اإلنسولني  عن  االستغناء 
بالنسبة إليهم، أو قد يفقدون بصرهم أو يضطرون 

إلى بتر أقدامهم.
من جهتها، توضح طبيبة في عيادة تأمني صحي في 
لت عدم الكشف عن هوّيتها، 

ّ
منطقة سيدي بشر، فض

ل في نقص كبير في حليب األطفال، 
ّ
 ثّمة أزمة تتمث

ّ
أن

ــزداد، بــاإلضــافــة إلى   شــكــاوى األهــالــي تـ
ّ
الفتة إلــى أن

االزدحام الشديد بعدما صارت العائلة تحصل على 
علبة حليب واحدة في الشهر.

 
َ
 في الدواء وزارة

ّ
 املصري للحق

ُ
ر املركز

ّ
إلى ذلك، يحذ

الــصــّحــة مــن أزمـــة حـــادة وخــطــيــرة فــي أســـواق الـــدواء 
املصرية خال األيام املقبلة ألسباب مختلفة، أبرزها 
ارتفاع سعر صرف الــدوالر األميركي، باإلضافة إلى 
غياب آليات الرقابة وتواطؤ بعض الشركات بعضها 
مـــع الــبــعــض مـــن دون أّي مــــراعــــاة لــصــّحــة املـــريـــض. 
 الحكومة املصرية من أي محاوالت 

ُ
املــركــز أنــذر  وقــد 

للعب بــأســعــار الــــدواء واســتــغــال هـــذه األزمــــة، فيما 
 رئيس الوزراء شريف إسماعيل 

ّ
تقّدم بشكاوى بحق

ــــي وغــرفــة  ــر الــصــّحــة أحـــمـــد عـــمـــاد الـــديـــن راضـ ــ ووزيــ
صناعة الدواء، وذلك بسبب عدم تنفيذ قرار محاسبة 
األدويـــة بعد مرور   استمرار نقص 

ّ
الشركات في ظــل

ثاثة أشهر على صدور قرار رفع أسعار األدوية.
ر على صّحة 

ّ
 هذه األزمة بدأت تؤث

ّ
ويوضح املركز أن

 أصـــواتـــًا فــي غــرفــة صناعة 
ّ
املــواطــنــني، الفــتــًا إلـــى أن

الـــدواء مرة  الـــدواء بــدأت ترتفع مطالبة برفع أسعار 

مجتمع
شارك عشرات األطفال الفلسطينيني، أمس، في سباق للدراجات الهوائية في مدينة رفح جنوب 
السام والحياة  القطاع، وتوفير  املفروض على  الحصار اإلسرائيلي  للمطالبة برفع  قطاع غزة، 
فيه 120  الفلسطينية، وشــارك  املــرأة  لجان  اتحاد  مه 

ّ
نظ الــذي  السباق  الكريمة لألطفال. وتزامن 

م بهدف التضامن مع األطفال الفلسطينيني، والدعوة إلى 
ّ
ظ

ُ
، مع سباق آخر في بريطانيا ن

ً
طفا

الفلسطينية  الكريمة لهم، ورفــع الحصار. وحمل األطفال األعــام  توفير األمــن والسام والحياة 
)األناضول( والفتات ُكتب على بعضها: »ارحموا أطفال غزة«.   

أعلنت الشرطة املقدونّية أن أمطارًا غزيرة وفيضانات ضربت العاصمة سكوبي، مما أدى إلى سقوط 
 على األقل وستة مفقودين، باإلضافة إلى 22 مصابًا. وقالت املتحدثة باسم الشرطة، ناتاليا 

ً
15 قتيا

سبيروفا كورديكي، إن أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية وعواصف رعدية ضربت العاصمة املقدونية 
وضواحيها. تجدر اإلشـــارة إلــى أن الفيضانات دّمـــرت مئات املــنــازل والــســيــارات وأدت إلــى إغــاق 
الطرقات، في وقت عانت فيه مناطق عدة بسبب انقطاع الكهرباء. ووصف رئيس بلدية سكوبي، 
)أسوشييتد برس( كوسي ترايانوفسكي، الوضع بأنه »األسوأ على اإلطاق في سكوبي«.  

أمطار غزيرة في مقدونيا ُتخلّف 15 قتيًالسباق درّاجات هوائيّة في غّزة لـ »حياة كريمة لألطفال«

غزة ـ يامن سلمان

يها على الحياة، لم 
َ
عندما فتحت سناء عين

النور. وراحــت تامس األشياء لتتعّرف  تَر 
ــم مــن 

ّ
ــدأت تــتــعــل ــ ــذا بــ ــكـ عـــلـــى مــــا حـــولـــهـــا. هـ

ــمــا سمعت 
ّ
عــثــراتــهــا خــــال تــنــقــاتــهــا. وكــل

 عــبــر إحـــــدى الـــقـــنـــوات، كــانــت 
ّ
ــقــــرآن ُيـــبـــث الــ

تقترب من جهاز التلفزيون. وبعد سنوات، 
ه عن طريق السمع.

ّ
حفظته كل

سناء طال الرنتيسي من مدينة رفح، تبلغ 
مــن الــعــمــر 33 عــامــًا. بـــدأت بــقــيــام الــلــيــل في 
شــهــر رمـــضـــان، عــنــدمــا كــانــت فــي السابعة 

عـــشـــرة مـــن عــمــرهــا. وبـــــدأت تــحــفــظ الـــقـــرآن 
الكريم في منزلها وهي تستمع إلى قراءته. 
في البداية، نجحت بالفعل في حفظ ثاثة 
أجــــزاء مــن خـــال أشــرطــة مــســّجــلــة. بــعــدهــا، 
قــصــدت مـــراكـــز حــفــظ الـــقـــرآن فـــي املــســاجــد، 
تأهيلية. حفظت  أحــكــام  بــــدورة  والــتــحــقــت 
يدّربن  اللواتي  الــقــرآن وســط دهشة  نصف 
إلــى املشاركة في  على حفظه، وقــد دفعنها 
الــوقــار فــي عــام 2009. هكذا  تــاج  مخيمات 
 خال شهر ونصف. 

ً
أتّمت حفظ القرآن كاما

ني 
ّ
لكن بصري،  فاقدة  »عشت  سناء:  تخبر 

ــــوم بـــصـــيـــرة قـــلـــبـــي. نــجــحــت  ــقـــد فــــي يـ لــــم أفـ

ــق 
ّ
فـــي بـــنـــاء إرادة واتــخــذتــهــا ســـاحـــًا أحــق

بواسطته هدفي«. وكانت سناء تعتمد على 
الــقــرآن، فتجلس  نظام معنّي خــال حفظها 
ــداًء مـــن الــصــبــاح،  ــتــ لــســاعــات مــتــواصــلــة ابــ
 عـــن ظــهــر غــيــب فـــي جلسة 

ً
لــتــســّمــعــه كـــامـــا

واحــدة. بعد ذلــك، تتوّجه مع تسع أخريات 
ــافـــظـــات الـــــقـــــرآن، إلـــــى مــســجــد عــبــاد  مــــن حـ
الرحمن في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، 
ليتسابقن هناك على االنتهاء من التسميع 
صل، اختارت 

ّ
قبل أذان املغرب. في سياق مت

ســـنـــاء االلـــتـــحـــاق بــمــنــتــدى الــحــافــظــات في 
ة، من أجــل تثبيت 

ّ
الكريم والسن الــقــرآن  دار 

م معانيه واملتشابهات 
ّ
حفظها للقرآن وتعل

مـــن اآليـــــــات. تـــقـــول تــهــانــي أبــــو جــــزر وهــي 
 »ســـنـــاء نــمــوذج 

ّ
املــشــرفــة عــلــى املــنــتــدى، إن

ها 
ّ
ناجح مبهر. وهي أعطت غيرها دافعًا ألن

املعّوقات   
ّ

كــل الرغم من  حققت حلمها على 
التي تعيشها الفتاة الكفيفة«. وكّرم املنتدى 
سناء بحضور عــدد من العائات في رفح، 
ــمــــوذج مـــمـــّيـــز مــــن شـــأنـــه تــحــفــيــز  إذ هــــي نــ

أخريات من ذوي اإلعاقة على التحّدي.
»برايل«  أبجدية  م 

ّ
تعل من  سناء  تتمّكن  لم 

ــمــة، 
ّ
ــفـــاء، إذ هـــي غــيــر مــتــعــل الــخــاصــة بـــاألكـ

إلى  دائمًا  كانا  وأمــانــي  أخويها بشار   
ّ
لكن

زانها إلكمال طريقها وتوفير 
ّ
جانبها ويحف

األجواء املناسبة لها. 
 يـــــوم، تــصــحــو ســـنـــاء عــنــد الــفــجــر، 

ّ
فـــي كــــل

أن تنهي بعض  القرآن، قبل  ي وتقرأ 
ّ
فتصل

ــداد  األعـــمـــال الــيــومــّيــة كــغــســل املـــابـــس وإعــ
الــشــاي. هــي تطمح فــي املشاركة  القهوة أو 
أحــكــام  ودورات  عــربــيــة  قـــــراءة  دورات  فـــي 
ظة قرآن 

ّ
التجويد والتاوة، وأن تصبح محف

للكفيفات.  عملها  وتخّصص  مدينتها  في 
أن تشعر  تــقــول، تستطيع  مــا  فهي بحسب 
، بالتالي هــي قـــادرة على وضــع خطة 

ّ
بــهــن

 لحفظ القرآن.
ّ
مائمة لهن

سناء التي حفظت القرآن بأذنَيها

يوسف حاج علي

تِعب أبو علي. أثقل هّمته العمر وأرهقته 
العربة التي جّرها، كل يوٍم تقريبًا، معظم 
حياته. حتى لسانه تغّير. صحيح أنه لم 
 بالكامل عن قساوته في املناكفة 

ّ
يتخل

الدائمة مع اآلخرين، لكن هذه الحوارات 
نفسها لم يعد ألبو علي صبٌر عليها. بات 

بها. اختفى ذلك الرجل 
ّ
ل أن يتجن

ّ
يفض

النشيط الذي يجابه الشمس بوجهه األبيض 
في أيام الحّر الشديد. صار يختبئ منها 

 الشجرة قرب تقاطع مسجد عائشة 
ّ

في ظل
بكار، نقطة وقوفه التي تحّولت مع الوقت 

إلى جزٍء من صورة املكان. 
لم يعد حاّدًا وال مستفّزًا على عادته مع 

ل أهل املنطقة غالبيتهم. 
ّ
الزبائن، الذين يشك

هزمه العمر. يتغاضى اليوم عن التعليقات 
التي لطاملا امتلك سرعة بديهة لئيمة في 

الرد على من يرميها على مسمعه من 
»املتذاكني«. وهؤالء، أي مّدعو الذكاء،  كثر 

بني زبائنه. ويبدو أنهم لم يتعبوا من 
مضايقة الرجل حتى بعد أن صار عجوزًا. 

هم ناس عاديون وصعاليك ممن يحّبون 
ونهم 

ّ
التسلي باآلخرين، ال سيما من يظن

 قدرة. 
ّ

أضعف منهم أو أقل
يعلم الجميع أنه لم يكن ليسكت عن هذه 

التعليقات في أيام أخرى، مثلما يفعل اليوم. 
كان سيرّد الصاع صاعني أو أكثر على أي 

تعليق يعنيه، أو على أية مالحظة تنتقد 
ب مع الثلج املبروش واملكّسرات 

ّ
شراب الجال

الذي يقّدمه خالل الصيف. 
في شهر رمضان، ُيضيف أبو علي إلى 
عربته وعاءين نحاسيني لشراب التمر 

الهندي والسوس. صحون القطايف 
بالقشطة مع زينتها الجذابة من مربى 

زهر الليمون والفستق الحلبي اختفت قبل 
ت 

ّ
زمٍن عن العربة. صارت لزبائن املحال
ال لزبائن العربات في الشوارع. مزاج 

ر على مهٍن صغيرة 
ّ
الناس يتغّير، وقد يؤث

 
ً
ب«. اضطّر مثال

ّ
مثل مهنة »ملك الجال

ي عن األكواب الزجاجية بعدما 
ّ
إلى التخل

صارت الناس »صّحية« وتطلب الشراب 
بأكواب من البالستيك. 

قضى أبو علي عمره يراقب الناس 
ويستمع إلى أحاديثهم ويختبر أمزجتهم. 
عاش أيام السلم وأيام الحرب من دون أن 

 لزعيم. وسّجل في ذاكرته 
ً
يرفع صورة

التي تخونه اليوم وجوهًا وأحداثًا كثيرة. 
ذاكرته أرشيف للمنطقة، فقد وصل إليها 

وصار ركنًا منها قبل كثيرين. 
لم يَر نفسه إال ملكًا على عرش املشروبات 

التي يقّدمها، ولو أن أحدًا لم يعترف بمنزلته 
هذه. هو ببساطة أبو علي. كان كذلك وهكذا 
سيبقى. وإن بحثَت عنه ستجده في مكانه 

مرتديًا زّيه البرتقالي، عند تقاطع مسجد 
 الشجرة 

ّ
عائشة بكار، وجالسًا في ظل

إّياها يتفّرج على العابرين وينتظر اقترابهم 
من عربته ليرووا ظمأهم من مشروباته. 
ن من 

ّ
فيناكفونه ويرّد عليهم إذا ما تمك

ذلك، بما بقي له من روح. 

الملك أبو علي

الصامتون
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ال يوجد خطأ في العنوان.
ــا حسني  ــ »أنــــا أو الــفــوضــى« عــبــارة كــثــيــرًا مــا رّددهـ
ــات املــتــحــدة  ــواليــ ــ ــادة ال ــ مـــبـــارك، فـــي مــحــادثــاتــه مـــع قـ
والغرب، لتبرير ضرورة مساعدته، والوقوف بجانبه 
 تــخــويــفــهــم مـــن عاقبة 

ً
فـــي وجـــه املـــعـــارضـــة، مـــحـــاوال

رحيله عن الحكم.
ويقال أّن العبارة نفسها كرّرها خيرت الشاطر، قبل 
ليحذف  الــحــالــي  الــنــظــام  يوليو 2013. وجـــاء  انــقــالب 
عنوانا  بذاته  ويصبح  )أو(،  والتخيير  العطف  حــرف 
للفوضى في كل شيء، فلم يعد هناك أمر واحد في 
ا تسريبات 

ّ
مصر لم تصبه الفوضى، وليس بعيدًا عن

 على فــوضــى النظام 
ً
الــثــانــويــة الــعــامــة بــرهــانــًا ودلــيــال

وإدارته.
بل الحقيقة أّن النظام ال يعتبر الفوضى ظاهرة سلبية 
الــقــضــاء عــلــيــه، بــل يتخذها منهجًا  أو مــرضــًا يــجــب 
يسير عليه، ومبدأ يلتزم به وسياسة ال يحيد عنها. 
ولو استعرضنا تاريخ االنقالب مع الفوضى، لوجدناه 
ــقــب 

ّ
قـــد بـــدأ بــفــوضــى جــهــاز عـــالج فـــيـــروس ســـي املــل

»جــهــاز الــكــفــتــة«، ثــم كـــان مــؤتــمــر شـــرم الــشــيــخ، ومــا 
صاحبه من صخب إعالمي وإعالني غير مسبوق، 
ثم  املــصــريــني،  جميع  ــال  آلمـ  

ً
مخيبة نتائجه  وجــــاءت 

كانت فوضى توسعة القناة، وحفالت الزار التي أقيمت 
على شرفها، ليؤكد ذلك كله إصرار النظام على نهج 
دائــرة مغلقة،  الشعب في  وإيقاع  املـــدروس،  الفوضى 
كلما اعتقدنا نهايتها نجدها تبدأ من جديد، وتستمر 
الفوضى لتثقل كاهل املواطن البسيط، وتزيد معاناته 
وآالمه، وتصيبه باالكتئاب ما بني إقالٍة ملحافظ البنك 
املركزي للحفاظ على الجنيه، وإصدار قراراٍت كالحد 

التراجع عنها، وتعيني  األقصى للسحب واإليــداع، ثم 
محافظ جديد، يقسم على الحفاظ على قيمة الجنيه، 
ــراراٍت اقــتــصــاديــة  ــ ــ ــزداد هــبــوطــا وســــط فــوضــى قـ ــيـ فـ
عشوائية ال تنتهي، ويأتي الحل السحري الستمرار 
املــركــزي  الجهاز  رئــيــس  مــن خــالل تحويل  الفوضى 
لــلــمــحــاســبــات إلـــى الــنــيــابــة، مـــع اســتــمــرار االســتــدانــة 
والقروض من صندوق النقد والقروض الدولية ليرتفع 

الدين إلى حد يقربنا من حافة اإلفالس. 
ــــك كـــلـــه، نــفــاجــأ بــفــوضــى ســيــطــرة الــجــيــش  وســــط ذل
كالدبسات  الطبية،  واملستلزمات  األدوات  واحــتــكــاره 
الجراحية واملفاصل الصناعية وأجهزة املعامل، بينما 
الهندسية )تقريبا( على كل مشاريع  الهيئة  تسيطر 
املباشر  بــاألمــر  إليها  تسند  والــتــي  الحكومي،  البناء 
الــبــاطــن  لــشــركــات مــن  تــســنــدهــا  أو  لــتــقــوم بتنفيذها 
يــصــرخ أصــحــابــهــا مــن عـــدم قــدرتــهــم عــلــى تحصيل 

مستحقاتهم منها.
انقالب من الفوضى ال يدفع ثمنه إال املواطن البسيط 
ــدع بشعارات ثــوريــة  في الثالثني من يونيو، 

ُ
الــذي خ

لم يكن  الخسائر واملشاكل واألعــبــاء ما  فحصد من 
ــوم، ويــتــســاءل:  يـ يــحــّدث نفسه كــل  يتخّيله، وأصــبــح 
 هذه الفوضى؟ ومن املستفيد؟ ومتى 

ّ
ملصلحة من كل

ستنتهي؟ وكيف الخالص منها؟ ومن أجل ماذا كل 
هذا التخبط في األداء والعشوائية في القرارت؟

املواطن عاجزًا  أمامها  أسئلة كثيرة بال أجوبة، يقف 
 هـــذا يــحــدث فـــي بـــلـــده، بينما 

ّ
عـــن الــتــصــديــق أّن كـــل

يتحّمل كل  يتحركون، وهــو وحــده من  املسؤولني ال 
التبعات والنتائج املخيبة لآلمال.

محمد لطفي )مصر(

الــوزيــر  ــثــانــي، نــوفــمــبــر 2013:  ال تــشــريــن 
املــلــك ســـالل، يؤكد  الــجــزائــري، عبد  األول 
أنه ال مؤشرات ملموسة، على فساد مالي 

مافيوي، وباألدلة املوثقة.
 21  :2014 الـــعـــام  إلــــى   1999 الـــعـــام  مـــن 
حــكــومــة مــتــعــاقــبــة، تــنــفــق وبــلــغــة األرقــــام 
وبـــأرقـــام  دوالر،  مــلــيــار   800 الــرســمــيــة 
أخرى ما يقارب 1000 مليار دوالر، على 
مشاريع اقتصادية، إنعاشية، ومخططات 
تنموية خماسية، وعلى الرغم من ذلك، لم 
تتجاوز نسبة النمو، على مدار 15 عاما، 

4 باملئة أو تكاد.
 10 إقامة  بإمكانها  تلك،  املالية  األرصـــدة 
أقــطــاب اقــتــصــاديــة، وعــمــرانــيــة، فــي حجم 

دبي اإلماراتية.
الوزير  الرئاسية:   2014 انتخابات  قبيل 
األول عبد امللك سالل يقدم هبات سخّية بـ 
18 مليار دوالر فقط، وهي نفقات بهرجة، 
وإســـــــراف مـــقـــصـــود، لـــغـــايـــات انــتــخــابــيــة، 

شملت عددًا كبيرا من واليات الوطن.
األول  ــر  ــ ــ ــوزي ــ ــ ال  :2015 أغــــســــطــــس  آب/ 
ــزائــــري يــجــتــمــع بــــــوالة الــجــمــهــوريــة،  ــــجــ ال
هم على االقتصاد في النفقات، من 

ّ
لحض

واجــــب اإلحـــتـــيـــاط، نــظــرا لــتــهــاوي أســعــار 
النفط في األسواق الدولية.

يوليو 2016: الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
ينفي مسؤوليته عن األزمة املالية الخانقة 

التي تعيشها البالد.

الــجــزائــر إلـــى االســـتـــدانـــة الــخــارجــيــة مــرة 
أخرى، فماذا نحن فاعلون؟

تسطو الحكومة الجزائرية على احتياطي 
ـــعـــلـــي مـــن شــــأن مـــا تسميه 

ُ
الــــصــــرف، وت

ــق 
ّ
ــفــت

ُ
ــاعـــات، ت ــتـــطـ »تـــقـــشـــفـــًا«، جـــبـــايـــة، واقـ

جيوب مواطنني »غالبى«، سمعوا برخاء، 
لم يعرفوه يومًا، وعليهم اليوم بالتضامن، 
ــّد الــحــزام،  والــصــبــر، واالحـــتـــســـاب، مــع شـ
 عـــن املــطــالــبــة بــالــحــقــوق، فــاألزمــة 

ّ
والـــكـــف

عميقة جدًا، والدليل »وثائق بنما«.
والتسيير  ســاخــن،  على صفيح  الــجــزائــر 
غــيــر الــصــحــّي، الــســابــق والـــالحـــق، العابر 
والقار، أعطى ثماره على األرض، وذلك ما 
الفكر  مسلك  مــن شهد  الــشــعــب،  التمسه 
الواحد األعــرج الذي نسف عمدا املساءلة، 
وحــــال بــقــصــد عــن مــحــاســبــة الــلــصــوص، 

ّساد!
ُ
ومعاقبة الف

ــر، خـــطـــٌب أصـــــّم،   ــزائــ ــجــ ــ ــا يـــحـــدث فــــي ال مــ
ــنـــاء،  ــاء واألبـ ــ  مـــن قـــدر اآلبـ

ٌّ
ــط إقـــصـــاٌء، وحــ

 بـــواح، 
ٌّ

ودحــــس ســــورة املــجــد الــغــابــر، ذل
وانتقاص جارح للكرامة، بمنحى ارتجالي 
ُمـــقـــّزز، ُيــهــني الـــرجـــال، ويــهــيــب بــشــرذمــة 

الّسحت واملقت.
الـــجـــزائـــر الــبــيــضــاء، فـــي مــســيــرة أنـــفـــاق، 
تتجاوب وبتوافق، مع مغالبة األمن، وندّية 
واملــّن، قصاٌص، وسلوكات  بالقمع  البقاء، 
الـــحـــيـــاة  ــي  ــاعـ ــسـ مـ تـــــــــزدري  وأفـــــــــن،  درن 
بــالــحــريــة، واالنــفــتــاح الــســيــاســي، وتفعيل 

ــة، لــتــســيــيــر االقـــتـــصـــاد  ــات حــــضــــاريــ ــيــ ــ آل
واملجتمع.

العتاب  هّمش 
ُ
ت الجزائر،  قيادات  تفاهمات 

والحساب، بأوقاف أنذال، يركبون أجندات 
ـــم والــتــنــكــيــت 

ّ
ــــذّيــــلــــة، بـــالـــتـــهـــك

ُ
ــح امل ــالـ املـــصـ

ــّدر، مـــا حـــــاَد بــحــكــم الــــرشــــاد، إلــى  ــنــ ــتــ ــ وال
مفصل فشل ذريع، ومربط قيود متنوعة، 
ــالـــت بــــاألســــاس الـــعـــدالـــة اإلجــتــمــاعــيــة.  طـ
فخرهم  انتهى  جزائريني،  رمق  استباحة 
وتمجيدهم، إلى أسقام مزمنة، في فسحة 
فــي فضائح  املــبــددة  النفط،  تخمة ماليير 

القرن.
وتربية،  واقــتــصــاد،  علٍل سياسة،  أمـــارات 
ــيــــاب مــــن يــــزرع  ــّم غــ وصــــحــــة، فــــي خــــضــ
بصدر  التكهن،  دابـــر  ويقطع  الطمأنينة، 

اليقني.
الشعب األبــّي، يدفع فاتورة باهظة، لعجز 
ــي دوالـــيـــب  ــي نـــفـــاذ الـــــقـــــرار، فــ صـــريـــح فــ
ــاالت الـــدولـــة ومــســتــشــاريــهــا، وروابـــط  رجــ
ع لرهبان مافيا 

ّ
دمهم ورحمهم، ومن تشف

املال، واألعمال، وعفا عن سوابقهم؟
وأخـــرى  للهبش،  مبسوطة  تـــزال  مــا  أيـــاد 
ـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بــكــرم 

ُ
ــة لـــلـــدعـــاء، ت مـــرفـــوعـ

حّصلة، 
ُ
امل في  لكن   وعسى، 

ّ
فلعل العيش، 

ماذا نحن فاعلون؟
املنهوبة،  أمــوالــنــا  أعــيــدوا  الــرئــيــس،  سيدي 

يرحمكم الله.
محلي الحاج )الجزائر(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

ــبــــارة »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«،  عـــنـــدمـــا نــســمــع عــ
واالنتفاضات  الــثــورات  أذهاننا  إلــى  تتبادر 
الــتــي انــطــلــقــت قــبــل خــمــس ســـنـــوات ونــّيــف، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــكــلــمــة تـــبـــدو غــربــيــة  وعـ
الغربي بني  الــربــط اإلعــامــي  الطابع، ضمن 
ــا جـــرى  ــ ــا يـــجـــري فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي ومـ مــ
أنها راجــت عربيًا،  فــي أوروبـــا، إال  تاريخيًا 
وبـــــات يــســتــخــدمــهــا مــعــظــم مـــن يــتــحــفــظــون 
عــلــى حمولتها، وصـــار لــهــا داللـــة واضــحــة، 
ترتبط بالثورات التي قامت من دون عناوين 
أيديولوجية أو قيادة حزبية، بعدما تراكمت 
عــوامــل الــفــشــل فــي الــــدول الــعــربــيــة، وتآكلت 
العربي  الــربــيــع  كــان  فيها.  األنــظــمــة  شرعية 
ليسوا  مــن  قـــاده  انــفــجــاٍر غير منظم،  لحظة 
أي  التقليدية،  السياسية  املعادلة  مــن  جــزءًا 
الذين ال ينتمون للنظام، أو أحزاب املعارضة 
 لحقت بهم تلك األحــزاب بعد 

ْ
املعروفة، وإن

ذلــــك، مــن دون أن تــنــجــح فــي صــبــغ الــتــحــرك 
ــفـــردٍة أو  ــنـ ــادٍة مـ ــيــ بـــرؤيـــتـــهـــا، أو بــتــشــكــيــل قــ

توافقيٍة لهذا الحراك الثوري.
لهذا الربيع أسباٌب أدت إلى والدتــه، كما أن 
له شعارات عامة، تتمثل في الحرية والكرامة 
والــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، وربــمــا يــكــون مطلب 
الــخــبــز أكــثــر إلــحــاحــًا لــقــطــاعــاٍت واســـعـــٍة من 
الجماهير املنتفضة، لكن اإلعام واملعارضة 

محمد أبو رمان

على الرغم من حظر جماعة اإلخوان املسلمني 
ممتلكاتها  ومــصــادرة  قــانــونــيــًا،  األردن  فــي 
وأموالها غير املنقولة، عبر مراحل متتالية، 
املقبلة  االنتخابات  تخوض  الجماعة   

ّ
أن إاّل 

)عـــبـــر حــــزب جــبــهــة الــعــمــل اإلســـامـــي الـــذي 
ــل ذراعـــهـــا الــســيــاســيــة( بــقــائــمــٍة كــبــيــرٍة 

ّ
يــمــث

يتم  )لــم  والحجم  العدد  بهذا  غير مسبوقة، 
اإلعان الرسمي عنها بعد، ولكن تم تسريب 
ح.

ّ
أغلب األسماء فيها(، تضم قرابة 100 مرش

ــابـــي  ــخـ ــتـ اخــــتــــلــــف تـــكـــتـــيـــك »اإلخــــــــــــــوان« االنـ
جوهريًا، هذه املّرة، عن االنتخابات السابقة 
جميعًا، إذ ينزلون في قوائم انتخابية على 
مــســتــوى املــحــافــظــات )مـــع الــقــانــون الــجــديــد 
االنتخابية،  الــدائــرة  هي  املحافظة  أصبحت 
ــبـــرى، عــمــان  بــاســتــثــنــاء ثــــاث مــحــافــظــات كـ
ّسمت إلــى دوائــر أصغر(، 

ُ
وإربــد والــزرقــاء، ق

اتجاهات  والــحــزب، من  للجماعة  مع حلفاء 
أيديولوجية وسياسية متنوعة.

يــتــمــاهــى الــتــكــتــيــك الـــجـــديـــد لــلــجــمــاعــة مــع 
قانون االنتخاب الحالي، املستند إلى قائمٍة 
مــغــلــقــة عــلــى مــســتــوى املـــحـــافـــظـــة، والــنــظــام 
االنــتــخــابــي الــنــســبــي، مــمــا صــّعــب كــثــيــرًا من 
القوى  لــدى  االنتخابية  القوائم  بناء  عملية 
ـــحـــني اآلخــــريــــن، وأظــهــر 

ّ
الــســيــاســيــة واملـــرش

قــدرات »اإلخــوان« على التجميع والتجنيد، 
 املــــعــــارك االنـــتـــخـــابـــيـــة مــقــارنــة 

ّ
وإتــــقــــان فـــــن

مناهضة  جزئية  موا 
َّ

زخ الشباب  والثائرين 
االســـتـــبـــداد فـــي هــــذا الـــتـــحـــّرك، فــيــمــا أهــمــلــوا 
مــســألــة الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، وتــغــيــيــر نمط 
ــًا فــي  ــيـ االقـــتـــصـــاد الـــســـائـــد، بـــوصـــفـــه أســـاسـ
 آخــر. 

ٌ
ــة، لكن هــذا بــحــث معالجة جـــذور األزمــ

الديمقراطية   رئيٌس هو 
ٌ
للربيع عنوان صار 

والتعّددية، في مقابل االستئثار وحكم الفرد. 
 أن يـــصـــبـــح الـــتـــحـــول 

ً
ــيــــة  نــــوعــ

ً
ــــزة ــفـ ــ ــانــــت قـ كــ

الديمقراطي مطلبًا جماهيريًا، لكن تحقيقه 
ــــاج إلــــــى طـــلـــيـــعـــٍة ديـــمـــقـــراطـــيـــٍة تـــحـــول  ــتـ ــ احـ
ــارع إلــــى فــعــٍل  ــارات الــجــمــاهــيــر فـــي الـــشـ ــعـ شـ
ـــحـــيـــل الــنــظــام 

ُ
ســـيـــاســـيٍّ فـــي املـــؤســـســـات، وت

تحواًل  الثورة  وتترجم  التقاعد،  إلــى  القديم 
جذريًا في عمل أجهزة الدولة. لم تتكّون هذه 
الطليعة، واختلف املعارضون قبل وصولهم 
االنتقالية،  املرحلة  أثناء  في  أو  الحكم،  إلــى 
وتــســابــقــوا لــاســتــقــواء بــالــخــارج، أو بفلول 
النظام القديم. كانت هذه انتعاشة ما ُعِرف 

الحقًا بالثورة املضادة.
ُصدم النظام العربي القديم بالثورات، وكان 
فـــي وضــــٍع حــــرٍج لــلــغــايــة، لــكــنــه اســتــفــاد من 
عجز املعارضة عن قيادة الجماهير الثائرة، 
ــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إنــــتــــاج بــــديــــٍل لــلــنــظــام  ــ وعــ
ــذا الــنــظــام لــلــعــمــل،  الـــقـــديـــم، فـــعـــادت قــــوى هــ
بت الــرأي العام على املعارضة والثورات 

ّ
وأل

كانت  الــفــوضــى.  أنها تنشر  إجــمــااًل، بحّجة 
إلـــى توفير  املـــضـــادة تستند  الـــثـــورة  دعــايــة 

باآلخرين. أطــرف ما في األمــر، وربما ما لم 
تكن دوائــر الدولة تضعه في الحسبان، هو 
حي 

ّ
قدرة »اإلخوان« على الوصول إلى »مرش

والعرقية(  الدينية  األقــلــيــات  )أي  الــكــوتــات« 
وحتى  والــشــركــس،  والــشــيــشــان  املسيحيني 
الحالي،  للقانون  وفقا  إذ  النسائية،  الكوتا 
ــح األوفـــر حظًا بالكوتات، هــو من 

ّ
 املــرش

ّ
فــإن

قاعدة  مثل  كــبــيــرة،  تصويتية  قــاعــدة  يملك 
اإلخــــــوان املــســلــمــني. لـــذلـــك، أصـــبـــح الــشــعــور 
 من تدعمه الجماعة في الكوتات 

ّ
العارم بأن

ًا في محافظاٍت كثيرة، وهي 
ّ
هو األوفــر حظ

معادلة أقلقت الدولة، وعلى األغلب، ستبذل 
جــهــدًا كــبــيــرًا لــعــدم الــســمــاح لــهــا بالتطبيق 

العملي.
أظـــهـــرت قــــــدرات »اإلخـــــــــوان« أيـــضـــًا، ضعف 
التي  الــقــوى السياسية اإلســامــيــة األخـــرى، 
تنافسها في االنتخابات، وخرجت من رحم 
الجماعة، وبعضها قريب من الدولة، وبعض 
ــقـــه، مـــثـــل جــمــاعــة   طـــريـ

ّ
ــق ــا يــــــزال يـــشـ ــر مــ ــ آخـ

ــوان املــســلــمــني الـــجـــديـــدة، بــزعــامــة عبد  ــ اإلخــ
املــجــيــد ذنــيــبــات، وحـــزب الــوســط اإلســامــي 
الذي يقوده حاليًا مّد الله الطراونة، القيادي 
اإلخـــــوانـــــي الــــســــابــــق، وحــــــزب زمــــــزم )تــحــت 
الـــتـــأســـيـــس( الـــــذي يـــقـــوده نــبــيــل الــكــوفــحــي 
ــة، فـــهـــذه الـــقـــوى اإلســامــيــة  ــبـ ــرايـ ورحـــيـــل غـ
 في بناء 

ً
)اإلخوان السابقون( تبدو متعرقلة

بــاإلخــوان  شبيهة  كــبــيــرة،  انتخابية  قــوائــم 
املـــســـلـــمـــني، أو حـــتـــى أقـــــل مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر، 

في  أساسيون  العبون  الجهادية،  الحركات 
ــادة، إذ إنــهــم ضــد كل  الـــثـــورة املـــضـ معسكر 
ــارات الــتــي رفــعــتــهــا جماهير  ــعـ الــقــيــم والـــشـ
الــربــيــع الـــعـــربـــي. وتـــلـــك الــنــخــب الــســيــاســيــة 
والثقافية التي أيدت هذه الحركات، وساقت 
ـــبـــت أحـــقـــادهـــا 

َّ
ــذا الـــتـــأيـــيـــد، غـــل ــهـ املـــــبـــــّررات لـ

ونزعتها الثأرية، من خصومها السياسيني، 
عــلــى شـــعـــارات الــربــيــع الـــعـــربـــي، والــتــمــّســك 
حركاٍت  أيــدت  ألنها  الديمقراطي،  بالتحول 
تــعــادي الــديــمــقــراطــيــة، وشــجــعــت االحــتــراب 
األهـــلـــي، وتــفــكــيــك الـــدولـــة واملــجــتــمــع، حيث 
ال ديــمــقــراطــيــة، وال عــمــل ســيــاســي فـــي هــذه 
ــالــــة، ولـــــم تـــتـــمـــّكـــن مــــن تــحــيــيــد الـــدولـــة  الــــحــ
في  النظام  ماثلت  بل  النظام،  واملجتمع عن 

أخرى في االنتخابات، في مقدمتها الحمات 
االنــتــخــابــيــة واإلعـــانـــيـــة واإلعـــامـــيـــة الــتــي 
تــســعــى الــجــمــاعــة، مــن خــالــهــا، إلـــى الــعــودة 
املفضلة،  لعبتها  وإلــى  الــشــارع،  إلــى  القوية 
إقليمية  الجماهير في ظل ظــروف  مخاطبة 
ومـــحـــلـــيـــة، مــرتــبــطــة بــــاألزمــــة االقـــتـــصـــاديـــة 
في  واإلحــبــاط  االحتقان  والسياسية وحالة 
الشارع، كلها تساعد الجماعة على تسجيل 

