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الجمعة  15  يوليو / تموز 2016 م   10 شوال 1437 هـ  □  العدد 683  السنة الثانية

الدنمارك تكبّل لّم الشمل
تكاد معاناة الالجئين ال تنتهي، حتى بعد وصولهم إلى بلد آمن مثل الدنمارك. بعُض 

هؤالء ما زالوا عاجزين عن لّم شمل أسرهم بسبب القوانين المتشّددة. ]18ـ19[

عادل األحمدي

يلف الغموض مصير موعد املشاورات اليمنية 
الجمعة،  اليوم  ستأنف 

ُ
ت أن  ُيفترض  كــان  التي 

للحكومة بشكل  النهائي  املوقف  لم يتضح  إذ 
كان  فيما  الخميس،  أمــس  حاسم حتى مساء 
والرئيس  بالحوثيني   

ً
ممثال االنــقــالب،  تحالف 

املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، يــريــد تصوير 
ــه األكـــثـــر اســـتـــعـــدادًا للمشاركة  نــفــســه عــلــى أنـ
فـــي املــــشــــاورات فـــي مــوعــدهــا املـــقـــرر مسبقًا. 
وفي الوقت الذي كان فيه مصدر في الرئاسة 

ــرانــــس بــــــرس«، إن  الــيــمــنــيــة يـــقـــول، لـــوكـــالـــة »فــ
»موقف الحكومة هو عدم املشاركة حتى تفي 
األمم املتحدة بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216«، 
بالضمانات  الحكومة  تمسك  على  تأكيد  فــي 
التي تطالب بها، كان مصدر خليجي يعلن في 
املشاورات  استئناف  أن  تصريحات صحافية 

سيكون السبت كحد أقصى.
على املقلب اآلخر، غادر وفد شريكي االنقالب 
العاصمة صنعاء، متجهًا إلى الكويت الستئناف 
املــــــشــــــاورات، وذلــــــك بـــعـــد لـــقـــاء جـــمـــع املــبــعــوث 
أحمد  الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن،  إلــى  األممي 

)الصورة(، بصالح في صنعاء. وأوضح مصدر 
االنــقــالب،  تحالف  لوفد  مــرافــق  يمني  سياسي 
»العربي الجديد«، أن »لقاء ُعقد مساء األربعاء،  لـ
جمع أعضاء من وفدي الحوثيني وحزب صالح 
بــاملــبــعــوث األمـــمـــي، جـــرى خــاللــه االتـــفـــاق على 

استئناف املشاورات في موعدها«.
ووضعت مغادرة الحوثيني وحلفائهم صنعاء 
موعدها،  في  املحادثات  الستئناف  وتوجههم 
إذ جاءت  الحكومي في موضع حــرج،  الجانب 
هذه الخطوة خالفًا ملا حدث في جوالت سابقة، 
ــان االنـــقـــالبـــيـــون هـــم مـــن يــتــخــلــف عن  حـــني كــ

املــوعــد املــحــدد الســتــغــالل ذلــك بــوضــع شــروط 
في الساعات األخيرة. 

فــي هــذا اإلطــــار، شــهــدت الــريــاض، يــوم األربــعــاء 
وأمــــس الــخــمــيــس، حــراكــًا دبــلــومــاســيــًا ولــقــاءات 
إطـــار جــهــود استئناف  فــي  معلنة وغــيــر معلنة 
املفاوضات. وذكرت مصادر قريبة من الرئاسة 
»العربي الجديد«، أن »األطراف الغربية تضغط  لـ
املــشــاورات  إلــى  للعودة  الحكومي،  الجانب  على 
التي  مع تقديم تطمينات بخصوص الضمانات 

تطالب بها الحكومة«.
]التفاصيل ص. 3[

اليمن: ساعات حاسمة إلنقاذ موعد مشاورات الكويت
الحدث

تعكس تركيبة 
الحكومة البريطانية 
الجديدة عزم تيريزا 

ماي على مواجهة 
أوروبا من خالل »صقور 

البريكسيت«.
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في العدد

جنوب
السودان

نــار 
االنفصال

خالل خمس سنوات، 
هو عمر انفصال 
جنوب السودان، 

لم يتمكن قياديو 
الدولة الوليدة من 

تطويق خالفاتهم 
على السلطة، 

ليضعوا البالد أمام 
خطر العودة للحرب 

األهلية.

6ـ7
قوات أوغندية تتجه إلى جوبا إلجالء 300 مواطن أوغندي  )إسحق كاساماني/فرانس برس(

سـورية

    المبعوث األممي 
يطرح مرحلة مدتها 

ستة أشـهر تليها فتـرة 
انتقالية لعامين

    دي ميستورا 
يريد تأجيـل موعد 

المفاوضـات واالكتفاء 
بمحادثات فنية

    مشاورات جون 
كيـري في موسكـو: 
تنسيق عسكري ضد 

»داعش« والنصرة

    اتفاق جديد بإشراف 
روسـي: مضايـا للنظـام 
والزبداني لـ»حزب اهلل« 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

مرحلة تحضيريّة للفترة االنتقاليّة



»هدية« واشنطن لموسكو واألسد
عمليات عسكرية مشتركة ضد »داعش« والنصرة

ساعات حاسمة إلنقاذ مشاورات اليمناتفاق وشيك باشراف روسي: مضايا للنظام والزبداني لـ»حزب اهلل«

يحدث اآلن
تتجه الواليات المتحدة إلى تحّول الفت في استراتيجيتها في سورية، عبر تعزيز تعاونها مع روسيا، من خالل 
مقترح جديد الستهداف »جبهة النصرة« و»داعش«، يُشّكل في مضمونه هدية للنظام السوري، كما وصفته 

صحيفة »واشنطن بوست«

23
سياسة

نواف التميمي

بكر 
ُ
قد يقول بعضهم إنه من امل

الحكم على نوايا السيدة األولى في 
حكومة بريطانيا، وهي لم تمكث بعد 
على سدة رئاسة الحكومة إال بضع 
سويعات، غير أن ما جرى في هذه 
السويعات، على قلتها، قد أظهر ما 

تمتلكه السيدة تيريزا ماي من خبث 
سياسي، بل ودهاء ُمدهش. 

بحنكة سياسية، افتقدها أعتى 
ساسة بريطانيا، اختارت ماي، 
االختباء بعيدًا عن عني عاصفة 

»البريكست«، بحيث احتار بعضهم 
في موقفها، فهي تساند بخجل 

رئيس الوزراء البريطاني في موقفه 
ؤيد لبقاء بريطانيا في االتحاد 

ُ
امل

األوروبي، وغير ُمستعدة النتقاد 
دعاة الخروج. ومع أنها كانت وزيرة 

للداخلية، أي مسؤولة عن الهجرة 
واملهاجرين، وهي القضية التي 

شكلت صلب حمالت »البريكست«، 
إال أنها تصرفت وكأن األمر ال 

يعنيها، وتظاهرت باالنشغال في 
ملفات مكافحة التطرف واإلرهاب 

وتشجيع االندماج بني فئات املجتمع. 
وما أن هدأت عاصفة »البريكست« 
التي أطاحت رؤوسًا كثيرة، حتى 
رفعت تيريزا ماي رأسها، لتتقدم 

الصفوف بوصفها شخصية توافقية 
لم تحسب على أحد من معسكر 

»البريكست« في حزب املحافظني. 
وما إن استوى لها أمر الحكم، 

وسارعت بتشكيل الحكومة، حتى 
أدهشت بخبرتها، وخبثها، كل من 
حولها، عندما استدعت عمدة لندن 

السابق، زعيم حمالت »الخروج« من 
االتحاد األوروبي في استفتاء الشهر 
املاضي، بوريس جونسون، وأوكلت 
له حقيبة الخارجية. بعضهم حاول 
الزعم بالفهم واالدعاء بأن ماي قد 

أبرمت صفقت ُمسبقة مع جونسون، 
ينسحب بموجبها من السباق على 

رئاسة الوزراء، في مقابل حصوله على 
 ،

ً
حقيبة وزارية. وقد يكون هذا مقبوال

ولكن ملاذا اختارت ماي تحميل 
جونسون حقيبة الخارجية تحديدًا؟
ثالثة أسباب، أولها أنها تريد إبعاد 

جونسون، املشاغب وطويل اللسان عن 
الساحة الداخلية، وإشغاله في ملفات 

خارجية قد ال تبدو ذات أولوية في 
املدى القريب. ثانيها تجنب تشويش 

جونسون على ملف »الخروج« ومسار 
املفاوضات مع االتحاد األوروبي، وال 

سيما مع إناطة هذه املهمة لوزارة 
منفصلة، على رأسها وزير قوي، 

خبير في الشؤون األوروبية هو ديفيد 
ديفيس. وثالثًا، االستفادة من شعبية 

جونسون داخل حزب املحافظني، 
وخارجه، وفي أوساط النخبة، 

واألوساط الشعبية، وال سيما منهم 
أنصار »البريكست« الذين يشككون 

في جدية رئيسة الوزراء الجديدة 
إلتمام االنفصال عن االتحاد األوروبي.
وهكذا أنهت سيدة »داوننغ ستريت« 

يومها األول في الحكم، باحتواء 
منافسيها بخبث ال ينقصها، 

»برودة«  والتخلص من خصومها بـ
تمتاز بها، حتى يستتب لها أمر 

الحكم في اليوم التالي. 

خبث تيريزا ماي

وائل قنديل

التقى الطالب نادر بكار وزيرة 
خارجية الكيان الصهيوني، السابقة 
تسيبي ليفني، في جامعة هارفارد 

األميركية في 16 أبريل/نيسان 
املاضي. وبحسب التسريبات 

املنشورة في صحف عربية وعبرية، 
فإن بكار، مسؤول اإلعالم السابق في 

حزب النور السلفي، في مصر، قد 
سعى حثيثًا واجتهد كثيرًا، كي يفوز 

ببضع دقائق مع »سلطانة الحمائم« 
الصهاينة، األمر الذي جعل حزب 
النور يتيه فخرًا بإنجاز ابنه البار.
يستطيع بكار وحزبه أن يعودوا 

إلى أرشيف محفوظات علي سالم 
ولطفي الخولي ومكرم محمد 

أحمد وعبداملنعم سعيد، لتبرير 
اللقاءات السرية والعلنية بالصهاينة، 
فيمضغوا تلك »العلكة« الشهيرة عن 

التعرف على »اآلخر« وتحدي »العدو« 
 
ً
، بدال

ً
 ومالمسة

ً
 ومصافحة

ً
مواجهة

من معرفته عن بعد، فتكون املعرفة 
منقوصة، أو ربما يطور السلفيون 

ذلك الخطاب القديم، وينقلونه من 
كونه خطابًا تبريريًا إلى مساحة 

، أن 
ً
العمل الدعوي، فيزعمون، مثال

بكار كان بصدد محاولة لهداية 
ليفني إلى اإلسالم، ومن ثم إقناعها 

بالحقوق العربية في فلسطني، 
فتعود على أول طائرة وتطلب من 

جميع املستعمرين الصهاينة حزم 
حقائبهم، والعودة إلى حيث أتوا. أو 
 أيضًا، أن اللقاء 

ً
يدعي الحزب، مثال

بوزيرة العدوان على غزة 2008 جاء 
في إطار توجيهات الرئيس املؤمن 

القائد املظفر، محمد عبدالفتاح 
السيسي، بتجديد، أو تنجيد، الخطاب 

الديني وتطويره، تمهيدًا لوضع 
اللبنة األولى في مشروع التحالف 

الصهيوني العربي ضد »التيار 
اإلسالمي املتشدد«، وهو التحالف 

الذي أعلن عنه نتنياهو أمس.
وبما أن حزب بكار يفخر باملقابلة، 

كونها اقتحامًا جريئًا للعدو، 
الذي بات أقرب وأعز من الشقيق 

والصديق ملؤسسة 30 يونيو، 
فإنني كنت أتمنى أن يعاملني فتى 

الحزب املفخرة، معاملة ليفني، 
ذلك أنني، بصحبة الدكتور سيف 
الدين عبدالفتاح، كنا في عقر دار 
»هارفارد«، قبيل وصول الوزيرة 
الصهيونية بيومني فقط، في لقاء 
جماهيري معلن عنه مسبقًا، في 

وسائل اإلعالم وعلى لوحة إعالنات 
الجامعة، من خالل مؤتمر حمل 

عنوان »حيثما تذهب مصر يذهب 
الشرق األوسط«. ولم يهتم زعيم 

ا وااللتقاء 
ّ
شباب »النور« بالسؤال عن

بنا، أو حتى متابعة املؤتمر.
كان من املمكن أن يضعنا بكار 

في منزلة الخصم، أو العدو الضال، 
فيسعى القتحامنا وإفحامنا 

باملنطق والحجة، وإقناعنا 
بابتسامته العريضة، التي ال شك 
أنها تألقت في لقاء ليفني، بأننا 

في ضالل مبني، وابتعاد عن العدل 
واملنطق بوقوفنا في وجه سلطة 

عبدالفتاح السيسي، فنقر ونعترف 
بأنه ليس انقالبًا، وأنها ليست 

سلطة دموية قاتلة، ثم نبدي الندم 
ع إقرارًا بالتوبة، 

ّ
ونطلب الصفح ونوق

 بصديقه 
ً
أو يجري بكار اتصاال

الناصري في القاهرة عبدالله 
السناوي فيجهز لكل منا صك 

غفران معتبرًا، قبل أن نعود إلى 
حضن الوطن، فنخر ساجدين على 

أرض مطار القاهرة.
كان بوسع بكار حزب النور 

أن يهدينا إلى الرشاد، ويعلمنا 
أخطاءنا وجرائمنا في حق االنقالب 
الرومانسي الناعم الجميل، فنتحول 
إلى أولياء حميمني له، ونجوب البالد 
 وعرضًا، ندعو املارقني العصاة 

ً
طوال

للتوبة عن الثورة اللعينة، ونأمرهم 
بمعروف الرقص على إيقاعات 

»تسلم األيادي«، وننهاهم عن منكر 
املطالبة باملحاسبة واملحاكمة للقتلة 
والقصاص للشهداء واستعادة تلك 

الحالة الديمقراطية الكريهة، التي 
أفرزت مسارًا انتخابيًا رجيمًا، 

وندعوهم للدخول في دين االنقالب.
كان لبكار أن يحاول ردنا عن الكفر 

بالفاشية العسكرية، ويحول بيننا 
وبني التجديف ضد التطبيع، وضد 

القمع والفساد واالنحطاط، غير 
أنه لم يفعل ولم يعبأ بوجودنا، ولم 

يسع للقائنا. كنا نتمنى لقاءك يا ابن 
النور، لكنكم تحبون لقاءات ليفني.

ولكنكم تحبون 
تسيبي ليفني

مرور
الكرام

دي ميستورا يطرح مرحلة تحضيرية للفـترة االنتقالية بسورية
جنيف ــ العربي الجديد

إلــى سورية  الدولي  املبعوث  أن  الجديد«  »العربي  علمت 
ــديـــدة لـــأطـــراف  ــة جـ ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا تـــقـــدم بـــورقـ
املــعــنــيــة بــالــحــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة، أســاســهــا إضــافــة 
مرحلة تحضيرية تسبق الفترة االنتقالية. وجاء الكشف 
عــن الـــورقـــة فــي مـــــوازاة الــلــقــاء األمــيــركــي الـــروســـي، الــذي 
الــروســي  الرئيس  بــن  فــي موسكو،  الخميس،  أمــس  عقد 
فالديمير بوتن ووزيــر خارجيته سيرغي الفــروف وبن 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كــيــري، والــــذي تــصــدره 

امللف السوري.
وبحسب مصادر »العربي الجديد«، تأتي هذه الورقة التي 
قــدمــهــا املــبــعــوث الـــدولـــي إلـــى ســوريــة كــنــتــاج للمحادثات 
الفنية التي أجريت قبل فترة، وحضرتها أطراف املعارضة 
وتفيد مصادر  الــســوري.  النظام  رفضها  بينما  الــســوريــة، 
»الــورقــة تحمل  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـــ  متطابقة تحدثت 
تنسيقًا جديدًا للحل السياسي في سورية، وتّمت إضافة 
مرحلة تحضيرية للفترة االنتقالية مدتها ستة أشهر، ثم 
تليها املرحلة االنتقالية، التي من املمكن أن يقودها مجلس 

عسكري ومدتها سنتان، ويتم التحضير خاللها لدستور 
جديد للبالد وانتخابات رئاسية«.

وتبّن املصادر أن »الورقة التي تم تقديمها مختصرة، وال 
تحوي الكثير من التفاصيل، كما أن اإلضافات على رؤية 

دي ميستورا التي تم طرحها غامضة وغير واضحة«.
وتــضــيــف املـــصـــادر أن »دي مــيــســتــورا يــنــوي تــأجــيــل عقد 
املــقــبــل، حتى مطلع  مــفــاوضــات مطلع شهر أغــســطــس/آب 
فنية،  بمحادثات  واالكــتــفــاء  املقبل،  سبتمبر/أيلول  شهر 
والتي حصل فيها عمل كبير برأي موظفي األمم املتحدة«. 
وتوضح  املصادر أن »تلك األسباب هي التي أدت إلى انتقاد 

الواليات  الــدولــي، وال سيما توافقه مع  الفــروف للمبعوث 
ــيـــة واإلقــلــيــمــيــة عــلــى بــقــاء رئيس  املــتــحــدة والــــدول األوروبـ
الــنــظــام الــســوري بــشــار األســـد ضمن املــرحــلــة التحضيرية 
فــقــط، ومــنــع تــرشــحــه ألي انــتــخــابــات جــديــدة فــي الــبــالد«. 
ــران، مــا زالتا   مــن روســيــا وإيــ

ً
وتلفت املــصــادر إلــى أن »كـــال

االنتخابات  إلــى  املوافقة على عــدم ترشح األســد  ترفضان 
التي تلي املرحلة االنتقالية«.

في غضون ذلك، اشترط املبعوث الدولي إلى سورية، أمس 
الخميس، املــزيــد مــن الــوضــوح بشأن كيفية وقــف القصف 
ــكـــار عـــن االنــتــقــال الــســيــاســي في  الــعــشــوائــي، وبــعــض األفـ

سورية، لتحديد موعد جولة جديدة ملحادثات السالم.
وأوضــــح دي مــيــســتــورا خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
تموضع  ملــعــرفــة  مهمة  املقبلة  القليلة  »األيــــام  أن  جــنــيــف، 
الـــواليـــات املــتــحــدة وروســـيـــا بــشــأن ســـوريـــة، مــا سيساعد 
السياسية واإلنــســانــيــة«. وفي  العملية  إيــضــاح مــســار  فــي 
السياق، نقلت وكالة »فرانس برس« عن دي ميستورا قوله 
إنـــه يــتــعــن تــوفــر »مـــا يــكــفــي مــن الــدعــم ملــنــح فــرصــة كافية 
أطــراف  بن  املفاوضات  من  الثالثة  للجولة  ناجعة  لبداية 
الــنــزاع الــســوري«، ملمحًا إلــى أن »الــتــاريــخ املستهدف هو 

آب/أغسطس«، لكن من دون أن يكون حاسمًا في إمكانية 
توفر الشروط الالزمة إلجرائها في هذا املوعد. 

وبــخــصــوص مــا نــشــرتــه صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« عن 
مــقــتــرح أمــيــركــي لــخــوض عــمــلــيــات عــســكــريــة مــشــتــركــة مع 
روســـيـــا فـــي األراضــــــي الـــســـوريـــة، رفــــض املــبــعــوث الـــدولـــي 
املشتركة،  العسكرية  العملية  شــن  احــتــمــال  على  التعليق 
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه سينتظر مـــا ســيــحــصــل فـــي مــوســكــو، في 
إشــارة إلــى الــزيــارة التي بدأها وزيــر الخارجية األميركي، 

جون كيري، إلى روسيا أمس الخميس.
وكــان دي ميستورا قد اعتبر قبل أيــام، خالل زيارته روما 
إلجـــــراء مــحــادثــات مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي بــاولــو 
اتفاق  في  يكمن  في سورية  الحل  »مفتاح  أن  جينتيلوني 

بن روسيا والواليات املتحدة«.
كــمــا كـــان دي مــيــســتــورا حــاســمــًا لجهة الــتــأكــيــد أن املــســار 
سبتمبر/ شهر  بحلول  وضــوحــًا  أكثر  سيكون  السياسي 
أيلول املقبل، بقوله »نحن نقف أمام لحظة حاسمة بالنسبة 
لسورية، ولدينا بن الوقت الحالي وسبتمبر املقبل فسحة 
مـــن الـــوقـــت إليـــجـــاد صــيــغــة تــجــمــع بـــن مــكــافــحــة اإلرهــــاب 

واالنتقال السياسي«.

واشنطن، موسكو ـ العربي الجديد

ُيــشــّكــل الـــتـــوّجـــه األمـــيـــركـــي الــجــديــد 
ــا فـــي عــمــلــيــات  ــيـ لــلــتــعــاون مـــع روسـ
ــتــــركــــة ضــــــد تـــنـــظـــيـــم »الــــــدولــــــة  مــــشــ
ــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«  ــيــــة« )داعــــــــش( و»جـ اإلســــالمــ
ــا كــشــفــتــه صــحــيــفــة  فــــي ســــوريــــة، بــحــســب مــ
لرئيس  هدية  األميركية  بوست«  »واشنطن 
الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســـــد، إذ سيسهم 
النظام،  تقاتل  التي  الجماعات  إضــعــاف  فــي 
مــع تــركــيــز املــقــتــرح األمــيــركــي بــشــكــل خــاص 
على »جبهة النصرة« واملناطق التي تنتشر 
فيها، مع العلم أن الجبهة موجودة في أماكن 
مشتركة مع قوات املعارضة السورية، ليبقى 
املعارضة  إمكان تحييد فصائل  السؤال عن 

عن العمليات األميركية-الروسية.
ــن بــــوســــت«  ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وكــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة »واشــ
األميركية، عن املقترح الجديد الذي قالت إن 
وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كــيــري كــان 
مـــن املــتــوقــع أن يــنــاق مـــع الــرئــيــس الــروســي 
فــالديــمــيــر بــوتــن ووزيــــر خــارجــيــتــه سيرغي 
ــى مـــوســـكـــو أمـــس  ــ ــــالل زيــــارتــــه إلـ الفـــــــروف خـ
الخميس، وهــو مقترح قــد يــؤدي إلــى تحّول 
املتحدة في  الــواليــات  فــي استراتيجية  الفــت 
ســـوريـــة، بــمــا أنــــه ســيــوجــه مـــزيـــدًا مـــن الــقــوة 
العسكرية األميركية لضرب »جبهة النصرة«، 
التي تستهدف أساسًا قوات النظام السوري، 
عــلــى خــــالف »داعــــــــش«. ولــــم يـــنـــِف كـــيـــري ما 
املــقــتــرح، بــل اكتفى بــرفــض التعليق  ورد فــي 

عــلــيــه. كـــذلـــك امــتــنــع الــكــرمــلــن عـــن الــتــعــلــيــق 
الكرملن  باسم  املتحدث  وقــال  املقترح،  على 
ــا نــتــســلــم تــلــك  ــدمـ ــنـ ــتـــري بـــيـــســـكـــوف: »عـ ــمـ ديـ
األصــلــي وليس من  مــن مصدرها  املقترحات 
صحيفة ربما نكون قادرين على قول شيء«.

ويفتح املقترح الــبــاب أمـــام تــعــاون أكــبــر بن 
ــقــــوات الــعــســكــريــة األمـــيـــركـــيـــة والـــروســـيـــة،  الــ
البلدين. وينص  االستخبارات من  ووكــاالت 
ــتـــرح، عــلــى تـــبـــادل وتـــقـــاســـم املــعــلــومــات  ــقـ املـ
ــنـــصـــرة«،  ــول »جـــبـــهـــة الـ ــ االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـ
ــا، وتـــنـــســـيـــق  ــ ــرهـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ وأمـــــــاكـــــــن وجــــــــــود عـ
ــات الــعــســكــريــة ضــــد »داعـــــــــش«. كــمــا  ــربـ الـــضـ
ــــب األمــــيــــركــــي  ــانـ ــ ــجـ ــ يــــنــــص عــــلــــى إطــــــــــالع الـ

الــضــربــات  عــن  بعضًا  لبعضهما  والـــروســـي 
الــتــي ســيــتــم شــنــهــا. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــى 
الــخــطــوة األميركية قــد تـــؤدي إلــى تعزيز  أن 
بسورية،  اإلرهـــاب  ملواجهة  واشنطن  جهود 
إال أنها تقّدم هدية على طبق من ذهب لنظام 
األسد، الذي سيصبح في مواجهة قوات أكثر 
ضــعــفــًا بــســبــب الــقــصــف الـــروســـي األمــيــركــي. 
وبــحــســب »واشــنــطــن بـــوســـت«، فـــإن خــطــورة 
اســتــهــداف »جــبــهــة الــنــصــرة« بــاالشــتــراك مع 
قوات روسية، تتمثل في تشجيع استقطاب 
املزيد من املقاتلن، والرفع من عدد الضحايا 
ــك ســيــجــعــل الــــواليــــات  ــ املـــدنـــيـــن. كـــمـــا أن ذلـ
ــااًل لـــلـــشـــك، عــلــى  ــجــ املــــتــــحــــدة، بـــمـــا ال يـــــدع مــ

الجانب الخطأ من الثورة السورية، بالنسبة 
 عن عدم وجود 

ً
السوري. هذا فضال للشعب 

آلية إجرائية في حالة خرق بوتن أو النظام 
بها. من جهة  التزموا  التي  للبنود  السوري 
أخرى، يشّكل املقترح نقطة تحول كبيرة في 
إذ سيمّكن  الـــروســـيـــة،  األمــيــركــيــة  الــعــالقــات 
بوتن، من الحصول على ما تمناه منذ وقت 
بعيد؛ أي عالقات عسكرية أقوى مع الواليات 
املتحدة ووضع حد لعزلته الدولية، بحسب 
الــصــحــيــفــة. ولــفــتــت الــصــحــيــفــة إلــــى أن هــذه 
االعتبارات دفعت وزارة الدفاع األميركية إلى 

رفض املقترح منذ البداية.
وفي تفاصيل املقترح، فإن الهدف هو تشكيل 
بتنسيق  للسماح  »مجموعة عمل مشتركة« 
موسع بن الواليات املتحدة وروسيا لهزيمة 
ــــي ســـيـــاق  ــة الــــنــــصــــرة« و»داعـــــــــــش« فـ ــهـ ــبـ »جـ
تعزيز وقف األعمال العدائية ودعم العملية 
االنــتــقــالــيــة فـــي ســـوريـــة. وبــحــســب املــقــتــرح، 
سيقوم »املشاركان« في مجموعة العمل )أي 
الجهود  بكافة  املتحدة وروســيــا(،  الــواليــات 
بــمــا يــتــفــق مـــع نــيــة اتـــخـــاذ جــمــيــع الــتــدابــيــر 
املمكنة ملنع سقوط ضحايا من غير املقاتلن.
ــأن يـــكـــون مقر  ويـــقـــتـــرح الـــطـــرح األمـــيـــركـــي بــ
مــجــمــوعــة الــعــمــل املــشــتــركــة قــــرب الــعــاصــمــة 
ــان ضــم  ــاركــ ــتـــزم املــــشــ ــعـ ــان. ويـ ــمــ األردنـــــيـــــة عــ
خــبــراء وفــنــيــن مــن ذوي الــخــبــرة فــي مجال 
االســــتــــخــــبــــارات واالســــتــــهــــداف والــعــمــلــيــات 

الجوية في مجموعة العمل.
وكــــــــــان الــــــالفــــــت فــــــي املـــــقـــــتـــــرح األمــــيــــركــــي 

ــرة لـــلـــحـــديـــث عــن  ــيـ ــبـ ــــرات كـ ــقـ ــ تـــخـــصـــيـــص فـ
مقابل  »النصرة«،  ضد  العمليات  تفاصيل 
تقليل املعلومات حول استهداف »داعش«. 
ويـــنـــص املـــقـــتـــرح عــلــى أن يـــطـــّور الــطــرفــان 
)األمــــيــــركــــي والــــــروســــــي( حــــزمــــة مــشــتــركــة 
»الـــنـــصـــرة« فـــي إطـــار  ـــ لــــأهــــداف الــتــابــعــة لـ
على  الطرفان  ويعمل  استهدافها.  عمليات 
تــم وضعها،  التي  ــداف  األهـ التنسيق حــول 

وعـــنـــدمـــا يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــــى قـــــــرار بــشــأن 
ــاركـــن تنسيق  األهــــــــداف، يــجــب عــلــى املـــشـ
املقترحات حول كيفية قصف هذه األهداف. 
ومـــع اســتــثــنــاء الــتــهــديــدات الــوشــيــكــة، فــإن 
املــشــاركــن ســيــتــحــركــان فــقــط تــجــاه أهـــداف 
ــرة« املـــتـــفـــق عــلــيــهــا مـــســـبـــقـــًا، وفــقــًا  ــنــــصــ »الــ
العمل  التي وضعتها مجموعة  لإلجراءات 
املــشــتــركــة. وبــحــســب املــقــتــرح، فـــإن األهـــداف 

التي تتم املوافقة عليها من الطرفن سيكون 
مسموحًا باستهدافها.

أمــا عن استهداف تنظيم »داعـــش«، فجاء في 
تــبــادل  أنـــه يمكن للطرفن  املــقــتــرح األمــيــركــي 
املـــعـــلـــومـــات حــــول األهـــــــداف املــســتــقــلــة، ولــكــن 
ُيتخذ  أن  ــــش«. وينبغي  »داعـ املــتــزامــنــة، ضــد 
التنظيم وفــق اإلجـــراءات  قــرار الستهداف  أي 
الـــتـــي وضــعــتــهــا مــجــمــوعــة الــعــمــل مـــن خــالل 

القنوات القائمة، على أن يحتفظ كل من طرف 
بــحــقــه فـــي تــوجــيــه ضـــربـــات أحـــاديـــة الــجــانــب 
ضد أهــداف »داعــش« خارج املناطق املحددة، 
كي  للتعاون  بالتنسيق  الطرفان  يلتزم  فيما 
ال تــتــعــرض أي عــمــلــيــة لــالســتــهــداف مـــن ِقــبــل 
الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة ألي مــنــهــمــا أو مـــن ِقــبــل 
دفـــاعـــات الــنــظــام الــجــويــة. كــمــا نـــّص بــنــد في 
أنه  الوشيكة، على  الــتــهــديــدات  املــقــتــرح حــول 
وشيكة  تــهــديــدات  اســتــهــداف  للطرفن  يمكن 
لقواتهما إذا لم يكن من املمكن حصول اتفاق 
إلــى ذلــك، يمكن للطرفن  مسبق. وبــاإلضــافــة 
اســتــهــداف تــهــديــدات وشــيــكــة ضــد رعاياهما 
مــن كــبــار أعــضــاء مــجــلــس شــــورى »الــنــصــرة« 
واملــتــآمــريــن الــخــارجــيــن الــنــشــطــاء. وال يفوت 
ــيـــركـــي اســتــحــضــار دور لــقــوات  املـــقـــتـــرح األمـ
الــنــظــام الـــســـوري، عــبــر الــســمــاح لــهــا بالقيام 
بعمل عــســكــري بــمــا فــي ذلـــك عمليات جــويــة، 
ضد »جبهة النصرة خارج املناطق املحددة« 
معينة.  أراٍض  عــلــى  »الــنــصــرة«  اســتــولــت  إذا 
وبــحــســب املــقــتــرح، يــمــكــن لــروســيــا اســتــخــدام 
القوة الجوية للدفاع عن قوات النظام السوري 
في حال تعرضها لهجوم من قبل »النصرة«، 
إذا حصل توافق مسبق مع الواليات املتحدة.

مقابل ذلــك، يشير املقترح إلى دور مجموعة 
فــي مــراقــبــة مــســرح عمليات األنشطة  الــعــمــل 
الــجــويــة لـــقـــوات الــنــظــام الـــســـوري، عــبــر قــيــام 
ــيـــا بــجــمــع وتــقــديــم  الـــواليـــات املــتــحــدة وروسـ
ــة لــلــنــظــام.  ــة الـــجـــويـ مـــعـــلـــومـــات عــــن األنـــشـــطـ
ووفق املقترح، يجب أن ُيعطى إشعار مسبق 
ــــول الــعــمــلــيــات الــجــويــة  ملــجــمــوعــة الـــعـــمـــل حـ
إعــفــاءات.  بوصفها  بها  ُيسمح  التي  للنظام 
 على مجموعة العمل أن تكون على علم 

ّ
كما أن

غ يوميًا 
ّ
بل

ُ
بأهداف النظام الجوية، ويجب أن ت

لطيران  ترتيبات  أي  حــول  تغييرات  أي  عــن 
ــًا إضــافــيــة،  الـــنـــظـــام. ويـــضـــع املـــقـــتـــرح شـــروطـ
النظام في أماكن محددة،  منها حظر طيران 
»النصرة«،  فيها  تتركز  التي  املناطق  تشمل 
واملـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــكـــون فــيــهــا املـــعـــارضـــة هي 
املهيمنة مع احتمال وجود »النصرة«. كما أن 
على روسيا أن تقّدم إشعارًا مسبقًا حول كل 

العمليات الجوية للنظام.

ريان محمد

ــه يـــتـــم وضـــع  ــ عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـ
اللمسات األخيرة التفاق جديد تحت إشراف 
الروس بن اإليرانين و»جيش الفتح«، الذي 
يــســيــطــر عــلــى مــديــنــة إدلـــــب. ووفـــقـــًا ملــصــادر 
في  املــحــاصــرة  فــي مضايا  مطلعة  معارضة 
ريـــف دمــشــق، يــقــضــي االتـــفـــاق بـــإخـــراج عــدد 

عادل األحمدي

شهد اليمن تطورات متسارعة، خالل اليومن 
املــاضــيــن، فـــي مــحــاولــة إلنـــقـــاذ مــفــاوضــات 
الكويت التي كان املبعوث األممي إلى اليمن 
اليوم  الشيخ أحمد قد حــدد  إسماعيل ولــد 
الجمعة موعدًا الستئنافها، فيما لم يتضح 
موقف الحكومة اليمنية بشكل حاسم حتى 
الوقت  الخميس. وفــي  أمــس  ســاعــات مساء 
الذي كان مصدر في الرئاسة اليمنية يقول، 
لوكالة »فرانس برس«، إن »موقف الحكومة 
هــو عــدم املــشــاركــة حتى تفي األمــم املتحدة 
بالتزاماتها بتنفيذ القرار 2216«، في تأكيد 
على تمسك الحكومة بالضمانات الواضحة 
الـــتـــي تــطــالــب بــهــا الـــحـــكـــومـــة، كــــان مــصــدر 
خــلــيــجــي يــعــلــن فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة 
 أن اســتــئــنــاف املــــشــــاورات ســيــكــون الــســبــت 

كحد أقصى.
عــلــى املــقــلــب اآلخــــــر، بــــدا أمــــس أن تــحــالــف 
 بـــالـــحـــوثـــيـــن والـــرئـــيـــس 

ً
ــــالب مـــمـــثـــال ــقـ ــ االنـ

املخلوع علي عبد الله صالح يريد تصوير 
للمشاركة  استعدادًا  األكثر  أنــه  على  نفسه 
في املشاورات في توقيتها. وبعد لقاء نادر 
جمع املبعوث األممي إلى اليمن، إسماعيل 
ــد، بـــالـــرئـــيـــس املـــخـــلـــوع،  ــمــ ولـــــد الـــشـــيـــخ أحــ
ــالـــح، خــــالل زيــــــارة األول  عــلــي عــبــدالــلــه صـ

ي مضايا والزبداني إلى 
َ
من مسلحي مدينت

إدلب، في حن تبسط قوات النظام سيطرتها 
عــلــى مــضــايــا بــالــكــامــل، ويـــفـــرض حـــزب الــلــه 
وسهلها.  الــزبــدانــي  على  سيطرته  اللبناني 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وتـــقـــول هــــذه املـــصـــادر لــــ
الــذي تم بن اإليرانين وجيش   »االتــفــاق 

ّ
إن

بــإخــراج 50 مسلحًا  الفتح والـــروس، يقضي 
من مضايا مع عائالتهم، سّماهم النظام، إذ 
ال يقبل أن يجري معهم مصالحة، إضافة إلى 
مــن يــرغــب مــن املقاتلن أو األهــالــي الــخــروج 
نحو إدلــب، في حن يصدر عفو رئاسي عن 
ــن، على 

ّ
جميع املــوجــوديــن فــي مــضــايــا وبــق

أن يــدخــل الــجــيــش الـــســـوري إلــيــهــمــا ويــكــون 
املـــســـؤول الــوحــيــد عــنــهــمــا«. وتــلــفــت إلــــى أن 
»حـــزب الــلــه هــو حاليًا املــســؤول املــبــاشــر عن 
حــصــار كــل مــن مــضــايــا، وبــقــن، والــزبــدانــي. 
ــوال الــفــتــرة املــاضــيــة املـــشـــرف على  ــ ــان طـ ــ وكـ
والفوعة،  األربــع؛ كفريا،  املــدن  اتفاق  تطبيق 
ومضايا، والزبداني، الذي ُعقد بن اإليرانين 
ــان تــدخــل  ــه كــ ــاسـ وجـــيـــش الـــفـــتـــح، وعـــلـــى أسـ
مــســاعــدات إنسانية إلــى املـــدن، ويــتــم إخــراج 

مصابن أو أشخاص بتوقيت متطابق«.
وتــشــيــر املـــصـــادر إلـــى أن »االتـــفـــاق يتضمن 
ــن الـــجـــيـــش  ــ ــة أوضـــــــــــاع املـــنـــشـــقـــن عــ ــويــ تــــســ
اإللزامية  العسكرية  الخدمة  عن  واملتخلفن 
والطالب الذين خسروا دراستهم«. وتضيف 

إلـــى صــنــعــاء، غـــادر وفـــد شــريــكــي االنــقــالب 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، مــتــجــهــًا إلــــى الــكــويــت 

الستئناف املشاورات.
في هذا السياق، يؤكد مصدر سياسي يمني 
»الــعــربــي  ــقـــالب، لـــ مــرافــق لــوفــد تــحــالــف االنـ
الجديد«، أن »املبعوث األممي إسماعيل ولد 
الــشــيــخ أحــمــد غــــادر صــنــعــاء بصحبة وفــد 
الجماعة وحلفائها، متوجهًا إلى العاصمة 
إلى  الطريق،  في  كمحطة  مسقط،  العمانية 
الــكــويــت، الــتــي سيكون الــوفــد وولـــد الشيخ 
ــيــــوم، بــمــا يعني  أحـــمـــد حـــاضـــريـــن فــيــهــا الــ

الحضور باملوعد املتفق عليه مسبقًا.
وينّوه املصدر إلى أنه »ُعقد، مساء األربعاء، 
لـــقـــاء جــمــع أعـــضـــاء مـــن وفـــــدي الــحــوثــيــن 
ــالـــح بـــاملـــبـــعـــوث األمــــمــــي، جـــرى  وحــــــزب صـ
خــاللــه االتـــفـــاق عــلــى اســتــئــنــاف املـــشـــاورات 
فــي مــوعــدهــا«. مــن دون أن يذكر وجــود أي 
نقاشات حــول ضمانات أو إجـــراءات لبناء 
ــان مـــن املـــتـــوقـــع أن يــطــرحــهــا ولــد  الـــثـــقـــة، كــ
ضوء  على  االنقالبين،  على  أحمد  الشيخ 
لقائه الرئيس، عبدربه منصور هــادي، في 
العاصمة السعودية الرياض، يوم الثالثاء.

ــعـــت مــــغــــادرة الــحــوثــيــن وحــلــفــائــهــم  ووضـ
صــنــعــاء وتــوجــهــهــم الســتــئــنــاف املــحــادثــات 
في موعدها، الجانب الحكومي في موضع 
حرج، إذ جاءت هذه الخطوة، خالفًا ملا حدث 

 »االتــفــاق ينص كذلك 
ّ
املــصــادر ذاتــهــا إلــى أن

ــلـــى خـــــــروج مــــن تـــبـــقـــى فــــي الــــزبــــدانــــي مــن  عـ
مقاتلن ومدنين، والذين يبلغ عددهم 120 
شخصًا تــقــريــبــًا، إلـــى مــديــنــة إدلــــب، لتصبح 
املــديــنــة وسهلها وجـــزء مــن ســهــل عــن حــور 
تحت سيطرة حــزب الــلــه«. وأعــربــت املصادر 
الــزبــدانــي مصير  أن تلقى  عــن مخاوفها مــن 
الــقــصــيــر، إذ مــنــع الــحــزب أهــلــهــا مــن الــعــودة 
إلـــيـــهـــا، خــصــوصــًا أن اجــتــمــاعــًا جـــــرى، قبل 
املسلحة  املعارضة  من  قــيــادات  بن  أسابيع، 
وحزب الله في املنطقة، قال فيها األخير إنه 
الزبداني دمًا ولن يتنازل عن هذه  دفع ثمن 

املدينة«، وفقًا للمصادر.
وتــداولــت تسريبات، قبل شهر، حــول وجود 
اتفاق بن اإليرانين و»جيش الفتح«، يقضي 
بـــإخـــراج أهــالــي الــزبــدانــي، ومــضــايــا، وبقن 
إلــــى إدلــــــب، وجـــلـــب أهـــالـــي الـــفـــوعـــة وكــفــريــا 
بــداًل عنهم، األمــر الــذي قوبل بحملة واسعة 
ــرفـــــض لــتــغــيــيــر الـــواقـــع  ــ ــار والـ ــكـ ــنـ ــتـ ــن االسـ مــ
تطبيق  دون  حــال  مــا  للمنطقة،  الديمغرافي 

االتفاق حينها.
ويــفــيــد نـــاشـــطـــون مـــن الـــزبـــدانـــي أن »حـــزب 
وقــراره  الفعلي،  الحاكم  هــو  املنطقة  فــي  الله 
يعلو كل القرارات، إذ يتولى حصار املناطق 
بــاملــطــلــق، ويــتــاجــر بــإدخــال املــــواد الــغــذائــيــة، 
ويــبــيــعــهــا لــلــمــنــظــمــات اإلنـــســـانـــيـــة بــأســعــار 

في جوالت سابقة، حن كان االنقالبيون هم 
من يتخلف عن املوعد املحدد الستغالل ذلك 

بوضع شروط في الساعات األخيرة.
في هذا اإلطار، شهدت العاصمة السعودية 
الــــريــــاض، يــــوم األربــــعــــاء وأمــــس الــخــمــيــس، 
ــقـــاءات معلنة وغير  ولـ دبــلــومــاســيــًا  حــراكــًا 
معلنة في إطار جهود استئناف املفاوضات. 
القائم بأعمال سفارة  لقاًء مع  وعقد هــادي 
والقائم  رايلي،  ريتشارد  املتحدة،  الواليات 
بأعمال سفارة بريطانيا أندرو هنتر، ولقاًء 
 مع سفير فرنسا لدى اليمن، جان 

ً
منفصال

مــــارك غـــروجـــان، والــتــقــى مــجــمــوعــة ســفــراء 
ـــ18 املــهــتــمــة بـــشـــؤون الــيــمــن، الــتــي  ــ ــدول الـ ــ الـ
ــة الــعــضــويــة  ــمـ تـــضـــّم الــــــدول الــخــمــس الـــدائـ
فــي مــجــلــس األمــــن، ودول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، واالتحاد األوروبي، ودواًل أخرى.

وفــي حن أكــد موقع وكالة األنــبــاء اليمنية 
ــاءات  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ أن  الــــحــــكــــومــــيــــة،  بـــنـــســـخـــتـــهـــا 

ــام الــحــصــار  ــ ــرز أيـ ــ خــيــالــيــة، إذ بــيــع كــيــلــو الـ
الخانق بـ120 ألف ليرة سورية، في حن يبلغ 
ســعــره الــرســمــي أقــل مــن 500 لــيــرة ســوريــة«، 

وفقًا للناشطن.
وحــــــــاول الـــــــــروس، ســـابـــقـــًا، الـــتـــدخـــل بــمــلــف 
ــقــــوات  ــل الــ مـــضـــايـــا والـــــزبـــــدانـــــي، قـــبـــل تــــوغــ
سورية  فــي  العسكرية  بالعمليات  الروسية 
ــي،  ــروســ الــ الـــســـفـــيـــر  زار  إذ  ــــي،  ــــاضـ املـ ــام  ــعــ الــ
ألكسندر كينشاك، منطقة قريبة من مضايا 
وتــحــدث بــالــهــاتــف مــع أحـــد قــــادة املــعــارضــة 
ويــرى  تفلح حينها.  لــم  أن جــهــوده  إال  فيها 
مــتــابــعــون أن هــنــاك صــراعــًا إيــرانــيــًا روســيــًا 
حـــول الــنــفــوذ فــي ســـوريـــة، إذ يــعــمــل الـــروس 
اإليــرانــي في سورية، وعدم  النفوذ  لتحجيم 
إطــالق يدهم بــأي صـــراع، وبــدا ذلــك واضحًا 
ــن الـــتـــحـــركـــات املـــيـــدانـــيـــة، كما  فـــي الـــعـــديـــد مـ
جـــرى فــي مــعــارك جــنــوب حــلــب، إضــافــة إلــى 
بروز النفوذ اإليراني عبر املليشيات املوالية 
لـــلـــنـــظـــام. وتـــشـــهـــد كــــل مــــن مـــضـــايـــا، وبـــقـــن، 
والـــزبـــدانـــي حــصــارًا خــانــقــًا، مــنــذ نــحــو عــام، 
األلغام  وآالف  بالحواجز  إحاطتها  تمت  إذ 
إضافة إلى القناصن، ما تسبب بموت أكثر 
من 65 شخصًا من جــراء مضاعفات الجوع، 
ــى الـــعـــديـــد مـــن األشــــخــــاص الــذيــن  ــة إلــ ــافـ إضـ
اعتقالهم  تــم  أو  أصــيــبــوا  أو  فــقــدوا حياتهم 

أثناء محاولتهم الخروج من املدينة.

السالم  جــهــود  حــول  تــرّكــزت  الدبلوماسية 
ودعــم جهود األمــم املتحدة، ذكــرت مصادر 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الرئاسة  من  قريبة 
ــراف الــغــربــيــة تــضــغــط عــلــى الــجــانــب  ــ ــ »األطـ
الحكومي، للعودة إلى املشاورات مع تقديم 
ــانـــات الــتــي  تــطــمــيــنــات بـــخـــصـــوص الـــضـــمـ

تطالب بها الحكومة«.
وكــان ولــد الشيخ أحمد قد بــدأ اجتماعاته 
فــي صــنــعــاء، األربـــعـــاء، بلقاء هــو األول من 
ــه، وجــمــعــه بــالــرئــيــس املـــخـــلـــوع، علي  نـــوعـ
عــبــدالــلــه صــالــح، فــي مــقــّر حـــزب »املــؤتــمــر«، 
ــار مــوجــة مــن االنــتــقــادات من  ــر الـــذي أثـ األمـ
الناشطن والسياسين املؤيدين للشرعية، 
الذين اعتبروا اللقاء خرقًا لقرارات مجلس 
األمـــــن ذات الــصــلــة بــالــيــمــن، الـــتـــي تــفــرض 
 
ً
ــالـــح وتـــعـــتـــبـــره مــعــرقــال عـــقـــوبـــات عـــلـــى صـ

للتسوية.
مطلعة  سياسية  مصادر  تكشف  ملا  ووفقًا 
ــإن لــقــاء  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فـ ـــ بـــالـــحـــزب لـ
هادي وولد الشيخ أحمد »ترّكز حول شرح 
املبعوث الدولي لجهوده في سبيل إنجاح 
واللقاءات  األممية  واملقترحات  املــشــاورات 
بــهــذا الـــصـــدد. فـــي املـــقـــابـــل، أبــــدى الــرئــيــس 
ــة بـــتـــأكـــيـــده الــــتــــجــــاوب مــع  ــرونــ ــلـــوع مــ املـــخـ
جهود األمــم املتحدة، وركــز على العقوبات 

املفروضة بالقرارات الدولية«.

يشّكل المقترح 
نقطة تحّول 

بالعالقات األميركية 
الروسية )جويل 

صمد/فرانس برس(

تمتد المرحلة التحضيرية، 
بحسب التصور األممي، 

إلى 6 أشهر

صالح أكد لولد الشيخ 
أحمد جاهزية الحزب 
الستئناف المشاورات

تكشف مصادر عن 
اتفاق جديد بين اإليرانيين 

و»جيش الفتح«، بإشراف 
روسي، ستكون مضايا 

والزبداني ساحته

وصول مقاتلين إلى إدلب بعد االتفاق األول )عمر قدور/فرانس برس(

استبق رئيس النظام السوري، بشار األسد، اللقاء األميركي الروسي ليعلن 
السلطة.  ترك  يتحدث معه عن  لم  بوتين،  الروسي فالديمير  الرئيس  أن 
لتلفزيون »إن.بي.سي نيوز« األميركي، عند سؤاله عما إذا كان  وأضاف 
الروسي سيرغي الفروف، قد تحدثا معه عن  الخارجية  أو وزير  بوتين 
انتقال سياسي، أنه »لم تصدر منهما قّط كلمة واحدة في هذا الشأن«. 
إليَّ كرجل  التاريخ  كما حاول األسد تبرير جرائمه، قائًال  »أتمنى أن ينظر 

حمى بلده من اإلرهاب«.

رئيس النظام يبرر جرائمه

علمت »العربي الجديد« أن الوفد العراقي، الذي زار 
م رئيس النظام السوري، بشار األسد، 

ّ
دمشق، سل

رسالة خطية من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، 
)الصورة(،  وبحث سبل إعادة ربط بغداد بدمشق 

بريًا، بعد عامني ونصف العام من قطع الطريق 
البري، إثر سيطرة »داعش« على األنبار، واملعارضة 
السورية على البوكمال،  على أن تتولى »املليشيات 

املوالية إليران، وحزب الله والنظام، تنفيذ الخطة«.

د رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم )الصورة( 
ّ
أك

ه لن يكون هناك أي تغيير في العالقات التركية 
ّ
أن

السورية دون تغيير نظام بشار األسد، مشددًا في 
الوقت نفسه، على رفض معادلة تخيير العالم بني 

نظام األسد وتنظيم »داعش«. وقال يلدريم، في 
برنامج حواري بثته شبكة »بي بي سي« البريطانية، 

إن »من تسّبب في إيجاد داعش هو موقف األسد، 
وشكل إدارته للبالد وقتله ملواطني بالده«.

مباحثات 
لربط دمشق 

ببغداد

تركيا 
على موقفها 

من النظام

SCOOPللحدث تتمة...
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زيارات الغنوشي الخارجية  دبلوماسية تتخطى العقائدتظاهرات بغداد اليوم: مخاوف من صدامات رغم التطمينات

45
سياسة

  شرق
      غرب

»أحرار الشام« 
تنفي المشاركة في 

معركة المالح

الرسمي  العسكري  املتحدث  أوضح 
ــو يــوســف  ــرار الـــشـــام، أبــ ــ لــحــركــة أحــ
حسابه  على  تغريدات  في  املهاجر، 
مــن  أول  ــر«،  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »تـ ــي  ــ فـ ــمــــي  الــــرســ
ــرار الــشــام لم  أمــس األربــعــاء، أن »أحـ
ــــاح شــمــال  تــنــســحــب مـــن مــعــركــة املـ
ــا لــم  ــهــ مـــديـــنـــة حـــلـــب الــــســــوريــــة ألنــ
، ألن القادة العسكريني 

ً
تشارك أصا

رأوا أن نسبة النجاح ضعيفة جدًا«، 
ــــك ردًا عــلــى اتـــهـــامـــات نــاشــطــني  وذلـ
ــائـــل  ومــــــراقــــــبــــــني بــــانــــســــحــــاب فـــصـ
حاصر  التي  املناطق  مــن  املعارضة 

فيها النظام حلب.
)العربي الجديد(

»داعش« يسقط طائرة 
حربية في دير الزور

ــنـــت »وكـــــالـــــة أعـــــمـــــاق« الــتــابــعــة  ــلـ أعـ
ــة«،  ــ ــيــ ــ ــــامــ ــم »الــــــــدولــــــــة اإلســ ــيـ ــنـــظـ ــتـ لـ
)داعش(، أمس الخميس، أن مقاتلي 
في  حربية  طائرة  أسقطوا  التنظيم 
ديـــر الـــــزور، شــرقــي ســـوريـــة. وقــالــت 
الوكالة، إن الطائرة املقاتلة من نوع 
فــوق سماء  »مــيــغ« 21، كانت تحلق 
جبل الثردة جنوب مدينة دير الزور، 

عندما أسقطها مقاتلو التنظيم.
)العربي الجديد(

خطة إسرائيلية إلخالء 
مستوطنات حدودية

ــــة »مــــــــعــــــــاريــــــــف«،  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــحـ ذكــــــــــــــرت صـ
أعـــضـــاء لجنة  أن  الــخــمــيــس،  أمــــس 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة واألمــــــــــــــــــن، الــــتــــابــــعــــة 
للكنيست، ناقشوا مخططات إجاء 
ســـكـــان 93 مــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة 
قريبة مــن حــدود غــزة، فــي الجنوب، 
وتلك القريبة من الحدود مع لبنان، 
أعالي  فــي  كــريــات شمونة  بما فيها 
الجليل، وسديروت في النقب. وأعلن 
رئــيــس الــجــبــهــة الــداخــلــيــة فـــي قسم 
العمليات فــي جــيــش االحـــتـــال، بــار 
كوهني، أن الخطة التي أطلق عليها 
اسم »مسافة آمنة« تعتمد على بدء 
املستوى  إقـــرار  مــن لحظة  12 ساعة 
الــســيــاســي لــتــنــفــيــذهــا، بــاعــتــبــارهــا 
ــــواًل عـــســـكـــريـــا يــتــم  ــــوكـ ــــروتـ لـــيـــســـت بـ
الــعــمــل بــه وفـــق أوامــــر عــســكــريــة، بل 

هي بحاجة لقرار سياسي. 
)العربي الجديد(

االحتالل يواصل 
حصار الخليل

أصــــــيــــــب شـــــــــاب فـــلـــســـطـــيـــنـــي ظـــهـــر 
ــــس، الــخــمــيــس، بـــرصـــاص جــنــود  أمـ
إســرائــيــلــيــني عــنــد حـــاجـــز عــســكــري 
إســــرائــــيــــلــــي قــــــرب مـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط، 
شــمــالــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، ووصــفــت 
قوات  قامت  ثم  بالخطيرة،  إصابته 
محاولته  بزعم  باعتقاله،  االحــتــال 
طعن جندي. إلى ذلك، أّكدت مصادر 

أغلقت،  االحــتــال  »قــــوات   
ّ
أن محلية 

أمس، املدخل الشمالي ملدينة الخليل 
الجورة، باملكعبات  في منطقة رأس 
الوحيد  املتنفس  وهـــو  اإلســمــنــتــيــة، 
ــالــــي بــعــدمــا  الـــــذي كــــان يــســلــكــه األهــ

أغلقت كافة املداخل األخرى«.
)العربي الجديد(

تحركات تضامنية مع 
األسير بالل كايد

ــــرى  ــــؤون األسـ ــيـــس هــيــئــة شــ ــد رئـ ــ أكـ
واملــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، عــيــســى 
قـــراقـــع، أمــــس الــخــمــيــس، أن الــهــيــئــة 
ــل  ــائــ ــرســ ــن الــ ــ ــــت مـــجـــمـــوعـــة مــ ــهـ ــ وجـ
الداخلية إلى قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية  والرئاسة  الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة 
ودبلوماسي  سياسي  بحراك  للبدء 
الــعــالــم، لتفعيل قــضــيــة األســيــر  فـــي 
املــضــرب عــن الــطــعــام مــنــذ 30 يــومــا، 
كــايــد، والضغط على إسرائيل  بــال 
ــــراج عــنــه. كما  إلنــهــاء مــعــانــاتــه واإلفـ
دعا مجلس منظمات حقوق اإلنسان 
إلــى  الــخــمــيــس،  أمـــس  الفلسطينية، 

اإلفراج الفوري عن األسير.
)العربي الجديد(

ــقــــرر أن تــشــهــد الـــســـاعـــات املــقــبــلــة فــي  مــــن املــ
بـــغـــداد تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة مـــنـــاوئـــة لــرئــيــس 
الوزراء حيدر العبادي، بدأ يتوافد للمشاركة 
الجنوبية  املحافظات  سكان  من  اآلالف  فيها 
 عن 

ً
والــوســطــى مــن الــعــراق إلــى بــغــداد، فــضــا

أتــبــاع زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر 
الــــعــــراقــــي وذوي ضــحــايــا  ــدنــــي  املــ والـــــحـــــراك 
الــتــفــجــيــرات اإلرهــابــيــة األخــيــرة الــتــي أوقــعــت 

مئات القتلى والجرحى.
ويطالب املتظاهرون رئيس الحكومة بالقضاء 
على الفساد وإحالة املتورطني بملفات فساد 
بعيدة  حكومة  وتشكيل  الــقــضــاء  إلــى  كبيرة 
عن املحاصصة الحزبية والطائفية. ولم تفلح 
مـــحـــاوالت الــعــبــادي بــإقــنــاع الــصــدر بتأجيل 
الـــتـــظـــاهـــرة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا مــنــذ منتصف 
»مليونية«  تكون  بــأن  املاضي وطالب  الشهر 
العراقية إلى  القوات  الفساد. وعمدت  القتاع 
إغاق أربعة جسور رئيسية في بغداد تربط 
الــكــرخ بالرصافة وعــدد مــن الــشــوارع  جانبي 

تونس ـ صالح الدين الجورشي

فـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــغــمــس فــيــه كـــل األحــــزاب 
تواصل  املحلي،  الشأن  في  تقريبا  التونسية 
قـــيـــادة »حـــركـــة الــنــهــضــة« جــهــودهــا مـــن أجــل 
واإلقليمية،  الدولية  عاقاتها  ترتيب  إعــادة 
وذلك تحت عنوان »الدبلوماسية الشعبية«. 
فــي هـــذا الــســيــاق، قـــام زعــيــم الــحــركــة الشيخ 
راشد الغنوشي بثاث زيارات لكل من فرنسا 
والــســعــوديــة والــجــزائــر، وســط تــســاؤالت عن 

السبب والتوقيت. 
الـــزيـــارات فــقــد جــــاءت في  لــتــوقــيــت  بالنسبة 
الوقت املناسب، ألن تونس تمّر حاليا بظرف 
صــعــب، مــمــا جعلها مــصــدر قــلــق لــــدول عــدة 
تاريخية  وعــاقــات  حيوية  مصالح  تربطها 
مــعــهــا. لـــذلـــك فــــإن مـــن مــصــلــحــة هــــذه الــــدول 
االستماع لوجهة نظر طرف أساسي، يشارك 

فعليا في صناعة السياسات داخل تونس.
ــعــتــبــر بـــاريـــس مـــن أكــثــر 

ُ
ــدد، ت فـــي هــــذا الــــصــ

املؤدية إلى ساحة التحرير التي ال تبعد عن 
مــن كيلومتر  أكــثــر  الــخــضــراء  املنطقة  أســــوار 
 القرارات األخيرة الصادرة عن 

َ
واحد. ولم تلق

الــعــبــادي صـــدى واضــحــا فــي تــهــدئــة الــشــارع 
الــــعــــراقــــي والــــبــــغــــدادي عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
القيادات  مــن  عـــددًا  أقـــال  إذ  التفجيرات،  عقب 
األمنية والعسكرية ووافق على استقالة وزير 

الداخلية محمد الغبان.
وأصدر العبادي أمس الخميس قرارًا بتعيني 
قــائــد جــديــد لــقــيــادة عــمــلــيــات بــغــداد املــشــرفــة 
على ملف األمن في العاصمة، هو اللواء الركن 
ــاد مكتب  جــبــار جــلــيــل عــبــد الــحــســني، كــمــا أفــ
رئــيــس الــحــكــومــة. والـــلـــواء عــبــد الــحــســني أحــد 
أبرز املقربني من مليشيات »الحشد الشعبي« 
مــا يفتح بــاب الــتــســاؤالت واســعــا حــول شكل 
وطــبــيــعــة املــلــف األمـــنـــي فـــي الــعــاصــمــة ودور 
 في 

ً
ــا املــتــصــاعــد أصـــــا ــفـــوذهـ املــلــيــشــيــات ونـ

بــغــداد. ومــن املــرجــح أن يــشــارك فــي تظاهرات 
التيار الصدري، الذي وصل إلى  اليوم، زعيم 
النجف. وقال  آتيا من  الثاثاء املاضي  بغداد 
الصدر في تصريحات له أمس إن »التظاهرة 
ــة الــتــحــريــر  ــوم الـــجـــمـــعـــة فــــي ســــاحــ ـــ ســـتـــتـــم يـ
ــتـــداء على  وســتــكــون ســلــمــيــة«، رافـــضـــا أي اعـ
األجـــهـــزة األمــنــيــة مــن قــبــل املــتــظــاهــريــن. وعــدَّ 
الصدر كل شخص يخل باألمن في العاصمة 
ــــداء الــزي  بــأنــه »مــلــعــون«، داعــيــا إلـــى عـــدم ارتـ
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــتـــظـــاهـــرات ومـــنـــع املــظــاهــر 
املسلحة فيها، مضيفا: »إن قدومي إلى بغداد 
الــعــاصــمــة«. كما  هــو رســالــة اطمئنان لسكان 
ــدد عــلــى أن »بــــغــــداد يــجــب أن تـــكـــون آمــنــة  شــ
ومستقرة ويجب الحفاظ على دماء أهاليها«.

عـــدد مــن الــقــيــادات األمــنــيــة الــعــراقــيــة، وقـــادة 
الــشــعــبــي«. وأكـــد مصدر  »الــحــشــد  مليشيات 
ــداد، أن  ــغــ ــبــ فــــي قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات الـــجـــيـــش بــ
للتجول  حظرًا  فرضت  »الحشد«،  مليشيات 
ــلــــى األشــــــخــــــاص واملـــــركـــــبـــــات فـــــي مــعــظــم  عــ
الــعــراقــيــة. وأوضـــح املصدر  أحــيــاء العاصمة 

العواصم الغربية التي تملك ماٍض غير مريح 
مـــع »الـــنـــهـــضـــة«، عــلــمــا أن فــرنــســا اســتــقــبــلــت 
سابقا عددًا كبيرًا من الاجئني السياسيني في 
كــانــوا ماحقني  اإلســامــيــني، عندما  صفوف 
أي  تسليم  ورفضت  السابق،  النظام  قبل  من 
منهم، على الرغم من محاوالت الضغط التي 
أن  إال  سابقا،  التونسية  السلطات  مارستها 
ذلــــك لـــم يــؤثــر عــلــى الـــعـــاقـــات الــوثــيــقــة الــتــي 
العابدين  زين  بالرئيس  باريس  تربط  كانت 
بــن عــلــي. وهـــي الــعــاقــة الــتــي اســتــمــرت حتى 
تلك  السقوط. وخــال  قبل  األخيرة  اللحظات 
ــان الــغــنــوشــي مــمــنــوعــا مـــن دخـــول  الـــفـــتـــرة كــ
اتفاق ســري بني  الفرنسي، بناًء على  الــتــراب 
نظامي البلدين. كما تعاملت باريس وال تزال 
مــع الـــواقـــع الــســيــاســي الــتــونــســي، بكثير من 
الحذر منذ الثورة )2010(، وكانت حكومتها 
الـــوحـــيـــدة فـــي الــعــالــم الـــتـــي وّجـــهـــت تــحــذيــرًا 
انتخابات  فــي  فــوزهــا  بعد  للحركة،  مــبــاشــرًا 

املجلس الوطني التأسيسي.
وقــــد تــعــامــلــت قـــيـــادة »الــنــهــضــة« بــكــثــيــر من 
الوقوع في  بت 

ّ
الشأن، وتجن هــذا  الهدوء في 

أزمــة سياسية مــع أهــم دولــة حليفة لتونس. 
وهو سلوك سياسي ذكي أخذته الدبلوماسية 
الفرنسية بعني االعتبار، وقامت في ضوء ذلك 
بتعديل التعامل تجاه الحركة، التي تحّولت 
التنظيمية  وقدراتها  الشعبي  وزنها  بفضل 
إلـــى العـــب أســـاســـي فـــي الــســاحــة الــتــونــســيــة. 
ترحيبا خاصا  الغنوشي  لقي  السبب  ولهذا 
تــحــاورت معه  التي  من قبل كل الشخصيات 

في فرنسا.
للغنوشي كمحاولة  األخــيــرة  الــزيــارة  وتأتي 

في اتجاه بناء الثقة، وتكشف أيضا عن حجم 
التقارب الذي ُسّجل بني الطرفني. 

أما الزيارة الثانية التي فاجأت الكثر، فتخّص 
االســتــقــبــال الـــودي الـــذي حظي بــه الغنوشي 
مــن قــبــل الــعــاهــل الــســعــودي املــلــك ســلــمــان بن 
عبد العزيز، مشاركا في إحدى والئم اإلفطار 
بالرياض في شهر رمضان األخير. واملعروف 
ــّرت  ــ ــــاض، مـ ــريـ ــ ــالـ ــ ــــات »الــــنــــهــــضــــة« بـ ــــاقـ أن عـ
التقدير«  »ســـوء  نتيجة  مــتــعــددة،  بــعــواصــف 
مــن قــبــل قــيــادة الــحــركــة فــي بــعــض املــحــطــات 

الصعبة التي مرت بها السعودية.
ــارســـت »الــنــهــضــة«  ــع الــعــلــم أنــــه عــنــدمــا مـ مـ
الـــحـــكـــم أدركـــــــت أهـــمـــيـــة الـــعـــاقـــات مــــع دول 
السابقة  الخليجية  الــجــولــة  ورغـــم  الخليج، 
ــام بــهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي حينه  الـــتـــي قــ
حــمــادي الــجــبــالــي إلـــى الــســعــوديــة، إال أنها 
لـــم تــثــمــر ســيــاســيــا، ولــــم تــحــقــق املــصــالــحــة 
الــتــي كــانــت تــرغــب فــيــهــا الــحــركــة. بــعــد ذلــك 
تــســفــر عن  أن  مـــن دون  املــــحــــاوالت  تـــكـــررت 
ها 

ّ
تلقا التي  الحفاوة  لكن  ملموسة،  نتيجة 

 بــوضــوح عــلــى أن املــيــاه قد 
ّ

الــغــنــوشــي تــــدل
بـــــدأت تـــعـــود إلــــى مــجــاريــهــا بـــني الــطــرفــني. 

الصداقة  ألن  مختلفة،  الحالة  الــجــزائــر،  فــي 
بالرئيس  الغنوشي  تربط  التي  الشخصية 
ــة،  عــبــد الـــعـــزيـــز بــوتــقــلــيــقــة، قــديــمــة وراســـخـ
الــزيــارات املتتالية للعاصمة  وهــو ما يفّسر 
»النهضة«،  رئيس  بها  قــام  التي  الجزائرية 
الغربي مهّمة  العاقة بالجار  أن  يــرى  الــذي 
ــنــــي لــتــونــس  ــرار األمــ ــقــ ــتــ جـــــدًا لـــضـــمـــان االســ

ولتجربة االنتقال السياسي.
وفـــي كــل هـــذه الـــزيـــارات هــنــاك ثـــاث مــحــاور 
ــا بــشــكــل  ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــلــــى إثـ ــنــــوشــــي عــ ــغــ حـــــــرص الــ
إن  أواًل،  دبـــلـــومـــاســـيـــة.  بــطــريــقــة  أو  صـــريـــح 
حــركــة »الــنــهــضــة« حـــزب مـــســـؤول، وحــريــص 
عــلــى تعميق الــتــعــاون مــع الــــدول األســاســيــة 
استراتيجية.  عاقات  بتونس  تربطها  التي 
فالغنوشي حريص على ترسيخ ثقة األطراف 
الــدولــيــة فــي شخصه وفــي حركته، وذلــك من 
أجل توفير غطاء إقليمي ودولــي للحزب في 

ظرف عاملي هش وغير مستقر.
ــلـــى أهــمــيــة  ــيـــد عـ ــتـــأكـ املــــحــــور الـــثـــانـــي هــــو الـ
التونسية ضمانا  االنــتــقــالــيــة  الــتــجــربــة  دعـــم 
الــبــاد، وحتى ال تتحول إلــى دولة  الستقرار 
مرتبط  »النهضة«  مستقبل  ألن  ذلــك  فاشلة. 
عــضــويــا بــنــجــاح الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي في 
الــثــالــث فمتعلق بإيصال  الــبــاد. أمــا املــحــور 
اإلقليمية، وفي  لها عاقة باألوضاع  رسائل 
مقدمتها كــل مــا مــن شــأنــه أن يــســاعــد ليبيا 
أصبح  فالغنوشي  أزمتها.  من  الخروج  على 
مقصودًا  مرجعا  األزمـــة  هــذه  استفحال  منذ 
ــراف الــلــيــبــيــة، ســــواء تــلــك الــتــي  ــ مـــن قــبــل األطــ
أو  األيديولوجية،  املرجعية  في  معه  تشترك 

غيرها من بقية مكونات الطيف الحزبي.

