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األربعاء  15   يونيو / حزيران 2016 م   10 رمضان 1437 هـ  □  العدد 653  السنة الثانية

إريتريا ـ إثيوبيا... صراع القرن
ال يبــدو أن االشــتباكات األخيرة، بين إريتريــا وإثيوبيا، في منطقة تســورونا الحدودية، 

ستكون مجرد جولة عابرة في التاريخ الطويل للحروب البينية. ]8[

باريس ــ العربي الجديد

توســعت أمــس دائــرة العقوبــات األوروبيــة علــى 
روســيا لتشــمل الجانــب الرياضــي، بعــد أعمــال 
الشــغب التي شــهدتها شــوارع مدينة مرســيليا 
علــى  املاضــي،  األســبوع  نهايــة  فــي  الفرنســية 
هامــش بطولــة أمــم أوروبــا لكــرة القــدم. وألقــى 
االتحــاد األوروبــي تبعــات أعمــال الشــغب علــى 
العاتــق الروســي، وخصوصــا بعد الكشــف أول 
روســيا  مشــجعا   150 وجــود  عــن  أمــس  مــن 
مدربني بني الجماهير. وأعلن االتحاد األوروبي 

استبعاد روسيا من بطولة كأس أوروبا 2016 
االســتبعاد  يتــم  بحيــث  التنفيــذ،  إيقــاف  مــع 
مباشــرة فــي حــال تكــرر الشــغب الجماهيــري 
»داخــل امللعــب«. وقــرر االتحــاد تغريــم املنتخــب 
ــق عليــه وزير 

ّ
مبلــغ 150 ألــف يــورو، وهــو مــا عل

الرياضــة، فيتالــي موتكــو، بالقــول إن العقوبــات 
»مبالغ فيها«. 

كذلــك أوضــح االتحــاد األوروبــي، فــي بيــان، أنــه 
لــن يتــردد فــي فــرض عقوبــات إضافيــة علــى 
القــدم،  لكــرة  والروســي  اإلنجليــزي  االتحاديــن 
منها احتمال استبعاد منتخبيهما من البطولة، 

العنــف مــرة أخــرى. وبــات  إذا حصلــت أعمــال 
بــني  املعــارك  أن  الواضــح، بحســب خبــراء،  مــن 
املشــجعني تخطــت الطابــع الرياضي، وال ســيما 
بعدما أشار الخبير املتخصص  في املشجعني 
الروس، رونان إيفان، إلى أن الجماهير املتسببة 
فــي الشــغب فــي هــذه الواقعــة هــم »الهوليغانــز« 
الــروس، موضحــا أن هــذه املجموعــات متدربــة 
بشــكل محتــرف، حيــث تظهــر مجموعــة أولــى 
ملــدة ال تتجــاوز 30 ثانيــة تنــزل مــن الســيارات 
اإلنجليــز،  املشــجعني  بعــض  علــى  لالعتــداء 
ثــم تختفــي لتخــرج مجموعــة أخــرى بعــد فتــرة 

السياســي  الخــالف  إلــى  وإضافــة  قصيــرة. 
األوروبــي  االتحــاد  ودول  روســيا  بــني  القائــم 
ومعهــم الواليــات املتحــدة حــول الــدور الروســي 
ملــف  أن  يــرى خبــراء  أوكرانيــا وســورية،  فــي 
تنظيم كأس العام 2018 هو جزء أساســي من 
التوتــر الروســي البريطانــي، وال ســيما أن لنــدن 
فــي  العالــم  لتنظيــم كأس  املهاجمــني  أشــد  مــن 
روســيا، وخصوصا أن إنجلترا كانت مرشحة 
قــرار  وبعــد  وبالفعــل،  الحــدث.  الســتضافة 
االتحــاد األوروبــي، خرجت مطالبات بالصحف 

البريطانية بمنع روسيا من تنظيم البطولة.
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املسافة بني الدعوي والسياسي 
عند نجيب ساويرس، في ما يخص 
تصريحاته العنصرية في الواليات 
املتحدة، تكاد تكون صفرًا، إذ يبدو 

صعبًا أن تعزل الدوافع السياسية عن 
الطائفية، في قوله إنه يدعم اليميني 
العنصري الوقح دونالد ترامب في 
سباق الرئاسة األميركية. كان من 
املمكن فهم هذه التصريحات في 

إطار أن ساويرس تلميذ نجيب في 
مدرسة الفاشية اليمينية املتطرفة، 
لوال أنه أضاف في أسباب انحيازه 
لدونالد ترامب نكتة سخيفة تقول 

إن منافسته هيالري كلينتون، 
وقبلها باراك أوباما، من املدافعني 
عن اإلخوان املسلمني. هنا تلتبس 

العنصرية بالطائفية، على نحو 
يعيدنا مجددًا إلى صيحة نجيب 

ساويرس الطائفية الشهيرة، صبيحة 
الثالثني من يونيو/ حزيران 2013 
عندما هتف »صباح النصر على 

االحتالل«. كراهية نجيب ساويرس 
لتجربة حكم الرئيس محمد مرسي، 

الخاطفة، يختلط فيها االقتصادي 
بالسياسي والدعوي، فالرجل ال 
يسامح النظام الذي فرض عليه 

هو وعائلته الثرية سداد أكثر من 
سبعة مليارات دوالر، هي حجم 

التهّرب الضريبي للعائلة على مدار 
سنوات، لخزينة الدولة. َمن ينسى أن 

ساويرس حني اشتدت ريح الثورة 
اتخذ قرار القفز من السفينة، إال أن 
جنرال املخابرات، الذي عّينه مبارك 

نائبًا في اللحظات األخيرة، عمر 
سليمان، طلب منه الرجوع، ليفاجئ 
الجميع بقفزة بهلوانية، وضعته في 
ما عرفت »لجنة حكماء الثورة«، ثم 
أمره بتكوين حزب سياسي، كان 

ابن شقيق عمر سليمان أحد وكالئه 
املؤسسني، ليرتدي ساويرس في ما 
بعد مسوح الثوار، ويتكلم ويتحرك 

ه وحقده 
ّ
وكأنه واحد منهم، مخفيًا غل

على الثورة التي أسقطت جنراله 
األكبر، عمر سليمان، ثم جنراله األقل 

حجمًا، أحمد شفيق؟
من ينسى أن ساويرس تدخل 

في اللحظات األخيرة ومنع إذاعة 
تحقيق تلفزيوني في قناته الخاصة، 

عن فساد وزارة الطيران وجمعية 
الطيارين تحت قيادة أحمد شفيق، 

وإنهاء عمل املذيعة التي أعّدت 
الحلقات أماني الخياط؟ ال يخفي 

نجيب ساويرس فخره بأنه كان أكثر 
ممولي عملية االنقالب على حكم 
الرئيس مرسي، وال ينكر إنفاقه 

على الثورة املضادة بسخاء، وعطاءه 
الكبير لحركة »تمرد«.

في تصريحات ساويرس األخيرة 
يعلن أنه يتمنى لو يستطيع أن يشكل 

جيشًا خاصًا ملحاربة »اإلرهاب« 
في الشرق األوسط، ولو أخذت في 

االعتبار أن مفهوم اإلرهاب عند 
ساويرس هو ذاته عند السيسي 

ومحمد دحالن ونتنياهو وليبرمان، 
سيكون املقصود هنا هو املقاومة 

اإلسالمية )حماس( باألساس، 
واإلخوان املسلمني، إذ يربط كل 
هؤالء الفاشيني املحترفني طوال 
الوقت بينهما وبني »داعش« في 

سياق تحريضي استئصالي، البتزاز 
العالم وتحقيق أكبر العوائد في 
استثمارات الحرب على اإلرهاب.

وفي ضجيج الحادث اإلرهابي األخير 
في »فلوريدا«، لم يكن متصورا أن 
يترك ساويرس الفرصة تمر، لكي 
يرفع في سقف عنصريته، ويزايد 
على »ترامب« شخصيًا في سباق 
اإلسالموفوبيا، على الرغم من أن 

مرتكب جريمة االعتداء على ملهى 
املثليني هو مواطن أميركي، ولد على 

األرض األميركية، ورضع قيمها 
وثقافتها ونمط حياتها، ويعمل في 
شركة أمن أميركية خاصة، فرعها 

في مصر يتولى حراسة أبراج نجيب 
ساويرس، الذي يحلم بتشكيل جيش 
من شركات خاصة تشبهها للحرب 
على اإلرهاب. باختصار شديد، يجد 

ساويرس في دونالد ترامب كل ما 
يشبع فاشيته، ويرضي طائفيته، 
ويعّبر عن عنصريته، واألهم من 

كل ذلك أنه يرى في وصوله للحكم 
ضمانًا إلنعاش فرص النظام الذي 

دعم انقالبه في السلطة، أطول فترة 
ممكنة، وعلى ذلك من الصعب الفصل 
بني »دكتور جيكل الطائفي« و»مستر 

هايد اليميني املتطرف«.

نجيب الدعوي 
وساويرس 

السياسي

مرور
الكرام

القاهرة ـ العربي الجديد

تطرح تصريحات رجل األعمال املصري، 
نجيب ساويرس، حول مساندته مرشح 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة، دونـــالـــد تـــرامـــب، 
تــــســــاؤالت عـــن مـــوقـــف الـــنـــظـــام املــصــري 
الــــحــــاكــــم، بـــاعـــتـــبـــار أن ســـــاويـــــرس هــو 
مـــن األشـــخـــاص املــؤثــريــن فـــي الــســيــاســة 
الــداخــلــيــة املــصــريــة، ال سيما فــي املــجــال 
ــن الــتــنــاحــر  ــم مـ ــرغـ االقـــتـــصـــادي، عــلــى الـ
املــســتــمــر بــيــنــه وبــــن الــرئــيــس املــصــري، 
عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، بـــشـــأن قــضــايــا 
ــان ســــاويــــرس  ــ ــ الــــحــــريــــات واإلعــــــــــام. وكـ
قـــد كــــرر تــصــريــحــاتــه املـــســـانـــدة لــتــرامــب 
الديمقراطي،  الحزب  مرشحة  واملنتقدة 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون مـــرتـــن، األولــــــى في 
تغريدة له على موقع »تويتر« للتواصل 
االجــتــمــاعــي، والــثــانــيــة مــنــذ ثــاثــة أيـــام 
خال حضوره ندوة لألقباط األميركين 
ــارتــــه  ــل مــــصــــري، فــــي أثــــنــــاء زيــ ــ مــــن أصــ

الحالية الواليات املتحدة.
ــــرس بــــالــــضــــرورة عــن  ــاويـ ــ ــّبـــر سـ وال يـــعـ
مــوقــف الــنــظــام املــصــري الــرســمــي، الــذي 
عديدة،  داخلية  ملفات  في  معه  يختلف 
لـــكـــن أفــــكــــار الـــطـــرفـــن تــلــتــقــي فــــي نــقــاط 
ــا مــنــاهــضــة الـــتـــيـــارات  ــرزهــ ــة، أبــ ــحــ واضــ
اإلسامية، وعلى رأسها جماعة اإلخوان 
بــاراك  الــرئــيــس،  إدارة  واتــهــام  املسلمن، 
ــا، بــالــتــعــاون مـــع اإلخــــــوان وعـــدم  ــامــ أوبــ
ــا لـــلـــتـــعـــاطـــي بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــدادهــ ــعــ ــتــ اســ
وطبيعي مع السلطة الجديدة في مصر، 
املــعــزول محمد  بالرئيس  اإلطــاحــة  بعد 

مرسي في انقاب 3 يوليو/تموز 2013.
وتـــقـــول مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــســيــســي يكن  لـــ
مشاعر إيجابية تجاه الحزب الجمهوري 
الديمقراطي، في الوقت  أكثر من الحزب 
الحالي، نظرًا النزعاجه من الطريقة التي 
تــعــامــلــت بــهــا إدارة أوبـــامـــا مـــع الــوضــع 
ــنـــوات الــثــاث  املــــصــــري، عــلــى مـــــدار الـــسـ
ــدم دعـــوتـــه  ــ ــــى عـ املـــاضـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــنـــطـــن، رغــــم قــيــامــه  ــارة واشـ ــزيــ رســمــيــا لــ
بخطوات عديدة لرأب الصدع مع اإلدارة 

»تعددت  املصادر:  وتضيف  األميركية«. 
في اآلونــة األخــيــرة لــقــاءات السيسي مع 
مجلس  مــن  األميركي  الكونغرس  وفــود 
النواب ومجلس الشيوخ، وكانت الوفود 
يغلب عليها الطابع الجمهوري، وأظهر 
الــنــواب الــجــمــهــوريــون تفهما لــألوضــاع 
السيسي  ولسياسات  مصر  في  القائمة 
وعلى  الديمقراطين،  نظرائهم  من  أكثر 
رأسهم رئيس مجلس النواب، بول رايان، 
الــــذي أكـــد ضــــرورة اســتــمــرار دعـــم مصر 
الـــــدول املــؤســســيــة القليلة  ــدة مـــن  ــواحـ كـ
القائمة في الشرق األوسط، بغض النظر 
عن الخافات حول سياساتها الحقوقية 

والداخلية«.
»الــنــواب  فــإن  املــصــادر نفسها  وبحسب 
الجمهورين الذين زاروا مصر في نحو 
6 وفود منذ منتصف 2014، أبدوا مرونة 
فــي تــفــهــم رؤى الــســيــســي حـــول ضـــرورة 
بمختلف  اإلسامية،  للتيارات  التصدي 
أطــيــافــهــا، ســــواء فـــي مــصــر أو لــيــبــيــا أو 
ســــوريــــة، بــاعــتــبــارهــا تــســتــقــي أفــكــارهــا 
من رافــد واحــد، وكذلك دعــواتــه إلــى دعم 
املتماسكة  الـــدول  فــي  الحاكمة  األنــظــمــة 
على مستوى املــؤســســات، والــتــي يعتبر 
أن مـــصـــر واحـــــــدة مـــنـــهـــا، وذلــــــك بــهــدف 
اقتصاديا  املنطقة  رفــع مستوى شعوب 
واجتماعيا والقضاء على أسباب تزايد 
موجات الهجرة الشرعية وغير الشرعية 

إلى أوروبا وأميركا«.
طبعا، أجــرى السيسي لقاءات مع وزير 
الــخــارجــيــة الــديــمــقــراطــي، جـــون كــيــري، 
ــــع املــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة،  ــــك مـ ــذلـ ــ وكـ
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، وزوجـــهـــا، الــرئــيــس 
ــبـــق بــيــل كــلــيــنــتــون، فـــي نــيــويــورك  األسـ
املصادر  لكن   ،2014 في سبتمبر/أيلول 
تؤكد لـ »العربي الجديد« أن »التوتر كان 
السمة الغالبة على جميع هذه اللقاءات، 
بسبب االختاف الشاسع في الرؤى بن 
الديمقراطي،  الحزب  وقيادات  السيسي 
وإصـــــــرارهـــــــم عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة ســلــبــيــات 

النظام املصري«.
وهناك العديد من مساحات االتفاق بن 
املتشدد  املعسكر  وأفكار  السيسي  أفكار 
داخل الحزب الجمهوري، الذي خرج منه 
ترامب، وهي نفس املساحات التي تجعل 
السيسي مرتاحا في التعامل مع رئيس 
الوزراء املجري اليميني، فيكتور أوربان.

املــصــادر نفسها  في هــذا السياق، تشير 
»الــعــاقــة الــخــاصــة«  إلـــى مــا وصــفــتــهــا بـــ
بن السيسي وأوربان، الذي يتزعم حزب 
»فـــيـــديـــش« املـــجـــري الــيــمــيــنــي، املــعــروف 
موجات  ومناهضته  األجانب  بمعاداته 
ــلــــه الـــســـلـــبـــي فـــــي مــلــف  الــــهــــجــــرة وســــجــ
الــحــريــات وحــقــوق اإلنـــســـان، وتضييقه 
ــارات  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ عــــلــــى حـــــريـــــة الــــصــــحــــافــــة وال
املصادر  تؤكد  املحصلة،  فــي  املــعــارضــة. 
اســتــحــالــة أن يــعــلــن الـــنـــظـــام الــســيــاســي 
املصري دعمه أحد املرشحن األميركين، 
الخارجية سامح  أن »وزيـــر  إلــى  مشيرة 
تـــجـــنـــب اإلدالء  يــــحــــاول دائــــمــــا  شــــكــــري 
السياسية  التغيرات  حــول  بتصريحات 
في أية دولة، وبصفة خاصة في الواليات 
ال  هــذا  »لكن  قائلة:  وتستدرك  املتحدة«. 
لفوز  مرتاحة  ستكون  القاهرة  أن  يمنع 

ترامب على كلينتون.

اجتماعات المعارضة في 
بروكسل بدعوة ورعاية 

من االتحاد األوروبي

تدهور كارثي وسريع في 
األوضاع اإلنسانية للسكان 

الباقين في مدينة منبج

للحدث تتمة...

مجازر شماًال 
وحراك 

في بروكسل

السلمية على صفيح ساخن الـمليشيات تتحكم بالمدينة 

تتقّدم قوات »سورية الديمقراطية« غرب ريف حلب الشرقي، بعدما وضعت مدينة 
منبج التي يسيطر عليها »داعش«، تحت حصار ُمطبق، بينما دخل االتحاد األوروبي 
الجوي  السالح  ارتكبها  جديدة  كبيرة  مجازر  وقع  على  السوري،  الملف  خط  على 

للنظامين السوري والروسي في إدلب وحلب وأريافهما

رامي سويد

ســجــل طـــيـــران الــنــظــامــن الــروســي 
والــــســــوري أمــــس الـــثـــاثـــاء مــجــازر 
جـــديـــدة فـــي حــلــب وإدلــــــب، عــنــدمــا 
ــارات مــــا ال يـــقـــل عــــن 30 مــدنــيــا  ــ ــغـ ــ قــتــلــت الـ
املعركة  بينما دخــلــت  الــعــشــرات،  وجــرحــت 
فــي ريــف حلب الشرقي بــن قــوات »سورية 
الــديــمــقــراطــيــة« بــدعــم مــن طــيــران التحالف 
الدولي، وقــوات تنظيم »الدولة اإلسامية« 
 إصـــرار 

ّ
)داعــــــش(، مــرحــلــة جـــديـــدة، فـــي ظـــل

»ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« على إحـــراز املزيد 
مــن الــتــقــدم بــريــف حــلــب الــشــرقــي. بــمــوازاة 
ذلك، دخل االتحاد األوروبي على خط امللف 
ــرجــم ذلــك باجتماع »إيــجــابــي«، 

ُ
الــســوري، ت

العاصمة  االثنن، في  أمــس  أول من  انطلق 
البلجيكية بروكسل، مع »االئتاف السوري 
املـــــعـــــارض« وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة، 
لــخــروج املــعــارضــة بــوثــيــقــة خــارطــة طريق 
ــة يــدفــع  مــــوّحــــدة لــحــل ســيــاســي فـــي ســـوريـ
االتـــحـــاد بــاتــجــاه إصـــدارهـــا لــتــكــون أســاس 
منذ  املتوقفة  التفاوضية  العملية  تحريك 

إبريل/ نيسان املاضي.
ــاشـــط اإلعـــــامـــــي، مــصــطــفــى أبـــو  ــنـ وقــــــال الـ
تسعة   

ّ
»إن الـــجـــديـــد«:  »الـــعـــربـــي  لــــ مــحــمــد، 

ــر مــــن عــشــرة  ــثـ ــيــــب أكـ مـــدنـــيـــن قـــتـــلـــوا وأصــ
ذته 

ّ
آخرين في قصف باأللغام املتفجرة، نف

مــروحــيــة تــابــعــة لــلــنــظــام عــلــى بــلــدة الــبــارة 
ــه »تــّم  ـ

ّ
جــنــوب مــديــنــة إدلــــب«، مــشــيــرًا إلـــى أن

التركية  املــشــافــي  إلــى  الــجــرحــى  نقل بعض 
القريبة لخطورة إصاباتهم«. وفي السياق 
نفسه، قتل نحو 20 مدنيا آخرين وأصيب 
نــحــو عــشــريــن، بقصف مــمــاثــل عــلــى أحــيــاء 

ــاف  بمدينة حــلــب، ومـــدن وبــلــدات فــي األريـ
والشيخ  حلب  كفر  تــحــديــدًا  منها،  القريبة 
علي والـــفـــردوس وصـــاح الــديــن واملــعــادي. 
ــوات »ســوريــة  ــر، تـــحـــاول قــ عــلــى صــعــيــد آخــ
الــديــمــقــراطــيــة« إحـــراز مــزيــد مــن الــتــقــدم في 
ريف حلب الشرقي، تاركة مدينة منبج التي 
يسيطر عليها »داعش« تحت حصار كامل، 
لقصف  الــدولــي  التحالف  طــائــرات  لتتفرغ 
أهـــداف داخـــل املــديــنــة، األمـــر الـــذي أدى إلى 
إيقاع خسائر في صفوف »داعــش«، ودمار 
في البنى التحتية كان التنظيم قد حّولها 
ر شبكات  إلى مقار. ويضاف إلى ذلك، تضرُّ
الكهرباء واملياه، األمر الذي أدى إلى انقطاع 
املدينة. وتــقــول مصادر  عــن  الخدمات  هــذه 
الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ محلية فــي منبج، 
قرب  الثاثاء،  أمــس  تواصلت،  االشتباكات 
مدخل مدينة منبج الغربي، في محيط قرية 
أم الصفا التي يسيطر عليها »داعش«. كما 
قرية  محيط  فــي  متزامنة  اشتباكات  تــدور 
املــطــاحــن، جنوب  األســديــة ومحيط منطقة 
وذلك  التنظيم،  عليها  يسيطر  التي  منبج، 
الديمقراطية«  إثر محاوالت قوات »سورية 
املــســتــمــرة لــقــضــم مــزيــد مــن األراضـــــي التي 
التنظيم يسيطر عليها في محيط  يــزال  ال 

منبج، وفقا للمصادر.
والـــتـــي  الـــــدولـــــي،  الـــتـــحـــالـــف  غـــــــارات  وأدت 
منبج،  جنوب  املــطــاحــن،  منطقة  استهدفت 
ــي 

َ
ــــي شــبــكــت إلــــــى وقــــــــوع أضـــــــــرار كـــبـــيـــرة فـ

عن  النقطاعهما  أدى  مــا  واملــيــاه،  الكهرباء 
مــديــنــة مــنــبــج. هـــذا الــتــطــور، وفــقــا ملــراقــبــن، 
قد يفتح الباب أمام تدهور كارثي وسريع 
فـــي األوضـــــاع اإلنــســانــيــة لــلــســكــان الــبــاقــن 
ُيــعــرف عددهم  فــي مدينة منبج، والــذيــن ال 

تــحــديــدًا بــســبــب تــضــارب الــتــقــديــرات حــول 
أعــــــــــداد مـــــن غـــــــــــادروا املــــديــــنــــة قــــبــــل فــــرض 
حصار كامل عليها من قبل قوات »سورية 

الديمقراطية«.
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  وتــــواصــــل قـــــوات »ســــوريــ
ــم مــــن اســـتـــمـــرار  ــرغــ تـــقـــّدمـــهـــا غـــربـــا عـــلـــى الــ
املعارك في محيط مدينة منبج املحاصرة، 
إذ سيطرت، خال يوَمي االثنن والثاثاء، 
على أجـــزاء مــن بــلــدة العريمة بــريــف منبج 
الـــغـــربـــي، لــتــقــتــرب مـــن طـــريـــق بـــلـــدة بــزاعــة 
املــتــاخــمــة مــبــاشــرة ملــديــنــة الـــبـــاب الــواقــعــة 

عدنان علي

من  حــالــة  الــســوريــة  السلمية  مــديــنــة  تعيش 
التصادم  األخــيــرة، نتيجة  األيـــام  فــي  التوتر 
بــــن عـــنـــاصـــر مــــن املــلــيــشــيــات املــســلــحــة فــي 
املـــديـــنـــة املــخــتــلــطــة طــائــفــيــا، خــصــوصــا بن 
الــعــنــاصــر الــعــلــويــة واإلســمــاعــيــلــيــة، والــذيــن 
يــنــتــمــون جــمــيــعــهــم تــقــريــبــا إلـــى مــجــمــوعــات 
على  السلمية  وتقع  للنظام.  موالية  مسلحة 
الشرق من مدينة  إلــى  ُبعد ثاثن كيلومترًا 
حــمــاه، وســـط ســـوريـــة، ويــعــيــش فيها الــيــوم 
نــحــو 200 ألـــف نــســمــة، أغــلــبــهــم مــن الطائفة 
ـــعـــد املــديــنــة املــعــقــل األكــبــر 

ُ
اإلســمــاعــيــلــيــة، وت

لإلسماعيلين في سورية والعالم.
مــنــذ بـــدايـــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة، قــبــل أكــثــر من 
عرف 

ُ
ت التي  املدينة  ســنــوات، شاركت  خمس 

ــقــــر« بـــالـــتـــظـــاهـــرات  ــفــ »مـــديـــنـــة الـــشـــعـــر والــ بــــ
لكن مع تصاعد  للنظام،  املناهضة  السلمية 
الــعــمــل الــعــســكــري، تــراجــعــت هـــذه املــشــاركــة، 

تحت سيطرة »داعــــش«، والــتــي يــبــدو أنها 
ســـتـــكـــون الــــهــــدف الـــتـــالـــي لــــقــــوات »ســـوريـــة 

الديمقراطية«.
السوري  »االئتاف  وفــدا  يواصل  سياسيا، 
املـــــعـــــارض« وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق الـــوطـــنـــيـــة، 
ــل مــعــارضــة الـــداخـــل، اجــتــمــاعــات 

ّ
الــتــي تــمــث

بدعوة  بــروكــســل  البلجيكية  العاصمة  فــي 
ــايــــة مـــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي لــلــخــروج  ورعــ
ــبــــادئ مـــشـــتـــركـــة« حـــيـــال أهـــم  ــة مــ ــقـ ــيـ »وثـ ـــ بـ
الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــص املـــســـار الــســيــاســي، 
السوري.  النظام  مع  التفاوضية  والعملية 
ويـــحـــاول االتـــحـــاد األوروبـــــــي كــســر جــمــود 
العملية السياسية وتفعيل دوره في امللف 
الـــســـوري، فــي ظــل تــــراخ ســيــاســي أمــيــركــي، 
واســتــفــراد روســـي إيــرانــي ُيــتــرجــم، يوميا، 
مــن خـــال ارتـــكـــاب املــزيــد مــن املـــجـــازر التي 
تدل على نّية مشتركة لحسم عسكري ُيعيد 
 على 

ّ
تــرتــيــب أوراق الــتــفــاوض لــفــرض حـــل

املــعــارضــة الــســوريــة يــعــيــد إنـــتـــاج الــنــظــام، 
وُيــبــقــي رئــيــســه بــشــار األســــد فـــي الــســلــطــة. 
»العربي  وتوضح مصادر في »االئتاف«، لـ
أول  اجتماعا،  عقدا  »الوفدين  أن  الجديد«، 
من أمس االثنن، مع األمن العام للعاقات 
لــي  لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــــي آالن  الـــخـــارجـــيـــة 
روي، وأكـــد املــجــتــمــعــون عــلــى أهــمــيــة الحل 
العملية  فــي  الــجــهــود  وتكثيف  الــســيــاســي، 

املسلحة  املليشيات  املــديــنــة  على  وســيــطــرت 
ــذي يـــخـــيـــف أهـــل  ــ ــ ــام، الـ ــنــــظــ املــــدعــــومــــة مــــن الــ
املدينة بتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
خــصــوصــا مـــع اقـــتـــراب الــتــنــظــيــم مـــن حـــدود 

املدينة الشرقية في األشهر األخيرة.
املدينة  تشهد  املــاضــي  الخميس  يــوم  ومــنــذ 
حــالــة احــتــقــان شــديــد، تــعــد امـــتـــدادًا لــحــاالت 
ــة تـــخـــتـــلـــط فـــيـــهـــا الـــعـــوامـــل  ــلـ ــاثـ ــمـ ســـابـــقـــة مـ
ــة. فــفــي  ــاويـ ــيـ ــيـــشـ ــلـ الـــطـــائـــفـــيـــة بـــاألمـــنـــيـــة واملـ
ــتــل ثــاثــة أشـــخـــاص في 

ُ
عــصــر ذلـــك الـــيـــوم، ق

ــان مــنــهــمــا من  ــنـ ــة شــمــالــي املـــديـــنـــة، اثـ ــزرعـ مـ
الــطــائــفــة اإلســمــاعــيــلــيــة، وأصـــيـــب عــــدد آخــر 
بـــجـــروٍح، عــلــى يــد شــخــص يــدعــى ولــيــم ديــب 
ــن الــطــائــفــة  وأخــــــــوه عــيــســى ديــــــب، وهـــمـــا مــ
العلوّية، ومن أصحاب النفوذ في مليشيات 
ــاع الـــوطـــنـــي«، ومــجــمــوعــة آل ســامــة،  ــدفــ »الــ
شهرة  املدينة  في  املسلحة  املجموعات  أكثر 

بأعمال التشبيح والسرقة واالختطاف.
الناشط واإلعــامــي بسام يوسف،  ويــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »ثــاثــة عــنــاصــر من  لـــ
شبيحة مصيب سامة، ُعرف منهم األخوان 
وليم وعيسى ديب، حاولوا سرقة بيت علي 
السنكري، وعند وصولهم إلى البيت وجدوا 
الباب كلبا للحراسة، هاجمهم فقتلوه،  على 
 
ّ
ولــــم يــكــن الــســنــكــري فـــي بــيــتــه حــيــنــهــا، لــكــن
صلت به، فقدم 

ّ
زوجته املوجودة في الداخل ات

على الــفــور، وصـــادف أنــه كــان برفقته شاب 
آخـــر هــو كــنــان أبـــو قــاســم، وعــنــد وصولهما 
إلى البيت، تشاجرا مع الشّبيحة، فقام وليم 
ديــب بــإطــاق الــنــار مــن ســاحــه، مــا أّدى إلى 
ثــالــث، ال  إلـــى مقتل شـــاّب  مقتلهما، إضــافــة 
عــاقــة لــه بــالــحــادثــة، مــن عائلة إبــراهــيــم كان 

يشاهد ما يجري«.
ــادت املـــديـــنـــة،  ــ ــتـــي ســ ــع أجـــــــواء الـــتـــوتـــر الـ ــ ومـ
ــاول الــبــعــض مـــن اتــبــاع  ــ يــضــيــف يــوســف »حـ
ــي، فــجــابــوا  ــ ــالـ ــ ــة تــــحــــّدي األهـ مــصــيــب ســـامـ

 سياسي عادل 
ّ

السياسية للوصول إلى حل
ينهي املأساة السورية، بما يحقق تطلعات 

الشعب السوري«، وفقا للمصادر.
وطــالــب رئــيــس »االئــــتــــاف«، أنـــس الــعــبــدة، 
االتــحــاد األوروبـــــي، بحسب هـــذه املــصــادر، 
»بحماية العملية السياسية ودعم وصولها 
 سياسي عــادل يأخذ 

ّ
إلــى مبتغاها في حــل

الــســوري«.  الشعب  تطلعات  االعتبار  بعن 
وأشــار العبدة إلى أن استمرار نظام األسد 
ــدل على  وروســـيـــا بــاســتــهــداف املــدنــيــن »يــ
طريق  إلــى  وصلت  التفاوضية  العملية  أن 
النظام  بمشاركة  روســيــا  متهما  مــســدود«، 
»ردة فعل  في استهداف املدنين، ومطالبا بـ
دولــيــة حقيقية عــلــى انــتــهــاكــات قـــرار وقــف 
العمليات العدائية من قبل النظام وحلفائه.

مــــن جـــانـــبـــه، شـــــــّدد املـــنـــســـق الــــعــــام لــهــيــئــة 
التنسيق، حسن عبد العظيم، على ضرورة 
السورية،  املعارضة  انقسام  التفاعل إلنهاء 
الــكــرد،  تمثيل  واستكمال  قــواهــا،  وتوحيد 
الذي اعتبره »هاما جدًا«، وفق بيان صادر 
ــــرب األمــــن الـــعـــام ملكتب  ــتـــاف. وأعـ عـــن االئـ
ــي،  ــ الــعــاقــات الــخــارجــيــة لــاتــحــاد األوروبــ
خــال اجتماعه مــع املــعــارضــن الــســوريــن، 

عن رغبة االتحاد في توسيع دوره ودعم 
املــعــارضــة الــســوريــة للتوصل لــحــل شــامــل، 
مـــؤكـــدًا عــلــى ضــــــرورة أن تـــقـــوم املــعــارضــة 

الشوارع بسياراتهم وأسلحتهم، وكان منهم 
شــخــص يــدعــى لـــؤي حــمــدان الــــذي اســتــطــاع 
ــفــــراد بــه  ــتــ ــبـــاب املـــجـــهـــولـــن االســ بـــعـــض الـــشـ
ته في الشارع. وعلى األثر، 

ّ
وقتله، ثم رمي جث

وصل إلى السلمية على منت طائرة عسكرّية 
رئيس فــرع االســتــخــبــارات الجوية فــي حلب 
)وهــو شقيق مصيب سامة(،  أديــب سامة 
ــاء املــــديــــنــــة، وطـــالـــبـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــــع وجـ ــتــــمــــع مـ واجــ
ــدان، مــدعــيــا أن األخــويــن  ــمـ بــتــســلــيــم قــتــلــة حـ
وليم وعيسى ديب سلما نفسيهما للقضاء«. 
ويؤكد يوسف أن »املفاوضات لم تثمر حتى 
اآلن، إذ يدرك األهالي أن تسليم وليم وعيسى 
ديــب، هــو مثل تسليم سليمان األســد نفسه 
الشيخ  للضابط حّسان  قتله  بعد  للسلطات 
فــي الــاذقــّيــة، إذ تــم إخـــاء سبيله بــعــد أيــام 
قليلة«. وحسب تقرير أعده مركز الجمهورية 
توّجه  التوتر،  فإنه ومع تصاعد  للدراسات، 
نــحــو 200 شـــاب مــن الــطــائــفــة اإلســمــاعــيــلــّيــة 
الوطني«  »الدفاع  إلى  بغالبيتهم  ينتسبون 
من قراهم حول املدينة إلى داخلها، استعدادًا 
الــذيــن استقدموا  آل ســامــة  أليــة معركة مــع 
مـــزيـــدًا مـــن األســلــحــة إلـــى مــواقــعــهــم فـــي حي 
ــهــــزة األمــــن  ــّيــــرت أجــ ــر، بــيــنــمــا ســ ــغــ ضـــهـــر املــ
املدينة  فــي شـــوارع  للنظام دوريـــات  التابعة 
ملــحــاولــة مــنــع الـــتـــصـــادم بـــن الـــطـــرفـــن، كما 
عــمــدت الــســلــطــات إلـــى قــطــع شبكة اإلنــتــرنــت 

عن املدينة.
الطائفة  أتــبــاع  يشّكل  التي  املدينة  وشــهــدت 
املائة من سكانها  اإلسماعيلية نحو 65 في 
ــة، والــبــقــيــة علويون 

ّ
)25 فــي املــائــة مــن الــســن

ومـــســـيـــحـــيـــون(، احـــتـــكـــاكـــات مــمــاثــلــة الـــعـــام 
علي مخلص  مقتل  بعد  املــاضــي، خصوصا 
ــائــــد ســابــق  ــو قــ ــ ــلــــب، وهــ ــيـــد فــــي جـــبـــهـــة حــ عـ
ملــلــيــشــيــا »صـــقـــور الـــصـــحـــراء« فـــي الــســلــمــيــة، 
إنـــه حـــاول تشكيل مــجــمــوعــة مسلحة  وقــيــل 
ملواجهة  اإلسماعيلية  الطائفة  على  تعتمد 

»وضع رؤية مشتركة للحل السياسي«. بـ
عن  يتمخض  أن  مطلعة  مــصــادر  وتــتــوقــع 
اجــتــمــاع بــروكــســل »إجــــراء تــعــديــات« على 
ـــعـــت بن 

ّ
وثــيــقــة مـــبـــادئ مــشــتــركــة كــانــت ُوق

»االئتاف« وهيئة التنسيق الوطنية العام 
املاضي، برعاية االتحاد األوروبي. وترجح 
املصادر املطلعة أن تتضمن الوثيقة املعدلة 
خـــارطـــة طــريــق لــحــل ســيــاســي فـــي ســوريــة 
يدفع االتــحــاد األوروبـــي باتجاه إصــدارهــا 
التفاوضية  العملية  تحريك  أســاس  لتكون 

املتوقفة منذ إبريل/ نيسان املاضي.
»العربي الجديد«،  وتشير املصادر ذاتها، لـ
ــي الـــــــــــرؤى بــن  ــ ــا فــ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ــاك تـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى أن هـ
مختلف  على  التنسيق  وهيئة  »االئــتــاف« 
القضايا التي تخص املرحلة االنتقالية، بما 
فيها تشكيل هيئة حكم كاملة الصاحيات، 
األمنية،  واألجــهــزة  الجيش  هيكلة  وإعـــادة 
والــتــغــيــيــر الــســيــاســي الــــجــــذري. وتــوضــح 
أن »االئــتــاف« ال يــزال مــصــّرًا على ضــرورة 
أال يــكــون األســـد جـــزءًا مــن أي حــل، فــي حن 
ترى بعض الشخصيات في هيئة التنسيق 
أن وجـــود األســـد مــن دون صــاحــيــات ربما 
يدفع باتجاه إيجاد حل يساعد على إنهاء 
مــأســاة الــســوريــن. وتلفت املــصــادر إلــى أن 
»مــصــيــر األســـد فــي املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة هو 

محور الخاف«.

بعد إلى حلب حيث 
ُ
مليشيا آل سامة، لكنه أ

قتل هناك.
ــدة أشـــخـــاص فـــي املــديــنــة  ــتــل وطــعــن عـ

ُ
كــمــا ق

بــــحــــوادث مــتــفــرقــة، إال أن األخـــطـــر كــــان في 
انفجرت  حــن  املــاضــي  فبراير/شباط  نهاية 
البطاطا،  قــرب حاجز معمل  سيارة مفخخة 
شرق املدينة، ما أدى إلى مقتل ثاثة عناصر 
من الحاجز الذي تديره عناصر مسلحة من 
الطائفة اإلسماعيلية، وتم توجيه االتهام إلى 
مجموعة غزوان السلموني بتدبير التفجير، 
يسيطر  حاجزًا  عبرت  املفخخة  السيارة   

ّ
ألن

عليه علوّيون، قبل وصولها إلى هذا الحاجز 
ــــذي يــســيــطــر عــلــيــه إســمــاعــيــلــيــون، فــســرت  الـ
ملا  انتقام  عمليات  ستحصل  بأنه  شائعات 

جـــرى. وفـــي الــيــوم الــتــالــي لــحــادث التفجير، 
ــلـــوّيـــن إلـــى  ــلـــت جـــثـــامـــن ســـتـــة قــتــلــى عـ وصـ
مستشفى مدينة سلمية، وسط تكتم إعامي، 

وذلك بحسب تقرير مركز الجمهورية.
وقــــد خـــابـــت آمـــــال أهـــالـــي املـــديـــنـــة مـــع إقــــدام 
ــة أوضـــــــــاع« مــئــات  ــويـ الـــســـلـــطـــات عـــلـــى »تـــسـ
الــشــبــيــحــة الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم فـــي األشــهــر 
األخيرة من العام املاضي على خلفية جرائم 
قتل وســرقــة وخــطــف، بعد أن راجـــت شائعة 
ــص مـــن مليشيا 

ّ
بــــأن الــنــظــام بــصــدد الــتــخــل

وتشكيٍل جسم عسكري  الــوطــنــي«،  »الــدفــاع 
آخر، يكون والؤه لروسيا، وليس إليران كما 

هو حال هذه املليشيا.
ويــقــول بــســام يــوســف، فــي حــديــث لـ«العربي 

الجديد«، إنه »بسبب الدور التاريخي ملدينة 
السلمية فــي مــعــارضــة الــنــظــام، والــتــي فيها 
لجأ  السياسّين،  املعتقلن  مــن  نسبة  أعــلــى 
النظام إلى لعبته القذرة في تسليط الشبيحة 
عــلــيــهــا، وبــــــادر رئـــيـــس فــــرع االســـتـــخـــبـــارات 
الجوية في حلب، أديب سامة، والذي تسكن 
السلمية،  أطـــراف  فــي حــي بني، على  عائلته 
ــواة األولـــــى  ــ ــنـ ــ ــة إلـــــى تــشــكــيــل الـ ــبــــدايــ مـــنـــذ الــ
السلمية،  إرهــــاب  ــى 

ّ
ســتــتــول الــتــي  للعصابة 

مصيب  شقيقه  العصابة  هــذه  إدارة  م 
ّ
وتسل

سامة«. ويرى أن »هذه املجموعة ضمت في 
البداية مجموعة من العلوّين املوجودين في 
السلمية من عائلة حمدان ومــن عائلة دردر 
وغيرها، وجرى أيضا التنسيق مع شّبيحة 
الــصــّبــورة«،  منطقة  مــن  ومعظمهم  آخـــريـــن، 
مــشــيــرًا إلــــى أن »الـــنـــظـــام، وبــالــتــنــســيــق مع 
اآلغـــا خــان )املــرجــع اإلسماعيلي األعــلــى في 
اإلسماعيلي  »املجلس  جر  استطاع  العالم(، 
ـــف املـــدعـــو فــاضــل 

ّ
ــلـــى« إلــــى جــانــبــه، وكـــل األعـ

حة من شباب 
ّ
وردة، بتشكيل مجموعات مسل

السلمية، عملت على استباحة املنطقة نهبا 
وخطفا، في حن أقام مصيب سامة حاجزًا 
عــلــى طــريــق الـــرقـــة الــــدولــــي، أذاق الــعــابــريــن 

أبشع أنواع اإلذالل والنهب والسرقة«.
ويــلــفــت يــوســف إلــــى أن »كــــل ســكــان منطقة 
ــوا مـــســـتـــبـــاحـــن أمــــــــام هـــذه  ــ ــانـ ــ ــة، كـ ــيـ ــمـ ــلـ الـــسـ
العلوّيون، فاختطفت  العصابات، بمن فيهم 
هذه العصابات الكثير من أهالي املنطقة من 
وفرضت  منهم،  الكثير  وقتلت  الــفــديــة،  أجــل 
الــــخــــّوات، وأهــــــدرت دم املـــعـــارضـــن«. ويـــرى  
السلمية بشكل  يـــده مــن  »الــنــظــام ســحــب  أن 
ـــم إدارتـــهـــا 

ّ
مــبــاشــر مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات، وســـل

قبل  تهدأ  لــن  »املدينة  أن  مــؤكــدًا  للشّبيحة«، 
انتهاء الـــدور الــقــذر الــذي تقوم بــه عصابات 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي والـــتـــي يــتــزّعــمــهــا مصيب 

سامة وغزوان السلموني وفاضل وردة«.

30 قتيًال بنيران النظامين السوري والروسي 
واتّساع لتمّدد القوات الكردية

سوريون يتلقون مساعدات إنسانية في حلب )ثائر محمد/فرانس برس(

سلّم النظام إدارة المدينة لمليشياته )جورج أورفليان/فرانس برس(

ثائر غندور

منذ اليوم األول لتطبيق القانون 
األميركي املعروف بقانون مكافحة 
تمويل حزب الله دوليًا، يتجه حزب 

الله ووسائل اإلعالم التابعة واملقربة 
له، للتسويق بأن هذا القانون 

يستهدف الطائفة الشيعّية في لبنان. 
طاول انفجار مصرف لبنان واملهجر، 

وهو من أكبر املصارف اللبنانية، 
واتهم من قبل وسائل إعالمّية مقربة 

من الحزب، بأنه »رأس حربة« في 
تطبيق هذه العقوبات. بعد يوم على 

االنفجار، خرجت إحدى الصحف 
املقربة من الحزب، بالعنوان التالي: 

»املصارف »تنصح« واشنطن: طمأنة 
الشيعة شرط لالستقرار«. بغّض 
النظر عن أن هذا العنوان يتضّمن 

اتهامًا لجزء من املواطنني اللبنانيني، 
اختيروا على أساس هويٍة مذهبية 

لهم، 
ّ
مث

ُ
قد ال يعتبر جزء منهم أنها ت

بالوقوف خلف االنفجار، فإن العنوان 
ُيكّرس ما يسعى حزب الله إليه 

منذ البداية: تحويل النقاش حول 
العقوبات األميركّية إلى استهداف 

للطائفة الشيعّية، وإشعار »الشيعة« 
بأن حمايتهم رهن تدخله الدائم. 

ليس جديدًا على حزب الله استخدام 
اللغة املذهبية في الصراع السياسي. 

فمنذ انطالقته، وضع نفسه في 
بس فيها، 

ُ
خانة مذهبّية واضحة ال ل

وإن سعى الحقًا لوضع قتاله ضد 
إسرائيل في خانة الهوية الوطنية. 

تكرر سعي الحزب هذا في محطات 
كثيرة. ثم كان انهيار هذا »الُبعد 

الوطني« بشكٍل شبه كامل في الحرب 
سبى زينب 

ُ
السورية حيث »لن ت

مرتني«. اليوم، يعمل حزب الله على 
ترجمة هذا الشعار لبنانّيًا. يضع 

هم في صدام مع النظام 
ّ
»الشيعة« كل

املصرفي. يجعل منهم »خارجني 
عن القانون«، وهو الحامي لهم. في 
لحظة توّرط الحزب في قمع الشعب 

السوري، وما تالها من حروب 
مذهبية بقيادة إيرانّية، خرجت 

أصوات شيعّية اعتراضًا على ما 
يقوم به. رفع رجال دين الحّجة 

مقابل حجة حزب الله. اختار رئيس 
حركة أمل )ورئيس مجلس النواب( 

نبيه بري االعتراض السلبي، عبر 
عدم دعم هذه الحرب، ربما ألن كلفة 

االعتراض اإليجابي عالية.
لم تخرج بعد أي أصوات تعترض 

على هذا التصنيف الجديد للبنانيني 
الشيعة من داخل الطائفة، وال على 

املعركة التي اختارها لهم حزب الله. 
وبطبيعة الحال، ال توجد حالة وطنية 

عّبر عن هذا االعتراض. 
ُ
لبنانّية ت

هكذا، يجّر حزب الله طائفة بأكملها 
إلى معركة ال رأي لها فيها، لتسعير 

الخطاب املذهبي في البلد، مع ما 
يعنيه هذا من حماية له في وجه 

العقوبات. ويبدو أن الطريق لتحقيق 
هدفه، ليس صعبًا.

تشهد مدينة السلمية 
السورية حالة احتقان 

شديد نتيجة صدامات 
بين عناصر من المليشيات 
المسلحة التي تنتشر في 

المدينة، بعدما سلّم 
النظام إدارتها بشكل 
فعلي لشبيحته الذين 

يعيثون فسادًا فيها

في خطوة تؤشر إلى مستوى الفساد والفوضى في مدينة السلمية 
المحيطة  الطرق  إلى  الحواجز  إعادة  السلطات على  أقدمت  السورية، 
أزالتها  قد  كانت  بعدما  بالمدينة، 
فـــي مــطــلــع شــهــر مــــــارس/آذار 
الماضي. ويأتي القرار بعد قيام نحو 
»الدفاع  مليشيات  من  عنصرًا   150
أسلحتهم  بــتــســلــيــم  الــوطــنــي« 
احتجاجًا على هذا القرار، متذرعين 
تكفيهم،  تعد  لم  رواتبهم  بــأن 
من  يستفيدون  كانوا  أنهم  ذلــك 
بفضل  يتقاضونها  التي  الــرشــى، 

سيطرتهم على هذه الحواجز.

عودة حواجز الفساد
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يظهر النواب 
الجمهوريون تفهمًا 

لسياسات السيسي

انزعاج رئيس النظام 
المصري، عبدالفتاح 
السيسي، من اإلدارة 

األميركية والحزب 
الديمقراطي، يدفعه 

ربما إلى تفضيل 
وصول دونالد ترامب 

إلى البيت األبيض
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ال لقاء لعباس ومشعل 
في قطر

مطلعة،  فلسطينية  مصادر  أكــدت 
»الــــرئــــيــــس  أن  الــــــثــــــاثــــــاء،  أمــــــــس 
برئيس  يلتقي  لن  عباس  محمود 
مكتب حركة حماس، خالد مشعل، 
خـــال زيـــارتـــه الــعــاصــمــة الــقــطــريــة 
الــدوحــة، غــدًا الخميس«. وأضافت 
املصادر أن »كل ما أشيع حول لقاء 
مرتقب بني عباس ومشعل عاٍر عن 
الصحة، ألن الرئيس يزور الدوحة 
ــيـــر قــطــر،  ــوة مــــن أمـ ــ ــنـــاء عـــلـــى دعــ بـ
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
معه وبحث  اإلفطار  لتناول طعام 

بعض القضايا«.
)العربي الجديد(

رئاسة إسرائيل 
للجنة القانونية 

»مهزلة«
وصــــف املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــوســف 
املـــحـــمـــود، أمــــس الـــثـــاثـــاء، تـــرؤس 
إسرائيل اللجنة القانونية في األمم 
املخجل،  واألمــر  »املهزلة  بـ املتحدة 
ــــذي يـــنـــدى لـــه جــبــني الــبــشــريــة«.  الـ
وأضــاف املحمود أن »تــرؤس دولة 
القانونية  اللجنة  وتطرف  احتال 
فــي األمـــم املــتــحــدة، يــدل على مدى 
انعكاس األمور وانحراف املعايير 
ــــور الـــخـــطـــيـــر عـــلـــى كـــافـــة  ــــدهـ ــتـ ــ والـ

الصعد«.
)العربي الجديد(

الجامعة العربية ترفض 
تعديل مبادرة السالم

ــة، أمـــس  ــيـ أعـــلـــنـــت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـ
فــي  ورد  ملــــــا  رفــــضــــهــــا  الــــــثــــــاثــــــاء، 
تــــــصــــــريــــــحــــــات رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
ــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ اإلسـ
حول تعديل مبادرة السام العربية. 
وقال األمني العام للجامعة العربية، 
الــــكــــام  ــــي، إن »هــــــــذا  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ ــيـــل  ــبـ نـ
مرفوض تمامًا، ألن مبادرة السام 
الــعــربــيــة لــهــا فــلــســفــة مــعــيــنــة ولــهــا 
ترتيب معني، وصدر بها قرارات من 
14 قــمــة عــربــيــة حــتــى اآلن«. وأشـــار 
قــــــرار مــجــلــس وزراء  إلـــــى  ــربـــي  ــعـ الـ
الــخــارجــيــة الـــعـــرب فـــي  عـــام 2012، 
ــلـــوب هــــو إنـــهـــاء  ــد أن املـــطـ ــ الــــــذي أكـ
ــــال اإلســـرائـــيـــلـــي لـــأراضـــي  ــتـ ــ االحـ

الفلسطينية املحتلة عام 1967«.
)العربي الجديد(

باريس ـ عبد اإلله الصالحي

ورفيقته  قــائــد شــرطــة  قتل  أثـــارت عملية 
بالساح األبيض في ضاحية مانيانفيل، 
قـــرب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، التي 
ــذهــا شــاب فرنسي مــن أصـــول مغربية 

ّ
نــف

ــعـــروســـي )25 عـــامـــًا(،  ُيـــدعـــى عــبــدالــلــه الـ
الكثير من التساؤالت والهلع في صفوف 
الفرنسيني، ذلك أن هذا االعتداء الذي نفذه 
العروسي من دون إمكانيات لوجيستية 
ــة وحـــشـــيـــة،  ــقــ ــريــ ــطــ نـــــــــاري وبــ أو ســـــــاح 
ُيشّكل تــطــوّرًا جــديــدًا فــي طبيعة األعمال 
ــتـــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــرنــســا  ــة، الـ ــيــ ــابــ اإلرهــ
ــرة، كـــمـــا يــعــكــس عــجــز  ــ ــيـ ــ فــــي اآلونـــــــة األخـ
األجهزة األمنية الفرنسية عن مواجهتها 
وتــفــاديــهــا. والـــواقـــع أن ســيــنــاريــو اعــتــداء 
مانيانفيل، كان أشد ما يخشاه املسؤولون 
األمنيون الفرنسيون، أي أن يقوم شخص 
بمفرده ومن دون مساعدة من أي تنظيم 
إرهـــابـــي، بــالــتــخــطــيــط العـــتـــداء، مـــن دون 
إمـــكـــانـــيـــات كـــبـــيـــرة، ونـــجـــاحـــه فـــي إيــقــاع 
خــســائــر بــشــريــة وبــــث الـــرعـــب. مـــع الــعــلــم 
أن الــعــروســي كــان مــعــروفــًا لــدى األجــهــزة 
األمنية بسبب سلوكه املنحرف وارتكابه 
اكــتــفــت  فـــفـــي عـــــام 2011  ــة،  ــرقــ ــم ســ ــرائــ جــ
األجهزة األمنية باعتباره »بدأ ينحى إلى 
القضاء  عليه  وحكم  الجهادي«،  التطّرف 
بثاثة أعــوام سجنًا بتهمة »الــتــوّرط في 
شبكة لنقل مرشحني للجهاد إلى مناطق 
من  خروجه  وبعد  باكستان«.  في  القتال 
قانونيًا  مبررًا  السلطات  تجد  لم  السجن 
كــان يخضع للتنصت  أنــه  العتقاله، رغــم 
ــفــــي. وكــــشــــف مـــمـــثـــل االدعـــــــــــاء فــي  ــاتــ ــهــ الــ
باريس، فرانسوا موالن، أمس الثاثاء، أن 
الدولة  »املهاجم بايع أخيرًا زعيم تنظيم 
ــــش( أبــوبــكــر الــبــغــدادي،  اإلســامــيــة )داعــ
ــه قـــائـــمـــة بــــأهــــداف مــحــتــمــلــة  وكــــانــــت لـــديـ
لـــهـــجـــمـــات«. وأضــــــاف أن »املـــهـــاجـــم أبــلــغ 
مفاوضي الشرطة قبل قتله أثناء مداهمة 
البغدادي في  أنه استجاب لدعوة  املنزل، 
اآلونة األخيرة بقتل الفاسقني في ديارهم 

هم وعائاتهم«.
وقــال مــوالن إن »الشرطة عثرت في مكان 
الــجــريــمــة عــلــى قــائــمــة بـــأهـــداف محتملة 
وصحافيني  راب  مغني  أســمــاء  تتضمن 
أنه  إال  وأفـــراد شرطة وشخصيات عامة، 

ــاء«. بــعــدهــا أعــلــنــت  ــمــ لـــم يــذكــر هــــذه األســ
ــّم تــوقــيــف شــخــصــني في  ــ الــشــرطــة أنــــه »تـ
الرئيس  أكــد  مــن جهته،  التحقيق«.  إطــار 
الــفــرنــســي، فــرنــســوا هـــوالنـــد، أن »فــرنــســا 

تواجه تهديدًا إرهابيًا كبيرًا جدًا«.
ــانــــت األصــــــــوات قــــد تـــعـــالـــت بـــعـــد هـــذا  وكــ
االســـتـــخـــبـــارات  أداء  مـــنـــتـــقـــدة  ــداء  ــ ــتــ ــ االعــ
الـــفـــرنـــســـيـــة، الــــتــــي كــــانــــت تــــعــــرف حــجــم 
خطورة العروسي، ولم تقم بمراقبته عن 
ــســّهــل الحكم 

ُ
ــــة ت

ّ
كــثــب، والــعــثــور عــلــى أدل

عليه مــجــددًا بــالــســجــن، لــتــفــادي ارتــكــابــه 
اعـــتـــداءات إرهــابــيــة. وانــتــهــزت املــعــارضــة 
لــلــمــطــالــبــة بتطبيق  الـــفـــرصـــة،  الــيــمــيــنــيــة 
قانون سحب الجنسية عن الضالعني في 
قضايا اإلرهاب، وهو القانون الذي تخلى 
هوالند،  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  عنه 
ــار ضــجــة ســيــاســيــة هــائــلــة في  بــعــد أن أثــ

صفوف الغالبية االشتراكية الحاكمة.
حــتــى إن الــنــائــب الــيــمــيــنــي إريــــك ســوتــي، 
ذهب إلى حّد املطالبة بإنشاء معسكرات 
اعـــتـــقـــال خـــاصـــة بــاملــشــتــبــه فـــي تــطــرفــهــم 
ــة.  ــاديـ ــهـ ــات الـــجـ ــركــ ــحــ وتـــعـــاطـــفـــهـــم مــــع الــ
وحــســب إحــصــائــيــات وزارتــــــي الــداخــلــيــة 
ــدل، فــهــنــاك حـــوالـــي 3 آالف شخص  ــعـ والـ
لدى  العروسي، وهــم مسجلون  يشبهون 
األجهزة األمنية في خانة »سني« الخاصة 
باملشتبه في نزوعهم إلى التطرف الديني، 
رغم عدم ارتكابهم أعماال إرهابية، وعدم 
الــعــراق  فــي  الــقــتــال  إلــى مناطق  توجههم 
بـــالـــتـــالـــي  ــتــــان.  ــانــــســ أفــــغــ أو  ــة  ــ ــوريـ ــ سـ أو 
ــزة األمـــنـــيـــة مــــن املـــفـــتـــرض أن  ــهــ ــــإن األجــ فـ
تخضعهم ملــراقــبــة صـــارمـــة، ولـــو أنــهــا ال 

تتوفر على دالئل تتيح اعتقالهم.
ــراح، وهــو شــاب فرنسي  كما أن محمد مـ
من أصل جزائري، كان خطط الستهداف 
جنود فرنسيني في مارس/آذار عام 2012، 
ونجح في اغتيال ثاثة جنود من ساح 
املظليني بعد استدراجهم لكمائن محكمة 

تولوز ومونتوبان في جنوب فرنسا.
الفرنسية،  الشرطة  نقابة  رئيس  واعتبر 
جان كلود دوالج، أمس الثاثاء، أن أفراد 
الشرطة كانوا على علم بأنهم مستهدفون 
من طرف العناصر املتطرفة، وأقر في ذات 
الــوقــت بــأن استهداف هــؤالء فــي بيوتهم 
يـــكـــن واردًا فــي  ــم  لــ ــي  ــدنــ املــ ــزي  ــالــ بــ وهـــــم 

األذهان.

عثمان المختار

واملتواصل  العنيف  القتال  مــن  يومًا   23 بعد 
خسرت فيه قوات الجيش العراقي واملليشيات 
تلك  وجــريــح، نجحت  قتيل  آالف  ثــاثــة  نحو 
الـــقـــوات بــالــوصــول، يـــوم أمـــس الــثــاثــاء، إلــى 
ــل الــفــلــوجــة، تــحــديــدًا حـــي الـــشـــهـــداء، أول  داخــ
وسط  الجنوبية،  الجهة  مــن  الفلوجة  أحــيــاء 
ــزاز الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة لــلــفــلــوجــة بــفــعــل  ــ ــتـ ــ اهـ
املـــعـــارك املــســتــمــرة مــنــذ أمــــس األول اإلثــنــني. 
وبــحــســب آخــــر تـــطـــورات املــعــركــة قــبــل غـــروب 
طابعًا  وتكتسب  تتسع  فهي  الثاثاء،  شمس 
الــنــار بــل استهداف  غير عشوائي فــي إطـــاق 
جيوب مسلحة من كا الطرفني، فيما لم تغب 
الـــطـــائـــرات األمــيــركــيــة عـــن ســمــاء املــديــنــة، في 
خطوة تشير إلى احتمال وجود اتفاق جديد 
بني بغداد وواشنطن حيال املعركة، قد يكون 
عن  املليشيات  باستبعاد  بغداد  من  تعهدات 

من األلــغــام املــزروعــة حــول الفلوجة، موضحًا 
األميركية قصفت مواقع مهمة  »الطائرات  أن 
ودمرت مصادر النيران الثقيلة لتنظيم داعش 
بشكل سمح لنا بالتقّدم إلى املدينة عبر لواء 
»الـــقـــوات  أن  وأكـــــد  بــــرامــــز«.  دروع ودبــــابــــات 
اإلداريـــة  الــحــدود  العراقية باتت حاليًا داخــل 
للفلوجة وتمت السيطرة على أجــزاء من حي 
الـــشـــهـــداء، لــكــن الـــتـــقـــّدم بــطــيء بــســبــب الــحــذر 
»الــقــوات  أن  الكمائن«، موضحًا  والــخــوف مــن 
التي تقّدمت هي فقط جهاز مكافحة اإلرهاب، 
فــيــمــا املــلــيــشــيــات تـــريـــد الــــدخــــول، لــكــن هــنــاك 

مشاكل كبيرة في بغداد«، على حد قوله.
ــد عـــمـــلـــيـــات الـــفـــلـــوجـــة،  ــائــ ــه، قــــــال قــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
»الــعــربــي  الــفــريــق عــبــد الـــوهـــاب الـــســـاعـــدي، لـــ
الــجــديــد«، إن »الــقــوات الــعــراقــيــة مستمرة في 
كبيرًا  تــقــّدمــًا  وحققنا  الــعــســكــريــة،  عملياتها 
املعركة«. وأضــاف  )أمــس( في مجريات  اليوم 
الـــســـاعـــدي: »لــديــنــا فــرصــة كــبــيــرة الســتــثــمــار 
ل باتجاه 

ّ
انكسار عناصر داعش وتحقيق توغ

حـــي الـــنـــزال املـــجـــاور لــحــي الـــشـــهـــداء، لــكــن لن 
نستعجل، فاملعركة تحتاج إلى صبر، واألهم 
حــمــايــة األرواح فـــي هــــذه املـــعـــركـــة«. كــمــا أكــد 
عضو لجنة األمن في حكومة األنبار املحلية 
تحقيق  الجديد«،  »العربي  لـ الدليمي،  محمد 
تـــقـــّدم كــبــيــر فـــي املــعــركــة لــصــالــح الــعــراقــيــني. 
وأوضح الدليمي أنه »يمكن القول إن املعارك 
دخلت مرحلة جديدة بالقتال داخل أول أحياء 
في  الــواضــح  األميركي  ل 

ّ
التدخ بعد  الفلوجة 

مجريات املعركة«، مشيرًا إلى أن »الخطة هي 
الجنوبي  عــدة، واملحور  االقتحام من محاور 
أكــثــر املــحــاور نجاحًا فــي الــتــقــّدم«، مــؤكــدًا أن 
»التقّدم في حي الشهداء قد ال يكون نهائيًا، 

فداعش يهاجم بشراسة«.
يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار الجدل حول 
مشاركة املليشيات في اقتحام الفلوجة، ومن 
املــفــتــرض خـــال الــســاعــات املــقــبــلــة، مــن الــيــوم 
أمرها  العراقية  الحكومة  أن تحسم  األربــعــاء، 
الشعبي«  »الحشد  مليشيات  مشاركة  بشأن 
والحرس الثوري اإليراني في املرحلة الثالثة 
مـــن عــمــلــيــات الــفــلــوجــة الــعــســكــريــة املتضمنة 
املــراحــل، كونها  اقتحام املدينة، وهــي أصعب 
ــن حــــــرب مـــنـــاطـــق ومـــســـاحـــات  ــ ســـتـــتـــحـــّول مـ
مفتوحة إلــى حــرب شــوارع وعصابات، يبرع 
فــيــهــا تــنــظــيــم »داعـــــــش«. ووفـــقـــًا لــلــمــعــلــومــات 
املسربة التي حصلت عليها »العربي الجديد« 
ــادر ســـيـــاســـيـــة مـــطـــلـــعـــة، فـــــإن هــنــاك  ــن مــــصــ مــ
إصـــــرارًا كــبــيــرًا مــن ِقــبــل مــلــيــشــيــات »الــحــشــد« 

املتوفرة  املعلومات  وأفـــادت  الفلوجة.  معركة 
من مصادر عسكرية عراقية متواجدة جنوب 
الــفــلــوجــة، بــــأن الـــطـــيـــران األمـــيـــركـــي نــجــح في 
تدمير ثاثة حقول ألغام في محيط الفلوجة، 
فــجــر أمــــس الـــثـــاثـــاء، فـــي املـــحـــور الــجــنــوبــي، 
ل مباشر داعــم للقوات املهاجمة 

ّ
في أول تدخ

لــلــفــلــوجــة مــنــذ نــحــو أســبــوعــني. وقــــال املــقــّدم 
الخاصة في  املهام  ضياء عبدالله، من وحــدة 
الجديد«،  »العربي  لـ اإلرهـــاب،  مكافحة  جهاز 
إن الطيران األميركي دّمر بقنابل ذكية املئات 

على املــشــاركــة فــي عملية االقــتــحــام، مــع فشل 
ــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر الــعــبــادي في  رئــيــس الــ

إقناعها بالتخلي عن هذا املطلب.
ــيـــات مـــقـــتـــرحـــات عـــدة  ــيـــشـ ــلـ وقـــــّدمـــــت تـــلـــك املـ
ــبــــادي، مــــن بــيــنــهــا أن تــقــتــصــر  ــعــ لــحــكــومــة الــ
مــشــاركــتــهــا عــلــى 10 آالف عــنــصــر مـــن أصــل 
27 ألــــف عــنــصــر يــحــتــشــدون حــــول الــفــلــوجــة 
حــالــيــًا، أو أن تــقــوم تــلــك املــلــيــشــيــات بـــارتـــداء 
املدينة،  إلــى  بمعّيته  الجيش وتدخل  مابس 
رافـــضـــة بــذلــك طــلــب الــعــبــادي بــعــدم دخــولــهــا 
أكثر  أعلن  أميركي  طلب  وهــو  نهائي،  بشكل 
لــســان متحدثني عسكريني من  مـــرة عــلــى  مــن 
سياسية  مصادر  وكشفت  وواشنطن.  بغداد 
ــيـــل حـــديـــثـــًا مــن  ــر أقـ ــ عـــراقـــيـــة، مــــن بــيــنــهــا وزيــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــبـــادي، لــــ ــعـ حــكــومــة الـ
حاليًا  املليشيات  »يــفــاوض  الحكومة  رئــيــس 
بــنــاًء عــلــى رغــبــة أمــيــركــيــة، ويــســعــى إلبقائها 
ترفض  الفصائل  لكن بعض  الفلوجة،  خــارج 
ــا، فـــــإن ســتــة  ــ ــهـ ــ ذلــــــــك«. ووفــــقــــًا لـــلـــمـــصـــادر ذاتـ
 تـــرفـــض طلب 

ً
فــصــائــل مـــن أصــــل 17 فــصــيــا

الله وبدر والعصائب  أبرزها حزب  العبادي، 
والــخــراســانــي وجند اإلمـــام، وهــي املليشيات 
املــمــّولــة مــن إيــــران وتــتــبــع ملكتب املــرشــد علي 
أن  املــصــادر  مــبــاشــر. وأكــــدت  خامنئي بشكل 
لقاءات واتصاالت مع  العبادي يقود سلسلة 
ــيـــادات تــلــك املــلــيــشــيــات إلقــنــاعــهــا بــالــعــدول  قـ
عن موقفها املصر على دخول الفلوجة، فيما 
قّدم املليشيات مقترحات مثل ارتداء مابس 

ُ
ت

الــجــيــش والـــشـــرطـــة واالكـــتـــفـــاء بـــدخـــول ثلث 
املدينة.

وحـــول ذلـــك، قـــال الــقــيــادي فــي جبهة الــحــراك 
الجديد«،  »العربي  لـ عبدالله،  محمد  الشعبي 
إن »إصرار املليشيات على دخول الفلوجة هو 
تعتبر  إذ  أكثر،  ال  والسرقة  والــحــرق  للتنكيل 
املدينة الغنية مصدر ثراء لها أسوة بتكريت 
التجارية  واملجمعات  املــنــازل  من  ومــا غنمته 
هناك«. وحّمل رئيس البرملان سليم الجبوري 
مــســؤولــيــة مــا سيحل بــالــفــلــوجــة كــونــه وافــق 
املحلية  القيادات  بني  الضامن  يكون  أن  على 
الـــوزراء في  األنــبــار، ورئيس  والعشائرية في 
ــــرف الــصــخــر  ــدم تـــكـــرار مـــأســـاة تــكــريــت وجـ عــ

والرمادي في مدينة الفلوجة مرة ثانية.
فـــي املـــقـــابـــل، وصــــف الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي فـــؤاد 
معصوم، سلوكيات مليشيات »الحشد« بأنها 
»انـــتـــهـــاكـــات لــكــن غــيــر مــمــنــهــجــة بـــل فـــرديـــة«. 
رفضه  األنــبــار  محافظة  مجلس  جـــدد  بينما 

دخول مليشيات »الحشد« إلى الفلوجة.