حضور استثنائي في االنتخابات القادمة.
ــش 

ّ
والــتــعــط الـــتـــشـــّوق  وذاك،  ــذا  ــ هـ عـــلـــى  زد 

لــــدى قـــواعـــد الـــجـــمـــاعـــة، لـــلـــعـــودة إلــــى لعبة 
استمرت  طويلة  مقاطعة  بعد  االنتخابات، 
الــتــي   )2007( املـــشـــؤومـــة  االنـــتـــخـــابـــات  مــنــذ 
الـــجـــمـــاعـــة،  ضــــد  فـــاضـــحـــة  بـــطـــريـــقـــة  زّورت 

اعتباره هو والدولة واحدًا، وزادت على ذلك 
بــشــرعــنــة اســتــهــداف املــكــونــات االجــتــمــاعــيــة 
ــــدت وعــبــئــت عــلــى هــذا 

َّ
عــلــى الـــهـــويـــة، وُحــــش

األســـاس. صــار بــقــاء الــدولــة مطلبًا أساسيًا 
التي شجعها  والفوضى  االنفات  في حالة 
ــٌد يــتــحــدث عـــن مطالب  ــــؤالء، ولـــم يــعــد أحــ هـ
من  التدريجي  اإلصـــاح  حتى  وال  التغيير، 
 
ً
األمــن مقدمة إذ أصبحت استعادة  الــداخــل، 

على كل شيء. ال عجب أن معظم هذه النخب 
ــك الــنــاشــطــني انـــدمـــجـــوا، الحـــقـــًا، في  ــئــ وأولــ
الثورة  قــادت  التي  الرجعية  الــقــوى  مــشــروع 
املضادة في الوطن العربي، ضمن صراعات 
الــنــفــوذ واملــحــاور فــي املنطقة، وعــلــى الضد 
أن   في 

ً
أمــا العربي،  الربيع  من كل شعارات 

الثأرية،  معاركهم  في  القوى  هــذه  تنصرهم 
وربما تقبل أن تصل جماعتهم إلى السلطة 
في أحد البلدان العربية، في إطار التناغم مع 

هذه القوى ومشروعها.
مــن ســاهــم فــي حــرف مــســار معركة التغيير 
في الوطن العربي ال يمكنه أن يّدعي تمثيل 
 عـــن الـــتـــجـــرؤ على 

ً
ــربـــي، فـــضـــا ــعـ الـــربـــيـــع الـ

يــدعــم تفتيت  احــتــكــار تمثيله، وحــديــث مــن 
يبدو  الديمقراطية،  واملجتمعات، عن  الــدول 
نــوعــًا مـــن الــكــومــيــديــا الــــســــوداء. لــقــد أســهــم 
كثيرون، بوعي أو من دون وعــي، في تفّوق 

الثورة املضادة، فقد كان لها أكثر من أب. 
)كاتب سعودي(

مــمــا يــســاعــد عــلــى الــتــئــام الـــجـــرح الــداخــلــي، 
ومــحــاولــة وقـــف الــنــزيــف الــنــاجــم عــن أزمـــات 
متراكمٍة مرّكبٍة واستنزاٍف لرصيد الجماعة، 
من خال االنشقاقات والصراعات الداخلية، 
فـــاملـــعـــركـــة املــقــبــلــة ســتــســاعــد عـــلـــى تــرســيــم 
الجماعة  تبعد  وتحدياٍت جديدة،  أولــويــاٍت 
الذي  الداخلي  االنهيار  شبح  عن  وأبناءها 
كـــان يــلــوح فــي األفــــق، قــبــل أشــهــر قليلة، مع 
تــزايــد حـــاالت الــتــمــّرد والــخــافــات والغضب 
الداخلي، وربما الفائدة األولى التي جنتها 
ــل في 

ّ
الــجــمــاعــة مــن املــشــاركــة الــحــالــيــة تــتــمــث

إحــــجــــام تــــيــــار الـــحـــكـــمـــاء )يــــضــــم الـــقـــيـــادات 
الشباب  من  نخبة  من  للجماعة،  التاريخية 
الجديد،  الــحــزب  تسجيل  عــن  فيها(  املتميز 
ــا بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات  ــ ــيــــل ذلــــــك إلــــــى مـ وتــــأجــ
باملشاركة  التيار  من  قــرار  واتــخــاذ  الحالية، 
عبر التصويت، وليس الترشيح، مما يؤّجل 
الداخلية وتأثيرها  األزمـــة  مــن حجم  ويــحــّد 

على الروح املعنوية للجماعة.
 إذًا فوائد بالجملة انهالت على »اإلخــوان«، 
ــرار املـــشـــاركـــة،  ــ بــمــجــرد تــشــكــيــل الـــقـــوائـــم وقــ
ــهــا »طــاقــة الــفــرج« الــتــي فتحت أمامهم 

ّ
وكــأن

فـــجـــأة، بــعــد أعـــــوام عــصــيــبــة وصــعــبــة. لــكــن، 
 أمـــام 

ً
مـــا تـــــزال الـــطـــريـــق مــعــقــدة ومـــتـــعـــّرجـــة

ليست  الــعــودة  هــذه   
ّ
أن الجماعة، خصوصًا 

الرسمية،  الداوئر  لدى  غير مستساغة  فقط 
ل مصدر قلق وإزعاج شديد لها.

ّ
بل تمث

)كاتب أردني(

األمــن واالســتــقــرار، مع أن االستقرار اختفى 
بفعل ممارسات هذا النظام وفشله، وإعادة 
إنــتــاجــه بكل خــطــايــاه ال تضمن االســتــقــرار. 
فــي هـــذه الــدعــايــة، اســتــخــدم الــنــظــام الــقــديــم 
كل شــيء، من الحديث عن اإلرهــاب والعنف 
ونشر الخراب، إلى اتهام الثائرين بالعمالة 
ــا )وقــــــد رّوجـــــــت هـــــذا االتــــهــــام أكــثــر  ــركـ ــيـ ألمـ

األنظمة العربية قربًا من أميركا(.
ليست الثورة املضادة مرادفًا للنظام العربي 
 لــثــورات 

ٌ
 مــنــاقــض

ٌ
الـــقـــديـــم، وإنـــمـــا هـــي عــمــل

الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، تــنــخــرط فــيــه مــجــمــوعــات 
كبيرة من الناس أيضًا. ولكن، ضمن شعاراٍت 
يعني  هــذا  الــعــربــي.  الربيع  مطالب  تعاكس 
الــثــورة املــضــادة ال ينحصر فقط  أن مسمى 
فــي النظام القديم وبــقــايــاه، بــل يــتــعــّداه إلى 
النظام،  هــذا  الخط ضد  فاعلني دخلوا على 
العنف  باستخدام  إمــا  دعايته،  في  فأعانوه 
ضــد الــنــظــام، ومــعــه كــل الــفــئــات االجتماعية 
املــخــتــلــفــة، كــمــا فــعــلــت الــحــركــات الــجــهــاديــة، 
الــهــويــة فــي املجتمع،  أو بــتــعــزيــز صـــراعـــات 
ــقــــطــــاب، وتـــحـــرف  ــتــ ــزيــــد االســ ــتــــي تــ وهــــــي الــ
الــبــوصــلــة عـــن مــعــركــة الــتــغــيــيــر الــســيــاســي 
واالقـــتـــصـــادي، وتــســهــم فــي تــمــّدد جــمــاعــات 
الخارجية،  التدخات  بطلب  وكذلك  العنف، 
وكــــل هــــذه األمــــــور تــجــتــمــع فـــي مــشــاركــتــهــا 
املباشرة بتفكيك الدول واملجتمعات. تنظيم 
داعـــــش، وجــبــهــة الــنــصــرة، وأشــبــاهــهــمــا من 

 مــشــاركــتــهــم 
ّ
وبــعــضــهــم اكـــتـــفـــى بـــالـــقـــول إن

ستكون رمزية.
ليست صورة مشاركة اإلساميني املنافسني 
لــإخــوان )الــجــمــاعــة األّم( واضــحــة بــعــد في 
التعاون  إلــى  سيلجأوون  فهل  االنتخابات، 
ــة، لــتــقــويــة حـــضـــورهـــم وصــوتــهــم  ــراكــ والــــشــ
 جــــــديــــــدًا لــــإســــام 

ً
ــا، مــــمــــثــــا ــ ــمـ ــ ــزهـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ

طـــرف منهم سيشارك  كــل   
ّ
أن أم  الــســيــاســي، 

 عن األطراف األخرى. لكن، يبدو، في 
ً
منفصا

الجديدة  اإلسامية  الجزر  مشهد  النتيجة، 
في املعركة االنتخابية متواضعًا، ومحدودًا 
ـــحـــي جــمــاعــة 

ّ
ــورة الـــطـــاغـــيـــة ملـــرش ــ ــــصـ مــــع الـ

اإلخوان األّم.
لـــم يــقــتــصــر اإلربــــــاك فــقــط عــلــى اإلســامــيــني 
ــقــــوى األخــــــرى مـــن املـــشـــاركـــة اإلخـــوانـــيـــة  والــ
الــجــارفــة، ومـــن مــنــســوب الــثــقــة املــرتــفــع لــدى 
الــجــمــاعــة، إلظــهــار قــوتــهــا فــي االنــتــخــابــات، 
بل وصل )أي اإلرباك( إلى دوائر القرار التي 
تتعامل، بدورها، مع قانون انتخاباٍت جديد 
ــم الــنــســبــيــة الـــتـــي تتطلب  ــوائـ ــقـ ومـــعـــقـــد، والـ
التقليدية  الحسابات  عن  مختلفة  حساباٍت 
ــر الـــقـــرار خــبــرة كــبــيــرة في  ــ الــتــي كــانــت دوائـ

التعامل معها للتأثير على النتائج.
أن  قبل  نــقــاٍط،  تسجيل  الجماعة  استطاعت 
تبدأ معركة االنتخابات الفعلية، عبر القائمة 
املهيبة التي تعمل على إعدادها، على الرغم 
حني 

ّ
من محاوالت أطراف أخرى إقناع املرش

باالنسحاب منها، وما تزال هنالك محطات 

آباء الثورة المضادة

االنتخابات و»طاقة فرج« إخوان األردن

مسمى الثورة 
المضادة ال ينحصر 

في النظام القديم، 
بل يتعّداه إلى فاعلين  

ضد هذا النظام

أظهرت قدرات 
»اإلخوان« ضعف 
القوى السياسية 
اإلسالمية األخرى 
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ديــنــيــًا. وهــــذه نــســب مــرتــفــعــة جـــدًا بــاملــقــارنــة 
مــع املــتــوّســط 50 فــي املــائــة فــي دول االتــحــاد 

األوروبي األخرى.
 
ّ
 املسح املشار إليه يظهر أن

ّ
على الرغم من أن

69 في املائة من املوظفني ال يرون مشكلة في 
 أماكن عمل عديدة 

ّ
وجــود زميل مسلم، إال أن

 عـــدم تــوظــيــف مــحــجــبــة بــأســبــاب 
ً
تـــبـــّرر مــثــا

ترجعها إلى املوظفني والزبائن.
ه 

ّ
هشام شــاب من أصــول فلسطينية، يقّر بأن

عــانــى كــثــيــرًا عــنــد تــقــّدمــه إلـــى وظــائــف. يقول 
ـــ »الـــعـــربـــي لـــجـــديـــد«: »تـــقـــّدمـــت بــنــحــو مــائــة  لـ
طلب عــمــل، ولــم يصلني وال حتى رّد واحــد. 
ــأيـــت الـــقـــيـــام بــتــجــربــة وتــغــيــيــر اســمــي.  ــارتـ فـ
الذاتية نفسها، وشطبت  أبقيت على السيرة 
ــــى خـــبـــرتـــي الـــكـــبـــيـــرة فــــي مــجــال  مــــا يــشــيــر إلـ
ــيــت عشر 

ّ
ــبـــوع حــتــى تــلــق ــم يـــمـــّر أسـ عــمــلــي. لـ

رســـائـــل لــتــحــديــد مــقــابــلــة لــلــوظــيــفــة. لـــم يكن 
ه كان صادمًا 

ّ
األمر مفاجئًا بالنسبة إلّي. لكن

لزمائي وأصدقائي الدنماركيني الذين كانوا 
بون النتيجة«. ويشير أيضًا إلى معاناة 

ّ
يترق

الطاب من أصول مهاجرة، في إيجاد أماكن 
تدريب باملقارنة بغيرهم من الدنماركيني.

أرقام في التمييز السكني
صل، ال يتردد »مجلس الطعون« 

ّ
في سياق مت

ــكــــاوى  ــــي الـــــــــذي يـــتـــعـــامـــل مـــــع شــ ــاركـ ــ ــمـ ــ ــــدنـ الـ
املــواطــنــني كــهــيــئــة رســمــيــة فـــي املــجــتــمــع، في 
 »45 في املائة من الدنماركيني 

ّ
اإلشارة إلى أن

 25 في 
ّ
الــجــدد عــاشــوا تــجــربــة الــتــمــيــيــز، وأن

املائة من الشباب )18-29 عامًا( عاشوا تجربة 
 23 في املائة من 

ّ
التمييز في سوق العمل، وأن

الفئة العمرية ذاتها جّربوا التمييز في حياة 
الليل في املدن الدنماركية«.

املجلس قضّية  تناول   ،2015 أيــار  مايو/  في 
كثيرًا ما اشتكى منها دنماركيون من أصول 
مهاجرة، ومعهم أحزاب وجمعيات دنماركية 
تكافح ضد التمييز. القضّية ترتبط بالتعامل 
غير الائق مع طلبات اإلســكــان. وقــد خلص 
ــــون فـــــي الــــــوحــــــدة املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــفـ ــ ــــوظـ املـ
 »التمييز 

ّ
مكافحة التمييز في املجلس، إلى أن

عــلــى أســــاس االســــم الــشــرق أوســطــي منتشر 

فــي الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة. أصــحــاب األســمــاء 
ــات أســــرع وأكــثــر  ــابـ الــدنــمــاركــيــة يــتــلــقــون إجـ
إيــجــابــيــة مـــن الــبــاحــثــني عـــن مــســكــن بــأســمــاء 
من  انطاقًا  الــذكــور«.  من  أجنبية، خصوصًا 
 »اســـم 

ّ
ــار املــجــلــس إلــــى أن ــ نــتــائــج بــحــثــه، أشـ

إيــجــابــي بنسبة  ــواب  عــلــى جـ محمد يحصل 
ــادس )اســـم  ــ 27 فـــي املـــائـــة، بــيــنــمــا يــحــصــل مـ
دنماركي( على 36 في املائة من اإليجابية في 

الرّد على طلبات السكن«.
ويوضح هيليا سورنسن وهو من املحامني 
املــســتــشــاريــن فـــي لــجــنــة مــكــافــحــة الــتــمــيــيــز، 
 »تــلــك الــســيــاســات الــتــمــيــيــزيــة، الــتــي تــعــّد 

ّ
أن

مــؤســســاتــيــة، خلقت عــلــى مـــدى ســنــوات عــدة 
ــراه الــيــوم مــن تــجــّمــعــات سكنية مكتظة  مــا نـ
ملـــواطـــنـــني مـــن أصـــــول مـــهـــاجـــرة«. يــضــيــف لـ 
 »ذلــــك يــعــنــي انــتــشــار 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

االنتقال  إلــى  بالدنماركيني  تــدفــع  تجمعات 
مــن تلك األمــاكــن ونــقــل أطــفــال مــن مــدارســهــا، 
 تلك املنطقة فرغت من 

ّ
أن انطاقًا من نظرية 

الــدنــمــاركــيــني. وهـــذا مــا يخلق انــطــبــاعــًا لــدى 
ها مرفوضة 

ّ
األجــيــال من أصــول مهاجرة بأن

من قبل املجتمع، وتعيش في غيتو«.

العيش في ظل االشتباه
الدنماركية، بما  املــدن  ثــاث مــن كبريات  فــي 
»العربي  التقت  كوبنهاغن،  العاصمة  فيها 
 دنماركيًا من أصول 

ً
الجديد« 25 شابًا ورجا

مهاجرة وبعضهم ثمرة زواج مختلط عربي 
ــهــم خــبــروا 

ّ
دنــمــاركــي. 15 منهم صـــّرحـــوا بــأن

التمييز على مستويات متعددة، فيما يشير 
ه ما زال يعاني منه. يقول يزن: 

ّ
بعضهم إلى أن

»أحيانًا، يثير دخولنا إلى متجر كمجموعة 
ــا، انــتــبــاه املــوظــفــني  أصـــدقـــاء لـــشـــراء شــــيء مــ
بطريقة  بمراقبتنا  يبدأون  ما  الذين سرعان 
لــصــيــقــة، كــأنــنــا دخــلــنــا فــي دائــــرة االشــتــبــاه.. 
مزعج  أمــر  وهـــذا  ســارقــون محتملون.  كأننا 
ــّي«. أّمـــا جــهــاد وهــو صديق  جــدًا بالنسبة إلــ
يزن، فيقول: »بالنسبة إلّي، تلك النظرة التي 
ــي، 

ّ
ــاب مـــوظـــف فـــي مــثــل ســن يــوجــهــهــا لـــي شــ

ليه. األحكام 
ّ
ليست صــادرة عنه بل عن مشغ

الرغم  على  املجتمع،  هــذا  فــي  كثيرة  املسبقة 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــيــــرة، يــجــلــس  ــــة صــــغــ ــاولـ ــ خـــلـــف طـ
ــا زمـــــــــــاؤه  ــ ــمــ ــ ــًا كــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــد تــ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ
املــنــشــغــلــون مــثــلــه فـــي مــحــادثــات 
هاتفية مع الزبائن. الجميع يحاول إقناع من 
هم على الطرف الثاني، باالشتراك في شركة 
 مــحــمــد يــخــتــلــف عن 

ّ
اتـــصـــاالت خــلــويــة. لـــكـــن

زمائه بعض الشيء، إذ يقّدم نفسه للزبائن 
تحت اســم »تــومــاس«. يقول: »اضــطــررت إلى 
إضافة اســم توماس إلــى اسمي قبل فترة. ال 
عــمــل باسمك  عــلــى  الــحــصــول  هــنــا  تستطيع 
طويلة  رحلة  بالفعل  قضيت  وقــد  الحقيقي. 

وفاشلة في الحصول على عمل«.
محمد أو توماس، ليس حالة منفردة وسط 
ــول الــتــمــيــيــز فــــي بــلــد  الـــتـــقـــاريـــر والــــجــــدل حـــ
اســكــنــدنــافــي دعــتــه األمــــم املــتــحــدة مــــرارًا إلــى 
»محاربة التمييز عمليًا وبطريقة فاعلة«، ال 
العنصرية  ملكافحة  العاملي  الــيــوم  فــي  سّيما 
 عام. ُيذكر 

ّ
والتمييز في 21 مارس/ آذار من كل

الثانية،  سنته  فــي  جامعي  طــالــب  محمد   
ّ
أن

ــه أراد العمل إلــى جانب الــدراســة »بــداًل 
ّ
إال أن

من اللجوء إلى قروض مالية، باإلضافة إلى 
رغبته في اكتساب خبرة في سوق العمل«.

تمييز متأّصل
فــي الــعــام املــاضــي، كشف »مجلس املــســاواة« 
الذي أعّد بحثًا لصالح »نقابة أرباب العمل«، 
على  »التمييز  بسبب  شــكــوى   63 يه 

ّ
تلق عــن 

أســـاس الــعــرق« فــي ســوق الــعــمــل. وقــد توّجه 
ــرة إلـــى  ــاشــ ــبــ أصـــــحـــــاب 15 قـــضـــّيـــة مـــنـــهـــا مــ
 واحدًا فقط 

ّ
مسؤوليهم في مكان العمل، لكن

الجنسية  مكتسبي   
ّ
أن ُيــذكــر  شــكــواه.  ــبــلــت 

ُ
ق

الجدد«،  »الدنماركيون  ُيسّمون  الدنماركّية 
ــني الـــثـــانـــي والــثــالــث 

َ
حــتــى مـــن أبـــنـــاء الــجــيــل

املتحّدرين من أصل مهاجر.
ــر جــمــعــيــة  ــ ــديـ ــ ــيــــب مـ ــرحــ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــلــ عــ
ــــن هــانــســن  ــــوربـ »الــــدنــــمــــاركــــيــــون الـــــجـــــدد« تـ
ــاب الــعــمــل،  ــ بــالــبــحــث الــــذي طــلــبــتــه نــقــابــة أربـ
 الواقع 

ّ
ر إلى االهتمام بالظاهرة، إال أن

ّ
كمؤش

اتجاه تحّسن ملحوظ  في  الذهاب  بعيد عن 
بالنسبة إلى هؤالء الشباب. هم مستهدفون 
والديني،  العرقي  التمييز  مشاعر  من  بكثير 
ــنـــاًء عــلــى أســمــائــهــم وكـــذلـــك على  ال ســيــمــا بـ
 
ّ
الحجاب الذي تضعه النساء. يأتي ذلك مع أن
تجّمع املتاجر الدنماركية يسمح للمحجبات 

بالعمل في متاجره منذ عام 2013.
في أكتوبر/ تشرين األول 2015، أظهر مسح 
 

ّ
 ثمانية مــن بــني كل

ّ
أوروبـــي فــي 28 دولـــة، أن

 الــتــمــيــيــز 
ّ
ــأن ــ عـــشـــرة دنـــمـــاركـــيـــني يـــؤمـــنـــون بــ

العرقي منتشر على نطاق واســع في بلدهم. 
 78 في املائة من الدنماركيني يرون 

ّ
كذلك فإن

ذلــك التمييز عرقيًا، بينما يــراه 63 في املائة 

مجتمعات 
هامشيّة

دنماركيون من 
أصول مهاجرة 

يعانون التمييز

في  المعتمدة  الدمج  سياسات  كّل  من  الرغم  على 
الدنمارك لصالح هؤالء المتحدرين من أصول مهاجرة، 
يعانون.  زالوا  الجدد« ما  »الدنماركيين  أو  األخيرين  أّن  إال 

وهذا ما يدفع ببعضهم إلى االنغالق

يحتاج سوق العمل 
في أفغانستان إلى 

الكثير من الكفاءات. 
ومع ضعف الجامعات 
الوطنية الرسمية تأسس 

الكثير من الجامعات 
الخاصة التي كان األمل 

فيها كبيرًا، لكنّها رسبت، 
وباتت مشاريع تجارية 

ال تبغي إال الربح

جامعات أفغانستان الخاصة مشاريع تجارية ال  أكثر

تشعر األجيال من أصول 
مهاجرة بأنها مرفوضة 

وتعيش في غيتو

أتفّهم اليوم لماذا ابني 
راح يالزم مسجدًا في 

المدينة لمّدة عام

ال يحضر الطالب 
فصولهم ويذهبون 
فقط إلى االمتحانات

من هؤالء الطالب 
سياسيون وبرلمانيون 

ومسؤولون حكوميون

1819
مجتمع

كابول ـ صبغة اهلل صابر

 قطاع 
ّ
يتضح بالرغم من املشاكل الكثيرة، أن

التعليم في أفغانستان شهد منذ عام 2001، 
ــام انـــــــدالع الــــحــــرب األمـــيـــركـــيـــة عــلــى  ــ ــو عـ ــ وهـ
أفغانستان ملكافحة اإلرهاب، وعلى مدى عقد 
األفغانية  الجامعات  كبيرًا.  تــطــورًا  ونــصــف 
أكبر  الخصوص، شهدت تحسنًا  وجــه  على 
يبرز في إنشاء عشرات املؤسسات التعليمية 
املــخــتــلــفــة.  ــتــــصــــاصــــات  االخــ ذات  الـــخـــاصـــة 
توفير  فــي  كبيرًا  دورًا  تلعب  وهــي جامعات 
الوقت  فــي  األفغاني  الشعب  إليه  يحتاج  مــا 
ــن، مـــن األطـــبـــاء واملــهــنــدســني وخـــبـــراء  ــراهــ الــ

االقتصاد وغيرهم.
 الــجــامــعــات الخاصة، 

ّ
 ذلـــك، ال شــك أن

ّ
مــع كــل

أســـوة بــالــحــكــومــيــة، تــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر من 
ــع كـــثـــرة الـــحـــديـــث عن  اإلصـــــــاح، ال ســّيــمــا مـ
االعتقاد  يشيع  السيئ.  التعليمي  مستواها 
 العديد من 

ّ
فــي أوســـاط الشعب األفــغــانــي أن

ــذه الــجــامــعــات الــخــاصــة لــيــســت أكـــثـــر من  هــ

أكثر.  األمــــوال، ال  مــراكــز تجارية هّمها جمع 
وما يساعدها في ذلك غياب الرقابة والفساد 

املستشري في أروقة الحكومة.
الكثير من سكان أفغانستان وبعض  يعتبر 
 معظم 

ّ
من لهم عاقة بالجامعات الخاصة أن

تــلــك الـــجـــامـــعـــات، ال ســيــمــا فـــي األقـــالـــيـــم، ال 
ومتطلبات  الشعب  احتياجات  مع  تتجاوب 

العصر.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، يــقــول مــحــمــد صــفــيــر وهــو 
 »الـــجـــامـــعـــات 

ّ
ــلـــيـــم غــــزنــــه إن أحـــــد ســــكــــان إقـ

نشئت من أجل جمع أمــوال الناس 
ُ
الخاصة أ

وليس خدمة الِعلم ومستقبل الباد«. يتابع 
ـــهـــا »تــتــقــاضــى أمــــــوااًل طــائــلــة مـــن الــطــاب 

ّ
أن

شيئًا  تقدم  ال  املقابل  في  ها 
ّ
لكن والطالبات، 

إليهم، بل تخدعهم وتتاعب بمستقبلهم«.
يــلــقــي املـــواطـــن بــالــلــوم عــلــى الــحــكــومــة الــتــي 
منحت على مدى العقد املاضي تراخيص إلى 
الكثير من املؤسسات التعليمية الخاصة من 
على  قدرتها  وعــن  أهليتها  عــن  البحث  دون 
تثقيف أبناء الشعب وتأهيلهم لسوق العمل. 

 الحكومة في حاجة ماسة 
ّ
ويؤكد كثيرون أن

إلـــى مــراجــعــة شـــؤون املــؤســســات التعليمية 
دورًا  ستلعب  فاألخيرة  جديد،  من  الخاصة 

رياديًا لو أصلح نظامها.
شمس الرحمن أحد خريجي كلية االقتصاد 

وبرملانيون ومسؤولون في الحكومة حصلوا 
على شهادات البكالوريوس واملاجستير من 

دون أّي تعب في تلك االمتحانات.
ــي إقــلــيــم  ــــورى فــ ــــشـ يــشــيــر عـــضـــو مــجــلــس الـ
 »املؤسسات 

ّ
غزنة حميد الله سروري إلى أن

التي  املعايير  تــراعــي  ال  الخاصة  التعليمية 
وضــــعــــت فــــي تـــعـــيـــني األســــــاتــــــذة، فــبــعــضــهــم 
ــيـــر  ــتـ ــاجـــسـ ــاملـ ــا كـ ــيــ ــلــ ــلــــك شـــــــهـــــــادات عــ ــمــ ال يــ
»هــي مجرد مشاريع  والــدكــتــوراه«. يضيف: 
تــجــاريــة، تمأل الــفــراغ بــأســاتــذة ليسوا ذوي 

كفاءة فقط لتسّير أمورها«.
ــتــــاذ فــــي جــامــعــة  ــو أســ ــ يــتــفــق عـــبـــد اإللــــــه وهـ
خاصة في مدينة جال آباد مع ذلك، ويقول 
 »العقد املقبل سيشهد حمل جميع شباب 

ّ
إن

دون  من  لكن  شــهــادات جامعية،  أفغانستان 
ــتـــاذ  ــدرات عـــلـــمـــيـــة«. يـــدعـــو األسـ ــ ــ ثـــقـــافـــة أو قـ
الــجــامــعــي الــحــكــومــة إلــــى تــــــدارك األوضـــــاع 
ــبـــل اســتــفــحــال  ــاع الـــتـــعـــلـــيـــم قـ ــطـ ــقـ الـــســـيـــئـــة لـ

األوضاع أكثر.
التعليمية  »املـــؤســـســـات   

ّ
أن إلــــى  يــلــفــت  كــمــا 

أمــر ضــروري ملستقبل  والجامعات  الخاصة 
 الجامعات الحكومية ال تستطيع 

ّ
الباد، إذ إن

 
ّ

كل الثانوية  مــن  املتخرجني  جميع  تقبل  أن 
ــود الــجــامــعــات  ــام. بــالــتــالــي، ال بـــّد مـــن وجــ عــ
حكومية  رقابة  إلــى  تحتاج  ها 

ّ
لكن الخاصة، 

وإصاحات جذرية في نظامها«.
ــلـــى تــلــك  ــابــــل، يــــرفــــض الـــقـــائـــمـــون عـ ــقــ فــــي املــ
الــجــامــعــات مــثــل هـــذه االتـــهـــامـــات، ويــقــولــون 
ــاءات ال أســــاس لــهــا. يــقــول  ـــهـــا مــجــرد ادعـــــ

ّ
إن

رئــيــس »جــامــعــة املــســلــم« الــخــاصــة فــي إقليم 
 »ثــمــة دعــايــة ضد 

ّ
غــزنــة خــيــر الــديــن نــثــار إن

الجامعات الخاصة، التي تقدم كوادر علمية 
ــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــعــتــرف 

ّ
لــلــشــعــب«. لــكــن

بـــوجـــود ثـــغـــرات فـــي الـــنـــظـــام الـــخـــاص بــهــا، 
ــهــا بسيطة كــمــا يــقــول. ويــدعــو نــثــار، 

ّ
ولـــو أن

تثبيتًا لــحــجــتــه، مــن يـــروجـــون األقـــاويـــل في 
شأن الجامعات الخاصة، إلى تقديم دعاوى 
 مــن ال يحترم القوانني 

ّ
فــي املــحــاكــم ضــّد كــل

واملعايير التي رسمتها وزارة التعليم العالي 
للمؤسسات التعليمية الخاصة.

يتقدم  ننجرهار  بإقليم  خــاصــة  جامعة  فــي 
غير  أو  مــؤســســة حكومية   

ّ
كـــل إلـــى  بطلبات 

حكومية مــن أجــل الــحــصــول على عــمــل، لكن 
من دون جدوى. ال يتمكن أبدًا من النجاح في 
بالوظائف.  الخاصة  واملقابات  االمتحانات 
ــــــه لــــم يــتــعــلــم الــكــثــيــر مــن 

ّ
يـــعـــتـــرف شـــمـــس أن

االقتصاد خال دراسته في الجامعة بسبب 
الشاب  يصّب  فيها.  املتبع  املتساهل  النظام 
الـــجـــامـــعـــة: »لــــم يكن   غــضــبــه عــلــى إدارة 

ّ
كــــل

األساتذة يحضرون إلى الفصل. وإذا جاءوا 
األول  الجامعة همها  لــنــا.  يــقــدمــوا شيئًا  لــم 
واألخــيــر هــو الــحــصــول عــلــى الـــرســـوم. وكــان 
من  الــشــهــادات  على  الحصول  الوحيد  همنا 

جهتنا«.
مـــــن الــــظــــواهــــر املــــــوجــــــودة فـــــي املـــؤســـســـات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــخــاصــة والـــتـــي أســـــاءت كــثــيــرًا 
الطاب فصولهم  إلى سمعتها عدم حضور 
ــي، والــــذهــــاب فــقــط إلــى  ــدراســ طــــوال الـــعـــام الــ
ــانـــات، والـــحـــصـــول عــلــى الـــشـــهـــادات  ــتـــحـ االمـ
بــــعــــدهــــا. مـــــن هــــــــؤالء الـــــطـــــاب ســـيـــاســـيـــون 

ه »في 
ّ
ني ولدت وكبرت هنا«. ويخبر أن

ّ
من أن

ني وطلبت 
َ
يــوم، واجــهــت شابًا وشــابــة موظف

منهما عدم الحكم انطاقًا من الشكل. أصيب 
 األمـــر 

ّ
ــنــــان بــخــجــل شـــديـــد واعـــتـــرفـــا بـــــأن االثــ

يتعلق بأوامر رّب العمل«.
ــــي دنـــمـــاركـــيـــة  ــــى ذلـــــــك، تـــخـــبـــر يـــولـــيـــا؛ وهــ إلــ
يــوم مع  ها كانت في 

ّ
أن لبناني،  متزوجة من 

ابنها املراهق )16 عامًا( في أحد املتاجر حني 
الــتــي كــانــت تــراقــب ابني.  »ُصــدمــت بالعيون 
ه يبالغ عندما يحكي 

ّ
 بأن

ّ
قبل ذلك، كنت أظن

عــمــا يــحــصــل. الــصــدمــة جعلتني أبــكــي حني 
البيت، بالتزامن مــع شعور بعجز  إلــى  عــدت 
الرغم  على  املنتشر  الجهل  لهذا  ومقت  كبير 
ر«. أرادت يوليا توثيق ما حصل، 

ّ
من التحض

 
ّ
أن أبلغتني  بها  اتصلت  التي  الجهات   

ّ
»لكن

 األمــر ســوف يكون ادعــاًء 
ّ
األمــر صعب، إذ إن

مــقــابــل ادعــــــاء. وهــــذا مـــا يــشــعــرك بــمــزيــد من 
اليوم  أتفهم  أن  »أستطيع  تضيف:  الــعــجــز«. 
ملــاذا ابني راح يــازم مسجدًا في املدينة ملّدة 
ه مقبول بشكله وخلفيته 

ّ
عام، حيث شعر بأن

 املساجد 
ّ
ومن دون أن يطعن أحد بهويته. لكن

 عن املجتمع الواسع«.
ً
ال يمكن أن تكون بديا

إقرار بالمشكلة.. ولكن
تـــقـــّر الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة بـــوجـــود مــشــكــلــة، 
الحقوقية واألحــزاب  املنظمات  تفعل  ومثلها 
 املشكلة بحسب سورنسن هي 

ّ
اليسارية. لكن

 »القضية معقدة قانونيًا. ال يمكن قبول 
ّ
في أن

قة. ويتحّول األمر إلى 
ّ
القضايا إذا لم تكن موث

مجّرد ادعاء مقابل ادعاء«.
فـــي مــجــّمــع ســكــنــي يــضــم أكـــثـــريـــة مــهــاجــرة، 
يعمان  ني  بتربويَّ الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقى 
الكشف  عــن  ظا 

ّ
املنطقة، تحف فــي  الشباب  مــع 

 
ّ
عـــن هــويــتــيــهــمــا. يـــقـــول الـــتـــربـــوّي ســيــف إن

الشباب كانوا يعيشون كدنماركيني  »هــؤالء 
ــد منهم  فــي فــتــرة املــراهــقــة. وحـــني يــصــل واحـ
إلى الثامنة عشرة من عمره، يرغب في دخول 
املرقص. وحني ينطلق إلى املدينة وُيمنع من 
ــــدّون فــي بطاقة  الـــدخـــول بــنــاء عــلــى االســـم املـ
الــتــعــريــف الــشــخــصــيــة، يـــأتـــي إلــيــنــا غــاضــبــًا 
مــن تــكــرار هــذا الــنــوع مــن الـــحـــوادث. بطريقة 
د األمــر كراهية تجاه املجتمع، 

ّ
أو أخــرى، يول

وتــبــدأ مــشــاعــر الــرفــض بــالــســيــطــرة. الشعور 
ــهــم على الــهــامــش، يـــؤّدي إلــى حــيــاة على 

ّ
بــأن

الهامش بالفعل«.
»بــداًل  ــه 

ّ
أن التربوّي أسعد  من جهته، يوضح 

مــن فتح املــجــال أمامهم، تــرى هــؤالء الشباب 
وهم يبتكرون في مناطق سكنهم وفي األقبية 
السكنية تحديدًا - وهي ممنوعة -، ما يشبه 
نوادي يراها السكان مزعجة وتخرج أحيانًا 
 
ّ
عن سيطرة من أسسها ألهداف مختلفة. لكن

إغاق األبــواب يخلق أيضًا جوًا من التشنج. 
ولكي أكون صريحًا، هو جّو من التطّرف عند 
مفادها  نتيجة  إلــى  يصلون  الذين  املراهقني 
هم ســوف يصطدمون 

ّ
فإن فعلوا،  مهما  ــهــم 

ّ
أن

الرغم  العرق. وذلــك، على  بالرفض بناًء على 

 بــعــضــهــم ال يــجــيــد مـــن لــغــتــه الــعــربــيــة 
ّ
مـــن أن

شيئًا، وقد ولدوا ألهل وفدوا إلى الباد وهم 
 »الــحــلــقــة املــفــرغــة تــبــدأ 

ّ
صـــغـــار«. يــضــيــف أن

أيضًا في تلك األماكن السكنية املكتظة. وتنقل 
وسائل اإلعام بأسلوب سلبّي وتخوفّي، ما 
يــدور فــي البيئة املهاجرة مــن تــحــّول األقبية 
إلى ما يشبه األندية الخارجة عن السيطرة«.