وشـــهـــدت بـــغـــداد أمــــس اســتــعــراضــا مــشــتــركــا 
ــد الـــشـــعـــبـــي« والـــجـــيـــش  ملـــلـــيـــشـــيـــات »الــــحــــشــ
ألسلحة  عـــرض  عمليات  تخللته  الــحــكــومــي، 
أميركية  غالبيتها  ومدرعات  ودبابات  ثقيلة 
وروسية بحضور العبادي. ويخشى مراقبون 
للمليشيات  الــعــلــنــي  االســـتـــعـــراض  يــكــون  أن 
بــأســلــحــتــهــا الــثــقــيــلــة بــمــثــابــة صــــورة جــديــدة 
لـــوضـــع الـــعـــراق املــســتــقــبــلــي فـــي ظـــل تــصــاعــد 
ــوات إيــرانــيــة وأخـــــرى عــراقــيــة مـــن أحـــزاب  دعـــ
هيئة  إلــى  الشعبي«  »الحشد  بتحويل  دينية 

شبيهة بالحرس الثوري اإليراني.
ــي ســـاعـــة مـــبـــكـــرة مــن  ــراض فــ ــعــ ــتــ وبــــــدأ االســ
ــردوس إلــــى  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــس مـــــن ســــاحــــة الـ ــ صــــبــــاح أمـ
ــداد، وحـــضـــره  ــ ــغـ ــ ــــط بـ ســــاحــــة الـــتـــحـــريـــر وســ

املليشيات  عــنــاصــر  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ
ســيــطــروا عــلــى نــقــاط الــتــفــتــيــش الــقــريــبــة من 
مــكــان االســـتـــعـــراض وســـط بـــغـــداد، وقــطــعــوا 
عددًا من الطرق والجسور، خشية استهداف 
ــى االســـتـــعـــراض.  ــذيـــن حـــضـــروا إلــ قـــادتـــهـــا الـ
ــد املـــتـــحـــدث بـــاســـم مــلــيــشــيــات  مـــن جــهــتــه، أكــ
»الحشد الشعبي« يوسف الكابي، أن الحظر 
ــاء لــتــأمــني  ــــس، جــ ــــرض فـــي بـــغـــداد أمـ ـ

ُ
ــــذي ف الـ

االســـتـــعـــراض الـــعـــســـكـــري، مــشــيــرًا فـــي بــيــان 
مقتضب إلى قطع بعض الطرق في العاصمة 
الــــعــــراقــــيــــة. وانـــتـــقـــد عـــضـــو تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
العراقية محمد املشهداني، حضور العبادي 
إلى استعراض املليشيات، معتبرًا في حديث 
ل 

ّ
يمث الحضور  »هــذا  أن  الجديد«  »العربي  لـ

دعــــمــــا واضــــحــــا لـــلـــجـــمـــاعـــات الــــخــــارجــــة عــن 
وحذر  العراقية«.  الحكومة  قبل  من  القانون 
مـــن »اخــتــطــاف بـــغـــداد«، مـــن ِقــبــل مليشيات 
»الحشد الشعبي«، مشيرًا إلى أن املليشيات 
تولت األمن في العاصمة العراقية بشكل شبه 
كامل منذ ليلة أمس األول األربعاء، وفرضت 
التجوال. من جهتهم، قال سكان  حظرًا على 
»العربي الجديد«، إن الخشية من  محليون لـ
والخوف من  الجمعة  اليوم  األمني  االنفات 
في  كما  الخضراء  املنطقة  اقتحام  سيناريو 
املــرات السابقة أو حدوث اشتباكات، دفعهم 
لــقــرار الــبــقــاء فــي مــنــازلــهــم واالســتــعــداد ألي 
انفات متوقع. يأتي ذلك في وقت يشير فيه 
مراقبون إلى أن إبعاد شبح تنظيم »داعش« 
عن بغداد تسبب بظهور الخافات الشيعية-

الشيعية على السطح بشكل واضح.
عثمان...

تآكل قيادات 
»داعش«

استحقاقات 
النهضة 
الداخلية

غالبية مؤسسي التنظيم الحالي، عملوا مع 
تنظيم »القاعدة في باد الرافدين«، بزعامة 
ـ 2006(، قبل  الــزرقــاوي )1966  أبــو مصعب 
أن تــتــطــور جملة مــن الـــظـــروف، الــتــي بــّدلــت 
ــدة« كــتــنــظــيــم،  ــاعــ ــقــ قــنــاعــاتــهــم بــتــنــظــيــم »الــ
مسهمة في والدة »دولة العراق اإلسامية« 
ــتــل في 

ُ
بــزعــامــة أبـــو عــمــر الــبــغــدادي، الـــذي ق

بكر  أبــــو  لــُيــنــتــخــب   ،2010 أبـــريـــل/نـــيـــســـان 
البغدادي خليفة له، بمبايعة معظم قياديي 
أبــريــل   9 فــي  ثــم  التنظيم، ال جميعهم.  هـــذا 
»الـــدولـــة  عـــن والدة  الـــبـــغـــدادي  أعــلــن   ،2013
اإلسامية في العراق والشام« )داعش(، بعد 
 )2011( السورية  الــثــورة  انطاق  من  عامني 

املطالبة بالحرية وتغيير النظام الحاكم.
قــيــادات بــــارزة وأســمــاء كــثــيــرة أســهــمــت في 
تــأســيــس هــــذا الــتــنــظــيــم، الــــذي ُيـــعـــّد األكــثــر 

»النهضة«، بوضوح،  بّينه املؤتمر العاشر لـ
قوته  لم تتحّدد  تيار جديد،  وعكس وجــود 
مستقبل  حــول  أسئلة حقيقية  يــطــرح  بــعــد، 
»الــــحــــركــــة« ومـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الـــغـــنـــوشـــي، 
ويطمح ألن يكون على قرب من مواقع القرار 
ص ما يسّميه »إدارة الزعيم 

ّ
وجزء منه، ليقل

إلى إدارة املؤسسة«.
لكن املطالبة بإضفاء مزيد من الديمقراطية 
كــانــت   

ْ
ــة«، وإن ــهـــضـ ــنـ »الـ مـــؤســـســـات  داخــــــل 

مـــشـــروعـــة، فــإنــهــا تــعــكــس صـــــراع مـــواقـــع ال 
الــبــارزة  الشخصيات  تستعد  إذ  فــيــه،  لــْبــس 
في »الحركة« إلى مرحلة جديدة من الحياة 
»النهضة«  أصبحت  تــونــس،  فــي  السياسية 
تــمــثــل جــــزءًا مــهــمــا مــنــهــا. ويــســعــى عـــدد من 
إيجاد  إلــى  والــحــركــيــة  التاريخية  الــقــيــادات 
موقع له في القرار النهضوي، والقيام بدور 
فــي هــذا املشهد الــجــديــد، يــرى أنــه يمر أواًل 

عبر التقليص من سلطات الزعيم. 
وليست هذه الخافات بالجديدة أيضا، بل 
ولـــدت مــبــاشــرة بــعــد الــثــورة التونسية عــام 
»الــحــركــة«،  إعــــادة تشكيل  بــدايــة  مــع   ،2011
ــتـــدت فـــي فـــتـــرة الــحــكــم الـــتـــي قــادتــهــا  ــم اشـ ثـ

عثمان المختار

لــم يكن اإلعـــان عــن مقتل املسؤول 
الــعــســكــري، الـــــذراع الــيــمــنــى لزعيم 
تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش( 
أبــــو عــمــر الــشــيــشــانــي، بــمــعــارك فـــي مــديــنــة 
الشرقاط العراقية، يوم األربعاء، وفقا لبيان 
صادر عن وكالة »أعماق«، التابعة للتنظيم، 

أمرًا عاديا.
فــقــد فــتــح هــــذا اإلعـــــان الـــبـــاب واســـعـــا على 
قياداته  مــن  ى 

ّ
تبق ومــن  التنظيم،  مستقبل 

قياديا،   44 مجموعهم  البالغ  مؤسسيه،  أو 
غالبيتهم عــراقــيــون وســـوريـــون. كــمــا شــّرع 
اإلعــــان الــبــاب واســعــا عــلــى قـــدرة »داعـــش« 
ــاء، وحــتــى  ــقــ ــبــ ــذا الــ ــ ــاء، ومـــــــدة هــ ــقــ ــبــ ــلـــى الــ عـ
تـــوقـــعـــات بــنــهــايــة صــفــحــتــه، خــصــوصــا أن 

تونس ـ وليد التليلي

ــــورى  ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس شـ ــــل اجــ ــأّجـ ــ تـ
حركة النهضة التونسية الذي كان 
أن ينعقد نهاية األسبوع  ُيفترض 
املاضي، إلى يوم غد السبت على أن تستمر 
ــد،  لُينظر  ــ أعــمــالــه حــتــى يـــوم بــعــد غــد األحـ
فـــي بــعــض الــقــضــايــا الـــهـــامـــة الـــتـــي تخص 
ــــن بــيــنــهــا انـــتـــخـــاب املــكــتــب  ــة«، ومـ ــركــ ــحــ »الــ
التنفيذي، واألمني العام للحركة، باإلضافة 
إلــــى الـــوضـــع الــســيــاســي الـــعـــام فـــي الـــبـــاد، 
وتطورات املشهد في مسار حكومة الوحدة 

الوطنية.
وتـــــبـــــدو هـــــــذه الــــنــــقــــاط فـــــي جــــــــدول أعــــمــــال 
ها ستشكل 

ّ
أن باعتبار  »النهضة« مصيرية، 

النقاط الخافية  استمرارًا للجدل حول أهم 
الـــتـــي شــهــدهــا مــؤتــمــر »الـــحـــركـــة« الــعــاشــر 
حـــول اخــتــيــار املــكــتــب الــتــنــفــيــذي، ومـــا رافــقــه 
مــن خــاف كبير بــني تــيــاَريــن داخـــل الــحــزب، 
انــتــهــى بــحــســمــه لــصــالــح زعـــيـــم »الـــحـــركـــة« 
األخــيــر، بصعوبة،  وتمّكن  الغنوشي.  راشــد 
مــن إقــنــاع املــشــاركــني فــي املؤتمر بتفويضه 
ــة« الخــــتــــيــــار املـــكـــتـــب  ــهــــضــ ــنــ »الــ ـــ ــيــــس لــ كــــرئــ
التنفيذي وعرضه على الشورى، بعدما كان 
تــيــار قــوي داخـــل »الــحــركــة« يــدعــو النتخاب 

املكتب التنفيذي بالكامل.
ــذا الــــجــــدل لــــم يــنــتــه بـــعـــد، بــــل تـــزايـــد  ــ لـــكـــن هـ
بعد انــتــخــاب رئــيــس مجلس الــشــورى، عبد 
ــم الــــهــــارونــــي، ويـــتـــواصـــل بــمــنــاســبــة  ــكـــريـ الـ
التنفيذي  املكتب  لتركيبة  الغنوشي  عــرض 
الـــذي اخــتــاره أمـــام الــشــورى، بما قــد يعكس 
ــراع الـــخـــفـــي، وانــعــكــاســه  رؤيـــتـــه لـــهـــذا الــــصــ
عــلــى مستقبل »الـــحـــركـــة«. غــيــر أن األطــــراف 
املــقــابــلــة ال تـــريـــد لـــهـــذه املــنــاســبــة أن تــكــون 
الــجــديــدة،  التشكيلة  لتقديم  تقليدية  حلقة 
بالتزامه  بالوفاء  »النهضة«  زعيم  وتطالب 
ــام املـــؤتـــمـــر، وتــقــديــم رؤيـــتـــه اإلصــاحــيــة  ــ أمـ
إلدارة »الحركة«. كما تطالب هذه املجموعة، 
الــتــي أصــبــحــت تــشــكــل تــيــارًا حقيقيا داخــل 
ــة إضــافــيــة على  ــ »الـــنـــهـــضـــة«، بــإضــفــاء درجـ
به  والــخــروج  النهضوي،  الــقــرار  ديمقراطية 
مما تصفه »املركزية املفرطة واحتكاره لدى 
إدارة الحركة«، بحسب أحد قيادّيي النهضة 

»العربي الجديد«. لـ
ولم يكن هذا الحديث مفاجئا أو جديدًا، فقد 

الحديث.  التاريخ  مر  على  وتطرفا  خطورة 
القمع  آلــة  وتغذيته  تشكيله  فــي  وســاهــمــت 
الذي  الطائفي،  واإلقــصــاء  والتنكيل  والقتل 
مــارســه الــنــظــامــان الــعــراقــي والـــســـوري على 
النفوذ  مدى السنوات املاضية، وزاد عليها 

اإليراني.
وفي 19 سبتمبر/أيلول 2014، بدأ »داعش« 
يــكــســب اهــتــمــامــا دولـــيـــا، بــعــد بـــدء الـــغـــارات 
الــعــراق، إثــر إعان  الجوية على مواقعه في 
ــات املــتــحــدة الـــحـــرب عــلــى الــتــنــظــيــم،  الــــواليــ
وتــشــكــيــل تــحــالــف دولــــي لـــم تــجــد عـــنـــاًء في 
ــة،  جــمــع شــركــاء لــه بــلــغ مــجــمــوعــهــم 67 دولـ
بـــني مـــشـــاركـــة فــعــلــيــة فـــي الــقــصــف الــجــوي 
والعمليات العسكرية، وبني داعم بالتدريب 

والتسليح. 
عــددًا  التنظيم  فــقــدان  إلـــى  العمليات  وأدت 
ــة واملـــيـــدانـــيـــة،  ــيـ ــه الـــروحـ ــاداتـ ــيـ كــبــيــرًا مـــن قـ
ــــي الـــقـــصـــف األمـــيـــركـــي  مــعــظــمــهــم ســـقـــط فـ
ــانـــي عـــلـــى أهـــــداف  ــطـ ــريـ ــبـ أو الـــفـــرنـــســـي والـ
العراق وســوريــة، بعد  التنظيم في  ومعاقل 
أن أصـــبـــحـــت حــــدودهــــمــــا قــطــعــة مــفــتــوحــة 
التنظيم  كــســر  بــعــد  بــعــضــا،  عــلــى بعضهما 

ــلـــة الـــتـــرويـــكـــا )حـــركـــة  »الــــحــــركــــة« فــــي مـــرحـ
الــنــهــضــة، واملـــؤتـــمـــر مـــن أجــــل الــجــمــهــوريــة، 
ــقــــراطــــي مـــــن أجــــــل الــعــمــل  ــمــ والـــتـــكـــتـــل الــــديــ
ــلـــت مـــع االنــتــخــابــات  والــــحــــريــــات(، وتـــواصـ

التشريعية والرئاسية األخيرة.
ويكشف أحد القياديني البارزين في »الحركة« 
ــنـــاك اخـــتـــافـــات  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـ ـــ لـ
واضــحــة فــي تقدير املــوقــف والـــقـــرارات التي 

لــلــحــدود بـــني الــبــلــديــن واإلعــــــان عـــن وفـــاة 
حــدود سايكس بيكو )اتفاق ترسيم حدود 
العربي بني فرنسا وبريطانيا  املشرق  دول 

في العام 1916(.
شّكل 

ُ
ت التي  التنظيم،  قــيــادات  مقتل  ويفتح 

رأس الـــهـــرم أو الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا فـــي إدارتــــه 
ــتــــســــاؤالت حـــول  وتـــحـــركـــاتـــه، جــمــلــة مــــن الــ
على  الفعلية  وإمكانيته  التنظيم  مستقبل 
تأمني قادة جدد، أو أن ذلك بداية انهياره أو 
انتهاء صفحته من تنظيم بأراٍض معلومة، 
إلى خايا وجيوب متفرقة تسترجع أوراق 
التي عمل بها »القاعدة« بالعراق  السنوات 

إبان االحتال األميركي للباد.
ب كثر كابوس والدة الجيل 

ّ
في املقابل، يتجن

ــا بــعــد »داعـــــــش«، بــعــد سلسلة  الــخــامــس مـ
الـــتـــطـــور فـــي الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة الــتــي 
 2003( والجهاد«  التوحيد  »جماعة  بـ بــدأت 
ـ 2004(، و»قاعدة الجهاد في باد الرافدين« 
الــعــراق اإلسامية«  ـ 2006(، و»دولـــة   2004(
)2007 ـ 2013(، و»الدولة اإلسامية بالعراق 
اآلن(.  وحــــتــــى   2013( )داعـــــــــش(  والـــــشـــــام« 
بــالــتــالــي يــتــوقــع كــثــر، فــي أن »يــكــون الجيل 
الجديد أكثر شراسة وتطّرفا من التنظيمات 
األخـــرى، وهــو ما يدفع إلــى املطالبة بعاج 
جذري ألسباب التجنيد والتطرف، متمثلة 
 ســيــاســي جـــذري وإنــهــاء آلـــة القمع 

ّ
فــي حـــل

بـــالـــعـــراق  ــمــــارس  تــ الـــتـــي  ــتـــل  ــقـ والـ واإلذالل 
وإيـــــــران، عــلــى يـــد الــنــظــامــني هـــنـــاك وبــدعــم 

مباشر من إيران«.
ووفقا ملعلومات »العربي الجديد« فإن أبرز 
القيادات التي ساهمت في تأسيس التنظيم، 
تلت خال 

ُ
الحالي، وق الى وضعه  وإيصاله 

ب 
ّ
امللق الحيالي،  املعارك، هي كل من فاضل 

إسماعيل  الخراساني، وعدنان  بأبو مسلم 
ــب بــأبــو عــبــدالــرحــمــن الــبــيــاوي، 

ّ
نــجــم، املــلــق

ــو مـــهـــنـــد الــــســــويــــداوي،  ــ ــار أبــ ــ ــبـ ــ ووالــــــــي األنـ
ووالــي نينوى، رضــوان حمدون أبــو طالب، 
عبدالباسط  والشيخ  جــرنــاس،  بأبو  ب 

ّ
امللق

ــاري، ووالـــــــي الـــفـــلـــوجـــة أبـــــو زهـــــراء  ــ ــــصــ األنــ
ب 

ّ
امللق الــزيــدي،  منصور  ونعمان  املحمدي، 

الله، وتارخان  لدين  الناصر  بأبي سليمان 
الشيشاني،  عمر  بأبو  ب 

ّ
امللق باتيراشفيلي 

ومصطفى عــبــدالــرحــمــن أبـــو عـــاء الــعــفــري، 
ــب بــأبــو أنــس، 

ّ
ــاد بــشــار الــســامــرائــي املــلــق وأيـ

ب بأبو 
ّ
ويونس سالم حسني الجبوري، امللق

وإبراهيم  الشمري،  شيحان  وأيــوب  حمزة، 
ب 

ّ
الــطــويــل املــتــيــوتــي، وحــســن املــصــري امللق

بأبو الــحــارث )مــصــري(، وصــاح مصطفى 
الخليلي )فلسطيني(،  قره باش، وأبو علي 
الجرجري، وصــادق جعفر،  وفــارس يونس 
ــن، ونــبــيــل الــجــبــوري  ــديــ ـــب بـــصـــاح الــ

ّ
املـــلـــق

تل في عام 2015 
ُ
ب بأبو سياف، الذي ق

ّ
امللق

بـــإنـــزال جـــوي أمــيــركــي فـــي ديـــر الـــــزور. كما 
تل آخرون أقل مكانة منهم داخل التنظيم، 

ُ
ق

ويقّدر عددهم بنحو 60 قياديا، على درجات 
ــيـــادات عــســكــريــة ومــيــدانــيــة  مــتــفــاوتــة بـــني قـ

ووالة بلدات ومدن مختلفة.
وحــــول ذلـــك يــقــول ضــابــط رفــيــع فــي ديـــوان 
الـــعـــراقـــيـــة  الــــــدفــــــاع  وزارة  ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
اآلن  »الحديث يدور  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
حول مدى إمكانية التنظيم استياد قيادات 
تلت، وما هي 

ُ
جديدة، تكون بوزن تلك التي ق

احتمالية أن تكمل القيادات الجديدة نظرية 
ــنـــف. فــاألعــنــف دائـــمـــا مـــا يــكــون قــيــادي  األعـ

جديد، يكون أكثر دموية من السابق«.
القيادات  تلك  »مقتل  أن  الضابط  ويضيف 
ســيــكــون لـــه أثــــر بـــالـــغ عــلــى عــمــل الــتــنــظــيــم 
ونشاطه، واستمرار الضغط عليه، سواء من 
القوات  مــن  أو  املتحدة وحلفائها  الــواليــات 
العراقية املشتركة، سيكون له نتائج كبيرة 
التنظيم  تفّكك  املحتمل  لكن من غير  طيبة، 
أو انقسامه، فهو قادر على توفير القيادات«.
من جانبه يقول الخبير بشؤون الجماعات 
»العربي الجديد«، إن  لـ املسلحة، فؤاد علي، 
»الشيء الذي ال يفهمه كثر هو اعتقادهم أن 
مقتل قيادات داعش أو أي تنظيم مشابه له، 
سيعطي نتائج سريعة أو يؤدي بالضرورة 

إلى تفّكك وضعف التنظيم«.

نتجت عنه طيلة هــذه الــســنــوات. ويــذّكــر أن 
الـــقـــيـــادات لـــم تــكــن مــتــفــقــة بــعــد االنــتــخــابــات 
ــى الـــتـــي ربــحــتــهــا »الـــنـــهـــضـــة«، إذ كــان  ــ األولــ
الباد  رئــاســة  »النهضة«  تسلم  أن  ُيفترض 
لــرئــيــس الــحــكــومــة املــؤقــتــة فـــي ذلــــك الــحــني، 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي، كــمــا وعــدتــه بــذلــك. 
لكن التحالفات التي أفرزتها االنتخابات مع 
حزبي التكتل واملؤتمر، وابتعاد األمني العام 
الــســابــق لــلــحــزب الــجــمــهــوري، أحــمــد نجيب 
ــادت إلـــى اختيار  الــشــابــي عــن »الــنــهــضــة«، قـ

حليف جديد هو املنصف املرزوقي.
ــار هــو  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ ــادي أن ذلــــــــك  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ الــ ويــــــؤكــــــد 
إلــــى والدة حــزب  أدى  الـــــذي  األهـــــم  الــســبــب 
ــونـــس« وتــشــكــيــل املــشــهــد الــحــالــي،  »نــــــداء تـ
ــا مــن  ــكــ ــتــــرويــ ــد إقــــصــــاء »الـــنـــهـــضـــة« والــ ــعـ بـ
ــرار الـــخـــاف  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ ــّدد عـ ــ ــشـ ــ الـــحـــكـــم. ويـ
حــــول الـــخـــيـــارات املـــوالـــيـــة، خــصــوصــا بعد 
قــيــاديــة  انــتــخــابــات 2014. وتـــؤكـــد مـــصـــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه كان  فــي »النهضة« لـــ
لها  »الــنــهــضــة« مرشحا  تقترح  أن  ُيــفــتــرض 
مرشحا  تساند  أو  الــرئــاســيــة،  لانتخابات 
من أصــوات الثورة، مثل املــرزوقــي، أو أحمد 
نــجــيــب الـــشـــابـــي، أو مــصــطــفــى بــــن جــعــفــر. 
مــان كمنافسني  ُيــقــدَّ ــيـــران كــانــا  وهــــذان األخـ
الــثــانــي، على  الــــدور  فــي  شــرســني للسبسي 
ــذاك،  ــ عــكــس املــــرزوقــــي، وفــــق الــتــســريــبــات آنـ
وأمام  أمامهما  الطريق  الغنوشي قطع  لكن 
الجبالي،  حــمــادي  األســبــق  الحكومة  رئيس 
الــــذي اســتــقــال لــهــذا الــســبــب. وتــضــيــف هــذه 
املصادر أنه بعد الدور األول من االنتخابات 
الرئاسية، عقدت »النهضة« 24 اجتماعا في 
املحافظات التونسية الـ24، واتفقت أغلبيتها 
املــرزوقــي في سباقه مع  تأييد  املطلقة على 
ـــح الغنوشي  الــســبــســي. لــكــن مـــرة أخـــرى رجَّ
الرغم من أن معظم قواعد  الثاني، على  ة 

ّ
كف

»النهضة« دعمت املرزوقي.
ال تجيب بوضوح  »الحركة«  قيادات  بعض 
ــربـــي الـــجـــديـــد« عــــن دور  ــعـ »الـ ـــ ــديـــث لـ فــــي حـ
ــنــــوشــــي فـــــي اتـــــخـــــاذ بــــعــــض الــــــقــــــرارات  ــغــ الــ
الحاسمة منفردًا، مثل قبول الحوار الوطني 
وما نتج عنه من قــرارات سياسية، ساهمت 
في إبقاء »الحركة« من بني األحــزاب األولــى 
في الباد، وشريكا أساسيا في الحكم وفي 
ــزءًا مــهــمــا مـــن املــعــادلــة  ــ ــقـــرار الــوطــنــي، وجـ الـ
الــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة. وال تنكر بــعــض هــذه 
ــرارات كــانــت خــيــارات  ــقــ الـــقـــيـــادات أن تــلــك الــ
صائبة، لكنها تشدد على أن إدارة االئتاف 
مع »نداء تونس« أو مع السبسي كان يمكن 
أن تكون لها نتائج أفضل من دون توضيح 
شكل هذه اإلدارة أو طبيعة النتائج املنتظرة.

لــكــل هــــذه األســـبـــاب مــجــتــمــعــة حـــاولـــت هــذه 
ــادالت داخــــل  ــ ــعــ ــ ــّيـــر مــــن املــ الــــقــــيــــادات أن تـــغـ
ــيــــم مــن  الــــزعــ تـــقـــلـــيـــص دور  املــــؤتــــمــــر، عـــبـــر 
تأثير  لكن  التنفيذي،  مكتبه  انتخاب  خــال 
الغنوشي في قواعده بقي قويا، ونجح في 
يريده،  الــذي  املنعطف  نحو  املؤتمر  توجيه 
على الرغم من أنه قاد إلى والدة تيار جديد، 
ال يمكن أن يتجاهله )الغنوشي( في تركيبة 
مــكــتــبــه الـــتـــنـــفـــيـــذي الــــجــــديــــد. ووفــــقــــا لــهــذه 
يقنع  أن  الغنوشي  على  سيكون  الــقــيــادات، 
أمينه العام الجديد، الذي سيختاره بنفسه، 

بالصاحيات التي سيمنحه إياها.
اإلعامي  الــدور  إلــى  ذاتها  القيادات  وتلّمح 
واالستعراضي الذي يقوم به رئيس مجلس 
الــــشــــورى الـــجـــديـــد عــبــد الـــكـــريـــم الـــهـــارونـــي، 
مرجحة أن يقود إلى تصادم مع الغنوشي، 
على الرغم من أنه جرى دعمه من طرف تيار 
الــغــنــوشــي نــفــســه لــقــطــع الــطــريــق أمــــام عبد 
ف على أنه من قادة 

ّ
اللطيف املكي، الذي يصن

هذا التيار املعارض الجديد.

شهدت بغداد أمس استعراضًا للمليشيات والجيش الحكومي )علي محمد/األناضول(

)Getty( تأثير الغنوشي في قواعد الحركة بقي قويًا

تبدي القوات العراقية ارتياحًا لخسائر »داعش« )معاذ الدليمي/فرانس برس(

تتساقط قيادات 
»داعش« في اآلونة 

األخيرة على وقع 
تراجع التنظيم 

ميدانيًا، وسط طرح 
سيناريوهات جديدة 
حول مستقبله، في 

ظّل مقتل العديد 
من قادته، وأبرزهم 
أبو عمر الشيشاني. 
ومن السيناريوهات 

المطروحة، قدرة 
التنظيم على تأمين 

قياديين جدد

يحسم رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، تركيبة المكتب 
المقبلين،  اليومين  لـ»الحركة«، خالل  العام  التنفيذي  وتسمية األمين 

في ظّل انقسام القيادات  حول قضايا عدة
قضيةالحدث

تأمين بدائل لتعويض 
الخسائر أم نهاية قريبة؟

حسم تركيبة المكتب 
التنفيذي واختيار األمين العام

تحليلتقرير

مقتل 26 
قياديًا بعامين

ووفقًا للمعلومات، 
سواء من إعالنات »داعش« 
أو تقارير دوائر االستخبارات 

الغربية، فإن 26 قياديًا 
من التنظيم قضوا خالل 
العامين الماضيين، من 

بينهم 21 بواسطة القصف 
الدولي على معاقل 

التنظيم، وواحد فقط 
بإنزال جوي في سورية 

في 2015.

ُقتل نحو 60 من قيادات 
»داعش« العسكرية 

والميدانية والوالة

تسعى بعض 
القيادات إلى إيجاد 

موقع لها في القرار

غالبية قياديي داعش 
الحاليين عملوا مع أبو 

مصعب الزرقاوي

عمدت القوات العراقية 
إلغالق أربعة جسور 

رئيسية في بغداد

جاءت الزيارات في 
وقت تمّر فيه تونس 

بظرف صعب

مطالبة بإضفاء مزيد 
من الديمقراطية داخل 

مؤسسات الحركة

تشهد بغداد اليوم 
الجمعة تظاهرات 

يُتوقع أن يشارك فيها 
اآلالف، رفضًا للفساد 

وللمطالبة بتشكيل 
حكومة جديدة، وسط 
تخّوف من انفالت أمني

في وقت حساس 
سياسيًا بالنسبة لتونس، 

زار رئيس »حركة النهضة« 
راشد الغنوشي  ثالث 

دول، هي فرنسا 
والسعودية والجزائر
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سياسة

  شرق
      غرب

هوالند: فرنسا ستكثف
ضرباتها ضد »داعش«

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي فــرنــســوا 
هوالند )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
مباشرة  تلفزيونية  مــنــاظــرة  خــال 
ــيـــة  ــانـ ــثـ عـــبـــر الـــقـــنـــاتـــن األولـــــــــى والـ
بـــمـــنـــاســـبـــة عــــيــــد االســــــتــــــقــــــال، أن 
قـــررت تكثيف حربها ضد  »فــرنــســا 
الــدولــة االســامــيــة )داعـــش(  تنظيم 
في العراق وسورية«. وقال هوالند: 
داعـــش، ونضربه  نهاجم  أن  »يــجــب 
في  الفرنسي  الرئيس  وأكــد  بــقــوة«. 
آخــر مساهمة له في احتفاالت عيد 
ــه الــرئــاســيــة  ــتــ االســـتـــقـــال فــــي واليــ
بــاده  أن  املقبل،  الــعــام  تنتهي  التي 
ــدا مــــن املــســتــشــاريــن  ــزيــ ســـتـــرســـل مــ
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــن ملـــــســـــاعـــــدة ال

العراقية في حربها ضد التنظيم.
)العربي الجديد(

تركيا ُتحّذر من تحّول
الحرب السورية لعالمية

ــم الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــاسـ أفـــــــــاد املــــتــــحــــدث بـ
ــان قـــــورتـــــوملـــــوش،  ــمــ ــعــ الــــتــــركــــيــــة، نــ
أمــــس الــخــمــيــس، أنــــه »فــــي حــــال لم 
الــســوريــة  إيـــجـــاد حـــل للقضية  يــتــم 
 عهد الحروب بالوكالة، 

ّ
الراهنة، فإن

ــة الــــشــــرق  ــقـ ــطـ ــنـ الـــــتـــــي تــــشــــهــــدهــــا مـ
ــة،  ــ ــوريـ ــ ــن سـ ــ ــا مــ ــ ــــاقـ ــــطـ األوســـــــــــــط، انـ
ــيـــجـــد مــــن يـــثـــيـــرون  ســـتـــنـــتـــهـــي، وسـ
هــذه الــحــروب، أنفسهم وســط حرب 
إقــلــيــمــيــة قـــابـــلـــة ألن تــصــبــح حــربــا 
عاملية الحــقــا«. وجـــاءت تصريحات 
قــورتــوملــوش هـــذه، فــي كلمة ألقاها 
لـــدى مــشــاركــتــه فــي افــتــتــاح املؤتمر 
الثقافية  والسياحة  لإلعام  الدولي 
بــواليــة قونية وســط تــركــيــا. وحــول 
السياسة التركية تجاه املنطقة، أّكد 
قــورتــوملــوش أن »بـــاده بـــدأت بفتح 
ــال الـــتـــطـــورات  ــيـ صــفــحــة جــــديــــدة حـ

املحيطة بها«.
)األناضول(

ليبيا: نجاة وزير الدفاع من 
محاولة اغتيال

ــــي حـــكـــومـــة  ــا وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع فــ ــجــ نــ
الـــوفـــاق الــلــيــبــيــة، املـــهـــدي الــبــرغــثــي، 
من محاولة اغتيال تعرض لها ليل 
األربعاء الخميس في بنغازي. وقال 
لـ  الـــدفـــاع  مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن وزارة 
نجا  البرغثي  إن  الجديد«  »العربي 
»من محاولة اغتيال بواسطة سيارة 
من  خروجه  اثناء  انفجرت  مفخخة 

مقر الكتيبة 2014 في بنغازي«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تـــواصـــل الـــقـــوات 
الليبي  الرئاسي  للمجلس  التابعة 
ــار املـــعـــاقـــل األخــــيــــرة لــتــنــظــيــم  حـــصـ
»الدولة اإلسامية« )داعــش(، وسط 
أحــكــمــت سيطرتها  أن  مــنــذ  ســــرت، 
املدينة  ومناطق  أحــيــاء  معظم  على 

سرت الشهر املاضي. 
)العربي الجديد(

عبوة ناسفة بسيناء
تقتل مجنّدًا

د مصري، أمس الخميس، 
ّ
تل مجن

ُ
ق

ــر انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة بــمــدرعــة  إثـ
أمــــنــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة الــــشــــيــــخ زويـــــد 
بمحافظة شمال سيناء، شرق مصر. 
وأفــــــادت مـــصـــادر قــبــلــيــة أن »عــبــوة 
نــاســفــة انــفــجــرت بــمــدرعــة عسكرية 
أثناء مداهمات أمنية جنوب مدينة 
الشيخ زويد، مما أدى ملقتل مجند، 
تّم نقل جثته إلى مستشفى العريش 

العسكري«. 
)العربي الجديد(

لبنان: بري يتمّسك 
باتفاق الطائف

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري )الصورة(، أمس الخميس، 
يــزال  الــطــائــف )1989( ال  أن »اتــفــاق 
األفضل لتطبيقه وإعان االلتزام به 
«. واعــتــبــر بــري خــال افتتاح 

ً
كــامــا

اليوم  ــرابــي،  ت ـ ـ االغ االقتصاد  مؤتمر 
الــخــمــيــس، أن »االتـــفـــاق لــيــس قــرآنــا 
، لكن ليس هناك أفضل 

ً
وال إنجيا

لــذا علينا تطبيقه، وهــذا  اآلن،  منه 
كام نهائي«.

)العربي الجديد(

مخاوف من انهيار 
اتفاقية السالم التي 

أنهت الحرب

تشهد جوبا عقب 
إعالن وقف إطالق النار 

هدوءًا هشًا

جنوب السودان 
واختبار الدم

الخرطوم ـ العربي الجديد

تــاريــخ  بـــن يــولــيــو/تــمــوز 2011 
إعـــان انــفــصــال جــنــوب الــســودان 
الــســودان وبــن يوليو/تموز  عن 
2016 مــوعــد انــــدالع االشــتــبــاكــات األخــيــرة 
ميارديت  سلفاكير  الرئيس  مناصري  بــن 
ــوات، لم  ــنــ ونـــائـــبـــه ريـــــاك مـــشـــار، خــمــس ســ
الـــســـودان من  قــيــاديــو جــنــوب  يتمكن فيها 
ــلـــى الـــســـلـــطـــة حــتــى  ــاتـــهـــم عـ تـــطـــويـــق خـــافـ
بـــاتـــت الـــدولـــة عــلــى حـــافـــة الـــعـــودة لــلــحــرب 
األهــلــيــة، بــعــد تــوالــي الـــهـــزات الــتــي تضرب 
عها األفرقاء 

ّ
اتفاقية السام الشامل التي وق

تحت   2015 أغــســطــس/آب  فــي  الجنوبيون 
ضغوط دولية وأفريقية. 

ويبدو وقف إطاق النار املعلن بعد أيام من 
املــواجــهــات الــتــي شهدتها جــوبــا وأســفــرت 
ونــزوح  والجرحى  القتلى  آالف  عن سقوط 
من  الــرغــم  على  للغاية،  آخــريــن، هشا  آالف 
إعان طرفي النزاع االلتزام به، لكن الخروق 
الــتــي طــاولــتــه، إضــافــة إلـــى مــســارعــة الـــدول 
اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة لــســحــب رعــايــاهــا من 

نذر بقرب العودة للحرب.
ُ
جوبا، عوامل ت

ــرى مــراقــبــون أن الـــتـــطـــورات فـــي جــنــوب  ويــ
السودان، أكدت فشل األفرقاء الجنوبين في 
تنفيذ اتفاقية السام، وأن إعان انهيارها 
ــات وشـــيـــكـــا، مــرجــحــن أال يــعــود  رســمــيــا بــ
مشار إلى جوبا من مخبئه، ومتوقعن أن 
تعلن سلطات جوبا عن خطوات تصعيدية 
بشكل أحــادي خال الفترة املقبلة. ويعتبر 

ستبعد 
ُ
ل في الحكومة الجديدة، كما ست

َّ
ُيمث

عنها مجموعة املعتقلن العشرة، باستثناء 
شخصيات داخــل املجموعتن نجح جناح 

سلفاكير في استقطابها.
الـــخـــطـــوات إذا ما  ــــرى مــحــلــلــون أن تــلــك  ويـ
دخل الباد في فترة صعبة، ال 

ُ
حصلت ست

الــســام،  اتفاقية  ســقــوط  تعني  أنــهــا  سيما 
ــعـــور الــــــذي يـــنـــتـــاب بــعــض  ــن الـــشـ  عــ

ً
فـــضـــا

التي  الدينكا  قبيلة  هيمنة  بــشــأن  القبائل 
قــرار  إلـــى  بالنظر  مــيــارديــت،  إلــيــهــا  ينتمي 
تقسيم الواليات واستقطاع أراضــي بعض 
ــي الــديــنــكــا، وهــي  ــ الــقــبــائــل وضــمــهــا ألراضـ
الــقــضــيــة نــفــســهــا الـــتـــي أشــعــلــت حـــربـــا في 
مدينة واو، حيث ثارت قبائل الفرتيت ضد 
القتلى  الحرب آالف  تلك  فت 

ّ
الحكومة، وخل

وال زال الوضع محتقنا هناك.
وبـــــــدأت أصـــــــوات جــنــوبــيــة تــعــلــو مــطــالــبــة 
بـــوضـــع جـــنـــوب الــــســــودان تــحــت الــوصــايــة 
ــة، وهــــو مـــوقـــف أّيــــــده األمـــــن الــعــام  ــيـ ــدولـ الـ
ــد أعــضــاء  املــقــال وأحـ »الــحــركــة الشعبية«  لـــ
مجموعة العشرة املعتقلن، باقان أموم. كما 
أّيد رئيس »الحركة الشعبية« املعارضة الم 
أكول إعان العاصمة جوبا منطقة منزوعة 
الساح تحت قيادة األمم املتحدة للحد من 

حالة العنف وانزالق الدولة نحو الحرب.
من جهتها، أعلنت األمم املتحدة استعدادها 
للتنمية في  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  مـــع  لــلــعــمــل 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا »إيـــــغـــــاد« بـــشـــأن اقــتــراحــهــا 
ــة حــفــظ  ــمـ ــهـ ـــــل ضــــمــــن مـ

ّ
تـــشـــكـــيـــل قـــــــوة تـــــدخ

الـــســـام الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة فـــي جــنــوب 
ــــال مـــســـؤول حــفــظ الـــســـام في  الــــســــودان. وقـ
األمــم املتحدة إيرفي الدســوس أمــام مجلس 
ــن، إن »الــــهــــدف مــثــلــمــا أفـــهـــم هـــو تــأمــن  ــ األمــ
لحكومة  ليتسنى  أمكن،  إن  ومطارها  جوبا 
قلق  دون  العمل  االنتقالية  الوطنية  الوحدة 

املراقبون أنفسهم إعــان وقــف إطــاق النار 
مجرد تكيتك سياسي سرعان ما سينهار، 
ال سيما أن انتهاكات عدة طاولته في اليوم 

األول من إعانه.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  وتــكــشــف مــصــادر لـــ
لعقد  تستعد  سلفاكير(  )جــنــاح  الحكومة 
ن 

َ
اجتماع طــارئ في جوبا، مرجحة أن ُيعل

خــالــه إقـــالـــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة وتشكيل 
حــكــومــة جــديــدة بــبــرنــامــج جــديــد وتحميل 
ــرق اتـــفـــاقـــيـــة الـــســـام.  ــ ــار مـــســـؤولـــيـــة خـ مـــشـ
وتشير املصادر إلى أن مشار، الذي خرج من 
جنوبا إلى منطقة أخرى لم يعلن عنها، لن 

بشأن األمور املتعلقة باألمن«. وتحتاج مثل 
مــن مجلس  لتفويض  القتالية  الــوحــدة  هــذه 
األمن الذي حث دول املنطقة يوم األحد على 
االســتــعــداد إلرســــال قــــوات إضــافــيــة لجنوب 
السودان في حالة موافقة املجلس على تعزيز 
»إيغاد« أصدرت  السام. وكانت  بعثة حفظ 
قرارات بعد اجتماع لها، بوضع املطار تحت 
 عن مطالبات 

ً
قيادة القوات األفريقية، فضا

بتوسيع ميثاق األمم املتحدة الخاص بقوات 
حفظ السام في جوبا للسماح بإرسال قوات 

أفريقية إضافية إلى هناك.
أمـــا الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فتحركت 
الــجــوار الجنوبي، إذ أجــرى وزيــر  نحو دول 
ــون كـــيـــري اتـــصـــااًل  الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي جــ
بــالــرئــيــســن الــكــيــنــي واألوغـــــنـــــدي ورئـــيـــس 
اإلقليمي  التنسيق  لبحث  اإلثيوبي  الـــوزراء 
ــال أزمــــــة الـــجـــنـــوب. وأكـــــــدت مــــصــــادر أن  ــيـ حـ
اتصاالت كيري بالرؤساء األفارقة تمحورت 
ــــرض الـــوصـــايـــة عـــلـــى الـــدولـــة  ــول بـــحـــث فـ ــ حـ
الوليدة، ال سيما بعد فشل القادة الجنوبين 
إرســال   عن 

ً
السام، فضا اتفاقية  في تنفيذ 

قوات أفريقية إلى هناك إلدارة الوضع ووضع 

حـــد لـــاقـــتـــتـــال. وأشـــــــارت إلــــى أن اتـــصـــاالت 
مــمــاثــلــة تــمــت مــع الــخــرطــوم الــتــي اشــتــرطــت 
رفـــع الــعــقــوبــات والــحــصــار األمــيــركــي عنها 
للقيام بدور أكبر في جوبا. وكشفت مصادر 
تحفظت  الجوار  دول  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ل املباشر في جوبا، وفضلت فرض 

ّ
عن التدخ

عــقــوبــات اقــتــصــاديــة عــلــى جــنــوب الـــســـودان 
لعزلها اقتصاديا كنوع من الضغط. وأكدت 
كما  ل 

ّ
بالتدخ رفضت طلب جوبا  كمباال  أن 

حصل إبان اندالع الحرب األهلية.
كما أعــلــن الرئيس األمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا 
ــنـــوب الــــســــودان  ــــى جـ إرســـــــال 47 جـــنـــديـــا إلـ
ــارة األمـــيـــركـــيـــة فــــي جــوبــا  ــفــ لـــحـــمـــايـــة الــــســ
ــا، مــــوضــــحــــا فــــــي رســــــالــــــة إلــــى  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــاقـ ــ وطـ
ــبـــيـــت األبــــيــــض أن  الـــكـــونـــغـــرس نـــشـــرهـــا الـ
الـــجـــنـــود االمـــيـــركـــيـــن الـــــــــ47 وصــــلــــوا إلـــى 
الثاثاء، وأن 130 آخرين موجودون  جوبا 
حاليا في جيبوتي هم جاهزون لالتحاق 

برفاقهم »عند االقتضاء«.
في موازاة ذلك، كانت طائرات حربية أميركية 
وأثــيــوبــيــة، قــد اخترقت املــجــال الــجــوي لدولة 
في  قت 

ّ
املاضي، وحل اإلثنن  السودان  جنوب 

سماء جوبا طيلة نهار ومساء ذاك اليوم. وقال 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــجــيــش الــجــنــوبــي 
»العربي الجديد«، إن أربع طائرات  روي لول لـ
قت في سماء املدينة طيلة 

ّ
حربية أميركية حل

إلــى أن األميركين قالوا  يــوم اإلثــنــن، مشيرًا 

ــلــــت بـــهـــدف املـــســـاعـــدة في  رســ
ُ
إن الـــطـــائـــرات أ

إجـــاء الــرعــايــا األمــيــركــيــن وحــمــايــة السفارة 
األمـــيـــركـــيـــة مـــن أي هـــجـــوم وتـــأمـــن طــاقــمــهــا 
الدبلوماسي. وأكد استقرار األوضاع وإعادة 

فتح مطار العاصمة أمام حركة الطيران.

كــمــا أكـــد مــصــدر فـــي الــحــكــومــة الــجــنــوبــيــة، 
ــرات حــربــيــة  ــ ــائـ ــ ــع طـ ــ ــ إرســــــــال أثـــيـــوبـــيـــا ألربـ
ــائـــرات مدنية   عـــن ثـــاث طـ

ً
أثــيــوبــيــة فــضــا

عــمــدت عــلــى إجـــاء الــجــالــيــة األثــيــوبــيــة في 
جــوبــا. ولفت املــصــدر إلــى أن الخطوة تمت 
من دون علم الحكومة في جوبا، مشيرًا إلى 
األجنبية  والــبــعــثــات  الــدولــيــة  املنظمات  أن 
تعمل على إجــاء رعاياها بسبب تخوفها 

من انفجار الوضع في أية لحظة.
ويـــرى مــراقــبــون أن الــحــرب الــجــديــدة إذا ما 
قامت ستكون قبلية طاحنة تقضي على ما 
تبقى من الدولة الوليدة، ال سيما أن هناك 
بينها خطوة  أركانها،  عــدة ضربت  عوامل 
جوبا بتقسيم الدولة إلى 28 والية وتفسير 
القبائل الجنوبية للخطوة بأنها محاوالت 
القبائل  الدينكا على حساب  لتمكن قبيلة 
التاريخي بن  الــعــداء  إلــى  بالنظر  األخـــرى 
الدينكا  قبيلة  ــمــثــل 

ُ
وت الــجــنــوبــيــة.  الــقــبــائــل 

أحــــد أكـــبـــر الــقــبــائــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
ومستوى دولة جنوب السودان.

أن  مــديــن،  ديــنــق  السياسي  املحلل  ويعتبر 
أي حرب جديدة في الجنوب ستكون عنيفة 

وستحصل خالها تحالفات قبلية، تجمع 
بــعــض الــقــبــائــل مـــع الــنــويــر ضـــد الــديــنــكــا، 
ــيـــض« في   عـــن دخــــول »الــجــيــش األبـ

ً
فــضــا

املشهد، وهو مؤلف من مليشيات من شباب 
النوير. ويرى مدين أن تلك الحرب في حال 
أو  إقليمية  أي جــهــود  فلن تنجح  انــدلــعــت، 
دولــيــة فــي وقــفــهــا، وستحيل الــجــنــوب إلــى 
خـــراب بالنظر إلـــى انــتــشــار الــســاح بشكل 

كبير في الدولة وشراسة مقاتليها.
وبـــدأت املــواجــهــات األخــيــرة فــي جــوبــا، عبر 
اشــتــبــاكــات بـــن الـــحـــرس الــرئــاســي لــكــل من 
ــارديــــت ونـــائـــبـــه مــــشــــار أثــــنــــاء اجـــتـــمـــاع  ــيــ مــ
ــــل الــقــصــر الـــرئـــاســـي، مـــا دفــع  لــلــطــرفــن داخـ
مــنــاصــري مــشــار العــتــبــار الــخــطــوة بمثابة 
انقاب مدبر وأن املقصود منها اغتيال نائب 
الرئيس داخل القصر أو اعتقاله، على الرغم 
من أن سلفاكير ومشار سارعا لعقد مؤتمر 
صحافي مشترك لتأكيد عدم معرفتهما بما 
القصر من اشتباكات،  أســوار  يجري خــارج 
تأكيدًا على عدم  اعتبره مراقبون  أمــر  وهــو 
وجود سيطرة كاملة للرجلن على قواتهما.

وأعـــلـــن ســلــفــاكــيــر ومـــشـــار اإلثـــنـــن املــاضــي 
وقف إطاق النار، بعدما امتدت االشتباكات 
وتـــطـــورت لــتــصــل إلـــى اســتــعــمــال األســلــحــة 
الــحــربــيــة، واســتــهــداف  والــطــائــرات  الثقيلة 
ــوات املــعــارضــة فـــي منطقة  مــعــقــل تــجــّمــع قــ
القصر  5 كيلومترات من  ُبعد  )على  الجبل 
الرئاسي( وهو املعقل الذي يقيم فيه مشار 
مــنــذ وصــولــه إلـــى جــوبــا ليحتمي بــقــواتــه، 
وأدى ذلك إلى تحطيم منزله بالكامل، لكن 
قواته نجحت في إبعاده عن منطقة الخطر 

ساملا إلى خارج جوبا.
ــــان وقــف  وشـــهـــدت مــديــنــة جـــوبـــا عــقــب إعـ
هــــدوءًا نسبيا تخللته بعض  الــنــار  إطـــاق 
االنتهاكات وفق شهود عيان، إذ ُسمع دوي 
إعان  متقطع صبيحة  بشكل  النار  إطــاق 
 عــن اشتباكات وقــعــت بن 

ً
الــخــطــوة، فــضــا

»الــجــيــش األبـــيـــض« والــجــيــش الــحــكــومــي. 
ووفــق شهود عــيــان، حصلت حــاالت نــزوح 
كبيرة داخل جوبا نحو دول الجوار بسبب 
 
ً
القتال، فضا تجدد  مــن  املواطنن  تــخــّوف 
عن عمليات نهب في أماكن متعددة، وأكدوا 
عــــودة الــحــيــاة بــشــكــل حـــذر إلـــى الــعــاصــمــة، 
مشيرين إلى إغاق معظم املحال التجارية 
واستنفاد بعض السلع الغذائية، األمر الذي 

يجعل ظروف العيش في املدينة صعبة.
نــزوح نحو  الثاثاء  املتحدة  األمــم  وأعلنت 
36 ألــف شخص مــن جــراء املــواجــهــات التي 
الجمعة  الــرئــاســي  الــقــصــر  بمحيط  وقــعــت 
أن ترتفع األعــداد،  التالية، مرجحة  واأليــام 
فيما أكدت منظمات دولية أن الباد تشهد 
ــاء الــصــالــح لــلــشــرب.  ــ نــقــصــا فـــي الـــغـــذاء واملـ
وقال برنامج األغذية العاملي، التابع لأمم 
املـــتـــحـــدة، إن ثـــاثـــة أربـــــــاع ســـكـــان جــنــوب 
السودان، في حاجة إلى مساعدات إنسانية 

نتيجة للصراع هناك.
ُيذكر أن جنوب السودان شهدت حربا أهلية 
بدأت منتصف ديسمبر/كانون األول 2013 
املقال  لنائبه  مــيــارديــت  اتــهــام  خلفية  على 
وقتها رياك مشار وبعض قيادات »الحركة 
الشعبية« التاريخية، بتدبير انقاب ضده، 
وهي اتهامات جــاءت بعد خافات ضربت 
»الــحــركــة الشعبية« بــعــد بـــروز مــيــول لــدى 
كرسي  على  سلفاكير  منافسة  فــي  قادتها 
 عــن مــطــالــبــات بــالــحــد من 

ً
الــرئــاســة، فــضــا

ما جعل  الحزب وتقييدها،  داخــل  سلطاته 
والحكومة  الحركة  حل  إلــى  يسارع  األخير 
وقــيــادات  مــشــار  وبينهم  منافسيه  وإبــعــاد 

الحركة التاريخية من الحزب والحكومة.

قال األمين العام لجامعة الدول 
إنه  الغيط،  أبــو  أحمد  العربية، 
سيسعى إلقناع الدول األعضاء، 
الــســودان  جــنــوب  دولـــة  لمنح 
ــاص« في  ــ ــراقـــب خ صــفــة »مـ
الصالت مع  »لتوطيد  الجامعة، 
عن  انفصلت  التي  الدولة  هذه 
السودان عام 2011«. وأضاف أبو 
الغيط، في تصريحات صحافية، 
السوداني،  الرئيس  لقائه  عقب 
الرئاسي  القصر  في  البشير،  عمر 
أّن  الخميس،  أمس  بالخرطوم، 
ليست  العربية  الجامعة  »ميثاق 
جنوب  لكن  مراقب  صفة  فيه 
الــســودان له وضــع خــاص، ألنه 
ــســودان حتى  كــان جــزءًا مــن ال
العربية  والــلــغــة   ،2011 الــعــام 
األحاسيس  وكذلك  فيه  سائدة 

تجاه العرب«.

أبو الغيط يسعى 
الستمالة جوبا

ضغوط دولية 
لمنع عودة الحرب 

األهلية

آالف المدنيين ُشردوا بسبب االشتباكات )إسحق كاساماني/فرانس برس(

نائبه رياك مشار،  دعا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت )الصورة( 
أول  وفي  السالم.  اتفاقية  إلنقاذ  محادثات  عقد  إلى  الخميس،  أمس 
قال  ــمــعــارك،  ال منذ  ــه  ل حــديــث 
سفك  من  مزيدًا  أريد  »ال  ميارديت 
مشار  رياك  يكون  ان  أريد  الدماء. 
الطريق  مــعــا  نــخــط  ــي  ك قــربــي 
انعدام  إلــى  ــارة  إش وفــي  قدمًا«. 
ميارديت  قال  الطرفين،  بين  الثقة 
ــت ومــشــار )الــخــمــيــس(  ــادث ــح »ت
تعذر  لكن  الحضور،  منه  وطلبت 
مشار  أن  مؤكدًا  القبول«،  عليه 

وحلفاءه ليسوا في خطر.

سلفاكير يريد إنقاذ اتفاقية السالم

بأن  الــســودان  جنوب  في  التطورات  تنذر 
األهلية،  للحرب  العودة  من  تقترب  البالد 
جوبا  العاصمة  استعادة  من  الرغم  على 

هدوءها الحذر بعد أيام من االشتباكات بين 
ونائبه  ميارديت  سلفاكير  الرئيس  مناصري 
الضغوط  مــن  الــرغــم  وعلى  مــشــار.  ــاك  ري

الحرب  تجدد  لمنع  واإلقليمية  الــدولــة 
أن  إال  الــســالم،  اتفاقية  وانهيار  األهلية 
التوقعات  تعززها  عديدة،  القلق  عوامل 

ميارديت  سلفاكير  الرئيس  سلطات  بإعالن 
خطوات تصعيدية والعداءات القبلية التي 

تغذي الصراعات السياسية والعسكرية
الغالف

عداءات قبيلة 
تغذي الصراعات 

السياسية والعسكرية

قوات مشار 
متأهبة 

تحسبًا 
لتجدد 

المواجهات 
)أبرت غونزاليز 

فران/فرانس 
برس(

تعديالت قضائية للبرلمان المصري تثير انتقادات حقوقيةالسيسي والملف الليبي: دعم السراج إعالميًا وحفتر عسكريًا

القاهرة ـ العربي الجديد

تثير الزيارات املتكررة للواء املتقاعد خليفة 
ــداًل واســعــا  ــ ــقـــاهـــرة، جـ حــفــتــر، أخـــيـــرًا، إلــــى الـ
رئيس  املــصــريــة  العاصمة  استقبال  ظــل  فــي 
حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، ولقائه 
الــفــتــاح السيسي، في  الــرئــيــس املــصــري عبد 
وقـــت ســابــق، وإعــــان األخــيــر دعــمــه حكومة 
الــــســــراج، وهــــو مـــا يـــتـــعـــارض مـــع تــوجــهــات 
ــالـــســـراج  ــراف بـ ــ ــتــ ــ حـــفـــتـــر الـــــــذي يــــرفــــض االعــ
وحكومته. وزار حفتر القاهرة، خال النصف 
األول من العام الحالي، بمعدل زيارة واحدة 
شهريا، بحسب مصادر مصرية، وجميعها 
غــيــر مــعــلــنــة، وكـــانـــت بــهــدف الــحــصــول على 
إلــى ليبيا،  التقى املبعوث األمــمــي  دعــم. كما 
األربعاء،  أول من أمس  مارتن كوبلر، حفتر، 
بــالــقــاهــرة، عقب لــقــاء األول مــع األمـــن العام 
الغيط،  أبـــو  أحــمــد  الــعــربــيــة،  الــــدول  لجامعة 

الثاثاء، لبحث املشهد الليبي. 
وتفّسر مصادر سياسية مصرية، في حديث 

القاهرة ـ طارق نجم الدين

حـــالـــة جــــدل كــبــيــرة بـــن الــقــضــاة واملــحــامــن، 
ــــواب املـــصـــري  ــنـ ــ ــة مــجــلــس الـ ــقـ ــوافـ أثــــارتــــهــــا مـ
بــإجــمــالــي 402 نــائــب، عــلــى تــعــديــات قــانــون 
إجـــــــــــــراءات وحــــــــــاالت الــــطــــعــــن أمــــــــام مــحــكــمــة 
ــال تــعــديــات عــلــى بعض  ــ الــنــقــض، عــبــر إدخــ
ــم 57 لــســنــة 1959، والــتــي  أحـــكـــام الــقــانــون رقـ
على  الطعن  اختصاص  نقل  بمقتضاها  يتم 
إلى  النقض  محكمة  أمـــام  مــن  الجنح  قضايا 
دوائـــــر مــحــكــمــة اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة وحــدهــا، 
النقض،  محكمة  على  الــعــبء  تخفيف  بحجة 
إقــرار هذه التعديات بشكل  وخصوصا بعد 

قائلة  التضارب،  هــذا  الجديد«،  »العربي  مع 
الحالي بن ناَرين، فهو  إن »النظام املصري 
ــه األقـــــرب لـــه مـــن حيث  يـــريـــد دعــــم حــفــتــر ألنــ
الخلفيات العسكرية والنهج السياسي، كما 
للقاهرة وحليفتها   

ً
كــامــا بــالــوالء  أنــه يدين 

ــرعـــى حــفــتــر مــالــيــا  ــتـــي تـ دولــــــة اإلمــــــــــارات، الـ
الـــوفـــاق الليبية  وعــســكــريــا، بــيــنــمــا حــكــومــة 
مدعومة، من وجهة نظر النظام املصري، من 
جماعة اإلخوان املسلمن في ليبيا، وعدد من 
الفصائل اإلسامية، وهو ما يعارضه بشدة 

النظام املصري«، على حد قول املصادر.
ه »في الوقت ذاته ال 

ّ
وتضيف املصادر ذاتها أن

يريد السيسي الدخول في صدام مع املجتمع 

رســمــي بــمــوجــب مـــرســـوم بــقــانــون جــمــهــوري 
شر في الجريدة الرسمية.

ُ
ن

وقـــد عـــرض عـــدد مـــن الــقــضــاة واملــســتــشــاريــن 
التعديات أمام  الرافضة لهذه  وجهة نظرهم 
مجلس الــقــضــاء األعــلــى، نــظــرًا ملــا تسببه من 
ــدم جـــدواهـــا الــفــعــلــيــة فـــي تحفيف  ــات وعــ ــ أزمـ
األعباء، إضافة إلى مخالفتها للدستور. كما 
على  أيضا،  املحامن  من  مجموعة  اعترضت 
ــدوا مــذكــرة بــأوجــه الــرفــض،  ــ الــتــعــديــات، وأعـ
تمهيدًا  وذلــك  املحامن،  نقيب  إلــى  ورفعوها 
أمــام مجلس القضاء األعلى  للتحرك ورفعها 
ــة، وأمـــــــام مــجــلــس الــــنــــواب مــــن جــهــة  ــهـ مــــن جـ
أخرى، للعدول عن هذه التعديات أو محاولة 

ــه لــحــكــومــة  ــدائــ ــار عــ ــهــ ــي حـــــال إظــ ــــي فــ ــــدولـ الـ
الـــوفـــاق، خــصــوصــا أنــهــا مــدعــومــة ومعترف 
بها مــن األمـــم املــتــحــدة، فــي وقــت يسعى فيه 
السيسي ونظامه بكافة السبل إلى الحصول 
ــفــه الــدخــول 

ّ
عــلــى أي دعـــم دولــــي، وهـــو مــا كــل

خزينة  كّبدت  إقليمية  عسكرية  صفقات  في 
اقتصادي  الدولة مبالغ طائلة في ظل عجز 
شــديــد«. وتــوضــح هــذه املــصــادر أن »النظام 
املــصــري يــريــد مــســك الــعــصــا مــن منتصفها، 
إعاميا،  الوفاق  بدعم حكومة  يتظاهر  فهو 
تــقــديــم أي دعــــم عــلــى األرض،  لــكــن مـــن دون 
خصوصا أن أبوظبي، إذا قررت الضغط على 
حفتر ورئــيــس بــرملــان طــبــرق، عقيلة صالح، 

تــعــديــلــهــا بــشــكــل صـــائـــب. وقــــد تــمــثــلــت أبـــرز 
واملحامن  واملستشارين  القضاة  اعتراضات 
على التعديات، والتي حصلت عليها »العربي 
الــــجــــديــــد«، بـــــأن تــخــصــيــص دوائــــــــر مــحــكــمــة 
اســتــئــنــاف الــقــاهــرة فــقــط، للنظر أمــامــهــا في 
الطعون املقّدمة من جميع أنحاء الجمهورية، 
هــو أمـــر فــيــه مــخــالــفــة دســتــوريــة صــريــحــة. إذ 
إنــه أمــر فيه مشقة على املتقاضن من خارج 
القاهرة، خصوصا بعد نقل محكمة استئناف 
القاهرة إلى املقر الجديد في التجّمع الخامس 
شرق القاهرة، والتي زادت من مشقة محاِمي 
القاهرة من األساس، وبالتالي ستكون املشقة 
املحافظات  من  للمحامن  بالنسبة  مضاعفة 
األخــــرى، وهـــو أمـــر يــتــعــارض مــع مــبــدأ كفالة 
ــقـــريـــب جـــهـــات الــتــقــاضــي  حــــق الـــتـــقـــاضـــي وتـ
املــنــصــوص عــلــيــه بـــاملـــادة 97 مـــن الــدســتــور. 
املـــادة على أن »التقاضي حق  نــّصــت هــذه  إذ 
مــــصــــون ومـــكـــفـــول لـــلـــكـــافـــة، وتـــلـــتـــزم الــــدولــــة 
بتقريب جهات التقاضي، وتعمل على سرعة 
اقتصار  فــإن  وبالتالي  القضايا«،  في  الفصل 
انعقاد االختصاص ملحكمة استئناف القاهرة 
فقط، يخالف بشكل صريح النص الدستوري 
بتقريب جهات التقاضي. وسيشكل ذلك عقبة 

ملـــنـــح الـــثـــقـــة لــحــكــومــة الـــــســـــراج، الســتــجــابــا 
لذلك«، بحسب املصادر. وتتسم العاقة بن 
الــســيــســي وحـــكـــومـــة اإلمـــــــــارات، وخــصــوصــا 
ولــي عهد أبــوظــبــي، الشيخ محمد بــن زايــد، 
ــا ملــحــلــلــن  ــ ــقـ ــ ــيــــة. ووفـ ــقــــوة والــــخــــصــــوصــ ــالــ بــ
ــابـــق، مع  ســيــاســيــن، تـــحـــدثـــوا، فـــي وقــــت سـ
ــذه الــعــاقــة  ــإن قــــوة هــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ
ــة أنــهــا كــانــت مــن مــحــددات  وصــلــت إلـــى درجـ
تعاطي القاهرة مع امللف الليبي اللصيق بها 

جغرافيا، واملؤثر على أمنها استراتيجيا. 
وبناًء على دعم اإلمارات املالي واللوجستي 
تاريخية  أفقد مصر فرصة  ما  لحفتر، وهــو 
لــرعــايــة اتــفــاقــات وتــفــاهــمــات الــتــصــالــح بن 
إلى  التفاهمات  فانتقلت  الليبين،  الــفــرقــاء 
املــغــرب،  أراضــــي دول أخــــرى، وفـــي مقدمتها 
بحسب املــحــلــلــن أنــفــســهــم. وتــؤكــد املــصــادر 
الــســيــاســيــة، فــي هـــذا الــســيــاق، أن »السيسي 
ال يــريــد املــشــاركــة فــي معسكر يــتــواجــد فيه 
ــم الــعــســكــري  اإلخـــــــــوان، لـــذلـــك يــســتــمــر الــــدعــ
والــلــوجــســتــي املـــصـــري واإلمـــــاراتـــــي لــقــوات 

حفتر«.
من جهة أخرى، تكشف مصادر بارزة مصرية 
قريبة الصلة بدوائر صناعة القرار املصري، 

القاهرة  أمام املتقاضن من خارج محافظات 
الكبرى، وسيكلفهم عناء ومشقة االنتقال من 
يؤدي  ال  وبالتالي  القاهرة،  إلــى  محافظاتهم 
هـــذا الــنــص إلـــى تحقيق الــعــدالــة ويــفــرغــه من 
ــان يــجــب أن يــتــضــمــن مــشــروع  مــضــمــونــه. وكــ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ الـــــقـــــانـــــون، تـــخـــصـــيـــص دوائـــــــــر االسـ
املوجودة على مستوى الجمهورية لتختص 
بــالــفــصــل فــي تــلــك الــطــعــون، مــن دون جعلها 
مــقــتــصــرة عــلــى الــقــاهــرة فــقــط، وفـــق املحامن 

املعترضن.
استئناف  االخــتــصــاص ملحكمة  عــقــد  أن  كــمــا 
القاهرة من دون غيرها من دوائر االستئناف، 
يــعــنــي أن مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف تـــقـــوم بعمل 
مــحــكــمــة الــنــقــض، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تشكيل 
مــحــكــمــة االســتــئــنــاف يــغــايــر تــشــكــيــل محكمة 
النقض، ودور محكمة االستئناف يختلف عن 
دور محكمة النقض، إذ إن دور محكمة النقض 
القانون من دون  ينصب على مراقبة تطبيق 
الـــوقـــائـــع. هــــذا األمـــــر ســيــفــتــح الـــبـــاب إلعــــادة 
محاكمات كثيرة مرة أخرى وفقا ملبدأ قاعدة 
إلى  إضافة  للمتهم.  األصلح  القانون  تطبيق 
ذلك، فإن جعل النظر بالقضايا على مستوى 
ــام،  ــعـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــقــتــصــرًا عـــلـــى الـــنـــائـــب الـ
سيؤدي إلــى تكدس األحــكــام بشكل كبير في 
مكتب النائب العام، أو االستعجال وعدم منح 

املتقاضي حقه الكامل في عملية التقاضي.
لــن تكون مجدية من  التعديات  هــذه  أن  كما 
األســاس، وفق االعتراضات، وثبت بالتجربة 
العمل  إذ سبق  األزمـــة،  لــم تحل  أنها  العملية 
بهذه التعديات من قبل على مدار 5 سنوات، 

ولم تؤِت ثمارها املرجوة.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن حــفــتــر نــاقــش  لــــ
مـــع مــســؤولــن عــســكــريــن مــصــريــن بــارزيــن 
تــقــّدمــهــم رئـــيـــس األركــــــان املـــصـــري، مــحــمــود 
كــوبــلــر بتشكيل  بــه  تــقــدم  حــجــازي، مقترحا 
ثاثة مجالس عسكرية تمثل الشرق الليبي 
لغرب  وثالث  للجنوب،  وآخــر  بقيادة حفتر، 
ليبيا، فــي ظــل حــالــة االنــقــســام الــتــي يصعب 
معها إعـــان جــيــش مــركــزي مـــوّحـــد. وتشير 
هذه املصادر إلى أنه »في الوقت الذي يلقى 
فيه هذا املقترح ترحيبا مبدئيا من حفتر، إال 
أنــه يلقى مــعــارضــة مصرية العــتــبــاره يفتح 
الباب على مصراعيه لتقسيم ليبيا إلى ثاث 
دويـــات، وهــو مــا يمثل خــطــورة بالغة على 

األمن القومي املصري من الجهة الغربية.
وبــــدت الــهــوة شــاســعــة بــن الـــرؤيـــة املــصــريــة 
اإلماراتية والقيادي الفلسطيني املطرود من 
حركة فتح، محمد دحان، للوضع في ليبيا، 
وبــن رؤيــة الفرنسين واإليــطــالــيــن، وحتى 
األمــيــركــيــن. فــالــرؤيــة األولـــى ترتكز على أن 
السياسي  املــســتــقــبــل  فــي  دور  لحفتر  يــكــون 
والـــعـــســـكـــري حـــتـــى إذا بـــلـــغ األمــــــر تــحــصــن 
أن  بــهــدف  الليبي،  الجيش  بــــإدارة  استقاله 
ثــم ملصر ذراع عسكرية هي  لــإلمــارات  تكون 
 السيسي من 

ّ
األقــوى في ليبيا. لذلك، ال يمل

الترويج لضرورة رفع حظر توريد األسلحة 
الغرب  يــرى  املقابل،  الليبي. في  إلــى الجيش 
أن تحديد دور حفتر يأتي في مرحلة الحقة 
على تنفيذ كامل بنود اتفاق الصخيرات في 
املغرب، وأن استئثار حفتر بالجيش الليبي 
تطبيق  يــجــب  مليشيا  مــنــه  يجعل  الــوطــنــي 

حظر توريد الساح عليه.