مؤتمر هرتسيليا

ــذاك، عــلــى االعــتــراف  ــ فــي خــطــابــه الــدعــائــي آنـ
بالغنب الذي لحق بالعرب والشرقيني، مدعيًا 
الجميع، وأن هناك حاجة  أن إسرائيل وطــن 
تسامحًا،  أكثر  مجتمع  لبناء  قــواعــد  لوضع 
ــار الــصــهــيــونــيــة  ــيــ رغــــــم أنــــــه يـــنـــتـــمـــي إلــــــى تــ
الــتــنــقــيــحــيــة، فـــي الــيــمــني اإلســـرائـــيـــلـــي الــتــي 
ــنـــوات شـــعـــار »لــــــــأردن ضــفــتــان،  رفـــعـــت لـــسـ
هذه لنا وتلك لنا أيضًا«، ناهيك عن إعانه 
باستمرار عن رفض حل الدولتني، وكان من 
أبرز من رافقوا شارون في اقتحامه للمسجد 

األقصى عام 2000.
لكن الافت في مؤتمر هذا العام، الذي انطلق 
أمس الثاثاء، هو موافقة »املعهد للسياسة 
ــــذي يــنــســق مـــع املــركــز  واالســتــراتــيــجــيــة« الـ
في هرتسيليا،  املجاالت،  األكاديمي متعدد 
على احتضان فكرة خطاب ريفلني وتشكيل 
لــجــنــة أطـــلـــق عــلــيــهــا لــجــنــة تــوجــيــه إلعــــداد 
إسرائيلي  »أمــل  شعار  تحت  املؤتمر  أوراق 
مــشــتــرك: رؤيـــا أم حــلــم«، بمشاركة عــدد من 
وإفساح  اللجنة،  فــي  العربية  الشخصيات 
»الـــقـــائـــمـــة  ــيــــس  رئــ ــاب  ــطــ خــ إلدراج  ــال  ــجــ مــ
املـــشـــتـــركـــة« الـــنـــائـــب أيـــمـــن عــــــودة، كــخــطــاب 
وهو  املؤتمر،  افتتاح  مراسم  أثناء  أساسي 
ما حصل أمس، وذلك انسجامًا مع الشعار 
الـــــذي رفـــعـــه ريــفــلــني بـــشـــأن األمـــــل املــشــتــرك 
يثير  قــد  األمـــر  هــذا  لكن  إسرائيلية.  بهوية 
الحتماالت  الفلسطيني،  الــشــارع  فــي  جـــداًل 
كون الشعار املرفوع من ريفلني وتبنيه من 
قــبــل املــعــهــد، يــمــثــل مــقــدمــة لــتــكــريــس هــويــة 
إسرائيلية جامعة جديدة، بما يعني نسج 
مبادرة وخطط »ألسرلة« الفلسطينيني في 
الداخل في حال إدخالهم تحت هذا الشعار 
املرفوع من أشد املتمسكني بأرض إسرائيل 

الكاملة، وهو رؤبني ريفلني.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

مــنــذ انــطــاقــه قــبــل 16 عـــامـــًا، كــان 
أول خــطــوة  هــرتــســيــلــيــا  مـــؤتـــمـــر 
فـــي االنـــقـــاب الــثــقــافــي الــســيــاســي 
فــي األكــاديــمــيــة اإلســرائــيــلــيــة، لــجــهــة تعزيز 
وتــرســيــخ نـــفـــوذ قــــوى الــيــمــني اإلســرائــيــلــي، 
الـــســـيـــاســـي األول فــي  ــك بـــعـــد االنــــقــــاب  ــ وذلــ
ــــزب الــعــمــل  ــاح بــحــكــم حـ ــ ــــذي أطــ إســـرائـــيـــل الــ
مناحيم  بقيادة  اإلسرائيلي  اليمني  ملصلحة 

بيغن في العام 1977.
كان املؤتمر األول خصص ملوضوع »املناعة 
الــقــومــيــة إلســـرائـــيـــل«، واتـــخـــذت فــيــه املــســألــة 
الــــديــــمــــغــــرافــــيــــة وخــــطــــر »ضـــــيـــــاع األغـــلـــبـــيـــة 
اليهودية« بني النهر والبحر حّيزًا محوريًا. 
وتـــم وضـــع خــطــط تــهــدف للحد مــن احتمال 
حـــصـــول ثـــقـــل نـــوعـــي لـــلـــحـــركـــات واألحـــــــزاب 
ــذا املــؤتــمــر  ــ ــر هـ ــ ــيــــل. ومـ ــرائــ الـــعـــربـــيـــة فــــي إســ
بتقلبات كــثــيــرة، بــيــد أنـــه مــع مــــرور الــوقــت، 
الـــوزراء اإلسرائيلي  وبعد أن اخــتــاره رئيس 
ــام 2005 مــنــبــرًا  ــارون، عــ ــ ــيـــل شـــ األســــبــــق، أريـ
إلعان خطة االنسحاب من قطاع غزة، صار 
التحوالت،  لرصد  الرئيسية  املنصة  بمثابة 
فــي حــال حــدوثــهــا، أو الــتــوجــهــات الرئيسية 

لصانعي القرار في إسرائيل.

خطط ألسرلة فلسطينيي الداخل
رســـم مــعــالــم املــؤتــمــر الـــعـــام املـــاضـــي خــطــاب 
الرئيس اإلسرائيلي، رؤبني ريفلني، وتباكيه 
على وهــن الــرابــط االجــتــمــاعــي والــوحــدة في 
املجتمع اإلسرائيلي، الذي قسمه ريفلني إلى 
أربعة قبائل أساسية اعتبر أنها تشكل »الكل 
املتدينون  العلمانيون،  وهـــي:  اإلســرائــيــلــي« 
الصهاينة، الحريديم والعرب. وشّدد ريفلني 

تحديات إسرائيلية
ووفــقــًا لــلــبــرامــج واألوراق الــتــي تــم إرفــاقــهــا، 
يتبنّي أن البحث في مسألة األمل اإلسرائيلي 
املؤتمر  في  األســاســي  املحور  كانت  املشترك 
فــي يــومــه األول، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى جانب 
اإلسرائيلي  بــاألمــن  تتعلق  وقـــراءات  تقارير 
التي تواجهها  واستراتيجياته، والتحديات 
دولـــة االحـــتـــال فــي ظــل الــعــاصــفــة الــتــي يمر 
بــهــا الــشــرق األوســــط والـــوطـــن الــعــربــي. ومــا 
يــزيــد مــن خــطــورة هـــذا املــحــور هــو أن لجنة 

الرئيس  التي شكلت لصياغة حلم  التوجيه 
اإلســـرائـــيـــلـــي، شــمــلــت فــــي صــفــوفــهــا بــعــض 
األكــاديــمــيــني الـــعـــرب مـــن الــــداخــــل، وأبـــرزهـــم 
ــــزب  ــــحـ ــن الـــجـــبـــهـــة والـ ــ الــــنــــائــــب الــــســــابــــق عــ
الــشــيــوعــي، حــنــا ســـويـــد، الــــذي يــــرأس الــيــوم 

أيضًا مركز التخطيط البديل.
ــة الـــرســـمـــيـــة لــلــجــنــة الــتــوجــيــه  ــ ــورقـ ــ وتــــقــــر الـ
ــة املــرفــقــة  ــذه الــلــجــنــة والــــورقــ ــذكــــورة أن هــ املــ
ــم فــكــرة »)الــهــويــة(  تــهــدف إلـــى الــتــرويــج ودعـ
اإلســرائــيــلــيــة املــشــتــركــة« مـــن خــــال الــلــجــنــة 

التي تضم في صفوفها ممثلني عن »القبائل 
الغاية عدة  لــهــذه  األربــعــة«، وأنــهــا اجتمعت 
مرات واستمعت إلى آراء الخبراء واملندوبني 
لتشخيص وتحديد التحديات التي تطرحها 
ــة الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي ريــفــلــني لترجمة  رؤيـ
هـــذه الـــرؤيـــة إلـــى خــطــوات عملية تــقــود إلــى 
تحقيقها. ويدعي ريفلني أن رؤيته تقوم على 
أربعة شــروط أو نقاط أساسية لخلق هوية 
»إسرائيلية مشتركة«، هي: »ضمان املحافظة 
املشتركة،  واملسؤولية  قطاع،  كل  هوية  على 

واإلنــصــاف واملــســاواة، وبناء أمــل إسرائيلي 
تشير  النقاط،  لهذه  شرحها  وفــي  مشترك«. 
لجنة التوجيه في ورقتها إلى أن هذه الهوية 
املشتركة التي يقترحها ريفلني، تأتي عمليًا 
لتستبدل خطاب التعددية الثقافية والقومية 
والذهاب نحو »االندماج املدني، من دون أن 
يكون الهدف منها صياغة وصناعة »بوتقة 
الــهــويــة املشتركة،  إلــى ذلـــك، تتطلب  َصــهــر«. 
ارتــكــازًا إلــى مبدأ املــســاواة واإلنــصــاف، وقف 
»اقــتــصــار حمل الــعــبء الــقــومــي، وبــاألســاس 

العسكري، عمليًا، على أبناء التيار العلماني 
والــتــيــار الــديــنــي الــصــهــيــونــي، وتــقــاســم هــذا 
العربية والحريديم أيضًا  القبيلة  العبء مع 
)هــويــة( إسرائيلية جــديــدة ال  إلــى  للوصول 
يعني تنازل التيارين الصهيونيني العلماني 
ــا  ــمـ ــم الـــصـــهـــيـــونـــي وإنـ ــلـ ــحـ ــــن الـ والــــديــــنــــي عـ
الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة جــديــدة يــضــطــر فيها 
الباد إلى توصيف وتحديد أسطورة  أبناء 
تــكــويــن جـــديـــدة تــكــون مــدمــاكــًا إضــافــيــًا إلــى 

املدماك الصهيوني«.

دعوة لـ»مصالحة تاريخية«
تــشــكــل مــشــاركــة الــنــائــب عــــودة فــي املــؤتــمــر 
ــاســـي  ــيـ ــل الـــسـ ــمــ ــعــ ـــرًا فــــــي الــ ــيـ ــبــ ــًا كــ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
واضحًا  وليس  الــداخــل،  فــي  للفلسطينيني 
مــــاذا ســتــكــون تــداعــيــاتــهــا عــلــى هـــذا العمل 
وعلى التنسيق بني األحزاب العربية. وألقى 
االفتتاحية  الجلسة  النائب عودة كلمة في 
طــالــب فــيــهــا بــضــمــان املـــســـاواة لــلــعــرب في 
الوطن،  املهجرين في  الداخل، وحل مشكلة 
واالعـــتـــراف بــالــقــرى الــعــربــيــة غــيــر املعترف 

ــا ســمــاهــا  ــًا إلـــــى مــ ــيــ ــقـــب، داعــ ــنـ فــيــهــا فــــي الـ
»مصالحة تاريخية« تشمل أيضًا االعتراف 
بالجرائم التي ارتكبت عام 48، وإلى اعتماد 
تــســويــة تــقــوم عــلــى حــل الــدولــتــني، مــن دون 
ــــى حـــمـــات الـــتـــحـــريـــض ضــد  أن يـــتـــطـــرق إلـ
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي الــــداخــــل، أو إلــــى شــعــار 
ريـــفـــلـــني بـــكـــون إســــرائــــيــــل »دولـــــــة يــهــوديــة 
لـــيـــس أول نــائــب  وديـــمـــقـــراطـــيـــة«. وعـــــــودة 
عربي يشارك في هذا املؤتمر، فقد سبق أن 
الكنيست، أحمد طيبي،  شارك قبله عضوا 

ومحمد بركة. 
أن مــؤتــمــر هرتسيليا  إلـــى  تــجــدر اإلشـــــارة 
ــام أيــــضــــًا جــلــســات  ــ ــعـ ــ ســـيـــخـــصـــص هــــــذا الـ
االستراتيجي،  إسرائيل  الستعراض وضع 
ــيــــس شـــعـــبـــة االســــتــــخــــبــــارات  وســـيـــلـــقـــي رئــ
ــرال هــرتــســل  ــنــ ــجــ ــتــــــال، الــ ــيـــش االحــــ فــــي جـ
الــشــأن، صباح اليوم  هليفي، كلمة في هــذا 
الــبــروفــيــســور  وأخــــرى سيلقيها  األربـــعـــاء، 
عــوزي أراد، إلى جانب مشاركة خاصة من 
وزيـــر الخارجية األمــيــركــي األســبــق، هنري 
كيسنجر، ووزير األمن اإلسرائيلي السابق، 
مــوشــيــه يــعــالــون، ونــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
األمـــــيـــــركـــــي الــــحــــالــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــني، 
والـــرئـــيـــس اإلســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، شــيــمــون 

بيريز.
وقد أعلن رئيس املؤتمر، أريئيل رويخمان، 
ــوة لــرئــيــس الــحــكــومــة  ــدعـ أنــــه تـــم تــوجــيــه الـ
ال  أنــه  إال  نتنياهو،  بنيامني  اإلســرائــيــلــيــة، 
يــزال غير واضــح بعد ما إذا كــان سيشارك 
في املؤتمر. ومن املقرر أن يخصص املؤتمر 
ــعـــاء، جــلــســة للتداعيات  الــيــوم األربـ أيــضــًا، 
اإلقليمية بــعــد االتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
وأخـــــــرى لـــلـــوضـــع فــــي أوروبــــــــا فــــي مــســألــة 
استيعاب الاجئني الذين تدفقوا إلى القارة 
األوروبية في العام املاضي، وتداعيات ذلك 
والتطرف  العنصرية  مشاعر  تنامي  على 

القومي فيها.

مشاركة أيمن عودة تعتبر تراجعًا بالعمل السياسي لفلسطينيي الداخل )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تواجهها،  التي  و»التحديات«  إسرائيل«  »مستقبل  في  يبحث  الذي  هرتسيليا  مؤتمر  انطلق 
أمس الثالثاء، وسط أجواء محاولة طمس الهوية العربية و»أسرلة« الفلسطينيين تحت ذريعة 
بناء »هوية إسرائيلية مشتركة«. والالفت أن عددًا من الشخصيات العربية شاركت بلجنة إعداد 

أوراق المؤتمر، كما تم إدراج خطاب رئيس »القائمة المشتركة« النائب أيمن عودة، كخطاب 
أساسي أثناء مراسم افتتاح المؤتمر، وهو األمر الذي قد يثير جدًال في الشارع الفلسطيني، 

بما أن مشاركته تشكل تراجعًا كبيرًا في العمل السياسي للفلسطينيين في الداخل
قضية

مدنيون فارون من الفلوجة )صباح عرار/فرانس برس(

طمس الهوية الفلسطينية بشعار 
»األمل اإلسرائيلي المشترك«

يخصص المؤتمر 
جلسات الستعراض وضع 

إسرائيل االستراتيجي

تجاهل عودة الحديث 
عن حمالت التحريض ضد 
الفلسطينيين في الداخل

نجحت القوات 
العراقية بعد 23 يومًا 

من انطالق معركة 
الفلوجة، في التوّغل 
داخل الحدود اإلدارية 

للمدينة، مع عودة 
قصف الطيران األميركي 

على أهداف لـ»داعش«

المعلومات  لتبادل  بالده  استعداد  نتنياهو،  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  أعلن 
االستخباراتية مع حلف شمال األطلسي »لمحاربة التطرف«، وذلك خالل 
لقائه سفراء من الحلف في القدس 
إن  نتنياهو  وقــال  أمــس.  المحتلة 
ولذا  حـــدودًا.  يعرف  ال  ــاب  »اإلرهـ
يجب أال يعرف تعاوننا في المعركة 
ــاب أي حـــدود أيــضــًا«.  ــ ضــد اإلره
األميركي  السفير  قال  جهته،  من 
)الصورة(  شابيرو  دان  إسرائيل  لدى 
للصحافيين إن تقاسم المعلومات 
من  اآلتية  التهديدات  مع  »متصل 

هذه المنطقة«.

تعاون االحتالل واألطلسي

الحدث الحدث

العبادي يفاوض 
المليشيات ويسعى 

إلبقائها خارج الفلوجة

قتل شرطي فرنسي ورفيقته
ليلة رعب باريسية جديدة

األربعاء 15  يونيو / حزيران 2016 م   10 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 653  السنة الثانية
Wednesday 15 June 2016

األربعاء 15  يونيو / حزيران 2016 م   10 رمضان 1437 هـ  ¶  العدد 653  السنة الثانية
Wednesday 15 June 2016



محمد بن سلمان في أميركا... ملفات ساخنة في االنتظارتجميد »الوفاق« على طريق حلّها يفاقم األزمة السياسية

67
سياسة

  شرق
      غرب

إيران مستعّدة للحوار مع 
مجموعة اتصال سورية

أبـــــدى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
ــورة(،  ــ ــــصـ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف )الـ
ــمــــر دولـــــــــي فــي  ــامـــــش مــــؤتــ ــ ــلــــى هـ عــ
أوســـلـــو أمــــس الـــثـــاثـــاء، اســتــعــداد 
بــــــــــاده إلجــــــــــــراء حــــــــــوار جــــــــدي مــع 
أطـــــــراف مــجــمــوعــة االتــــصــــال حـــول 
ــل األزمــــــة  ــ ــتـــبـــرًا أن حـ ســـــوريـــــة، مـــعـ
السورية يتطلب خطة استراتيجية 
الحل  تطبيق  تسهيل  عــبــر  شــامــلــة 
الــســيــاســي، وهــــو مـــا يــمــكــن إليــــران 
أن تقوم به، حسب تعبيره. والتقى 
الخارجية  الــشــؤون  منسقة  ظــريــف 
لـــــاتـــــحـــــاد األوروبــــــــــــــــــي، فـــيـــدريـــكـــا 
موغريني، كما أنه سيلتقي بنظيره 
األمــيــركــي جـــون كــيــري فـــي أوســلــو 
الــيــوم األربـــعـــاء، فــي لــقــاءات يجري 
أبرزها  التطرق فيها ملواضيع عدة 

سورية واالتفاق النووي. 
)العربي الجديد(

بوتين يبحث الوضع 
السوري مع بان ودي 

ميستورا غدًا
فاديمير  الــروســي  الرئيس  يبحث 
ــام لـــأمـــم  ــ ــعــ ــ ــ ــع األمـــــــــن ال ــ ــــن مــ ــوتـ ــ بـ
ــــون واملـــبـــعـــوث  ــان كــــي مـ ــ املـــتـــحـــدة بـ
مـــيـــســـتـــورا  ــفـــان دي  ــيـ ــتـ ــــي سـ ــمـ ــ األمـ
الــتــطــورات فــي ســـوريـــة، فــي مدينة 
ـــدًا الــخــمــيــس،  ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ، غــ
ــلـــن مـــســـاعـــد بـــوتـــن،  بــحــســب مــــا أعـ
يوري يوشاكوف، أمس، وذلك على 
هــامــش املــنــتــدى االقــتــصــادي الــذي 

ستستضيفه روسيا.
)رويترز(

وساطة للبرزاني 
بين أنقرة  و»الكردستاني« 

بدعم أميركي
تتحدث تقارير صحافية مقربة من 
الــحــزب الــحــاكــم فــي أربـــيـــل، أخــيــرًا، 
عــن عــرض وســاطــة تقدم بــه رئيس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق مــســعــود 
البرزاني، الستئناف جهود السام 
أنــقــرة ومسلحي حــزب العمال  بــن 
الكردستاني، بدعم أميركي للفكرة. 
 
ّ
وبــحــســب تــســريــبــات إعــامــيــة، فــإن

عــرض الــبــرزانــي، املــدعــوم أميركيًا، 
تــرتــيــبــات خـــاصـــة بمنطقة  يــشــمــل 
غــــــــرب الـــــــفـــــــرات فــــــي ســـــــوريـــــــة. فــي 
غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
التركي بن علي يلدرم أن بــاده لن 
تسمح بتكوين أي كيان في شمال 
ــة، فـــي إشــــــارة إلــــى مــشــروع  ــوريــ ســ
االتحاد  بحزب  الخاص  الفيدرالية 

الديمقراطي الكردي. 
)العربي الجديد(

رسالة أردوغان 
لنظيره الروسي 

وجـــه الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الثاثاء، 
ــي  ــ ــروســ ــ ــره الــ ــ ــيـ ــ ــظـ ــ رســـــــالـــــــة إلـــــــــى نـ
العيد  بمناسبة  بــوتــن  فــاديــمــيــر 
الوطني الــروســي، وذلــك رغــم توتر 
الــعــاقــات بــن الــبــلــديــن، بــعــد قيام 
ساح الجو التركي بإسقاط طائرة 
روسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 
املاضي. وقال أردوغان في الرسالة: 
»أتمنى أن تعود العاقات التركية 
إلى  القريب  الروسية في املستقبل 

املستوى الذي تستحقه«. 
)العربي الجديد(

استقالة سفير االتحاد 
األوروبي في تركيا

ــاد  ــ ــحـ ــ ــــس بـــعـــثـــة االتـ ــيـ ــ ــــال رئـ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
األوروبــــــي فـــي أنـــقـــرة، هــانــســجــورك 
ــر، أمــــــــس، وذلــــــــك بـــعـــد إدالئــــــه  ــ ــابـ ــ هـ
بتصريحات عنصرية منتقدًا فيها 
طريقة تنفيذ اتفاقية الاجئن بن 
تــركــيــا واالتـــحـــاد األوروبــــــي فـــي ما 
ــع تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول عن  يــخــص رفــ
املواطنن األتراك. وقال هابر: »هناك 
مثل عندنا يقول أبدأ كاألتراك ولكن 
أنــهــي الــعــمــل كــــاألملــــان، لــكــن فـــي ما 
يــخــص رفـــع تــأشــيــرة الــدخــول بــدت 

األمور معكوسة«.
)العربي الجديد(

ــــدرت مــحــكــمــة بــحــريــنــيــة، أمـــس الــثــاثــاء،  أصـ
حــكــمــًا قـــضـــائـــيـــًا بــتــجــمــيــد أنـــشـــطـــة جــمــعــيــة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي اإلســـامـــيـــة املـــعـــارضـــة، في 
املرفوعة من  النظر بالدعوى  إجــراءات  بداية 
الــعــدل والــشــؤون اإلسامية واألوقـــاف  وزارة 
ها، 

ّ
واملطالبة بحل الجمعية،  البحرينية، ضد 

بسبب ما تعتبره الوزارة »خروجًا على أسس 
املواطنة، واستدعاء للتدخات الخارجية في 

شؤون الباد«. 
وأصدر القضاء البحريني حكمًا بإغاق مقّر 
وتعليق  أمــوالــهــا،  على  والتحفظ  الجمعية، 
أنشطتها، وذلك حتى صدور الحكم القضائي 
في الدعوى املرفوعة من وزارة العدل، والتي 
األنــبــاء  ــــوزارة، بحسب وكــالــة  الـ فيها  تطالب 
ــاق. وأعــــادت  الــبــحــريــنــيــة، بــحــل جمعية الـــوفـ
الجمعية  بــه  قــامــت  »مــا  إلــى  السبب  املحكمة 
من ممارسات استهدفت وال تزال مبدأ احترام 
الــقــانــون، وأســـس املــواطــنــة املبنية على  حكم 
التعايش والتسامح واحترام اآلخر، وتوفير 

ــارة ولــــي ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي،  ــ تـــأتـــي زيــ
وزيــر الدفاع، األمير محمد بن سلمان، إلى 
الواليات املتحدة، محّملة بأجندة سياسية 
واقتصادية ثقيلة، تشمل العاقات الثنائية 
السعودية األميركية، وامللفات الساخنة في 
املنطقة، وعلى رأسها األوضــاع في سورية 
والــعــراق والــيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى طموحات 
الـــســـعـــوديـــة، لــتــنــويــع مـــصـــادر دخـــلـــهـــا، من 
خال التعاون مع مستثمرين ورجال أعمال 

أميركين.
ولم يؤكد البيت األبيض، حتى اللحظة، إن 
كــان ولــي ولــي العهد الــســعــودي، سيلتقي 
بالرئيس األميركي، باراك أوباما، في الوقت 
ــر الـــدفـــاع الــســعــودي،  الــــذي الــتــقــى فــيــه وزيــ
ــنـــن، وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  يـــوم االثـ
جــون كيري، ووزيــر الــدفــاع، آشتون كارتر. 
واحتفى كيري، باألمير محمد بن سلمان، 
بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة. ودعــــــاه إلــــى مــنــزلــه، 
لــتــنــاول طــعــام اإلفـــطـــار، بــحــضــور عـــدد من 

بيئة حــاضــنــة لــإرهــاب والــتــطــرف والــعــنــف، 
 عن استدعاء التدخات الخارجية في 

ً
فضا

الــشــأن الــوطــنــي الـــداخـــلـــي«، عــلــى حـــّد تعبير 
الوزارة.

ــــت الـــــــذي تـــتـــهـــم فــيــه  ــــوقـ ــــي الـ ــــي ذلـــــــك، فـ ــأتـ ــ ويـ
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، الــــحــــكــــومــــة، بــقــمــع  ــارضــ ــعــ املــ
االحــتــجــاجــات الــتــي تــصــفــهــا بــالــســلــمــيــة في 
الباد، والتراجع عن املسار اإلصاحي الذي 
 .2001 عــام  الوطني  العمل  ميثاق  مــع  انطلق 
وانــتــقــد املـــرجـــع الــديــنــي الــبــحــريــنــي، املــقــّرب 
قــاســم،  »الـــوفـــاق«، عيسى أحــمــد  مــن جمعية 
األســبــوع املــاضــي، ما اعتبره »وجــود جموع 
غفيرة من أبناء الشعب وعلمائه ورموزه في 
الــســجــون«، مــؤكــدًا أنـــه »ال حــل فــي البحرين 
إال بـــوجـــود مــمــثــلــن حــقــيــقــيــن عـــن الــشــعــب 
»تشديدًا«  اعتبره  ما  انتقد  كما  البحريني«. 
»الــوفــاق«،  العام لجمعية  األمــن  للحكم على 
عــلــي ســـلـــمـــان. وأكـــــد املـــرجـــع الــبــحــريــنــي، أن 
ــيـــاســـي«، هــــو الـــحـــل الــوحــيــد  »الــــتــــوافــــق الـــسـ
لأزمة التي تشهدها الباد. وقال في بيانه، 
الــتــوافــق كحل عـــادل يوافق  »ال سبيل ســوى 
ــة ويستريح  األزمـ بــه  لتنتهي  الــطــرفــان  عليه 

الجميع«.
ــعــتــبــر جــمــعــيــة الـــوفـــاق الــوطــنــي مـــن أبـــرز 

ُ
وت

الــجــمــعــيــات املـــعـــارضـــة فــــي الـــبـــحـــريـــن الــتــي 
باإلضافة   ،2011 عــام  االحتجاجات  تصدرت 
»العمل  أخـــرى، مثل  مــعــارضــة  إلــى جمعيات 
الديمقراطي  و»املنبر  الديمقراطي«،  الوطني 
 

ّ
ــم حــل الـــتـــقـــدمـــي«، و»الـــعـــمـــل اإلســــامــــي«. وتــ
األخيرة مع احتجاجات 2011. ويرى مراقبون 
ــــرار مــنــع الــجــمــع بـــن الــعــمــل الــســيــاســي  أن قـ

الـــذي  ــر  ــ بـــالـــوقـــوف وراء االحـــتـــجـــاجـــات، األمـ
أدى في نهاية املطاف، إلــى تدخل قــوات درع 

الجزيرة.
أّدت هــــذه األحــــــداث إلــــى تـــأزيـــم الــعــاقــة بن 
الوقت  فــي  والحكومة،  البحرينية  املعارضة 
ــتـــهـــم فــــيــــه الــــســــلــــطــــات الـــبـــحـــريـــنـــيـــة،  الــــــــذي تـ

املسؤولن من الجانبن، على رأسهم كارتر.
ــعــــودي املـــــرافـــــق لــولــي  ــســ ويــــضــــّم الــــوفــــد الــ
 مــن وزيـــر الخارجية عــادل 

ً
ولــي الــعــهــد، كــا

الــجــبــيــر، ووزيــــر املــالــيــة إبــراهــيــم الــعــســاف، 
ووزيـــــــر الــــتــــجــــارة واالســـتـــثـــمـــار مـــاجـــد بــن 
عبدالله، ووزير الطاقة خالد الفالح، ووزير 
ــــام عـــادل الــطــريــفــي، ورئــيــس  الــثــقــافــة واإلعـ
ــارات الـــعـــامـــة خـــالـــد بـــن عــلــي بن  ــبـ ــتـــخـ االسـ
عــبــدالــلــه الـــحـــمـــيـــدان، ونـــائـــب رئـــيـــس هيئة 

األركان العامة فياض بن حامد الرويلي.
بــن سلمان،  األمــيــر محمد  ــارة  زيـ وتتضمن 
ــــؤون  ــشــ ــ ــلــــس الــ ــجــ ــًا مــ ــ ــــضــ الـــــــــــذي يـــــــــــرأس أيــ
ــات مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ االقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، اجـ
اقتصادي،  طابع  ذات  األميركية،  الحكومة 
كــمــا ســـيـــزور ولــــي ولــــي الــعــهــد الــســعــودي، 
 مـــن واليـــتـــي نـــيـــويـــورك، وكــالــيــفــورنــيــا، 

ً
كـــا

ــتـــمـــاع بــــرجــــال أعــــمــــال ومــســتــثــمــريــن  لـــاجـ
مشروع  تحقيق  حــول  للتباحث  أميركين، 
الــذي يتضمن خطة  رؤيــة السعودية 2030، 
الــتــحــول الــوطــنــي 2020، وتــوقــيــع مــشــاريــع 
اقتصادية، تحقق خطة التحول االقتصادي 
الدولة لحقبة ما بعد  السعودية، لتحضير 

النفط، ومحاولة تنويع مصادر الدخل.
وتــأتــي زيــــارة ولـــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
فـــي لــحــظــة جـــمـــود ســيــاســي فـــي واشــنــطــن، 
مـــع اقـــتـــراب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــيـــة، فــــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  ــيـــركـ األمـ
املــقــبــل. فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــجــه فــيــه أنــظــار 
ــاكـــن الـــبـــيـــت األبـــيـــض  ــــى سـ ــعـــوديـــن، إلـ الـــسـ
الــــعــــتــــيــــد، وســــــــط تــــســــريــــبــــات عــــــن تـــقـــديـــم 
الحزب  مرشحة  لحملة  دعمها،  السعودية 

الوقت  في  كلينتون،  هياري  الديمقراطي، 
ــنـــن،  ــــوم االثـ ــــرة، يـ ــيـ ــ ــــددت فـــيـــه األخـ ــــذي جــ الــ
االتــهــامــات املــوّجــهــة إلـــى الــســعــوديــة، بدعم 
ــي، مــــع دول  ــ ــامـ ــ ــالـــم اإلسـ ــتـــطـــرف فــــي الـــعـ الـ

خليجية أخرى، هي الكويت وقطر.
لطاملا قاربت إدارة الرئيس األميركي، باراك 
أوباما، قضايا املنطقة، من منظوري احتواء 
الــطــمــوحــات الــنــوويــة اإليـــرانـــيـــة، ومــحــاربــة 
ــعــت االتـــفـــاق الـــنـــووي مع 

ّ
اإلرهـــــاب. لــهــذا وق

ــران، وقـــــادت تــحــالــفــًا دولـــيـــًا ضـــد تنظيم  ــ إيــ
»الدولة اإلسامية« )داعش(.

املقاربة تتناقض مع رؤيــة السعودية،  هذه 
الــتــي تــرى فــي الــتــمــدد اإليــرانــي فــي املنطقة 
الــعــربــيــة، خــطــرا يــــوازي وربــمــا يــفــوق خطر 
اإلرهاب، في مقابل رفض مطلق للمليشيات 
ــة إيـــرانـــيـــًا، والــنــشــطــة فـــي الـــعـــراق  املـــدعـــومـ
وسورية، والتي تراها الرياض خطرًا يوازي 
خــطــر »داعـــــش«، فــي مــقــابــل تــعــاون أميركي 
مــــع مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، وإن 
التنظيم،  مــواجــهــة  فــي  مــبــاشــر،  بشكل غير 
ــلـــوجـــة  ــفـ الـ ــارك  ــ ــعــ ــ مــ ــــي  فــ ــــدث اآلن  ــــحـ يـ ــا  ــمــ كــ
الــعــراقــيــة. لــكــن نــقــاط االخــتــاف السعودية 

لتنتقل  املنطقة،  شــؤون  تتجاوز  األميركية 
نفسها،  األميركية  السعودية  العاقات  إلى 
وطــريــقــة الــنــظــر إلــــى الــــريــــاض، مـــن قــاطــنــي 
واشــنــطــن، خــاصــة مــع تنامي الــهــجــوم على 
»التطرف« على  السعودية، واتهامها بدعم 

لسان رئيس الواليات املتحدة.
ــــي الـــعـــاقـــات  ــــورات فـ ــــطـ ــتـ ــ بــــــمــــــوازاة هــــــذه الـ
ــاد الـــحـــديـــث فــي  ــ ــيـــة، عـ ــيـــركـ الـــســـعـــوديـــة األمـ
ــــن صـــلـــة مــفــتــرضــة  الــــــدوائــــــر األمــــيــــركــــيــــة عـ
لــلــســعــوديــة بــهــجــمــات 11 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــــكــــونــــغــــرس  ــــوات  ــــطـ ــــخـ لـ امـــــــتـــــــدادًا   ،2001
األمـــيـــركـــي، لــتــمــريــر قـــانـــون يــتــيــح محاكمة 
الــــســــعــــوديــــة بـــتـــهـــم تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــورط فــي 
ــــدث تـــصـــريـــح أمــيــركــي  ــان أحــ ــ األحـــــــــداث. وكــ
حول هذه األوراق، ما ورد على لسان مدير 
ــالـــة االســـتـــخـــبـــارات املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة  وكـ
»سي آي إيه«، جون برينان، قبل أيام، الذي 
أحــداث  فــي  للسعودية  دور  أي  نفى وجـــود 
ســبــتــمــبــر، قــبــيــل زيــــــــارة ولـــــي ولـــــي الــعــهــد 
ــات املـــتـــحـــدة. وأكــــد  ــ ــواليـ ــ ــى الـ ــ الـــســـعـــودي إلـ
برينان أنه »يؤيد نشر األوراق املحجوبة«، 
التحقيقات بخصوص  »كل  أن  مشّددًا على 
أحداث سبتمبر، تثبت عدم وجود أي عاقة 
بن السعودية، والهجوم«. في الوقت نفسه، 
من املتوقع أن تشمل زيارة ولي ولي العهد 
السعودي، إلى نيويورك، االلتقاء بأمن عام 
األمــم املــتــحــدة، بــان كــي مــون، بعد رفــع اسم 
»التحالف العربي«، والذي تقوده السعودية 
فــي الــيــمــن، مــن القائمة الــســوداء فــي تقرير 

»األطفال والصراع املسلح«.
ب. ر.

ــاهـــل  ــعـ ــــي، الــــــــذي أصــــــــــدره الـ ــنـ ــ ــديـ ــ واملــــنــــبــــر الـ
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  املــلــك  البحريني، 
ــتـــمـــاالت حـــل جمعية  ــًا مـــع احـ ــرًا، تــــوازيــ ــيــ أخــ
الوفاق الوطني، مع تشديد الحكم على األمن 
العام، علي سلمان، يأتي في إطار التضييق 
عــلــى املـــعـــارضـــة فـــي الــــبــــاد، خــصــوصــًا تلك 
الــتــي تحمل طــابــعــًا شــيــعــيــًا، والــتــي تتهمها 

السلطات البحرينية بتأجيج الطائفية.
تأزمًا سياسيًا  البحرين، منذ 2011،  وتشهد 
ــات الـــتـــي  ــاجــ ــجــ ــتــ ــرًا، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة االحــ ــيــ ــبــ كــ
العربي،  الــربــيــع  ثـــورات  مــع  اململكة  شهدتها 
والتي بدأت برفع مطالب إصاحية، تطورت 
الحقًا إلى املطالبة بإسقاط النظام، في الوقت 
الذي اتهمت فيه السلطات البحرينية، إيران، 

املعارضة، بدعم أعمال عنف شهدتها الباد 
الحـــقـــًا، والـــتـــواصـــل مـــع جـــهـــات أجــنــبــيــة، في 
إشارة إلى إيران، وجهات حقوقية غربية. في 
بالتراجع  الحكومة،  املعارضة،  تتهم  املقابل، 
العمل  الـــذي نظم  الــوطــنــي  العمل  عــن ميثاق 
الــســيــاســي فــي الــبــحــريــن، بــاعــتــبــارهــا ملكية 
أمنية  قبضة  واعتماد   ،2001 منذ  دستورية 
حديدية، للتعامل مع االحتجاجات في الباد.

البحرينية  االســتــئــنــاف  مــحــكــمــة  وضــاعــفــت 
لجمعية  الــعــام  األمـــن  بــحــق  بالسجن  حكمًا 
الوفاق، علي سلمان، الشهر املاضي. وحكمت 
ــوات بـــتـــهـــم تــتــعــلــق  ــ ــنـ ــ ــالـــســـجـــن 9 سـ عـــلـــيـــه بـ
و»الترويج  الحكم«،  نظام  »التحريض ضد  بـ
لــتــغــيــيــره بـــالـــقـــوة«، بــاإلضــافــة إلـــى تــرويــجــه 
ــال الــعــنــف  ــ ــمـ ــ ــرر أعـ ــبــ ــاوى مـــتـــطـــرفـــة تــ ــ ــ »دعـ ـــ ــ ــ لـ
والـــتـــخـــريـــب«، بــحــســب الــنــيــابــة الــبــحــريــنــيــة، 
قد  بحرينية  ابــتــدائــيــة  محكمة  كــانــت  بعدما 

حكمت عليه بالسجن ألربع سنوات.
ووّجه املفوض السامي لحقوق اإلنسان، زيد 
رعــد بــن الــحــســن، انــتــقــادات ألوضـــاع حقوق 
اإلنــســان فــي الــبــحــريــن، أمــس الــثــاثــاء، خال 
ـــ 32 ملــجــلــس حقوق  ــدورة الـ ــ افــتــتــاح أعــمــال الـ
اإلنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة. ورد وزيـــر 
الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد 
ــادات، بـــصـــورة غير  ــقــ ــتــ آل خــلــيــفــة، عــلــى االنــ
»تــويــتــر«:  مــوقــع  مــبــاشــرة، عبر حسابه على 
ل مسيرتنا ونهج ملكنا اإلصاحي، 

ّ
»لن نعط

ولن نسمح بتقويض أمننا واستقرارنا، ولن 
نــضــّيــع وقــتــنــا بــاالســتــمــاع لــكــلــمــات مــفــّوض 

ساٍم ال حول له وال قوة«.
بدر...

قانون 
  البحرين

الحكومة 
التونسية 

الجديدة

الــتــي استمرت فــي دعــم االحــتــجــاجــات ضد 
النظام السياسي في البحرين منذ انطاق 
البحرين  عــام 2011.  العربي  الربيع  ثــورات 
تمّيز  فــي تبني رؤيـــة  األولـــى عربيًا  ليست 
مــا بــن الــعــمــل الــديــنــي والــســيــاســي، إذ بــدأ 
الــتــوجــه فـــي املـــغـــرب مــنــذ 2003، بعد  ــذا  هــ
تفجيرات الدار البيضاء، ثم ُرّسخ من خال 
خــطــة »إصـــــاح الــحــقــل الــديــنــي« املــغــربــيــة، 
الديني  العمل  بن  التمييز  تتضمن  والتي 
والنشاط السياسي. وبدأ العمل عليها بعد 
تأييدًا  القــت  الخطوة  هــذه   .2014 منتصف 
بن األحزاب السياسية املغربية، خصوصًا 

املحسوبة على تيارات اإلسام السياسي.
دعــــــــــــوات الـــتـــمـــيـــيـــز بــــــن الــــعــــمــــل الــــديــــنــــي 
ــي 

َ
والــســيــاســي لـــم تــكــن حــكــرًا عــلــى حــكــومــت

ت حركة النهضة 
ّ
املغرب والبحرين. فقد تبن

الــتــونــســيــة، بــزعــامــة راشـــد الــغــنــوشــي، هــذا 
التاريخي،  العاشر  مؤتمرها  فــي  الــتــوجــه، 

الــتــي تــصــدر. وكــتــب عــلــى صفحته الرسمية 
في »فايسبوك« يتساءل »ما معنى أن ندعو 
إلـــى حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة وأكــثــر مــن طــرف 
فـــي الــربــاعــي الــحــاكــم يــريــد أن تــتــشــكــل على 
أســـاس حــكــومــة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، تقودها 
الشعب  إرادة  وتترجم  سياسية،  شخصيات 
ــراع«.  ــ ــتـ ــ ــر عــنــهــا فــــي صـــنـــاديـــق االقـ ــّبـ ــتـــي عـ الـ
وأضـــاف »هـــذا يعّبر إمــا عــن عــدم فهم لفكرة 
للفكرة على  أو هو تطويع  الوطنية  الــوحــدة 

القياس«.
قــد يــكــون كـــام الــطــاهــري مــوجــهــًا بــاألســاس 
غــّيــرت استراتيجيتها  الــتــي  »الــنــهــضــة«  إلــى 
مجلس  اجتماع  وانتهى  جــذريــًا،  الحكومية 
ــــوع املـــاضـــي  ــبـ ــ ــورى الـــحـــركـــة نـــهـــايـــة األسـ ــ ــ شـ
بسلسلة مــن املـــواقـــف الــجــديــدة الــتــي جــاءت 
ــان زعــــيــــمــــهــــا راشـــــــــد الــــغــــنــــوشــــي،  ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ عــ
ورئيس مجلس الشورى الجديد عبد الكريم 
ــد اكــتــفــى  ــان الــغــنــوشــي قـ الـــهـــارونـــي. وإذا كــ
باإلشارة إلى أن »الوضع الطبيعي يستوجب 
الوحدة  حكومة  فــي  ممثلة  الحركة  تكون  أن 

بدر الراشد

ــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــعــديــات 
ّ
تــبــن

قانونية ترّسخ التمييز بن العمل 
الــديــنــي والـــنـــشـــاط الــســيــاســي من 
دون أن يمس هذا الفصل تشريعات الدولة. 
ــوة، بــحــســب مـــراقـــبـــن،  ــطـ ــخـ ــــذه الـ وتــــأتــــي هـ
ــتــــغــــال الــــســــيــــئ لــلــمــنــابــر  كـــنـــتـــيـــجـــة لــــاســ
في  السياسية  الجمعيات  قبل  من  الدينية 
الـــبـــحـــريـــن، وســــط اتـــهـــامـــات مـــن الــحــكــومــة 
معارضة  سياسية  لجمعيات  البحرينية 
تتهم  املقابل،  في  بتبني توجهات طائفية. 
املــعــارضــة املــنــامــة بــالــرغــبــة فـــي إخـــمـــاد أي 
احـــتـــمـــال لـــعـــودة الــــــروح إلـــيـــهـــا، خــصــوصــًا 
املعارضة التي تعّبر عن املكّون الشيعي في 

اململكة.
األخــيــرة  القانونية  التعديات  وتستهدف 
املعارضة  الشيعية  السياسية  الجمعيات 

تونس ـ وليد التليلي

السياسية في  املـــشـــاورات  تــتــواصــل 
تــــونــــس حـــــول الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
بــوتــيــرة مــتــســارعــة، حــيــث تــتــاحــق 
ــواب املــغــلــقــة بــيــنــمــا تــتــوالــى  ــ اجــتــمــاعــات األبــ
ــــف بــــشــــأن تــــصــــورات  ــواقــ ــ ــتـــصـــريـــحـــات واملــ الـ
ــافــــت أن  شـــكـــل الـــحـــكـــومـــة ومـــضـــمـــونـــهـــا. والــ
حول  متفقة  أحيانًا  تبدو  التصريحات  هــذه 
تفاصيل هذه الحكومة، وتبدو أحيانًا أخرى 
ــــول هــيــكــلــتــهــا  حـــامـــلـــة ملــــواقــــف مـــتـــضـــاربـــة حـ
ومــضــامــيــنــهــا وأعــضــائــهــا، وحــتــى رئيسها. 
لكن سلسلة االجتماعات املنعقدة حتى اآلن، 
املعلنة والسرية، تؤكد أنها لن تكون حكومة 
وحدة وطنية، كما هو متعارف، تحديدًا لجهة 

جمعها أكبر عدد من األحزاب واملنظمات.
وتشير املعطيات إلى أن الحكومة قد تقتصر 
على نفس األحزاب األربعة املشكلة لائتاف 
ــاق،  ــ الـــحـــاكـــم )نـــــــداء تــــونــــس، والـــنـــهـــضـــة، وآفــ
إثراؤها  يتم  وربما  الحر(  الوطني  واالتحاد 
بمشاركة أحزاب أخرى، ال وزن كبيرا لها في 
أيضًا  وربما  السياسية.  الساحة  أو  البرملان 
يــتــم إشــــراك بــعــض الشخصيات الــقــريــبــة من 

قوى سياسية أو منظمات وطنية. 
وعلمت »العربي الجديد« أن أحزاب االئتاف 
األربـــــعـــــة شــــرعــــت بـــمـــنـــاقـــشـــة إعــــــــادة هــيــكــلــة 
الــحــكــومــة فـــي اجــتــمــاع أول نــهــايــة األســبــوع 
املاضي، وسيتلوه اجتماع ثاٍن اليوم األربعاء. 
مــنــظــمــة  مـــشـــاركـــة  األول  ــتــــمــــاع  االجــ وشـــهـــد 
أربــــاب الــعــمــل، الــتــي أعــلــنــت أنــهــا لــن تــشــارك 
في الحكومة. وكان ُيفترض أن يحضر أيضًا 
العام التونسي للشغل،  ممثلون عن االتحاد 
غــيــر أنـــهـــم تــغــيــبــوا عـــن االجـــتـــمـــاع. وعــلــمــت 
»العربي الجديد« أن النقابة غاضبة من سير 
بالعمل  تتعلق  ال  أنــهــا  وتعتبر  املـــشـــاورات، 
عــلــى تشكيل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، وأنــهــا 
اخــتــارت أحــزابــًا دون أخــــرى، وربــمــا تقتصر 
على أحـــزاب االئــتــاف نفسها. ولــهــذا السبب 
بــمــشــاورات  معنية  ليست  أنــهــا  تعتبر  فــهــي 
السبت  يــوم  كهذه، ورفضت حضور اجتماع 
املـــاضـــي، مــع مــســتــشــاري الــرئــيــس التونسي 
الباجي قائد السبسي واألحــزاب األربعة في 

قصر قرطاج.
ولم يخف نائب األمن العام لاتحاد، سامي 
الـــطـــاهـــري، مــوقــفــه مـــن بــعــض الــتــصــريــحــات 

فصل  »النهضة«  وحسمت  املاضي.  الشهر 
ل  ــاســـي، وتـــحـــوُّ ــيـ الـــعـــمـــل الـــديـــنـــي عــــن الـــسـ
ــاســــي، لــتــرســيــخ  ــيــ ــة إلــــــى حــــــزب ســ ــركــ الــــحــ
استقال العمل السياسي، وتتويج لدعوات 
الــحــركــة الــســابــقــة، إلبـــعـــاد املــنــابــر الــديــنــيــة 
الدينية  املنابر  عن السياسية، حفاظًا على 

واملجال السياسي، على حّد سواء.
ــبـــحـــريـــن، أصــــــدر الــعــاهــل  بــــالــــعــــودة إلـــــى الـ
البحريني، امللك حمد بن عيسى آل خليفة، 
في 11 يونيو/حزيران الحالي، قانونًا يمنع 
والــديــنــي.  السياسي  العمل  بــن  مــا  الجمع 
ونّص القانون الذي ينظم عمل الجمعيات 
الـــســـيـــاســـيـــة، عـــلـــى أال يـــتـــم الـــجـــمـــع مــــا بــن 
»االنتماء للجمعية واعتاء املنبر الديني«.

وأكد القانون أن »طريقة وإجــراءات تكوين 
قــيــاداتــهــا على  واخــتــيــار  الجمعية  أجــهــزة 
الــديــنــي أو  أال يــكــونــوا مــمــن يعتلي املــنــبــر 
االشـــتـــغـــال بــالــوعــظ واإلرشـــــــاد والــخــطــابــة 
ولـــو مــن دون أجـــر، ومــبــاشــرتــهــا نشاطها، 
أساس  على  بأعضائها  عاقاتها  وتنظيم 
ــتــــصــــاصــــات  ــــي، وتــــحــــديــــد االخــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ديـ
ــة واإلداريــــــــــــة ألي مــن  ــيــ ــالــ الـــســـيـــاســـيـــة واملــ
ــع  ــ ــع كـــفـــالـــة أوسـ ــ ــادات، مـ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ األجـــــهـــــزة وال
ــل هــذه  مـــدى لــلــمــنــاقــشــة الــديــمــقــراطــيــة داخــ
األجـــهـــزة«. كــمــا تــم تــعــديــل مـــادة أخـــرى من 

فــإن  االنــتــخــابــي«،  الــوطــنــيــة بحسب حجمها 
تــصــريــحــات الــهــارونــي كــانــت أكــثــر وضــوحــًا 
ودقة. ولفت الهاروني إلى ضرورة األخذ بعن 
االعتبار الوزن السياسي لحركة النهضة في 
تركيبة هذه الحكومة، لكنه شّدد أيضًا على 
أنها الحزب األول في البرملان، ملمحًا إال أنها 

ــواد قــــانــــون الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة فــي  ــ مــ
البحرين، ينص على »أال يجمع العضو بن 
الديني  املــنــبــر  واعــتــاء  للجمعية  االنــتــمــاء 
والخطابة  واإلرشـــاد  بالوعظ  االشتغال  أو 
ولـــو مــن دون أجـــر، وفـــي جميع األحــــوال ال 
يــجــوز الــجــمــع بـــن املــنــبــر الــديــنــي والــعــمــل 

السياسي«.
ما يمّيز هذه الخطوات، وفقًا ملراقبن، أنها 
صريحة  عــلــمــانــيــة  ــة  رؤيــ بتبني  تتعلق  ال 
تفصل ما بن الدولة والدين، وإنما تهدف 
املجال  فــي  الدينية  املنابر  إقــحــام  منع  إلــى 
السياسي، من خال منع الجمع بن وظائف 
ــرى ســيــاســيــة، فــي الــوقــت الــذي  ديــنــيــة وأخــ
الــديــن  تعتبر  أن  الــدولــة  لتشريعات  يمكن 

مصدرًا من مصادر التشريع في الدولة. 
ــانـــون يــهــدف  ــقـ ــبـــن أن الـ ــراقـ ويـــــرى أحــــد املـ
ــــى إلـــى »مــنــع الــجــمــع بن  فـــي الـــدرجـــة األولـ
الــعــمــل الــســيــاســي واملـــنـــبـــر الـــديـــنـــي بشكل 
أن يجمع عضو مجلس  يمكن  فا  مباشر، 
الــــنــــواب أو عـــضـــو جــمــعــيــة ســيــاســيــة بــن 
نــشــاطــه الــســيــاســي وبـــن كــونــه خطيبا في 
املراقب  هــذا  ويعتبر  حسينية«.  أو  مسجد 
إلى  بــاإلضــافــة  تنظيميًا،  ُبــعــدًا  للقانون  أن 
تطبيق  يتم  أن  ُيتوقع  إذ  السياسي،  البعد 
يــكــون  أن  ــنـــع  »مـ ــــال  خـ مــــن  أواًل،  ــانـــون  الـــقـ
خـــطـــبـــاء املــــســــاجــــد، أو شـــاغـــلـــو الـــوظـــائـــف 
الدينية، وَمن في حكمهم، من أن يكون لهم 

صفة سياسية«.
ــه فــي أن الـــقـــرار »نـــواة  ويــشــّكــك املـــراقـــب ذاتــ
لــنــظــام عــلــمــانــي« بــالــبــحــريــن، عــلــى اعــتــبــار 
السياسية،  باملمارسة  »يتعلق  القانون  أن 
ال أنـــظـــمـــة وتـــشـــريـــعـــات الـــــدولـــــة«، لــكــنــه لــم 
يستبعد أن تتم محاسبة »من يشغل املنبر 
الـــديـــنـــي لـــطـــرح قــضــايــا ســيــاســيــة«. ويـــرى 
البحرين  فــي  »أوســاطــا سياسية  هــنــاك  أن 
دفعت باتجاه القرار، ومؤيدة له، خصوصًا 
ــالــــي«. ويــضــيــف  فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الــــحــ
أن »الـــخـــلـــط بــــن املـــنـــبـــر الـــديـــنـــي والــعــمــل 
ر في الدين والسياسة، ووصل 

ّ
السياسي أث

تحّولت  حتى  فيها،  مبالغ  مستويات  إلــى 
كل املناسبات الدينية إلى سياسية«.

وأّكــــــد وزيـــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســامــيــة 
واألوقــاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، 
الجمع بن  أن منع  في تصريحات سابقة، 
العمل الديني والسياسي يأتي ملنع »طأفنة 
على  الطائفي  البعد  إدخــال  أي  السياسة«، 
املمارسة السياسية. واعتبر أن رجال الدين 
ــوا فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة،  ــدمـ ـــخـ

ُ
ــت »اسـ

والناس دخلت االنتخابات بفتوى وخرجت 
بأخرى«.

ــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســامــيــة  ــ ونـــفـــى وزيـ
البحريني، في أحد تصريحاته،  واألوقــاف 
أن يــكــون الــقــانــون يــعــنــي فــصــل الـــديـــن عن 
ــدًا أن الـــبـــحـــريـــن »مــمــلــكــة  ــؤكــ ــة، مــ ــيـــاسـ الـــسـ
الــديــن عن  عربية إســامــيــة، ال يمكن فصل 
القانون يهدف  أن  السياسة فيها«. واعتبر 
إلى »عدم الخلط بن املؤسسات السياسية 
والــديــنــيــة«. وأكــد وزيــر الــعــدل أمــام مجلس 
ــار  ــايــــو/أيــ ــنـــي، فــــي 17 مــ ــبـــحـــريـ ــنـــــواب الـ الـــ
املاضي أن »رجل الدين عليه أن يختار بن 
أمــَريــن، إمــا أن يعمل في الوعظ والــديــن، أو 

في السياسة«.
وكـــان مــن أبـــرز املــعــارضــن للقانون، عضو 
ــادل املــــــعــــــاودة، أحـــد  ــ ــ مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، عـ
مـــؤســـســـي جــمــعــيــة األصـــــالـــــة اإلســـامـــيـــة، 
ــــي الـــبـــحـــريـــن.  املـــمـــثـــلـــة لـــلـــتـــيـــار الـــســـلـــفـــي فـ
ــاء املــــــــــداوالت حـــول  ــنــ ــر املـــــعـــــاودة أثــ ــبـ ــتـ واعـ
ــنــــواب، مـــايـــو/أيـــار  الـــقـــانـــون فـــي مــجــلــس الــ
الدين  »فصل  لـ مقدمة  القانون  أن  املــاضــي، 
عــن الــســيــاســة«، مــؤكــدًا أنـــه »يــتــعــارض مع 
الدستور واملــيــثــاق«، في إشــارة إلــى ميثاق 
العمل الوطني الذي ينظم العمل السياسي 
في البحرين منذ 2001. ولم تصدر تعليقات 
مـــن الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة في 
الوقت  في  الجديد،  القانون  البحرين حول 
الـــــذي نــشــطــت فــيــه املــطــالــبــة بــــاإلفــــراج عن 
األمن العام لجمعية الوفاق املعارضة، علي 

سلمان.

لن تقبل بأقل من ذلك. وأضاف الهاروني أنهم 
كانوا يتوقعون مجرد تحسينات وتغييرات 
عــلــى حــكــومــة الــصــيــد، مــع اإلبــقــاء عــلــيــه، لكن 
ورئــيــس  جــديــدة  بحكومة  يتعلق  اآلن  األمـــر 
جــديــد، وهــو مــا ستبحثه الــحــركــة فــي األيــام 
املــقــبــلــة وتــعــلــن عـــن مــوقــفــهــا مــنــه فـــي الــوقــت 
املناسب. وقــال الــهــارونــي إن بعض األحــزاب 
الـــتـــي ال تــحــتــل املـــرتـــبـــة األولــــــى فـــي الــبــرملــان 
رئيس  اســم  حــول  مقترحاتها  تقديم  بــصــدد 
الحكومة، لكن »النهضة« لم تفعل ألنها تؤمن 

بالوفاق وبفكرة الوحدة الوطنية.
ويبدو موقف الحركة الجديد، إذا أصرت عليه 
إلـــى نــهــايــة املــفــاوضــات، مــربــكــًا للمفاوضات 
برمتها، وقد يمهد لتغييرات هامة في املشهد 
. مــوقــف الـــهـــارونـــي وكــذلــك 

ً
الــســيــاســي كـــامـــا

الغنوشي، لم يكن موقفًا شخصيًا، وإنما جاء 
إثر انتهاء مجلس الشورى الجديد بتوازناته 
الجديدة التي أفرزها مؤتمر النهضة«، وهو 
مــا يعني أنــه املــوقــف الــرســمــي للحركة الــذي 
أصبح ال يخجل من اإلعان أنه الحزب األول 
الحكومة  املشاركة في  زمــن  البرملان، وأن  في 
بوزير واحــد من أجــل »استمرار الــتــوازن« قد 
ى، وال بد من إعادة التقسيم وفق التوازنات 

ّ
ول

ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــوقــــف حــ ــــدو مــ ــبـ ــ الــــحــــالــــيــــة. ويـ
مناقضًا بشكل جــذري ملواقف حليفها حزب 
نـــداء تــونــس، الـــذي لــم يـــرّد إلــى حــد اآلن على 
هذه املواقف الجديدة، لكن الرئيس التونسي 
قــد يــكــون أنــصــت جــيــدًا لحليفته )الــنــهــضــة( 
التي تطالب بحضور الئق بوزنها السياسي 
السبسي  عاينه  الـــذي  األمـــر  وهــو  والشعبي، 
بــنــفــســه فـــي افــتــتــاح مــؤتــمــر الــحــركــة أخـــيـــرًا. 
ــــام خـــيـــارات  ــر الــســبــســي أمـ ــ ويــجــعــل هــــذا األمـ
مــــحــــدودة، إمــــا يــقــبــل بـــالـــوضـــع الـــجـــديـــد، أو 
يرفض وهو األرجــح، مع ما يعنيه هذا األمر 

من تغيير التحالفات بشكل جذري.
ويبقى التساؤل عّما إذا ما كانت »النهضة« 
الوطنية  الوحدة  مبادرة حكومة  من  شعرت 
حولها،  تستشر  ولــم  السبسي،  أطلقها  التي 
وقامت  تجاهها،  غير سليمة  نــوايــا  بــوجــود 
بــخــطــوات اســتــبــاقــيــة تــصــعــيــديــة ال تدفعها 
إلـــى الـــخـــروج مـــن الـــبـــاب الــصــغــيــر بـــل تــخــرج 
يعكسه  بحق  تطالب  ألنها  إرادتــهــا  بمحض 
تــرفــع من  الــحــركــة  أن  أو  الــبــرملــانــي،  التمثيل 
ســقــف املــطــالــب لــتــحــســن شــــروط الــتــفــاوض 
ــفـــاء بـــــدور »املــــشــــارك الــلــطــيــف«،  وعـــــدم االكـــتـ
التحالف  بــدايــة  قــواعــدهــا منذ  الـــذي ترفضه 
ــك، لـــم تــتــوضــح  ــ ــداء«. فـــي مــــــوازاة ذلـ ــ ــنـ ــ مـــع »الـ
مــواقــف أحــــزاب املــعــارضــة بشكل كــامــل حــول 
هذه املبادرة التي قبلتها مبدئيًا لرفع الحرج 
السياسي الذي »وّرطها« السبسي فيه، لكنها 
بقيت مرتبكة إزاء املبادرة، وتعمل حاليًا على 

صياغة موقف أكثر وضوحًا.
وأعـــلـــنـــت أهــــم األحـــــــزاب املـــعـــارضـــة، الــجــبــهــة 
الشعبية والحزب الجمهوري واملسار وحركة 
الشعب، أنها بصدد »شرح موقفها من األزمة 
التي تعيشها الباد ومقترحاتها لتجاوزها، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــوقــفــهــا مـــن مـــبـــادرة رئــيــس 
وحــدة  حكومة  لتكوين  الــداعــيــة  الجمهورية 
وطنية«. ُيضاف إلى ذلك تكوين فريق خبراء 
يضم كــفــاءات من مختلف األحـــزاب لصياغة 
ورقـــــــة عـــمـــل مـــشـــتـــركـــة تــتــضــمــن اإلجـــــــــراءات 
املتفق عليها من  األولــويــات  لتنفيذ  العاجلة 

أجل إنقاذ الباد.
االتحاد  بموقف  شبيهًا  التحرك  هــذا  ويبدو 
ــذي أعــــلــــن عــن  ــ ــ الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، الـ
برنامجه لإنقاذ، دون املشاركة في الحكومة، 
ــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــيـــر أن املـــعـــلـــومـــات الــ غـ
ــزاب  ــ ــذه األحـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تـــؤكـــد أن هــ
بــصــدد الــتــنــســيــق املــحــكــم، حــتــى ال يــتــم شق 

صفوفها.

ُحكم على األمين العام للجمعية علي سلمان بالسجن 9 سنوات )مروان نعماني/فرانس برس(

لكل من الغنوشي والسبسي حساباته السياسية )أمين االندولسي/األناضول(

عادل المعاودة: القانون يتعارض مع الدستور )محمد الشيخ/فرانس برس(

يرى مراقبون 
أن قانون البحرين 

الجديد الذي ينّص 
على التمييز بين 

العمل الديني 
والسياسي ال يتبنى 

رؤية علمانية، 
بحكم أنّه ال يتعلّق 
بأنظمة وتشريعات 

دولة، بل يهدف إلى 
منع إقحام المنابر 

الدينية واستغاللها 
في ميدان العمل 

السياسي بشكل 
عام

لم تتأخر القوى السياسية في بدء تحديد مواقفها من مبادرة تشكيل 
الحكومة الجديدة، لتكون صيغة الحكومة النهائية والتغييرات رهن 

نتائج المشاورات وحسم القوى خياراتها بالمشاركة من عدمها
متابعةقضية

تمييز العمل الديني عن 
السياسي ال يعني العلْمنة

حسابات سياسية تمّهد 
لتغييرات كبيرة

تحليلالحدث

أسبوع 
جديد لرجب
قررت النيابة العامة في 

المنامة توقيف المعارض، 
الناشط الحقوقي نبيل 

رجب، لمدة أسبوع على 
ذمة التحقيق »بتهمة 
بث وإذاعة أخبار كاذبة 

من شأنها النيل من هيبة 
الدولة«، بحسب ما نقلت 

وكالة »األناضول« عن 
الحساب الخاص لرجب 
على موقع التواصل 

االجتماعي »تويتر« أمس.

المعاودة: القانون 
مقدمة لـ»فصل الدين 

عن السياسة«

تطالب »النهضة« بتمثيل 
في الحكومة بحسب 

حجمها االنتخابي

القانون يمنع إدخال 
البعد الطائفي على 

الممارسة السياسية

تصّدرت جمعية الوفاق 
احتجاجات 2011 الُمطالبة 

بإسقاط النظام

من المتوقع أن 
يلتقي بن سلمان األمين 

العام لألمم المتحدة

النقابة غاضبة من سير 
المشاورات التي تقتصر 

على االئتالف

ينذر قرار محكمة بحرينية 
بتجميد أنشطة جمعية 

الوفاق الوطني البحرينية 
المعارِضة، بانتظار 

الموافقة على طلب 
حلّها، بتفاقم األزمة 

السياسية في المملكة

تأتي زيارة ولي ولي 
العهد السعودي 

محمد بن سلمان، إلى 
أميركا، بعد إعالن »رؤية 
السعودية لعام 2030« 

وفي ظل جمود 
سياسي بواشنطن
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إريتريا ـ إثيوبيا: صراع القرن

حرب ال تنتهي 
على البحر األحمر

ليبيا: حسم بطيء في سرت

مالمح انفراجات يمنية

ال تزال الجبهة 
اإلريترية اإلثيوبية مشتعلة 

منذ العام 1961

بيار عقيقي

األنظــار  تحّولــت  االثنــن،  فجــر 
األفريقــي،  القــرن  منطقــة  إلــى 
اإلريتريــة  الحــدود  إلــى  تحديــدًا 
اإلثيوبية، بعد اندالع اشتباكات عنيفة على 
جبهــة تســورونا، الواقعة في سلســلة جبلية 
مشــتركة بن البلدين. ونقلت وســائل اإلعالم 
العاملية عن الطرفن أن عددًا كبيرًا من القتلى 

سقط، من دون تحديد األرقام النهائية.
اإلثيوبيــة  اإلريتريــة  الجبهــة  كانــت  لطاملــا 
مشــتعلة، منــذ العــام 1961، أي التاريــخ الــذي 
خاضعــة  كانــت  التــي  إريتريــا،  فيــه  بــدأت 
اســتقاللها،  لنيــل  اإلثيوبــي، حربهــا  للحكــم 
اإليطالــي  االســتعمار  عصــر  انتهــاء  بعــد 
لــت معركــة االســتقالل، حربــان 

ّ
للبلديــن. تخل

بــن  األولــى  دامــت  إريتريــا،  فــي  أهليتــان 
عامــي  بــن  والثانيــة  و1974،   1972 عامــي 
1980 و1981. أدت الحربــان األهليتــان اللتــان 
بدأتا بخلفيات دينية، بن مســلمي الســاحل 
اإلريتــري ومســيحيي الجبــال، إلــى ســيطرة 
الشــعبية لتحريــر إريتريــا«، وهــو  »الجبهــة 
أفورقــي.  إســياس  يقــوده  ماركســي  تنظيــم 
الحقــا تحــّول أفورقــي إلــى زعيــم وطنــي فــي 
عــن  إريتريــا  اســتقالل  إعــالن  مــع  البــالد، 
إثيوبيــا رســميا وفقــا الســتفتاء شــعبي، فــي 
العام 1993، بعد سنوات من اعتماد »الجبهة 

خصوصــا علــى جبهــات تســورونا وبادمــي 
وبــوري. انتهت الحــرب بعد توقيع الجانبن 
الــذي  العــام 2000،  فــي  الجزائــر  اتفــاق  علــى 
نــّص علــى تكليــف قــوات حفظ الســالم من 60 
دولة، بحفظ األمن في »منطقة آمنة مؤقتة«، 
على مساحة 25 كيلومترًا بن الجانبن. كما 

منحــت محكمــة العــدل الدولية فــي الهاي في 
 في منطقة بادمي، 

ّ
العام 2002، إريتريا الحق

لكن ذلك لم يؤدِّ إلى خروج القوات اإلثيوبية 
لتجــّدد  مفتوحــة  األبــواب  تــرك  مــا  منهــا، 
الحرب في أي لحظة بن البلدين، كما حصل 
فجــر االثنــن، وكاد أن يحصــل في ســبتمبر/ 

أيلول من العام املاضي.
تدخلــت دول عــدة، خصوصــا العربيــة منهــا، 
ملنــع تجــّدد الحرب بــن البلدين، وعملت قطر 
تحديــدًا علــى بنــاء عالقــة قويــة مــع إريتريــا 
وإثيوبيا، وعلى الرغم من عدم نجاح الدوحة 
إال  اإلثيوبــي،  اإلريتــري  امللــف  فــي  بالكامــل 
أنهــا نجحــت بنشــر املئــات مــن جنودها على 
الحدود بن إريتريا وجيبوتي، بعد خالفات 

فــي  ــع 
ّ
ُوق باتفــاق  انتهــت  بينهمــا،  حدوديــة 

الدوحة في العام 2010.
ال يبــدو أن االشــتباكات األخيــرة بن البلدين 
علــى  أو  سياســيا،  قدمــا  باألمــور  ســتدفع 
صعيــد تطبيــق إثيوبيــا قرار الهــاي، فأديس 
أبابــا تعمــل مــن دون كلــل علــى االنتهــاء مــن 
أعمال سّد النهضة على نهر النيل، املفترض 
أن يؤدي لنقلة نوعية في االقتصاد اإلثيوبي، 
إريتريــا،  علــى  بالضغــط  لهــا  يســمح  مــا 
لناحيــة مّدهــا باملــاء ألغراضهــا الزراعيــة، أو 
بالكهربــاء، وفقــا للطاقــة التــي سيســتولدها 
الســّد. وقــد تكــون حــرب تســورونا الخاطفــة 
قبــل يومــن، مجــّرد تمهيــد لحــرب مقبلــة فــي 

بادمي، تستبق اكتمال إنشاء السّد.

8
سياسة

ال يبدو أن االشتباكات 
األخيرة بين إريتريا وإثيوبيا 

في منطقة تسورونا 
الحدودية ستكون مجرد 

جولة عابرة في التاريخ 
الطويل للحروب 

البينية

تحّولت المعارك إلى مواجهات داخل األحياء )فرانس برس(

تفاؤل ولد الشيخ ظهر في بيان أعلنه فجر أمس )فرانس برس(

منطقة بادمي تترقب انتقال الحرب إليها )فرانس برس(

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

الليبــي  الرئاســي  املجلــس  قــوات  تواصــل 
لتطهيرهــا  ســرت  مدينــة  داخــل  تقّدمهــا 
)داعــش(،  اإلســالمية«  »الدولــة  تنظيــم  مــن 
لكــن بشــكل بطــيء، مــع تحــّول املعــارك إلــى 
فيمــا  الســكنية،  األحيــاء  داخــل  مواجهــات 
دعــا رئيــس حكومــة الوفــاق، فائــز الســراج، 
الليبيــن إلــى التوّحــد خلــف قواتــه. وجاءت 
األمــن  مجلــس  كان  فيمــا  التطــورات  هــذه 
الدولــي يعقد جلســة حــول ليبيا، ليل أمس، 
ع دبلوماســيون لوكالــة »فرانس برس« 

ّ
توق

أوروبيــة  بحريــة  عمليــة  يجيــز خاللهــا  أن 
قبالة ســواحل ليبيا، ملراقبة حظر األســلحة 

املفروض على هذا البلد منذ عام 2011. 
أمــا عــن التطــورات علــى األرض فــي ســرت، 
»البنيــان  قــوات  باســم  املتحــدث  فأفــاد 
باســتمرار  الغصــري،  محمــد  املرصــوص«، 
فــي  مــع تغّيــر  املعــارك داخــل مدينــة ســرت 
قــوات املجلــس  لــدى  القتــال  اســتراتيجيات 
»العربــي  لـ الغصــري  وأوضــح  الرئاســي. 
ســرت  فــي  األخيــرة  »املعــارك  أن  الجديــد«، 
أجبرتنــا علــى التقــدم ببــطء بســبب كونهــا 
بــاع تنظيــم 

ّ
داخــل األحيــاء الســكنية، مــع ات

والقناصــة«.  املفخخــات  تكتيــكات  داعــش 
ولفــت إلــى أن »مقاتلــي التنظيم محاصرون 
بــن  الســكنية املتفرعــة  اآلن داخــل األحيــاء 
طريــق الشــط البحــري والطريــق الســاحلي 
وسط املدينة، وهي قرابة ستة أحياء«، الفتا 
إلــى أن »التنظيــم يســتغل مبانــي حــي دبــي 

العليــا واملطلــة علــى منطقــة املينــاء بشــكل 
أساسي لنشر قناصته على أسطحها«.