في  ناشط  فيسترغوورد؛ وهو  مورتن  يقول 
مــكــافــحــة الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز، مــن الشبكة 
 »األكـــثـــر 

ّ
الــدنــمــاركــيــة ملــكــافــحــة الــفــاشــيــة، إن

صعوبة هو حني تنقل صحيفة ما، خصوصًا 
تمييز،  حالة  حــول  خبرًا  الشعبية،  الصحف 
التي يعّبر عنها  التعليقات  مع كّم حاقد من 
وبطريقة  الــصــريــحــة،  بأسمائهم  أصــحــابــهــا 
أكــثــر فــظــاعــة مــّمــا يــتــعــّرض لــه الــشــخــص من 
تمييز«. يضيف: »هذا أمر متوارث على مدى 
عقود. ومن املخجل جدًا أن نعترف بوجوده 
أكثر مّما هو في دول أخرى. فهذا تعبير عن 
الــواقــع تحت  في  انغاق وعنصرية متفشية 

ابتسامات النهار«.
املــثــال،  أبــريــل/ نيسان 2015 على سبيل  فــي 
نـــشـــرت صــحــيــفــة »إنـــفـــارمـــســـيـــون« وهــــي من 
أكــثــر الصحف رصــانــة فــي الــدنــمــارك، تقريرًا 
أغبياء  »ثّمة  فيه:  التمييز، جاء  حول ظاهرة 
ــثــــر بـــــني بـــــوابـــــي الــــحــــانــــات  ــون كــ ــريــ ــنــــصــ وعــ
العنصرية  سياستهم  يخترعون  واملــراقــص، 
املالكني.  توّجهات  أحيانًا مع  تتعارض  التي 
ــــي عـــمـــلـــيـــة الـــفـــرز  وهــــــــذا أمــــــر خـــطـــيـــر جــــــدًا فـ

ها تدّمر عملية الدمج 
ّ
الحاصلة في بادنا. إن

ــر أكــثــر ســهــولــة لــحــزب التحرير  وتــجــعــل األمـ
ــاعـــات الـــبـــاقـــيـــة، لــيــقــولــوا  ــمـ اإلســــامــــي والـــجـ
بــقــنــاعــة لــلــشــبــاب الــغــاضــبــني: الــدنــمــاركــيــون 

عنصريون واملجتمع غير آبه بكم«.
التمييز أن يلحظ أيضًا  يمكن ملتابع ظاهرة 
وعيًا بني الشباب الدنماركيني في منتدياتهم 
وهو  الظاهرة.  تلك  سنوات  منذ  تنتقد  التي 
أمـــر يــراهــن عــلــيــه الــعــامــلــون عــلــى إنــهــاء تلك 
الــظــاهــرة وتــفــعــيــل قـــانـــون مــكــافــحــة التمييز 
الذي يغّرم من يرتكبه في الحياة الليلية على 
سبيل املــثــال، مبلغ 25 ألــف كــرونــة )أكــثــر من 

3700 دوالر أميركي(.

شخابيطتحقيق

عبد الرحمن عرابي

جّددة أخيرًا، 
ُ
بني مبنى وزارة الداخلية اللبنانية وحديقة الصنائع امل

رصيف صغير. يكاد يكون هذا الرصيف أعرض أرصفة العاصمة 
بيروت. ال يمكن للسائر في شوارع هذه املدينة أن يستلم رصيفًا 
من أّوله ويمشيه إلى نهاية الشارع، فاملعّوقات عديدة.. من تعديات 
تستبيح  التي  األمنية«  »اإلجـــراءات  إلــى  واملقاهي  املطاعم  أصحاب 
األرصفة والشوارع ككل. وهذه أزمة لن تجد ـ على األرجح ـ طريقها 

نتخب حديثًا.
ُ
إلى جدول أعمال املجلس البلدي امل

قعد نفسه إلى 
ُ
على ذلك الرصيف أمام وزارة الداخلية، دفع الشاب امل

ه يجد منحدرًا يصعد منه إلى الرصيف الستكمال 
ّ
زاوية املفرق عل

الــســيــر، لــكــن عــبــثــًا. اإلجـــــراءات األمــنــيــة أمـــام الـــــوزارة أغــلــقــت زاويـــة 
رته بقواطع وسالسل حديدية.

ّ
الرصيف، وزن

إلى  الطريق وانطلق جنبًا  إلى حافة  دفع نفسه تحت حّر الشمس 
ه بطيء. 

ّ
به في الزحمة ألن

ّ
جنب مع السيارات. حاول السائقون تجن

الذي  املضاعف  الجهد  يمنحه  ولم  التيار،  ه يسبح بعكس 
ّ
بدا وكأن

بــذلــتــه ذراعــــاه أّي ســرعــة إضــافــيــة تقيه اســتــهــجــان الــســائــقــني من 
رأسه  عــرق على  فت قطرات 

ّ
التي خل الشمس  أو حــرارة  مزاحمته، 

وذراَعيه.
التي تتوزع  النقطة  اجتاز الشاب مسافة غير قصيرة ووصل إلى 
 سائقي الدراجات النارية في 

ّ
فيها فتحات تصريف املياه. يعرف كل

بيروت هذه الفتحات التي تتحّول بسهولة إلى فخاخ تلتهم دواليب 
 تقدير. لم تشهد أغطية 

ّ
قّصر من عمرها على أقل

ُ
دراجاتهم، أو ت

تنتظر  كالكّماشة  وباتت  تركيبها،  منذ  صيانة  أي  الفتحات  هــذه 
صاحب الحظ السّيئ. حاول الشاب املناورة بكرسيه املتحّرك من 
دون أن ينجح. استخدم يده اليمنى لتحريك إحدى عجالت الكرسي، 
ف في زحمة السير 

ّ
فكاد أن يصطدم بسيارة أجرة على يساره. توق

استخدم  طريقه.  واستكمال  الفتحات  لتجاوز  فرصة  أي  بانتظار 
ف. في تلك اللحظة تحديدًا، فتحت شابة 

ّ
 ملسح العرق وتوق

ً
منديال

باب سيارة األجرة وكاد الباب أن يرتطم به.
الــشــابــة فتحت بــاب الــســيــارة بــقــّوة لتهرب مــن زحــمــة السير ومن 
ــــني بني   غــالــبــًا، فيما الــشــاب عــالــق على دوالَب

ّ
ــمــل

ُ
حــديــث الــســائــق امل

عقبات ال يمكن تجاوزها ونظرات الشابة املشمئزة. حاول الشاب 
أن يرجع كرسيه إلى الوراء لُيفسح لها املجال، من دون فائدة. طوت 
نفسها ونزلت بسرعة. انطلقت إلى وجهتها وبقي هو عالقًا هناك، 
بني إهمال الدولة وعدم تعاطف الناس. لم يكن املشهد استنثنائيا 
أبدًا، فاملعّوقون في لبنان محرومون من الدمج التقني واالجتماعي 
ر مشاهد حمل ذوي اإلعاقة وكبار السّن 

ّ
 يتذك

ّ
في محيطهم. والكل

إليصالهم إلى مراكز االقتراع في بيروت والبقاع وجبل لبنان، خالل 
على  ذلــك،  أتــى  أخــيــرًا.  جــرت  التي  واالختيارية  البلدية  االنتخابات 
األشخاص  انتخاب  بتسهيل  الداخلية  وزارة  توجيهات  من  الرغم 

قّر قبل 16 عامًا.
ُ
املعّوقني، فيما ننتظر تطبيق قانون ا

صيدا ـ انتصار الدنان

كـــان فـــي الــســابــعــة مـــن عــمــره حـــني خــرج 
من عكا. مع ذلك، ما زال قادرًا على تذّكر 
بــعــض الــتــفــاصــيــل مــن ســنــيــه هــنــاك. في 
 البعد عن عكا لن 

ّ
ذلك الوقت، قيل له إن

ني فقط 
َ
، مــدة أسبوَعني اثن

ً
يــدوم طــويــا

ــه. الـــيـــوم،  ــائــ ــدقــ ــــى بــيــتــه وأصــ ويــــعــــود إلـ
تـــجـــاوز الــســبــعــني مـــن عــمــره ولـــم يــرجــع 
بعد. يحتفظ بمفتاح بيته في فلسطني 
ه 

ّ
الذي تركه له والده إلى حني العودة. لكن

ال يعلم إن كان سوف يعود إلى بيته في 
الاجئني  مخّيم  فــي  يموت  أو  فلسطني، 
في لبنان، وُيدفن في أرٍض غريبة. يقول 
إلــى أهلها في   فلسطني ســوف تعود 

ّ
إن

أحفاده  أو  أوالده  يرجع  ورّبما  النهاية، 
إلــيــهــا. لـــذا، لــن يــرمــي املــفــتــاح، بــل سوف 
قبل تحقيق  رّبما يموت  إيــاه..  يعطيهم 

الحلم الذي طال انتظاره.
هـــرب رشــيــد محمد الــولــي مــن فلسطني 
أســبــوَعــني.  إليها بعد  الــعــودة  أمــل  على 
ــه طــردوا بالفعل 

ّ
أن  أهله 

ّ
حينها لم يظن

ون 
ّ
 »الصهاينة يظن

ّ
من أرضهم. يقول إن

ــنــا 
ّ
ــى فـــلـــســـطـــني. لــكــن ــ ــــنــــا لــــن نــــعــــود إلــ

ّ
أن

سنعود مهما طال الزمن«. في عّكا، كان 
للكبريت، وكان  والــده يعمل في مصنع 
لبنان  املعيشي جّيدًا. في  العائلة  وضع 
أيضًا، عمل والــده في املجال نفسه وفي 

مهن أخرى اختلفت طبيعتها.
ــــن عـــكـــا.  ــة مـ ــلـ ــائـ ــعـ ــر يــــــوم هـــــــروب الـ ــذكــ يــ
األرض  على  ملقاة  جثثًا  »رأيـــت  يخبر: 
وجـــرحـــى أيـــضـــًا. وحــــني ســـألـــت والــــدي 
ــي أن أصــمــت. أطلق 

ّ
ــر، طــلــب مــن عــن األمــ

اتــجــاه عــّمــي،  الــرصــاص فــي  الصهاينة 
. لم يكن اإلنكليز يؤّمنون 

ً
فــأردوه قتيا

خروجهم  أثناء  للفلسطينيني  الحماية 
ــا الــصــهــايــنــة، فــكــانــوا  ــ مـــن فــلــســطــني. أّمـ
ــــن فــي  ــيــــوت ويـــقـــتـــلـــون مـ ــبــ ــلــــون الــ يــــدخــ
داخــلــهــا. اخــتــبــأ الــبــعــض بـــني األشــجــار 
أو فــي غـــرف صــغــيــرة داخـــل بيوتهم لم 
 ذلك 

ّ
كــل بــوجــودهــا«.  يــعــرف الصهاينة 

بيوتهم  تـــرك  إلـــى  بالفلسطينيني  دفـــع 
وأرضــهــم. أقفل كثيرون أبــواب بيوتهم، 
ــهــــم،  ــاقــ ــنــ ووضـــــــعـــــــوا املــــفــــاتــــيــــح فــــــي أعــ
وخرجوا. »ما زلت أحتفظ بمفتاح بيتنا 

في فلسطني الذي تركه لي والدي«.
ه مــا زال يــتــذّكــر كم 

ّ
مــّر وقــت طــويــل، لكن

كــــان خــروجــهــم مـــن الـــوطـــن مــخــيــفــًا. في 
ــان الــصــهــايــنــة  ــ ــنـــان، كـ ــبـ ــى لـ ــ طــريــقــهــم إلـ
ُيــطــلــقــون الـــنـــار صــوبــهــم، فــيــمــا يــصــرخ 
والــده »انبطحوا«، خصوصًا بعد مقتل 
عمه. استغرق وصولهم إلى لبنان أربعة 
أيام. في قرية على الحدود الفلسطينية 
- اللبنانية، مكثوا ثاثة أيام يأكلون ما 
الخبز  إلــى  باإلضافة  الحقول،  في  ر 

ّ
توف

الذي كانوا يشترونه من القرية. بعدها، 
)الجنوب(  النبطية  منطقة  إلــى  انتقلوا 
ــرة قـــصـــيـــرة بــســبــب  ــتــ ــثــــوا فـــيـــهـــا فــ ــكــ ومــ
عجز والــده عن إيجاد فرصة عمل. وما 
اّدخـــار والــده  ساعدهم على العيش هــو 
بعض املــال، وبيع جده بعض األغــراض 
التي استطاع إخراجها من فلسطني. بدأ 
جّده العمل في مجال بيع الحلوى، قبل 

أن يلحق به والده وأعمامه.
درس في مدارس وكالة غوث وتشغيل 
في  )أونــــــروا(  الفلسطينيني  الــاجــئــني 
ـــم صـــنـــع الــحــلــوى 

ّ
ــًا، تـــعـــل ــقــ ــنـــان. الحــ ــبـ لـ

وعــمــل مــع والـــده مــن البيت. كــان والــده 
ــه إلــــــى الـــــشـــــارع لــبــيــع  ــ ــــروجـ ــرفــــض خـ يــ
ه. من النبطّية، 

ّ
الحلوى بسبب صغر سن

انتقلوا إلــى بــيــروت. تــوقــف عــن العمل 
واألدوات  الكهرباء  واخــتــار  والـــده،  مــع 
الصحية، وعــمــل فــي هــذا املــجــال حتى 
بلوغه السادسة عشرة. في ذلك الوقت، 

 
ّ
كان يرغب في السفر إلى الخارج، لكن

ــم تـــكـــن لـــصـــالـــحـــه. فــــي عـــام  الــــظــــروف لــ
1972، انتقلت العائلة للعيش في مخّيم 
الفلسطينيني  لاجئني  البراجنة  بــرج 
في الضاحية الجنوبية لبيروت. يذكر 
ه في بداية لجوئهم إلى لبنان رفض 

ّ
أن

والـــــــده الـــســـكـــن فــــي خـــيـــمـــة، واســـتـــأجـــر 
منزاًل خارج املخّيم. لكن في عام 1972، 
الوالد العودة إلى املخيم والعيش  قّرر 
ـــهـــم لــــم يـــمـــلـــكـــوا بــيــتــًا، 

ّ
فــــيــــه، عـــلـــمـــًا بـــأن

والعائات التي كانت تعيش في خيام 
الزينكو،  ألــواح  بنت مكانها بيوتًا من 
وتــزّوج  كبر  املخّيم،  وفــي  الحجارة.  ثم 

وأنجب خمسة أوالد. 
ــنـــاس يــشــاهــدون  ويــحــكــي كــيــف كــــان الـ
أفــامــًا فــي شــــوارع املــخــّيــم. لــطــاملــا أحــب 
هـــــذه الـــتـــجـــمـــعـــات واأللــــفــــة بــــني الـــنـــاس 
ــًا فــي  ومــــســــاعــــدتــــهــــم بـــعـــضـــهـــم بــــعــــضــ
 ذلــــك لـــم يــنــســه فــلــســطــني، 

ّ
مــحــنــهــم. لـــكـــن

عــاش  وإن  األرض.  إلــــى  الـــعـــودة  وحـــلـــم 
ه 

ّ
أن معظم سنوات حياته في لبنان، إال 

 وطنه. 
ّ

 محل
ّ

ه قد يحل
ّ
لم يشعر يومًا أن

حني يتحّدث عن املفتاح الذي أعطاه إياه 
والــده، يبكي. برأيه، يجب الحفاظ على 
إلــى األرض حتمية،  الــعــودة   

ّ
املفتاح ألن

في  البيت  هــدمــوا  الصهاينة   
ّ
بـــأن علمًا 

عكا. »ال يهم. سنعود«.

مائة متر من »الالدولة«

العودة إلى فلسطين حتميّة

يحمل مفتاح العودة )العربي الجديد(

البالد في حاجة إلى 
كوادر علمية )مجيد 
سعيدي/ فرانس برس(

على الهامش... )العربي الجديد(
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»سنابستغرام«... لماذا نسخت فيسبوك »سناب تشات«؟

حمالت إلكترونية بوجه بروباغندا »داعش«

محمد فتحي

ها سرقة فكرّية بحتة، 
ّ
بخطوة ال جدل في أن

الثالثاء  يــوم  »إنــســتــاغــرام«  أضـــاف تطبيق 
مستنسخًا   stories القصص  ميزة  املــاضــي، 
املـــيـــزة الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا تــطــبــيــق »ســنــاب 
تشات«.  تقوم »الستوريز« على نشر مقاطع 
فيديو )10 ثواٍن( أو صور للمتابعني، تختفي 
ــرام«  ــاغـ ــتـ ــام »إنـــسـ ــ بـــعـــد 24 ســــاعــــة. حـــيـــث قـ
تشات«،  »سناب  من  الناجحة  امليزة  بنسخ 
مستخدمًا أيضًا االسم نفسه. ويتوّجه هذا 
يــريــدون  الــذيــن  املستخدمني  إلــى  التحديث 
نــشــر الــصــور والــفــيــديــو، مــن دون االكــتــراث 
ــى مــحــّبــي  لـــعـــدد اإلعـــجـــابـــات، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــّيـــة، الـــتـــي تــضــمــنــهــا إجـــــــراءات  الـــخـــصـــوصـ
تحديد الجمهور، ومسح املحتوى بعد يوم 

من نشره.
»إنستاغرام«،  لـ التنفيذي  الرئيس  يبدو  ال 
النسخ، فهو   بهذا 

ً
كيفني سيستروم، خجال

ملنافسه،  »الستوريز«  أرجــع رصيد  بنفسه، 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« قبل  ـــ ــ فــي حــديــث لـ
 استنساخ امليزة إلى »إنستاغرام« 

ّ
أيام. لكن

الشكل، تتفوق  تضّمن بضعة تعديالت في 
»سناب تشات«. واعتمد  على تلك الخاصة بـ
أبــرز مشاكل منافسه،  التطبيق على إحــدى 
قـــول مستخدمني  فــي  تتمثل  الــتــي  تــلــك  أي 
يــعــرفــون كــيــف يستخدمونه وبــأي  ــهــم ال 

ّ
إن

ــاغــــرام« املـــوضـــوع  ــتــ ــة، فـــبـــّســـط »إنــــســ ــقـ طـــريـ
ــل عــلــى  ــهــ لـــلـــجـــمـــيـــع، لـــتـــكـــون الـــتـــجـــربـــة أســ
الــذيــن جــّربــوا »ســنــاب تشات«  مستخدميه 

ولم يتكّيفوا مع جّوه. 
ضح أبرز الفروقات بني التطبيقني، في 

ّ
وتت

تشات«  »ســنــاب  ز 
ّ
فــعــز الرئيسّية،  الصفحة 

عــمــلــّيــة خــلــق املـــحـــتـــوى، عـــن طـــريـــق إظــهــار 
الــكــامــيــرا فـــي الــصــفــحــة الــرئــيــســّيــة، بينما 
ز »إنستاغرام« عملّية مشاهدة املحتوى 

ّ
عز

والتفاعل معه، عبر إظهار القصص والصور 
على الصفحة الرئيسّية. 

ويــب«  نيكست  »ذا  مــوقــع  وبــحــســب تحليل 
 »إنـــســـتـــاغـــرام« وضــــع جميع 

ّ
الــتــقــنــي، فـــــإن

ماذا  إلــى  املستخدم  يعرف  كي  التسهيالت، 
يــنــظــر، وكــيــف يمكنه مــتــابــعــة االســتــخــدام، 
مـــا يــفــتــقــد غــالــبــًا فـــي »ســـنـــاب تـــشـــات«. كما 
وضــع »إنــســتــاغــرام« عــبــارة »أرســـل رســالــة« 
 منشور في القصص، بــدل عملية 

ّ
أسفل كــل

تمرير الشاشة swipe إلرسالها في منافسه. 

منوعات
انتصار 

حلب
يوم السبت الماضي، ومع إعالن 

غرفة عمليات جيش الفتح وغرف 
أخرى تابعة للجيش السوري 

الحر عن كسر حصار مدينة 
حلب، احتفلت الشهباء، ومعها 

مواقع التواصل في العالم العربي، 
باالنتصار على قوات النظام السوري 

والمليشيات.

 حصار حلب، الذي فرضته قوات 
النظام السوري منذ أكثر من 

شهر، وبدأت المعارك لكسره منذ 
أسبوع، أشعل مواقع التواصل منذ 

البداية، بسلسلة وسوم وتعليقات 
وفيديوهات وصور، تحكي صمود 

المدينة وتعاون أهلها، خصوصًا 
أطفالها، لتحريرها.

وانتشرت وسوم »#فك_
الحصار_عن_حلب«، »#ملحمة_

حلب_الكبرى«، »#مبروك_فك_
حصار_حلب«، »#تحرير_حلب«، 
و»#اهلل_محيي_الثوار« على 

»تويتر«، حيث تمنى المستخدمون 
تكرار ذات السيناريو في المناطق 

األخرى من سورية.

وكتب الشيخ سلمان العودة 
»كأنك لم تحزن من الدهر ليلًة إذا 

أنت أدركت الذي كنت تطلب.. 
دخل النبي مكة متواضعا 

متخشعا متضرعًا شاكرًا وصلى 
ضحى«. وكتب محمد »حان الوقت 

لترجع #سورية بلدًا آمنًا مطمئنا.. 
وسحقًا لـ كل طغاة األرض!«.

 رسائل سناب تشات 
ّ
 الفرق هنا، هو أن

ّ
لكن

رسائل  تبقى  بينما  تــهــا،  قــراء بعد  تختفي 
.direct في خانة 

ً
»إنستاغرام« موجودة

ــــرح »إنــــســــتــــاغــــرام« عـــــــددًا مــن  ــــى ذلـــــــك، طــ إلــ
منافسه.  فــي  املــتــوفــرة  غير   fonts الــخــطــوط 
كما سّهل عملّية معرفة من يرى املنشورات، 
عبر الئحة ُيمكن الضغط على كل اسم فيها 

املزيد  )profile( ومعرفة  والذهاب لصفحته 
عن الشخص. 

أما أقوى ميزة في »إنستاغرام«، فهي تواجد 
عدد كبير من األصدقاء واملعارف عليه، ما 
إلى  يجعل قوة املنشورات وقــدرة وصولها 
جــمــهــور أكــبــر، مــا يــفــتــقــده »ســنــاب تــشــات« 
من  يـــبـــدأوا  أن  يــجــب  فمستخدموه  ــــدوره،  بـ

الصفر في عملية جمع متابعني. كما تسمح 
هــــذه املـــيـــزة فـــي »إنـــســـتـــاغـــرام«، بــالــتــواصــل 
املــعــارف، ومعرفة ما يفعلون في  األكبر مع 
حــيــاتــهــم بــطــريــقــة أكـــثـــر قـــربـــًا مـــن الـــصـــورة 
التطبيق.  على   

ً
عـــادة ــشــارك 

ُ
ت التي  الجامدة 

وســيــاســة جــمــع املـــعـــارف، جـــزء مــن سياسة 
»فــيــســبــوك« الــعــامــة، الــتــي تــقــتــرح أصــدقــاء 
ــتــــخــــدم، وتـــــرســـــل لـــــه إشـــــعـــــارات  عـــلـــى املــــســ
ــاء جــــدد لــلــمــنــّصــة.  مــيــزة  ــدقـ بــانــضــمــام أصـ
وحيدة لم تتضّمنها »ستوريز« إنستاغرام، 
املتمثلة في الفيلترات التي يتيحها »سناب 
عــامــل جذب  الفيلترات  تلك  ــعــّد 

ُ
وت تــشــات«. 

ها أيضًا تعمل على 
ّ
قوّيا للمستخدمني، لكن

»تحسني املظهر«، ما يجعل تصوير مقاطع 
أكثر  الفيديو الشخصية على »إنستاغرام« 
واقعّية وحقيقّية، بحسب رؤية »ذا نيكست 
 الــجــدل 

ّ
 املـــيـــزة تــســتــحــق

ّ
ــــب«. وال شـــّك أن ويـ

الـــواســـع الــــذي أثـــارتـــه. فــشــركــة »فــيــســبــوك« 
 مـــا يــمــكــنــهــا، لتسيطر 

ّ
ــل مــســتــعــّدة لــفــعــل كــ

ــاب تـــشـــات«  ــنــ عـــلـــى الــــســــوق، وانــــطــــالق »ســ
إليها،  بالنسبة  ل خطرًا 

ّ
ُيمث الطريقة،  بهذه 

 عدد مستخدمي »إنستاغرام« 
ّ
خصوصًا أن

نــشــط شــهــريــًا، بينما  مــلــيــون  ــــزال 500  يـ ال 
بينما يملك »ســنــاب تــشــات« أكــثــر مــن 150 

مليون مستخدم نشط يوميًا. 
ويــرى دانيال روبــرتــس، املحلل االقتصادي 
ــتـــاج أن  ــرام« احـ ــاغـ ــتـ  »إنـــسـ

ّ
ــو«، أن ــاهــ فـــي »يــ

الــتــي تــجــعــل املستخدمني  الــثــغــرة  ُيــصــّحــح 
 واحدة في اليوم، ويكتفون 

ً
ينشرون صورة

ــات«  ــشــ ــاب تــ ــ ــنــ ــ ــا يـــجـــعـــل »ســ ــمـ ــنـ ــيـ ــك، بـ ــ ــذلــ ــ بــ
مستخدميه يعودون لنشر املزيد.

تــمــلــك »فـــيـــســـبـــوك« ثـــالثـــة خــــيــــارات: تقليد 
القضاء  أو  سناب تشات، االستحواذ عليه، 
عــلــيــه. بـــــدأت »فـــيـــســـبـــوك« بــنــســخ مــمــّيــزات 
ــــات«، بـــعـــد فـــشـــل املـــفـــاوضـــات  ــــشـ ــاب تـ ــنــ »ســ
لشراء التطبيق، مقابل ثالثة مليارات دوالر 
أطــلــقــت  »فـــورتـــشـــن«،  ــام 2013. وبــحــســب  عــ
»فــيــســبــوك« تــطــبــيــق Poke لــلــتــراســل، الـــذي 
تــهــا،  ُيــتــيــح مــســح الــرســائــل فــــورًا بــعــد قــراء
وهو ثاني ميزة يشتهر بها »سناب تشات«. 
وPoke الذي ُولد عام 2012، أغلق عام 2014. 
الخاصة  الرسائل  الشركة ميزة  كما أطلقت 
عــلــى »إنـــســـتـــاغـــرام« عــــام 2013، ثـــم أطــلــقــت 
حــيــث   ،Slingshot فـــشـــل،  الــــــذي  الــتــطــبــيــق 
نــســخــت الــشــركــة فـــي هـــذه املـــحـــاوالت مــيــزة 

الخصوصّية، أو ميزة مسح الرسائل.

حّسن »إنستاغرام« 
في ميزة »ستوريز« بعد 

نسخها من »سناب تشات«

فيديوهات على تويتر 
وفيسبوك ويوتيوب ضد 

بروباغندا التنظيم

هناء مرتضى

ــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــركــ ــات شــ ــريـ ــبـ أطـــلـــقـــت كـ
الغربية حملة نشطة على وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي هــدفــهــا الــتــصــدي لــبــروبــاغــنــدا 
ــيـــة« فـــي الــفــضــاء  ــة االســـالمـ ــدولــ تــنــظــيــم »الــ
االفـــتـــراضـــي، والــحــد مــن قــدرتــه عــلــى جــذب 

املزيد من الشبان واملراهقني إلى صفوفه.
في اآلونة األخيرة،  بدأ ما يقرب من نصف 
مــلــيــون مـــن املــراهــقــني مــمــن ســبــق ونــشــروا 
أي مـــحـــتـــوى يــتــضــمــن مــصــطــلــحــات مــثــل 
»داعش« أو »املجاهدين«، برؤية سلسلة من 
أشرطة الفيديو املتحركة على حائطهم في 
أو  »تــويــتــر«  فــي  أو حساباتهم  »فيسبوك« 
حتى على »يوتيوب«. تتضمن الفيديوهات 
شــخــصــيــات مــــن الــــرســــوم املـــتـــحـــركـــة وهـــي 
تحمل الــرشــاشــات واملـــدافـــع وتــظــهــر تحت 
علم »الدولة اإلسالمية«، لكن ما أن يتم فتح 
تدعو  عكسية  رسائل  تظهر  حتى  الفيديو 

إلى السالم ونبذ التطرف.
أشــرطــة الفيديو هــذه هــي جــزء مــن تجارب 
ثــــــــالث مــــمــــولــــة مــــــن قــــبــــل مـــــحـــــرك الـــبـــحـــث 
»غوغل«،  وبمساهمة من موقعي فيسبوك 
وتــويــتــر، وتــهــدف إلـــى اســتــكــشــاف األدوات 
ملواجهة  استخدامها  وكيفية  اإللكترونية 
املـــوجـــة املــتــنــامــيــة لــلــبــروبــاغــنــدا املــتــطــرفــة 
االنــتــرنــت، وبــالــتــالــي التصدي  عــلــى شبكة 
والجماعات  اإلسالميني  املتشددين  لتأثير 

اليمينية املتطرفة على حد سواء.
ــي نــهــايــة  يـــقـــول الــقــيــمــون عــلــى الــحــمــلــة »فــ
أفــكــار، وعلينا معرفة  إنها معركة  املــطــاف، 
منع  الــتــي تخولنا  والتقنيات  الــطــرق  أبـــرز 
انزالق املزيد من املراهقني نحو هوة التطرف 
ــك مــــن خـــــالل فـــيـــديـــوهـــات  ــ ــ واإلرهـــــــــــاب، وذلـ
سلمية  رســائــل  تتضمن  قــصــيــرة  متحركة 

ومنطقية«. ويضيف هؤالء: »في الكثير من 
الهجمات اإلرهايبة األخيرة، مثل الهجمات 
فــي نــيــس، وأورالنــــــدو، وفــلــوريــدا وأملــانــيــا، 
كانت البروباغندا املتطرفة واملواد العنيفة 
ــتــــرنــــت قــــد لـــعـــبـــت دورًا فــــي دفـــع  عـــلـــى اإلنــ

املهاجمني إلى التحرك«.
ورغـــــم أن شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا تــتــحــرك 
ــة املــحــتــوى املــتــطــرف مــن على  بــســرعــة إلزالــ
مــحــركــاتــهــا وصــفــحــاتــهــا، وذلــــك بــنــاء على 

أن تنظيم  إال  الــحــكــومــات،  مــن  الكثير  طلب 
»الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة« يـــــدرك جـــيـــدًا أهــمــيــة 
أفــكــاره،  ولنشر  للتجنيد  كسالح  اإلنترنت 
لــذلــك هــو يــســارع غالبًا إلــى فتح حسابات 
جــديــدة وتــوســيــع نــطــاق الــدعــايــة، وإلعـــادة 
ــان آخـــــــــر. تــظــهــر  ــ ــكـ ــ ــي مـ ــ ــــوى فــ ــتـ ــ ــــحـ ــر املـ ــشــ نــ
لدى  تلقائي  بشكل  املتحركة  الفيديوهات 
مـــن يــبــحــث عـــن مــعــلــومــات حــــول الــتــطــرف 
ــع تـــويـــتـــر  ــ ــواقــ ــ ــلــــى مــ اإلســـــــالمـــــــي، وذلـــــــــك عــ

ويـــوتـــيـــوب وفــيــســبــوك لــلــمــســتــخــدمــني في 
وباكستان،  وبريطانيا  املــتــحــدة  الــواليــات 
دواًل  لتشمل  نطاقها  يتسع  أن  املــقــرر  ومــن 

أكثر.
ــالـــغ مــالــيــة  ــبـ ــل« بـــمـ ــ ــوغــ ــ وقــــــد ســـاهـــمـــت »غــ
لـــدعـــم ثــــالث جــمــعــيــات تــوعــيــة، وتـــبـــرع كل 
ــيـــوب«  ــوتـ مــــن »فـــيـــســـبـــوك« و»تــــويــــتــــر« و»يـ
ألـــف دوالر  اعــالنــيــة بقيمة 30  بــاعــتــمــادات 
لدعم هذه الجمعيات وهي: جمعية »محمد 
وهي  املــتــحــدة،  الــواليــات  مقرها  البسيط«، 
جمعية غير ربحية تنشر الرسوم املتحركة 
وأشرطة الفيديو التي تشرح جوهر اإلسالم 
بـــســـالســـة وتــنــتــقــد الـــجـــمـــاعـــات الــجــهــاديــة 
التعليم«  »حــركــة  جمعية  وهــنــاك  املتطرفة. 
باكستان،  في  مجهولة  مجموعة  وتديرها 
ــنـــاس عن  ــة فــيــديــو لــثــنــي الـ ــرطـ وتــنــشــر أشـ
الجمعية  أما  إلى حركة طالبان.  االنضمام 
الثالثة »اخرجوا من أميركا« فهي تستهدف 
البيض،  العنصريني  املتطرفني  اليمينيني 

وتركز على الناس املتطرفني املحتملني.
هــذه مجرد جولة جديدة من   

ّ
أن والحقيقة 

الـــحـــرب الــتــي أطــلــقــتــهــا مــنــصــات الــتــواصــل 
هذه  وانتقلت  التنظيم.  محاربة  في  سابقًا 
املواجهات إلى اإلعــالم أيضًا، وكــان أبرزها 
ــرًا تــلــك الـــخـــاصـــة بــــاإلعــــالم الــفــرنــســي،  ــيـ أخـ
توقفها  عــن  »لــومــونــد«  صحيفة  أعلنت  إذ 
الــكــامــل عــن نــشــر أي صـــور مــســتــخــدمــة من 
قبل تنظيم »الــدولــة اإلســالمــيــة« )داعـــش(، 
على خلفية اغتيال هجوم كنيسة نورمندي 

واعتداء نيس.
وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة »بــعــد اعـــتـــداء نيس 
القتل، من  لــن ننشر صــورًا ملرتكبي جــرائــم 
التي تلي  التمجيد  كــل أشــكــال  أجــل تجنب 
عندنا  مفتوحًا  الــنــقــاش  زال  ومـــا  مقتلهم، 

حول ممارسات أخرى«.

)جوش إديلسون/فرانس برس(

)محمد وسام/فرانس برس(

أضاف تطبيق »إنستاغرام«، األسبوع الماضي، ميزة الستوريز، التي لطالما اشتهر بها تطبيق »سناب تشات«. في هذه الخطوة، محاولة 
الستقطاب جمهور أوسع لـ»إنستاغرام«، ونسخ متواصل من شركة »فيسبوك« لمْيزات »سناب تشات« في إطار المنافسة المشتعلة
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قضايا

نادر فوز

ــــت أحـــــــــــــداث الـــتـــضـــيـــيـــق  ــقـ ــ ــــالحـ تـ
االجــتــمــاعــي الــــذي يــحــاول حــزب 
عـــلـــيـــه  ــوبـــــون  ــســـ ــحـــ مـــ أو  الـــــــلـــــــه، 
ومقّربون منه، فرضه على الناس في مناطق 
مختلفة من جنوب لبنان. في غضون أقل من 
الشعبي  املسبح  حــوادث  توالت  أسبوعني، 
فــــي بــــلــــدة عـــيـــتـــرون )قــــضــــاء بـــنـــت جــبــيــل( 
والتضييق على مقهًى لإلنترنت واأللعاب 
النبطية(،  اإللكترونية في جبشيت )قضاء 
إضــافــة إلــى ســجــاالٍت مختلفٍة، قامت حول 
كلية العلوم في فرعها الخامس في مدينة 
ــــالٌب مــحــســوبــون  الــنــبــطــيــة، حــيــث يـــهـــّدد طـ
املحتشمات«  »غــيــر  الطالبات  الــحــزب  على 
آخر،  وبمعنى   .»