اعتبر المعترضون أن 
التعديالت تزيد األزمات 

وتخالف الدستور

ال يريد السيسي 
الدخول في صدام مع 

المجتمع الدولي

يقول المعترضون إن األعباء ستزداد بسبب التعديالت )خالد دسوقي/فرانس برس(يحاول السيسي الحصول على أي دعم دولي )أمين األندلسي/األناضول(

تقريرخاص

يتّبع الرئيس المصري 
استراتيجية مسك العصا 

من منتصفها في الملف 
الليبي، إذ يدعم حكومة 

فائز السراج إعالميًا وخليفة 
حفتر عسكريًا
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رفع أسعار الكهرباء في اليمن
صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــيــــن( فــي  ــوثــ ــحــ ــه )الــ ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ قــــــــررت جـــمـــاعـــة أنـ
املنزلي  لالستهالك  الكهرباء  أســعــار  رفــع  اليمن، 
ــراءات ملواجهة الضائقة  والــتــجــاري فــي إطـــار إجــ
املالية وتوفير إيرادات. وأكد مسؤول في مؤسسة  الكهرباء 
الحوثين  جماعة  أن  الجديد«  »العربي  لـ بصنعاء،  اليمنية 
ــة، أقـــــرت رفــــع أســـعـــار فــواتــيــر  الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى املـــؤســـسـ
اســتــهــالك الــكــهــربــاء إال أنــهــا لـــم تــعــلــن ذلــــك بــشــكــل رســمــي. 
ــح املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، أن  ــ وأوضـ
للفئة  الكهرباء  الجديدة تضمنت رفع سعر تعرفة  األسعار 
األولـــى الــتــي تشمل املــواطــنــن األقـــل استهالكا مــن 17 ريــاال 
إلــى 80 ريــاال للكيلووات )الـــدوالر = 250 ريـــااًل(، ورفــع سعر 
الــكــيــلــووات لــلــقــطــاع الــتــجــاري مــن 30 ريــــاال إلـــى 120 ريـــاال. 
الــتــي تسيطر على  الحوثين،  أن جماعة  املــســؤول  وأوضـــح 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ومــحــافــظــات شــمــال وغـــرب الــيــمــن، بــدأت 
تــحــصــيــل فــواتــيــر اســتــهــالك الــتــيــار مـــن املـــحـــالت الــتــجــاريــة 
والشركات واملواطنن باألسعار الجديدة والتي تشمل أيضا 

فواتير االستهالك املتأخرة عن الفترة السابقة منذ منتصف 
عام  2014. وأشار الى أن اللجنة الثورية التابعة للحوثين 
وقيادة مؤسسة الكهرباء بررت رفع سعر التيار الكهربائي 

بارتفاع أسعار املحروقات.
وعـــــادت الــكــهــربــاء جــزئــيــا، مــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو/حــزيــران 
لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  اليمنية  العاصمة  إلــى  املاضي، 
الحوثين، بعد انقطاع تام دام أكثر من عام ونصف نتيجة 
الحرب. واعتبر الخبير االقتصادي اليمني مصطفى نصر، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــيــام الحوثين بــإعــادة  لـــ فــي حديثه 
التيار الكهربائي في مناطقهم ال يبدو أكثر من تحايل بغرض 
التجاري  والقطاع  املواطنن  من  الكهرباء  فواتير  تحصيل 
بأسعار مرتفعة. وقال نصر، »يمر الحوثين بضائقة مالية 
ويحتاجون املال لحروبهم، وقيامهم برفع أسعار استهالك 
املــتــأخــرات يــوضــح أن  الــكــهــربــاء وتــولــيــهــم عملية تحصيل 
وأن جــزء بسيط منها  لتمويل حروبهم  اإليـــرادات ستذهب 
ربما يذهب إلى مؤسسة الكهرباء«. وأكد مسؤول في شركة 
»العربي الجديد«،  تجارية كبيرة بصنعاء، رفض ذكر اسمه، لـ
أنه فوجئ مؤخرًا، بجنود حوثين يقتحمون شركته برفقة 

متأخرات  بــدفــع  ويطالبونه  الكهرباء  مؤسسة  عــن  مــنــدوب 
مؤسسة  في  مصادر  وكانت  الجديدة.  وباألسعار  الكهرباء 
لـ »العربي الجديد« في وقت سابق،  الكهرباء اليمنية قالت 
إن ثمة أهدافا تجارية يسعى لها الحوثيون من وراء إعادة 

الكهرباء جزئيا إلى مدينتي صنعاء والحديدة.
وحـــســـب تــقــريــر لــلــبــنــك الــــدولــــي، فــــإن خـــدمـــات املــؤســســة 
السكان  حــاجــة  مــن  فــقــط   %49 تغطي  للكهرباء  الــوطــنــيــة 
املقدر عددهم 26 مليون نسمة. ويقدر متوسط استهالك 
الفرد اليمني من الكهرباء بـ 190 كيلووات مقابل متوسط 
عــاملــي قــــدره 2751 كـــيـــلـــووات، وكــــان مــديــر عــــام مــؤســســة 
الكهرباء خالد عبد املولى، أكد في مارس/آذار املاضي، أن 
املؤسسة ليس لديها رغبة في رفع سعر التيار الكهربائي 

في حال عودة الخدمة.
واعــتــبــر املــحــلــل االقــتــصــادي محمد الــعــبــســي، فــي حديثه 
»العربي الجديد«، أن رفع الدعم عن الكهرباء من أفضل  لـ
الحلول االقتصادية التي توفر مليارات الرياالت لخزينة 
الدولة، ولكن هذا الحل ال يتم سوى في ظل حكومة شرعية 

معترف بها تسيطر على العاصمة ومؤسسات الدولة.

تونس ـ فرح سليم

أطلق مسؤولون بشركة الفوسفات الحكومية تحذيرات 
مـــن إغـــــالق شــركــتــهــم بــســبــب تـــواصـــل االحــتــجــاجــات 
العمالية التي تعيق استخراج الفوسفات من املناجم 
ونــقــلــه إلــــى وحـــــدات الــتــكــريــر، وفــــي املــقــابــل اســتــبــعــد 
التحذيرات  هــذه  أن  معتبرين  الشركة،  غلق  مراقبون 

تستهدف وقف االحتجاجات االجتماعية. 
املــركــزي لشركة فوسفات قفصة، شريف  املــديــر  وقـــال 
مــن حجم  لــم تحقق ســـوى %40  الــشــركــة  إن  بلحسن، 
بـ 6.5 مالين طن  املقدر  اإلنــتــاج لسنة 2016  توقعات 

مع استمرار تعطل اإلنتاج في مناجم املظيلة والرديف 
في  بلحسن،  ر 

ّ
وحــذ املتلوي.  باستثناء  العرايس،  وأم 

تراجع  تداعيات  األول، من  أمس  إعالمية،  تصريحات 
اإلنــتــاج عــلــى مــكــانــة تــونــس فــي األســــواق الــخــارجــيــة، 
وعلى كتلة األجور التي توفرها الشركة، داعيا إلى الحد 
من االعتصامات الي تضر بمستقبل الشركة والقطاع 
ــام. وفـــي املــقــابــل، يعتبر عــضــو الــبــرملــان عن  بــشــكــل عــ
محافظة قفصة عدنان الحاجي، في حديثه لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن الــتــحــذيــرات مــن غــلــق شــركــة الفوسفات 
تستهدف زيـــادة الــضــغــوطــات على أبــنــاء املــنــاجــم من 
أجل وقف االحتجاجات االجتماعية. وأضاف الحاجي 

في تصريح لـ »العربي الجديد« »ندرك جميعا أهمية 
صـــادرات الفوسفات فــي االقــتــصــاد، لكن هــذا ال يمكن 
أن يحجب معاناة أبناء الحوض املنجمي من البطالة 
ــرون عـــلـــى نــيــل  ــا يــجــعــلــهــم يــــصــ ــاب الـــتـــنـــمـــيـــة، مــ ــيــ وغــ
عــبــر تشغيلهم صلب  املــحــافــظــة  ثــــروات  مــن  نصيبهم 
لم  أبناء املحافظة  أن  البرملان  الشركة«. واعتبر عضو 
ــوال 60 عــامــا غــيــر األمــــراض بسبب التلوث  يــجــنــوا طـ
أن  إلــى  املناجم. مشيرًا  املنبعثة من  والــغــازات  البيئي 
ــى من  ــ الـــوقـــت تــأخــر جـــدًا مـــن أجـــل ضــمــان الــحــد األدنـ

العدالة االجتماعية في الجهة وفق قوله. 
ولــفــت الــحــاجــي إلـــى أن غــلــق الــشــركــة أصــبــح بمثابة 

على  مــشــددًا  املحتجن.  لترهيب  تعتمد  التي  الفزاعة 
أنه كان األجدر البحث عن حلول جذرية ترضي جميع 
األطراف وتساعد على دفع عجلة االقتصاد. وال ينكر 
الخبير االقــتــصــادي مـــراد الــحــطــاب، خــطــورة الــوضــع 
فـــي شــركــة فــوســفــات قــفــصــة، لــكــنــه اســتــبــعــد الــحــطــاب 
»العربي الجديد«،  لـ قرار غلق الشركة. وقال الحطاب، 
من  العديد  لــعــاب«  »تسيل  قفصة  فوسفات  شــركــة  إن 
فــي وضــع يدهم  األجــانــب ممن يطمعون  املستثمرين 
على أحد أهم مصادر الدخل للدولة التونسية. داعيا 
ــراع فــي حــل املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة باملنطقة  ــ إلـــى اإلسـ

عموما قبل غرق املركب، حسب تعبيره.

تونس: تحذيرات من غلق شركة الفوسفات الحكومية

سر هجوم 
مادورو 

على سيتي

كشف موقع أميركي سر 
الــهــجــوم الــعــنــيــف الــذي 
وجــهــه رئــيــس فــنــزويــال 
ــادورو إلى  نــيــكــوالس مــ
مــصــرف سيتي غـــروب، 
فقد حجز املصرف على 
كــمــيــات مــن احــتــيــاطــات 
ــب الـــتـــي رهــنــتــهــا  ــذهــ الــ

لديه البالد قبل عام.  
وحـــســـب مـــوقـــع »زيـــــرو 
هـــــيـــــدج« الــــــــذي يــــديــــره 
مـــــــصـــــــرفـــــــيـــــــون حــــصــــل 
طــنــا   45 ــلــــى  عــ ســـيـــتـــي 
مـــن الـــذهـــب الــفــنــزويــلــي 
ــــرض بــمــلــيــار  ــابـــل قــ ــقـ مـ

دوالر. 
وبــحــســب الــعــقــد املــبــرم 
يــتــوجــب عــلــى فــنــزويــال 
ــــرض،  ــقـ ــ ــد الـ ــ ــوائــ ــ دفـــــــع فــ
ــال قــد  ــ ــزويـ ــ ــنـ ــ وكــــــانــــــت فـ
الذهب  رهنت في 2015 
لـــدي ســيــتــي ومــصــارف  
أخـــــــــــرى وســـــــــط تـــفـــاقـــم 

أزمتها املالية.
وقالت مصادر غربية إن 
بفرض  بنك  سيتي  قيام 
حظر مالي على فنزويال، 
ســـيـــضـــعـــهـــا فـــــي مـــوقـــف 
خطر مع باقي املصارف 
كــونــهــا كـــانـــت تــســتــخــدم 
الـــــــبـــــــنـــــــك  لــــلــــتــــعــــامــــالت 
بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة مع 

أميركا والعالم.
احـــتـــيـــاطـــات  أن  يــــذكــــر 
ـــب  ــذهـ ــــال مــــــن الــ ــــزويـ ــنـ ــ فـ
كانت تقدر في فبراير/

 366 ـــ  ــ بـ  2012 ــــاط   ــبـ ــ شـ
طنا.

)فرانس برس(

مصر ترفض شحنة قمح
رفضت  إنها  أمس،  المصرية  الزراعة  وزارة  قالت 
من  أعلى  نسبة  على  الحتوائها  أميركي  قمح  شحنة 
المسموح بها من فطر اإلرجوت. وأضافت الوزارة في 
بيان أن نسبة اإلصابة بفطر اإلرجوت في الشحنة وصلت 
وحدها  بها  المسموح  النسبة  يتجاوز  بما   %0.096 إلى 
مواصفات  بشأن  مرسوم  بموجب   %0.05 األقصى 
الماضي. وتضررت السوق  الواردات تم إقراره األسبوع 
مصر  رفض  بسبب  الماضية  الستة  األشهر  مدار  على 
شحنات القمح المصابة بأي درجة بفطر اإلرجوت الذي 
بكميات  تناوله  حالة  في  بهالوس  اإلصابة  يسبب  قد 

كبيرة لكن المستويات المتدنية ال تلحق أي أضرار.

مساعدات إليواء الجئي غزة
الفلسطينيين،  الالجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  أعلنت 
المقبل دفعات مالية  أنها ستصرف األسبوع  )األونروا(، 
نقدية مؤقتة لإليواء )بدل اإليجار( لمن تضررت منازلهم 
في الحرب اإلسرائيلية األخيرة على قطاع غزة، أي لنحو 
6843 عائلة الجئة في مختلف مدن القطاع، المحاصر 
إسرائيليًا منذ عشر سنوات. وقالت األونروا في بيان وصل 
ستقوم  أنها  أمس،  عنه،  نسخة  الجديد«  »العربي  إلى 
بتوزيع ما يزيد على 4.3 ماليين دوالر أميركي وذلك عن 
الثاني من عام 2016 كمساعدات نقدية للعوائل  الربع 
الغزية التي دمرت منازلها في حرب غزة األخيرة صيف 

.2014

ارتفاع أسعار المنتجين في أميركا
في  المتحدة  الواليات  في  المنتجين  أسعار  سجلت 
تكلفة  ارتفاع  مع  عام،  في  زيادة  أكبر  يونيو/حزيران، 
الخدمات ومنتجات الطاقة، ما يشير إلى زيادة مطردة 
أسعار  انخفاض  أثر  تالشي  مع  التضخم  معدل  في 
إن  أمس،  العمل  وزارة  وقالت  الدوالر.  وارتفاع  النفط 
مؤشرها الخاص بأسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 
شهر  منذ  زيادة  أكبر  وهي  الماضي،  الشهر  في   %0.5
مايو/أيار  شهر  في   %0.4 ارتفاعه  بعد   2015 مايو/أيار 
الماضي  الشهر  في  الطاقة  أسعار  وقفزت  الماضي. 
األسعار  وزادت  مايو/أيار،  في   %2.8 زيادتها  بعد   %4.1

في قطاع الخدمات %0.4.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يبدو أن أوروبا مقبلة على أزمة 
مالية قد تفوق في حدتها أزمة 
الديون التي اندلعت في 2010، 

وأنها ستعاني من مشكلة قد تزيد 
ضراوتها وحدتها عن األزمة املالية 

العاملية التي انطلقت شرارتها في 
أغسطس/آب 2008 وامتدت بسرعة 

من أميركا ومؤسساتها املالية 
للقارة العجوز وقطاعها املصرفي، 

وأنه سيأتي اليوم الذي نترحم 
فيه على أزمة الكساد االقتصادي 

العظيم في 1929، أو على األقل 
نتعامل فيه مع أزمات الدول التي 

تعرضت لخطر اإلفالس على أنها 
كانت صغيرة، وال تستحق كل 

الذعر الذي انتاب األسواق العاملية.
أوروبا تنزلق بسرعة نحو أكبر 

أزمة مصرفية قد تشهدها منطقة 
اليورو، بل والعالم، وفي الوقت الذي 
لم تفق فيه القارة العجوز بعد من 
أزمة خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي وقبلها أزمة اليونان، 
حتى استيقظت على كارثة أكبر 

تتعلق باحتمال افالس بنوك 
أوروبية كبرى، وهو ما يهدد أموال 
مودعيها ومساهميها، بل ويهدد 
اقتصاد الدول التي قد تعجز عن 

مساندة البنوك ماديا لضخامة 
ديونها املعدومة، كما تهدد القطاع 
املصرفي الذي يدير أموال املجتمع 

ويوفر السيولة للمستثمرين 
وأسواق املال.

الشرارة ستنطلق في املرة القادمة 
من البنوك اإليطالية وستمتد 
بسرعة لبلدان منها إسبانيا 

والبرتغال وفرنسا، وربما تمتد 
لدول تعاني أصال من مشكل مالية 

مثل قبرص واليونان.
وحسب األرقام الحديثة فإن ديون 
البنوك اإليطالية تقدر بـ 360 مليار 

يورو ) نحو 400 مليار دوالر(، 
وأن بعض هذه الديون متعثرة 
ومشكوك في تحصيلها، وأن 

الحكومة اإليطالية طلبت تسهيالت 
من املفوضية األوروبية قيمتها 

55 مليار يورو إلعادة ضخها في 
رؤوس أموال هذه البنوك، إال أن 

املانيا اعترضت، ألنه يكفي تحملها 
معظم تكلفة عالج أزمة اليونان.
كما تحتاج البنوك اإليطالية إلى 
عشرات املليارات من الدوالرات، 

لدعم مراكزها املالية الجتياز 
اختبار التحمل الذي تجريه منطقة 
اليورو على بنوكها حسب معايير 
لجنة بازل. وزاد األزمة تعقيدًا عدم 

توافر مثل هذه السيولة املطلوبة 
لدي الحكومة اإليطالية التي 

تعاني هي نفسها من وضع مالي 
مضطرب. هذه األرقام أثارت الذعر 
في القطاع املصرفي اإليطالي وهو 
ما أدى إلى حدوث تراجع حاد في 

أسعار أسهم البنوك، هدد إلى درجة 
كبيرة البورصة اإليطالية. ويكفي 
أن نقول إن سهم بنك إم.بي.إس 

فقد أكثر من نصف قيمته.
وواكب الصدمة اتجاه املفوضية 

األوروبية لفرض عقوبات تقشفية 
على البرتغال وإسبانيا، لتصحيح 

العجز املتزايد في ميزانيتهما 
عن الحد املسموح به في قانون 

السياسة املالية ملنطقة اليورو، مع 
اإلشارة إلى أن املفوضية سبق أن 
أرسلت تحذيرا مماثال إلى 6 دول 

هي إيطاليا وبلجيكا وكرواتيا 
وفنلندا ورومانيا وإسبانيا.

أوروبا... موعد 
مع أزمة
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رسائل داخلية وخارجية لـ»ثاتشر الثانية«

حكومة »صقور البريكسيت«

تصّر ماي على تنفيذ 
رغبة 52% من الشعب 

للخروج ببريطانيا أقوى

لندن ـ نواف التميمي

رســــائــــل واضــــحــــة فــــي الـــشـــكـــل، 
ــانـــي، وجــهــتــهــا  ــعـ وقـــويـــة فـــي املـ
ــة الـــــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة  ــيـــسـ رئـ
الجديدة، تيريزا مــاي، بعد دقائق قليلة 
مــــن قــبــولــهــا الــتــكــلــيــف املـــلـــكـــي لــتــشــكــيــل 
الحكومة خلفا لديفيد كاميرون. الرسالة 
للمستشارة  مـــاي  أبلغتها  الــتــي  األولــــى 
ــل، والـــرئـــيـــس  ــركــ ــيــ األملــــانــــيــــة أنـــجـــيـــال مــ
الفرنسي فرانسوا هوالند، وغيرهما من 
 حكومتها 

ّ
قادة االتحاد األوروبي، هي أن

ــدء املـــحـــادثـــات  بــحــاجــة إلــــى وقــــت قــبــل بــ
االتحاد  مــن  بريطانيا  بــخــروج  الخاصة 

األوروبي.
ولم تتراجع »ثاتشر الثانية« عن موقفها 
بــعــدم االســتــعــداد لــالســتــجــابــة للضغوط 
األوروبـــــيـــــة، وعـــــدم تــفــعــيــل املــــــادة 50 من 
مـــيـــثـــاق لـــشـــبـــونـــة، وإطــــــــالق املـــفـــاوضـــات 
مــع االتــحــاد األوروبـــــي، قــبــل نــهــايــة الــعــام 
الــحــالــي، وقــبــل إتــمــام فــريــقــهــا الحكومي 
مـــن وضــــع اســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة تـــؤدي 
ــن االتـــحـــاد  إلـــــى خــــــروج آمـــــن وســـلـــســـل مــ
األوروبـــي. كما أن الضغوط الخارجية ال 
ــراءات الــواجــب  ــ تــدفــع مــاي للقفز عــن اإلجـ
ــــي املــــؤســــســــات الـــدســـتـــوريـــة  اتـــبـــاعـــهـــا فـ
الــبــريــطــانــيــة قـــبـــل تــفــعــيــل املـــــــادة 50 مــن 
إعطاء  ال سيما ضـــرورة  لشبونة،  ميثاق 
مــجــلــس الــعــمــوم الـــوقـــت الــكــافــي لــلــتــداول 
بــشــأن نتيجة اســتــفــتــاء يــونــيــو/حــزيــران 
املـــاضـــي، والــتــصــديــق عــلــيــه، لــتــفــادي أي 
مــطــبــات قــانــونــيــة، ال ســيــمــا بــعــد تــوقــيــع 
أكــثــر مــن ألـــف مــحــام عــلــى رســالــة تطالب 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة بـــضـــرورة عــرض 
الــبــرملــان بوصفه  على  االســتــفــتــاء  نتيجة 
السلطة التشريعية التي تعّبر عن اإلرادة 

الشعبية.
كما بــاشــر أشــخــاص وشــركــات قانونية 
الــتــقــدم بـــدعـــاوى عــلــى أســــاس أن رئيس 
ــوزراء لــيــس مــن حــقــه تفعيل املــــادة 50  ــ الـ
من دون نقاش مستفيض وتصويت في 
البرملان، الذي ينبغي أن يكون له »دور« 
ــثــــل لــلــمــضــي  فــــي إيــــجــــاد »الـــطـــريـــقـــة األمــ
يــلــغــى إال  الـــتـــشـــريـــع ال  قــــدمــــا«، ذلـــــك أن 
بتشريع آخــر، وفق األعــراف الدستورية. 
وعليه، فإن موافقة البرملان مطلوبة ملنح 

لخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
وإســنــاد وزارة »الــبــريــكــســيــت« الــجــديــدة 
لوزير الشؤون األوروبية السابق، ديفيد 
ديفيس، الذي يعتبر من أعتى املحافظن 

املؤيدين للخروج من االتحاد. 
أثناء  »الــخــروج«  عّينت زعيم حملة  كما 
االســتــفــتــاء األخـــيـــر، بــوريــس جــونــســون، 
لــلــتــأكــيــد  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  رأس  عــلــى 
لــلــمــســؤولــن األوروبــــيــــن أن بــريــطــانــيــا 
ــــي الـــــخـــــروج مــن  ــلـــى املــــضــــي فـ ــــة عـ ــــازمـ عـ

رئيس الوزراء سلطة تفعيل املادة 50 من 
الخروج  إجـــراءات  ميثاق لشبونة، وبــدء 

من االتحاد األوروبي.
أما الرسالة الثانية التي وجهتها رئيسة 
الـــــــــوزراء الـــجـــديـــدة لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــي 
البريكسيت«  في هيمنة »صقور  لت 

ّ
تمث

أن ماي  الــوزاريــة. ويبدو  التشكيلة  على 
ــارة الـــدولـــيـــة،  ــجـ ــتـ ــر الـ ــ تـــعـــّمـــدت ضــــم وزيــ
ليام فوكس، وهــو من أقطاب اليمن في 
حــــزب املـــحـــافـــظـــن، ومــــن أشــــد املــؤيــديــن 

ــــؤالء املــســؤولــن  ــاد، ثـــم تــحــذيــر هـ ــحــ االتــ
ــفــــاوضــــات »خـــــــــروج« قـــاســـيـــة بــن  مــــن مــ
الـــجـــانـــبـــن. وهــــــذه الـــرســـالـــة ســيــفــهــمــهــا 
رئــيــس املفوضية األوروبـــيـــة، جــان كلود 
يــونــكــر، الـــذي طــاملــا ســخــر مــمــن وصفهم 
ــال الـــبـــائـــســـن« لــحــمــلــة خـــروج  »األبــــطــ ـــ بــ
الذين  األوروبــــي،  االتــحــاد  مــن  بريطانيا 
قال »إنهم تخلوا عن القضية«. كما عّينت 
فيليب هاموند وزيرًا للمالية، الذي دعم 
ــبـــدايـــة وصـــــول مــــاي إلــــى رئــاســة  مــنــذ الـ
الــحــكــومــة. وهـــو يــحــســب عــلــى املشككن 
ــة، إال أنـــــه اخـــتـــار  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــالـــتـــجـــربـــة األوروبـ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــانـــب رئـ ــــى جـ الــــوقــــوف إلـ
ــذي اخــتــار  ــ الـــســـابـــق ديــفــيــد كـــامـــيـــرون الـ

الدفاع عن البقاء في االتحاد األوروبي.
ــر الـــعـــدل  ــ ــ ــابــــل، أقــــالــــت مـــــاي وزيـ ــقــ فــــي املــ
مــايــكــل غـــــوف، الـــزعـــيـــم الـــســـابـــق لحملة 
خــروج بريطانيا من االتــحــاد األوروبـــي. 
وقــاد غــوف حملة »الــخــروج« إلــى جانب 
جـــونـــســـون، ثـــم حـــــاول الـــتـــرشـــح لــقــيــادة 
حــــزب املـــحـــافـــظـــن، وهــــو مــنــصــب سعى 
وزيــرة  أقــالــت  كما  كثيرًا.  جونسون  إليه 
التعليم نيكي موغان، التي دعمت حملة 

غوف القصيرة لزعامة الحزب.
ولطاملا رّوج معارضو االتحاد األوروبي 
ــاد  ــ ــحــ ــ االتــ مـــــــن  بــــريــــطــــانــــيــــا  خـــــــــــروج  أن 
األوروبــــــي ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــوقــف 
واالقتصادية  التجارية  للتعامالت  التام 
بــــن بـــريـــطـــانـــيـــا واالتــــــحــــــاد، بـــعـــد إتـــمـــام 
إجـــــــــــراءات الـــــخـــــروج الــــنــــهــــائــــي. ويــمــكــن 
لــهــذه الــعــالقــة، وفــقــا لـــهـــؤالء، اتــبــاع أحــد 
الــســيــنــاريــوهــات الــثــالثــة الــتــالــيــة: األول، 
»الــنــمــوذج الــنــرويــجــي« الــــذي يــعــنــي أنــه 
للمنطقة  االنـــضـــمـــام  لــبــريــطــانــيــا  يــمــكــن 
االقتصادية األوروبية، وبالتالي الدخول 
إلى السوق األوروبية املوحدة مع إمكانية 
الدخول إلى بعض الخدمات املالية، ولكن 
مع تحريرها من قواعد االتحاد األوروبي 
الـــخـــاصـــة بــــالــــزراعــــة، ومـــســـائـــل الـــعـــدالـــة، 
والــــشــــؤون الــداخــلــيــة. أّمــــا الـــثـــانـــي، وهــو 
»النموذج السويسري«، يعني أن تصبح 
عضوًا  ليست  ســويــســرا،  مــثــل  بريطانيا 
فــي االتـــحـــاد األوروبــــــي لكنها تــتــفــاوض 
أســاس  على  تجارية  اتفاقيات  على  معه 
ثنائية  اتفاقيات  خــالل  من  بقطاع  قطاع 
ــو الـــثـــالـــث يــشــبــه  ــاريـ ــنـ ــيـ ــسـ ــعــــددة. والـ ــتــ مــ
التركي«، وهــذا يعني أن تقوم  »النموذج 
اتفاقية تجارة حرة مع  بإبرام  بريطانيا 
االتحاد األوروبي، إذ يتم إعفاء بريطانيا 
مــن حــريــة حــركــة املــواطــنــن األوروبـــيـــن، 
في  البريطانيون حقهم  يفقد  املقابل  في 

الحركة داخل االتحاد.
ويــبــدو أن مــاي تعمدت مــن خــالل تعين 
»صـــقـــور الــبــريــكــســيــت« تــوجــيــه رســالــة 
أيضا، تؤكد من  البريطاني  الــداخــل  إلــى 
خاللها أواًل تأييدها للخروج، ورفضها 
ــان، مــؤكــدة  ــراء اســتــفــتــاء ثــ ــ الـــدعـــوات إلجـ

 
ّ
أن »بــريــكــســيــت يــعــنــي بــريــكــســيــت«، وأن

هـــنـــاك وزيـــــــرًا ســيــتــولــى اإلشــــــــراف عــلــى 
لـــــ52 فـــي املــائــة  تــنــفــيــذ اإلرادة الــشــعــبــيــة 
ملصلحة  صوتوا  البريطاني  الشعب  من 
الرغم من تحديد مجلس  الــخــروج، على 
النواب جلسة خاصة في سبتمبر/أيلول 
إجــراء  الــى  املقبل ملناقشة عريضة تدعو 
استفتاء ثــان، بعد إبــداء أكثر من مليون 
شـــخـــص نـــدمـــهـــم لـــلـــتـــصـــويـــت ملــصــلــحــة 

الخروج.
وأوضــحــت مـــاي، ســابــقــا، أنــهــا ستحترم 
لــن  وأنــــهــــا  ــانـــي  ــريـــطـ ــبـ الـ ــعـــب  الـــشـ إرادة 
تــجــري أي مــحــاوالت للبقاء فــي االتــحــاد 
األوروبــي، وال أي محاوالت للعودة إليه 
مـــن الـــبـــاب الــخــلــفــي، وال اســتــفــتــاًء ثانيا 
مــا دامـــت الــبــالد اخـــتـــارت االنــفــصــال عن 

االتحاد األوروبي.
التي وجهتها ماي  الرسالة األخــرى  أمــا 
بريطانيا  دور  تـــراجـــع  مـــن  لــلــمــتــخــوفــن 
الــدولــيــة، تمثلت بوعدها  الــســاحــة  عــلــى 
في صياغة مستقبل جديد قوي للمملكة 
القيام  مع  بالتوازي  العالم،  في  املتحدة 
بـــمـــهـــمـــة خــــــــروج بـــــالدهـــــا مـــــن االتــــحــــاد 
األوروبــــــــي. وقـــالـــت مــــاي »ســنــرتــقــي إلــى 
االتــحــاد  نــتــرك  الــتــحــدي، بينما  مستوى 
قويا  إيجابيا  دورًا  سنصيغ  األوروبــــي، 
املراقبون  وتــســاءل  العالم«.  في  ألنفسنا 
ــــن طـــبـــيـــعـــة ذلــــــك الـــــــــدور الــــــــذي تــعــنــيــه  عـ
ــاي بــعــد تــســلــيــمــهــا مــقــالــيــد الــســيــاســة  مــ
السابق، بوريس  الخارجية لعمدة لندن 
جــونــســون، وهـــو األمــــر الــــذي أثــــار ردود 

فعل متباينة في أنحاء من العالم.
فــي هـــذا الــســيــاق، أعــلــن وزيـــر الخارجية 
ــت، أمـــس  ــ ــرولــ ــ ــان مـــــــارك إيــ ــ ــرنـــســـي جــ ــفـ الـ
جونسون  بــوريــس  تعين  أن  الخميس، 
يثير  ال  بريطانيا  فــي  للخارجية  وزيـــرًا 
ــه شـــدد عــلــى أنـــه بــحــاجــة إلــى 

ّ
قــلــقــه، لــكــن

شريك »يتمتع بمصداقية ويمكن الوثوق 
ــا 1«،  ــ ــال إيـــرولـــت، إلذاعــــة »أوروبـ ــه«. وقـ بـ
»ليس لدي أي مخاوف حول جونسون، 
لــكــنــكــم تـــعـــلـــمـــون أســـلـــوبـــه وطـــريـــقـــتـــه«، 
مضيفا أن جونسون الذي تزعم معسكر 
ــذب كـــثـــيـــرًا« خـــالل  ــ مــــؤيــــدي الــــخــــروج »كــ
الـــحـــمـــلـــة قـــبـــل االســــتــــفــــتــــاء. وأضــــــــاف أن 
ــل عــلــى  ــيــ ــار مـــــاي لـــجـــونـــســـون »دلــ ــيـ ــتـ اخـ
األزمة السياسية التي تمر بها بريطانيا 

بعد التصويت«.
 بــرلــن فهمت رســالــة مـــاي، إذ 

ّ
ويــبــدو أن

الخميس،  أمـــس  أملــانــيــة،  صحيفة  نقلت 
عن وزير الخارجية األملاني، فرانك فالتر 
شــتــايــنــمــايــر، قــولــه إن »تــعــيــن بــوريــس 
جونسون وزيرًا للخارجية في بريطانيا 
ــارة واضــحــة إلـــى أن بــريــطــانــيــا تريد  إشــ
الخروج من االتحاد األوروبــي، وينبغي 
أن تـــقـــدم لـــنـــدن الـــطـــلـــب الـــرســـمـــي بــهــذا 
الــخــصــوص قـــريـــبـــا«. وقــــال شــتــايــنــمــايــر 
لــصــحــيــفــة »بــيــلــد أم زونـــتـــاغ« الــيــومــيــة، 
»يمكننا حاليا أن نتوقع أيضا من رئيسة 
الوزراء البريطانية، تيريزا ماي أن تنهي 
حــالــة الــغــمــوض فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن، 
وتــــقــــدم الـــطـــلـــب الـــرســـمـــي لـــلـــخـــروج مــن 
االتحاد األوروبــي«. ووصف شتاينماير 
جــونــســون بــأنــه »مــتــمــرس فـــي الــشــؤون 
ــيـــف يــســتــغــل شــكــوك  ــرف كـ ــ ــة عــ ــيـ ــزبـ الـــحـ

البريطانين حيال االتحاد األوروبي«.

سياسة
رسائل داخلية وخارجية وّجهتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من خالل التعيينات الوزارية الجديدة، والتي تولى أهم 
حقائبها معسكر »الخروج من االتحاد األوروبي«، وخصوصًا بعد تسليم بوريس جونسون وزارة الخارجية. وأبرز هذه الرسائل  أال 

تراجع عن الخروج من »االتحاد«، وال إلجراء استفتاء ثان، والمملكة ستبقى متّحدة

)Getty/أثارت تعيينات تيريزا ماي ردود فعل شعبية ورسمية )دان كيتوود

غالبا ما تثير شخصية وزير الخارجية 
البريطانية الجديد، عمدة لندن السابق، 
السياسية  ومواقفه  جونسون،  بــوريــس 
جــداًل وردود فعل محلية ودولــيــة تتسم 
بــــاالســــتــــهــــجــــان والــــســــخــــريــــة، مـــــن دون 
الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــتــهــا، أو االســتــخــفــاف 
ــوزن جـــونـــســـون كــســيــاســي بــراغــمــاتــي  ــ بـ

محترف.
رئيس الدبلوماسية البريطانية الجديد، 
ألكسندر بوريس دي بفيفيل جونسون، 
ولد في 19 يونيو/حزيران 1964 بمدينة 
ــة. وتـــلـــقـــى تــعــلــيــمــه  ــيـ ــيـــركـ نـــيـــويـــورك األمـ
االبتدائي في مدرسة »بريمروز هيل« في 
لندن، ثم املدرسة األوروبية فى بروكسل، 
كلية  في  الثانوي  تعليمه  لتلقي  وانتقل 
»إيـــــتـــــون«.  زامـــــل جـــونـــســـون فـــي الــكــلــيــة 
والحــقــا فــي جامعة أكــســفــورد، نخبة من 
الطالب الذين سيرافقهم الحقا في العمل 
السياسي، ومنهم على وجه الخصوص، 
رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد 
ــر الــخــارجــيــة األســـبـــق،  ــ ــيـــرون، ووزيــ ــامـ كـ
وليم هيغ، ووزيــر العدل األسبق، مايكل 
غــوف، ووزيـــر الصحة األســبــق جيريمي 
ــالـــه فــي  ــلــــى الــــرغــــم مــــن انـــشـــغـ هــــنــــت. وعــ
واليونانية  الرومانية  الفلسفات  دراســة 
والــالتــيــنــيــة الــقــديــمــة، تــــرأس جــونــســون 
اتـــحـــاد الـــطـــالب فـــي جــامــعــة أكـــســـفـــورد، 
وصورته  السياسية،  شخصيته  وبــدأت 
النمطية تتشكل وسط جيل السياسين 
الشباب الطامحن لقيادة دفة الحكم في 

بريطانيا في القرن 21.
بعد انتهائه من الدراسة الجامعية، اتجه 
جــونــســون لــلــعــمــل الــصــحــافــي، والــتــحــق 
ُمتدرب  العام 1987 كصحافي  في نهاية 
بعد  ُيــطــرد  أن  قــبــل  »تــايــمــز«،  بصحيفة 
نــشــره تــقــريــرًا صحافيا بــاالســتــنــاد على 
مـــعـــلـــومـــات مـــغـــلـــوطـــة. ثــــم انـــتـــقـــل لــلــعــمــل 
فـــي مــكــتــب صــحــيــفــة »ديـــلـــي تــلــيــغــراف«، 
فــي بــروكــســل، كــمــراســل لــشــؤون االتــحــاد 
األوروبي، وهناك بدأ مشواره في انتقاد 
االتـــحـــاد األوروبــــــي. وقـــد كـــان جونسون 

ــن املـــتـــشـــدديـــن فـــي مــعــســكــر االنــفــصــال  مـ
الذي  أوروبـــا. جونسون،  عن  البريطاني 
ــي الـــروســـيـــة  ــ يـــتـــحـــدث خـــمـــس لـــغـــات وهـ
ــة والـــالتـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ واألملــ
ــإطـــالق املـــواقـــف  واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، اشــتــهــر بـ
والــتــي غالبا  لــلــجــدل،  ــثــيــرة 

ُ
امل السياسية 

مـــا ُيــعــبــر عــنــهــا فـــي مـــقـــال أســبــوعــي في 
صــحــيــفــة »الـــتـــلـــيـــغـــراف«. وكـــــان أشــــد ما 
قــالــه فـــي أبـــريـــل/ نــيــســان املـــاضـــي، حن 
ــل الــرئــيــس األمــيــركــي، بـــاراك 

ّ
انــتــقــد تــدخ

أوبــــامــــا، فـــي مــســألــة االســـتـــفـــتـــاء، وكــتــب 
بــتــعــبــيــر ال يـــخـــلـــو مــــن الـــعـــنـــصـــريـــة، أن 
ــراث الــكــيــنــي فـــي شــخــصــيــة أوبـــامـــا  ــتــ »الــ
ولم  لبريطانيا«.  املــعــاديــة  مشاعره  عــزز 
تــنــج املـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــرئــاســة 
لسان  مــن  كلينتون،  هــيــالري  األميركية، 
جــونــســون الــســلــيــط، عــنــدمــا وصــفــهــا في 
عـــمـــوده فـــي »الـــتـــلـــيـــغـــراف« بــــ »مــمــرضــة 
سادية في مستشفى لألمراض العقلية«. 
وخــــالل مــعــركــة االســتــفــتــاء حـــول مصير 
عضوية بريطانيا في االتحاد األوروبي، 
هاجم جونسون قــادة االتــحــاد، وقــال إن 
الكبرى،  أوروبـــا  دولـــة  لبناء  »مساعيهم 
ونابليون  هتلر  مساعي  عــن  تختلف  ال 

بــونــابــرت فــي تــوحــيــد أوروبــــــا«. مــواقــف 
ــيــــة، والــــتــــي تــحــمــل  جــــونــــســــون الــــخــــارجــ
طابعا عــدائــيــا، ال تشمل دولـــة االحــتــالل 
اإلسرائيلي، إذ زارها في نوفمبر/تشرين 
املقاطعة  املاضي، ووصــف حملة  الثاني 
»الـــفـــكـــرة  بــــ  )BDS( إلســـرائـــيـــل  الـــدولـــيـــة 
ــلـــة املــقــاطــعــة  الـــغـــبـــيـــة«، زاعــــمــــا أن »حـــمـ
املحصورة في أوساط أكاديمية، يقودها 
نـــفـــر مــــن الـــيـــســـار الـــجـــامـــعـــي ال يــمــثــلــون 
ــار املـــركـــزي  ــيـ ــتـ ــمــــي أو الـ ــاديــ الـــســـلـــك األكــ
فـــي الـــغـــرب، وبــالــتــالــي ال تــأثــيــر لــهــم في 
بــريــطــانــيــا«. وهــــو املـــوقـــف الــــذي نــاقــض 
ــل لــلــقــوة  ــيــ ــرائــ تــــنــــديــــده بـــاســـتـــخـــدام إســ
املفرطة أثناء حربها على قطاع غزة في 

العام 2014.
ــة، فــكــتــب  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ أمـــــــا فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـ
جـــونـــســـون فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول 
املــاضــي، أنـــه »يــتــعــّن عــلــى بريطانيا أن 
بوتن  )فــالديــمــيــر(  الشياطن  مــع  تعمل 
و)بـــشـــار( األســــد لــهــزيــمــة تنظيم الــدولــة 
اإلسالمية )داعــش(«. ثم عاد في مارس/
آذار املاضي لإلشادة بدعم بوتن لألسد 
لدحر »داعش« من تدمر. وفي وقت سابق 
ــاز جــونــســون بمسابقة  ــذا الــعــام فـ مــن هـ
مجلة  تنظمها  التي  الهجومي«  »الشعر 
»ســـبـــيـــكـــتـــوتـــر«، بــقــصــيــدة هـــاجـــم فــيــهــا 

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وعلى الرغم  من معارضته لدعوة توني 
العسكري  للتدخل   2014 الــعــام  فــي  بلير 
مجددًا في الــعــراق، قــال جونسون لهيئة 
ــقـــد بـــأن  ــتـ ــة: »ال أعـ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــبـ اإلذاعــــــــــة الـ
ــة الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــعـــام 2003،  ــارثـ ــكـ الـ
يــجــب أن تــثــنــي بــريــطــانــيــا عـــن أداء دور 
العالم«. كما يسجل لرئيس  إيجابي في 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــجـــديـــد،  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
مــوقــفــه مـــن »اإلســـالمـــوفـــوبـــيـــا«، بــدعــوتــه 
فــي مــقــاالت عـــدة إلـــى »مــواجــهــة حمالت 
الــتــرهــيــب املــعــاديــة لــإلســالم، واالعــتــراف 
بـــإســـهـــامـــات الـــحـــضـــارة اإلســـالمـــيـــة فــي 

الحضارة األوروبية«. 
نواف...

بوريس جونسونبورتريه
للخارجية  وزيرًا  السابق،  لندن  عمدة  جونسون،  بوريس  بات 
كصحافي  الجدلية  مواقفه  معه  لتنتقل  البريطانية، 

وعمدة، إلى مستوى دبلوماسي، خارج الحدود البريطانية
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اقتصاد

صالح النعامي

حــــــــــــذرت دراســـــــــــــــة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
الخطيرة  الــتــداعــيــات  مــن  حديثة 
لــحــمــات »نــــزع الــشــرعــيــة« الــتــي 
 »BDS« ــيـــة تــشــنــهــا حـــركـــة املــقــاطــعــة الـــدولـ
على مستقبل االقتصاد اإلسرائيلي وقوته، 
ويأتي ذلك في ظل استمرار تكبد االحتال 
خسائر فادحة في مختلف املجاالت بسبب 

مقاطعة منتجاتها باملستوطنات. 
وجــــــاء فــــي الـــــدراســـــة، الـــتـــي صـــــــدرت، أمـــس 
ــــن الــقــومــي«  األول، عـــن »مـــركـــز أبـــحـــاث األمـ
اإلســرائــيــلــي أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن حمات 
 »BDS« قــــادتــــهــــا ــتــــي  الــ الــــشــــرعــــيــــة«  »نـــــــزع 
ــفـــرت حــتــى اآلن عـــن تـــأثـــيـــرات هــامــشــيــة  أسـ
على االقــتــصــاد اإلســرائــيــلــي، إال أن تواصل 
الجدل السلبي حول السياسات اإلسرائيلية 
وإبــداء حكومات العالم تبرمًا تجاه مواقف 
حــكــومــة تـــل أبـــيـــب، يــمــكــن أن تـــؤثـــر بشكل 
جذري على االقتصاد اإلسرائيلي مستقبا. 
ــا الـــبـــاحـــث،  ــدهــ ــة، الـــتـــي أعــ ــ ــدراســ ــ وأكـــــــدت الــ
مع  التجاري  التبادل  أن  فيلدمان،  نيتسان 
دول االتـــحـــاد األوروبـــــي ســيــتــعــرض لضرر 
أكــبــر مــن الــتــبــادل والــتــعــاون مــع التكتات 
أقل  تبدي حساسية  التي  األخـــرى،  العاملية 

تــجــاه الــســلــوك اإلســرائــيــلــي تــجــاه الــشــعــب 
الفلسطيني.

تــقــريــر ســابــق لصحيفة »هـــآرتـــس«  وحــســب 
اإلسرائيلية، كّبدت حملة املقاطعة األوروبية 
على املنتجات الزراعية اإلسرائيلية الخاصة 
ــقـــدر بــســتــة  ــقـــط، خـــســـائـــر تـ بــاملــســتــوطــنــات فـ

مليارات دوالر في عامي 2013 و2014. 
وأشـــارت دارســـة مركز أبــحــاث األمــن القومي 
البضائع  مقاطعة  تأثير  أن  إلــى  اإلسرائيلي 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الــســلــبــي ال يــنــحــصــر فـــي عــدم 
على  التأثير  إلــى  يتعداه  بــل  فقط،  تسويقها 
الشركات اإلسرائيلية ذاتها ويهدد مستقبل 
اإلسرائيلية،  الشركات  أن  وأوضحت  عملها. 
ستكون  الغذائية،  املـــواد  بإنتاج  تعنى  التي 
محذرة  تــضــررًا،  االقتصادية  القطاعات  أكثر 
اإلسرائيلية«  »الهوية  إخفاء  محاولة  أن  من 
على  سلبًا  وستؤثر  نفعًا  تجدي  لن  للمنتج 
إمــكــانــيــة تــســويــقــه، كــمــا تــوقــعــت الـــدراســـة، أن 
يفضي الجدل الذي يترافق مع أنشطة حركة 
ــــى املــــســــاس بــالــبــيــئــة   إلـ

ً
املـــقـــاطـــعـــة مــســتــقــبــا

االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي إســـرائـــيـــل، مــمــا قـــد يــدفــع 
الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة إلــــى مـــغـــادرة إســرائــيــل 
والبحث عن فرص استثمار في أماكن أخرى. 
وحــســب الــدراســة فــإن االقــتــصــاد اإلسرائيلي 
إلــى هــزة كبيرة فــي حــال تمكنت  سيتعرض 
حركة املقاطعة من إقناع الحكومات األجنبية 
بإعادة صياغة النظم واالتفاقات، التي تنظم 
حركة التبادل التجاري والتعاون االقتصادي 

ــــى أن االقـــتـــصـــاد  مــــع إســــرائــــيــــل. وأشــــــــارت إلـ
في  جـــدًا،  بشكل سلبي  اإلســرائــيــلــي سيتأثر 
إلــى املقاطعة مــن إقناع  الــداعــون  حــال تمكن 
التجاري  تعاملها  بوقف  األجنبية  الشركات 
مع شركات تربطها عاقات عمل مع إسرائيل. 
الـــدولـــيـــة ملــنــتــجــات  وأدت حـــمـــات املــقــاطــعــة 
االحــتــال إلـــى مــغــادرة الــعــديــد مــن الــشــركــات 
ــودا  ــل، ومــنــهــا شـــركـــة »صــ ــيـ ــرائـ الــعــاملــيــة إلسـ
ستريم«، أكبر الشركات العاملية، التي أغلقت 
اليهودية  املقامة في املستوطنات  مصانعها 
بالضفة الغربية عام 2014. وتعّد قرارات إغاق 
لاحتال،  عاملية  شــركــات  ومــغــادرة  مصانع 
ضـــربـــة قـــويـــة لـــلـــمـــشـــروع االســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
اإلسرائيلية  الحكومة  إن  إذ  الغربية،  الضفة 
غري إقامة هذا التجمع املزيد 

ُ
راهنت على أن ت

مــن الــشــركــات اإلســرائــيــلــيــة واألجــنــبــيــة، لنقل 
مــصــانــعــهــا مـــن داخــــل إســـرائـــيـــل إلــــى الــضــفــة 
االتجاه  بحثت  قد  إسرائيل  وكانت  الغربية. 
إلـــى تــصــديــر املــنــتــوجــات الــزراعــيــة لــروســيــا، 
الــروس ال يبدون اكتراثًا إزاء  على اعتبار أن 

هوية منشأ املنتوجات الزراعية.
ومــــن جــانــبــهــا، ذكـــــرت الــــدراســــة أن تــأثــيــر 
حركات املقاطعة سيكون أقل على الشركات 
ــبـــرى، الـــتـــي تــرتــبــط بــعــاقــات  ــكـ ــيـــة الـ الـــدولـ
ــل، على  ــيـ ــرائـ تـــجـــاريـــة واقـــتـــصـــاديـــة مـــع إسـ
اعتبار أنها شركات راسخة وتحظى بدعم 
قــوى دولية كبرى. وأوضحت  سياسي من 
الـــدراســـة أن الــحــكــومــات الــغــربــيــة يــمــكــن أن 
تنتج  الــتــي  الــبــضــائــع،  »تمييز«  مــن  تنتقل 
ــــي األراضـــــــي  ــقــــامــــة فـ ــات املــ ــنـ ــتـــوطـ ــــي املـــسـ فـ
ــلــــة، إلــــى  ــة املــــحــــتــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــ

مقاطعتها بشكل مطلق. 
املــقــاطــعــة  تــتــطــور  أن  ــة  ــدارسـ الـ ــم تستبعد  ولـ
اإلسرائيلية  الشركات  مــع  التعامل  وقــف  مــن 
ــيـــة، الـــتـــي تــعــمــل فــــي املــســتــوطــنــات  ــبـ ــنـ واألجـ
املـــقـــامـــة فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، إلــــى مــقــاطــعــة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

وضــعــت حــكــومــة طــبــرق عــراقــيــل جـــديـــدة من 
النفط  مؤسسات  توحيد  خطة  نسف  شأنها 
ــبــــاد ودمــــــج مــؤســســتــي قـــطـــاع الــنــفــط  فــــي الــ
املوازيتني، فقد أكدت املؤسسة الوطنية للنفط 
للحكومة  بتبعيتها  تلتزم  أنها  البيضاء،  في 
الــلــيــبــيــة املــؤقــتــة بــطــبــرق )شـــرقـــي الـــبـــاد( في 
ــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، مــــا يــعــرقــل  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ جـــمـــيـــع إجـ
الــنــفــط بمقريها  إجـــــــراءات تــوحــيــد مــؤســســة 
في البيضاء والعاصمة طرابلس تحت والية 
الوطني،  الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي  املجلس 
بـــرئـــاســـة فـــايـــز الــــســــراج، املـــدعـــومـــة مـــن األمـــم 
املــتــحــدة. وشــــّددت املــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
ــان صـــحـــافـــي، أمـــس  ــيـ فــــي بـــنـــغـــازي، حـــســـب بـ
األول، وحصلت »العربي الجديد« على نسخة 
مــنــه، عــلــى أن أي إجــــراء لــرفــع الــقــوة الــقــاهــرة 
وحــمــايــة الــحــقــول الــنــفــطــيــة، ال بــد أن يــتــم من 
املوقتة  الليبية  الحكومة  مــع  التنسيق  خــال 
فـــي طـــبـــرق. وحـــســـب مــحــلــلــني، فــــإن هــــذا يعد 
الــتــفــافــًا عــلــى إعـــان 2 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري، 
الذي أعلنت فيه املؤسسة الوطنية للنفط في 

طــرابــلــس، غــربــي الــبــاد )كــانــت تتبع املؤتمر 
الوطني(، عن اتفاق مسؤوليها مع مسؤولي 
املـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط ) شـــــــرق(، خـــال 
اجــتــمــاع جـــرى فــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــقــرة، 
تصدير  أحقية  بشأن  الــخــافــات  تنحية  على 
نــفــط الــبــاد، واعــتــمــاد هيكل جــديــد ملؤسسة 
مــــوحــــدة. وأوضــــحــــت مــؤســســة الــنــفــطــيــة في 
البيضاء، في بيانها، أن االتفاق على توحيد 
املــؤســســة »أســـاســـه مــبــاشــرة أعـــمـــال مجلس 
اإلدارة مـــن مــديــنــة بــنــغــازي كــمــقــر رئــيــســي«. 
الجانب اآلخــر، كشفت مصادر مسؤولة  وفي 
العاصمة  فــي  للنفط  الــوطــنــيــة  املــؤســســة  مــن 
طــرابــلــس لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــؤســســة 
قبل  مــن  أي ضمانات مقدمة  لديها  تــوجــد  ال 

الهال  منطقة  بشأن  النفطية  املنشآت  حرس 
ــاج لــيــبــيــا من  ــتـ الــنــفــطــي بـــشـــأن اســتــئــنــاف إنـ
ــال الــنــاطــق  ــدم إغـــاقـــه مـــجـــددًا.  وقــ الــنــفــط وعــ
الرسمي باسم جهاز حرس املنشآت النفطية، 
عــلــى الــحــاســي، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن أي 
عملية استئناف لإلنتاج سوف تشمل جميع 
النفطي  الــهــال  منطقة  فــي  التصدير  مــوانــئ 
والزويتينة ورأس النوف وميناء السدرة بعد 
رفع القوة القاهرة. وفي رده على سؤال بشأن 
الــضــمــانــات املــقــدمــة لــتــشــغــيــل املـــوانـــئ وعـــدم 
أكـــد أن جــهــاز حـــرس املنشآت  مــجــددًا،  قفلها 
الوطني  الــوفــاق  لحكومة  اآلن  تــابــع  النفطية 
وأعطى لها الصاحيات الكاملة بشأن منطقة 
قــولــه. ويــرى محللون  النفطي، حسب  الــهــال 
اقــتــصــاديــون أن تــوحــيــد املــؤســســة الــوطــنــيــة 
النفطي  اإلنــتــاج  إنعاش  في  للنفط ستساهم 
وانتشال االقتصاد الغارق من األزمــات. وقال 
النفط  بــــوزارة  والــقــيــاس  التقويم  إدارة  مــديــر 
سابقًا، إبراهيم العواميد، لـ »العربي الجديد«، 
النفط  أكبر موانئ تصدير  إن ميناء السدرة، 
ــبــــاد، ســيــســتــأنــف الــتــصــديــر بــكــمــيــات  فـــي الــ
بسيطة، وأنه يحتاج لعمليات صيانة عاجلة.

الرباط - مصطفى قماس

أكدت املندوبية السامية للتخطيط، في تقرير 
لها حــول تــطــور االقــتــصــاد املغربي فــي العام 
الحالي، بأن حركة القروض املصرفية ستبقى 
ــام 2016، رغــم  مــتــواضــعــة فـــي الـــبـــاد خـــال عـ
)البنك  املغرب  اتخذها مصرف  التي  التدابير 
املركزي(. وحسب محللني لـ »العربي الجديد«، 
»لم يساهم انتعاش السيولة وزيادتها بدرجة 
مــلــحــوظــة بــاملــصــارف املــغــربــيــة عــلــى تحسني 
وضعية ونسبة القروض املمنوحة لعمائها«. 
ويشير االقتصادي املغربي إدريس الفينا، في 
حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن مستوى 
القروض املوجهة للتجهيز يؤشر على تراجع 
املــغــرب، بما يعنيه ذلــك من  فــي  االستثمارات 

صعوبات تصادفها الشركات.
للتخطيط )مؤسسة  السامية  املندوبية  وترد 
األبحاث الحكومية في املغرب(، تراجع توزيع 
الـــقـــروض، إلـــى الــعــوامــل ذات الــصــلــة بتباطؤ 
تراجع  الــذي من سماته  االقتصادي،  النشاط 
إلــى 1.5% في 2016، و3.5% في  النمو  معدل 
حديث،  تقرير  في  املندوبية،  وتضيف   .2017
إلى  الــقــروض يرجع  أن انخفاض وتيرة منح 
اســتــقــرار ســوق العقار وتــراجــع وتــيــرة إنجاز 
مشاريع البنية التحتية، وانخفاض استهاك 

لـــلـــقـــروض  ــالــــي  الــــحــ األداء  وُيـــــعـــــزى  األســـــــــر. 
املصرفية، كذلك، إلى تقليص الفاعلني بقطاع 
الــطــاقــة، الــلــجــوء إلـــى الــتــمــويــل املــصــرفــي، في 
سياق اإلصاح التدريجي لنظام دعم أسعار 
ـــات. وشـــــــدد املـــــركـــــزي املــــغــــربــــي فــي  ــروقــ ــ ــحـ ــ املـ
تــقــريــره، الــصــادر أول أمـــس، حـــول االســتــقــرار 
املالي في العام املاضي، على أن بحث شروط 
منح الــقــروض، أفــضــى إلــى أن حـــدوث تراجع 
للقروض، في وقــت سعت  الشركات  في طلب 

املصارف إلى تسهيل املعايير التي تعتمدها 
ــات. وتــعــتــبــر  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــي مـــعـــالـــجـــة طـــلـــبـــات الـ ــ فـ
ــة الـــســـامـــيـــة أن وضـــعـــيـــة الــســيــولــة  ــيـ ــنـــدوبـ املـ
ستستفيد  حيث  مــائــمــة،  ستبقى  املصرفية 
من االحتياطي من النقد األجنبي الذي ينتظر 
أن يصل إلى حوالى 27 مليار دوالر في العام 
الــحــالــي. ويــنــتــظــر أن يــصــل فــائــض السيولة 
املصرفية في 2016 إلى 2,3 مليار دوالر، وهو 
فائض سيستقر في حدود ملياري دوالر في 
العام املقبل، علمًا أن تلك السيولة عرفت عجزًا 

في العام املاضي في حدود 1.7 مليار دوالر.
وحسب محللني، تــتــرّدد مــصــارف فــي تمويل 
بــعــض الــقــطــاعــات الــتــي تــراهــا مــنــطــويــة على 
ــثـــل اإلنـــــعـــــاش الــــعــــقــــاري، خــاصــة  ــر مـ ــاطـ مـــخـ
فــي ظــل ارتـــفـــاع حــجــم الـــقـــروض املستعصية 
)الديون املتعثرة(، والتي وصلت  االسترجاع 
مـــايـــو/آيـــار  حــتــى  دوالر  مـــلـــيـــارات   6.25 إلــــى 
مع  مــقــارنــة   ،%12,3 بنسبة  بــزيــادة  املــاضــي، 
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــــن الــــعــــام املــــاضــــي. فــــي ظــل 
تحسن سيولة املصارف، رفع املصرف املركزي 
نسبة االحتياطي اإللزامي اعتبارًا من يونيو/

حزيران املاضي من 2% إلى 5%. وكان املركزي 
عمد إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي، حيث 
انتقل من 2.75% في سبتمبر/أيلول 2014 إلى 

2.25% في مارس/آذار املاضي.

سيف حمالت 
المقاطعة

)Getty( تراجع القروض المصرفية في المغرب

حكومة طبرق تعرقل توحيد مؤسسة النفط

تراجع القروض رغم انتعاش السيولة

االقتصاد اإلسرائيلي مهّدد 
بخسائر جديدة ونزع شرعيته

تنمية الثروة الحيوانية تصطدم باإلحصائيات القديمة

تواصلت تداعيات حمالت 
مقاطعة منتجات 
المستوطنات على 

اقتصاد إسرائيل، الذي 
تكبد خسائر جديدة في 

اآلونة األخيرة

ليبيا مال وسياسة

المغرب

1.5
المالية  وزارة  وضعت 
والتخطيط االقتصادي في 
إليرادات  هدفًا  السودان، 
عام  خالل  الحيوانية  الثروة 
2016، يقّدر بحوالي 1.5 مليار 
دوالر، ويأتي ذلك في ظل 
خطط حكومية تستهدف 

تطوير هذا القطاع.

تحقيق

التبادل التجاري مع 
آسيا لن يغني االحتالل 
عن السوق األوروبية

القطاع يساهم 
بنسبة 20% من إجمالي 

الناتج المحلي

مساع حكومية 
لتصدير 300 ألف رأس 

إبل سنويًا

ال ضمانات من حرس 
المنشآت بعدم إغالق 

الحقول مرة أخرى

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الحيوانية  الــثــروة  وزارة  تسعى 
ــي الــــســــودان إلــــى االنـــتـــهـــاء من  فـ
إحــصــاء حــديــث دقــيــق للوصول 
إلى جميع املعلومات املتعلقة بحجم الثروة 
جنوب  انفصال  عقب  الحقيقي  الحيوانية 
ــوزارة أن اإلحــصــاء  ــ الـــســـودان، واعــتــبــرت الــ
القطاع  هــذا  قديم ما يعرقل تنمية  الحالي 
املهم والحيوي، وتأمل الحكومة في تعظيم 
ــادر على  ــقــ االســـتـــفـــادة مـــن هــــذا الـــقـــطـــاع الــ

انتشال اقتصاد الباد الغارق في األزمات.
ــــروة  ــثـ ــ ــاق، قـــــــال وزيـــــــــر الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـ
الـــحـــيـــوانـــيـــة الــــســــودانــــي، مـــوســـى تـــــن، فــي 
»الـــعـــربـــى الــجــديــد«  تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــ
زال يعتمد على اإلحــصــاء  مــا  الــســودان  إن 
القديم الذى تم خال عام 1977، أي منذ 40 
عامًا تقريبًا. وأكد الوزير أن عائدات الثروة 
الــحــيــوانــيــة فــي واليــــات الـــســـودان املختلفة 
تدعم الخزينة العامة بمليار دوالر سنويًا.

وأوضـــح تــن، أن الــدولــة وجهت اهتمامات 
لكل أنواع الرعي ومنها املتنقل عبر تطوير 

معامل إنتاج اللقاحات والتغذية الجيدة.
وكــانــت اإلحــصــائــيــات الرسمية رصـــدت أن 
تبلغ 107 مايني  الحيوانية  الــثــروة  أعـــداد 

قبل انفصال جنوب السودان عام 2011.
تربية  إن  القطاع،  في  ويقول متخصصون 
عند  متجذرة  ثقافة  الــســودان  فــي  الحيوان 
ــًا لــلــكــثــيــر من  ــ كــثــيــر مـــن الــقــبــائــل وتـــعـــد إرثـ
السودانيني الذين يعتمدون عليها كمصدر 
دخل رئيسي في بعض املناطق، إال أن هذا 

القطاع يواجه بعقبات عديدة.
اللحوم في  ويــؤكــد رئيس شعبة مــصــدري 
»العربي الجديد«،  السودان، خالد املقبول، لـ
لــم يــتــلــق أي نـــوع مــن التطوير  الــقــطــاع  إن 
املــعــلــومــاتــي ولــــم تــضــخ فــيــه اســتــثــمــارات 
جــديــدة تــذكــر مــع ضــعــف الــتــمــويــل والــدعــم 

الفني.
ولكن على الرغم من عدم االهتمام الحكومي، 
إال أن هذا القطاع يساهم بحوالى 20% من 
إجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي و52% مــن جملة 
ناتج القطاع الزراعي، حسب اإلحصائيات 

ــود  ــقــــبــــول، عـــــدم وجــ ــة. وأرجــــــــع املــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الحكم  تغير شكل  إلــى  دقيقة  إحــصــائــيــات 
وعــــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي، مـــا أدى إلــى 
إهـــمـــال الــجــانــب املــعــلــومــاتــي واإلحــصــائــي 
ومنها  املختلفة  االقــتــصــاديــة  بــالــقــطــاعــات 

الثروة الحيوانية. 
ــوقــــع مـــــصـــــادر بــــالــــجــــهــــات املــخــتــصــة  ــتــ وتــ
ــت قـــــريـــــب، بـــبـــدء  ــ ــ أن يــــصــــدر قــــــــرار فـــــي وقـ
اإلحـــصـــاء الــحــيــوانــي الـــعـــام املــقــبــل ملــعــرفــة 
ــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة،  ــلــ الـــحـــجـــم الـــحـــقـــيـــقـــي لــ
الثروة  وحسب مختصني سيتجاوز حجم 
الـــحـــيـــوانـــيـــة فــــي اإلحـــصـــائـــيـــات الــحــديــثــة 

األرقام املعلنة بكثير. 
ــودانــــيــــة بــأنــهــا  ــــاالت الــــســ ــســ ــ وتـــصـــنـــف الــ
ــود فـــي الــعــالــم، إال أنــهــا غــيــر مسجلة  ــ األجـ
كملكية فكرية وكثير منها لم تتم دراستها 
حسب  الـــوراثـــي،  للتكوين  وفــقــًا  وفحصها 

تقارير حكومية.
وكــانــت وزارة الـــثـــروة الــحــيــوانــيــة، أدخــلــت 
بعض الساالت ومنها »االنجص« املعروفة 
عامليًا بكثرة لحومها، بهدف تحسني نوعية 

املنافسة  على  والــقــدرة  الحيوانية،  الــثــروة 
في األسواق اإلقليمية والعاملية. 

الخماسي  البرنامج  على  الـــوزارة  وتعتمد 
الــــذي تــتــبــنــاه الــحــكــومــة حــالــيــًا فــي تطوير 
القطاعات االقتصادية، وتسعى إلى تفعيل 
إجراءات الحجر الصحي وإنتاج اللقاحات 
االسترشاد  عبر  العاملية  التطورات  ملواكبة 

بالتقنيات الحديثة املستخدمة في محطات 
البحوث. 

وحــــســــب خــــبــــراء فــــي املـــــجـــــال، يــــواجــــه هــذ 
الــبــرنــامــج بــعــقــبــات يـــقـــول بــعــض الــخــبــراء 
إنها ربما تحد من انطاقتها حيث أن طرق 
اإلنتاج تقليدية وتحتاج إلى تحديث، كما 
التي  املناخية  للتغيرات  عــرضــة  البيئة  أن 
ــارزة فـــي املــنــطــقــة خــاصــة  ــ أصــبــحــت ســمــة بـ
الجوار يساعد  إلــى دول  الدائم  التنقل  وأن 
على نقل وانتشار أمراض الحيوان العابرة 

للحدود. 
وكانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي، 
لتحقيقه  الحيوانية  للثروة  هدفًا  وضعت 
مــلــيــار  ــوالـــى  ــحـ بـ ــّدر  ــقــ يــ عـــــام 2016،  خـــــال 
ونصف املليار دوالر، إال أن املصدرين يرون 
فــي صـــادرات  الحقيقي يكمن  االخــتــراق  أن 

األبقار.
وقت  فــي  الحيوانية  الــثــروة  وزارة  وأعلنت 
ســابــق أنــهــا تــســعــى إلـــى تــصــديــر 300 ألــف 
رأس إبل، وتصدير لحوم حية تقدر بنحو 
600 ألـــف طـــن، مــع تكثيف الــجــهــود لــزيــادة 

ــادرات فــــي بــقــيــة الــــقــــطــــاعــــات.  ولــكــن  ــ ــــصــ الــ
املقبول، يشير إلى تدهور كبير للصادرات 
فــي اآلونـــة األخــيــرة، مــن وجهة نــظــره، وقــال 
كنا في السابق نصدر 16 مليون طن لحوم 

واآلن تدهور إلى 6 مايني طن فقط.
وطــالــب املــقــبــول، بــقــيــام مــجــلــس للمواشي 
واللحوم، يمتلك صاحيات كافية لتطوير 
هذا القطاع ويدار عبر القطاع الخاص ملنع 
التضارب في األسواق الخارجية مع ترتيب 
والــتــرويــج بمشاركة  الــقــطــاع وتنظيمه  كــل 

خبراء مختصني وحكوميني.
تحتية  بنية  لتوفير  املجلس  فــكــرة  وتــأتــى 
أن  أســواق داخلية وخارجية على  وتنظيم 
ــدة  يــكــون الــتــرويــج لــلــقــطــاع عــبــر قــنــاة واحـ
للتعامل والــحــصــول عــلــى أفــضــل األســعــار 
ــة  ــيــ ــة فـــــي املــــــعــــــارض الــــدولــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ حـــــــال املـ

واإلقليمية.
وتقول تقارير إقليمية حديثة، أن السودان 
يأتي في املراتب األولى في القارة األفريقية 
مـــن حــيــث الــخــدمــة الــبــيــطــريــة وفـــي املــرتــبــة 
الثانية بعد جيبوتي، في الوقت الذي كانت 
تعتمد فيه بورصات أوروبا على السودان 

في كل ما يتعلق بشأن اللحوم.
ما  الحيوانية، صحة  الــثــروة  وزيـــر  وينفي 
ــــادرات، مـــؤكـــدًا أن  يـــتـــداول بـــشـــأن قــلــة الـــــصـ
ــــادرات بـــــدأت تــنــمــو بـــمـــعـــدالت كــبــيــرة  ــــصـ الـ
وقال   ،2014 العام  مع   2015 العام  ومقارنة 
وهناك  رأس،  بمليون  زادت  صــادراتــنــا  إن 

توقعات بزيادتها الفترة املقبلة.
وحسب خبراء بالقطاع، يعاني القطاع من 
املذبوحة«  »غير  املاشية  ــادرات  صـ ــادات  زيـ
تعاون جديدة  ألبــواب  الحكومة  فتح  عقب 
مع بعض الدول التي تطلب خرافًا سودانية 
»ســـواكـــنـــي« ملـــا يــتــمــيــز بـــه هــــذا الـــنـــوع من 

جودة نتيجة لعدم وجود مجازر متطورة.
ــة، عــقــبــة في  ــيــ وتــبــقــى مــســألــة املــــجــــازر اآللــ
سبيل تصدير اللحوم إلى الخارج باعتبار 

أنها تحقق قيمة مضافة للمنتج محليًا.
الحيوانية،  الــثــروة  فــي  املتخصص  ويــقــول 
الـــجـــديـــد«، إن كل  »الــعــربــي  لـــ ــاق،  آدم إســـحـ
البالغ عددها 11 مجزرًا،  املجازر املوجودة 
ــدا واحــــد  ــ مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص مــــا عـ
مــمــلــوك لــلــحــكــومــة. ويــشــيــر إلــــى مــواجــهــة 
الــتــى تسعى  املحليات  مــن  املــجــازر مشاكل 
إلى الربحية من بعض »املساطب املحلية« 
غير املرخصة املــوجــودة فــي الــشــوارع دون 
تنفيذ االشتراطات املعمول بها في املجازر 

الكبيرة.
وحــســب تــقــاريــر رســمــيــة، يمتلك الــســودان 
ــراف الــضــأن و16 نــوعــًا من  14 نــوعــًا مــن خـ

األبقار ومثلها من املاعز وأكثر من 6 أنواع 
من اإلبل.

وتــــنــــظــــم الــــحــــكــــومــــة الــــســــودانــــيــــة ســـنـــويـــًا 
الحيوانية  الــثــروة  قضايا  ملناقشة  مؤتمرًا 
للوصول  الــســودان  واليـــات  مــع  بالتنسيق 
العامة  التوجهات  إلى توجهات تتسق مع 
الرامية لتحقيق النمو االقتصادي الشامل.