وشــدد الغصري على أن »البطء في تقّدمنا 
ال يعنــي العجــز ولكــن طبيعــة أرض املعركة 

التعامــل  علينــا  تحتــم  الحالــي  الوقــت  فــي 
مــع كل حــي علــى حــدة، حفاظــا علــى حيــاة 
جنودنــا«، مشــيرًا إلــى أن قــوات الرئاســي ال 
تســتطيع قصف املباني السكنية باملدفعية 
ممتلــكات  علــى  حفاظــا  الجــو  ســالح  أو 
األهالي. وأضاف: »لقد سيطرنا على العديد 
مــن املبانــي وأســرنا بداخلهــا العشــرات مــن 
مقاتلــي التنظيــم، مــن بينهــا مقــر صنــدوق 
التــي  األيتــام،  ودار  االجتماعــي  التضامــن 
حّولهــا التنظيــم إلــى مخــزن للذخيــرة، كمــا 
أجــزاء  علــى  والســيطرة  التقــّدم  مــن  تمّكنــا 
مــن الحــي الســكني األول والثانــي، وأيضــا 
 للتنظيــم الكثيــر مــن 

َ
حــي الــدوالر، ولــم يبــق

األحيــاء الســكنية«. مــن جهتــه، دعــا الســراج 
فــي  حكومتــه  قــوات  دعــم  إلــى  الليبيــن 

معركتها الستعادة مدينة سرت. 
صفحــة  نشــرته  متلفــز  خطــاب  فــي  وقــال 
أمــس  »فيســبوك«،  موقــع  علــى  حكومتــه 
فــي  أبنائنــا  انتصــارات  »نبــارك  الثالثــاء: 
ســرت  تحريــر  معركــة  فــي  القتــال  جبهــات 
وتطهيرهــا مــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية«، 
إنجــازات  مــن  يحــدث  »مــا  أن  إلــى  مشــيرًا 
يكــون  أن  يســتحق  الجبهــات  هــذه  علــى 
نموذجــا ملشــروع وطني ملحاربــة اإلرهاب«، 
داعيــا الليبيــن إلــى أن »يلتفــوا« حــول هــذا 

»املشروع الوطني ملحاربة تنظيم الدولة«.
فــي ســياق آخــر، قــال الســراج إن الجماعــات 
تفاقــم  فــي  تســهم  ليبيــا  فــي  املســلحة 
مشــاكل إمــدادات الكهربــاء، بضغطهــا علــى 
مســؤولي التوزيــع ملنــح األفضليــة لألحيــاء 
انقطــاع  أن  وأوضــح  عليهــا.  تســيطر  التــي 
فنيــة  إلــى مشــاكل  الكهربــاء يرجــع جزئيــا 
وماليــة وأن بعــض املحطــات تضــررت جراء 
االشــتباكات. أما عن مشــكلة الســيولة، التي 
أن  إلــى  الســراج  تواجههــا حكومتــه، فلفــت 
أصــدرا  املركــزي  والبنــك  الوفــاق  حكومــة 
خطابات ائتمان ورفعا مخصصات العملة 
األجنبية، وطبعا املزيد من األوراق النقدية. 
وتابع أن حل املشــكلة يحتاج وقتا، متوقعا 

نتائج إيجابية قريبا.
قــوات  بدعــم  الســراج  مطالبــة  وتأتــي 
حكومته، التي تقاتل »داعش«، فيما ال يزال 
االنقســام يلف الســاحة الليبية، مع انتشــار 
جماعــات متعــددة ال تــزال ترفض الخضوع 
قائــد  أبرزهــا  الوفــاق،  حكومــة  لســلطة 
»عملية الكرامة« خليفة حفتر، الذي ال يزال 
يســيطر علــى عــدة مناطــق فــي شــرق البــالد 
ويحظــى بدعــم برملــان طبــرق. ولــم تنخــرط 
قوات حفتر في معارك سرت على الرغم من 
أنهــا كانــت قد أعلنت ســابقا أنها تتجه إلى 
املدينــة لقتــال »داعــش«. وتعليقــا على تقّدم 
قــوات املجلــس الرئاســي فــي ســرت، اكتفــى 
باســم  املتحــدث  املســماري،  أحمــد  العقيــد، 
قوات حفتر، بالقول لوكالة »فرانس برس«: 
»نتابع الحرب في سرت وننظر ونرى ولكل 

حادث حديث«.

الكويت ـ صنعاء، العربي الجديد

مالمــح  أخيــرًا،  اليمنيــة  املشــاورات  تشــهد 
انفراجــات جزئيــة، بعــد اجتمــاع مباشــر عقد 
رئيســي  بــن  الكويــت،  فــي  الثالثــاء،  أمــس 
امللــك  عبــد  واالنقالبيــن،  الشــرعية  وفــدي 
املخالفــي وعــارف الــزوكا، تزامــن مــع إعــالن 
الناطق باســم الحوثين، محمد عبد الســالم، 
إفــراج جماعتــه عــن 57 ســجينا فــي محافظــة 
عمــران شــمال اليمــن. وكان املبعــوث األممــي 
إلــى اليمــن، إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، قــد 
اســتبق اللقاء، بإعالنه أن »مشــاورات السالم 
لجنــة عســكرية  تشــكيل  فــي  بالبحــث  بــدأت 
اإلجــراءات«.   مختلــف  علــى  تشــرف  وأمنيــة 
وأوضح ولد الشيخ، في بيان صحافي، فجر 
أمــس الثالثــاء، أن »الجلســة التــي عقدهــا مــع 
رؤســاء الوفديــن، يــوم اإلثنن، تطرق النقاش 
فيها إلى األمور العســكرية واألمنية، بما في 
ذلــك ضــرورة تشــكيل لجــان عســكرية وأمنية 
لإلشراف على أية إجراءات أمنية يتم االتفاق 
عليها«. ولفت إلى أن »االجتماع كان إيجابيا 
وتركز النقاش على إحدى القضايا املحورية 
لحــل األزمــة«. وأثنــى املبعــوث األممــي علــى 
جماعــة »أنصاراللــه« )الحوثيــن( إلفراجهــا 
عــن 130 مــن املعتقلــن في محافظة إب، داعيا 
األطراف إلى »اإلفراج عن أكبر عدد ممكن من 

املحتجزين في أقرب وقت ممكن«.
وأعــرب عــن »إدانتــه القويــة« أليــة »اعتقــاالت 
وهــي  للمنــازل،  تفجيــر  أو  قانونيــة  غيــر 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  مــع  تتنافــى  أمــور 
اليمنيــة«.  واألخــالق  القيــم  ومــع  اإلنســان 
وقــال ولــد الشــيخ أحمــد إن »الطريــق للســالم 
، لكنــي أعــّول علــى التــزام 

ً
لــم يكــن أبــدًا ســهال

تلــك  مّهــد 
ُ
ت بإيجــاد حلــول عمليــة،  األطــراف 

الحــرب  إلنهــاء  ثابــت  اتفــاق  نحــو  الطريــق 

وفتــح صفحــة جديــدة فــي تاريــخ اليمن«. من 
جانبــه، قــال نائــب وزيــر الخارجيــة الكويتي، 
الســالم  »مشــاورات  إن  الجاراللــه،  خالــد 
طــرح  بعــد  اليمنيــة دخلــت مرحلــة مختلفــة 
أفكار وآراء ومبادرات تسهم في دفع الجهود 
السياســي  الحــل  إلــى  للتوصــل  املبذولــة 
املنشــود في اليمن«. وأضاف في تصريحات 
صحافيــة، نقلتهــا وكالــة »كونــا« الكويتيــة«، 
االتجــاه  فــي  تســير  الســالم  »مشــاورات  أن 

الصحيح«.
أن يســفر  فــي  األمــل  عــن  اللــه  الجــار  وأعــرب 
هــذا التطــور اإليجابــي عــن توصــل األطــراف 
اليمنيــة إلــى التوافــق املطلــوب، الذي تنتظره 
ارتيــاح  بــكل  الســالم. وقــال: »نلمــس  أطــراف 
فــي  اليمنيــة  األطــراف  جميــع  اســتعداد 
حــل  إلــى  التوصــل  إلــى  املتعــددة  اتهــم  لقاء

سياسي يحقن دماء أشقائنا في اليمن«.
تــل 4 أشــخاص بينهــم مدنيــان، 

ُ
ق ميدانيــا، 

فــي قصف شــنه الحوثيــون وحلفاؤهم على 
الحكوميــة  للقــوات  أحيــاء ســكنية ومواقــع 
اليمنيــة، فــي تعــز. كمــا ذكــرت وكالــة األنبــاء 
اليمنيــة الرســمية »ســبأ«، أمــس، أن »مواقــع 
فــي  الشــعبية  واملقاومــة  الوطنــي،  للجيــش 
تعز، تعرضت لقصف الحوثين، مما أســفر 
القــوات  عناصــر  مــن  عنصريــن  مقتــل  عــن 
الحكومية، وإصابة 8 آخرين بجروح«. وفي 
تل مســلحان من الحوثين، 

ُ
ســياق متصل، ق

اليمنــي،  الجيــش  مــع  مواجهــات  فــي 
و»املقاومــة الشــعبية«، بمحافظة »الجوف«، 
شــمالي البــالد. وقــال مصدر فــي »املقاومة«، 
»مســلحي  إن  »األناضــول«،  لـ تصريــح  فــي 
الحوثــي، شــنوا هجومــا عنيفــا علــى موقــع 
الغرفــة بمديريــة )املصلــوب(، جنوبــي غــرب 
محافظــة الجــوف، محاولــن الســيطرة علــى 

املوقع«.

الدولية  العفو  منظمة  قالت 
ارتكبت  الليبية  الــســلــطــات  إن 
بحق  ــة«  ــادمـ صـ ــات  ــاك ــه ــت »ان
في  وهــم  اعتقلوا  مهاجرين 
ولفتت  أوروبـــا.  إلــى  طريقهم 
أن  إلــى  الثالثاء  أمــس  المنظمة 
اعتقلتهم  الــذيــن  المهاجرين 
المصرية  السواحل  سلطات خفر 
أو  للضرب،  تعرضوا  إنهم  قالوا 
بيعهم  أو  عليهم  النار  إلطالق 
لمهربين. وحذرت من أن خطط 
أوروبا لوقف تدفق المهاجرين 
من خالل التعاون مع ليبيا سيأتي 

على حساب البشر.

تعاون على 
حساب البشر

حــرب  أســلوب  إريتريــا«  لتحريــر  الشــعبية 
اإلثيوبيــة  القــوات  دفعــت  التــي  العصابــات، 
فــت هــذه الحــرب 230 ألــف 

ّ
لخــارج البــالد. كل

قتيل من الجانبن. مع العلم أن من مسببات 
الهزيمــة اإلثيوبيــة أيضــا، هو تعــّرض البالد 
مــن  الثمانينــات  مطلــع  فــي  قاتلــة  ملجاعــة 
البرازيلــي  املصــّور  دهــا 

ّ
خل املاضــي،  القــرن 

نظــام  أن  كمــا  ســالغادو.  سيباســتياو 
منغيســتو هايلــي ماريــام فــي أديــس أبابــا، 
قتــل أكثــر مــن نصــف مليــون إثيوبــي، وكان 
ذلــك مــن األســباب التــي ســاهمت فــي هزيمــة 

إثيوبيا.
أدى هــذا االســتقالل إلــى إغالق مداخل البحر 
كانــت  التــي  إثيوبيــا،  عــن  تمامــا  األحمــر 
عصــب  اإلريتريــن،  يــن  امليناء إلــى  تســتند 
أواًل، ومصــوع ثانيــا، لتأمــن إطاللتهــا علــى 
البحــر األحمــر، وتصديــر بضائعها للخارج. 
 
ً
 طويال

ً
بالتالــي باتــت إريتريا تمتلك ســاحال

كيلومتــر،  ألــف  بطــول  األحمــر،  البحــر  علــى 
كمــا تتبــع لهــا أكثر مــن 360 جزيرة، وتتحّكم 
عــدا  األحمــر.  بالبحــر  املالحــة  طريــق  فــي 
علــى  الســيطرة  مــن  إريتريــا  تمكنــت  ذلــك، 
مدخــل مضيــق  علــى  اليمنيــة  حنيــش  جــزر 
منتصــف  األحمــر،  البحــر  فــي  املنــدب،  بــاب 
مــع  عســكريا  نزاعــا  وخاضــت  التســعينات، 

اليمن في شأنها.
التبــّدالت  مــن  فعليــا  إثيوبيــا خاســرة  بــدت 
بعــد  الجديــد،  العاملــي  النظــام  التــي كّرســها 
العــام  فــي  الســوفييتي،  االتحــاد  انهيــار 
منغيســتو.  لنظــام  داعمــا  كان  الــذي   ،1991
ميليــس  الجديــد  اإلثيوبــي  الزعيــم  حــاول 
إريتريــة،  إثيوبــي وأم  املولــود ألب  زينــاوي، 
اعتمــاد »صيغــة فدراليــة«، تســمح فــي إبقــاء 
إريتريــا تحــت الســيطرة اإلثيوبيــة، مــع حــق 
زينــاوي  درب  رفيــق  رفــض  الذاتــي.  الحكــم 
فــي الحــروب الطويلــة مــع نظــام منغيســتو، 
اندلعــت  بنــاًء عليــه،  ذلــك.  أفورقــي،  إســياس 
 1998 عامــي  بــن  البلديــن،  بــن  الحــرب 
و2000، وســقط فيها أكثر من 300 ألف قتيل، 
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مليار دوالر إنفاق الكويتيين أسبوعيًا
الكويت – محمود بدير

رصدت شــبكة الخدمات املصرفية اآللية الكويتية، 
الجديــد«،  »العربــي  عليهــا  حصلــت  بيانــات  فــي 
الســلع  علــى  الكويتيــن  إنفــاق  فــي  قياســية  قفــزة 
الرمضانيــة خــالل األســبوع األول مــن شــهر رمضــان، والبالــغ 
مليــون دوالر،  بقيمــة 470  نقــدي  مليــار دوالر، منهــا ســحب 
وســحب عبر املبيعات بنحو 530 مليون دوالر، مقارنة بنحو 
450 مليون دوالر كحد أقصى لإلنفاق األسبوعي في األوقات 
الطبيعية، أي بنســبة زيادة في املشــتريات تجاوزت 100%، ال 

سيما في السلع الغذائية.
إنفــاق  بلــغ  املصرفيــة،  الخدمــات  شــبكة  بيانــات  وحســب 
الكويتيــن خــالل 24 ســاعة قبــل يــوم واحــد مــن شــهر رمضان، 
نحو 230 مليون دوالر، ما يعد مؤشرًا على زيادة شره األسر 
الكويتيــة فــي اإلقبــال علــى الشــراء خــالل هــذه الفتــرة، حســب 

»العربي الجديد«. محللن اقتصاد لـ
التجــاري  البنــك  فــي  املصرفيــة  الخدمــات  عــام  مديــر  ويقــول 
»العربــي الجديد«، إن النمط  الكويتــي ســابقا، علــي املديهيم، لـ

االســتهالكي الشــره فــي الكويــت يعــود إلــى عــدم تــدّرب األســر 
علــى الترشــيد واالقتصــاد وكيفيــة االســتهالك الســليم، حيــث 

تقوم بشراء احتياجات غير ضرورية بمبالغ كبيرة.
ويشــير املديهيــم، إلــى أن هنــاك تقليــدا اجتماعيــا فــي الكويــت 
األطعمــة  مختلــف  املائــدة  تشــمل  أن  ضــرورة  فــي  يتمثــل 
الضروريــة وغيــر الضروريــة. ونصــح بقيــام الحكومــة بحملــة 
فــي  لالقتصــاد  املقيمــة،  والجاليــات  للمواطنــن  توعويــة 
االســتهالك. ويــرى املديهيــم، أن الشــراهة فــي عمليــات الشــراء 
انعكســت بالســلب علــى الســوق الكويتــي، حيــث زادت أســعار 
بعــض الســلع الرمضانيــة بحــدود تتــراوح بــن 60% و%80، 
مقارنــة بشــهر رمضــان مــن العــام املاضــي، مــا شــكل عبئا على 

كاهل املستهلكن.
وارتفع معدل التضخم في أسعار املستهلك في الكويت، خالل 
يناير/كانون الثاني املاضي، ليصل إلى 3.3%، مقابل 3% في 
ديســمبر/كانون األول املاضــي، حســب بنــك الكويــت الوطنــي 
الــذي عــزا االرتفــاع إلــى زيــادة أســعار كل مــن املــواد الغذائيــة 

واملفروشات املنزلية والصحة.
ويؤكــد الخبيــر املالــي، محمــد رمضــان، أن التباهــي والتفاخــر 

بن بعض األســر الكويتية، يدفعها إلى شــراء أطعمة إضافية 
الشــهرية  امليزانيــة  مــا يســتنزف  لهــا،  املائــدة ال حاجــة  علــى 
علــى  بالســحب  املواطنــن  غالبيــة  يقــوم  وبالتالــي  لألســرة، 

املكشوف من البطاقات االئتمانية )الفيزا - ماستر كارد(.
ويضيف رمضان، أن املبالغة في شراء السلع الرمضانية إلى 
حــد اإلســراف والتبذيــر أصبحــت عــادة فــي غالبيــة الشــعوب 
مــن مجتمــع آلخــر حســب وضعــه  العربيــة، ولكنهــا تختلــف 
االجتماعــي، مشــيرًا إلــى وجــود دول آســيوية تنخفــض فيهــا 
مســتويات الشــراء فــي الشــهر الفضيــل مقارنــة بباقــي أشــهر 
العام بنسبة 40%، ويعود ذلك إلى توعيتهم باإلنفاق املتوازن 

خالل هذا الشهر واالكتفاء بأصناف محدودة على اإلفطار.
ويوضــح أن عمليــة شــراء املســتلزمات املنزليــة فــي هــذه الدول 
دون  مــن  فقــط  اليومــي  االحتيــاج  حــدود  فــي  تتــم  اآلســيوية 
القيــام بتخزيــن الســلع الرمضانيــة، ولذلــك يالحــظ الفــارق في 

مستويات اإلنفاق الكبيرة بن هذه الدول واملنطقة العربية. 
ويــرى رمضــان، أن أحــد أهــم أســباب زيــادة اإلنفــاق خــالل هــذا 
الشــهر، هــو شــراء مســتلزمات عيــد الفطــر واملالبــس لجميــع 

أفراد األسرة.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أحرونــوت،  يديعــوت  صحيفــة  نشــرته  تقريــر  كشــف 
فــي  تواجــه  اإلســرائيلية،  املقــاوالت  أن شــركات  أمــس، 
الفتــرة األخيــرة موجــة مــن العنصريــة وشــروط عمــل 
تعجيزية، إذ يصر أصحاب البيوت واملشــاريع الكبرى 
فــي إســرائيل، علــى قيــام عمــال يهــود بأعمــال الصيانة 
والطــالء والتشــطيبات وليــس عربا، ما يجعل أصحاب 
هــذه املصالــح فــي ورطــة، إذ إن الغالبيــة العظمــى مــن 

العاملن في هذا القطاع هم من الشباب العرب.
ويبتعــد اإلســرائيليون عــادة عــن العمــل فــي مختلــف 

فــروع البنــاء والصيانــة، باعتبارهــا أعمــاال »ســوداء« 
تتــرك عادة للعرب. وحســب تقريــر يديعوت أحرونوت، 
فــإن موجــة العنصريــة األخيــرة تهــدد أماكــن عمــل آالف 
العمــال الفلســطينين مــن الداخــل، فــي الجليــل واملثلث 
يهوديــة  أعمــال  مصالــح  مصيــر  تهــدد  كمــا  والنقــب، 
كثيــرة. وتهــدد العنصريــة أيضــا أعمــاال فــي قطاعــات 
وصيانــة  املختلفــة،  النقــل  وشــركات  والطــالء  البنــاء 

الحدائق وشركات النظافة وغيرها. 
وقال رئيس املنظمة اإلسرائيلية للتجارة، عزرا عطية، 
»إن هــذه الظاهــرة موجــودة منذ فتــرة، إال أنها تفاقمت 
فــي األســابيع األخيــرة، حيــث أبلغنــا أصحــاب مصالــح 

لكــون  ماليــة  خســائر  يتكبــدون  بأنهــم  مؤخــرا  يهــود 
عمالهــم مــن العــرب«.  وحســب الصحيفــة، قــال موطــي 
أكشــوطي، الــذي يعمــل فــي مجــال املقاوالت، إنه يخســر 
فــي الفتــرة األخيــرة أعمــااًل ومناقصــات، ألن أصحــاب 
البيــوت الذيــن يريــدون إجــراء ترميمــات فــي بيوتهــم، 

يرفضون أن يكون بن طاقمه عمال عرب.
ســائقي  مــن  كبيــرا  عــددا  أن  الصحيفــة  نقلــت  كمــا 
التاكســيات العــرب الذيــن يعملــون فــي تــل أبيــب ومــدن 
أخــرى، يتــم صرفهــم بعــد طلــب تاكســي عندمــا يتضــح 

لطالب السفر أن السائق عربي. 
وتفيــد شــهادات مختلفــة ملوظفــن وموظفــات عربيــات 

فــي املحــال التجاريــة اإلســرائيلية، أن أصحــاب العمــل 
اإلســرائيلين بــدؤوا مؤخرا فــي تغيير ترتيبات العمل 

وتنظيم الورديات املختلفة. 
وقالت فتاة فلسطينية من إحدى قرى املثلث، تعمل في 
أحــد املجمعــات التجاريــة فــي تل أبيب، رفضت الكشــف 
مؤخــرًا  بــدأت  الصنــدوق  مســؤولة  إن  هويتهــا،  عــن 
تغييــر ترتيــب مواعيــد عملها، واقترحــت عليها، نقلها 
مــن موظفــة علــى صنــدوق الدفــع إلــى موظفــة تعمل في 
ترتيــب البضائــع علــى الرفــوف، وذلــك بحجــة تلقيهــا 
شــكاوى مــن زبائــن يهــود، أبــدوا مخــاوف مــن التعامــل 

معها، ال سيما أنها محجبة.

عنصرية إسرائيل تكبدها خسائر اقتصادية باهظة

»صدقة 
رمضان« كهرباء 

في لبنان

بــل  »إنهــا ليســت مزحــة 
حقيقــة«... بهذه الكلمات 
املســؤول  اختصــر 
توليــد  وحــدة  فــي 
ألحــد  مملوكــة  كهربــاء 
بضاحيــة  األشــخاص 
بيــروت الجنوبيــة، فكــرة 
تقديــم الكهرباء للمنازل 
»صدقــة  كـ األكثــر حاجــة 
الشــهر  خــالل  رمضــان« 
مــن  بــدال  الكريــم، 

املساعدات الغذائية.
يطلــق  التــي  الوحــدة، 
عليهــا »مولــدات النــور«، 
عامــر  الحــاج  يملكهــا 
ابتكــرت  الدمشــقي، 
مشــروع توزيع الكهرباء 
شــهر  طيلــة  مجانــا 
املنــازل  علــى  رمضــان 
لهــا،  حاجــة  األكثــر 
يســتطيع  ال  والتــي 
رســوم  دفــع  أصحابهــا 
الكهربائــي  االشــتراك 
أمبيــر   5 )كل  الخــاص 
شــهريا،  دوالرًا(   36 بـــ 
للتخفيــف  محاولــة  فــي 
الســلبية  التأثيــرات  مــن 
ألزمة الكهرباء الرســمية 
وتنتشــر  لبنــان.  فــي 
الكهربــاء  مولــدات 
مختلــف  فــي  الخاصــة 
املناطــق اللبنانيــة، وفــق 
للتعويــض  األناضــول، 
اليومــي  االنقطــاع  عــن 

»كهرباء الدولة«.  لـ

معدل فائدة سلبي لإلقراض في ألمانيا
ألمانيا  في  سنوات  لعشر  اإلقراض  فائدة  معدل  سجل 
المقاطعات،  ديون  سوق  في  مرجعا  تشكل  التي 
رمزية  عتبة  بذلك  متجاوزا  سلبيًا  ليصبح  تراجعا  أمس، 
للمرة األولى في تاريخ هذا البلد. ويأتي االنخفاض بسبب 
المصارف  تتبعها  التي  الليونة  في  المفرطة  السياسات 
مستقرة  غير  واقتصادية  سياسية  وأجواء  المركزية 
وخصوصا االستفتاء الذي سيجري خالل عشرة أيام في 
بريطانيا حول بقائها في االتحاد األوروبي. ويعني ذلك 
عمليا أن المستثمرين الذين يشترون ديون المانية لعشر 
سنوات اليوم يتعهدون دفع مبلغ من المال إلى البالد 

إذا احتفظوا بالسندات حتى انتهاء مهلتها.

شركة حكومية إماراتية تقترض من الصين
قالت شركة بترول اإلمارات الوطنية )إينوك( أمس، إنها 
بدون  دوالر  مليون   230 بقيمة  قرض  على  حصلت 
الصينيالحكومي.  الصناعي والتجاري  البنك  ضمان، من 
دبي  لحكومة  بالكامل  المملوكة  الشركة  وأضافت 
سنوات   5 مدته  تبلغ  الذي  القرض  هذا  ترتيب  »تم 
الحصول عليه من فرع  تنافسية ومرنة، وتم  بشروط 
وقال  العالمي«.  المالي  دبي  مركز  في  الصيني  البنك 
المدير المالي في شركة »إينوك«، بتري بينتي، »سيساعد 
القرض على تمويل مشاريع جديدة ودعم استراتيجية 
التي  التحديات  ظل  في  أعمالها  لتوسيع  الشركة 

تواجهها في السوق العالمي«.

االستثمار في الوقود األحفوري غير مجد 
إن  أمس،  األصول  إلدارة  األلمانية  فيرموث  شركة  قالت 
األحفوري  الوقود  عن  التنقيب  مجال  في  االستثمار 
الناحية  من  مجديًا  يعد  لم  والغاز(  والنفط  )الفحم 
الطاقة  بمصادر  مقارنة  الراهن،  الوقت  في  االقتصادية 
المتجددة. وأضافت الشركة المتخصصة في االستثمارات 
المؤثرة، في بيان صدر بدبي، أن سعر تعرفة النفط يبلغ 
حاليًا 5 دوالرات للبرميل الواحد في المقابل تبلغ تعرفة 
الطاقة الشمسية 3 سنتات للكيلووات ساعة. وقال الشريك 
المؤسس في شركة فيرموث والرئيس التنفيذي لالستثمار، 
جوشن فيرموث، إن »الخوض في المزيد من االستثمارات 

الستكشاف الوقود األحفوري أمرٌ غير منطقي تجاريًا«.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

جلست أيامًا أبحث عن حقيقة 
القروض التي حصلت عليها مصر 

بقيمة 13.3 مليار دوالر، وخالل 
فترة ال تتجاوز 3 شهور، من أين 

جاءت؟ ومن هؤالء املقرضني؟ 
هل هي دول إقليمية داعمة للنظام 

مثل السعودية واإلمارات، أم 
هي مؤسسات مالية دولية مثل 

صندوق النقد والبنك الدوليني، أم 
جاءت من صناديق وبنوك عربية 

وأجنبية؟
متى اقترضت مصر هذا املبلغ 

الضخم الذي يعادل أكثر من %30 
من إجمالي دينها الخارجي، وبأي 
شروط، وما هي الضمانات املقدمة 

من الحكومة للمقترضني، وما 
قيمة التكلفة التي تتحملها البالد 

من أسعار فائدة وتكلفة إدارية 
مقابل الحصول على هذه القروض، 

وما هو أسلوب السداد، وهل هي 
قروض طويلة األجل، أم قصيرة 

تخنق االقتصاد والبالد، وما هي 
تكلفة الفرصة البديلة؟، وما هو 

الغرض من االقتراض، هل هناك 
مشروعات استثمارية وصناعية 

في حاجة لنقد أجنبي ضخم؟ 
هل هناك مقرضون آخرون 

عرضوا على مصر قروضًا أفضل 
وبتكلفة أقل وبآجال أطول، وملاذا 
لم يتم اإلعالن عن هذه القروض 

من قبل على الرغم من ضخامتها، 
وملاذا لم تعرض على البرملان، أو 

على األقل يصدر بيان بشأنها من 
الحكومة أو وزارتي املالية والتعاون 

الدولي؟
أعترف أننى فشلت في أن أجد 

إجابة محددة وشافية لعشرات من 
األسئلة الحائرة، وأعترف كذلك أن 
»الفار بدأ يلعب في عبي« خاصة 
وأن الحكومة لم تعلن من قبل عن 

هذه القروض، ولوال التزام البنك 
املركزي بتطبيق املعايير الدولية، 

والتزامه كذلك بسداد القروض 
من خالل احتياطي النقد األجنبي 

. والـ 13.3 
ً
ما عرفنا بها أصال

مليار دوالر التي أقصدها هنا هي 
حجم الزيادة التي تمت في الدين 
الخارجي ملصر، في الربع األول 
من العام الجاري 2006، وخالل 
3 شهور فقط ) يناير وفبراير 

ومارس( وبواقع 4.4 مليارات لكل 
شهر. الرقم ليس من عندي، فقد 
جاء في التقرير الشهري للبنك 
املركزي املصري الصادر، يوم 

الخميس املاضي، والذي كشف 
فيه عن أن إجمالي الدين الخارجي 
ملصر زاد 13.5 مليار دوالر في 3 

شهور، حيث تجاوز 53.4 مليار 
دوالر مقابل 39.9 مليار دوالر 

في الفترة املقابلة من العام املالي 
املاضي بزيادة 34.1% مرة واحدة. 

وعلى الرغم من فشلي في إيجاد 
تفسير منطقي القتراض مصر 

13.3 مليار دوالر خالل 3 شهور، 
إال أنني حاولت وضع سيناريوهات 
تحاول اإلجابة عن األسئلة السابقة، 

قلت ربما يتضمن ضمن القرض 
2.5 مليار دوالر حصلت عليها 

مصر من الصني بواقع مليار 
دوالر والبنك الدولي مليار دوالر 

والبنك األفريقي للتنمية 500 
مليون دوالر، لكن اكتشفت أن هذه 
القروض حصلت عليها مصر قبل 

نهاية  2015، وبالتالي ال تدخل 
ضمن قروض الربع األول من العام 

الجاري.

القروض اللغز
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اقتصاد

القاهرة ـ العربي الجديد

يـــواصـــل »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نشر 
تكاليف  تحليل  دراســــة  تــفــاصــيــل 
الــقــطــاعــات الحكومية  الــفــســاد فــي 
ــاز املــــركــــزي  ــهــ ــجــ ــة، الــــتــــي أعـــــدهـــــا الــ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
رئيسه  في عهد  املــاضــي،  العام  للمحاسبات، 
ــابـــق، هـــشـــام جــنــيــنــة، والــــــذي أحـــيـــل إلــى  الـــسـ
هذه  تضمنته  مــا  بسبب  الجنائية  املحاكمة 
لتفاصيل مخالفات مالية  الدراسة من كشف 
الدولة،  أجهزة  في جميع  وقانونية جسيمة، 
وتوجيه أصابع االتهام إلى عدد من األجهزة 

»السيادية«. التي توصف بـ
وأفردت الدراسة جزءًا للفساد بقطاع مسكوت 
املباشرة للجيش، وهو اإلنتاج  عنه لتبعيته 
ــة فـــرض  ــاولـ ــم مــــن مـــحـ ــرغــ الـــحـــربـــي، فــعــلــى الــ
من  املكون  القطاع،  هــذا  على  رقابية  حصانة 
ــزيـــن، جــمــيــعــهــا تــتــبــع هيئة  16 شـــركـــة ومـــركـ
إاّل  الحربي،  العامة لإلنتاج  الهيئة  عامة هي 
أن الـــدراســـة أشــــارت إلـــى عـــدد مــن املــخــالــفــات 
ــة أن  ــ ــــدراسـ والـــخـــســـائـــر الـــبـــاهـــظـــة. وذكـــــــرت الـ
بــعــض شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــحــربــي تتخصص 
القومي،  األمــن  متطلبات  تلبي  صناعات  فــي 
واستغالل فائض الطاقة في مجاالت اإلنتاج 
املدني، الذي تحتاجه السوق املحلية من أدوات 
لـــلـــورش ومــحــركــات  وأجـــهـــزة مــنــزلــيــة وآالت 
ديــزل وكــابــالت، وبعضها يتم تصديره، كما 

تمارس بعض الشركات نشاط املقاوالت.
وأضـــافـــت الـــدراســـة أن مــجــلــس الـــــوزراء وافــق 
عــام 1993 على عــدم تحميل شــركــات اإلنتاج 
الحربي أعباء النشاط الحربي، في حالة عدم 
بلغت  وقد  لطاقاته،  املناسب  التحميل  توافر 
تلك األعباء نحو 3.6 مليارات جنيه )الدوالر = 
8.88 جنيهات( بني عامي 2010 و2015 حيث 
األعباء غير  قيمة  إدراج  الشركات على  دأبــت 

غزة ـ عالء الحلو

تبدأ أسعار اللحوم والسلع والخضروات في 
غـــزة بــالــتــذبــذب بـــدايـــة كـــل مــوســم رمــضــانــي، 
الزبائن  اإلقــبــال وتضاعف نهم  بسبب زيــادة 
والصائمني للحصول على مستلزمات مائدة 
اإلفـــطـــار، لــكــن األوضــــاع االقــتــصــاديــة السيئة 
ــوارق في  فــي قــطــاع غــزة هــذا الــعــام، أحــدثــت فـ

مستويات ارتفاع وانخفاض األسعار.
حــال أســواق القطاع، التي تبدو راكــدة سوى 
ــــرف الـــــرواتـــــب، تـــدلـــل عـــلـــى عــمــق  ــام صـ ــ فــــي أيــ
األزمة التي ازدادت مع ارتفاع أسعار اللحوم 
وبــعــض السلع مــقــارنــة بــاأليــام الــعــاديــة، لكن 
املثير هــذا الــعــام أن أســعــار الــخــضــروات التي 
عــادة ما ترتفع بشكل كبير جدًا في رمضان، 

املحصلة سنويا بحساب اإليــرادات، كإعانات 
مستحقة على وزارة املالية.

املــالــيــة بقيمة  ــتـــراف وزارة  اعـ وفـــي ظـــل عـــدم 
اإلهـــالك الــحــربــي ضمن أعــبــاء عــدم التحميل 
الــوزارة، قام الجانبان  املثبت كمديونية على 
)املـــالـــيـــة واإلنــــتــــاج الـــحـــربـــي( بــالــتــوقــيــع على 
مـــصـــادقـــة فـــي شــهــر يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2014، 
تــنــص عــلــى تــســويــة أعــبــاء عـــدم التحميل عن 
الفترة بني عامي 1994 و2010، مما تسبب في 
من  تقريبًا  مليون جنيه  و145  مليار  إسقاط 
املديونية الدفترية املدرجة على وزارة املالية.

وأكدت الدراسة أن هذا الوضع تسبب في تآكل 
رأسمال عدد من الشركات، األمر الذي يتطلب 
التمويلية، ومن  العمل على إصــالح هياكلها 
اإللــكــتــرونــيــة  لــلــصــنــاعــات  بنها  بينها شــركــة 
بنسبة خسائر 133%، ومركز التميز العلمي 
والتكنولوجي بنسبة خسائر 125%، وشركة 
املعادي للصناعات الهندسية 104%، وشركة 
حلوان ملحركات الديزل 103%، وشركة حلوان 
حـــلـــوان  املـــعـــدنـــيـــة 59%، وشــــركــــة  لـــأجـــهـــزة 
للصناعات الهندسية 56%، وشركة املعصرة 

للصناعات الهندسية %56.
ــــداد الـــدولـــة قــيــمــة االســتــثــمــارات  كــمــا أدى سـ
الحربية لشركات اإلنتاج الحربي إلى وجود 
طاقات عاطلة، تكلف الدولة خسائر باملاليني 
دون إصالح هيكلها، من أمثلتها خط الدرفلة 

ــلــــت مـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــفـــت الـــتـــوقـــعـــات وظــ ــالـ خـ
 فقط، وهو 

ً
أسعارها الطبيعية، أو أكثر قليال

مــا يــعــزوه كــثــيــرون إلــى قلة إقــبــال املــواطــنــني، 
نتيجة األوضاع االقتصادية الصعبة. ويقول 
بائع الدجاج ولحوم الطيور، يوسف عجور، 
إلــى  الـــزاويـــة الشعبية  الـــذي يعمل فــي ســـوق 

بــشــركــة أبــــو زعـــبـــل لــلــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة، 
خسائر  وحقق  جنيه،  مليارا   2.305 وتكلفته 
31.529 مــلــيــار جــنــيــه، ويــتــســم بــنــســبــة هــدر 
تصل إلى 25% من املدخالت، أي 5 أمثال نسبة 

الهدر العادية. 
وبالنسبة لشركة شبرا للصناعات الهندسية، 
مبان  قيمة  الثابتة  أصــولــهــا  تضمني  يتم  لــم 
بنحو 268 مليون جنيه، ومبلغ آخر 70 مليون 
كقيمة  االستثماري  التكوين  بحساب  جنيه، 
الــتــعــويــضــات املــســتــحــقــة لــشــركــة »املـــقـــاولـــون 

العرب« عن فروق أسعار.
الشركات،  رفــع مساحي ألراضـــي  يتم  لــم  كما 
لــتــحــديــد مــســاحــاتــهــا الــفــعــلــيــة ومــطــابــقــتــهــا 
ــكــــشــــوف املـــســـتـــخـــرجـــة مــن  ــلـــى الـــعـــقـــود والــ عـ
عليها،  تــعــديــات  أيـــة  لتحديد  املــســاحــة  إدارة 
نــظــرًا لــوجــود تــعــديــات كثيرة مــن الغير على 
األراضــي، باإلضافة إلى عدم تقنني مساهمة 
شركات اإلنتاج الحربي مللكيتها على الشيوع 
ببعض األصول واملشروعات، مثل نادي ركن 
حلوان، ومصيف العاملني برأس البر، واملركز 

الطبي بحلوان، ونادي املصانع الحربية.
وكشفت الدراسة عن أن هيئة اإلنتاج الحربي 
مبالغ  لها  التابعة  الــشــركــات  زالـــت تحّمل  مــا 
بمعرفة  مـــؤداة  »خــدمــات  مالية تحت مسمى 
وزارة اإلنتاج الحربي«، بلغت في العام املالي 
2014/ 2015 نحو 29 مليون جنيه، وهي في 
العاملني  لبعض  مــكــافــآت  شيكات  حقيقتها 
بــالــوزارة دون اإلبــالغ بتلك املبالغ، أو خصم 
باملخالفة  وذلـــك  عنها،  العمل  كسب  ضــرائــب 
للقرار بقانون 163 لسنة  2014 ، الذي أصدره 
السيسي، بشأن  الرئيس املصري، عبدالفتاح 
الـــحـــد األقــــصــــى لــــدخــــول الـــعـــامـــلـــني بــأجــهــزة 
الــدولــة. وانتقلت الــدراســة إلــى مالمح الفساد 
ــدار املـــال الــعــام بــقــطــاع حــســاس آخـــر هو  ــ وإهـ
الــنــقــل الـــجـــوي، املــكــون مــن الــشــركــة القابضة 
ملــصــر لــلــطــيــران والــشــركــة املــصــريــة القابضة 
للمطارات واملالحة الجوية والشركات التابعة 
لهما، حيث ذكرت أن هذا القطاع حقق خسائر 
بلغ   2011  /2010 عــام  منذ  متتالية  مجمعة 

نحو 7.5 مليارات جنيه.
الــقــطــاع أظهرت  وأوضــحــت أن فحص أعــمــال 
ــقـــادم عــمــر بــعــض طــــــرازات الـــطـــائـــرات، مما  تـ
وازديـــــاد  اقــتــصــاديــات تشغيلها  عــلــى  يــؤثــر 
الــذي  لــلــوقــود )املــكــون األســاســي  استهالكها 
ــى ارتــــفــــاع تــكــالــيــف الــنــقــل الـــجـــوي(  ــــؤدي إلــ يـ
ــة إلــــى وجـــــود مــشــاكــل فـــي أســلــوب  ــافـ بـــاإلضـ
الصيانة املتبع ملحركات الطائرات األساسية 
واالحتياطية، مما يترتب عليه توقف بعض 

الطائرات عن العمل لفترات طويلة.

جانب والــده منذ 25 عامًا، إن أسعار اللحوم 
ترتفع مــع دخـــول أول أيـــام شهر رمــضــان من 
طــرف الــتــجــار؛ بسبب زيـــادة إقــبــال املواطنني 
عليها، نافيًا أن تكون األحــوال الجوية سببًا 
فــي ارتــفــاع األســعــار، نتيجة نــفــوق أعـــداد من 

الطيور، حسب ما تم تداوله في األسواق.
أن سعر  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح عجور 
 
ً
إلــى 15.5 شيكال كيلو الدجاج الواحد وصــل 

مما  شــيــكــالت،   9 كــــان  أن  بــعــد  دوالرات(،   4(
 ،

ً
الــتــجــاريــة الضعيفة أصــال الــحــركــة  أثــر على 

ــى 6  ــ ــدة تـــحـــتـــاج إلـ ــ ــواحـ ــ مــضــيــفــًا: »األســــــــرة الـ
األقــل، وارتفاع  الدجاج على  كيلوغرامات من 
األســعــار بــهــذا الشكل يــؤثــر على رب األســـرة، 
الذي يحاول مواجهة الغالء بتخفيف الكمية 
املطلوبة في الغالب«. ويشير إلى ارتفاع سعر 

لشهر  األول  اليوم  منذ  الالحم  الصدور  كيلو 
، وسعر 

ً
 إلى 28 شيكال

ً
رمضان من 24 شيكال

، إلــــى 28 
ً
كــيــلــو الــكــبــدة كـــذلـــك مـــن 24 شــيــكــال

، إلى جانب ارتفاع سعر كيلو الحبش 
ً
شيكال

، وكــذا الحال 
ً
إلــى 13 شيكال من 10 شيكالت، 

مع مختلف أصناف لحوم الطيور.
أثــرت  االقتصادية  الحالة  أن  ويــوضــح عجور 
على كل مجريات الحياة في قطاع غزة، وعلى 
ــــواق والــحــركــة الــشــرائــيــة،  وجـــه الــتــحــديــد األسـ
مشيرًا بإصبعه إلــى شـــارع الــســوق الـــذي بدا 
خــالــيــا مـــن املـــــارة، وهـــو يـــقـــول: »فـــي مــثــل هــذا 
الـــوقـــت مـــن املـــوســـم الــحــقــيــقــي، الـــســـوق تــكــون 
مــكــتــظــة بــــالــــنــــاس«.  عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض تــمــامــًا، 
حــافــظــت مــخــتــلــف الـــخـــضـــروات - بــاســتــثــنــاء 
الليمون - على أسعارها، حيث يقول أبو حمزة 
عاشور، الذي يعمل في سوق الزاوية الشعبية 
منذ 15 عامًا، إن أسعار كل أنواع الخضروات 
منخفضة مقارنة باملوسم الرمضاني املاضي، 
التي سبقت رمضان. ويرجع عاشور  واأليــام 
هــــذا االنـــخـــفـــاض إلــــى األوضــــــاع االقــتــصــاديــة 
الــصــعــبــة، الــتــي يــمــر بــهــا املــواطــنــون فــي غــزة، 
ونــتــيــجــة عــــدم انـــتـــظـــام دفــــع رواتــــــب مــوظــفــي 
إلى جانب  املستشرية،  والبطالة  حكومة غزة 
عـــدم قـــدرة الــتــجــار عــلــى تــصــديــر الــخــضــروات 
ــادة كميتها في  ــ لــلــخــارج، مــمــا تــســبــب فـــي زيـ

األسواق بالنظر إلى املطلوب.
أمـــا جــــاره، أبـــو هــانــي حـــمـــادة، فــيــرجــع سبب 
حـــفـــاظ الـــخـــضـــروات عــلــى أســـعـــارهـــا فـــي ظل 
ارتفاع أسعار عدة أصناف مع بداية رمضان، 
لــفــتــرة طــويــلــة بسبب  إلـــى صــعــوبــة تخزينها 
ــا،  ــادهـ ــارة، والـــــخـــــوف مــــن فـــسـ ــ ــحــ ــ األجــــــــــواء الــ
موضحًا أن حركة األسواق متدنية، على الرغم 
مــن انــخــفــاض األســـعـــار. الــعــطــارة واملــخــلــالت 
واملكسرات النيئة والفواكه املجففة، لم تختلف 
كـــثـــيـــرًا عــــن وضـــــع الــــخــــضــــروات، بــاســتــثــنــاء 
ــًا في  ــاعـ ــفـ أصـــنـــاف الـــتـــمـــور الـــتـــي شـــهـــدت ارتـ
األسعار، حيث يقول العطار، أبو زكريا بلبل، 
ــام الــعــاديــة  ــ إن األســــعــــار لـــم تــخــتــلــف عـــن األيــ
بسبب ضعف حركة السوق، مضيفا: »الحركة 

األسعار،  ارتفاع  عــدم  الرغم من  ضعيفة على 
وفي حال ارتفعت، كنا سنغلق أبوابنا«.

»ارتفاع أسعار الدجاج أدت إلى ارتفاع أسعار 
مختلف أصناف الطيور«، يقول بائع الطيور 
ارتفاع  أن  الالحمة، مصطفى سكيك، مضيفًا 
ــاج يــــــؤدي إلـــــى عــــــزوف بــعــض  ــ ــــدجـ ــار الـ ــعــ أســ
الـــزبـــائـــن عــنــه، واالتــــجــــاه إلــــى شــــراء أصــنــاف 

أخرى من الطيور مثل البط، أو اإلوز.
ويــوضــح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن سعر كيلو 
كـــــان 15  بـــعـــد أن   ،

ً
الــــبــــط أصــــبــــح 18 شـــيـــكـــال

أصــبــح سعر  كما  رمــضــان،  قبل شهر  شيكال 
 ،

ً
، بــداًل من 15 شيكال

ً
كيلو األرانــب 19 شيكال

موضحًا أن زيادة األسعار جاءت من املصدر، 
وأن التجار يتحكمون في األسعار بناًء على 
نظرية العرض والطلب، وارتفاع أسعار باقي 
أصـــنـــاف الــلــحــوم. وحـــافـــظ لــحــم الــعــجــل على 
، بناء 

ً
غــالء ثمنه، الـــذي يصل إلــى 55 شــيــكــال

الذي  أبــو شريف ســرور،  اللحام،  على حديث 
الغزية  األســـواق  أن  الجديد«  »العربي  لـ  يبني 
التجارية  الــحــركــة  أحــوالــهــا، وأن  بــأســوأ  تمر 
»تنشط قبل بداية رمضان بيومني، وتستمر 
حــتــى أربــعــة أيــــام، كــذلــك تنشط فــي آخـــر أيــام 
شهر رمضان، وأيام صرف الرواتب، وما دون 

ذلك، تعود إلى ركودها«.
ــاك  ــمـ مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول بـــائـــع الـــلـــحـــوم واألسـ
لـ  أبــو محمد خضير،  املجمدة،  والــخــضــروات 
»العربي الجديد«، إن أسعار اللحوم املجمدة 
لم تشهد زيادة مع دخول شهر رمضان، وقد 
حافظ كيلو الكفتة على سعره، الذي يتراوح 
، مبينًا أن األوضاع في 

ً
بني 18 حتى 24 شيكال

أسواق غزة تزداد سوءًا كل عام عن الذي قبله، 
وهذا الحال أضحى واقعًا منذ عشرة أعوام.

األزمـــة االقــتــصــاديــة الــتــي اشــتــدت فــي القطاع 
مــنــذ بـــدايـــة الــحــصــار اإلســرائــيــلــي قــبــل نحو 
عشرة أعوام، بدأ تأثيرها يتضاعف تدريجيًا، 
إلى  ومواطنيه  بأسواقه  القطاع  وصــل  حتى 
التدهور االقتصادي، بعدما  أعلى مستويات 
بلغت نسبتا الفقر والبطالة نحو 45% و%65 

على التوالي.

اإلسكندرية ـ محمد محسن

عزا مصدر في ميناء اإلسكندرية، شمال مصر، تأجيل تشغيل 
املركز التجاري ملحطة الركاب السياحية إلى أجل غير مسمى، 
إلى إصرار جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات 

املسلحة، على تحميل هيئة امليناء تكلفة الصيانة السنوية.
 عدم ذكر اسمه، 

ً
وأوضح املصدر، لـ »العربي الجديد«، مفضال

أن خالفا نشأ بني الطرفني بعد إصرار جهاز املشروعات على 
مخالفة االتفاقية، التي تم توقيعها بني وزارة النقل واللواء، 
وصــفــي مــحــمــود، ممثل جــهــاز الــخــدمــة الــوطــنــيــة، فــي يناير/

كانون الثاني 2015.
 وينص التعاقد على حق الجهاز في تشغيل وإدارة املحطة 
واملول التجاري امللحق بها ملدة 15 سنة، والتي تكلف إنشاؤها 
حوالى 80 مليون جنيه )9 ماليني دوالر(. لكن االتفاق خال من 
تحديد قيمة بند الصيانة، واملقابل الذي يدفعه الجيش مقابل 

انتفاعه باملركز التجاري للمحطة، وفق املصدر.
وأشـــار إلــى أن حــصــول الجيش على حــق االنــتــفــاع جــاء بعد 
الــركــاب  اإلســكــنــدريــة عــن طــرح محطة  أعلنت هيئة ميناء  أن 
الــبــحــريــة واملــركــز الــتــجــاري بميناء اإلســكــنــدريــة، فــي مــزايــدة 
للقوانني  طبقا  املستثمرين،  على  املغلقة  بــاملــظــاريــف  عاملية 
املنظمة للمزايدات. ورفضت وزارة النقل الكثير من العروض 
املقدمة بعد اشتراط هيئة ميناء اإلسكندرية منح حق االنتفاع 
واإلدارة لشركة متخصصة ذات سمعة جيدة، إلدارة وتشغيل 

وتسويق املركز التجاري ملدة خمسة عشر عامًا.
مــزايــدة علنية خالل  فــي  املــشــروع، عند طرحه  وتنافس على 
والــتــجــاري،  الــعــقــاري  الــســالم لالستثمار  2014، شــركــة قصر 
واملـــصـــريـــة لــلــمــشــروعــات الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة »إســتــيــا«، 
لتتعاقد  املــزايــدة،  امليناء  تلغي هيئة  أن  قبل  األولـــى،  وفـــازت 

باألمر املباشر مع جهاز الخدمة الوطنية.
وتعتبر محطة الركاب البحرية من أكبر املشروعات، التي توفر 
الخدمة للمواطنني والسائحني على حد سواء في اإلسكندرية، 

السياحي،  الجذب  أهــم عناصر  أحــد  أنها ستكون  واملفترض 
وأن تدر دخال سنويا معتبرا، باإلضافة إلى وجودها داخل 
ميناء اإلسكندرية الذي يسهم بنسبة 60% من حجم التجارة 
الذي  التجاري  املركز  البحرية  الــركــاب  بمصر. وتضم محطة 
السياحية،  السفن  الستقبال  املخصصة  األرصــفــة  على  يقع 

وهذا ما يميزه عن أي مركز تجاري عاملي داخل مصر.
املحطة،  على  الكاملة  الجيش  أن سيطرة  إلــى  املــصــدر  ولــفــت 
ــدون مــقــابــل، بــاملــخــالــفــة لــلــقــوانــني، تــســبــبــت فـــي حــالــة من  ــ وبـ
الــتــبــرم واالســتــيــاء الــشــديــد فــي كثير مــن األوســــاط بمحافظة 
العسكرية  املؤسسة  توسع  جــراء  من  فقط  ليس  اإلسكندرية، 
في السيطرة على املشروعات االقتصادية الكبرى، والحصول 
على امــتــيــازات وصــالحــيــات وســلــطــات واخــتــصــاصــات بــدون 
ضوابط أو معايير، وإنما في ضياع الكثير من املوارد التي قد 

تسهم في تحسني األوضاع االقتصادية املتدهورة.
 ويرى مراقبون أن مزاحمة الجيش للقطاع الخاص وتوسعه 
في حجم األعمال املسندة له باألمر املباشر، حّولته في الفترة 
األخيرة إلى اقتصاد مواٍز للدولة، ليصبح القوة االقتصادية 
األولى بال منازع، مقابل انحسار واضح لدور القطاع الخاص.

ــة أربـــــــاح الـــجـــيـــش مــــن الـــضـــرائـــب  وتـــعـــفـــي الـــقـــوانـــني املـــصـــريـ
قانون  مــن   47 لــلــمــادة  وفــقــًا  الــتــجــاري  الترخيص  بات 

ّ
ومتطل

ضريبة الدخل لعام 2005، كما ال تمر مصادر دخل املؤسسة 
العسكرية عبر الخزينة العامة للدولة، وال تخضع حسابات 
إشــراف  أو  لسيطرة  لها  التابعة  والــهــيــئــات  املسلحة  الــقــوات 
الــبــرملــان أو أيــة هيئة مدنية أخـــرى. ومــنــذ انــقــالب 3 يوليو/
أو غير حكومية،  أيــة تقارير حكومية  لم تصدر  تموز 2013، 
لــحــْصــر أو تــقــديــر املــشــروعــات الــتــي حــصــلــت عليها شــركــات 
جــهــاز مـــشـــروعـــات الــخــدمــة الــوطــنــيــة الــتــابــع لــــــوزارة الــدفــاع 
من  الكثير  ُيحجم  كما  املصرية.  الحكومة  من  املباشر  باألمر 
رجــال األعــمــال عــن استئناف عــدد  البــأس بــه مــن املشروعات 
واالســتــثــمــارات، إذ إن ســيــطــرة الــجــيــش عــلــى مــقــدرات الــبــالد 

االقتصادية يقابلها انحسار دور القطاع الخاص.

تقرير رقابي: مخالفات جسيمة 
في اإلنتاج الحربي في مصر

الصين تشيد مدينة في المغربأسواق رمضان... تضارب األسعار وركود شبه تام

الجيش يحرم اإلسكندرية من موارد ُمهمة )Getty(اتهامات بالفساد تطاول شركات تابعة للجيش المصري )فرانس برس(

سوق للسلع الغذائية في غزة )عبدالحكيم أبو رياش(

الجيش يعرقل تشغيل منطقة تجاري

كشفت دراسة أعدها 
الجهاز المركزي 

للمحاسبات المصري، 
حصلت عليها »العربي 

الجديد«، عن مخالفات 
بمليارات الجنيهات في 
اإلنتاج الحربي والطيران

األردن يعرض على باكستان 
صفقة مقاتالت »إف-16«
قالت وسائل إعالم أمس، إن باكستان 

تدرس عرضا بشراء مقاتالت إف-16 من 
األردن بعد فشل مساعي لشراء ثماني 

مقاتالت من نفس الطراز من الواليات 
املتحدة بسبب رفض الكونغرس األميركي 

تمويل الصفقة. ومن املقرر أن تخرج بعض 
من مقاتالت أسطول إف-16 الباكستاني من 
الخدمة خالل السنوات القليلة املقبلة. وقالت 

صحيفة »دون« إن األردن عرض بيع 16 
مقاتلة من طراز إف-16 بلوك-30 لباكستان 

وهي نسخة أقدم من بلوك-52 التي كانت 
باكستان ستشتريها من الواليات املتحدة. 
وقالت صحيفة دون إن باكستان اشترت 

مقاتالت إف-16 من األردن من قبل 
وحصلت على 13 منها عام 2014.

الصناديق السيادية بالشرق 
األوسط تبيع أصوًال

 قالت دراسة أجرتها إنفسكو إلدارة 
األصول، ونشرت أمس، إن صناديق الثروة 

السيادية بالشرق األوسط قامت بتسييل 
أو إلغاء استثمارات بنحو 7% من إجمالي 

أصولها العام املاضي، في عالمة على 
تعرضها لضغوط من هبوط أسعار النفط.

وسجلت امليزانيات الحكومية في دول 
مجل التعاون الخليجي الست وفي دول 

أخرى مصدرة للنفط، عجزا بسبب تقلص 
اإليرادات النفطية وهو ما دفع الحكومات 

للسحب من مدخراتها.  وقال أليكس ميلر، 
مدير مبيعات املؤسسات للشرق األوسط 
وأفريقيا لدى إنفسكو: »نزوح األموال عن 
صناديق الشرق األوسط ال يثير الدهشة 

نظرا للتقلبات التي نراها في أسواق 
النفط. ورغم ذلك ما زالت ثقة املستثمر 

السيادي مرتفعة رغم تحديات بيئة التمويل 
واألوضاع الصعبة في السوق.«

 
الحكومة السعودية ُتقر 

رسوم األراضي
 قالت وكالة األنباء السعودية مساء أول 

من أمس، إن مجلس الوزراء السعودي أقر 
الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي 
البيضاء ووافق على الضوابط والشروط 

الالزمة للترخيص للشركات األجنبية 
لالستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 

بنسبة ملكية 100%. ونقلت الوكالة عن 
بيان ملجلس الوزراء قوله: إن الرسوم 

السنوية التي تبلغ 2.5% من قيمة األراضي 
غير املطورة املخصصة لالستخدام السكني 

أو التجاري ستطبق على أربع مراحل.

األسر اإليطالية األكثر تضررًا 
من انخفاض أسعار الفائدة

قال البنك املركزي األوروبي أمس، إن األسر 
اإليطالية كانت أكثر تضررًا من نظيراتها 
األملانية والفرنسية من االنخفاض الشديد 
بأسعار الفائدة. وعبر السياسيون األملان 

في وقت سابق عن خيبة أملهم من أداء 
البنك املركزي خالل الشهور األخيرة، 
خاصة مع رفعه لحزم التحفيز خالل 

مارس/آذار األمر الذي أقلق املدخرين األملان.
وأضاف املركزي األوروبي أنه منذ أواخر 

2008 واألسر اإليطالية املتوسطة رأت 
عوائدها تنخفض مرتني. وأوضح أن 

السبب في ذلك هو الكمية الكبيرة نسبيًا 
من األصول ذات الفائدة التي تملكها األسر 

اإليطالية والتي تعتبر أقل مديونية نسبيًا 
من باقي األسر في منطقة اليورو.

وتراجع معدل الفائدة في كل من فرنسا 
وأملانيا كان له أثر ضئيل على صافي 
إيرادات الفوائد بالنسبة لقطاع األسر.

وفي نفس الوقت استفادت األسر اإلسبانية 
من أسعار الفائدة املنخفضة بسبب ديونها 

الكثيرة. 

ارتفاع التبرعات الخيرية 
في الواليات المتحدة 

لمستوى قياسي
ارتفعت التبرعات لألعمال الخيرية في 

الواليات املتحدة ملستوى قياسي بلغ 373.3 
مليار دوالر في العام املاضي 2015.

ووفقا لتقرير العطاء السنوي األميركي 
الصادر أمس الثالثاء، ارتفعت التبرعات 

من األفراد واملؤسسات والشركات بنحو 
4.1% العام املاضي أو 4% بعد التعديل 
وفقا للتضخم. وشكلت تبرعات األفراد 

حوالي 264.6 مليار دوالر أو ثلثي إجمالي 
التبرعات في الواليات املتحدة في العام 

املاضي، وفقا للتقرير. وبلغت التبرعات 
الضخمة – التي تبلغ 100 مليون دوالر أو 

أكثر – حوالى 3.3 مليارات دوالر على األقل 
في العام املاضي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

845
ــزي  ــرك ــم ــد الــجــهــاز ال ــ أك
ــري،  ــص ــم لــلــمــحــاســبــات ال
الجوي  النقل  قــطــاع  أن 
مجمعة  خــســائــر  حــّقــق 
المالي  العام  منذ  متتالية 
2010/ 2011 بلغت نحو 7.5 
مليون   845( جنيه  مليارات 

دوالر(.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــداث االقتصادية  عــاد إلــى واجــهــة األحــ
من جديد في املغرب، املشروع الصيني 
الـــهـــادف إلــــى إنـــشـــاء مــنــطــقــة صــنــاعــيــة 
الصينية  الــشــركــات  تحتضن  وسكنية 
غالبا،  تسعى  تلك شركات  اململكة،  في 

إلى التصدير نحو أفريقيا وأوروبا.
ــارة  ــلـــن عـــن املـــشـــروع بــمــنــاســبــة زيــ وأعـ
الــعــاهــل املــغــربــي لــلــصــني فــي منتصف 
ــيـــر أن بــعــض  ــي، غـ ــ ــاضـ ــ ــار املـ ــ ــــو/أيـ ــايـ ــ مـ
الــتــفــاصــيــل بــــــدأت تــظــهــر أخــــيــــرا، فــقــد 
أفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــغـــربـــيـــة مـــطـــلـــعـــة لـــ 
ــر ال يتعلق  الــجــديــد« أن األمــ »الــعــربــي 
فـــقـــط بــمــنــطــقــة صـــنـــاعـــيـــة، بــــل بــمــديــنــة 
صــنــاعــيــة وســكــنــيــة فــي شــمــال املــغــرب، 
يــرتــقــب أن تــضــم ســكــانــا يــقــدر عــددهــم 

بنحو 300 ألف نسمة.
وستخصص تلك املدينة فقط للشركات 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي ســتــعــتــمــد فـــي عملية 
ــاج عــلــى مـــدخـــالت مــحــلــيــة فــقــط،  ــتــ اإلنــ
ويــنــتــظــر أن تــصــدر تــلــك الــشــركــات إلــى 
من  وأوروبـــا، حيث ستستفيد  أفريقيا 
اتــفــاقــيــات الــتــبــادل الــحــر الــتــي تتجاوز 
ــتـــهـــا املــمــلــكــة  الـــخـــمـــســـني، والــــتــــي أبـــرمـ
ــــدان واملــــنــــاطــــق  ــلـ ــ ــبـ ــ ــد مـــــن الـ ـــديــ ـــعـ مـــــع الـ

االقتصادية العاملية.
الــذي يتعلق بالسكان،  الرقم  وال يعني 
ذا طبيعة سكنية  املــشــروع سيكون  أن 
الــشــركــات  بــل ينتظر أن تــســاهــم  فــقــط، 
مــن فرص  اآلالف  إحـــداث  فــي  الصينية 
للعمالة  فقط  ستخصص  التي  العمل، 

املغربية.
ورغم االتفاق على املشروع، والزيارات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا مــــســــؤولــــون صــيــنــيــون 
لشمال املغرب، إال أن املسؤولني املغاربة 
الــزمــن مــن أجــل تجسيد ذلك  يسابقون 
املشروع، خاصة أن املنافسة في منطقة 
الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط عــلــى أشــدهــا 

مـــن أجــــل جــــذب مــشــاريــع مــمــاثــلــة. هــذا 
املشروع كرس فكرته اتفاق شراكة أبرم 
في الصني، خالل زيارة العاهل املغربي، 
محمد السادس لذلك البلد، حيث جرى 
توقيع عدد من االتفاقيات التي تكرس 
الــشــراكــة االســتــراتــيــجــيــة بــني الــبــلــديــن، 
وهـــي االتــفــاقــيــات الــتــي تــضــمــن مــذكــرة 
تــفــاهــم حــــول تــلــك املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
الصناعة  وزيـــر  بــني  وقــعــت  والسكنية، 
املغربي مــوالي حفيظ العلمي ورئيس 

املجموعة الصينية »هايت« لي بيياو.
والــــتــــجــــارة  ــة  ــاعـ ــنـ الـــصـ وزارة  وتــــؤكــــد 
ــتـــصـــاد الــرقــمــي في  واالســـتـــثـــمـــار واالقـ
مشروعات  ستضم  املنطقة  أن  املــغــرب، 
ــيـــارات،  ــيـــران والـــسـ تــهــم الــنــســيــج والـــطـ
الــصــيــنــيــة تنشط  املــجــمــوعــة  أن  عــلــمــا 
كذلك في مجاالت تهم الطاقة واملعادن 

والعقار والتأمني.
ــارة  ــتـــجـ وأوضـــــــح وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ
واالســــتــــثــــمــــار واالقـــــتـــــصـــــاد الــــرقــــمــــي، 
العلمي، في تصريحات  موالي احفيظ 
صحافية، أن املنطقة الصناعية ستقام 
على مساحة تتراوح بني 1000 و2000 
هــكــتــار، فــيــمــا ذهــــب ألـــيـــاس الــعــمــاري، 
تــطــوان،  الحسيمة  جــهــة طنجة  رئــيــس 
الـــتـــي ســتــحــتــضــن املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة 
والــســكــنــيــة، أن هـــذا املــشــروع يستدعي 
مـــلـــيـــارات دوالر،  بــنــحــو 10  اســتــثــمــارا 
مــؤكــدا  أنــه تــم توفير 50% مــن العقار 

الذي سيقام عليه املشروع.
ويـــرجـــح االقـــتـــصـــادي املـــغـــربـــي، محمد 
ــربــــي  ــعــ ـــ »الــ ــ ــ ــريــــح ل ــــي تــــصــ ــر، فــ ــكــ ــيــ الــــشــ
املنطقة في جانبها  أن تأخذ  الجديد«، 
الـــصـــنـــاعـــي الـــشـــكـــل الـــقـــانـــونـــي ملــنــطــقــة 
ــيــــازات  ــتــ ــــن امــ ــتــــي تــســتــفــيــد مـ حـــــــرة، الــ
ضريبية مهمة تعزز تنافسية الشركات 

املوجودة فيها.
املستثمرين  اســتــقــطــاب  أن  إلـــى  وذهـــب 
في سياق بحثهم عن  يأتي  الصينيني 

ســاحــات جــديــدة لالستثمار بعيدا عن 
ـــور، في  بــلــدهــم الــــذي أضــحــت فــيــه األجــ
ظــل الــتــطــور االقــتــصــادي الـــذي يعرفه، 
مرتفعة، ما ينال من تنافسية الشركات 

الصينية.
وأكد أن الصينيني اندمجوا في األعوام 
األخيرة، في عملية تنويع استثماراتهم 
فــي الــخــارج، ويتجلى ذلــك فــي أفريقيا 
عبر إثيوبيا، وآسيا عبر فيتنام، فضال 
عن استثماراتهم في بلدان أخــرى مثل 
يفترض  أنــه  الشيكر  واعتبر  مدغشقر. 
فـــي املـــغـــرب أن يـــراهـــن عــبــر اســتــقــطــاب 
االستثمارات الصينية على ما يواكبها 
التركيز  وعـــدم  للتكنولوجيا،  نقل  مــن 
فـــقـــط عـــلـــى املـــــزايـــــا الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــتـــي 

توفرها اليد العاملة الرخيصة.
يشار إلى أن املغرب يسعى إلى تنويع 
ــــي األعــــــــوام  ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ شــــراكــــاتــــه االقــ
األخيرة، حتى ال يبقى مرتهنا للشركاء 
التقليديني، املمثلني أساسا في االتحاد 
ــات املــــتــــحــــدة. وقـــد  ــ ــواليــ ــ األوروبــــــــــي والــ
السادس  محمد  املغربي  العاهل  فاجأ 
ــاء  ــفــ ــا كــــشــــف عـــــن إعــ ــنــــدمــ ــيــــع، عــ ــمــ الــــجــ
ــيـــرة، مــــا يــؤشــر  ــتـــأشـ الــصــيــنــيــني مــــن الـ
الــرغــبــة فــي استقطاب ســيــاح ذلك  على 
الــبــلــد الـــذي يــتــوفــر عــلــى طبقة وسطى 
تنشط السياحة العاملية. ويعول املغرب 
الصينية  الوسطى  الطبقة  جــذب  على 
عوالم  واستكشاف  للسفر  تتطلع  التي 
ــئــــك الـــســـيـــاح، ال  جــــديــــدة، عــلــمــا أن أولــ
يـــســـافـــرون بــشــكــل فـــــردي، بـــل فـــي إطـــار 
مــجــمــوعــات، مــا يقتضي تــقــديــم عــرض 

يراعي هذه الخاصية.
ــرب إلـــــى جـــــذب الــســيــاح  ــغــ ويـــتـــطـــلـــع املــ
فرنسا  إلــى  يتجهون  الــذيــن  الصينيني 
ــات  ــركــ ــشــ ــاع الــ ــ ــنــ ــ ــر إقــ ــبــ ــا، عــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
أجل  مــن  البلدين  هــذيــن  فــي  السياحية 
ــــالت ألولـــئـــك الــســيــاح نحو  تــنــظــيــم رحـ

املغرب.

تقارير عربية

فساد

استثماراتغزة

مصر

ارتفعت أسعار 
اللحوم والدواجن، بينما 

حافظت الخضروات 
على مستوياتها

ــرانـــي  ــر الــخــارجــيــة اإليـ ــ ــدد وزيـ شــ
خالل مؤتمر صحافي في النرويج 
أمــــس الـــثـــالثـــاء، هــلــى ضـــــرورة أن 
تبذل الــواليــات املتحدة مــزيــدًا  من 
الجهد لتشجيع البنوك على العمل 

مع إيران بعد رفع العقوبات.
وقــال الــوزيــر محمد جــواد ظريف 
)الــــصــــورة(: »أعــتــقــد أن الـــواليـــات 
على  العقوبات  رفعت     كل  املتحدة 
»فــيــمــا يتعلق  الــــــــورق«. وأضــــــاف 
بالبنوك أعتقد أن من املهم للجميع 
أن يدركوا أن االتفاق سيكون قابال 
لالستمرار إذا شعر الجميع بأنهم 
تطبيقه  مــنــه...  مكاسب  يحققون 
ينبغي أن يصب في صالح الجميع 
أيضا بحيث يشعر كل طرف بأن 
هناك منافع وبأن هناك مكاسب«.

وتسعى إيران لالندماج مجددا مع 
الــنــظــام املــصــرفــي الــعــاملــي، بفضل 
ــــذي أبــرمــتــه مع  االتـــفـــاق الـــنـــووي ال
املجتمع الدولي ودخل حيز التنفيذ 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، 
وتقنية  سياسية  عــوائــق  ثمة  لكن 

تعيق طموحها.