ّ
»تربيتهن بـ   

ّ
ويتوّعدوهن

بــفــرض االحــتــشــام عــلــيــهــن، بــاإلضــافــة إلــى 
الــتــشــهــيــر وإثــــــارة الــفــضــائــح، أو مـــا يــعــّده 
ــدثـــت هــذه  ــة«. أحـ ــيـ هـــــؤالء »فـــضـــائـــح أخـــالقـ
الــوقــائــع الــثــالث ضــجــة كــبــيــرة عــلــى مــواقــع 
 

ّ
إن يقول  الواقع  لكن  االجتماعي،  التواصل 
 الخالفات، 

ّ
السلطات املعنّية لم تتدّخل لحل

ــا اهــتــمــامــًا  ــهـ ــتـ ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة أولـ وال الــ
كبيرًا. فكانت النتيجة أن تسير األمور بما 
تريده سلطة األمر الواقع، أي حزب الله أو 
املحسوبون عليه سياسيًا واجتماعيًا. فتم 
تحديد دوامني، واحد للنساء وآخر للرجال، 
ملسبح عيترون، وتقّلص الحضور الشبابي 
التهديدات  واســتــمــّرت  مقهى جبشيت،  فــي 
واملـــواقـــف االجــتــمــاعــيــة املــتــشــّددة فــي كلية 
العلوم من دون أي رادع من إدارة الكلية أو 
الجامعة اللبنانية املفترض أن تكون قادرًة 
ــادئ والـــحـــريـــات  ــبــ عــلــى املــحــافــظــة عــلــى املــ

العامة، وتعميمها على الطالب.
أن تظهر واقع  الثالث  القضايا  يمكن لهذه 
األمــــور فــي مــنــاطــق نــفــوذ حـــزب الــلــه، الــذي 
ــن مـــمـــارســـات  ــطــــرف عــ  الــ

ّ
عـــلـــى األقــــــل غـــــض

ــلــــى املـــجـــتـــمـــع املـــحـــيـــط  فـــــــرض الــــخــــنــــاق عــ
بــالــحــزب، إن لــم يــكــن قــد أدار هـــذه املــعــارك، 
وســـمـــح بــهــا تــحــت عـــنـــاويـــن عـــــدة، أبـــرزهـــا 
 ذلــك 

ّ
»األخــــــالق« و»الـــقـــيـــم«. لــكــن الـــالفـــت أن

كله يحدث وسط صمٍت كامٍل من األطــراف 
في  الــحــزب  مــع  املتخاصمة  والشخصيات 
الجنوب. ويأتي هذا الصمت، إما انسجامًا 
مــع هـــذه »الـــذرائـــع األخـــالقـــيـــة«، لــكــون هــذه 
الخوف،  أو نتيجة  تــوافــق عليها،  األطـــراف 
ــه فـــي بــيــئــتــه،  ــ ــــذي تــمــّكــن الـــحـــزب مـــن زرعـ الـ
معترض،  أي  تجاه  املاضية،  العقود  طــوال 
أكان بالنبذ االجتماعي أو التهديد أو حتى 
واملناطق  الــقــرى  خـــارج  إلــى  الفعلي،  النبذ 

حيث نفوذ حزب الله وسلطته.

مرحلة »المجتمع الطاهر«
 حــــزب الـــلـــه، وبــفــعــل هــذه 

ّ
يــمــكــن الـــقـــول إن

املـــمـــارســـات واألســـبـــاب الــتــي يــتــســّلــح بــهــا، 
يــنــتــقــل مــــن مـــرحـــلـــة »املـــــــال الـــنـــظـــيـــف« إلـــى 
مــرحــلــة »املــجــتــمــع الـــطـــاهـــر« أو »املــجــتــمــع 
أحــد معارضيه  يقول  ما  العفيف«، بحسب 

في الجنوب. 
سّوق الحزب، قبل عشرة أعوام ومع انطالق 
األزمة السياسية في لبنان باغتيال رئيس 
ــيـــق الــــحــــريــــري، فــي  ــبــــق، رفـ الـــحـــكـــومـــة األســ
فبراير/ شباط 2005، نظرية »املال النظيف« 
لتبرير كل الدعم الذي يحصل عليه من إيران، 
فيضع بذلك املال السياسي الخارجي الذي 
الــوســخ«  »املـــال  فــي خــانــة  يتلّقاه خصومه 
أو »مـــال الــنــفــط والـــغـــاز« املـــنـــدرج فــي إطــار 
دعــم مشاريع »ضــرب املــقــاومــة« فــي لبنان، 
 مرحلة »املجتمع 

ّ
بحسب أدبياته. ويظهر أن

الطاهر« أو »العفيف« قد بــدأت، وقد سبق 
لألمني العام لحزب الله، حسن نصر الله، أن 
سّوق هذه املرحلة بعباراٍت عديدة، أبرزها 
يوم قال لجمهوره ومناصريه، أي للطائفة 
الشيعية، إنهم »أشرف الناس وأكرم الناس 

وأطهر الناس«.
الــواقــع مــع حقيقة أن حزب  ويتماشى هــذا 
املنطقة،  فــي  إقليميًا  العبًا  نفسه  يــرى  الله 
ــًا، ومـــا  ــه أيــــضــ ــلـ ــقـــول نـــصـــر الـ ــا يـ بــحــســب مــ
ــه مـــســـؤولـــو حــــزب الـــلـــه ومــاكــيــنــاتــه  يــــرّوجــ
اإلعالمية، انطالقًا من املشاركة الفاعلة في 
الــحــرب الــســوريــة وحــربــي الــيــمــن والــعــراق، 
لــدول  الله  نصر  يطلقها  التي  والتهديدات 
الخليج العربي من البحرين إلى السعودية. 
 حزب 

ّ
وفــي هــذا السياق، ال بد من القول إن

بلبنان  يتحّكم  إقليمية،  قــّوة  بوصفه  الله، 
الــــــذي يـــشـــّكـــل حــديــقــتــه الـــخـــلـــفـــيـــة. وتــثــبــت 
الــوقــائــع ذلــــك، مــن خـــالل اإلحـــكـــام بالحياة 
الــســيــاســيــة ومــســارهــا والــشــغــور الــرئــاســي 
الـــــــذي يـــفـــرضـــه الــــحــــزب مـــنـــذ مــــايــــو/ أيــــار 
الــتــحــّكــم  األمـــنـــيـــة وفــــي  2014، والـــســـيـــطـــرة 
النفوذ  مناطق  أي  الخلفية،  الحديقة  بهذه 
املــطــلــق لــحــزب الــلــه بـــني الــجــنــوب والــبــقــاع 
الحزب  معها  يتعامل  التي  لبنان(  )شرقي 
الشعبية  املستويات  على  لــه،  فعلية  قاعدًة 
حزب   

ّ
أن وطاملا  واالجتماعية.  والسياسية 

الله بات العبًا إقليميًا لن يسمح بأي مّس 

فــي هــذه الــقــاعــدة، أو أي حـــراك داخــلــهــا، قد 
واملــعــارك  والخطابات  املــواقــف  صفو  يعّكر 
ــزب عـــلـــى مــســتــوى  ــ ــحـ ــ ــا الـ الــــتــــي يـــخـــوضـــهـ

املنطقة. 

مظاهر تاريخية لـ »الخناق االجتماعي«
بـــدأ مــشــروع »املــجــتــمــع الــطــاهــر« و»أشـــرف 
ــه، مـــنـــذ أكــــثــــر مــن  ــ ــلـ ــ ــع حــــــزب الـ ــ ــــاس« مـ ــنــ ــ ــ ال
عـــقـــديـــن. فـــــإذا كــــان مـــشـــروع إقـــامـــة الـــدولـــة 
ــدة حـــــزب الــلــه  ــنــ ــد هـــّمـــش أجــ اإلســــالمــــيــــة قــ
ــقـــــودًا، نــتــيــجــة  الـــســـيـــاســـيـــة واإلعــــالمــــيــــة عـــ
نـــائـــب األمـــني   

ّ
الــســيــاســيــة، إال أن الـــظـــروف 

الــعــام لــلــحــزب، الــشــيــخ نــعــيــم قــاســم، يعود 
ويذّكر بهذا املشروع بني فترة وأخرى. ومن 
جديد املواقف التي تندرج في هذا السياق، 
صدرت مطلع العام الحالي، 2016، حني أّكد 
الله   »حـــزب 

ّ
أن فــي مقابلة صــحــافــيــة، عــلــى 

الــدولــة اإلسالمية في  ال يــزال يؤمن بإقامة 
لبنان«. 

بــــدأت عملية تــأســيــس »املــجــتــمــع الــطــاهــر« 
مــنــذ تــحــّكــم حــــزب الــلــه بــمــرّبــعــاتــه األمــنــيــة 
الحرب،  انتهاء  وبعد  وغيرها.  بــيــروت  فــي 
ومــعــهــا انــتــهــاء مـــراحـــل تــرحــيــل الــخــصــوم 
ــذه املـــنـــاطـــق، أو حــتــى  ــ الــســيــاســيــني مــــن هـ
تــصــفــيــتــهــم اجــتــمــاعــيــًا، بـــاشـــر الـــحـــزب في 
بــاإلكــراه حينًا  االجتماعية  قــواعــده  وضــع 
املّد  آخــر. فلزم مثاًل، ولدعم  والــتــوّدد حينًا 
املحيطة  االجتماعي والصورة االجتماعية 
 ماديٌّ شهريٌّ 

ٌ
بالحزب، أن ُيدفع أحيانًا، بدل

لكل امرأة سافرة »تتوب«، وتلبس الحجاب. 
وخــدمــة للنمط االجــتــمــاعــي نــفــســه، تــم في 
تسعينيات القرن املاضي »تطهير« مناطق 
الله فــي بــيــروت ومحيطها من  نفوذ حــزب 
ــه. وامــــتــــّدت  ــ ــكـــحـــول، وبـــيـــعـــه والـــــتـــــداول بـ الـ
الــظــاهــرة بعد ســنــوات قليلٍة، لتطاول  هــذه 
للضاحية  الثاني  االجتماعي  الــحــزام  مثاًل 
الشعبي واألمــنــي لحزب  )املــربــع  الجنوبية 
الله على مدخل بيروت الجنوبي(، فخرجت 
ســلــطــة حـــزب الــلــه ونـــفـــوذه إلـــى خــــارج هــذا 

ــدأت تـــطـــاول املــنــاطــق املختلطة  ــ املـــربـــع، وبـ
ــيــــني، فــــــي مـــنـــاطـــق  ــيــــحــ ــدًا مــــــع املــــســ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
ووصـــواًل  والــحــدث،  وكفرشيما  الشويفات 
إلى عني الرمانة. وكانت أماكن بيع الكحول 
مــتــنــفــســًا ملــتــذّوقــيــهــا مـــن أبـــنـــاء الــضــاحــيــة، 
والتوجه  الــخــروج منها،  هــؤالء  فبات على 
إلى املناطق ذات األغلبية املسيحية، لشراء 
، في األساس، 

ّ
حاجياتهم منها. وهو ما يدل

 حزب الله لم يتمّكن من فرض رغبته 
ّ

على أن
 ذلــك جــاء على حساب 

ّ
على الــنــاس، ولــو أن

حرّيتهم وخــيــاراتــهــم وراحــتــهــم فــي أحــيــاٍن 
كــثــيــرة. كــمــا أنـــه، مــنــذ تــحــريــر الــجــنــوب من 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، عـــام 2000، ُيــحــاول 
حزب الله على الدوام منع بيع الكحول في 
بــعــض الـــقـــرى املــحــســوبــة عــلــيــه، ليصطدم 
بالشكل واملــضــمــون.  رافـــض  بــواقــع شعبي 
وكان أبرز حادثتني، في هذا اإلطار، ما حدث 
في بلدتي كفرمان )قضاء النبطية( وحوال 
)قضاء مرجعيون(، حيث ال تزال فيهما قّوة 
وازنة من الشيوعيني السابقني والحاليني، 
أو حتى من املعارضني لحزب الله سياسيًا 
واجــتــمــاعــيــًا. فعجز حــزب الــلــه عــن تكريس 
سطوته مرة أخرى، ولو أنه نجح في إقفال 
ــراح واملــنــاســبــات، التي  ــ بــعــض صــــاالت األفـ
تــقــّدم الــكــحــول لــزبــائــنــهــا، أو فـــرض عليها 

تعديالٍت على قوائمها.
وفي هذا اإلطار أيضًا، من الالفت أن مدينة 
كــبــيــرٍة على  بــحــريــٍة  الجنوبية تنعم  صــور 
املـــســـتـــوى االجـــتـــمـــاعـــي، أكــــــان فــــي شــّطــهــا 
الرملي الذي يستضيف الشبان والنساء، أو 
بيع الكحول علنًا، إضافة إلى نوادي السهر 
وحـــفـــالت الـــغـــنـــاء. وذلــــك ألن َنـــَفـــس املــديــنــة 
كــــان أســـاســـًا فـــي حــالــة انــفــتــاح اجــتــمــاعــي، 
نتيجة االختالط الطائفي، إضافة إلى أنها 
ز الحــقــًا بفعل وجــود 

ّ
مــديــنــٌة َبــحــريــة، وتــعــز

املتحدة  لألمم  التابعة  الــســالم  قــوات حفظ 
تعيش  كما  فيها.  )يونيفيل(  الــجــنــوب  فــي 
عـــائـــالت عـــديـــدة مـــن املـــــــوارد االقــتــصــاديــة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــحـــركـــة الـــســـيـــاحـــيـــة فــيــهــا. 
ونــتــيــجــة ذلـــــك، لــيــس مــســتــغــربــًا أن يــكــون 
النواب األربعة، الذين يمثلون قضاء صور 
في البرملان، محمد فنيش ونواف املوسوي 
وعلي  الــلــه(  حــزب  للمقاومة،  الــوفــاء  )كتلة 
التنمية  )كتلة  املجيد صالح  خريس وعبد 
ــل بــــرئــــاســــة رئــيــس  ــ ــة أمــ ــتــــحــــريــــر، حــــركــ والــ
ــري(، جــمــيــعــهــم مـــن قــرى  ــ ــان، نــبــيــه بــ ــرملـ ــبـ الـ
القضاء، وليس من املدينة نفسها. وهنا ال 
بــد مــن اإلشـــارة إلــى أن محال السهر وبيع 
الــكــحــول فــي صـــور تــعــّرضــت فــي الــســنــوات 
ــرة إلــــى مـــوجـــٍة مـــن الــتــفــجــيــرات، ولــم  ــيـ االخـ
تــتــعــّرف األجــهــزة األمــنــيــة عــلــى مفتعليها، 
اكــتــشــاف مخططات معظم  مــن  الــرغــم  على 
»األعمال األمنية«، التي قام بها اإلسالميون 

املقربون من تنظيم القاعدة.

أبواب أخالقية ودينية
مــن ضــمــن املــمــارســات الــتــي قـــام بــهــا حــزب 

تــوزيــع  مــنــاطــق جنوبية مختلفة،  فــي  الــلــه 
التيار  وقطع  البلدات،  في  الصوت  مكّبرات 
مجالس  بــث  بغية  املــنــازل،  عــن  الكهربائي 
عــاشــورائــيــة أو خــطــب ديــنــيــة، فــي محاولة 
ــــذه الـــشـــعـــائـــر عـــلـــى الــــنــــاس. لــكــن  ــفـــرض هـ لـ
الحزب تمّكن من تكريس سيطرته الفعلية 
الكشفية  الحركة  بفعل  املــنــاطــق،  هــذه  على 
إضافة  والجمعيات،  الرياضية  والــنــوادي 
الــســيــاســي واإلعـــالمـــي  تــعــاظــم دوره  إلــــى 
مــنــذ لحظة تــحــريــر الــجــنــوب. فــجــاءت هــذه 
الحركات على املستوى االجتماعي، لتكّرس 
االنــــتــــصــــار الــــســــيــــاســــي، وتــــــؤّطــــــره بــشــكــل 
ممنهج، بدءًا من املدارس والتعليم، وصواًل 
إلــــى تـــحـــّول الـــحـــزب ومــؤســســاتــه إلــــى قـــّوة 
له دور أساسي  ما  كبيرة. وهــو  اقتصادية 
فــي مــنــاطــق غــابــت عــنــهــا الـــدولـــة والتنمية 
مــنــذ االحــتــالل اإلســرائــيــلــي لــهــا عـــام 1978. 
فبات حزب الله، بحسب األرقام والدراسات 
االقــتــصــاديــة، ثــانــي أكــبــر مشّغل فــي لبنان 
ــقـــديـــر هـــذه  ــة نـــفـــســـهـــا. ويــــتــــم تـ ــ ــدولـ ــ بـــعـــد الـ
الــقــوة بما يــقــارب 35 فــي املــئــة مــن الطائفة 
وقياس  نسمة(.  مليون  من  )أكثر  الشيعية 
الشيعية  البيئة  على  الشريحة  هــذه  تأثير 
يكون مضاعفًا نتيجة الروابط االجتماعية 
أكثر   

ّ
أن السياسية، خصوصًا  واالنتماءات 

مــن خــمــســني فــي املــائــة مــن أبــنــاء الــطــائــفــة، 
للحزب  التابعة  املؤسسات  من  يستفيدون 

على مستويات الطبابة أو التعليم.
ــــذه الــــقــــوة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــمــل  ولـــتـــعـــزيـــز هـ
ــن عـــقـــد، عــلــى تــوزيــع  الــــحــــزب، مــنــذ أكـــثـــر مـ
رجـــال الــديــن عــلــى الــقــرى الــجــنــوبــيــة، وأدار 
اجتماعيًة  ونشاطاٍت  دينيًة  حلقاٍت  هــؤالء 
مالئمة ألهـــواء الــحــزب وتــوجــهــاتــه. وزادت 
قـــّوتـــه وســيــطــرتــه عــلــى هــــذه الــبــيــئــة، وتــم 
اخــتــالق أجــــواء اجتماعية وديــنــيــة جــديــدة 
على هــذه املــنــاطــق، أبــرزهــا مــا يظهر اليوم 
مــن »مــنــع االخـــتـــالط بــني الــجــنــســني«، وهــو 
الجنوب تاريخيًا،  لم تشهد مثيله قرى  ما 
 بعض الوثائق 

ّ
املعروفة بانفتاحها. ال بل إن

ــائـــدة إلــــى عــــام 1952 تــؤكــد  ــعـ واملــــجــــالت الـ
 املـــدرســـة الــجــعــفــريــة فـــي الــجــنــوب 

ّ
عــلــى أن

)مــــدرســــة ديــــنــــيــــة(، كـــانـــت تـــــــدّرس الــبــنــات 
ــعـــزف على  الــجــنــوبــيــات رقــــص الــبــالــيــه والـ
يفتح  أن  يمكن  مــا  وهــو  املوسيقية.  اآلالت 
الــنــقــاش أيــضــًا حـــول الــنــمــط الــديــنــي، الــذي 
يستحضره حزب الله من إيران، وليس من 
املــدارس األخرى التي ترّبت عليها الطائفة 
الشيعية، تحديدًا بعد وفاة آخر املرجعيات 
الشيعية غير املنضوية تحت جناح الحزب، 
ــلــــه، وقــبــلــه  الـــســـيـــد مــحــمــد حـــســـني فـــضـــل الــ
األعلى،  الشيعي  اإلســالمــي  املجلس  رئيس 
الــشــيــخ مــحــمــد مــهــدي شــمــس الـــديـــن. فكان 
الفتًا، خالل عيد الفطر املاضي، منع مقّلدي 
ــه مــــن الــــصــــالة فــــي مــســجــد بــلــدة  ــلـ فـــضـــل الـ
كــوثــريــة الــســيــاد )قــضــاء صــيــدا( لــتــعــارض 
موعد العيد مع اليوم الذي حّددته املراجع 

الدينية في إيران.

يفرض أنماطًا دينية واجتماعية متشددة في مناطق جنوب لبنان

سطوة حزب اهلل االجتماعية 
مرحلة »المجتمع الطاهر«

الحزب تمّكن 
من تكريس سيطرته 

الفعلية على مناطق 
جنوبية مختلفة، 

بفعل الحركة الكشفية 
والنوادي الرياضية 

والجمعيات، إضافة
 إلى تعاظم دوره 

السياسي واإلعالمي 
منذ لحظة تحرير 

الجنوب

عمل حزب اهلل، منذ 
أكثر من عقد، على 

توزيع رجال الدين على 
القرى الجنوبية، وأدار 

هؤالء حلقاٍت دينيًة 
ونشاطاٍت اجتماعيًة 

مالئمة ألهواء الحزب 
وتوجهاته

بات حزب اهلل  يفرضها في مناطق  التي  المتشددة،  الدينية واالجتماعية  المظاهر والممارسات  التالية  المطالعة  تستعرض 
أن أشاع مفهوم »المال  إليه، بعد  الطاهر«، وهو طور يعبر  تبنيه مفهوم »المجتمع  لبنان، صدورًا عن  مختلفة في جنوب 

النظيف«

رايات حزب اهلل في حشد في بنت جبيل لالحتفال بذكرى االنسحاب اإلسرائيلي من جنوب لبنان في مايو 2014 )فرانس برس(

بات حزب اهلل، بحسب األرقام والدراسات االقتصادية، ثاني أكبر مشّغل 
في لبنان بعد الدولة نفسها. ويتم تقدير هذه القوة بما يقارب 35 في 
المائة من الطائفة الشيعية )أكثر من مليون نسمة(. وقياس تأثير هذه 
الشريحة على البيئة الشيعية يكون مضاعفًا نتيجة الروابط االجتماعية 
من  المائة  في  خمسين  من  أكثر  أّن  خصوصًا  السياسية،  واالنتماءات 
أبناء الطائفة يستفيدون من المؤسسات التابعة للحزب على مستويات 

الطبابة أو التعليم.

ثاني قوة تشغيل
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الــزعــيــم الــلــبــنــانــي، ولـــيـــد جــنــبــالط. حــضــور، 
باسم يوسف، في مهرجان غنائّي له تاريخه 
 لتحليل شخصية هــذا 

ً
كـــان مــحــطــة الــطــويــل، 

ــنــــاس فــــي الـــســـنـــوات  الـــنـــاشـــط الــــــذي شـــغـــل الــ
الــنــاس مع  الخمس األخــيــرة، وقــيــاس تفاعل 
ُمــهــا، بــعــيــدًا عن  املــحــتــوى واألفـــكـــار الــتــي يــقــدِّ
ع بها. في 

َّ
التي يتمت الدم  ة 

َّ
»الكاريزما«، وخف

لم يحصد، باسم يوسف، اإلجماع  لة،  املحصِّ
الذي كان يحققه في برامجه التلفزيونية، في 
الــعــرض املــبــاشــر لــه عــلــى املــســرح. إذ هاجمه 
ــه يـــبـــّيـــض صــفــحــة  ــأنــ ــبــــعــــض، واتــــهــــمــــوه بــ الــ
ــّيــــة فــــي الـــشـــرق  ــيــــركــ ــات املـــتـــحـــدة األمــ ــ ــــواليــ الــ
األوسط. وحاول البعض اآلخر توجيه تهم له، 
بأنه أهان الرئيس املصري الراحل، جمال عبد 
الــنــاصــر. وطــالــبــت أحــــزاب لبنانية نــاصــريــة، 
ــــدرت  ــــى لـــبـــنـــان، وأصــ ــول إلـ ــدخــ بــمــنــعــه مــــن الــ

بيانات ُمنددة »بخروجه عن أدبيات املسرح، 
والــنــيــل مــن رمـــوز الــفــكــر الــســيــاســي الــعــربــي«. 
الــتــزم، باسم يــوســف، الصمت تجاه كل  فيما 
ذلـــك، واســتــطــاع أن يجمع املــوالــي واملــعــارض 
م ليلة  فـــي مــهــرجــان »بـــيـــت الـــديـــن« وأن يـــقـــدَّ
إضافّية  وتجربة  الــغــنــاء،  عــن  بعيدًا  مختلفة 
ــنــــاس عـــلـــى املـــســـرح  ــع الــ فــــي لـــغـــة الـــتـــفـــاعـــل مــ

وبشكل مباشر.

ماجدة الرومي
جامعة  فــي  لحفل  إحيائها  مــن  شهرين  بعد 
املنح  لصندوق  ريعه  يعود  العربّية،  بــيــروت 
الـــطـــالبـــيـــة، وقـــفـــت، مـــاجـــدة الــــرومــــي، مــجــددًا 

بيروت ـ ربيع فران

لبنان شهرها  مــهــرجــانــات   
ُ

تــدخــل
 

ّ
الــصــف بــنــجــوم  حة 

ِّ
ُمتسل الــثــانــي، 

الــتــي  ــة  الــســيــاســيَّ الــصــبــغــة  ل،  األوَّ
تسيطر على أّي مشروع لبناني، حتى لو كان 
ــرز لــهــذه األمــســيــات  فــنــيــًا، بــاتــت الــعــنــوان األبــ
ــزل الــســيــاســيــني بــــني بــعــضــهــم  ــ ـــة. غـ الـــصـــيـــفـــيَّ
البعض فــي املــهــرجــانــات، يــكــاد يــكــون املوقف 
والجمهور،  املتابعني  قبل  مــن  تــــداواًل  األكــثــر 
لت النائبة، ستريدا جعجع، بوزير 

َّ
حيث تغز

الــخــارجــيــة الــلــبــنــانــي، جـــبـــران بــاســيــل، على 
ــبــت بـــالـــوزراء والــنــواب  الــهــواء مــبــاشــرة، ورحَّ
الـــحـــاضـــريـــن بـــُجـــمـــل فــلــكــلــوريــة ثــقــيــلــة عــلــى 
وهم  عــمــومــًا،  واللبنانيني  الحاضرين  قــلــوب 
ــواقـــف الــســيــاســيــني  الـــهـــاربـــون مـــن مــآســي ومـ

أنفسهم.

باسم يوسف خارج السرب!
ــقــــادات الـــواســـعـــة الــتــي  ــتــ عــلــى الـــرغـــم مـــن االنــ
بالس«  »أريسكو  مسرح  في  أمسيته  طاولت 
 اإلعــالمــي 

ّ
الــبــيــروتــي قبل أســابــيــع قليلة، حــل

ة األولــى  املــصــري، بــاســم يــوســف، ضيفًا للمرَّ
مه زوجة 

ّ
على مهرجان بيت الدين، الذي تنظ

جاءت فكرة مسابقات 
التسلّق من مارينو 

جياكوميتي

اُتِّهم باسم يوسف 
بإهانة الرئيس الراحل 

جمال عبد الناصر

يكتب، ماجد وشيكو، 
سيناريو فيلم »حملة 

فريزر« بأنفسهما

2223
منوعات

على مسرح  آب،  أغسطس/  مــن  الخامس  فــي 
مهرجان األرز، الذي تديره النائبة اللبنانية، 
ســتــريــدا جعجع، زوجـــة رئــيــس حــزب الــقــوات 
الــلــبــنــانــيــة، ســمــيــر جــعــجــع. أمــســيــة الـــرومـــي، 
الــتــي افــتــتــحــت بــهــا فــعــالــيــات املـــهـــرجـــان، في 
إحياء  إعــادة  السياحية. وجــرى  األرز  منطقة 
املهرجان  العام املاضي بعد أكثر من 40 عامًا 
اعتلت،  اللبنانية.  الحرب  بسبب  غيابه  على 
الرومي، املسرح، بعيدًا عن أي موقف  ماجدة 
ســـيـــاســـي، وتـــركـــت املـــجـــال مــفــتــوحــًا لــلــغــنــاء. 
 ترتفع األرز 

ْ
وعلى الرغم من برودة الطقس، إذ

قت، 
َّ
الــبــحــر، حق عــن سطح  حــوالــي 2000 متر 

السياسيني  مــن قبل   
ً
الــرومــي، تفاعال مــاجــدة 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــني الــــذيــــن تـــــواجـــــدوا فــــي األمـــســـيـــة 
الــغــنــائــيــة، مـــع قــديــمــهــا الــغــنــائــي، خــصــوصــًا 
ة جــدًا في اإلصـــدارات الغنائية في 

ّ
ــهــا ُمقل

َّ
وأن

الفترة األخيرة. واستفادت هذه املرة من النقل 
الراعية   MTV محطة  اعتمدته  الــذي  املباشر 
املنازل.  املتابعني في  للمهرجان، من مشاركة 
لــكــن، ردود األفـــعـــال حـــول حـــضـــور، الـــرومـــي، 
ق 

ّ
لـــم تــكــن كــلــهــا إيــجــابــيــة فـــي مــعــظــمــهــا، فعل

البعض بأن صاحبة »كلمات« تغرق بأغنيات 
 مـــــرة، وطــالــبــوهــا 

ّ
قــديــمــهــا الــغــنــائــي فـــي كــــل

بـــجـــديـــد عـــصـــري لــجــيــل يــــحــــاول اكــتــشــافــهــا. 
وقال البعض، إن، الرومي، تعيش على أطالل 

نجاحها في البدايات فقط. 

كاظم الساهر
ــي أمـــســـيـــتـــني غـــنـــائـــّيـــتـــني، شــــــارك الــفــنــان  فــ
بيت  فــي مهرجان  الساهر،  كاظم  الــعــراقــي، 
ــاح. قــد  ــنـــجـ ــــرة جــــديــــدة الـ الــــديــــن حــــاصــــدًا مـ
يـــكـــون الـــســـاهـــر، الـــفـــنـــان الـــعـــربـــي الــوحــيــد، 
لبنان، وال  فــي  ق نجاحًا سنويًا 

ّ
الــذي يحق

يــقــتــصــر حـــضـــوره فـــي لــبــنــان عــلــى مــســرح 
بــيــت الـــديـــن، بــل يــقــف فــي أمــســيــتــني أيــضــًا، 
ضمن فعاليات مهرجان »أهدن« في شمال 
عـــــادة عند  الــفــعــل أصــبــحــت  لـــبـــنـــان. ردود 
للساهر  بالنسبة  والحاضرين  اللبنانيني 
ــنــقــل بــواســطــة الــهــواتــف إلــى 

ُ
وحــفــالتــه، وت

مواقع التواصل االجتماعي مقاطع من أداء 
الساهر الغنائي على املسرح األثري، صور 
وفـــيـــديـــوهـــات ال تــقــل نــجــاحــًا، عـــن حــفــالت 
الـــســـاهـــر الـــتـــي يــقــدمــهــا فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم 
بالنسبة  تقليديًا  أصبح  نجاحًا  وتحصد 

ملتعهدي املهرجانات أواًل.

فارس كرم
بني املغرب وبيروت، قّسم املغني اللبناني، 
ــِقــد 

ُ
فـــارس كـــرم، حفالته لــهــذا الــصــيــف. وانــت

رًا بعد كليب أغنية »بال حب«، من 
َّ

كرم ُمؤخ
ألحان الفنان، ملحم بركات. 

ــزم، فـــــــارس كـــــــرم، الـــصـــمـــت تــجــاه  ــ ــتـ ــ ــد الـ ــ وقــ
ز على املهرجانات الصيفية  االنتقادات، وركَّ
ــغـــرب الـــعـــربـــي ولــبــنــان  مـــهـــا فـــي املـ الـــتـــي قـــدَّ

رًا. 
ّ

واألردن ُمؤخ
كــرم بطريقة سلسة  مــع  الجمهور  وتــفــاعــل 
املقاعد،  التكلف والجلوس على  بعيدة عن 
فعمد الحاضرون إلى تأليف حلقات«رقص 
دبــكــة«، وكــانــوا قريبني مــن املغني الــشــاب، 
ــلـــبـــاتـــهـــم مــن  الــــــــذي تـــــجـــــاوب مـــــع كــــامــــل طـ

ى لساعتني.
َّ
األغنيات وغن

وائل جّسار
احــتــفــاًء بــجــديــده الــغــنــائــي، شــــارك الــفــنــان، 
فــي حفل مهرجانات بيروت.  وائــل جــّســار، 
ــــاول مــــرة جـــديـــدة الــتــعــرف على  جـــّســـار، حـ
أقـــل بالنسبة  الـــذي يعتبر  لــبــنــان،  جــمــهــور 
لجمهوره في مصر. ساعة ونصف الساعة، 
وقـــف خــاللــهــا، وائــــل جـــّســـار، عــلــى املــســرح، 
من  طالبًا  الغنائي،  وقديمه  يــًا جديده  مــؤدِّ
الجمهور الغناء إلى جانبه والتفاعل معه، 
لــم يبخل، جــّســار، بــجــديــده الــغــنــائــي، فقدم 

أغنيتني من مجموعة أغنياته الجديدة. 

نجوى كرم 
بــعــد ســلــســلــٍة مـــن املـــهـــرجـــانـــات فـــي تــونــس 
»مــهــرجــان  كـــــرم،  نـــجـــوى  أحـــيـــت،  واألردن، 
بــلــدة الــقــبــيــات« فـــي  شــمــال لــبــنــان. ويــبــدو 
النائب  بتنظيمه  سيقوم  املهرجان  هــذا   

َّ
أن

اللبناني، هادي حبيش، الذي كان حاضرًا 
ة، في  ة سياسيَّ مع أكثر من عشرين شخصيَّ

اليوم األول لالفتتاح. 

محمد جابر

فـــي تـــاريـــخ الــســيــنــمــا املـــصـــرّيـــة، أطـــِلـــق اســم 
ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  تـــــني عــ »الـــــثـــــالثـــــي« مـــــرَّ
الكوميديانات الذين يظهرون  معًا. األولى، 
ــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات حـــيـــث »ثـــــالثـــــي أضــــــواء  فـــ
املسرح«، وهم سمير غانم وجورج سيدهم 
الـــذي تفرق  الثالثي  أحــمــد، وهــو  والضيف 
الــثــالثــي  الــضــيــف ســنــة 1970، أمــــا  بـــوفـــاة 
الــثــانــي، فظهر فــي األلــفــيــة الــجــديــدة، وهــم: 
أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو. ثالثي 
ــًا  ــبـــط دومـ ــان مــخــتــلــفــًا، حــيــث ارتـ األلـــفـــيـــة كــ
بكل مــا هــو »شـــاب« و»جــديــد«، فــي األفــكــار 
ر أفــــراده بطولة  وشــكــل الــكــومــيــديــا، وتــصــدَّ
ــى جـــانـــب كــتــابــتــهــا، وصــنــعــوا  أعــمــالــهــم إلــ
ظاهرة حقيقية في السينما املصرية خالل 
كــان قوامها 4 أفالم  الـــ10 سنوات املاضية، 
ــال ال تــعــرف املــســتــحــيــل«  ــ )إلــــى جــانــب »رجـ
الــذي قدموه في بداية األلفية(  فيلم الهواة 
العناب«،  »الــرجــل  هو  تلفزيوني  ومسلسل 
ــة«.  ــرنــــجــ ــفــ ــونـــي هـــــو »الــ ــزيـ ــفـ ــلـ وبــــرنــــامــــج تـ
ــوا إلــــى قــمــة نــجــاحــهــم بــالــفــعــل عــام  ــلـ ووصـ
2014، حني أصبح »الحرب العاملية الثالثة«، 
ــــالم إيـــــرادًا فـــي تــاريــخ  ــدًا مـــن أعــلــى األفـ ــ واحـ

السينما املصرية. 