وتوصل املؤتمر األخير الذي عقد في شهر 
مــايــو/أيــار املــاضــي، إلــى الــبــدء فــي تسجيل 
ــة  ــيـ ــــســـــاالت عـــبـــر لــجــنــة األصـــــــول الـــوراثـ الـ
ـــواع حيث  ــ الــســودانــيــة الخــتــيــار أجــــود األنـ
يــتــم عــمــل مــلــف لــكــل نــــوع، كــمــا تـــم االتــفــاق 
بمواصفات  مجازر  إنشاء  على  الصني  مع 

حديثة لتلبية طلبات الدول املجاورة. موارد سودانية 
معطلة

تصطدم مساعي الحكومة السودانية لتطوير ثروتها الحيوانية بالعديد من العقبات، أبرزها 
اعتماد القطاع على إحصائيات قديمة تم إعدادها منذ نحو 40 عامًا، باإلضافة إلى ضعف 

التمويل وعدم ضخ استثمارات حكومية وخاصة كافية، وعدم كفاية المجازر اآللية
لجان لرصد آثار العقوبات

أقر وزير التعاون الدولي السوداني، كمال حسن علي، بتأثير العقوبات 
الــســودان كاشفًا عن تشكيل  املفروضة على  األحــاديــة  االقتصادية 
املصرفي.  والقطاع  والــخــدمــات  التنمية  علي  آثــارهــا  لجان إلحــصــاء 
وأشــــار عــلــي، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، لــوكــالــة األنــبــاء الــســودانــيــة 
الرسمية، أمس، إلى جهود وزارته املتواصلة لرفع العقوبات، موضحًا 
أنــه التقى باملبعوث األمــيــركــي لــلــســودان دونــالــد بــوث خــال زيــارتــه 
التنموية  املــعــونــات  تحريك  بشأن  معه  وتباحث  لواشنطن  األخــيــرة 
يــورو فضا عن  مليون  بمبلغ 51  أملانيا  مع  اتفاقية  توقيع  بجانب 

بدور  يتعلق  ما  للسودان. وفي  املساعدات  لعودة  إيطاليا  جهود مع 
الخارجية كشف  السودان  الرامية إلعفاء ديــون  الجهود  الــوزارة في 
عن لجنة برئاسة وزيري الخارجية والتعاون الدولي، ملعالجة الديون 
التي تتجاوز 40 مليار دوالر أغلبها فوائد، مبينا أن بعض الدول قد 
أعفيت من ديونها. وحول مدى استفادة السودان من مجموعة الدول 
السودان استفاد من  الوزير إن  الباسفكية، قال  الكاريبية  األفريقية 
الشرعية، كما  الهجرة غير  السودان ملكافحة  صندوق خاص بدعم 

توفر املجموعة الدعم السياسي في املنظمات الدولية واإلقليمية.

جــمــيــع الـــشـــركـــات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. وأوضـــحـــت 
الدراسة أنه على الرغم من أن قــرار الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون االقــتــصــادي 
والتبادل التجاري مع دول آسيا قرار صائب، 
على اعتبار أن هذه الدول ال تبدي حساسية 

التبادل  الــصــراع، إال أن  ملــواقــف إسرائيل مــن 
 عن 

ً
التجاري مع آسيا ال يمكن أن يكون بديا

تقليص  أن  أوروبـــا.  واستدركت  التبادل مع 
ــفـــضـــاء، الـــــذي تــعــمــل فــيــه حـــركـــة املــقــاطــعــة  الـ
وتــجــفــيــف مــنــابــعــهــا، يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة 

ــداث تــغــيــيــر جـــوهـــري على  ــ اإلســرائــيــلــيــة إحــ
والقضية  الفلسطينيني  مــع  تعاطيها  نــمــط 
الفلسطينية، مطالبة بإحداث تغيير جوهري 
على سياسة الحكومة اإلسرائيلية في كل ما 

يتعلق بالبناء في املستوطنات.

تصاعد حمالت 
المقاطعة 
لمنتجات االحتالل 
)فرانس برس(

ثروة حيوانية 
معّطلة في 
السودان 
)فرانس برس(
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1213
اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــم رئــيــســة الــــوزراء 
ّ
مـــاذا يعني تــســل

ــيـــريـــزا  ــــدة تـ ــديـ ــ ــــجـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـ
مــــاي مــنــصــبــهــا بــعــد أســـابـــيـــع من 
بريطانيا،  ضربت  التي  السياسية  الفوضى 
بالنسبة ألسواق املال واالقتصاد البريطاني؟ 
هذا هو السؤال الذي يهم املستثمرين الكبار 
ورجــال  والــشــركــات  البريطاني  االقتصاد  فــي 
األعــمــال الــعــرب الــذيــن اســتــثــمــروا بكثافة في 

بريطانيا خالل السنوات املاضية. 
وكما كان التصويت ملصلحة خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبــي مفاجأة بالنسبة لحي 
ــال الــلــنــدنــي، كـــان كــذلــك مــفــاجــأة بالنسبة  املــ
بات  حــال  أيــة  على  ولــكــن  املستثمرين،  لكبار 
األمر واقعًا، وتتجه بريطانيا للتعامل مع ما 
األوروبــيــة،  الكتلة  مــن  بريطانيا  خــروج  وراء 
كــمــا قــالــت رئــيــســة الــــــوزراء الــجــديــدة تــيــريــزا 
ماي أمس، في أعقاب تعيينها من قبل امللكة 
ــه االخـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي وال  ــ إلـــيـــزابـــيـــث، »إنـ

رجعة عنه ». 
ــواق لــلــيــوم األول  ولــكــن كــيــف اســتــجــابــت األســ
من تسلم رئيسة الــوزراء الجديدة للحكم في 
أدى  اآلن  حتى  حكومتها.  وتعيني  بريطانيا 
تــســلــم الــرئــيــســة تـــيـــريـــزا ملــنــصــبــهــا واخــتــيــار 
حــكــومــتــهــا الــــجــــديــــدة إلـــــى إعـــــــادة الـــثـــقـــة فــي 
ليحلق  حــاد  بشكل  ارتــفــع  الـــذي  اإلسترليني 
فـــوق 1.35 دوالر أمـــس، مــن مــســتــويــات تحت 
ــبـــوع  األسـ ــــالل  خـ شـــهـــدهـــا  ــتـــي  الـ دوالر   1.30
ــزءًا كبيرًا  املـــاضـــي. ولــكــن مــحــلــلــني يـــعـــزون جــ
ــاء بـــنـــك إنــكــلــتــرا  ــقــ مــــن هـــــذا االرتـــــفـــــاع إلـــــى إبــ
لــلــفــائــدة املــصــرفــيــة دون تــغــيــيــر أمــــس. وكـــان 
اإلسترليني قــد ارتــفــع بنحو واحــد فــي املائة 
مقابل الدوالر في التداوالت األوروبية املبكرة 
املستثمرين  بــني  متفائلة  مــعــنــويــات  بــفــضــل 
بأن بريطانيا تتجه بحزم نحو ترتيب بيتها 
الــداخــلــي. ولــكــن مــؤشــر »فــوتــســي 100« الــذي 
فقد  الكبرى  البريطانية  الشركات  أداء  يقيس 
1.1% مــن قــيــمــتــه. كــمــا كــســبــت كــذلــك ســنــدات 
الـــخـــزيـــنـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــــتــــي شــــهــــدت أمـــس 
يأملون  الــذيــن  املستثمرين  مــن  كثيفًا  إقــبــااًل 
االقتصاد  بتحفيز  إنكلترا  بنك  يــقــوم  أن  فــي 
املعتقد  ومن  املقبلة.  الفترة  خالل  البريطاني 
وحـــســـب« صــحــيــفــة فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز« أن 
تـــصـــدر ســـنـــدات لــتــطــويــر مـــشـــروعـــات الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة مــدعــومــة مـــن الــخــزانــة الــبــريــطــانــيــة 
ــلــــة. وفـــــــي آســــيــــا صــعــد  ــبــ ــقــ خـــــــالل الــــفــــتــــرة املــ
منذ  األولـــى  للمرة  ينًا   140 إلــى  االسترليني 
ــاء عـــلـــى االنـــفـــصـــال  ــتـ ــفـ ــتـ إعــــــالن نــتــيــجــة االسـ
البريطاني عــن االتــحــاد األوروبـــي قبل ثالثة 
أسابيع. وكانت األسواق املالية في التعامالت 
الصباحية قد أخــذت في حساباتها بالكامل 
البريطانية  الــفــائــدة  احــتــمــال خــفــض  تــقــريــبــًا 
بمقدار ربع نقطة لتصل إلى 0.5% وهو أدنى 

مستوى منذ مارس/آذار 2009.
ولكن عدا إعادة الثقة لإلسترليني والسندات، 
ــإن تـــأثـــيـــر رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء الـــجـــديـــدة مـــاي  ــ فـ
ظـــل مـــحـــدودًا عــلــى ســــوق املــــال رغــــم أنــــه أزال 
الغموض السياسي في أعقاب الفوضى التي 
ضــربــت املـــســـرح الــســيــاســي الــبــريــطــانــي بعد 

ظهور نتيجة االستفتاء مباشرة.
ــراء أن حــــــال عــــــدم الـــيـــقـــني حـــول  ــ ــبـ ــ ويــــــــرى خـ
والتجارية  االقــتــصــاديــة  بريطانيا  تــوجــهــات 
أو حتى ســنــوات، ألنها  ربما تستمر لشهور 
تتوقف على طبيعة الشراكة االقتصادية التي 
أوروبــا  الجديدة مع  الحكومة  ستتفق عليها 
الكتل  الــتــي ستبنيها مــع  الــعــالقــات  وأهــمــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم ووضــعــيــة 
حي املال البريطاني الذي ينتظر املفاوضات 
ــا إذا كـــانـــت شــركــاتــه  االوروبــــيــــة لــلــتــحــديــد مـ
عملياتها  إجــــراء  املـــــرور«  »جـــواز  ـــ بـ ستحفظ 
الــتــجــاريــة فـــي دول االتـــحـــاد األوروبـــــــي دون 

حواجز«.
لـــكـــن الــــبــــروفــــســــور جـــــون ديــــفــــي مــــن جــامــعــة 
»غيلد هــول« فــي لندن كــان قــد أبلغ »العربي 
لـــن تستمر  الــيــقــني  الـــجـــديـــد«، أن حــــال عــــدم 
. وبــــات واضـــحـــًا لـــدى املــســتــثــمــريــن أن 

ً
طـــويـــال

مــفــاوضــات بريطانيا مــع االتــحــاد األوروبـــي 
النهاية ستظل  فــي  ولكنها   

ً
طــويــال ستستمر 

قـــالـــت مـــصـــادر بــريــطــانــيــة أمــــس إن الــصــني 
العاملية باملشتقات  إغـــراق األســـواق  تــواصــل 
الشهوراألخيرة، حيث وجدت  املــكــررة خــالل 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة نــفــســهــا أمــــــام طـــاقـــات 
توقعات  أســـاس  على  بنتها  زائـــدة  تكريرية 
تــواصــل النمو االقــتــصــادي قبل هــزة أســواق 

املال في بداية العام الجاري.
وقالت ميشيل ميدان محللة أسواق الطاقة 
بــشــركــة »أســبــكــت« الــتــي يــوجــد مــقــرهــا في 
لـــنـــدن، أن الــطــلــب املــحــلــي عــلــى الـــوقـــود في 
الصني تأثر خالل الشهور األولى من العام 
وبالتالي  االقــتــصــادي،  بالتباطؤ  الــجــاري 
ــام  وجـــــدت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة نــفــســهــا أمـ

إلى نتائج مرضية بالسبة للطرفني وستتخذ 
 من الشراكة التجارية. ويأتي ذلك وسط 

ً
شكال

الــتــوقــعــات بـــالـــدور االيــجــابــي الــــذي ستعلبه 
الواليات املتحدة لصالح بريطانيا في إقناع 
الــزعــامــات األوروبـــيـــة بــمــنــح بــريــطــانــيــا دورًا 
أكبر في أوروبا وعدم محاصرتها بسبب هذا 

االستفتاء. 
ويرى موقع« إنفسترز البريطاني« الذي يهتم 
باملستثمرين الكبار، أن حال عدم اليقني سيؤثر 
االقــتــصــادي  النمو  على  املقبلة  الــفــتــرة  خــالل 
باإلسترليني  املقيمة  املـــوجـــودات  وتصنيف 
وبالتأكيد على تدفق االستثمارات الخارجية. 
رئيسة  توجهات  أن  الصعيد  هــذا  في  ويقول 
الوزراء البريطانية الجديدة تجاه االستثمار 
فــــي تـــحـــديـــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يـــحـــتـــاج إلـــى 

ــــدة املــــصــــرفــــيــــة فـــــي ظــل  ــائـ ــ ــفـ ــ خــــفــــض ســــعــــر الـ
انــخــفــاض الــتــدفــقــات االســتــثــمــاريــة املــبــاشــرة 
على بريطانيا، ألن ذلك سيمكن الحكومة من 
لتمويل مشاريع  بــفــائــدة صــفــريــة  االقـــتـــراض 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي املــســتــقــبــلــيــة ومــــن بينها 
ملوقع«  خبراء  وقــال  التحتية.  البنى  مشاريع 
إنفسترز« إن أية سياسات للتقشف  تتخذها 

الحكومة الحالية ستكون سياسات فاشلة.  
إلــى ذلــك قــال وزيــر املالية البريطاني الجديد 
إنــه سيفعل  الخميس،  أمــس  هاموند،  فيليب 
كــل مــا يــلــزم مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــرار 
االقــتــصــاد ومــنــح الثقة لــأســواق املــالــيــة بعد 
االتــحــاد  االنــفــصــال عــن  البريطانيني  اخــتــيــار 
ــال هـــامـــونـــد لــقــنــاة آي.تــــي.فــــي  ــ األوروبــــــــي. وقـ
البريطانية »تحتاج األســواق ملؤشرات تدعو 

املــكــررة. وحسب  فائض كبير من املشتقات 
بــيــانــات مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك الــصــيــنــي فــإن 
صادرات الصني من الوقود قفزت إلى 1.02 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــًا فــي يــونــيــو/حــزيــران 
ــادرات  ــادة تــكــون صــ املــنــصــرم. وبـــهـــذه الـــزيـ
الصني من النفط املكرر قفزت بنسبة %45 
خالل العام الجاري. ويأتي ارتفاع صادرات 
ــاع مــبــيــعــات الـــســـيـــارات  ــفــ الــــوقــــود رغــــم ارتــ
ــديـــن الـــشـــبـــاب مــن  ــاعـ وزيـــــــــادة أعــــــــداد الـــصـ
الطبقات الفقيرة إلى الطبقات املتوسطة مع 
التحول الجاري في االقتصاد الصيني من 
التصنيع الثقيل إلى بناء اقتصاد يقوم على 
تقنية املعلومات والخدمات. ولكن رغم ذلك، 
فإن إنتاج املصافي الصينية من املنتجات 
املكررة كان كبيرًا مقارنة مع الطلب املحلي 
خــاصــة عــلــى صعيد وقـــود الــســفــن. وكــانــت 
صــــــادرات الـــوقـــود قـــد تــضــاعــفــت فـــي شهر 

مايو/أيار املاضي إلى 780 ألف طن. 
ــالــــت خـــبـــيـــرة الـــطـــاقـــة املــتــخــصــصــة فــي  وقــ
ــنـــي، مـــيـــشـــيـــل مـــــيـــــدان، إن«  ــيـ ــــوق الـــصـ ــــسـ الـ
الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة والــصــيــنــيــة عــلــى وجــه 
الــخــصــوص رفــعــت مــن طــاقــتــهــا التكريرية 
 في زيادة الهوامش 

ً
خالل العام املاضي أمال

الــربــحــيــة مـــن الــنــفــط الـــرخـــيـــص«. وهــــو ما 
مـــرة  وألول  ســمــحــت  الـــصـــني  أن  ــى  ــ إلـ أدى 
ــيـــات املــــكــــررة  ــكـــمـ ــلـــشـــركـــات بـــمـــضـــاعـــفـــة الـ لـ
املــســمــوح بــتــصــديــرهــا لــلــخــارج. ويــذكــر أن 
من  مشترياتها  رفــعــت  الصينية  الــشــركــات 
النفط الــعــربــي إلــى أعــلــى مــســتــوى، حينما 
بلغت األسعار مستويات أقل من 30 دوالرًا 

للبرميل في بداية العام الجاري.
  )العربي الجديد(  

وسنناقش الوضع الراهن«. وفي تصريحات 
لــتــلــفــزيــون هــيــئــة اإلذاعـــــــة الــبــريــطــانــيــة )بـــي.

بــي.ســي( قــال هــامــونــد الـــذي كــان مــن الــداعــني 
إلى بقاء البالد في عضوية االتحاد األوروبي 
قــبــل أن يــتــولــى مــنــصــب وزيــــر املــالــيــة، مــســاء 
ــد أنـــــه يـــقـــوم بــعــمــلــه بــشــكــل  ــقـ ــتـ األربـــــعـــــاء »أعـ
ممتاز كمحافظ لبنك إنجلترا املركزي«. ورّدا 

على ســؤال حــول مــا إذا كــان سيلتزم بخطط 
سلفه فيما يتعلق بخفض ضرائب الشركات 
قــال هاموند وحــســب رويــتــرز أن مــن السابق 
ألوانه الحديث عن ذلك األمر. وقال الوزير »لن 
أســرد كيف ستكون خططي هنا على شاشة 

التلفزيون هذا الصباح.
»ســأجــلــس مـــع الـــرمـــوز الـــبـــارزة فـــي اقــتــصــاد 
اململكة املــتــحــدة مــثــل مــحــافــظ الــبــنــك املــركــزي 
على  وأطلع  نواجهه  الــذي  املوقف  في  وأنظر 
القرارات  بعض  وأتخذ  املستقبلية  التوقعات 

خالل الصيف بعد دراستها دراسة متأنية«.
أن  رويترز/إبسوس  تومسون  مؤشر  وأظهر 
ثقة املستهلكني البريطانيني انخفضت ألدنى 
التصويت  عقب   2014 عــام  منذ  لها  مستوى 
ملــصــلــحــة الــــخــــروج مــــن االتــــحــــاد األوروبــــــــي. 

وانــخــفــضــت أحــــدث قـــــراءة ملــؤشــر مــعــنــويــات 
يوليو/ فــي   49.4 إلـــى  الــرئــيــســي  املستهلكني 

تموز من 51.2 في الشهر املاضي.
وعـــلـــى الــصــعــيــد األوروبـــــــــــي، قـــفـــزت األســـهـــم 
ــــي ثـــالثـــة  ــلــــى مـــســـتـــوى فـ األوروبـــــــيـــــــة إلــــــى أعــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، بـــقـــيـــادة األســـهـــم  أســـابـــيـــع، أمـ
املرتبطة بالسلع األولية مع تحسن املعنويات 
الجديدة  البريطانية  الحكومة  اخــتــيــار  بعد 
الـــتـــي ســـتـــقـــود بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي هـــــذه املــرحــلــة 
الحرجة من التاريخ األوروبي. وارتفع املؤشر 
ــي الــخــاص بــقــطــاع الــتــعــديــن 2.2 في  ــ األوروبــ
املائة ليتصدر القطاعات الرابحة ويقتفي أثر 
ارتفاع أسعار املعادن كما ارتفع مؤشر قطاع 
الطاقة 1.6 باملئة في حني صعد مؤشر قطاع 

السيارات %1.9. 

تعافت أسعار النفط من خسائر حــادة لترتفع بما يزيد 
على دوالر للبرميل أمس الخميس مع تراجع الدوالر، لكن 
قريبًا  ربما يتواصل  النزولي  االتجاه  إن  قالوا  سماسرة 
في ظل مستويات قياسية مرتفعة للمخزونات ومخاوف 
من تباطؤ النمو االقتصادي مما يضر باملعنويات. وزاد 
في  لــلــبــرمــيــل  دوالرًا   47.31 إلـــى  دوالر   1.05 بــرنــت  ــام  خـ
90 سنتًا  األميركي  الخام  الصباحية. وصعد  التعامالت 

إلى 45.65 دوالرًا للبرميل.
 مـــع هــبــوط الــــدوالر 

ً
وصــعــد الــخــامــان الــقــيــاســيــان قــلــيــال

ــركـــزي وبــشــكــل غــيــر مــتــوقــع  بــعــدمــا قــــرر بــنــك إنــكــلــتــرا املـ
اإلبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أعقاب تصويت 
من  بــالدهــم  خـــروج  لصالح  املــاضــي  الشهر  البريطانيني 
االتحاد األوروبــي. وقــال تاماس فارجا املحلل لدى »بي.

فـــــي.ام أويــــل أســوســيــتــس« فـــي لـــنـــدن، إن صــعــود الــنــفــط 
جاء استجابة لتراجع الــدوالر وربما يكون قصير األمد. 

وأضـــاف »ســوق النفط متخمة باملعروض وإنــتــاج أوبــك 
يتزايد وكانت لدينا بيانات أسبوعية متشائمة ملخزون 
الــنــفــط فــي الـــواليـــات املــتــحــدة«. ودفــــع الــتــقــيــيــم املتشائم 
ألسواق النفط من وكالة الطاقة الدولية يوم األربعاء خام 
برنت والخام األميركي لالنخفاض أكثر من أربعة باملئة 
بنهاية التعامالت. وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تخمة 
املعروض العاملي من النفط مستمرة وإنها تعيق تحسن 
أســعــار الــخــام رغــم النمو الــقــوي فــي الطلب واالنخفاض 
البلدان  بمنظمة  األعــضــاء  غير  الـــدول  إنــتــاج  فــي  الكبير 
املــــصــــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــــــك(. مـــن جــانــبــهــا أعــلــنــت إدارة 
مــعــلــومــات الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــيـــة يــــوم األربــــعــــاء انــخــفــاض 
األسبوع  في  املتوقع  أقــل من  األميركية  الخام  مخزونات 
املاضي في حني ارتفعت مخزونات نواتج التقطير ألعلى 
مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر كـــانـــون الــثــانــي وزادت مــخــزونــات 
)رويترز( البنزين على نحو غير متوقع. 

تيريزا ماي 
وتداعيات المال

الصين تغرق األسواق 
بالوقود

)Getty( وزير الخزانة هاموند إلى جانب تيريزا ماي

)Getty( رهان على مشتريات السيارات في الصين لرفع الطلب النفطي

)Getty( سيدة بريطانية بإحدى محطات الوقود

)Getty( مظاهرة ضد مصفاة في والية كاليفورنيا )Getty( المفوضية األوروبية في بروكسل)Getty( إحدى محطات بترتشاينا في الصين

)Getty( الفقر يتفشى بسرعة في العاصمة كراكاس

حي المال ينتظر 
المفاوضات حول »جواز 

المرور« الخاص بالصفقات

للطمأنينة، وتريد التأكد من أننا سنفعل كل 
ما يلزم للحفاظ على استقرار االقتصاد.«

وفي مقابلة أخــرى مع قناة سكاي نيوز، قال 
الوزير إن بريطانيا ال تحتاج مليزانية طوارئ، 
الوضع االقتصادي  املقابل  وإنه سيراقب في 
خالل الصيف قبل تحديد أهداف اإلنفاق في 
الــخــريــف كــمــا جـــرت الـــعـــادة. وانــتــقــل هاموند 
وزارة  ليتولى  للخارجية  كوزير  منصبه  من 
املالية في وقت متأخر يوم األربعاء، بقرار من 

رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي.
ــيــــوز »هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر الــــذي  ــكـــاي نــ وقـــــــال لـــسـ
ــه ســيــصــدر  ــ أنـ يــتــعــني عــمــلــه اآلن«. وأوضـــــــح 
بــيــانــا فــي الــخــريــف بــالــطــريــقــة املــعــتــادة وأنــه 
ــع خـــــالل الــصــيــف.  ســـيـــراقـــب بـــحـــرص الــــوضــ
املركزي  البنك  وأضــاف »سألتقي مع محافظ 

اإلسترليني والسندات 
تكسب من العهد الجديد

قالت وكالة »أ ف ب« أمس إن الرئيس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــوالس مــــــادورو مـــّدد 
حــالــة »الـــطـــوارئ االقــتــصــاديــة«، التي 
ــلـــت حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي مــنــتــصــف  دخـ
ــاضـــي ملــدة  يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي املـ
شهرين في وقت تعاني فيه فنزويال 
من أزمة اقتصادية وسياسية. ونص 
املرسوم الرئاسي الذي وقعه مادورو 
والــطــوارئ  االستثناء  »حــالــة  أن  على 
ــتـــني يــومــًا  ــمـــدد سـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة سـ االقــ
على  تؤثر  استثنائية  ظــروف  بسبب 

االقتصاد الوطني«.
فــي  مــــرســــوم  مــــــــــادورو أول  وأصــــــــدر 
قــضــى  الــــثــــانــــي  يــــنــــايــــر/كــــانــــون   14
بـــفـــرض حـــالـــة »طـــــــوارئ اقــتــصــاديــة« 
تــم تمديدها مــرتــني منذ ذلــك الــوقــت. 
ويبرر الرئيس الفنزويلي هذا اإلجراء 
بـــوجـــود »حــــرب اقــتــصــاديــة« تشنها 

ضـــد فــنــزويــال شـــركـــات ومــعــارضــون 
ســـــيـــــاســـــيـــــون. وتــــمــــنــــح »الـــــــطـــــــوارئ 
االقــــتــــصــــاديــــة« الـــحـــكـــومـــة إمـــكـــانـــيـــة 
الــخــاص  الــقــطــاع  مـــصـــادرة ممتلكات 
لضمان الحصول على السلع األولية، 
وهــو مــا تعتبره املــعــارضــة أنــه يمهد 
مـــصـــادرة جــديــدة.  لعمليات  الــطــريــق 
الفنزويلية صادرت  الحكومة  وكانت 

أمس شركة أميركية. 
وتــشــهــد فـــنـــزويـــال أزمـــــة خــطــيــرة مع 
انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط الــخــام التي 
تـــؤمـــن 96% مـــن عــائــداتــهــا بــالــعــمــلــة 
األجنبية. وسجلت فنزويال عام 2015 
من  هــو   ،%180.9 بــلــغ  مــعــدل تضخم 
ــع الــنــاتــج  ــراجـ بـــني األعـــلـــى عــاملــيــًا، وتـ
للعام  املحلي اإلجمالي بنسبة %5.7 

الثاني على التوالي.
)رويترز، العربي الجديد(

ــة لــفــرض  ــ ــيــ ــ تــتــجــه املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ
ــة عـــــلـــــى كــــــــل مـــن  ــيــ ــفــ ــشــ ــقــ عــــــقــــــوبــــــات تــ
ــام  ــعــ الــــبــــرتــــغــــال وإســــبــــانــــيــــا خـــــــالل الــ
املتزايد في  العجز  الــجــاري، لتصحيح 
في  به  املسموح  الحد  عن  ميزانيتهما 
قــانــون الــســيــاســة املــالــيــة لـــدول منطقة 
ــيـــورو. وقــالــت وكــالــة »يــــورو نــيــوز«،  الـ
دول  مـــالـــيـــة  وزراء  مــجــلــس  إن  أمــــــس، 
ــر بــــأن إســبــانــيــا  االتـــحـــاد األوروبـــــــي أقــ
الالزمة  التدابير  تتخذا  لــم  والبرتغال 
لتصحيح العجز في ميزانيتهما، مما 
يجعل الدولتني عرضة لعقوبات مالية. 
ــب الــــوكــــالــــة األوروبـــــــيـــــــة، قـــالـــت  ــســ وحــ
ــا ســتــقــوم  ــهــ ــة اإلســـبـــانـــيـــة إنــ ــكـــومـ الـــحـ
بتصحيح النظم الضرائبية املفروضة 

على الشركات. 
ونـــســـبـــت إلـــــى لـــويـــس دي غـــيـــنـــدوس، 
أعقاب  فــي  قوله  إسبانيا،  مالية  وزيــر 

ــذي عـــقـــد فــــي بـــروكـــســـل:  ــ ــ ــمــــاع الـ ــتــ االجــ
ــا تــــفــــرض الــــظــــروف  ــنـــدمـ »مـــنـــطـــقـــيـــا، عـ
بواسطة  نعالجها  استثنائية،  قــواعــد 
دوافـــــــع إيـــجـــابـــيـــة تــمــكــنــنــا مــــن خــفــض 
اإلسبانية،  املــيــزانــيــة  فــي  الــعــام  العجز 
بــوتــيــرة مــنــتــظــمــة، ونـــحـــن نــعــمــل على 
ذلــك اآلن«. مــن جهته، أكــد وزيـــر مالية 
البرتغال، ماريو سينتينو، أن حكومة 
بالده لم تضع خطة بديلة، وأن العجز 
نــاتــج عــن ســيــاســة الــحــكــومــة السابقة، 

التي تألفت من يمني الوسط . 
ــنــــوضــــح  وأضـــــــــــــاف ســــيــــنــــتــــيــــنــــو: »ســ
استراتيجيتنا، التي تهدف إلى خفض 
الـــعـــجـــز فــــي مـــيـــزانـــيـــتـــنـــا، وســـنـــشـــرح 
األوروبــيــة كيف سنتمكن  للمفوضية 
املالية  البرتغال  بتعهدات  الــوفــاء  من 

في املستقبل«.  
)يورو نيوز(  

فنزويال ُتمدد 
»الطوارئ االقتصادية«

ميزانيتا إسبانيا بحاجة 
لتصحيح

مال وسياسة

رغم قفزة اإلسترليني ألول مرة منذ إعالن االستفتاء فوق 1.35 دوالر 
يزال  ال  الطريق  أن  يبدو  البريطانية،  السندات  اإلقبال على  وزيادة  أمس، 

طويًال أمام حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لكسب ثقة المستثمرين

قال  الجديدة،  البريطانية  الحكومة  تجاه  إيجابية  إشــارة  أول  في 
إن  الخميس  أمس  )الصورة(  شيوبله  فولفغانغ  األلماني  المالية  وزير 
البريطاني  المالية  وزير  تصريحات 
تم  ــذي  ــ وال ــد،  ــون ــام ه فيليب 
قبل  من  أمــس  من  أول  تعيينه 
بأن  مـــاي،  تيريزا  ــوزراء  ــ ال رئيسة 
يجب  البريطانية  المالية  الخدمات 
الــدخــول  بإمكانية  تحتفظ  أن 
الموحدة  األوروبية  السوق  إلى 
سيُجري  أنه  وأضاف  »منطقية«. 
هاموند  ــع  م هــاتــفــيــً  ــاًال  ــص ات

للبحث في هذا الشأن.

إشارة إيجابية

االقتصاد في صور

انتعاش النفط 
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سيف الدين عبد الفتاح

 ثــانــيــة، نــتــوقــف عــنــد بــورصــة حقوق 
ً
مــــرة

اإلنـــســـان، وقـــد تــحــدثــنــا عـــن مــقــام إنــســان 
ــذه الــبــورصــة،  دول الــعــالــم الــثــالــث فـــي هــ
بـــكـــونـــه رخــــيــــص الـــثـــمـــن، وربــــمــــا مــنــعــدم 
الــــوجــــود. ومــــن األهــمــيــة بــمــكــان أن نفتح 
ــرى، وأن نــتــوقــف عند  ــ هـــذا املــلــف مـــرة أخـ
شيلكوت«،  »تقرير  بعد  تـــواردت  مشاهد 
التي ُسميت،  الــعــراق،  الحرب على  بصدد 
فــي ذلـــك الــوقــت، حـــرب تــحــريــر الـــعـــراق، أو 
عملية حرية العراق. هذه بعض من أسماء 
العسكرية  الــعــمــلــيــات  لــوصــف  استعملت 
التي كانت ساحتها العراق في سنة 2003، 
ــارس/ آذار إلـــى 1 / ــ واســتــمــرت مـــن 19 مـ

إلى  النهاية،  في  أدت،  والتي  مايو،  أيــار/ 
احتالل الواليات املتحدة العراق عسكريًا، 
بـــمـــســـاعـــدة دول أخـــــــرى، مـــثـــل بــريــطــانــيــا 
وأستراليا وبعض الدول املتحالفة، بينما 
أطــلــق املــنــاهــضــون لــهــذه الـــحـــرب تسمية 
ــرب احــــتــــالل الــــعــــراق.  ــ ــــوش أو حــ ــرب بــ ــ حــ
تقارير  أوردت  كما  الــحــرب،  هــذه  تسببت 
مختلفة، بأكبر خسائر بشرية في املدنيني 
علن 

ُ
أ في تاريخ العراق. وبدا الهدف الذي 

أدلــى به  التحالف، وفقًا ملا  عنه في مهمة 
الــــوزراء البريطاني،  بــوش االبـــن ورئــيــس 
تــــونــــي بـــلـــيـــر، مـــــن مـــهـــمـــة الـــتـــحـــالـــف فــي 
تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل، 
ــــذي يـــقـــدمـــه صــــدام  ــدٍّ لـــلـــدعـــم الــ ــ ــع حـ ــ ووضــ

وائل نجم

كأنه لم يكن يكفي الالجئني السوريني إلى 
لبنان ويالت الحرب التي دّمــرت بيوتهم، 
ــلــــت أطـــفـــالـــهـــم،  ــتــ وأحــــــرقــــــت أرضــــــهــــــم، وقــ
وهّجرتهم خارج أسوار مدنهم، بل بلدهم. 
في  لبنان  فــي  يقبعوا  أن  يكفيهم  ال  كــأنــه 
دة للغاية، سواء لجهة 

ّ
ظروٍف صعبة ومعق

الظروف املناخية حيث يعانون شتاًء في 
خيامهم البسيطة من برد الشتاء القارس، 
وثـــلـــوجـــه الـــتـــي تــضــاعــف مـــن مــأســاتــهــم، 
الحارق  وصيفًا من حّر الشمس ولهيبها 
في مناطق شبه صحراوية ال يجدون فيها 
مــا يــســتــظــلــونــه. أو لــجــهــة ظــــروف الــحــيــاة 
الـــعـــاديـــة وصـــعـــوبـــة تـــأمـــني لــقــمــة الــعــيــش 
، من 

ً
والــدواء في بلٍد، يعاني أبناؤه، أصال

البطالة، وقلة املوارد، واألزمات الحياتية، 
الراعية لقضية  األممية  املنظمات  وتغيب 
اللجوء، وال تؤّمن الحد األدنى لالجئني من 
مستلزمات العيش الكريم. أو لجهة تعامل 
أجهزة الدولة، ال سيما األمنية منها، حيث 
تــضــعــهــم فـــي خــانــة االتـــهـــام الـــدائـــم، حتى 
تــهــم مـــن االنــتــمــاء إلـــى مـــا يتم  تــثــبــت بــراء
وصفها »املجموعات االرهابية«، وتمارس 
 ما 

ّ
بحقهم صــــورا مــن املــعــامــلــة الــتــي أقــــل

يقال فيها إنها غير إنسانية.
السوريني ال يكفيهم توّرط  الالجئني  كأن 
وقراهم  بلدهم  بتدمير  اللبنانيني  بعض 
وبـــيـــوتـــهـــم، وتـــهـــجـــيـــرهـــم داخـــــــل ســـوريـــة 
بــل وقتلهم بطرق سريعة من  وخــارجــهــا، 
أبنائهم  تلقى على  التي  الــنــار  كتل  خــالل 
ــل املــــدارس أو املــشــافــي، أو حــتــى دور  داخـ
بمحاصرتهم  بطيئة  بطرق  أو  الحضانة، 
وتــجــويــعــهــم أو تــشــريــدهــم عــبــر الــبــحــار، 
ــواج الــعــاتــيــة التي  ــ حــتــى يــقــضــوا بــني األمـ
ــة 

ّ
خــطــفــت وتــخــطــف أرواح األطـــفـــال الــغــض

والطرّية. 
كأنه ال يكفيهم ذلك كله حتى يتم التعامل 
ــدم الــتــزام  مــعــهــم بــعــنــصــريــة واحــتــقــار وعــ
أدنـــــى املــعــايــيــر الــحــقــوقــيــة واإلنـــســـانـــيـــة، 
دونما رأفة أو شفقة أو رحمة. وهذه املّرة، 
ليس من خالل أجهزة الدولة التي مارست 
التضييق  أنــــواع  شــتــى  بحقهم  وتــمــارس 

أسامة أبو ارشيد

أســـبـــاب  دون  ومــــــن  مــــقــــدمــــات،  دون  ــــن  مـ
ــــدت حـــركـــة حـــمـــاس نفسها  مـــبـــاشـــرة، وجـ
 لــنــيــران قــصــف عــنــيــف مـــن طــرفــي 

ً
عـــرضـــة

نقيض إقليميًا، األصــل أن كليهما يسعى 
فــي معركته مع  فــي معسكره  إلــى كسبها 
اآلخر. فبتزامٍن مريب، ولكن يستحيل فيه 
الــتــنــســيــق، هــاجــم األمــيــر تــركــي الفيصل، 
ــرات الــــســــعــــودي األســـبـــق،  ــابــ ــخــ رئـــيـــس املــ
الــحــركــة، واتــهــمــهــا، مـــع جــمــاعــاٍت أخـــرى، 
ــــدى أدوات  إســالمــيــة وغـــيـــرهـــا، بــأنــهــا إحـ
ــورة« مــــن خـــالل  ــ ــثـ ــ إيـــــــران فــــي »تـــصـــديـــر الـ
ــؤون الـــــدول، تــحــت دعـــوى  الــتــدخــل فـــي شــ
أن  نصرة الضعفاء واألقــلــيــات. ولــم يلبث 
اإليــرانــي،  الــثــوري  الحرس  تبعه مستشار 
الــعــمــيــد خـــســـرو عـــــــروج، مــتــهــمــا حــمــاس 
ــفــــاوض مــــع إســـرائـــيـــل  ــتــ بـــالـــســـعـــي إلـــــى الــ
وصفها  مــا  بسبب  وانتقدها  تركيا.  عبر 
محاوالت »تقّربها« من السعودية وتركيا 
اللتني »تتعاونان مع إسرائيل على أعلى 
املستويات«. وقد انتقدت حماس اتهامات 
الطرفني بشدة، ووصفتها بـ »االفتراءات«.

يأتيان  السابقني  التصريحني  أن  واضـــح 
فـــي ســـيـــاق الــتــنــافــس اإلقــلــيــمــي املــحــمــوم 
بــني الــدولــتــني، وهــو التنافس الـــذي خرج 
ــرة الــنــكــايــة الــديــبــلــومــاســيــة، إلــى  ــ مـــن دائــ
ــم إلــــــى خـــوض  ــ ــة االقــــتــــصــــاديــــة، ثـ ــايـ ــكـ ــنـ الـ
ــٍة، كما  حــــــروٍب بـــالـــوكـــالـــة، فـــي غــيــر ســــاحــ
فـــي ســـوريـــة والــيــمــن. ومــمــا يــؤكــد معطى 
سياق التنافس اإلقليمي بني الدولتني في 
أدلــى  الفيصل  أن  »حــمــاس«  على  الحملة 
للمعارضة  أمــام مؤتمر  تلك  بتصريحاته 
اإليرانية في باريس، يوم 9 يوليو/ تموز 
الجاري، في حني جاءت تصريحات عروج 
لــوكــالــة مــهــر اإليــرانــيــة، فــي الــيــوم الــتــالــي، 
في سياق حديثه عن التورط اإليراني في 
سورية وتبرير ذلك. واملعروف أن عالقات 
رت منذ اندالع الثورة 

ّ
حماس مع إيران توت

الــســوريــة فــي مـــارس/ آذار 2011، ورفــض 
حماس تأييد نظام بشار األسد.  

ــيـــصـــل ال يــشــغــل  ــفـ الـ قــــائــــل إن  يــــقــــول  ــد  ــ قـ
مــوقــعــًا رســمــيــًا فـــي املــمــلــكــة الـــيـــوم، حيث 
ــه رئـــيـــس مـــركـــز املـــلـــك فــيــصــل لــلــبــحــوث  إنــ
ــــات اإلســـالمـــيـــة، فـــي حـــني ســـارع  ــــدراسـ والـ
»الــحــرس الــثــوري« اإليــرانــي إلــى التنّصل 
ــات عـــــــــــــروج، واعــــتــــبــــرهــــا  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ مـــــــن تـ
شخصية، ال رسمية. لكن الواقع يؤكد أن 
فــراغ،  مــن  التصريحات غير منطلقة  هــذه 
بــل إنــهــا تعبير عــن عــالقــات مـــأزومـــة بني 
ــدة، وبــــني حــمــاس.  ــ الـــدولـــتـــني، كـــل عــلــى حـ
وإذا كــــان يــمــكــن تــفــهــم الــغــضــب اإليـــرانـــي 
ــلـــف الــــســــوري،  ــاس« بــســبــب املـ ــمــ عـــلـــى »حــ
ورفــــض الــحــركــة إدانـــــة »عــاصــفــة الــحــزم« 
الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة ضــد املليشيات 
الحوثية، املدعومة إيرانيًا، في اليمن، فإنه 

سامر خير أحمد

ما تزال مسألة استعمال اللغات األجنبية 
الناس في  في التخاطب بني قطاعاٍت من 
بالدنا العربية، عوضًا عن اللغة العربية، 
ــم تـــعـــد تــقــتــصــر  ــ تـــثـــيـــر األســــئــــلــــة، فـــهـــي لـ
عــلــى الــلــغــة الــتــي ورثـــهـــا جــيــل ســابــق من 
مــرحــلــة االســـتـــعـــمـــار، بــخــاصــة فـــي بــلــدان 
املــغــرب الــعــربــي الــــذي خــضــع لالستعمار 
ــفـــرنـــســـي، بــتــجــلــيــاتــه الـــثـــقـــافـــيـــة أيـــضـــًا،  الـ
وال الــلــغــة يــعــّبــر بــهــا »الـــشـــبـــاب«، الـــيـــوم، 
ــكـــارهـــم، وال  ــم ومــشــاعــرهــم وأفـ ــهـ عـــن ذواتـ
عــلــى تــلــك املــســتــعــمــلــة فـــي لـــوحـــات املــحــال 
داخلها  والتخاطب  وأسمائها،  التجارية 
بني الزبائن والعاملني في الخدمة؛ بل إن 
اإلنكليزية  من  وكلمات  عبارات  استعمال 
أي  تقييم«،  »أداة  بمثابة  بــات  والفرنسية 
الــفــرد للعمل،  ــفـــاءة« )!(  مــقــيــاســًا ملـــدى »كـ
لــم يكن  لــو  وللحضور االجــتــمــاعــي، حتى 
اإلنكليزية  باللغتني  فعليًا  التعبير  يتقن 
والفرنسية. ولعل لدى كل واحٍد في عاملنا 
العربي املولع بتقليد الغالب، وفق ما قاله 
 كثيرة عن 

ً
أمثلة ابــن خلدون في مقدمته، 

يجيدون  وال  يفقهون شيئًا،  ال  أشــخــاٍص 
تعبيراٍت  »الــعــربــيــة«  تلبيس  ســـوى  أمــــرًا، 
وقد حققوا نجاحات  وفرنسية،  إنكليزية 
وظيفية، وحجزوا مواقع ال يستحقونها، 
»اإلبــهــار«، وتوفر من  ملجرد قدرتهم على 

»االنبهار«.  لديهم استعداد لـ
ثــّمــة بــني »املــثــقــفــني« مــن ال يــجــد فــي األمــر 
مــشــكــلــة. يـــقـــولـــون: املــســألــة األســـاســـيـــة أن 
التعبير عن  قــادرًا على  يكون كل شخص 
ــه وأفــــكــــاره، ولـــيـــس مــهــمــًا الــلــغــة الــتــي  ــ ذاتـ
ــا دام األمــــــر »حــقــًا  يــســتــعــمــلــهــا. طـــيـــب، مــ
ــّول اســتــعــمــال  فـــي الــتــعــبــيــر«، فـــلـــمـــاذا تـــحـ
اإلنكليزية والفرنسية في بلداننا العربية 
 تقييم للبشر؟ أليس معنى أن يرتبط 

ً
أداة

استعمال اللغة بالحق في التعبير أن كل 
اللغات سواء؟ أليس معناها أن »العربية« 
مــثــل »اإلنــكــلــيــزيــة« و»الــفــرنــســيــة«؟ ملـــاذا، 
إذن، يـــكـــون اســـتـــخـــدام الــلــغــات األجــنــبــيــة 
 على التمّيز والكفاءة، ويكون إتقان 

ً
دليال

 
ً
»الـــعـــربـــيـــة«، بــقــواعــدهــا وصـــرفـــهـــا، دلــيــال
لهؤالء  )بالنسبة  والرجعية  التأخر  على 

املنبهرين طبعًا!(؟
لكن اللغات ليست سواء، في حقيقة األمر، 
وإال الســتــعــمــل األمــيــركــيــون لــغــاٍت أخــرى 
ــلـــيـــزيـــة، فــــي تــخــاطــبــهــم  إلـــــى جـــانـــب اإلنـــكـ
إنهم  بــل  يــفــعــلــون،  ال  لكنهم  بينهم،  فيما 

حسني لإلرهاب وتحرير الشعب العراقي.  
وحينما صدر هذا التقرير الذي دان بلير، 
بــاعــتــبــاره قـــد ضــلــل الــشــعــب الــبــريــطــانــي 
اعتذر  النهاية  فــي  النيابية،  ومؤسساته 
ــذا الــتــقــريــر بــكــلــمــاٍت  تـــونـــي بــلــيــر، بــعــد هــ
مقتضبٍة كان مفادها بأنه يعتذر للشعب 
يعتذر  لــم  لكنه  فــي ضــحــايــاه،  البريطاني 
من  الرغم  على  العراقي،  الشعب  لضحايا 
أن تلك الخسائر ربــمــا تــكــون وصــلــت إلى 
تهم.  الضحايا  تلك  تكن  لــم  اآلالف.  مئات 
ولــم يكن بــأي حــال قتلى الــعــراق جديرين 
باإلحصاء، لكن عّداد حقوق اإلنسان كان 
يعّد كل من قتل من الغازي، وعّبر ذلك عن 
حالِة نفاٍق شــديــدٍة، ال يمكن بــأي حــال إال 
ــشــيــر لــيــس فــقــط إلـــى ازدواج املــعــايــر 

ُ
أن ت

إلى  بــل  وانتقائيتها،  اإلنــســان  فــي حقوق 
التعّرض  فــي  الفّجة  العنصرية  مــن  حــالــٍة 
لحقوق اإلنسان. ولم تكن حقوق اإلنسان 
املــقــام تعني إال حقوق إنسانهم،  فــي هــذا 
والــقــتــلــى لـــم تــكــن تــعــنــي إال قــتــلــى الــغــرب 
أو الــتــحــالــف، أمـــا الــذيــن يــمــوتــون بالليل 
والنهار ويعّدون بــاآلالف من أهل العراق، 
فال يستأهلون حتى اإلحصاء والعّد، وقد 
 كامنة وكاملة، 

ً
 عنصرية

ً
ل ذلك كله حالة

ّ
مث

في اعتبارها حقوق »اإلنسانية« بمعناها 
الشامل العادل.

 وبعد مرور األيام وبعد ثالثة عشر عامًا، 
يأتي مجرم الحرب بلير ليقول كلمة اعتذار 
ويــمــضــي، ولـــم تــحــّرك الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

القلق والتوتر  الرياض، ونقلت له مشاعر 
على حديقة الحيوان والحيوانات القاطنة 
فيها في محافظة تعز من جّراء اشتباكاٍت 
قد تطولها، واقترحت نقل الحيوانات الى 
جيبوتي، لكنها لم تّكلف خاطرها أن ترى 
 إلنــســان الــعــرب الـــذي ُيقتل 

ً
املــشــهــد كــامــال

بدم بارد باملئات، بل باآلالف. تحّرك قلبها 
لكنها تناست  الــحــيــوان،  أجــل  مــن  وقلقها 
اإلنـــســـان. وبــحــق، نــحــن ال نــريــد أن يضار 
 أو حيوان، لكن حضارة تنتفض من 

ٌ
إنسان

أجل قطة أو كلب وال تنتفض لقتل وإزهاق 
أرواح ونفوس تعّد باملئات، بل اآلالف، إنما 
 ذات نظرٍة 

ً
تشكل في حقيقة األمر حضارة

عّبر عن خلٍل في تعريفها لإلنسان 
ُ
عوراء، ت

اختالٍل  والواجبات،  والحقوق  واإلنسانية 
يشير مــن كــل طــريــق إلـــى حــالــٍة عنصريٍة، 
يستهتر  وتجعله  الــغــربــي،  اإلدراك  تسكن 
بأي إنسان غير إنسانه في بورصة حقوق 

اإلنسان.
الــذيــن يحكمون كــل عناصر  بــل إن هـــؤالء 
املعادلة املشوهة في النظام الدولي في ظل 
قاعدة السيد والعبد، فتجعل من معادالت 
االســـتـــبـــداد الـــدولـــي حــالــة نــفــاق رخــيــصــِة 
للحضارة الغالبة، يعتبرون أنفسهم فوق 
املساءلة والحساب. الفرعونية الدولية هي 
الــتــي تــكــّرس فــراعــني آخــريــن فــي مــعــادالت 
االستبداد  وصــار  أوطاننا،  في  االستبداد 
نقول  الــدولــي.  لالستبداد  امــتــدادًا  املحلي 
لـــهـــؤالء الـــذيـــن يــســاعــدون املــســتــبــديــن، إذا 
بشراسة.  فقاتلوهم  نصهم،  على  خــرجــوا 
ــم يــقــتــلــوهــم فـــقـــط، ولـــكـــن قــتــلــوا  ــن، لــ ــكــ ولــ
ــروا أوطـــانـــنـــا. تحت  ــ ــ شــعــوبــنــا مــعــهــم ودّمـ
بعد  التعمير  ببدعة  أتــوا  التحرير،  دعــوة 
ــر، مـــعـــادلـــة شــــديــــدة الــعــنــصــريــة،  ــيـ ــدمـ ــتـ الـ
تــدمــيــر ثـــم مــطــالــبــة بــالــتــعــمــيــر فـــي مــوالــد 
زائفة، تمثل »سراب بقيعة يحسبه الظمآن 
مــــاء«. نــقــول لــهــؤالء تــوقــفــوا عــن تعليمنا 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.  دروسًا عن 
ستاذية العالم، وحملكم 

ُ
توقفوا عن ادعاء أ

رســـالـــة الــتــبــشــيــر بــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة في 
ــر فــرعــنــة  ــ ــا فــــي حــقــيــقــة األمــ ــهـ الـــعـــاملـــني. إنـ
دولية تحتضن فراعني كثيرة في أوطاننا، 

أو بتوكيل  بــاملــبــاشــرة  يــقــتــلــون شــعــوبــنــا 
مؤامرة  يمارسون  باملهمة،  بالقيام  هــؤالء 
الــصــمــت، وربـــمـــا مـــؤامـــرة الـــتـــواطـــؤ وقــتــل 
ثــالث عشرة سنة  الشعوب. فهل سننتظر 
أخرى، حتى يعتذر هؤالء عن قتل شعوبنا 
بــالــصــمــت،  أو  بـــالـــتـــواطـــؤ  أو  بـــاملـــبـــاشـــرة 
فيعتذروا بعد مرور السنني، وتكون كلمات 
االعتذار بعد قتل املاليني في سورية وفي 
ليبيا وفـــي مــصــر وفلسطني،  الــيــمــن وفـــي 

متى ستعتذرون؟.
إنــهــا تــجــارة املــــوت. إنــهــم حــفــارو الــقــبــور، 
فـــرعـــون الـــدولـــي يــســانــد فـــراعـــني الـــداخـــل، 
لشعوبنا..   

ً
وقتال بأوطاننا  تالعبًا  كفاكم 

أنـــتـــم عــنــصــريــون حــتــى الـــنـــخـــاع، تــوقــفــوا 
عـــن تــخــريــب أوطـــانـــنـــا وقــتــل شــعــوبــنــا، ال 
نــحــتــاج إلـــى أعـــذاركـــم، أو اعــتــذاراتــكــم بعد 
مــرور السنني، إال أن نظام السيد والعبيد 
الــذي يحتضن  في منظومتنا الدولية هو 
ــام الـــســـيـــد والـــعـــبـــيـــد فــــي مــنــظــومــاتــنــا  نـــظـ
ــر يـــرعـــى فــراعــني  ــبـ ــرعـــون األكـ الـــداخـــلـــيـــة. فـ
صـــغـــارا. وبـــني هـــذا وذاك، تــقــتــل الــشــعــوب 
وتــّدمــر األوطــــان، تـــارة بــدعــوى تحريرها، 
وتـــــــارة بــــدعــــوى مـــقـــاومـــة اإلرهــــــــاب فــيــهــا، 
إن فــرعــون األكــبــر وفــراعــيــنــه الــصــغــار هم 
ــاب،  ــ الــذيــن يــبــنــون مــصــانــع الــعــنــف واإلرهـ
وثــورات الشعوب قادمة، ترد على فراعنة 
الداخل والخارج، مهما أراد هؤالء، ومهما 

استباحوا من دماء. 
)أستاذ جامعي مصري(

والـــحـــصـــار، بـــل حــتــى مـــن قــــوى سياسية 
وشــرائــح مــن املجتمع الــلــبــنــانــي، بــاتــت ال 
تقيم وزنًا ألي اعتبار قانوني أو إنساني 

أو حتى مصلحي.
قبل قرابة أسبوعني، خرج على اللبنانيني 
ــر خـــارجـــيـــتـــهـــم، جــــبــــران بـــاســـيـــل، فــي  ــ وزيــ
التهم  أنـــواع  مؤتمر صحفي، كــال فيه كــل 
لــــالجــــئــــني الـــــســـــوريـــــني، وغــــمــــز مـــــن قـــنـــاة 
 
ً
ــًا، مــحــّمــال الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني ايـــضـ
ــاد  ــتــــصــ ــور االقــ ــ ــدهــ ــ ــة تــ ــيــ ــؤولــ ــســ هـــــــــؤالء مــ
الــلــبــنــانــي، وفــشــل الــحــكــومــات فـــي إيــجــاد 
 
ً
الـــحـــلـــول لــلــمــشــكــالت الـــحـــيـــاتـــيـــة، فــضــال
عــــن املـــشـــكـــالت األمـــنـــيـــة، وأزمـــــــة الــبــطــالــة 
والتسّيب، وربما وصواًل إلى مسؤوليتهم 
عــن الــشــغــور فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة )!(. 
ودعــا، في مؤتمره، إلى طردهم من القرى 
وعدم  لهم،  أبوابها  فتح  وعــدم  اللبنانية، 
ــم، حــتــى في  ــهـ ــامـ إتـــاحـــة فــــرص الــعــمــل أمـ
األعمال التي امتهنوها على مّر العصور، 
عندما كان لبنان وسورية يعيشان حالة 
اليومية  والعمالة  البناء  كمهنة  طبيعية، 
والــعــتــالــة وغــيــرهــا، وهــي باملناسبة مهن 
تــحــتــاجــهــا الـــســـوق الــلــبــنــانــيــة، حــتــى بلغ 
ــر إلـــى االفـــصـــاح عـــن تـــوّجـــه تــيــاره  بـــه األمــ
السياسي الــذي يــرأســه بــإخــراج الالجئني 
ــلـــدات الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا، وقــد  ــبـ مـــن الـ
القت هذه الدعوة وهذا التوّجه، ولألسف، 
عمدت  الــتــي  البلديات  بعض  مــن  تجاوبًا 
ــام عـــــــدم الـــــتـــــجـــــّول عــلــى  ــ ــظـ ــ إلـــــــى فـــــــرض نـ
اعتبارًا  الــبــلــدي،  داخـــل نطاقها  الــالجــئــني 
الشمس( حتى  )غــروب  مساًء  الثامنة  من 
ــــروق( ثم  ــشـ ــ ســـاعـــات الـــصـــبـــاح األولــــــى )الـ
مــــارســــت بــحــقــهــم شـــتـــى أنــــــــواع االبــــتــــزاز 
إلى  املالي، وصــواًل  املالي وغير  التعسفي 
الــكــرامــات، خصوصًا  التعّدي على  حــدود 
بعد التفجيرات في بلدة القاع الحدودية. 

ــهــا باسيل 
ّ
وفـــي مــقــابــل الــحــمــلــة الــتــي شــن

وتّياره على الالجئني السوريني، وشاركت 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وحــتــى  فــيــهــا بـــعـــض الــ
ــلـــيـــة، تـــعـــّرض الـــالجـــئـــون لــحــمــلــٍة من  األهـ
، قــام بها اإلعــالم 

ً
نــوع آخــر ال تقل خــطــورة

ـــف فـــي لــبــنــان عــلــى قــائــمــة اإلعــــالم 
ّ
املـــصـــن

املقاوم واملمانع، عندما راح يمعن في رسم 

الحركة،  اململكة مع  ال يمكن فهم تصعيد 
ــاهــــدة، تشكيل  فـــي وقـــــٍت تـــحـــاول فـــيـــه، جــ
اإليراني  للعبث  للتصّدي  سني«  »محور 

»الشيعي« في املنطقة. 
ترافق وصول امللك سلمان بن عبد العزيز 
عـــام 2015 مــع تصاعد  الــحــكــم مطلع  إلـــى 
الــتــهــديــد اإليـــرانـــي لــلــمــنــطــقــة، وهـــو األمـــر 
الذي بدأ في أواخر عهد امللك الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز، وبلغ ذروته بسيطرة 
الحوثيني على العاصمة اليمنية، صنعاء، 
في سبتمبر/ أيلول 2014. وإلدراك القيادة 
الواليات  أن  حينها،  الجديدة،  السعودية 
 فـــي عــزمــهــا على 

ً
املــتــحــدة كـــانـــت مــاضــيــة

ــران، ال يــأخــذ  ــ تــوقــيــع اتـــفـــاق نــــووي مـــع إيــ
قــلــق الــحــلــفــاء األمــيــركــيــني فــي املنطقة في 
إطالق  إلــى  اململكة  سارعت  فقد  االعتبار، 
»عـــاصـــفـــة الــــحــــزم« فـــي الــيــمــن الســتــعــادة 
كما   ،2015 آذار  مــــــارس/  فـــي  الـــشـــرعـــيـــة، 
ـــــَدْت مــــن دعـــمـــهـــا الــــثــــورة الـــســـوريـــة،  َصـــــعَّ
تسليحيًا ودبلوماسيا. أيضا، بدا حينها، 
أن املــمــلــكــة أدركــــت أنــهــا مــضــت بــعــيــدًا في 
دعم نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، 
ــان عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــًا بـــعـــد تــــــرّدده  ــ ــرهـ ــ والـ
فــي دعــم موقفها فــي اليمن وســوريــة، بل 
ُيقال  أن  يمكن  أحيانا.  فيهما  مشاكستها 
ســعــودي، حينئذ،  إدراك  عــن  نفسه  األمـــر 
أن اســـتـــعـــداء الـــحـــركـــات اإلســـالمـــيـــة، وفــي 
مــقــدمــتــهــا اإلخــــــوان املــســلــمــون، لــيــس في 
تحاول  وهــي  خصوصًا  اململكة،  مصلحة 
بــنــاء »مــحــور ســنــي« بــقــيــادتــهــا، فــكــان أن 
سعت إلى تخفيف حّدة عدائها لها وفتح 
بعض قنوات االتصال غير املباشر معها.  
شّجعت املعطيات السابقة »حماس« على 
مــحــاولــة اســتــعــادة الــعــالقــة مـــع الـــريـــاض، 
 ،2007 عــام  منتصف  منذ  انقطعت  والــتــي 
ــاع غــــزة،  ــك بـــعـــد ســيــطــرتــهــا عـــلـــى قـــطـ ــ وذلــ
وفشل اتفاق مكة املوقع بينها وبني حركة 
فـــتـــح، فـــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2007، ورعــــاه 
الــلــه، شخصيًا. وعبثًا  الـــراحـــل، عــبــد  املــلــك 
حـــاولـــت حـــمـــاس، ســـنـــواٍت طــويــلــة، إقــنــاع 
الــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة أن حـــركـــة فـــتـــح هــي 
غير  وفشله،  االتــفــاق  انهيار  عن  املسؤولة 
أن األبــــواب الــســعــوديــة بقيت مــوصــدة في 
وجهها، خصوصًا أن اململكة كانت تتزعم 
معسكر »االعتدال العربي«، في حني كانت 
»حـــمـــاس« عــضــوًا فـــي »مـــحـــور املــمــانــعــة«، 
ــذي كـــــان يــــضــــم، مـــعـــهـــا، كــــال مــــن إيـــــران  ــ ــ الـ
وســوريــة وحــزب الــلــه. ولــم يشفع لحماس 
ــا بــــني أعـــــوام  عـــنـــد الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة مــ
)2011-2015( أنها وقفت مع ضمير الشعب 
السوري في ثورته على نظام األســد الذي 
ال تخفي السعودية عداءها له، على أساس 
حــلــفــه مـــع إيــــــران، كــمــا لـــم يــشــفــع لــحــمــاس 
توتر عالقتها مع إيران، بسبب موقفها من 
تنظر  كانت  فالسعودية  السورية.  الــثــورة 
الــريــبــة، ذلــك أنها  إلــى حركة حماس بعني 

ــرى، بــمــا فيها  ــ يــســتــهــزئــون بــالــلــغــات األخـ
ال  مــن  ويعتبرون  واإلســبــانــيــة،  الفرنسية 
يــتــحــّدث اإلنــكــلــيــزيــة »غــيــر مــوجــود« على 
خــريــطــة الـــعـــالـــم. وذلــــك انــعــكــاس طبيعي 
لسيادتهم على األمــم األخــرى، األمــر الذي 
يتكّرر في التاريخ مع كل أمــٍة تسود، كما 

هو معلوم.
علينا التفريق بني ضرورة أن نتقن، نحن 
والفرنسية،  اإلنــكــلــيــزيــة  الــلــغــتــني،  الــعــرب، 
باعتبارهما من لغات للتواصل مع العالم 
ــرورة أن ال نــســتــلــب لهما  ــ ــ مـــن جـــهـــة، وضـ
وألصــحــابــهــمــا مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة. قــلــيــلــون 
جدًا هم الذين يفّرقون، وكثيرون الذين ال 
 تفتقر 

ٌ
يفّرقون، وهذا أحد تجليات أننا أمة

إلى برنامج عمل للنهوض، هّمه االنتقال 
من التخلف إلى التقدم.

الــنــهــوض إال أن يكون  يــكــون  يــمــكــن أن  ال 
قوميًا. ليس، بالضرورة، باملعنى التقليدي 
العقود  الــذي جــرى اختطافه في  للقومية 
املــاضــيــة مــن قـــوى أيــديــولــوجــيــة، أورثــتــنــا 
تــأخــرًا وتــشــتــتــًا واحـــتـــالاًل، بــل عــلــى األقــل 
»التنسيق  أو  الــقــومــي«  »الــتــوافــق  بمعنى 
ــلـــغـــة،  ــكـــمـــن رمـــــزيـــــة الـ الـــــقـــــومـــــي«. هــــنــــا، تـ
بــاعــتــبــارهــا الــجــامــع املــشــتــرك األكـــبـــر بني 
العرب. لكن للغة أدوارًا أخرى سوى مجرد 
»الـــرمـــزيـــة«. يمكن أن نــســتــذكــر هــنــا، على 
سبيل املثال، الدعوة املستمرة إلى تعريب 
الــتــعــلــيــم، وهـــي دعـــوة يــبــّررهــا أصحابها 
الطالب على االستيعاب بلغته  قــدرة  بــأن 
األم تفوق قدرته على االستيعاب باللغات 
ــرى، مــهــمــا كــانــت درجــــة إتــقــانــه لــهــا.  ــ األخــ
العمل،  بــإتــقــان  تتعلق   

ٌ
مــســألــة إذن،  إنــهــا، 

واإلبــــــداع فــيــه؛ وتــتــجــاوز قــشــور الــســلــوك 
ــاعــــي ومـــــظـــــاهـــــره، لــــتــــمــــّس آفـــــاق  ــمــ ــتــ االجــ
ــنـــهـــضـــويـــة، إن  املـــســـتـــقـــبـــل ومـــشـــاريـــعـــه الـ

وجدت.
اللغة سياقًا مجردًا ومعزواًل. إنها  ليست 
بالتأكيد مــؤشــٌر عــلــى مــا فــي الــعــقــول من 
لــذا، يكون طبيعيًا أن يتولد  أفــكــار وقــيــم. 
ــرء وســلــوكــه  ــ ــبـــاس املــ ــــط بــــني مـــاهـــيـــة لـ رابــ
وماهية لغته. فإذا كان من حق أي شخٍص 
أن يعبر عن ذاته باللغة التي يريدها، أي 
يجدها أقــرب إلــى نفسه، فــإن من املنطقي 
ــرأي الــــذي ُيـــقـــال بــالــعــربــيــة، في  ــ اعــتــبــار الـ
 ومـــدعـــاة 

ً
عـــاملـــنـــا الـــعـــربـــي، أكـــثـــر وجــــاهــــة

باإلنكليزية  ُيقال  الــذي  ذاك  لالحترام، من 
والـــفـــرنـــســـيـــة؛ ألنــــه يـــصـــدر بــالــتــأكــيــد عن 

»األمة«. ارتباط أكبر بـ
)كاتب من األردن(

الذين  العراق  للحديث عن ضحايا  ساكنًا 
سقطوا في هذه الحرب االنتقائية الظاملة، 
نفسها  العربية  الـــدول  جامعة  ف 

ّ
كل

ُ
ت ولــم 

ــطــالــب بحقوق هـــؤالء الــضــحــايــا، بعد 
ُ
أن ت

هــــذا الــتــقــريــر الــفــاضــح لــعــنــصــريــة الــغــرب 
فــي تعامله مــع أوطــانــنــا وشــعــوبــنــا. وكــذا 
ومجلس  ومؤسساتها  املتحدة  األمــم  فــإن 
األمن لم يحّركوا ساكنًا بعد هذا التقرير، 
ــدلــي 

ُ
ــّرك لــت ــتـــحـ ــم تـ واملـــحـــاكـــم الــجــنــائــيــة لــ

باتهاٍم مباشٍر لكل من بــوش االبــن وبلير 
الــكــاذب، وبــدت مؤامرة الصمت والتواطؤ 
تأتي من كل جانب. يفلت هــؤالء بفعلتهم 
عـــقـــاب  أو  حــــســــاب  بــــــأي  يـــــَواجـــــهـــــون  وال 
لــة، إذ تــقــوم هــذه  بـــأي مــســؤولــيــة أو مــســاء
دمــاء  استباحة  مــن  قــاعــدة  على  املنظومة 
كـــل مـــن يــنــتــمــي إلــــى دول الــعــالــم الــثــالــث، 
ومنطقة الــعــرب على وجــه الــخــصــوص، ال 
ألعـــداد  وال  ــًا،  وزنــ فيها  لــإلنــســان  يقيمون 
القتلى شأنًا، بينما هم فقط يجعلون من 
اإلنسان،  املحور، واملــدار هو  إنسانهم هو 

وال إنسان غيره.
ــان  ــســ ــــي تـــعـــريـــف اإلنــ  تـــحـــيـــز عـــنـــصـــري فـ
واإلنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، وهــــــــــو مــــــــا أفــــــضــــــى إلـــــى 
واالستباحة  املعايير  فــي  ظــاملــة  انتقائيٍة 
ــا  ــفــــاف لـــغـــيـــر إنـــســـانـــهـــم، وربـــمـ ــتــــخــ واالســ
تــحــكــى، فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــصــة طــريــفــة أن 
ممثلة االتحاد األوروبي أصيبت بانزعاج 
شديد، وطالبت، على وجه السرعة، بمقابلة 
عاجلة مع رئيس وزراء اليمن وقابلته في 

ــــورة مــشــّوهــة وســلــبــيــة عـــن الــالجــئــني،  صـ
ويـــّدعـــي أنـــهـــم املـــحـــّرض واملــحــضــن الـــذي 
يــخــرج مــنــه مـــن يــصــفــهــم بــــ »اإلرهـــابـــيـــني« 
الــداخــل  الــذيــن، وفـــق روايـــتـــه، يستهدفون 
اللبناني بأعمال التفجير و»االرهاب«، في 
حملٍة ال تقل خطورة من عنصرية آخرين، 
ــذا اإلعــــــــالم شــيــطــنــة هـــذا  ــ أراد هــ ــنـــدمـــا  عـ
واســتــهــدافــه من  الــلــجــوء، كمقدمة لضربه 
الــحــرب على »اإلرهــــاب«،  جملة مــا تسّمى 
اللبنانية  الحكومة  فــي  وزراء  أكــد  بينما 
الــحــالــيــة )وزيــــرا الــداخــلــيــة نــهــاد املشنوق 
والشؤون االجتماعية رشيد دربــاس( أنه 
تــوّرطــوا،  السوريني  الالجئني  أن  يثبت  لم 

حتى اآلن، بأي عمل إرهابي في لبنان.  
االستمرار في اعتماد هذا النهج العنصري 
ــع الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني،  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
في  الفلسطينيني  الــالجــئــني  مـــع  وقــبــلــهــم 
لبنان، ومن خلفيٍة طائفيٍة ومذهبيٍة بات 
لبنان  على  خــطــرًا  يشّكل  وبـــات  مكشوفًا، 
يتعاظم يومًا بعد يوم، خصوصًا في ظل 
االنـــقـــســـام الــلــبــنــانــي حــيــال ثــــورة الــشــعــب 
ــة الــالجــئــني،  ــ الــــســــوري، وتــالــيــًا حـــيـــال أزمـ
ــدارك مــخــاطــر هـــذا الــنــهــج،  ــ فــإمــا أن يــتــم تـ
وبــالــتــالــي، يــتــم الــرجــوع عــنــه، أو سيأخذ 
الشرخ اللبناني في االتساع بني مكّونات 
الواحد، مع ما يعنيه ذلــك، بالطبع،  البلد 
مـــن مــخــاطــر عــلــى الـــبـــلـــد، وعـــلـــى صيغته 
ى بها اللبنانيون. 

ّ
الفريدة التي طاملا تغن

)كاتب لبناني( 

جزء من التنظيم اإلخواني الذي تشك في 
اململكة كانت  أن  نواياه نحوها، ومعروف 
 الثورات العربية، وأنها وقفت ضد 

ً
رافضة

حكم »اإلخوان«، القصير زمنيا، في مصر، 
ووالية الرئيس محمد مرسي.