إيران تطلب 
انفتاح 
المصارف
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــاذا ســيــحــدث لـــســـوق الــعــقــارات  ــ مـ
بريطانيا  خرجت  إذا  البريطاني 

من عضوية االتحاد األوروبي؟ 
للمستثمرين  بــالــنــســبــة  ــرز  ــ األبـ الـــســـؤال  إنـــه 
ــعــــوا ثـــــــروات طـــائـــلـــة فــي  ــذيــــن وضــ ــعــــرب الــ الــ
ــــواء الــســكــنــيــة أو  الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة، سـ
التجارية.  وحتى اآلن حقق املستثمرون في 
أرباحًا  وأجــانــب  عربًا  البريطانية  الــعــقــارات 
االستثمارات، حيث واصلت  هــذه  طائلة من 
العقارات االستراتيجية وسط لندن االرتفاع 

سنويًا وبنسبة فاقت 8% في املتوسط.
ــاذا ســيــحــدث لــهــذه االســتــثــمــارات إذا  لــكــن مــ

خرجت بريطانيا من الكتلة األوروبية؟ 

»الــعــربــي الــجــديــد« تسعى لــإجــابــة عــن هــذا 
الــــســــؤال مـــن خــــال اســـتـــطـــاع رأي عــــدد من 
ــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــار  خــــبــــراء الــــعــــقــــارات وصــ
العقاري.  حسب املسح األخير لشركة تدقيق 
الــحــســابــات الــعــاملــيــة »كـــى بــي إم جـــي« التي 

فــإن 66% من خبراء  يوجد مقرها في لندن، 
يعتقدون  بريطانيا  فــي  الــعــقــاريــة  الــوكــاالت 
أن خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن عــضــويــة االتــحــاد 
ــه تــأثــيــر  ــ لـ األوروبــــــــــــي إذا حــــــدث فـــســـيـــكـــون 
بني  البينية  االستثمارات  تدفق  على  سلبي 
وبالتالي ستتأثر  االتــحــاد،  ودول  بريطانيا 
الــعــقــارات تبعًا لــذلــك.  وتــوقــعــت »كـــى بــي إم 
ــقــــارات لـــنـــدن لــلــتــأثــيــر  جـــــي«، أن تــتــعــرض عــ
التأثير  بالتأكيد لن يصل هذا  األكبر، ولكن 
إلى حد االنهيار كما تصوره بعض التقارير، 
 ،

ً
كما ترى الشركة أن التأثير لن يستمر طويا

خاصة إذا حــررت لندن قوانينها من كوابح 
تشريعات االتحاد األوروبــي، بعد خروجها 
مباشرة.  وأكدت شركة تدقيق الحسابات أن 
تحرير القوانني سيعني زيادة جاذبية لندن 

لاستثمارات الخارجية. 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ مـــــن جــــانــــبــــهــــا، قــــالــــت الــ
ــــي« املـــتـــخـــصـــص فــي  لـــصـــنـــدوق »إل ســــي بــ
العقارات السكنية وإدارة املوجودات، نعومي 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد  هــيــتــون، إن خـ
األوروبــي إذا حدث، سيكون تأثيره العقاري 
مرتبطًا بمناطق االستثمار، أي تبعًا ملنطقة 
أصحاب  على  التأثير  العقار، حيث سيكون 
الــعــقــارات واملــســتــثــمــريــن فــي عـــقـــارات وســط 
املستثمرين  على  التأثير  عن  مختلفًا  لندن، 
خــارجــهــا.  وذكــــرت هــيــتــون فــي تعليقات لـــ« 
الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن تـــداعـــيـــات االســتــفــتــاء 
قـــد دخـــلـــت مــنــذ مــــدة فـــي حـــســـابـــات الــســوق 
العقارية، حيث تراجع نمو أسعار العقارات 

عقارات
بريطـانيا

مبان حديثة على 
ضفاف نهر التايمز 

)Getty(
استبعد سماسرة ومتخصصون في قطاع العقارات البريطاني حدوث 
حال خروج  لندن،  الواقعة وسط  العقارات، خاصة  أسعار  انهيار في 
منذ  االستفتاء دخلت  تداعيات  إن  وقالوا  األوروبي،  االتحاد  من  البالد 

مدة في حسابات السوق

األوروبيون يمثلون %12 
فقط من المستثمرين 

األجانب في عقارات لندن

المستثمرون يحتفظون 
بالسيولة ويبتعدون عن 

األسهم قبيل االستفتاء

وكالة الطاقة: السوق 
تستعيد التوازن وسط 

مخاوف من نيجيريا وليبيا

استبعاد انهيار في 
األسعار حال مغادرة 

لندن االتحاد األوروبي

ارتفع الني إلى أقوى مستوياته مقابل اليورو في أكثر من ثاث سنوات، أمس 
الثاثاء، مع تنامي فرص تصويت البريطانيني لصالح االنسحاب من االتحاد 
األوروبــــي، مما دفــع املستثمرين صــوب األصـــول التي تعتبر آمــنــة. وواصلت 
املقرر في  الــرأي إظهار تقدم معسكر »الخروج« قبيل االستفتاء  استطاعات 
23 يونيو/حزيران في حني ألقت صحيفة »صن« األعلى مبيعًا في بريطانيا 
بثقلها خلف الخروج من االتحاد األوروبي، لينزل الجنيه االسترليني واحدا 
باملائة إلى أقل سعر له في شهرين 1.4112 دوالر.ويشكك متعاملون كثيرون 
بالسوق في دقة استطاعات الرأي، لكن نتائجها ترسل بموجات من الصدمة 
الــذي يعتبر مــاذا آمنًا  املــال العاملية. وسجل الفرنك السويسري،  في أســواق 
أيــضــًا، أعــلــى سعر فــي ثــاثــة أشــهــر أمـــام الــيــورو وارتــفــع الــــدوالر نحو نصف 
)رويترز( باملائة مقابل اليورو وسلة عمات.  

انخفض الذهب، أمس الثاثاء، مع ارتفاع الدوالر لكن املخاوف بشأن احتمال 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي والتوقعات بأن يرفع مجلس االحتياط 
االتــحــادي )البنك املــركــزي األمــيــركــي( أســعــار الــفــائــدة خــال اجتماع يونيو/

حزيران أبقت املعدن قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
لألوقية  دوالرًا   1278.56 إلــى   %0.4 الفورية  املعامات  فــي  الــذهــب  وانخفض 
املــعــدن مرتفع أكثر مــن خمسة باملائة هــذا الشهر، وكــان قد  )األونــصــة(، لكن 
سجل أعلى مستوياته منذ 16 مايو/أيار يوم اإلثنني، عندما بلغ 1287 دوالرًا 
الــذهــب املــقــوم بالجنيه اإلسترليني مــن أعــلــى مستوى في  لــألوقــيــة. واقــتــرب 
ثاث سنوات، والذي سجله يوم اإلثنني بفعل زيادة املخاوف بشأن احتماالت 
تصويت البريطانيني لصالح خــروج بادهم من عضوية االتحاد األوروبــي، 
في االستفتاء الذي سيجرى األسبوع املقبل.  )رويترز(

تحتضن مدينة ســان بطرسبورغ، بني 16 و18يــونــيــو/حــزيــران، منتدى »سان 
بطرسبورغ االقتصادي الدولي« في نسخته الـ 20 تحت عنوان »على عتبة واقع 
اقتصادي جديد«. ويعتبر منتدى »سان بطرسبرغ االقتصادي الدولي« حدثًا 
دوليًا سنويًا في عالم االقتصاد واألعمال، يلتقي فيه قادة القوى االقتصادية 
ملناقشة القضايا الرئيسية االقتصادية التي تواجه روسيا، واألسواق الناشئة 
بــوتــني، كلمة  الــروســي، فاديمير  الرئيس  يلقي  أن  املتوقع  والــعــالــم ككل. ومــن 
في الجلسة العامة للمنتدى، كما سيعقد عددًا من االجتماعات مع شخصيات 
سياسية واقــتــصــاديــة هــامــة، منها لــقــاء مــع رئــيــس املفوضية األوروبـــيـــة، جان 
كــلــود يــونــكــر، الــــذي ســيــشــارك فــي املــنــتــدى االقــتــصــادي الـــروســـي، بــالــرغــم من 
سياسة العقوبات التي تنتهجها بروكسل ضد موسكو. ومن املقرر أن يشارك 
في املنتدى هذا العام األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، ورئيس الوزراء 
اإليطالي، ماتيو رينتسي، وممثلون عن صناديق استثمار تتحكم بأكثر من 10 
)آر تي( تريليونات دوالر.  

أخبار في صور

المستثمرون يلوذون بالين 
مع اضطراب اإلسترليني

الذهب يفقد بعض بريقه

المنتدى االقتصادي الروسي 

)Getty( زحمة بسوق المال في نيويورك)Getty( محطات الوقود بدأت ترفع األسعار منذ بداية الصيف

كـــل شــــيء فـــي األســــــواق مــتــوقــف عــلــى كيفية 
تــصــويــت الــبــريــطــانــيــني فـــي يـــوم 23 يــونــيــو/
»االنتظار  استراتيجية  يتبع  فالكل  حــزيــران، 
ــر. لـــقـــد أصــبــحــت  ــاطـ والــــتــــرقــــب« لــتــقــلــيــل املـــخـ
قــضــيــة االســتــفــتــاء وعــمــا ســتــســفــر عــنــه أكــبــر 

محددات أسواق املال في العالم. 
لـ«بنك  قــال مسح  املــالــيــة،  البيانات  آخــر  وفــي 
أوف أميركا ميريل لينش«، أمس، إن حيازات 
السيولة الحالية لدى املستثمرين هي األكبر 
ــع قــيــامــهــم بــتــقــلــيــص حـــيـــازات  مــنــذ 2001، مـ
األسهم إلى أدنى مستوياتها في أربع سنوات، 
تــخــوفــًا مــن احــتــمــال انــســحــاب بــريــطــانــيــا من 
االتحاد األوروبــي، وبسبب القلق حيال قدرة 
صناع السياسات على دعم االقتصاد العاملي 
الــهــش. ورغـــم انــخــفــاض عــوائــد الــســنــدات إلى 
أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا عـــلـــى اإلطـــــــاق وأســـعـــار 
في  املصرفية  الــودائــع  على  السلبية  الــفــائــدة 
أنحاء من العالم، فإن املستثمرين مستعدون 
لــاحــتــفــاظ بــالــســيــولــة فـــي مــحــافــظــهــم، أكــثــر 
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، مــنــذ نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني 2001. وأظهر مسح مديري الصناديق 
ــلـــمـــخـــاطـــرة إلـــى  ــع الـــشـــهـــيـــة لـ ــ ــراجـ ــ ــاملــــي تـ ــعــ الــ
أدنــى مستوياتها فــي أربــع ســنــوات، وهــو ما 
يتماشى مــع مــنــاخ الــركــود االقــتــصــادي، رغم 
ــفـــاع تــوقــعــات الــنــمــو واألربــــــاح إلـــى أعــلــى  ارتـ
مستوياتها في ستة أشهر، ووصول توقعات 

التضخم إلى أعلى مستوى في عام.
وقــــــال »بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا مـــيـــريـــل لــيــنــش«، 

لندن ـ العربي الجديد

بعد العقارات واألسهم، أصبح النفط من بني 
الــبــريــطــانــي، حيث هبط  ضحايا االســتــفــتــاء 
الخام، أمس الثاثاء، وسط حالة من التوتر 
املــالــيــة بشأن  فــي األســــواق  بــني املستثمرين 
ــبـــوع املقبل  االســتــفــتــاء الــــذي ســيــجــرى األسـ
فـــي بــريــطــانــيــا عــلــى الــــخــــروج املــحــتــمــل من 
ــي، مما طغى على  عضوية االتــحــاد األوروبــ
مـــؤشـــرات تــعــافــي أســـعـــار الـــخـــام. وانــخــفــض 
خام القياس العاملي مزيج برنت في العقود 
49.69 دوالرا  إلـــى  لــيــصــل  اآلجـــلـــة 66 ســنــتــًا 
الرابع على  لليوم  الهبوط   

ً
للبرميل مواصا

الــتــوالــي، فــي حــني انخفض الــخــام األميركي 
في العقود اآلجلة بواقع 65 سنتًا إلى 48.23 
دوالرا للبرميل. وفي انعكاس للتوتر الشديد 
احــتــمــاالت  بــشــأن  يــعــتــري املستثمرين  الـــذي 
الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح الــــخــــروج مــــن االتـــحـــاد 
أعلى  اإلسترليني  الجنيه  سجل  األوروبــــي 

مستوى من التقلبات في 20 عامًا على األقل، 
وبما فاق ما حدث عندما انهار بنك »ليمان 

براذرز« األميركي لاستثمار أواخر 2008.
كما تتأثر معنويات السوق سلبًا بمخاوف 
حول النمو في الصني بما يكفي لتبديد أثر 
إشارات متفائلة مثل توقع الواليات املتحدة 
يوم االثنني تراجع إنتاج النفط الصخري في 

يوليو/تموز للشهر السابع على التوالي. 
كما توقعت منظمة البلدان املصدرة للبترول 
)أوبك( االثنني أن تتمكن سوق النفط العاملية 
ــن اســــتــــعــــادة تــــوازنــــهــــا بــشــكــل أفـــضـــل فــي  مــ

تعطل  يساعد  إذ   ،2016 مــن  الثاني  النصف 
ــنــــدا عــلــى  بـــعـــض اإلنــــتــــاج فــــي نــيــجــيــريــا وكــ
املـــعـــروض من  تــســريــع وتــيــرة تقلص تخمة 
الطاقة  الــخــام. وفــي ذات الصدد قالت وكالة 
الدولية إن سوق النفط على ما يبدو تتوازن 
فــي 2016، وذلـــك بعد سلسلة حـــاالت توقف 
أن  املتوقع  مــن  لكن  الــخــام،  لإنتاج  مفاجئة 
األول  النصف  فــي  بالسوق  الفائض  يتجدد 
مـــن 2017.  ورجـــحـــت الــوكــالــة فـــي تــقــريــرهــا 
الشهري أن يستقر نمو الطلب على النفط في 
1.3 مليون برميل يوميًا،  2017 عند حوالي 
وهـــو نــفــس مــســتــوى تــقــديــراتــهــا لــنــمــوه في 
قالت وكالة  رويــتــرز،  الحالي. وحسب  الــعــام 
أساس  الثاثاء: »مجددًا وعلى  أمس  الطاقة 
ــأن يــنــمــو إنـــتـــاج  ــ ــراض الــتــخــطــيــطــي بـ ــ ــتـ ــ االفـ
نفط »أوبــك« نموا متواضعًا في 2017 فإننا 
نــتــوقــع أن نــشــهــد ارتـــفـــاع مــخــزونــات النفط 
 في النصف األول من 2017 ثم 

ً
العاملية قليا

النصف  فــي  بقليل  أكــبــر  بــدرجــة  انخفاضها 
لــلــعــام بأكمله  الــثــانــي مــن 2017. وبــالــنــســبــة 
فسينخفض املخزون انخفاضًا طفيفًا للغاية 

يبلغ 0.1 مليون برميل يوميًا«.
وأضافت »ونحن في منتصف 2016 يبدو أن 
ينبغي  لكن  تــوازنــهــا،  النفط تستعيد  ســوق 
أال ننسى أن هناك أحجامًا كبيرة من اإلنتاج 
قد  وليبيا  نيجيريا  في  سيما  وال  املتوقف، 
تــعــود إلــــى الـــســـوق، والـــبـــدايـــة الــقــويــة لنمو 
الطلب على النفط التي شهدناها هذا العام 
قد ال تستمر«. وقالت إن من املنتظر أن يأتي 
مــعــظــم نــمــو الــطــلــب املــتــوقــع لــلــعــام الــحــالــي 
التعاون  منظمة  خـــارج  دول  مــن   2017 وفــي 

االقتصادي والتنمية.
وعلى صعيد املعروض، قالت وكالة الطاقة 
الدولية إن اإلنتاج العاملي للنفط هبط 590 
إلى  أســاس سنوي  برميل يوميًا على  ألــف 
95.4 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا فــي مــايــو/أيــار 
املاضي، وهو أول انخفاض كبير منذ بداية 

.2013

»عامليًا مازالت املعنويات ضعيفة. مستثمرو 
متوسط  بأعلى  يحتفظون  العاملية  األصـــول 
سيولة منذ نوفمبر 2001، في حني تراجعت 
في  مستوى  أقــل  إلــى  لألسهم  مخصصاتهم 
أربع سنوات«. وأضاف أن مديري الصناديق 
 %5.7 نسبتها  بسيولة  يحتفظون  أصبحوا 
فــي املــتــوســط بمحافظهم، ارتــفــاعــًا مــن %5.5 
فـــي مـــايـــو/أيـــار. وأوضـــــح املــســح الــــذي شمل 
ــــدوق، تــبــلــغ قــيــمــة األصـــــول  ــنـ ــ 213 مـــديـــر صـ
أن انسحاب  إدارتــهــم 654 مليار دوالر،  تحت 
بــريــطــانــيــا مــن االتـــحـــاد األوروبـــــي هــو مبعث 
الــخــطــر األكـــبـــر لـــألســـواق الــعــاملــيــة )30% من 
املشاركني( ثم فشل سياسات التيسير الكمي 

التي تنتهجها البنوك املركزية )%18(.
وفــي ذات االتــجــاه، أظــهــر مسح أجــرتــه شركة 
بشأن  القلق  أن  للتوظيف،  غــروب«  »مانباور 
في  بريطانيا  لعضوية  املستقبل  يحمله  مــا 
االتحاد األوروبي أثر على خطط أرباب العمل 
لــلــتــوظــيــف فـــي الـــربـــع األخـــيـــر. وكـــانـــت شــركــة 
أن بريطانيا  مــن  »مــانــبــاور جــــروب« حــــذرت 
ستعاني من نقص حاد في املهارات في حالة 
خروجها من االتحاد األوروبي. وأظهر املسح 
العاملني  مــن  مــزيــد  تعيني  رغـــم  أنـــه  الفصلي 
فــي آخــر ثاثة أشــهــر، إال أن وتــيــرة التوظيف 
كانت أبطأ للربع الثاني على التوالي. وعزت 
ــبــــاور الـــتـــبـــاطـــؤ إلـــــى حـــالـــة عـــــدم الــيــقــني  ــانــ مــ
تظهر  إذ  يونيو/حزيران،   23 استفتاء  بشأن 
الــرأي تقاربا كبيرا بني املعسكر  استطاعات 
املـــطـــالـــب بـــانـــســـحـــاب بـــريـــطـــانـــيـــا واملــعــســكــر 
املؤيد للبقاء في االتــحــاد األوروبـــي. وحــذرت 

الشركة من أن انسحاب بريطانيا من االتحاد 
األوروبــي قد يحّد من فرص اختيار أصحاب 

العمل للعاملني بنسبة 28 في املائة.
وقال جيمس هيك، املدير العام ملانبور جروب 
سوليوشنز، »االنسحاب من االتحاد األوروبي 
سيزيد من صعوبة جــذب األفضل واألبـــرع«. 
ملن  البيروقراطية  من  املزيد  »سيعني  وتابع 
أقــل تنافسية،  إلــى بريطانيا وأجــــورا  يــأتــون 
الســيــمــا إذا هــبــط ســعــر االســتــرلــيــنــي مثلما 
يــــحــــذر كـــثـــيـــرون مــــن بــيــنــهــم بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا. 
»وشــمــل مسح مانباور 2110 شــركــات«. وفي 
ــل الــجــنــيــه  ــ ســــوق الـــصـــرف الــبــريــطــانــي، واصـ
االســتــرلــيــنــي خــســائــره، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أمـــام 
باملائة خال  واحـــد  بنسبة  انخفض  إذ  الـــني، 
بريطانيا  اليوم، وسط مخاوف من تصويت 
باملوافقة على الخروج من االتحاد األوروبــي 
في استفتاء سيجري خال أقل من عشرة أيام. 
وبلغ الجنيه االسترليني في أحدث معامات 
ــد بــاملــائــة  150.12 يـــن، بــانــخــفــاض نــحــو واحــ
عــن الــفــتــح، وفــقــا لبيانات تــومــســون رويــتــرز. 
ومقابل العملة األميركية هبط الجنيه %0.6 

إلى 1.4183 دوالر.
إلــــى ذلـــــك، قــــال مـــســـؤول فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي، أمس، إن خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبـــــــي ســيــقــود إلــــى فــتــرة مـــن الــضــبــابــيــة 
ــاد  ــ ــــحـ ــنــــدن واالتـ ــــني لــ ســـتـــحـــيـــط بــــالــــتــــجــــارة بـ
األوروبـــــــــــي. وقــــــال ديـــفـــيـــد لـــيـــبـــتـــون، الــنــائــب 
مؤتمر  خــال  للصندوق  الــعــام  للمدير  األول 
صحافي في بكني، إنه بينما يصعب التكهن 
بــالــضــبــط بـــاآلثـــار الـــتـــي ســتــنــتــج عـــن خـــروج 
بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبــي فقد 
التيقن على  يــســود جــو مــن الضبابية وعـــدم 
نطاق أوســع، وهو ما سيكون عنصرًا سلبيًا 
فـــي وقـــت يــتــســم بــضــعــف االقــتــصــاد الــعــاملــي. 
حول  استفتاء  فــي  البريطانيون  وسيصوت 
البقاء فــي عضوية االتــحــاد األوروبـــي فــي 23 

يونيو/حزيران. 
)رويترز، العربي الجديد(

النفط بين ضحايا االستفتاء البريطانيحيرة استثمارية في أسواق المال

ــن مـــتـــوســـطـــه الـــســـنـــوي  ــ ــــي وســــــط لــــنــــدن مـ فـ
إن  . وقــالــت هيتون  إلــى %4.7  الــبــالــغ %8.7 
املــســتــثــمــريــن فـــي عـــقـــارات الـــوســـط يــتــبــعــون 
حــالــيــًا اســتــراتــيــجــيــة »االنـــتـــظـــار والــتــرقــب«، 
وقصيرة  مؤقتة  استراتيجية  تبقى  ولكنها 
األجـــل.  وأضــافــت فــي تعليقاتها لـــ« العربي 
الــجــديــد«، مــن الــنــاحــيــة الــعــقــاريــة، أعــتــقــد أن 

ــذب الــرســامــيــل  لــعــبــت دورًا مــــحــــدودًا فـــي جــ
العاملية إلى سوق العقارات اللندني. 

ــــك بـــقـــولـــهـــا« 12% فـــقـــط مــن  ودلــــلــــت عـــلـــى ذلـ
ــاءوا مـــن أوروبــــا  ــ ــقـــارات لـــنـــدن، جـ مــشــتــري عـ
حــســب الــبــحــث الـــذي أجــرتــه شركتنا أخــيــرًا. 
وهذه النسبة ضئيلة مقارنة باالستثمارات 
الــعــربــيــة فـــي الـــعـــقـــارات الــبــريــطــانــيــة بــلــنــدن 

الــعــالــم، بما فــي ذلك  أنــحــاء  املستثمرين مــن 
سيجدون  العربية  املنطقة  مــن  املستثمرون 
لــنــدن مــحــتــفــظــة بــجــاذبــيــتــهــا االســتــثــمــاريــة، 
ســـواء كــانــت بــريــطــانــيــا قـــوة مستقلة خــارج 
الكتلة األوروبية، أم دولة عضوًا في االتحاد 
األوروبـــــي. وأشــــارت فــي هـــذا الــصــدد إلـــى أن 
عــضــويــة بــريــطــانــيــا فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي 

والــبــالــغــة 20%«. وتــوقــعــت هــيــتــون فــي حــال 
ــروج بــريــطــانــيــا مــن  ــ الـــتـــصـــويـــت لـــصـــالـــح خــ
ــار  ــعـ ــعـــرض أسـ ــتـ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي، أن تـ
لتراجع تصحيحي، ولكنها  الوسط  عقارات 
كل  ألن  لــهــزة سعرية،  تتعرض  لــن  بالتأكيد 
هـــذه الــعــوامــل بــمــا فيها االســتــفــتــاء أخذتها 

السوق مسبقًا في الحسبان. 

كــمــا اســتــبــعــدت كـــذلـــك، أن يــحــدث انــســحــاب 
كبير من املستثمرين األوروبيني من السوق 
بريطانيا،  خـــروج  فــور  البريطاني  الــعــقــاري 
والخسارة  الربح  إلــى  سينظر  املستثمر  ألن 
أكـــثـــر مـــن الـــنـــظـــرة الــســيــاســيــة، وتـــوقـــعـــت أن 
يــكــون عـــدد الــبــائــعــني مـــحـــدودًا. وقــالــت » في 
ــدد املــســتــثــمــريــن في  ــإن عــ ــاالت، فــ ــحــ ــوأ الــ ــ أسـ
عقارات وسط لندن سينخفض بما في ذلك 

املستثمرون من منطقة الشرق األوسط«. 
وتوقعت الخبيرة العقارية، أال تكون هنالك 
عــجــلــة لــلــبــيــع، مـــن قــبــل املــســتــثــمــريــن الــذيــن 
اشـــتـــروا عــقــاراتــهــم نــقــدًا مــن دون الــحــصــول 
ــال الــتــصــويــت  عــلــى قــــرض مــصــرفــي، فـــي حــ
لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، كما 
املستثمرون  هــؤالء  ينتظر  أن  كذلك  توقعت 
إلى حني ارتفاع األسعار حتى يتمكنوا من 
اآلراء،  فــي مقابل هــذه  أربـــاح. ولكن  تحقيق 
يـــرى خــبــراء عــقــارات آخــــرون، أن التصويت 
لـــصـــالـــح خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا، ســـيـــرفـــع مــن 
لندن،  فــي  االستراتيجية  الــعــقــارات  جاذبية 
لــعــدة أســـبـــاب أهــمــهــا: أن أســـعـــار الــعــقــارات 
االستراتيجية ستنخفض، هذا من جهة.  أما 
من جهة أخرى، فإن سعر صرف اإلسترليني 
وبالتالي فستصبح  اآلخــر،  هو  سينخفض 
ــارات الـــوســـط ذات جــاذبــيــة اســتــثــمــاريــة  ــقـ عـ
أكبر. ولكن هذه الجاذبية ستكون على املدى 

القصير. 
الصدد قالت هيتون »لقد الحظنا  وفي هذا 
االستراتيجية  هــذه  يتبعون  املستثمرين  أن 
في أعقاب أزمة املال في عام 2009 التي هبط 
 ،%70 بنسبة  العقارية  الصفقات  عــدد  فيها 

وانخفضت أسعار العقارات بنسبة %14«. 
وأضـــافـــت أن الــعــقــارات الــبــريــطــانــيــة شهدت 
ــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت في  مــجــمــوعــة مـــن الـ
خـــفـــض أثـــمـــانـــهـــا بــالــنــســبــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الـــدوالري،  الدخل  األجــانــب، خاصة أصحاب 
حــيــث ارتـــفـــع الـــــــدوالر خــــال الـــعـــام املــاضــي 
أمـــام الجنيه اإلســتــرلــيــنــي.  مــن جــانــبــه يــرى 
ــــاالت الـــعـــقـــاريـــة فــــي بــريــطــانــيــا  ــــوكـ اتــــحــــاد الـ
أن ســعــر املــســكــن ســيــنــخــفــض فـــي املــتــوســط 
بحوالى 2300 جنيه إسترليني، كما أن عدد 
ألول  للمشترين  املتاحة  السكنية  الــوحــدات 

مرة سيرتفع. 
من  الــخــروج  لتداعيات  املجهول  العامل  أمــا 
الكتلة األوروبية، فهو من غير املعروف حتى 
األعـــداد  مــع  بــريــطــانــيــا  كــيــف ستتعامل  اآلن 
الضخمة من املهاجرين الذين تدفقوا عليها 

من أوروبا في السنوات األخيرة.

ذكرت أرقام حصلت عليها صحيفة »فاينانشال تايمز«، أن حجم األموال 
 122 بحوالى  تقدر  فقط  بريطانية  عقارات  شراء  عبر  غسلت  التي  القذرة 
مليار جنيه إسترليني )حوالى 190 مليار 
الجديد«  »العربي  والحظت  دوالر(. 
وسط  أحياء  في  العقارات  أسعار  أن 
بمعدالت  أثمانها  تضخمت  لندن، 
لدرجة  األخير،  العقد  خالل  خيالية، 
في  الفخمة  الشقق  أسعار  أصبحت 
أحياء مثل »ماي فير« و«نايتسبريدج« 
عشرات  إلى  تصل  و»كينزنغستون«، 
ال  بأسعار  تعرض  حين  في  الماليين، 

تفوق مائة ألف جنيه إسترليني.

190 مليار دوالر

مال وسياسة

قال مسح لـ»بنك أوف 
أميركا ميريل لينش«، أمس، 

إن المستثمرين قلّصوا 
حيازات األسهم خوفًا 

من انسحاب بريطانيا من 
االتحاد األوروبي
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)Getty( اليابان ترغب في ين ضعيف واالضطرابات ترفع قيمته

)Getty( نجمة التنس آنا كورنيكوفا تجلس على ألواح الذهب في دبي

)Getty( روسيا تكثر من المنتديات لفك عزلتها



أحمد ماهر

تقارير  بــإصــدار  الدولية  املؤسسات  تهتم   
مــؤشــرات ومقاييس عديدة،  دوريـــة تشمل 
الشفافية،  دوريــة عن  دولية  تقارير  فهناك 
ومقياس معدالت الفساد في مختلف دول 
الــعــالــم. وهــنــاك مــؤشــرات جــذب االستثمار 
ــة ســـهـــولـــة إجـــــــــراءات إنـــشـــاء  ــ وقــــيــــاس درجــ
ــثــــمــــارات أو تــعــقــيــدهــا،  ــتــ الـــشـــركـــات واالســ
وهــنــاك تــقــاريــر ومــقــايــيــس جـــودة التعليم 
أيــضــا تقارير  ــــدول، وهــنــاك  الـ فــي مختلف 
السعادة، وهناك تقارير  ومــؤشــرات درجــة 
الــعــنــف فــي املجتمعات،  ومـــؤشـــرات درجـــة 
وهناك مئات التقارير واملؤشرات الدولية، 
العلمية  املجاالت  في مختلف  التي تصدر 
ــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة  ــيــــاســ ــة والــــســ ــيــ ــبــ والــــطــ
واالجتماعية. ونظرا للحالة التي تمر بها 
مصر، في السنوات األخيرة، أتحدث، هنا، 
قليال عن بعض ما قرأت أخيرًا عّما تعرف بـ 
)مؤشرات فشل الدولة( أو مؤشرات الدولة 
ــة، وهـــي تــقــاريــر تــصــدر عــن مختلف 

ّ
الــهــش

املـــعـــاهـــد الــبــحــثــيــة واملــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
فــي الــعــالــم، وأهــمــهــا تــقــريــر الــبــنــك الــدولــي 
ومـــؤشـــراتـــه، الــتــي يــؤخــذ بــهــا قــبــل تــقــديــم 
القروض للدول التي تمر بأزمات اقتصادية، 
قبل  املستثمرون  بنتائجها  يــأخــذ  وكــذلــك 
املجازفة باستثمار رؤوس األمــوال. فهناك 
ــتـــي تـــأخـــذ فــي  ــــرات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـ ــــؤشـ املـ

سميرة المسالمة

الــوضــع فــي ســوريــة فــي حــالــة اســتــعــصــاء، 
وهــــذا بـــات مــعــروفــا، فــال الــنــظــام يستطيع 
الــقــضــاء عــلــى الـــثـــورة، عــلــى الـــرغـــم مـــن كل 
التي يمتلكها، واإلسناد  ترسانة األسلحة 
السياسي  )فـــوق  لــه  الــالمــحــدود  العسكري 
واملـــالـــي( مـــن روســـيـــا وإيـــــران واملــلــيــشــيــات 
الــتــابــعــة لــهــا. فـــي املــقــابــل، أيـــضـــا، مـــا زالـــت 
ــام،  ــظــ ــنــ ــاط الــ ــ ــقــ ــ الــــــثــــــورة ال تـــســـتـــطـــيـــع إســ
ــوريـــن  ــــل مــــعــــانــــاة الـــسـ ــــن كـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــى الـ ــلـ عـ
وتــضــحــيــاتــهــم وبـــطـــوالتـــهـــم. وصــلــنــا إلــى 
هـــذا الــوضــع املـــؤســـف، أواًل، بــســبــب بطش 
النظام، وانتهاجه سياسة األرض املحروقة 
ــة الـــبـــيـــئـــات الــــتــــي يــعــتــبــرهــا  ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
ــثـــورة، مـــا نــجــم عــنــه إضــعــاف  ــلـ  لـ

ً
حـــاضـــنـــة

طــابــعــهــا الــشــعــبــي، بــعــد تــشــريــد املـــاليـــن، 
ــار والـــقـــصـــف  الــــحــــصــ أو وضـــعـــهـــم تـــحـــت 
والتحول  واملــجــنــون،  الوحشي  العشوائي 
تاليا إلــى الــصــراع املسلح مــع كــل مــا يتبع 
ذلك من مخاطر وتبعات وارتهانات.  ثانيا، 
ضعف البيئة العربية املؤيدة، السيما بعد 
إرادات  املصرية، وتضارب  الثورة  انتكاس 
الــدول املــؤيــدة للثورة، واملــداخــالت املضّرة 
فـــي شـــؤونـــهـــا. ثــالــثــا، عــــدم حــســم املعسكر 
الدولي موقفه من ثورة السورين، ووقوفه 
موقف املتفّرج إزاء حالة القتل املستمر التي 
ينتهجها النظام، ومعه، فيما بعد، القوات 
السورين.   في قصف  املشاركة  له  الحليفة 
لــكــن هـــذا الــقــول، أي الــحــديــث عــن الــظــروف 
املــوضــوعــيــة الــصــعــبــة، ال يعفي املــعــارضــة 
الــرغــم مــن كل  مــن مسؤولياتها، فهي على 
مــا قامت بــه، ومــا تنوي أن تفعله لتطوير 
أوضـــاعـــهـــا، مـــازالـــت بــحــاجــة إلــــى تــوســيــع 
إطاراتها لتشمل أوسع قطاع من السورين 
املـــؤيـــديـــن لـــلـــثـــورة، كــمــا أنـــهـــا بــحــاجــة إلــى 
الجسور  ومد  وهيئاتها،  أحوالها،  تطوير 
بــيــنــهــا وبـــــن مــجــتــمــعــات الــــســــوريــــن فــي 
الداخل، وفي الشتات، كما أنها بحاجة إلى 
بإسقاط  املتعلق  األول  خطابها  اســتــعــادة 
ــة مدنية  الــنــظــام االســتــبــدادي، وإقــامــة دولـ
ديـــمـــقـــراطـــيـــة، تـــكـــفـــل لــجــمــيــع األفـــــــــراد مــن 
مــواطــنــيــهــا الــعــيــش بــحــريــٍة ومـــســـاواة، في 
نصوٍص يتم تأكيدها في الدستور، وتكفل 
اســتــعــادة ســوريــة دولـــة تــعــّدديــة متنوعة. 

وّضاح الجليل

ــــن الـــــحـــــرب، ثــمــة  ــدة عـ ــيـ ــعـ ــٍة بـ ــــي عــــاصــــمــ فـ
يــحــدث لبلدهم  مـــاذا  يــعــرفــون  يمنيون ال 
وأهله، هم يعيشون معهم في املكان نفسه 
تــقــريــبــا، إال أن ثــمــة حـــواجـــز غــيــر مــرئــيــة 

تمنعهم من العيش بوصفهم يمنين.
تــتــعــامــل فــئــة الــنــاشــطــن »الــيــمــنــيــن« مع 
ــات بــرومــانــســيــٍة ورفــاهــيــٍة  ــ الــحــرب واألزمــ
ــداء  مــفــرطــتــن، ُيــمــكــن ملــجــمــوعــة مــنــهــم ارتــ
ــراء فــــي يـــــوم الــــحــــب، وحــمــل  ــمــ مـــالبـــس حــ
الــورود وشعارات السالم، لتوزيعها على 
املاّرة الذين لم يسمعوا بهذا اليوم، ويمكن 
لناشطاٍت تنظيم حملة للبحث عن َحَماٍم 
إلطالقه في الهواء تميمة للسالم، ما يؤكد 
أن هذه الفئة وجدت الوسائل التي تعتاش 
مــنــهــا، وقـــد تــجــاوزهــا الـــواقـــع، أو تحولت 

إلى أدواٍت بدائية بطيئة وغير فعالة.
لـــم تــقــطــع املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة فـــي الــيــمــن 
الطريق أمام مشروع تحالف االنقالب بن 
الــحــوثــي وعــلــي عــبــدالــلــه صــالــح فحسب؛ 
بل وقطعت معه أحــالم )وطموحات( فئة 
الــنــاشــطــن الــتــي احــتــكــرت رؤيــــة صناعة 
التغيير عــلــى طــريــقــتــهــا، وحــصــرتــهــا في 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي، مــن دون اإليــمــان 
بالثورة وإمكانياتها. قبل عام من الحرب، 
أنتجت مجموعة ناشطن )أغنية( »هابي 
ــارجــــي، حـــاولـــت فيها  يـــمـــن« بــتــمــويــٍل خــ
مــتــجــاوزًا  يعيش  شعبا  اليمنين  تــقــديــم 
األغنية  في  تكن  لم  لكن،  والفقر.  األزمـــات 
أيــة أزمـــات. يــؤدي الناشطون في األغنية 
الضحك،  تثير  ، وحــركــات 

ً
رقــصــاٍت غريبة

ــوروث  ــ ــــيء مــــن املــ ــأي شـ ــ ــة لـــهـــا بـ وال عـــالقـ
الفني الشعبي في اليمن. وعلى الرغم من 
أهالي األحياء ومرتادي األســواق،  ظهور 
وتعّمدوا تصوير مشاهد لهم في األسواق 
ــاكـــن األثـــريـــة وهـــي خــالــيــة، فــظــهــروا  واألمـ
مالمح  عنها  غابت  مشاهد  فــي  وحيدين 
اليمني الذي أنتجوا أغنيتهم ألجله، كما 
ــوا يــخــجــلــون مـــن ظــهــورهــم  ــانـ ــو أنـــهـــم كـ لـ
رفقة البسطاء، وهو عيب فني من ناحية، 
األغنية على  ويكشف عن تعالي منتجي 
الـــعـــامـــة، الـــذيـــن أنــتــجــوهــا ألجـــلـــهـــم. لكن 
فهي  والــعــامــة،  البسطاء  لــن تجد  األغنية 
، ال تنطق بلغتهم، 

ً
إليهم أصــال ال تنتمي 

وال تــحــمــل مــالمــحــهــم. تــتــعــاطــى األغــنــيــة 
مـــع أزمــــــات الــيــمــنــيــن بــســطــحــيــٍة بــالــغــة، 
فــلــم يــظــهــر فــيــهــا مـــا ُيــشــيــر إلــــى األزمــــات 
الــعــمــيــقــة، الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــبـــلـــد، كــالــفــقــر 
وانعدام املياه واألمراض واألوبئة وعمالة 
أزمــاٌت  فتلك  املتسولن،  وانتشار  األطفال 
ال يــعــرفــهــا الـــنـــاشـــطـــون، الـــذيـــن يــعــانــون 
من  فيحرمون  الكهرباء،  انقطاع  من  فقط 
مواقع  على  أغنيتهم  ومــشــاركــة  التسلية 

التواصل االجتماعي.
ــــي الــيــمــن  ــنــــشــــاط الـــحـــقـــوقـــي فـ ــّول الــ ــ ــحـ ــ تـ
إلــــى وســيــلــة إنـــتـــاج وإثـــــــراء، لــكــن األســــوأ 
ــى  ــفــــضــــاء إلـ ــطـــة هــــــذا الــ ــتــــحــــّول أنـــشـ أن تــ
عــمــلــيــات تــزيــيــف لــلــوعــي. يــزعــم نــاشــطــو 
ــان والــديــمــقــراطــيــة الــحــيــاد  حــقــوق اإلنـــسـ
فــي مــواجــهــة أزمــــات املــجــتــمــع، ويــدفــعــون 
باتجاه تحييد فئات املجتمع، وخصوصا 
ــّســــاســــة  الــــحــ ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ إزاء  الـــــشـــــبـــــاب، 
 ما يرّجح 

ً
الحياد عــادة والخطيرة، وهــذا 

ــنـــظـــام واملـــلـــيـــشـــيـــات والـــجـــمـــاعـــات  كـــفـــة الـ
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة، فــهــي تــمــلــك قــــدراٍت 
عـــلـــى الــتــنــظــيــم واالســــتــــقــــطــــاب، فــــي حــن 
تظهر املنظمات منافسا حقيقيا لألحزاب 
والــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة فــقــط، لكنها ال 
تنافس الجماعات والتنظيمات املتطرفة، 
ــر بــالــشــبــاب الــبــاحــثــن  فــحــن يــتــعــلــق األمــ
عن تحقيق انتصاراٍت لذواتهم من خالل 
الــقــضــايــا الــعــامــة، تــكــون املــنــظــمــات أكــثــر 

عبد اللطيف السعدون

دخل أبو بكر البغدادي املوصل في يونيو/ 
حــزيــران 2014، وأقـــام فيها دولــتــه، ومنها 
أكثر من موقع، وخلفت واقعة دخوله  غــزا 
 من األلغاز واألسرار، كبرت على مدى 

ً
كومة

ســنــتــن، ظـــل بــعــضــهــا عــصــيــا عــلــى الــفــهــم، 
فيما أصبح بعضها اآلخر معلوما، بعدما 
كانوا يومها  النقاب بعض من  كشف عنه 
في موقع املسؤولية العسكرية في املوصل، 
وما كشف كان مرّوعا وصادما، اختصرته 
حقيقة مذهلة ومّرة، هي أن عدد املسلحن 
الــــذيــــن رافـــــقـــــوا الــــبــــغــــدادي فــــي »غــــزوتــــه« 
لـــم يــتــجــاوز الــثــالثــمــائــة، مــقــابــل أكـــثـــر من 
خمسن ألــفــا مــن رجـــال الــجــيــش والــشــرطــة 
واألمــــــــــن والــــتــــشــــكــــيــــالت الــــخــــاصــــة كــــانــــوا 
أنهم  ُيفترض  مرابطن هــنــاك، وفــي وضــٍع 
ــارئ، لكنهم  ــ فــيــه جـــاهـــزون ملــواجــهــة أي طـ
هربوا بجلودهم، بعد أن خلعوا مالبسهم 
 ومعداٍت 

ً
العسكرية، تاركن وراءهم أسلحة

ــدوالرات.  كيف  ــ وآلــيــاٍت قـــّدرت بمليارات الـ
حدث ما حــدث؟ كيف استطاعت قلة قليلة 
أن تهزم كل هــؤالء، وأن تغنم كل ما تركوه 
ولتستخدمه  مــبــاحــا،  حـــالاًل  لتعتبره  لــهــا، 
فـــي »غــــــــزواٍت« الحـــقـــة، وكــــان مــســاعــدًا لها 
ألن تــتــحــّول فــي فــتــرة قــصــيــرة، وفـــي غفلة 
مـــن الـــتـــاريـــخ، أو ربــمــا بــتــواطــؤ مــعــه، إلــى 
عــابــرة  أذرع  ذات  ــرة،  ــّريــ شــ دولــــيــــٍة  »قـــــــوٍة« 
ما هو محّرم  لنفسها كل  أباحت  للحدود، 
دواًل،  استنفر  خــطــرًا  مــحــظــور، وشكلت  أو 
، وجيوشا ملواجهة تحدياتها املاثلة؟ 

ً
وكتال

مــن املـــســـؤول عــن هـــذا كــلــه، وكــيــف اختفت 
ــيـــوط الـــتـــي تــــــؤدي إلـــى  ــخـ ــيـــت( الـ ــفـ )أو أخـ
وملــاذا  الــعــقــاب؟  وإيــقــاع  املسؤولية  تحديد 
جرى التعتيم على ما وصفت بأنها نتائج 
تــحــقــيــق لــجــنــة تـــقـــّصـــي حـــقـــائـــق شــكــلــتــهــا 
 في دائرة الضوء 

ّ
حكومة بغداد؟ وملاذا ظل

أن يطوله أي عــقــاب، أو حتى من  مــن دون 
لٍة أو استجواٍب من تواتر ظواهر  دون مساء
معينة على أنه كان »الفاعل الرئيسي«، إذ 
لــم يــتــحــّرك لـــدرء الخطر قبل حــدوثــه، على 
الرغم من تحذيراٍت وصلت إليه، كما رفض 
إلــى املدينة، وقيل  إرســال نجدات عسكرية 

إنه أوعز لقطعات الجيش باالنسحاب؟
ــة كـــومـــة األلــــغــــاز واألســــــــرار،  ــهـ فــــي مـــواجـ
ــرة«، أو قريبا  وبــعــيــدًا عــن »نــظــريــة املـــؤامـ
على هامش  مفارقات  بــرزت جملة  منها، 
إذ عرف  أو في صميمها،  الــدخــول  واقعة 
ــراٍف دوليٍة  أن ثمة تــواطــؤًا عفويا بــن أطـ
 في 

ً
ذات مصالح وأهداف تبدو متناقضة

الظاهر، هو الذي دفع، أو سّهل على األقل، 
دخول »داعش« إلى املوصل، وقد نجحت 
هــذه األطــــراف، مــن خــالل ذلــك فــي تحقيق 
مكاسب تصّب في صالحها، على املدين 

االعـــتـــبـــار نــصــيــب الـــفـــرد فـــي مــجــتــمــعــه من 
الخدمات  ودرجــة  األساسية،  االحتياجات 
ــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والـــطـــاقـــة  ــايــ والــــرعــ
االجتماعي،  واملياه واملواصالت والضمان 
ة الــــخــــدمــــات املـــقـــدمـــة مــــن الــــدولــــة،  ــاء ــ ــفـ ــ وكـ
وقــيــاس مــعــدل العنف والــجــريــمــة، وقياس 
معدل التوافق والسالم املجتمعي، أو درجة 
االنقسام املجتمعي إن وجد، وكذلك قياس 
ظواهر هل الدولة جاذبة أم طاردة للعقول 
والــكــفــاءات، وهـــل يــوجــد اضــطــهــاد إلحــدى 
الــفــئــات، وكـــذلـــك قــيــاس مـــدى انــتــشــار قيم 
التسامح وقبول اآلخر والسالم االجتماعي 

في ذلك املجتمع، ومدى تقبل الرأي اآلخر.
قياس  مثل  االقتصادية،  املــؤشــرات  وهناك 
ــــدالت  ــعـ ــ ــو االقــــــتــــــصــــــادي، ومـ ــمــ ــنــ ــدل الــ ــ ــعـ ــ مـ
عوائد  تــوزيــع  وكيفية  املــســتــدامــة  التنمية 
الــنــمــو واالســـتـــثـــمـــار، وكـــذلـــك حــجــم الــديــن 
البطالة  ومعدالت  الفقر  ومستويات  العام 
وقياس قدرة الدولة على جذب االستثمار 
قوة  درجـــة  وقــيــاس  املحلية  العملة  وقيمة 
االقتصاد املــوازي ومــدى قــدرة الدولة على 

تحصيل الضرائب.
وهــنــاك مــؤشــرات أمنية، مثل قـــدرة الــدولــة 
على تطبيق القانون على كل الفئات بدون 
اســتــثــنــاءات أو تمييز، وقـــدرة الــدولــة على 
تــوفــيــر األمــــن لــلــمــجــتــمــع، وســـط الــســيــطــرة 
ــرام  ــ ــتـ ــ ــل األراضــــــــــــــي، ومـــــــــدى احـ ــ ــامـ ــ ــلــــى كـ عــ
احترام  ومــدى  القانون،  التنفيذية  السلطة 

للمؤسسات  معلومة  أنــهــا  مــن  الــرغــم  على 
املــنــوط بها إصـــدار تلك املــؤشــرات  الدولية 
ــتـــكـــون مــــرشــــدًا لــلــمــؤســســات  الـــســـنـــويـــة، لـ
املــالــيــة الـــدولـــيـــة واملــســتــثــمــريــن؟ وملـــــاذا تم 
ــار، هـــشـــام جـــنـــيـــنـــة، عــنــدمــا  ــشـ ــتـ ذبـــــح املـــسـ
قـــال الحقيقة فــي تــقــريــر تــم وضــعــه بطلٍب 
ومشاركٍة من الحكومة املصرية، بعد طلب 
الدولية؟  املالية  واملؤسسات  الدولي  البنك 
وهــل مــن الــصــواب أن نكذب دائــمــا ونخفي 
الحقائق،  ونتجاهل  الــرمــال،  فــي  رؤوســنــا 
ونهرب من مواجهة املشكالت من جذورها، 
الفشل  إنكار  بحجة »صــورة مصر«؟ وهــل 
والــــفــــســــاد واتـــــهـــــام املــــؤســــســــات الـــدولـــيـــة 
واالنــحــيــاز ضــد مصر  بالتآمر على مصر 

الفشل  من  بالفعل،  تعاني،  أن مصر  ينفي 
اإلداري والفساد؟

لــك أن تتخيل مـــاذا يــقــول العالم عــن مصر 
ــاء عـــلـــى »حــــقــــائــــق« وتـــــجـــــارب مــوثــقــة  ــنــ بــ
بشأن إجــراءات إنشاء الشركات، وتشجيع 
ــمـــار ودرجـــــــــات مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد.  ــثـ ــتـ االسـ
مــاذا يقول العالم عن مصر في هــذا العدد 
الــــضــــخــــم مـــــن املــــســــجــــونــــن واملــــحــــاكــــمــــات 
وتــلــفــيــق الــتــهــم؟ مــــاذا يــقــول الـــعـــالـــم، وهــو 
يـــرى الــســلــطــات املــصــريــة تــعــتــبــر أن النقد 
واملــــــعــــــارضــــــة واالخــــــــتــــــــالف مــــــع الـــرئـــيـــس 
ــبـــة لــلــرئــيــس  ــنـــسـ ــالـ ــومــــة أخــــطــــر بـ ــكــ ــحــ والــ
والحكومة من اإلرهــاب؟ وهل الحل تفسير 
االنـــتـــقـــادات الــداخــلــيــة والــتــقــاريــر الــدولــيــة 
باملؤامرة الكونية، وتجاهل الفشل اإلداري 
بالقمع  االهتمام  وهــذا  التخطيط،  وغياب 
السياسي على حساب األمن الجنائي؟ هل 
الحل هو تجاهل انتشار الرشى والفوضى 
األمنية والبلطجة، وكذلك زيادة انتهاكات 
حــقــوق اإلنــســان، وعـــودة مــمــارســات القمع 

والتعذيب؟
ــقـــرار  ــتـ ــه ال اسـ ــ ــتـــت تــــجــــارب الـــعـــالـــم أنــ ــبـ أثـ
أو  لالستثمار  أو جذبا  نموًا  أو  اقتصاديا 
تنشيطا للسياحة بدون استقرار سياسي 
ــة  ــــار وجــــــود أزمــ ــكـ ــ وســــــالم مــجــتــمــعــي، وإنـ
والـــلـــعـــب عــلــى عـــامـــل الـــزمـــن لـــن يــفــيــد، ألن 
الــنــار ستظل مــوجــودة تحت الــرمــاد، طاملا 
هـــنـــاك ظــلــم وتــلــفــيــق الــتــهــم وتـــوســـيـــع في 

ألتفه  مشددة  وأحكام  االحتياطي  الحبس 
الــرمــاد، طاملا  األســبــاب. ستظل النار تحت 
هناك عائالت وأبناء وأقارب ينضمون كل 
إلــى قائمة املعاناة. وحتى اآلن، هناك  يــوم 
التجارب  وتكرار  والعناد،  الجمود  إصــرار 
الدموية نفسها التي حدثت في بعض دول 
املــغــرب الــعــربــي، حــيــث اســتــمــر نــزيــف الــدم 
عشر سنوات، قبل أن يظهر أحد ليدفع في 
اتجاه اتفاٍق ما أدى إلى عدالٍة انتقالية، ثم 
االحــتــواء بــدال مــن اإلقــصــاء. وهـــذه العدالة 
االنتقالية وهذا االحتواء هو ما منع تحول 
االحتجاجات الشبابية في املغرب والجزائر 
فــي2011 إلى ثــوراٍت، كما حدث في املشرق 
العربي. وهذه العدالة االنتقالية واالحتواء 
فــي دول املــغــرب الــعــربــي هــي الــتــي قطعت 
أمــام محاوالت »داعــش« والقاعدة  الطريق 
ــبــــاب.. خــصــوصــا  لــتــجــنــيــد مـــزيـــد مــــن الــــشــ
مـــن يــمــيــلــون إلــــى الــفــكــر اإلســـالمـــي مــنــهــم، 
الحل  التطرف واالعــتــدال هو  فالفصل بن 
األمثل، بداًل من معاداة الجميع ووضعهم 
في سلة واحدة. ولكن، ماذا تتوقع من نظام 
الـــقـــوة والـــقـــمـــع، ويعتبر  لــغــة  يــعــرف إال  ال 
كــلــمــات مــثــل الـــعـــدالـــة االنــتــقــالــيــة وإعـــــادة 
وإباحية،  قبيحة  كلمات  املجتمعي  السالم 
واملعارضة  والنقد  االخــتــالف  يعتبر  نظام 
أخطر من اإلرهاب، نظام يصر على معاداة 

الشباب ومعاداة املستقبل؟
)ناشط مصري معتقل(

بواقع  تتحّدد  ال  السورين  أن مشكلة  بيد 
املعارضة فقط، على أهميته، إذ باتت، منذ 
املحيطة،  املعطيات  على  بناء  تتحّدد  زمــن 
ــقــــوى الـــدولـــيـــة  ــنــــاًء عـــلـــى صــــراعــــات الــ أو بــ
واإلقليمية في سورية، وعلى سورية، وهذا 
يــعــنــي أن الـــوضـــع خـــرج مـــن كــونــه صــراعــا 
ــرار بــشــأن  ــقــ مــحــلــيــا عــلــى الــســلــطــة، وأن الــ
ســوريــة بــات بــأيــدي الــخــارج، أي ال النظام 
وال املعارضة. وفي نقاشنا الوضع الدولي، 
أو الـــبـــيـــئـــة الــــدولــــيــــة، املـــحـــيـــطـــة بـــالـــوضـــع 
والثورة السورين، يجدر لفت االنتباه إلى 

الجوانب اآلتية:
ــة، والســيــمــا  ــيـ ــقـــوى الـــدولـ ــدى الـ 1 ـ لــيــس لــ
الحسم بخصوص  قــرار  األميركية،  اإلدارة 
على  بأنها ستحافظ  يفيد  وهـــذا  ســوريــة، 
غالب  ال  صيغة  وفــق  القائم،  »الستاتيكو« 
النظام. وهذا  املعارضة وال  وال مغلوب، ال 
إلــى حن  يعني، أيضا، أن الصراع سيدوم 
ــيـــة إلــــى قــــــراٍر بــشــأن  وصـــــول الـــقـــوى الـــدولـ

مستقبل سورية.
ذكـــرنـــاه  مـــمـــا  نــســتــنــتــج  أن  يــنــبــغــي  ال  ـ   2
ــات  ــقـــوى الـــدولـــيـــة )خـــصـــوصـــا الـــواليـ أن الـ
املتحدة( تشتغل على إعادة تأهيل النظام، 
فـــهـــذا غـــيـــر صـــحـــيـــح، وال يــنــبــغــي الـــوقـــوع 
فــي فــخ هــذه املــقــولــة الــتــي يــروجــهــا النظام 
وحلفاؤه، فما يجري ال عالقة له بذلك، بقدر 
ما له عالقة بترتيب األوضــاع في سورية، 
الفاعلة.  الــدولــيــة  الــقــوى  مــع  بــمــا يتناسب 
املتحدة  الواليات  ونحن نتحّدث، هنا، عن 

بشكل خاص وبعدها روسيا.
3 ـ واضح أن الواليات املتحدة، في إدارتها 
الـــوضـــع الــــســــوري، اشــتــغــلــت عــلــى تــوريــط 
ــيـــا وإيــــــران وتــركــيــا  كـــل األطــــــراف مـــن روسـ
ــراع. فــــي حــن  ــ ــــصـ ــذا الـ ــ ــة فــــي هـ ــعـــوديـ والـــسـ
تــقــف هـــي فـــي مــوقــع الــحــكــم واملـــتـــفـــرج، أي 
ع 

ّ
أنــهــا بحكم قــدرتــهــا، تقف فــي مــكــان مــوز

موقعها  من  الغنائم،  ومــوزع  التناقضات، 
فــي إدارة الــوضــع ومــكــانــتــهــا قـــوة مــقــّررة، 
أثمان  بأقل  ذلــك  تفعل  أنها  مع مالحظتنا 

ممكنة.
ـ عــلــى هـــذا األســـــاس، يــبــدو أن املصلحة   4
األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــــوضــــع الــــســــوري تــتــمــثــل 
بــالــحــفــاظ عــلــى بــيــئــة اســتــراتــيــجــيــة آمــنــة 
إلســرائــيــل، عــقــودًا، وهـــذا يشمل عـــدم قيام 
وضــــٍع يــمــكــن أن يــهــّددهــا لــلــمــســتــقــبــل، من 

إذ  وتحفيزهم،  الشباب  جــذب  على   
ً
قـــدرة

العمل في  املــنــظــمــات،  مــن خــالل  يمكنهم، 
آرائـــهـــم، رفقة  الــعــام والتعبير عــن  الــشــأن 
الحصول على امتيازاٍت عديدة من رواتب 
كــبــيــرة وعـــالقـــات واســـعـــة، وجــهــات داخــل 
البلد وخارجه، وسفريات متعّددة، إضافة 
إلـــــى تـــوجـــهـــهـــم إلـــــى إنــــشــــاء مــنــظــمــاتــهــم 
ــم الـــــخـــــاصـــــة، وهـــــــي أمـــــــــور ال  ــ ــزهــ ــ ــراكــ ــ ومــ
الــتــي تجد نفسها غير  ــزاب  تــوفــرهــا األحــ
الــحــفــاظ على شبابها ضمن  على  ــادرٍة  قــ
إلى فقرها  يــؤدي  التنظيمية، مما  أطرها 
ــيــــدانــــي، وتـــدنـــي قــدرتــهــا  الــتــنــظــيــمــي واملــ
ــاج األفـــــكـــــار، مــقــابــل  ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر وإنـ
املنظمات واألفكار  التي تنفذها  األنشطة 
الــتــي تــضــعــهــا، وهــــي، فـــي الــغــالــب، أفــكــار 
إصالحية تقتضي التواطؤ والتعاون مع 
الــحــكــومــات واألنــظــمــة، والــتــعــاطــي مــع ما 
توفره هذه من هوامش ضيقة للحريات. 
يتم من خالل املنظمات وأنشطتها تغييب 
بالتنمية  املــرتــبــطــة  املجتمعية  الــقــضــايــا 
والــــحــــقــــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لصالح الحقوق املدنية والسياسية، تغفل 
 عن حقيقة أن املجتمعات 

ً
املنظمات عــادة

ال تــعــبــأ بــمــســائــل الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، 
والبطالة  والــجــوع  الفقر  مــن  تعاني  حــن 
عام  أحـــداث  أثبتته  مــا  وهــو  والتهميش، 
2011 في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
حــــن خـــرجـــت املــجــتــمــعــات الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
الطبيعية في  الشارع، بحثا عن حقوقها 
الفئة  أفـــراد هــذه  الــكــريــم. ال يهتم  العيش 
الــذي  والــســيــاســي،  االجــتــمــاعــي  للتغيير 
ومقاومة  الــثــورة  قه 

ّ
تحق أن  املفترض  مــن 

ــى فــي ظــل الــحــرب؛ 
َّ
الــثــورة املـــضـــادة، فــحــت

 اهـــتـــمـــامـــهـــم إلــــــى الـــتـــأكـــيـــد 
ّ

ــتــــوّجــــه جــــــل يــ
عــلــى أهــمــيــة وضـــــرورة الــحــلــول السلمية 
واالنتقال الديمقراطي، وال يملك كثيرون 
من أفراد هذه الطبقة ما يؤهلهم ليكونوا 
ــة حـــقـــيـــقـــيـــة، فــأغــلــبــهــم  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ طـــبـــقـــة بـ
ــــن الـــعـــمـــل فــي  يـــعـــيـــشـــون ويــــعــــتــــاشــــون مـ
منظماٍت دولية، أو يعملون في منظماٍت 
 من املنظمات 

ً
محليٍة تتلقى دعما وتمويال

أكــثــر حرصا  مــا يجعلهم  الــدولــيــة، وهـــو 

خلط  أمــيــركــا  أرادت  واملــتــوســط.  القصير 
احتاللها  إنــتــاج  إعــــادة  بــغــرض  األوراق، 
ــاج  الــــعــــراق بــصــيــغــٍة أو بــــأخــــرى، وإنـــضـ
أوضــــــاع إقــلــيــمــيــة تــتــيــح لــهــا االســتــئــثــار 
إيجاد  في  أكبر  دوٍر  وممارسة  باملنطقة، 
مخرٍج  للمسألة السورية، ال يتعارض مع 
مــصــالــحــهــا، ويــضــمــن قــطــع الــطــريــق على 
عودة روسيا إلى املنطقة. وهكذا زادت من 
وجودها العسكري، وبعثت مئات الجنود 
واملستشارين، لتقديم املشورة واملساعدة 
الفنية للقوات املسلحة العراقية، وشكلت 
ــا دولـــــيـــــا بــــقــــيــــادتــــهــــا، وضـــغـــطـــت  ــفـ ــالـ تـــحـ
الطائفية  السياسية«  »العملية  لحماية 
الــتــي شرعنتها، بــعــد غــزوهــا الــبــالد، من 

االنهيار.
ــعـــة  وســــعــــت إيــــــــــران، هــــي األخــــــــــرى، وبـــذريـ
ــا، إلـــــى تـــرســـيـــخ نـــفـــوذهـــا،  ــ ــمـ ــ »داعـــــــــش« دائـ
مواجهة  في  للعراق  نفسها حامية  وطــرح 
اإلرهاب وتنظيماته، حيث أدخلت وحداٍت 
مــن »الــحــرس الــثــوري«، ودعــمــت مليشيات 
لــهــا، وضمنت  املــوالــيــة  الشعبي«  »الــحــشــد 
ــــي، عــبــر  ــراقـ ــ ــعـ ــ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــــقـــــرار الـ
لقاسم سليماني، مسؤول  الــدائــم  الــوجــود 
العراقي، وعــّراب املليشيات، وتدخله  امللف 
في رســم الخطط العسكرية وإشــرافــه على 
مــنــظــور لعبه  غــيــر  تــنــفــيــذهــا. وثـــّمـــة دور 
إلــى االستفادة  فــي سعيه  الــســوري  النظام 
من »الخلطة«، التي أنتجها وجود »داعش« 
 اللتقاط 

ً
على أرض املوصل، أعطته فسحة

ــوة مـــواجـــهـــة  ــ ــ ــفـــســـه قـ ــاس، وطــــــــرح نـ ــ ــ ــفـ ــ ــ األنـ
لإلرهاب، واإلعــالن عن استعداده للتعاون 

على هذا األساس، مقابل ضمان بقائه!
هناك أيضا قوى محلية معارضة لحكومة 
بغداد، سعت إلى استثمار دخول »داعش« 
املــوصــل، بــل تــعــاون بعضها مــع »داعـــش«، 
وأعــطــت دعمها لــه فــي الــبــدايــة، ثــم وجــدت 
نفسها في مأزٍق، بسبب ممارسات »داِعش« 
املشينة، فسارعت إلى إنقاذ نفسها، وفّكت 
علنا،  انتقاده  في  به، وشرعت  ارتباطاتها 
املثيرة  القوى بخطوتها  وقد خسرت هذه 
الشعبي، وتحاول  تلك كثيرًا من رصيدها 
الـــيـــوم الـــنـــأي بــنــفــســهــا عـــن »داعــــــــش«، في 

محاولة استرجاع بعض ما فقدته. 
ــــى اســتــنــتــاج  ــذه املــــفــــارقــــات إلــ ــ تــحــيــلــنــا هــ
أن تـــحـــريـــر املــــوصــــل وســــواهــــا مــــن ســلــطــة 
»داعش« لن يغّير في واقع الحال املاثل في 
 جــّراء 

ٌ
إذ ستبرز تعقيداٌت جــديــدة الــعــراق، 

صراع النفوذ بن القوى واألطراف الدولية 
ــّمــــة حــــل لــلــمــســألــة  واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، ولــــيــــس ثــ
العراقية، إال بإسقاط »العملية السياسية« 
الطائفية املاثلة، وتأسيس عمليٍة سياسيٍة 
وطنيٍة خالصة، عابرة للطوائف واملذاهب 

واإلثنيات.
)كاتب عراقي(

التشريع  الــقــانــون، ومــدى عــدالــة  املواطنن 
القوانن  تطبيق  عــدالــة  ومــدى  وحياديته، 
والــتــشــريــعــات وحــيــاديــتــه، وكــذلــك معدالت 
الــعــنــف والــجــريــمــة واإلرهــــــاب والــتــعــدّيــات 

واالنتهاكات والتجاوزات.
ــنــــاك مــــؤشــــرات ســـيـــاســـيـــة، مـــثـــل درجــــة  وهــ
ــات واحــــــــتــــــــرام حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ الــ
ــداول الــســلــطــة وحــريــة  ــ ــ والــديــمــقــراطــيــة وتـ
العقيدة وحرية التعبير وحرية الصحافة، 
واملجتمعية  الشعبية  املــشــاركــة  ودرجــــات 
ــة الـــقـــوانـــن  ــعـ ــيـ ــبـ فـــــي اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرار، وطـ
واحــتــرامــهــا الــحــريــات واحـــتـــرام الــقــانــون، 
ونــســبــة اإلجـــــراءات االســتــثــنــائــيــة وطبيعة 
املجتمع  عــام، وطبيعة  الحكم بشكل  نظام 
املدني، ودرجــة مشاركته ونوعيتها. تمثل 
كــل املـــؤشـــرات الــســابــقــة مــكــونــات مــؤشــرات 
لــلــدول، ويصدر  درجــة الهشاشة أو الفشل 
العالم،  دول  كل  عن  تقرير سنوي  بشأنها 
ويكون لكل منها من صفر، الذي يمثل أقل 
الــذي  إلـــى 120،  ــة للهشاشة والــفــشــل،  درجـ
فــي دول، مثل  الفشل  يمثل أقصى درجـــات 
ــنـــوب الـــســـودان  الـــصـــومـــال والــــســــودان وجـ
وأفريقيا الوسطى. وبناء على كل ما سبق، 
كيف تتخيل أن تكون التقارير واملؤشرات 
الــتــي تــصــدر عــن مــصــر، وحــــاول أن تتوقع 
مـــا هـــي درجـــــة مــصــر فـــي مـــؤشـــر هــشــاشــة 
الــــدول، أو مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد؟ وملـــاذا 
عنا،  مــعــلــومــات  تــحــاول حكوماتنا حــجــب 

ــة، مـــا يــفــســر الــســكــوت  ــعــــراق إلــــى ســــوريــ الــ
األمــيــركــي أو الــالمــبــاالة إزاء مــا يــجــري في 
ــنــــوات، وضــمــنــه  ســـوريـــة والــــعــــراق مــنــذ ســ
تــفــكــك عــــرى الــــدولــــة واملــجــتــمــع فـــي هــذيــن 

البلدين األساسين في املشرق العربي.
ــقــــول إن هـــذا  ــى الــ ــ ــك كـــلـــه إلـ ــ ــلـــص مــــن ذلـ أخـ
اتجاهن.  إلــى  يأخذنا  أن  يفترض  الوضع 
بما  الذاتية،  أوضاعنا  بناء  إعــادة  أولهما، 
فــي ذلـــك تــوســيــع إطــــار االئـــتـــالف )فلنفعل 
ــد  ــه أحــ ــرضــ ــفــ ــل أن يــ ــبــ ــا، قــ ــنــ ــفــــســ ــأنــ ذلــــــــك بــ
األخـــرى  األطــــراف  عــلــى  لننفتح  أي  علينا، 
والــشــخــصــيــات ذات املــصــداقــيــة الــتــي تقف 
بإنهاء  يتعلق  بما  السياسي،  موقفنا  مــع 
الــنــظــام االســتــبــدادي الــحــالــي وبــنــاء نظام 
ــد(. كـــمـــا يـــفـــتـــرض ذلـــــك مـــنـــا تــطــويــر  ــ ــديـ ــ جـ
بالتأكيد على مقاصد  السياسي،  خطابنا 
ثــورتــنــا األســـاســـيـــة، وهـــي تــغــيــيــر الــنــظــام، 
ــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــدنـــيـــة، دولــــة  ــ وإقــــامــــة دولــ
ــرار، مــن دون أن  ــ مــواطــنــن مــتــســاويــن وأحــ
نــدخــل فــي جــــداالٍت عقيمٍة مــع هــذه الجهة 
أو تــلــك، فــهــذه هــي هــويــة ثــورتــنــا السورية 
العظيمة والــنــبــيــلــة. أمـــا ثــانــي االتــجــاهــن، 
فيتمثل بضرورة االنفتاح على مجتمعات 
الــســوريــن فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، وإقــامــة 
هيئاٍت تمثيليٍة تنبثق من مؤتمراٍت عامة، 
وهـــذا وضــع ينبغي االشــتــغــال عليه، على 
أســـٍس وطــنــيــة، ولــيــس على أســـٍس حزبية، 
ولتكن هذه تجربتنا الديمقراطية لسورية 
املستقبل، بعيدًا عن العصبيات واألنانيات 

الحزبية واملناطقية.
)نائبة رئيس االئتالف السوري املعارض(

على ترديد مقوالت التحّول الديمقراطي، 
والتمسك بشعارات التغيير عبر األنشطة 
والفعاليات املمولة، وهي الفعاليات، التي 
ال يصل تأثيرها إال إلى فئاٍت من الشباب 
والــــطــــالب الــبــاحــثــن عـــن فــــرص جـــديـــدة، 
ليكونوا ناشطن ضمن هذه الفئة، وهذا 
ز من شعبية الدعاوى إلى التحول 

ّ
ما يعز

الــديــمــقــراطــي فــي أوســــاط الــفــئــة العمرية 
القادرة على الفعل الثوري، وإنجاز ثوراٍت 
سياسيٍة واجتماعيٍة، يكون الفصل فيها 

للجماهير نفسها.
الناشطن والناشطات  يمكن فهم تواطؤ 
ومؤسساتهم مع االنقالب املليشياوي في 
اليمن، امتنانا ضمنيا ملليشيات االنقالب 
الــتــي لـــم تــمــســهــم أو تـــصـــادر أنــشــطــتــهــم، 
كــانــت أذهــانــهــم تــتــمــثــل الــخــطــر الــحــوثــي 
ــال املــقــاهــي  ــفــ فـــي إغـــــالق املـــؤســـســـات وإقــ
فيها  يلتقون  التي  العاملية،  املاركات  ذات 
الديمقراطي، وألن  التحول  لبحث قضايا 
ذلــــك لـــم يـــحـــدث؛ يــبــدو الــحــيــاد نــوعــا من 