انفصال الثالثي
ــام املــــاضــــي، قــــرر الــثــالثــي  ــعـ وفــــي أواخــــــر الـ
التي  القوية  الصداقة  رغــم  فنيًا،  االنفصال 
تصريحات  وبحسب  اآلن،  حتى  تجمعهم 
تــلــفــزيــونــيــة لــشــيــكــو حــيــنــهــا، فــاالنــفــصــال 
»لــيــس بــســبــب خـــالفـــات مـــن أي نــــوع، ومــن 
املــحــتــمــل جـــدًا أن نــعــيــد االجــتــمــاع قــريــبــًا«. 
بينما قال، فهمي، إن األمر هدفه التجريب، 
وإن كــــل واحــــــد مــنــهــم يــــحــــاول كــــل يــصــنــع 
شيئًا يخصه. وأّكــد هو اآلخــر، أن عودتهم 

للبطولة الثالثية، أمر مطروح دومًا. 
خــــــالل األســـــبـــــوع الــــحــــالــــي، بـــــــدأت تــتــضــح 
الــخــطــوة الــقــادمــة لــلــثــالثــي، والــغــريــب أنها 
ــد مــنــهــم فـــي تنافس  خــطــوة تــضــع كـــل واحــ
مــبــاشــر مـــع االثـــنـــني اآلخــــريــــن، حــيــث أعــلــن 
املــنــتــج أحـــمـــد الــســبــكــي عـــن عــــرض فيلمه 
الــذي يقوم ببطولته هشام  فــريــزر«  »حملة 
مــاجــد وشــيــكــو، فـــي عــيــد األضـــحـــى املــقــبــل، 
وهـــو الــوقــت الـــذي أعــلــنــت فــيــه شــركــة »نيو 
ســيــنــتــشــري«، كــمــوعــد لــعــرض فــيــلــم »كــلــب 
يقوم ببطولته فهمي منفردًا  الــذي  بلدي«، 
لــتــكــون املــنــافــســة غــريــبــة وســريــعــة، وبأكثر 
لوجه،  أشكالها حدة حني تضعهما وجهًا 
فـــشـــل أي مــن  أو  ــقـــوط  لـــسـ احـــتـــمـــالـــيـــة  مــــع 

مــرة أخــرى في نهاية السباق المتصاص أية 
طاقة متبقية في سيقان املتسابقني، وتنهكهم 

حتى السقوط.
ــــذه املـــســـابـــقـــات مــــن مــتــســلــق  ــاءت فـــكـــرة هـ ــ جــ
الـــجـــبـــال اإليـــطـــالـــي، مـــاريـــنـــو جــيــاكــومــيــتــي، 
وبعضهم  املتسلقني،  زمالئه  من  ومجموعة 
رواد ســبــاقــات الــتــســلــق فــي »مــونــت بــالنــك« 
و»مـــونـــت روزا« فـــي جــبــال األلــــب فـــي أوائـــل 
بــأول  أنفسهم  هــم  قــامــوا  وقــد  التسعينيات. 
ســبــاق فـــي وقــتــهــا، وبــعــد بــضــعــة أشــهــر من 
مــن شــركــة مالبس  وبــدعــم  تــلــك،  مسابقتهم 
ريــاضــيــة شــهــيــرة، انطلقت ســبــاقــات »الــعــدو 
للسماء« عبر نطاقات في جبال سالسل األلب، 
وســالســل جــبــال الــهــيــمــااليــا، وجــبــل كينيا، 

محمد كريم

الجبال  فــي  الــعــدو  أصبحت ممارسة ريــاضــة 
الــريــاضــات الشائعة  أو »الــعــدو للسماء«، مــن 
وقاسية،  طبيعية  مضامير  في  تمارس  التي 
يتهافت إليها آالف املشاركني، ويرتحل إليها 
ــروح املـــغـــامـــرة. وهــي  ــيــون بــ

ّ
املــشــّجــعــون املــعــن

ريــاضــة مــتــطــّرفــة الــقــوة، يــمــارســهــا الــعــّدائــون 
فــي الــجــبــال صــعــودا، وعــلــى رمـــال الــشــواطــىء 
ــل تـــحـــدّيـــًا كــبــيــرًا 

ّ
وبــــني الـــصـــخـــور. وهــــي تــمــث

ــًدا حــتــى بــالــنــســبــة لـــأبـــطـــال األولــيــمــبــيــني  ــ جـ
ــــادة مـــا تـــبـــدأ املــســابــقــة  املــخــضــرمــني؛ حــيــث عـ
للنهاية  يصمد  ال  ولــكــن  املتسابقني،  بمئات 
إال الــقــلــيــل. فــالــهــدف الــرئــيــســي هـــو الــوصــول 
إلـــى أعــلــى قــمــة فـــي أقــصــر وقـــت مــمــكــن. وهــي 
تقام في أّي مكان بالعالم تتوفر فيه الطبيعة 
الجبلية والشاطئية الالزمة للمسابقة. وعادة 
ما تتكون املسابقة من سباقات للجري تمتد 
إلى مسافة 50 كيلومترًا، عبر مدقات الجبال 
الــتــي تــرتــفــع إلـــى أكــثــر مــن 2000 مــتــر، وعلى 
الــصــخــور غــيــر املــســتــويــة والــحــصــى املفككة 
والشواطىء الرملية. ثم تعود لتسلق الجبال 

قاسم مشترك  هناك  اآلخـــر.  أمــام  الجانبني 
وحيد بني الفيلمني، وهو مشاركة املمثلني 
بيومي فؤاد وأحمد فتحي في البطولة، مع 
اخــتــالف كــامــل فــي بقية الــتــفــاصــيــل، حيث 
فــريــزر«  »حملة  فيلم  وشيكو  مــاجــد  يكتب 
بــأنــفــســهــم، كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي أفــالمــهــم 
السابقة، وتشاركهم في البطولة املمثلتان، 

نــســريــن أمــــني وداريــــــن حـــــداد، ويــتــعــاونــان 
لـــلـــمـــرة األولـــــــــى مـــــع املـــــخـــــرج ســــامــــح عــبــد 
النجاح،  متفاوتة  األعــمــال  صاحب  العزيز، 
الفيلم في كرواتيا، مع معلومة  ويــصــوران 
واحدة متاحة عنه، وهي أنه يدور في إطار 

من الفانتازيا.

منافسة بين المنفصلين
بالسيناريست  فهمي   

ُ
يستعني املقابل،  في 

ــق 
َّ
ــيـــب، الـــــــذي حــق ــريــــف نـــجـ الـــكـــومـــيـــدي شــ

نجاحًا كبيرًا عام 2010 في فيلم »ال تراجع 
وال استسالم«، مع أحمد مكي، ليكتب معه 
الــذي حمل سابقًا اسم  بــلــدي«،  فيلم »كلب 
»الــفــيــل األحـــمـــر«، ويــتــعــاون فــيــه كــذلــك مع 
الــذي أخــرج للثالثي  التوني  املــخــرج معتز 
سابقًا فيلمهم »سمير وشهير وبهير« عام 

2010، إلى جانب الفيلمني الناجحني »كابنت 
اللذين حققا  الــهــنــد«،  فــي  و»جحيم  مصر« 
إيــــرادات ضخمة فــي شــبــاك الــتــذاكــر، بينما 
يــشــاركــه الــبــطــولــة األســـاســـيـــة املــمــثــل أكـــرم 
تلفزيونيًا بشخصية  اشتهر  الــذي  حسني 

»سيد أبو حفيظة«.

فهمي أقرب للنجاح
 طــاقــم 

َّ
ــى أن ــ ــة إلـ ــ ـ ــيَّ ــ ــُر املـــعـــطـــيـــات األولـ ــيـ وتـــشـ

وظــــروف إنــتــاج فــيــلــم »كــلــب بــلــدي« لفهمي 
املعطيات  تلك  ولــكــن  للنجاح،  أقـــرب  تجعله 
لن تكون مهمة مع عــرض الفيلمني في عيد 
الــجــمــهــور وضحكاته  آراء  حــيــث  األضـــحـــى، 
ــر الــــوحــــيــــد، خـــصـــوصـــًا مــع  ــ ــــؤشـ تـــصـــبـــح املـ
منافسة قوية منتظرة حينها من فيلم ثالث 
هو »جواب اعتقال« للممثل محمد رمضان.

ــام 1995،  وبـــراكـــني املــكــســيــك الــجــبــلــيــة. فــي عـ
تــأســس اتــحــاد ريــاضــات االرتــفــاعــات لتلبية 
الــحــاجــة إلــــى قـــواعـــد تــنــظــيــم هــــذه الــريــاضــة 
ومسابقاتها وتحديد شروطها. وقد نما هذا 
االتــحــاد بــصــورة كبيرة، وصــار يعد حوالى 
مئتي ســبــاق حـــول الــعــالــم، ويــشــارك فــيــه ما 
يقرب من 30 ألــف رياضي يمثلون 65 دولــة. 
ـــحـــاد ريـــاضـــات االرتـــفـــاعـــات، الجهة 

ّ
ويــعــّد ات

الوحيدة التي تدرس تأثير االرتفاعات على 
الرياضيني في مختبراتها.

ويــعــمــل اتـــحـــاد هــــذه الـــريـــاضـــة عــلــى إضــافــة 
صعوبات عامًا بعد آخــر، ليرفع من مستوى 
الـــتـــحـــدي، كــمــا يـــعـــدل مـــن تــقــويــم املــســابــقــات 
لــيــزيــد صــعــوبــة الـــفـــوز بــســبــاقــني مــتــتــابــعــني. 
يقول أحد املتسابقني إن تحقيق التوازن بني 
الــســبــاق وإعــــادة االســتــشــفــاء، واالنــتــعــاش من 
إنهاك الرياضة، هو عنصر أساسي ومن أهم 
أسلحة املتسابقني، فاملعتاد في هذه الرياضة، 
أو  عامني،  وتتراجع  عامًا  فيها  م  تتقدَّ أن  هو 
تزدهر عامني ثم تنتهي تمامًا. فاملجهود فيها 
التخطيط  يتطلب  والــفــوز  البشر،  طاقة  فــوق 

وااللتزام والتفاني والصبر.

العدو في الجبال... ترفيه قاس

دوللي شاهين 
تعتزل الفن

فهمي في مواجهة شيكو وماجد

سما حسن

املسيح عليه  ر مثالي ملستقبل مهد  في محاولٍة لوضع تصوُّ
ــان  ــ دة األديـ  مـــتـــعـــدَّ

ً
الـــســـالم، مــديــنــة بــيــت لـــحـــم، لــتــكــون مــديــنــة

ت بها  والــثــقــافــات فــي الــشــرق األوســــط، ألنــهــا املــديــنــة الــتــي مـــرَّ
حياة  مهرجان  فعاليات  انطلقت  الثالث،  السماوية  الديانات 

بيت لحم والتي تستمر ملدة أربعة أيام. 
يهدف املهرجان إلى أن يأتي العالم إلى بيت لحم، وأن تذهب 
املحلية مع  املجتمعات  ربــط  عــن طريق  العالم،  إلــى  بيت لحم 
األحـــداث العاملية، وذلــك مــن خــالل قائمة واســعــة مــن الفنانني 
املحليني الفلسطينيني والفنانني العامليني،  وبعرض مجموعة 
واســعــة مــن األنــشــطــة والــتــدريــبــات والــنــقــاشــات فــي القضايا 
املجتمعية. كما يهدف املهرجان إلى إعــادة الحياة إلى شارع 
الــنــجــمــة فــي وســـط الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن بــيــت لــحــم ذي القيمة 
الــتــاريــخــيــة والــديــنــيــة، فــهــو طــريــق الــحــجــاج املسيحيني منذ 
مئات السنني إلى كنيسة املهد، وقد أصبح ضمن قائمة التراث 

العاملي لليونسكو، وبذلك سوف يسهم إحياء هذا الشارع في 
ليبقى محافظًا على قيمته ويسترجع  تطويره ودعــم سكانه 

أمجاده.
وعلى ذلك فهناك ثالث ركائز للمهرجان، هي العدالة واإليمان 
والــثــقــافــة، مــع قــائــمــة مــن األنــشــطــة الــتــي تـــتـــراوح بــني حفالت 
املسرحية  والــعــروض  واملــســيــرات  العمل  وورشــــات  موسيقية 
ونقاشات العدالة واإليمان واملؤتمرات وأنشطة تعدد األديان 
وعــروض أفــالم وجــوالت تعليمية إلى جانب املعارض الفنية 
واملحور اإلبداعي ومجموعة متنوعة من األنشطة املجتمعية.

فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، مــن املـــســـارح الفلسطينية املــشــاركــة في 
املهرجان،  مسرح »الحارة«، حيث ستكون عائلة دمى مسرح 
أيــام،  التي تستمر ألربعة  املهرجان  »الــحــارة« ضمن فعاليات 
وبدعم من االتحاد األوروبي ضمن مشروع »الفنون للجميع«. 
أرض  ــان على  واألديـ الثقافات  تعدد  املهرجان  وأخــيــرًا، يظهر 
ه ال يمكن لالحتالل اإلسرائيلي، مهما حاول، أن 

ّ
فلسطني، وبأن

يفرض لونًا واحدًا على املكان.

جمهور غناء 
ال جمهور 

سياسة

مهرجانات 
لبنان

مهرجان بيت لحم

فنون وكوكتيل
مهرجان

سباق

رصد

سينماقرار

مروة عبد الفضيل

غ  لة اللبنانّية، دوللي شاهني، اعتزال الفن بشكل نهائي، والتفرُّ
ّ
رت املطربة واملمث قرَّ

ألداء الترانيم في الكنيسة وتربية ابنتها. وأوضحت، دوللي، في بيان إعالمي نشرته 
على صفحتها الشخصية على موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك«، قائلة: »لقد 
اتخذت قرارًا أريد أن أشارك فيه من يحبني ومن ال يحبني، أصعب قرار في حياتي، 
قائلة:  ابنتي وعائلتي«. وأضافت دوللي  لتربية  وأتفرغ  الفن  أعتزل  أن  قــررت  لقد 
»لقد حاولت منذ بداياتي أن أقّدم أعمااًل جيدة، وعملت مع كبار األساتذة، أصبت 
وأخطأت ولكني قدمت أفضل ما عرض علّي، الفن في دمي وسيظل في دمي، ولكني 
 
ّ
أخـــذُت الــقــرار، ألن كــرامــة اإلنــســان هــي كــل مــا يملك، أخــذت الــقــرار ألنــي حلمُت بفن
مختلف، صوتي سيخدم الرب وسأعود للترنيم في الكنيسة وخلف مذبح الرب«. 
وأنهت »دوللي« بيانها قائلة: »أعتذر لو بقصد أو بغير قصد إن جرحت أو آذيت أي 
إنسان يعمل بالوسط الفني، ولو بكلمة وأسامح كل من أساء لي، في داخلي سالم 
الــرب معكم«. وبمجرد نشر،  التوفيق لجميع زمالئي وســالم  أتمنى  وفــرح داخلّي 
دوللي، لبيانها انقسم محبوها ما بني مؤيدين لقرارها ورافضني له، فيما اكتفى 
آخرون باحترامهم لقرارها واختيارها. وتعقيبًا على هذا البيان، قال زوج، دوللي، 
ومدير أعمالها املخرج، باخوس علواني، في تصريحات خاصة لـ »العربي الجديد«، 
إنه بعيًدا عن كونه زوج دوللي، أو مدير أعمالها، فهو كواحد من معجبيها ومحبي 
بقرارها،  تمسكت  لكنها  كثيًرا،  عنه  إثناءها  وحــاول  الــقــرار،  لهذا   

ٌ
حزين صوتها، 

ى أن تكون سعيدة في أي قرار تتخذه.
ّ
ه يتمن

ّ
دت أنه القرار األخير لها، موضحًا أن وأكَّ

وكــان آخر عمل غنائي، لدوللي، من خالل طرحها في عيد الفطر ألغنيتها »أفــراح 
وزينة« من كلمات السيد علي، وألحان أحمد الشرقاوي. وعلى صعيد التمثيل كان 
آخر ظهور لدوللي، من خالل مسلسل »رأس الغول«، الذي ُعرض في شهر رمضان 

املاضي مع الفنان، محمود عبد العزيز.

أحيا  حيث  ُمستمَرّة،  لبنان  صيف  مهرجانات  تزاُل  ال 
»أريسكو  مسرح  في  أمسَيّة  يوسف،  باسم  اإلعالمي، 
لفارس  غنائَيّة  أمسيات  إلى  باإلضافة  البيروتي،  بالتس« 

كرم وكاظم الساهر ونجوى كرم وماجدة الرومي

جديد ناجي أسطا 
ـــان الـــلـــبـــنـــانـــي، نــاجــي 

ّ
ُيـــنـــهـــي الـــفـــن

ــرح أغــنــيــة  ــورة(،  طـــ ــ ــ ــــصـ ــ أســـطـــا )الـ
بر األولــى 

َ
عت

ُ
ت جــديــدة »ســيــنــغــل«، 

له بعد ألبومه األخير »هيك«، الذي 
اخـــتـــاره مــوقــع »أيــتــونــز« الــعــاملــي، 
ــبــــوم لــبــنــانــي فــــي عـــام  كـــأفـــضـــل ألــ
2015. وضمن االستعدادات لطرح 
ـــة  ــبـــر األســـــــــواق الـــرقـــمـــيَّ جــــديــــده عـ
 خاّصة 

ً
أطلق حملة ة،  وااللكترونيَّ

ــدة مـــــع شـــركـــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــيــــة الـ ــنــ بــــاألغــ
»أنغامي«. 

أبو جودة يتذكر 
الشاعر إلياس ناصر 

ــــوام عــلــى وفـــاتـــه، يستذكر  بــعــد أعـ
امللحن اللبناني، طارق أبو جودة، 
ــر، بــأغــنــيــة  ــيــــاس نــــاصــ الـــشـــاعـــر إلــ
يت« 

ّ
جــديــدة بــعــنــوان  »شــفــتــك حن

عــهــا باسم 
ّ
لّحنها أبــو جـــودة، ووز

الــلــبــنــانــي  الــفــنــان  رزق، ويـــؤديـــهـــا 
املقيم في السويد، إيلي صليبا.

عبير نعمة 
في مهرجان بعلبك

بــعــد أن وقـــفـــت عــلــى أكـــبـــر مــســارح 
العالم، تقّدم، عبير نعمة )الصورة(، 
فنّيًا ضخمًا، ضمن فعاليات   

ً
حفال

 
ّ

»مهرجانات بعلبك الدولّية«، وتطل
مــن عــلــى مــســرح »مــعــبــد بــاخــوس« 
التاريخي في أمسية تحمل عنوان 
م عبير  تنّبي...مسافرًا أبدًا«. تقدِّ

ُ
»امل

ــّيـــات حـــضـــارّيـــة تــضــع  نــعــمــة ثـــنـــائـ
ــة من 

ّ
 مــحــط

ّ
مـــن خــاللــهــا مــقــابــل كـــل

محطة  التاريخّية،  املتنبي  رحــالت 
ــة تـــشـــّكـــل صــــــدًى لـــهـــا أبــعــد  ــ ــــوازيـ مـ
ــــدود الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا،  مـــن حـ
ــــي خــلــطــة  ــى فــ ــقــ ــيــ لــــتــــمــــتــــزج املــــوســ
ــارات الـــعـــالـــم. وذلـــك  تــخــتــصــر حـــضـ
آب/أغــســطــس.   19 الجمعة  ليل  فــي 
ي بأكثر من سبع لغات، 

ِّ
كما ستغن

املوسيقّيني  مــن  مجموعة  يرافقها 
العاملّيني الذين حضروا من إسبانيا 
وإيـــــران وأرمــيــنــيــا، بــاإلضــافــة إلــى 

موسيقّيني من لبنان.

منّة شلبي في بطولة 
»واحة الغروب«

 فـــي الـــقـــاهـــرة، قــريــبــًا، تصوير 
ُ
يـــبـــدأ

مسلسل »واحة الغروب«، من بطولة 
منة شلبي وخالد النبوي، وذلك في 
أبو ذكرى،  املخرجة، كاملة  محاولة 
ــلــــحــــاق بـــمـــوســـم درامـــــــــا رمـــضـــان   الــ
املقبل، حيث بدأت بالفعل في تشييد 
هــا 

ُ
الـــواحـــة الـــتـــي ســيــســتــغــِرق بــنــاؤ

الصعب  من  إذ  أشهر،  أربعة  يقارب 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، الــتــصــويــر في 
ــيـــوه فــــي الــــقــــاهــــرة، أو فــي  ــة سـ ــ واحــ
أّي واحـــة أخـــرى مــشــابــهــة. مسلسل 
»واحــــــــة الــــــغــــــروب«، هــــو عــــن روايـــــة 
لـــلـــكـــاتـــب بــــهــــاء طـــــاهـــــر، وُرشــــحــــت 
نيللي  الفنانة،  البداية  لبطولته في 
اعــتــذرت عنه لتذهب  كــريــم، ولكنها 
البطولة إلى، منة شلبي )الصورة(، 
الــــتــــي رحــــبــــت بــــــالــــــدور. ورفــــضــــت، 
شلبي، بعض األعمال التي عرضت 
عــلــيــهــا رمــــضــــان املــــاضــــي، لــتــتــفــرغ 

لتصوير املسلسل الجديد.

شيماء سعيد تعود
تـــعـــوُد املــغــنــّيــة املـــصـــريـــة، شــيــمــاء 
سعيد، إلى الغناء بعد سنوات من 
بأغنية  ُعرفت  التي  وهــي  الغياب، 
غابت  لكنها  لـــف«،  نفسي  »غــــدار، 
ــوم الـــقـــرار  ــــذت الــــيــ ــخـ ــ بـــعـــدهـــا، واتـ
بالعودة. انتهت سعيد من تصوير 
كليب أغنيتها الجديدة »أحاسيس 
ـــركـــيـــا، واألغـــنـــيـــة من 

ُ
ــنـــات«، فـــي ت بـ

في  املــقــرر طرحه  الجديد  ألبومها 
نهاية آب/ أغسطس الحالي.
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قاذه 
ْ
وإن بل  الحيوي،  القطاع  هذا  وتنشيط 

املرتادين  من مــوٍت ُمحقق. ومع تكاثر عدد 
من الزبائن التونسيني، بدأت تبرز »ِسياحة 
إســامــيــة« والــتــســويــق لــهــا عــبــر الــوســائــط 
تفسيرها  يمكن  ظــاهــرة  وهــي  االجتماعية، 
ــي الــبــحــث عــن مــخــرٍج عــمــلــيٍّ لــأزمــة 

َ
بــعــامــل

ــــدة( وبـــني  ــديـ ــ ــن جـ ــائــ )بــــإيــــجــــاد شـــريـــحـــة زبــ
هكذا  الــنــبــض.  وَجـــس  املجتمعي  التجريب 
تخّصص فنادق كاملة لأسر امللتزمة دينّيًا 
وابط الشريعة 

َ
وتهيئتها بما يتاءم مع ض

اإلســامــيــة، مــثــل: َمــنــع الــتــعــري، َحــظــر بيع 
املشروبات الكحولية وتعاطيها، تخصيص 

بات واملنقبات وغيرها.  مسابح للُمحجَّ
 

َ
وأضــاف القائمون على هــذه املــبــادرة َبعض
الكماليات الرمزية مثل: رفع األذان في الفندق، 
أنشطة  ــتـــراح  واقـ لــلــصــاة،  قــاعــة  تخصيص 
ومسابقات دينية لأطفال، مما يضفي على 
ــــري طــابــعــا ديــنــّيــًا  عــمــلــيــة االســتــجــمــام األســ
الفقهي  املفهوُم  َه  التوجُّ هــذا  َيحكم  واضحًا. 
الــتــقــلــيــدي الــقــائــم عــلــى اســتــفــراغ الــجــهــد في 
بإجراء  للشريعة ومقوالتها،  الواقع  ُمطابقة 
املـــمـــارســـة املــجــتــمــعــيــة والـــفـــرديـــة عــلــى نــحــٍو 
ة  الفقهيَّ والنواهي  األوامـــر   

َ
منظومة  

ُ
ُيطابق

وال يجافيها.
م 

َ
ل  مفهوَم »السياحة اإلسامية« 

َّ
أن املاحظ 

َيتبلور َبعد في أذهان القائمني عليه، وإنما 
ــاج  ــ ــجــريــب واإلدمـ

َّ
ــار الــت يـــنـــدرج أكـــثـــَر فـــي إطــ

التدريجي لنظام الَعامات الديني في ثنايا 
هــذا الــقــطــاع، الــذي كــان حكرًا على األجــانــب. 
سمية »سياحة-حال« 

َ
ه جرى تداول ت

َّ
كما أن

)فــــي فــرنــســا خـــصـــوصـــًا(، والـــتـــي تــســتــدعــي 
ــه املــفــهــومــي: »ســيــاحــة-َحــرام«، 

َ
ضمنًا مــقــاِبــل

التوّجه يظل محكومًا  أن هــذا  إلــى  مــا يشير 
ِبذهنية التحريم. 

ــبــــادرة حفيظة  وكــمــا هـــو مـــتـــوقـــٌع، أثـــــارت املــ
العلمانيني في تونس، وشنوا عليها حماٍت 
من  رئيٍسي  ملقّوٍم  ضربًا  فاعتبرت  ة،  تهويليَّ
 ،

ً
أصا املنهار  التونسي،  االقتصاد  مقومات 

وجــــــرى الـــحـــديـــث عــــن تــقــســيــم »طـــائـــفـــي« ال 
هذا  أن  هنا  ننسى  ال  املجتمع.  فــي  يستقيُم 
جبرت فيه السياحة 

ُ
الجدل يحدث في وقت أ

بسبب  الــداخــل  فــي  اجتماعيًا  عّمم 
ُ
ت أن  على 

أزمــتــهــا الــخــارجــيــة مـــا يــجــعــل هــــذا الــنــقــاش 
يمّس كل املجتمع التونسي الذي بات يحتل 

الترفيه لديه مكانة أساسية. 
ُم الــقــائــمــون عــلــى هــــذه الــتــجــربــة، الــتــي  ــدِّ ــ

َ
ــق ــ ُي

أجريت على ثاثة فنادق في هذه الصائفة، 
 عن وفود السواح 

ً
 بديا

َ
 اإلسامية

َ
السياحة

ــن أوروبــــــــــا، ِبـــشـــقـــْيـــهـــا الــشــرقــي   مــ
َ
ــادمــــني ــقــ الــ

ــوفــر نفس املداخيل 
ُ
ت والــغــربــي، كما أنها قــد 

ساهم في تنشيط عجلة االقتصاد املنهارة، 
ُ
فت

ــَك كــلــه - وهــــذا األهــــم عــنــدهــم -  وتــعــدُّ إلـــى ذلــ
تجذيرًا لهوية املجتمع العربية - اإلسامية، 
ورفضًا للنمط التحرري-الغربي الذي يسود 
فــيــه االنـــهـــمـــاُم بــالــجــســد، ويــنــفــلــت مـــن عــقــال 
الــرقــابــة. فــهــي بمثابة املــوقــف األخــاقــي من 
فــيــه، ومن  الجسد  مكانة  ومــن  للعالم،  ــٍة  رؤيـ
أنــمــاط حــضــوره في  عاقاته بالسلطة ومــن 
هذه  وصيف 

َ
فت والــعــام.  الخاص  ضاءين، 

َ
الف

معناه  ينحصر  َيكاد  »إسامي«  بـ  السياحة 
ــــرورة مــراقــبــة الــجــســد، وإقــصــائــه من  فـــي ضـ
دائرة العام إلرجاعه إلى منطقة الخصوص. 
 لــهــا، 

َ
فـــي عــالــم املــفــاهــيــم، الــســيــاحــة ال ديــــن

وأخرى  »إسامية«،  سياحة  هناك  وليست 
كـــافـــرة، بــل هــنــاك ســــواٌح لــهــم قــنــاعــات ذاُت 
 في 

َ
 الدين

َ
مون  ال ُيحكِّ

َ
طابٍع ديني، وآخرون

اليومية، وعلى قناعات هؤالء  ممارساتهم 
أو أولئك يشتغل مرّوجو املنتوج السياحي، 
كما يفعل كل مرّوجي البضائع والخدمات 
االســتــهــاكــيــة، لــذا فــإن الــوصــف »إســامــي« 
يــســتــعــمــل غــالــبــًا َكـــعـــامـــة تـــجـــاريـــة لكسب 

الزبائن. 
الــــحــــداثــــيــــني  أن  ــي  ــ ــة األخـــــــــــرى هــ ــ ــــظـ ــــاحـ املـ
ـــضـــاء 

َ
ــيــــني فــــي تـــونـــس وجـــــــدوا ف واإلســــامــ

ــتـــجـــاذب، َحــــول طبيعة  آخــــر لــلــتــســاجــل والـ
 
َ
بني املعنى  خلق  وكيفية  املجتمعي،  الفعل 
التحرك  وطريقة  اليومية  الحياة  مكّونات 
فـــي أنــحــائــهــا. وهــــو نــفــس الــنــقــاش الـــدائـــر 
ــيــــرت مــنــذ  ــتـــي أثــ ــــول أســـلـــمـــة املــجــتــمــع الـ حـ
ــقــــرن املــــاضــــي مــــع انــبــجــاس  ثــاثــيــنــيــات الــ
ــُم  ــقـــى الـــحـــسـ ــبـ ــيـ ــيــــاســــي. وسـ اإلســـــــــام الــــســ
ـــا أن يتقّبل  ـــإمَّ

َ
لــلــســنــوات الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة: ف

الظاهرة ويدمجها  التونسي هذه  املجتمع 
في نسيجه متسامحًا مع »أسلمة الفنادق«، 
خّصص كليًا أِلسر اإلساميني، يمارسون 

ُ
ت

تحتمي  أن  أو  تنظيمية،   ــكــَهــة 
َ
ِبــن الــتــرفــيــه 

الدولة وأرباب هذه الصناعة بمقوالت األمن 
هذه  فتحظر  االقتصاد،  وأولوية  والَعلمنة 
الثقافية  املنطلقات  ل  ــحــوِّ

ُ
ت هــكــذا  املــظــاهــر. 

حتى البحر )الــذي ال انتماء لــه( إلــى مجال 
نزاع ربما يحتكره أحد الطرفني.

نجم الدين خلف اهلل

فــي مــرســيــلــيــا، أثـــار بــدايــة الشهر 
خــبــر عـــن تــنــظــيــم نـــــادي األلـــعـــاب 
ــر بــــارك« ليوم  املــائــيــة »ســبــيــد واتـ
خاص بالنساء املحجبات جداًل، بات ُيعرف 
برقع  لفظي  مــن  )نــحــت  »البركيني«  بقضية 
وبيكيني(، حيث أن الدعوة تقول  إن النساء 
 مـــرتـــديـــات  إمــــا الــبــركــيــنــي أو 

ّ
يــجــب أن يــكــن

الجلباب ويمنع دخول من يرتدين املايوهات 
العادية. رأى بعضهم أن في األمر اعتداء على 
ولكن  مجتمعها،  وتــقــالــيــد  فــرنــســا  علمانية 
ثمة من يرى بأنه ينبغي أن ننظر إليه كحدث 
عابر يشمله من جهة احترام حق املؤسسات 
األقــل( في تحديد جمهورها  )الخاصة على 
من جهة، وحق حرية اللباس من جهة أخرى. 
تقاطع  تكشف  بساطتها،  على  حــادثــة  إنــهــا 
عــالــم الــتــرفــيــه بــاملــنــظــومــة الــثــقــافــيــة الــعــامــة 

ورموزها القيمية.
لــيــس األمـــــر خـــاصـــًا بــفــرنــســا، فــفــي تــونــس 
ــســّبــبــت العمليات 

َ
يــحــدث أمـــر شــبــيــه. لــقــد ت

فــي  ــــي 2015  فـ تـــــواتـــــرت  ــتــــي  الــ ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ اإلرهـ
غياب الــســواح األوروبــيــني، وكــســاٍد مخيف 
ـــــــزاًل، 

ُ
 ون

َ
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــســـيـــاحـــيـــة، فــــنــــادق

َمــســابــح ومــنــتــزهــاٍت، بــعــد أن َعــمــرت طيلة 
الــعــقــود األربـــعـــة املــاضــيــة بــوفــود األجــانــب. 
ــاَب هــــــذه املـــؤســـســـات  ــ ــحــ ــ ــاٌد جـــعـــل أصــ ــ ــسـ ــ كـ
اخل التونسي،   إلى فئة زبائِن الدَّ

َ
وجهون

َ
َيت

لــتــعــويــض الــنــقــص الـــفـــادح فـــي اإليـــــــرادات، 

شوقي بن حسن

مــنــذ أيـــــام، أعــلــنــت مــؤســســة »بـــيـــرانـــا« )دار 
ــا عــــن طــبــاعــة  ــهـ ــيـــة( عــــن عـــدولـ نـــشـــر بـــاريـــسـ
وإصدار الترجمة الفرنسية لكتاب »الفاشية 
اإلســامــيــة« للكاتب املــصــري األملــانــي حامد 
عبد الصمد، والـــذي كــان مــن املــقــّرر صــدوره 
ـــهـــا مــديــر 

َ
الــشــهــر املــقــبــل، عــلــى خــلــفــيــٍة َوَصـــف

ــان مــــاري لــوبــيــه، بـــ »مــخــاطــر نشر  الـــــدار، جـ
الكتاب«، مشيرًا إلى أن إمضاء عقد الترجمة 
الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة التي  تـــّم قــبــل سلسلة 
ــّدت فــي فــرنــســا، وأن املــنــاخ الــعــام لــم يعد  جـ
يسمح بمثل هذه األعمال اإلشكالية. الكاتب، 
ســرعــان مــا عــّبــر، عــلــى صفحته فــي تويتر، 
عن خيبة أمله من هذا القرار، ولكنه أّكــد أن 
عمله سُيطبع قريبًا بالفرنسية، إذ إن حقوق 

نشره ستذهب إلى مؤسسات نشر أخرى. 
تــشــبــه هــــذه الـــحـــادثـــة شــكــل املــــوشــــور، الـــذي 

يدخله الضوء من جهة بلونه العادي فيخرج 
للبعض،  تبدو  فاملسألة  متعددة.  ألـــوان  فــي 
الجماعات  لضغط  رضوخًا  الكاتب،  ومنهم 
املــتــطــرفــة، وهــــو بــالــتــالــي شــكــل مـــن أشــكــال 
 فيه أيضًا شقًا 

ّ
الحد من حرية التعبير، ولكن

الجماعية على  املصلحة  تغليب  آخــر، وهــو 
مصلحة الربح، حيث أن الِكتاب حقق أرقام 
أّول  مبيعات عالية في أملانيا منذ أن صــدر 

مرة في 2014. 
يتضّمن املــوشــور عــنــاصــر أخـــرى تــزيــد من 
تــلــويــن املــســألــة، فنحن إزاء كــاتــب بـــات يعّد 
رأس حــربــة فـــي مــنــظــومــة اإلســامــوفــوبــيــا، 
وهو الذي أصدر في 2010 كتابًا مثيرًا آخر 
العالم اإلســامــي«، دون أن  بعنوان »سقوط 
ننسى روايته »وداعًا أيتها السماء« )2008(. 
ق شهرة الكاتب فقط بما أصدره من 

ّ
ال تتعل

مــؤلــفــات، فــهــو رجـــل ســجــاالت. غــالــبــًا يــوّجــه 
النقد إلى فضاء أصوله العربية اإلسامية، 
ولكنه ال يتوانى أيضًا في انتقاد السياسات 
األملـــانـــيـــة، وأحـــيـــانـــًا يــمــســك بــهــمــا مــعــًا حني 
ــل تـــتـــســـاهـــل مــع  ــركـ ــيـ ــة مـ ــكـــومـ يــعــتــبــر أن حـ

اإلسام.