حينها، وجــدت حماس نفسها في خضم 
ــات إقـــلـــيـــمـــيـــة عـــنـــيـــفـــة، مــــع أعـــــــداٍء  ــاذبــ تــــجــ
وخـــصـــوٍم كــثــيــريــن، وقــلــيــل مـــن الــحــلــفــاء، 
وتحديدًا قطر وتركيا، األمر الذي ضاعف 
من الغضب السعودي عليها. لكن وصول 
ــم، مـــتـــرافـــقـــًا مــع  ــكـ املـــلـــك ســـلـــمـــان إلـــــى الـــحـ
املعطيات التي أشرنا إليها آنفا، وتحديدًا 
ــام  ــع إيـــــــران، مــهــد الـــطـــريـــق أمـ الــتــنــافــس مـ
حماس لطرق أبواب اململكة، وفعال، فتحت 
زارهــا وفد  التي  للحركة  أبوابها  الرياض 
رفيع منها، برئاسة زعيمها، خالد مشعل، 
صــيــف الــعــام املــاضــي، الــتــقــى فــي أثنائها 
املــلــك ســلــمــان. صحيح أن تــلــك الـــزيـــارة لم 
تــحــقــق مــا كــانــت تــصــبــو إلــيــه حــمــاس من 
لم  أنها  كما  اململكة،  للعالقات مع  تطبيع 
تــقــنــع الــقــيــادة الــســعــوديــة بــالــتــوّســط في 
االنــقــســام الــفــلــســطــيــنــي-الــفــلــســطــيــنــي، وال 
حـــتـــى فــــي الـــتـــوّســـط مــــع مـــصـــر لــتــخــفــيــف 
ــزة، غير  ــ الــحــصــار الــخــانــق عــلــى قـــطـــاع غـ
أنها نجحت في تنفيس االحتقان، نسبيًا، 
بني الطرفني، واإلفــراج عن بعض معتقلي 

الحركة في اململكة.
ــكــــون تـــصـــريـــحـــات  ــمــــاس أن تــ تـــخـــشـــى حــ
الفيصل إرهاصًا لتغيير حاد، مرة أخرى، 
املــوقــف السعودي منها، وهــي، وعلى  فــي 
الرغم من أنها لم تجن الكثير من محاولة 
التقّرب من الرياض، غير أنه من الواضح 
أنها ال تريد تصعيدًا معها. وتجد حماس 
ــٍع صــعــب، فـــال هي  نــفــســهــا الـــيـــوم فـــي وضــ
الــــســــعــــوديــــة، وال هـــــي حـــافـــظـــت  ــبـــت  كـــسـ
ــعــــروف أن  عــلــى عــالقــاتــهــا مـــع إيــــــران. واملــ
والعسكرية،  املالية  اإليــرانــيــة،  املــســاعــدات 
لها، تراجعت إلى حد كبير، إن لم تكن قد 
افــتــراق موقفيهما من  منذ  كليا،  انقطعت 
الــثــورة الــســوريــة عــام 2011. األصــعــب من 
ذلك بالنسبة لحماس أن ثّمة تيارا داخلها 
ــادة الـــــدفء إلــــى عــالقــتــهــا مع  ــإعـ يــطــالــب بـ
إيــــران، طمعًا فــي دعــمــهــا، بعد أن ثبت أن 
ال دولة أخرى، عربية وإسالمية، قادرة أو 
راغبة في سد الفراغ الذي أحدثه خسارتها 
ــران. أمـــا األدهــــى مــن ذلـــك كــلــه، إن كانت  إيــ
تــصــريــحــات الــفــيــصــل تــعــبــيــرا عـــن مــوقــف 
رسمي، فهو أن إيران قد تنجح في إحداث 
اختراق خطير في جدار »املحور السني«. 
فــحــمــاس حــركــة لــهــا وضــعــهــا واحــتــرامــهــا 
شــعــبــيــا، وفــلــســطــني هــــي قــضــيــة إجـــمـــاع 
عربي وإسالمي، وال ينبغي أن ُيترك األمر 
دمائنا  لسفك  تبريرها  في  فه 

ّ
توظ إليــران 

في سورية والعراق واليمن، كما ال ينبغي 
أن تــســتــمــتــع إســـرائـــيـــل بــمــتــابــعــة فــصــول 
بشكٍل  املــدّمــر،  »السني-الشيعي«  الــصــراع 

يصوغ املعادالت لتفوقها علينا جميعا.
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن( 

بلير »األلعبان« وبورصة حقوق اإلنسان

الالجئون السوريّون وعنصريّة اللبنانيّين

حماس والتجاذب اإليراني ـ السعودي

ما وراء اللغة

توقفوا عن 
تخريب أوطاننا وقتل 

شعوبنا، ال نحتاج 
إلى أعذاركم، أو 

اعتذاراتكم

قوى سياسية 
وشرائح من  اللبنانيين، 

باتت ال تقيم وزنًا ألي 
اعتبار قانوني

تجد حماس نفسها 
في وضٍع صعب، فال 

كسبت السعودية، 
وال حافظت على 

عالقاتها مع إيران

آراء

بشير البكر

ربما من السابق ألوانــه الحديث عن حالة طالق بني باريس ولندن، لكن األسابيع 
األوروبــي حفلت  االتحاد  الخروج من  البريطاني على  االستفتاء  تلت  التي  الثالثة 
بكثيٍر من التشاؤم والقلق، مخافة أن تقود عملية االنفصال إلى طي صفحٍة من 

التاريخ بني املدينتني.
الصفحة املشتركة بني باريس ولندن ليست تلك التي بدأت مع انضمام بريطانيا 
 
ً
إلى االتحاد األوروبي عام 1973، فهذه ال خوف عليها، ويمكن لها أن تبقى مفتوحة
بطرق مختلفة، تبعًا للمصالح االقتصادية بني بريطانيا واالتحاد األوروبي. بينما 
الــتــي فتحها نفق املــانــش بني  الــتــي هــي مــثــار حــســابــات وهــواجــس تلك  الصفحة 
 للحرارة 

ً
املدينتني عام 1996، حيث بات هذا املمر الجغرافي منذ ذلك الوقت ناقال

بني الضفتني.
لم تكن حسابات السياسيني الفرنسيني والبريطانيني الذين يقفون وراء مشروع 
النفق تصل إلى ما أحدثه من آثار، وما ربط من أواصر بني لندن وباريس، وكانت 
التقديرات ال تذهب إلى ما يلعبه املشروع اليوم من دوٍر لتقريب املسافات، حتى إن 
النفق  لبناء  لم يكن متحمسًا  الفترة، فرانسوا ميتران،  تلك  الفرنسي في  الرئيس 
تحت املانش الذي بدأ عام 1988، وانتهى في غضون ست سنوات، وعدم حماس 
ميتران نابٌع من عدم انجذابه للفضاء اإلنكليزي، وميله إلى أملانيا التي كان يقودها 
هيلموت كول الذي يعد أحد الذين تبنوا رؤية الرئيس الفرنسي إلحداث نقلٍة كبيرٍة 
في البناء األوروبـــي، من فضاء اقتصادي بحت إلــى مجال هوياتي داخــل أوروبــا 
فيدرالية، وقام تصّور ميتران على أن فرنسا وأملانيا هما رأس القاطرة األوروبية، 
ألنهما قادرتان على تمويل عملية إلغاء التفاوت بني بلدان أوروبا، وكان على قناعة 
بأن بريطانيا التي تحكمها اليمينية املحافظة، مارغريت تاتشر، ليست في وارد أن 
تحلم الحلم األوروبي نفسه، وكانت تريد لبلدها أن يبقى شريكًا في الربح خارجًا 

من الخسارة.
ت النفق، لم يجد األعــداد الكبيرة من 

ّ
حني بدأ قطار شركة »يوروتونيل« التي شق

 عدة سنوات. ولكن، بعد 
ً
املسافرين التي كان يعّول عليها، وبقيت الشركة خاسرة

أنه  الرئيسية بني باريس ولندن إلى حد  النقل  أربــع سنوات، صار واسطة  مضي 
الطائرة، وهناك قرابة مائة ألف مسافر يوميًا في االتجاهني. وهؤالء  احتل مكان 
ليسوا من السياح فقط، بل من املقيمني في إحدى العاصمتني. وللتدليل على ما 
في  استخدامه  يتم  البلدين، هناك مصطلح  فــي عالقة  تــحــوالٍت  مــن  النفق  أحــدثــه 
الــذي ولد آلبــاء استقّروا في إحدى  الجيل  املانش«، هذا  باريس ولندن »جيل نفق 
العاصمتني، ويبلغ اليوم 20 عاما، وهو ثمرة استقرار اقتصادي يقف وراءه االتحاد 
، وال رجعة عنها، 

ً
، قام على أساس أن املواطنة في أوروبا باتت واحدة

ً
األوروبي أوال

تنظمها قــوانــني تسري فــي االتــجــاهــني. ولــم يكن أحــد يظن أن هــذا الــوضــع سوف 
يخضع للتغيير أو املراجعة في يوم من األيــام. ولكن، جرت الرياح بما ال تشتهي 
السفن، وسيتم بموجب االنفصال فتح صفحٍة جديدٍة لن تكون في صالح الذين 

استقّروا في أحد البلدين.
الجديد،  الــوضــع  عــن  معبرة  صــغــيــرة،  بقصص  العاصمتني  فــي  الصحف  تحفل 
لكنها  بعيدة، بشكل مفارق،  إلى عهود  بالعالقات  تعود  تحمل تفاصيل صادمة 
في العمق أخــذت تــدور جميعها في دوامــٍة ال يعرف أحد طريق الخروج منها في 

القريب العاجل. 
نفق املانش بطول خمسني كيلومترا تحت مياه البحر، بعمق يبلغ عدة كيلومترات، 
يحتاج القطار إلى حوالي 20 دقيقة كي يجتازه. وبعد عشرين عامًا على وضعه 
في الخدمة، لم يعرف حادثًا واحــدا، وجرى النظر إليه أيضًا كمعجزة فنية، لطاملا 
راودت الذين كانوا يحلمون بربط عاصمتني أوروبيتني بعالقة حّب مديدة، حتى لو 

أنها بقيت افتراضية.

نصري حجاج

ــــذي رغــــب فـــي مــرافــقــة عـــازفـــي الــعــود  ال أدري إن كــــان مــحــمــود درويـــــش هـــو الـ
الفلسطينيني، اإلخوة جبران، له في بعض أمسياته الشعرية في السنوات األخيرة 
اللبناني، مرسيل خليفة، في أمسية أو أمسيتني  من حياته، والفنان واملوسيقار 
عــازفــًا الــعــود فــي أثــنــاء قــراءتــه الشعر، أم أن أحــدًا مــا قــّدم لــه هــذا االقــتــراح، فوجد 
هــوًى في نفسه. خطر لي هذا السؤال، وأنــا أعمل على فيلمي عن درويــش »كما 
قال الشاعر« الذي أنجز بعد رحيله، حيث لجأت في الفيلم إلى االستعانة باملؤلفة 
املوسيقية اللبنانية، هبة القواس، كإحدى شخصيات الفيلم، بحيث صار العزف 
املرتجل على البيانو قراءة لشعر محمود درويش، وليس موسيقى تصويرية، كما 
التأثير  العادة في استخدام املوسيقى في السينما، في محاولٍة لتصعيد  درجت 
تقرأ شعر  الكاميرا، وكأنها  أمــام  تعزف  الــقــواس  هبة  كانت  الفيلم.  فــي  الــدرامــي 
بلغات مختلفة،  قارئني شعره  الفيلم،  في  الذين شــاركــوا  الشعراء  مثل  درويـــش، 

بحسب هوية كل شاعر.
إلــى كتابٍة مــوازيــٍة للنصوص،  كــان القصد أن تــكــون  املوسيقى  املــجــّردة سعيًا 
تختفي من مجال السمع، حني يرتفع صوت الشاعر أو أصــوات الشعراء قارئي 
املعاني  مــن سمو  تحمله  ال  بما  بالنصوص  االرتــفــاع  القصد  يكن  ولــم  شــعــره. 
واإليقاع، أو إغاثتها للوصول إلى روح املتلقي إلى درجة طغيان املوسيقى على ما 
تمتلكه النصوص من شحناٍت عاطفيٍة وفوريٍة للدخول إلى روح املستمع والصدق 

الذي تحمله القراءة الشعرية، وخصوصًا عندما كان درويش نفسه هو القارئ.
لكل شاعر طريقته في قراءة شعره، كما لكل شاعر صوته املميز وتأثيراته على 
املتلقي. وكان محمود درويش من الشعراء الذين امتلكوا صوتًا طاغيًا في تأثيره، 
وكانت طريقته في القراءة تميزه عن بقية شعراء العربية في مدى سحره وقدرته 
على أسر الجمهور، الذي يستمع إليه، بحيث يشعر املستمع، العاشق للشعر، بأنه 
الــذي يفتحه  الشاعر من خــالل الكلمات واملعاني، ويجعله  حــرٌّ في ذلــك الفضاء 
يدخل إلى حالة توحد مع الشعر والصوت واللغة واإليقاعات املتنوعة، بال حاجٍة 
إلى وسيط آخر، حتى ولو كان هذا الوسيط املوسيقى، التي عندما تكون مرافقة 
لعظمة الشعر هذه، تحرف مزاج املستمع، وتجذبه خارج الفضاء الذي حملته إليه 

الكلمات.
ــزال الــشــعــراء واألكــاديــمــيــون  فـــي األوســـــاط الــشــعــريــة فـــي أمــيــركــا وأوروبـــــــا، ال يــ
لــلــقــراءات   

ً
مصاحبة املوسيقى  اســتــخــدام  نجاعة  مــدى  يناقشون  واملوسيقيون 

اإليقاعات  التباين في  الرغم من  إلــى جــواب شــاٍف، على  ولــم يتوصلوا  الشعرية، 
بني الشعر العربي والشعر بلغاٍت كاإلنكليزية أو غيرها. وإذا كان الشعر عمومًا 
يحمل موسيقاه الذاتية والخاصة، فربما يكون الشعر العربي، بما هو منطلق من 
لغٍة متعّددة اإليقاعات واملوسيقى أكثر امتالًء باملوسيقى، بحيث تصير املوسيقى 

املصاحبة له ضربًا من العقاب أو األذى للشعر نفسه.
هيني،  شيموس   ،1995 عــام  »نــوبــل«  على  الحائز  اإليــرلــنــدي،  الشاعر  استخدم 
لم  التجربة  الشعرية، لكن تلك  اإليرلندية في إحدى أمسياته  التقليدية  املوسيقى 
تلق ترحيبًا من عشاق شعره، الذين اعتبروا أن املوسيقى تفسد روح القصيدة، 
وتسرق منها توهجها وتفّردها في اإلمساك املمتع والفاتن بكيان املستمع للشعر.

إفــراط باإلضاءة،  العناصر، من  املسرحية، كاملة  املشهدية  إلى  الشعر  ال يحتاج 
 
ً
وإفــراط باملوسيقى وإفــراط بالديكورات على خشبة املسرح، فذلك يعتبر دخوال

في ما ُيسمى »الشو بيزنيس« السائد في الغرب عمومًا، وهو ما يمكن اعتباره 
انتقاصًا من قيمته نوعًا إبداعيًا، الكلمة هي  مجاله الحيوي. ربما تكون املشهدية 
أمامه  يلقونه  ملــا  املستمع  أو  الــقــارئ  يكترث  ال  الــذيــن  الشعراء  حالة  فــي   

ً
مطلوبة

وقيمتها  النصوص  روح  فــي  النقص  عــن  املشهدية  تلك  تــعــّوض  فقد  مــن شعر، 
الشاعر  فيكفي حضور  لها،  ال حاجة  الكبار،  الشعراء  حالة  في  لكن،  اإلبداعية. 
البهي، ويكفي ما تتركه كلماته من مسٍّ ممتع وتحريٍك فاتن في أرواح املستمعني 

إليه، فال يحتاجون إلى شيء غير الشعر .

منى عبد الفتاح

ما الذي يريده مصطفى بكري عضو مجلس النواب املصري، في دفاعه عن الطغاة 
األحياء منهم واألموات. فبالرغم من ترشيحه نفسه في االنتخابات البرملانية نائبًا 
لم  ــه 

ّ
أن  

ّ
إال الــنــواب دورة 2016،  ثــم عضوًا حاليًا ملجلس  فــي دورة 2012،   

ً
مستقال

يستطع إخفاء ميوله الناصرية مع زيادة تهريج وفرقعات هنا وهناك.
الزعيم  أّن  اعتباره  التي تطوع بصرفها مصطفى بكري هو  الغفران  آخر صكوك 
الــقــذافــي »شــهــيــد«، ألّن مــن قتله هــو حلف شــمــال األطلسي  الــراحــل معمر  الليبي 
يتولى  أّن من  تبريره  القذافي جاء  الديكتاتور على  لفظ  إطــالق  »الناتو«. وبرفضه 
حماية األوطان ال يمكن أن ُيسمى ديكتاتورًا. ونفس التبرئة جاءت للرئيس العراقي 
الراحل صدام حسني من حيث ال يدري وذلك بصكٍّ آخر هو أّن مجرد ندم الشخص 
ارتكبه بحق  ما  بتبرئته من كل   

ٌ
عــام 2003م، كفيل بغداد  تمثاله في  الــذي أسقط 

شعبه. وإذا كان املثل القائل »كل فتاة بأبيها معجبة« انطبق على رغد صدام حسني 
خرجتا  اللتني  األوان،  بعد  الالعبتني  املخلوعني  الرئيسني  ابنتي  القذافي،  وعائشة 
بعد أن احترقت روما لتدافعا عن صورة والديهما املحروقة، ففيم خروج مصطفى 

بكري اليوم.
ه تعرض للغدر من املقربني 

ّ
وصفت رغد والدها بالبطل واإلنسان الوطني وزعمت أن

إليه. وإن لم تفهم رغــد طبيعة الــجــراح واأللــم الــذي تسبب فيه والــدهــا ألهــل العراق 
بفظائعه الكبيرة من مذابح وقمع ودفن للعّزل وهم أحياء وحرق القرى بأهلها، فقد 
رأت أن تتعالى على جراحها الشخصية، وأن تكبت لوعتها ودمعها ألّن أبيها هو 
بــأّن كل  ما قامت بتبريره 

ّ
أبيها في زوجها وإن لم تكتِف رغد بفعل  قاتل زوجها. 

العائالت تحدث فيها خالفات.
جاء دور عائشة القذافي التي فّرت إلى الجزائر مع والدتها وعدد من أفراد أسرتها، 
واستقبلتهم الجزائر لدواٍع إنسانية. ومن مخبئها أعلنت ألحد أفراد أسرة  القذافي 
أن والدها »بخير ويقاتل«. لم تكتِف بهذا بل اتهمت املجلس االنتقالي بالخيانة مما 
ها بصدد توجيه طلب رسمي إلى 

ّ
دعا السلطة الجديدة في ليبيا إلى التصريح بأن

الحكومة الجزائرية لتسليمها عائشة بسبب تطاولها املعلن على قيادات املجلس.
ومثلما فعلت رغد من قبل فإّن عائشة دافعت عن أبيها ضد قوات التحالف عند باب 
ه هو »املجد والعزة والكرامة«، وواصلت مدح 

ّ
العزيزية حيث مقر إقامته ووصفته بأن

ه يحق لليبيني أن يفخروا بقائدهم العظيم، فهو بخير والحمد لله، 
ّ
والدها الهارب: »إن

ومعنوياته مرتفعة، يحمل السالح ويقاتل هو وأبناؤه«.
اآلن يتحفنا مصطفى بكري بالحديث عن الرئيس عبد الفتاح السيسي والقذافي 
ر إال بنوعية معينة 

ّ
وصدام حسني على رقعة دفاع واحدة. وهذا األمر برمته ال يذك

من األفالم األميركية التي ُيعهد بمهامها إلى عمالء يسلكون طرقًا وعرة ووسائل 
قذرة من أجل القيام باملهمة املوكلة إليهم نظير ثمٍن معنّي. 

أما التغابي فيأتي من عدم إدراك أّن العالم يرى وال يحتاج ملن يأخذ عينيه من رأسه 
ليريه على مزاجه. فهذه الصور املشهودة لو دفع مقابلها ما ُدفع لن يستطيع تغيير 
حقيقتها، كما لن يستطيع أحٌد أّيًا كان تحويل أنظار العالم عما يجري تحت سماء 

مصر وعلى أرضها. 
ــّم، مــاذا ستستفيد حكومة ما  هــذا أمــٌر يسير بالنسبة إلــى شــيء آخــر أخطر وأهـ
اليومية،  التجميل  لعمليات  املستجيبة  غير  لتحسني صورتها،  ما  بنائٍب  تستعني 
ــن لها اإلعـــالم والــخــبــراء األجــانــب واملحليون، والــتــي ُيــدفــع لها مــن مال 

ّ
والــتــي ُيــدش

الشعب املنكوب في الحالتني. 
نهجه  على  التصريحات  تتحول  أن  ويمكن  كبرنامج،  الــصــراحــة«  »منتهى  انتهى 
ما 

ّ
وإن الكاذبة فحسب،  ليس لألخبار  النائب  رها 

ّ
إلى سالح ذي حدين، حني يسخ

ن فيها بأساليب كثيرة تنوء بكلكل السلطة، 
ّ
التفن التي يتم  الطغاة  لتهويمات مدح 

ــنــواب هـــّم هـــّم فــي رحلتهم الــوعــرة الــتــي أصــبــحــت نفسها مــغــامــرة غير  وبــعــض ال
مضمونة العطايا.

باريس لندن.. طالق مدينتين الموسيقى والشعر

بكري... منتهى التهريج
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االئتالف  ثقة  الجديدة  املؤقتة  السورية  الحكومة  نالت 
السوري املعارض، وقد شكلها الدكتور جواد أبو حطب، 
الــداخــلــيــة، إضــافــة  أيــضــا بحقيبة  الـــذي احــتــفــظ لنفسه 
الـــوزراء للشؤون االقتصادية،  إلــى وجــود نائب لرئيس 
التربية،  واملــالــيــة،  )االقــتــصــاد  لــحــقــائــب:  وزراء  وســبــعــة 
ــة، الـــخـــدمـــات، الــصــحــة، اإلدارة  ــــزراعــ الــتــعــلــيــم الــعــالــي، ال
ما  إذا  ثمانية،  ــوزرات  الـ يكون مجموع  وبــذلــك  املحلية(، 
أضفنا حقيبة الداخلية. وهي بذلك مختلفة عن الحكومة 
املــنــصــرفــة الــتــي كـــان يــرأســهــا أحــمــد طعمة مــن ناحية 
العدد، واملسميات الوزارية، فقد كانت تلك تضم وزارات 
)الدفاع، الداخلية، العدل، اإلدارة املحلية، التربية، الصحة، 
االتصاالت والتقانة والصناعة، الزراعة والبنى التحتية، 

الثقافة، الطاقة والثروة املعدنية، االقتصاد واملالية(. 
بــالــوزارات بشكل  فة 

ّ
ال أريــد هنا مناقشة األسماء املكل

ع به من كفاءات أو عدمه، ومــدى مالءمة 
ّ
عــام، وما تتمت

املقصود  بــل  شغلتها.  الــتــي  للمناصب  تخّصصاتها 
مــنــاقــشــة بــنــيــة الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، فــمــن خــــالل نــظــرة 
ها حكومة خدمات 

ّ
أن يا 

ّ
أو هيكلية، يتضح جل تنظيمية 

بالدرجة األولى، فأغلب وزارتها خدمية، أو حكومة داخل، 
، فاالئتالف 

ً
وهــذا ربما أمــر ال يكون قــد جــاء مــصــادفــة

ــــذي اتـــســـع بــيــنــه وبــــن الـــداخـــل  ــّس بــالــشــرخ الـ ــ ربـــمـــا أحـ
السوري، خصوصا الذي يّدعي تمثيله، من معارضن 
نالها ما  السابقة  السورية، فالحكومة  للثورة  ومؤيدين 
نالها من الردح واالتهامات بالفساد، ما حدا بالناس إلى 

مساواتها بحكومة النظام.
الهيكلية  أو  التّوجه،  هــذا  هنا، هل  الــســؤال  يبقى  ولكن، 
التنظيمية قد تمت دراستها جيدًا؟ وهل محاولة كسب 
رئيسية  وزارات  بــحــذف  يــســمــح  الـــداخـــل  جــمــهــور  وّد 
مجموعة  وجــود  أن  أم  خدمية؟  وزارات  على  والتركيز 
توازنات داخل االئتالف أخرجت الحكومة بهذا الشكل؟ 

إلــى طــرح مالحظات هيكلية تنظيمية  يقودنا ما سبق 
، غياب وزارة الدفاع التي 

ً
على شكل هذه الحكومة، فمثال

في  يعقل  فهل  السابقة،  الحكومة  فــي  مــوجــودة  كــانــت 
أّن  أن تغيب وزارة دفــاع عن حكومة؟ كما  ظــرٍف كهذا 
غياب وزارة إعالم يثير تساؤالٍت كثيرة، والتي لم تحدث 
الحكومة  فــي  السابقة، وال  الحكومة  فــي  األصــل ال  فــي 
حة  في 

ّ
الحالية، فوجود وزارة إعــالم كانت ضــرورة مل

املرحلة السابقة، وهي ضرورية في املرحلة الحالية، من 
أجل تنظيم العمل اإلعالمي املعارض والثوري. كما غابت 
وزارة أخرى ال تقل أهمية عن الوزارتن السابقتن، وهي 
التمثيل  فــي  االئــتــالف يعاني مــن خلل  الــخــارجــيــة، ألّن 
املهمة.  بهذه  تقوم  التي  الجهات  تضارب  أو  الخارجي، 
وأكثر من ذلك، ضّمت الحكومة وزارات جديدة، كان في 
الوسع دمجها أو االقتصار على وزارة سابقة موجودة 
في حكومة أحمد طعمة، مثل وزارة التربية، فالحكومة 
الجديدة ضّمت وزارة جديدة باسم وازرة التعليم العالي، 
كـــان يمكن جــمــع وزارتـــي  ـــه 

ّ
أن  

ّ
إال أهميتها،  عــلــى  وهـــي 

التربية والتعليم في وزارة واحدة تقوم بمهام االثنن في 
املرحلة الحالية. إضافة إلى وجود وزارة اقتصاد ومالية 
يعّد  االقتصادية، وهذا  للشؤون  الــوزراء  لرئيس  ونائب 
التمثيل  ازدواجــا في حكومة مصغرة كهذه. كما غاب 
مــوجــودًا سابقا،  كــان  مــا  الحكومة، وهــو  النسائي عــن 
الكفة لتيار  كما أنها حكومة لون واحــد أو ترجح فيها 

سياسي معن.  
الــقــول إّن االئــتــالف لــم يفلح مـــرة أخــرى  أخــيــرًا، يمكن 
ــــل ســلــيــمــة مـــن الــنــاحــيــة  بـــالـــخـــروج بــحــكــومــة، عــلــى األقـ
ل على األقل إحداث وزارة تعنى 

ّ
التنظيمية، وكان يفض

بشؤون الالجئن واملهجرين واملنظمات اإلغائية، وكذلك 
تعنى بشؤون املعتقلن وأسر الشهداء.

كريم حمود )سورية(

ــل أخــــبــــارنــــا ومـــعـــلـــومـــاتـــنـــا  ــ أصـــبـــحـــت كـ
للكم  ونظرا  األزرق،  العالم  من  نستقيها 
الـــهـــائـــل مـــن املـــعـــلـــومـــات واألخــــبــــار الــتــي 
ــّر الـــثـــوانـــي، أضــحــى  تـــتـــداول فــيــه عــلــى مــ
 حسب 

ّ
معينا ال ينضب، لكل باحث، كل

بالدين،  مهتم  مــيــولــه.هــذا  وحــســب  طلبه، 
كل دقيقة يتلقى أحاديث كثيرة مرفوقة 
بــصــور الــــورود وصـــور الــدعــاة مختومة 
أعجبك  إذا  أو  األجـــــر«،  ولـــك  »انــشــرهــا  بـــ
الدعاء فاضغط »اليــك«، وهذا  أو  الحديث 
على النقيض من الفئة األولى، فأّي ال ديني 
لــديــه أصــدقــاء وصــفــحــات كــثــيــرة ترسل 
لـــه صــــور كـــاريـــكـــاتـــوريـــة عـــن املــتــديــنــن، 
وأحــاديــث تسخر من الــديــن، ومــن أتباعه 
ال حظ  الخرفان،  من  كقطيع  وتصّورهم 
لهم من العلوم واستعمال العقل، وأنه هو، 
ومن على شاكلته، من استطاع أن يخرج 
ــرة الــتــبــعــيــة، وتـــمـــرد عــلــى سلطة  ــ مـــن دائـ

الدين واملجتمع.
األحــزاب السياسية، هي األخــرى، وجدت 
ـــدت 

ّ
وجـــن األزرق،  ــالـــم  ــعـ الـ فــــي  ضــالــتــهــا 

أتباعها ومناضليها وعبأتهم بنشر كل 
األخبار والصور الحقيقية واملفبركة عن 
خــصــومــهــا. فــي هـــذا الــعــالــم االفــتــراضــي، 
ــه  ــآرائــ بــ املـــــعـــــارض أن يـــجـــهـــر  اســــتــــطــــاع 
املـــوجـــودة،  للسلطة  املــخــالــفــة  الــســيــاســيــة 
واســـتـــطـــاع املــلــحــد أن يــعــّبــر بــحــريــة عن 
ن أشخاص 

ّ
معتقده وسط مجتمعه، وتمك

من ذوي الثقافة البسيطة أن يراكموا كما 
ــتــي حــرمــوا  ال بـــأس بـــه مـــن املــعــلــومــات ال

منها فــي صفوف الــدراســة، وهــو يشكل 
مــتــنــفــســا حــقــيــقــيــا لــلــتــعــبــيــر، وتــنــفــيــس 
من  الغاضبة  الشعب  فئات  عــن  الغضب 
قـــرارات حكوماتها. وفــوق هــذا كله، كان 
االنطالقة الحقيقية لشرارات انتفاضات، 

وقعت هنا وهناك.
لــكــن، مــا يــالحــظ أنـــه عــلــى الــرغــم مــن كل 
العالم األزرق مصدرًا  املــزايــا، أمسى هــذا 
ملشكالٍت كثيرة، بل وبات املصدر الوحيد 
الشعوب  من  معتبرة  فئة  لــدى  للمعلومة 
الكم  لفلترة  »فــالتــر«  على  تتوفر  ال  التي 
ــهــائــل مـــن املــعــلــومــات املـــنـــشـــورة بـــدون  ال
مصداقيتها  ومــن  مصدرها،  مــن  التأكد 
وصــدقــيــتــهــا. فــكــم مـــن األحــــاديــــث غير 
ــة بــن  ــاركــ الــصــحــيــحــة املــــتــــداولــــة، واملــــشــ
ــدي رواد  ــدور بـــن يــ ــ صــفــحــة وأخـــــــرى، تـ
ــــى  إل اإلشــــــــــــارة  دون  مـــــن  »فــــيــــســــبــــوك« 
مصدرها وسندها، وكم من األدعية التي 
ــرزق، وتــطــرد الــحــّســاد، وتــــزّوج  ــ تــجــلــب الـ
الــشــبــاب تــتــدحــرج بــن صــفــحــة وأخــــرى، 
وكـــــم مــــن صـــفـــحـــات األخــــبــــار املــفــبــركــة 
بعناوين  وتقّدمها  املعلومة،  تفبرك  التي 
ألخبار،  متعطشن  لقراء  وجالبة  غريبة، 
وتزيد من شحنة  املــؤامــرة،  نظرية  تؤكد 
التذّمر عندهم، وعند انقشاع غيمة الكذبة 
ال يستطيع أيٌّ كــان أن ينشر اعــتــذارا أو 
العمل في  به  بيان حقيقة، كما هو جــار 
الــعــمــل الــصــحــفــي، لــــرد االعـــتـــبـــار للجهة 
املــتــضــررة، بــل ينتقل إلــى خبر آخــر من 
أجــل تحقيق أكــبــر عــدد مــن اإلعــجــابــات، 

ــو عـــلـــى حـــســـاب ســمــعــة األشــــخــــاص.  ــ ولـ
تــنــشــط الـــكـــتـــائـــب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــابــعــة 
لألحزاب كثيرا هي األخرى، وتدور بينها 
ــراف أخـــرى حـــرب ضـــروس من  وبـــن أطــ
 يتعصب لحزبه، وتضيع 

ّ
التعليقات، وكل

مصلحة الوطن بن أصابع هؤالء وأولئك.
ــا 

ّ
ــو أحــســن ــ ــبـــوك« عـــالـــم جـــمـــيـــل، ل ــيـــسـ »فـ

استعماله والتعامل معه، بعيدا عن نشر 
مــعــلــومــاٍت غــيــر مــتــأكــد مــنــهــا، أو ألنــهــا 
 فــي أنــفــســنــا، هــو عالم 

ً
وافــقــت مــصــلــحــة

لتبادل املعلومات واقتسام لحظات جميلة 
مع األصدقاء واألحــبــاب، أفسدناه بنشر 
خــطــابــات الــكــراهــيــة والــتــعــصــب، أفسدناه 
اآلراء،  يخالفنا  ملن  والشتم  السب  بكثرة 
أفسدناه بنشر أي شيء من دون التأكد 
ــــن صـــحـــتـــه، أفــــســــدنــــاه بــنــرجــســيــتــنــا  مـ
الــتــي تــصــّور لــنــا بـــأن كــل مــا نــنــشــره هو 
ذلـــك هــو مجرد  املــطــلــقــة، وغــيــر  الحقيقة 
كذب وبهتان. كل صفحة في »فيسبوك« 
تخفي جزءا من حقيقتنا، هي صفحتنا 
وصحيفتنا، حبذا لو رجع كل واحد منا 
إلى صفحته منذ سنوات خلت، وراجع ما 
كتبه ليرى ما فيها، هل الزال مقتنعا بما 
كتبه أو نشره مرة؟ أم أن األفكار وحتى 

املعلومات تتغير مع مرور الزمن؟ 
دعونا نتقاسم اللحظات الجميلة، عوض 
الصور املؤملة، والسباب املتبادل، واألخبار 
املفبركة. دعوا ثقافتنا الفيسبوكية تكون 

راقية.
يونس كحال )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

عمار ديوب

يقترب عــدد الــســوريــن مــن مــايــن ثــاثــة في 
ــد فــتــح حـــديـــث الـــرئـــيـــس الــتــركــي،  تـــركـــيـــا؛ وقــ
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، أخـــيـــرًا، عـــن تجنيس 
الــســوريــن، نــقــاشــا إشــكــالــيــا بــن الــســوريــن. 
ــي لــــقــــوى الــــثــــورة  ــنــ ــــاف الــــوطــ ــتــ ــ صـــمـــت االئــ
ــنـــاك مـــن نــقــل عن  ــر، وهـ ــ واملـــعـــارضـــة عـــن األمــ
كرمه  على  الــرجــل  شكرت  أنها  رئيسه  نائبة 
»الطائي«، وقد سبق ذلك أن حاز سياسيون 
معارضون على الجنسية تلك؛ طبعا من غير 
س سياسيٌّ بجنسية 

ّ
الوطنية بمكان أن يتجن

دولة أخرى، وال سيما حينما يكون جزءًا من  
الــثــورة؛  مرحلة  فــي  أو  السياسية  املــعــارضــة 
فـــإن كـــان كــذلــك سيتبعه الــســؤال الــتــالــي: أيــة 
سلطة تبتغي إقامتها في بادك، وأنت تقبل 
جــنــســيــة بــلــٍد آخــــر؟ هــــذا املـــوضـــوع مــرفــوض 
 تــرفــض 

ٌ
قــطــعــا مـــن دول كــثــيــرة، وهـــنـــاك دول

ــلـــزعـــمـــاء الــســيــاســيــن  وجـــــــود جـــنـــســـيـــتـــن، لـ
غلقت 

ُ
خصوصا. قد نتفهم أوضاع سورين أ

كل منافذ الحياة أمامهم، هؤالء من املمكن أن 
يأخذوا جنسية دولٍة أخرى، أما السياسيون 
 ،

ً
فيفترض فيهم رفض الفكرة جملة وتفصيا

وإصدار بياناٍت توضح ذلك. عدم القيام بذلك 
يــفــيــد بــهــامــشــيــة دور الــســيــاســيــن والــفــســاد 
واالنـــتـــهـــازيـــة، وكــــل الــصــفــات الـــتـــي تــؤهــلــهــم 

ليكونوا من التابعن لدول أخرى.
العصر،  املهّجرون من سورية مأساة  أصبح 
ــيــــات بـــــن تـــركـــيـــا واالتـــــحـــــاد  ــاقــ ــفــ وهـــــنـــــاك اتــ

نزار قنديل

الكاتب سامة كيلة، في مقاله  أراحني كثيرًا 
)2016/7/11( وحمل  الــجــديــد«  »الــعــربــي  فــي 
عني عناًء واضحا، وهو يرد باملنطق الساخر 
ــا الــعــربــيــة، إذ يــعــالــج الــطــبــيــب من  فــي الـــدرامـ
يشكو مــن عــقــدة نــقــص، فينصحه بـــأن يـــرّدد 
عكس ما يشعر به. وبالقدر نفسه من الراحة، 
إلى  املثقف،  الكاتب  وهــو  يلجأ،  أن  أدهشني 
ــلـــوب نــجــم االنــــقــــاب وقــــائــــده الــبــعــيــد عن  أسـ
يقّدم  أن  من  وبــداًل  بالكلية،  والثقافة  الكتابة 
شيئا يــعــالــج حــالــة املــريــضــة، وهـــي هــنــا »30 
يونيو« في مصر، فقد نصحها بأن تسير في 
الشوارع، بطريقة طبيب الدراما الشهير »أنا 
مش قصيرة قزعة، أنا طويلة وهبلة«، لتثبت 

للناس أنها ثورة، وليست انقابا.
 
ْ
وإن فرعية،  تفصياٍت  في  الكاتب  أناقش  لن 
كــانــت تستحق الــتــوقــف، مــن عينة أنــه شــارك 
في ثــورة 25 يناير، ومــا حــدث في 30 يونيو، 
وال في مدى نجاح أو فشل ما يسميه تجربة 
حكم »اإلخوان املسلمن« التي لم تحدث، ليس 
في تقديري فقط. ولكن، بحسب الكاتب نفسه 
»ولم أكن أجهل كل التخطيط الذي جرى، لكي 
ذلك حينها،  وكتبت  السلطة،  الجيش  يستلم 
وتــحــّدثــت عــن صناعة دكــتــاتــور، وأشـــرت إلى 
سبب تضخيم الصراع مع اإلخوان املسلمن. 

األوروبــــــــــــي ملـــنـــع وصــــــــول الــــســــوريــــن إلـــيـــه، 
يتوقف  وال  تركيا،  فــي  البقاء  مــن  وتمكينهم 
الحديث عن املنطقة اآلمنة »للتخلص« منهم. 
ولبنان،  األردن  باستثناء  الــعــربــيــة،  والــــدول 
فإن وضع السورين فيها تعّرض ملضايقاٍت 
أخرجتهم منها وال سيما مصر. دول أخرى 
ــــات؛ لـــيـــس مـــوضـــوع  ــئـ ــ ــاد اســتــقــبــلــت املـ ــكـ ــالـ بـ
السورين بسيطا أبدًا، وهناك أكثر من اثني 
عشر مليونا ُهّجروا داخل سورية وخارجها. 
بخصوص املوجودين في الخارج، وال سيما 
ــإن الــخــيــار الــوحــيــد الــصــحــيــح  فـــي تــركــيــا، فــ
اعــتــبــارهــم الجـــئـــن، ولـــهـــم حـــقـــوق الــاجــئــن 
وفــقــا لــشــرعــة األمـــم املــتــحــدة، وبــالــتــالــي، منع 
االســتــثــمــار الــســيــاســي فــيــهــم، فــهــنــاك نــقــاش 
فـــي تــركــيــا حــــول ذلـــــك؛ وبـــالـــتـــالـــي، يــفــتــرض 
بــاملــؤســســات الــســيــاســيــة الــتــي تــّدعــي تمثيل 
السورين التأكيد على إعطاء السورين حق 
وينتهي  األمــمــيــة،  لاعتبارات  وفقا  الــلــجــوء، 

األمر.
ــد يـــحـــتـــل أراضـــــــــي ســـــوريـــــة، وفـــي  ــلـ ــا بـ ــيـ ــركـ تـ
 ســيــاســي بعد 

ٍّ
ــر الـــوصـــول إلـــى حـــل

ّ
حـــال تــعــث

اإلسرائيلية،  الــروســيــة  التركية  املــصــالــحــات 
ن 

ّ
، وأن توط

ً
ففي وسع تركيا أن تصنع جميا

ــــي  الـــســـوريـــن فــــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــعـــد أراضـ
سورية )!(. ومن دون شك، الفكرة مستحيلة. 
ــا الــفــكــرة  ــارهـ ــبـ ــتـ ــن، عـــلـــى الــــســــوريــــن اعـ ــكــ ولــ
الوحيدة الصحيحة، في حال تعذر اعتبارهم 
الجئن، ولهم حقوق تضمنها األمم املتحدة.

الـــتـــصـــحـــيـــح املـــتـــاحـــق مــــن رئــــيــــس الــــــــوزراء 

فهؤالء توافقوا مع املجلس العسكري )برعاية 
 25 ثــورة  بعد  السلطة  تقاسم  على  أميركية( 
 املجلس العسكري بذلك، حينما 

ّ
يناير، ثم أخل

تــرشــحــوا ملــنــصــب الـــرئـــاســـة. وقـــد فـــرض هــذا 
الجيش وعملها  قيادة  تفكير  بالتأكيد  األمــر 
على إبعاد »اإلخوان« عن السلطة«، وقد أعاد 
تأكيده في املقال نفسه: »الفرق الوحيد أنه في 
25 يناير لم يكن هناك تخطيط، ألنــه لم يكن 
متوقعا أن تحدث ثــورة، على الرغم من رؤية 
الــجــيــش ملــنــع الـــتـــوريـــث، أمـــا فـــي 30 يــونــيــو/ 
قــيــادة الجيش  ــطــت 

ّ
فــقــد خــط حـــزيـــران 2013، 

بالتأكيد«. 
لـــن أنـــاقـــش حـــتـــى، تــنــاقــضــه وإصــــــــراره على 
وصف االنقاب بالثورة، على الرغم من علمه 
أن الجيش فّكر، منذ فترة املجلس العسكري، 
في كيفية »إبعاد اإلخوان عن السلطة«، بنص 
كـــامـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــهــم لـــم يــكــونــوا في 
فــي معايير  أجـــادل حتى  لــن  السلطة وقــتــهــا. 
الــكــاتــب، الـــذي مــازلــت أؤمـــن بجّديته، وهــو ال 
يرى بأسا في املقارنة بن وضعن اقتصادين 
ملصر واملصرين، فيقطع بفشل تجربة عمرها 
ــام واحـــــــد، فــــي تــحــقــيــق  ــ فــــي أقـــصـــى تـــقـــديـــر عـ
أهداف ثورة على حكم عسكري فاشي، استمر 
في أدنى تقدير ثاثن سنة. لن أناقشه حتى 
في إنكاره ديمقراطية انتخاب الرئيس محمد 
مــرســي، فــربــمــا لــديــه تــصــور جــديــد، لــم يصل 

أميركا  أو  ــا  ــ أوروبـ وبــخــصــوص  ملستقبلهم. 
السياسين  تجنيس  يعد  فربما  ســواهــا،  أو 
بــمــثــابــة جـــريـــمـــٍة يــحــاســب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. 
ا وسلوى« على 

ّ
نقصد أن العوملة لم تكن »من

البشرية، بل وفــي سنواتها األربــعــن، والتي 
السبعينيات،  نهائية  منذ  مفهوما  تكّرست 
وبــرزت   ،

ً
وطائفية وحــروبــا  فقرًا  العالم  ازداد 

ــه حـــــدث عــوملــي  ــأنــ الــــظــــاهــــرة الـــجـــهـــاديـــة، وكــ
بامتياز. 

أطــــمــــاع تـــركـــيـــا بـــحـــلـــب، ولــــيــــس فـــقـــط بـــلـــواء 
اسكندورن، ربما هي األســاس في »الثرثرة« 
عن الجنسية. وبالتالي، أن تكون حلب وربما 
ــــب ُمــلــحــقــة بــتــركــيــا، وأن يـــكـــون لــأخــيــرة  إدلـ
الـــدور املــركــزي فــي إعـــادة إعــمــارهــا. ويتحمل 
ــــن هـــذه  ــــون مـــســـؤولـــيـــة الـــصـــمـــت عـ ــــوريـ ــــسـ الـ
ألسباب  املحتاجن  استثنينا  وإذا  املــواقــف، 
شتى، فإن املوقف السليم يبقى البحث عن كل 

»30 يونيو« مبتدأ لخبر، في جملة »االنقاب 
العسكري« على الــثــورة. وهــذا أصــل القضية، 
حتى وإن تمسك الكاتب بنصيحته ملن ال يزال 
 30« ورددوا  ســيــروا  أن  الحقيقة،  فــي  يــجــادل 
قــزعــة، 30 يونيو طويلة  يونيو مــش قصيرة 

وهبلة«.
أمــــا مــســألــة أنــــه »ال يـــجـــوز الــــدفــــاع عـــن حكم 
الكاتب حرجا فــي أن  لــم يجد  التي  إخــوانــي« 
بإحالتها  لــي  فلعله يسمح  رده،  فــي  يــوردهــا 
أّي بلٍد  الــديــمــقــراطــيــة، فــي  الـــديـــار  إلـــى مفتي 
فيها،  باتا  ليصدر حكما شرعيا  الــعــالــم،  فــي 
ما  تثبت  كانت  وإن  كثيرة،  تفصياٌت  ففيها 
بدا واضحا بالضرورة من أن القطاع األوسع 
ــن يــّدعــون  مـــن الــلــيــبــرالــيــن والــعــلــمــانــيــن، ومـ

الــحــرب واالنــتــقــال السياسي  السبل، إليــقــاف 
والعودة. سيكون للمصالحات التي تتسارع 
بــن تــركــيــا وروســـيـــا وإســرائــيــل تــأثــيــر كبير 
عــلــى الـــحـــل الــســيــاســي؛ مـــوضـــوع الــجــنــســيــة 
هــامــشــي؛ املـــعـــارضـــون مــعــنــيــون بــاســتــثــمــار 
املــصــالــحــات هـــذه، مــن أجـــل انــتــقــال سياسي، 
وهـــذا وحـــده مــا سينقذ املــعــارضــة وســوريــة 
من  كثيرًا  ويقترب  يوميا،  يــســوء  مصير  مــن 
آمنا ألحد،  الــعــراق، حيث ال مستقبل  حاضر 
والطائفية  والتبعية إليــران  يتعالى  واإلفقار 

والجهادية تتعمق أكثر فأكثر.
جنسيتنا الوحيدة كسياسين هي السورّية، 
في تطوير  ُيساهم  ال  الــذي  السياسي  التيار 
ــتــــزاز بــجــنــســيــتــه، يــصــعــب أن  وطــنــيــتــه، واالعــ
يمثل مصالح بـــاده، أكــانــت بـــاده فــي حالٍة 
ثورٍة، كحالتنا الراهنة، أو في حالة استقرار؛ 
ــّرر الـــقـــبـــول  ــ ــبـ ــ ــتــــي تـ ــج الــ ــــل الـــحـــجـ ــقـــط كـ ــسـ وتـ
بجنسيات باٍد أخرى؛ وفي الوقت نفسه، فإن 
من َيحرم املواطنن من حقوقهم هو املسؤول 
إلى  املواطنن، وعــن دفعهم  األول عن مآسي 
قــبــول جنسياٍت أخـــرى. ســوريــة بحالة ثــورة 
وحــــرب وخــــــراب، وهـــنـــاك احـــتـــمـــاالت مخيفة 
املتشائمون  يــتــرك  ولـــم  بمستقبلها،  تتعلق 
حــجــرًا عــلــى حــجــر فـــي ســـوريـــة، و»كــــل شــيء 
انــتــهــى«. وبــالــتــالــي، يــقــع عــلــى املــعــارضــة أن 
تمثل مشروع الثورة والوطنية، وترفض كل 
الدعوات إلى حل مشكات السورين من دون 

الحل السياسي وعودتهم إلى بادهم.
)كاتب سوري(

يشعرون  ال  الــعــرب،  اليسار،  لتيار  االنتساب 
بــــأي حـــــرج، فـــي لــعــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وأمـــهـــا، 
 جاءت لهم بمن يعتبرونه غريمهم، 

ْ
وأبيها، إن

حتى لــو كــان هــذا هــو اخــتــيــار الشعب الذين 
الــحــريــة، وحتى  فــي  نــهــار بحقه  يتغنون ليل 
يــونــيــو«، ومــا استتبعها  البديل »30  لــو كــان 
فالقضية  املاين؛  قتل وتعذيب وتشريد  من 
ــر، أال يــصــل هـــــؤالء إلــى  ــبـ عــنــدهــم مــبــتــدأ وخـ
الحكم، وإن أزهقت أرواح نسائهم، وأطفالهم، 
وزيــادة  أفــضــل،  فذلك  وشبابهم،  وشيوخهم، 

الخير خيران. 
الــذي في املقال، إذا قلت إنه  وليغفر لي أبانا 
يجوز الدفاع عن الحكم اإلخواني، والعلماني، 
واملسيحي، واليساري، واليميني، باعتبارها 
تيارات سياسية، »ال ثيوقراطية«، إن أتى وفقا 
وإن  الشعب؛  وباختيار  ديمقراطية،  لقواعد 

رأى هو غير ذلك، فلُيحل أوراقي للمفتي.
أقــّدم شكري،  اللياقة أن  بــاب  قبل الختام، من 
ــيـــر بـــوزيـــر  ــهـ ــــات«، الـــشـ ــــونـ ــــروفـ ــكـ ــ ــيـ ــ »ألســــــــد املـ
خارجية مصر، سامح شكري، الذي تولى هو 
ومن أرسله إلى األحضان الصهيونية الدافئة، 
عـــنـــاء الـــــرد عــلــى مـــا أورده كــيــلــة فـــي مــقــالــه، 
التافهة  الــبــروتــوكــولــيــة  الجملة  واقــعــة  حـــول 
الذي  العفريت  من  نقلنا  إذ  بيريز«،  »عــزيــزي 
ركــب بعضهم مــن هــاجــس التمكن إلــى واقــع 

»التمكن الصهيوني الجميل«. 

الـــتـــركـــي، بــنــعــلــي يـــلـــدريـــم، وأردوغــــــــان نفسه 
بالتجنيس  املــقــصــود  وأن  املـــوضـــوع،  حــســم 
تركيا،  تطوير  فــي  تساهم  التي  الفئات  فقط 
 ومااًل، وهذه الفئات 

ً
أي األكثر تعليما وثقافة

بن  استقطاب  موضوع  أصبحت  بالتحديد 
االتحاد األوروبــي وتركيا؛ أي أنهم يسرقون 
املتبقية وثــرواتــهــا، والتي  الــســوريــة  الــعــقــول 
ستساهم في النهوض بسورية حاملا تتوقف 

الحرب.
يــفــتــح اســـتـــســـهـــال الـــنـــقـــاش حـــــول مـــوضـــوع 
ــار فــكــري  ــيـ ــهـ ــا النـ ــعــ ــال واســ ــجــ الـــجـــنـــســـيـــة، املــ
املعارضة  فعلته  مــا  وهــو  وسياسي مخيف، 
تحت حجج مساعدة الخارج »لنا« لتنتصر 
 
ً
الـــثـــورة. وهـــذا مــا قـــاد ســوريــة لتصبح دولـــة
والــدولــيــة.  اإلقليمية  الــصــراعــات  بها  تتحّكم 
بــكــل األحـــــــوال، ال يــمــكــن لــبــلــد فـــي الــعــالــم أن 
س ثــاثــة مــايــن شخص دفــعــة واحـــدة؛ 

ّ
يجن

التجنيس  برفض  معنية  السورية  املعارضة 
السبل لتمكن السورين في كل  وإيــجــاد كل 
الــلــجــوء، ريثما يــعــودون إلى  دول العالم مــن 

بلدهم األم: سورية.
هناك حجج تطرح من زاوية العوملة والعالم 
املتداخل، ومن الطبيعي أن يحوز كل شخص 
أكثر مــن جنسية! الــثــورة الــســوريــة لــم تطرح 
قضية الجنسية، ولم تستسغ كثيرًا املعارضة 
على  وافــقــت  وإن  أسقطتها،  ولطاملا  نفسها، 
ــذا ال  ــ تــمــثــيــلــهــا فــــي بـــعـــض األوقـــــــــات، لـــكـــن هـ
يعني بــأي حــال املــوافــقــة على تــدخــل تركيا، 
والتخطيط  السورين  في شــؤون  أو غيرها، 

آليات، وليس في مفهوم  العالم بعد في  إليه 
شخصيا  رأيــا  لي  ألن  الديمقراطية،  ممارسة 
في مسألة آليات الديمقراطية التي يعتمدها 
البشرية  أتحف   

ً
بــديــا أملك  ال  لكنني  العالم، 

به، حتى اآلن على األقل.
ــاتــــب فــي  ــكــ لـــــن أخــــــــوض نـــــــــزااًل فـــكـــريـــا مـــــع الــ
فهم  املسلمن،  لــإخــوان  الطبقية  االنحيازات 
يــمــثــلــهــم، معنيون  إلــيــهــم، ومـــن  ومـــن ينتمي 
ــذا، ولـــســـامـــة كــيــلــة ولـــهـــم أن يــتــجــادلــوا  ــهــ بــ
املــكــان، والــزمــن املناسب لهم.  بالطريقة، وفــي 
وعــلــى الــهــامــش، لــن أنــاقــش مــســألــة »الــصــراع 
الطبقة«  »مفهوم  أن  ظني  زال  فما  الطبقي«، 
نفسه تراجع، بل كاد أن يندثر، بفعل سيطرة 
وتجلياتها  الرأسمالية  املفاهيم  )وتــوحــش( 
املتتالية، حتى كاد أن يتحول مفهوم »الصراع 

الطبقي« إلى لغة متحفية.
ــى جــوهــر  ــ ــا أن أعــــيــــده إلــ ــنـ ــقـــط يــعــنــيــنــي هـ فـ
الـــقـــضـــيـــة، وســـأتـــجـــنـــب اســـتـــعـــراض مــواقــفــي 
الــشــخــصــيــة املــســجــلــة كــتــابــة، وبــطــرق أخـــرى، 
أن  مــن  »30 يونيو« بشهور،  قبل  التنبيه  فــي 
لذلك  وقــد سبقني  الطريق،  في  قادما  انقابا 
مئات، بل ربما آالف، لكن أحدًا لم يفعل شيئا 
جديرًا بإيقافه. وقد سقت في مقالي الذي يرد 
عليه الكاتب، أطرافا من شواهد وأدلة كثيرة، 
ــة، بــعــضــهــا كــان  ــيــ مــصــريــة، وإقــلــيــمــيــة، ودولــ
واضــحــا، واآلخــــر تكشف بــالــتــتــابــع، تــؤكــد أن 

الجنسية السوريّة جنسيتنا

»30 يونيو«... رد على رد

التيار السياسي الذي 
ال يُساهم في تطوير 

وطنيته، واالعتزاز 
بجنسيته، يصعب أن 

يمثل مصالح بالده
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البقاع ـ عبد الرحمن عرابي

ــــور أطــــنــــان األســــمــــاك الــنــهــريــة  انـــضـــمـــت صـ
النافقة إلى مشهد التلوث املزمن في بحيرة 
البقاع،  محافظة  في  االصطناعية  القرعون 
شـــرق لــبــنــان. الــرائــحــة فــي مــحــيــط الــبــحــيــرة مزعجة 
جدًا، ولون املياه فيها يميل إلى الزيتي. وال ينحصر 
التلوث في البحيرة وحدها فقط، بل يمتد من منبع 
نــهــر الــلــيــطــانــي، الــــذي يــغــذي الـــقـــرعـــون، فـــي الــبــقــاع، 
وصــــــواًل إلــــى مــصــّبــه عــلــى شـــاطـــئ بـــلـــدة الــقــاســمــيــة 

الجنوبية بطول 170 كيلومترًا. 
ــيــــة لــنــهــر  ــنــ ــلــــحــــة الــــوطــ بـــحـــســـب إحـــــــصـــــــاءات »املــــصــ
الليطاني«، وهي مؤسسة عامة تتولى إدارة املشاريع 
املتعلقة بالنهر، يحتل حوض الليطاني نحو 20 في 
املــائــة مــن مساحة لبنان، يقع 80 فــي املــائــة منها في 
سهل البقاع و20 في املائة في لبنان الجنوبي. ويبلغ 
متوسط هبوط األمطار في حوض النهر 700 مليمتر 
تتوزع  مكعب،  متر  مليون   764 نحو  أي  السنة،  فــي 
على عدة سدود. تشكل حصة بحيرة القرعون األكبر 
وتشكل  مكعب.  متر  مليون   543 بمعدل  بينها،  مــن 
كمية  املائة من مجموع  في   40 الليطاني نحو  مياه 

املياه الجارية في األنهر الداخلية.
ــادل  يـــؤكـــد رئـــيـــس مــصــلــحــة الــلــيــطــانــي، املـــهـــنـــدس عـ
فقط  البحيرة »يشكل جــزءًا  في  التلوث   

ّ
أن حوماني، 

 النهر بسبب 
ّ

من أزمة التلوث الكبرى التي تصيب كل
ــرامـــل عــلــى ضفتيه،  انــتــشــار املــعــامــل الــصــنــاعــيــة واملـ
إضــافــة إلـــى تــحــويــل مــجــاري مــيــاه الــصــرف الصحي 
إلى النهر«. ويشير حوماني، في حديث إلى »العربي 
الــجــديــد«، إلــى »اســتــمــرار املشكلة طـــوال أيـــام السنة، 
 مجرى النهر يتحول إلى قناة صرف 

ّ
 املفارقة أن

ّ
لكن

صحي مع توقف معظم الينابيع عن تغذيته باملياه، 
مـــع اســتــمــرار جـــريـــان مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي فــيــه«. 

وجــبــة الــســمــك الــنــهــري فـــي بــحــيــرة الــقــرعــون خــيــارًا 
رخيصا لعشرات العمال والاجئن الذين يفضلونها 
على تناول اللحوم أو الدجاج، بالرغم من معرفتهم 
الــذي يغذيها. وإن  البحيرة والنهر  املياه في  بتلوث 
كانت الطبيعة الجغرافية لليطاني تفترض أنه يشكل 
لذلك  معاكس  الــواقــع   

ّ
أن إال  للبنانين،  مائية  ثـــروة 

تــمــامــا بسبب الــتــلــوث املــركــب الـــذي يــعــانــي مــنــه. وال 
يشكل تدني أسعار األسماك في القرعون سوى مؤشر 
بسيط على حجم الخسائر االقتصادية التي تضرب 
البلدات الواقعة قرب النهر من منبعه وحتى املصب. 
من  البلدات  هــذه  في  اللبنانيون  املواطنون  يستفيد 
ورّي  وبيعها،  النهرية  األســمــاك  لتربية  النهر  مــيــاه 
واملواشي،  للدواجن  الشرب  مياه  املزروعات، وتأمن 
على  نهرية  متنزهات  الجنوبين  عشرات  يقيم  كما 

ضفاف الليطاني خال موسم الصيف.
يشير الخبير البيئي رجا نجيم إلى »تعدد املخاطر 
البيئية والصحية التي يسببها تلوث النهر لإنسان 
والحيوانات والنباتات«. منها »إفرازات سامة تصيب 
الجهاز الهضمي باألمراض والسرطانات، واألوجاع 
الــعــضــلــيــة، وااللـــتـــهـــابـــات والـــحـــســـاســـيـــة الــجــســديــة 
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن والــتــنــفــســيــة«. يــؤكــد نــجــيــم لـــ

العلمية  الوقائع  هــذه  تتجاهل  اللبنانية  »الحكومة 
املثبتة بدراسات للتسويق ملشروع ممول دوليا لجر 
املنزلي  بــيــروت لاستخدام  إلــى  الليطاني  مــن  املــيــاه 

ها صالحة لاستهاك«.
ّ
بدعوى أن

ــــرب قــطــاع  ــلـــوث نـــهـــر الــلــيــطــانــي ضـ  تـ
ّ
ــــى أن ــار إلـ يـــشـ

 
ّ
السياحة النهرية في الجنوب بشكل شبه كامل. لكن

الــديــن، يؤكد  الغربية، حسن عز  بلدية زوطــر  رئيس 
»إنــقــاذ مساحات واســعــة من   

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ

النهر في الجنوب ما زال ممكنا. وبالفعل، أدى إغاق 
عدد من املرامل غير الشرعية إلى تراجع نسبة التلوث 
في مناطق املرامل من 61 في املائة إلى 37 في املائة«.

وتساهم عشرات السدود الصغيرة جدًا »التي يبنيها 
املـــزارعـــون عــلــى ضفتي الــنــهــر لـــري مــزروعــاتــهــم، في 

تكدس الرواسب الصناعية في املجرى«. 
ــانــــون حـــوض  يـــصـــف رئـــيـــس املــصــلــحــة »مــــشــــروع قــ
املشروع  يهدف  النهر.  لحوض  »املنقذ«  بـ الليطاني« 
ارتفاع 800 متر عن  الجنوبية على  املناطق  إلــى ري 
سطح البحر من مياه النهر، عبر قنوات ري. ويلحظ 
الــري  ــرار مبلغ 880 مليون دوالر إلقــامــة شبكات  »إقـ
وتنظيف مجرى النهر والبحيرة« بحسب حوماني. 
 تعطيل مجلس النواب )البرملان( اللبناني ومعه 

ّ
لكن

يمنع  السياسية،  الــخــافــات  نتيجة  الــــوزراء  مجلس 
إقرار املشروع الذي رفعته اللجان النيابية املشتركة 
إلـــى األمـــانـــة الــعــامــة لــلــبــرملــان عـــام 2012. كــمــا يشير 
»تأخير  إلـــى  أدى  الــبــرملــان   تعطيل 

ّ
أن إلـــى  حــومــانــي 

الدولي  البنك  55 مليون دوالر من  قبول مبلغ  إقــرار 
لــتــنــظــيــف بـــحـــيـــرة الـــقـــرعـــون وإنــــشــــاء شــبــكــة مــجــار 
للصرف الصحي في عدد من البلديات التي تتخلص 

من املياه العادمة عبر رميها في مجرى النهر«.
في هــذا اإلطــار، أعلن وزيــر الداخلية، نهاد املشنوق، 
عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة رســمــيــة مـــن الـــــــوزارات واإلدارات 
املــعــنــيــة، ملــتــابــعــة مــلــف نــهــر الــلــيــطــانــي الــــذي يحظى 
باهتمام ودعم سياسي من رئيس البرملان، نبيه بري.

من جهتها، تشير مصادر رسمية متابعة مللف النهر 
 »الوساطات السياسية تحمي عشرات املصانع 

ّ
إلى أن

الــتــي تعمل بــصــورة غير شرعية. هــذا إلى  واملــرامــل 
جانب عــدم وجــود مــوازنــات كافية لفرض الـــوزارات 
املعنية كالزراعة والصناعة والصحة، مراقبة حوض 
الــنــهــر ونــســب املــبــيــدات الــتــي تــســتــخــدم فــي الــزراعــة 
ــزام املــصــانــع  ــتـ وتــتــســرب إلــــى املـــيـــاه الــجــوفــيــة، أو الـ
بتركيب أجهزة  لتصفية املخلفات الصناعية وعدم 
رمــيــهــا فـــي الـــنـــهـــر، أو حــتــى مــنــع مــســتــشــفــيــات من 
الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات الــطــبــيــة فــي الــنــهــر«. تشكل 

مجتمع
مة »هيومن رايتس ووتــش« أن نحو ربــع أطفال أفغانستان يعملون من أجــل كسب 

ّ
أعلنت منظ

العيش، الفتة إلى أن الحكومة تفشل في حمايتهم من التعرض لإصابة أو الوفاة أو االستغال. 
أضــافــت أن األطــفــال يعملون لساعات طويلة فــي مقابل أجــور ضئيلة أو حتى مــن دون أجــر في 
بعض األحيان، وذلك في مصانع للسجاد والنسيج والتعدين والزراعة وغيرها. ويجبر العديد 
من األطفال على ترك املدرسة، ويدفعهم الفقر املدقع إلى األعمال الخطيرة. وذكرت أن قوانن العمل 
)أسوشييتد برس( في الباد تحظر عمل األطفال دون سن الرابعة عشرة. 

أعلنت رئيسة بلدية مدينة كاليه الفرنسية، ناتاشا بوتشارت، عن إزالة القسم الشمالي من مخيم 
كاليه لاجئن في املدينة. وقالت في بيان إنه سبق إخاء القسم الجنوبي من املخيم، مضيفة أنه 
خذ في 

ّ
ر سلبا على أهالي املدينة واقتصادها. وأشــارت إلى أن قــرار إزالــة القسم الشمالي ات

ّ
يؤث

لقاءات مع مسؤولن في وزارة الداخلية الفرنسية. وكانت قوات األمن الفرنسية قد أخلت قبل 4 
أشهر القسم الجنوبي من املخيم، وتوجه معظم القاطنن فيه إلى الجزء الشمالي. تجدر اإلشارة 
)األناضول( إلى أنه يعيش في املدينة نحو 4500 الجئ. 

بلدية كاليه نحو إزالة الجزء الشمالي من المخيّمالسلطات األفغانيّة ُتخفق في حماية األطفال

صيدا ـ انتصار الدنان

مـــّرت وتــأبــى الحاجة مريم  ســنــوات كثيرة 
يــوم هــّجــرت وعائلتها من  مــوســى نسيان 
فلسطن. ما زالت تذكر تفاصيل االعتداءات 
ــا. تــتــحــدر مـــن بــلــدة  ــهــ عــلــى شــعــبــهــا وأرضــ
إلى  لجوءها  تذكر  فلسطن.  في  الخالصة 
لبنان، ثم إلى دمشق، قبل أن تعود مجددًا 
إلى لبنان. يحزنها أنها ال تذكر الكثير عن 
بــلــدتــهــا، فــقــد كــانــت فــي الــثــانــيــة عــشــرة من 

عمرها حن خرجت من فلسطن. 
تـــقـــول مـــوســـى، والـــتـــي تــعــيــش الـــيـــوم في 

الفلسطينين  الحلوة لاجئن  مخيم عن 
ا نعتاش من 

ّ
في صيدا )جنوب لبنان(: »كن

أرضنا. كان أهلي يعملون في الزراعة، ولم 
نكن نحتاج ألي شـــيء«. تـــروي: »تــزوجــت 
حـــن كــنــت فـــي الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عــمــري، 
ــة فــــي فــلــســطــن.  ــائـــشـ ــتـــي عـ ــنـ وأنــــجــــبــــت ابـ
لبلدتنا.  الصهيوني  االحتال  بدأ  بعدها، 
 ما نملك حتى ال نتعرض 

ّ
هربنا وتركنا كل

ألذى. ال أتذكر غير أنني وزوجــي وابنتي 
وتوجهنا  فلسطن  مــن  خرجنا  الصغيرة 
إلــــــى جــــنــــوب لـــبـــنـــان مـــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
بلدة  إلــى  وصلنا  الفلسطينية.  الــعــائــات 

حـــوال )جــنــوب لــبــنــان( ســيــرًا عــلــى األقــــدام، 
وجــلــســنــا تــحــت أشـــجـــار الـــزيـــتـــون. عشنا 
فــتــرة بــن األشــجــار فــي هـــذه املــنــطــقــة، قبل 

االنتقال إلى سورية«. 
إلــى بانياس  تــتــابــع: »بــعــد ذلــك توجهنا 
ســــيــــرًا عـــلـــى األقــــــــــــدام. وطــــلــــب مـــنـــا أحـــد 
األقــارب املبيت عنده تلك الليلة، فقد كنا 
متعبن جدًا. في اليوم التالي، ذهبنا إلى 
الزبداني أيضا سيرًا على األقــدام. مكثنا 
هناك بعض الوقت. وبعدما بدأت أحوال 
عدنا  تتحّسن،  لبنان  فــي  الفلسطينين 

مجددًا وعشنا في مخيم عن الحلوة«.

ه 
ّ
كل أنها قضت عمرها  إلــى  تشير موسى 

في مخيم عن الحلوة بعيدًا عن فلسطن. 
ذاقت مرارة العيش في الخيام »في الصيف 
ــر. وفـــــي الــشــتــاء  كـــنـــا نـــعـــانـــي بــســبــب الــــحــ
الــنــوم،  نكن نستطيع  لــم  األمــطــار.  تغرقنا 
وكنا نفتقد اإلحساس باألمان«. تشير إلى 
أن زوجها كان يجهد لتأمن لقمة العيش، 
عــلــمــا أن وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الفلسطينين )األونروا( كانت تقدم بعض 
ــدمــــات، عـــلـــى غــــــرار الـــطـــعـــام. تـــــرى أن  الــــخــ
»بعض الدول باعونا للصهاينة في مقابل 
ــفـــراش«. وعـــن التعليم،  املـــؤونـــة وبــعــض الـ

تلفت إلى أن بعض الشباب الفلسطينين 
مون األوالد في الخيام. 

ّ
كانوا يعل

بــعــدمــا لـــجـــأت إلــــى لـــبـــنـــان، عـــاشـــت أيــامــا 
صــعــبــة »الـــصـــهـــايـــنـــة لــــم يـــتـــركـــوا الــشــعــب 
أمـــــان«. ومـــن بن  فــي  يــعــيــش  الفلسطيني 
مــا تــتــذّكــره الــقــصــف عــلــى املــخــيــم ومــواقــع 
 .1982 عام  في  بيروت  الفدائين واجتياح 
تــضــيــف: »بــعــدمــا هـــدأ الــقــصــف، عــدنــا إلــى 
املخيم وكانت البيوت قد سوّيت باألرض«. 
فــي لبنان، أنجبت تسعة أبــنــاء. ومــا زالــت 
تتمنى العودة إلى فلسطن »عشنا غرباء، 

وال نريد أن نموت غرباء«.