االمتنان والعرفان.
يــمــلــك الــنــاشــطــون فـــي مــواجــهــة الــحــروب 
ــراخ  ــراخ فـــقـــط، وهـــــو صــ ــ ــــصـ واألزمــــــــــات الـ
رومــانــســي حــالــم وعــاجــز ومـــوّجـــه يخدم 
في  الخطر  ويختصر  املليشيات،  وجـــود 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فـــقـــط، ويــــســــاوي بن 
االنقالبية،  واملليشيات  الشعبية  املقاومة 
وال يــضــع اعـــتـــبـــارًا لــلــمــأســاة اإلنــســانــيــة 
 تــحــت 

ٌ
ــدن ــ ــانـــت وتـــعـــانـــي مــنــهــا مــ ــتـــي عـ الـ

حــصــار املــلــيــشــيــات، ويـــحـــّدد الــحــلــول في 
ــة املــلــيــشــيــا  ــهـ ــواجـ ــرب، ومـ ــحــ الـــكـــف عــــن الــ
بالطرق السلمية، وال أحــد من هــذه الفئة 
لــديــه تــصــور عـــن طــريــقــة ســلــمــيــة واحــــدة 
مجدية لخوض هذه املواجهة، وأقصى ما 
يملكه هـــؤالء »املــحــايــدون« مــن تــصــّورات 
إلنــهــاء األزمــــة والــحــرب يتمثل فــي الحب 
ــال بـــالـــفـــالـــنـــتـــايـــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــايــــش واالحـ ــعــ ــتــ والــ

واالهتمام بالفنون.
يـــعـــانـــي هـــــــؤالء الــــنــــاشــــطــــون الــيــمــنــيــون 
ــام فــــي فـــهـــم مــنــحــى الـــصـــراع  ــ ــٍز تـ مــــن عـــجـ
وطـــبـــيـــعـــتـــه، فــــهــــو يـــنـــحـــصـــر لـــــــدى جـــــزٍء  
ــتـــشـــّددة،  ــنــــزاع بــــن جـــمـــاعـــاٍت ديـــنـــيـــة مـ بــ
ولــــدى جــــزء آخــــر بــرغــبــات أفـــــراد نــافــذيــن 
ــراء مــن خالل  وقـــادة مليشياوين فــي اإلثـ
الـــعـــمـــالـــة ألطـــــــــراف خــــارجــــيــــة، ويــتــخــيــل 
ومصالحهم  همومهم  أن  منهم  كــثــيــرون 
أو  الــكــهــربــاء،  على  كالحصول  الصغيرة، 
تنظيم الفعاليات واملهرجانات، أو تنظيم 
معرض الكتاب، ُيمكن أن تكون سببا في 

إقناع املتحاربن بإيقاف الحرب.
تغفل هذه الفئة عن فهم الصراع وأسبابه 
وتــوجــهــاتــه، فـــال ُيــمــكــن لــتــفــكــيــر أفـــرادهـــا 
املحدود أن يقودهم إلى تفسير ما يجري 
باعتباره نزاعا اجتماعيا بن قوًى نافذة، 
جماهير ثورة فبراير الشعبية في 2011، 
ت لالنقالب على مسار  وأن تلك القوى أَعدَّ
االجتماعي  وتزوير طابعها  الــثــورة،  تلك 
إلــــى طـــابـــِع طــائــفــي ومــنــاطــقــي وجـــهـــوي، 
يــتــم مـــن خــاللــه اســتــغــالل الـــوعـــي الــزائــف 
ــٍة مــــن الــجــمــاهــيــر  ــ ــعـ ــ لـــــدى قــــطــــاعــــاٍت واسـ
وتجييشها للدفاع عن مصالح تلك القوى 

باعتبارها مصالحها هي.
الجاهز  املبّرر  الديمقراطي  التحول  ل 

ِّ
يمث

لـــوقـــوع هــــذه الــفــئــة ضــمــن أجـــنـــدة الــقــوى 
الــــكــــبــــرى ومـــخـــطـــطـــاتـــهـــا، وعـــمـــلـــهـــا عــلــى 
تــخــفــيــف الــضــغــط الــشــعــبــي عــلــى الــنــظــام 
ــقــــوى فـــيـــه؛ فــإنــهــا  الـــســـيـــاســـي ومــــراكــــز الــ
ــوّرع عـــن وصــــف أي طــــرف آخـــــر، ال  ــتــ ال تــ
ــــراف  يـــشـــاركـــهـــا االهـــتـــمـــام بــالــعــمــالــة ألطـ
خــارجــيــة، وعــنــد فــشــل خــيــاراتــهــا، فإنها 
ال تـــتـــورع عـــن اتـــهـــام املــجــتــمــع بــالــفــســاد 

والتخلف.
)كاتب يمني(

إدمان الفشل في مصر

سورية بين االستعصاء وتأهيل النظام

هؤالء النشطاء اليمنيون... المحايدون

»داعش« ... سنة ثالثة

لك أن تتخيل ماذا 
يقول العالم عن مصر 

بناء على »حقائق« 
وتجارب موثقة

الحديث عن الظروف 
الموضوعية الصعبة 

ال يعفي المعارضة 
من مسؤولياتها

يعاني هؤالء 
الناشطون اليمنيون 

من عجٍز تام في 
فهم منحى الصراع 

وطبيعته

آراء

توفيق بوعشرين

يـــورو، وكــان  وافـــق االتــحــاد األوروبــــي على منح تــونــس قــرضــا بقيمة 500 مليون 
صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج قروض لتونس، مّدته أربع سنوات، بقيمة 
القروض مؤشر على  هــذه  والسياسية.  املالية  اإلصــالحــات  لدعم  مليار دوالر،   2,8
)ثقة( الغرب في مسار التحّول الديمقراطي الجاري في بالد الزيتون، وهي، وإن كانت 
غير كافية، فإنها تعكس ترحيبا أوروبيا وأميركيا بهذا النموذج الناجح النتفاضات 
الربيع العربي، وعرفت انتكاسات كبيرة في مصر وليبيا واليمن وسورية. في وقٍت 
الــدوالرات في مصر لدعم االنقالب ضد  تصب بعض دول الخليج العربي مليارات 
الفتاح السيسي ضد أي تحّول  الفاشل عبد  الجنرال  الحكم املدني، ولتثبيت قدمي 
ديمقراطي، يدعم االتحاد األوروبي مسيرة أصغر بلد مغاربي، لعبور مرحلة الخطر 
نحو تثبيت حكم املؤسسات، والوفاق بني كل األطياف بشأن أدوات إدارة الصراع على 
التفكير  أمام نمطني من  السلطة والثروة بطريقٍة حضاريٍة وديمقراطية. هنا، نحن 
الشعوب،  صحوة  على  للقضاء   

ً
حــال االستبداد  يــرى  عربي  السياسية؛  واملمارسة 

وغربي يرى الديمقراطية الحل ملجابهة التطّرف واالستبداد واإلرهاب.
هناك اليوم تجربتان عربيتان تحت املجهر الدولي. األولى تونس التي أحرزت تقّدما 
مهما، على الرغم من الصعوبات االقتصادية واألمنية، لكنها نجحت في وضع دستور 
نموذجي، ونظام حكم برملاني، وأجرت أكثر من انتخابات شفافة ونزيهة نسبيا بعد 
فرار الجنرال بن علي. هذه التجربة موضوعة اليوم في املختبر، باعتبارها نموذجا 
واعدًا لتحّول ديمقراطي سلمي في منطقٍة تغلي باالضطرابات واالنقسامات، وتجّر 
، زرع أمراضا كثيرة، ليس فقط في جهاز الدولة، بل وفي قسٍط 

ً
تراثا استبداديا قاتال

مهمة،  إصــالحــاٍت  أجــنــدة  أعلن  باعتباره  املــغــرب،  الثانية،  املجتمع.  نخبة  مــن  كبير 
يواجهها  ولــم  فوقها،  ركــب  حيث  العربي،  الربيع  انتفاضات  مع  بطريقته،  وتفاعل، 
بالدم والنار، كما فعل القذافي واألســد وصالح، وإذا كان العالم ال يضع املغرب في 
مستوى تونس، من حيث قوة املحّرك الديمقراطي فيه، فإن التجربة املغربية، مع ذلك، 
 سياسية تمتلك حظوظا في 

ً
موضوعة في مختبر التجربة، وينظر العالم إليها حالة

أن تصير نموذجا ناجحا لتحّول ديمقراطي هادئ، في ظل ملكيٍة عصريٍة ومنفتحٍة، 
لكنه نموذج يواجه تحّدياٍت من داخله أكثر مما يواجه من خارجه، ألن تيارًا قويا في 
جهاز الدولة يريد أن يجعل من االنفتاح الديمقراطي الذي انطلق سنة 2011 مجّرد 

)تكتيك( لاللتفاف على غليان الشارع وخروج الشباب للمطالبة باإلصالحات. 
 تقول إن اإلصالحات في البلد واالنتخابات املفتوحة 

ً
 مدّمرة

ً
ويسّوق هذا التيار فكرة

ستحمل »الغول اإلسالمي« إلى السلطة، وليس فقط إلى الحكومة، ويحمل مشروعا 
الحكومة  أدخــلــهــا رئــيــس  الــتــي  التغييرات  املــغــربــي، وكــل  الــوطــنــي  للمشروع  مــغــايــرًا 
اإلسالمي، عبد اإلله بنكيران، على حزبه، للخروج من عباءة الحزب األصولي إلى بذلة 
ت جلد بنكيران وأصحابه 

ّ
الحزب املحافظ، »عمليات تجميل« خادعة، والسلطة لو حك

امللكية مخاطر  ب 
ّ
الـــذي سيجن الــوحــيــد  الــحــزب، والــحــل  لــهــذا  الخفي  الــوجــه  ســتــرى 

املواجهة مع حزٍب مهيمٍن على الساحة السياسية هو النفخ في حزب الدولة )األصالة 
ــاع دور وزارة  األمـــة، وإرجـ إرادة  االنــتــخــابــات، حتى ال تفرز  واملــعــاصــرة(، وهندسة 

الداخلية التي تفّصل مقاعد البرملان على إرادة الحاكمني، قبل الحملة االنتخابية. 
هذا الرأي موجود في جهاز الدولة املغربية، ويسّوق نفسه، لكن مشروعه قائم على 
الخوف، وال يجيب على األسئلة األكثر إلحاحا من الخوف، مثل: ما هي كلفة التالعب 
بــإدارة الناس، إذا جرت صناعة أغلبية غير حقيقية يوم السابع من أكتوبر؟ كيف 
ستكون صـــورة الــبــالد فــي الــخــارج، إذا جــرى إقــفــال الــقــوس الـــذي فتح قبل خمس 

سنوات، ورجعنا إلى مشروع السلطوية الناعمة؟ 
فشلت انــتــفــاضــات الــشــبــاب الــعــربــي فــي مــصــر وليبيا والــيــمــن وســـوريـــة، لــيــس ألن 
 من الصرف في منطقتنا، بل ألن الفساد واالستبداد في أنظمة 

ٌ
الديمقراطية ممنوعة

 على إصالح نفسها بنفسها.
ً
هذه البلدان وصل إلى مستوًى لم تعد فيه قادرة

صقر أبو فخر

هرت »رسالة الرفيق سالم« شهرة كبيرة في األوســاط الشيوعية في سورية 
ُ
اشت

الحركي  أول مــرة، في سنة 1952. والرفيق سالم هو االســم  ذيــعــت، 
ُ
أ ولبنان حني 

ــــان عهد  لــفــرج الــلــه الــحــلــو الـــذي مـــات فــي أحـــد ســجــون دمــشــق فــي ســنــة 1959، إّب
الرسالة، كلما  إلــى قــراءة هــذه  أعــود  الــوحــدة املصرية – السورية. وكثيرًا ما كنُت 
ُبنيت األحــزاب  آنــذاك. فقد  العرب  الشيوعيني  الستالينية لعمل  الطرائق  رت في 

ّ
فك

الشيوعية ذات الطراز اللينيني على غرار الكنائس الروسية في التراتبية والطاعة 
واالعتراف. واالعتراف إنما هو التسمية األقدم لفكرة »النقد الذاتي«. وفي »رسالة 
ْدر ال ُيحتمل من تبكيت الضمير وتعنيف الذات وتحقير الشخصية 

َ
الرفيق سالم« ق

واالعتراف بالخطايا. فالرفيق سالم ال ينفّك، في تلك الرسالة، متحدثا عن »أخطائه 
وانحرافاته وضيق أفقه، وعن عيوبه وعجزه وغروره وتقصيره وخداعه وانغماسه 
قلبه، وألنــه صار  الطبقي ذهــب من  »الحقد  نفَسه ألن  يلوم  االنتهازية«، وهــو  في 
الــثــوريــة، وألنـــه انــزلــق إلــى امليول  ــســدة للعناصر 

ْ
درعـــا للعناصر االنــتــهــازيــة، وَمــف

الحلو  الله  فــرج  يترّدد  وال  االستعمار«.  إحــدى وسائل  التي هي  الكوسموبوليتية 
فــي الــكــالم على »مــواقــفــه املــخــزيــة«، ألنــه تــجــرأ على إبـــداء األســـف ملوافقة االتــحــاد 
السوفياتي على قرار التقسيم في سنة 1947.  لم أقرأ نصا يحتوي هذا القدر من 
املؤلم. وكثيرًا  النص  الــذات مثل هذا  املغفرة واحتقار  والترّجي وطلب  االسترحام 
الــلــه الحلو  اللغة املــوشــومــة بــالــوجــع، وتــســاءلــت: ملـــاذا كتب فــرج  مــا استغربت تلك 
كتب إال في غمرة الهلع في زنازين املخابرات؟ فقد كان في 

ُ
هذه الرسالة التي ال ت

لكن،  كرامته.  ويحفظ  في سبيله،  ويمضي   ،
ً
مثال الحزب  من  يستقيل  أن  إمكانه 

لعل استقالته من الحزب كانت تعادل خروج الراهب من إيمانه، فال توِرثه إال األلم 
واملعاناة واالضطراب وفقدان االنتماء إلى جماعة، وهو ما يعني املوت. وكثيرًا ما 
كنُت أقارن مناقبية الشيوعيني األوائــل بما آلت إليه أحوال الالحقني، فال أكتشف 
إال »الشقلبة« واالنــقــالب، حتى صــارت صــورة الشيوعي في إحــدى املراحل على 
النحو التالي: يدخل إلى املقهى، فيضع جريدة لوموند على الطاولة، ثم يرمي مفاتيح 
ُيــخــرج علبة سجائر  الــجــريــدة، ويجلس، ثــم ال يلبث أن  سيارته بــال اكــتــراٍث فــوق 
املــّرة ويشرع في قراءة  القهوة  الفرنسية من جيبه، ويطلب فنجانا من  »الجيتان« 
الجريدة. أما هيئته فتكون كالتالي: شعر مهمل، ووجه مغمور بالعبوس الثوري، 
العالم، وشــوارب دوغــالس، مثل   كأنهما تحمالن هموم 

ً
قليال وكتفان منحنيتان 

توقيت الثامنة والثلث، وبنطلون جينز أزرق وحذاء كريب. وبهذه الهيئة، يبدو كأنه 
بورجوازي، مع أنه من أصوٍل فالحيٍة جبلية، وربما درس في باريس وعاد شيوعيا 
من العيار املاوي الذي استهوى أبناء املشرق العربي، إّبان غرام الفرنسيني بالعالم 
الثالث. ومعظم أفــراد هــذه الجماعات املــاويــة تحول إلــى االســالم في ما بعد. ففي 
لبنان، عاد ماويون كثيرون إلى طوائفهم. وفي سورية، تحالف بعض الشيوعيني 
االســتــبــداد. وفــي فلسطني، صــاروا قادة  املسلمني« بذريعة محاربة  »اإلخـــوان  مع 
للمنظمات غير الحكومية، خاضعني للجهات املانحة.  اليساريون الجدد في بالدنا، 
مثل الشيوعيني القدامى، كانوا دعاة ومروجي أفكار، ولم يكونوا مفكرين. وهؤالء 
فشلوا في اإلجابة عن التحديات الكثيرة في ميدان الفكر والسياسة، وعجزوا حتى 
عن تحليل أزمة الكساد العاملي )1929 – 1933( على سبيل املثال، وطفقوا يرّددون 
من  نوا 

ّ
يتمك ولــم  الرأسمالية،  في  ودوريتها  األزمـــات  حتمية  على  املتقادم  الكالم 

الوصول إلى خالصاٍت نظريٍة محدثٍة في شأن قدرة الرأسمالية على تجديد نفسها، 
وملاذا استطاع النظام الرأسمالي االستمرار، في حني انهار النظام االشتراكي. وأظن 
أن َمن جعل فرج الله الحلو يأكل أصابعه ندما في رسالته املشهورة هو َمن ساهم 

في جعل مصير الشيوعيني على ما علمتم وأبصرتم.  

بدر الراشد

ر الحديث عن نتائج التحقيقات األميركية في حادثة إطالق النار، واحتجاز 
ّ
من املبك

التي  األولـــى  املــالحــظــة  لكن  أورالنــــدو.  فــي مدينة  للمثليني  ليلي  فــي ملهى  رهــائــن 
يمكن تسجيلها أن السلطات األميركية لم تتعامل، حتى اآلن، مع »مبايعة« منفذ 
الهجوم تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وتبني التنظيم الهجوم، عبر وكالة أعماق، 

باعتبارها حقائق تكشف التباسات تنفيذ الهجوم، ودوافعه.  
لم يخرج مسؤول أميركي ليعلن أن »داعش« مسؤول عن الهجوم، لينهي النقاش 
املثليني  الهجوم »جريمة كراهية« تجاه  الحادث. وما زالت فرضية أن يكون  حول 
قائمة، باإلضافة إلى الحديث عن االضطراب العقلي ملنفذ الهجوم، األمر الذي تؤكده 
طليقته. ولم يتحدث الرئيس األميركي، بــاراك أوباما، عن »اإلرهــاب« في تعليقاته 
املجتمع  السالح« في  إلى مسألة »فوضى  أشــار بوضوح  بل  الهجوم،  األولية بعد 
األميركي، وأكد هوية املجني عليهم كمثليني. ما يعني أن الرئيس ما زال يتعامل مع 
الحادثة، بصورٍة كبيرة، باعتبارها شأنا محليا أميركيا، يتعلق بقوانني السالح، 
ورهاب املثليني »الهوموفوبيا«. وفي هذا السياق، نفى مكتب التحقيقات الفيدرالية 
»شبكة  وأي  العملية  منفذ  بني  أي عالقة  أظهرت  التحقيقات  أن   )FBI( األميركي 
إرهابية«، وأفاد بأن منفذ الهجوم »اعتنق الفكر املتطرف عبر شبكة اإلنترنت«، من 

دون التأكد من وجود صالت بني منفذ الهجوم ومنظمات إرهابية خارجية.
يبدو كأن الواليات املتحدة األميركية تحاول، اليوم، تجنب تكرار الخطأ الذي وقعت 
 وراء كل العمليات 

ً
فيه، في مواجهتها مع تنظيم القاعدة، حني اعتقدت أنه يقف فعال

القاعدة  تنظيم  قـــدرات  مــن  جــدًا  ــم 
ّ
الـــذي ضــخ األمـــر  ُيعلن مسؤوليته عنها.  الــتــي 

وانتشاره، بطريقٍة لم تخدم الدعاية األميركية أبدًا، حيث أعطت »القاعدة« ما يريد، 
إلــى تبني أي مجموعة  ُيبادر  العالم، فأصبح  »القطب األوحــد« في  لـ  نــدًا  باعتباره 
وتبنى عمليات  العالم،  في  القاعدة  »فــروع«  فانتشرت  إرهابية،  أو عملية  جهادية، 
متعددة ومعقدة، بينما يجلس زعيم القاعدة، أسامة بن الدن، في منزله في أبوت 
 تذكر، ال على التنظيم األم، وال فروعه حول العالم. 

ٌ
أباد، من دون أن تكون له سلطة

الــقــاعــدة، عــلــى املستوى  ــة تنظيم  الـــدولـــة اإلســالمــيــة )داعـــــش( وراثــ حـــاول تنظيم 
 لجميع 

ً
اإلعالمي، ووراثة موقعه نّدًا للواليات املتحدة، من خالل طرح نفسه ممثال

املسلمني، وندًا لجميع »الدول الكافرة«، وفي مقدمتها أميركا. 
يتحّدث املراقبون عن استراتيجية يتبناها »داعش«، تحت الفتة »الذئاب املنفردة«، 
حيث يشن أفراد هجماٍت منفصلة، من دون ارتباط بالتنظيم األم. كل ما تتطلبه 

هذه العمليات أن تقتل، وتحاول مبايعة »الخليفة« إن استطاعت. 
العالم،  أي هجوم في  يتبنى  تنظيم داعش  املنفردة«  »الذئاب  استراتيجية  وجعلت 
يتقاطع مع مصالحه، حتى لو عرف عن الهجوم من وكاالت األنباء، مثل اآلخرين، 
يعطي  كونه  أكثر من  التحقيقات  قد يضلل  »داعـــش« هجمات  تبني  أن  يعني  ما 
مفتاحا لكشف دوافع الجريمة، ومعرفة التباساتها.  من الصعب نفي أو إثبات أن 
منفذ هجوم أورالندو، األحد املاضي، أو قاتل الشرطي وزوجته في باريس، االثنني، 
استجاب لدعوة أبو محمد العدناني إلى استهداف املدنيني في الواليات املتحدة في 
شهر رمضان. لكن مجرد إعالن الوالء لتنظيم داعش، وتبني األخير العملية، غير 
كاف لفهم هذه العمليات وسياقها.  قد تكون حادثة أورالندو جريمة كراهية ضد 
الدولة  أكبر بالحديث عن عالقاٍت مع تنظيم  ذها إعطاءها زخما 

ّ
أراد منف املثليني، 

اإلسالمية. كما أن استهداف شرطي فرنسي بالقتل قد يكون له ألف سبب، لكن 
، عندما يتبناها تنظيم إرهابي عاملي، مثل داعش. 

ً
العملية ستكون أكثر قيمة

 
ً
قاتال اإلسالمية، خطأ  الدولة  تنظيم  باسم  إرهابية،  أي عملية  هنا، يصبح وصم 
. قد ُيستخدم اسم التنظيم لتضليل التحقيقات، وتغطية دوافع أخرى، أو 

ً
ومضلال

والذي  ترامب،  الجمهوري، دونالد  املرشح  أجندٍة سياسيٍة. كما فعل  لتبرير  يأتي 
إلى  املسلمني  دخــول  منع  عن  العنصرية  أحاديثه  بتكرار  التحقيقات  كل  استبق 

الواليات املتحدة، متهما »اإلرهاب اإلسالمي« باملسؤولية عن هجوم أورالندو. 

ال حياة لمن تنادي عذاب الرفيق سالم

إعالن داعش مسؤوليته
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فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

العربيــة  املنطقــة  فــي  اليــوم  اعتقــاٌد  يســود 
دولــة  مــن  أكثــر  وفشــل  الفوضــى،  حالــة  بــأن 
وليبيــا،  واليمــن  وســورية  العــراق  عربيــة، 
 إلــى زمــن 

ّ
يجعــل النــاس فــي هــذه الــدول تحــن

الدكتاتوريات التي حكمتهم بالنار والحديد 
عقــودًا. وُيحــدث هــذا االعتقــاد عنــد كثيريــن 
عقدة الذنب، خصوصًا الذين آمنوا بالثورات 
التــي شــهدتها أكثر من دولــة عربية، ودافعوا 
عنهــا، وهــو مــا يجعــل آخرين يتســاءلون: ألم 
يكــن مــن األحســن نصــح هــؤالء النــاس بعــدم 
التريــث  األقــل  أو علــى  انتفاضاتهــم،  جــدوى 

قبل القيام بها؟
تحمــل األجوبــة الجاهــزة اليــوم عــن مثــل هــذا 
الســؤال، فــي طياتهــا، تشــفيًا كثيرًا فــي الحال 
هــذه  فــي  املأســاوي  الوضــع  إليــه  آل  الــذي 
الــدول. ومبــّررات التشــفي ال تحتــاج إلــى مــن 
تتمثــل  للعيــان،  ظاهــرة  فهــي  عنهــا،  يبحــث 
في مآٍس مازالت تتكبدها الكثير من شــعوب 
لــو طرحنــا  مــاذا  لكــن،  املنهــارة.  الــدول  هــذه 
التــي  الشــعوب  علــى  اليــوم  نفســه  الســؤال 
الســابقة،  كانــت تتشــكل منهــا يوغوســافيا 
الحالــة  املاضــي؟  القــرن  تســعينيات  حتــى 
حــدث  مــا  إلــى  األقــرب  هــي  اليوغوســافية 
ويحدث اليوم في أكثر من دولة عربية، فبعد 

صالح النعامي

الكيــان  فــي  القــرار  صنــع  دوائــر  تحــرص 
الصهيوني على استغال املنطلقات الواقعية 
الروســي  الرئيــس  يتبعهــا  التــي  للسياســات 
أثــٍر  أي  مــن  واملتحــّررة  بوتــن،  فاديميــر 
لقيــوٍد أخاقيــة أو مبدئيــة. فنظــرًا ألن بوتــن 
اقتنــع بوجــوب ترســيخ شــراكٍة اســتراتيجية 
مــع إســرائيل، فإنــه ال يتــرّدد فــي اإلقــدام علــى 
فــي  موغلــة  وأبعــادًا  دالالٍت  تحمــل  خطــواٍت 
رمزيتهــا، لتوفيــر بيئــٍة تضمــن تحقيــق هــذا 
فــي  الهــدف. وال تســهم خطــواُت بوتــن فقــط 
تعزيز مكانة إسرائيل الدولية، بل إنها تضفي 
 علــى املنطلقات األيدولوجية 

ً
أيضــًا مصداقية

لخطــاب اليمــن الحاكــم في تل أبيــب. فلم يكن 
الــذي  الوقــت  فــي  أنــه،  املصادفــة  ســبيل  مــن 
يفــرض االتحاد األوروبي قيودًا على تســويق 
البضائــع املنتجــة فــي املســتوطنات اليهودية 
املقامة في الضفة الغربية والجوالن، ســمحت 
املاضــي، بتنظيــم معــرض  األســبوع  روســيا، 
إســرائيلي لعــرض هــذه املنتوجــات فــي أحــد 
معارض موسكو. وقد وثقت كاميرات التلفزة 
الــروس،  مــن  املعــرض  مرتــادي  اإلســرائيلية 
املســتوطنات  منتوجــات  يتفحصــون  وهــم 
مســتوطنات  فــي  أنتجــت  التــي  التمــور  مــن 
»غــور األردن«، وخمــور مســتوطنات الجوالن. 

سقوط النظام الدكتاتوري في يوغوسافيا، 
عّمــت فوضى، ونشــبت حــروب عرقية ودينية 
البــاد  خــراب  إلــى  أدت  ســنوات،  اســتمرت 
وحينهــا،  كثيريــن.  عبــاٍد  وتشــريد  ومــوت 
ارتفعــت أصــواٌت كثيــرة كانــت تحــن إلــى زمــن 
مآســيها  بــكل  تيتــو،  املاريشــال  دكتاتوريــة 
الــذي  الصعــب  الوضــع  مــع   

ً
وآالمهــا، مقارنــة

أحدثهــا. لكــن، مــاذا لــو طرحنا الســؤال نفســه 
اليــوم علــى الشــعب أو الشــعوب التــي كانــت 
اليوغوســافية  الدكتاتوريــة  منهــا  تتشــكل 
الســابقة؟ أكيــد أن الجــواب ســيكون مســتفزًا 
عــن  ويدافعــون  ــرون 

ّ
ينظ الذيــن  هــؤالء  لــكل 

الثــورات املضــادة فــي أكثــر مــن دولــة عربيــة، 
نجحت فيها هذه الثورات املضادة.

كل مــا يمكــن أن تفلــح فيــه الدكتاتوريــات هــو 
ال  لكنهــا  واالنتفاضــات،  الثــورات  تعطيــل 
تستطيع أن تقضي عليها، ألن أسبابها تظل 
تتفاعــل فــي العمــق، حتــى يأتــي اليــوم الــذي 

تنفجر فيه مثل البركان.
مناســبة هــذا الــكام هــو الــرد علــى »خطــاب 
الثــورات  اليــوم أنصــار  الــذي يرّوجــه  الــردة« 
مــن  وكثيــرون  التغييــر،  وأعــداء  املضــاّدة، 
االنهزاميــن والوصوليــن، ممــن ال يــرون فــي 
الثورات ســوى جوانبها الســلبية، ويخّوفون 
الشــعوب مــن املطالبــة بحقوقهــم وحرياتهــم، 
بينهمــا،  ثالــث  ال  خياريــن  أمــام  بوضعهــم 

ذات مضامــن  علــى خطــوٍة  وأقدمــت روســيا 
قبــل  ســمحت،  عندمــا  جــدًا،  عميقــة  رمزيــة 
الثقافــة  ووزارة  اليهوديــة  للوكالــة  شــهرين، 
فــي  ثقافيــة  تظاهــرة  بتنظيــم  اإلســرائيلية 
الروســية  املســارح  أهــم  هارميتــاز،  مســرح 
لعــرض مــا يعرف بـ«وثائق البحر امليت« التي 
يزعم الصهاينة أنها تقّدم أدلة تاريخية على 

أحقية اليهود في أرض فلسطن.
تجــاه  »الطيبــة«  بوتــن  بــوادر  تتوقــف  ولــم 
إســرائيل عنــد هــذا الحــد، بــل إنه أقــدم على ما 
لم يحلم به نتنياهو عندما وافق على تسليم 
الســوري  الجيــش  غنمهــا   

ً
دبابــة إســرائيل 

وأهداهــا   ،1982 األولــى  لبنــان  حــرب  فــي 
الســوريون للــروس الذيــن ضموهــا ملقتنيــات 
املعــرض العســكري الروســي. وبعــد أن ظلــت 
روســيا ترفــض عقــودًا مجــرد مناقشــة الطلــب 
اإلسرائيلي بمنح الحقوق التقاعدية لعشرات 
اآلالف مــن اليهــود الــروس الذيــن هاجــروا إلى 
املاضــي  القــرن  ثمانينيــات  أواخــر  إســرائيل، 
األســبوع  شــهد  فقــد  تســعينياته،  ومطلــع 
ينظــم  ثنائــي  اتفــاق  علــى  التوقيــع  املاضــي 
اســتعادة هــؤالء اليهــود هــذه الحقــوق؛ علــى 
الرغــم مــن الضائقة االقتصادية التي تعانيها 
شــهد  فقــد  يكفــي،  ال  هــذا  كان  وإن  روســيا. 
مــارس/آذار املاضــي والدة أول لوبــي يهــودي 
داخــل روســيا، على غــرار اللوبي اليهودي في 

تشــعر  أن  أجــل  مــن  واالســتبداد،  الفســاد 
باألمان واالستقرار.  

مــع األســف، هــذا هــو العــرض الوحيــد املتوفر 
حــاالت  إمــا  العربيــة،  املنطقــة  فــي  اليــوم 
فــي  زيــٍت  رقعــة  مثــل  تتمــّدد  التــي  الفوضــى 
أكثــر مــن دولــة عربيــة، أو العــودة إلــى حــاالت 
االســتبداد والتطبيع مع الفســاد. ولكل خياٍر 
الثمــن  مــن يدفــع  الخياريــن،  ثمنــه. وفــي كا 
دائمــًا هــم أغلبيــة الشــعب مــن املغلــوب علــى 
وحــاالت  للحــروب  حطــب  إمــا  فهــم  أمرهــم. 
الفوضى، أو ســوق اســتهاكية ســلبية كبيرة 

للفساد واملفسدين.
وفــي كل الــدول العربيــة التــي تصنــف اليــوم 
أصحــاب  أصــوات  أن  نجــد   ،

ً
ومســتقرة  

ً
آمنــة

الخيــار الثانــي هــي التي ترتفع لتبــّرر وتزّين 
األمــن  علــى  حفاظــًا  الفســاد،  عــن  وتدافــع 

نتنياهــو، فقــد كشــفت صحيفــة معاريف في 
11-6 أن بوتن ال يحرص على طرح القضية 
اته مــع نتنياهو، حيث  الفلســطينية فــي لقاء
ال تخــرج إشــارات بوتــن لهــذه القضيــة فــي 
املؤتمرات الصحافية املشــتركة مع نتنياهو 
عــن دائــرة الضريبــة الكاميــة التــي يدفعهــا 
زعيــم الكرملــن. والواضــح أن الخطــوات ذات 
الــدالالت الرمزيــة للغــزل الروســي ال تطمــس 
العوائــد الجّمــة التــي تجنيهــا تــل أبيــب مــن 
فقــد  موســكو،  مــع  االســتراتيجية  الشــراكة 
ضمن الوجود العسكري الروسي في سورية 
إلســرائيل مهاجمــة أهــداف تابعة لحزب الله 
هنــاك مــن دون الخــوف مــن ردة فعــل للحــزب 
على هذه الهجمات. صحيح أن أسبابًا أخرى 

واالســتقرار بأســلوب فيه كثير من االستفزاز 
واالبتزاز واالمتنان على ضحايا هذا الفساد.
األنظمــة،  علــى  أخطــر  هــو  مــا  كان هنــاك  إذا 
أم   

ً
مســتبدة طبيعتهــا،  كانــت  كيفمــا 

ديمقراطيــة، إنــه الفســاد الــذي ينخــر الدولــة 
مــن الداخــل، ويجعلهــا تنهــار مثــل قصــٍر مــن 
رمــل. هذا مــا حدث مع الدكتاتوريات العربية 
حديــد،  مــن  بقبضــٍة  بادهــا  حكمــت  التــي 
حتــى اســتيقظ مواطنوهــا، ذات صبــاح، علــى 
مــا حــدث  الســريع واملــدّوي. وهــذا  ســقوطها 
ويحــدث مــع بعــض أنظمــة أميــركا الاتينيــة 
التــي اختــارت طريق الديمقراطية التي أرادت 
أن تطّبــع مــع الفســاد، فــكان مصيرهــا لعنــات 

الفشل التي تاحقها.
التــي  العربيــة  الــدول  إلــى  ننظــر  عندمــا 
حافظــت علــى اســتقرارها، نــادرًا مــا يقــال لنــا 
إن مــن اســتفاد مــن حالــة االســتقرار األمنــي 
والسياســي هــو الفســاد الــذي يستشــري فــي 
شــريانها، وينخرهــا مــن الداخــل فــي صمــت، 
الفقــراء  ثمنــه  يدفــع  خبيــٍث،  مــرٍض  مثــل 
والضعفــاء الذيــن يمثلــون األغلبيــة الصامتة 
لــم  ثالــث  هنــاك خيــاٌر  أمرهــا.  علــى  املغلــوب 
تجّربــه بعــد أيــة دولٍة في املنطقة العربية، إنه 
طريــق الديمقراطيــة التــي تنبــذ الدكتاتوريــة 

وتحارب الفساد، وهذا حلم شعوب كثيرة.
)كاتب مغربي(

تدعــو الحــزب إلــى عــدم الــرد علــى الضربــات 
التــي توجههــا له إســرائيل، لكن في تل أبيب 
باتــوا يدركــون أن الحــزب غيــر معنــيٍّ بشــكل 
خــاص بإحــراج روســيا مــن خــال االندفــاع 
إلى مواجهٍة مع إســرائيل، تؤثر على ظروف 
األســد.   بشــار  نظــام  لصالــح  الــروس  عمــل 
وقــد ارتفع ســقف التوقعات اإلســرائيلية من 
روســيا، إلــى درجــة أن نتنياهــو ناقــش مــع 
التــي  اإلســرائيلية  املصالــح  خارطــة  بوتــن 
 للنــزاع القائــم 

ٍّ
يتوجــب تحقيقهــا فــي أي حــل

فــي ســورية. وعلى الصعيــد االقتصادي، أقّر 
نتنياهــو بأنــه طلــب مــن بوتــن االســتعانة 
بالخبــرات الروســية في تطويــر حقول الغاز 
التــي ســيطرت عليهــا إســرائيل فــي حــوض 

البحر األبيض املتوسط.
ــل مــا تقــّدم أخبــارًا ســيئة إليــران وحــزب 

ّ
يمث

الله، حيث وفر التدخل العسكري الروسي في 
ســورية بيئــة لتعزيــز الشــراكة االســتراتيجية 
بــن موســكو وتــل أبيــب تحديدًا. مــن هنا، فإن 
جهــاٌت  عنهــا  تعبــر  باتــت  التــي  للتحذيــرات 
الروســية  العاقــة  مــن  طهــران  فــي  نافــذة 
اإلســرائيلية ما يبّررها. لكن الحاجة ملواصلة 
دون  ســتحول  األســد  لنظــام  الروســي  الدعــم 
اتخاذ أي إجراٍء احتجاجي إيراني ضد تعاظم 

مظاهر الشراكة بن تل أبيب وموسكو.
)كاتب فلسطيني(

االستبداد أو الفوضى. وأمام حاالت الفوضى 
العارمــة التــي تجتــاح أكثــر مــن دولــة عربيــة، 
فحتــى الضحايــا يحنــون إلــى جاديهــم بــكل 

قساوتهم وظلمهم.
الحيــاة اآلمنــة تجعل اليــوم كثيرين يفضلون 
التــي  الفوضــى  حــاالت  علــى  الدكتاتوريــة 
تعــم أكثــر مــن دولــة عربيــة، حتــى لــو كان ذلك 
علــى حســاب حريتهــم وحقوقهــم األساســية. 
أصبحــوا  النــاس  أن  هــو  اليــوم  واملعيــار 
ينظــرون إلــى دولــٍة اســتبداديٍة مســتقرٍة علــى 
أنهــا أحســن مــن دولــٍة فاشــلة، ولــو ســألناهم 
االســتبداد  مــن  أســوأ  هــو  مــا  هنــاك  هــل 
هــو  الجــواب  فســيكون  والتحكــم،  والتســلط 
فشــل  عنهــا  ينتــج  قــد  التــي  الفوضــى  حالــة 

الدولة وسقوطها. 
املشــرد  املواطــن  فيــه  يجــد  التــي  الحالــة 
والاجــئ واملنكــوب داخــل بلده نفســه تجعله 
مســتعدًا بالتضحية بكل شــيء، فقط من أجل 
 
ٌ
حالــة وهــذه  واالســتقرار.  باألمــان  ينعــم  أن 
 ، بشــريٍّ ضعــٍف  لحظــة  عــن  تعبــر  إنســانية 
يكمــن فينــا، ال يمكــن أن يتفهمهــا إال مــن مــّر 
بها أو يعيشــها. إنها الحالة التي اســتغلتها 
لحكــم  واملســتبّدة  الدكتاتوريــة  األنظمــة 
شــعوبها بهــا، حالــة الخــوف الغريــزي الــذي 
تضّحــى  وجعلتهــا  كثيــرة،  شــعوبًا  َحكمــت 
بحقوقهــا وحرياتهــا، وتطّبــع مــع كل أشــكال 

الواليات املتحدة. وال حاجة للقول إنه في ظل 
نظــام ديكتاتــوري، مثــل الــذي يرأســه بوتــن، 
ال يمكــن االفتــراض أن الســماح بتدشــن مثــل 
هذا اللوبي جاء من منطلق احترام الحكم في 
موســكو حريــة التنظيــم ملواطنيــه. املفارقــة أن 
صحيفــة »يســرائيل هيــوم« كشــفت فــي 3-24 
أن مــن يقــف على رأس هــذا اللوبي هو ميخال 
لوبوبيكــوف، رئيــس فرع حزب الليكود داخل 
روسيا!. من هنا، لم يكن مفاجئًا أن يكون أول 
تحــرك أقــدم عليــه اللوبــي الجديــد هــو تنظيــم 
فعالياٍت سياســيٍة ملطالبة الحكومة الروســية 
باإلعــان عــن حركــة حمــاس تنظيمــًا إرهابيــًا 

وقطع العاقات معها.  
التــي  الصاخبــة  الحفــاوة  مظاهــر  ــل 

ّ
وتدل

اســتقبل بها نتنياهو في موســكو، األسبوع 
املاضــي، علــى املســافة الطويلــة التــي يبــدي 
بوتــن اســتعداده لقطعهــا، مــن أجــل تعزيــز 
بيئة الشراكة مع تل أبيب. فقد أمضى بوتن 
ثــاث ســاعات فــي مرافقة نتنياهــو وزوجته 
ســارة في زيارتهما املعرض »البلشــفي« في 
موســكو، وهــي خطــوة لــم ُيقــدم عليهــا فــي 
الذيــن  األجانــب  الزعمــاء  مــن  أيــًا  اســتقباله 
تــم  الزيــارة،  هامــش  وعلــى  موســكو.  زاروا 
فــي  للتعــاون  اتفاقــاٍت  ســبع  علــى  التوقيــع 
مجــال التقنيــات املتقدمــة والزراعــة وغيرها. 
وبخــاف معظــم قــادة الــدول الذيــن يلتقــون 

»خطاب الردة«

بوتين وفاتورة الشراكة مع إسرائيل

الحياة اآلمنة تجعل 
اليوم كثيرين يفضلون 

الدكتاتورية على 
حاالت الفوضى

وّفر التدخل العسكري 
الروسي في سورية 
بيئة لتعزيز الشراكة 

االستراتيجية بين 
موسكو وتل أبيب
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انحناءة الوزير وإحراج المغاربة الماكياج يؤجل الحقيقة وال يلغيها
واملــاء  واملعــادن  الطاقــة  لوزيــر  صــورة  أثــارت 
فــي  اعمــارة،  القــادر  عبــد  املغربــي،  والبيئــة 
اســتقبال العاهــل اإلســباني، فيليبــي الســادس، 
التواصــل  مواقــع  رواد  لــدى  كبيــرا  اســتياء  لــه 
عــدم  عــن  عبــروا  الذيــن  املغاربــة  االجتماعــي 
املغربــي  الوزيــر  تحيــة  طريقــة  علــى  رضاهــم 
الوزيــر  أدرج  بعدمــا  وذلــك  اإلســباني،  العاهــل 
صــورة على صفحته في »فيســبوك«، وأرفقها 
باســتقبال  حظيــت  اليــوم،  »صبــاح  بتعليــق: 
العاهــل اإلســباني امللــك فيليبــي الســادس فــي 
القصــر امللكــي بمدريــد«، حيــث وضــع صورتــه 
وهــو منحــن أمــام ملــك إســبانيا، األمــر الــذي لــم 
عبــر  املغربــي،  للوزيــر  املتتبعــون  يستســغه 
تعليقاتهــم  فــي  أو  »فيســبوك«  علــى  صفحتــه 
علــى الخبر فــي املواقع اإلخبارية املغربية، وهي 
تعليقــاٌت تضمنت فــي مجملها انتقادات الذعة 
للوزيــر. ويبــدو أن الوزيــر اعمــارة لــم يستســغ 
منتقديــه  علــى  ورد  الالذعــة،  االنتقــادات  تلــك 
انحنــاءة  حــّول  لألســف،  البعــض،  »إن  قائــال: 
احتــرام لرئيــس دولة إلى ركوع. لقد كان العاهل 
االجتمــاع  ودام  اللطــف،  فــي  غايــة  اإلســباني 
معــه حوالــي 40 دقيقــة. املهــم فــي مــا نقــوم بــه 
مــن أعمــال أن تعــود بالنفــع علــى بلدنــا الحبيــب 
الــذي نغــار عليــه كلنــا«، لنكــون أمــام أســئلة مــن 
نــوع: مــا الــذي جعــل عــددًا كبيــرًا مــن متتبعــي 
الوزيــر املغربــي يشــعرون باإلهانة مــن انحناءة 
وزيــر حكومتهــم أمــام ملك إســبانيا؟ وهل كان 
ضروريــا أن ينحنــي الوزيــر مللــٍك ال ينحنــي لــه 

أحد من أفراد شعبه؟
من حق املغاربة أن يغضبوا لرؤية صورة وزير 
أمــام عاهــل إســبانيا، ألن  حكومتهــم منحنيــا 

الوزيــر عندمــا يكــون في زيارة رســمية إلى بلد 
أجنبي، فإنه يمثل شعبه، وكل ما يقوم به يكون 
لــه انعــكاس علــى صــورة الشــعب الــذي يمثلــه 
البلــد  مواطنــي  وحتــى  املســؤولني،  أذهــان  فــي 
املضيــف، خصوصــا إذا تعلــق األمــر بإســبانيا 
الســابق  واملســتعمر  للمغــرب،  اللــدود«  »الجــار 
والحالــي، الــذي ما زال يبســط يــده على مدينتي 
ســبتة ومليلــة املحتلتــني وجــزر الخالــدات التــي 
لن ينســى الشــعب املغربي أنه إلى حدود القرن 
الحــادي والعشــرين مــا زال جزء مــن بلده يقبع 
تحت االحتالل اإلسباني. كما لم يشف الشعب 
املغربــي بعــد مــن الجرح الذي ما زال ينزف منذ 
الصحــراء  مــن  اإلســباني  االســتعمار  خــروج 
ا وجد 

ّ
املغربية، حيث أن االستعمار اإلسباني مل

نفســه عاجــزًا أمام اتقــاد روح املقاومة املغربية، 
ســعى إلــى غــرس أفكار وأشــخاص تربــوا على 
مبادئ االســتعمار ليحملو شــعلته، وترك، بعد 
عقــود مــن القمع والقتل ونهب الثروات، مشــكلة 
دائــم  ارتبــاٍك  فــي  املغــرب  جعلــت  مســتعصية 
املغاربــة   أربعــني ســنة. ومــازال  مــن  أكثــر  منــذ 
يعانون من أثر الغازات اإلســبانية الســامة التي 
ألقتهــا طائــرات االحتــالل، علــى منطقــة الريــف 
فــي عشــرينيات القــرن املاضــي، وتســببت فــي 
انتشــار أمــراض الســرطان فــي مناطــق الريــف 
متخصصــون  باحثــون  يؤكــد  التــي  املغربــي 
حــاالت  مــن   %80 إلــى   %60 بــني  مــا  وجــود 
التــي  املنطقــة  هــذه  فــي  املغــرب  فــي  الســرطان 
تســجل أعلــى معــدل لإلصابــة بالســرطان فــي 
العالــم، والتــي تحصــد أرواح املغاربــة، فــي وقــٍت 

ينحني فيه وزيرهم لعاهل إسبانيا.
عبد الخالق مفكير )المغرب(

»ال أســتطيع االقتــراب كثيــرا مــن النــاس املدللــني 
ال  االجتماعيــة،  املظاهــر  عاشــقي  الفارغــني، 
أجــد بينــي وبينهــم أيــة لغــة مشــتركة« هــذا مــا 
كتبتــه األديبــة الســورية غــادة الســمان. يبــدو أن 
أعــداد »عاشــقي املظاهــر اإلجتماعيــة« في تزايد 
مســتمر فــي معظــم  الــدول املتخلفــة عــن ركــب 
باســتيراد  تكتفــي  التــي  الــدول  والتقــدم،  العلــم 
السلع والقيم واستهالكها بدم بارد. في املغرب، 
أغلــب هــؤالء طاقــات بشــرية فــي أوج شــبابها، 
شــباب وســيمون جدًا، ومتشــابهون جــدا، حتى 
فــي مشــيتهم. يلبســون آخــر صيحــات املوضة، 
إن  يهمهــم  وال  الجديــد،  وراء  دائمــا  ويلهثــون 
فــي  لهــم  بالنســبة  الجــودة  تكمــن  رديئــا.  كان 
تســريحات  تغييــر  إلــى  يتســابقون  الجــّدة، 
بعــض  إلخفــاء  التجميــل  ومراهيــم  شــعرهم 
البقــع البنيــة علــى وجوههــم البريئة، وإلــى اقتناء 
واأللبســة  الذكيــة  الهواتــف  ســوق  فــي  جــّد  مــا 
لكــن،  باســتمرار.  ألوانهــم  يغيــرون  واألحذيــة، 
ال أحــد يســتطيع أن ينكــر أنهــم  يبــدون أنقــني 
وجميلــني جــدا حيثمــا وجــدوا، هــم أذكيــاء أكثــر 
مــن أي جيــل مضــى باملناســبة. نميز بني نوعني 
وامليســورون،  الشــعب«  »والد  منهــم:  أساســني 
اللذيــن يمتــازون بخصائــص أخــرى أهمها أنهم 
يختلــون  ال  باألحــرى  أو  فــرادى،  يعيشــون  ال 
، يجلســون فــي املقاهــي فــي 

ً
بأنفســهم إال قليــال

مجموعــات صغيــرة قد تصل إلى عشــرة أفراد، 
يحتسون ما طاب لهم من املشروبات على إيقاع 
ضجيجهــم وقهقهاتهــم التــي تصــدر بمناســبٍة 
أو مــن دونهــا، يركبــون ســياراتهم أو ســيارات 
أبائهم للتحّرش بالجنس اآلخر بشــكل جماعي 
الطرقــات،  وعلــى  التعليميــة،  املؤسســات  أمــام 

يعشــقون ســماع األغانــي الصاخبــة وترديدهــا. 
فــي رمضــان، يســتيقظون من نومهم ســويعات 
معــدودة، قبــل أذان صــالة املغــرب، بوجــوه غيــر 
وجوههــم الليليــة الجميلــة، يتجولــون قليــال فــي 
عواملهــم االفتراضيــة علــى صفائحهــم الرقميــة، 
 بعد 

ً
يتفقــون حــول برامجهــم التي تبدأ مباشــرة

صالة التروايح، وتمتد إلى حدود صالة الصبح، 
بحيث يجرون ويلعبون في كل جانب، تماما كما 
تفعــل األرانــب والثعالــب فــي نــص مــن نصــوص 
تــم  ابتدائــي.  الثانــي  للمســتوى  مقرر«القــراءة« 
لــم  بأكملــه  جيــال  لكــن  أخيــرًا،  املقــرر،  تغييــر 
يتغير: الزال يلعب، ينطلقون إلى عوالم الســرعة 
والصخــب بعــد اإلفطــار، يرتادون أفخــم املطاعم 
الفوضــى  يثيــرون  وأغالهــا،  املقاهــي  وأجمــل 
والشــفقة علــى حــد ســواء. أمــا الصنــف الثانــي 
مــن »الفارغــني املدللــني«، فــال ســيارات لهــم، ألن 
الصــني ال تصــّدر إلينــا ســيارات بأثمنة تناســب 
جيوبهم، كما تفعل مع الهواتف الذكية واأللبسة 
واألحذية وغيرها من السلع التي يقتنيها »والد 
الشــعب« املقهوريــن للفت اإلنتبــاه إليهم. ينحدر 
هــؤالء مــن »الهوامــش« )بمــا فــي ذلــك ما تســمى 
الطبقــة املتوســطة التــي تــكاد تنعــدم(. إن عبــارة 
»والد الشــعب« توحي بأن اآلخرين قادمون من 
بلــدان أخــرى. في وطني، يكفي أن تحقق بعضا 
مــن أحالمــك لتســقط عنــك صفة »ولد الشــعب«. 
تحتمــل عبــارة »والد الشــعب« تأويــالٍت أخــرى، 
منها أن املغاربة نوعان: شرفاء يتدبرون شؤون 
دنياهــم مــن الحــالل الطيب، ولصوص يعيشــون 
حيــاة البــذخ والرفاهيــة مــن املــال العــام. ما يجمع 
بني هؤالء وهؤالء هو أنهم يشكلون الفئة األكبر 
علــى الهــرم الســكاني للمغــرب، وهــم، بــال شــك، 

ســيتحملون مســؤولياتهم ومســؤوليات بلدهــم 
كاملــة فــي القريــب العاجل. يشــك املتتبع للشــأن 
التربوي تماما في قدرة هؤالء على إنقاذ البالد 
التعليــم.  وضعيــة  تــردي  بســبب  الهــالك،  مــن 
أنفســهم.  حتــى  شــيء  كل  يســتهلكون  إنهــم 
أجيــال  »خلــق  يريــدون  القــرار  أن صنــاع  يبــدو 
مــن الضبــاع« بتعبيــر السوســيولوجي املغربــي 
محمــد جّســوس، يريدون قتــل خاصية التفكير 
فيهم بشتى الوسائل، تلك الخاصية التي يمكن 

زرعها في النشأ بشكل أسهل من ذي قبل.
األخيــرة  األونــة  فــي  الرســمي  اإلعــالم  يــروج 
فكــرة مفادهــا أن املغــرب أجمــل بلــد، وقــد نجــح 
بــكل ســهولة فــي مهمتــه تلك، إذ تعتقد شــريحة 
واســعة من املغاربة بذلك، وقد شــارك في عملية 
وسياســيون،  وفنانــات  فنانــون  هــذه  الترويــج 
منهــم مــن يحمــل جنســيات أجنبيــة، ومنهــم من 
 مباشرًا وفوريا، بمجرد أن تحوم 

ً
يتلقى مقابال

حولــه طائفــة مــن »املدللــني«.  الســؤال هنــا: إلــى 
أين نحن ماضون بأقنعتنا هذه؟ سنســقط في 
حفــرٍة نحفرهــا ألنفســنا، مــا لــم  ننتبــه ألمرنــا. 
علينــا أن نتخلــص مــن مســاحيق التجميــل التي 
نضعهــا علــى الطرقات واملــدارس، وعلى جدران 
كل مؤسســات الدولــة، كمــا يجــب أن نقتنــع بــأن 
بالعلــم  التشــبث  جمــال  هــو  الحقيقــي  الجمــال 
فــي  املفبــرك  االصطناعــي  الجمــال  ال  والفكــر، 
الــذي  ردهــات مؤسســاٍت بعينهــا، ألن املاكيــاج 
نخفــي بــه عيوبنــا يؤجــل حقيقتنــا وال يلغيهــا 
نــزار قبانــي  قــول  مــا يجعــل  قــرأت يومــا،  كمــا 
جاهليــة«  والــروح  الحضــارة،  قشــرة  »لبســنا 

ينطبق علينا.
بدر الشرشاوي )المغرب(

رمضان الكرفانات
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غزة ـ يامن سلمان

ظــروف قطــاع غــزة الصعبــة تمتــد معــه إلــى 
الحصــار  صعوبــة.  فتــزداد  رمضــان،  شــهر 
فــي  والنقــص  الكهربائــي  التيــار  وانقطــاع 
مــواد البنــاء، وحتــى الحاجيات اليوميــة، تتحالف مع 

أيام الصيام الحارة واملتعبة.
أكبــر املآســي تســّجل لــدى ســكان الكرفانــات )وحــدات 
الشــرقية  األحيــاء  فــي  خصوصــًا  مؤقتــة(  ســكنية 
مــن القطــاع. هــؤالء مــا زالــوا حتــى اللحظــة ينتظــرون 

كان فــي ســنوات ســابقة يزّيــن منطقتــه بالكامــل مــع 
 حلمه 

ّ
حلــول شــهر رمضــان، فقــد كان رزقــه وفيــرًا. لكن

اليوم بات فقط العودة إلى منزل وترك الكرفان نهائيًا. 
 »الكرفــان هــو أســوأ مــا 

ّ
»العربــي الجديــد« إن يقــول لـ

نعيشــه. حتى خال النكبة لم نعش مثل هذه املأســاة، 
 يتاجر بقضيتنا ونحن نطالب بمسكن ال غير. 

ّ
فالكل

اشــتقت أنــا واألطفــال إلــى مائــدة رمضــان فــي منزلنــا 
وليس في بيت حديدي غير صالح للسكن«.

منشــآتهم  فقــدوا  مّمــن  الوحيــد  رجيلــة  أبــو  ليــس 
الصناعيــة وفقــدوا منازلهــم وباتــوا غارقــن فــي أزمــة 
عائــات  نحــو عشــر  نفســها،  فــي خزاعــة  اقتصاديــة. 
 ممتلكاتها، ودخلت في حالة الفقر، وباتت 

ّ
خسرت كل

تعتمد على املساعدات ودخل رّب األسرة القليل.
فــي بلــدة بيــت حانــون، قتــل الطفــل أمجــد املصــري )7 
أعوام( عندما سقط عليه باب حديدي لكرفان العائلة 
غيــر املتماســك. هــو الطفــل الثالــث الــذي راح ضحيــة 
سكن الكرفانات، بعد وفاة طفل في أواخر عام عدوان 

2014، ورضيع العام املاضي بسبب البرد.
ســكان  مــن  وهــو  عامــًا(   50( املصــري  أحمــد  يقــول 
فــي  املاضــي  العــام  رمضــان  »أمضينــا  الكرفانــات: 
نــا أمــل أن ننتقــل إلــى منازل هــذا العام. 

ّ
الكرفانــات وكل

مــا زلنــا هنــا محرومــن مــن أداء الشــعائر الرمضانيــة 
فــي بيــوت تؤّمــن لنــا االســتحمام الطاهــر للتوجه إلى 
 نســبة 60 في املائة 

ّ
املســاجد«. ويشــير املصري إلى أن

 
ّ
أن خصوصــًا  متماســكة،  غيــر  باتــت  الكرفانــات  مــن 

هــا ال تصلــح إال 
ّ
عمرهــا تجــاوز 18 شــهرًا. يضيــف أن

للنوم فقط، أو لتخزين األغراض املنزلية.
ومؤسســات  الفلســطينية  األشــغال  وزارة  وكانــت 
علــى  الكرفانــات  عــت 

ّ
وز قــد  ودوليــة  عربيــة  خيريــة 

املتضررين من العدوان األخير على القطاع. وبحسب 
 عدد الكرفانــات التي يقطنها 

ّ
إحصــاءات الــوزارة، فــإن

أصحاب البيوت املدّمرة يبلغ نحو 600.

بنــاء منازلهــم التــي دّمــرت، فــي ظــل الوعــود املبهمــة 
التــي حصلــوا عليهــا من الــدول املانحــة، واصطدامهم 
بعراقيــل عــدة بســبب الحصــار واالنقســام السياســي 
بعضــًا  أخــرى  أحيــاء  تشــهد  وبينمــا  الفلســطيني. 
مــن األجــواء الرمضانيــة، ال تــزور تلــك األجــواء أحيــاء 
، وفقــط مــن أجــل إســعاد األطفــال 

ً
الكرفانــات إاّل خجــا
بأبسط اإلمكانيات.

دائمــًا،  »بيوتهــم«  خــارج  الكرفانــات  ســكان  يجلــس 
فالبقــاء فــي الداخــل مســتحيل بســبب الحــر الشــديد. 
وهــؤالء ليســوا قلــة، بــل يتجــاوز عددهــم 20 ألــف غزي 

في مختلف مناطق القطاع.
في حّي الفراحن، شرق مدينة خان يونس، الذي كان 
عبارة عن حّي من الخيام، تحّولت بعض خيامه اليوم 
إلى كرفانات. تقبع عائلة أبو رمضان داخل كرفان في 
هــا ومــع حرارة الصيــف وضعت قطعة 

ّ
هــذا الحــّي، لكن

قمــاش كبيــرة علــى بابــه حتــى يجلــس األفــراد تحتهــا 
ويهربوا من حّر الداخل.

 
ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ رمضــان  أبــو  مســعد  يقــول 

اشــتداد  حــال  فــي  الطقــس  مثــل  مثلهــا  »الكرفانــات 
صيامنــا،  علــى  نحافــظ  ولكــي  برودتــه.  أو  حرارتــه 
نحــاول أن نبقــى طــوال النهار في الخارج والتأقلم مع 
 ســكان 

ّ
هــذا الحــال طــوال شــهر رمضان«. يشــير إلى أن

لشــراء  البعــض  بعضهــم  مــن  األمــوال  جمعــوا  الحــّي 
بعض لوازم شــهر رمضان خصوصًا موائد الســحور، 
نظــرًا لعــدم مقــدرة بعــض عائــات الحــّي علــى شــراء 
حاجياتهــم. فاملســاعدات والطــرود الغذائيــة لــم تدخل 
إلى بيوتهم منذ ثاثة أشهر على الرغم من اعتمادهم 

الكامل عليها.
أبــو رجيلــة  فــي منطقــة خزاعــة القريبــة، يجــد أحمــد 
 شــهر رمضــان هــذا العــام هــو األصعــب. كان يملــك 

ّ
أن

مصنعًا ومنزاًل كبيرًا دّمرا خال العدوان األخير على 
م تعويضــًا صغيرًا بــداًل منهما. يتذّكر كيف 

ّ
غــزة. تســل

مجتمع
أعلنــت منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )يونيســف(، أمــس، أن األطفــال املهاجريــن ربمــا يعانــون من 
الضــرب واالغتصــاب وعمــل الســخرة وخطــر الغــرق فــي البحــر املتوســط، أثنــاء رحلتهــم املحفوفــة 
باملخاطــر إلــى أوروبــا، هربــًا مــن الحــرب والفقــر. وقالــت فــي تقريــر أصدرته بعنــوان »الخطر في كل 
خطوة في الطريق«، إن نسبة القصر املهاجرين أو الاجئن إلى زيادة، خصوصًا الذين يحاولون 
الوصــول إلــى إيطاليــا عبــر ليبيــا. أشــارت إلــى وجــود »دليــل قــوي علــى أن شــبكات تهريــب البشــر 
)رويترز( اإلجرامية تستهدف األضعف، خصوصًا النساء واألطفال«.  

أعلنــت منظمــة »أطبــاء بــا حــدود« أن اآلالف مــن املدنيــن العراقين الفارين مــن الفلوجة املحاصرة 
ال يســتطيعون الحصــول علــى األدويــة، منــذ أشــهر عــدة، ويفــرون إلــى مناطــق تفتقــر إلــى امليــاه 
والصرف الصحي، ما يزيد من احتمال انتشار األوبئة. وقال رئيس بعثة املنظمة في العراق، فابيو 
فورغيون، إن العائات التي فرت إلى املخيمات تعاني بسبب انعدام املأوى ومياه الشرب النظيفة. 
تجدر اإلشارة إلى أن الكوليرا أصاب نحو 2800 شخص العام املاضي. وتقّدر األمم املتحدة أن 42 
)أسوشييتد برس( ألف شخص فروا من الفلوجة منذ بدء العملية العسكرية.  

الفارون من الفلوجة يفتقرون إلى المأوى والمياهاألطفال المهاجرون يواجهون الضرب واالغتصاب

لبنى سالم

يعيــش اليــوم نحــو 300 الجــئ ســوري فــي 
قريــة »إل إم فيــاج«، وهــي منتجــع صيفي 
الغربــي  الجنوبــي  الســاحل  علــى  يقــع 
لليونــان. قبــل نحــو خمــس ســنوات، كان 
املنتجع قد أغلق نتيجة األزمة املالية التي 
تمــّر فيهــا البــاد، إلــى أن وصــل الاجئــون 
السوريون وأعادوا الحياة إليه من جديد. 
بــدأ توافــد الاجئــن إلــى القرية فــي أواخر 
مــارس/ آذار املاضــي. هــؤالء يقيمــون فــي 
البحــر  علــى  ــة 

ّ
املطل البيضــاء  مســاكنها 

واملحاطــة بأشــجار النخيــل. وكان رئيــس 
البلديــة، نبيــل يوســف مــراد، وهــو مواطــن 
منــذ  اليونــان  فــي  يعيــش  األصــل  ســوري 
إلــى إعــادة فتــح  بــادر  قــد  نحــو 25 عامــًا، 
املنتجع كمركز الستقبال الاجئن. يقول: 
التبّرعــات، كاملابــس  ــا نجمــع 

ّ
كن »بدايــة، 

وغيرهــا، إلرســالها إلــى مخّيــم إيدومينــي 
مقدونيــا«،  مــع  اليونانيــة  الحــدود  علــى 
كانــوا   نحــو 10 آالف الجــئ 

ّ
أن إلــى  الفتــًا 

»شــعرُت  صعبــة.  ظــروف  فــي  يعيشــون 
 ذلــك لــم يكــن كافيــًا. ســألت مــا إذا كان 

ّ
أن

املغلــق.  املنتجــع  مــن  االســتفادة  يمكننــا 

وعلى الرغم من ترّدد بعض السكان، وافق 
املجلس املحلي باإلجماع تقريبًا«.

ــت نحــو 
ّ
بعــد أيــام علــى صــدور القــرار، أقل

ســت حافــات عــددًا مــن الاجئــن، الذيــن 
كانــوا يعيشــون فــي مخّيم غير رســمي في 
مينــاء أثينــا بيرايوس. يشــرح مراد: »حن 
جــاؤوا إلــى هنــا، لــم يكــن فــي حوزتهــم أي 
غيرهــا  وال  أغطيــة  وال  مابــس  ال  شــيء. 
مشــيرًا  األساســية«،  االحتياجــات  مــن 
 هــذه القريــة تحّولــت إلــى »مجتمــع 

ّ
إلــى أن

نســيان  يمكنهــم  هنــا  مصغــر.  ســوري 
فــي  »ولــدت  يضيــف:  والقصــف«.  الحــرب 

حمص وترعرعت في ســورية. ما زال جزء 
أننــي  أصــدق  أكــن  لــم  مــن عائلتــي هنــاك. 
سأصبح مواطنًا يونانيًا، ثم عمدة ملنطقة 

ما، وأستقبل الجئن سورين فيها«.
 حال الاجئن في القرية 

ّ
على الرغم من أن

أكثــر اســتقرارًا باملقارنــة مــع حياتهــم فــي 
هــا ليســت املحطة األخيرة 

ّ
املخيمــات، إال أن

للمفوضّيــة  وفقــًا  لجوئهــم.  رحلــة  فــي 
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الاجئن، 
التــي كانــت قــد كتبــت قصة القريــة، ينتظر 
معظــم الاجئــن اليــوم إجــراء مقابات مع 
مــن  ليتمكنــوا  اليونانيــة  اللجــوء  دائــرة 

خــال  مــن  التوطــن،  إعــادة  طلــب  تقديــم 
يهــدف  الــذي  األوروبــي  االتحــاد  برنامــج 
إلــى نقــل 160 ألفــًا مــن طالبــي اللجــوء فــي 
األعضــاء  الــدول  إلــى  وإيطاليــا  اليونــان 
ووفقــًا  املقبلــة.  الســنوات  خــال  األخــرى 
القريــة  الجئــًا   12 نحــو  غــادر  للبرنامــج، 
تقــول  الســياق،  هــذا  فــي  البرتغــال.  إلــى 
القريــة:  فــي  تعيــش  ســورية  وهــي  كنــدة، 
فــي  األخــرى.  املخيمــات  مــن  أفضــل  »هنــا 
األمطــار  مــن  نعانــي  ــا 

ّ
كن إيدومينــي، 

الغزيــرة. لكــن يبقــى هــذا الســكن مؤقتًا. ما 
زلنا نبحث عن االستقرار«.

300 الجئ سوري يعيدون الحياة إلى قرية يونانية

الكرفانات  القاسية سكان  الظروف  لم تمنع 
من أداء بعض الشعائر الرمضانية، وأهمها 
جميلة  الحاجة  هــؤالء  من  الــرحــم.  صلة 
الهباش التي تزور، مع زوجها، أقاربهما في 
إلى  بعدها  يعودان  ثم  الشجاعية،  مخيّم 
تستوعب  ال  »الكرفانات  تعلّق:  كرفانهما. 
غزة  في  لكنّها  أشخاص.  خمسة  من  أكثر 
خطورتها  يزيد  مــا  ــذا  وه عــشــرة،  تضّم 
علينا، عدا عن كونها مكانًا غير صالح لشهر 

رمضان وأداء عباداته«.

صلة الرحم

ميليا بو جوده

ل 
ّ
 بيضاوّية صغيرة، وتتنق

ّ
ة قش

ّ
تحمل سل

بني السيارات في ذلك الشارع الفرعّي من 
ى حدود 

ّ
منطقة رأس بيروت. ال تتخط

ين يحّدانه. هذه هي مساحتها. 
َ
التقاطَعني اللذ

ي املرأة العجوز رأسها بمنديل ملّون 
ّ
تغط

نظيف عقدته عند أسفل ذقنها، فيما 
تظهر غّرة شعرها الشائب. لونه املائل إلى 
ه لم يعرف في يوم أّي نوع 

ّ
فضّي، يشي بأن

من الصباغ. هو على طبيعته، تماما كما 
ان تتوّسالن 

َ
اها اللت

َ
ابتسامتها الخجولة وعين

 من يعبر في ذلك الشارع. 
ّ

بخجل كل
تسّوي فستانها الطويل وسترتها التي 

حرصت على كّيهما قبل ارتدائهما، وتبدأ 
جولة جديدة بظهرها املنحني بعض الشيء. 

ل بني السيارات، من دون أن تلّح على 
ّ
تتنق

سائقيها. تقترح عليهم العلكة أو البسكويت، 
تها. ال تطيل االنتظار عند 

ّ
وهي تعرض سل

نافذة أّي من املركبات. االستجداء بإلحاح، ال 
ه يطاول كرامتها. التسّول، ال شّك 

ّ
شّك في أن

ه يحرجها. وتكمل طريقها، من دون 
ّ
في أن

أن تطرق زجاج أّي من نوافذ املركبات. توّجه 
نظراتها يمنة ويسرة، وفي حال شعرت بأّن 

أحدهم يهّم بالتعاطف معها، تنتظر لثواٍن. 
إّما يصّح حدسها فتحصل على ألف ليرة 
لبنانّية أو ما شابه، وإّما يخطئ فتختفي 

سريعا بعد تلك الثواني القليلة.
في مساحتها تلك، بتعبير أصّح في تلك 

نت املرأة 
ّ
املساحة التي ُحّددت لها، تمك

العجوز من إرساء قواعد جديدة للتسّول.. 
جِبَرت على 

ُ
قواعد تطّبقها هي على نفسها. أ

فعل ذلك، فال بّد من أن تجعله يتناسب في 
الحّد األدنى مع عّزة نفسها.

بهندامها الذي تحرص على أن يكون دوما 
با نظيفا، وإن ارتدت املالبس نفسها التي 

ّ
مرت

، تقّدم للمتعاطف 
ّ

رتقتها في أكثر من محل
تها. وهو من جهته، يختار على ذوقه 

ّ
سل

إّما العلكة وإّما البسكويت. بيد أّن ذلك 
املتعاطف، قد ال يمّد يده لتناول أّي من القطع 

تها. وهنا تكون اإلهانة 
ّ
بتها في سل

ّ
التي رت

الكبرى. ترفع يدها التي أخفت التجاعيُد 
ها، قائلة بنبرة مستنكرة حازمة: 

َ
تفاصيل

ما 
ّ
»أستغفر الله!«. نبرة صوت حازمة، إن

حزينة تخفي كثيرًا من األسى. وتصّر عليه 
تها.