سياحة إسالمية في إطار التـجريب

بعد اختفائه فترة إثر 
صدور فتوى بهدر دمه، 

يحظى الكاتب المصري 
األلماني مجددًا بضجة 
إعالمية، إثر قرار بامتناع 
دار نشر فرنسية عن نشر 

كتابه »الفاشية اإلسالمية«

يظهر جدل جديد 
في كثير من البلدان حول 
صعود مظاهر »سياحة 

إسالمية«. جدل يكشف 
إسقاطات للخلفيات 

الثقافية واالجتماعية 
على مجال، تكرّست 

حوله صورة ثابتة 
منذ عقود

لم ينتبه القائمون على »ملف التطرّف« إلى أنهم يحّولون وزارة الثقافة إلى مؤسسة للدعاية 
والتوجيه السياسي، وبدًال من دعم اإلبداع ُوضعت أهداف مسبقة ستجلب نتاجات رديئة

فاشية حامد عبد الصمد حتى إعالن آخر

كرة تتقاذفها الوزارات األردنية البحر أرض للنزاع الثقافي

بات وصف »إسالمي« 
يستعمل كعالمة تجارية 

لكسب الزبائن

الترجمة الفرنسية دخول 
إلى المجال الثقافي األكثر 

مالءمة للكتاب

ستنشغل وزارة الثقافة 
بعناوين فرضتها 

توظيفات سياسية

منذ عقود قليلة فقط، تحّولت السياحة 
معّمم،  جماعي  ــأن  ش ــى  إل الترفيهية 
بفضل تطّور تكنولوجيا النقل وانخفاض 
تسويق  ســيــاســات  ــود  ــع وص أســعــارهــا 
طــوال  الــســيــاحــي.  للمنتوج  معولمة 
عقود متالحقة، انبنت منظومة سياحية 
الغربي حتى  الزبون  عالمية حسب طلبات 
هذا  على  السياحة  مجال  كــل  تقولب 
النمط، وبدا أنه يقصي كل رؤية مختلفة. 
جديدة  سياحية  أنماط  ظهور  مع  لكن، 
»سياحة  ففكرة  جديد،  نقاش  باب  انفتح 

حالل« تبدو هي األخرى إقصاء لآلخر.

إقصاء متبادل

2425
ثقافة

سجال

إضاءة

إطاللة

إصدارات

ســـؤال آخــر ينبعث مــن املــوشــور/ الــحــادثــة، 
وهــو عــن جـــدوى ومعنى االمــتــنــاع عــن نشر 
ــم اإلعـــــــان عــــن ذلــــــك، إذ إن  كـــتـــاب الــــيــــوم، ثــ
القارئ  إلــى  العمل  املتاحة لوصول  املــخــارج 
متعّددة )منح حقوق النشر ملؤسسات أخرى 
أو نـــشـــره إلــكــتــرونــيــًا وفــــي أســـــوأ الـــظـــروف 
اإلعــام  تمرير محتوياته من خــال وسائل 
واإلنــتــرنــت(. املــســألــة قــد تــبــدو فــي املحصلة 
دعــايــة إضــافــيــة، حيث أن مثل هــذه األخــبــار 
عــادة مــا تحّمس الــقــراء على البحث عــن كل 
ــــدور حــــول الــعــمــل، وحــــني نــتــحــّدث عن  مـــا يـ
تــرجــمــة فــرنــســيــة فــنــحــن إزاء مــجــال ثــقــافــي 
مـــة  ــيـــة( ُيـــعـــتـــبـــر األكــــثــــر مـــاء ــكـــوفـــونـ ــفـــرنـ )الـ
النـــتـــشـــار كـــتـــاب عـــبـــد الـــصـــمـــد والـــكـــتـــابـــات 

اإلساموفوبية املثيرة.
ــة، الـــتـــي تـــخـــرج من  ــعــ تــلــتــقــي كـــل هــــذه األشــ
مـــوشـــور »الـــفـــاشـــيـــة اإلســــامــــيــــة«، مـــع الــهــّم 
املشترك، الذي تعيشه كل من فرنسا وأملانيا، 
الــتــي ضربت  األخــيــرة  اإلرهــابــيــة  العمليات 
البلدين، والذي يهيئ جوًا عامًا تتصّدر فيه 
مقوالت، كالتي يطلقها عبد الصمد، األخبار 
الثقافية، وال تحتاج سوى إلى إشعال قليل 

ها األنظار.
ُ
من النار كي يجلب دخان

قـــد ال تـــكـــون كـــل هــــذه الــضــجــة ســــوى حلقة 
جديدة من حلقات صناعة »نجومية« لعدد 
مــن املــثــقــفــني، الــذيــن يــقــولــون األشـــيـــاء التي 
يــريــد أن يــقــولــهــا )ويــســمــعــهــا( الــبــعــض في 
الغرب. مقوالت وال شك سيعتبرها الجمهور 
تأتي من أصحاب  أكبر حني  ذات مصداقية 

األصول العربية.

موشور من اإلسالموفوبيا

أجهزة لرصد التطرف الثقافي

بعد كتاب »منطق المؤرخ« )2014(، يخّصص الباحث التونسي محمد المزوغي عمًال 
ثانيًا للمؤرخ والمفكر هشام جعيّط. عمل صدر مؤخرًا عن »منشورات الجمل« حامًال 
العالقة  يدرس  حيث  جعيط  هشام  فكر  في  والمستشرقون  االستشراق  عنوان 
النقدية التي قامت بين صاحب »الفتنة« وأعمال الباحثين الغربيين الذين اعتمد عليهم.

الصادر  القرآن،  عن  دفاعًا  كتابه  في  ديب  أبو  كمال  السوري  والناقد  الباحث  يفنّد 
اإلنكليزية عن »دار فضاءات« في عّمان، جملة كتابات لمؤرخين غربيين حول  باللغة 
التي قادت إلى التشكيك بوقائع  تاريخانية النص القرآني وإشكالية قراءاته المتعددة 

تنزيله وسياقاتها الزمنية وتأثيراتها االجتماعية والسياسية.

عن »منشورات ضفاف« و»منشورات االختالف« و»دار األمان« و»كلمة«، صدرت مؤخرًا 
موسوعة المكان التي أشرف عليها الباحث العراقي حسن مجيد العبيدي. تتضّمن 
الموسوعة ثالثة أجزاء؛ األول بعنوان »نصوص المكان في الفلسفة اليونانية« والثاني 
»نصوص المكان في الفلسفة اإلسالمية.. من جابر ابن حيان حتى الحسن بن الهيثم« 

فيما خّصص الثالث إلى »فلسفة المكان عند ابن سينا«.

صدر عن »دار االنتشار العربي«، في بيروت، كتاب علي شريعتي: سيرة سياسية للباحث 
اإليراني علي رهنما، وترجمة عن الفارسية ألحمد حسن المعيني. يعد العمل أحدث 
السير التي تتطرق إلى حياة المفكر اإليراني وآثاره وعالقته باألحزاب اليسارية والشخصيات 

السياسية والثقافية في بلده وسجنه ودراسته في باريس.

محمود منير

ال يخلو لقاٌء يجمع وزير الثقافة األردني، 
ــادل الــطــويــســي، مـــع هــيــئــة ثــقــافــيــة أو  ــ عـ
حـــوار لــه مــع وســائــل اإلعـــام مــن تدبيج 
دور  وكليشيهات جاهزة حول  شعارات 
الـــــــوزارة فـــي مــحــاربــة اإلرهـــــــاب، وكــشــفــه 
عـــن خــطــط ومـــرصـــد ملــتــابــعــة »الــتــطــرف 

الثقافي«!
الوزير الذي شغل هذا املنصب بني عامي 
2006 و2008، استطاع أن يضع أول خطة 
في  ســنــوات(،  )لــثــاث  الثقافية  للتنمية 
ــاريــــخ وزارتـــــــــه، تــشــمــل مـــشـــاريـــع نــشــر  تــ
وتــفــّرغ إبــداعــي ودعـــم لقطاعات عــديــدة، 
مــن تنفيذ جــزء منها، حــاز على  وتمّكن 
شـــهـــادة الـــخـــصـــوم واألصـــــدقـــــاء، آنـــــذاك، 

بنجاحه امللحوظ في موقعه.
ــة فــي  ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ عـــــــاد الــــطــــويــــســــي وزيــــــــــرًا لـ
هاني  شّكلها  التي   - الجديدة  الحكومة 
امللقي مطلع حــزيــران/ يونيو املــاضــي - 
التي  خــطــتــه،  إلكــمــال  بتطلعات   

ً
مــحــّمــا

لم يطرأ عليها أي تعديل بعد انتهائها، 
بــل تــراجــعــت مــعــظــم مــخــرجــاتــهــا وألــغــي 
بــعــضــهــا كـــذلـــك، لــكــنــه ُصــــدم بــانــخــفــاض 
مليون   17 مــن  القليلة  ــــوزارة  الـ مــيــزانــيــة 
ديــنــار أردنــــي )تـــعـــادل 25 مــلــيــون دوالر 
ــــى مــــا دون الـــنـــصـــف، وهـــي  ــركـــي( إلـ ــيـ أمـ
والتكلفة  موظفيها  برواتب  تفي  بالكاد 
ــا الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ــ ــزهـ ــ ــراكـ ــ الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة ملـ

العاصمة واملحافظات. 
الــوزيــر األولـــى على  تــرّكــزت تصريحات 
ــــدة ألعــــــوام  ــــديـ ــة تـــنـــمـــيـــة ثـــقـــافـــيـــة جـ ــطـ خـ
)2017 - 2019(، والبحث عن موارد مالية 
الخاص،  القطاع  مؤسسات  من  إضافية 
تراجع فجأة لصالح حسابات  ذلــك  لكن 
ــن وثـــيـــقـــة وطــنــيــة  ــ ــشــــف عـ ــ أخـــــــــرى، إذ ُك
ملــكــافــحــة الــتــطــرف ُوضـــعـــت قــبــل عــامــني، 
رسمية،  جهة   17 تنفيذها  فــي  تــتــشــارك 
منها الثقافة، وإن أشرفت عليها أجهزة 

األمن وسبغتها بطابعها.
ــدار، نــقــلــت الــحــكــومــة  ــ مـــن دون ســابــق إنــ
املهام اإلدارية والفنية لـ »مديرية مكافحة 
الداخلية  وزارة  مــن  والــعــنــف«،  الــتــطــرف 
إلى وزارة الثقافة، وشّكلت لجنة برئاسة 
وزيرها وعضوية املديرين العامني لعدد 
ــــوزارات والــجــهــات املــعــنــيــة، بهدف  مــن الــ

متابعة تنفيذ الوثيقة.
ــامــــات الــــــــــــــوزارة، وأعـــلـــن  ــمــ ــتــ ــّدلــــت اهــ ــبــ تــ
الطويسي عن العمل على إنشاء »مرصد 
التطّرف الثقافي«، تنبثق منه لجان تتّبع 
ومواجهة  الثقافية،  أو  الدرامية  األعمال 
إمــكــانــيــة اســتــغــالــهــا لــلــتــرويــج ألي فكر 
سلسلة  تجهيز  نحو  والسعي  متطرف، 
مــــن الـــكـــتـــب واألفــــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة تــدعــو 
إلـــى تــعــزيــز الــســلــوكــيــات ونــبــذ الــتــطــرف 
ثقافة  »جائزة  وتأسيس  كافة،  بأشكاله 
التسامح واالعــتــدال«، وغــدا شعار خطة 
الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة: »اإلصــــــاح الــثــقــافــي 
بوابة لإلصاح السياسي واالجتماعي«.

يعنيه، وكيف تمكن ترجمتها في الواقع، 
بكون  تتمثل  مفارقة  إلــى  البعض  وغمز 
الــوزارة هي الجهة التي تمنح ترخيص 
ــا بــنــشــر  ــم بـــعـــضـــهـ ــ ــهـ ــ ــة اتـ ــيــ ــنــ ــز ديــ ــ ــراكــ ــ مــ
محلية  تبرعات  على  وتحصل  التطّرف، 
اإلفــاس  يهّدد  بينما  باملايني،  وعربية 
ــروابـــط الــثــقــافــيــة املــرخــصــة من  مــعــظــم الـ

قبل الوزارة. 
لم تمض أيام قليلة حتى صّرح الطويسي 
بنقل »ملف مكافحة التطّرف« برمته من 
وزارتـــه إلــى مجلس الــــوزراء، إذ سيعهد 
إلــــى مــوظــف كــبــيــر فـــي الــــدولــــة، وهــــو ما 
عكس ارتباكًا رسميًا في إدارة امللف، وال 
يعلم أحد إن كان املجلس سيتنازل مرة 

ثانية أو ثالثة عنه إلى جهة أخرى.
تعاني  التي  الثقافة  وزارة  أن  يبدو  لكن 
مشاكل ال حصر لها ستنشغل لسنوات 
مقبلة بعناوين ال تخّصها، إنما فرضتها 
تــوظــيــفــات واشـــتـــراطـــات ســيــاســيــة كــان 
يــمــكــن االســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا لـــو أن الـــدولـــة 
األردنية دعمت الثقافة والفن بوصفهما 
أســاس بناء املجتمعات ال مجّرد ديكور 

لتزيني حكوماتها املتعاقبة. 

ــذه األفـــكـــار  لـــم يــنــتــبــه الــقــائــمــون عــلــى هــ
إلــــى أنــهــم يـــحـــّولـــون وزارة الــثــقــافــة إلــى 
السياسي،  والتوجيه  للدعاية  مؤسسة 
ــال اإلبــــــداع  ــكــ ــن دعـــــم شـــتـــى أشــ وبـــــــداًل مــ
ــوق إلـــى  ــتــ  يــ

ً
ــا ــعــ والــــفــــنــــون بـــوصـــفـــهـــا فــ

ــّرر، ُوضـــعـــت  ــحــ ــتــ الـــجـــمـــال والـــحـــريـــة والــ
نتاجات  معها  ستجلب  مسبقة  أهـــداف 
ــاء  ــيـ ــئــــة يــســتــثــمــرهــا أدعـ ومـــشـــاريـــع رديــ
ومستغلون بكليشيهات جاهزة ملحاربة 
ــــرون قبلهم  الـــتـــطـــّرف، كــمــا اســتــغــلــهــا آخـ
تحت عناوين »وطنية« في العقد األخير 

تحديدًا.
مـــــــــــّرت مــــفــــاهــــيــــم »اإلســــــــــــــــام الــــســــمــــح« 
و«االعــــتــــدال« و«الــوســطــيــة« فـــي خــطــاب 
الــــوزيــــر مـــن دون تــدقــيــق وتـــوضـــيـــٍح ملا 
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تجهيز »إله طيب«، أوليفر كامبل، من المعرض الحالي في »لويشام آرتهاوس«، لندن

»رجال أثناء األشغال«، عبد الناصر غارم، ورنيش صناعي على خشب، 2010



سينما

زياد الخزاعي

ــيـــدرو  ــانــــي بـ ــبــ جـــمـــيـــع نــــســــاء اإلســ
 لن 

ّ
أملــــودوفــــار مــغــبــونــات. لــكــنــهــن

 
ّ
غــــن انــــــدحــــــارهــــــن. قـــــد يـــكـــن يــــســــوِّ

ــــرورة جـــــّبـــــارات،  ــــضـ ــالـ ــ  بـ
ّ
مـــــات، لـــكـــنـــهـــن

ّ
مـــــتـــــأز

وجديرات بأقدارهن. أمهات وبنات وحفيدات 
على  بصالبة  يجتمعن  وجـــارات،  وصديقات 
ر مساحة حرياتهن، كما هو عناد الزوجة 

ْ
ِست

املتوّحدة غلوريا، في »ماذا فعلت لكي أستحق 
ببهاء  ــيــة 

ّ
املــتــجــل ورغــبــاتــهــن   ،)1984( ــذا؟«  ــ هـ

فــي »نــســاء عند حافة  فــي حكاية بيبا،  نـــادر 
الــعــصــبــي« )1988(، واقــتــتــالــهــن من  االنــهــيــار 
رايموندا،  والتفّجر في محنة  القصاص  أجل 

في »فولفر« )عودة، 2006(. 
 مـــن مــلــكــوت عــائــلــّي، وخـــارج 

ّ
مـــا يــحــيــط بــهــن

نهاية  حتى   ،
ّ
فيهن ز 

ّ
يعز عصابي،  اجتماعّي 

 السينمائية، روحًا مخاصمة فردّية، 
ّ
أعمارهن

وجسارات ال ورع دينيًا فيها، تساعدهن على 
تحقيق إنــصــافــهــن الــشــخــصــّي، رغـــم إصـــراره 
دائـــمـــا عــلــى تــحــاشــي اســتــكــمــال دوراتـــــــه، كي 
يــصــل إلـــى طـــهـــارات غــيــر مــجــتــزأة، كــمــا بــدت 
 شيء عن أمي« 

ّ
عليه فاجعة مانويال، في »كل

)1999(، وسعيها إلى كفارة عائلية، إثر موت 
ابنها أمام عينيها.

 محكومات بتوازن اجتماعي غير منصف. 
ّ
هن

ففيما يضمن قانون »واقع الحال« الحكومي 
ــهـــن وحــــمــــايــــتــــهــــن، يـــكـــون  ــقـــوقـ ــــي حـ ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ
»الداخل« العائلي صدامّيا وعنفيا واستالبيا. 
كنايات  إلــى  أملــودوفــار  بطالت  تتحّول  عليه، 
ــفــة بــإكــســســوارات 

ّ
إيــديــولــوجــيــة خــفــّيــة، مــغــل

تــهــريــجــيــة، أقــــرب إلـــى مــمــثــالت اســتــعــراضــات 
ــيـــرك«. أفــضــل أمــثــلــتــهــن: »كــيــكــا« )1993(،  »سـ
وصويحباتها املندهشات بفقاعة سينمائية 
الــحــاســم، بحسب  لــرامــون.  الحّية  الجثة  عند 
 لــســن مــنــاضــالت ســيــاســة، 

ّ
مــواصــفــاتــه، أنــهــن

ــن. لــســن عــاهــرات دائــمــًا، أو  بــات ديـ
ّ
وال مــتــحــز

 
ّ
ــا أنـــهـــن ــمـ عــشــيــقــات خــــاســــرات بـــالـــفـــطـــرة. وكـ
 بــضــربــهــم بـــاألحـــذيـــة، أو 

ّ
ال يــعــاقــن رجــالــهــن

 كسلع 
ّ
أو يجاهرن بشبقهن ة، 

ّ
من بالعف

ّ
يتحز

على  بــذكــوٍر،  أنفسهن  يطّوقن  فهن  رخيصة، 
ة الخواطر. أكثرهم مثلّيون 

ّ
قدر فاضح من رق

ـــن، 
ّ
ــرأة وتـــحـــن ــجــ ـــثـــون، يــــمــــتــــازون بــ

ّ
أو مـــتـــخـــن

مــعــهــا« )2002(، األشـــهـــر في  ــْم 
َّ
»تــكــل كــرجــلــي 

 نساء أملودوفار، 
ّ
ِسن

ُ
فيلموغرافيته. من هنا، ت

 »مـــذهـــالت كــثــيــمــات«، نعتًا 
ّ
الــلــواتــي يــجــدهــن

األنــثــويــة«،  »رجــولــة  مسبوق:  غير  سينمائيًا 
موازنة  موئل  )الجندر(  »الجنوسة«  فتصبح 
بني مكانات اجتماعية، وإعادة ترتيب تكافؤ 

بني جنسني، وغيرها.
جعلت هذه التناقضات، وأجواؤها ومغازيها 
ومــفــارقــاتــهــا، مـــن ســيــنــمــا بـــيـــدرو أملـــودوفـــار، 
ــيـــر قـــابـــلـــة لــلــنــســخ، فــيــمــا  صــنــعــة نــفــيــســة وغـ
يــخــّص تــرفــيــهــيــتــهــا، الــتــي مــيــزتــه عـــن أقــرانــه 
األوروبــيــني، وحرصها على مــداراة متفّرجها 
بــحــكــايــات تــهــكــمــيــة، حـــول ثــنــائــيــات »الــظــافــر 
ــلـــــوب«، حـــيـــث يـــرتـــكـــب فـــيـــهـــا ذكــــورهــــا  ــ ــــسـ واملـ
شــقــاء،  مــغــبــات  لتتحمل حريمها  خــطــايــاهــم، 
وتـــصـــحـــيـــح ويـــــــــالت. صـــــــــّورت مــشــهــديــاتــهــا 
ة، وألـــــــوان مــتــفــجــرة ومــثــيــرة. 

ّ
بــتــزويــقــيــة فــــــذ

)أو غير  املفخّمة  اتــهــن  أداء تستلف ممثالتها 
املـــتـــجـــانـــســـة( مــــن نـــجـــمـــات أفــــــالم كــالســيــكــيــة 
هــولــيــووديــة، منها رائــعــة األمــيــركــي جوزيف 
 شـــيء عــن إيــــف« )1950(، 

ّ
ل. مــانــكــويــتــز، »كــــل

»خولييتا«،  جديده  في  نسويتها  ملعت  التي 
املقتبس عن 3 قصص قصيرة للكاتبة الكندية 
أليس مونرو )»نوبل« لآلداب، 2014(، نشرتها 
بالعربية  »الهروب« )صــدرت  في مجموعتها 
عن دار »كلمات ـ هنداوي«، القاهرة، في العام 
نفسه(. في الفقرة الختامية لقّصة »الصمت«، 
وهي عماد سيناريو الفيلم، كتبت مونرو أن 
ى الناس 

ّ
ى، كما يتمن

ّ
بطلتها جولييت »تتمن

األكثر حكمة، أن ينالوا نعمًا ال يستحقونها، 
وغفرانًا عفوّيًا«. في الفيلم، يتحّول هذا املنال 

ــّي حـــول نــعــمــة ثــالــثــة، ناقصة  ــ إلـــى تــقــّص ذاتـ
لدى خولييتا )إيما سواريز(، عنوانها الندم. 
هــل اســتــحــقــت عــقــاب اخــتــفــاء ابــنــتــهــا، بسبب 
أنانيتها وارتكابها أخطاءها؟ ما الذي جعل 
الغياب »مجّرد أوهام«، كما أصّرت على إقناع 

نفسها، أّي أن ال وجود فيزيولوجيًا لها؟
هذه »كليشيه« )ال تنميط( عن غربة حداثية، 
لن  بــني مكانني  ــي 

ّ
ارتــحــال ظــن عــن  ولعناتها. 

أبقت   
ْ
إذ ووجـــــدان.  دّم  رابــطــتــي  رغـــم  يلتقيا، 

مـــونـــرو حـــاجـــزًا بـــني قــارئــهــا وبــطــلــتــهــا حتى 
ــــدت لـــغـــز اقـــتـــرابـــهـــا مــــن ابــنــتــهــا 

ّ
ــق الـــنـــهـــايـــة. عــ

ــــرد كـــســـر مــخــاتــالت  بــحــنــكــة راٍو عـــلـــيـــم، لــــم يـ
ــرده. تصبح الــــ »كــلــيــشــيــه« لـــدى أملـــودوفـــار  ســ
أكثر فعالية من كونها عارًا ميلودراميًا. ذلك 
بنشوة  حاكها  التي  السينمائية،  أزمنته  أن 
مكّررة  لتقّمصات  مــّهــدت  تــقــاومــان،  ال  وفتنة 
ــلــتــان 

ّ
ومــلــتــبــســة بــــني والـــــــدة وابـــنـــتـــهـــا )مــمــث

مــزدوجــة  عشق  وحـــاالت  مختلفني(،  بعمرين 
بني خولييتا وزوجها الحقًا، الصياد شوان، 
بلورينزو،  احتجاجًا على غرامها  قبل غرقه، 
هام أمها بمقتل والدها. 

ّ
ما يدفع االبنة إلى ات

املألوف« حسب  الوجه  »ذات  تكون خولييتا، 
مـــونـــرو، عــنــوانــًا لــأنــانــيــة والـــنـــزوة و»أفـــكـــار 
ــتـــي )ربــــمــــا( أثـــــــارت ســـقـــم أنــتــيــا  خـــاطـــئـــة«، الـ
)بــيــنــيــلــوبــي فـــي الــقــصــة األصـــلـــيـــة(، وعــّجــلــت 
بهروبها كي ال »تصبح مثلي«. فيلم أملودوفار 
اســتــرجــاع مــعــيــارّي ومــتــداخــل ولــولــبــي حول 
 يكبو أســــرع، أخـــالق كائن 

ْ
ــن َمـ مصير واحــــد: 

أوروبـــي يخشى االعــتــراف بنذالة ســرائــره، أم 
رغباته الحائرة واملبتورة؟

مــع صــديــقــة طفولة  الــعــابــر لخولييتا  الــلــقــاء 
ابــنــتــهــا، لـــن يـــكـــون مــفــتــاح شـــروعـــهـــا ببحث 
ــل يــحــّرضــهــا عــلــى إعــــادة  مــتــأخــر وحـــســـب، بـ
تـــدويـــر قــــدر، تـــقـــّرر إطـــالقـــه ثــانــيــة مـــن الــشــقــة 
الــتــي ولـــدت فيها »الــغــائــبــة«، وكـــادت  نفسها 
ى عنها مهاجرة إلى البرتغال. تتمادى 

ّ
تتخل

املرأة بهدايتها الشخصية، وهي تكتب رسائل 
اعترافاتها، فتؤّكد »فحولتها« األنثوية، عبر 
وطمأنينة  عشيقها،  ذكرها/  عن  استغنائها 
 ،

ً
وجــوده وتسّيده. وجدت رحمًا عائليًا بديال

د« أنتيا أخرى جديدة، أو يستعيدها 
ّ
قد »يول

مـــن نــســيــان. نـــرى أنــتــيــا، املــتــطــامــنــة بــدورهــا 
مـــع كــيــنــونــتــهــا الــعــائــلــيــة، بــعــيــدًا عـــن شـــروط 
»األمــــهــــات والــكــيــاســة وضــبــط الـــنـــفـــس«، كما 
يمّجد حريته،  ملك جيل  فهي  مــونــرو،  كتبت 

وهي امرأة ال تقبل بانكسارها.
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نساؤه مغبونات 
ومتأزّمات، وجبّارات 
وجديرات بأقدارهّن

رسم المخرُج بطلَته 
»سندريال« بالغة، تغويها 

أفالك كونية مفترضة، 
وتقودها نحو مملكتها 
الصغيرة في حّيٍ بمدريد

نديم جرجوره

 إلى الِسَير الذاتية. تقاربها عبر مداخل عديدة. 
ً
ال تزال السينما منجذبة

تعثر، في شخصيات عامة، على منافذ لقوٍل يكشف شيئًا من الذاتّي، 
ويذهب ـ بعيدًا أحيانًا ـ إلى ما هو أعمق من الواجهة، وأرحب من املتاح، 
وأوســع من املتداول. تضع الشخصية في أول املشهد، ثم تتجّول في 
يقيمون  أنــاس  وثقافات  وزمنها وجغرافيتها  وعاملها  أنحاء محيطها 
إلــى  بالنسبة  ـ  هـــذه  الشخصية  ألن  مــعــّيــنــة،  تــخــتــار شخصية  مــعــهــا. 
تــاريــٍخ، وترسم معالَم  قــراءة  وتعيد  ـ مرايا تكشف وتفضح،  السينما 

راهٍن. 
سًا، 

ّ
منذ سنني بعيدة، تريد السينما من أي شخصية عامة مالذًا ومتنف

 لولوج املخّبأ، هنا وهناك. يقع سينمائيون في الفّخ الكالسيكي 
ً
أو أداة

أكثر.  ـ تقليدي، ال  تــأريــخــي  لــســرد  بــنــاًء بصريًا  يــريــدونــه  أو  أحــيــانــًا، 
سينمائيون آخرون يفتحون عوالم جّمة، بجعلهم الشخصية املختارة 
ن فيه، واملكشوف منه. هؤالء 

ّ
تلّصصًا بصريًا على العالم، وعلى املبط

ِسَير  وفــي  فــي سيرتها،  تــأّمــل  محطة  املــخــتــارة  الشخصية  يعتبرون 
محيطني بها، ومسارات مجتمعات وبيئات وحاالت معاصرة لها.

العامة، وفي سرد حكاياتها،  الشخصيات  تفكيك  أجــرأ في  الغربيون 
وفـــي الــخــروج مــن الـــذاتـــّي إلـــى األعــــّم. الــغــربــيــون أبـــرع فــي إعــــادة قـــراءة 
 فهٍم ملجريات سابقة، أو 

َ
التاريخ عبر السينما، وفي جعل السينما أداة

والتحليل واالحتيال واملواربة،  املقاربة  أوعى في  الغربيون   . آنيٍّ لراهن 
وضع  وُيتقنون  االختيار،  ُيتقنون   

ْ
إذ واجتماعيًا،  وثقافيًا  سينمائيًا 

اإليطالي  الــعــام.  اإلنــســانــي  التشريح  طــاولــة  على  املــخــتــارة  الشخصية 
ناني موريتي، بديٌع في تعامله السينمائي مع سيلفيو بيرلوسكوني، 
في »التمساح« )2006(. األميركي أوليفر ستون ساحٌر في انتقاداته 
الالذعة، وتفكيكاته السينمائية، وسرده الجميل واملعّمق ألحوال أناس 
كهؤالء، كما في »األبواب« )1991( و»نيكسون« )1995( و»ألكسندر« 
بــانــتــظــار جــديــده »ســنــودن«  ــه 

ّ
كــل )2004( و»دبــلــيــو« )2008(. وهــــذا 

.)2016(
املمنوع،  اختراق  يعجزون عن  أو  املواجهة،  العرب مختلفون. يخشون 
 
ً
ق عمال

ِّ
أو يخافون من مصير مجهول. السورّي عمر أميراالي ال ُيحق

عــن أســمــهــان، لــشــّدة املــوانــع املــفــروضــة مــن ِقــَبــل الــعــائــلــة، على نقيض 
لـ  بصرية  ترجمة  ُيعتبر  الــذي  األطـــرش،  ملمدوح  التلفزيوني  املسلسل 
ــة الــرســمــيــة« الــبــحــتــة. املــصــري محمد خـــان مــحــاَصــٌر بــأجــواء  »الـــروايـ
العائلة، في تحقيقه »أيام السادات« )2001(. السوري البريطاني أنور 
القوادري يواَجه بتعليقاٍت قاسية، إلظهاره جمال عبد الناصر مرتديًا 
مالبس النوم، في »جمال عبد الناصر« )1999(. السوري سمير ذكرى 

كالسيكّي في »تراب الغرباء« )1997، الكواكبي(.
املأزق كامٌن في التربية والسلوك والثقافة. ال يريد العربّي بوحًا ذاتيًا. 
ٌن للقول الخاص. هذا ينتقص من ذاته، ومن تمّرده على 

َّ
لديه رفٌض مبط

يعني  ال  نــادرًا.   
ّ

إال القبيلة،  على  يعرفون خروجًا  ال  والعرب  الجماعة، 
ويتمّردون  ويتحّدون  يواجهون  هناك سينمائيون عرب  ليس  أنه  هذا 
يًا، ملنطق العائلة، فاالحتيال 

ّ
ويتجاوزون. محمد خان نفسه لم يرضخ، كل

واملواربة السينمائيتان عنده قادرتان على منح فيلمه خصوصية ما. 
ه صحيح. لكن الواقع العربي العام، في هذا املجال، مأزوم. 

ّ
هذا كل

أخبار
◆ صدر كتاب »الكآبة اللبنانية« 

للسينمائية ديمة الحر، باللغة 
الفرنسية، عن دار »الرماتان« 

 فيه أفالمًا 
ً
)2016(، متناولة

لبنانية ُمنتجة في املرحلة الالحقة 
للحرب األهلية اللبنانية، انطالقًا 

من مقولة لها، مفادها أن السينما 
م  قدِّ

ُ
اللبنانية، منذ عام 1991، ت

الكآبة، بأنواعها املختلفة، التي 
، عاشت 

ً
 كامال

ً
أصابت جيال

شخصياته، الغريبة عن العالم 
وعن ذواتها أيضًا، أحوال العنف 

والِحداد واملنفى.

صّور املمثلة التونسية سهير 
ُ
◆ ت

بن عمارة مشاهدها في »شيطان 
القايلة« ملعز كمون، بمشاركة 

تمثيلية لعبد املنعم شويات وفؤاد 
ليتيم، في الجنوب التونسي 

والصحراء. وهي أّدت دور البطولة 
في املسلسل التلفزيوني »فالش 

باك« ملراد بلشيخ ونجيب عيادي، 
الذي ُعرض في رمضان املاضي، 

قًا نجاحًا كبيرًا في تونس.
ّ
محق

◆ أعلن سيد فؤاد، نقيب »املهن 
السينمائية« في مصر، ومدير 

مسابقة »آفاق السينما العربية«، 
أن لجنة تحكيم الدورة الثالثة 

قام أثناء الدورة 
ُ
للمسابقة، التي ت

الـ 38 )15 ـ 24 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2016( لـ »مهرجان 

القاهرة السينمائي الدولي«، تضّم 
املمثلة املصرية إلهام شاهني، 
والفنان اللبناني جورج خباز، 
واملخرج املغربي أحمد بوالن. 

صدر 
ُ
وأضاف أن املسابقة ست

كتاب »ربيع السينما العربية«، 
للناقد السينمائي املصري 

سمير فريد، عن األفالم العربية 
نتجت بعد »ثورات الربيع 

ُ
التي أ

العربي«، والتي تأثرت بها أيضًا.

◆ بعد نيله جائزة في برنامج 
»فوروم«، في »مهرجان برلني 

السينمائي 2016«، يشارك »بركة 
يقابل بركة« للسعودّي محمود 
صباغ في »عروض خاصة« بـ 
»مهرجان تورنتو السينمائي 

الدولي الـ 41« )8 ـ 18 سبتمبر/ 
أيلول 2016(: عاشقان يجمعهما 

القدر في بيئة معادية للمواعدة 
ف في 

ّ
الرومانسية، بركة، املوظ

بلدية جدة ذو أصول متواضعة، 
واملمثل الهاوي؛ وبركة الشاّبة، 
اذ، التي تدير 

ّ
ذات الجمال األخ

مدونة فيديو على »إنترنت«. 
يتحايالن على التقاليد، 

ويستخدمان وسائل اتصال 
حديثة، وطرق »تقليدية« للقاء. 

البوح المغيَّب

رجولة األنثوية
»خولييتا« لبيدرو ألمودوفار

من »خولييتا« لبيدرو ألمودوفار

يصّورها  التي  والشخصيات  )الوثائقي(  املخرج  بني  الثقة  بناء 
شاهد، فهذا كفيل 

ُ
رط امل أساسي جدًا. إذا أخرجَت فيلمًا نزيهًا يوَّ

أن  املــخــرج  على  بسببه.  الشخصيات  وحــيــاة  تتغّير حياتك  بــأن 
بأسرها.  الشخصيات  »هــو«  ليصبح  الشخصيات،  مع  يتماهى 
د بشكل مستمر ظروفًا غير مريحة، تدفع املشاهد 

ِّ
عليك أن تَول

 األمان الذي يعيش داخله.
ّ
إلى القفز فوق خط

جوشوا أوبنهايمر

ـــروى لنا، 
ُ
 بــهــا، أو الــحــكــايــات الــتــي ت

ُ
ــقــَصــف

ُ
مــن املــعــلــومــات الــتــي ن

املــرء،  لحماية  األشياء  يفرز  الدماغ  يريحنا.  ما   على 
ّ

إال ْبِقي 
ُ
ن ال 

في  لكن،  األحـــداث.  مــن  مفّر  ال  تمامًا.  متخّيالت مجّهزة  وملنحه 
املعاني التي نعطيها لها، يبدأ املتخّيل.

كريستي بيو

بــل شركات  ة، 
ّ
ليست مستقل ة 

ّ
إنــتــاج مستقل ُيــدعــى شــركــات  مــا 

ة، 
ّ
مستقل سينما  لصناعة  الوحيدة  الطريقة  صغيرة.  »مايجرز« 

هي الذهاب وطلب املال من أصحاب مال ال عالقة لهم بالسينما. 
لندن على  أو  أن تكتب كلمة رومــا  ف شيئًا 

ّ
أفعله. ال يكل هــذا ما 

ورقة، أما الذهاب إلى هناك لتصويرهما، فهذا شيء آخر.
مونتي هلمان

 للفيلم املوسيقي الغنائي »ماري 
ً
ر استديو »ديزني« تتمة

ِّ
ُيحض

املــخــرج روب مــارشــال )تمثيل  بــالــتــعــاون مــع  بــوبــنــز« )1964(، 
مــاري بوبنز«:  ميريل ستريب وإيميلي بالنت(، بعنوان »عــودة 
في مرحلة الكساد العظيم في لندن، تأتي ماري ملساعدة مايكل 
وجــايــن بــانــكــس، الــلــذيــن أصــبــحــا راشـــديـــن، مــتــعــاونــة لــذلــك مع 

صديقها جايك.