مريم موسى التي عاشت بين أشجار الزيتون في لبنان

سالمة عبد الحميد

يتزايد عدد العرب سنويا بشكل مطرد، 
ويرجع كثيرون األمر إلى تقاليد املجتمعات 
التي تجعل من الزواج أمرًا حتميا، حتى إن 

زواج الرجل بأكثر من سيدة منتشر في 
البلدان العربية، رغم انحساره حول العالم.

يحرص العرب على الزواج باعتباره 
مؤسسة بناء املجتمع، متسلحن بكثير من 

النصوص الدينية واملوروث الثقافي املمتد، 
بينما تتراجع أعداد املتزوجن في كثير 

من دول العالم، خاصة في أوروبا وأميركا 
الشمالية.

لكن مواصلة العرب اإلقبال على الزواج 
ردة في نسبة الطالق 

ّ
يتزامن مع زيادة مط

باملجتمعات العربية، فالتقرير السنوي 
للهيئة العامة لإلحصاء في السعودية سجل 

46 ألف طالق في 2015، بمتوسط 127 
حالة يوميا. ومحاكم األسرة في مصر 

تسجل 240 حالة طالق يوميا، بمعدل حالة 
كل ست دقائق، وإجمالي عدد حاالت الخلع 
والطالق عام 2015، نحو ربع مليون حالة. 

وفي الجزائر نحو 55 ألف حالة طالق خالل 
عام 2015، إضافة إلى نحو 20 ألف حالة 

خلع.
وإذا ما اعتبرنا الدول الثالث نموذجا، 
خاصة أنها الدول الثالث األكثر كثافة 
سكانية، فإن رصد نسب الطالق في 

املجتمعات العربية يبدو مفزعا، وتزايده 
عاما بعد عام يؤشر إلى كثير من املتغيرات 

التي يجب االنتباه إليها.
يحلو لبعض املتخصصن في علم 

االجتماع لوم طبيعة الحياة السريعة 
املتوترة، في حن يتهم آخرون مواقع 

التواصل والتطور التكنولوجي القائم، بينما 
يتجاهل الجميع مشكالت مؤسسة الزواج 

نفسها، وأغلبها مرجعه أسلوب التربية 
والثقافة العربية الشائعة.

يتربى األطفال العرب على أن العرس هو 
الفرحة الكبرى، وليس الحصول على 

ن 
ّ
شهادة دراسية أو النجاح في العمل، ويلق
األهل الفتيان أن الزواج استكمال لنصف 
الدين، وكأن غير املتزوجن ناقصي دين، 
كما يتم تلقن الفتيات أن الحصول على 

زوج هو الهدف والغاية، وأنها إن لم تختل 
بفستان الزفاف فإنها لم تحصل على 

نصيبها من الحياة.
يتزّوج الشبان والفتيات وفي مخيلتهم تلك 

األحالم التي حرص األهل واملجتمع على 
غرسها فيهم، ليكتشفوا سريعا زيفها، 

ويختبروا حياة مع شخص ال تربطهم به 
على األغلب إال معرفة عابرة في فترة تسمى 

»الخطوبة«، تتغير من بعدها كل املعطيات.
يصطدم كثير من األزواج الشباب بالواقع، 

ويفكر كثير منهم في التخلص من 
مؤسسة الزواج برّمتها حتى يستعيد 

توازن حياته، لكنه يكتشف أن التخلص من 
الزواج أصعب من الزواج نفسه، ألسباب 
عدة معظمها يفرضها األهل واملجتمع 
بينها ما هو اقتصادي مثل »املؤخر« 

و»النفقة«، وبينها ما هو اجتماعي مثل 
نظرة املجتمع للمطلقة.

ورغم كل القيود بات النقاش متاحا: ملاذا 
تطلقا؟ بل قل ملاذا تزّوجا؟

زواج... فطالق

مزاج
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تكاد معاناة الالجئين ال تنتهي، حتى بعد وصولهم 
إلى بلد آمن مثل الدنمارك. بعُض هؤالء ما زالوا 

عاجزين عن لّم شمل أسرهم بسبب القوانين المتشّددة

احتجاج مدرّسي تونس يبدأ باكرًا

1819
مجتمع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

»كـــيـــف يــمــكــن لـــزوجـــتـــي وأطــفــالــي 
ــالــــب دائـــــــــــرة الـــهـــجـــرة  ــطــ ــيـــة مــ ــبـ ــلـ تـ
واألجـــانـــب فــي الــدنــمــارك، وتقديم 
فـــــحـــــص الـــــحـــــمـــــض الـــــــــنـــــــــووي لــــلــــســــفــــارة 
يــطــرحــه  ســــؤال  األردن؟«.  فـــي  الــدنــمــاركــيــة 
محمد عدوان، الذي ينتظر لّم شمل عائلته 
)زوجته وأطفاله الثالثة(، منذ أكثر من عام 

ونصف العام.
ــرة األجـــانـــب في  ــ يــشــيــر عــــدوان إلـــى أن »دائـ
الــذي وصلت  بالحال  تكترث  ال  كوبنهاغن 
لــم أرهـــا منذ عام  أنــنــي  إلــيــه عائلتي، علمًا 
أن  مـــن  الــتــأكــد  »يــــريــــدون  2014«. يــضــيــف: 
الــصــغــار أطـــفـــالـــي. لــكــن كــيــف يــكــون كــذلــك، 
وعــائــلــتــي مــطــالــبــة بــالــذهــاب إلـــى بــلــد آخــر 
من  التثبت  عملية  فيه  تتوفر  األردن،  غير 
ال يشمله  التعجيزي  الطلب  هذا  النسب؟«. 
وحده. يقول: »يريدون من زوجتي وأطفالي 
الـــصـــغـــار اجـــتـــيـــاز الــــحــــدود والـــتـــوّجـــه إلــى 
ــة أخـــرى بطريقة غــيــر قــانــونــيــة إلجـــراء  دولـ
ــداًل مـــن مــســاعــدة الــعــائــلــة على  الــفــحــص، بــ
الفتًا  بسيطة«،  بطريقة  النسب  من  التثبت 
التحقق  يمكنها  الدنمارك  أن »حكومة  إلى 
من األمر في سفارتها في حال أرادت ذلك«.

قة ال يبدو 
ّ
 مشكلة معل

ّ
اقــتــراح عــدوان لحل

أنه يلقى آذانًا صاغية لدى موظفي البلدية. 
ـــف فـــي قسم 

ّ
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول املـــوظ

الدمج في البلدية، سورن غونتر، لـ »العربي 
الــجــديــد«: »أتــفــّهــم اإلحــبــاط الـــذي يشعر به 
عـــدوان وغــيــره، خصوصًا بعد مـــرور وقت 
 
ّ
ر عليهم سلبًا. لكن

ّ
طويل. هذا بالتأكيد يؤث

القرار ليس في يدنا«.
يــشــيــر غــوتــنــر إلــــى ســـوريـــن وصـــلـــوا إلــى 
ــارك كـــالجـــئـــن مـــنـــذ نـــحـــو عـــامـــن.  ــمـــ ــدنـــ الـــ
آخرون وصلوا في سبتمبر/أيلول املاضي، 
ــرور عـــام قــبــل الــســؤال عــن لــّم  ويــنــتــظــرون مـ
الشمل. في هذا السياق، يقول علي األحمد 
أزمة  الجديد«: »هناك  »العربي  لـ )45 عامًا( 
حقيقية. قد ال يكون األمر واضحًا بالنسبة 
ألولئك الذين يطبقون القانون الصارم. لكن 
يومًا ما سيتأكدون من أن األطفال أطفالي«. 
ويسأل: »ما هو الثمن الذي سأدفعه؟ بناتي 
 املراهقة، وبنت ال يثقن بي وأنا أقّدم 

ّ
في سن

فون في 
ّ
وعودًا فارغة. أخشى أن يمّرر املوظ

البنات  الوقت حتى تصبح  دائــرة األجانب 
 لي 

ّ
في سن الثامنة عشرة. حينها، ال يحق

لّم شملهن. هذا الواقع يجعلني عاجزًا عن 
التركيز في أي شيء«.  

بــالــعــودة إلــى عــــدوان، تــقــول زوجــتــه املقيمة 
»أطفالي  إن  الجديد«  »العربي  لـــ  األردن  فــي 
هم يــدركــون أن والــدهــم وعــدهــم 

ّ
صــغــار، لكن

بــالــســفــر إلـــيـــه«. تــضــيــف: »صــرنــا مــثــل طابة 

ــة لــحــقــوق اإلنـــســـان،  ــيــ مـــن املـــعـــاهـــدة األوروبــ
عــلــى وجـــوب احــتــرام حــق كــل فـــرد فــي حياة 
خـــاصـــة والـــعـــيـــش مـــع عــائــلــتــه بــمــا يــتــوافــق 
مـــع الـــقـــوانـــن واإلجـــــــــراءات فـــي املــجــتــمــعــات 
ــافــــة إلـــــى الــــحــــق فــي  ــة، بــــاإلضــ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
الـــدول خرق  على  ويمنع  عــائــالتــهــم.  حماية 
االمتناع عن  الحقوق، ويتوجب عليها  هذه 
اإلجراءات التي تتعارض مع ذلك، على غرار 
تــقــســيــم الـــعـــائـــالت وغـــيـــرهـــا. بــالــتــالــي، على 
الــدول املساهمة في تطبيق إجـــراءات تمنح 
البشر الــحــق فــي الــتــواصــل حتى بــن األهــل 

املنفصلن وأبنائهم.
ــأن تــحــل  ــ ــتــــزوجــــون بـ ويــــأمــــل الـــالجـــئـــون املــ
القضية  هــذه  ومناقشة  الشمل،  لــّم  مشكلة 
فــي الــبــرملــان الــدنــمــاركــي. فــي خــتــام حديثه، 
ــــدوان أن يــكــون إيــجــابــيــًا. وحــتــى  يـــحـــاول عـ

 يطمئن عائلته.
ّ

ق لّم الشمل، سيظل
ّ
تحق

ــبـــي الــــلــــجــــوء فــي  ــالـ ــدد طـ ــ  عــ
ّ
ــى أن ــ ــار إلــ يــــشــ

كبير، منذ فرض  تــراجــع بشكل  الــدنــمــارك، 
رقابة حدودية مع أملانيا في يناير/ كانون 
الثاني املاضي، وفقًا ألرقام رسمية للشرطة. 
كذلك، يعاني املهاجرون من صعود الدعوات 
املسلمن، منذ  اليمينية ضدهم، خصوصًا 
هجوم كوبنهاغن في فبراير/ شباط 2015.

هناك جدل بين 
نقابة التعليم الثانوي 

ووزارة التربية حول 
الكتاب األبيض

ال يمكن مطالبة 
عائلة سورية الجئة 

بإجراء فحص الحمض 
النووي في بلد آخر

دة وتعجيزية. في 
ّ
ضائعة بن إجراءات معق

السفارة، يطلبون منا إجراء فحص الحمض 
الــنــووي. وألنـــه ال يمكن إجـــراؤه فــي األردن، 
أسألهم  آخــر.  بلد  إلــى  بالذهاب  يطالبونني 
كيف نغادر إلــى بلد آخــر ونحن لم نستطع 
جــلــب أي أوراق مــعــنــا مـــن ســــوريــــة؟«. تــرى 
ــفــن ال يــهــتــمــون بــالــجــانــب 

ّ
ــــؤالء املــوظ أن »هـ

فون يطّبقون التعليمات. 
ّ
اإلنساني. هم موظ

أشعر أننا عالقون منذ عام 2014«.
من جهته، يستغرب عدوان ما يقوله بعض 
ــأن بــعــضــهــم ال يـــعـــرف شيئًا  ــ املـــوظـــفـــن. »كـ
عــن الــجــغــرافــيــا. يــقــولــون لــي ملـــاذا ال تذهب 
زوجـــتـــك إلـــى لــبــنــان وتـــجـــري الــفــحــوصــات. 
ألــيــس عــلــى الـــحـــدود مــع األردن؟ أســتــغــرب 
الوقت نفسه. لو  هذا الجهل والتعجيز في 
للدنمارك  يمكن  أبنائي،  ليسوا  أنهم  تبن 
إعادتهم إلى األردن فورًا. فهنا تظهر نتائج 

الفحص خالل ساعات«. 
ــتـــاذ فـــي كلّية  ــار، يــنــتــقــد األسـ ــ فـــي هـــذا اإلطــ
الـــــحـــــقـــــوق فــــــي جــــامــــعــــة آرهــــــــــــــوس، يــنــس 
فيدستيدهانسن، هذه اإلجراءات الصارمة. 
يقول: »ال يمكن مطالبة عائلة سورية الجئة 
باملغادرة إلى بلد آخر بطريقة غير شرعية، 
الـــالزمـــة   األوراق  تــمــلــك  ال  أنـــهـــا  خــصــوصــًا 
ــه مــخــالــف  لـــلـــســـفـــر. هـــــذا الـــطـــلـــب بـــحـــد ذاتـــــ
ــلـــقـــوانـــن«. أمــــا املــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي في  لـ
منظمة العفو الدولية، كالوس يول، فيقول 
إن دائـــــرة األجـــانـــب تــتــصــرف بــمــا يــتــنــافــى 
مــع املــعــاهــدات األوروبــيــة لحقوق اإلنــســان، 
مضيفًا أن هناك »حديثا عن رجــال جــاؤوا 
كالجئن هــربــًا مــن الــحــرب، وحــصــلــوا على 
إقامات، ولديهم زوجات وأطفال في األردن. 
وما يطالبون به هو نوع من سلب لحقوقهم 
في لم شمل أسرهم«. يتابع أنه »يمكن لهذه 
األســر الحضور وإجــراء الفحص هنا. وإذا 
إلى  إعــادتــهــم  ببساطة  يمكن  العكس  ثبت 
عمان، علمًا أن السلطات تمنع إعادة الرجال 
الحاصلن على إقامات مؤقتة إلى سورية 

إلى حن انتهاء الحرب في بالدهم«.
ــع دائـــــرة  تـــواصـــلـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ
األجانب في كوبنهاغن. وكان الرّد بالعودة 
يتضمنها  الــتــي  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ إلــى 
املوقع الرسمي للدائرة. أخيرًا، بدأت قضية 
قــانــونــيــًا وسياسيًا.  اهــتــمــامــًا  تلقى  هـــؤالء 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول تــريــنــا يــوهــانــســن، 
وهي من حزب البديل اليساري، لـ »العربي 
ــال  ــ ــرجـ ــ الـ ــة هـــــــــؤالء  ــيــ ــد«، إن »قــــضــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
التي يطلب منهم إجــراء فحص  والعائالت 
الحمض النووي تعّد مقلقة، ملا تحمله من 

انعكاسات غير قانونية وغير إنسانية«.
ــقـــًا ألرقــــــام رســمــيــة صــــــادرة عـــن دائــــرة  ووفـ
األجـــانـــب، فــقــد طــلــب خـــالل الــفــتــرة املــمــتــدة 
من العام 2014 وحتى فبراير/شباط العام 

تلك  تــقــديــم  500 شــخــص  نــحــو  مـــن   ،2016
الــفــحــوصــات إلتـــمـــام إجـــــــراءات لـــم الــشــمــل. 
إجــــــــــراء 230 شــخــصــًا  مـــــن  الـــــرغـــــم  ــــى  ــلـ ــ وعـ
الـــفـــحـــوصـــات فـــي دول أخــــــرى، يــبــقــى على 
إنساني.  أو  قانوني  فــرج  انتظار  اآلخــريــن 
ــذي يــتــواصــل مع  هـــذا مـــا يــقــولــه األحـــمـــد الــ
ــــزاب ســيــاســيــة وبــرملــانــيــن عــبــر منظمة  أحـ
مساعدة الالجئن، لطرح هذه القضية بعد 

إجازة الصيف البرملانية في كوبنهاغن.
األفراد  الخاصة بحقوق  األوروبية  القوانن 
للعيش مع أسرهم تجاوزتها الدنمارك منذ 
أن تــوقــفــت فـــي بـــدايـــة الـــعـــام 2012 عـــن منح 
أصــول سورية حق  واملواطنن من  املقيمن 
لم شمل آبائهم حتى. وتنّص املــادة الثامنة 

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

بدأ المدرّسون في تونس 
احتجاجاتهم باكرًا هذا 
العام، وحتى قبل بداية 

العام الدراسي، للمطالبة 
بحّل الملفات العالقة 
وتحصيل حقوقهم

تونس ــ مريم الناصري

املقبل في تونس سيشهد  الدراسي  العام  أن  يبدو 
ــلـــدروس عــلــى غــــرار الـــســـنـــوات املــاضــيــة،   لـ

ً
تــعــطــيــال

ــــن ووزارة  ــدّرسـ ــ الــــجــــدال املـــســـتـــمـــّر بــــن املـ بــســبــب 
العام  بداية  ينتظروا  لم  املدرسن  غالبية  التربية. 
ذوا 

ّ
للتعبير عن رفضهم العديد من القرارات، بل نف

تحّركات احتجاجية وصلت حد االعتصام املفتوح 
فــي املــنــدوبــيــات الــجــهــويــة للتربية ومــقــر الــــوزارة، 
 املــلــفــات الــعــالــقــة مـــع الــــــوزارة منذ 

ّ
لــلــمــطــالــبــة بــحــل

وأكدت  معها.  املبرمة  االتفاقيات  وتفعيل  سنوات، 
نقابة التعليم األساسي تنظيم جملة من التحّركات 
االحتجاجّية لحث الــوزارة على اإليفاء بتعهداتها 

قبل العودة إلى املدرسة.
الـــعـــامـــة للتعليم  لــلــنــقــابــة  الـــعـــام  الـــكـــاتـــب  يــشــيــر 
املدرسن  أن  إلــى  القمودي،  املستوري  األســاســي، 
ــوا الـــوعـــود الــزائــفــة والــتــراجــع عــن االتــفــاقــيــات 

ّ
مــل

املــبــرمــة بـــن الــــــوزارة والــنــقــابــة. وتــتــمــثــل مطالب 
ق 

ّ
املــدرســن أســاســًا فــي إصـــدار األمــر 1178 املتعل

ـــ 55 عـــامـــًا، بــاإلضــافــة   الـ
ّ
بـــإقـــرار الــتــقــاعــد فـــي ســـن

إلـــى الــتــرقــيــات، وفــتــح بـــاب االنــتــدابــات، وغــيــرهــا. 
التحّركات، كان  املــدرســون تنفيذ جملة من  وبــدأ 
التربية،  وزارة  أمــام  الجاري  الشهر   11 في  أّولها 
والتعليم،  للمعلم  التونسي  املــرصــد  مــن  بــدعــوة 
تنديدًا بتجاهل وزارة التربية املطالب وانقالبها 
 
ّ
أن املدرسن. وأكــد املرصد  التزاماتها حيال  على 

التحرك جاء ردًا على تراجع الــوزارة على انتداب 
املــعــوضــن وفـــق اتــفــاق 5 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املاضي، ورفض القطاع جميع القرارات االرتجالية 

املتعلقة بما يسمى باإلصالح التربوي.
رفض  الثانوي  التعليم  نقابة  أعلنت  جهتها،  مــن 
ــرارات الــتــي اتــخــذهــا وزيـــر الــتــربــيــة،  ــقـ جملة مــن الـ
ناجي جلول، أبرزها تلك املتعلقة بإقرار بدء العام 
والتحاق  املقبل،  سبتمبر/أيلول   12 في  الــدراســي 
املــــدرســــن بـــاملـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة فــــي الــخــامــس 
العودة  أن تكون  الــعــادة  الشهر نفسه. وجــرت  مــن 
ــة فـــي 15 ســبــتــمــبــر/أيــلــول، عــلــمــًا بــأن  إلــــى املـــدرسـ
الــذي اعتبرته أحــادي  الوزير  قــرار  النقابة رفضت 
آراء جهات أخرى  الجانب، ولم يأخذ في االعتبار 
للنقابة  املساعد  العام  الكاتب  القطاع. ويشير  في 
العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«، إلــــى »اســـتـــغـــراب املـــدرســـن مـــن جـــدوى 
الــتــحــاقــهــم بـــاملـــدارس قــبــل أســـبـــوع مـــن بـــدء الــعــام 

 مــهــام املـــــدرس تــعــلــيــمــيــة ولــيــســت 
ّ
الــــدراســــي،  ألن

إدارية، وبالتالي يتطلب حضوره حضور التالميذ 
في الوقت نفسه«.

من جهته، يقول كاتب عام نقابة التعليم الثانوي 
التابعة لالتحاد العام التونسي،  لسعد اليعقوبي، 
 وزارة التربية أعدت مشروعًا ال يعكس رغبة في 

ّ
إن

اإلصالح التربوي، الفتًا إلى أن عودة املدرسن قبل 
أسبوعن مــن عــودة التالميذ تــدل على »رغــبــة في 
التشفي من املدرسن وإرهاقهم بالتنقل، خصوصًا 
العاملن في املناطق البعيدة«. ويرى أنه ال حاجة 
إلــى وجــود إطــار تــربــوي داخــل املــؤســســات فــي ظل 

غياب التالميذ.
يذكر أن وزير التربية، ناجي جلول، قد أعلن أيضًا 
زيــادة األيــام الدراسية إلى 193 يومًا بداًل من 130، 
أن  الــدراســي، على  الــعــام  الــعــطــل، وتقسيم  وتقليل 
ــــدرس الــتــالمــيــذ خــمــســة أســابــيــع يــلــيــهــا أســبــوع  يـ
راحــــة، ويــكــون الــســبــت يـــوم راحـــة لتالميذ املرحلة 

االبتدائي  التعليم  نقابتي  أن رفض  إال  االبتدائية. 
واألساسي موعد العودة إلى املدرسة جعل الوزارة 
تــتــراجــع عـــن قــــرارهــــا، عــلــى أن تــكــون بـــدايـــة الــعــام 

الدراسي في 18 سبتمبر/أيلول.
وهـــنـــاك جــــدل كــبــيــر بـــن نــقــابــة الــتــعــلــيــم الــثــانــوي 
والــوزارة منذ بداية العام، حول ما يعرف بالكتاب 
األبيض الــذي أعلن الوزير االنتهاء من إعــداده في 
بحسب  الكتاب،  ويتضمن  املاضي.  فبراير/شباط 
الوزير، مجموعة من التوجيهات واآلليات إلصالح 

املنظومة التربوية. 
وقد رفض املكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم 
الثانوي الكتاب األبيض الصادر عن وزارة التربية، 
مشيرًا إلى أن إصداره جاء في توقيت غير مناسب 
بحسب عدد من األساتذة، وخطوة استباقية قبل 
أن  التربوية، خصوصًا  املنظومة  إقــرار إصالحات 
األســاتــذة شــاركــوا فــي صياغة التقرير الــعــام، ولم 

يشاركوا في صياغة محتوى الكتاب األبيض.
وكان وزير التربية قد أعلن خالل شهر مايو/أيار 
ه قّدم إلى رئيس الدولة الكتاب األبيض 

ّ
املاضي أن

الـــذي جــمــع قــــرارات الــحــوار الــوطــنــي حـــول إصــالح 
إنجاز  في  االنــطــالق  أن  مؤكدًا  التربوّية،  املنظومة 
اإلصــــالحــــات ســيــكــون تــصــاعــديــًا خــــالل الــســنــوات 
قال  الــكــتــاب،  منتقدي  عــلــى   وردًا  املقبلة.  الخمس 
ــه يـــعـــّد الـــتـــزامـــًا مـــن وزارة الــتــربــيــة والــحــكــومــة  ــ ـ

ّ
إن

بــمــخــرجــات الــــحــــوار الـــوطـــنـــي إلصـــــالح املــنــظــومــة 
 اإلصالح يجب أن يكون حوله 

ّ
التربوية، مضيفًا أن

إجماع وطني من دون مزايدات سياسية. 

األطفال أطفالناتحقيق
إجراءات صارمة في الدنمارك للّم الشمل

اثنان من كّل خمسة إيرانيّين يتناولـون األدوية

يزيد معدل استخدام 
هذه األدوية 

بنسبة 16 في المائة 
عن المعدل العالمي

طهران ــ فرح الزمان شوقي

صدرت أخيرًا تقارير رسمّية، نقلتها مواقع 
إيرانّية، تشير إلى ارتفاع معّدالت استهالك 
األدوية في إيران. وبحسب نقابة الصيادلة، 
فإن معّدالت االستهالك املرتفعة تجعل إيران 
في املرتبة الثانية بعد الصن في آسيا، ومن 
بن أول عشرين دولة في العالم. ويعني هذا 
اإليــرانــي يستهلك ثالثة أضعاف  املواطن  أن 
ــــي الـــعـــالـــم  ــدل االســــتــــهــــالك الـــطـــبـــيـــعـــي فـ ــعــ مــ
ســنــويــًا، األمـــر الـــذي أقــلــق املتخّصصن، وال 
ــّدالت االســـتـــهـــالك تشمل  ــعـ ســيــمــا أن أكــبــر مـ
تــنــاول املــســّكــنــات واملـــضـــادات الــحــيــويــة، عدا 

الفيتامينات.
يـــؤّكـــد عــضــو الــهــيــئــة الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــقــابــة 
الــصــيــادلــة، حــمــيــد خــيــري، عــلــى صــّحــة هــذه 
األرقام، الفتًا إلى أن هناك أنواعًا من األدوية 
 

ّ
إال عليها،  الحصول  املــواطــنــون  يستطيع  ال 
من خالل وصفة طبية، مما يجعلهم يلجأون 
الــســوداء، لتنشط عملية تهريب  إلــى السوق 
األدوية إلى الداخل، على الرغم من أن املنتج 
املــحــلــي وحــتــى األجــنــبــي املـــســـتـــورد رســمــيــًا 
ر في السوق. ويضيف أن 80 في املائة 

ّ
متوف

مـــن األدويــــــة، الــتــي تـــهـــّرب، مــغــشــوشــة وغــيــر 
مــمــا ينعكس بشكل  لــلــمــواصــفــات،  مــطــابــقــة 
مــبــاشــر عــلــى صــحــة وســالمــة املـــواطـــن، على 
الــرغــم مــن أن الــتــهــريــب إلـــى داخـــل إيــــران أقــل 

وأضعف باملقارنة مع بقية دول الجوار. 
تقع على عاتق وسائل  املسؤولّية  أن  ويــرى 
املواطنن  توعية  ويجب  واملعنّين،  اإلعـــالم 
حول هذه األخطار واملضار، مضيفًا أن هناك 
مشاكل عدة تتعلق بكيفية استهالك املواطن 
اإليــرانــي الــــدواء، األمــر الــذي يجب معالجته 

بشكل حقيقي. 
إيرانية في  وكانت دراســات، نشرتها مواقع 
وقت سابق، قد أشارت إلى أن 40 في املائة من 
اإليرانين )أي اثنن من كل خمسة مواطنن( 
يستهلكون الدواء من دون استشارة طبيب. 

ونــشــر مــوقــع »غـــذا ودارو« اإليـــرانـــي دراســـة 
جاء فيها أن من بن 10 إلى 15 في املائة من 
األدوية املوجودة في الصيدليات اإليرانية ال 
إلى وصفة طبية، ويمكن بيعها من  تحتاج 
دون استشارة طبيب. وأشــارت الدراسة إلى 
أن كــل طبيب فــي إيـــران يصف مــا بــن ثالثة 
وستة أنواع من األدوية املختلفة لكل مريض، 
بينما ال يجب أن يصف أكثر من نوعن من 
األدوية بحسب املعايير العاملية. وأضافت أن 
50  في املائة من اإليرانين يلغون مواعيدهم 
لون االستماع إلى نصائح 

ّ
مع األطباء، ويفض

من حولهم. وبحسب وزارة الصحة اإليرانية، 
فـــإن 10 فــي املــائــة مــن الــذيــن يــتــوجــهــون إلــى 
ــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات يــــعــــانــــون مــن  الــــــطــــــوارئ فـ
عــــــوارض جــانــبــيــة، بــســبــب تــنــاولــهــم أدويــــة 

معينة، فيما يعاني 5 في املائة من الحاالت 
من حساسية بسبب الدواء.

وفي وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العاملية 
الحيوية تشّكل  املــضــادات  أن  فــي عــام 2014 
تهديدًا على صحة وسالمة ومناعة اإلنسان، 
ــران رائــجــًا، حتى أن  يــعــّد استخدامها فــي إيـ
األطباء يصفونها بشكل دائــم، ويزيد معدل 
اســتــخــدام هــذه األدويـــة بنسبة 16 فــي املائة 

عن املعدل العاملي.
ــار، يــقــول الــنــائــب فـــي الــبــرملــان  ــ فـــي هـــذا اإلطــ

اإليراني، وعضو لجنة الصحة، سيامك مرة 
صدق، إن اللوم يقع على املواطنن واألطباء 
عــلــى حــد ســــواء، الفــتــًا إلـــى أن عــــددًا ال بــأس 
بــه مــن األطــبــاء يصفون أدويـــة ال يحتاجها 
املـــريـــض، عــلــى رأســـهـــا املـــضـــادات الــحــيــويــة. 
ويــشــيــر إلـــى أهــمــيــة فـــرض رقـــابـــة أشـــد على 
األطـــبـــاء، والــتــوعــيــة بــهــدف ردع املــواطــنــن. 
مــن جــهــة أخــــرى، يـــرى أن االســتــهــالك الكبير 
لــأدويــة يرتبط بعامل آخــر، وهــو تغطيتها 
من خالل التأمن الصحي، مما يجعل ثمنها 

بخسًا، ويمكن ألي مواطن شراؤها.
الفيتامينات  أن استعمال  إلى  ويلفت صدق 
بشكل مفرط يضر بالصحة، مؤكدًا في الوقت 
نفسه أنه ال يوجد في الوقت الراهن أي خطط 
ــق بــالــرقــابــة أو 

ّ
بــرملــانــيــة أو حــكــومــيــة تــتــعــل

التوعية في هذا الصدد. 
وفــي وقــت يــلــوم فيه كثيرون األطــبــاء، تقول 
الطبيبة نسرين شكرجي إن أنواعًا عدة من 
األدويــة متوفرة في الصيدليات، وال يحتاج 
املـــواطـــن إلــــى وصــفــة طــبــيــة لــشــرائــهــا، منها 

ويستخدمها  حــيــويــة،  ومــضــادات  مسّكنات 
كــثــيــرون مــن دون أن يــكــونــوا مــصــابــن بــأي 
مــــرض. وتــضــيــف، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
أنهم  أطــبــاء، ويعتبرون  إلــى  الــنــاس تحّولوا 
قــــادرون عــلــى مــعــرفــة وتشخيص أمــراضــهــم 
وتناول األدوية التي تفيدهم، وهذا بحد ذاته 

مشكلة كبيرة.
ــر 

ّ
تــتــابــع شــكــرجــي أن اســتــخــدام األدويــــة يــؤث

ــاز الــهــضــمــي،  ــهــ ــلـــى جــــهــــاز املـــنـــاعـــة والــــجــ عـ
ــر 

ّ
ويــســبــب الــحــســاســّيــة لـــدى الــبــعــض، ويــؤث

سلبًا على سالمة األفراد، ويعّرضهم للخطر. 
ــبــــاع خـــطـــط حــقــيــقــيــة،  ــذا يــســتــدعــي اتــ ــ كــــل هـ
والتركيز على التوعية بالدرجة األولى، على 

حد قولها. 
وتـــــرى شــكــرجــي أن إصــــــرار الــحــكــومــة على 
الفرد الطبيب قبل تناول  ضــرورة أن يراجع 
الدواء من شأنه أن يحّد من املشكلة، مضيفة 
ــبـــب مـــراجـــعـــة كــثــيــريــن لــلــطــبــيــب هــو  أن »سـ
رغبتهم بشراء الدواء بسعر أقل، كونه يكتب 

وصفته على دفتر التأمن«. 

 لــطــاملــا 
ٌ
ــبــــارة  هــــذه األيـــــــــام... عــ

ُ
ــفــــال أطــ

تــــــــرّددت عـــلـــى ألـــســـنـــة األهــــــل ورّبـــمـــا 
يشق  األقــــدم، خصوصًا حــن  الجيل 
املـــراهـــقـــون والــشــبــاب طــريــقــهــم نحو 
العالم الحديث. اليوم، قد تشير هذه 
العبارة إلى استخدام الشباب مواقع 
التواصل االجتماعي. ويقول كثيرون 
ــع  ــ ــواقـ ــ املـ ــر هـــــــذه  ــبــ عــ إن األحـــــــاديـــــــث 
املــخــتــلــفــة ال تــصــنــف ضــمــن الــروابــط 

االجتماعية الحقيقية.
ــي الـــــواقـــــع، هـــنـــاك أدلــــــة قــويــة  لـــكـــن، فــ
املواقع  لهذه  تكون  أن  يمكن  أنــه  على 
إيجابيات كثيرة للمراهقن والشباب، 
ــة »ســـــايـــــكـــــولـــــوجـــــي  ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــــب مـ ــسـ ــ ــحـ ــ بـ
ــادر فــي عــام  ــــوداي«. يــقــول تــقــريــر صـ تـ
لــــ 43 دراســــة  مــراجــعــة  2014، وشــمــل 
و2013، حول   2003 عامي  بن  نشرت 
ــــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــ آثــــــار اإلنــــتــــرنــــت ووسـ
االجـــتـــمـــاعـــي عـــلـــى الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة 
لـــلـــشـــبـــاب، إن زيـــــــادة اســـتـــخـــدام هـــذه 
املواقع ساهم في تعّرض شباب لأذى 
ــدا عـــن الــعــزلــة  ــان، عــ ــيــ فـــي بــعــض األحــ
االجتماعية واالكتئاب، باإلضافة إلى 
التنمر اإللــكــتــرونــي. لــكــن فــي املــقــابــل، 
ــذه الـــوســـائـــل  ــ يـــوضـــح بـــاحـــثـــون أن هـ
يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي تــعــزيــز تــقــديــر 
الـــــــذات بــــن الــــشــــبــــاب، وقـــــد مــنــحــتــهــم 
هــــذه الــشــبــكــات مــكــانــًا آمـــنـــًا لــلــحــديــث 

عــن حــيــاتــهــم مــع آخـــريـــن، مــع الحفاظ 
عــلــى كيانهم وهــوّيــتــهــم. وفـــي دراســـة 
ــام 2009 حــول  ــادرة فـــي عــ ــ ســابــقــة صــ
إيــجــابــيــات وســلــبــيــات هـــذه الــوســائــل، 
وجد الباحثون أن الدراسات السابقة 
ــر ســـلـــبـــيـــة. عــلــى  ــثــ ــمــــت صـــــــورة أكــ رســ
الــدراســات الصادرة  املثال، فإن  سبيل 
املــاضــي تظهر  الــقــرن  فــي تسعينيات 
أن املــراهــقــن كــانــوا يسعون إلــى بناء 
عالقات سطحية عبر اإلنترنت، وهي 
العالم  مع  باملقارنة  قيمة  ذات  تعد  ال 
ــــذي  الـ ــت  ــ ــوقـ ــ الـ ــقـــي. وتــــــــرى أن  ــيـ ــقـ الـــحـ
الغرباء على  فيه مع  كانوا يتحدثون 
اإلنترنت أثر على التزامهم بالعالقات 
الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة، مـــا أدى إلــى 

الحد من الروابط االجتماعية.
تــكــشــف  ــة  ــيـ ــالـ ــحـ الـ ــات  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ الـ أن  إال 
عــكــس ذلـــك. وتــشــيــر إلـــى أن الــتــواصــل 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــتــــرنــــت ووسـ عـــبـــر اإلنــ
ــي يــــســــاهــــم فــــــي تــحــفــيــز  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
روابــط  خلق  على  والشباب  املراهقن 
اجــتــمــاعــيــة. والــســبــب الــرئــيــســي لــهــذا 
الــتــغــيــيــر هـــو أنــــه فـــي الــتــســعــيــنــيــات، 
كـــــان الــــنــــاس يـــتـــحـــدثـــون إلـــــى غـــربـــاء 
ــيـــوم، فــيــحــرص  عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. أمــــا الـ
املراهقون والشباب على التواصل مع 

أصدقائهم من خالل هذه املواقع. 
)العربي الجديد(

هل تؤثّر وسائل التواصل 
االجتماعي على المراهقين؟

رلى المصري

التي تعّرضت إلغتصاب في  الفتاة  املــاضــي، وقّصة  األحــد  يــوم  منذ 
تداول في وسائل اإلعالم. وتكاد ال تخلو نشرة أخبار 

ُ
شمال لبنان ت

التحقيق. حتى  ومــســار  القضّية  تــطــّورات  حــول  تقرير  مــن  مسائية 
»فيسبوك«، شهد الكثير من التعليقات املستنكرة ملا حدث أو التغطية 
الــتــطــّرق إلــى عــدم املهنية، وغيرها من  اإلعــالمــيــة. لسنا فــي مــعــرض 
األمــور، في كيفية تناول وسائل اإلعــالم أو الــرأي العام هذه الجريمة. 
هجن فعل »االغتصاب« من قبل وسائل اإلعالم والرأي 

ُ
لكن ملاذا است

العام، وكأنها »أّول« حالة عنف جنسي تتعرض لها فتاة أو امرأة في 
لبنان؟  

 أو رأيًا في الصحف، أو شاهد نشرات األخبار والبرامج، 
ً
َمن قرأ مقاال

وَمن سمع تقارير إذاعية حول الجريمة، ال بد وأنه الحظ أن املجتمع 
ة، وكــأن لسان حاله 

ّ
والــرأي العام ظهر في حالة صدمة أو ربما خض

يقول: »يا للهول! هذا ال يحدث في لبنان بالتأكيد«. هناك من اعتبر أن 
الشبان مرضى نفسيون، كفعل تبريري ومحاكمة تخفيفية للجريمة، 
بلد  إلــى   

ً
للفتاة، كــأن تسافر مثال  سحرية 

ً
فيما وجــد آخــرون حلوال

أوروبي لالبتعاد عن »الفضيحة والصدمة املصاحبة لها«، وخشية أن 
يعمد أهلها إلى تزويجها.

جريمة االغتصاب هذه هّزت الرأي العام في لبنان بمجّرد أن خرجت 
إلى العلن. لم يحتمل الناس »هول« هذا الحدث كونه يخالف ما يجب 
أن يحكم سلوكهم من مفاهيم وقيم تقليدية أبوية. هؤالء الناس قد ال 
 حيال املادة 522 من قانون العقوبات، التي تعترف 

ً
 لهم جفن مثال

ّ
يرف

بجرائم من قبيل »اغتصاب القاصر أو التحّرش بالطفالت«. أكثر من 
 من ردعها. 

ً
ذلك، تحّددها في إطار القانون بدال

الجرائم  »إذا عقد زواج صحيح بني مرتكب إحــدى  النص:  وجــاء في 
الواردة في هذا الفصل )االغتصاب، اغتصاب القاصر، فض بكارة مع 
الوعد بالزواج، الحّض على الفجور، التحّرش بطفلة، التعّدي الجنسي 
عتَدى عليها، أوقفت 

ُ
على شخص ذي نقص جسدي أو نفسي( وبني امل

ق تنفيذ العقاب الذي 
ّ
املالحقة. وإذا كان قد صدر الحكم بالقضية عل

فرض عليه«. 
املعايير.  ومـــزدوج  وانفعالي  بــدائــي  الجماعي،  سلوكنا  إذًا  هــو  هكذا 
أو  الجنسي  العنف  أنفسهم ضد حــاالت  ملــاذا ال يتحّرك هــؤالء   ،

ّ
وإال

االغتصاب التي تتعّرض لها النساء والفتيات في لبنان؟ قد ال تكون 
أو  األمـــر،  عــن  التبليغ  عــدم  العنف بسبب  لظاهرة  دقيقة  أرقـــام  هناك 

م التكتم عليه. 
ّ
لضرورات ذكورية تحت

وعلى ما يبدو أنه طاملا أن أحداث العنف واالغتصاب الجنسي تتم في 
غــرف زوجية مقفلة، أو في شــوارع فرعية بشكل صامت، فال بأس 

 !
ّ

بذلك، إذ إن املادة 522 تملك الحل
)ناشطة نسوية(

حّل لالغتصاب في لبنان

تاء

الالجئين  أو  اللجوء  طالبي  من  السوريين،  وغير  السوريين  مئات  يشعر 
الحاصلين على إقامات مؤقتة، بأن القوانين الصارمة والمتشددة باتت 
تؤثر في نفسياتهم. كان هؤالء قد اعتقدوا بأن الحّل يكمن في طلب 
أننا »أصبحنا عالقين بين كماشة  ليتبين الحقًا  البلدان،  اللجوء في هذه 

البصمة األوروبية والتشدد السياسي«، كما يقول بعضهم.

عالقون بين كّماشتين

الصيف في الجزائر
أجواء فصل الصيف شغلت املغّردين الجزائرين على تويتر، خصوصًا 
 وسم »الصيف 

ّ
لجهة الحّر الشديد وأماكن االصطياف املنشودة. فحل

فـــي الـــجـــزائـــر« مـــن بـــن األكـــثـــر شــعــبــيــة. تــحــدث نـــور الـــديـــن املــالــكــي عن 
بــالده ونصح بزيارتها، وهــي: »عنابة،  التي زارهــا في  املناطق،  أجمل 
والجزائر  وبــومــرداس،  وتلمسان،  تيموشنت،  وجيجل، وبجاية، وعن 
العاصمة، وتــنــس، والــطــارف«. وافــقــت ريــم على جمال بــالدهــا، وقالت: 
عطلته  قضاء  ل 

ّ
يفض الجزائري   

ّ
لكن الخالبة،  باملناظر  غنية  »الجزائر 

خـــارج الــبــالد بسبب غــالء الــفــنــادق وإيـــجـــارات الــبــيــوت الصيفية«. أما 
الجزائر  فــي  »الصيف  أخـــرى:  مــن مشكلة  معاناتها  عــن  فتحدثت  مايا 
الليل«. كما تحدثت سليمة عن مسألة  النهار، وناموس في  ذبــاب في 
مهمة تتعلق بخروج الجزائرين في رحــالت ترفيهية خــالل اإلجــازات 
الصيفية: »نتمنى احترام بعضنا البعض واحترام نظافة املكان، سواء 
فــي األســـواق أو الشواطئ أو مــدن املــالهــي واأللــعــاب«. وقــالــت املغتربة 
والشمس،  البحر،  الــجــزائــر.  فــي  الصيف  إلــى  »اشتقت  إسماعيل:  هناء 

والطقس، والحفالت، واألعراس، والسهرات حتى الصباح مع العائلة«.
)العربي الجديد(

هاشتاغ

)Getty /يطالبون بلّم شمل عائالتهم )شون غالوب

من أحد تحّركات األساتذة العام الماضي )أمين الندولسي/األناضول(

يشترين األدوية )عطا كيناري/فرانس برس(
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قضايا

 المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

فـــي الــعــاشــر مـــن يــولــيــو/ تــمــوز 
ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ وزيــــــــر  قــــــام   ،2016
املــصــري، سامح شــكــري، بزيارة 
رئيس  خاللها  التقى  املحتلة،  القدس  إلــى 
ــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو.  ــ ــ الـ
للزيارة،  املعلن  الهدف   

ّ
أن من  الرغم  وعلى 

بحسب املتحدث باسم الخارجية املصرية 
الفلسطينية  السالم  لعملية  »توجيه دفعة 
ــزيــــارة  ــــدف الــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«، فـــقـــد أثــــــار هـ
وتوقيتها تساؤالٍت جدية، في ظل شكوٍك 
ــٍة تـــحـــيـــط بـــنـــّيـــة إســــرائــــيــــل خـــوض  عـــمـــيـــقـ
الفلسطيني  الــطــرف  مــع  مــبــاحــثــاٍت جــديــة 
في هذه الفترة، خصوصًا في ضوء رفض 
للسالم،  أساسًا  العربية  املبادرة  نتنياهو 
وعـــــدم تــعــامــلــه مـــع هــــدف الــــزيــــارة املــعــلــن 
بجّدية؛ إذ أقّرت حكومته، في يوم الزيارة، 
خــطــًة جـــديـــدًة لــتــوســيــع املــســتــوطــنــات في 
الخليل. وعمومًا، سبق أن فّضلت إسرائيل 
الفرنسية،  املــبــادرة  على  املــصــري  الــتــحــرك 
وذلـــك بالضبط لــعــدم تــوفــر أفــكــار مــحــّددة 
ــــه ال يــســتــنــد إلـــى أّي مــرجــعــيــاٍت  فــيــه، وألّنـ

دوليٍة واضحة. 

هدف الزيارة وتوقيتها
ــلـــي مــهــتــمــًا بــفــكــرة  ــيـ ــرائـ ــَدا الـــجـــانـــب اإلسـ ــ بــ
الــزيــارة نفسها، وعــودة التطبيع مع مصر 
وبتناول  لنظامها،  تــأيــيــده  يخفي  ال  الــتــي 
ملفاٍت محّددة، تحقق له مكاسَب سياسية 
ســـريـــعـــة، مــثــل اإلفـــــــراج عـــن جـــنـــود أســــرى، 
ــات جــنــود قــتــلــى، بــــداًل من  أو اســتــعــادة رفــ
االنــخــراط جــّديــًا فــي عملية ســالم حقيقية، 
بــمــا يــتــرتــب عليها مــن انــســحــابــاٍت ووقــف 
لــالســتــيــطــان ومــنــاقــشــة مـــوضـــوع الـــقـــدس، 
 املسعى اإلسرائيلي كان 

ّ
وغيرها. ويبدو أن

في قلب زيارة شكري القدس املحتلة، حيث 
عــرض تــوّســط الــقــاهــرة لــدى حــركــة حماس 
فـــي إطـــــار عــمــلــيــٍة تــفــاوضــيــة تــحــت شــعــار 
»بناء الثقة«، إلعادة رفات عدد من الجنود 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، وإخــــــــالء ســـبـــيـــل جـــنـــدَيـــن 
 حماس تحتجزهما، مقابل 

ّ
آخرين، قيل إن

اإلفـــــــــراج عــــن عـــــدد مــــن املــعــتــقــلــن مــــن بــن 
االحــتــالل  ســلــطــات  تحتجزهم  ــن  مــمّ اآلالف 

اإلسرائيلي. 
ــاٍت  ــنـ ــهـ ــكـ ــري تـ ــ ــكـ ــ ــت زيـــــــــــارة شـ ــيــ ــوقــ أثـــــــــار تــ
بخصوص وجود أهداف أخرى لها أيضًا؛ 
يعلن عنها سوى  لم  التي  الزيارة  تّمت  إذ 
عشية وصوله إلى مطار بن غوريون، بعد 
قــمــة عــقــدهــا رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
فــــي عــنــتــيــبــي األوغــــنــــديــــة مــــع ســـبـــعـــة مــن 
في   تشترك 

ٌ
دول بينها  أفريقية،  قــادة دول 

حـــوض الــنــيــل، أعــلــن خــاللــهــا عـــن بــرنــامــج 
ــــدول، بــمــا في  مــوّســع لــلــتــعــاون مــع هـــذه الـ
املــوارد  الــرّي وإدارة  ذلك التعاون في ملف 
ــقــــاهــــرة، واملــتــعــلــق  ــيـــة املـــثـــيـــر لــقــلــق الــ املـــائـ
مــبــاشــرًة بــأحــد أهـــّم األعـــصـــاب الــحــّســاســة 

ألمنها القومي. 
وما أثار القلق أكثر هو الشق املتعلق بإقامة 
تعاون إسرائيلي أوسع مع إثيوبيا في هذا 
امللف، وهــي املشتبكة في خــالف حــاّد حول 
الــقــاهــرة، وتــرفــض تقديم  ســد النهضة مــع 
تنازالٍت للحّد من آثاٍر تخشاها مصر على 
لم  مــصــر   

ّ
أن ملفتًا  وكـــان  املــائــيــة.  حصتها 

األفريقية،   – اإلسرائيلية  القمة  على  تعّلق 
ولم يتطّرق وزير خارجيتها، خالل زيارته، 
إلــى هــذا الــتــحــرك اإلســرائــيــلــي فــي أفريقيا، 
باعتباره يمّس مباشرًة بأمن مصر املائي، 
 الــقــاهــرة قــد تكون 

ّ
ز الــشــكــوك فــي أن

ّ
مــا عـــز

طلبت وساطة إسرائيليًة لدفع املفاوضات 
العالقة مع إثيوبيا.

سقف جديد للتطبيع
ــم يــكــن تــصــريــح الـــرئـــيـــس املــــصــــري، عــبــد  لـ
الفتاح السيسي، املشار إليه في بيان وزير 
الــخــارجــيــة خـــالل الـــزيـــارة، الـــذي حـــّث على 
»الــتــوّصــل إلــى حــٍل شامل وعـــادل للقضية 
تــزامــنــت  ســابــقــة  دعـــوة  وال  الفلسطينية«، 
مـــع ذكــــرى الــنــكــبــة الــثــامــنــة والــســتــن، دعــا 
ــاه »ســـالمـــًا  ــمــ ــا أســ فــيــهــا الـــســـيـــســـي إلـــــى مــ
دافــئــًا« مــع إســرائــيــل، مــن اإلشـــارات األولــى 
السياسة  بوصلة  فــي  تغيير  حــصــول  إلــى 
املصرية، وتوّجه نحو تقارٍب غير مسبوق 
كانت  ما  بمراحل  يفوق  ربما  إسرائيل  مع 
عــلــيــه الــحــال فــي أيـــام حــســنــي مــبــارك. كما 
ــر لــم يقتصر عــلــى حــالــة »اإلطــــراء«   األمـ

ّ
أن

ــذي تـــصـــاعـــد بــن  ــ ــ ــادل الـ ــبــ ــتــ ــيـــاســـي املــ الـــسـ
السيسي ونتنياهو خالل الشهور األخيرة، 
إلى خطواٍت ملموسٍة،  كّله  ذلك  بل تجاوز 
بادر إليها الجانب املصري منذ مدة، وكان 

أبرزها إعادة السفير املصري إلى تل أبيب، 
سفيرًا  خيرت  حــازم  الدبلوماسي  بتعين 
2015، وإطـــالق ســـراح عــودة  فــي منتصف 
ــذي ديـــن بــالــتــجــســس ملصلحة  الــتــرابــن الــ
ــذا، فـــضـــاًل عــن  ــ ــًا. هـ ــامـ إســـرائـــيـــل قــبــل 15 عـ
اإلسرائيلية  للسفارة  جديد  مبنًى  تدشن 
ــرة، ضـــمـــن حـــالـــة نـــشـــاط الفــتــة  ــاهــ ــقــ ــي الــ فــ
لــحــركــة الــســفــيــر اإلســرائــيــلــي فــي الــقــاهــرة، 
حاييم كورين الذي أثار أزمة داخلية، حن 
زار أحد أعضاء البرملان املقّربن من النظام 

في قريته في وسط الدلتا. 
السيسي مع   تقارب نظام 

ّ
إن القول  ويمكن 

إسرائيل بدأ منذ الساعات األولى لالنقالب 
الذي وصفه عاموس جلعاد، رئيس الدائرة 
الـــحـــرب  وزارة  فــــي  ــنــــيــــة  واألمــ الـــســـيـــاســـيـــة 
إلسرائيل«؛  أمنية  »معجزة  بـ  اإلسرائيلية، 
ففي أغسطس/ آب 2013، وصــل وفــد أمني 
إسرائيلي إلى القاهرة، التقى قيادة الجيش 
املصري، وفقًا لهدٍف معلن في بيان الزيارة، 
هو التأكد من تواصل التعاون األمني بن 

الجانبن. 
الـــتـــقـــى  الـــســـيـــســـي   

ّ
أن مـــــن  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 

نتنياهو أول مرة على هامش قمة باريس 
 ،2015 األول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  للمناخ 
فــقــد بــيــنــت تـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة إســرائــيــلــيــة 
أّنهما قد ظاّل على اتصال وتنسيق دائَمن 
منذ لحظة توّلي السيسي الرئاسة قبل ما 
يــربــو عــلــى الــعــامــن. ويــصــف تــقــريــر ملوقع 
أكثر  بأّنه أحد  السيسي  »َواّل« اإلسرائيلي 
املــســؤولــن األجــانــب تــواصــاًل عبر الهاتف 

مع نتنياهو بصورٍة غير معلنة. 

ويمكن قراءة إيفاد وزير الخارجية شكري 
إلـــى إســرائــيــل، فــي هـــذا الــســيــاق، وفـــي هــذه 
ــفـــه خــــطــــوًة أخـــــــرى نــحــو  األوضـــــــــــاع، بـــوصـ
وتطبيعها  إســرائــيــل،  مــع  العالقات  توثيق 
الـــذي تــتــســارع خــطــواتــه، وتتكّشف أبــعــاده 

بمرور الوقت.

رهانات ملتبسة 
وفقًا ليائير البيد النائب في الكنيست عن 
 »املصالح املشتركة 

ّ
حزب »يش عتيد«، فإن

فــرصــًة  تخلق  اإلرهــــاب  بمكافحة  املتمثلة 
يضّم  مــحــور  بتشكيل  يسمح  مــا  لتسوية، 
الدول املعتدلة في منطقة الشرق األوسط«. 
وتأتي عملية الربط املشار إليها بن إقامة 
محوٍر أمني يضّم الدول العربية »املعتدلة« 
ــوٍد بــتــســويــة مــفــتــرضــة  ــ مـــع إســـرائـــيـــل ووعــ
الفلسطينية  للقضية  املعالم  واضحة  غير 
في إطار السعي إلى االستفادة من وجود 

توافق دولي على محاربة اإلرهاب.
ــيـــل عــلــى  ــرائـ ــيـــاق، تـــراهـــن إسـ فـــي هــــذا الـــسـ
مــدريــد« إلعطاء  »مــســيــرة  تــكــرار سيناريو 
ــلـــتـــســـويـــة  ــة لـ ــ ــــرصــ ــود فــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ االنــــــطــــــبــــــاع بـ
نـــتـــيـــجـــة لــــظــــرف أمــــنــــي ضــــاغــــط وتــــوافــــق 
املنطقة  بــن دول  التعاون  بــضــرورة  دولــي 
ملـــواجـــهـــة مــخــاطــر كـــبـــرى، ويــنــتــهــي األمـــر 
الدولية  الغايات  بتحقيق  مرة   

ّ
كل في  كما 

واإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــيــنــمــا تـــغـــوص الــتــســويــة 
تستمر  تنتهي،  ال  وترجماٍت  تفاصيل  في 
ــــع عــلــى  ــواقـ ــا ســــيــــاســــات تــغــيــيــر الـــ ــهـ خـــاللـ
عــلــى  واالســــتــــيــــالء  بـــاالســـتـــيـــطـــان  األرض 

األراضي وتغيير ديموغرافية املكان.
ــا  ــ ــ ــــب اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي، أّم ــانـ ــ ــــجـ ــى الـ ــلــ هـــــــذا عــ
عـــلـــى الـــجـــانـــب املــــصــــري، فــيــســتــفــيــد نــظــام 
ــذا الـــتـــوافـــق فــــي تــســويــق  ــ الــســيــســي مــــن هـ
نــفــســه دولــيــًا، بــوصــفــه قــلــعــة لــالعــتــدال في 
ــه يــكــســب بــذلــك  ــ مــواجــهــة الـــتـــطـــّرف، كــمــا أّن
دعــــم إســـرائـــيـــل والـــلـــوبـــي اإلســـرائـــيـــلـــي في 
واشنطن، إلصالح ما فسد في العالقة مع 
القوى الكبرى في العالم منذ االنقالب على 
األمر  الديمقراطي في مصر. وواقع  املسار 
 إسرائيل تضطلع منذ انقالب 3 يوليو/ 

ّ
أن

في  السيسي  تــســويــق  بمهمة   2013 تــمــوز 
واشـــنـــطـــن، بـــوصـــفـــه حــلــيــفــًا فــــي مــواجــهــة 
املـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــّرض لـــهـــا إســـرائـــيـــل؛ 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــنـ ــيـــث أّكــــــــد أعـــــضـــــاء لـــجـ بـــحـ
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ واألمـــــــن الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــرملـــان اإلسـ
خالل  هنغبي،  تساحي  الليكودي  برئاسة 
ــّنـــاع  زيــــارتــــهــــم أخــــيــــرًا واشـــنـــطـــن أمــــــام صـ
القرار واملشرعن األميركين، أهمية الدور 
اإليجابي الذي يقوم به نظام السيسي في 

مــواجــهــة اإلرهــــاب. وكــانــت إســرائــيــل بذلت 
ــر صــنــع الـــقـــرار في  جــهــًدا كــبــيــرًا لـــدى دوائــ
لــكــي تتجنب واشــنــطــن  الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــي يـــولـــيـــو/  ــي مـــصـــر فــ ــا حـــــدث فــ وصـــــف مــ
الـــعـــســـكـــري، وهــو  بـــاالنـــقـــالب  تـــمـــوز 2013 
مــا يــعــنــي، بــحــســب الــقــانــون األمــيــركــي، أن 
توقف الواليات املتحدة الدعم الذي ترسله 
انقالب  كــون حكومتها حكومة  إلــى مصر، 

عسكري.
وفـــي إطــــار ســعــيــه إلـــى تــحــقــيــق تـــقـــارب مع 
البوابة اإلسرائيلية،  الواليات املتحدة عبر 
ــا  ــهـ ــيـ ــاعـ ــل عــــلــــى »مـــسـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــأة إســ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ وملــ
الـــحـــمـــيـــدة« فـــي أمـــيـــركـــا، والــــغــــرب بــصــورة 
عامة، ذهب النظام املصري إلى حدوٍد غير 
مألوفة سابقًا في التعاون األمني معها في 
سيناء، وصواًل إلى مطابقة املواقف بينهما 

إزاء حماس. 
وخــــالل مــحــاضــرة فـــي مــديــنــة بــئــر الــســبــع 
يوفال  2016، كشف  فبراير/ شباط   6 يــوم 
شـــتـــايـــنـــتـــس وزيـــــــر الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، والــعــضــو املــراقــب 
فــي املــجــلــس الــســيــاســي – األمــنــي املصغر، 
واملـــــســـــؤول الـــســـابـــق عــــن تــنــســيــق أعـــمـــال 
 مصر تعمل على هدم أنفاق 

ّ
املخابرات، أن

غـــزة وإغــراقــهــا بــنــاًء عــلــى طــلــب إســرائــيــل، 
ــــي الـــــراهـــــن بــن  ــنـ ــ واصـــــًفـــــا الـــتـــنـــســـيـــق األمـ
الــطــرفــن بــأنــه غــيــر مــســبــوق، فــهــو وفــًقــا له 
»األفــضــل مــنــذ تــوقــيــع اتــفــاق كــامــب ديفيد 

في 1979«. 
وفـــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يـــمـــكـــن أيــــضــــًا فــهــم 
الــســمــاح بــدخــول إســرائــيــل عــلــى خــط أزمــة 
بالصمت  ســواء  الروسية،  الطائرة  سقوط 
عــلــى دورهــــــا فـــي تــتــّبــع مـــكـــاملـــات عــنــاصــر 
ــــي اســــتــــنــــدت إلـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــيـــم الــــــدولــــــة الـ ــنـــظـ تـ
املـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة واألمـــيـــركـــيـــة فــي 
أو  إرهابي،  بعمل  الطائرة  سقوط  ترجيح 
حتى القبول بمشاركتها في أعمال البحث 
التعاون  معلومات  تكن  ولــم  الــحــطــام.  عــن 
ــاء  ــفـ الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــيــــنــــاء مــــحــــاًل لـــإخـ
الدعم  إسرائيل  تقديم  من  ا  بــدًء والتعتيم، 
»يتمثل  الــذي  سيناء  في  املصري  للجيش 
بـــالـــصـــواريـــخ االعـــتـــراضـــيـــة واملـــعـــلـــومـــات 
األمــنــيــة عــن املــســلــحــن هــنــاك«، ومساهمة 
مــصــر فـــي مــســاعــي مــنــع تــهــريــب الــســالح 
إلــى قــطــاع غــزة عبر األراضــــي الــســودانــيــة، 
ــيــــل بــعــمــلــيــات  ــام إســــرائــ ــيــ ــى قــ ــ وصــــــــواًل إلــ
»قنص« منتِمن إلى تنظيمات جهادية في 
ســيــنــاء، بــطــائــراٍت مــن دون طــيــار )درونـــز( 

بموافقة مصرية. 
املسبوق،  األمني غير  التعاون  إلــى  إضــافــًة 
دعمت مصر طلب إسرائيل منحها عضوية 
لــجــنــة االســــتــــخــــدامــــات الــســلــمــيــة لــلــفــضــاء 
حن  في  املتحدة،  لألمم  التابعة  الخارجي 
لم تكن هناك أّي ضغوط الّتباع هذا السلوك 

التصويتي. 

خاتمة
ــة مــصــر  ــيــ ــة لـــــزيـــــارة وزيــــــــر خــــارجــ ــالقــ ال عــ
ــمــــا جــــرى  ــلــــة كــ ــامــ ــٍة شــ ــتــــســــويــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
 

ّ
تــــرويــــجــــهــــا، وال بـــقـــضـــيـــة فـــلـــســـطـــن، فـــكـــل

ــــالق هــــــذه الـــتـــســـويـــة غـــائـــبـــة،  ــطـ ــ ــل انـ ــ ــوامـ ــ عـ
ا بــمــوازيــن الــقــوى على األرض، وواقــع  بـــدًء
انشغال  إلى  الفلسطيني، وصواًل  االنقسام 
األميركين بانتخاباتهم الرئاسية؛ فقضية 
فلسطن ُتستخدم أداًة إعالمية فقط. وحتى 
 إسرائيل أّيدت التحرك 

ّ
في هذا السياق فإن

املصري وفّضلته على الفرنسي، بوصفه ال 
يستند إلى أّي مرجعية دولية. وما يمكن أن 
 لألسرى 

ٌ
تسفر عنه هذه الجهود هو تبادل

ــل، يــــخــــدم حـــاجـــة  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ بـــــن حــــمــــاس وإســ
نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية، بينما 
يفتح املجال أمام نظام السيسي الستعادة 
ــــن، مـــــن بــــــــاٍب يـــبـــدو  ــــطـ ــنـ ــ ــة مـــــع واشـ ــعــــالقــ الــ
مــضــمــونــًا، وهـــو خــدمــة مــصــالــح إســرائــيــل 
األمنية، وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدوًدا 
لــلــتــطــرف اإلســــالمــــي، وهــــي بــضــاعــة تــبــدو 

سوقها مزدهرة هذه األيام في الغرب. 
خـــالفـــًا لـــذلـــك، يـــبـــدو تـــصـــّور حـــــدود أوســـع 
لــلــدور املــصــري صعبًا خــالل هــذه املرحلة؛ 
الـــتـــوازن إقليمًيا  عــلــى مــســتــوى اســتــعــادة 
ــقــــوى غـــيـــر الـــعـــربـــيـــة الــتــي  ــة الــ ــهـ فــــي مـــواجـ
يتضخم دورها على حساب الدور العربي، 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــتــطــلــبــات  وعـ
أيضًا. وحتى  القومي املصري نفسه  األمــن 
الـــتـــحـــّرك املــــصــــري املـــســـتـــجـــّد عـــلـــى صــعــيــد 
الـــوســـاطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة اإلســرائــيــلــيــة غــدا 
ــإرادة قــوى إقليمية أخـــرى، بات  مــرهــوًنــا بــ
بمقدورها إلزام التحركات املصرية بسقٍف 
محّدد ال تستطيع تجاوزه. واالتفاق التركي 
 على 

ٌ
– اإلسرائيلي، أخيرًا، بشأن غزة مثال

هذه الحقيقة.

تطبيع متزايد ومتسارع وسقف محدد للدور المصري

زيارة شكري إلسرائيل:
أوجه التطبيع المتنامي

ما أثار القلق أكثر  
الشق المتعلق بإقامة 
تعاون إسرائيلي أوسع 

مع إثيوبيا، وهي 
المشتبكة في خالف 

حاّد حول سد النهضة 
مع القاهرة 

  
تقارب نظام السيسي 

مع إسرائيل بدأ منذ 
الساعات األولى 

لالنقالب  الذي وصفه 
عاموس جلعاد، 
بـ »معجزة أمنية 

إلسرائيل«

محاولة إســرائيلية لنســف المبادرة الفرنســية لصالح مســيرة »مدريد« جديدة، وبناء حلف جديد لمكافحة اإلرهاب، والســعي 
لفهم أبعاد جولة نتنياهو اإلفريقية، وأثرها على سد النهضة.. هي أبرز القراءات التي تم تداولها ألبعاد زيارة شكري إلسرائيل. 

»المركز العربي«، يناقش في مطالعته هذه، أبعاد الزيارة، ويفنّد بعض األفكار المتداولة حولها

)Getty( 2016 شكري ونتنياهو في مؤتمر صحفي في القدس في 10يوليو

االنطباع  إلعطاء  مدريد«  »مسيرة  سيناريو  تكرار  على  إسرائيل  تراهن 
دولي  وتوافق  ضاغط  أمني  لظرف  نتيجة  للتسوية  فرصة  بوجود 
بضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخاطر كبرى، وينتهي 
في  التسوية  تغوص  بينما  واإلسرائيلية،  الدولية  الغايات  بتحقيق  األمر 
األرض  على  الواقع  تغيير  سياسات  خاللها  تستمر  تنتهي،  ال  تفاصيل 
في  المكان،  ديموغرافية  وتغيير  األراضي  على  واالستيالء  باالستيطان 
نفسه  تسويق  في  التوافق  هذا  من  يستفيد  السيسي  نظام  أن  حين 

دوليا، بوصفه قلعة لالعتدال في مواجهة التطرف.

سيناريو مسيرة »مدريد«
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ذكرى حرب تموز: طريق القدس باتت في دمشق

التحرش في ألمانيا يعود إلى اإلعالم

بيروت ـ عمر قصقص

لم تمّر الذكرى العاشرة لحرب 13 تموز/ 
الــعــدو  يــولــيــو 2006، والــتــي اجــتــاح فيها 
اإلســرائــيــلــي جــنــوب لــبــنــان، بــصــمــٍت هــذا 
الـــعـــام أيـــضـــًا. فــفــي حـــرب »لـــو كــنــت أعــلــم« 
كما قال األمــن العام لـ »حــزب الله« حسن 
ه 

ّ
نصر الله، حينها، في إشــارة منه إلى أن

ــم يـــُكـــن لــلــحــزب أن يـــقـــوم بــعــمــلــيــة أســر  »لــ
الجنود اإلسرائيلين في الحادي عشر من 
 حربًا كعدوان 

ّ
تموز/يوليو لو كان يعلم أن

تلفزيونّية  مقابلٍة  فــي  ستحصل«،  تــمــوز 
« حول 

ّ
بعد أيــام مــن الــحــرب... كــان »يلتف

»املـــقـــاومـــة« أغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب، 
لــتــتــغــّيــر وجــهــة نــظــرهــم بــعــد 10 ســنــوات. 
هكذا، دّون الناشطون اللبنانّيون والعرب 
رأيهم  االجتماعي،   التواصل  مواقع  على 

رًا حينها.
ّ
يومها واليوم، ما لم ُيكن متوف

وجــــاء االجــتــيــاح عــلــى خــلــفــيــة أســـر حــزب 
الــلــه جــنــديــن إســرائــيــلــيــن بــهــدف إجــــراء 
عملية تــبــادل وتــحــريــر عـــدد مــن األســـرى 
اللبنانين، ليندلع العدوان الذي استمّرت 
حربه 33 يومًا، انتهت بصدور القرار 1701 
عن مجلس األمن الدولي، الذي ينّص على 
الجنوبية  الحدود  قــوات دولية على  نشر 
ة.

ّ
اللبنانّية - الشمالّية الفلسطينية املحتل

ــوات... أمــــور كــثــيــرة تــغــيــرت،  ــنــ بــعــد 10 ســ
ــــى داخــــل  فــالــلــبــنــانــيــون الــــذيــــن نــــزحــــوا إلـ
ـــا عــلــى أطــفــالــهــم ونــســائــهــم 

ً
ســـوريـــة خـــوف

مــن القصف اإلســرائــيــلــي، يــذهــب بعضهم 
لــيــقــاتــل دفـــاًعـــا عــن الــنــظــام بــقــتــل األطــفــال 
والــنــســاء الــســوريــن فــي أرضــهــم  ) تدخل 
حــزب الــلــه فــي الــحــرب الــســوريــة(. وبعض 
ــذيــــن اســتــقــبــلــهــم الــشــعــب  الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، الــ
ــة صـــــــدر حـــيـــنـــهـــا،  ــ ــابــ ــ ــكــــل رحــ الــــــســــــوري بــ
يمارسون اآلن شتى أنواع العنصرية على 
النازحن الهاربن من البراميل األسدية - 

الروسية والقتل اليومّي.
الــذي  فالحزب  الــعــام،  هــذا  املشهد  اختلف 
العام، حسن نصرالله، بأنه  أمينه  اعترف 
قوته،  بكامل  السورية  الحرب  في  يتدخل 
اليمن  في  بتدخله  فيديوهات  له  وظهرت 
ــراق والـــبـــحـــريـــن، خــاطــبــه الــجــمــهــور  ــعــ والــ
ــــدوره، الــــذي لـــم يــجــد أّيــــة وســيــلــة ســوى  بــ
فانتشرت  التواصل،  مواقع  على  الضغط 
 عّدة: »ملاذا تقاتلون الشعب السوري 

ٌ
أسئلة

منوعات
أشعل خبر إشراف شركة إسرائيليّة تغريد

على توصيل النفايات اإليطالية 
إلى المغرب، موجة غضب عارم 
في أوساط رواد مواقع التواصل 

االجتماعي المغاربة، إذ طالب 
المستخدمون بكشف المزيد من 

التفاصيل عن العمليّة، وإقالة 
مسؤولين عّما حصل. 

تناقل مستخدمو مواقع التواصل 
وثيقًة توضح أن نقل النفايات 

اإليطالية المثيرة للجدل إلى 
األراضي المغربية، أشرفت عليه 

شركة إسرائيلية تدعى »زيم«، وهي 
نفس الشركة التي سبق أن أثارت جدًال 

واسعًا بسبب نشاطها في الموانئ 
المغربية.