ّ
لتناول أّي من محتويات سل

 يوم، حتى في صباحات شهر 
ّ

في صباح كل
ني 

َ
تها بيَدين مرتجفت

ّ
رمضان، تحمل سل

وتقصد شارعها. ال أحد يعرف من أين 
تأتي. فجأة، تظهر في مساحتها تلك. اليوم 

ها قصدت تلك املساحة 
ّ
أيضا، ال بّد من أن

التي ُحّددت لها. ولَم ال تفعل؟! من حّددها 
لها، بالتأكيد غير معنّي باليوم العاملي 

ني.
ّ
للتوعية حول إساءة معاملة املسن

الخامس عشر من يونيو/حزيران تاريخ آخر 
ُيضاف إلى روزنامة األمم املتحدة. وتكثر 
ّصصت لتلك العجوز التي 

ُ
التواريخ التي خ

أرست قواعد جديدة للتسّول تطّبقها على 
نفسها. األّول من أكتوبر/تشرين األّول، 

ني، واحد منها. تكثر تلك 
ّ
اليوم الدولي للمسن

التواريخ، أّما هي فما زالت تشغل يوميا تلك 
املساحة التي ُحّددت لها.

علكة أو 
بسكويت

مزاج

اشتقت أنا واألطفال إلى مائدة رمضان في منزلنا )محمد الحجار(
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قد تكون الضربات الجويّة التي عادت أخيرًا لتستهدف إدلب السوريّة 
وهذه  ال  كيف  المدينة.  هذه  سكان  منه  يعاني  ما  أكثر  جديد،  من 

الضربات تهّجرهم وتقتلهم وتهدم منازلهم

ملصقات تحمل تهديدات وتنشر الفوضى

صور القتلى تمأل شوارع بغداد

1819
مجتمع

ريان محمد

ــة إدلـــــــــب الــــســــورّيــــة  ــنــ ــــود مــــديــ ــعـ ــ تـ
ــيــــش  ــة لــــســــيــــطــــرة »جــ ــ ــعـ ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ الـ
ــار بعد  ــبــ ــتـــح«، لــتــتــصــّدر األخــ ــفـ الـ
الحربي. ذلك  الطيران  استهدافها مجددًا من 
االســتــهــداف أّدى إلــى سقوط عــشــرات القتلى 
والــجــرحــى املــدنــيــن، وتــدمــيــر مــبــاٍن سكنية، 
ونزوح مئات آالف األشخاص من املدينة بعد 
استقرار عاشوه خالل األشهر املاضية. هكذا 
 تشريدهم 

ّ
تتجدد معاناتهم اإلنسانية في ظل

ر متطلبات الحياة األساسية.
ّ
وعدم توف

ارتكب الطيران الحربي الذي استأنف غاراته 
عــلــى مــديــنــة إدلــــــب، نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، 
مــجــازر عــديــدة، أكــبــرهــا يـــوم األحـــد املــاضــي، 
عـــنـــد اســــتــــهــــداف ســــــوق شـــعـــبـــيـــة لــلــخــضــار 
نــحــو 36 مدنيًا  بــحــيــاة  ومــخــبــزًا. أودى ذلـــك 
وجرح نحو 50 آخرين، باإلضافة إلى أضرار 

مادية كبيرة في املنطقة.
مصطفى الحاج علي النيرب ناشط في إدلب، 
القول  الــوضــع هــنــاك: »نستطيع  يتحّدث عــن 
ــرة وقــبــل اســتــئــنــاف  ــيـ  خــــالل األشـــهـــر األخـ

ّ
إن

الــروس القصف الجوي، كان استهداف إدلب 
كانت  فيما  منعدم،  ومــا حولها شبه  املدينة 
ل خروقات أحيانًا في املناطق املجاورة  سجَّ

ُ
ت

ع، 
ّ
إدلـــب بشكل متقط ــراف  أطــ لــلــفــوعــة وعــلــى 

 أســبــوعــن تــقــريــبــًا«. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
ّ

كـــل
العسكرية  الــنــظــام  »مــروحــيــات   

ّ
أن الــجــديــد« 

وطائراته الحربية ال تغادر ريف إدلب الغربي 
والـــجـــنـــوبـــي والــــشــــرقــــي، خـــصـــوصـــًا مــنــاطــق 

ــة عــبــر تـــركـــيـــا، عــلــى الــرغــم  ــ ــيـ ــ ــارة األوروبـ ــقــ الــ
التي  الــعــالــيــة  املـــاديـــة واملــخــاطــر  التكلفة  مــن 
في  الــغــرق  ومنها  الطريق،  على  يواجهونها 
الــطــرق، فيما  البحر أو السلب من قبل قطاع 

قد يصل األمر أحيانًا إلى حّد القتل«.
ــة، تــــنــــاقــــل نـــاشـــطـــون  ــ ــيـ ــ ــــاضـ خـــــــالل األيــــــــــام املـ
التواصل االجتماعي،  معارضون على موقع 
صورًا وتسجيالت فيديو وأخبارًا ملا تّسبب 
 أفظعها 

ّ
به القصف الجوي على إدلــب. ولعل

صـــورة أب يجلس بــالــقــرب مــن خــمــس جثث 
قضوا  الذين  األربعة  وأطفاله  لزوجته  تعود 
ــا تــعــانــي   كـــثـــيـــرًا مــ

ّ
ــر أن ــذكــ ــ دفـــعـــة واحـــــــــدة. ُي

ــراد العائلة،  أســر فــي إدلـــب مــن فــقــدان أحــد أفـ
يأتي  معيلها.  هــو  الفقيد  كــان  إن  خصوصًا 
ــازل مـــن جــــّراء  ــنــ ذلــــك إلــــى جـــانـــب خـــســـارة املــ
وغيرها  والــســيــارات  املحال  وكذلك  تدميرها 
إلــى ذلــك، تأتي أزمــة الجرحى  من املمتلكات. 
ــبــــاًء إضـــافـــيـــة، فـــي ظل  لــتــحــّمــل الـــعـــائـــالت أعــ
ر األدوية 

ّ
تواضع عدد الكادر الطبي وعدم توف

والتجهيزات الطبّية كفاية.
الـــســـيـــاق، أدان االئــــتــــالف الــوطــنــي  ــذا  ــ فــــي هـ
لــقــوى الـــثـــورة واملــعــارضــة الــســوريــة املــجــزرة 
التي وقــعــت، يــوم األحــد املــاضــي، وقــد أعّدها 
 

ّ
يــدل وروســيــا  النظام  مــن  إجراميًا  »تصعيدًا 
أدان  اإلرهــابــيــة«. من جهته،  على طبيعتهما 
األمــــن الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة، بـــان كـــي مـــون، 
بــحــســب مــا نــشــرت األمــــم املــتــحــدة، »الــهــجــوم 
البغيض الذي وقع في 12 يونيو/ حزيران«، 
لـــة جــمــيــع املـــســـؤولـــن عن  داعـــيـــًا إلــــى مـــســـاء

ارتكاب الهجمات ضد املدنين.

بدأ النعي يأخذ 
منحى آخر عندما

أخذت األحزاب اإلسالمية 
بالنشاط السياسي

أودت الغارة األخيرة 
على المدينة بحياة نحو 

36 مدنيًا وجرحت نحو
50 آخرين

لها،  املــجــاورة  أبــو ظهور وسنجار والبلدات 
بغارة جوية  أو ثالثة   يومن 

ّ
كــل ستهَدف 

ُ
وت

أو برميل متفجر«.
 »الحياة كانت في بداية 

ّ
ويشير النيرب إلى أن

سيطرة املعارضة على املدينة، منذ أكثر من 
عام، غير مستقرة لشّدة القصف الجوي، فيما 
 

ّ
انعدمت ضروريات الحياة. فالنظام يحرم كل
منطقة تخرج من تحت سيطرته من الكهرباء 
 
ّ
وشبكات االتصال )الهاتف( واملاء«. يتابع إن
الشؤون  استالمها  بعد  املدينة،  إدلــب  »إدارة 
هــنــا، راحـــت تعيد الحياة رويـــدًا رويـــدًا. ومع 
الهدنة التي أقامها جيش الفتح مع اإليرانين 
)ما عرف باتفاق املدن األربع(، والتي ترافقت 
مع تفعيل املؤسسات واملديريات في إدلب من 
املدينة. وأصبحت  إلــى  الحياة  عــادت  جديد، 
إدلـــب مــقــصــدًا لــتــّجــار ونـــازحـــن مــن مختلف 
ــن ريـــــف حـــلـــب الــجــنــوبــي  ــاء ســــوريــــة، مــ ــحــ أنــ
ومــن حمص  التركمان  ومــن جبل  والشمالي 

وحماة والوعر والزبداني«.
عن الــنــزوح إلــى املدينة وكذلك خــروج أهلها 
 »ذلــــك يــتــزايــد خــالل 

ّ
مــنــهــا، يــقــول الــنــيــرب إن

املــعــارك. قسم مــن ســكــان إدلـــب املدينة هاجر 
أو نــزح إلــى خارجها، في األشهر األولــى من 
عــمــلــيــات الــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة مـــن جيش 
الفتح. ومــع استقرار األوضـــاع، عــاد كثيرون 
من الذين نزحوا إلى القرى والبلدات القريبة، 
وراح بــعــضــهــم يـــؤّجـــر بـــيـــوت أقــــاربــــه الــذيــن 
هاجروا أو الذين لم يعودوا«. لكن مع بداية 
الــحــمــلــة الـــروســـيـــة، نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، 
ــلـــت حـــركـــة نـــــزوح كــبــيــرة مـــن املــديــنــة.  ــّجـ »ُسـ

التقديرات ال يتجاوز عدد من بقي  وبحسب 
فيها 400 ألف شخص من أصل نحو مليون 
 »حــركــة الــنــزوح 

ّ
ونــصــف مــلــيــون«. يضيف أن

ــزارع  ــ كـــانـــت بــاتــجــاه الـــريـــف والــبــســاتــن واملــ
املـــــــجـــــــاورة، فـــــي حـــــن بـــقـــي بـــعـــض الـــشـــبـــان 
الفقراء  ليحرسوا ممتلكات عائالتهم وكذلك 

الذين ال يملكون مكانًا يقصدونه«.
 »األوضاع اإلنسانية 

ّ
إلى ذلك، يؤّكد النيرب، أن

واملــعــيــشــيــة فـــي إدلـــــب ســيــئــة لــلــغــايــة. شلت 
املــائــة تقريبًا،  فــي  حركة األســـواق بنسبة 70 
فــــي حــــن تـــوقـــفـــت أعــــمــــال كـــثـــيـــرة وتـــراجـــعـــت 
حركة املدنين إلى حّد الضرورة في املدينة، 
وللوصول إلى املواد الغذائية ومياه الشرب. 
أّما الكهرباء فهي غير متوفرة عمومًا وكذلك 
مياه االستخدام، والحصول عليها ُيعّد مهمة 
الكبيرة  املــاديــة  التكلفة  إلــى  باإلضافة  شاقة 

نسبيًا مع متوسط دخل العائالت«.
 »اللجوء 

ّ
من جهة أخرى، يلفت النيرب إلى أن

إلى خارج البالد بحثًا عن االستقرار واألمان، 
ــــدة مـــن أكــبــر األزمـــــات الــتــي يعاني  ُيـــعـــّد واحـ
الــالجــئــون  ويــقــصــد  الـــســـوري.  املجتمع  منها 

في السنوات األخيرة تنتشر 
بشكل متزايد صور القتلى 

في العاصمة العراقية 
بغداد، بالترافق مع 

الفتات تحمل نعيهم. 
صور تتسبب بكثير من 
الفوضى، وال تستفيد 

منها إالّ المطابع

بغداد ـ ميمونة الباسل

لطاملا كان العراق مزدحمًا باملوت، خصوصًا 
منذ الغزو األميركي عام 2003 وما تبعه من 
فــوضــى وحــــروب ومــعــارك ال تنتهي واحـــدة 
ــبـــاب تــتــنــوع الــيــوم،  حــتــى تــبــدأ أخـــــرى. األسـ
يتنقل  القتل  الضحايا.  أعــداد  وترتفع معها 
من مدينة إلى أخرى، وأرقام املوتى بالجملة. 
العراق الذي اعتاد وأِلف أخبار املوت، اعتاد 
 قــطــعــة الــقــمــاش 

ّ
مــعــهــا أســالــيــب الــنــعــي، لــكــن

تغيرت  لذلك  مخصصة  كانت  التي  األســـود 
اآلن.

»الـــعـــربـــي  ــقـــول الـــنـــاشـــط أحـــمـــد الــقــيــســي لــــ يـ
الجديد«: »منذ سنوات قليلة، كان الناس في 
يخطونها  بالفتات  موتاهم  ينعون  الــعــراق 
لــدى الــخــطــاطــن، وهــي عــبــارة عــن قطعة من 
الــقــمــاش غــالــبــًا مــا يــكــون لــونــهــا أســــود. هــذه 
الـــالفـــتـــات تــتــطــلــب بــعــض الـــوقـــت إلنــجــازهــا 
بانتظار جفاف الطالء. لكن بعد التطور في 
مجال الطباعة، بتنا نشهد توجهًا الفتًا من 
املــطــابــع لطباعة الفــتــات نعي  األهــالــي نحو 
املوتى بداًل من الذهاب إلى محال الخطاطن. 
شاعت في اآلونــة األخيرة عملية نشر صور 
قــتــلــى املــلــيــشــيــات بــشــكــل بـــوســـتـــرات تلصق 
على جدران شوارع بغداد واملحافظات التي 
تنتشر فيها املليشيات أو في املدن التي جاء 

العناصر منها«.
يــتــابــع: »املــطــابــع تــنــفــذ الــعــمــل بــشــكــل أســرع 
وأكـــثـــر قــــدرة عــلــى الــتــحــكــم بــاملــحــتــوى. بــات 
النعي عبارة عن ملصق مطبوع بحجم أكبر 
مــن الفــتــة الــقــمــاش بــاإلمــكــان إضــافــة صــورة 
الـــشـــخـــص املـــتـــوفـــي إلــــيــــه. مـــمـــا يـــســـّهـــل عــلــى 
الــتــعــرف على املــتــوفــي. كما ساهمت  الــنــاس 
تلك املطابع في إرشاد وتشجيع الناس على 
ه ليس من الضروري أن يكون لون الالفتة 

ّ
أن

النعي   الفتات 
ّ
لكن غ رسالة سياسية. 

ّ
تبل أو 

ــاع أعــــداد  ــفــ بـــــرزت بــشــكــل واضـــــح نـــظـــرًا الرتــ
الــيــومــي، خــصــوصــًا إذا كـــان القتيل  الــقــتــلــى 
شـــابـــًا. ذلــــك يــدفــع ذويــــه إلــــى نــعــيــه بــالفــتــات 
وصـــــــور يــضــعــونــهــا فــــي الــــجــــزر الــوســطــيــة 
بــن الــشــوارع أو بــالــقــرب مــنــهــا«. ومــع تزايد 
أعـــــداد صــــور الــقــتــلــى أضـــحـــت شـــــوارع املـــدن 

عبارة عن معرض للصور والــالفــتــات، حتى 
 الــبــعــض يــعــزون حــــوادث الــســيــر إلـــى تلك 

ّ
أن

املنتشرة بشكل عشوائي.  الصور والالفتات 
ــدًا ال يــجــرؤ على   أحـ

ّ
إلـــى أن ويــلــفــت القيسي 

 الكثير من املنعين 
ّ
إزالة الصور نظرًا إلى أن

ضالعون في أحزاب سياسية«.
ــــور، فــالــبــعــض  ــــصـ ال يــقــتــصــر األمــــــر عـــلـــى الـ
القيسي  ويقول  الشوارع حتى.  أسماء  يغير 
 فــقــدان األمـــن فــي الــعــراق أفـــرز الكثير من 

ّ
إن

الفوضى، فصار كل من ُيقتل ابنه أو قريب له 
يغير اسم الشارع على اسمه. وذلك من دون 

الرجوع إلى البلديات أو أي جهة مختصة.
بدوره، يقول اإلعالمي املستقل تراث العزاوي 
»العربي الجديد«: »بعد االحتالل األميركي  لـ
بــدأ النعي يــأخــذ منحى  لــلــعــراق عــام 2003، 
آخــــــر عـــنـــدمـــا أخــــــــذت األحـــــــــــزاب اإلســـالمـــيـــة 
ــت ذلــك 

ّ
بــالــنــشــاط الــســيــاســي. وهـــي الــتــي ســن

تقليدًا.  أو  عرفًا  بعد  مــا  فــي  ليصبح  العمل، 
النعي في السابق كان يحمل أفكارًا بسيطة 
وكلمات مباشرة وزهــدًا يتماشى مع الواقع 
الذي انتقل فيه اإلنسان من حالة الحياة الى 
 األمـــر تــطــور الحــقــًا ليتخذ 

ّ
حــالــة املـــوت. لــكــن

بعدًا إعالميًا وسياسيًا في الدرجة األساس. 
فـــبـــات هـــنـــاك تــقــلــيــد لــلــتــمــيــز واالبـــتـــكـــار في 

النعي«.
 الفــــتــــات الـــقـــمـــاش تــخــتــلــف عــن 

ّ
يــــوضــــح أن

ــلـــصـــقـــات، كـــــون األخــــيــــرة تــــواكــــب الـــحـــدث  املـ
وتعزز قيمة الرسالة املراد تسويقها. ويشير 
 »بعض األحزاب لديها مطابع خاصة 

ّ
إلى أن

ــتــــرات نـــعـــي قـــتـــالهـــا مــــن خـــالل  تــطــبــع بــــوســ
الطرقات  فــي  تلصقها  أو  وتنصبها  طباعة 
والشوارع الرئيسية، من دون االكتراث إلى ما 
تحدثه من فوضى، في كونها تحجب الرؤية 
عـــن الــســائــقــن وتــتــســبــب فـــي تــشــويــه منظر 

الشوارع ومداخل املدن«.
ــــرى للنعي  ــعــــزاوي إلــــى نــاحــيــة أخـ يــشــيــر الــ
بالبوسترات  النعي  »ســبــب  الطريقة:  بــهــذه 
هو لتمييز القتيل عن قتيل آخر، فالغني أو 
مــن يتولى موقعًا قــيــاديــًا فــي أحــد األحـــزاب 
أو إحدى املليشيات تكتب عشرات الالفتات 
الــتــي تــشــيــر إلـــى مقتله فــي مــعــركــة مـــا. كما 
ــتـــرات مــلــونــة تــحــمــل شـــعـــارات  ــطــبــع بـــوسـ

ُ
ت

وعبارات تهديد مبطن أحيانًا، أو تشير إلى 
ــذا األمـــر يحمل  انــتــمــاء القتيل وقــاتــلــيــه. وهـ
دالالت تــثــيــر الـــريـــبـــة والــــخــــوف فـــي نــفــوس 
هم يكتفون بنعي 

ّ
فإن البسطاء  أما  اآلخرين. 

تخط  القماش  من  بقطعة  وقتالهم  موتاهم 
فــوقــهــا آيــــة قـــرآنـــيـــة واســـــم املـــتـــوفـــي ومــكــان 

مجلس العزاء«.
الــعــزي، وهو  أبــو مصطفى  مــن جهته يشير 
 »الــنــعــي 

ّ
ــــى أن ــالـــك مــطــبــعــة املـــصـــطـــفـــى، إلـ مـ

بامللصقات املطبوعة إلكترونيًا يلقى رواجًا 
في السنوات األخيرة، خصوصًا مع انتشار 
السوق  وحــاجــة  االنتخابات  نتيجة  املطابع 
إلـــيـــهـــا ومـــــع رخـــــص ثـــمـــن املـــطـــبـــوع قــيــاســًا 
»الــعــربــي الــجــديــد«  بــمــواصــفــاتــه«. يضيف لـــ
من  يخلو  ال  الطريقة  بهذه  القتلى  »نعي   

ّ
أن

التباهي أحيانًا. أما املستفيدون األساسيون 
فهم أصحاب املطابع«.

أســود بل ال ضير في أن يكون أبيض بإطار 
أسود أو العكس. هذه الفكرة من أهل املطابع 
صــحــيــحــة لــكــنــهــا نــبــعــت مـــن حــاجــتــهــم إلــى 
العنف   

ّ
وألن الالفتة.  فــي  الحبر  كمية  تقليل 

مــســتــمــر فـــي الـــعـــراق وتــرتــفــع أعـــــداد املــوتــى 
والــقــتــلــى فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة فــقــد راجـــت 
طباعة الالفتات في املطابع وأصبحت تجارة 
 
ّ
تتوسع وتتطور بمرور األيام«. يشير إلى أن
»أهــــم مــا يــمــيــز الــبــوســتــر عــن الفــتــة الــقــمــاش 
وضوحه وإدخــال صــورة الفقيد فيه وكتابة 
الــعــبــارات واألشــعــار تعبيرًا عــن حــزن األهــل 

وتكريمًا له وتخليدًا لذكراه«.
 »امللصقات تحمل رسالة بسيطة 

ّ
يشير إلى أن

تــجــمــع بـــن الــكــلــمــات والــــرســــوم أو الـــصـــور، 
ــيـــوم أخـــــذت بـــعـــدًا آخـــــر. فــقــد تعلن  ــهــا الـ

ّ
لــكــن

امللصقات عن أحداث معينة من االنتخابات 
أو املسرحيات أو األفالم أو املعارض الفنية، 

G G

قصف جوّي 
يسلب إدلب الحياة

تونسيّون يحتّجون 
على قوائم الحّجاج

عديدون هم الذين 
يتمتّعون باألقدمية في 

مختلف الجهات ولم 
تدرج أسماؤهم

تونس ـ مريم الناصري

 عام، ومع بداية التحضير ملوسم 
ّ

كما في كل
الــحــّج، أثـــارت مسألة قــوائــم الــحــجــاج جــداًل 
ــّدمــــوا أســـمـــاءهـــم ألداء  بـــن بــعــض الـــذيـــن قــ
الدينية.  الشؤون  الحج وبن وزارة  مناسك 
الــعــديــد مــن الــذيــن قــدمــوا أســمــاءهــم أعــربــوا 
عن رفضهم للقوائم النهائية، وقد احتجوا 
أمام الوزارة مطالبن بإعادة القرعة والنظر 
ع باألقدمية، ولــم يدرج 

ّ
ح من يتمت

ّ
في ترش

اسمه في القائمة النهائية، علمًا بأن النقابة 
اتـــهـــمـــت وزارة  الـــديـــنـــيـــة  ــلـــشـــؤون  لـ ــة  ــامـ ــعـ الـ
ق بالقوائم 

ّ
اإلشـــراف بــاإلخــالل فــي مــا يتعل

النهائية للحجاج، في ظل وجود أسماء في 
القائمة ال تتمتع باألقدمية، بينما لم تدرج 
أســمــاء بعض الــذيــن قــّدمــوا أوراقــهــم للحج 

قبل نحو تسع سنوات.
 وزارة الشؤون الدينية 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

الــوالة والواعظن في جميع الجهات  فت 
ّ
كل

باإلشراف على عملّيات التسجيل، وتحديد 
القوائم النهائية للحجاج واملصادقة عليها 
إلكترونيًا، علمًا بأن املهلة النهائية لتقديم 
ــاء ُحـــــــــّددت فــــي 25 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط  ــ ــمـ ــ األسـ

املاضي. 
ــــالن الــقــوائــم الــنــهــائــيــة،  لــكــن بــعــد الـــفـــرز وإعـ
العامة  النقابة  وتفيد  مشاكل.  وجــود  تبّن 
 الــــقــــوائــــم تــتــضــمــن 

ّ
ــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة بــــــأن ــلـ لـ

أسماء أشخاص لم يستوفوا الشروط، فيما 
رت لديهم شرط األقدمية، 

ّ
أقصي آخرون توف

وبالتالي لهم األولوية في أداء مناسك الحج.

ويؤّكد كاتب )أمن( عام النقابة، عبد السالم 
املـــطـــوي، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــعــديــد 
مختلف  في  باألقدمية  عون 

ّ
يتمت الذين  من 

الــجــهــات لــم تـــدرج أســمــاؤهــم، الفــتــًا إلـــى أن 
نــحــو 49 شــخــصــًا مـــن مــعــتــمــديــة بـــن قـــردان 
قـــّدمـــوا أســمــاءهــم قــبــل ثــمــانــي ســـاعـــات من 
دون أن تــدرج أســمــاؤهــم، فــي مقابل آخرين 
ســـيـــؤدون مــنــاســك الــحــج لــهــذا الـــعـــام، علمًا 
أمــٌر  نفسها.  بــاألقــدمــيــة  يتمتعون  ال  بأنهم 
أثار غضب واحتجاج العديد من املواطنن. 
 وزارة 

ّ
ــرى، يــوضــح املــطــوي أن مــن جــهــٍة أخــ

األسماء  تسجيل  اعتمدت  الدينية  الشؤون 
من خالل اإلنترنت، لتيسير مهام الواعظن، 
والحّد من االكتظاظ الــذي يمكن أن تشهده 
الجهات. إال أن هــذه اآللية لم تكن مدروسة 
في  معتمدية   254  

ّ
أن خصوصًا  يجب،  كما 

الــجــمــهــوريــة تــحــتــوي عــلــى مــكــاتــب محلّية 
لـــلـــشـــؤون الـــديـــنـــيـــة، ولــيــســت فــيــهــا أجــهــزة 

كمبيوتر.
صالح سيف الدين، )71 عامًا(، كان قد تقّدم 

بطلب للحّج للمرة الثامنة على التوالي، من 
النهائية.  الــقــوائــم  فــي  اسمه  أن يظهر  دون 
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن أحـــد أقــاربــه 
ــنـــوات قد  الـــــذي ســـّجـــل اســـمـــه قــبــل أربـــــع سـ
درج اسمه لهذا العام. خالل العام املاضي، 

ُ
أ

احــتــّج عــلــى الــقــوائــم الــنــهــائــيــة. وهـــذا الــعــام 

ــرار الـــــوزارة. من  أيــضــًا، اعــتــرض وينتظر قـ
القوائم  جهته، يستغرب منير عدم تضّمن 
ــم والـــدتـــه فـــوزيـــة، )78 عــامــًا(،  الــنــهــائــيــة اسـ
عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــا ســجــلــت اســمــهــا قبل 
 مــرة، كــان يقال لــه إن 

ّ
عشر ســنــوات. فــي كــل

هــنــاك أنــاســًا أقـــدم مــنــهــا. هـــذا الــعــام، الحــظ 

القائمة  الـــواردة في  العديد من األسماء  أن 
كــانــوا قــد ســجــلــوا أســمــاءهــم قــبــل ثـــالث أو 
أربـــع ســنــوات، الفــتــًا إلــى أن هــذا األمـــر بات 

يدعو إلى الشك. 
إلـــى ذلـــك، تــقــّدمــت الــنــقــابــة الــعــامــة للشؤون 
ــدعــــوى لـــــدى املــحــكــمــة اإلداريـــــــة  الـــديـــنـــيـــة بــ
الــوزارة،  التي أعدتها  الحج،  للطعن بقوائم 
الفتة إلى أن الوزارة رفضت مراجعة القوائم.
وكان وزير الشؤون الدينية، محمد خليل، قد 
 الوزارة تعمد حاليًا إلى إصالح 

ّ
أشار إلى أن

األخطاء الــواردة ضمن قوائم الحجاج لعام 
2016، نافيًا وجــود تالعب بهذه القوائم أو 
 
ّ
رفض الوزارة التحري في األمر. وأضاف أن
»ما يدعيه البعض من وجود مغالطات يعد 
أمرًا غير الئق«، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظر 
فــي الــطــعــون املــقــدمــة لــلــتــعــديــل فــي الــقــوائــم 

استنادًا إلى القانون. 
ــــالن عن   الــضــجــة الــتــي رافـــقـــت اإلعـ

ّ
ــد أن ــ وأّكـ

قوائم الحجاج، وعدم ورود بعض األسماء 
الــتــي تتمتع بــاألقــدمــيــة، كــان بسبب حجب 
امللفات الورقية من قبل واعظن في مختلف 
واليــــات الــجــمــهــوريــة، اســتــجــابــة إلـــى دعــوة 
الــنــقــابــة الــعــامــة لــلــشــؤون الــديــنــيــة.وأضــاف 
انــتــهــاء املهلة  الــــــوزارة اضـــطـــرت، وبــعــد   

ّ
أن

ــنـــاد إلــى  ــتـ املــمــنــوحــة لـــلـــواعـــظـــن، إلــــى االسـ
قائمة الحجاج لعام 2015.

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعـــــرب عــــدد مـــن املـــــدراء 
الــجــهــويــن لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة عـــن أســفــهــم 
لأخطاء، التي وردت ضمن قوائم الحجاج 
إلــى امتناع عدد  الــعــام، عازين السبب  لهذا 
كــبــيــر مــن الــواعــظــن فــي مختلف الــواليــات 
عــن مــد الــــوزارة بما يثبت أقدمية كــل اســم، 
استجابة إلى دعوة النقابة العامة للشؤون 
الدينية. وأكــدوا العمل على تسوية أوضاع 
الـــذيـــن أثـــبـــتـــوا أقــدمــيــتــهــم. تـــجـــدر اإلشـــــارة 
الذين سجلوا أسماءهم للحج   عــدد 

ّ
أن إلــى 

ملــوســم 2016 نــاهــز الــــ 200 ألـــف. كــمــا يصل 
عـــدد الــحــجــاج الــتــونــســيــن لــهــذا الــعــام إلــى 

نحو 8300 حاج.

يفترض أن يتشارك اآلباء واألمهات معًا في 
الوسائل  عــن  البحث  وفــي  أطفالهم،  تربية 
تلك.  مهمتهم  في  تساعدهم  التي  الفضلى 
وهذه »الشراكة اإليجابية« التي ينادي بها 
 األطفال 

ّ
أن أثبتت  خبراء وأهل اختصاص، 

 عــرضــة للقلق أو االكــتــئــاب أو 
ّ

أقـــل يكونون 
غيرها من املشاكل السلوكية واالجتماعية، 
في حال أتت األمور على هذا الشكل، بحسب 

مجلة »سايكولوجي توداي«. 
وفي ما يأتي، ستة اقتراحات قد تساهم في 

تعزيز تلك الشراكة في التربية.
1 - املشاركة في اتخاذ القرارات.

قــــرار  يـــتـــخـــذ أي  أن  ــلـــى  عـ الــــحــــرص  يـــجـــب 
بــالــتــوافــق بــن اآلبــــاء واألمـــهـــات. وإذا كــان 
هـــنـــاك خـــــالف حـــــول مـــســـألـــة مــعــيــنــة، فــمــن 

ــيـــة تــرضــي  ــلــــول وســـطـ األفــــضــــل إيــــجــــاد حــ
الطرفن.

2 - عدم تقويض بعضكم البعض.
ــرارًا أو يضع  ــ ــخــذ أحـــد الـــوالـــديـــن قـ

ّ
حـــن يــت

اآلخــر  الــطــرف  على  ينبغي  معّينة،  حـــدودًا 
دعم القرار أو القيود بالطريقة نفسها.

3 - عدم السماح لأطفال أو املراهقن بإمالء 
القرارات التي يتوجب على اآلباء واألمهات 

اتخاذها.
ــدان، وبـــالـــتـــالـــي تـــقـــع عــلــيــكــمــا  ــ ــوالــ ــ أنـــتـــمـــا الــ
مــســؤولــيــة اتـــخـــاذ الـــــقـــــرارات. صــحــيــح أنــه 
ــفــــال أو  مـــن املـــهـــم االســـتـــمـــاع إلــــى آراء األطــ
تصوراتهم للعقوبات في حال اضطر األهل 
إلــــى فــرضــهــا، ومــــراعــــاة مــشــاعــرهــم، إال أن 

القرارات في النهاية تعود إلى األهل.

4 - التواصل، التواصل، التواصل.
ــا يــتــعــلــق  ــ ـــل مـ يـــجـــب أن يـــنـــافـــش األهــــــــل كــ
باألطفال، حتى لو لم يكن هناك توافق على 
أســالــيــب الــتــربــيــة أو الــعــقــاب وغــيــرهــا. من 
املــهــم تخصيص وقــت يــومــي، خــالل تناول 
وجبة اإلفطار أو قبل الخلود إلى النوم على 
سبيل املثال، للحديث عن األطفال ويومهم 

في املدرسة أو البيت. 
ــة  ــراكـ ــز الـــشـ ــزيـ ــعـ ــم فــــي تـ ــاهـ ــذا األمـــــــر يـــسـ ــ هــ
بـــن األمـــهـــات واآلبــــــاء فـــي تــربــيــة أطــفــالــهــم 

بالطريقة الفضلى.
ــزءًا مـــن مــشــاكــل  ــ ــدم جــعــل األطــــفــــال جـ 5 - عــ

األهل.
ــّر مـــــن وقـــــــــوع خـــــالفـــــات بـــــن اآلبـــــــاء  ــ ــفـ ــ ال مـ
الــــضــــروري بحثها  ــه مـــن  أنــ واألمــــهــــات، إال 

والعمل على حلها بعيدًا عن األطفال. تجدر 
اإلشــارة إلى أن إشــراك األطفال قد يجعلهم 
يؤيدون طرفًا دون آخر، ما قد يفاقم املشكلة. 
من جهة أخرى، قد تتسّبب أمور مماثلة في 

معاناة األطفال.
مــوّحــدة  األهـــل بمثابة جبهة  يــكــون  أن   -  6

خالل وضع الضوابط لأطفال.
ــر يــســاعــدهــم عــلــى فــهــم الــقــواعــد،  ــ ــذا األمـ هــ
بنية  إلى  االستناد  على  قادرين  ويجعلهم 
واضحة ومحددة، ما قد يعزز استقالليتهم 
ــان أحـــد  ــ وحـــرّيـــتـــهـــم فــــي املـــســـتـــقـــبـــل. إذا كــ
 من اآلخر، فسيسعى 

ً
الوالدين أكثر تساهال

األمــر والحصول على  إلــى استغالل  الطفل 
مزيد من االمتيازات.

)العربي الجديد(

تربية األطفال 
ليست حكرًا 

على أحد

زهير هواري

عشرات األطــراف تمسك بزمام األمــور على األرض في سورية. األبرز 
»داعــش«،  اإلسالمية  الدولة  وتنظيم   ، السورية  الدولة  فيها خمسة هي: 
 واحدة من القوى 

ّ
واألكراد، وجبهة النصرة، والجيش السوري الحّر. كل

أمام  والعالم. وعليه، نحن  املنطقة  لها حلفاؤها على صعيد  األساسية 
القوى وأهمها  آخر  السلطة.  تتنازع  التي  واملليشيات  الجيوش  عشرات 
ها خففت حجم قواتها الجوية، 

ّ
من دون شك هي روسيا، التي وإن قيل إن

ها بالفعل ما زالت تملك قوة بحرية وجوية وبرية ضاربة. اإليرانيون 
ّ
 أن

ّ
إال

يحركونها،  التي  القوى  أو من خالل  مباشرة  الثانية  املرتبة  في  يأتون 
لبنانية كحزب الله وعراقية كوحدات أبي الفضل العباس وغيرهما. ثم 

تركيا والسعودية و...
 خمسة مواطنني بات الجئًا، يضاف إليهم 35 في 

ّ
سوري واحد من كل

املائة من سكان سورية النازحني. وعليه، فمن أصل 22 مليون نسمة، 
ثّمة أكثر من أربعة ماليني الجئ ونحو 7.6 ماليني نازح. وال بّد من أن 
يضاف إلى هذه األعداد نحو 460 ألف الجئ فلسطيني. مع ذلك، يجب أن 
نشير الى أّن هذه األرقام ليست حديثة، بل عمرها أكثر من عام، ما يعني 
أّن األعداد الفعلية أكبر مما ورد. إذا احتسبنا هؤالء الالجئني والنازحني 
مع القتلى والجرحى واألسرى واملقاتلني، يمكن وصف سورية بجميع 
ها فعليًا ال تدفع ثمن الحرب على طريقتها الخاصة فقط، 

ّ
مناطقها بأن

التي كانت  الوحيدة  العربية  الدولة  فإّن  ها مقبرة حقيقية. وهكذا، 
ّ
إن بل 

الحبوب واللحوم ما يكفيها، باتت الجئة  الالجئني وتنتج من  تستقبل 
وعالة على املجتمع اإلنساني العاملي، الذي ال يجد طريقه نحو إيصال 
بلغ من  املفروض عليها  الحصار  أّن  إلى مستحقيها، طاملا  املساعدات 
الشدة درجة الخنق، خنق النساء واألطفال والعجزة الرافضني سلطة هذا 

النظام.. خنق بالجوع والعطش وحبة الدواء.
ومئات  الفلسطينيني  وأعـــدادًا من  واألرمـــن  األكـــراد  استضافت سورية 
املتواصلة. وهي اآلن تهيم في متاهات  اللبنانيني خالل حروبهم  ألوف 

بواديها وبوادي الدول قريبة وبعيدة.
ال يحدث اللجوء ومثله النزوح بفعل الصدفة، أي بسبب نشوب مفاجئ 
للعمليات العسكرية التي تشتعل ألسباب لها عالقة بالسيطرة على هذا 
املوقع االستراتيجي أو ذاك. ما يجري أخطر من ذلك.. األكراد يهّجرون 
العلويني، و»داعش«  ة يبعدون 

ّ
ة، والسن

ّ
العرب، والعلويون يهّجرون السن

يــهــّجــر مــن ال يتبع خــطــه. وهــكــذا يتقوقع الــعــلــويــون نــاحــيــة طــرطــوس، 
ة في املدن التي تتعرض الى  أقذر 

ّ
والــدروز في محيط السويداء، والسن

عمليات القصف. األقليات املسيحية، أرمنية وآشورية وكلدانية، تتناثر 
في الداخل والخارج. أما قصائد سعيد عقل بصوت فيروز عن الشام 
األندلسي فقد باتت صدى مخنوقًا وسط هدير هذه  األموية ومجدها 

التغريبة التي ال تهدأ.
)أستاذ جامعي(

التغريبة الشامية

على خطى الشتات تحقيق

ُتنافس 
صور القتلى 

الملصقات 
الدينية )فرانس 

برس(

ما زال البعض يحلم بأداء مناسك الحج )ياسين غيدا/األناضول(
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هّدتهم الغارة األخيرة )األناضول(



20
فالشمجتمع

ال حركة بيع وشراء في إمبابة
بائعو األسماك

القاهرة ـ كريم أحمد

يشتري املواطنون املصرّيون 
اللحوم الحمراء والدجاج 
عادة، خصوصًا في األيام 

األولى من شهر رمضان. هذا ما 
ة فقط تشتري 

ّ
اعتادوا عليه. قل

األسماك، األمر الذي ينعكس سلبًا 
على بائعيها. هؤالء أيضًا، حالهم حال 
التجار اآلخرين، يسعون إلى مضاعفة 
 عدم تهافت 

ّ
الرزق في هذا الشهر، إال أن

ر سلبًا 
ّ
الناس على شراء األسماك يؤث

على حركة البيع والشراء في غالبّية 
أسواق السمك.

يعاني الباعة في سوق السمك في 
إمبابة، بسبب الركود مع توقف حركة 
البيع والشراء، وإقبال املواطنني على 
شراء اللحوم خالل هذا الشهر. يقول 

 »حركة البيع والشراء في 
ّ
أحمد سيد إن

سوق السمك شبه متوقفة. ال يقتصر 
األمر على شهر رمضان فقط، في 

 وجود باعة يعملون خارج سوق 
ّ

ظل
السمك من دون ترخيص«. من جهته، 
ه خالل رمضان 

ّ
يؤّكد عادل محمود أن

 حركة البيع والشراء في سوق 
ّ

»تخف
السمك، بل تكاد تكون شبه معدومة 

وسط عدم إقبال على شراء األسماك«. 
يقول: »حقًا تعبنا!«. 

 إلسماعيل حمدي رأيًا آخر. 
ّ
ويبدو أن

 ثّمة إقبااًل، 
ّ
يقول لـ »العربي الجديد« إن

وإن كان ضعيفًا على شراء األسماك، 
لكن ليس كما في السابق«. ويتمنى أن 

»تتحّسن حركة البيع والشراء خالل 
نا ندفع بدالت إيجار 

ّ
عيد الفطر، إذ إن

 »البعض ُسجن 
ّ
مرتفعة«. ويشير إلى أن

بسبب عدم قدرته على تأمني بدالت تلك 
اإليجارات. من جهة أخرى، األشخاص 
الذين يبيعون في الشارع تسّببوا لنا 

بأضرار كبيرة«. 

يضع ما يريد قبل أن يزينهاوجبة اإلفطار ستكون شهية

تختار ما 
تريد

يرّش المياه عليها

هذه طازجة

تسأُل عن السعر
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MEDIA

ترامب... طريق الفاشية مفروش بقمع الصحافيين

مالحقة المفطرين في تونس تشغل اإلنترنت

دجى داود

إلــى  الطامــح  املرشــح  أمــام  تقــف  حــدود  ال 
الحصــول علــى تســمية الحــزب الجمهــوري 
للرئاســة األميركيــة، دونالــد ترامــب، فــي أي 
مجــال يشــمل الكراهيــة. فترامــب، املتباهــي 
وجندرّيــة،  عنصرّيــة  تصريحــات  بأســوأ 
فق معه، ومن 

ّ
ُيكمــل حربــه علــى ُكل َمــن ال يت

ضمــن هؤالء، بطبيعة الحال، الصحافيون، 
التعبيــر،  حريــة  الحائــط  بعــرض  ضاربــًا 
للدســتور  األول  التعديــل  يضمنهــا  التــي 

األميركي.
اثنتــا عشــرة صحيفــة وموقعــًا ُمنعــت حتى 
مهــا 

ّ
نظ

ُ
اليــوم مــن تغطيــة املناســبات التــي ت

عــدم  بســبب  لترامــب،  االنتخابيــة  الحملــة 
توافــق هــذه املؤسســات مــع دعايــة األخيــر 
انتقــاده ومهاجمتــه. وتشــمل  أو  ومواقفــه، 
»بــاز  »غوكــر«،  مــن   

ّ
ُكل اآلن  حتــى  الالئحــة 

ديلــي  »ذا  بوســت«،  »هافينغتــون  فيــد«، 
بيســت«، »ذا دي مــون ريجيســتر«، »فوريــن 
»فيوجــن«،  »بوليتيكــو«،  بوليســي«، 
نيــو  »ذا  جونــز«،  »مــاذر  »يونيفيجــني«، 
هامبشير يونيون ليدر«، وأخيرًا »واشنطن 
املســبوق ألي  غيــر  اإلجــراء  بوســت«. وهــو 
مرشــح للرئاســة األميركّيــة، فلــم يســبق أن 
 
ّ
منــع مرشــح أّي مراســل فــي الســابق، إال أن
اإلثنتــي  املؤسســات  مــع  األمــر  كــّرر  ترامــب 

عشرة منذ أن أعلن ترشيحه.
اعتمــاد  ســحب  أعلــن  قــد  ترامــب  وكان 
صحيفة »واشنطن بوست« لتغطية حملته 
الصحافــة  مناطــق  ودخــول  االنتخابيــة 
فــي املناســبات، التــي تنظمهــا حملتــه ليــل 
اإلثنــني املاضــي، عبر منشــور على صفحته 
التغطيــة  »بســبب  فيــه:  قــال  الفيســبوكّية، 
تحقــق  التــي  ترامــب  لحملــة  الدقيقــة  غيــر 
االعتمــادات  إلغــاء  قررنــا  قياســية،  أرقامــًا 
بوســت(  )واشــنطن  لصحيفــة  الصحافيــة 

الكاذبة غير األمينة«.
وقــال رئيس التحريــر التنفيذي للصحيفة، 
مارتــن بــارون، فــي بيان تعليقًا علــى القرار: 
»ســحب ترامــب اعتمــاد )واشــنطن بوســت( 
مــا هــو إال دليــل علــى رفــض دور الصحافــة 
الحــرة واملســتقلة. عندمــا ال يعجــب املرشــح 
ــه يمنعهــا«. وتابــع 

ّ
بتغطيــة الصحيفــة فإن

بــارون: »سنســتمر بتغطيــة حملــة ترامــب، 
كمــا نفعــل دائمًا، بشــرف وأمانة ودقة وقوة 

منوعات
عقب اتضاح معالم العملية تغريد

الفدائية التي نفذها أبناء العم 
مخامرة، من بلدة يطا واالقتحام 

والحصار الذي فرضته قوات االحتالل 
اإلسرائيلي على البلدة وسكانها، غرد 

الفلسطينيون عبر وسوم »#عملية_
رمضان«، »#يطا_محاصرة«، »#يطا_

تقاوم« و»#يطا_الصمود«.

في موجات التضامن العالمي مع 
ضحايا االعتداءات األخيرة في أميركا 

وفرنسا، تضامنت آالف التغريدات 
وبلغات مختلفة مع السوريين 

في ظّل ما يتعرضون له من قصف 
وتدمير وهجمات تستهدف البشر 

والحجر، ووسم بعضهم تغريداتهم 
.PrayForSyria# »بعبارة »صلّوا لسورية

ا القضاة يستحقون الدعم  »لمَّ
المواطن العادي يستحق إيه«.. 

تساؤل طرحه ناشطون على منصات 
التواصل بعد تصريحات وزير التموين 
المصري األخيرة، والتي وصف فيها 

القضاة بأنهم شريحة متوسطة 
الدخل وتستحق الدعم بعد مقارنة 

بين امتيازات القاضي بأي مواطن.

لمناسبة ذكرى ميالد الثائر األرجنتيني 
ارنستو تشي غيفارا، أطلق مغردون 

وسم »#CheGuevara« الذي وصل 
إلى قائمة األكثر تداوًال عالميًا، 
ونشروا صوره مع معايدات له، 

مشيرين إلى أنّه »عاش ليحّول كالمه 
إلى أفعال«. كما نشر مغردون من 

العالم تاريخ زيارته لبلدانهم.

ومــن دون تــردد. نحــن فخــورون بتغطيتنا، 
وسنبقيها كما هي«.

»بــاز  فــي  األخبــار  محــرر  قــال  مــن جهتــه، 
املوقــع  مراســلي   

ّ
إن ســميث،  بــني  فيــد«، 

منــذ  مــرارًا  التغطيــة  مــن  ُمنعــوا  الشــهير 
بداية الحملة االنتخابّية، مرجحًا أن يكون 
ذلــك بســبب تقريــر أعــّده املوقــع عــن ترامــب 

ونشــره عــام 2014. وتعــرض مصــّور موقــع 
»تايم«، كريس موريس، للضرب والتعنيف 
خالل تجّمع لترامب، حيث هاجمه شرطي 
مــن جهــاز الخدمــة الســرية وإنفــاذ القانون 
املحلــي Secret Service، ورمــاه أرضــًا، قبــل 
أن يحــاول عــدد من الشــرطيني تقييد يديه. 
وكان موريــس ُيحــاول االقتــراب لتصويــر 

تظاهرة لناشــطني من حملة »حياة السود 
جامعــة  فــي   Black Lives Matter مهمــة« 
مــارس/آذار  أول  فيرجينيــا  فــي  رافــورد 
املاضــي. وأتــى التعنيــف هــذا بعدما حاول 
الصحافــي الخــروج مــن خانــة الصحافيني 
خصص في تجمعات ترامب وحده، 

ُ
التي ت

إذ ُيمنــع الصحافيــون مــن التجــول خاللها 
وُيحدد لهم منصة للتصوير والتغطية.

ترامــب  شــن  املاضــي،  مايو/أيــار  وفــي 
هجوًمــا حــاًدا علــى املراســلني الصحافيــني 
ووسائل اإلعالم، التي يمثلونها، في أثناء 
مؤتمر صحافي عقده في نيويورك، إلعالن 
للمحاربــني  دوالر  ماليــني  بســتة  تبرعــه 
القدمــاء، متهًما وســائل اإلعــالم باالنحياز 
علــى  الحصــول  إلــى  الطامحــة  للمرشــحة 
هيــالري  الديمقراطــي،  الحــزب  تســمية 
حملتهــا  تغطيــة  حيــث  مــن  كلينتــون، 
إيجابًيا والتعامل سلبًيا مع حملته. وكان 
»أي بي  بــني املراســلني محطــات أميركّيــة كـــ

سي«.
عمــد   ،2015 الثانــي  نوفمبر/تشــرين  وفــي 
ترامب إلى الســخرية من الصحافي، ســيرج 
صحيفــة  فــي  يعمــل  الــذي  كوفاليســكي، 
»نيويــورك تايمــز« األميركيــة، ويعانــي مــن 
مــرض مزمــن يضعــف حركــة ذراعيــه، فقــام 
إليــه  اإلشــارة  دون  مــن  الصحافــي  بتقليــد 

بشكل مباشر. 
وليــس املنــع أســلوبًا وحيــدًا لترامــب، فهــو، 
طوال مسيرته املهنّية، تعرض للصحافيني 
وكان  والســخرية.  والشــتائم  بالســباب 
بوســت«،  »هافينغتــون  مديــرة  هــؤالء  بــني 
لهــا  تعــرض  التــي  هافينغتــون،  آريانــا 
أكثــر  »تويتــر«  علــى  حســابه  عبــر  ترامــب 
مــن مــّرة، فوصفهــا بـــ »الكلبــة«، وقــال عنهــا 
»قبيحــة مــن الداخــل والخــارج«. كمــا أرســل 
للصحافيــة فــي »نيويــورك تايمــز«، غاييــل 

: »وجهك كوجه الكالب«.
ً
كولينز، قائال

ترامــب  بــني  اإلشــكاالت  أبــرز   
ّ

ولعــل
قنــاة  فــي  املذيعــة  مــع  كانــت  والصحافــة، 
»فوكــس نيــوز«، ميغــن كيللــي، التــي بــدأت 
تاريــخ  فــي  شــت 

ّ
»فت هــا 

ّ
بأن اتهمهــا  عندمــا 

ألنهــا  النســاء،  ضــد  العنصريــة  تعليقاتــه 
 عن 

ً
كانــت فــي فتــرة العــادة الشــهرّية«. قائال

أدائهــا فــي مناظــرة املرشــحني الجمهوريني 
ُيمكــن  »كان   :2015 أغســطس/آب  فــي 

مشاهدة الدم يخرج من أي مكان«.

اثنا عشر موقعًا 
وصحيفة ممنوعة من 
تغطية تجمعات ترامب

تتجدد مشكلة 
اإلفطار في رمضان كل 

عام في تونس

تونس ـ خولة العشي

إشــهار بعــض التونســيني إفطارهــم خالل 
شــهر رمضــان، هــو إشــكال قديــم متجــدد، 
يثيــر خــالل شــهر الصــوم كل ســنة العديــد 
والحقوقيــة  الدينيــة  اإلشــكاالت  مــن 

ا. 
ً

والقانونية أيض
اإلشــهار  هــذا  فــي  البعــض  يــرى  فبينمــا 
واســتفزازا  رمضــان  شــهر  بحرمــة  مًســا 
ملشــاعر الصائمــني، يــرى آخــرون أنه حرية 
شــخصية وممارســة عاديــة يوميــة يجــب 
أن يتقبلهــا الصائمــون برحابة صدر. هذا 
اإلشــكال لقــي صــداه على مواقــع التواصل 
بعــض  قيــام  مــع  خصوًصــا  االجتماعــي، 
وتوّعــد  املفطريــن،  بتحذيــر  األمــن  رجــال 
وفضــح  بتوبيخهــم  الديــن  رجــال  بعــض 

ممارساتهم.
تناقلــت  قــد  اإللكترونيــة  املواقــع  وكانــت 
ُيدعــى  تونســي  لشــاب  حصلــت  حادثــة 
بالجهــة  مقــاٍه  ثالثــة  قامــت  »حمــادي« 
الســياحية بطــرده ورفــض خدمتــه مقابــل 
قبولهــا خدمــة ســائحني برفقتــه، بدعــوى 
أنهــا ال تقــدم املأكــوالت واملشــروبات خالل 
أن  ورغــم  للتونســيني.  الصيــام  شــهر 
الدســتور التونســي فــي الفصــل الســادس 
منــه يضمــن »حرية الضمير«، فإن املطاعم 
واملقاهــي التونســية مــا زالــت تلتــزم خــالل 
منــذ  أمــر صــادر  بتطبيــق  رمضــان  شــهر 
ســنوات عــن أحــد وزراء داخليــة بــن علــي 
فــي  التونســيني  خدمــة  بمنــع  يقضــي 
رمضــان  شــهر  خــالل  واملقاهــي  املطاعــم 

نهاًرا.
أكــد  الجديــد«،  »العربــي  لـ تصريــح  وفــي 
أن  العبيــدي،  علــي  والصحافــي  املــدّون 
ضــد  البعــض  يشــنها  التــي  الحمــالت 

مفطــري شــهر رمضان، ســواء علــى املواقع 
قــد  الواقــع،  أرض  علــى  أو  االجتماعيــة 

تراجعت مقارنة بالسنة املاضية. 
ويضيــف العبيــدي »خــالل شــهر رمضــان 
بترويــع  األمــن  رجــال  قــام  املاضــي، 
إغــالق  علــى  املقاهــي  وإجبــار  املفطريــن، 
أبوابهــا، وقــد وصل األمر إلى حد االعتداء 
األمنيــني  أحــد  قبــل  مــن  الشــديد  بالعنــف 
علــى فتــاة مفطــرة فــي الشــارع. خــالل هــذه 

الســنة، يبــدو أن التطــرق إلــى هذا اإلشــكال 
املفطريــن  طــرف  مــن  حدتــه  خفتــت  قــد 
والرافضــني علــى موقــع فيســبوك. غيــر أن 
التضييــق الــذي بــدأت تظهــر مالمحــه منذ 
األيــام األولــى لشــهر رمضــان ال يــزال يمثل 
خصوًصــا  اإلنســان،  حقــوق  علــى  خطــًرا 
مــن قبــل األمنيــني ورجــال الديــن الذيــن مــا 
املفطريــن  نبــذ  بضــرورة  يذّكــرون  فتئــوا 
ويدعون إلى مضايقتهم«. وكان ناشطون 

قــد قامــوا بإنشــاء بعــض الصفحــات علــى 
فيســبوك كصحفــة »فاطــر«، والتي يتم من 
خاللهــا نشــر صور املأكــوالت خالل النهار 
من قبل املفطرين أو نشــر عناوين املقاهي 
واملطاعم املفتوحة، لتسهيل عملية التنقل 
بالنســبة  الغــداء  وجبــة  تنــاول  أجــل  مــن 
للعاملــني واملوظفــني فــي مختلــف مناطــق 

الجمهورية. 
ونشــرت صفحــة »فاطــر« فيديــو للداعيــة 
قيامــه  إثــر  علــى  العلمــي  عــادل  الدينــي 
باقتحام مقهى في إحدى املناطق الراقية، 
الصــوم  إلــى  املفطريــن  بدعــوة  قــام  حيــث 
فيهــا  رأى  التــي  ممارســاتهم  عــن  والكــف 
اعتــداء علــى حرمــة شــهر الصــوم. بعــض 
ا من قيام أصحاب 

ً
الناشطني اشتكوا أيض

املقاهــي واملطاعــم املفتوحة برفع األســعار 
واضــح  اســتغالل  فــي  فيــه،  مبالــغ  بشــكل 
لحاجــة املفطريــن إلــى أماكــن آمنــة لتنــاول 

وجباتهم خالل النهار.
وفــي اتصــال هاتفــي، أكد مصــدر أمني في 
وزارة الداخليــة أن »رجــال األمــن يقومــون 
بتطبيق أمر وزاري ال يزال ساري املفعول، 
اإلنســان  حقــوق  عــن  املدافعــني  وبإمــكان 
املطالبــة بإلغائــه، بــدل توجيــه االتهامــات 
إلــى املنظومــة األمنيــة«، علــى حــد تعبيره. 
التوجيهــات  أن  املصــدر  نفــس  أكــد  كمــا 
تقضــي بااللتــزام بعــدم اســتعمال العنــف 
وتوخي طرق الحوار مع أصحاب املقاهي 
ســواء،  حــد  علــى  واملفطريــن  املفتوحــة 
موضًحــا أن الدواعــي قانونيــة باألســاس، 

وليست دينية.  
 اإلشــكال نفســه حصــل فــي مصــر، 

ّ
ُيذكــر أن

مع إعالن الشرطة أنها ستالحق املفطرين 
بعــد منشــور منســوب لألزهــر علــى مواقع 

التواصل.

)Getty( إهانات ترامب للصحافيين مستمرة

)Getty( مواقع التواصل مشغولة بقضايا رمضان

يكفل التعديل األول للدستور األميركي حرية التعبير، لكّن المرشح للرئاسة، دونالد ترامب، ال يفعل ذلك. وحرص األخير، منذ إعالن ترشحه، 
على إهانة الصحافيين ومنعهم من التغطية، حالما يكتبون ما ال يعجبه
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اإلخراجية، »غير مكسور«، يستند إلى قّصة 
حقيقية، يعيشها الالعب األوملبي األميركي، 
الـــذي   ،)2014 ـ   1917( زامــبــيــريــنــي  لـــويـــس 
ها مــع 7 أشخاص 

ّ
الــتــي يقل الــطــائــرة  تسقط 

آخــريــن ذات يــوم مــن أيـــام عــام 1942، فُيقتل 
3 منهم، ويــصــارع الــنــاجــون مــن أجــل البقاء 
أحياء، على منت قارب نجاة، لـ 47 يومًا، قبل 
أن يــأســرهــم جــنــود الــبــحــريــة اإلمــبــراطــوريــة 
ة 

ّ
شاق أشــغــااًل  عليهم  ويــفــرضــون  اليابانية، 

حتى نهاية الحرب العاملية الثانية، وهزيمة 
اليابان.  بالنسبة إلى »جريمة قتل في قطار 
الشرق السريع«، وبحسب املوقع اإللكتروني 
املتخّصص بالسينما »ديدالين«، فإن جولي 
»أول مــمــثــل/ مــمــثــلــة« يــخــوض املــفــاوضــات 
ـــ »كــاســتــنــغ«. لــكــن، لم  تــلــك، لــلــمــشــاركــة فــي الـ
ع أن تحصل 

َّ
د بالضبط الدور الذي ُيتوق ُيحدَّ

د في الخبر ُيفيد بأن  عليه، في حني أن املؤكَّ
ــى إخـــراج 

ّ
الــبــريــطــانــي، كينيث بـــرانـــاه، يــتــول

نديم جرجوره

قها كمخرجة، 
ِّ
حق

ُ
بعد ثالثة أفالم ت

ـــل فــــي ثـــالـــثـــهـــا فــــي الـــوقـــت 
ِّ
وتـــمـــث

نــفــســه، وهـــو بــعــنــوان »عـــن طريق 
البحر« )2015(، مع شريكها في الحياة، براد 
األميركية،  واملــخــرجــة  املمثلة  تخوض  بيت، 
مــــفــــاوضــــات،   ،)1975( جـــــولـــــي،  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ أنـــجـ
لــلــحــصــول عــلــى دوٍر أســـاســـّي فـــي املــشــروع 
الــشــرق  السينمائي »جــريــمــة قــتــل فــي قــطــار 
الـــســـريـــع«، الــنــســخــة الـــجـــديـــدة لــلــفــيــلــم الـــذي 
في   ،)2011 ـ   1924( لوميت  سيدني  أنــجــزه، 
عام 1974، بالعنوان نفسه. كسابقه، ُيقتبس 
املشروع عن رواية اإلنكليزية، أغاثا كريستي 
)1890 ـ 1976(، الصادرة في عام 1934، التي 

تعرف طريقها إلى الشاشة الصغيرة مرارًا.
البحر«،  »عــن طريق  في  تتناول جولي،  وإذ 
قّصة لقاء بني راقصة سابقة وكاتب أميركي 
تــبــدأ رحلتها اإلخــراجــيــة  فــرنــســا، فإنها  فــي 
الـــدم والعسل«  فــي سراييفو، مــع »فــي أرض 
حــّب مستحيل  ســردهــا حكاية  عبر   ،)2011(
الــبــوســنــة ومسلمة  بــني مسيحي مــن صـــرب 
ــانـــي أعــمــالــهــا  ـــقـــل لــــديــــه، فــــي حــــني أن ثـ

َ
ـــعـــت

ُ
ت

يعد جامع »الزيتونة 
المعمور« مركز 
المدينة العتيقة

تنخرط أنجلينا جولي 
بكليّتها في العمل 

اإلنساني حول العالم

يستهلك األميركيون 
أكثر من 80 مليار كوب 

شاي سنويًّا

2223
منوعات

ــذه، إلــى  ــ الــنــســخــة الــســيــنــمــائــيــة الـــجـــديـــدة هـ
ريدلي  يه 

َ
لــه، مع مواِطن جانب عمله كمنتج 

مارك  واألميركي  كينبرغ،  وسيمون  سكوت 
غوردن. 

البلجيكي  ــش 
ّ
املــفــت ــة حــكــايــة  الــــروايــ تـــســـرد 

السفر  ر  ُيقرِّ الــذي  بــوارو،  املشهور، هركيول 
مــن إســطــنــبــول إلـــى لــنــدن، عــلــى مــنت القطار 
الفخم »أورينت إكسبرس«. في أثناء الرحلة، 
ف بوارو 

ِّ
ُيعثر على جثة ثري أميركي، فُيكل

نفسه بمهمة التحقيق في القضية الغامضة. 
هذا االختزال العام للنّص، لن يفي املشروع 
)تمثيل:  األول  السينمائّي  فاالقتباس  ه. 

ّ
حق

ألبرت فيني ولوران باكال وجاكلني بيّسيه( 
الــذي شاهدته أغــاثــا كريستي فــي العرض  ـ 
االفتتاحّي األول في صالة سينما ABC في 
جــــادة »شــافــتــســبــوري« فــي لــنــدن، بحضور 
الثانية، في نهاية نوفمبر/  إليزابيث  امللكة 
بــتــقــنــيــات   

ٌ
ـــف

َّ
ُمـــكـــث ـ  ــثـــانـــي 1974  الـ تـــشـــريـــن 

سالسة  على  املعقود  البوليسّي،  التشويق 
الـــســـرد املـــرتـــكـــز، فـــي تــفــاصــيــل عـــديـــدة مــنــه، 
على اشتغاٍل بصرّي على نفسيات وحاالت 

وعالقات متنّوعة. 
لن تترّدد أغاثا كريستي، حينها، عن التعليق 
عــلــى الــفــيــلــم، بــقــوٍل ســـاخـــٍر، عــلــى الــرغــم من 
 ال شيء »ُيزعجها« في االقتباس 

ْ
اعترافها أن

 مـــفـــاده أنــهــا ـ إلـــى جــانــب 
ٌ

الــســيــنــمــائــي. قــــول
امتالئها بالنّص ومساراته ومناخه الدرامي 
الــضــاغــط ـ لـــم تــجــد شـــاربـــّي هـــركـــول بـــوارو 
في  ه 

ُ
تخّيلت مما   

ً
روعـــة »أكــثــر  الشاشة  على 

أثناء كتابتي الرواية«. أما الناقد املوسيقي 
الفرنسي، رونــو مــاشــار، فيرى أن موسيقى 
ــــي بينيت،  ــفــهــا ريــتــشــارد رودنـ

ّ
الــفــيــلــم، ملــؤل

ــشــّكــل »الــتــوقــيــع الــصــوتــي« لــلــفــيــلــم، الـــذي 
ُ
ت

يجعله »مشهورًا« على املستوى الدولي. إلى 
ذلك، وفي انتظار البّت في املفاوضات هذه، 
السينمائّي  فيلمها  جولي  أنجلينا  ر  ــصــوِّ

ُ
ت

الرابع كمخرجة، في اقتباس بصرّي لكتاب 
ــتــلــوا والــــدي: ابــنــة كــمــبــوديــا تــتــذّكــر« 

َ
»أواًل ق

الــكــمــبــوديــة،  والــنــاشــطــة  لــلــكــاتــبــة   ،)2000(
ــغ، الــنــاجــيــة مـــن فــظــائــع الــجــرائــم  ــ لـــونـــغ أونــ
الحمر« )1975  ارتكبها نظام »الخمير  التي 
كِمل جولي مسارًا 

ُ
ـ 1979( في بلدها. بهذا، ت

بحث  على  يرتكز  كمخرجة،  لها  سينمائيًا 
سينمائي فــي شــقــاء الــحــيــاة، ورغــبــة الــفــرد 
في االنتصار لذاته في مواجهة أشباحه أو 
ابتكار أنماط  إلــى  ديــه، وسعي اإلنسان 

ّ
جــال

ــراب،  ــخـ  عــلــى حـــافـــة الـ
ْ
عـــيـــٍش مــخــتــلــفــة، وإن

أنـــمـــاط عـــيـــٍش، تـــحـــاول جـــولـــي فـــي أفــالمــهــا 
مقاربة  فــي  نــضــارتــهــا  تعكس  أن  كمخرجة 
ــــى مــتــتــالــيــات  لـــهـــا إلـ ــايـــات، وأن تـــحـــوِّ ــكـ الـــحـ
االشتغال  بديعة  ها 

ّ
كل تكون  لن  سينمائية، 

يتها في العمل 
ّ
اإلخراجّي، ملمثلة تنخرط بكل

مع  أيضًا، خصوصًا  العالم  اإلنساني حــول 
في  ولبنان،  األردن  فــي  السوريني  الالجئني 

األعوام القليلة الفائتة.
فـــي تــصــريــح لـــوكـــالـــة »أســـوشـــيـــيـــتـــدبـــرس«، 
املــشــروع  إن  تــقــول أنجلينا جــولــي  مـــؤخـــرًا، 
الــســيــنــمــائــّي الــجــديــد ســيــكــون »أهـــــّم فيلم« 
ـــز  ـــمـــيَّ

ُ
 أن امل

ً
فــــي حــيــاتــهــا املـــهـــنـــيـــة، مــضــيــفــة

 في 
ٌ
فــي »الــقــّصــة االســتــثــنــائــيــة« هـــذه، كــامــن

 مــن مــنــظــور فــتــاة فــي الــــ 5 من 
ٌ
أنــهــا »مـــروّيـــة

تجربة  »انفعال  إلى  تستند  وأنها  عمرها«، 
طفولية في أثناء الحرب«. وترى جولي، في 
ــلــقــي ضـــوءًا 

ُ
الــتــصــريــح نــفــســه، أن الــقــّصــة »ت

ليس فقط على تجربة األطفال خالل اإلبادة 
ــل أيـــضـــًا عــلــى  الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي كـــمـــبـــوديـــا، بــ
تـــجـــارب األطـــفـــال جــمــيــعــهــم، الـــذيـــن يــعــانــون 
 إلى أنها تشعر 

ً
من أهوال الحروب«، مشيرة

 عن 
ً
»اتــصــال عميق« بكمبوديا، ومــعــّبــرة بـــ 

البلد  رغبتها في إعــالن احترامها »تــاريــخ« 
 أنها تريد جلب الفيلم إلى 

ً
وناسه، ومعتبرة

الــحــرب«، وأيضًا  اق 
َ

َمش العالم »كــي ُيشاهد 
كــي يتنّبه إلــى »كــرامــة الــنــاس وصمودهم«، 

أولئك »الذين أحترمهم كثيرًا«.
 األحوال، ليس جديدًا اهتمام أنجلينا 

ّ
وبكل

جــولــي بــالــشــأن الـــعـــام، أو بــالــعــذابــات الــتــي 
تــعــّرضــت لــهــا الــشــعــوب عــلــى مـــدار الــتــاريــخ. 
، تتمّيز بحساسية إنسانّية رفيعة 

ً
فهي، فعال

ــذه الــحــســاســّيــة  تــجــاه مــآســي الــشــعــوب. وهــ
الــصــادقــة، بــعــيــدة عــن االســتــثــمــار اإلعــالمــي 

.
ً
والتجاري الذي يتخذه املمثلون عادة

عتاب شمس الدين

ـــه خــالل شهر رمــضــان الكريم، 
ّ
ال شــك فــي أن

تـــرغـــب بــعــض الــفــتــيــات فـــي الــتــخــفــيــف من 
ن في 

ْ
وضع املاكياج ألسباب عديدة. ويحاِول

الــراحــة،   فرصة 
ّ
الــفــتــرة، منح بشراتهن هــذه 

ــو نــســبــيــًا. وذلــــك بــســبــب كــثــرة اســتــخــدام  ولـ
أيام  التجميل خالل  املكياج ومستحضرات 
السنة. لكن خالل هذا الشهر، يكون أحيانًا 
فًا أكثر، بل وُيضاهي 

ّ
االعتناء بالبشرة مكث

كــثــافــتــه خـــالل أيــــام األشــهــر الــعــاديــة، وذلــك 
ألن الجمال الخارجي للجسم، هو انعكاس، 
والنفسي،  الغذائي  الداخلي  للوضع  دائمًا، 
فنرى شحوبًا وتعبًا، وذلك الفتقار البشرة 
إلــى املــيــاه، نتيجة الصيام عــن املــيــاه لفترة 
أوروبــا،  في  للصائمني  وخصوصًا  طويلة، 
حيث ساعات النهار طويلة جدًا، وتصل إلى 
أكثر من 16 ساعة في بعض املناطق. تقول 
املاكياج   

ّ
إن الــبــابــا،  رنــيــم  التجميل،  خبيرة 

فـــي شــهــر رمـــضـــان يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
»فــهــي تكون  الــبــشــرة وعــلــى ترطيبها:  على 
رًا كبيرًا مع 

ُّ
ُر تأث

ّ
باهته خالل الصيام، وتتأث

املدينة  عمق  تختزل  مربعة،  كيلومترات   3
ــة الـــعـــتـــيـــقـــة، هــو  ــنـ ــديـ وأســــــرارهــــــا. مـــركـــز املـ
الجامع الكبير »الزيتونة املعمور«، يقصده 
والشهيرة:  الكثيرة  األبــــواب  مــن  الـــوافـــدون 
ــــاب الـــعـــلـــوج« أو »بـــاب  ــــاب بـــنـــات« أو »بـ »بـ
ة« أو »باب الجزيرة« أو »باب بحر« أو 

ّ
الفل

ــــواس« أو »بــاب  »بـــاب مــنــارة« أو »بـــاب األقـ
سعدون«.