ديلغا،  لويس  دور  لتأدية  مــاِلــك  رامــي  األميركي  املمثل  يستعّد 
»فراشة«  داســن هوفمان في  أّداهــا  التي  األساسية  الشخصية 
)1973( لفرانكلني جي. شافنر، وذلك في نسخة جديدة ملايكل 
م عليه بالسجن املؤّبد 

َ
اح معروف باسم فراشة، ُيحك

ّ
نووير: سف

في مقاطعة »كايني«، بتهمة قتٍل لم يرتكبه.

نــوالن ملساته األخيرة على جديده  يضع األميركي كريستوفر 
الـــذي يـــروي وقــائــع اإلخـــالء املشهور للحلفاء من  »دونــكــيــرك«، 
املدينة الفرنسية دونكيرك، بعد املعركة ضد النازيني في مايو/ 
أبرزها  مختلفة،  بتقنيات  ر  ُمــصــوَّ الفيلم  أن  ُيــذكــر   .1940 أيــار 
ــشــاهــد فــي قلب الحدث، 

ُ
65 مــم. و»إيــمــاكــس«، بهدف »إغـــراق امل

قارن للُصور السينمائية«.
ُ
والحصول على قيمة ال ت

أقوالهم

أفعالهم

جوشوا أوبنهايمر

روب مارشال

كريستي بيو

رامي مالِك

مونتي هلمان

كريستوفر نوالن
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رياضة

يتطلع األهلي 
السعودي بطل 
ثنائية الدوري 
وكأس الملك، 
للفوز على 
غريمه الهالل 
في كأس السوبر 
السعودي الذي 
يجري على 
ملعب فولهام 
في لندن، وفي 
المواجهتين 
األخيرتين، 
انتصر األهلي 
على خصمه، 
وستكون هذه 
المواجهة 
خاصة للمدربين 
الجديدين، 
حيث يتطلع 
غوساتفو 
ماتوساس 
إلسعاد جماهير 
الهالل والفوز 
على جوزيه 
غوميز، الذي 
حّل بدًال من 
السويسري 
كريستيان 
نواف العابد )الهالل( بمواجهة وليد باخشوين )األهلي( عام 2013 في الدوري السعودي )Getty(غروس.

السوبر السعودي
أكد نادي االتفاق السعودي تعاقده مع محمد 

كوفي مدافع الزمالك، وأعلن عن ذلك على موقعه 
الخاص، وسيلتحق الالعب بالفريق ملوسم واحد 

على سبيل اإلعارة، وكشف االتفاق أنه أجرى 
املفاوضات مع الزمالك الذي يرتبط بعقد مع 

املدافع القوي، وهو الذي دخل في خالفات مع 
النادي املصري بسبب تأخر في دفع مستحقاته، 

فيما نفى األخير ذلك، وكوفي يستطيع اللعب في 
قلب الدفاع وكالعب ارتكاز.

انضم املهاجم الكولومبي الدولي، تيوفيلو 
غوتيريز، قائد املنتخب األوملبي الحالي لبالده، 
إلى نادي روساريو سنترال األرجنتيني بعقد 

إعارة قادمًا من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، 
وسبق لغوتيريز أن لعب في األرجنتني حني ساعد 
ريفر بليت على الفوز بلقب الدوري املحلي وبكأس 

كوبا سودامريكانا في 2014، كما لعب مع فريقي 
ريسنغ كلوب والنوس، وسيكون الوافد الجديد 

ورقة مهمة للمدرب، إدواردو كوديت.

أكد نادي شالكه لكرة القدم أن العبه اإلسباني 
خورخي أندوخار »كوكي« سيغيب عن املالعب 

ملدة ستة أشهر بسبب اإلصابة التي تعرض 
لها في الرباط الصليبي خالل مباراته األولى 

مع فريقه الجديد، وأعلن املدير الرياضي لنادي 
شالكه كريستيان هايدل في تصريحات لصحيفة 
)بيلد أم سونتاج(: »سيعود عقب ستة أشهر كحد 
أقصى. نتمنى أن يعود قبل ذلك«، وتعرض كوكي 

لإلصابة في ودية فريقه أمام بولونيا اإليطالي.

االتفاق 
يضم مدافع الزمالك 

محمد كوفي

سبورتنغ لشبونة 
يعير الكولومبي غوتيريرز 

لناٍد أرجنتيني

شالكه يعلن 
غياب نجمه الجديد 

كوكي لستة أشهر
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رياضة

نادي باريس سان جرمان 
يحصد لقب السوبر 

الخامس تاريخيًا 

فالمنغو يهزم أتلتيكو باراناينسي
ــدوري الــبــرازيــلــي لــكــرة الــقــدم عــلــى أتلتيكو  ــ انــتــصــر نـــادي فــامــنــغــو فــي الـ
بــارانــايــنــســي فــي انــطــاقــة الــجــولــة الـــــ19 مــن الــبــطــولــة بــهــدف نــظــيــف حمل 
توقيع فيدريكو مانكويلو )د.61( رافعًا رصيده إلى 34 نقطة، أما أتلتيكو 

باراناينسي فتجمد رصيده عند 30 نقطة في املركز السابع.

....وتيخونا ينتصر على كروز أزول
هزم تيخوانا مضيفه كروز أزول بهدفني لواحد، في انطاق الجولة الرابعة 
لينتزع  »أبــرتــورا 2016«،  القدم  لكرة  املكسيكي  الـــدوري  ذهــاب  من مرحلة 
أفيليس  الكولومبيان  الــضــيــوف  ثنائية   وســجــل  الــبــطــولــة،  ترتيب  وصــافــة 
أورتادو )د.33( ودايرو مورينو )د.72(، بينما أحرز هدف صاحب األرض 
الاعب املكسيكي خوان كارلوس فالنزويا )د.90(. وبالهزيمة تجمد رصيد 
الـ 12، بينما صعد تيخوانا للوصافة  كــروز أزول عند ثاث نقاط باملركز 

بتسع نقاط، بفارق األهداف خلف باتشوكا املتصدر.

فياريال يتلقى خسارة أمام بورتو
البرتغالي بهدف  أمــام مضيفه بورتو  نــادي فياريال اإلسباني وديــًا  سقط 
ــادح اســتــغــلــه آنــــدري سيلفا ليمنح االنــتــصــار  نــظــيــف مــن خــطــأ دفــاعــي فــ

ألصحاب األرض بعد مرور 12 دقيقة على ملعب »الدراغاو«. 
واستحوذ الفريق الضيف على الكرة خال معظم أوقات املباراة، لكنه واجه 
صعوبات في تخطي بورتو املنظم دفاعيًا، والذي لعب على الهجمات املرتدة 

بعد هدفه املبكر. 
ولــم يشكل بــورتــو أيــة خــطــورة على »الــغــواصــات الــصــفــراء« بعد هــدفــه، في 
املباراة التي حضرها أكثر من 46 ألف متفرج، ويتمنى نادي بورتو أن يعود 
املواسم  التتويج في  املوسم، بعد غيابه عن منصات  إلــى سابق عهده هــذا 

األخيرة، حيث سيطر غريمه بنفيكا على معظم األلقاب املحلية.

سيلتا يتحّضر بشكل جيد للموسم الجديد
انتصر نادي سيلتا فيغو اإلسباني على نادي بيسكارا اإليطالي وديًا 2-1 
اإليطالية بملعب  األراضـــي  التحضير على  له خــال فترة  مــبــاراة  ثاني  في 
تيوفيلو باتيني. وشهدت املباراة إقدام املدرب األرجنتيني إدواردو »توتو« 
أحـــدث صفقات  الــدولــي بيوني سيستو  الــدنــمــاركــي  بــيــريــزو على إشـــراك 
الفريق. وتقدم سيلتا عبر خوسيه نارانخو، أحد صفقات الفريق اإلسباني 

الجديدة، في الشوط األول من رأسية جيدة عقب عرضية من هوغو مايو.
وسجل بعدها ماناي هدف بيسكارا ولكن سعادة الفريق اإليطالي وجمهوره 

لم تدم سوى تسع دقائق حيث سجل إياغو أسباس هدف الفوز بعدها.

ماالغا يفوز بركالت الجزاء
فاز فريق ماالغا اإلسباني لكرة القدم ببطولة »ساحل الشمس« الودية على 
ملعبه بعد تغلبه على فريق سمبدوريا اإليطالي بضربات الترجيح )2-4(، 

حيث انتهى الوقت األصلي بالتعادل السلبي.
الــذي سنحت خاله  األول،  الشوط  اللعب في  وسيطر ماالغا في مجريات 
أبرز  لم يحسن استغالها، في حني كانت  اإليطالي  للفريق  الفرص  بعض 
الفرص ألصحاب األرض عن طريق رأسية العب وسطه فرناندو فورناليس 
األول دون  الشوط  لينتهي   ، الدقيقة 39  اإليطالي في  الحارس  أنقذها  التي 
أهداف. وفي الشوط الثاني ظهر فيفيانو، حارس الضيوف، مرة أخرى في 
الدقيقة 73 لينقذ رأسية أخرى من كاماتشو، في حني أن كارلوس كاميني، 
حارس ماالغا لم يظهر إال مرة واحدة في الدقيقة 76 عندما تصدى لتسديدة 
قوية من خارج منطقة الجزاء أطلقها مهاجم سامبدوريا كوالياريا، لينتهي 
الفرص  مــن  بالقليل  اتسمت  مــبــاراة  فــي  أيضًا  أهـــداف  الثاني دون  الــشــوط 

واحتكمت في النهاية لضربات الحظ التي ابتسمت ألصحاب الضيافة.

نــجــح بـــاريـــس ســــان جـــرمـــان الــفــرنــســي في 
-2016( الــجــديــد  ألــقــاب موسمه  أول  حصد 

لــيــون  ــك بــعــد أن تــخــطــى عــقــبــة  2017(، وذلــ
كانت  مــبــاراة  بعد   ،)1  -  4( كبيرة  بسهولة 
أشبه بحصة تدريبية عجز فيه الخصم عن 
مجاراة قوة بطل فرنسا الضاربة، والفريق 
الـــذي يــقــوده املــــدرب الــجــديــد أونــــاي إمـــري، 
والــــذي أثــبــت حــتــى اآلن أنـــه جــديــر بــقــيــادة 

فريق بحجم النادي »الباريسي«.
وبــهــذا الــتــتــويــج رفـــع بــاريــس ســـان جــرمــان 
عدد ألقابه على صعيد »السوبر« الفرنسي 
إلى خمسة ألقاب، أربعة منها بشكل متتال 
الكرة  منذ عام 2013، ليؤكد سيطرته على 
له،  منافس  أي  يجد  أن  دون  مــن  الفرنسية 
حنك أوروبيًا بفوزه 

ُ
وبقيادة أوناي إمري امل

بــثــالثــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة لــبــطــولــة الـــــدوري 
ــــي )إنـــجـــاز غــيــر مــســبــوق فــي الــكــرة  األوروبــ
ــة(، سيصب الــنــادي »الــبــاريــســي«  ــيـ األوروبـ
املنافسة في بطولة دوري  كل تركيزه على 
بها  بالتتويج  يحلم  والتي  أوروبـــا،  أبطال 
اللقاء  تفاصيل  وفــي  طــويــلــة.  منذ ســنــوات 
»الــبــاريــســي« على مجريات  الــنــادي  سيطر 

ريو دي جانيرو ـ العربي الجديد

ــــو دي  ــاد ريــ ــيــ ــبــ أوملــ مــــن  الــــيــــوم األول  شـــهـــد 
جــانــيــرو املــقــامــة حــالــيــًا فــي الــبــرازيــل الكثير 
من اإلنــجــازات واألرقـــام القياسية، مع خيبة 
أمـــل عــربــيــة، حــيــث فــشــل الــريــاضــيــون الــعــرب 
املـــشـــاركـــون فـــي تــحــقــيــق املــطــلــوب، وخــرجــت 
أسماء عديدة مبكرًا من الحدث الكبير الذي 
يضم أكثر من 10 آالف رياضي من كل أنحاء 
العالم، ويستمر حتى يوم 21 أغسطس/ آب 

الجاري.

اإلنجازات
الــبــدايــة ســتــكــون مــن عــنــد األمــيــركــيــة الشابة 
فيرجينيا، والتي حققت أول ميدالية ذهبية 
في منافسات  األنظار  لبالدها، حني خطفت 
مساقة  مــن  للسيدات  الــهــواء  ضغط  بندقية 
 208 وسجلت  الرماية،  رياضة  في  أمتار   10
نــقــاط، وهـــو رقـــم قــيــاســي أوملـــبـــي، وبــالــتــالــي 
حطمت الرقم السابق املسجل باسم الصينية 
دو لي. وصعدت فيتنام ملنصات التتويج عن 
طريق سنون فني هوانغ، الذي تّوج بذهبية 
ــواء ملــســاعــدة  ــ مـــنـــافـــســـات مـــســـدس ضـــغـــط هــ

اللقاء تمامًا ولم يسمح لخصمه بالحصول 
املنافسة، ألن ليون بدا  أو حتى  الكرة  على 
مهزوزًا وبدون حلول كروية ملهاجمة مرمى 
الــــذي ســمــح للبطل بعبور  ــر  األمــ الــخــصــم، 

ذكر.
ُ
اللقاء بسهولة كبيرة وبدون مشاكل ت

وســـجـــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي بـــاســـتـــوري الـــهـــدف 
األول فــي الــلــقــاء، إثـــر كـــرة عــرضــيــة تابعها 
األخير على »الطائر« في الشباك، بعد ذلك 
أضــــاف لـــوكـــاس مــــورا الـــهـــدف الــثــانــي عبر 
خطأ دفاعي في التشتيت ليتابع البرازيلي 
الـــكـــرة فـــي املـــرمـــى. بــعــد ذلــــك أضــــاف حــاتــم 
الشوط  نهاية  قبل  الثالث  الهدف  عرفة  بن 
»الباريسي«  النادي  ليخرج  بدقائق،  األول 
بنتيجة عــريــضــة مــن هـــذا الــشــوط، فــي ظل 
انـــهـــيـــار تــــام لــفــريــق لـــيـــون الـــــذي عــجــز عن 

صناعة فرصة وحيدة على املرمى.
في الشوط الثاني تابع باريس سان جرمان 
ضغطه املتواصل على مرمى ليون وسجل 
الــــهــــدف الــــرابــــع وأهـــــــدر عــــــددًا مــــن الـــفـــرص 
السبب استهزاء  املرمى، وكان  أمام  السهلة 
قليل من الالعبني بسبب النتيجة العريضة 

ــار، حـــني تـــفـــوق عــلــى الــبــرازيــلــي  ــتــ عـــشـــرة أمــ
فيليبي وو، واستطاع صاحب الـ41 عامًا، في 
تسجيل 202,5 نقطة في 20 محاولة، متفوقًا 
بفارق 0,4 نقطة عن البرازيلي وو، الذي يبلغ 
مــن الــعــمــر 24 عــامــًا، ويــشــارك فــي األوملــبــيــاد 
ألول مرة في مسيرته، لكنه استطاع تحقيق 
بانغ  الصيني  ظفر  فيما  الفضية،  امليدالية 

وي بالبرونزية.
ــكــــوري الــجــنــوبــي  مـــن جــهــة أخـــــرى أخـــفـــق الــ
لندن  أوملبياد  بذهبية  والفائز  جــونــغ،  جــني 
2012، بــعــد بــدايــة سيئة حــيــث احــتــل املــركــز 
الـــخـــامـــس، لــكــن بــــالده اســتــطــاعــت أن تــحــرز 
ــــرق الــــرجــــال فــــي مــســابــقــة الـــقـــوس  ذهـــبـــيـــة فـ
والـــســـهـــم بـــانـــتـــصـــارهـــا فــــي الـــنـــهـــائـــي عــلــى 
السباح  إلى  الفريق األميركي. ننتقل بعدها 
البريطاني آدم بيتي، الذي أطاح برقم قياسي 
عاملي مهم في سابق 100 سباحة صــدر في 
التصفيات، حني اختتم السباق بوقت زمني 
الشخصي  رقمه  ليتجاوز  ثانية،   57,55 بلغ 
الــذي كــان حققه في أوملبياد بــالده في لندن 
مـــن جــانــب  ثــانــيــة،  يـــوم ســجــل 57,92   ،2012
آخــر قــدمــت بـــاوال بــاريــتــو املــيــدالــيــة الذهبية 
األولى لألرجنتني، حني فازت في نهائي وزن 
الجنوبية  الكورية  على  كلغ جــودو   48 دون 
آمي  اليابانية  وتقاسمت  جيونغ،  بوكيونغ 
أوتغونتستسيغ  والــكــازخــســتــانــيــة  كـــونـــدو 
الــــريــــاضــــة أهــــدى  الـــبـــرونـــزيـــتـــني. وفـــــي ذات 
العـــب الـــجـــودو بــيــســالن مـــودرانـــوف روســيــا 
ذهبية  على  حصوله  بعد  األولـــى،  ذهبيتها 

اللقاء  نهاية  وقبل  الخصم.  مقاومة  وعــدم 
بخمس دقائق سجل ليون الهدف الشرفي 
الوحيد، إثر كرة عرضية تابعها كورينتني 
»الباريسية«،  الشباك  فــي  بــرأســه  توليسو 
لينتهي اللقاء بفوز عريض )4 - 1( ويضيف 
باريس سان جرمان لقبًا جديدًا إلى خزائنه 

واألول للمدرب أوناي إمري.
ورغم أن باريس سان جرمان ُيسيطر على 
ــــع ســنــوات  الـــكـــرة الــفــرنــســيــة مــنــذ نــحــو أربـ
ــه ســيــســيــر فـــي نــفــس الــنــهــج في  ــبـــدو أنــ ويـ
موسم 2016-2017، إال أنه بعيد عن صدارة 
األلــقــاب فــي »الــســوبــر« الــفــرنــســي، ألن سان 
إتـــيـــان يــمــلــك خــمــســة ألـــقـــاب ومــثــلــه ســتــاد 
ريـــمـــس، فـــي حـــني يــتــصــدر لـــيـــون بــثــمــانــيــة 

ألقاب.
لم يخسر  التحضيرات  فترة  انطالق  ومنذ 
بــاريــس ســـان جــرمــان فــي أي مـــبـــاراة، فهو 
فاز على إنتر ميالن اإليطالي وريال مدريد 
اإلســبــانــي ولــيــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي في 
بــطــولــة األبـــطـــال الــدولــيــة، وحــقــق انــتــصــارًا 
مباراة  فــي  ألبيون  بروميتش  ويست  على 
ودية، وها هو ُيحقق أول فوز له في مباراة 

رسمية هذا املوسم في مواجهة ليون.
ــبـــاريـــســـي«  الــــنــــادي »الـ يـــبـــدو  وحـــتـــى اآلن 
الفريق األفضل في فترة اإلعداد التي تعتبر 
بمثابة االخــتــبــار األخــيــر قــبــل الــدخــول في 
الــذي ينطلق  الجديد  الكروي  املوسم  غمار 

السبت املقبل.
رياض...

وزن تحت 60 كلغ. وانتصر مودرانوف على 
يلدوس سميتوف من كازاخستان، من جانب 
إيميسي شــاش بذهبية  املجرية  آخــر ظفرت 
ت 

ّ
فــردي السيف ضمن رياضة املبارزة، وحل

فيما  ثــانــيــة  فيامينغو  روزالــيــتــا  اإليــطــالــيــة 

حــصــدت الــصــيــنــيــة يــي ويـــن ســـون املــيــدالــيــة 
الـــبـــرونـــزيـــة. وحـــصـــد الــبــلــجــيــكــي غـــريـــغ فــان 
مسابقة  في  الطريق  سباق  ذهبية  افيرمات 
ــــني قـــطـــع مــســافــة  ــة، حـ ــيــ ــوائــ ــهــ الـــــــدراجـــــــات الــ
237,5 كلم بزمن 6,10,05، ونجح في هزيمة 

الـــدنـــمـــاركـــي يـــاكـــوب فــوغــلــســانــغ بــالــســرعــة 
النهائية، فما حل البولندي رافال مايكا ثالثًا 

وأحرز البرونزية بفارق 5 ثوان عنهما.

إخفاقات كثيرة
شــهــد الـــيـــوم األول الــكــثــيــر مـــن اإلخـــفـــاقـــات، 
وسنبقى مع العربية منها، إذ وّدع التونسي 
مالك الجزيري منافسات التنس حني خسر 
أمام الفرنسي جو ويلفريد تسونغا املصنف 
الخامس عامليًا، 6-4 و5-7 و3-6، ولم تتمكن 
نـــــس جـــابـــر مـــن االنـــتـــصـــار، حني 

ُ
مــواطــنــتــه أ

خسرت أمام الروسية داريا كاساتكينا 3-6 
كبيرة  مــفــاجــأة  وحــدثــت  و6-1.   )7-4( و7-6 
حـــني أقـــصـــت الــصــيــنــيــة ســــاي ســــاي جينغ 
وأقصتها  رادفــانــســكــا،  إنييسكا  البولندية 
و5-7،   4-6 عــلــيــهــا  بــالــفــوز  االول  الـــــدور  مـــن 
وعــلــى خــطــى األخــيــرة غــــادرت الــصــربــيــة آنــا 
سابقًا  عامليًا  األولـــى  املصنفة  إيفانوفيتش 
الــدور ذاتــه، حني ُهزمت أمام  املنافسات من 
املصنفة 12 عامليًا  كــارال سواريز  اإلسبانية 
ريــاضــتــني  وفــــي  و2-6.  و1-6   6-2 بــنــتــيــجــة 
أخــريــني، وّدعــــت الــســبــاحــة الــســوريــة يسرى 
مارديني منافسات 100 متر فراشة، رغم أنها 
لكنها جــاءت  فــي مجموعتها،  األولـــى  ت 

ّ
حل

فــي املــرتــبــة 41، بــني الــســبــاحــات األخـــريـــات، 
أما  الالجئني،  فريق  تمثل  كانت  التي  وهــي 
التونسية سارة بسباس، فودعت األوملبياد 
من ربع نهائي رياضة املبارزة، حني خرجت 

أمام الصينية صن يو وين.

أرقام قياسية وذهب مقابل إخفاق عربيباريس سان جرمان بطًال لسوبر فرنسا
افتتح المدرب أوناي 

إيمري الموسم الجديد 
مع سان جيرمان بلقب 

مهم للغاية

لم يتمكن الرياضيون 
العرب من تحقيق إنجاز 

في اليوم األول لألولمبياد

)Getty( احتفال الفريق برفع الكأس

)Getty( جماهير األهلي بانتظار ثاني ألقاب الموسم

)Getty(  عشاق الزمالك يريدون الحفاظ على لقب الكأس

)Getty( األرجنتينية بوال باريتو تحتفل بالذهب

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

يــلــتــقــي األهـــلـــي والـــزمـــالـــك مــســاء 
ــنـــني فـــي نــهــائــي كــــأس مــصــر،  اإلثـ
املـــقـــرر  الــكــالســيــكــو  يـــدخـــل  األول 
إقامته على استاد برج العرب باإلسكندرية 
 ،2016  /2015 موسم  املحلي  لــلــدوري  كبطل 

أمام الزمالك وصيفه الذي فقد لقبه.
ــأس مـــصـــر هــــي الـــبـــطـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد  ــ ــ وكـ
الــــدوري املــمــتــاز بــالــرغــم مــن أنــهــا بـــدأت أواًل 
عــام 1921. ويحتاج  أولـــى دوراتــهــا  وأقيمت 
أيـــام قليلة  الــفــوز باللقب قبل  الــفــريــقــان إلــى 
أبطال  دوري  فــي  املرتقبتني  املواجهتني  مــن 
للفوز  األهــلــي  والــتــي يحتاج فيها  أفــريــقــيــا، 

كالسيكو 
الكرة المصرية

نهائي الكأس الحاسم

مصر  كأس  لقب  لتحقيق  األهلي  نادي  يتطلع 
مهمة  مباراة  في  الزمالك  نظيره  يلتقي  حين 
تمهيدًا  وكذلك  الفوز،  ناحية  من  للفريقين، 

للمباريات القادمة في دوري أبطال أفريقيا

تقرير

على زيسكو الزامبي من أجل االستمرار في 
ــا الــزمــالــك فــيــريــد الــفــوز  ســبــاق املــنــافــســة، أمـ
أجل  مــن  النيجيري  إنييمبا  مــع  الــتــعــادل  أو 
أفريقيا  داونـــز بطل جنوب  مــع صــن  التأهل 

عن املجموعة الثانية.
الكأس رقم 36 والغائبة  ويبحث األهلي عن 

يسعى  فيما   ،2007  /2006 مــوســم  منذ  عنه 
الزمالك للظفر باللقب رقــم 25، والــرابــع على 
ثــالث نسخ من  بــآخــر  الــتــوالــي بعد تتويجه 

أربع مرات تأهل فيها إلى املباراة النهائية.
يديرها طاقم تحكيم  التي  املباراة  وتكتسب 
مــجــري بــقــيــادة ســـانـــدور أنـــدو أهــمــيــة كبرى 
ليس فقط ألنها على لقب البطولة األقدم في 
ولو  عــرض  بمثابة  ألنها  أيضًا  ولكن  مصر، 
في  الفريقان  عقدها  التي  للصفقات  جزئيا 
فــتــرة االنـــتـــقـــاالت الــصــيــفــيــة، خــاصــة بــعــد أن 
الحمراء  الصفقات  فــي  الزمالك  رئيس  شكك 
وجدواها، وعلى رأسها الالعب ميدو جابر، 

والتونسي علي معلول.
فوزه  بعد  الدورالنهائي  إلــى  األهلي  وصعد 
عــلــى إنــبــي بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف فــي نصف 
النهائي، وتخطى سموحة السكندري بهدف 
دون رد في ربع النهائي، وتغلب على حرس 
الـــ16، وتجاوز في دور  الحدود 1/2 في دور 
الـ32 ديروط 3/صفر، فيما بلغ الزمالك اللقاء 
بأربعة  اإلسماعيلي  على  بــالــفــوز  الختامي 
أهــداف دون رد في نصف النهائي، وتجاوز 
ــاد الـــســـكـــنـــدري 1/2 فــــي الــــــــدور ربـــع  ــ ــحـ ــ االتـ
الــنــهــائــي، وتــغــلــب عــلــى اتــحــاد الــشــرطــة 1/2 
في دور الـــ16، وتجاوز مركز شباب الضبعة 

بهدفني دون رد في دور الـ32.
ــة بعد  ولـــم يــحــصــل العــبــو األهـــلـــي عــلــى راحــ
الـــدور نصف النهائي،  الــفــوز على إنــبــي فــي 
ــلــــوا تــدريــبــاتــهــم، إضـــافـــة إلــــى تــأهــيــل  وواصــ
مــؤمــن زكـــريـــا وولـــيـــد ســلــيــمــان وبـــاســـم علي 
وعــمــرو السولية وأحــمــد حــجــازي، واألخــيــر 
ــابــــل ضــم  ــقــ ــي املــ ــ ــن يـــلـــحـــق بـــقـــمـــة الـــــيـــــوم. فـ ــ لـ
معظم  سليمان  مؤمن  بقيادة  الفني  الجهاز 
ق 

ّ
اللقاء، وعل القادرين على خوض  الالعبني 

ــة املــرتــقــبــة  ــهــ ــواجــ ــلـــى املــ مــــؤمــــن ســـلـــيـــمـــان عـ
بكل  مباراة صعبة  مختلفة،  :« ستكون 

ً
قائال

املقاييس، ولكن العبو الزمالك مصّرون على 
الفوز من أجل تعويض لقب الدوري«.

الكأس  الكبيران في نهائي  الفريقان  والتقى 
إلغاء قمة موسم 1942 /1943،  مــرة بعد   17
فـــاز األهــلــي فــي تــســع مــبــاريــات مــقــابــل سبع 
في  األولــى  مرتني،  اللقب  وتقاسما  للزمالك، 
املــبــاراة املــلــغــاة، والــثــانــيــة فــي مــوســم 1957/ 
1958 بعد أن تعادال بــدون أهــداف في اللقاء 
ــادة. وحــســم األهــلــي أول  األول و2/2 فــي اإلعــ
نهائي بالفوز في موسم 1928/1927 بهدف 
دون رد، فــيــمــا فـــاز الــزمــالــك فــي آخـــر مــبــاراة 

موسم 2015 / 2016 بهدفني دون مقابل.
وفـــك الــزمــالــك عــقــدة عـــدم الــفــوز عــلــى األهــلــي 

الزمالك يريد المحافظة 
على اللقب الذي حققه 

الموسم الماضي

)Getty( الفريقان سيقفان على مستوى الالعبين الجدد

فــي الــكــأس منذ عــام 1959 عندما هــزمــه في 
أما  لباسم مرسي.  بهدفني  األخيرة  النسخة 
بعدما  جماهيره  يصالح  أن  فيريد  األهــلــي 
اســتــعــاد لــقــب الــــدوري هـــذا املــوســم بــالــعــودة 
لــلــقــب الـــكـــأس الــغــائــب مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
وجـــمـــع الــثــنــائــيــة. والـــزمـــالـــك هـــو أول وآخـــر 
التي كانت  بــاألولــى  فــاز  الكأس حيث  أبطال 
تسمى بــكــأس األمــيــر فــــاروق مــوســم 1921/ 
1922، وهـــو أيــضــًا بــطــل آخـــر نــســخــة موسم 
املـــبـــاراة  فـــي  عــلــى  فـــــوزه  بــعــد   2015  /2014
النهائية على األهلي.  وفاز األحمر ببطولة 

لركالت  اللجوء  قاعدة  تطبيق  لعدم  مواسم 
الترجيح في ذلك الوقت، أّولها عام 1938 في 
الـــدور النهائي حــني تــعــادال 1/1 فــي املــبــاراة 
األولى، وفاز الزمالك بهدف محمد لطيف في 
عــام 1958 وكانت  والثانية  املــعــادة،  املــبــاراة 
في النهائي وتعادال بدون أهداف في األولى 
و2/2 في الثانية، ليقرر اتحاد الكرة اقتسام 
الــفــريــقــني الـــكـــأس ســتــة أشـــهـــر لــكــل مــنــهــمــا، 
واملرة الثالثة كانت في عام 1937 حني تقابال 
ثالث مرات في دور الثمانية، في املرة األولى 
الثالثة  وفــي   ،2/2 الثانية  وفــي   ،1/1 تعادال 

كأس مصر 35 مرة منها مرتان مناصفة مع 
والكأس  الـــدوري  ثنائية  الــزمــالــك، كما جمع 
ثــــالث عـــشـــرة مــــرة مــقــابــل ثــــالث مـــــرات فقط 
للزمالك، وفاز األخير باللقب 24 مرة، وحصد 
اللقب ســت مـــرات نــاديــا االتــحــاد السكندري 
والــتــرســانــة، وثـــالث مـــرات املــقــاولــون الــعــرب، 
أندية اإلسماعيلي وإنبي واألوملبي  ومرتني 
ــاة  ــنـ ــقـ وحــــــــرس الـــــــحـــــــدود، ومــــــــرة واحــــــــــدة الـ
واملــصــري والــتــرام. والتقى األهــلــي والزمالك 
ــدار 25 مــوســمــًا  ــ ــرة عــلــى مـ ــكـــأس 30 مــ فـــي الـ
ـــي ثــالثــة  ـــدت الـــقـــمـــة 4 مــــــرات فـ ــيـ بـــعـــد أن أعــ

فاز األهلي بخمسة أهداف نظيفة أحرز منها 
عبد الكريم صقر ثالثة أهــداف ليكون سجل 
خمسة أهداف بمرمى الزمالك في دور واحد 

وفي ثالث مباريات متتالية.
الـ 30 قمة فاز األهلي 16 مرة والزمالك  وفي 
فــي 9 مــرات وتــعــادال 5 مــرات وسجل األهلي 

56 هدفًا مقابل 43 هدفًا للزمالك.
ولـــم يــحــصــل األهـــلـــي عــلــى الــلــقــب مــنــذ عشر 
 2007  /2006 مــوســم  وبــالــتــحــديــد  ــنـــوات،  سـ
عندما فاز على الزمالك في املباراة النهائية 
الشهيرة 3/4 . وكتب الزمالك تاريخًا بتأهله 

التوالي  النهائية خمس مرات على  للمباراة 
ألقاب متتالية، قبل أن  فــاز بآخر ثالثة  حني 
 ،1/2 إنبي  أمــام   2011 نهائي 2010/  يخسر 
وهو رقم قياسي بالنسبة له حيث تأهل أربع 
مرات متتالية في الفترة من عام 1956 وحتى 
منها  مـــرات  أربـــع  اللقب  خاللها  حقق   1960
مرة مناصفة مع األهلي الذي يحتفظ بالرقم 
القياسي في الوصول للمباراة النهائية وهو 
فــتــرة 1941 حتى  مـــرات متتالية خـــالل  ســت 
1947، حصد اللقب خاللها خمس مرات منها 

مرة مناصفة مع الزمالك.
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رياض الترك

ــتـــوى  ــــع املـــسـ ــيـ ــ ــــدر رفـ كــــشــــف مـــــصـ
فـــي الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــعــلــومــات  لــــ
الــبــعــثــتــني اللبنانية  مــثــيــرة عــمــا حـــدث بـــني 
الكيان  بعثة  منع  عن  وأسفر  واإلسرائيلية، 
الـــصـــهـــيـــونـــي مــــن مـــشـــاركـــة نـــفـــس الــحــافــلــة 

املتجهة نحو ملعب االفتتاح.
ووصف املصدر املسؤول في اللجنة األوملبية 
الــلــبــنــانــيــة مـــا حــصــل بـــأنـــه طــبــيــعــي نتيجة 
بعض التصرفات غير الرياضية التي قامت 
بها البعثة اإلسرائيلية املشاركة في األلعاب 
األوملــبــيــة، فــي وقــت أن هــذا األمـــر ال مفر منه 
عندما توجد البعثات العربية واإلسرائيلية 
في مكان واحد، ألن اللجنة األوملبية الدولية 
 - العربي  الــصــراع  على درايـــة كاملة بقضية 

اإلسرائيلي.
ــتـــي وقـــعـــت قــبــل  ــة الـ ــادثـ ــحـ ــــي تــفــاصــيــل الـ وفـ
 بـــعـــثـــة لــبــنــان 

ُ
انــــطــــالق الـــحـــافـــلـــة الــــتــــي تــــقــــل

فــي حفل  للمشاركة  »مــاراكــانــا«  ملعب  نحو 
االفــتــتــاح، فــإن ريــاضــيــي لبنان صــعــدوا إلى 
الــبــاص وامــتــألت املــقــاعــد تقريبًا ولـــم يتبق 

سوى القليل منها شاغرًا.
مــوجــودة  واألردن  فلسطني  بــعــثــات  وكــانــت 

قّصة طرد 
البعثة اإلسرائيلية

استقالل  من  الصهيوني  الكيان  بعثة  األولمبية  لبنان  بعثة  منعت  أن  بعد 
نفس الحافلة المتجهة إلى ملعب افتتاح األلعاب األولمبية، حصلت »العربي 
الجديد« على حديث خاص مع أحد المسؤولين من داخل اللجنة األولمبية 

اللبنانية، والذي روى القصة الكاملة للحادثة التي وقعت في ريو

3031
رياضة

قضية

بقرب الحافلة تنتظر قدوم حافلتها الخاصة 
االفتتاح،  وفــد نحو ملعب  كــل  الــتــي ستنقل 
بشكل  بعيد  من  اإلسرائيلية  البعثة  لتظهر 
البعثات  تجمع  مــكــان  نحو  وتتجه  مفاجئ 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــن بــيــنــهــا حـــافـــلـــة الــلــبــنــانــيــني. 
بـــدأ ريــاضــيــو الــكــيــان الــصــهــيــونــي بتصوير 
الــبــعــثــات الــعــربــيــة بــشــكــل غــريــب مــع تقريب 
ــرات عـــلـــى الــــوجــــوه وكــأنــهــم  ــيـ ــامـ ــكـ ــة الـ عـــدسـ
األولــى،  للمرة  العرب  الرياضيني  يشاهدون 
األمـــــر الـــــذي شــكــل اســـتـــفـــزازًا لــكــل الــبــعــثــات 