نشر اإلعالم المغربي الوثيقة 
الصادرة عن المجلس اإلقليمي 

لجهة »كامبانبا«، الذي تعاقد مع 
الحكومة المغربية، وتوضح أّن 

الشركة الصهيونية، ومقرها الرئيسي 
في حيفا، ولها فرع في مالطا، الذي 

تكلّف بنقل النفايات اإليطاليّة المثيرة 
للجدل.

وأعرب الناشطون المغاربة عن 
غضبهم واستيائهم العميق مما 

اعتبروه »عدم اكتفاء الحكومة 
بتحويل المغرب إلى مزبلة ألوروبا، 

بل التعاقد مع الصهاينة للقيام 
بذلك«، كما قالوا. وطالب الناشطون 

الحكومة بكشف المزيد من التفاصيل 
وإقالة وزراء.

ــمـــوز؟«. »هــل  الــــذي احــتــضــنــنــا فــي حـــرب تـ
ــم إجــمــاًعــا ســيــاســًيــا قــبــل الــدخــول في 

ُ
ِنــلــت

األتون السوري؟«، هذه األسئلة، وغيرها، 
مواقع  على  اللبنانين  آالف  عليها  أجمع 
 
ّ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، عــنــدمــا عــلــمــوا أن
»حـــزب الــلــه« الـــذي كــان يتماهى بقضيته 
ــق الـــقـــدس  ــريــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـــنـــاســـى طــ

الــحــقــيــقــي، ألجـــل قــضــايــا أخــــرى ووالءات 
 الــحــزب 

ّ
ــة، فــاعــتــبــر املــــغــــردون أن ــّيـ ــارجـ خـ

اليوم، عبر  يــرى طريق القدس في دمشق 
مشاركته في قتل السورين.

ــمـــوز«  ــا_تـ ــبـــرهـــم_يـ وتـــحـــت َوْســـــَمـــــي  »#خـ
و»#لـــوال_رجـــالـــك_يـــا_نـــصـــرالـــلـــه«، الــلــذيــن 
ــتـــشـــاًرا على  ــثـــر انـ أصــبــحــا الــوســمــن األكـ

»تويتر« في لبنان وبعض الدول العربية، 
ــم  ــهـ ــآرائـ ــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــون والـــــعـــــرب بـ ــقـــسـ انـ
عاموديًا، فبعضهم دافــع عن »حــزب الله« 
وقـــراراتـــه والــبــعــض اآلخـــر ذّكــرهــم بذكرى 
ــار، حــن اجــتــاح »حـــزب الــلــه« بــيــروت  7 أيــ
والــجــبــل بــســالحــه، واســتــخــدامــه وتهديده 
الحرب  الــحــزب  ودخـــول  داخليًا،  بالسالح 

السورّية دفاعًا عن النظام السورّي. 
وغــــرد أنــطــونــي الــهــيــبــي: »#خــبــرهــم_يــا_

تــمــوز مـــــزارع شــبــعــا مـــا زالــــت بــيــد الــعــدو 
الـ 2006، ولكن أولويتهم  الصهيوني منذ 
تحرير حلب في سورية! أين املقاومة من 
لــبــنــان؟!«. فيما قال  تحرير آخــر شبر مــن 
عــبــدالــرحــمــن أبــونــبــوت عــبــر حــســابــه على 
»تــويــتــر«: »#خــبــرهــم_يــا_تــمــوز انــو بهيدا 
الشهر كانت مضايا والقصير والزبداني 
مضافة لهم، بس رد الجميل كان باحتالل 

وحرق مناطق يلي استقبلهم«.
هذا ونعى املئات من رواد مواقع التواصل 
هذا اليوم، فكتب الناشط طارق أبو صالح: 
»ذكــــــرى حــــرب تـــمـــوز مـــا فــيــنــا إال نــتــذكــر 
خــطــاب  # لــو_كــنــت_أعــلــم... ع فــكــرة عــبــارة 
)لـــو كــنــت أعــلــم( ســتــتــكــرر عــنــدمــا ينتصر 
ــة، لــكــن وقــتــهــا سيكون  ــثـــوار فـــي ســـوريـ الـ
ــه«. وغــــــرد بــيــار  ــيــ ــدم فــ ــنــ وقـــتـــًا ال يــنــفــع الــ
عقيقي: »#خــبــرهــم_يــا_تــمــوز إنـــو شــو ما 
كان الوضع السياسي بلبنان والخالفات 
بن الشعب، رح يضل اإلسرائيلي عينو ع 

هالبلد«.
وكتب الصحافي راشد فايد: »حرب تموز 
وقــبــلــه  ســـمـــيـــر،  أم  لـــعـــيـــون  كـــرمـــى   ،2006
إســـقـــاط االحـــتـــالل ســنــة 2000، فــاتــورتــان 
يريد الحزب ثمنهما في التوازن الوطني، 
تحت وطأة سالح يرفع في وجه اللبنانين 
فــي وجــه إسرائيل،  بعدما صــار مجهضا 
فيما  الصوتية محله«،  التهديدات  وحلت 
اإلســرائــيــلــّي حينها،  الــعــدو  بهزيمة  ــر  ذّكـ
فــغــرد أحــدهــم : »#خــبــرهــم_يــا_تــمــوز كيف 
ــاك الـــلـــيـــلـــة، ال مــــي ال كـــهـــربـــا ال  ــ رجـــعـــنـــا هـ
ــز هــو  ــعــ ــور والــ ــنــ ــو الــ حـــيـــطـــان، الـــنـــصـــر هــ
ــي راحــــــوا  ــلــ ــدا الــ ــهــ ــيــــت، وكـــــرمـــــال الــــشــ ــبــ الــ
مــنــحــلــف مـــا مــنــتــرك هــــــــاألرض«. وغــــردت 
إنو  »#خبرهم_يا_تموز  عبدالرحمن:  أمل 
ألول مرة نشعر بالفخر والكرامة. مقاومة 
لبنان العظيمة بإرادتها وصمودها غلبت 

إسرائيل ومناصريها.. األرض لنا«.

مواقع التواصل 
منّصة النقسام اللبنانيين 

حول حزب اهلل

يُعيد التقرير حوادث 
التحرش ليلة رأس السنة 

إلى الواجهة

محمد كريم

ــار تـــســـريـــب تـــقـــريـــر شـــرطـــي أملــــانــــي إلـــى  ــ أثــ
 مـــن الــجــدل 

ً
ــــالم مـــؤخـــرًا، حـــالـــة وســـائـــل اإلعـ

املــمــتــزج مـــع الــشــمــولــيــة والــعــنــصــريــة ضد 
املجتمع  فــي  دمجهم  وإمكانّية  املهاجرين 
الـــغـــربـــي. حــيــث كــشــف الــتــقــريــر عـــن حجم 
الــتــي تعرضت  الــجــمــاعــي  الــتــحــرش  قضية 
لــهــا مــئــات الــنــســاء عــشــيــة احــتــفــاالت رأس 
ــداد  ــ الـــســـنـــة الـــجـــديـــدة فــــي أملـــانـــيـــا، وأن أعـ
النساء الالتي تعرضن لالعتداءات لم تكن 
90 حالة في مدينة بولونيا كما أشيع، بل 
إن األرقام املسجلة لدى الشرطة وصلت إلى 

1200 حالة. 
التقرير املسرب الذي أعده املكتب الفيدرالي 
للتحقيقات في الجرائم يقع في 50 صفحة؛ 
أزال االعــتــقــاد الــعــام الـــذي كـــان ســـائـــًدا في 
فــي كولونيا  االعــتــداءات وقعت  أن  البداية 
وحدها، وقال إن االعتداءات تكّررت في عدة 

مدن أملانية في تلك الليلة نفسها.
ويـــقـــول الــتــقــريــر إن هــنــاك مــجــمــوعــات من 
ــور يــعــتــقــد أنـــهـــا مـــســـؤولـــة عـــن كثير  ــذكــ الــ
مـــن الـــجـــرائـــم، ولــكــنــه يــخــلــص إلـــى أن عــدد 
الشرطة  تستطيع  أن  مــن  أكــبــر  املــتــورطــن 
تقديمهم كلهم للعدالة. حيث يقول  رئيس 
اإلجــرامــيــة،  للتحقيقات  الــفــيــدرالــي  املكتب 
هــولــغــر مـــونـــش: »نــحــتــاج ألن نــفــتــرض أن  
كــثــيــرًا مـــن مــرتــكــبــي هـــذه الــجــرائــم لـــن يتم 

التحقيق معهم«. 
التأكيد على  إلــى  ا 

ً
أيض التقرير  ويخلص 

ــرات عـــرقـــيـــة ومــشــاعــر  ــوتــ ــــه ســـتـــحـــدث تــ أنـ
أنه  أملانيا، وعلى  للمهاجرين في  معادية 
تــوجــد عــالقــة واضــحــة بــن هـــذه الــظــاهــرة 
الجديدة على املجتمع األملاني وبن موجة 
الــصــحــف  فـــي 2015.  الــجــمــاعــيــة  الـــهـــجـــرة 

األملانية، حصلت مطلع هذا األسبوع، على 
فذكرت  تسريبه،  تم  الــذي  األمني  التقرير 
ــوالــــي 120  ــم تـــحـــديـــد حــ مــــن خـــاللـــه أنـــــه تــ
مشتبهًا به، وأن معظمهم من غير األملان. 
 حوالي 90 سيدة قد تقدمن ببالغات 

ّ
وأن

العــتــداءات  تعرضن  بأنهن  تفيد  للشرطة 
أنــهــا تعرضت  إحـــداهـــن  وأبــلــغــت  جنسية 
لــالغــتــصــاب، كــمــا تــم تــحــديــد حــوالــي ألــف 
بهم  كمشتبه  الشرطة  جانب  مــن  شخص 

ــع بـــــدء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات؛ أربـــعـــة  مــحــتــمــلــن مــ
منهم تــمــت إدانــتــهــم بــالــفــعــل، وحــكــم على 

شخصن. 
البريطانية  وذكــرت صحيفة »ديلي ميل« 
أن املتهم األول املدان يدعى »حسن«، وهو 
عراقي الجنسية يبلغ 21 سنة. أما املتهم 
ــان« وهــــو جــزائــري  الــثــانــي فــيــدعــى »حـــسـ
ــلـــغ عــــمــــره 26 ســــنــــة. وكـــــال املــتــهــمــن  ويـــبـ
التنفيذ،  إيــقــاف  مــع  بــســنــة  عليهما  حــكــم 

فــيــمــا تستعد املــحــاكــم الســتــقــبــال الــعــديــد 
فــي جلسات الحــقــة، بحسب  املتهمن  مــن 

الصحيفة.
مـــن جــانــبــهــا، اهــتــمــت صــحــيــفــة »واشــنــطــن 
بدايتها،  مــن  بالقصة  األمــيــركــّيــة  بــوســت« 
 أن الصمت املطبق كان هو أسلوب 

ً
مؤكدة

املسؤولن تجاه األزمة في مراحلها األولى. 
ومع انتشار الشائعات في وسائل التواصل 
االجتماعي؛ اضطرت الشرطة للحديث عن 
اعتداءات جنسية جماعية  بوجود  املزاعم 
وغــيــرهــا مــن الــجــرائــم فــي مــديــنــة كولونيا 
ليلة رأس السنة. ولم تمر سوى أيام حتى 
تــحــدث تــقــريــر حــكــومــي مــســرب عـــن وقـــوع 
مئات النساء ضحية اعتداءات في كولونيا 
وهامبورغ وغيرهما. وأنه خالل االحتفال 
بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد تــعــرضــت مـــئـــات الــنــســاء 
للتحرش، من بينهم 600 سيدة  األملانيات 
فـــي كــولــونــيــا، و400 ســيــدة فـــي هــامــبــورغ 

و200 سيدة في مدن أخرى متفرقة. 
األميركّية  نيوز«  »فوكس  قناة  نقلت  فيما 
 ستجعل 

ً
أن املشرعن األملان أصدروا مذكرة

من السهل على ضحايا الجرائم الجنسية 
أن يــتــقــدمــوا بــالــشــكــوى ضــد تــلــك الــجــرائــم، 
إذا رفضن بشكل واضح أي تجاوز ضدهن 
مــن قــبــل املــهــاجــمــن، وأنــــه بــمــجــرد التلفظ 
بكلمة )ال( ســوف يتم توصيف األمــر بأنه 
قــالــت صحيفة »يو  اعــتــداء جــنــائــي. بينما 
 هذه االعتداءات الكبيرة 

ّ
إس إيه توداي« إن

الــحــجــم فــي ليلة رأس الــســنــة، قــد أغضبت 
التي  البلد  أملانيا ووتــرت أعصابها، وهــي 
ــــاس صـــــــارم لــديــهــا  ــــسـ ــــود إحـ ــــوجـ تـــفـــخـــر بـ
بــالــنــظــام الــعــام؛ لـــذا تــعــرضــت الــشــرطــة في 
كولونيا النتقادات شديدة لفشلها في منع 
االعتداءات، وشبهت أصوات من املعارضة 

بأن ما حدث فشل للدولة.

استمرت الحرب 33 يومًا )رمزي حيدر/فرانس برس(

خالل تظاهرة ضد التحرش )روبيرتو بفيل/فرانس برس( 

لبناني حول دور »حزب اهلل«،  انقسام  اللبنانية، في ظّل  اإلسرائيلية  الحرب  اندلعت  العاشرة لعدوان تموز 2006، عندما  الذكرى  تأتي 
واختالف تاّم في صورة »المقاومة« لدى اللبنانيين، خصوصًا بعد مشاركة الحزب في قتل السوريين
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وعبد الباسط حمودة، إال أن الشركة املنتجة 
الفنان أحمد  التي يملكها كــل مــن  »شــــادوز«، 
رت  ــرَّ ــاب الـــســـرجـــانـــي، قــ ــهـ حــلــمــي، واملـــنـــتـــج إيـ
أغسطس/آب.  إلى شهر  الفيلم  تأجيل عرض 
الفيلم يشارك في بطولته درة، شريف سالمة، 
خــالــد عــلــيــش، يــاســر الــطــوبــجــي، ومـــن إخـــراج 
ــنـــداري. وتــــــدوُر أحـــــداث الــفــيــلــم في  ــبـ أحــمــد الـ
إطاٍر اجتماعّي كوميدّي حول مشاكل زوجني، 
ـــدعـــى »أمــــل«، 

ُ
حــيــث تــعــمــل دّرة، مــحــامــيــة، وت

وتـــتـــعـــرض لــلــكــثــيــر مـــن املــــواقــــف الــكــومــيــديــة 
مــع زوجــهــا الطبيب الــبــيــطــري، والـــذي ُيدعى 
»توفيق«، ويجسد الدور شريف سالمة، وهي 
في الشهور األخيرة من الحمل، مما يعرضها 

للشعور بآالم الوالدة أثناء إحدى املرافعات.

»اشتباك« لنيللي كريم
بعد عــرضــه فــي مــهــرجــان »كـــان« السينمائي 
فـــي قــســم »نـــظـــرة مــــا«، وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

انني بتأجيل 
ّ
بعد أن قام بعض الفن

طــرح أفالمهم مــن سباق مــاراثــون 
روا  قــرَّ نقضي، 

ُ
امل الفطر  عيد  أفــالم 

طــرحــهــا فـــي مـــواســـم جــــديــــدة، خـــــارج مــوســم 
ـــطـــَرح بعض 

ُ
ــاد، إذ ت ــيـ رمـــضـــان ومـــواســـم األعـ

وأغسطس/ يوليو/تمّوز  شهري  في  األفــالم 
ر عــرض بعض األفـــالم فــي عيد  آب. فيما تــقــرَّ
األضـــحـــى. وال تــوجــد أســـبـــاب واضـــحـــة حــول 
سبب عــرض هــذه األفــالم في الشهور املقبلة، 
ــعــَرض في 

ُ
 بعض هــذه األفـــالم ال تـــزال ت

َّ
إال أن

ة، وبعضها اآلخر ال يزال  دور السينما العامليَّ
 هنالك أفالما ال 

َّ
في مرحلة التصوير، كما أن

تـــزال فــي مرحلة املــونــتــاج، ولــم يــتــّم االنتهاء 
منها بشكل نهائي. هنا، نعرض مجموعة من 

األفالم، التي ستعَرض في الشهور املقبلة.

»الباب يفوت أمل« لدرّة التونسية 
عــلــى الــرغــم مــن انــتــهــاء تــصــويــر فيلم »الــبــاب 
يفوت أمــل«، منذ حوالى ثالثة شهور، وطرح 
ـــــع في 

ّ
األغـــنـــيـــة الـــدعـــائـــيـــة لــلــفــيــلــم »الـــحـــب ول

ــدرة«، والــتــي يغنيها كــل مــن ســالــي خليل  ــ الــ

يفتقُر ُمسلسل 
»نص يوم« إلى حبكة 

فرعَيّة لها مغزى

يتناول فيلم »اشتباك« 
حالة االضطراب السياسي 

في مصر

يعتمد »جحيم في 
الهند« على مجموعة 
من نجوم الصف الثاني

2223
منوعات

حــصــولــه عــلــى أي مــن الــجــوائــز، إال أن الفيلم 
املصري »اشــتــبــاك«، من بطولة كل من نيللي 
كريم وهاني عــادل، استطاع أن يكون حديث 
في  عرضه  أثــنــاء  والعربية  العاملية  الصحف 
املــهــرجــان، وتــقــرر أن يــكــون عــرضــه األول في 
مصر، يوم 27 من شهر يوليو/تّموز الجاري.

فـــي فيديو  الــتــشــويــقــي األول  ــــالن  ــرح اإلعـ وطــ
ــداث الفيلم حــول  مــّدتــه 33 ثــانــيــة. وتــــدور أحــ
ــنــــاس مــن  ــيـــالت الـــتـــي يـــهـــرب الــ ــتـــرحـ عـــربـــة الـ

خــاللــهــا إلــــى أوروبــــــــا، وتــشــبــه مــلــهــى لــيــلــّيــا، 
أشعة  مــع  الصاخبة  املوسيقى  فيه  وتختلط 
الــلــيــزر الـــخـــضـــراء. ويــظــهــر الــفــيــلــم مــحــاوالت 
 اإلنسان 

َّ
الجميع للنجاة من املــوت، وكيف أن

ــرة ال يــفــّكــر ســوى  ــيــ فـــي لــحــظــات املـــــوت األخــ
فــي إنــقــاذ نــفــســه، ويــنــســى اآلخـــريـــن. والفيلم 
يـــتـــنـــاول، مـــن جــهــة أخـــــرى، حــالــة االضـــطـــراب 
السياسي في مصر عام 2013، وهو من تأليف 
خــالــد ومــحــمــد ديــــاب مــخــرج الــفــيــلــم، وإنــتــاج 
مشترك بني فرنسا ومصر وأملانيا واإلمارات 
الفيلم داخل  أحــداث  املتحدة. وتــدور  العربية 
ــة 

َّ
ــة لـــلـــشـــرطـــة ُمــكــتــظ ــعـ ــابـ ــة تــــرحــــيــــالت تـ ــربــ عــ

وتم  واملــعــارضــني،  املؤيدين  من  باملتظاهرين 
تــصــويــر مــشــاهــد الفيلم فــي مــســاحــة ال تزيد 
أمــتــار، حيث يتفاعل عدد  الحقيقة عــن 8  فــي 
تتضمن  ــا  درامـ ضمن  الشخصيات  مــن  كبير 
والرومانسية  والــعــنــف  الــجــنــون  مــن  لحظات 

والكوميديا أيضا.

»سطو مثلث« للسبكي
ُيطَرح  أيــضــا،  يوليو/تّموز،  شهر  نفس  وفــي 
فيلم »سطو مثلث«، من بطولة أحمد السعدني 
وريهام حجاج ومحمد أسامة وبيومي فؤاد، 
والقصة من تأليف أمني جمال ومحمد محرز 
وطـــــارق الـــكـــاشـــف، وإخــــــراج يـــونـــس، وإنــتــاج 
مــحــمــد الـــســـبـــكـــي. وصـــــــّور الــســبــكــي األغــنــيــة 
الدعائية له، والتي تغنيها املطربة اللبنانية، 

ليالي عبود، »أال كوشنير«.

»الماء والخضرة والوجه الحسن«
لليلى علوي

ر كذلك عرض فيلم »املاء والخضرة والوجه  تقرَّ
الحسن«، في دور العرض في شهر أغسطس/

ــــادم، بــعــيــدًا عــــن أّي مــــواســــم رســمــيــة،  ــقـ ــ الـ آب 
وذلك بعد عودته من مهرجان »لوكارنو« في 
سويسرا. والفيلم من بطولة ليلى علوي ومنة 
شلبي وناهد السباعي وباسم سمرة، وإخراج 
ــتــــاج أحـــمـــد الــســبــكــي.  يـــســـري نــصــر الـــلـــه، وإنــ
حيث يتناول العمل حياة طّباخي األفراح في 
األريــاف، من خالل 3 طّباخني، هم ليلى علوي 

ومنة شلبي وباسم سمرة.

أفالم عيد األضحى
وبسبب استمرار تصويره حتى وقت قريب، 
ر عــرض فيلم »صابر جوجل« في موسم  تقرَّ
ــارك في  ــادم. والــفــيــلــم يـــشـ ــقــ عــيــد األضـــحـــى الــ
كــل مــن محمد رجـــب وإيــهــاب فهمي  بطولته 
وســـــارة ســـالمـــة ولــطــفــي لــبــيــب، والــقــصــة من 
تــألــيــف كـــل مـــن مــحــمــد رجــــب ومــحــمــد سمير 
مــبــروك، وإخــــراج محمد حــمــدي. وفــي موسم 
فيلم »جواب  أيضا، سيعرض  عيد األضحى، 
اعتقال« للفنان الشاب محمد رمضان، والذي 
العام، سواء  حقق نجاحات كبيرة خالل هذا 
بمسلسله »األســطــورة« الــذي عرض في شهر 
رمــضــان املــاضــي، أو بعرضه املسرحي »أهــال 
رمضان« الجاري عرضه حاليا. وتدور أحداث 
ده محمد  الفيلم حول شخصية إرهابي، ُيجسِّ
رمضان، يقع في غــرام فتاة. وفي هذا اإلطــار، 
يبرز كم التناقضات التي تحدث لشاب مجرم 
اعتاد على القتل، وكيف يتصرف عندما يقع 
في حب امرأة. وُيعَرض، أيضا، في موسم عيد 
األضــحــى الــســيــنــمــائــي، فــيــلــم »حــمــلــة فــريــزر« 
للثالثي شيكو وماجد وأحمد فهمي. ويشارك 
في الفيلم الفنانون نسرين أمني وبيومي فؤاد 
وآخــرون، وهو من إخــراج سامح عبد العزيز. 
ان 

ّ
وعلى الرغم من أن فيلم »القرد بيتكلم« للفن

عــمــرو واكــــد، كـــان مــن املــفــتــرض أن ُيــطــَرح في 
ل إلى عيد  ه تأجَّ

َّ
موسم أفالم عيد الفطر، إال أن

األضحى، لعدم االنتهاء حتى اآلن من عمليات 
ــه، والــفــيــلــم يـــشـــارك في  املـــونـــتـــاج الــخــاصــة بــ
بطولته أحمد الفيشاوي وسيد رجب وإخراج 

بيتر ميمي، ويدور حول عالم السحر.

A A

محمد كريم

اآلالف  مئات  بها  يقوم  للغاية  شاقة  رحلة 
إلــى كهف »أمــارنــاث«  الهندوس سنويا  من 
ــو وكــــشــــمــــيــــر عــلــى  ــ ــامـ ــ ــة جـ ــ ــواليــ ــ ــــدس بــ ــقــ ــ املــ
الفترة  فــي  الــهــنــديــة،  الباكستانية  الــحــدود 
مــا بــني يــونــيــو/حــزيــران وحــتــى أغسطس/ 
آب. يــقــع هـــذا الــكــهــف الـــذي صـــار مــعــبــدًا في 
مــكــان شــاهــق جـــدًا عــلــى ضــفــة نــهــر جليدي 
مترًا،   3888 ارتــفــاع  على  الهيمااليا  بجبال 
»باهالجام«.  بلدة  عبر  إليه  الــنــاس  ويصل 
ــل هـــذا املــــزار جـــزءًا ُمــهــّمــا مــن الشعائر  ُيــشــكِّ
ــال الــثــلــجــيــة  ــبـ ــجـ  الـ

ُ
ــط ــيـ ــحـ ــيـــة، وتـ ــنـــدوسـ الـــهـ

شهور  معظم  الثلوج  يه 
ّ
تغط كما  بالكهف، 

الــســنــة باستثناء فــتــرة قــصــيــرة مــن الــزمــن، 
تكون فيها األجواء سانحة لقدوم الحجيج 
ــد يــســتــطــيــع  ــ أحــ  ال 

ّ
أن الـــكـــهـــف. حـــيـــث  ــــى  إلــ

الذهاب إلى هذه القمة الرهيبة خالل األشهر 
القارسة من فصل الشتاء.

في عام 2011، زار »أمارناث« أكثر من 650 ألف 
شــخــص، قــطــعــوا رحــلــتــهــم وســـط تــضــاريــس 

ولـــكـــن مـــن الــصــعــب تــبــريــر بــــطء االيـــقـــاع في 
مسلسل »نص يــوم«، الــذي اختار له صناعه 
التي  البوليسية،  والحبكة  بوليسية،  حبكة 
ــــالم »األكــــشــــن«، تتطلب   فـــي أفـ

ً
تــنــتــشــر عـــــادة

ــتـــســـارع في  ســـرعـــة فـــي اإليــــقــــاع، وتــتــعــمــد الـ
األحــداث لتحافظ على عنصر جذب املشاهد 
وتدخله في قلب الحدث، إال أن املسلسل كان 
بطيئا للغاية، لدرجة أن بعض الحلقات خلت 
من أي حدث على مستوى الحبكة الرئيسية، 
 تلو 

ً
مما جعل املسلسل يفتقد متابعيه حلقة

األخرى، ولم تسعف الحالة الهيستيرية التي 
تقمصها، تيم حسن، بتبرير بطء اإليقاع، وال 
سيما أن التحول والتعافي األول الذي انتهى 
يوفق  لم  والنسيان،  باملغادرة  »مــيــار«  بقرار 
املشاهدون لرؤيته، ألن املخرج اكتفى بوضع 
عـــبـــارة »بـــعـــد ســـنـــة« لــيــتــرك لــلــزمــن الــغــائــب 

معالجة األمر.
املـــخـــرج للحبكات  أو  الــكــاتــب  يــلــجــأ  أحــيــانــا 
املماطلة،  املسلسل من مطب  لينقذ  الثانوية، 
وفــــي مــســلــســل »تــشــيــلــلــو« نــجــد أن الــكــاتــب، 
يــجــدد بحبكاته  أن  اســتــطــاع  نــصــيــر،  نجيب 
أبـــعـــادًا  يــعــطــي  الـــقـــصـــة، وأن  الـــثـــانـــويـــة روح 
جــــديــــدة لــلــحــكــايــة، فــحــبــكــة الـــصـــديـــقـــة الــتــي 
ــلـــني يــمــثــل أحـــدهـــمـــا الــحــب  تـــفـــاضـــل بــــني رجـ

عمر بقبوق

مـــا إن أســـدلـــت الــحــلــقــة رقــــم 30 الــســتــار على 
أغــلــب املــســلــســالت الـــدرامـــّيـــة فــي هـــذا املــوســم، 
حتى عادت معظم القنوات الفضائية لعرض 
ــيـــة.  ــنـــني املـــاضـ نــــتــــجــــت فــــي الـــسـ

ُ
مـــســـلـــســـالت أ

كانت تعرض  التي  »الجديد«،  قناة  واختارت 
في رمضان مسلسل »نص يوم« للمخرج سامر 
البرقاوي، أن تعرض مسلسل »تشيللو« الذي 
أخرجه البرقاوي في العام املاضي، بالتعامل 
تقريبا،  نفسه  والتقني  التمثيلي  الــكــادر  مــع 
مــمــا فــتــح بـــاب املــقــارنــة بــني عــمــلــي الــبــرقــاوي 
األخــيــريــن. فــالــعــمــالن يــتــقــاطــعــان فــي الــعــديــد 
فباإلضافة  املشتركة،  والــقــواســم  العوامل  مــن 
ملوضوع الكادر، نجد أن املسلسلني مأخوذان 
ــر مـــصـــدرهـــا، وال  ــ َكـ

ْ
ــذ ــ عــــن أفــــــالم أجــنــبــيــة ال ُيـ

لني املختلفة 
ّ
املمث يعيران أي اهتمام للهجات 

 كال املسلسلني يوصالن 
ّ
وال يبّررونها، كما أن

الرسالة نفسها »املال ال يشتري الحب«. ولكن، 
بــاملــقــارنــة بـــني املــســلــســلــني، نــجــد أن مسلسل 
يــوم«  »نــص  على مسلسل  يتفوق  »تشيللو«، 

بعدة نقاط، وهي:
مــن املــمــكــن تــبــريــر بـــطء االيـــقـــاع الـــدرامـــي في 
مسلسل »تشيللو« بطبيعة الحبكة الرئيسية، 
التي ترصد أثر الصدمة النفسية التي حدثت 
ترميم  كيفية  وتعالج  »آدم«،  شخصية  لــدى 
ــــذي حــــدث لــــدى شخصية  الــخــلــل الــنــفــســي الـ
»ياسمني« بعد انفصالها. باإلضافة الرتباط 
الذكية  »تــيــمــور«  بشخصية  الحبكة  خــيــوط 
كل  على  ويحصل  يخطط  فتيمور  واملتأنية، 
اعــتــبــاٍر للوقت، فالبطء في  يــريــد دون أي  مــا 
الــبــطء تحول  إن  بــل  بأسلوبه،  ر  ــرِّ ُبـ املسلسل 
مع املمثل، تيم حسن، إلى عامل جذب وإثارة. 

جبلّية صعبة، لرؤية الرواسب الثلجّية التي 
الــكــهــف، فيما يــقــوم املــريــدون  تشّكلت داخـــل 
املخلصون بالرحلة على أقدامهم في الجبال 
ــام.  الـــوعـــرة فـــي مــســيــرة تــســتــمــرُّ لــخــمــســة أيــ
عتَبر صعوبة الرحلة ومشاق السفر، جزءًا 

ُ
وت

من طقوس العبادة السنوّية.
ــه بــعــد الــعــصــور الــوســطــى، سقط  ُيــعــتــقــد، أنـ
الـــكـــهـــف فــــي طــــي الـــنـــســـيـــان، قـــبـــل أن يــعــيــد 
اكــتــشــافــه أحـــد الـــرعـــاة مـــرة أخــــرى فــي الــقــرن 
الــخــامــس عــشــر. وهــنــاك قــصــة أخـــرى تتعلق 
باكتشافه، تقول إن وادي كشمير كان غارقا 
تحت املـــاء، ثــم قــام الــقــديــس، كاشيبا موني، 
ــهــــار  ــبـــر شــــق ســلــســلــة مــــن األنــ بــتــجــفــيــفــه عـ
املــيــاه في  والــجــداول فيه. لذلك عندما جفت 
بهريجو  الــهــنــدوســي،  الــقــديــس  قـــام  املنطقة 
موني، بعمل قداس لإلله »أمارناث«، وعندما 
سمع الناس باألسطورة لهذا اإللــه، اعتبروا 
الكهف سكنا له. وجعلوه مــزارًا دينيا يأتيه 

الزّوار من كل أنحاء العالم في كل عام.
من بني هذه األعداد الغفيرة التي تقطع تلك 
ــام، يــقــضــي الــعــشــرات  املــســيــرة الــشــاقــة كـــل عــ
ــزى الــســبــب  ـــعــ ــلـــة الــــحــــج، وُيـ نــحــبــهــم فــــي رحـ
الــرئــيــســي لــذلــك إلـــى ضــعــف الــصــحــة الــعــامــة 
لبعض الــــزوار وعــجــز قــدراتــهــم الــبــدنــيــة عن 
الشاهقة في تلك األحــوال  تسلق االرتفاعات 
الــجــويــة الــســيــئــة. كــمــا يــتــوفــى بــعــضــهــم في 
حوادث طرق قبل الوصول إلى املعسكر الذي 
ــع قــبــل االنـــطـــالق للرحلة  ُيــعــد قــاعــدة الــتــجــمُّ
املــقــدســة. وفــي عــام 2012، كانت الــوفــيــات قد 
بلغت 130 شخصا، قضى منهم 88 شخصا 
فـــيـــمـــا،  قــضــى 42 نتيجة  ألســـبـــاب صــحــيــة 

حوادث الطرق.
وفيما بني عامي 1991 و1995 تم حظر الحج 

إلى الكهف بسبب مخاوف طائفية، ولكن في 
عام 1996، كانت أعداد الوافدين للمكان أكبر 
بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة 
ت العواصف  على الحظر. وفي ذلك الحني، أدَّ
في  غير موسمها،  فــي  جــاءت  التي  الثلجية 
أواخر شهر أغسطس/ آب، إلى مأساة كبيرة، 

وفـــي حني  242 حــاجــا.  راح ضحيتها  حــيــث 
تعد هذه الرحلة لكثير من األشخاص رحلة 
العمر، التي يقوم بها اإلنسان مرة واحدة في 
حياته؛ فإنها تمثل رحلة سنوية آلخرين ال 
شوقا  ويهيمون  الــطــريــق،  صعوبة  توقفهم 
لرؤية املعبد املقدس، للتبرك به. كما ُيَرى في 

مشهد الزيارة بعض ذبلت سيقانهم بسبب 
شلل األطــفــال، ومــن يــعــرجــون بــســاق واحــدة 
أتــــوا بــأجــســادهــم  تحملهم عــكــازاتــهــم، ومـــن 
النحيلة املريضة؛ وجميعهم يجتازون بحذر 
طريقا ضيقة خطيرة ترتفع آالف األقدام في 

مسيرتهم نحو الكهف.

واآلخــر يمثل املــال والسلطة، تشابه إلــى حد 
يوضح  مما  الرئيسية،  الحبكة  ظــروف  كبير 
الكاتب، وهو لعبة  الــذي استخدمه  األسلوب 
املـــرايـــا الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا شــكــســبــيــر، والــتــي 
تــعــطــي املــتــلــقــي إدراكــــــــا أعـــلـــى لــلــقــضــيــة مــن 
الـــذي يضاف  خـــالل املــقــارنــة. كــمــا أن اإلدراك 
لياسمني جــراء معرفتها بما حدث في قصة 
الحبكة  قراراتها وعلى  صديقتها يؤثر على 
»نص  فــي  نجد  ال  بينما  باملجمل.  الرئيسية 
يـــــوم« أي حــبــكــة فــرعــيــة لــهــا مـــغـــزى، وتــكــاد 
تـــكـــون حــكــايــة املــحــقــق الـــــذي يــقــتــلــه »مـــيـــار« 
مع  املتفاعلة  الوحيدة  الفرعية  الحكاية  هي 
الحدث الرئيسي، بينما نجد باقي الحبكات 
املاضي غالبا، وتسرد  للزمن  الثانوية تعود 
سردًا يقتل اإلثارة في املسلسل، لتبدو وظيفة 
الجدد،  اب 

ّ
الكت فريق  لــدى  الفرعية  الحبكات 

هـــي الـــثـــرثـــرة عـــن املــــاضــــي، فــلــيــس هـــنـــاك ما 
يــبــرر درامــيــا كــالم الــســيــدة الــتــي تتحدث عن 
خوالجها النفسية في البوسطة، كما أن قصة 
»فؤاد« التي استغرقت ثالث حلقات، ال تقدم 
أي عــبــرة لــلــمــســلــســل، ســـوى أن جــمــال نــديــن 

نجيم ال يقاوم! 
ــــن مــســلــســل  تـــمـــيـــز مـــســـلـــســـل »نــــــص يـــــــوم« عـ
عن  ي 

ّ
بالتخل األولـــى  حلقاته  فــي  »تشيللو« 

ــرافــــق مــشــاهــد  عــنــصــر الــــســــرد، الــــــذي كـــــان يــ
ــقـــة األولـــــــــى كــمــعــلــق  ــلـ ــلـــو« مـــنـــذ الـــحـ ــلـ ــيـ »تـــشـ
خارجي على الحدث، دون أن يقدم أي إضافة 
للمسلسل. بينما في مسلسل »نص يوم« فإن 
الــســرد الــــذي يــمــارســه بــطــال الــقــصــة، »مــيــار« 
ــــدث، يــبــدو  ــــحـ و»مــــيــــســــا« كــمــعــلــقــني داخــــــل الـ
يعانيان  املسلسلني  كال  أن  إال  منطقية.  أكثر 
مــن ذات األزمـــة، أزمــة الــســرد الــذي يــحــاول أن 

يضفي قيمة للمسلسل.

كهف »أمارناث« المقّدسما يميّز مسلسل »تشيللو« عن »نص يوم«
تشكل الرحلة الشاّقة 

والخطيرة، إلى كهف 
»أمارناث« المقدس 

على الحدود الهندية 
الباكستانية كل عام، 

جزءًا من طقوس الديانة 
الهندوسية

محمد جابر

ــذي صـــدر فـــي مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات،  فـــي كــتــابــه، الــ
فكرة  السعدني،  محمود  الساخر،  الكاتب  يلتقط 
تغير شكل »املضحكني« والطريقة التي ُيضِحكون 
بــهــا الــنــاس عــلــى مـــدار تــاريــخ السينما املــصــريــة. 
يتناول الكتاب كيفية االنتقال من نجيب الريحاني 
إلــى فــؤاد املهندس، ومــن النجم املــفــرد إلــى النجم 
ــواء عــلــى املـــســـرح. وكــيــف أن الـــقـــادم،  ــ ثــالثــي األضــ
دومـــــا، يــحــمــل مــضــحــكــني جـــــددًا، مـــن أمـــثـــال عـــادل 
إمـــام وســعــيــد صــالــح. مــر أكــثــر مــن ربـــع قـــرن على 
الكتاب، وما زالت السينما املصرية حتى اآلن تغير 
»مضحكيها« كــل فــتــرة، وفـــي الــســنــوات األخــيــرة، 
من  والنجومية،  القيادة  دفــة  أســمــاء  عــدة  تبادلت 
محمد هنيدي وعالء ولي الدين، إلى محمد سعد، 
مــــرورًا بــأحــمــد حــلــمــي، ووصــــواًل ألحــمــد مــكــي، كل 
واحٍد منهم كان يعتمد على شكل وطريقة معينة 
ساعدته على أن يكون على القمة، قبل أن يتراجع 
أو يــقــل اهــتــمــام الــجــمــهــور بـــه، ويـــذهـــب إلـــى نجم 
جه الجمهور نحو 

ّ
آخر. وفي العامني األخيرين، يت

كون  يتحرَّ الــذيــن  املضحكني  نــحــو  أي  املــجــمــوعــة، 
كفريق، أكثر من بحثهم عن املضحك النجم. ويمكن 
التقاط ذلك عند النظر إلى أكثر األفالم الكوميدية 
التي نجحت خالل األعوام األربعة األخيرة، لنجد 
بطولة  من  الثالثة«  العاملية  »الحرب  رأسها،  على 
الثالثي، فهمي وشيكو ومــاجــد،  و»كابنت مصر« 

عـــام 2015، ثــم »جــحــيــم فــي الــهــنــد«، الـــذي يعرض 
حاليا في دور العرض، وكالهما يعتمد على عدد 
كــبــيــر مــن نــجــوم الــصــف الــثــانــي الــذيــن يــصــعــدون 
كمجموعة إلى واجهة وقمة السينما املصرية في 

تلك اللحظة.
إيـــرادات عيد  قّمة   

َّ
احتل الهند«،  في  فيلم »جحيم 

ّباك التذاكر املصري، ووصلت إيراداته 
ُ

الفطر في ش
حتى اآلن إلى 14 مليون جنيه بعد أسبوِع عرٍض 
ــد، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود »نــجــم شــبــاك«  واحــ
ه قائٌم على بطولة جماعّية 

َّ
واحد في بطولته، ولكن

رهــم املــمــثــل،  بــني عــــدٍد كــبــيــر مــن الــفــنــانــني، يــتــصــدُّ
مــحــمــد عـــــادل إمــــــام، ولـــكـــن بــحــجــم مـــقـــارب لبقية 
الشخصيات واألبطال، الذين حققوا شهرة واسعة 
السنوات  خــالل  الثانية  األدوار  فــي  كبير  ونــجــاح 
األخــيــرة، مثل بيومي فــؤاد ومحمد ســالم وأحمد 
ــو لــيــلــة. ولـــكـــن تــلــك املــجــمــوعــة،  فــتــحــي وطـــاهـــر أبــ
ولــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، بــعــد فيلم »كــابــنت 
مصر«، يتم توظيفها برفقة املخرج، معتز التوني، 

للجمهور،  وجــاذبــة  ومختلفة  جــديــدة  حكاية  فــي 
وبطريقة تحاول استغالل كل قدراتهم الكوميدية، 
لتكون النتيجة مدهشة ونادرة في تاريخ السينما 
املصرية، حني يحتل عدد من ممثلي الصف الثاني 

واجهة املشهد وحدهم.
في املرة األولى، استغل صناع الفيلم الشغف بكرة 
الــقــدم لصنع فيلم »كــابــنت مــصــر«، بينما فــي تلك 
املرة ذهبوا إلى نقطة أبعد لها عالقة بالتصوير، 
كوميديا  تعتمد  حيث  مختلف،  آســيــوي  بلد  فــي 
الفيلم على التناقض بني الشخصيات وبني البيئة 
يــفــتــرض أن  الــتــي  بــهــا، واملــهــمــة الصعبة  املحيطة 
يــقــومــوا بــهــا )كــفــريــق قـــوات خــاصــة(، حــيــث يجب 
بعد  وأســرتــه  املــصــري  السفير  يــنــقــذوا  أن  عليهم 

اختطافهم في الهند.
الفيلم  يبنيه  الــذي  والجديد،  املختلف  العالم  هــذا 
ــدًا لــلــمــتــفــرج،  ــ ــيء جـــــــذاب جــ ــ لـــلـــكـــومـــيـــديـــا، هــــو شــ
عليها  تبنى  التي  املفارقة  إضافة  عند  خصوصا 
الــذي يتم إرساله  األحـــداث كلها، عن كــوِن الفريق 
مــع الــضــابــط آدم )محمد إمـــام( ليس فــريــق قــوات 
ــأ،  فــريــق  ــالــــخــــطــ ــار، وبــ ــيــ ــتــ خــــاصــــة، ولــــكــــن تــــم اخــ
املستحيل  ومــن  العازفني،  من  ملجموعة  موسيقي 
)املمتلئة مثل بيومي فؤاد  أن ينفذوا بأجسادهم 
أو أحمد فتحي، والضئيلة جدًا مثل محمد سالم 
ومــصــطــفــى خـــاطـــر( تــلــك املــهــمــة، وبــالــتــالــي يــكــون 
شخصياتهم  وتجهيز  تدريبهم  هو  األول  الهدف 

 من كل هذا.
ً
للمهمة، والكوميديا تنفجر فعال

عروض سينمائية تهرب من األعياد

)Getty( عام 2012، كانت الوفيات قد بلغت 130 شخصًا

محمد عادل 
إمام

مشهد من مسلسل »تشيللو« )الفيسبوك(

 )MBC( درّة

الشهور  العرض، في  الفطر، تستعُدّ دور  انتهاء جولة عرض األفالم في موسم عيد  بعد 
المقبلة، الستقبال العديد من األفالم، كفيلمي »اشتباك« و»الباب يفوت أمل«

أفالم خارج الموسم

المضحكون الجدد

فنون وكوكتيل
سينما

كوميديا

أمكنةدراما

حتى اآلن، لم يتحدد موعد 
نهائي لطرح فيلم »فوبيا« 

في دور العرض، علما 
أن تصويره انتهى منذ 

شهور. والفيلم من بطولة 
راندا البحيري وميريهان 

حسين ونهال عنبر، وإخراج 
إبرام نشأت. وهو نفس 

ما حدث مع فيلم »فين 
قلبي« الذي يعيد الفنان 
مصطفى قمر للسينما 

بعد غياب سنوات طويلة. 
ويشارك في بطولته يسرا 

اللوزي وإدوار وشيري عادل 
وإخراج إيهاب راضي، حيث 

لم يتحدد وقت نهائي 
لعرضه.

أفالم لم 
يتحدد عرضها
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ــــات مــفــتــوحــة عـــبـــر املـــكـــان  ــــى رحــ الــــقــــراء إلـ
 الـــتـــاريـــخ واملــشــاهــد 

ً
والــــزمــــان، مــســتــكــشــفــة

 أســـلـــوب 
ً
الــــحــــاضــــرة والـــــنـــــاس، مــســتــلــهــمــة

اإليطالي إيتالو كالفينو املتني عن الرحات 
واملــــــدن، فــتــرّكــب نــصــا يــجــمــع بـــني الـــذاكـــرة 
األســلــوب،  بهذا  والــتــاريــخ.  الثقافي  والنقد 
تنحت قصصا فاتنة متعّددة الطبقات عن 
األمكنة في مختلف أنحاء العالم، من دلهي 
إلـــى مــومــبــاي، ومـــن كــشــمــيــر إلـــى فلسطني 
والجزائر وقرطبة القرن الحادي عشر، ومن 

طوكيو إلى نيويورك وواشنطن.
ــنـــة املــهــّمــشــة  ــكـ ــذه األمـ ــ ــاة هـ ــرد حـــيـ ــ ــي سـ ــ وفـ
ــبـــر أعــــمــــاق  ــة عــــلــــى أمــــــرهــــــا، تـــسـ ــوبــ ــلــ ــغــ واملــ
والفقر  األمــم  وبناء  االستعمارية  الحمات 
والحروب والكفاح من أجل حقوق اإلنسان 
والبقاء يوما بعد يوم، بحساسية إنسانية 
يقول  الــســرد، كما  هــذا  يأخذنا  شاملة. وال 
الكاتب جي. م. كوتزي عن هذا الكتاب، إلى 
بالتاريخ  غنية  مـــدن  عــبــر  مضيئة  رحـــات 
ــدن فــي  ــ ــّكـــان مـ ــوتـــا لـــسـ ــقـــط، بــــل يــمــنــح صـ فـ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم يــحــاولــون العيش 

بكرامة إنسانية. هنا في رؤيتها لفلسطني، 
إلى بداية  الراهنة  اللحظة  الكاتبة  تتجاوز 
االهــتــمــام االســتــعــمــاري الــــذي هــّيــأ أرضــيــة 
 نــظــيــره 

ّ
ــن وعــــي قــــل احـــتـــالـــهـــا، وتــكــشــف عـ

بترابط أشغال املخّيلة الغربية ومواجهتها 
لفلسطني تــحــت وطــــأة مــعــتــقــدات ورغــبــات 
مع تصوير  للمكان،  توراتية  رســم خريطة 
-بــوســائــل أدبــيــة وفــنــيــة- لـــأرض كمساحة 
خالية من السّكان، مهجورة وخربة، وتراكب 
ل 

ّ
كــل هــذا مــع تــأّهــب الــقــوى الغربية للتدخ

إلى  الكبرى  التجارية  بالطرق  وهي تحدق 
الهند. واكتسبت فلسطني أهمية حيوية مع 

اكتمال حفر قناة السويس.

نصوص وتقارير مضلّلة
لة 

ّ
ترجع الكاتبة إلى نصوص وتقارير مضل

صدرت عن قناصل دول غربية، وتضّمنتها 
مقاالت عتاة الصهاينة، تقّرر )بكل صافة( 
أن فــلــســطــني مــنــذ الـــقـــرن الــســابــع املـــيـــادي 
وحـــتـــى الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر كـــانـــت أرضـــا 
خربة تحّولت إلــى صــحــراء، ولــم يكن فيها 

ما يكفي من السّكان لحراثة أرضها. 
وأمام هذا الشريط الذي بدأ بتخّيل فلسطني 
بــا ســكــان فــي كــتــابــات الــرّحــالــة تــحــت ثقل 
املعتقدات التوراتية، وصواًل إلى القول بأنه 
»ال وجود للفلسطينيني«، تتساءل الكاتبة 
ــاذا يــشــبــه أن ُيــقــال  ــ بــصــوت فــلــســطــيــنــي: »مـ
إن ال وجـــود لــك وال ألســرتــك، أو أن مــا كان 
وطنا في ذاكرة الناس الحية لم يكن بالفعل 

وطنك على اإلطاق؟«.
ــل« لــم  ــيــ ــرائــ ــة »إســ ــ تـــضـــيـــف: »يــــبــــدو أن دولــ
ثم  األرض  عــلــى  ــع  ــائـ وقـ ــة  ــامـ  إلقـ

ّ
إال تـــوجـــد 

ضح هذا كما تقول 
ّ
عرضها وإبرازها«. وات

الكاتبة  فيه  الــذي وصلت  األول  الــيــوم  منذ 
إلى فلسطني واتخذت طريقها إلى رام الله. 
ت تسمع عن املزيد 

ّ
وطيلة األيام الاحقة، ظل

من هذه الوقائع، في نابلس والقدس وبيت 
ــدن، وتــراهــا  لــحــم والــخــلــيــل وفـــي الــقــرى واملــ
الوقائع  التال. هذه  ش في منحنيات 

ّ
تعش

الــتــي يصفها اســتــطــاع للجنة  هــي ذاتــهــا 
عنوانه  فلسطني  مــع  التضامنية  بتسبرغ 
»رؤية فلسطني خال املعمار االستعماري« 
بأنها »مستعمرات ال تنتمي إلى املشهد من 
ق مامحه 

ّ
لــه، تــمــز حولها، بــل هــي معادية 

محمد األسعد

املقالة  »رأيـــت فلسطني« ربــمــا هــي 
الروائية  التاسعة األبــرز في كتاب 
ــيـــة الــهــنــديــة  ــمـ ــاديـ والـــكـــاتـــبـــة واألكـ
ــهـــاران،  املــقــيــمــة فـــي نـــيـــودلـــهـــي، غــيــتــا هـــريـ
واملــعــنــون »يــكــاد يكون وطــنــا: مــدن وأمكنة 
املـــكـــّون مــن عشر  الــكــتــاب،  أخــــرى« )2016(. 
ــو رحــــــــات حـــيـــويـــة مـــتـــرابـــطـــة  ــ مـــــقـــــاالت، هـ
تهيمن عليها موضوعة كيف ينظر الناس 
إلـــى الـــوطـــن والــحــريــة وغــيــابــهــمــا. وتــطــرح 
الذي  ما  أسئلة جوهرية معاصرة:  الكاتبة 
ــقـــرون  ــــى الـ تـــشـــتـــرك فـــيـــه مـــديـــنـــة تــنــتــمــي إلـ
الــوســطــى فــي جــنــوبــي الــهــنــد مــع واشنطن 
كشمير  مواطنو  يتصّور  وكيف  ســي؟  دي. 
الــحــريــة الــتــي يــتــوقــون إلــيــهــا؟ وملـــن تنتمي 
ــاء  ــيـ دلـــهـــي ذات الــــصــــروح الــعــظــيــمــة واألحـ
الشعبية املختبئة عمليا؟ وما الذي يصنع 
مــن مدينة أو أي مــكــان وطــنــا؟ وكــيــف يرى 

الفلسطينيون وطنهم وانتماءهم؟
وتأخذ  األســئــلــة،  هــذه  على  الكاتبة  تجيب 

تــــضــــيــــف هــــــريــــــهــــــاران بـــــروايـــــاتـــــهـــــا نــكــهــة 
ل 

ّ
جــديــدة إلـــى فــن الـــروايـــة فــي الــهــنــد، تتمث

بموضوعات مبتكرة تمتزج فيها أساطير 
الهند بوقائع حياة الناس اليومية. ويبرز 
هذا االبتكار بشكل خاّص في أول رواياتها 

»لليل ألف وجه« )1992(.
تقول إنها كتبت هــذه الــروايــة خــال إجــازة 
أمومة؛ حني وجدت نفسها مع طفل رضيع 
ومحاطة  الــحــديــث،  يبادلها  ال  ولكنه  رائـــع 
بنساء من كل املهن واملعتقدات، وفّكرت أنه 
روايــة  كــانــت  والنتيجة  الكتابة.  حــان وقــت 
نسجت فيها حــيــاة ثـــاث نــســوة مــن ثاثة 

أجيال في مدارس جنوبي الهند.
ق مشاعر 

ّ
تكشف مــســارات الــروايــة عــن تــمــز

ــوة بــــــني الـــــــتـــــــراث واملــــــعــــــاصــــــرة فــي  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
بطريقتهن  حــيــاتــهــن  تــشــكــيــل  مــحــاولــتــهــن 
الخاصة. وخال هذه املحاولة، يستحضرن 
الكبرى  الهندية  األساطير  تفسير  وُيــعــدن 
تشّكل  التي  تلك  بالسنسكريتية،  املكتوبة 
والــرامــايــانــا،  املــهــابــهــاراتــا  ــوام ملحمتي  قــ

بهدف إظهار تغّير العاقة بني الجنسني.
وفــي روايــة »حــني تسافر األحـــام« )1999(، 
الحكايات،  رواة  أّم  عالم  »غيتا«  تستكشف 
ت منذ روايتها األولى 

ّ
شهرزاد، بعد أن ظل

ــاء. تـــقـــول عـــن هــذه  ــنـــسـ مــفــتــونــة بـــأحـــام الـ
ذهني:  في  الدائر  السؤال  »كــان  املوضوعة: 
ــرزاد وهـــــي تــــروي  ــ ــهـ ــ مــــــاذا كـــانـــت تــفــعــل شـ
حكاياتها. لقد تخّيلتها في فراش السلطان. 
أين كانت تجلس أختها وتنتظر؟ أين كان 
أخوها؟ ومن هنا، توّسع املــدى وبــدأ يضّم 

غيتا هريهاران 
عند كّل زهرة برية

ترّكب الكاتبة الهندية نّصًا يجمع بين الذاكرة والنقد الثقافي والتاريخ، مستكشفًة التاريخ 
والمشاهد الحاضرة والناس. وبهذا األسلوب، تنحت قصصًا فاتنة متعّددة الطبقات عن 

األمكنة في مختلف أنحاء العالم، من دلهي إلى مومباي، ومن كشمير إلى فلسطين 
والجزائر وقرطبة القرن الحادي عشر، ومن طوكيو إلى نيويورك وواشنطن

في رواياتها، 
ترفع غيتا 

هريهاران مرآة 
في وجه 

المجتمع الهندي 
الذي ترتفع فيه 

وتيرة التزّمت، 
كما تعطي 

للنساء صوتًا في 
إعادة صياغتهن 

للتراث

تفسيرات نسوية لـ المهابهاراتا والرامايانا

رأيت فلسطين 
تساؤالت بصوت المقهورين

تمنح صوتًا لمواطني 
مدن مختلفة يحاولون 

العيش بكرامة

ماذا يشبه أن يُقال 
إّن ما كان وطنك لم يكن 

كذلك إطالقًا؟

غيتا  تكتب  وطنًا«  يكون  »يكاد  في 
بلدًا  الهند  تكون  »ربما  هــريــهــاران: 
مستقًال منذ نصف قرن تقريبًا، ولكن 
ماضي بلدنا كمستعمرة ما زال يشّكل 
إلى  ننظر  حين  وبخاصة  منظوراتنا، 
تدعى  ما  إن  العالم؛  أرجــاء  مختلف 
تأثير عميق على  الغربية ذات  النظرة 
نفكر  أننا  وحقيقة  الهندية،  النظرة 
آسيا  غرب  في  يقع  كبلد  بفلسطين 
إلى  ننظر  أننا  على  ذاتها  بحد  تؤكد 
لنا  قال  ما  زاوية  من  مختلفة  أماكن 

اآلخرون عنها«.

تجاوز المنظور االستعماري

2425
ثقافة

ممدوح عزام

ـــح الـــروائـــي فــورســتــر فــي كــتــابــه »أركــــان الـــروايـــة« الــفــرق بــن الحكاية 
ّ

وض
والحبكة بطريقة بسيطة للغاية. فالحكاية هي: مات امللك، ثم ماتت امللكة. أما 
الحبكة فهي: مات امللك، ثم ماتت امللكة حزنًا عليه. أو أن األولى هي القصة، 

والثانية هي العقدة. 
وقد تكون هذه واحدة من أكثر املسائل إثارة للحيرة، واالرتباك في الكتابة 
الــروائــيــة التي تــواجــه الكاتب الــعــربــي، والــســوري خــاصــة، الــيــوم. فضخامة 
الحدث اليومي، وتراكم املتغيرات وتنوعها واختالفها، بحيث يمكن للمتابع 
أن يرى، أو يسمع، أو يقرأ، عن األحــداث التي تتسارع من حوله في جميع 
املناطق السورية، سواء تلك التي تشهد املعارك، أو تلك التي تترقب وتشاهد. 
م أن يبرز السؤال الذي لم يجب عليه فورستر: من هو امللك هنا؟ ربما 

ّ
تحت

هو سورية نفسها، أو الثورة، أو الحياة اليومية، أو مصير األفراد، أو مصير 
الذين  الــســوريــن  مــن  اآلالف  بــدمــاء  بــات مضّرجًا  البلد  فتاريخ  الجماعة؟ 

دافعوا عن »امللك« الذي في داخلهم. 
القيم  تلك  أو عن  العادية،  أيامهم  أو عن  التي يحبونها كوطن،  عن سورية 
اإلنسانية العظيمة التي خرجوا إلى الشوارع ذات يوم، قبل خمس سنوات 
العيش  ولقمة  والكرامة  الحرية  بها:  متمسكون  أنهم  ألنفسهم  يثبتوا  كي 
الشريف. منهم من أخرج الخوف من دمه، ومنهم من أعاد تشغيله في لحمه 
امللك حقًا؟ هل  مــات  املرير: هل  السؤال  وعظامه. وهــؤالء جميعا يسألون 
ضاعت سورية من بن أيديهم؟ هل ذهب اليومي العادي البسيط املؤلف من 
شراء الخضار، والحديث مع الجارة، واملشي مساًء، وإصالح حنفية املاء...

إلى آخر ما يمكن لليومي أن يكونه؟
ثم من هي امللكة التي ماتت حزنًا؟ ربما تكون ما أضعناه في هذه السنوات 

الخمس من الحلم واألمنيات والفرص التي كان يمكن أن تتحقق. 
ولــكــن خــصــائــص الــصــراع الـــروائـــي تــرتــبــط بــشــروط الحبكة الــروائــيــة، وال 
تخضع للحوادث في الحياة الواقعية. أي أن األحداث في الرواية تتابع طبقًا 
الحياة  فــي  املــألــوفــة  املنطق  لقواعد  طبقًا  ولــيــس  الــخــاص،  منطقها  لقواعد 
اليومية. وهي مشكلة تعترض الروائي في مواجهة اليومي. كيف يمكن أن 
، تكون مخلصة لــروح ثورته، وتختلف من حيث 

ً
يبتكر ثــورة خاصة مثال

التفاصيل عن كل ما يحدث حوله؟
كما أنها تضع الروائي أمام مسؤوليات كبيرة، إذ ال يمكنه أن ينسج روايته 
دون أن يتقصى األسباب الضرورية التي أفضت إلى الحدث املعني فيها، 
أو دون أن يعرف بطريقة ما، ما هي النتائج املترتبة على السيرورة الروائية 
الذي  الــواقــع  أن  على  العالم  في  الروائين  معظم  ُيجمع  بينما  الــحــدث.  لذلك 
أساسًا  يعمل  ال  أنــه  أو  املنطقية،  لألسباب  يفتقر  ألعمالهم،  مرجعًا  يبدو 
وفق منطق األسباب والنتائج، إذ ربما كان أقرب إلى العشوائية التي تتطلب 

إعادة التنظيم. 
ح نفسها كي تكون روح الحكاية السورية. 

ّ
ثمة آالف املوضوعات التي ترش

قال الروائي  فورستر في الكتاب ذاته: »نحن جميعًا نشبه زوج شهرزاد، 
أي شهريار، في أننا نريد أن نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك«، فهل ستتمكن 

الرواية من أن تقول لنا ماذا سيحدث بعد ذلك؟

هل مات الملك؟

مشهد

فعاليات

بوحشية. ويكشف موقعها على التال مثل 
 تعيش 

ّ
قاع الصليبيني عن رغبتها في أال

ضمن املشهد بل تعلوه وتسيطر عليه«. 
هذه املستعمرات املقامة في مختلف أرجاء 
كما  تفتقر،  البحر  إلــى  النهر  مــن  فلسطني 
هــو واضـــح مــن مــشــاهــدات »غــيــتــا« ولجنة 
التاريخي  الــحــضــور  ملمس  إلــى  بتسبرغ، 

الصريح في املجتمع الفلسطيني.

مستعمرات تستنسخ نفسها
تقول الكاتبة عن هذه »الوقائع« إنها تقيم 
فوق رؤوس التال، تتسّيد على ما تحتها، 
وكــان من السهل تبّينها، ألنها من وحدات 
جـــاهـــزة الــصــنــع مــتــمــاثــلــة، وهـــنـــاك الــكــثــيــر 
أو طريق  نافذة نظرت  أي  تراها من  منها، 
إليه،  واد هبطت  أو  قت 

ّ
تــل تسل أو  اتــخــذت 

لو  كما  املستعمرات  هــذه  أشعرتها  بحيث 
أنها داخل مصفوفة. مستعمرات تستنسخ 
قطعة.  بعد  قطعة  األرض  وتلتهم  نفسها، 

بالنمو«. القصة  وبـــدأت  أكــثــر،  شخصيات 
أمــا روايــتــهــا »فــي أزمــنــة الــحــصــار« )2003(، 
ــة. قـــوامـــهـــا  ــيـ فــخــلــفــيــتــهــا واقــــعــــيــــة وشـــخـــصـ
ــا فــي  ــهــ ــداثــ ــقــــع أحــ ــاد، وتــ ــ ــهـ ــ ــطـ ــ ــمـــع واالضـ ــقـ الـ
وسط دلهي األكاديمي واألدبــي، وهو وسط 
شخصية  شخصيا.  إليها  بالنسبة  مــألــوف 
الرئيسية أستاذ تاريخ جامعي أعّد  الرواية 
القرن  من  الشاعر  »باسافانا«  عن  محاضرة 
الــثــانــي عــشــر واملــصــلــح االجــتــمــاعــي ونــاقــد 
املتطّرفون  األستاذ،  زمــاء  الطبقي.  املجتمع 
فـــي أصــولــيــتــهــم، طـــالـــبـــوا بــمــنــعــه مـــن إلــقــاء 
محاضرته بحجة أنها ال تأخذ في حسابها 
ــيـــة املــــــوروثــــــة، وتـــخـــدش  ــنـــدوسـ ــة الـــهـ ــ ــرؤيـ ــ الـ
ــاء اخـــتـــيـــار الــكــاتــبــة  ــ املـــشـــاعـــر الـــديـــنـــيـــة. وجــ
ضحايا  مــن  كضحية  بــاســافــانــا  لشخصية 
الرقابة بسبب محاولة منع عرض مسرحية 
للكاتب شيفا براكاش لأسباب ذاتها، جرت 

آنذاك.
هــــذه الــــروايــــة تــرفــع مــــرآة فـــي وجــــه املجتمع 
ــد فـــيـــه »األصــــولــــيــــة«  ــزايــ ــتــ ــنــــدي الــــــــذي تــ ــهــ الــ
املــتــزّمــتــة، وتــنــتــشــر الــكــراهــيــة وانـــعـــدام الثقة 
والرقابة. وهي حالة تصفها الكاتبة بالقول: 
ق. 

ّ
وتتمز تنهار  فوقها  نعيش  التي  »األرض 

فيها  نحن  التي  الحالة  تصف  كلمة  وأفضل 
يوما  ينكمش  »الــحــصــار«. شعبنا  كلمة  هــي 
بــعــد يــــوم«. وعـــن عـــدم محّبتها البــتــداع ميل 
هــنــدوســي رســمــي تــقــول: »يــبــدو هـــذا كــمــا لو 
دًا 

ّ
أن املرء يمكن أن يحصر مشهدًا ثقافيا معق

وغنيا في زي واحد متماثل«.
محمد...

منها، وتعزل  التال وتخرج  كانت تخترق 
ــان سحيقة.  الــقــرى الــقــائــمــة هــنــاك مــنــذ أزمــ
ــاه، واقــتــلــعــت أشــجــار  ــيــ ســـرقـــت يــنــابــيــع املــ
ــــرت حــيــاة  ــ ــتـــون، وهـــدمـــت الـــبـــيـــوت؛ دّم الـــزيـ
ــاك، وعــمــلــهــم وحــيــاتــهــم  ــنـ ــذيـــن هـ ــنـــاس الـ الـ
االجتماعية وذكرياتهم وأملهم باملستقبل.

رحــلــة هــذه الــروائــيــة الهندية إلــى فلسطني 
ــراء وبـــاحـــثـــني  ــ ــعــ ــ ــا وشــ ــابــ ــ

ّ
ــت ربــــمــــا تـــحـــفـــز كــ

ــــات فــي  ــرحـ ــ ــام بـ ــيــ ــقــ فــلــســطــيــنــيــني عـــلـــى الــ
ــا تــكــون  ــمــ ــه، وربــ ــ ــلـ ــ جـــغـــرافـــيـــة وطـــنـــهـــم وأهـ
الفلسطيني  الكاتب  إشادتها بالحديث مع 
ــــذي ســـجـــل تـــجـــوالـــه عــلــى  ــادة، الــ ــحــ ــا شــ ــ رجـ
القدمني في عدة مؤلفات )يكتب باإلنكليزية 
ومن أبرز كتبه فيها »سرحات فلسطينية«( 
إلــــى أن األرض  حـــافـــزًا إضـــافـــيـــا وتــنــبــيــهــا 
ــل يــجــب أن تــكــون  ـــّردًا، بـ ــجـ لــيــســت شــيــئــا مــ
على  ليتعّرف  للفلسطيني،  الشاغل  الشغل 
 زهرة برية وعشبة، وكل نبع وحجر، في 

ّ
كل

تال ووديان فلسطني.

مقاطعة »إسرائيل« في الهند
ــارة إلــى غيتا هــريــهــاران،  وأخــيــرًا تــجــدر اإلشــ
إلــــى جـــانـــب كــونــهــا روائـــيـــة وأكـــاديـــمـــيـــة، هي 
أيــضــا نــاشــطــة حــقــوقــيــة فــي بــادهــا وتنشط 
مــنــذ ســنــوات فــي مــجــال املــقــاطــعــة الــثــقــافــيــة لـ 
»إسرائيل« في الهند التي تشهد تطبيعا على 
بعد  الستعينيات  فــي  بــدأ  الرسمي  املستوى 
ــلـــو«. ولــدت  تــوقــيــع مــا يــســمــى بـــ »اتـــفـــاق أوسـ
هريهاران في مدينة قويمبيتوري في الهند، 
وشبت في بومبي ومانيا، وأكملت دراستها 
فــي هــاتــني املــديــنــتــني، وتخصصت فــي األدب 
فــي جامعة بومبي،  النفس  وعــلــم  اإلنــكــلــيــزي 
فنون  فــي  عــلــى درجـــة ماجستير  ثــم حصلت 
كونيكتكت  في  فيرفيلد  االتــصــال من جامعة 
األميركية.  تنقلت غيتا بني عدد من الوظائف، 
ككاتبة وباحثة، ثم كمحررة محترفة مستقلة 
واملؤسسات،  األكاديمية  املعاهد  من  عدد  في 
وبــــــــدأت بـــكـــتـــابـــة الــــــروايــــــات فــــي عـــــام 1992، 

وتستقر حاليا في نيودلهي.  

إطاللة تصويب

مهناز يوسفي

 نسيت املمات
ٌ
املوت مسافة

ــــوت مــســافــة ألعـــطـــي مــكــانــي  املـ
لكرسّي آخر

ــة وأنـــــــــا قـــيـــامـــة  ــافــ ــســ املـــــــــوت مــ
صغيرة

أقيُم نهاراٍت كثيـرة
 يوم

ّ
 كل

ً
حافية

أخطو بخطواٍت ثابتة
أنت حيٌّ بال ديباجة

والكون بقدر عينيك مفتوح
ٌ

الكون بقدر عينيك مغلق
ــافـــذة إلــى  ــنـ امــــــرأة تــنــظــرعــبــر الـ

الخارج
ــذة من  ــافـ ــنـ امــــــرأة تــنــظــر إلــــى الـ

الخارج
تــعــود ولــهــا غــّمــازة على خدها 

 بها
ٌ
والطريق ملتصقة

فأعطي شفتّي إلى ضحكتك.

 بال ديباجة
ً
كنُت حّية

املوُت في مجاورة الهواء
 يضحك في 

ً
 يحمل مظلة

ٌ
ورجل

نهاية الشارع
املوُت في غيوٍم كثيـرة

 يخطو بخطواٍت ثابتة
ُ

والرجل
كنَت جالسًا على كرسّيك

إذ املوت
»عاشق« في الشارع الثاني

وقد جاء من مكاٍن بعيد
 باملسافة

ٌ
وكانت له صلة
ويستسيغها.

)شـــــاعـــــرة إيــــرانــــيــــة ولــــــــدت فــي 
مدينة رشــت شمال إيــران سنة 
مــجــمــوعــتــني  تـــرجـــمـــت   .1999
آن  لـــــلـــــشـــــاعـــــرتـــــني  شــــــعــــــرتــــــني 
ســـكـــســـتـــون وســــــــارا تــيــســديــل، 
وصــدرت لها مجموعة شعرية 
ــنــــوان »عـــــــــزاء املــــــــــرأة« ســنــة  بــــعــ
الــفــارســيــة:  عـــن  تــرجــمــة   .2011

حمزة كوتي (

ضمن فعاليات »المهرجان الصيفي« في »دار األوبرا المصرية«، تقّدم فرقة عمدان للّيل ألف وجه
»أوبرا  في  درويــش«  سيد  »مسرح  على  يوليو  تّموز/   30 في  حفًال  )الصورة(  النور 
اإلسكندرية«. تأّسست الفرقة عام 2011 بقيادة الموسيقي، يحيى نديم، وتضّم 11 
عازفًا، يقوم بعضهم بكتابة أغانيها التي تنتقد الواقع االجتماعي والسياسي في 

البالد.