والــطــبــلــة  واألورغ  الـــعـــود  آالت  تـــزعـــج  وال 
الــســهــرات ال تنتهي إال  الــســاكــنــني، رغـــم أن 
ـــرة مـــن الــلــيــل، غــالــبــًا قبل 

ِّ
فـــي ســاعــة ُمـــتـــأخ

ساعة من اإلمساك عن الطعام، و يستبشر 
تـــجـــار املـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بــالــشــهــر الـــكـــريـــم، 
مـــا يــنــاهــز األربـــعـــني  ســـوقـــًا: ســـوق الــذهــب 
النحاس،  العطارين، سوق  »البركة«، سوق 
ــبـــالر) أي املــخــتــص فـــي املــنــتــوجــات  نــهــج الـ
الــبــلــوريــة(، ســـوق الـــدبـــاغـــني، الــســراجــني… 
فــي شــهــر رمــضــان وتبلغ  أغــلــبــهــا  تنتعش 
ذروتـــهـــا فــي نــهــايــتــه، حــيــث تــزدهــر تــجــارة 
الـــذهـــب واملــــصــــوغ لــــأفــــراح والـــخـــطـــوبـــات، 
إضـــافـــة إلــــى تـــجـــارة املـــالبـــس لــلــعــيــد. بــاعــة 
الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة تـــزدهـــر تــجــارتــهــم 
الـــزوار، وهــم عامة من فئة الشباب،  بتوافد 
فتباع »الشاشية« التقليدية )طاقية حمراء 

تونس ـ أمينة الزياني

تحتفي املدينة العتيقة في تونس بزّوارها 
 سخاء، صوامعها 

ّ
خالل شهر رمضان بكل

ــــدق عــلــيــهــم  ــغـ ــ ــرة تـ ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ املــــتــــقــــاطــــعــــة واملـ
والنادي  الشعر  بيت   وروحــانــّيــات، 

ً
تراتيال

الــثــقــافــي »الــطــاهــر الـــحـــداد« و«الـــراشـــديـــة« 
الثقافة  مــن دور  و«الــخــلــدونــيــة«، وغــيــرهــا 
ــرات  ــامــ ــّدم املــــســ ــ ــقــ ــ ــ

ُ
ــة، ت ــقـ ــيـ ــتـ ــعـ واملــــتــــاحــــف الـ

والـــعـــروض الــثــقــافــيــة لــلــوافــديــن عليها إثــر 
ــهــا 

ّ
ــتــهــا الــضــّيــقــة فــإن

ّ
ــا بــقــيــة أزق ــار، أمـ اإلفـــطـ

تتحول إلى أوديــة بشرية في شكل حلقات 
ــــاوالت صــغــيــرة تزينها  مــجــتــمــعــة، حـــول طـ
التي  التونسية  والقهوة  تقليدية،  حلويات 

لم تشوهها املكننة. 
صــمــمــت املـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة فـــي شــكــل أنــهــج 
ــة، ومـــــآذن  ــوار عـــالـــيـ ضــيــقــة تـــحـــرســـهـــا أســــــ
ــي أزقـــتـــهـــا،  الــــجــــوامــــع تــنــيــر درب املــــــــارة فــ
أبــوابــهــا كــثــيــرة يستعصي عــّدهــا عــلــى من 
ال يعرف خفايا وقصة كل باب منها، يقول 
ــادي لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد« وهــو  ــهـ الـــحـــاج الـ
ابــن »بـــاب مــنــارة«، ولــد بها وكــبــر وتــرعــرع 
بنفسها  نفسها  تحمي  املــديــنــة  »أن  فــيــهــا، 
تــرى  لــذلــك  وتصميمها،  شكلها  خـــالل  مــن 
دون  عليها  يتوافدون  السهر  في  الراغبني 
يـــنـــوي إفــســاد   مـــن 

ّ
خــــوف أو تـــوجـــس، ألن

أنهجها  بكل  عاملًا  يكون  أن  يجب  السهرة، 
لم  ملــن  تــبــدو  والــتــي  املتشابهة،  ومسالكها 
خون،   املؤرِّ

ُ
يأنسها متطابقة أحيانًا«. يقول

العاصمة  الــعــتــيــقــة هــي ضــمــيــر  املــديــنــة   
َّ
إن

تـــونـــس وروحــــهــــا الـــجـــمـــيـــلـــة، تـــفـــوح مــنــهــا 
رائــحــة حــضــارات متعاقبة، وتــاريــخ عريق. 
معالم وآثار فوق ربوة تمتد على ما يقارب 

تغيير العادات الغذائية. والعناية بها يجب 
أن تكون من داخل الجسم، أكثر مما هي من 

خارجه«.
وتــــوضــــح رنــــيــــم، فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ـــه خــالل هــذا الشهر »ُيستحسن 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــع املــاكــيــاج،  االبـــتـــعـــاد عـــن املــبــالــغــة فـــي وضــ
ــرة،  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــب الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرطـ ــ ــ ــى تـ ــ ــ ــلـ ــ ــ والـــــــتـــــــركـــــــيـــــــز عـ
باملياه،  الــبــشــرة  ــزّود  تـ الــتــي  باملستحضرات 
 بسبب 

ّ
، ألنــهــا تــجــف

ً
واالهـــتـــمـــام بــهــا قــلــيــال

افــتــقــادهــا شــرب املــيــاه والــســوائــل«. وتنصح 
»بوضع كريم النهار والليل، وكريم الحماية 
مــــن الـــشـــمـــس. وبـــعـــد تــنــظــيــف الـــبـــشـــرة، مــن 
األفـــضـــل وضــــع كــريــم األســـــاس والــقــلــيــل من 
ــــف،  الــــبــــالش، عـــلـــى الـــخـــديـــن والـــجـــبـــني واألنــ
الى  باإلضافة  صناعّيًا،  لونًا  الوجه  إلعطاء 

املاسكارا«.
ــل رنــيــم وضـــع املــاكــيــاج 

ّ
ــفــض

ُ
بــعــد اإلفـــطـــار، ت

 
ّ

ناسب السهرة: »كل
ُ
مع أحمر شفاه بألوان ت

 ذلك 
ّ
سيدة بحسب ما ترتديه من مالبس. ألن

يؤثر على مزاج السيدة خالل نهار الصوم. إذ 
تشعر بالتعب وتفتقد بشرتها اإلشراقة. وفي 
حال لم ترغب في وضع األلوان الداكنة، ُيمكن 
 NUDEوضــــع الــســومــو الــفــاتــح والــــزهــــري و
و)اآلي اليـــنـــز( غــيــر املــبــالــغ بــــه، واملـــاســـكـــارا 
ركز على ضــرورة وضع 

ُ
والبالش طبعا«. وت

الشمس، خصوصًا خالل  من  الحماية  كريم 
من  البشرة تضعف وتجف   

ّ
ألن الشهر،  هــذا 

ة التغذية واملياه، وبالتالي، يصبح التأثير 
ّ
قل

السلبي للتعّرض للشمس مضاعفًا. وللواتي 
الشمس:  أشــعــة  تــحــت  الــنــهــار  لن خـــالل 

َّ
يتنق

 الــبــشــرة مــعــّرضــة أكثر 
ّ
، أن

َ
»يــجــب أن تــعــلــْمــن

ــمـــــش، مــع  ــ ــنـ ــ ــلـــف والـ ــكـ ــالـ لــــظــــهــــور شـــــوائـــــب كـ
ــيــــاه«. وتــنــصــح كـــل فــتــاة  افــتــقــادهــا شــــرب املــ

بــتــدلــيــك بــشــرتــهــا يـــومـــّيـــًا، لــتــنــشــيــط الــــدورة 
الــدمــويــة فــيــهــا، وغسلها بــاملــيــاه الـــبـــاردة أو 
بالجفاف  صيبها 

ُ
ت الساخنة   

ّ
»ألن الــفــاتــرة، 

نــاعــمــة،  بــفــوطــة  مـــن تجفيفها  بـــّد  أكـــثـــر. وال 
واستعمال املاسكات الطبيعية«.

ــلـــى »أهـــمـــيـــة  ــيـــرة الـــتـــجـــمـــيـــل عـ ــبـ ـــــشـــــدد خـ
ُ
وت

ــذاء، خــصــوصــًا خــالل  ــغـ االهــتــمــام بــنــوعــيــة الـ
ــلـــى الـــبـــشـــرة  ــهـــو يــنــعــكــس عـ ــذا الــــشــــهــــر. فـ ــ هــ
وصحتها. ويجب أن تحتوي مائدة اإلفطار 
عــلــى الــخــضــار والــســلــطــات والــفــواكــه الغنية 
الــتــي تحتاجها  والــفــيــتــامــيــنــات،  بـــاأللـــيـــاف 
الــخــاليــا مـــن تــعــويــض أي  الــبــشــرة، لتتمكن 

نقص«. وتحذر ختامًا »من تناول الحلويات 
الــدســمــة واملـــشـــروبـــات الــغــازيــة والــشــوكــوال، 
بــســوائــل وعصائر  استبدالها  إلــى  والــســعــي 
ــا تــخــســره   مـ

ّ
ــــن«، أي أن ــاه ولــ ــيـ طــبــيــعــيــة ومـ

الــــبــــشــــرة مـــــن غـــــــــذاء خـــــــالل الــــــصــــــوم، يــجــب 
تعويضه بغذاء متوازن.

ـــصـــَبـــغ أســاســًا 
ُ
مــصــنــوعــة مـــن الـــصـــوف، وت

ــصــَبــغ 
ُ
ــهـــا صـــــارت ت ـ

ّ
بـــالـــلـــون األحــــمــــر، إال أن

بألوان أخرى زاهية لتالقي إقبال الشباب( 
وتقبل عليها الشابات تمامًا كإقبالهن على 

املصوغ التقليدي املصنوع من الفضة. 
ــة الــفــاصــلــة  ــ ــ

ّ
فـــي املــديــنــة الــعــتــيــقــة، وفـــي األزق

ومنازل  البايات  قصور  الكثيرة،  املـــآذن  بــني 
تَحت في أغلبها للعموم، وصارت 

ُ
األعيان، ف

مــطــاعــم  أو  مــتــاحــف  أو  لــلــثــقــافــة،  دورًا  إّمـــــا 
فــاخــرة، وتشهد إقــبــااًل كثيفًا خــالل رمضان. 
الشعبية  للمأكوالت  الصغيرة  املــحــالت  أمــا 
الــتــقــلــيــديــة، فــإنــهــا تــصــبــح مــقــصــد مـــرتـــادي 
املدينة إثــر اإلفــطــار. ويؤكد صبري، صاحب 
مــحــل لــلــفــطــائــر والــحــلــويــات بــنــهــج حــمــودة 
بـــاشـــا، الـــرابـــط بـــني مــنــطــقــة الــقــصــبــة وعــمــق 
 املــحــل يــصــبــح كخلية 

ّ
املــديــنــة الــعــتــيــقــة، بــــأن

نحل إثر اإلفطار، ويستوقف املارة والعابرين 
بــرائــحــة املــــأكــــوالت الــتــقــلــيــديــة، ويــجــنــي في 
سويعات ضعف ما يجنيه في يوم كامل من 

العمل خالل األيام العادية. 
هــنــا، فــي بــضــع الــكــيــلــومــتــرات املــربــعــة التي 
تطلها  لم  التي  العتيقة  املدينة  عليها  تمتد 
الـــــســـــيـــــارات، وال صـــخـــب واجــــهــــات  زحــــمــــة 
املــســتــوردة،  البضائع  وال  الكبيرة،  املــحــالت 
وظلت محافظة على طابعها الفريد. ال مكان 
إال لــأهــازيــج والــغــنــاء والــفــرح، بــني أغنيات 
الحليم  وعــبــد  الجويني  والــهــادي  كلثوم  أم 
حافظ وصليحة ومحمد الجموسي وصواًل 
وصابر  فــاخــت  وأمينة  بوشناق  لطفي  إلــى 
تمامًا  الرقعة تونسية  هــذه  بقيت  الــربــاعــي. 
حتى نخاعها، ال تخشى إرهابا وال إجراما 
وال أزمات سياسية، هي ركن مشع من البالد، 

وفّي لتونسيته بكل تفاصيله.

من أجل بشرة صحيّة خالل رمضانالمدينة العتيقة: ضمير العاصمة التونسية
تضعُف البشرة وتجُفّ 

خالل شهر رمضان، بسبب 
قَلّة التغذية، وَعَدم 

ُشرب المياه، لذلك، يجب 
المحافظة على بشرة 

رطبة طوال الشهر

محمد كريم

ــج رواجـــًا كبيرًا فــي الــعــديــد من 
ّ
لقي الــشــاي املــثــل

ُمنعشًا،  صيفّيًا  مشروبًا  بوصفه  العالم،  أنحاء 
ـــه تــم اعــتــبــار يــوم الــعــاشــر مــن يونيو/

ّ
لــدرجــة أن

حــزيــران فــي كــل عــام، يومًا عاملّيًا للشاي املثلج، 
ــيــــوم الــــــذي اخــــتــــاره األمـــيـــركـــيـــون  ــو نـــفـــس الــ ــ وهـ
لــالحــتــفــاء بــالــشــاي املــثــلــج، حــيــث يــعــد األمــــر من 
ــفـــاالت الــتــرحــيــب بــالــصــيــف وبــمــشــروبــاتــه  ــتـ احـ
الــبــارد. يصنع  الشاي  الــبــاردة واملنعشة، ومنها 
الشاي املثلج من الشاي األحمر أو األخضر عبر 

تبريده أو إضافة الثلج إليه.
بــعــض بـــلـــدان الــعــالــم تــصــنــع الـــشـــاي املــثــلــج عن 
طريق النقع فــي درجـــات الــحــرارة الــعــادّيــة وملــّدٍة 
ع في ضوء الشمس حتى 

َ
طويلٍة، وأحيانًا توض

تـــتـــّم عــمــلــّيــة الــنــقــع الـــكـــامـــل، ويــســمــى وقــــت ذلــك 
حوالى  لفترة  يستمرُّ  حيث  الشمسي،  بــالــشــاي 
الساعة في ضوء الشمس ليعطي نتيجة مقاربة 
للغليان )خمس دقائق على درجة حرارة بني 80 
– 100 درجة مئوية(، كما يعطي نفس النتيجة، 
عــنــد الــنــقــع لــيــلــة كــامــلــة فـــي الـــثـــالجـــة الـــعـــاديـــة. 
تضاف  الــتــي  املختلفة  نكهاتها  الـــدول  ولبعض 
لهذا املشروب الشائع وتمّيِزه، كإضافة الليمون 
إلعطائه  وغيرها،  الياسمني  أو  الــخــوخ  طعم  أو 

طعما مختلفًا ُمحّببًا.
عرف الشاي املثلج في الواليات املتحدة في القرن 

له  األميركيني   
ُ

التاسع عشر، ومن وقتها وِعشق
فــي حــالــة تــنــاٍم. وفــي دراســـة عــن حجم استهالك 
املشروبات، ُوِجــد أن الشاي يعّد املشروب األكثر 
اســتــهــالكــًا فــي الــعــالــم بــعــد املــــاء. فــي عـــام 2014، 
اســتــهــلــك األمــيــركــيــون أكــثــر مـــن 80 مــلــيــار كــوب 
ــاي، وهـــو مـــا يــزيــد عـــن 3.6 مــلــيــارات غــالــون،  شــ
وتــقــريــبــًا، يـــقـــدر أن 85% مـــن الـــشـــاي املــســتــهــلــك 
بــالــواليــات املــتــحــدة هــو مــن الــشــاي املــثــلــج. وقــد 
املعّبأ  ــج 

ّ
املــثــل الــشــاي  ُمـــعـــّدالت مبيعات  ارتــفــعــت 

والـــجـــاهـــز لــلــشــرب فـــي الــعــشــر ســـنـــوات األخــيــرة 
مــلــيــارات دوالر  مــتــزايــدة، لتتجاوز 5.2  بــصــورة 
ســنــوّيــًا. مــنــذ صــيــف 1904، ُيــقــام مــعــرض دولــي 
لــلــشــاي املــثــلــج بــفــضــل شــعــبــيــة هــــذا املـــشـــروب، 
فــحــرارة الــجــو املــتــزايــدة جعلت الــنــاس يبحثون 
عن شيء يبرد حــرارة أجسادهم، فلم تكن هناك 
املثلج. وبحلول  الــشــاي  مــن شــرب  أفضل  طريقة 
الحرب العاملية األولى، كان األميركيون يشترون 
أكــواب زجاجية طويلة، عرفت  البارد في  الشاي 

ــاي املـــثـــلـــج، وكــذلــك  بــعــد ذلــــك بـــاســـم أكــــــواب الـــشـ
املـــالعـــق الــطــويــلــة املــنــاســبــة لــتــذويــب الــســكــر في 
تلك األكواب، والدبوس املعدني أو شوكة تثبيت 

الليمون في أكواب الشاي.
ساعد حظر الخمور في الواليات املتحدة ما بني 
الشاي  زيــادة شعبية  – 1933، على  عامي 1920 
املثلج، نظرًا لتحول نظر األميركيني إليه كبديل 
من بدائل شرب الخمور والبيرة والنبيذ، والتي 
كانت ُمحّرمة بقوة القانون في ذلك الوقت. ظهرت 
وصفات للشاي املثلج بنوعيه األحمر واألخضر 
فــي كتب الطهو األمــيــركــيــة، وكـــان يــشــار ألكــواب 
الشاي املثلج بنفس املصطلح الذي يشار به إلى 
أكواب املشروبات الروحية، وأغلب تلك الوصفات 

كانت تخصُّ الشاي األخضر.
وبالرغم من أن معظم الشاي املثلج يأخذ نكهته 
األســاســيــة مـــن أوراق الـــشـــاي؛ فـــإن هــنــاك أيــضــًا 
م بـــــاردًا أحــيــانــًا. كما  ــدَّ ــقـ شـــاي األعـــشـــاب الــــذي ُيـ
انتشر فــي الــواليــات املتحدة نــوع جــديــد يسمى 
نـــوع من  )Half and half(، وهـــو  نــصــف ونــصــف 
املشروبات املختلطة من الشاي والليمون املثلج، 
يعطي الشاي طعما أكثر حالوة، وتزداد شعبية 
هذا النوع يومًا بعد يوم أيضًا. كما تقدم بعض 
املــطــاعــم األمــيــركــيــة الــشــاي املــثــلــج بــنــظــام نصف 
الطعام،  مــع  للشرب  محلى  غير  ونــصــف  محلى 
ويسمونه في مطاعم فلوريدا بـ »كادي كولر«، أي 

علبة املبرد.

بين التمثيل واإلخراج والعمل اإلنساني

)Getty( يجب أن تحتوي مائدة اإلفطار على السلطات والفواكة

منذ صيف 1904 
يقام معرض 
دولي للشاي 
المثلج سنويًا 
)Getty(

)Getty( تفوح منها رائحة حضارات متعاقبة

)Getty( أنجيلينا جولي

تحاول أنجلينا جولي أن تلعب دور البطولة في فيلم »جريمة قتل في قطار الشرق السريع«، 
الرواية الشهيرة ألغاثا كريستي، والتي تّم تمثيلها أكثر من مرّة

أنجلينا جولي

مشروب الشاي المثلّج

فنون وكوكتيل
سينما

شراب

جمالأمكنة

رواية بوليسية مشّوقة من 
تأليف، أغاثا كريستي. نُشَرت 

ألّول مرة في المملكة 
المتحدة عام 1934، وفي 

الواليات المتحدة عام 
1935 تحت عنوان مغاير. 

ظهر في الرواية المحقق 
هيركيول بوارو. تجري 

أحداث الرواية عن جريمة 
قتل رجل أعمال غامض، 

في قطار متّجه من 
إسطنبول إلى لندن، ويكلّف 
بوارو بالكشف عن القاتل. 

وبعد التحقيقات يرى بوارو 
أن كل َمن في القطار لديه 

دوافع خاّصة في قتل 
رجل األعمال.

»جريمة في قطار 
الشرق السريع«
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طريقة ألم. البلوز كأس مملوءة، عن آخرها، 
أعتقد  ال  والطبقة.  والجندر  للِعرق  بالفهم، 
أنـــه يــمــكــن تــقــديــم تــفــســيــر مــوســيــقــي للعنف 
ــلـــوز؛ ســيــغــنــي بــيــغ بيل  الـــيـــومـــي مـــن دون بـ
بروزني للرجال السود العاطلني من العمل: 
ي 

ّ
»إذا كنت أبيض فهذا أمر جّيد، إذا كنت بن

ــرى، إذا كــنــت أســــود انــصــرف  ــ ارجــــع مـــرة أخـ
فتختصر  ثورنتون  ماما  بيغ  أمــا  هنا«.  من 
تها 

ّ
ــفــت معظمها وغن

ّ
أل الــتــي  األغــنــيــات  فــي 

)وغناها آخرون( عالقة البلوز باملرأة والفقر 
»مــولــودة  والــرجــل:  والجهل  بالبدانة  وحتى 
تحت طالع سيئ، أعيش في الحضيض منذ 
أن كــنــت أحــبــو، ولــــوال الــحــظ الــعــاثــر ملــا كــان 
م 

ّ
، ال أستطيع الــقــراءة، لم أتعل

ً
لي حظ أصــال

الكتابة، حياتي كلها كانت مشاجرة كبيرة«. 
ــــرو  ــرأة األفـ ــ ــ ــا قــــّدمــــت شــخــصــيــة املـ حـــتـــى أنـــهـ
فة معنويًا وماديًا التي تبحث 

ّ
أميركية املعن

فــي أغنيتها: »هيا  عــن ســلــوى، مثلما فعلت 
إلى الحشيش«.

ــن الـــــبـــــلـــــوز؛ الـــكـــانـــتـــري  ــ ــــني مــ ــــوعـ ــُت نـ ــعــ ــمــ ســ
واألوربـــان، ال أظــن أن أحــدًا يمكنه أن ُيجّسد 
ــثــــر مــــن ســكــوت  ــلــــوز أكــ مـــعـــنـــى الـــكـــانـــتـــري بــ
دانبار، مجنون تمامًا، يبدو وكأنه يغني وال 
أو يغني وكأنه يبيع سترة  أسنان في فمه، 
على ناصية طريق، ويحاول أن يقنعك بها. 
تتمالكوا  لن   ،»Jaybird« أغنية  سمعتم  وإذا 
التي  القصة  على  معه  الضحك  مــن  أنفسكم 
ــاٍن، يحكي بطريقة  ــاء أغــ

ّ
يــرويــهــا، دانــبــار بــن

»ميسيسبية«  بــلــهــجــة  ــروي  ــ ويـ هــيــســتــيــريــة 
إلــى زيـــارة بيت املحبوبة وحمل  كيف ذهــب 

معه الكثير من الطعام وزجاجة من ويسكي 
الذرة، لكي ينام والدها وينفرد بها. في مرة 
أخــرى، يــروي باملرح نفسه، كيف أنــه يعيش 
على بحيرة مـــاري الــتــي كــانــت نــهــرًا صغيرًا 
منه  جتث 

ُ
ت أن  قبل  امليسيسبي،  من  متفّرعًا 

وتــتــحــّول إلـــى بــحــيــرة، أو نــهــر صــغــيــر ُعـــزل 
قسرًا عن املجرى، يقطن حوله السود. 

األوربــان بلوز، حكاية أخــرى، شخصية ويد 
والتون )1923-2000( توازي دانبار هنا، فهو 
اآلخــر لم يكن مغني بلوز عاديًا، )هل يوجد 
كــان يعمل حالقًا  عــــادي؟(، فقد  بــلــوز  مغني 
وفي محله كان يعزف على الحزام املخصص 
 أدوات الحالقة، مستخدمًا إياه كغيتار 

ّ
لَسن

قــبــل أن يــبــدأ فــي قـــَص شــعــر الـــزبـــون، مـــرددًا 
أنــغــامــًا »بــلــوزيــة« مــن بــنــات أفــكــاره بكلمات 
أحيانًا ومــن دون كلمات أيــضــًا، فــي مــا بعد 
الناشطني  البلوز  سيصبح من أشهر مغني 
في الحقوق املدنية للسود حني كان الصراع 
على أشــّده في الجنوب األميركي. من أحلى 
ــــون وهـــــو يــعــزف  ــتـ ــ الـــتـــســـجـــيـــالت يـــظـــهـــر والـ
لزبون على غيتار أغنية »أعط قلبي املسكني 
دواءه«، ويسأله الزبون: »يا إلهي أتساءل كم 
ّصة الشعر هذه!«، فيحمل والتون 

َ
ستكلفني ق

الغيتار خلف ظهره ويعزف ويرقص ويغني. 
ثمة رواية إنجليزية عاطفية وحلوة، تحّولت 
إلى مسرحية وفيلم في الستينيات، عنوانها 
»لــيــلــة الــســبــت صــبــاح األحـــــد«، ال عــالقــة لها 

نوال العلي

تعودين من عرض سّيئ، وال تكونني 
قادرة على رمي املمثلني بالبندورة. 
ة 

ّ
املطل الجميلة  الشقة  إلــى  تدخلني 

على نفايات، تخلعني الحذاء قبل أن تغلقي 
تتبعثر  مالبسك  بترك  تبدئني  خلفك،  الباب 
من املدخل إلى املمر وحتى البانيو، تفتحني 
أن يغادر.  البارد  املــاء  الحنفية وتطلبني من 
يحدث معِك كل ذلك ليلة السبت، فأعرف أنك 

في طريقك إلى البلوز حتى األحد. 
البلوز بالنسبة إلّي ليس موسيقى وحسب، 
الــبــلــوز نـــوٌع أدبـــي ُيكتب هــكــذا، مــرة بصوت 
مادي ووترز، مرة على لسان شخصية ألليس 
ووكر ومرة في لوحة كوالج لرومير بيردن. 
إلــّي ليس أدبــًا وحــســب، إنه  البلوز بالنسبة 

بنجامان بيترابيانا

»أعــزائــي الــقــراء. مثل ســائــر قــطــاع الصحافة، 
تــعــيــش مــجــلــة »مـــاجـــيـــك« ملــوســيــقــى الـــبـــوب 
الــعــصــري صــعــوبــات مــالــيــة، وذلـــك منذ فترة. 
بحثنا عن حلول، عن شركاء وداعمني لكن كل 
 ملموس«. كان ذلك ما 

ّ
السبل لم تفض إلى حل

كتبه فريق تحرير املجلة املوسيقية »ماجيك« 
أيار/مايو املاضي، في إعالن  التاسع من  في 
عن توقف مسيرة بدأت في آذار/مارس 1995. 
التسعينيات، كانت  الوقت، منتصف  في ذلك 
»لــيــزانــروكــوبــتــيــبــل«  أخـــرى  موسيقية  مجلة 
قــد عــرفــت انقطاعات فــي إصــداراتــهــا، ثــم قــّرر 
الــعــودة باسم  الــتــوقــف قبل  املــشــرفــون عليها 
»ماجيك« التي صدر منها 201 عددًا منذ ذلك 

الوقت إلى حني إعالن خبر توقفها.
حسب رئيس تحريرها منذ عام 2000، فرانك 
ــــوت« مــجــلــة مــاجــيــك هـــو أحــد  فـــرغـــاد، فـــإن »مـ

أعـــــراض تــأثــيــرات اإلنـــتـــرنـــت. يــضــيــف فــرغــاد 
»كــنــا ضــحــيــة تــقــاطــعــت فــيــهــا أزمــــة مبيعات 
األسطوانات وتراجع مداخيل اإلعالن املتأتية 
مـــن املــوســيــقــى«.  املـــؤلـــم فـــي قــصــة »مــاجــيــك« 
التكنولوجية  األوضـــاع  مع  تأقلمت  أنها  هو 
في  »امللتيميديا«  على  اعتمدت  إذ  الجديدة، 
تعاملها مع القارئ، وهذا منذ 1997، وحاولت 
افتراضي من  مـــزدوج ورقـــي/  تأثيث حضور 
خــالل إشـــراك الــقــّراء فــي الكتابة النقدية وفي 
اخــتــيــارات أغــانــي الشهر أو تقديم هــدايــا من 
خالل األلعاب. كل هذه املحاوالت االستباقية 
ــع عـــصـــرهـــا،  ــ ــاوب املـــجـــلـــة مـ ــ ــجـ ــ ــرز مــــــدى تـ ــبــ تــ
كانت  للموقع  الــدخــول  إحصائيات  أن  ورغـــم 
كان  الرقمي  املنعرج  فــإن   2001 منذ  إيجابية 
»الويب  قاطعًا، خصوصًا مع صعود ظواهر 
ــو« و»الــبــودكــاســت« وشــبــكــات الــتــواصــل  راديــ

االجتماعي.
تــعــود الــصــحــافــة املــوســيــقــيــة فــي فــرنــســا إلــى 
تــنــامــت مــع ظهور  املـــاضـــي.  الــقــرن  ستينيات 
فصار  وشعبيتها،  جــديــدة  موسيقية  أنــمــاط 
ــلـــروك صــحــافــتــه، وكـــذلـــك الــريــغــي والــتــكــنــو  لـ

ال بد أن شخصًا 
تألّم هكذا

بإعالن صدور العدد األخير 
من مجلة »ماجيك« 

بداية الشهر الماضي، 
يبدو مشهد الصحافة 

الموسيقية بصدد 
التصّحر في فرنسا، وقد ال 

تكون استثناء

يقولون ال أحد يعرف 
بالضبط من أين أتى 

البلوز، يقولون »إنه لغز«، 
لكن من يسمع جيمس 

سانفورد توماس، يشعر 
أن أول من غنى البلوز ال 
بد أن يكون شخصًا تّألم 

هكذا

تتحمل الصحافة 
الثقافية جزءًا من 

مسؤولية غياب النقد 
الموسيقي، إذ ال 

تعطي مساحة كافية 
للناقد المتخصص، 

وتقِصر التغطية على 
االنطباعات

ماجيك لم تستطع النجاة في المنعرج الرقمي

السياق العربي يعيق إنتاج النظريات

البلوز كأس مملوءة عن آخرها

ليس موسيقى بل 
نوٌع أدبي؛ ليس أدبًا إنه 

طريقة ألم

ظّن بعضهم أن 
الحفاظ على مستوى 

معرفي يضمن بقاء 
الورقي ضروريًا

ال يهتم كثيرون 
بالقراءة عن الموسيقى 

بل بسماعها

ال يمكن تقديم تفسير 
موسيقي للعنف اليومي 

من دون بلوز ــت مـــن بــيــوت  ــي ــد يــخــلــو ب ــك لـــم ي
مما  الجنوبيين،  األفروأميركيين 
وهذا  الحائط«،  على  »وتــر  يسمى 
كان غيتار المنزل، حيث يُسحب خيط 
بالستيكي رفيع من خيوط المكنسة 
ــبّــت عــلــى الــحــائــط  ــث الــيــدويــة، وي
الُممسمر  الغيتار  ليكون  بمسمارين، 
اليدوية  األولى  البلوز  آلة  الجدار،  إلى 
أصبحوا  من  بــدأ  والتي  والمنزلية، 
العزف  كنغ  بــي  بــي  مثل  مشاهير 
عليها في بيوتهم، وهي مقتبسة 

من آلة أفريقية ذات وتر واحد.

الغيتار الُممسمر إلى الجدار

2425
ثقافة
موسيقى

مشهد

إطاللة

فعاليات موسيقية

بــالــبــلــوز، مــا يهم فيها هــنــا، عــنــوانــهــا، الــذي 
فيريس  ولــيــام  املوسيقي  املـــؤرخ  استخدمه 
لــرســم الــعــالقــة بـــني الــبــلــوز والــكــنــيــســة. كــان 
ــــي لـــيـــلـــة الــســبــت  ــلــــوز خـــطـــيـــبـــًا فـ ــبــ ـــي الــ

ّ
مـــغـــن

باملوسيقى  مؤمنون  والراقصون  والسّهيرة 
صة آلالمــهــم وطــريــقــًا يــقــّربــهــم أكــثــر من 

ّ
مخل

ذواتــــهــــم. كــثــيــر مـــن هــــؤالء أنــفــســهــم فـــي تلك 
»الــبــلــوزيــة« سيذهبون  األحـــيـــاء والـــشـــوارع 
ــد إلـــى الــكــنــيــســة مــؤمــنــني أيــضــًا  صــبــاح األحــ
ــقـــول إن  ـــص فــيــهــا. لـــذلـــك يــمــكــن الـ

ّ
ــأن املـــخـــل بــ

ظهور السبت املوسيقي الصاخب في الليلة 
السابقة لخطبة األحد الديني، حملت بدايات 
ــركـــي في  ــيـ ونــــــواة عــلــمــنــة املــجــتــمــع األفـــروأمـ

والــراب. في سنوات األلفية الجديدة،  تالحق 
انــدثــار املــجــالت املــوســيــقــيــة، فــفــي ســنــة 2000 
تجربة صحافية  أّول  وهــي  »بــاســت«  اختفت 
ــقـــى )تــــأســــســــت فــي  ــيـ مـــتـــخـــّصـــصـــة فــــي املـــوسـ
غــلــقــت مــجــلــة »فــوكــس بــــوب« في 

ُ
1960(، ثــم أ

2005 ثــم »راديـــكـــال« فــي 2009 وبــعــدهــا جــاء 
الدور على »فولوم« في 2012.

الباحث  أن  غير  ومخيفًا،  محزنًا  األمــر  يبدو 
»الصحافة  يقول  غويبار  جيروم  االجتماعي 
ــرى بـــأن  ــ ــال«، إذ يــ ــ ــيــ ــ ــة أجــ ــألـ املـــوســـيـــقـــيـــة مـــسـ
ومن  العناوين،  ببعض  يتعلق  معينًا   

ً
»جيال

الــصــعــب أن نتخّيل بـــأن هـــذا الــجــيــل يــقــدر أن 
يـــجـــّدد مـــيـــوالتـــه، فــفــي آخــــر دراســـــة تقييمية 
قـــراء »ماجيك«  أعــمــار  مــعــدل  أن  )2005( نجد 
 »هــؤالء 

ً
قــائــال يبلغ 32 ســنــة«. يتابع غويبار 

اليوم 43 سنة، وكما نعرف  صــارت أعمارهم 
فترة  فــي  مـــداه  يبلغ  باملوسيقى  ق 

ّ
التعل فــإن 

ــم يـــدخـــل الــجــيــل الـــحـــيـــاة الــعــمــلــيــة  الـــشـــبـــاب ثـ
واملــهــنــيــة فــيــتــأخــر االهــتــمــام بــاملــوســيــقــى إلــى 
مـــســـتـــوى ثــــــــان«. »كـــيـــف يــمــكــن أن تــتــعــايــش 
الكتابة مع زمن اإلنترنت؟«؛ إنه السؤال الذي 
باستيرا،  كريستوف  منهم  كثيرون،  يطرحه 
أحد مؤسسي »ماجيك«، والذي يضيف »أفّكر 
فــي ذلــك منذ عشر ســنــوات«. فــي ذلــك الــوقــت، 
الحفاظ على مستوى  أنه يكفي   بعضهم 

ّ
ظن

معرفي عاٍل في تناول املوسيقى لضمان بقاء 
الــورقــي ضــروريــًا، غير أن هــذه الوصفة تبنّي 

أيضًا بأنها لم تعد تجدي نفعًا.
)ترجمة: شوقي بن حسن، 
عن جريدة »لوموند« الفرنسية(

بـــدايـــات شــيــوعــهــا وانـــتـــشـــارهـــا، املــفــارقــة أن 
بــدأوا  الشهيرين  الــبــلــوز  مغني  مــن  كثيرين 
حــيــاتــهــم بــالــغــنــاء فـــي الــكــنــيــســة )فـــي تــاريــخ 
الــغــنــاء الــعــربــي حــــاالت مــمــاثــلــة مـــن مــقــرئــي 
الغناء  إلى  تحّولوا  الذين  واملنشدين  القرآن 

الطربي(. 
يقولون أال أحد يعرف بالضبط من أين أتى 
لــغــز«، لكن مــن يسمع  البلوز، يقولون »إنــه 
أول  أن  تــومــاس، يشعر  ســانــفــورد  جيمس 
م 

ّ
من غنى البلوز ال بد أن يكون شخصًا تأل

في  وعاجزًا  توماس مستلقيًا  يظهر  هكذا. 
الــعــاري غيتار،  فيلم وثائقي وعلى صــدره 
تقترب الكاميرا منه، تظهر مالمح مريضة، 
وأســنــان مكسرة وصــفــراء، وصــوت مصاب 
البلوز،  سبب  »النساء  والــزكــام:  باملشروب 
أنت تعرف، املــرأة تقول لك اليوم أنا أحبك، 
ثم يصبح الحب في خبر كــان. حني تتركك 
امرأتك ال تملك سوى البلوز. كنت أعمل في 
تصبح  أن  قبل  السفلي،  الحقل  فــي  املنجم 
الــبــلــدة أكــبــر، وعـــدت آلكــل شيئًا وأحــضــرت 
معي علبة سجائر، لن أنسى ذلك أبدًا؛ حني 
القاني ولد وقــال: زوجتك رحلت. ومرضُت 
ـــي. قــلــت لــه: 

ّ
فـــجـــأة، هــكــذا فــجــأة مــرضــت كـــل

ــت. قــــــال: لـــقـــد أخــــــذت كــل  ــلــ أعــــــرف أنـــهـــا رحــ
مالبسها. قلت: أعرف يا ولد. اذهب من هنا. 
لكن ذلــك كــان مــؤملــًا.. مــؤملــًا جـــدًا«، ثــم يغني 

.»Rock me Baby« غناءه املتحشرج

موت مجلة موسيقية أخرى

رفاهية النقد الموسيقي

يعرض فضاء »أونوماتوبيا« الموسيقي في بيروت يوم السبت 19 حزيران/ يونيو، 
الفيلم الوثائقي ديانغو رينهارت )1910-1953( الذي أخرجه بول بافيو عن عازف 
لـ  رحلة إلى القمر )1902(  الغيتار األسطوري. يتبع ذلك عرض آخر الفيلم الصامت 
جورج ميليس، ثم يقدم عازف الغيتار اللبناني عادل منقرة معزوفات مختلفة. 

يقيم »معهد ثيربانتس« في الدار البيضاء أمسية موسيقية إسبانية مغربية، لفرقة 
ابن باجة يشارك فيها كل من عمر مطيوي وإدواردو بانياغوا يوم الخميس، 16 
حزيران/ يونيو. تقّدم الفرقة التي تأسست عام 1994، أغاني عربية أندلسية صوفية، 

إلى جانب أغان من التراث الغرناطي والمغربي. 

تنطلق فعاليات عيد الموسيقى في حديقة األزهر في القاهرة، يوم الخميس 
»أوسكاريزما  من  وبتنظيم  ومصرية،  فرنسية  فرق  بمشاركة  يونيو،  حزيران/   16
المصري  الثنائي  االفتتاح  للفنون«، يحيي حفل  الدرب األحمر  ستوديو« و»مدرسة 
على  خاص  حفل  إلى  إضافة  إيتانجيه،  جيروم  الفرنسي  والفنان  تيليبويتيك 

»المسرح الكبير« لفرقتي مسار إجباري من مصر وبادن بادن من فرنسا.

كريم  لـ  بتصّور  السطنبالي  لموسيقى  عرض  ليًال  العاشرة  الساعة  في  اليوم  يقام 
توايمة،  يحاول  العاصمة.  تونس  في  كارمن  الثقافي  الفضاء  في  توايمة 
المتخّصص في تصميم العروض الكوريغرافية، تعميق الصلة بين أنماط الفرجة 
المعروفة في تونس كالمالوف والِمْزِود مع موسيقى السطنبالي  الموسيقية 

ذات الجذور األفريقية.

C

شيرين عبده

ـــي غــالــبــًا 
ّ
ــن ــفـ يـــرتـــبـــط مــصــطــلــح الـــنـــقـــد الـ

بــاملــعــنــى الــســلــبــي، مــن حــيــث أنـــه تصّيد 
ت، كــمــا ارتـــبـــط بامليل 

ّ
الــــــزال األخـــطـــاء أو 

ــاد  ــقـ ــتـ الـــشـــخـــصـــي والــــتــــحــــّيــــز، وهـــــــو اعـ
إلـــى الحقيقة؛  يــقــرب  ســطــحــي ضــحــل ال 
مــراحــل،  عــــّدة  مــن  فــالــنــقــد عملية عميقة 
أولـــهـــا تـــــذّوق املــتــلــقــي لــلــعــمــل الــفــنــي ثم 
رأي عن  وتــكــويــن  واســتــخــالص  تحليله 
ــد عــالقــتــه الــتــاريــخــيــة 

ّ
هــــذا الـــعـــمـــل، تــفــن

إيجابية  نقاط  إلــى  وتخلص  بأشباهه، 
وسلبية فيه، وما نجح في تحقيقه وما 

أخفق.
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى املــــوســــيــــقــــى، فــــــإن الــنــقــد 
ب معرفة ودراية، ثم تحليل القطعة 

ّ
يتطل

مـــوســـيـــقـــيـــًا، وهـــــو مــــا يــقــتــضــي املـــعـــرفـــة 
الــعــلــمــيــة الـــكـــافـــيـــة فــــي ســـيـــاق الـــتـــاريـــخ 
املــرتــبــط بــهــا وبــســابــقــاتــهــا مـــن األعـــمـــال، 
وأيضًا في السياق املجتمعي الذي ظهرت 
ـــالعـــًا عامًا 

ّ
بــــدوره يتطلب اط فــيــه، وهــــذا 

وتحديثًا مستمرًا ملعلومات الناقد، الذي 
يقوم بتكوين رأيه بناًء على كل ما سبق 
من دون تنحية ذاتيته أو رأيه الشخصي 
وذوقه، وهذا أمر طبيعي للغاية، ويكذب 

من يّدعي الحياد التام في النقد. 
الــخــطــوة الــتــالــيــة فــي الــنــقــد هــي نــشــر ما 
املناسبة  القنوات  الناقد عبر  له  يتوصل 
لــيــصــل إلـــى جــمــهــوره املــســتــهــدف والـــذي 
قــد يــكــون الــفــنــان نــفــســه، جــمــهــور العمل 
الفني أو املؤسسات القائمة على صناعة 
املوسيقى في املجتمع املحيط، ويستخدم 
ــيــــة  ــــوات اإلعــــالمــ ــنـ ــ ــقـ ــ الــــنــــاقــــد فـــــي هـــــــذا الـ
وتــــحــــديــــدًا الـــصـــحـــافـــة كـــوســـيـــط يــســمــح 
في  واإلســهــاب  لألفكار  املنظم  بالتوثيق 
مــا يجعل  والــنــظــريــات،  التفاصيل  شــرح 
لجمهوره  وصــولــه  تــحــقــق  دوره  تفعيل 
ــقـــد، وبــالــتــالــي  ــنـ ــهــــدف مــــن الـ ـــق الــ

ّ
ــق وتـــحـ

ــاه، وهــنــا تــواجــه  ــ اســتــمــرار مــمــارســتــه إيـ
ــة 

ّ
ــلــة فـــي قــل

ّ
الــنــاقــد الــعــقــبــة األولـــــى مــتــمــث

اد 
ّ
املساحة التي تخّصصها الصحافة لنق

املوسيقى.
فــي حــني يــبــدو الــنــقــد املــوســيــقــي رفاهية 
فــي مــجــتــمــعــات تــحــاول الــصــمــود يوميًا 
هو  الطابع،  دموية  ضخمة  مشاكل  ضد 
في حقيقة األمر ضرورة قصوى لتطوير 
الــواقــع املــوســيــقــي وتــحــريــكــه مــؤديــًا إلــى 
ــفــــن وتــــحــــديــــدًا املــوســيــقــى  الـــتـــغـــيـــيـــر، والــ

أكــاديــمــيــًا متخصصًا  يــكــون  الــوقــت  ذات 
ملّمًا بالتفاصيل. كما يجب االلتفات إلى 
أن دور الــنــقــد لــيــس بــالــضــرورة االرتــقــاء 
املقّدم  العامة قدر ما هو تفنيد  بالذائقة 
وتـــحـــريـــك الـــســـاحـــة املــوســيــقــيــة وتــقــديــم 
املتخصصة في شكل يحتمل  املعلومات 
يجب  لهذا  املتخصصني.  غير  يفهمه  أن 
الــــرســــائــــل األكـــاديـــمـــيـــة  ــــني  أال نـــخـــلـــط بـ

والكتابة النقدية وإن تخّصص الناقد.

عقبة أخرى يواجهها الناقد هي نظريات 
ــتـــي مــــن املـــفـــتـــرض أن  ومـــنـــاهـــج الـــنـــقـــد الـ
ــتـــوردنـــا  ــى بــعــضــهــا، فـــقـــد اسـ ــ يــســتــنــد إلـ
عربيًا نظريات النقد املوسيقي األوروبية 
م 

ّ
املنظ العربي  املوسيقي  السياق  لنقص 

الـــذي يــســاعــد عــلــى إنــتــاجــهــا، أو الــوســط 
املناسب للعمل بها أو محاولة مقارنتها 
بالواقع أو تطبيقه، فمعظم تلك النظريات 
ناتجة في سياق حضاري مختلف تمامًا، 
هو السياق األوروبي بموسيقاه املغايرة 
املختلفة  بقواعدها  العربية  للموسيقى 
اللغات،  التأليف والــتــذوق واخــتــالف  في 
والــنــظــريــات  املــنــاهــج  إلـــى  فكيف يستند 

ذاتها في نقد املوسيقى العربية؟
والسؤال األخير هو كيف يمكن أساسًا 
إلــى نظرية ما في تفسير فن  االستناد 
مــثــل املــوســيــقــى ال يمكن وضــعــه داخــل 

إطار؟

املــــدى  عـــلـــى  االجـــتـــمـــاعـــي  لــلــتــغــيــيــر  أداة 
الطويل. عدم إيمان املؤسسات اإلعالمية، 
وتحديدًا الصحافية، بهذا املفهوم للنقد 
الكتابة  تختزل  يجعلها  مــا  هــو  ودوره، 
عـــن املــوســيــقــى، خــصــوصــًا إلــــى الــكــتــابــة 
الــخــبــريــة الــحــدثــيــة الــتــي ال تــتــطــّرق إلــى 
عرض أو مضمون، ناهيك عن طرح نظرية 
عن الغرض من خلق العمل الفني نفسه، 
الجماهيرية  كسب  خــطــوة  تنتفي  حيث 
املرجو تحقيقها في املؤسسة الصحافية 
مــع نشر مـــواد أقـــرب إلــى التخصص في 
حقل ال يهتم الكثيرون بالقراءة عنه مثل 
املــوســيــقــى ويــفــضــلــون االســـتـــمـــاع إلــيــهــا 

فقط.
إضافة إلى دور الذاتية املقبول واملنطقي 
في النقد، يجب علينا إدراك أنه ال وجود 
والحاضر  بالتاريخ  امللّم  الجاهز  للناقد 
، وفي 

ً
من الفرق املوسيقية بأعمالها مثال

إستيبان بادروس دي 
باالثيوس

 مـــــنـــــذورًا لـــنـــزِق 
ُ

ــــــوف
َّ
كــــــان الــــــط

التيارات في ُعرض البحر، بدون 
م به. 

ّ
أية إرادة تتحك

وس.   نخرها السُّ
ٌ
ألواٌح خشبية

 
ُ
ــت إلـــيـــهـــا بــضــعــة ــقــ ــ

ِّ
ــل ــ عـــصـــا ُع

ــح.  ــريــ ــ  فــــي ال
ُ

ــق ــفـ ــخـ  تـ
َ

ســــــراويــــــل
والشمس  مستلقيان،  رجـــان 
تخدش  أن  تستطيع  عـــادت  مــا 

حدقات عيونهما الغائبة.
- »أنـــا عــطــشــان«. قـــال غــارثــّيــا، 
الـــذي كـــان شخصًا مــن الــعــاّمــة 

نجا من الغرق.
 

ُ
ـــوف

َّ
ــط ــان الـ ــاء، كــ ــنــ ــ فـــي تــلــك األث

ــل مــيــامــي.  ــواحـ يـــدخـــل مـــيـــاه سـ
، مــصــطــافــون 

ٌ
ــوارُب ريـــاضـــيـــة ــ قــ

يملؤون الشاطئ، نساٌء فاتنات.
- »أسمُع أصواتًا..«.

ب غارثّيا، 
ّ
«. عق

ّ
- »وهٌم ليس إل

وهـــــو يــــحــــّدق بــــاســــتــــمــــراٍر إلـــى 
الشمس.

- »َبلى، وهٌم..«.
عـــلـــى الـــجـــهـــة األخـــــــــــرى، أطـــلـــق 

مصطافون بعض التعليقات:
- »يا لهما من شخصني غريَبي 
مــاذا يفعان  األطـــوار. يحتاران 

كي يلفتا انتباه اآلخرين«.
- »شخصيًا، أجد في هذا شيئًا 

ة الذوق..«.
ّ
من قل

رويــــــدًا رويـــــــدًا، يــســحــب الــتــيــاُر 
ــٍد، بــاتــجــاه  ــ ــديـ ــ ــن جـ ، مــ

َ
ــوف ــ ــ

َّ
ــط ــ ــ ال

املحيط األطلنطّي. 
الغرق  مــن  الناجيان  والــرجــان 
يقتربان مــن الــوصــول إلــى تلك 
 
ً
غاية املـــوُت  يــغــدو  حيث  النقطة 

 املنال.
َ
بعيدة

 Esteban Padrós de Palacios(
قاّص وكاتب إسبانّي  )1925 - 
2005(، الترجمة عن اإلسبانية : 
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تسريبات الثانوية العامة
الدولة ترتبك و»شاومينج« يتحدى والطالب يدفع الثمن

القاهرة ـ رشا عبيد

مصيلحــي  علــى  النائــب  طالــب 
االقتصاديــة  اللجنــة  رئيــس 
بمجلس الشعب بإلغاء امتحانات 
الثانويــة العامــة التي تجــرى حاليًا في مصر، 
فــي  اســتمرارا  يعــد  اســتمرارها  أن  مؤكــدا 
 5 فــي  املنعقــدة  الجلســة  فــي  وذلــك  املشــكلة، 
يونيو/حزيــران 2016 فــور تســريب االمتحــان 
األول.  وكان عــدد مــن الصفحــات علــى موقــع 
قامــت  بــوك  فيــس  االجتماعــي  التواصــل 
والتربيــة  العربيــة  اللغــة  امتحــان  بتســريب 
الدينيــة واللغــة اإلنجليزيــة للثانويــة العامــة 
فــي  يأتــي  املــواد،  باقــي  بتســريب  ومتعهــدة 
»بالغــش  صفحــة  الصفحــات  هــذه  مقدمــة 
بيغشــش  »شــاومينج  وصفحــة  اتجمعنــا« 
متابعيهــا  عــدد  بلــغ  والتــي  عامــة«  ثانويــة 
760 ألــف متابــع باعتبارهــا أشــهر صفحــات 
بمصــر  العامــة  الثانويــة  امتحانــات  تســريب 
للسنة الرابعة على التوالي مع فشل الداخلية 

في التعرف إلى أدمن الصفحة حتى اآلن. 

قلق وترقب
بمصــر  إنجــازات  وجــود  عــدم  يّدعــي  »مــن 
كان  املاضــي  العــام  ففــي  جاحــد،  شــخص 
يتــم  واآلن  إجابــة،  دون  ُيســرب  االمتحــان 
تســريبه بنمــوذج اإلجابــة« هكذا يســخر رواد 
التواصــل االجتماعــي، فمع بدء لجنة امتحان 
العربيــة نجحــت صفحــة »شــاومينج«  اللغــة 
اإلجابــة  ونمــوذج  األســئلة  مــن  كل  بتســريب 
نســخة  وجــود  عــدم  الــوزارة  تؤكــد  والــذي 
منــه خــارج املطبعــة الســرية، ولــم يقــف األمــر 
امتحــان  تســريب  تــم  بــل  الحــد  هــذا  عنــد 
موعــده،  مــن  ســاعتني  قبــل  الدينيــة  التربيــة 
وكان أول رد لــوزارة التربيــة والتعليــم إلغــاء 
االمتحــان وإعادتــه في 29 من يونيو/حزيران 
الجــاري، وفــي ليلــة امتحان اللغــة اإلنجليزية 
تعهــدت الصفحــة بنشــر االمتحــان بإجاباتــه 
8:20 صباحــا  الســاعة  تمــام  فــي  النموذجيــة 
أي قبــل موعــد  اللجنــة بأربعــني دقيقــة، بعــد 
املصريــة  األســر  وعاشــت  الطــاب  عــاش  أن 
ليلــة ملؤهــا الحيــرة والقلــق والترقــب بســبب 
انتشار عدد من النماذج يزعم ناشروها أنها 
النســخة األصليــة المتحان اللغــة اإلنجليزية، 
أيضــا تــم تســريب امتحــان التربيــة الوطنيــة 
ومــازال  ســاعة،  بنصــف  االمتحــان  بــدء  بعــد 
عجــز  ظــل  فــي  مســتمرا  التســريب  مسلســل 
ورفــض  الظاهــرة  هــذه  مواجهــة  عــن  الدولــة 
وزارة االتصــاالت التشــويش علــى أي اتصــال 

بلجان الثانوية باعتباره غير قانوني.
املصــري  الشــارع  ســادت  الجــدل  مــن  حالــة 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  عــام  بشــكل 
أب  رمســيس  هانــي  يقــول  خــاص،  بشــكل 
إلغــاء  تــم  »إذا  العامــة  الثانويــة  فــي  لطالبــة 
ســبب  ألي  العامــة  الثانويــة  امتحانــات 
فسأقاضي الوزارة ورئيس الوزراء، فأبناؤنا 
لن يدفعوا ثمن فشلهم، فا توجد دراسة وال 
يوجــد أي خدمــة تعليميــة جيــدة، مــا تقدمــه 
الــوزارة فقــط هــو االمتحــان وفــي النهايــة ال 

تستطيع حمايته فما ذنب أوالدنا!!«.

شروط شاومينج
وعلــى جانــب آخــر يعلــن »شــاومينج« حســن 
نيتــه وأن إصــاح املنظومــة التعليميــة شــرطه 
الوحيد لوقف تسريب االمتحانات، فكتب على 
صفحتــه »امتحــان الديــن كان الــدرس الثانــي 
للــوزارة، باختصــار هدفــي االهتمــام باملــدرس 
بمــا لــه مــن حقــوق وامتيــازات ومــا عليــه مــن 
واجبــات، وإلغــاء التصنيــف الطبقــي للكليــات 
املناهــج  وتطويــر  القــدرات،  امتحــان  بتفعيــل 
الرقميــة وإلغــاء االعتماد علــى الورق، وأضاف 
»أوعدكــم بأنــي ســأختفي تمامــا ولألبد وعلى 
الوزارة أن تدرك أنها لو تســاهلت مع أبنائها، 
واحتضنتهــم واســتوعبتهم، لــرأت أجيــاال مــن 
علمــاء ومهندســني وأطبــاء، إن لــم يأتــوا اآلن، 
عبــر شــرين مجــدي 

ُ
فلــن يأتــوا بعــد ذلــك«. وت

شــاومينج  بصفحــة  نفــرح  أن  منطقــي  »غيــر 
نكاية في النظام، الثانوية العامة على فشلها 
الفــرص،  الدفــاع األخيــر عــن تكافــؤ  هــي خــط 
وإال فلــن يدخــل الطــب ســوى أبنــاء األســاتذة 
ومن تربطهم بهم صلة قرابة أو محبة، تغيير 
الهــدف،  هــو  االمتحانــات  وأســلوب  املناهــج 
بمجهــود  واســتهانة  تهريــج  يحــدث  مــا  لكــن 
طلبــة غابــة، الثانويــة هــي حلمهــم األكبر لكي 
والرفــض  الغضــب  ورغــم  حياتهــم«.  يغيــروا 
لـــ  مــن يصفــق  الغــش، هنــاك  التــام لصفحــات 
إمــا  وشــروطه  تســريباته  فــي  »شــاومينج« 
 بتعميــم الغــش بــدال 

ً
تأييــدا لطلباتــه أو فرحــة

من اقتصاره على لجان بعينها خاصة بأوالد 
البشوات كما يقولون.

نظرة تاريخية
تسريب امتحانات الثانوية العامة الحالية لم 
يكن البداية، فصفحة شاومينج تقوم بتسريب 

االمتحانــات للعــام الرابــع علــى التوالــي، فيمــا 
عرف بظاهرة الغش اإللكتروني، وفي محاولة  
الرئيــس  أصــدر  الظاهــرة  لهــذه  للتصــدي 
السيســي فور االنتهاء من امتحانات الثانوية 
ملكافحــة  قانونــا   2015 املاضــي  العــام  العامــة 
الغــش اإللكترونــي بالحبــس مــدة ال تقــل عــن 
ســنة وغرامــة ال تقــل عــن 20 ألــف جنيــة، وفــي 
عــام 2008 كانــت فضيحــة تســريب امتحانــات 
الثانويــة العامــة فــي محافظة املنيــا، واملتورط 
فيهــا أمنيــون وحكوميــون لخدمــة ابنــة عضو 
االمتحــان  تــؤدي  كانــت  الشــعب  بمجلــس 
آنــذاك، كمــا أن فكــرة إلغــاء امتحانــات الثانوية 
العامــة لــم تكــن وليــدة اليــوم، ففــي عــام 1967 
وعقــب هزيمــة يونيو/حزيــران قامت اإلذاعات 
اإلســرائيلية الناطقــة بالعربيــة بإذاعــة أســئلة 
امتحانــات الثانويــة العامــة، وتكــرر األمــر فــي 
الــوزراء  مجلــس  قــرر  وحينهــا  التالــي،  اليــوم 

إلغاء االمتحانات لوقت الحق.

احتجاج على الدولة
ويوضح دكتور كمال مغيث الخبير التربوي، 
أن تســريب امتحانــات الثانويــة العامــة يعبــر 
عــن غيبوبــة الدولــة وإهمــال شــديد ملنظومــة 
ننتهجــه  فمــا  طويلــة،  عقــود  منــذ  التعليــم 
حتــى اآلن هــو تعليــم الســتينات وكل تطويــر 

معلــن هــو تطوير وهمي بهدف الدعاية فقط. 
مــن  شــكل  هــو  االمتحــان  تســريب  ويتابــع: 
أشــكال االحتجــاج علــى الدولــة وعلــى النظــام 
بشــكل  التعليميــة  واملنظومــة  عــام  بشــكل 
خاص، فاالمتحانات في مصر ترهق الطالب 
وأولياء األمور وتقيس كمية معلومات تافهة 
موجود أضعافها على أي شريحة صغيرة ال 
يمكــن ألي مراقــب اكتشــافها، فالــوزارة تفتقــر 
تســتطيع  عاليــة  تكنولوجيــة  أجهــزة  إلــى 
اكتشــاف أي أجهزة رقمية أو شــرائح يخفيها 

الطالب وإن كانت صغيرة جدا.
ويضيــف مغيــث، مــا يحــدث يمكــن أن نســميه 
حربــا بــني عقليــة العصــور الوســطى متمثلــة 
فــي النظــام والقيــادات التعليميــة وبني عقلية 
العصــر الحديــث متمثلة فــي الطالب، فالنظام 
يهــدد ويتوعــد بالســجن والغرامــات والطالب 
بــل  الحائــط  مــا يســمعه عــرض  بــكل  يضــرب 

ويتحدى املنظومة والنظام بأكمله.
مغيــث  يؤكــد  التســريبات،  هــذه  تأثيــر  وعــن 
للمجتمــع  ومخربــا  ســلبيا  تأثيــرا  لهــا  أن 
املجتهــد  الطالــب  حــق  إهــدار  فــي  واملســتقبل 
أعتــاب  علــى  أننــا  مفادهــا  رســالة  وترســل 
أي  مــن  وخــال  النظــام  مــن  خــال  مســتقبل 
معاييــر واضحــة أو مصداقيــة ويمحــو مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص فــي دخــول الكليــات وبالتالــي 
مؤكــدا  ذلــك،  بعــد  والتوظيــف  التعيــني  فــي 
أو مجــرد  بالتخويــف  تعالــج  لــن  املشــكلة  أن 
إقالــة منظومــة متأخــرة وإنمــا البــد وأن يعــي 
املتقدمــة  النظــم  مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  هــؤالء 
لــم تعــد تعتمــد علــى االمتحــان التقليــدي فــي 
تقييم الطالب، ومعيار الحكم عليه هو نســبة 
االنتظام في املدرسة والتفاعل مع املعلم ومع 

العلم املقدم له.

)Getty( وجد مصححو االمتحانات أن إجابات الطلبة كلها واحدة مأخوذة من نموذج اإلجابة لذا يطالبون بإلغاء االمتحانات

فاطمة بري

مــن  طويلــة  فتــرة  اإلنســان  يقضــي 
أن  بــه  املحيطــني  ــم 

ّ
يعل وهــو  حياتــه 

الغــش أمــٌر ممقوت وممجوج ومحرم، 
نكــّرر ذلــك مــرارًا علــى مســامع األوالد 
موا، منــذ الصغر، 

ّ
والتاميــذ كــي يتعل

أن الغــش أمــر مــرذول وعاقبته ســيئة، 
والطــاب  األوالد  أن  املشــكلة  لكــن 
موضــوع  عــن  يتغاضــون  املراهقــني 
بلــوغ  استســهال  ســبيل  فــي  الغــش 
موضــوع  فــي  وخصوصــًا  املقاصــد، 
واختبــارات  املدرســية  االختبــارات 
نهايــة العــام. حينــذاك ينســى الطــاب 
كل ما تعلموه عن مساوئ الغش وأنه 
نــوع مــن أنــواع الخــداع، وال يتوّرعون 
مختلفــة  بممارســات  القيــام  عــن 
إلــى  الوصــول  ســبيل  فــي  وابتكاريــة 

أهدافهم. 
 عــن 

ً
فهــل هنــاك طــاب يمتنعــون فعــا

عًا عنه وإيمانًا بحرمته؟ 
ّ
الغش ترف

وهــل تثمــر التربيــة الصحيحــة علــى 
عــن  االمتنــاع  فــي  والقيــم،  األخــاق 

الغش حتى لو كان متاحًا؟ 
ســبب طــرح هــذه اإلشــكاليات، هــو مــا 
مــأل العالــم مــن أخبار وأحــداث تتعلق 
االمتحانــات،  فــي  الغــش  بموضــوع 
واستســهال  األســئلة،  وتســريب 
بــذل  دون  النتائــج  إلــى  الوصــول 
الجهــد، وهــو أمــر يحتــاج للنظــر فــي 

بعض جوانبه.
يذهــب كثيــرون للبحــث فــي األســباب 
 
ً
التي تدفع الطاب للغش، ومنها مثا
لامتحــان،  الكافــي  االســتعداد  عــدم 
باإلضافة إلى ضعف اإليمان والوازع 
صعوبــة  التربيــة،  وضعــف  الدينــي 
حتــى  أو  املواضيــع،  بعــض  دراســة 
معــدالت  علــى  الحصــول  فــي  الرغبــة 
الخــوف  ننســى  أن  دون  مرتفعــة، 
بعــض  كــون  أو  الرســوب،  الكبيرمــن 
حــني  الغــش  استســهلوا  الطــاب 
شاهدوا اآلخرين يغشون ويحصلون 

على معدالت عالية.
بحــث  الكثيــرة،  األســباب  ومــن 
مواصفــات وشــخصية الطلبــة الذيــن 
الــذي  فالطالــب  الغــش،  يمارســون 
يغش هو إنسان يفتقد إلى اإلحساس 
واملطلوبــة  عليــه  امللقــاة  باملســؤولية 
منه، وهو شــخصية تستســهل األمور 
غالبــًا، لذلــك فــإن الحمــل امللقــى علــى 
العمليــة التربويــة هــو األهــم. ولــو أن 
األنظمــة التربويــة والتعليميــة كانــت 
مســتقيمة دون فســاد، لكانت النتائج 

مختلفة.
بالتربيــة  القائمــني  مــن  فاملطلــوب 
والتعليــم أن يبذلــوا جهــودًا إضافيــة 
تســتطيع أن تشــّكل حافزًا لنبذ الغش 
وعــدم التفكيــر فــي اللجــوء إليــه، فــي 
ظل ســعي الطــاب الدائم إلى »تبرير« 
الغــش والنظــر إليــه كموضوع بســيط 
أو  األهميــة  يســتحق  ال  وتافــه  جــدًا 

النصائح. 
ومن الخطوات املطلوبة من املدّرســني 

:
ً
واملعلمني، مثا

عنــد  املســؤولية  معنــى  تعزيــز   -
ويحلــل  يفهــم  كــي  والســعي  الطالــب، 
 
َ
الحفــظ اعتمــاده  بــدل  املواضيــع 
الببغائــي دون الفهــم، وهــذا األمــر مــن 
شــأنه أن يســاعده كثيــرًا أثنــاء تأديــة 

االختبارات.
تجعــل  التــي  الثقــة  علــى  التربيــة   -
الطالــب واثقــًا غير متردد من دراســته 
أثنــاء  الحــل  ومســتواه وقدراتــه علــى 

أدائه االمتحان.
- تذكيــره دائمــًا أن مصيــر الغــش هــو 
الوصول إلى حائط مسدود في نهاية 
األمــر، فــإن نجــح أثنــاء الفصــل فكيــف 
سيســتطيع النجــاح فــي االمتحانــات 
الثانويــة،  تخطــى  وإن  الرســمية؟ 
فمــاذا ســيفعل في املرحلــة الجامعية؟ 
وإن تخطــى بعــض ســنوات الجامعــة 
فكيــف ســيتصرف فــي حياته املهنية؟ 
هل ســيبقى معتمدًا على الغش طوال 

حياته؟ 
الســعي  علــى  الطالــب  تعويــد   -
للســهل  الركــون  وعــدم  والــدرس 
بالبحــث،  واالســتمتاع  البســيط  
علميــًا  املتطــورة  املجتمعــات  ففــي 
مــن  حالــة  تســيطر  وتكنولوجيــًا، 
الشغف العلمي والتنافس على كل ما 
هــو إبداعــي، فــإذا كان تفكيــر الطالــب 
منصّبــًا علــى البحــث والتحليــل فمــن 

املستبعد جدًا أن يفّكر في الغش.
الغــش،  فعــل  تحقيــر  علــى  العمــل   -
ألن املجتمعــات العربيــة تعانــي لــدى 
بعض شــرائحها من مشــكلة التباهي 
بالقــدرة على ممارســة الغش، اعتقادًا 
إلــى  تضــاف  مميــزة  قــدرة  هــذه  أن 

قدرات بعضهم.
املجتمــع  إن  القــول  مــن  البــد  ختامــًا 
هــو  الغــش  عمليــات  يكــرس  الــذي 
خمــول  علــى  أبنــاءه  يعــّود  مجتمــع 
اإليجابــي  التفكيــر  العقــل واســتبعاد 
واالعتمــاد علــى الجاهــز دون التفكيــر 

في العواقب.

لماذا 
يغشون وكيف 

نمنعهم؟

بوابة النجاح األضمن في اليمن

صنعاء ـ همدان العليي

ازدادت وتيرة الغش في االمتحانات وتطورت 
أساليبه وطرقه في املدارس اليمنية كنتيجة 
طبيعيــة لغيــاب الدولــة وتراكم املشــاكل التي 
تعاني منها وزارة التربية والتعليم الناتجة 
وغيــاب  االقتصــادي  والتراجــع  الحــرب  عــن 

الخدمات العامة في الباد.
ولم تعد هذه الظاهرة محط اهتمام املجتمع 
اليمني كما كانت في الســابق، فقد انحســرت 
جهــود مواجهتهــا وقــل النقــد اإلعامــي لهــا 
املدرســني  المبــاالة  فــي  ســببًا  ذلــك  ليكــون 
وإحبــاط الطــاب املجتهديــن وقبــول بعــض 
أولياء األمور بالتعايش معها بل ومســاعدة 
األمــر  ولــي  بحســب  الغــش  علــى  أبنائهــم 

عبدالكريم العودي. 
يقــول العــودي بأنــه لــم يتخيــل قــط أن يأتــي 
زمــان يــرى فيــه أوليــاء األمــور أمــام بوابــات 
يتحينــون  االمتحانيــة  اللجــان  ونوافــذ 
الفرصــة ملســاعدة أبنائهــم فــي االمتحانــات 
عــن طريــق إدخــال اإلجابات لهم. مشــيرًا إلى 
فــي  كبيــر  بشــكل  ازدادت  الظاهــرة  هــذه  أن 

اآلونة األخيرة. 

الغش واإلحباط
وعــن ابنــه يقــول العــودي بــأن »اإلحبــاط أخــذ 
الــذي بلــغ مســتوى  ابنــي ماجــد  مأخــذه مــن 
الثانويــة فلقــد خفــت وتيــرة مذاكرتــه كثيــراإ 
منــذ بدايــة العــام بعــد أن اســتمع إلــى الكثيــر 
مــن الحــاالت املحبطــة مــن تجــارب مــن حولــه 
من الجيران واألصدقاء خال العام املاضي«. 
مشــيرًا إلــى أن ابنــه كان مــن املجتهديــن وحاز 
العــام  مدرســته  فــي  متقدمــة  مرتبــة  علــى 
املاضــي. لكنــه اليــوم »لم يعــد يثق بمصداقية 
املدرســة والتعليــم بشــكل عــام بعدمــا شــاهد 
درجــات  علــى  يحصلــون  زمائــه  مــن  كثيــرًا 
العاقــات  طريــق  عــن  أو  بالغــش  مرتفعــة 

والرشاوى«.
مــن جانبهــا، تؤكــد طالبــة الثانويــة العامــة 
بــأن زمياتهــا أصبحــن  الخوالنــي،  أســماء 

يتفنــن فــي ابتكار وســائل الغــش واالحتيال 
فــي االمتحانــات. تقــول لـ »العربــي الجديد«: 
»إحدى زمياتي كانت مهملة جدًا. وتزوجت 
العام املاضي قبل بدء االمتحانات بأسبوع 
ولم تمتحن معنا. وبعد عرســها بشــهر، قام 
زوجهــا ببعــض اإلجــراءات املطلوبــة ليدخل 
النازحــات  الطالبــات  أســماء  اســمها ضمــن 
مــن املناطــق املتضــررة مــن الحــرب والاتــي 
طلــن عقــد امتحانات متأخــرة لهن«. مؤكدة 
بأن زميلتها أخبرتها بأن معظم املمتحنات 
لــم يكــن نازحات، كما أنهن خضن االمتحان 
معتمــدات علــى برنامــج الواتســاب فــي حــل 
للمراقبــني  متعمــد  تجاهــل  وســط  األســئلة 
اعتبــارًا لظــروف النازحــات الاتي افترضوا 
فــي  الحــرب  ظــروف  لهــن  تســمح  لــم  أنهــن 

مناطقهن باملذاكرة طوال العام«.