العربية، وخصوصًا اللبنانية.
لكن القصة بدأت عندما اقتربت بعثة الكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي وقــــــــررت الـــصـــعـــود إلـــــى نــفــس 
حدث 

ُ
الباص الذي توجد فيه بعثة لبنان، لت

اللبناني،  الباص  داخــل  بلبلة  الخطوة  هــذه 
ــول أي  ويـــرفـــض جــمــيــع عــنــاصــر الــبــعــثــة دخــ
الباص.  البعثة اإلسرائيلية إلى  رياضي من 

وُيشير املصدر من االتحاد األوملبي اللبناني 
إلى أن البعثة اإلسرائيلية قامت باستفزازات 
كثيرة خارج منطقة وجود البعثات العربية، 
وخصوصًا بعد أن فتح سائق الباص الباب 

لدخول البعثة، األمر الذي أشعل الخالف.
 طالب جميع رياضيي 

ً
بعد فتح الباب مباشرة

بعثة لبنان إغالق الباب ووقفوا صفًا واحدًا 
رفضًا لدخول أي رياضي صهيوني، ليتقدم 
ــقـــوال، ويــقــفــل  رئـــيـــس الــبــعــثــة ســلــيــم الـــحـــج نـ
بجسده بــاب الــبــاص مانعًا بــذلــك دخـــول أي 

شخص من بعثة الكيان الصهيوني.
اســتــفــز هـــذا الــعــمــل الــشــجــاع بعثة إســرائــيــل، 
لــيــقــوم بــعــض عــنــاصــرهــا بــركــل وضـــرب بــاب 
هذا  أن  بحجة  بــالــدخــول،  مطالبني  الحافلة، 
الــلــجــنــة  مــــن شـــــأن أي شـــخـــص، وألن  لـــيـــس 
األوملبية الدولية هي من وزعت البعثات على 
الباصات. بعد ذلك طالب أفــراد بعثة الكيان 
الــصــهــيــونــي بــعــثــة لــبــنــان بـــمـــغـــادرة الــبــاص 
إليه واالتــجــاه  يــريــدون الصعود  فــورًا ألنهم 
نحو امللعب، إذ اعتبروا أن هذه الحافلة هي 
حافلتهم ولـــن يـــغـــادروا قــبــل مـــغـــادرة الــوفــد 

اللبناني.
ــم اخـــتـــيـــار  ــ ــذا األمـــــــر لــــم يـــحـــصـــل، وتــ ــ ــكـــن هــ لـ
الصهيوني  الكيان  بعثة  لنقل  أخــرى  حافلة 
القصة  لتنتهي  »مـــاراكـــانـــا«،  ملعب  بــاتــجــاه 
هنا وتغادر كل بعثة في باص خاص، منعًا 
لحصول أي صدام يؤدي إلى نتائج خطيرة 

منها طرد من ريو 2016.
ــًا لــلــمــصــدر مـــن الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة فــإن  ــقـ ووفـ
الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة خــصــصــت 350 
بــاصــًا لنقل الــبــعــثــات الــريــاضــيــة، وكـــان رقــم 
بـــاص لــبــنــان هــو 110؛ األمــــر الــــذي يــعــنــي أن 
البعثات، ألنه  تــوزيــع  فــي  هناك خطأ حصل 
األوملبية  اللجنة  تكون  أن  املسموح  غير  مــن 
الدولية على دراية كاملة باملشكلة بني الكيان 
بلدين  وتــضــع  العربية  والــــدول  الصهيوني 
يــتــصــارعــان مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة ســيــاســيــًا 

وعسكريًا في حافلة واحدة، هذا خطأ فادح.
ــا زال عــلــى  مــ ــــوع  املـــــوضـ أن  ــــؤول  ــــسـ املـ وأكــــــد 
مــســتــوى مــحــلــي وعـــربـــي ولــــم يــنــتــشــر على 
في  األوملبية  واللجنة  بعد،  الدولي  الصعيد 
طريقها إلصــدار بيان رسمي بما حدث على 
األرض لتفسير الحادثة بشكل مفصل، وذلك 
تثير  مغالطة  معلومات  أي  نشر  لــعــدم  درءًا 
الجدل أكثر، ومن املؤكد أن الكيان الصهيوني 

هو املتضرر من املوضوع وليس لبنان.
فــي املــقــابــل، أكــد املــســؤول أن القضية انتهت 
عــلــى هـــذا الــنــحــو وحــصــل مــا حــصــل، ويجب 
الــفــنــي  واملـــســـتـــوى  األداء  عــلــى  اآلن  الــتــركــيــز 
وعـــــدم الــضــغــط عــلــى ريـــاضـــيـــي لــبــنــان قبل 
خــوضــهــم مــنــافــســات األلـــعـــاب األوملــبــيــة، ألن 
املــهــم الــظــهــور بأفضل صـــورة فــي ريــو 2016 

وتحقيق امليداليات الذهبية.
الكيان  بعثة  أثـــارت قضية منع  املــقــابــل،  فــي 
ــول حــافــلــة بــعــثــة لبنان  الــصــهــيــونــي مـــن دخــ

بعثة الكيان 
الصهيوني استفزت بعثة 

لبنان األولمبية

حطب يكشف سبب حمل العلم السعودي
 واسعًا في األوساط 

ً
أثارت قضية العب املنتخب املصري للرماية، حمادة طلعت، جدال

الرياضية املصرية وكذلك على صعيد وسائل التواصل االجتماعي، بعدما رفع علم 
بلده مصر إلى جانب رفعه علم السعودية خال حفل افتتاح أوملبياد ريو دي جانيرو 
الصيفية. وسادت حالة من الغضب في الشارع املصري بسبب فعلة الرامي العربي، 
لتوضيح  املــوضــوع  عــن  للحديث  خــرج  املصرية  األوملبية  واللجنة  البعثة  رئيس  لكن 
األمور وشرح ما حدث، وأكد أن طلعت لم يكن يقصد أية إساءة ملصر حني رفع العلم 

السعودي إلى جانب علم باده في الحفل االفتتاحي. 
وقال هشام حطب في تصريحات تلفزيونية: »قابلت الاعب طلعت، وسألته عن سبب 
الــذي يحمل اسم  أنــه كــان مرميًا على األرض، وهــو  لــي  الــســعــودي، فأكد  العلم  رفعه 
 من أن يدوس أحدهم عليه«. يذكر أن ملعب ماراكانا شهد 

ً
الجالة، فحمله في يده بدال

ألــف متفرج، وأكــثــر مــن 10 آالف ريــاضــي مــن مختلف أنحاء  حضور أكثر مــن 60 
العالم. وختم رئيس البعثة واللجنة األوملبية املصرية حديثه: »سنستدعي العب الرماية 
أيــة إســاءة  لــم يكن يقصد  أنــه  طلعت ثانية، وسنسجل أقــوالــه بشكل رســمــي، وأظــن 
 واسعًا على تويتر، وتعرض الاعب 

ً
لبلده مصر«، وكانت هذه القضية قد أثارت جدال

املصري النتقادات الذعة من قبل أبناء بلده، لكن يبدو أن األمور ستخفت بعد تبرير 
حطب األمر.

فرديناند يتحدث عن سعر بوغبا العالي
نشرت الصحافة اإلنكليزية تصريحات لاعب 
الــســابــق، ريــو  اإلنــكــلــيــزي  يــونــايــتــد  مانشستر 
فــيــرديــنــانــد، يــشــيــر فــيــهــا إلـــى أن ســعــر النجم 
الفرنسي بول بوغبا مبالغ فيه، وذلك في إطار 
التي تشير إلى قربه من االنتقال إلى  التقارير 
ــيــونــايــتــد« قـــادمـــًا مـــن يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي.  »ال
وشكك فيرديناند بسعر بوغبا الخيالي معتبرًا 
أن هذا املبلغ مبالغ فيه كثيرًا، وتساءل إن كان 
مانشستر يونايتد يجب أن يدفع أكثر من 20 
مليون يورو ألي العب وليس األمر حصرًا على 
إلى  فيرديناند  أشــار  املقابل،  فــي  فقط.  بوغبا 
إلى مانشستر يونايتد،  القدوم  أن بوغبا يريد 
وبالنسبة له كرة القدم هي كل شيء، وأضاف 
أنه ال يفكر باملال عندما يتعلق األمر »باليونايتد«، ألن املال ال يهّم أبدًا في هذه الحالة.

بيستوريوس يدخل إلى المستشفى بسبب الجروح
عقوبة  يقضي  الــذي  بيستوريوس  أوســكــار  أفريقي  الجنوب  الباراملبي  الــعــداء  دخــل 
الــســجــن ملــــدة ســـت ســـنـــوات بــتــهــمــة قــتــل رفــيــقــتــه الـــعـــارضـــة ريــفــا ســتــيــنــكــامــب، إلــى 
املستشفى بعد إصابته بجروح في معصميه، حسبما نقلت وسائل إعام محلية، 
وفي تصريحات لصحيفة )سيتي برس( املحلية، قال أحد حراس األمن باملستشفى 
التي نقل إليها بيستوريوس في مدينة بريتوريا، إن العداء الباراملبي »كان يعاني من 

جروح خطيرة بمعصميه ووضع األطباء ضمادات عليهما«. 
أنهم عثروا  فيه بيستوريوس عقوبته،  الذي يقضي  بريتوريا  وأكد عاملون بسجن 
على آالت حادة في الزنزانة التي كان يقبع بها. وكان محامي بيستوريوس قد أكد 
أن موكله يعاني من حالة إكتئاب ومن ثم طلب من القاضية ثوكوزيلي ماسيبا التي 
اإلقامة  تحت  عقوبته  بقضاء  لــه  والسماح  السجن  إلــى  إرســالــه  عــدم  القضية،  تنظر 
الجبرية في منزله. وعاد العداء الباراملبي إلى السجن مرة أخرى بعد أن تلقى العاج 

في املستشفى، حسبما أكد والده هينكي.

رصاصة تثير الذعر في ريو
أثـــارت رصــاصــة طــائــشــة، كما أكــد مسؤولون 
للصحافة  الخاصة  باملنطقة  الذعر  برازيليون، 
ــة فــي  ــيـ ــبـ ملــتــابــعــة مـــنـــافـــســـات الـــفـــروســـيـــة األوملـ
مدينة ريــو دي جــانــيــرو، دون وقـــوع إصــابــات. 
)إفي( بأن  وصرح متحدث من املقر الصحفي لـ
الصحفي،  املقر  خــارج  من  الرصاصة صوبت 
على  وسقطت  الخيمة  قماش  اخترقت  ولكنها 

األرض داخل املقر. 
بــــــدوره أكــــد املــــســــؤول الــتــنــفــيــذي لــاتــصــاالت 
بـــاألوملـــبـــيـــاد، مـــاريـــو أنـــــــدرادا: »إنـــهـــا رصــاصــة 
ــدورة األلــعــاب  ــ طــائــشــة لــيــســت لــهــا أي عــاقــة بـ
األوملبية أو أسرة الصحافة« مشددًا أن »املنطقة 

لم تكن هدفًا لهذه الرصاصة«.  وأضاف أن الشرطة تحقق حاليا في الحادث.

العمرية، قبل أن يتم استدعاؤه إلى الفريق األول والذي استمر 
األشقر  الحارس  معه حتى 1984، فخاض 46 مباراة. حط 
رحاله في نادي هيدوفري، لعب في موسمه األول 20 مباراة، 
الفريق هبط  لكن  ــداف،  أهـ  6 الثاني 26 سجل خالها  وفــي 
للدرجة الثانية، فبقي شمايكل معه موسمًا وانتقل إلى نادي 
1991، خاض  حتى   1987 مــن سنة  معهم  لعب  بــرونــدبــي، 
خال هذه الفترة 139 مباراة وسجل هدفني، وتّوج مع الفريق 
بلقب دوري الدرجة األولى 3 مرات، والسوبر ليغا مرة واحدة، 
إضافة للكأس هناك. انتقل بعدها بيتر إلى نادي مانشستر 
يونايتد تحديدًا في 6 أغسطس/ آب عام 1991 مقابل 505 
ــام عــرف  آالف جنيه إســتــرلــيــنــي، وهــنــاك فــي مــســرح األحــ
نجاحًا منقطع النظير، فاز بلقب الدوري اإلنكليزي مع املدرب 
السير أليكس فيرغسون 5 مرات، وكذلك حقق كأس االتحاد 
الخيري  الـــدرع  تــّوج بكأس  الــرابــطــة، كما  اإلنكليزي، وكــأس 

في 4 مناسبات، وكــان حاضرًا وشاهدًا على نهائي دوري 
أبطال أوروبا 1998-1999، يومها كان يتحضر للهزيمة لكن 
زماءه قلبوا النتيجة أمام بايرن ميونخ األملاني، من خسارة 
0-1، إلى انتصار 2-1 في الوقت القاتل، ومن ثم تّوج معهم 
بلقب السوبر األوروبي سنة 1991، خال هذه الفترة خاض 
393 مباراة وأحرز هدفًا واحدًا فقط. انتقل بعدها شمايكل 
البرتغالي قضى هناك موسمني  للعب في نادي سبورتينغ 
الــدوري عام 2000،  خاض خالهما 63 مباراة، وتوج بلقب 
ثم لعب لصالح نادي أستون فيا اإلنكليزي 36 لقاء وأحرز 
هدفًا وحيدًا، وفاز معهم بلقب كأس إنترتوتو، اختتم بعدها 
برفقة  القدم موسم 2003-2002  كــرة  في ماعب  مسيرته 
مــبــاراة واعتزل  نــادي مانشستر سيتي، حينها خــاض 31 
املنتخب فاز بكأس األمــم األوروبية  القدم، على صعيد  كرة 

 هدفًا واحدًا.
ً
1992، وخاض 129 مباراة مسجا

حسين غازي

الكبار ال سيما في  النجوم  الكثير من  العاملية  الكرة  أنجبت 
مركز حــراســة املــرمــى، أحــد هــؤالء كــان أشقر الشعر، تمّيز 
بــذلــك إضــافــة ملــهــاراتــه الــكــبــيــرة فــي الــتــصــدي لــلــكــرات، يــراه 
كان  وبالفعل  التاريخ،  مّر  الحراس على  أفضل  كثيرون من 
قويًا وذكيًا، شخصية قيادية وانفجارية، الحماس أيضًا كان 
أبرز صفاته، رغم برودة الطقس في باده كان يشتعل كلما 
لعب، ويخوض كل مباراة على أنها نهائي، هو األسطورة بيتر 
شمايكل. ولد شمايكل يوم 18 نوفمبر من العام 1963، ويبلغ 
من العمر حاليًا 52 عامًا، من مدينة غالدساكسي الدنماركية 
وبقي   ،1972 املدينة سنة  فريق  بوابة  من  للنجومية،  انطلق 
في هوجي غادساكسي حتى 1975، قبل أن يلتحق بنادي 
الفئات  الــذي لعب معه حتى 1981 في  غادساكسي هيرو، 

بيتر شمايكل

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
حارس دنماركي 

عمالق

بعثة لبنان 
األولمبية 
جسدت موقفًا 
)Getty( وطنيًا

اللبنانية ماريانا ساهاكيان منافسات  ودعت العبة رياضة كرة الطاولة 
األلعاب األولمبية باكرًا وذلك بعد أن خسرت أمام النيجيرية أولفونكي 
أوشونايكي )4 - 3(، لتغادر األولمبياد باكرًا من اليوم األول وتترك بعثة 
لبنان، ولم تكن ساهاكيان من المرشحات لتحقيق إنجارات مهمة في 
مقومات  يملكن  اللواتي  األخريات  المنافسات  لقوة  نظرًا   2016 ريو 
الطاولة  كرة  العبات  أفضل  من  تعتبر  التي  اللبنانية  من  أفضل  فنية 

في لبنان.

خروج مبكر

وجه رياضي

التواصل  مواقع  كبيرة على  األوملبية ضجة 
الذين  اللبنانيني  من  خصوصًا  االجتماعي، 
على  رياضيًا  نصرًا  حقق  لبنان  أن  اعتبروا 
الكيان الصهيوني وحقق أول ميدالية ذهبية 

تاريخيًا.
وانــتــشــر وســــم )#طـــرد_اإلســـرائـــيـــلـــيـــني_مـــن_
الـــحـــافـــلـــة( بــعــد ســـاعـــات مـــن إعـــــالن الــخــبــر، 

أنــــه نــصــر لــبــلــد مــثــل لــبــنــان يـــقـــاوم الــكــيــان 
الصهيوني منذ سنوات طويلة، وغرد أحد 
املستخدمني »يجب استقبال أبطال البعثة 
اللبنانية في املطار؛ ألنهم أبطال لبنان وما 
الكرامة واملقاومة ال تموت  أن  فعلوه يؤكد 
لدى هذا الشعب الذي لطاملا عانى من قسوة 
العدو اإلسرائيلي«. وربما منع بعثة الكيان 

انتشارًا   أصبح بني أول عشرة أوسمة 
ُ
حيث

على موقع »تويتر« بسرعة كبيرة، ليتفاعل 
الشعب اللبناني مع الحدث الــذي أثــار جداًل 
كــبــيــرًا ومــشــكــلــة بــني بعثتني مــشــاركــتــني في 

دورة األلعاب األوملبية رقم 31.
ــتــــر«  ــتـــخـــدمـــي »تــــويــ واحــــتــــفــــل بــــعــــض مـــسـ
معتبرين  الحافلة،  من  اإلسرائيليني  بطرد 

الصهيوني من الصعود إلى الحافلة يأتي 
بالدرجة األولى بسبب ترسيخ فكرة العداء 
للكيان الصهيوني منذ الصغر، ُيضاف إلى 
التعامل  يحظر  اللبناني  الدستور  أن  ذلــك 
مع العدو اإلسرائيلي بكافة األشكال إن كان 
وحتى  واجتماعيًا  سياسيًا  أو  اقتصاديًا 

رياضيًا.

تعّرض العب الجمباز الفرنسي سمير آيت سعيد، إلصابة خطرة خال مشاركته في 
آيت  وتقدم  الصيفية،  األوملبية  األلعاب  في  القفز  على منصة  الفني  الجمباز  منافسات 
سعيد بسرعة نحو منصة القفز بعدما قطع مسافة 25 مترًا ركضًا، وقفز على منصة 
وبالفعل  135 سنتمترًا،  ارتفاعها  يبلغ  التي  وهــي  البعض،  عليها  يطلق  كما  الحصان 
ق ووقع بعدها على األرض بطريقة مؤملة. 

ّ
وصل إليها وأدى قفزة في الهواء، حيث حل

وسقط العب الجمباز الفرنسي بطريقة خاطئة مما تسبب في كسر في قصبة القدم، 
في لقطة صعبة للغاية، حيث تدخلت فرق اإلسعاف بسرعة.

صورة في خبر

إصابات خطرة
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الشواطئ المهجورة
ابتعاد تونسي عن الضوضاء بانتظار زحف السيّاح

تونس ـ فرح سليم

تــغــيــب عــنــهــا املــقــومــات األســاســيــة 
أنـــــــه، وبـــالـــرغـــم  إال  لــــاصــــطــــيــــاف، 
ــداد مــتــزايــدة من  عــن ذلـــك، بـــدأت أعـ
الــتــونــســيــن اإلقـــبـــال عــلــيــهــا، خــصــوصــا في 
مــنــاطــق »كــــاب نــيــقــرو« و»ســـيـــدي املــشــرق«، 
شمال غربي الباد، و»الرطيبة« و»بوكريم«، 
ــرق الـــعـــاصـــمـــة، إذ  ــ فــــي الـــجـــهـــة الـــقـــبـــلـــيـــة شــ
ــفــــاعــــا فــي  تــشــهــد مــــن ســـنـــة إلـــــى أخــــــرى ارتــ
املناطق  هــذه  أغلب  وتتميز  مرتاديها.  عــدد 
بــجــمــعــهــا بـــن الــبــحــر والـــغـــابـــة، مــمــا يجعل 
صعوبة  أن  غير  مضاعفة،  شواطئها  متعة 
مسالكها، وغياب طرقات معّبدة، يقلان من 
فـــرص الــوصــول إلــيــهــا، إال لــشــرائــح مــحــددة 
من املصطافن تهوى استكشافات الطبيعة. 
كــمــا تــعــد هـــذه  املــواقــع الــســاحــلــيــة مــن أكثر 
املواقع تنوعا بيولوجيا، وأكثرها حساسية 
ــــدروس،  وهــشــاشــة ألي فــعــل بـــشـــري غــيــر مـ

وأكثرها إهماال من قبل السلطة. 
ويــعــتــبــر املــهــتــمــون بـــالـــشـــأن الــســيــاحــي أن 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــّوتـــت عــلــى نفسها 
الكشف عن  بــعــدم  فــرصــا استثمارية هــامــة، 
القطاع  في  املستثمرين  لكبار  املناطق  هــذه 
السياحي، مؤكدين أن اإلمكانيات الطبيعية 

)Getty/شواطئ تونسية بكر تنتظر االستثمارات السياحية )ماري تورنر

املــتــوفــرة فــي هــذه األمــاكــن يمكن أن تنافس 
كبرى الوجهات السياحية في العالم.

وبحسب التصنيف الحكومي للمحافظات، 
ــــئ  ــواطـ ــ ــشـ ــ ــم الـ ــ ــــضـ ــق الــــــتــــــي تـ ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــع املــ ــ ــقـ ــ تـ
ــات ذات  ــ ــــواليــ »املــــتــــوحــــشــــة« عـــمـــومـــا فــــي الــ
األولوية التنموية التي يتمتع املستثمرون 
عن  هــامــة، فضا  بــامــتــيــازات جبائية  فيها 
ــتـــغـــال بـــعـــض األراضــــــي  تــمــكــيــنــهــم مــــن اسـ
الــرمــزي، أي  إلقــامــة وحـــدات فندقية باملليم 
بــاملــجــان تــقــريــبــا. وال يــجــد عــلــي الــطــرايــدي، 
وهو مستثمر تونسي مقيم في املهجر، أي 
تفسير إلهمال املسؤولن ثروات الباد، وهو 
تصريحه  حسب  طبيعية«،  »دررا  جعل  مــا 
»العربي الجديد«، في يد »العابثن ملحيط  لـ
ســاحــلــي وغــابــي نــــادر بــمــخــزون أثــــري يقّر 
بأن في ذات املكان كانت هناك حياة وكانت 

حضارة منذ العهد الروماني«.
ويــشــيــر عــلــي الــطــرايــدي إلـــى شــواطــئ على 
ــقـــرو« و»ســــيــــدي املــــشــــرق«،  ــيـ غــــــرار »كــــــاب نـ
ــكـــشـــاف  ــتـ ــبـــه االسـ ــــن شــــكــــا مـــــا يـــشـ ــــذيـ ــلـ ــ والـ
ملــمــارســة  املــكــان  يـــؤّمـــون  للمصطافن ومـــن 
املصطافن  عــدد  أن  البحري، مؤكدا  الصيد 
في ارتفاع من موسم إلى آخر، وهو ما جعله 
إنــشــاء وحــدة فندقية بمواصفات  فــي  يفكر 
خــاصــة فــي املــكــان الــــذي ال يــــزال مــقــفــرا إلــى 

فــي  ــاورة  ــ ــــجـ مـ دوال  أن  وأضــــــــاف  اآلن.  حــــد 
مماثلة  مواقع  استغلت  املتوسطي  املحيط 
إلــى قبلة  الشواطئ  النوع من  لتحويل هــذا 
للسياح األثرياء وأصحاب اليخوت، مؤكدا 
أن الشواطئ غير مستغلة ويمكن أن تصبح 
منتجعا سياحيا من الصنف الراقي، وقبلة 
املكان من  الغوص؛ نظرا ملا يحويه  لعشاق 
كنوز املرجان. ويقول الطرايدي إن عددا من 
إلى  رحـــات  تنظم  أصبحت  السفر  وكـــاالت 
هذه الوجهات، وهو ما يسمح للمصطافن 
بــالــوصــول إلـــى مــنــاطــق ال يــعــرفــون مكانها 
أن  قــولــه. غير  بــادهــم، حسب  على خريطة 
اإلقــامــة ال تـــزال غــيــر مــتــاحــة بسبب انــعــدام 

أماكن اإليواء، حسب ذكره..
على محدوديتها،  الــرحــات،  هــذه  وتساهم 
في تنشيط الحركة االقتصادية، في أماكن ال 
تزال إلى حد اآلن خارج دائرة التنمية، حيث 
يــســتــغــل األهــــالــــي عـــبـــور الـــســـيـــاح األجـــانـــب 
منتجات  مــن  سلعهم  لــتــرويــج  املحلين  أو 
ــلـــى غـــــــرار بـــعـــض الـــصـــنـــاعـــات  الــــغــــابــــات، عـ
إلــى جانب  الحلبي،  بندق  اليدوية وحبوب 
البحر  بطعم  محلية  أطباق  من  يعّدونه  ما 
والغاب. ومنذ سنة 2007، تحدثت السلطات 
الــتــونــســيــة عــن رغــبــة مستثمر إيــطــالــي في 
تحويل الساحل غير املستغل، شمال غربي 

فاخر وتطوير سياحة  إلــى منتجع  الــبــاد، 
أن  غير  البحر.  بمياه  واالستشفاء  اليخوت 
ــذي كـــان مـــن املــفــتــرض أن يــوفــر  املـــشـــروع الــ
نحو 6 آالف فرصة عمل ظل حبرا على ورق.

ــلـــطـــات  ــن الـــسـ ــ ــة مــ ــربــ ــقــ ــادر مــ ــ ــــصــ ــت مــ ــ ــالــ ــ وقــ
»لوبي  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الحكومية، 
الــســيــاحــة فـــي الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي اســتــعــمــل 
ــفــــوذه لــلــضــغــط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي زمـــن  نــ
املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، مـــن أجــل 
ــروع، ملـــنـــع مــنــافــســة املــنــتــجــات  ــ ــشـ ــ إلــــغــــاء املـ
ــمـــدن الــســاحــلــيــة  ــلـ ــدة لـ ــديــ ــجــ الـــســـيـــاحـــيـــة الــ
الشرقية التي تستأثر بقرابة 80 باملائة من 
تدفق السياح، رغم محدودية املنتجات التي 

توفرها كما وكيفا.
ــا مــكــتــب دراســــات  ــراهـ ونــبــهــت دراســـــة أجـ
عاملي وصندوق النقد الدولي، إلى هشاشة 
الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي فـــي تـــونـــس، مــشــددة 
 غير 

َ
املناطق السلطات،  إيــاء  على أهمية 

 التي تستحق، من أجل 
َ
املستغلة، العناية

رفع تنافسية القطاع الذي بقي مقتصرا، 
على مدى أكثر من 50 عاما، على السياحة 
الشاطئية. ورغم الهزات التي تعّرض لها 
القطاع السياحي، طيلة السنوات الخمس 
األمني، ال تبدي  الوضع  املاضية، نتيجة 
نية جدية إلجــراء  أيــة  الجديدة  السلطات 
تـــغـــيـــيـــرات جــــذريــــة نـــحـــو الـــقـــطـــاع الـــهـــرم، 
فــيــمــا يـــعـــّول اقــتــصــاديــون عــلــى أن يــكــون 
الــــذي تتطلع تونس  االســتــثــمــار  مــنــتــدى 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  تنظيمه،  إلى 
االستثمار  فــرص  لعرض  مناسبة  املقبل، 
ــمــــوعــــات  فــــــي الــــــبــــــاد عــــلــــى كـــــبـــــرى املــــجــ
ــة، غــيــر أن تــحــويــل جــــزء من  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
نحو  الشرق  من  السياحية  االستثمارات 

الغرب يحتاج إلى قرار سياسي.

تتميز أغلب »الشواطئ 
املتوحشة« بجمعها 
بني البحر والغابة، 
مما يجعل متعتها 
مضاعفة، غير أن 

صعوبة مسالكها تقلل 
من فرص الوصول 

إليها. 

■ ■ ■
تتحدث الحكومات 
التونسية املتعاقبة 

عن مشاريع لم تنجز 
لتطوير شواطئ شمال 
غربي البالد، وتوفير 6 
آالف فرصة عمل فيها. 

■ ■ ■
تستأثر املنشآت 

السياحية التقليدية 
في شرق البالد بـ%80 

من تدفقات السياح 
األجانب، رغم محدودية 

منتجاتها كمًا وكيفًا.

باختصار

بدا التونسيون في السنوات األخيرة، أكثر شغفًا باكتشاف شواطئ مهجورة، أو ما يُعرف بالشواطئ »المتوحشة«، بعيدًا عن 
الضوضاء والمناطق السياحية التي اكتسحها العمران

هوامش

أمجد ناصر

 في كل مكان. لقد 
ً
 مكان. فعال

ِّ
السوريون/ يات في كل

مخلوقاته  وسواطير  األســد  بشار  براميل  أوصلتهم 
 مكان 

ِّ
اإلرهابية، على الطرف اآلخر من الجحيم، إلى كل

يمكن تخيله. قبل أيام، كنت أشاهد فيلمًا وثائقيًا عن 
الجئني سوريني في مالي. ناهيك، بالطبع عن السودان. 
في الصحراء الكبرى. بني رمٍل ورمل. أما وصولهم إلى 
القطب الشمالي فليس خبرًا حديثًا، فكلنا عرفنا ذلك، 
عندما كتبت عنه صحيفة بريطانية. صار السوريون 
 على 

ٌ
مخترعي طرق وجغرافيا. هناك صفحاٌت عديدة

اإلنــتــرنــت، أنــشــئــت خصيصًا لفتح طـــرٍق أمــامــهــم في 
دت 

ّ
الجغرافيا التي تنغلق كلما زاد عدد الالجئني، وتعق

ظروف اللجوء بصعود القوى اليمينية إلى سّدة القرار 
في غير بلد أوروبــي. وأنا أرى إلى الالجئني السوريني 
فــي مــالــي. فــي بــلــٍد ال يستطيع أهــلــه، أنــفــســهــم، إقــامــة 
ــرت 

َّ
أَوَدهـــــم: أي الــبــقــاء الــصــرف عــلــى قــيــد الــحــيــاة، تــذك

أخبرتنا،  قــد  كانت  التي  البريطانية  الصحيفة  تقرير 
السوريني من  ن 

ّ
تمك والتعاطف، عن  الطرافة  بنوٍع من 

الشمالي يصل بني روسيا  القطب  اشتقاق طريٍق في 
الذي  الجليدي  الطريق  إعــادة تأهيل هــذا  أو  والــنــرويــج. 
 
ٌ
لم يمش عليه بشٌر منذ الله أعلم. هناك دفعاٌت سورية

بإصرار،  ولكن  ببطء  الجليدي،  الطريق  تعبر   
ٌ
شهرية

لــلــوصــول إلـــى الــبــالد االســكــنــدنــافــيــة. للبقاء فــيــهــا، أو 
لعبورها إلــى بــالد الــســيــدة أنجيال مــيــركــل. ويــبــدو أن 
األوروبية  ة 

َّ
الجن الفاصل بني  الجليدي كان  املعبر  ذلك 

التاريخ  الــحــديــدي«.  »الــســتــار  وراء  مــا  وبــلــدان  الغربية 
يكّرر نفسه. ولكن، بوجوٍه شرق أوسطية هذه املرة. لم 
تثن الالجئني السوريني درجات الحرارة، دون الصفر 
هذه  الجليد  فــي صــحــراء  الضياع  مخاطر  وال  بكثير، 
أبعد ما يمكن، عن  بعيدًا،  الــذهــاب  التي بال معلم، عن 
السماء السورية التي تحتلها الطائرات، وتتساقط منها 

البراميل والقنابل العنقودية والسموم.
ــواء، وال الـــقـــّر عــنــد الــقــطــب  ــتــ ال الـــحـــّر عــنــد خـــط االســ
الــبــحــث عــن سبيٍل  املــتــجــّمــد يمنعانهم مــن  الــشــمــالــي 
عنها   

ُّ
تــكــف ال  ســمــاٍء  عــن  للبحث  بأنفسهم.  للنجاة 

ــاق، كما  ــنـ الـــطـــائـــرات. وبــجــانــب بــشــٍر ال يـــجـــّزون األعـ
قوافل  أن  السيئ  الخبر  وردة.  الرومانسيون  يقطف 
ليست  الــحــدود  عبر  تتدفق  التي  السوريني  الالجئني 
نهاية حبل »املسد«. فما دام الصراع قائمًا هناك. ما 
دام هناك من يرمي حطبًا على النيران التي تتصاعد 
من رؤوس املدن الحضارية العريقة، املدن األقــدم في 
التي  الــســوريــة  والــقــوافــل  فاللجوء سيستمر.  الــعــالــم، 
تعبر كل حّد يمكن تخيله ستستمر. أما كيف تكون 

بالحرس  قة  املطوَّ األوروبــيــة  ة« 
َّ
»الجن إلى  مالي طريقًا 

والــشــكــوك، فــهــذا يستحيل فــهــمــه. مــن ســـوريـــة. إلــى 
مالي.  ثم  موريتانيا،  الجزائر.  مصر.  األردن.  لبنان. 
ال أتحّدث عن شّباٍن، بل عن عائالٍت بأكملها. نساء، 
ــّدات أيــضــًا. فــي مــالــي، رجــل يعمل  رجـــال، أطــفــال، وجـ
املفارقة  هــذه  معي  تخيلوا  من حلب!  جــاء  ميكانيكًا 
الجغرافية املذهلة. قال الرجل: سماء مالي خالية، على 
الــطــائــرات. ما زالــت حلب تحت النيران. ما  األقــل، من 
زالت السوخوي تحرث سماءها، وتسقط على مئات 
وجبهتني،  نارين  بني  انحشروا  الذين  الحلبيني  آالف 

صــواريــخــهــا وبــرامــيــلــهــا، ومــحــتــمــل أيـــضـــًا: غــازاتــهــا 
 في 

ً
 معمارية حلبية

ً
السامة. كنت قد قابلت مهندسة

قبرص. هذا مكاٌن قريب. حارة متوسطية قياسًا بأي 
الذين وصلوا إلى  عبور آخــر. هناك بعض السوريني 
الجزيرة. ليست قلة أعداد الالجئني السوريني بسبب 
لتعقيد إجراءاتها،  إلى قبرص، وال  الوصول  صعوبة 
 ال تبعد عــن الــالذقــيــة أكــثــر مــن مئة 

ٌ
بــل ألنــهــا جــزيــرة

 
ٌ
ميل. وعن بيروت ربع ساعة بالطائرة. وألنها جزيرة
 ، فهي ال تؤدي إلى غيرها. وهم يريدون غيرها. املهمُّ
أذهلني كالمها عن خروج عائلتها، وكثير من أقاربها 
لكنها،  الــســوريــني.  قــدر  البراميل  أن  يبدو  وجيرانها. 
 نــجــاة، ال بــرامــيــل هـــالك. قــالــت لي 

ُ
هـــذه املــــرة، بــرامــيــل

إنهم يضعون األطفال وذوي األحجام الصغيرة الذين 
الــســبــاحــة، فــي »بــيــدونــات« )بــرامــيــل(  ال يستطيعون 
 على نهر. يتلقى  النهر 

ّ
ويدحرجونها من مكاٍن يطل

اسم  نسيت  التركي.  الجانب  الــى  ويأخذها  البراميل، 
ته لي. أظنه العاصي.  النهر، أو املجرى املائي الذي سمَّ
قلت لها إن ذلك يشبه قصة النبي موسى ونهر النيل 
أيضا. املياه التي تغرق، هي أيضًا التي تكتب الحياة 
ملن أريد له املوت. هذه املرة، للبراميل في سورية معنى 
الجانب اآلخــر، حيث ال  التي توصل إلى  الحياة. إنها 

ر. تستطيع السوخوي أن تنقّض وتتنمَّ

براميل... النجاة السورية

وأخيرًا

المياه التي تغرق، هي أيضًا 
التي تكتب الحياة لمن أريد له 
الموت. هذه المرة، للبراميل 

في سورية معنى الحياة
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