أشكال الغش
وتتنوع أشكال ومظاهر الغش في االمتحانات 
االمتحانــات  مراكــز  اقتحــام  بــني  املدرســية 
مــن قبــل األقــارب واألصدقــاء، وتســرب دفاتــر 
اإلجابــات إلــى خــارج قاعــات االمتحانــات، أو 
تسرب أسئلة االمتحانات قبل بدئها، ودخول 
وتركيــب  التلفــون  وأجهــزة  واألوراق  الكتــب 
أماكــن  فــي  والكتابــة  األذن  علــى  ســماعات 

مختلفة من الجسد وأحيانًا املابس.
وال يســلم األمــر مــن االعتــداءات علــى رؤســاء 
االمتحانــات  بقاعــات  واملراقبــني  اللجــان 
فكثيــر  الوصابــي.  محمــد  التربــوي  بحســب 
أهاليهــم  بعــض  أو  املختبريــن  الطــاب  مــن 
يرفــض  مــدرس  أي  علــى  باالعتــداء  يقومــون 
»تــم  يقــول:  الغــش.  بممارســة  لهــم  الســماح 
االعتــداء علــى أكثــر مــن مدرس خال الســنوات 
املاضيــة فــي العاصمــة صنعــاء ألنهــم رفضــوا 
الســماح للطاب بالغش، بل أن بعض الطاب 
تهجــم علــى املراقبــني باألســلحة الناريــة بعــد 
الطالــب  أن  إلــى  انتهــاء االمتحانــات«. مشــيرًا 
أصبــح اليــوم يــرى بأن الغش حــق له وال يجب 
مصــادرة هــذا الحــق ألنــه يمــارس فــي مختلف 

املدارس.
علــى  التغلــب  باإلمــكان  أنــه  الوصابــي  ويــرى 
ظاهرة الغش إذا ما وجدت الدولة واستطاعت 
األجهــزة األمنيــة تعزيز تواجدها وســيطرتها 
مــن  يحــذر  أنــه  إال  الدولــة،  مفاصــل  كل  علــى 
خطورة ما وصفه بـ »تماهي« أولياء األمور مع 
هــذه الظاهــرة وقبولهــم بها كوســيلة للنجاح. 
يضيف: »كل ولي أمر يســاعد ابنه على الغش 
فهو يقضي على مستقبل ابنه تمامًا«. مطالبًا 
أوليــاء األمــور أن يحرصــوا علــى عــدم اعتمــاد 
أبنائهــم علــى الغــش فــي االمتحانــات ليكونوا 
قادريــن علــى تجــاوز مرحلــة مــا بعــد الثانويــة 

والنجاح في حياتهم العملية.

أصبح الغش بوابة المرور 
للنجاح واالستمرار في 
سلك التعليم فأصيب 

المجتهدون باإلحباط 
وأصبح لزامًا على األهل 

تعليم أبنائهم فنون 
الغش الجديدة

بعد عام طويل من ضغط االستعداد المتحانات الثانوية العامة، هناك من يطالب بإلغائها 
نظرًا لعدم تمكن المسؤولين من السيطرة على تسريب االمتحانات

تحقيق

تسريب االمتحانات أحد 
أشكال االحتجاج على 

منظومة التعليم

)Getty( الطالب يتفننون في ابتكار وسائل الغش واالحتيال في االمتحانات

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

فجر السويسري، 
جوزيف سيب 
بالتر، الرئيس 
السابق لالتحاد 
الدولي لكرة 
القدم، قنبلة 
بتصريح، أكد 
خالله وجود 
تالعب في 
عملية قرعة 
بطوالت أوروبية. 
وكشف بالتر 
تفاصيل التالعب 
من خالل حديثه 
عن وجود 
قرعة موجهة، 
بطريقة غير 
مباشرة، في 
قرعة إلحدى 
المسابقات 
األوروبية، وذلك 
باالعتماد على 
تغيير درجة 
حرارة بعض 
الكرات.

من احتفالية القرعة في ديسمبر/كانون األول الماضي )مصطفى يلشين/األناضول(

التالعب بالقرعة

وصل املدرب األرجنتيني، خورخي سامباولي، 
إلى مدينة إشبيلية للتفاوض حول العرض، الذي 

تلقاه لتدريب الفريق األندلسي، خلفا ألوناي 
إيمري. وأعلن النادي أن سامباولي وصل إلى 

مطار سان بابلو حيث كان في استقباله املدير 
الرياضي إلشبيلية، رامون رودريغيز »مونشي«. 

وكان إشبيلية قد أعلن، أمس، عبر موقعه 
اإللكتروني أن إيمري قد أنهى مع النادي بشكل 

أحادي، بعد تلقيه عرضًا من باريس سان جيرمان.

أعطى األهلي لغريمه الزمالك فرصة الحفاظ على 
لقب بطولة الدوري املصري لكرة القدم، بعد أن 
ضاق الفارق بينهما إلى 5 نقاط فقط قبل ثاث 

جوالت من نهاية املسابقة بخسارته 3/2 أمام 
املصري البورسعيدي في املباراة التي أقيمت 

بينهما على استاد برج العرب في اإلسكندرية 
واملؤجلة من املرحلة الرابعة والعشرين. وبهذه 

النتيجة يتوقف رصيد األهلي عند 71 نقطة يحتل 
بها املركز األول، مقابل 66 نقطة للزمالك.

أعلن يوفنتوس وروما بطل وثالث الدوري 
اإليطالي لكرة القدم على التوالي، أن العب الوسط 

البوسني الدولي ميراليم بيانيتش انتقل من 
الثاني إلى األول مقابل 32 مليون يورو. وكان 

بيانيتش اجتاز الفحص الطبي الروتيني، قبل 
التوقيع على عقد مدته خمس سنوات مع بطل 
إيطاليا. وبحسب وسائل اإلعام اإليطالية، فإن 

الاعب سينال راتبًا سنويًا يصل إلى 4.5 مايني 
يورو، أي ضعفي ما كان يتقاضاه في روما.

سامباولي 
يقترب من خالفة إيمري 

في إشبيلية

األهلي يسقط 
في فخ الهزيمة 

أمام المصري

ميراليم بيانيتش 
انتقل رسميًا إلى 

يوفنتوس
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فرنسا لتجنب المفاجآت 
أمام ألبانبا
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رياضة

باريس ـ العربي الجديد

مواجهة  الفرنسي  املنتخب  يدخل 
الجولة الثانية من منافسات كأس 
األمم األوروبية )يورو 2016(، التي 
هائلة  معنوية  بــدفــعــة  فــرنــســا،   تستضيفها 
بعد الفوز الصعب، الذي حققه على رومانيا، 
والــذي منحه صــدارة املجموعة مع سويسرا. 
ــروح  ــى اســـتـــغـــال الــ وســيــســعــى »الــــديــــوك« إلــ

ــم األوروبــــيــــة  ــ تـــتـــواصـــل مــنــافــســات كــــأس األمـ
من  أكثر  والتي يسعى خالها   )2016 )يــورو 
التألق ألهــداف مختلفة،  إلــى  منتخب والعــب 
ومن بني هؤالء النجوم يأتي السويدي، زالتان 
نفسه  تسويق  يحاول  الــذي  إبراهيموفيتش، 
ــــادة ســعــره  ــل زيـ بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن، مـــن أجـ
قبل االنتقال إلى فريق جديد بعد رحيله عن 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
واختفى »إبـــرا« خــال أول مــبــاريــات منتخب 
بـــاده فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة، والــغــريــب أنـــه لم 
ــة كــــرة عــلــى املـــرمـــى، فـــي إحــصــائــيــة  يـــســـدد أيــ
على  بــالــلــوم  ألــقــى  أنــه  إال  للسلطان،  محرجة 
زمائه، مشيرا إلى أنه حاول قدر االستطاعة 
تهديد مرمى الخصم، ولكن لم تصله الكرات 

التي تساعده على إحداث الفارق.
وســيــكــون أمـــام املــهــاجــم الــســويــدي املخضرم 
عندما  أفــضــل،  بشكل  للظهور  ذهبية  فــرصــة 
بــاده،  مــع منتخب  وبلجيكا  إيطاليا  يــواجــه 
وهي املنافسات التي تتمتع بنسبة مشاهدات 
كبيرة، ويعقد فيها الجميع اآلمال على ظهور 
النجوم الكبار بأفضل شكل ممكن، وبالطبع 

سيكون من ضمنهم إبراهيموفيتش.
ومن املنتظر أن يعلن إبرا خال الفترة القادمة 
عـــن وجــهــتــه املــقــبــلــة، بــعــدمــا ربـــطـــت وســائــل 
اإلعــام اسمه بمانشستر يونايتد في اآلونة 
أداء أفضل في  األخــيــرة، وقــد يساعد تقديمه 
ظهور فرق جديدة، ترغب في ضم نجم أثرى 
ماعب أوروبا بأداء رائع وأهداف مبهرة على 

مر السنوات املاضية.

إنجلترا وروح ويلز
الــكــرة اإلنجليزية،  أكــد أســطــورة  ومــن جانبه 
ديــفــيــد بــيــكــهــام، عــلــى أن منتخب بـــاده قــادر 
املقبلة  باملباراة  والفوز  اإلنجاز  تحقيق  على 
الــجــولــة املقبلة مــن منافسات  أمـــام ويــلــز فــي 
املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بـــالـــيـــورو، وذلـــــك بــشــرط 

أن يــتــمــتــع بـــالـــروح الــقــتــالــيــة الــتــي تــمــيــز بها 
فريق ويلز في املــبــاراة األولــى له في تاريخه 
ــلــــزي فــي  بـــالـــبـــطـــولـــة. ونــــجــــح املـــنـــتـــخـــب الــــويــ
تحقيق فوز صعب على سلوفاكيا، ليتصدر 
التي تضم أيضا املنتخبني  القوية  املجموعة 
الثاني  املركز  اإلنجليزي والروسي، صاحبي 
في  تعادلهما  بــعــد  وحــيــدة،  بنقطة  والــثــالــث 

املباراة األولى من املنافسات.
وأكد بيكهام أن لقاء إنجلترا وويلز لن يكون 
هـــامـــا ملنتخب  ــفـــوز ســيــكــون  الـ أن  إال  ســـهـــا، 
األسود الثاثة إذا ما أراد مواصلة الرحلة في 
منافسات البطولة، والوصول ملراحل متقدمة 
املــنــافــس املقبل  املــنــافــســات، خــاصــة وأن  مـــن 

عنيد ولن يفرط في نقاط املباراة بسهولة.
إنجلترا،  وطالب كل من وايــن رونــي، مهاجم 
لــلــفــريــق،  الــفــنــي  املـــديـــر  وروي هـــدوجـــســـون، 

الجماهير اإلنجليزية بأن تقدم صورة طيبة 
للباد في املباريات املقبلة، وأن توقف العنف 
ــع فـــــرق املـــنـــتـــخـــبـــات األخـــــرى  واملــــواجــــهــــات مــ
فـــي مــديــنــة مــارســيــلــيــا، خـــاصـــة بــعــدمــا هــدد 
االتحاد األوروبــي لكرة القدم، ويفا، املنتخب 

باالستبعاد من البطولة القارية.
وأكــــــد رونــــــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــظـــهـــور بـــصـــورة 
ــارج املــلــعــب  ــ ــل، خـــاصـــة وأن الــضــغــط خـ أفـــضـ
يؤثر على الفريق في املباريات، بينما ناشد 
ــارة  هــدوجــســون الــجــمــاهــيــر بــالــتــوقــف عــن إثـ
ــة مــشــاكــل، حــتــى ال تــتــســبــب فـــي كــثــيــر من  أيــ
الــعــقــوبــات إلنــجــلــتــرا، مــتــوجــهــا بــالــشــكــر لكل 
مــن ســانــده بشكل حــضــاري أمـــام روســيــا في 
بالتعادل  انتهت  والتي  األول  الــدور  مواجهة 

بني الفريقني.
وطاولت االتهامات بالعنف والعقوبات أيضا 

املــنــتــخــب الــــروســــي، بــعــدمــا أكــــدت الــســلــطــات 
الــفــرنــســيــة أن مــجــمــوعــة مـــن الـــــروس تــدربــوا 
الجماهير،  بني  وانخرطوا  االشتباكات  على 
ــات شــهــدتــهــا  ــهــ ــواجــ ــوا فــــي أســـــــوأ مــ ــ ــاركــ ــ وشــ
املدعي  وأشــار  اآلن،  حتى  البطولة  منافسات 
العام في مدينة مارسيليا، بريس روبان، إلى 
أن السلطات كانت على علم بوجود جماهير 
ورّحلت  فرنسا،  إلــى  املسافرين  بــني  مشاغبة 

بالفعل الكثير منهم قبل دخولهم إلى الباد.
وأشار روبان إلى أن السلطات بدأت في اتخاذ 
إجــــــــراءات مـــشـــددة ضـــد املــشــجــعــني الـــــروس، 
املتهمني بــاملــشــاركــة فــي املــواجــهــات الــدامــيــة، 
خــاصــة وأن مــعــظــم املــصــابــني حــتــى اآلن من 
الجانب اإلنجليزي، وقررت ترحيل مشجعني 

اثنني بعد املواجهات األخيرة.
)العربي الجديد(

إبراهيموفيتش يفشل في تسويق نفـسه وبيكهام يحفز إنجلترا

املــعــنــويــة املــرتــفــعــة لــاعــبــني مــن أجـــل تحقيق 
يحسم  املقبلة،  الــجــولــة  فــي  ألبانيا  على  فــوز 
تأهلهم مبكرا للدور الثاني، لتكون املنافسات 
املتبقية لتحسني املراكز والبقاء في الصدارة.

وقدم املنتخب الفرنسي أداء جيدًا في املباراة 
األولــى، وكاد أن يخرج متعادال أمام رومانيا 
بهدف لكل فريق، قبل أن يقلب العب الوسط، 
ديمتري باييت، الطاولة قبل دقائق من نهاية 
ويسجل  لفرنسا،  الفوز  هــدف  ويحرز  اللقاء، 
القارية،  للبطولة  األفضل  البداية  الفريق  مع 
ـــد املـــــــــدرب، ديـــديـــيـــه ديــــشــــامــــب، صــحــة  ــؤكـ ويــ
استدعاء مجموعة من  رفــض  بعدما  قــراراتــه 

النجوم على حساب أسماء أخرى.
ولـــم يــقــدم بــعــض الــنــجــوم الــفــرنــســيــني األداء 
املنتظر في املــبــاراة األولــى، وسيكون أمامهم 
فــرصــة كــبــيــرة إلثــبــات أنــفــســهــم فــي املــواجــهــة 
كل  يأتي  رأســهــم  وعلى  ألبانيا،  أمــام  الثانية 
مدريد  أتلتيكو  مهاجم  غريزمان  أنطوان  من 
اإلسباني، وبول بوغبا العب وسط يوفنتوس 
اإليطالي. وسيتعني على الدفاع تحسني أدائه 
ما  إذا  البطولة،  منافسات  خــال  أكبر  بشكل 
أراد الفريق الوصول بعيدًا في البطولة املقامة 

على أرضه.
ــا املــــنــــافــــســــات بــأفــضــلــيــة  وتـــــخـــــوض فــــرنــــســ
كــبــيــرة عــلــى ألــبــانــيــا، الــتــي لــم تــفــز عليها في 
أيــــة مــواجــهــة رســمــيــة مـــن قــبــل، حــيــث خــاض 
املؤهلة  التصفيات  في  مواجهات   4 الفريقان 

لليورو، وكان الفوز حليف »الديوك« فيها.
وتــواجــه الــفــريــقــان فــي مــنــافــســات التصفيات 
املــؤهــلــة لــلــبــطــولــة الــقــاريــة عـــام 92، وانــتــهــت 
ــــض لـــفـــرنـــســـا  ــريـ ــ ــوز عـ ــ ــفـ ــ ــاب بـ ــ ــ ــذهـ ــ ــ ــاراة الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
بخماسية نظيفة، قبل أن تكتفي بهدف وحيد 
املؤهلة  التصفيات  الــعــودة. وفــي  مــبــاراة  فــي 
ليورو 2012 تكررت املواجهة، وانتهت املباراة 
األولى بانتصار فرنسي بثاثية نظيفة، وفي 

العودة فاز الديوك بهدفني مقابل واحد.
وكان آخر الفوز الوحيد أللبانيا على فرنسا 
ــاراة وديــــة قــبــل حـــوالـــى عــــام مـــن اآلن،  ــبـ فـــي مـ
وانــتــهــى بــهــدف نــظــيــف، وهـــو مــا يــنــذر املــديــر 
الــفــرنــســي، ديــديــيــه ديــشــامــب، والعبيه  الفني 
بأن املفاجآت واردة في مباراة الجولة املقبلة.

وتــســعــى ألــبــانــيــا إلـــى الــتــأكــيــد عــلــى أحقيتها 
بالتأهل ألول مرة في تاريخها إلى نهائيات 
ــاراة  ــبـ ــد قـــدمـــت أداء جـــيـــدًا فـــي املـ ــيــــورو، وقــ الــ
األولــــى رغـــم الــهــزيــمــة بــهــدف نــظــيــف، بــعــد أن 
املــبــاراة منقوصة بعد  أوقـــات  خاضت معظم 

طرد العب في الشوط األول.

EURO  2016  يورو

يلجأ المنتخب األلماني، خالل 
بطولة كأس أمم أوروبا )يورو 

2016(، إلى استخدام أداة إحصائية 
جديدة لتحليل المباريات، وهو 
ما يعني امتداد عالقة الحب 

والكراهية الموجودة بين كرة 
القدم واألرقام. غالبا ما يتم 
اللجوء إلى األرقام لتفسير ما 
حدث خالل المباريات، باالرتكاز 

على عناصر عقالنية وموضوعية 
لمحاولة الوصول إلى السبب وراء 

فوز أو هزيمة من الممكن أن 
تكون حدثت في األساس، بفضل 
التوفيق في لعبة أو اثنتين خالل 

اللقاء. كانت هذه هي نقطة 
االنطالق التي دفعت الالعب 

األلماني السابق، ستيفان رينارتس، 
إلى تطوير أداة جديدة للتحليل 

تستخدم بالفعل في ثالثة أندية 
ألمانية هي بروسيا دورتموند 
وباير ليفركوزن وأر بي اليبزيج 

والمنتخب األلماني.
»باكينغ«.. كان هذا هو االسم 

الذي اختاره رينارتس لهذه األداة، 
والتي يرى أنها أشبه بـ«حجر 

الفيلسوف« في مجال تحليل 
المباريات، حيث ترتكز على قياس 

عدد الخصوم الذين يتمكن 
الفريق من تخطيهم أثناء تسيير 
الهجمة نحو المرمى المنافس، 

بين إحصائيات أخرى.

هل تعلم

تدخل فرنسا منافسات 
الجولة الثانية في 

المجموعة األولى 
وعينها على تحقيق 

فوز ثاٍن على حساب ألبانيا، 
من أجل ضمان التأهل 

للدور الثاني مبكًرا

ألبانيا خسرت 
في المباراة 
األولى 
بهدف 
نظيف 
)Getty(

)Getty( بوغبا وغريزمان لم يقدما األداء المنتظر

)Getty( باييت كان عامال أساسيًا في فوز فرنسا أمام رومانيا

)Getty( دعوة لوقف العنف الجماهيري بيكهام يدعم منتخب بالده )Getty(إبراهيموفيتش لم يظهر بالشكل المنتظر )Getty( أ

التعادل يحسم مواجهة إيرلندا والسويد
ببطولة  الفريقني  ملثله في مستهل مشوار  السويد بهدف  إيرلندا مع  تعادلت 
كأس أمم أوروبا )يورو 2016( باملجموعة الخامسة التي تضم أيضًا بلجيكا 
الشوط  في  إيرلندا  مغايران حيث سيطرت  وجهان  للمباراة  وكــان  وإيطاليا. 
لم  الــذي  باللقاء،  الثاني  الــشــوط  فــي  مــتــوازنــة  املــواجــهــة  بينما أصبحت  األول، 
يظهر به النجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش بشكل ملفت لألنظار. وظهر 
السويدي،  نظيره  من  األول  الشوط  أفضل خالل  اإليرلندي بصورة  املنتخب 
حيث أهدر أكثر من فرصة للتقدم، فيما كانت خطوط خصمه غير مترابطة 

بصورة كبيرة.

إيطاليا تحقق فوزًا ثمينًا على بلجيكا

مشوار  مستهل  في  نظيفني  بهدفني  بلجيكا  على  الفوز  من  إيطاليا  تمكنت 
الفريقني في بطولة كأس أمم أوروبــا )يورو 2016( على ملعب بارك أوليمبك 
اللقاء ايمانويلي جاكيريني )د 32( قبل أن يسجل بيلي  ليون. سجل هدفي 
الخامسة،  إيطاليا املجموعة  الفوز تصدرت  املباراة )د 92(. وبهذا  هدف قتل 
نجحت  ملثله.  بهدف  بالتعادل  وايــرلــنــدا  السويد  مواجهة  انتهت  بعدما  وذلــك 
باملنتخب  اللعب  مفاتيح  وتقييد  أسلوبها  فــرض  فــي  املــبــاراة  طـــوال  إيطاليا 
البلجيكي، باستثناء آخر ربع ساعة في اللقاء حينما اندفع »الشياطني« ولكن 
املستوى  ــازارد  هـ إديــن  يقدم  ولــم  الثانية.  للمرة  اهــتــزاز شباكهم  كلفهم  هــذا 
املأمول خالل املباراة ليواصل موسمه السيئ الذي قدمه مع ناديه تشيلسي 

اإلنجليزي حيث بدا عاجزًا عن اختراق الدفاع اإليطالي.

مارتن أونيل سعيد بأداء فريقه
أشاد مارتن أونيل مدرب ايرلندا بأداء فريقه سيئ الحظ بعد التعادل 1-1 مع 
السويد في املجموعة الخامسة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016. وقال أونيل 
للصحافيني »أعتقد أن الالعبني قدموا أداء رائعًا في املباراة وكرة قدم ممتازة 
املــبــاراة...  األول«. وأضـــاف »سيطرنا على  الــشــوط  فــي  أن نتقدم  وكــان يجب 
طبيعي كانت هناك فترة في املباراة ستعود فيها السويد وكان علينا التعامل 

مع الركالت الركنية وهو ما فعلناه بشجاعة«.

... وإيريك هامرين محبط
لم يخف إيريك هامرين مدرب السويد إحباطه بعد حاجة فريقه لهدف بنيران 
صديقة إلدراك التعادل 1-1 مع ايرلندا. وقال هامرين الذي فشل العبوه في 
تسديد كرة واحدة نحو املرمى في مؤتمر صحافي »شعوري باإلحباط اآلن 
هامرين  وأضــاف  التعادل«.  واقتناص  النتيجة  في  بالعودة  فرحتنا  من  أكثر 
»بالقطع نحن لسنا سعداء بأول 50 دقيقة. ببساطة كان هجومنا ليس جيدًا 

بالقدر الكافي وكان سيئًا حقًا في الشوط األول«.

مارك فيلموتس حزين لألداء المتواضع
ألقى مارك فيلموتس مدرب بلجيكا باللوم على عدم وجود تفاهم في الهدف 
اللعب كيفن دي بروين »ربما كان مرهقًا« ما تسبب  األول. وقــال إن صانع 
بالهزيمة أمام إيطاليا في املجموعة الخامسة. وأبلغ فيلموتس مؤتمرًا صحافيًا 
»إذا نجحت في تمرير الكرة من 40 مترًا وهناك ثالثة مدافعني فمن املفترض 
لــذا فهناك تعطل في االتصال ما كــان يجب أن يحدث  أال تشكل أي خطورة 
في هذا املستوى املرتفع«. وبينما أشاد بجهود العب الوسط مروان فياليني 
»لــم يمر  املهاجم روميلو لوكاكو  قــال فيلموتس إن  واملــدافــع توماس فرمالني 
بليلة سعيدة في األغلب... وكان من املمكن أن يؤدي دي بروين بشكل أفضل 
أيضًا«. وأضــاف فيلموتس عن مستوى العــب وســط مانشستر سيتي »إذا 

كان لدي أي تفسير كنت سأعطيه. 

بصراحة
حسام أسامة

أزمــة  إدارة  مــن  بوسكي،  ديــل  فيسنتي  الفني إلسبانيا،  املــديــر  تمكن 
حـــارســـه، ديــفــيــد دي خــيــا، بــمــهــارة كــبــيــرة حــيــث أنـــه، عــلــى الــرغــم من 
املــدرب  أن  إال  الــالعــب،  بها  تــورط  التي  املفترضة  الجنسية  الفضيحة 
التشيك في مــبــاراة »املــاتــادور«  أمــام  الدفع به أساسيا  املخضرم قــرر 
األولــى بكأس أمم أوروبــا )يــورو 2016(. ورد دي خيا على هذا األمر 
باللعب بهدوء وتركيز ومجموعة من التصديات، كانت آخرها حاسمة 
بصورة كبيرة، ليحافظ على نظافة شباكه ويؤكد أن عملية »االنتقال 
بدأت  قد  كاسياس  إيكر  »الروخـــا« وخالفة  عرين  لحراسة  السلسة« 
بالفعل. وأصبحت مشاركة دي خيا في اليورو أمرا واقعا وحدثت أمام 
33 ألف متفرج بملعب تولوز، ولكن بخالف الالعب هناك رجل وقف 
وراء إمكانية حدوث هذ األمر، وهو ديل بوسكي، الذي قال عشية اللقاء: 
»إذا رأينا أن ما حدث سيؤثر على قــدرات الالعب سنتخذ اإلجــراءات 
الــالزمــة، ولكن إذا لم يحدث هــذا، فستسير األمــور بصورة طبيعية«. 
وقدم ديل بوسكي ودي خيا بهذه الطريقة درسا في فن إدارة األزمات، 
اتهامات  بسبب  املنتخب  مــن  الــالعــب  باستبعاد  التسرع  بــعــدم  األول 
هــدوء وطريقة  بكل  اإلعـــالم  أمــام وســائــل  والثاني بظهوره  مفترضة، 
أية نزاعات  الدخول في  لنفي األمر والتأكيد على براءته دون  صائبة، 

صحافية.

من الملعب

   على
هامش 

   الحدث
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تأجل حسم لقب دوري كرة السلة 
ــقـــى  ــي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن، وأبـ ــركــ ــيــ األمــ
كــلــيــفــانــد كـــافـــالـــيـــيـــرز عـــلـــى حــلــم 
الــتــتــويــج لــلــمــرة األولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه، وذلـــك 
ــرز، حامل  بعدما أسقط غــولــدن ستيت ووريـ
الفارق 2-3 بالفوز  اللقب، في معقله، وقلص 
الدور  الخامسة من  املباراة  عليه 112-97 في 
الــنــهــائــي والـــتـــي تــحــســم لــأفــضــل مـــن بـــن 7 

مواجهات.
وعــلــى مــلــعــب »أوراكـــــل أريـــنـــا« وأمــــام 19596 
مــتــفــرجــا، اســتــفــاد كليفاند عــلــى أكــمــل وجــه 
من إيقاف درايموند غرين، لكي ُيسقط حامل 
اللقب في معقله ويبقي على حلمه في إحراز 
الــلــقــب لــلــمــرة األولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه، ويــعــطــل 
مسيرة ووريرز الساعي إلى قنص لقب جديد 

في نهاية املوسم الجاري.
وبــدا فريق املــدرب ستيف كير متأثرا تماما 
ــاريـــات  ــبـ ــن، الــــــذي تــمــيــز فــــي املـ ــريــ بـــغـــيـــاب غــ
ــه املـــحـــكـــم خـــصـــوصـــا عــلــى  ــاعـ الـــســـابـــقـــة بـــدفـ
»املــلــك« ليبرون جيمس، الــذي كــان قــد خلف 
الخامسة،  املــبــاراة  فــي  املشاركة  مــن  حرمانه 
ــدوري الــخــطــأ الــذي  بــعــدمــا راجــعــت رابــطــة الــ
ارتـــكـــبـــه عـــلـــى نـــجـــم كــلــيــفــانــد فــــي املــــبــــاراة 
بذلك  ليتوقف  »متعمدا«،  واعتبرته  الرابعة 
الرابع له من هذا  تلقائيا ملباراة ألنه الخطأ 

كافالييرز 
يؤجل الحسم

ستيت  غولدن  على   97-112 للفوز  كافالييرز  كليفالند  جيمس  ليبرون  قاد 
األميركي  السلة  كرة  دوري  نهائي  في   2-3 إلى  الفارق  ليقلص  ووريورز، 

للمحترفين، الذي يحسم على أساس األفضل في سبع مباريات

3031
رياضة

متابعة

النوع في الباي أوف. وتأثر الخط الدفاعي 
ــا اســتــغــلــه  ــو مــ ــغـــولـــدن ســتــيــت بــــشــــدة، وهـــ لـ
فــريــق كــافــالــيــيــرز عــلــى أكــمــل وجـــه ، محققا 
التي يسجلها  النقاط  رقما قياسيا في عدد 
ــــد مــن  ــزيـ ــ ــــاراة، ويـ ــبـــ ــــ ــــون فـــقـــط خــــــال املـ ــبـ ــ العـ
للتعادل  فرصة سانحة  يملك  اإلثـــارة، حيث 
فــي املــواجــهــات، خــاصــة وأن املـــبـــاراة املقبلة 

ستكون على أرضه.
وتــعــمــلــق جــيــمــس فــي غــيــاب غــريــن وأصــبــح، 
فريق  من  أول العبن  إيرفينغ،  كايري  برفقة 
ــد يــســجــان 40 نقطة أو أكــثــر فــي الـــدور  واحـ
الــنــهــائــي، وذلــــك بــعــدمــا دك كـــل مــنــهــمــا سلة 
األول 16 متابعة  بـــ41 نقطة، وأضـــاف  البطل 
تمريرات   6 والثاني  تمريرات حاسمة،   6 مع 
حــاســمــة و 4 مــتــابــعــات فــي مـــبـــاراة لــم يصل 
ــقـــاط زمـــائـــهـــمـــا فــــي الـــفـــريـــق إلـــى  مـــجـــمـــوع نـ
آر  أكــثــر مــن 30 نقطة، وكـــان أفضلهم دجـــاي 

سميث )10(. وأشاد جيمس باملستوى الرائع 
لزميله إيرفينغ، قائا وهو يجلس إلى جانب 
األخير بعد اللقاء: »قد يكون أفضل أداء رأيته 
مــبــاشــرة )فـــي أرضــيــة املــلــعــب( فــي حــيــاتــي«، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه ورفــــاقــــه جــــــاؤوا إلــــى ملعب 
ــنـــا« وهـــم عـــازمـــون عــلــى تأجيل  »أوراكــــــل أريـ
فــرصــة أخــرى  اللقب »والــحــصــول على  حسم 
مـــن أجـــل الــقــتــال لــيــوم آخـــر ومــحــاولــة الــفــوز 
باللقب«، معربا عن آماله في أن يعود الفريق 
بقوة ويحقق التعادل في املباراة املقبلة، وأن 
يوقف مسيرة ووريــرز، الذي يحتاج إلى فوز 

وحيد من أجل حسم لقب لعبة العمالقة.
وألـــحـــق كــلــيــفــانــد بــالــبــطــل هــزيــمــتــه الــرابــعــة 
فقط هذا املوسم في معقله، وحرمه من حسم 
الــلــقــب، لــكــن عــامــل األرض لــيــس عــائــقــا أمـــام 
رجال كير ألنهم فازوا في املباراة السابقة على 
سيناريو  تــكــرار  وبإمكانهم  كليفاند،  أرض 
لونز  »كويكن  في  واالحتفال  املاضي  املوسم 
معقل  إلــى  الخميس  ينتقلون  عندما  أريــنــا« 

منافسهم.
وسيستعيد غولدن ستيت خدمات غرين في 
احــتــواء  فــي  مــمــا سيساعد  الخميس  مــبــاراة 
ــرات االســتــهــجــان  ــافـ جــيــمــس، الــــذي واجــــه صـ
كلما كانت الكرة في حوزته، خاصة مع تألقه 
وتسببه في خسارة الفريق على أرضه بشكل 

مفاجئ.
ولم يكن كير متشائما كثيرا بعد الخسارة بل 
قال: »يعجبني إلى حد ما املوقع الذي نوجد 
فيه حاليا... في الواقع يعجبني وضعنا أكثر 
بكثير مــن وضــعــهــم«. وبــعــد أن كــان التعادل 
الــشــوط األول،  سيد املــوقــف 61-61 مــع نهاية 
أخــفــق غـــولـــدن ســتــيــت فـــي 14 مـــن مــحــاوالتــه 
الــــ20 األولـــى ونجح فــي 7 تسديدات فقط من 
أصل 24 في الربع الثالث، مما سمح لجيمس 
ــام فريقهما  ــ أمـ الــطــريــق  بــتــمــهــيــد  وإيــرفــيــنــغ 
ــرا ســلــة أصــحــاب  ــطـ لــحــســم الـــلـــقـــاء بــعــدمــا أمـ
األرض من كافة املسافات، مما جعل املجهود، 
الــذي قدمه كل من كــاي تومسون )37 نقطة 
بينها 6 ثاثيات( وستيفن كــوري )25 نقطة 

بينها 5 ثاثيات(، يذهب سدى.
الــذي قدمه فريقه،  املستوى  إلــى  وتطرق كير 
قائا »لم نكن جيدين على الصعيد الدفاعي. 
ال يمكننا أن نبرر ذلك بغياب درايموند. كان 
لم  لكننا  أفــضــل  بشكل  نلعب  أن  بنا  األجـــدر 

نفعل ذلك«.
ونجح جيمس وإيرفينغ في 33 من أصل 54 
معاناة  كانت  فيما  اللقاء،  فــي  لهما  محاولة 
ــام، إذ بــلــغــت نسبة  ــرز واضـــحـــة بــــاألرقــ ــ ووريــ

نجاحه في التسديد 36 باملائة فقط.
كـــمـــا تــــعــــرض حــــامــــل الـــلـــقـــب، الـــــــذي حــــاول 
تــعــويــض غـــريـــن بـــإشـــراك أفـــضـــل العــــب في 
ــــدري إيـــغـــوداال  نــهــائــي املـــوســـم املـــاضـــي، أنــ
تـــمـــريـــرات  و6  مــتــابــعــة   11 مــــع  نــقــطــة   15(
حــاســمــة( أســاســيــا، لــضــربــة بــعــدمــا أصيب 
العب ارتكازه األسترالي، أندرو بوغوت، في 

جيمس وإيرفينغ حققا 
رقمًا قياسيًا في النقاط 

المحرزة في النهائي

برشلونة يوافق على دفع غرامة 
لحل أزمة صفقة نيمار

أعلن نادي برشلونة، بطل الدوري اإلسباني لكرة القدم، قبوله دفع غرامة بقيمة 5.5 
ماليني يورو ملصلحة الضرائب اإلسبانية في إطار صفقة جزائية مع النيابة العامة، 
تجنب نجمه البرازيلي، نيمار، املالحقات القضائية في موضوع انتقاله. وكانت قيادة 
وأجلت  اإلمكانية،  هذه  لدراسة  استثنائيا  اجتماعا  الجمعة  يوم  عقدت  قد  برشلونة 
قرارها النهائي إلى اإلثنني. وكان برشلونة قد أعلن رسميا في الوهلة األولى أن قيمة 
صفقة ضم نيمار هي 57.1 مليون يورو، بينها 40 مليون يورو لعائلة الالعب، لكن 
القضاء اإلسباني يعتبر أن قيمة الصفقة ال تقل عن 83 مليون يورو. وطالبت النيابة 
خيانة  بسبب  ووالـــده  سيلفا  دا  نيمار  بمحاكمة  املــاضــي،  الثالثاء  اإلسبانية،  العامة 
صندوق برازيلي لالستثمار خالل انتقاله من سانتوس إلى الفريق الكاتالوني، وفتح 
والسابق حتى  بارتوميو،  لبرشلونة، جوسيب ماريا  الحالي  الرئيس  تحقيق يشمل 

عام 2014 ، ساندرو روسيل، والنادي باعتباره شخصا معنويًا. 

تورينو يقدم ميهايلوفيتش مدربًا جديدًا للفريق
ــادي تــوريــنــو اإليــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم، في  ــدم نــ قـ
ــه الـــجـــديـــد الــصــربــي،  مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، مـــدربـ
لجيامبييرو  خلفا  ميهايلوفيتش،  سينيسا 
فينتورا، الذي سيتولى تدريب منتخب إيطاليا 
فــي فرنسا  األوروبــيــة  األمــم  انتهاء بطولة  بعد 
الذي كان  )يورو 2016(. ووقع ميهايلوفيتش، 
قد أقيل من تدريب نادي ميالن اإليطالي شهر 
يمتد  تورينو  مــع  عقدا  املــاضــي،  أبريل/نيسان 
املؤتمر  فــي  الصربي  املـــدرب  وأعـــرب  ملوسمني. 
له للعمل  الفرصة  الصحافي عن فخره إلتاحة 
مــع نــادي تورينو، قــائــال: »إنــه لشرف كبير أن 
أتـــواجـــد هــنــا، لــقــد قـــالـــوا لـــي إن فــريــق تــوريــنــو 
مــخــتــلــف، فــي حــني لــم أعــتــقــد ذلـــك فــي الــبــدايــة، 
ولكني أدركت ذلك اآلن، فبإمكاني أن أشم رائحة 
التاريخ هنا. إن النادي مزيج من الروح والقلب والفخر والعرق«. ويتمتع ميهايلوفيتش 
بولونيا وكاتانيا  أنــديــة  اإليــطــالــي، حيث درب  ــدوري  الـ فــي  عــامــًا( بخبرة كبيرة   47(

وفيورنتينا وسامبدوريا، باإلضافة إلى ميالن.

ألفيش: ال ينبغي البحث عن مذنبين عن خروج البرازيل 
من كوبا أميركا

أبرز الظهير األيسر ملنتخب البرازيل لكرة القدم، داني ألفيش، ضرورة »عدم البحث عن 
مذنبني« بعد خروج منتخب السامبا من دور املجموعات ببطولة كوبا أميركا املئوية، 
بعد فوز بيرو عليه بهدف دون رد جاء من ملسة يد. وأقصى منتخب بيرو البرازيل 
بهدف دون رد سجله راؤول رويدياز من ملسة يد في اللقاء، الذي جمعهما فجر اإلثنني 
على ملعب »جيليت«، في ختام مباريات املجموعة الثانية للبطولة، التي تستضيفها 
البحث  املــبــاراة: »سيكون خطأ كبيرا أن يجري  ألفيش عقب  الــواليــات املتحدة. وقــال 
عن مذنبني عن حال املنتخب.. ألن كل فرد ينبغي أن يتحمل نصيبه من اللوم«. وأكد 
التي ال يقومون بها بشكل جيد،  التفكير« في األمــور  الالعب على ضــرورة »إعــادة 

مضيفا: »نستطيع أن نصبح أفضل إذا هيأنا أنفسنا للقيام بهذا األمر«.

ديوكوفيتش وسيرينا في صدارة تصنيف التنس
العاملي  التصنيف  بــصــدارة  منفردا  تحليقه  ديوكوفيتش،  نــوفــاك  الصربي،  واصــل   
لــالعــبــي الــتــنــس املــحــتــرفــني، بــرصــيــد 16 ألــفــا 
و950 نقطة. وكــان قــد عــزز صــدارتــه األسبوع 
ــاروس  املـــاضـــي بــعــد تــتــويــجــه بــلــقــب روالن غــ
ــى فـــي مــســيــرتــه بــالــلــعــبــة الــبــيــضــاء  ــ لــلــمــرة األولـ
الــذي  مـــوراي،  آنـــدي  االسكتلندي،  على  بتغلبه 
األميركية، سيرينا  الوصافة. وتصدرت  يحتل 
املحترفات،  التنس  العــبــات  تصنيف  ويليامز، 
كما استمرت اإلسبانية، جاربينيي موجوروزا، 
هذا  ولــم يشهد تصنيف  الترتيب.  في وصافة 
ــة تــغــيــيــرات بـــني الـــالعـــبـــات الــعــشــر  األســـبـــوع أيــ
فسيرينا  املــاضــي،  باألسبوع  مقارنة  األولــيــات 
نــقــطــة،  بــرصــيــد 8330  بـــالـــصـــدارة  اســـتـــمـــرت 
الذي  الثاني،  املركز  على  ومــوجــوروزا حافظت 
صعدت إليه األسبوع املاضي للمرة األولى، فيما 

حلت البولندية أنييسكا رادفانسكا ثالثة.

الذي سبب له الكثير من املشاكل في مسيرته االحترافية منذ 
بدايتها. وال يختلف اثنان على مهارات كواريزما الفردية التي 
يقدمها في كل مباراة، وهو ما دفع محبي كرة القدم للتساؤل 
عن سبب عدم وجود الالعب البرتغالي ضمن فرق من الكبار، 
وكـــان السبب هــو ســلــوك الــالعــب وغــــروره، الـــذي تسبب في 
فيه  املــبــالــغ  اهتمامه  بسبب  اإلســبــانــي  برشلونة  عــن  رحيله 
بالجانب الفردي ورفضه لتعليمات املدير الفني وقتها فرانك 
الــفــريــق. وعــاد  الـــذي طالبه باللعب بشكل أكــبــر مــع  ريــكــارد، 
أداء جــيــدًا في  البرتغالي وقـــدم  بــورتــو  إلــى  كــواريــزمــا بعدها 
بمثابة  وكــان  الــفــردي،  الصعيد  املحلي على  الفريق  صفوف 
الطفل املدلل في النادي، وتركه املدير الفني وقتها، جيسوالدو 
فيريرا ليقوم بكل ما يريد على الصعيد الفردي، وهو ما أثر 
على مستواه بالسلب خاصة على صعيد اللعبات الجماعية 
مــع زمــالئــه بــاإلضــافــة إلـــى عـــدم تــأديــتــه الــوظــائــف الــدفــاعــيــة 
بالشكل املطلوب، وهو ما عرضه للكثير من االنتقادات. وقرر 

اإليطالي ضمن  الــدوري  للعب في  الرحيل  الالعب في 2008 
صفوف إنتر ميالن اإليطالي وقدم مستوى متواضعًا للغاية 
ولم يقنع الجماهير ولم يتكيف مع طريقة لعب الفريق، بسبب 
عــدم دخــولــه ضمن منظومة جــوزيــة مــوريــنــيــو، املــديــر الفني 
على جائزة  وقتها  الــالعــب  وقتها، وحصل  لـــ«الــنــيــراتــزوري« 
»الصفيحة الذهبية« ألسوأ صفقة في الدوري اإليطالي. ومع 
الــالعــب التطوير مــن نفسه واقــتــنــاعــه بــأن كــرة القدم  رفــض 
زادت مشاكله  الــفــرديــات،  مــن  أكثر  الفريق  على  تعتمد  لعبة 
في صفوف إنتر ميالن، لينتهي األمر ببيعه إلى بشيكتاش 
التركي، ليتكرر األمر مجددًا ويصر الالعب على الوقوف في 
بعدها  لينتقل  االلتزام  وعــدم  السلوك  بنفس  انطالقه،  محطة 
لألهلي اإلماراتي. وبعدها عاد كواريزما للبرتغال من جديد 
مــن أجـــل الــلــعــب فــي صــفــوف بـــورتـــو، مــتــعــهــدًا بالتغيير من 
سلوكه من أجل تقديم األفضل في مسيرته، إال أن هذا القرار 

كان متأخرًا، ليتكبد نتائج سلوكه وقراراته الخاطئة.

حسام أسامة

في بدايات ريكاردو كواريزما في عام 2000 مع سبورتنغ 
لشبونة، كان الالعب يتألق في سن الـ17 عامًا، ويلعب للفريق 
ــدوري املــحــلــيــني، وفـــي نفس  ــ األول ويــفــوز مــعــه بــالــكــأس والـ
التوقيت كان هناك العب يبدأ مسيرته مع النادي ولكن في 
مستوى أقل من نجم الفريق الصاعد. وكان هذا الالعب هو 
ثنائيًا  الالعبان  كــون  الوقت  وبــمــرور  رونــالــدو.  كريستيانو 
مميزًا في صفوف سبورتنغ لشبونة، وبني مهارات كواريزما 
وسرعة وقوة رونالدو انتظرت الجماهير الكثير من النجمني 
الصاعدين على صعيد الفرق واملنتخبات، وأن يكونا ضمن 
فيه  نجح  ما  وهــو  العاجل،  القريب  في  العالم  أفضل العبي 
الهائلة.  »صــاروخ ماديرا« وفشل فيه اآلخر رغم إمكانياته 
انتقل كواريزما إلى برشلونة اإلسباني، ليبدأ الالعبان رحلة 
التزامه  للثاني وعــدم  الخاطئة  الــقــرارات  بــرزت فيها  جديدة، 

كواريزما ضحية القرارات الخاطئة

على هامش الحدث

لم يكن يتوقع 
متابعو كواريزما 

منذ البداية أن 
يبقى في نفس 

الدائرة بسبب عدم 
توظيفه لمهاراته 
بالشكل المطلوب 
لغروره واعتماده 

على الفردية 
بشكل مبالغ

ليبرون جيمس 
تألق في 
النهائي الخامس 
)Getty(

حامل لقب الدوري اإلسبان

قال جيمس بعد المباراة »نحن سعداء بالحصول على فرصة أخرى.. هذا 
كل ما يمكن أن نطلبه. حصلنا على يوم آخر للنجاة«. وأضاف »نعرف أنه 
نستعد  أن  يجب  لذا  البطل  إنه  الملعب.  في  لمن  النظر  دون  رائع  فريق 
بدون  لعب  الذي  وريورز  على  تماما  وإيرفينغ  جيمس  وتفوق  جيدا«. 
أفضل  وشهدت  رائعة  المباراة  بداية  وكانت  الموقوف.  غرين  دريموند 
بعض  وكافاليرز  ــورز  وري من  كل  تقديم  مع  النهائي  في  دقيقة   24
التصويب، مما تركهما متعادلين 61-61 بنهاية  اللقطات المذهلة في 

النصف األول من اللقاء.

ليبرون جيمس سعيد بالفرصة

وجه رياضي

ركبته خال الربع الثالث وبدا واضحا أنه 
املباراة  عن  غيابه  يرجح  مما  كثيرا،  يتألم 

.
ّ

السادسة على األقل
وكان فريق غولدن ستيت ووريورز قد تعافى 
ــتـــي لــحــقــت بــــه فــــي الــنــهــائــي  مــــن الـــهـــزيـــمـــة الـ
الثالث، ليفوز على كليفاند كافالييرز 108-
97 ويتقدم 3-1 في منافسات سلسلة مباريات 

الخامسة. وتلقى غولدن ستيت هزيمة مهينة 
األسبوع املاضي أمام نفس الفريق بفارق 30 
الوحيد  فـــوزه  بــعــدمــا حــقــق كليفاند  نــقــطــة، 
يكون  لــن  الــفــوز  هــذا  أن  إال  بنتيجة 90-120، 
كافيا للمنافسة على اللقب، في النهائي الذي 

يحسم لأفضل من أصل 7 مباريات.
وكـــان كــيــري إيــرفــيــنــغ هــو أفــضــل مسجل في 

نهائي منافسات دوري كرة السلة األميركية، 
قبل أن يقلص خصمه الفارق مجددا.

ــــوري، قـــد نــجــح في  ــان الـــاعـــب، ســتــيــفــن كـ وكــ
إحــراز 38 نقطة خال املباراة املاضية، وكان 
أفضل مسجل في املباراة، التي تفوق خالها 
غولدن ستيت في 3 أشــواط من أصــل أربعة، 
إال أنـــه لــم يــكــن مــوفــقــا فــي مــنــافــســات املــبــاراة 

املــبــاراة قبل األخــيــرة  صــفــوف كافالييرز فــي 
أيضا بـ34 نقطة، وتاه زميله ليبرون جيمس 
بــيــنــهــا 7  ـــ 25، إال أن 17 رمـــيـــة ثــاثــيــة مـــن  بـ
لكوري، باإلضافة إلى سيطرته على 5 كرات 
لــزمــائــه، جعلته  مــرتــدة، وصناعته 6 فــرص 

الاعب األفضل في اللقاء.
)فرانس برس(

احتفل الحارس اإليطالي، جانلويجي بوفون، بطريقة جنونية وهيستيرية، بعد أن سجل 
إيمانويل جياكيريني الهدف األول لـ »األزوري« في مرمى بلجيكا، وتوجه مباشرة نحو 
الجماهير اإليطالية، التي كانت تجلس خلف مرماه ملشاركتها فرحة هز شباك املنتخب 
بوفون  كــان  الجميل،  األول  بالهدف  الالعبون يحتفلون  فيه  كــان  وقــت  وفــي  البلجيكي. 
يحتفل بطريقة هيستيرية وجنونية في الجهة األخرى مع قسم من الجمهور اإليطالي 
املتواجد في املدرجات، حيُث كان يقفز ويهلل فرحًا، وهو ما تواصل بعد نهاية املباراة 

بفوز هام للغاية للمنتخب اإليطالي.

صورة في خبر

احتفال جنوني
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الموائد التركية
سلطان الشهور ينتهي بطلب غفران الزوجة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون طـــــــقـــــــوس شـــهـــر 
رمضان، من الثوابت النادرة، في 
بــلــد ال ثــابــت فــيــه ســـوى املتغّير 
وعــلــى مــر الــســاعــة، وحــتــى الــثــابــت فيما 
نقل عن السلطنة والسالطني من طقوس 
الصيام، شابه املتحول، بعد أن كسته حلة 
حريتها  عــبــاءة  مــن  العلمانية  املتغيرات 
الــفــضــفــاضــة مــا جــعــل مــن الــعــبــادة حرية 
شخصية وإن في بلد يحكمه إسالميون، 
إذ ال قسر على معتقد وال سوط أو سجن 

ينتظر املفطرين عالنية.
فــتــركــيــا الـــتـــي مـــزجـــت بـــني املــتــنــاقــضــات 
تعاط  شكل  في  واالجتماعية  السياسية 
ــاكـــل« بــدايــة  خـــــاص، فـــرضـــه »صـــفـــر املـــشـ
وكـــلـــلـــه حـــلـــم 2023 الحــــقــــا، ســحــبــت تــلــك 
التعاطي  شكل  على  أيضا،  الخصوصية 
ــم تــألــفــه  ــيـــات، حــتــى فــيــمــا لـ ــانـ مـــع الـــروحـ
ــــي الـــعـــالـــم،  مـــعـــظـــم الـــــــــدول اإلســــالمــــيــــة فـ
املــرأة للصالة باملساجد والدعاء  فدخول 
ــز والـــســـمـــاح  ــائــ بـــــني حــــشــــود الـــــرجـــــال جــ
لــلــســائــحــات الـــســـافـــرات دخـــــول صــحــون 
الجوامع متداول، وكذا لجهة الحرية في 
شهر الــصــوم، وكـــأن القصة أبــعــد مــن »ال 
تهدي من أحببت« لتصل إلى لكم دينكم 

ولي دين«.
أيــــام الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة والـــخـــالفـــة، كــان 
الــســلــطــان يــصــدر وثــيــقــة وقــبــل 15 يــومــا 
مـــن حــلــول الــشــهــر الــفــضــيــل، لــيــتــم األخـــذ 
بها ومراعاة بنودها خالل رمضان، ومن 
تناول  منع  التطبيق،  ملزمة  البنود  تلك 
األطعمة واملشروبات بالشوارع قبل أذان 
ملراقبة  هيئات  تشكل  كانت  كما  املــغــرب، 
أســعــار الــســوق وأخـــرى ملــراقــبــة مخترقي 

البنود وثالثة لتنظيم أوقات اإلمساك .
ــتــــرافــــق هـــــذه اإلجـــــــــــــراءات، وفـــــق كــتــب  وتــ
الــتــاريــخ، مــع كــرم مطلق، إذ تبقى أبــواب 
الـــقـــصـــور مــفــتــوحــة خــــالل وقــــت املـــغـــرب، 
ــن يـــشـــاء لـــتـــنـــاول الـــفـــطـــور، من  لــيــدخــل مـ
ــا،  ــر املـــســـلـــمـــني أيـــضـ ــيـ املـــســـلـــمـــني ومــــــن غـ
كانت  بالشوارع،  العامة  املياه  وخــزانــات 
تمأل خالل رمضان بالعصائر عوضا عن 
املاء، إذ كان العثمانيون يعتبرون أن عدد 
الــفــقــراء املــوجــوديــن عــلــى مــائــدة اإلفــطــار 
ــــدة وكــــــرم صــاحــب  ــائـ ــ ــن بـــركـــة املـ يـــزيـــد مــ
اإلفــطــار، ومــن ثــم ُيــقــدم لهم بعد اإلفــطــار 
هدية إلجابتهم الــدعــوة، وقــد كــان يطلق 
 عن طقوس 

ً
عليها »أجر األسنان«، فضال

االحتفال بعد اإلفطار، ما دفع املستشرقة 
اإلنجليزية »دورينا« للقول : »وفي شهر 
رمضان نجد أن األتــراك يصومون طوال 
الـــنـــهـــار، ويــحــتــفــلــون طــــوال الــلــيــل، وكـــان 
فتح  إلــى  يضطرون  الثرية  الطبقة  أفـــراد 
أبـــواب منازلهم طـــوال الشهر إلطــعــام أي 
شــخــص بــحــاجــة إلـــى الــضــيــافــة مــن فترة 
غـــروب الشمس وحــتــى بـــزوغ فجر اليوم 

الجديد...«.
الـــيـــوم، تـــم إحـــيـــاء بــعــض تــلــك الــطــقــوس، 
ــة، فــبــدل  ــلــ ــرحــ يــتــنــاســب واملــ وإن بــشــكــل 
فــتــح الــقــصــور إلطـــعـــام الــصــائــمــني وغــيــر 
ــلــــى جــعــل  ــا عــ ــيــ الــــصــــائــــمــــني، آثــــــــرت تــــركــ

ســاحــاتــهــا مـــوائـــد مــفــتــوحــة،  لــتــتــســابــق 
الــبــلــديــات فــي الــكــرم الــرمــضــانــي ولــتــوزع 
بــل ضمن  خــزانــات،  عبر  ليس  العصائر، 
وجــبــة ســاخــنــة مـــع أذان املـــغـــرب، وتـــرى، 
حتى قبيل حلول رمضان، زينة الجوامع 
أنــحــاء تركيا،  لتستقبل، سلطان  فــي كــل 
الشهور كما يطلق على رمضان، بالفتات 
ضوئية مصنوعة من أسالك ممدودة بني 
املآذن، يكتب عليها رسائل ترحيب بشهر 
رمــضــان أو عــبــارات ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
ــم »َمــــحــــَيــــا« ، وهـــي  ــ ــلـــق عــلــيــهــا اســ ويـــطـ
مـــن ثـــابـــت املـــــــوروث الـــتـــركـــي عـــن الـــدولـــة 

العثمانية.
لــــدى بــحــثــنــا عـــن أكـــثـــر مــظــاهــر رمــضــان 
بــتــركــيــا انـــتـــشـــارًا، أي املــــوائــــد املــفــتــوحــة 
بــــالــــشــــوارع، وصـــلـــنـــا إلـــــى أن الــحــكــومــة 
ممثلة ببلديات، ال تستأثر بثواب إفطار 
بل  الصائمني،  والجوعى غير  الصائمني 
للجمعيات  مــفــتــوحــة  مــســاحــة  تــجــعــلــهــا 
الــخــيــريــة واملــتــبــرعــني، وحــتــى للعائالت، 
لتطبخ بمنازلها وترفد موائد الساحات 
الدينية،  الــرمــزيــة  الــكــبــرى واألمــاكــن ذات 

ببعض الطعام والشراب.
ــا تـــضـــم املـــــوائـــــد بـــالـــســـاحـــات،  ــ ــا مـ ــ ــابـ ــ وغـ
التقليدية،  التركية  الرمضانية  األطعمة 

كشوربة العدس والسلطة التركية والتمر 
وكــفــتــة داود بــاشــا وفــطــائــر الــبــيــدا التي 
تــعــد مــن أشــهــر املـــأكـــوالت الــتــركــيــة خــالل 
ــام مــن يعد  رمــضــان، وطــبــعــا ال هـــروب أمـ
الــطــعــام بــالــســاحــات الـــعـــامـــة، مـــن تــأمــني 
الحلويات التي تعتبر الزمة بعد الطعام، 
كالبقالوة والكنافة، وإال فثمة نشاز بتلك 

املوائد .
وتتقاطع العادات الرمضانية التركية مع 
العادات ببقية الدول اإلسالمية، وخاصة 
في بالد الشام، لدرجة تشعر نفسك وأنت 
بإسطنبول  أنك بحواري دمشق، خاصة 
بــعــد األذان الــعــربــي وصــــوت بــعــض أهــل 
الشام ممن نزحوا لتركيا، يرفعون األذان 
ببعض جوامع إسطنبول، فتبادل الطعام 
بني الجيران ذاتــه وكــذا زيـــارات رمضان، 
ــزات  مـــيـ بـــبـــعـــض  ــا  ــيـ ــركـ تـ احـــتـــفـــظـــت  وإن 
الــدولــة العثمانية الــتــي، ربما لــم تــدم في 
ــام، فــهــنــا يـــوجـــد وجـــبـــة ثــالــثــة  ــشــ بــــالد الــ
اإلفطار والسحور،  األتــراك بني  يتناولها 
وهنا يوضع خاتم فضة في إحدى كرات 
اللحم بأكلة داود باشا ليكون من نصيب 
ــا هـــي األكــثــر  ــمـ ــا، وربـ ــنـ مـــن يــكــتــشــفــه، وهـ
األزواج يعترفون  أن  الــعــادات،  غرابة بني 
لــزوجــاتــهــم بــأخــطــائــهــم ويـــجـــددون عهد 

املــحــبــة لــهــن بــعــد تــقــديــم الـــهـــدايـــا، لتقوم 
وتقديم  املحبة  بعهد  باملقابل  الــزوجــات 

خاتم من الفضة لألزواج .
هــذا الــعــام، ربــمــا الــعــادات ذاتــهــا تــكــررت، 
ــتـــهـــا ربـــمـــا  عــــــدا بـــعـــض إجــــــــــــراءات فـــرضـ
الــظــروف، ففي غياب رئيس الدولة رجب 
ــلـــواليـــات  طـــيـــب أردوغــــــــــان الـــــــذي ذهـــــب لـ
املــتــحــدة مطلع رمــضــان لــحــضــور جــنــازة 
ــلــــي، ذهـــب  ــورة املـــالكـــمـــة مـــحـــمـــد عــ ــ ــطـ ــ أسـ
يلدريم،  علي  بن  الجديد،  الـــوزراء  رئيس 
ملــنــاطــق الـــشـــرق والـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي من 
ــاء رمـــــضـــــان إلـــــــى جـــانـــب  ــقــــضــ تــــركــــيــــا، لــ
املـــتـــضـــرريـــن مــــن الــعــلــمــيــات اإلرهـــابـــيـــة، 
ــوادر  ــ ــاقــــي كـ ــيـــكـــون  نــــــواب وإداريـــــــــو وبــ لـ
الحزب في املناطق التي شهدت عمليات 
ــتــــنــــاولــــون طـــيـــلـــة شــهــر  ــيــ ــة، وســ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ إرهـ
رمــضــان وجــبــات الــســحــور والــفــطــور مع 
املتضررين من العمليات اإلرهابية، الذين 
والنزوح  منازلهم،  مغادرة  إلــى  اضطروا 
إلـــى أمــاكــن أخــــرى، وذلــــك بــهــدف دعمهم 
ومساندتهم، من خالل تنظيم برامج عدة، 
ستكون تحت العناوين التالية: »مائدتنا 
هـــي مــائــدتــكــم«، »ســـأتـــنـــاول الــفــطــور مع 
أخواني«. كما أقامت بلدية اسطنبول، في 
ميدان السلطان أحمد الذي شهد تفجيرًا 
إرهابيا قبل أشهر راح ضحيته 9 سواح 
أملان، سوق »األذواق العصرية والفنون«، 
بهوية إسالمية، إذ يعرض فيه الحرفيون 
األتــراك أفضل ما لديهم من أعمال يدوية 
كالنقش على النحاس والخط والخياطة 
ــاء(،  ــ ولــــوحــــات اإليــــبــــرو )الــــرســــم عـــلـــى املــ
ــة لــلــتــســّوق  بــحــيــث يــــتــــاح  لــــلــــزوار فـــرصـ
وشـــراء الــهــدايــا، بجانب أداء الــصــالة في 
املـــســـجـــد الـــتـــاريـــخـــي )الـــســـلـــطـــان أحـــمـــد( 
املجاور للمعرض الذي لم تغب عنه قطع 
تشكيل الزجاج، والفسيفساء، ومأكوالت 
املــعــجــون العثماني  قــبــيــل  تــاريــخــيــة مـــن 
ــز الـــعـــثـــمـــانـــي  ــبــ ــان والــــخــ ــ ــــضـ وشـــــــــراب رمـ

والحلويات املختلفة.
وضـــمـــن الــــثــــوابــــت الـــتـــي نــقــلــتــهــا تــركــيــا 
الفقراء  إطــعــام  العثمانيني،  عــن  الحديثة 
فــي دول إســالمــيــة، كــانــت باملاضي تحت 
 عــن 

ً
حـــكـــم الـــخـــالفـــة الــعــثــمــانــيــة، فـــفـــضـــال

تــوزيــع األطــعــمــة لــــدول إســالمــيــة وإقــامــة 
فطور أول يوم برمضان في غزة بفلسطني 
بعد توزيع 560 طردا غذائيا، قام الهالل 
األحـــمـــر الــتــركــي بــتــوزيــع 100 ألــــف طــرد 
ــاجـــني فــي  ــتـ ــقــــراء واملـــحـ ــفــ ــي عـــلـــى الــ ــذائــ غــ
لجمع  حملة  أطلق  أن  بعد  تركيا،  عموم 
ــنـــوان »يـــهـــل رمــضــان  الــتــبــرعــات تــحــت عـ
بظهور الهالل، وتقدم املساعدات بظهور 

الهالل« .
ثــمــة مـــا يــجــدر أن نــخــتــم بــــه، وإن تــكــرر، 
أن الــحــريــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع املــعــتــقــدات 
بعيدًا  االعتقاد  في  وعيا  الدينية، تخلق 
عـــن اإللــــــزام والــتــقــلــيــد، كــمــا تـــجـــذب غير 
الديانة،  تلك  أو  املــذهــب  بــهــذا  املعتقدين 
لــالكــتــشــاف والـــتـــقـــرب عــلــى األقـــــل، ولــعــل 
فـــي نــهــج جـــالل الـــديـــن الـــرومـــي، أدلــــة ما 
زالــت تحصد تركيا نتائجها بالتسامح 
والتعايش، رغم تفشي الراديكالية، حتى 

اليوم .

تنتشر موائد اإلفطار التركية خالل رمضان )األناضول(

الشوارع  فرش  فأعادت  الصوم،  بشهر  العثمانيين  عادات  تُحيي  أن  األقل،  على  والتنمية«  »العدالة  منذ  أو  الحديثة،  تركيا  آثرت 
والساحات بوجبات اإلفطار، وأحيت حتى تقليد طلب الزوج غفران زوجته

هوامش

سما حسن

لم يفاجئنا الزعيم عادل إمام بقصٍة جديدٍة ملسلسله 
الرمضاني الحالي، وهو يبدو مصّرًا على الوجود على 
الشاشة كل رمضان، بغض النظر عن مستوى العمل 
اللقب  »الــزعــيــم«،  لكونه   

ً
واستغالال فيه،  الــذي سيظهر 

الــذي حصل عليه بعد مسرحية حملت االســم نفسه، 
وإْن كان هناك من يستحق اللقب مثله، أو أن يقاسمه 
الــذي حالف  الحسن  الحظ  لكن  فناني جيله.  مــن  إيــاه 
إمــام في مسرحية »مــدرســة املشاغبني«، والتي  عــادل 
السبب  »التالمذة«، هو  باقي  ر 

ّ
وتعث خرج منها نجمًا، 

األول الـــذي ســاعــد عــلــى حــصــولــه عــلــى هـــذا الــلــقــب بال 
منازع. لكنه، ومنذ سنوات، أصبح يقع في فخ األعمال 
غــيــر املــوفــقــة، ملــجــرد الــحــضــور مــع تــقــدمــه فــي العمر، 

وتأثير ذلك على مالمحه وصوته. 
التي يؤديها في مسلسله »مأمون  البخيل  األب  قصة 
أكثر من عمل  تناولها  أن  كة، سبق 

َ
وشــركــاه« مستهل

درامي على الشاشة، وقد أجاد الدور قبله الراحل فريد 
 رائــعــًا كتبه بــنــفــســه، وهــو 

ً
شــوقــي، عــنــدمــا قـــّدم عــمــال

أن  الشاشة  وحــش  استطاع  وأنـــا«،  »البخيل  مسلسل 

يجذب األسرة العربية نحو متابعة معاناة األسرة من 
رجٍل  براثن  بني  الوحيدة  االبنة  البخيل، وسقوط  األب 
في سن أبيها، هربًا من بخل األخير. ولكن، ما ُيحسب 
أدت  التي  األم  موقف  بمهارة  املحبوك  السيناريو  لهذا 
دورها كريمة مختار، فهي لم تقلل من شأن األب، ولم 
أنه  أوالده عليه بسبب بخله، مع علمها  توغر صــدور 
يمتلك املال الذي في وسعه أن يجعلهم يعيشون حياة 
هانئة. وُجــل مــا قامت بــه هــو حثهم على تــنــاول طبق 
»البصارة« الذي نهاهم عن تناوله، حتى يكملوا الطبق 
الذي وضعوا أيديهم مجتمعة فيه. إذن، كنا أمام نموذج 
الــصــابــرة والحريصة على تماسك  لــأم  ــادرًا  نـ أصــبــح 
الرغم من بخله، وعلى  تــراه طيبًا، على  أسرتها، ألنها 
الرغم من أن صفة البخل من الخصال التي ذمها العرب 
منذ القدم، وضربت بها األمثال، ونظمت فيها األشعار.

باقتدار  قدمتها  األســـرة،  في  مهم  قطب  البخيلة  واألم 
الــفــنــانــة مــاجــدة زكـــي فــي مسلسلها الـــذي ُعـــرض في 
رمــضــان قبل ســنــوات، وحمل اســم »كــريــمــة.. كريمة«، 
وقد بدت زوجة مخلصة، على الرغم من بخلها، وظلت 
بعد  للضد  انقلبت  لكنها  وفــاتــه،  حتى  لزوجها   

ً
وفــيــة

املرأة  إذن، ترفض  أنه كان متزوجًا بأخرى.  أن علمت 

لكنها   ،
ً
أوال بــاملــال  تتعلق  ال  الــرجــل، ألســبــاٍب  بطبعها 

تتعلق بوفائه وحبه وعواطفه. وكان األجدر لكي نصل 
إلــى درجـــة إقــنــاع املــشــاهــد فــي عــام 2016 أن نتحّدث 
تعتبر  والتي  األزواج،  بني  العاطفي  الطالق  ظاهرة  عن 
املــصــريــني خصوصًا  األزواج،  تـــواجـــه  مــشــكــلــٍة  أكــبــر 
والعرب عمومًا. وعند دراسة صفة الزوج البخيل، نجد 
أنه نموذج نــادر في حال الــزوج واألب الــذي يعيش في 
، وحــيــث أصــبــح الــوصــول 

ً
أوضـــاع مصر الحالية مــثــال

املسافة  وأصبحت   ،
ً
مشبوهٍة سهال بطرٍق  الــثــراء  إلــى 

بني طبقتني ال ثالث لهما مهولة، كاملسافة بني السماء 

الفرصة  أتــاح  في مصر  السياسي  فالوضع  واألرض، 
ــا الــتــعــبــيــر، والــذيــن 

ّ
ــاء الـــجـــدد، لــو أحــســن ــريـ لــظــهــور األثـ

تاب واملذيعني، 
ُ
هادنوا النظام الحاكم، مثل املمثلني والك

أمثلة قريبة أمام ما نسمعه عن مبالغ كبيرة يتلقونها 
عن أعمالهم ومهنهم، وعن ظهورهم اإلعالمي مطّبلني 

ومزّمرين ومصفقني لنظام عبد الفتاح السيسي.
عمومًا،  والعربية  خصوصًا،  املصرية  األســـرة  ليست 
بحاجة لأب الكريم، واألب الثري من أمثال أثرياء هذا 
الزمان، فعلى العكس تمامًا مما ظهر عليه »مأمون« في 
املسلسل الجديد لعادل إمــام، فهم يبعثرون املال على 
بــه من  يقومون  ليشغلوهم عما  ــم،  وأوالدهــ زوجــاتــهــم 
بني  العاطفي  الطالق  ويقع  نسائية،  ومغامراٍت  نــزواٍت 
األزواج والزوجات الذين يبدون في غاية السعادة أمام 
اآلخرين، لكنهم، في الحقيقة، يعانون من بخل املشاعر 
والعواطف، حني يجمعهم سقف واحد، وتنعكس آثار 
له.  باهظًا  ثمنًا  الذين يدفعون  األبناء  الطالق على  هذا 
ولذلك، كان األحرى بكاتب كبير، مثل يوسف معاطي، 
 

ّ
يــدق وأن  عــنــهــا،  خــطــيــرة مسكوتًا  يــتــنــاول قضية  أن 

 
ً
نــاقــوس الــخــطــر، وأن يــتــوقــف عــن تــصــويــر املــــال حــال

وحيدًا لكل مشكالت األسر العربية.

عادل إمام وشركاه

وأخيرًا

كان األحرى أن يتوقف عن 
تصوير المال حًال وحيدًا لكل 

مشكالت األسر العربية
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باختصار

جرت العادة زمن العثمانيني أن 
يصدر السلطان كتابًا قبل 15 
يوما من دخول شهر الصوم، 

لوضع محاذير للناس في 
األسواق والشوارع.

■ ■ ■
كانت خزانات املياه العامة في 

الشوارع، تمأ بالعصائر، وكان 
العثمانيون يعتبرون أن عدد 

الفقراء على مائدة اإلفطار يزيد 
من البركة.

■ ■ ■
تنتشر في تركيا اليوم 

املوائد املفتوحة في الساحات 
العامة للبلدات لتكون مقصدًا 
للصائمني والفقراء عند أذان 

املغرب.