»مهرجان  فعاليات  ضمن  الجاري،  يوليو  تّموز/   19 مساء  من  الثامنة  في  ُتعرض 
الحّمامات الدولي«، مسرحية الرهيب للمخرج التونسي منير العرقي. العمل يروي 
فترة مهّمة من تاريخ تونس، حيث يقبل بطلها إبراهيم ابن األغلب مبايعة وجهاء 
الشرعي  الوريث  ابن شقيقه،  للبالد، عشية وفاة شقيقه، متجاوزًا  أميرًا  له  القيروان 

للحكم.

الجوية  النشرة  الجماعي  المعرض  بيروت،  في  سرسق«،  »متحف  في  يتواصل 
اآلن - الفن واإليكولوجيا في وقت مأزوم الذي يتناول قضايا تغيّر المناخ وكارثة 
اإليكولوجيا المستقبليّة في آخر 11700 عام في تاريخ األرض. يشارك في المعرض 
فرنجية  سامر  و  أرسانيوس  مــروة  بينهم:  من  وباحثون؛  ومعماريّون   فنّانون 

و سامي بلوجي و أورسوال بيمان و باولو تاريس، و جوانا حاجي توما.

غٍد  مساء  من  الثامنة  في  )الصورة(،  عبيدو  غدير  األردنية،  البيانو  عازفة  تقّدم 
السبت، في »المركز الثقافي الملكي« في عّمان، حفًال موسيقيًا يشمل مقطوعات 
لكل من: باخ وديبوسي وبروكوفيف، كما يقّدم عازف البيانو األردني، كريم سعيد، 

في الليلة نفسها حفًال منفردًا في المركز يتضّمن كالسيكيات موسيقية أوروبية.
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لعبة »بوكيمون غو« 
تواصل تحطيم األرقام

في ظرف وجيز أثارت لعبة »بوكيمون 
غـــو« ضــجــة عــاملــيــة، وجــعــلــت املــايــن 
مــن األشــخــاص حــول الــعــالــم يدمنون 
عــلــى لــعــبــهــا، حــيــث أظـــهـــرت الــنــتــائــج 
 SimilarWeb بــنــشــرهــا  ــامـــت  قـ ــتـــي  الـ
تكنولوجيا  فــي  متخصصة  )شــركــة 
املعلومات(، عن مدى االنتشار الواسع 
ــزايـــد على  ــتـ لــلــعــبــة واســـتـــخـــدامـــهـــا املـ
أنها  لــدرجــة  الذكية،  الهواتف  أجــهــزة 
عـــدد مستخدمي  تـــجـــاوز  اســتــطــاعــت 
تطبيقات تعد من بن أشهر تطبيقات 

الهواتف الذكية.
االنتشار  أن  إلــى  الشركة  أشـــارت  كما 
للعبة، يجعلها تتجه لتجاوز  الكبير 
شـــبـــكـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــمــــاقــــة، مــثــل 
ــة الــــعــــدد الـــيـــومـــي  ــيـ ــاحـ ــر مــــن نـ ــتـ ــويـ تـ

للمستخدمن.
هـــــذه  أن  إلـــــــــى  ــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ وأشــــــــــــــــارت 
اإلحــــــــــصــــــــــائــــــــــيــــــــــات خــــــــــاصــــــــــة فــــقــــط 
بــمــســتــخــدمــي هـــواتـــف أنــــدرويــــد، وال 
آبـــل. باإلضافة  تشمل هــواتــف شــركــة 
إلى ذلك، فإن اللعبة حاليًا غير متاحة 
في جميع الــدول، وهو ما يعني أنها 
تم  حالة  في  قياسية  نتائج  ستحقق 
تــوفــيــرهــا لــجــمــيــع أجـــهـــزة الــهــواتــف 

وجميع الدول.
أن   SimilarWeb ــة  ــركــ شــ وأضـــــافـــــت 
ــتــــخــــدام الــلــعــبــة  املــــعــــدل الـــزمـــنـــي الســ
عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة تــجــاوز معدل 
اســتــعــمــال املــســتــخــدمــن لــتــطــبــيــقــات 
شهيرة مثل إنستغرام، وسناب شات، 

وماسنجر.

اتفاق بين 
مايكروسوفت وفيسبوك

وقــعــت شــركــة مــايــكــروســوفــت اتــفــاقــًا 
مـــع فــيــســبــوك، يــتــم بــمــوجــبــه تمكن 
الــشــبــكــة االجــتــمــاعــيــة االســـتـــفـــادة من 
املكتبية  املــجــمــوعــة  تطبيقات  بــعــض 
بنظام   ،365 أوفـــيـــس  ملــايــكــروســوفــت 
الــــســــحــــابــــة اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، خـــاصـــة 
الــبــريــد  الــتــقــويــمــات، ورســـائـــل  إلدارة 

اإللكتروني.
ــلـــنـــت مـــايـــكـــروســـوفـــت عــــن اتـــفـــاق  وأعـ
الشراكة مع فيسبوك خال مؤتمرها 
»شركاء من جميع أنحاء العالم«. حيث 
ستستخدم الشبكة االجتماعية جزءًا 
مـــن الــتــطــبــيــقــات املــكــتــبــيــة الــســحــابــيــة 
عن  تفاصيل  تعرض  ولــم   .Office365
ــاق، ســـوى عـــن عـــدد 13000  ــذا االتـــفـ هـ
مــوظــف مـــن شــركــة الــفــيــســبــوك الــذيــن 

سوف يستفيدون من هذه األدوات.
ــبــــوس، مــــديــــر تــقــنــيــة  ــامــ وقـــــــال تـــيـــم كــ
املــــــعــــــلــــــومــــــات لــــــــــدى فـــــيـــــســـــبـــــوك، أن 
املـــوظـــفـــن ســــوف يقتصر  ــدام  ــتـــخـ اسـ
والبريد  التقويم  تطبيقات  على  فقط 
ــم يــتــم  ــ اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي. وإلـــــــــى ذلـــــــــك، لــ
 Skype أو   Yammer ــتـــخـــدام  اسـ ذكــــر 
لــلــشــركــات، حــيــث إن فــيــســبــوك لديها 

وسائل اتصال فورية خاصة بها.
ونــــــشــــــر ضـــــمـــــن بــــــيــــــان فـــــــي مـــــدونـــــة 
ملــايــكــروســوفــت، ذكـــر فــيــهــا كــامــبــوس 
أن فيسبوك سوف تستخدم تطبيقي 
 Microsoft الــبــيــانــي  والـــرســـم   Delve
إجـــراء  مــن  موظفيها  لتمكن   ،Graph
ــع الـــداخـــلـــيـــة  ــاريــ بــــحــــوث بــــشــــأن املــــشــ
الــحــالــيــة، وكـــذلـــك إمــكــانــيــة اســتــدعــاء 
API Office 365 من خال تطبيقاتهم 

الخاصة.

مشروع ألواح شمسية بتقنية النانو

كشفت شركة سامسونغ عن جيل جديد 
 UFS ــــوع مــــن بـــطـــاقـــات الـــتـــخـــزيـــن مــــن نـ
مــقــارنــة  أفـــضـــل،  وأداء  بــســرعــة  تــتــمــيــز 
 microSD بــبــطــاقــات الــتــخــزيــن مــن نـــوع
البطاقة  أن هذه  املستخدمة حاليًا. غير 
الجديدة ال تتوافق مع املعايير الحالية 
ملنفذ بطاقة الذاكرة في األجهزة املتوفرة 
في األســـواق، مما يحتم ضــرورة توفير 
منفذ خـــاص بــهــا فــي الــجــيــل الــقــادم من 

الهواتف الذكية. 
وأشـــــــارت بــعــض الـــتـــقـــاريـــر أن الــشــركــة 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــــي الـ ــــت فــ ــرعـ ــ الـــــكـــــوريـــــة شـ
ــهــــدف طـــرح  ــاء بــ ــركــ ــشــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــ
أجــهــزة تــحــتــوي عــلــى منفذ يــتــوافــق مع 

تصميم بطاقة التخزين الجديدة.
ــارات تـــخـــزيـــن  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــبــــطــــاقــــة بـ وتـــــأتـــــي الــ
مختلفة تتمثل في 256 و128 و64 و32 
 UFS غــيــغــيــابــايــت، حــيــث تتميز بــطــاقــة
بـــقـــراءة أســـرع خــمــس مـــرات مــقــارنــة مع 
وتــصــل  الـــحـــالـــيـــة.   MicroSD ــاقـــات  بـــطـ
إلـــى 530 ميغابايت في  الـــقـــراءة  ســرعــة 
ــاهـــي أداء  ــة تـــضـ ــي ســــرعــ ــ الـــثـــانـــيـــة، وهــ
أقراص التخزين من نوع SSD الخاصة 

بالحواسيب.

ــبـــيـــانـــات تــتــمــيــز  ومـــــن نـــاحـــيـــة كـــتـــابـــة الـ
الــبــطــاقــة بــمــعــدل كــتــابــة عــشــوائــي يبلغ 
يجعلها  مـــا  وهــــو  الــثــانــيــة،  فـــي   34000
ــقـــارنـــة مــــع بــطــاقــات  ــرة مـ ــ أســــــرع 350 مـ
MicroSD التي التتعدى سرعة كتابتها 
100 فـــي الــثــانــيــة. ولـــذلـــك ســيــكــون هــذا 
النوع من الذاكرات خيارًا جيدًا بالنسبة 
لــأشــخــاص الـــذيـــن يــقــومــون بــتــصــويــر 
 ،4K بدقة  الــجــودة  عالية  فيديو  مقاطع 

أو بتقنية الواقع االفتراضي.

تــســاهــم التقنيات الــحــديــثــة فــي تــطــويــر املــجــال الــطــبــي بشكل مــلــحــوظ، عــبــر توفير 
املريض،  أثناء عملية تشخيص  األطــبــاء، في  التي تسهل عمل  الطرق  مجموعة من 
أو عند القيام بالعمليات الجراحية. وتعتبر تقنية التنظير الداخلي من بن الطرق 
إدخـــال مناظير  مــن خــال  وذلــك  الطبي،  التصوير  فــي مجال  فترة  منذ  املستخدمة 

مباشرة إلى العضو املراد تصويره، داخل جسم اإلنسان.
جديدة  طــرق  توفير  إلــى  الباحثن  بعض  يسعى  بأملانيا  شــتــوتــغــارت  جامعة  فــي 
بشكل  مؤملة  تكون  التي  الــداخــلــي،  التنظير  تقنية  تعوض  أن  مــن شأنها  ومبتكرة، 
نسبي في بعض الحاالت، حيث تمكن الباحثون من تطوير كاميرا دقيقة، بحجم حبة 
ملح، يمكنها تصوير أعضاء اإلنسان الداخلية بعد ضخها في الجسم باستعمال 

حقنة خاصة.
وتم االعتماد على تقنية الطباعة ثاثية األبعاد لتصنيع هذه الكاميرا، حيث أشار 
املــطــلــوب، وهو  بالشكل  بعد  تتطور  لــم  الحالية  التصنيع  طــرق  أن  إلــى  الــبــاحــثــون 
األمر الذي أجبرهم على االستعانة بتقنية الطباعة ثاثية األبعاد إلنتاج عدسات 
دقيقة يمكن استخدامها في املجال الطبي، حيث ال تستغرق منهم عملية التصميم، 

والتصنيع، والتجريب سوى بضع ساعات.
وتحتوي هذه الكاميرا على ثاث عدسات تتيح لها التركيز على األشياء القريبة، 
الــكــامــيــرا 100  مــقــيــاس  يــتــعــدى  فــقــط، وال  بــمــســافــة 3 ميليمترات  الــتــي تبعد عنها 
مــيــكــرومــتــر وهـــو مــقــيــاس صغير جـــدًا، يتيح إمــكــانــيــة حقنها داخـــل أعــضــاء جسم 

اإلنسان، بما فيها الدماغ، وذلك باستعمال إبرة خاصة.
ويــطــمــح الــخــبــراء فــي أن تــســاهــم هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة فــي تــعــويــض تقنية 
التنظير الداخلي، نظرًا لقدرتها على التصوير الطبي دون أن يشعر املريض باأللم 
واإلزعاج، إال أنه من املتوقع أن تخضع هذه التقنية ملرحلة من التطوير واالختبار، 

قبل أن يتم اعتمادها من قبل األطباء.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

بطاقة تخزين جديدة من سامسونغ

كاميرا دقيقة يمكن حقنها في الجسم

ازداد  ــرة،  ــ ــيـ ــ األخـ الـــســـنـــوات  ــــال  خـ
ــتــــمــــام بـــالـــبـــحـــث عــــن مـــصـــادر  االهــ
جــديــدة لــلــطــاقــة، حــيــث بــــدأت عــدة 
في  لاستثمار  طائلة  مــيــزانــيــات  بضخ  دول 

القطاع االستراتيجي للطاقة املتجددة. 
وبما أن الطاقة الشمسية هي من أهم مصادر 
الطاقة املتجددة خال القرن القادم، فإن جهود 
ــدول تــتــوجــه لـــهـــا، وتــســتــثــمــر فـــي مختلف  ــ الــ
صورها، وترصد لها املبالغ الازمة، لتطوير 
ــة بــاســتــغــال  املـــنـــتـــجـــات والــــبــــحــــوث الـــخـــاصـ
الطاقة  الطاقة الشمسية كإحدى أهم مصادر 

البديلة للنفط والغاز.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــعــمــل فـــريـــق عــلــمــاء من 
ــلـــى مــــشــــروع إنــــتــــاج ألــــــــواح طــاقــة  تــــركــــيــــا، عـ
شمسية متطورة، ذات قدرة عالية على توليد 
للمتر  يمكن  الــنــانــو، حيث  بتقنية  الــكــهــربــاء، 
الــواحــد مــنــهــا، إنــتــاج مــا تنتجه ألــــواح طاقة 
مربع،  متر  مليون  مساحتها  تصل  شمسية، 

تقنية النانو وفيزياء 
الكم َتعدان بالكثير، حيث 

ال يزال المجال خصبًا، 
ويحتاج إلى  المزيد من 

الجهد واالكتشاف

ــا مــن الحاجة املــتــزايــدة للطاقة، 
ً
وذلـــك انــطــاق

ــادر نــظــيــفــة ومـــســـتـــدامـــة.  ويـــواصـــل  مـــن مـــصـ
الـــفـــريـــق املـــكـــون مـــن 10 مــخــتــصــن، بــرئــاســة 
أستاذ من جامعة أتاتورك، أوميد دمير، على 
ــذي يــحــمــل اســـم »الــجــيــل  تــطــويــر املـــشـــروع، الــ
الكهربائية(  إلكترودات )األقطاب  الجديد من 
مركبة نانوية من أجل خايا شمسية مزودة 
أو  اإللــكــتــرونــات  )مــثــل  الكمومية  بجسيمات 
ــــذي مولته  الـــفـــوتـــونـــات(«، والـ الــنــتــرونــات أو 
والتقنية  العلمية  لــأبــحــاث  الــتــركــيــة  الهيئة 

)توبيتاك( بنحو 344 ألف دوالر أميركي. 
وقال دمير »أن الفريق يعمل في مشروع هدفه 
الشمسية،  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  تأمن 

عبر تشكيل جيل جديد من اإللكترودات«.
وأوضـــح أنــهــم يخططون إلنــتــاج ألـــواح من 
أكسيد املعادن، املغطاة بجسيمات كمومية، 
أحجامها  تتجاوز  ال  موصلة،  شبه  كــمــواد 
حجم الذرة. وأشار إلى إمكانية تأمن توليد 
مغطاة  طــاقــة شمسية،  ألـــواح  مــن  الكهرباء 
بــجــســيــمــات الـــكـــمـــومـــيـــة، تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 
مترًا مربعًا واحــدًا، بمعدل ما تنتجه ألواح 
طاقة شمسية، تصل مساحتها 100 هكتار، 
فــي الــوقــت الــراهــن. وأضـــاف »أن هــذا النوع 
ــن املـــــــــواد، ســـــوف يــتــيــح إمـــكـــانـــيـــة إنـــتـــاج  مــ
في مساحات صغيرة، ألنها  كبير،  وتحول 
مصنوعة بتقنية النانو، وتعتبر هذه املواد 
خــايــا شمسية مــن الــجــيــل الــثــالــث، ويمكن 
ــة الـــتـــي نــحــصــل مــنــهــا  لـــنـــا خـــفـــض املـــســـاحـ

ــتــــاج، مـــن مــلــيــون مــتــر مـــربـــع، إلــى  عــلــى اإلنــ
 »حالًيا، يتم صنع 

ً
متر مربع«. وتابع قائا

ألواح الطاقة الشمسية، من مواد قائمة على 
الــتــحــويــل لديها،  الــســلــيــكــون، وتــبــلــغ نسبة 
املــصــنــوعــة بتقنية  ــواد  ــ املـ لــكــن  نــحــو %25، 

نانو، التي سنطورها، سترفع هذه النسبة 
إلــى مــا يــزيــد عــن 40%، بــاإلضــافــة إلــى أنها 
فــي مساحات  جـــًدا،  كبير  بــإنــتــاج  ستتمتع 

صغيرة جًدا«.
)األناضول(

أحمد ماء العينين

تمكن خبراء من جامعة هارفارد، في الواليات 
املتحدة األميركية، من تطوير روبوت حيوي 
قـــــادر عــلــى الـــتـــحـــرك والـــســـبـــاحـــة فـــي ســائــل 
لطريقة سباحة سمك  بشكل مشابه  خــاص 
ــراي الـــاســـع. ويــطــمــح الــعــلــمــاء املــهــتــمــون  ــ الـ
بــمــجــال الـــروبـــوتـــات الــحــيــويــة إلـــى صناعة 
روبوتات تضاهي وتحاكي الكائنات الحية 
مــيــكــانــيــكــًيــا. وقـــد تــم تصنيع الـــروبـــوت من 
عدة طبقات تحتوي على مادة السيليكون، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى هــيــكــل عــظــمــي مــصــنــوع من 
الذهب، وطبقة تحتوي على حوالى 200.000 

خلية من قلب فأر تم تعديلها وراثيًا، وقادرة 
على االنكماش عند تعريضها لضوء بطول 
موجة محددة فقط. ويتيح هذا األمر إمكانية 
التحكم بــالــروبــوت عــن بــعــد وتــحــريــكــه. وال 
يــتــعــدى مــقــاس الــــروبــــوت الــحــيــوي املبتكر 
سنتيمترًا واحـــدًا،  وبــوزن يبلغ 10 غرامات 
فقط. وقد أظهر الفيديو، الذي نشره الفريق 
الباحث على شبكة اإلنترنت، القدرة املميزة 
للروبوت على السباحة والتحرك في سائل 
خاص عند تعريضه لضوء أزرق. وال يمكن 
العيش خـــارج املختبر نظرًا  الــروبــوت  لــهــذا 
لـــضـــرورة تــوفــيــر ظــــروف خــاصــة لـــه. وأشـــار 
الباحثون إلى أن خايا الفأر ال تحتوي على 

تتم  أن  السهل  مــن  وبالتالي  مناعي،  جــهــاز 
والجراثيم.  البكتيريا  طــرف  من  مهاجمتها 
ويمكن تصنيف هذا الروبوت ضمن سالة 
السايبورغ، التي يتكون نصفها من أنسجة 
آلية  مكونات  مــن  اآلخــر  والنصف  حيوانية 
مصنوع من مواد مطاطية، تتيح له إمكانية 
الـــســـبـــاحـــة بــشــكــل يـــحـــاكـــي طـــريـــقـــة ســبــاحــة 
فِنن البحري، حيث يحفز الضوء األزرق 

ِّ
الش

ــا يــجــعــل  ــا الـــحـــيـــة عـــلـــى الـــتـــحـــرك، مــ الـــخـــايـ
الــزعــانــف تتموج وتــتــحــرك. وبــالــرغــم مــن أن 
يـــزال فــي مرحلة التطوير،   الــروبــوت ال  هــذا 
ــي مــجــال  ــدة فــ ــديــ إال أنـــــه يــعــتــبــر خـــطـــوة جــ

الروبوتات الحيوية.

روبوت حيوي من تعديل وراثي للخاليا

تطوير   جيل   جديد   من   اإللكترودات   لخاليا   شمسية   مزودة   بجسيمات   كمومية  ( األناضول) 

تمكن باحثون من جامعة بيركلي، في الواليات املتحدة األميركية، من تطوير سماعة أذن قادرة 
إلى الحاسوب، وذلــك للتحكم في بعض األجهزة.  على تحليل موجات دمــاغ اإلنسان، ونقلها 
الكهربائي  النشاط  الطرق املستخدمة لتسجيل  الدماغ من بن  أمــواج  وتعتبر تقنية تخطيط 
للدماغ على طول فروة الرأس باستخدام خوذة خاصة تدعى خوذة EEG. وأشار الباحثون إلى 
أن هذه السماعة الجديدة، سوف توفر نفس املميزات، التي تقدمها خوذة EEG، وسيساهم صغر 
استشعار  استخدام جهاز  مما سيتيح مستقبا  املستخدم،  إزعــاج  دون  في وضعها  حجمها 
EEG في األذن إلرسال األوامر، التي يمكنها  التحكم في الحاسوب، أو الطائرة بدون طيار، أو أي 
جهاز إلكتروني عن طريق تحليل إشارات الدماغ. وسيساهم هذا االختراع الجديد في تطوير 
مجال واجهة الدماغ والحاسوب، ومن املتوقع أن يسهل لأشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

طريقة التحكم في بعض األجهزة، مثل الكراسي املتحركة عن طريق التفكير فقط.

سماعة أذن لتخطيط أمواج الدماغ
ابتكار جديد

جديد
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رياضة

يترّقب الجمهور 
المغربي 
والعربي 
مواجهة 
منتظرة بين 
فريقي الكوكب 
المراكشي 
والفتح الرباطي 
المغربيين، 
وذلك في 
إطار منافسات 
المجموعة 
الثانية من 
منافسات 
دور الثمانية 
لبطولة الكأس 
الكونفيدرالية 
األفريقية لكرة 
القدم.
وستكون 
المواجهة 
المغربية هامة 
لكال الفريقين، 
ال سيما وأن 
فريق الكوكب 
المراكشي يحتل 
صدارة الترتيب بـ 
الكوكب المراكشي يدافع عن صدارة مجموعته أمام الفتح أفريقيًا (Getty)6 نقاط.

مواجهة مغربية مرتقبة

قالت اللجنة األوملبية اإليطالية إن نيكولو 
مورناتي متسابق التجديف سيغيب عن أوملبياد 

ريو بعدما أوقفته لجنة مكافحة املنشطات 
في الباد ألربع سنوات. وثبتت إيجابية عينة 

مورناتي - البالغ عمره 35 عامًا، وهو شقيق 
صاحب فضية األوملبياد كارلو مورناتي، ملادة 

أناستروزول والتي تستخدم لعاج سرطان الثدي 
وكمادة إلخفاء أثر منشطات أخرى - في السادس 

من إبريل/نيسان املاضي.

قال نادي نوريتش سيتي اإلنكليزي إنه تعاقد مع 
اإلسباني، سيرجي كانوس، العب وسط ليفربول 

ألربعة أعوام مع إمكانية التمديد لعام آخر. وشارك 
كانوس العب منتخب إسبانيا للشباب في مباراة 

واحدة بالدوري مع ليفربول، وقضى معظم املوسم 
املاضي معارًا إلى برنتفورد. ونقل موقع نوريتش 
على اإلنترنت عن كانوس قوله: »من البداية أظهر 
نوريتش اهتماما جيدا بالتعاقد معي والثقة في 

قدراتي. أنا متحمس لوجودي هنا«.

يغيب أندي موراي بطل ويمبلدون عن مواجهة 
بريطانيا أمام صربيا في دور الثمانية لكأس 

ديفيز للتنس بينما ضم ليون سميث قائد الفريق 
البريطاني الثنائي املؤلف من كايل إدموند 

وجيمس وارد لتشكيلته، وذلك لخوض مباراتي 
الفردي. وشكل موراي عاما حاسما في مساعدة 

بريطانيا في تحقيق أول انتصار لها في كأس 
ديفيز على مدار 79 عاما في نوفمبر/ تشرين 

الثاني املاضي.

مورناتي يغيب عن 
ريو إليقافه أربع سنوات 

بسبب المنشطات

نوريتش يتعاقد 
مع اإلسباني كانوس 

من ليفربول

أندي موراي
يغيب عن كأس 

ديفيز للتنس
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إيدير لم يقدم 
مستوى جيدًا مع أنتر 
لكنه أبدع في اليورو

أتلتيكو ناسيونال الكولومبي
يتأهل لنهائي ليبرتادوريس

ليبرتادوريس  لنهائي بطولة كأس  الكولومبي  أتلتيكو ناسيونال  تأهل فريق 
لكرة القدم، األعرق على مستوى األندية في أميركا الجنوبية، على حساب ساو 
باولو البرازيلي. وفاز أتلتيكو ناسيونال على ساو باولو إيابًا بهدفني لواحد 
لقاء  ليكرر ما فعله في  أتاناسيو جــيــراردوت في مدينة ميديني،  على ملعب 
الذهاب األسبوع املاضي، عندما فاز في البرازيل بهدفني نظيفني على ملعب 
مورومبي. ويبحث أتلتيكو ناسيونال عن ثاني ألقابه في الليبرتادوريس، بعد 
فوزه باللقب مرة واحدة عام 1989، بينما خسر النهائي مرة أخرى في 1995 

أمام جريميو البرازيلي.

األندية األرجنتينية تتّفق
على إقامة دوري جديد »سوبر ليغا«

اتفق العديد من مسؤولي األندية األرجنتينية على إقامة دوري جديد أطلقوا 
املعتادة،  الـــدوري  بطولة  محل  ليحل  ليغا«،  »سوبر  أو  السوبر«  »دوري  عليه 
أكــثــر مــن 70 مــســؤواًل على إقامة  وســتــشــرف عليه األنــديــة نفسها. ووافـــق 

السوبر ليغا في الوقت، الذي حصد فيه قرار الرفض صوتا واحدا.
وبناء على هذا القرار، ستتولى األندية نفسها إدارة مسابقتي الدرجة األولى 

والثانية، وهو نفس األمر الذي يحدث في دوريات إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا.

صاحب هدف البرتغال:
ال أحمل ضغينة تجاه من انتقدوني

شدد إيدر، البرتغالي من أصول غينية، وصاحب هدف تتويج منتخب بالده 
بلقبه األول في األمم األوروبية يوم األحد املاضي، على أنه ال يحمل ضغينة 
تجاه من شككوا في قدراته كالعب كرة قــدم، في الوقت الــذي هاجم فيه من 

التتويج:  له عقب  للمنتخب. وقال إيدر في أول ظهور  انتقدوا طريقة اختياره 
آراءهــم  يقولون  هــم  أي شخص.  تجاه  أحمل ضغينة  ال  مــعــذورون.  »الجميع 
هذا  تغير  ما  إذا  سعيدا  سأكون  وبالتأكيد  عنها.  التعبير  في  الحق  ولديهم 

الرأي اآلن«.
وكان إيدر، صاحب الـ28 عاما، الالعب الذي أثار الجدل األكبر بني زمالئه في 
املنتخب عندما تم اإلعالن عن اختياره لقائمة »برازيل أوروبا«، من قبل املدرب 

املخضرم، فرناندو سانتوس.

تيباس: سعيد باستمرار ميسي في الليغا اإلسبانية
تيباس،  )الليغا(، خابيير  الــقــدم  لكرة  اإلســبــانــي  الـــدوري  رابــطــة  شــدد رئيس 
على أنه ال يعتبر العب ونجم برشلونة اإلسباني، األرجنتيني ليونيل ميسي، 
مجرمًا، وذلك بعد معاقبته من قبل محكمة برشلونة بالسجن ملدة 21 شهرا 
بتهمة التهرب الضريبي، فــي الــوقــت الــذي أعــرب فيه عــن »ســعــادتــه« بـــ »عــدم 

رحيله عن الليغا ».
وقــال تيباس، خــالل حفل تقديم أحــد الــرعــاة الــجــدد: »لقد قلت من قبل حول 
قضية ميسي، ال أعتبره مجرمًا وأنا سعيد باستمراره في الليغا. ما زال هناك 

بعض الطرق التي سيسلكها الالعب وعلينا انتظار القرار األخير«.

غرناطة يضم البرازيلي غابرييل سيلفا
أعلن نادي غرناطة اإلسباني لكرة القدم ضم الظهير األيسر البرازيلي غابرييل 

سيلفا على سبيل اإلعارة من أودينيزي اإليطالي.
اإليطالي والالعب، في  النادي  االتفاق مع  وكشف غرناطة في بيان تفاصيل 

رابع صفقة يتوصل إليها استعدادا للموسم املقبل.
األكثر  الخطوط  أحــد  »تعزيز  على  العمل  عامًا(   25( ويستهدف ضم سيلفا 

ضعفا في دفاعات الفريق« األندلسي.
وكـــان الظهير األيــســر قــد تــعــاقــد مــع الــنــادي اإليــطــالــي فــي 2012 قــادمــا من 

بامليراس البرازيلي.

حسين غازي

)Getty( ناني تّوج مع البرتغال بلقب اليورو
إيــديــر لــم يــقــدم مــســتــوى جــيــدًا مــع أنــتــر لكنه 
يـــــورو 2016 لكن  انــتــهــى  الــــيــــورو.  فـــي  أبـــــدع 
تداعياته ما زالــت حتى هذه اللحظة تسيطر 
عـــلـــى حـــديـــث املـــشـــجـــعـــن واملـــــواقـــــع الــعــاملــيــة 
ووســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حيث كانت 
ــم فــي الــعــالــم طـــوال الشهر  هـــذه الــبــطــولــة األهـ
املاضي، ولكن على املستوى الرياضي كان لها 
الكثير من التأثير على بعض الالعبن، حيث 
ارتفعت أسهم البعض بعدما قدموا مستوى 
مذهال مع منتخب بالدهم، إما من خالل أداء 
ثــابــت، أو حتى هــدف رائــع خطفوا مــن خالله 
األضواء، حيث شهدت بعض املباريات أحداثًا 
ستبقى في ذاكــرة الجميع، ونبدأ من الالعب 
جـــو ألـــــن، الـــــذي لـــم يــكــن مـــســـتـــواه ثــابــتــًا في 
نــادي ليفربول وظهر بشكل سيئ في بعض 
ــدوري  ــ ــارك فـــي مــســابــقــة الـ ــ األحــــيــــان حــيــث شـ
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 17 مـــرة فقط، 
ولــم يكن ضمن خطط املــدرب األملاني يورغن 

مدريد  ريــال  مهاجم  غونزاليس،  راؤول  قــال 
ــر مـــكـــتـــب الــلــيــغــا  ــ ــديـ ــ اإلســــبــــانــــي ســـابـــقـــًا ومـ
كثيرا  إنـــه يستمتع  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  فـــي 
ــــوال، املــديــر  ــــوارديـ بــأســلــوب مــواطــنــه بــيــب غـ
الـــفـــنـــي ملــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، فــي 
الــتــدريــب، مــؤكــدًا فــي الــوقــت ذاتــــه أنـــه مقبل 
عــلــى تــحــد كــبــيــر عــنــدمــا يـــخـــوض تــجــربــتــه 
الــتــدريــبــيــة األولــــــى فـــي الـــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 

املمتاز »البريميير ليغ«.
له مع جريدة »آس«  وقــال راؤول في مقابلة 
مقبل على  »غوارديوال  الرياضية  اإلسبانية 
لـــه. لــم يتمكن مــن الــفــوز  تــحــد آخـــر بالنسبة 
ــايـــرن مـــيـــونـــخ، ولــكــن  ــدوري األبــــطــــال مـــع بـ ــ بــ
بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــريــن مـــن جــمــاهــيــر الــفــريــق 
استمتعوا  لــقــد  البوندسليغا،  أو  الــبــافــاري 
ــتــــدريــــب. وأيــــضــــا املــنــتــخــب  بــطــريــقــتــه فــــي الــ
األملـــانـــي، تــجــده فــي كثير مــن األوقــــات يتبع 

نفس طريقة لعب غوارديوال مع البايرن«.
وتـــابـــع »بــيــب يــعــيــد اكــتــشــاف نــفــســه فـــي كل 
مــوســم وفــــي كـــل شــهــر وفــــي كـــل مــــبــــاراة. أنــا 

كــلــوب، لكنه فــي يــورو 2016 انتفض وساعد 
مــنــتــخــب بــــــالده لــلــتــقــدم نـــحـــو الـــــــدور نــصــف 
النهائي، من خالل روحه القتالية العالية في 
خط الوسط، ورغم الخسارة أمام البرتغال في 
املربع الذهبي، كــان ألــن أبــرز الالعبن الذين 
الــيــورو، خاصة  ارتفعت أسهمهم خــالل شهر 
أرون رامسي وغاريث بيل  أنــه ساعد زميليه 
املــلــعــب، ومــن الناحية  بشكل كبير فــي وســط 

الدفاعية في عملية استخالص الكرات.
أما اإليطالي إيدير فكان قد بدأ املوسم بشكل 
ــــالل فــتــرة  ــا، وخــ ــبـــدوريـ ــمـ ــادي سـ ــ مــمــيــز مــــع نــ
االنـــتـــقـــاالت الــشــتــويــة أعــيــر إلـــى إنــتــر مــيــالن، 
لكنه لــم يتمكن مــن الــتــأقــلــم هــنــاك فــي الــســان 
سيرو، حيث سجل هدفًا واحدًا في 14 مباراة 
بــالــدوري اإليــطــالــي، لكن رغــم ذلــك قــام املــدرب 
أنــتــونــيــو كــونــتــي بــاســتــدعــائــه إلــــى تشكيلة 
األتـــــــــــزوري واالعــــتــــمــــاد عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
وبالفعل لــم يخيب الظن بــه وكــان فــي املوعد 

في الكثير من األحيان.
وتعتبر قصة رويسون كانو األبــرز، فمهاجم 
منتخب ويلز، والــذي كان في املوسم املاضي 

مــقــتــنــع تــمــامــا بــأنــه ســيــمــتــع جــمــاهــيــر املـــان 
عن  للحديث  راؤول  وتــطــرق  كــثــيــرا«.  سيتي 
الذهبية  الفترة  في  امللكي  الفريق  في  زميله 
ـــ«لـــوس غــاالكــتــيــكــوس«،  لــــه، والـــتـــي تــعــرف بـ
واملدير الفني الحالي له، الفرنسي زين الدين 
زيدان، حيث قال إنه لم يكن يشعر به كمدرب 

حينئذ ألنه كان قليل التواصل مع اآلخرين.
وأوضح »لم يكن يتواصل مع اآلخرين كثيرا. 
لم أكــن أشعر به كــمــدرب. في بعض األحيان 
تـــرى بــعــض الــالعــبــن يــتــحــدثــون فـــي بعض 
األمــــور الــخــاصــة بــكــرة الــقــدم وبــطــريــقــة لعب 

الفريق، ولكنه لم يكن يفعل ذلك«. 
كــان لديه هــذا األمــر بداخله،  وأردف »ولكنه 
لــه. لقد  واألمــر كــان بمثابة املرحلة بالنسبة 
تدرج في عديد من األماكن داخل ريال مدريد، 
كما أنه عمل كمساعد لكارلو أنشيلوتي. في 
النهاية لقد قرر أن يكون مدربا، وبدأ بفريق 
الناشئن ›كاستيا‹ وسنحت له الفرصة بعد 
ذلك. الجميع اآلن سعيد بما قدمه، ويمكنني 
القول اآلن إنه منذ اليوم األول له مع الفريق 
األول، اقــتــنــع بــه كــمــدرب فــي كــل مـــرة بشكل 

أكبر«. 
وعن صعوبة التدريب في الفريق امللكي، أكد 
رسمية  مباريات  في  مشاركة  األكثر  الالعب 
فــي تــاريــخ الــنــادي برصيد 741 مــبــاراة، بأن 
هناك ضغوطا كبيرة تحيط بأجواء الفريق 
ــا بـــالـــفـــوز بجميع  ــمـ ــه يـــكـــون مــطــالــبــا دائـ ألنــ
البطوالت التي يشارك فيها، فضال عن مدى 
قــدرة املــدرب في السيطرة على النجوم التي 

مع نــادي ريدينغ، قبل أن ينتهي عقده خالل 
الشهر املنصرم، سجل هدفًا مذهاًل مستخدمًا 
خدعة يوهان كرويف خالل مباراة بالده أمام 
الهدف  النهائي، هــذا  ربــع  الـــدور  فــي  بلجيكا 
جعله يرتفع ويتقدم درجات إلى األمام، وبات 
اللقطة،  تلك  نــاد بسبب  مــن  أكثر  على الئحة 
الذين  املحظوظن  الالعبن  وبالتالي هو من 
ــاٍد فـــي تــلــك الــفــتــرة. وفـــي حــال  كـــانـــوا بــــدون نــ
أردنـــــــا الـــحـــديـــث عــــن االجـــتـــهـــاد فــــي الــــيــــورو، 
ــرز،  ــ فــيــعــتــبــر مـــوســـى ســيــســوكــو الـــحـــالـــة األبــ
حيث اعتمد املدرب الفرنسي ديديه ديشامب 
بشكل كبير عليه، حتى أنــه أتــى على حساب 
كانتي الذي تألق مع ليستر سيتي في موسم 
نــــادي  مــــع  يـــلـــعـــب  ســـيـــســـوكـــو،   ،2016-2015
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد، الــــذي ســقــط إلـــى دوري 
الدرجة األولــى اإلنكليزي بعد موسم كارثي، 
لكن العــب الديكة وبــعــد يـــورو 2016، أكــد أنه 
التي  واملـــهـــارات  املــقــومــات  مــن  الكثير  يمتلك 
تسمح لــه باالنتقال إلــى نـــاٍد أكــبــر قـــادٍر على 
الذي  إلى لويس ناني،  املنافسة. أخيرًا نصل 
بات اآلن أحد أهم صفقات فالنسيا اإلسباني 
خــالل هــذا املــوســم، فنجم مانشستر يونايتد 
الــســابــق، عــاش فــتــرة مــن هبوط  وفناربخشه 
فــي املــســتــوى، لكنه فــي الـــيـــورو، وخــاصــة في 
النهائي، حمل الكثير من العبء بعد مغادرة 
رونــالــدو، وساهم في الكثير من األوقـــات في 
البقاء بأجواء اللقاء، وبالفعل كان له ما أراد 
املنتخب  اليورو على حساب  لقب  حن حقق 

الفرنسي.

يكتظ بها الفريق داخل غرف املالبس. وقال 
التي تلقى  »توجد هناك كثير من الضغوط 
عــلــى عــاتــقــك كـــمـــدرب فــضــال عـــن أنــــك يجب 
أن تــســيــطــر عــلــى جــمــيــع الــنــجــوم املــتــواجــدة 
بالفريق داخل غرف املالبس، السيما عندما 
يؤمن كل واحد منهم بأحقيته في املشاركة«.

مـــدربـــا   11 وجـــــــود  أن  ــلـــى  عـ راؤول  وشـــــــدد 
ـــ13 عـــامـــا األخـــيـــرة  ــ ــ لــتــدريــب الـــريـــال خــــالل ال
القدم،  كــرة  فــي عالم  فيه  أمــرا مبالغا  يعتبر 
السيما أن هناك منهم من كرر التجربة معه 
مـــرة أو اثــنــتــن »الــعــدد كبير جـــدًا. دائــمــا ما 
أقولها: عدد املدربن الذين تدربت معهم، كان 

أكبر من فترة تواجدي في النادي. وبعضهم 
درب الفريق في أكثر من مناسبة مثل كابيلو 
الحقيقي  العدد  أن  أعتقد  ولهذا  وكاماتشو 
للحديث عن  راؤول  وتــطــرق   .»19 أو   18 هــو 
ــه أحــدث  فــريــق أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، ال ســيــمــا أنـ
طفرة في الدوري اإلسباني والكرة في القارة 
أندية  لكبار  منافسا  أصبح  بعدما  العجوز 
الرغم من  القارة في السنوات األخــيــرة، على 
انتقاد الكثيرين له بسبب األسلوب الدفاعي 
الـــذي يلجأ لــه وعـــدم تقديم كــرة قــدم جميلة 

حسب وصفهم.
وقــال في هــذا الصدد »ال يجب أن نهدر حق 
أتلتيكو في ما قدمه خالل السنوات األخيرة. 
هـــذا فــضــال عــن أن الــفــرق الــتــي كــانــت تمتلك 
املستوى.  نفس  تقدم  لم  الكبيرة،  اإلمكانات 
أتــلــتــيــكــو لــديــه طــريــقــة خــاصــة فـــي فــهــم كــرة 
األخيرة  السنوات  في  بثمارها  وأتــت  الــقــدم، 
والــنــتــائــج تــعــكــس هــــذا. لــقــد فـــــازوا بالليغا 
وتأهلوا مرتن لنهائي دوري األبطال، فضال 
عــن فــوزهــم بـــالـــدوري األوروبـــــي عـــدة مـــرات. 
ــع عـــديـــدة لكي  ــ فــالــجــمــيــع هــنــاك لــديــهــم دوافـ

يكونوا فخورين بهذا الفريق«.
وتــابــع »كـــل فــريــق يبحث عــن الــطــريــقــة التي 
ــه. الـــفـــرق  ــ ــدافـ ــ ــل تــحــقــيــق أهـ ــ تــنــاســبــه مــــن أجـ
الكبيرة عليها تحقيق الفوز دائمًا، وهذا ما 
فعله أتلتيكو، لقد أقصى برشلونة والبايرن 
في دوري األبطال وكان على مقربة من إحراز 

اللقب«.
)إفي(

راؤول مقتنع بزيدان ومعجب بغوارديوالالعبون خرجوا بصورة إيجابية بعد يورو 2016
شهدت يورو 2016 

تألق الكثير من الالعبين 
الذين ارتفعت أسهمهم 

بشكل كبير

أبدى راؤول إعجابه 
بالمدرب غوارديوال، 

وكذلك اقتناعه
 بما يقدمه زيدان 

مع ريال مدريد

)Getty( ناني تّوج مع البرتغال بلقب اليورو

)Getty( لقطة شهيرة من مباراة الزمالك واألفريقي التونسي

حسن له مواقف مماثلة كثيرة )العربي الجديد(

)Getty( راؤول أسطورة الكرة اإلسبانية

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــقـ ــابـ ــقــــى مـــــــن مـــسـ ــبــ ــتــ ــن يــ ــ ــكـ ــ لـــــــم يـ
الدوري املصري لكرة القدم موسم 
الفريق  تحديد  سوى   2016/2015
صــاحــب املــركــز الــثــالــث مــن أجـــل املــشــاركــة في 
األهلي  حسم  أن  بعد  األفريقية  الكونفدرالية 
الــلــقــب قــبــل جــولــتــن وهـــبـــط الـــثـــالثـــي حــرس 
الـــحـــدود واتـــحـــاد الــشــرطــة وغــــزل املــحــلــة قبل 
ــاراة املــصــري  ــبــ عــــدة جــــــوالت، كــمــا لـــم تــكــن مــ
ــام غـــزل املــحــلــة الــتــي انتهت  الــبــورســعــيــدي أمـ
ــتــــالل ســـمـــوحـــة لــلــمــركــز  بـــالـــتـــعـــادل 2/2 واحــ
فــوزه على طالئع الجيش بهدف  الثالث بعد 
دون رد أهمية قصوى إذ إن املصري صاحب 

حسام
حسن

شغبه يأخذه إلى السجن

لم يكن الالعب الدولي السابق، وأحد أساطير كرة 
القدم المصرية يتوقع يومًا أن يجد نفسه خلف 
خاللها  فقد  قدم،  كرة  مباراة  بسبب  القضبان 
أعصابه وقاده تهوره إلى المحاكم مما خلّف 

رود فعل عديدة

بروفايل

املركز الرابع قد يشارك في الكونفدرالية طبقا 
للوائح إذا ما فاز األهلي أو الزمالك أوسموحة 
ببطولة كــأس مصر، أو حتى املصري نفسه، 
وهـــو وارد بــقــوة بــعــد تــأهــل األنـــديـــة األربــعــة 
إلى الدور ربع النهائي. وإذا باملباراة تتحول 
ــــارع املــــصــــري بـــعـــد صـــفـــارة  ــــشـ إلـــــى قــضــيــة الـ

حــكــم املـــبـــاراة إثـــر ركـــض حــســام حــســن خلف 
فــــرد شــرطــة يــعــمــل مـــصـــورا فـــي مــديــريــة أمــن 
ــبــــاراة في  اإلســمــاعــيــلــيــة الــتــي اســتــضــافــت املــ
عليه  واعتدائه  املسابقة  من  األخــيــرة  املرحلة 
الكاميرا  وتحطيم  والــركــل  والــضــرب  باللفظ 
التلفاز،  أمــام كاميرات  التي كانت في حوزته 
ليقوم »رقيب الشرطة« املعتدى عليه بتحرير 
محضر رسمي في الشرطة بعد إجــراء كشف 
طبي أثبت إصابته بكدمات، ليتطور األمر إلى 
بضبط  اإلسماعيلية  نيابة  مــن  قـــرار  صـــدور 
ــلـــم نــفــســه  ــار حــــســــام حـــســـن الـــــــذي سـ ــ ــــضـ وإحـ
على وعــد بتصفية األمــور وديــا والصلح مع 
األمـــور بحبسه  تــطــورت  املعتدى عليه، ولكن 
ــة الــتــحــقــيــق قــبــل إحــالــتــه  ــام عــلــى ذمـ أربــعــة أيــ
إداري  بــدر  ووليد  ومساعده حسن مصطفى 
التي  اإلسماعيلية  جنح  محكمة  إلــى  الفريق 
قد تعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة طبقا 
لــــإجــــراءات األمــنــيــة املـــشـــددة املــطــلــوبــة بعد 
التعاطف مــع عميد  مــن  ظــهــور مــوجــة كبيرة 
العــبــي الــعــالــم الــســابــق، خــاصــة مــن جماهير 
األهـــلـــي واملـــصـــري، واألخـــيـــرة نــظــمــت وقــفــات 
احــتــجــاجــيــة. وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة أودعـــت 
ــرة بــالــقــاهــرة  حـــســـام حــســن ســجــن مـــزرعـــة طــ
وآخرين  بحبسه  العامة  النيابة  لقرار  تنفيذًا 
4 أيــام، وهــو ما أصابه بصدمة شديدة إذ لم 
الــذي جعل ابنته  يكن يتوقع هــذا السيناريو 
الصغيرة تطلب اإلفــراج عنه، مما خلق حالة 
اعــتــذر عما صدر  التعاطف، خاصة وأنــه  مــن 

منه في استاد اإلسماعيلية. 
بدأت  اإلسماعيلية  استاد  أرض  على  املهزلة 
بــصــفــارة الــنــهــايــة إذ اشــتــبــك العــبــو الفريقن 
وأعــضــاء األجــهــزة الفنية واإلداريـــة بالسباب 
والــضــرب والــركــل، ونــزلــت قلة مــن الجماهير 
من املدرجات إلى أرض امللعب واشتبكت مع 
ــــل حــســام حسن  بــعــض العــبــي املــحــلــة، وواصـ
شغبه وخروجه عن النص وركض وراء رقيب 
شرطة يعمل في مديرية األمن باإلسماعيلية 
وركــلــه وحــطــم كــامــيــرا الــتــصــويــر الــتــي كانت 
فــي حــوزتــه مــبــررا ذلــك بأنه كــان يسب العبي 
املـــصـــري والـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى مــــدار الــلــقــاء، 
وهــو مــا نــفــاه املــعــتــدى عليه فــي الــوقــت الــذي 
تنتظر فيه لجنة املسابقات باالتحاد املصري 
تقرير حكم املباراة واملراقبن لتوقيع العقوبة 
ــام حـــســـن املــــديــــر الــفــنــي  ــسـ املـــنـــاســـبـــة عـــلـــى حـ
الرياضين  النقاد  رابطة  نفت  كما  للمصري، 
ونــــقــــابــــة الـــصـــحـــافـــيـــن املــــصــــريــــن أن يــكــون 
املعتدى عليه من قبل حسام يعمل صحافيا 
الذين خرجوا  املحلة  أو مصورا. وأكــد العبو 

اعتدى عليه باللفظ 
والضرب والركل وتحطيم 

الكاميرا التي معه

)Getty( مدرب مثير للجدل شغل األوساط الرياضية

من مدينة اإلسماعيلية تحت حراسة مشددة 
بــعــد تحطيم الــحــافــلــة الــخــاصــة بــهــم أنــهــم لم 
يــخــرجــوا عــن الــنــص، وإنــمــا تــعــرض بعضهم 
لالعتداء من بعض مشجعي وإداري ومدربي 

والعبي املصري.
وشــهــدت املــبــاراة تــوتــرا شــديــدا بــن الفريقن 
بسبب شائعة سرت قبلها حول إغراء محمد 
فرج عامر رئيس نادي سموحة لالعبي املحلة 
ــل الــتــعــادل حتى  ــل الـــفـــوز أو عــلــى األقــ مـــن أجـ
يحصل فريقه على املركز الثالث، إضافة إلى 
إعالنه التعاقد مع العب املصري أحمد رؤوف.
ورغم اعتذاره قررت لجنة املسابقات باالتحاد 
ــر الــفــنــي  ــقـــاف حـــســـام حــســن املـــديـ املـــصـــري إيـ

الــهــبــوط  مـــن  وأنـــقـــذه   ،2008  /  2007 مـــوســـم 
الثانية، قبل أن ينتقل في  الدرجة  إلــى دوري 
للفرنسي  خلفا  الــزمــالــك  لــتــدريــب   2009 عـــام 
املــصــري قبل  ثــم عــاد لتدريب  هنرى ميشيل، 
أن يستقيل بعد مذبحة »فبراير األسود« التي 

راح ضحيتها 72 من أولتراس أهالوي.
وأقيل حسام حسن من املصري بعد األحداث 
الــتــي شــهــدتــهــا مـــبـــاراة املــصــري أمــــام شبيبة 
بــجــايــة الــجــزائــري فــي بــطــولــة شــمــال أفريقيا 
لألندية أبطال الكؤوس بسبب اعتراضه على 
حكم الــلــقــاء وطـــرده مــن املــبــاراة الــتــي توقفت 
إللـــقـــاء مــشــجــعــي الــفــريــق الـــجـــزائـــري األلــعــاب 
النارية، كما توقفت املباراة قبل دقيقة واحدة 

للنادي املصري البورسعيدي ثالث مباريات 
لــلــســلــوك غير  وتــغــريــمــه عـــشـــرة آالف جــنــيــه 

الرياضي. 
العقوبة  مــن  املــصــري تظلمه  الـــنـــادي  وأعــلــن 
املــوقــعــة عــلــى حــســام حــســن، وأيــضــا الــغــرامــة 
التي طاولت النادي وهي 20 ألف جنيه بواقع 
عشرة آالف جنيه لنزول أحد املرافقن للنادي 
امللعب ومــحــاولــة االعــتــداء على عنصر  أرض 
من الفريق املنافس وعشرة آالف جنيه لتكرار 

نزول أحد املرافقن أرض امللعب.
التدريب  إلــى مجال  وكــان حسام حسن اتجه 
املــــصــــري  ودرب  مـــــبـــــاشـــــرة  ــه  ــ ــزالــ ــ ــتــ ــ اعــ بــــعــــد 
دوري  مــن  الــثــانــي  النصف  فــي  البورسعيدي 

توأمه  الحكم  لطرد  نهاية وقتها األصلي  من 
إبــراهــيــم مــديــرالــكــرة العــتــراضــه عــلــى الحكم، 
ولكنه لم يمتثل لقرار طرده وأظهرته لقطات 
التلفاز وهو يعتدي على الحكم الرابع قبل أن 

ينجح األمن في إخراجه من امللعب.
الشهيرة بن  »الجالبية«  مــبــاراة  كما شهدت 
واألفريقي  حسن  حسام  قيادة  تحت  الزمالك 
التونسي أحداثا مؤسفة، وأدان تقرير مراقب 
املباراة املغربي حسام حسن والعبي الزمالك 
في إثارة الجماهير باعتراضاته غير املقبولة 
علي طاقم التحكيم باإلضافة الي دخوله في 
اكثر من مشادة مع العبي األفريقي من داخل 
نــزول  إلــى  تقريره  فــي  الفنية، مشيرا  املنطقة 

الجماهير من املدرجات إلي امللعب قبل نهاية 
اللقاء بثالث دقائق بصورة عشوائية.

تــدريــب اإلسماعيلي  وأقــيــل حسام حسن مــن 
عام 2011 بسبب مشكالت مع إدارة النادي.

وكالعب، يمتلئ سجل حسام حسن بالعديد 
من وقائع الشغب سواء مع األهلي أو الزمالك 
أو املــنــتــخــب املــصــري مــمــا تــســبــب فــي إيــقــافــه 
ــرات، ولــعــل أشــهــرهــا  ــ وتــغــريــمــه مــالــيــا عـــدة مـ
واقعة إلقائه فانلة النادي األهلي على األرض، 
واعتدائه وشقيقه إبراهيم على محسن صالح 
املــصــري في  للمنتخب  األســبــق  الفني  املــديــر 
منزله، وأيــضــا االعــتــداء على رجــال األمــن في 

لبنان خالل مباراة ودية.
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حسين غازي

ــم بــــــأســــــره بــــدايــــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ يـــنـــتـــظـــر الـ
التي  دي جانيرو«،  ريــو  »أوملبياد 
أصحبت قريبة جدًا من االنطالق، 
الــكــثــيــر مـــن املــتــابــعــن يــتــرقــبــون هـــذا الــحــدث 
الــريــاضــي الــضــخــم، الــــذي ســيــضــم ريــاضــيــن 
من أنحاء العالم، ولكن هذه النسخة لن تكون 
تعيش  عــوامــل، حيث  لعدة  نظرًا  كسابقاتها، 
 األمور التي 

ّ
البرازيل الكثير من املشاكل، ولعل

كثيرة،  هناك  البالد  على  القّيمن  بــال  تشغل 
فــي املــقــدمــة يــأتــي فــيــروس زيــكــا، الـــذي تحّول 
إلى مرض مخيف دفع الكثيرين للتفكير بعدم 
الــذهــاب إلــى ريـــو، وكــذلــك الــتــهــديــدات األمنية 
الــتــي تــرافــق كــل بطولة ريــاضــيــة، إضــافــة إلى 
البالد  التي تضرب  املتالحقة  املالية  األزمــات 
وال ســيــمــا املــديــنــة الــتــي تــســتــضــيــف الــحــدث 

الكبير، إضافة إلى قضايا املنشطات.

فيروس زيكا
تداعيات فيروس زيكا أّثرت بشكل سلبي على 
الحدث املنتظر، حيث قرر العديد من النجوم 
ــعـــاب خــوفــا على  عــــدم املـــشـــاركـــة فـــي هــــذه األلـ
أنفسهم من التقاط هذه العدوى التي انتشرت 
هذا  ويعتبر  تحديدًا،  البالد  شــرق  في شمال 

خوف قبل 
انطالق ريو

باتت ساعة الصفر قريبة، فأولمبياد ريو دي جانيرو على وشك االنطالق، ولم 
الرياضي  بانتظار هذا الحدث  تعد تفصلنا عنها سوى أيام قليلة، الجميع 
والمخاوف  المشاكل  لكن  مختلفة،  وألعابًا  رياضيين  يجمع  الذي  الكبير 

األمنية والمالية والرياضية قد تؤثر على المنافسات

3031
رياضة

تقرير

ــيـــروس الـــــذي ظــهــر أول مــــرة فـــي أوغـــنـــدا  ــفـ الـ
عبر  ينتقل  إذ  للكثيرين،  مخيفا   ،1947 سنة 
البعوض، ويؤدي إلى صغر حجم الرأس عن 
شكله املعتاد ومشاكل أخرى متعلقة بالنمو.

العدوى  بهذه  أكثر من 600 شخص  وأصيب 
بشكل أكــيــد، وهــنــاك أعــــداد أكــبــر يــتــم البحث 
عنها، وترى أطراف عديدة أن إقامة األوملبياد 
ــذه األمـــــــور قــــد يــجــعــل هـــذا  ــ ــو، بـــظـــل هـ ـــ فــــي ريـ
املرض عامليا، وربما يتحّول إلى وباء ال يمكن 

السيطرة عليه، 
ــــت في  ــة الـــغـــولـــف الـــتـــي أدرجــ وتــعــتــبــر ريـــاضـ
البرنامج األوملبي ألول مرة منذ العالم 1904، 
الـــريـــاضـــة األكـــثـــر تـــأثـــرًا بــســبــب زيـــكـــا، حيث 
انــســحــب أكـــثـــر مـــن 20 العــــب غـــولـــف، بينهم 
املصنفون األربعة األوائل، على غرار جيسون 
غــــاي، وداســـــن جــونــســون وجــــــوردان سبيث 

وروري مكيلروي.

داعش واإلرهاب
اليومن  فــي  فرنسية  إعالمية  تقارير  كشفت 
املــاضــيــن أن وفــد املنتخب الــفــرنــســي، والــذي 
في  األوملــبــيــة  األلــعــاب  فــي  للمشاركة  يستعد 
ريو خالل الفترة املمتدة بن 5 و21 أغسطس/ 
آب، مهدد بعمليات إرهابية. وأكدت صحيفة 
الصادر  في عددها  الفرنسية  »ليبيراسيون« 
األربعاء صحة هذه املعلومات، والتي كشفها 
خالل  الفرنسية،  العسكرية  املخابرات  رئيس 
جلسة مغلقة مع لجنة برملانية فرنسية كانت 
تــحــقــق فــي األحـــــداث اإلرهــابــيــة الــتــي ضربت 
فرنسا عام 2015، ولم تنشر تفاصيل الجلسة 
الــتــي تــم عقدها يــوم 26 مــايــو/ أيـــار، إال يوم 

الثالثاء، على موقع البرملان.
وكـــــان الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي غــــومــــارت قـــد قــدم 
املعلومات ألعضاء  الجلسة بعض  تلك  خالل 
ــن بــيــنــهــا  ــ الـــبـــرملـــان املــكــلــفــن بــالــتــحــقــيــق، ومـ
عبر جيبوتي،  اليمن  مــن  فرنسين   7 »عـــودة 
وكانوا يخططون للقيام بأعمال إرهابية على 
ــي الــفــرنــســيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عنصر  ــ األراضــ
إرهابي كان يتواجد باألراضي الليبية وكان 

يستعد لاللتحاق بهذه املجموعة«.
وأكدت الصحيفة الفرنسية أن فريق املخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة كــــشــــف، بــالــتــنــســيــق 
مــع الــــدول الــتــي تــتــعــاون مــع فــرنــســا ملــقــاومــة 
اإلرهــاب، عن وجــود تهديدات أطلقها عنصر 
إرهابي برازيلي ينتمي إلى ما يسمى بتنظيم 
الــدولــة اإلســالمــيــة )داعــــش(، وهــذا مــا جعلهم 
يطالبون السلطات البرازيلية بضرورة وضع 
احتياطات أمنية للفود الفرنسي الذي يستعد 

للتحول إلى ريو، تفاديا ألي عمل إرهابي.
قليلة ونجاح  أيــام  منذ  الــيــورو  انتهاء  وبعد 
الــــدولــــة الــفــرنــســيــة أمـــنـــيـــا فــــي مـــنـــع أي عــمــل 
ــابــــي عــلــى املـــالعـــب ومـــنـــاطـــق املــشــجــعــن  إرهــ
الـــتـــي حــضــرهــا أكـــثـــر مـــن 4 مـــاليـــن شــخــص، 
فـــإن األنـــظـــار اآلن ســتــتــوجــه إلـــى حـــدث آخـــر، 
حـــمـــايـــة  اآلن ســــيــــكــــون  األمـــــنـــــي  فــــالــــهــــاجــــس 
البرازيلية  الــدولــة  تستفيد  وقــد  التجمعات، 
من نظيرتها الفرنسية في امللف األمني، حيث 
ستتعاون أكــثــر مــن 83 دولـــة فــي هــذا املــجــال، 
ــــى ريــــو،  ــة الــــوافــــديــــن إلـ ــلـــوقـــوف عـــلـــى ســـالمـ لـ
خــاصــة أن هــــذا الـــحـــدث يــضــم ريــاضــيــن من 
كــل بلد فــي الــعــالــم، وبــاتــت املــخــاوف أكبر في 
الفترة األخيرة، بعدما تناقلت وسائل اإلعالم 
املحلية هناك، أخبارًا مفادها أن تنظيم الدولة 
»داعــــش«، وّجــه تــهــديــدات عبر رســائــل نصية 

باللغة البرتغالية.

المنشطات والغيابات
لم يقتصر غياب بعض األسماء عن األلعاب 
ــة بـــســـبـــب املـــشـــاكـــل الـــســـابـــقـــة، لــكــن  ــيــ ــبــ األوملــ
املــنــشــطــات أطــاحــت بــالــعــديــد مــن الــنــجــوم ال 
سيما الــــروس مــنــهــم، وكــذلــك بــعــض الــعــرب، 
وربما سيؤثر ذلك على املستوى الفني لهذا 
ــان نــيــكــولــو  الـــحـــدث، فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــ

G G

الوفد الفرنسي 
سيكون مهددًا في 
األلعاب األولمبية بريو

رفع جوائز فالشينغ ميدوز إلى 46.3 مليونًا في 2016
الــبــطــوالت األربــع  املــضــرب، آخــر  لــكــرة  أعــلــن منظمو بطولة فالشينغ مــيــدوز األميركية 
الكبرى، أن نسخة 2016 ستكون األعلى من حيث الجوائز بعد أن تم رفع القيمة اإلجمالية 

إلى 46.3 مليون دوالر )71.4 مليون يورو(.
وأوضح االتحاد األميركي لكرة املضرب أن الجوائز اإلجمالية ارتفعت 4 ماليني دوالر أي 

بنسبة 10 في املئة عما كانت عليه في نسخة 2015.
وسيحصل كل من الفائز بلقب فردي الرجال والفائزة بلقب فردي السيدات على مبلغ 
3.5 ماليني دوالر. وارتفعت الجوائز في التصفيات املؤهلة للدور األول لـ 1.9 مليون دوالر 

أي بنسبة 10 في املئة أيضًا.

نيمار: ال أجيد الكتالونية ولكني أفهمها
أكـــد مــهــاجــم بــرشــلــونــة نــيــمــار دا ســيــلــفــا أنـــه ال 
يجيد الحديث باللغة الكتالونية ولكنه »يفهمها« 
بعد ثــالثــة مــواســم قضاها فــي صــفــوف الــنــادي 

الكتالوني.
مقابلة  فــي  الــبــرازيــلــي  املنتخب  مهاجم  وأوضـــح 
اللغة  استخدام  يتم  أنــه  البرازيلي  التلفزيون  مع 
اإلســبــانــيــة فــي التعامل بــني العــبــي الــبــرســا، ألن 

معظم الالعبني يتحدثونها.
وتحدث نيمار خالل املقابلة عن استعداداته مع 
املنتخب الــبــرازيــلــي ألوملــبــيــاد ريـــو وأكـــد مــجــددًا 
في  زميله  ميسي  ليونيل  باألرجنتيني  إعجابه 

الفريق الكتالوني.

مارسيلو وكارباخال يتعافيان من إصابتهما
ودانــي  مارسيلو  الــقــدم،  لكرة  اإلسباني  مدريد  ريــال  فريق  في  الدفاعي  الثنائي  تــدرب 
لبدء  الرسمي  املوعد  أيــام من  بالنادي وذلــك قبل ثالثة  الرياضية  املدينة  كارباخال في 
تدريبات الفريق امللكي استعدادًا للموسم الجديد تحت قيادة املدير الفني الفرنسي، زين 
الدين زيدان. وقال الظهير األيمن داني كارباخال في تصريحات نقلها املوقع الرسمي 
للنادي على اإلنترنت »لقد تعافيت تمامًا من اإلصابة وأتدرب في الوقت الحالي ألكون 

في قمة الجاهزية البدنية استعدادًا للموسم الجديد«.
ومن املقرر أن تنطلق فترة اإلعداد للموسم الجديد )2016-17( للفريق األول امللكي يوم 

السبت املقبل حيث سيخضع جميع الالعبني املتواجدين للفحوصات الطبية املعتادة.
تقوية  تدريبات  بإجراء بعض  يقوما  أن  قبل  العالجية  التدريبات  الثنائي بعض  وأكمل 
العضالت والجري. وبعد ذلك، ستسافر القائمة بأكملها تحت قيادة زيدان يوم 17 يوليو/

تموز الجاري إلى مدينة مونتريال الكندية لبدء جولة الفريق.
وسيشارك الفريق امللكي في الكأس الدولية لألبطال حيث سيواجه فريق باريس سان 
جيرمان الفرنسي يوم 28 من الشهر الجاري قبل أن يواجه تشيلسي اإلنكليزي بعدها 
بيومني. ثم سيواجه الريال نظيره األملاني بايرن ميونخ يوم 4 أغسطس/آب املقبل، قبل 
أن يفتتح مواجهاته الرسمية في املوسم الجديد بلقاء مواطنه إشبيلية في كأس السوبر 

األوروبي يوم 9 من الشهر ذاته.

مورينيو يضع عينه على فابريغاس
يفكر املدير الفني ملانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
اإلسباني  فــي ضــم  مورينيو،  جــوزيــه  البرتغالي 
ســيــســك فـــابـــريـــغـــاس ضــمــن مــســاعــيــه لــتــعــزيــز 
خــط وســط »الشياطني الــحــمــر«، وفــقــًا ملــا ذكرته 
أن  إلــى  الصحيفة  ــارت  وأشــ )مـــيـــرور(.  صحيفة 
»مـــو« يــرغــب فــي الــعــمــل مــجــددًا مــع فــابــريــغــاس، 
الــذي كان قد ضمه من برشلونة إلى تشيلسي 
في 2014 خالل توليه تدريب »البلوز«. وأضافت 
اإليطالي  لتشيلسي،  الجديد  املــدرب  أن  )ميرور( 
أنطونيو كونتي، يسعى لتعزيز خط وسط الفريق بعدة العبني من بينهم البلجيكي راجا 
ناينجوالن والبرتغاليان جواو ماريو وأندريه غوميش. وقالت إنه في حالة تمكن كونتي 

من تدعيم خط وسط تشيلسي، فسيسمح برحيل فابريغاس.

جانسو يقترب من االنضمام إلشبيلية
أكد رئيس نادي ساوباولو البرازيلي أوجوستو دي باروس سيلفا انتقال العبه جانسو 

من صفوف النادي، وفقًا ملا نقلته قناة )سبورت تي في( البرازيلية.
وصرح رئيس ساو باولو »جانسو سيكون خارج مخططات ساو باولو. وقال لي إنه 
سيرحل إلى النادي الذي يرغب في االنتقال له«. وأثنى على الالعب قائاًل إنه »دائمًا ما 

يتصرف بشكل جيد جدًا وساعد الفريق بكرة قدم جيدة«.
يشار إلى أن آخر عرض قدمه إشبيلية بقمية 9.5 ماليني يورو، قد تم قبوله من جانب 

ساو باولو ومجموعة )دي اي اس( التي تمتلك حقوق الالعب.

أونيل، وطلب املدرب وقتًا مستقطعًا مع بقاء 12 ثانية على 
نهاية اللقاء، ومن خالل مراوغة لزميل دونكان، بقي األخير 
وحيدًا على خط الثالث نقاط، لم يكن هو األفضل في ذلك، 
الكرة وسددها بطريقة  به كانت كبيرة، وصلته  الثقة  لكن 

رائعة، لتشتعل املدرجات بشكل هستيري.
ُعرف دونكان بطوله الفارع وقوته البدنية، وخالل مسيرته 
الخصوم  أقــوى  أمــام  الرائعة  التصديات  بالكثير من  قام 
على غرار ليبرون جيمس وآخرين، وبلغت نسبة »البلوك 
شوت« التي قام بها خالل مسيرته 3,020، بمعدل 2,2 
في املباراة الواحدة، وكان موسم 2002-2003 األفضل له 
من هذه الناحية بمعدل 2,9، وكذلك من حيث »الريباوند« 
والتمريرات الحاسمة. وصحيح أنه كان يلعب في مركز 
الهجومية  الناحية  من  الــفــارق  كــان يصنع  لكنه  متأخر، 
مستغاًل طوله، وخالل مسيرته سجل دونكان 26,496 

نقطة بمعدل 19 فــي املــبــاراة الــواحــدة، هــو مــن دون شك 
أمر رائع، خاصة أنه كان يحرز النقاط من خالل »الدانك« 
 2002-2001 موسم  ويعتبر  بقوة،  السلة  يحطم  وكأنه 
األبرز له من الناحية الهجومية حيث بلغ معدله التهديفي 
25,5 نقطة في املباراة الواحدة. وبعد قرار اعتزاله خرج 
للحديث  أنتونيو سبيرز، غريغ بوبوفيتش،  مدرب سان 
عــن الــنــجــم املــعــتــزل، وروى بــعــض األمــــور الــتــي ربــمــا ال 
الــجــمــيــع، وقـــال مــرتــديــًا قميصًا يحمل صــورة  يــعــرفــهــا 
دونكان: »هو األكثر ثباتًا على صعيد األداء، إنه أصدق 
شخص رأيــتــه فــي حياتي، لــم أكــن ألتــواجــد هنا لــوال أن 
األمـــر يتعلق بـــه، تـــدرب طيلة مــســيــرتــه، كـــان يــصــل أول 
شخص للتمارين ومن ثم يكون آخر املغادرين، وقف إلى 

جانب زمالئه دائمًا، ولم يفرق بني العٍب وآخر«.
)العربي الجديد(

النجم  جــاء قــرار تيم دونكان مفاجئًا للجميع، فقد قــرر 
السلة  التألق في مالعب  الكبير إنهاء مسيرة طويلة من 
األميركية، قدم خاللها الكثير وبات أحد أفضل الالعبني 

على مّر تاريخ دوري املحترفني هناك.
من فريق وايــت فورست انطلق دونــكــان، قبل أن يضمه 
نــادي ســان أنتونيو سبيرز في عــام 1997، هناك عاش 
لحظات رائعة ومميزة، استمر لفترة طويلة، وبات أيقونة 
للنادي وقائدًا له، عاش أفضل األوقات مع الفرنسي توني 
الثاني، قبل  باركر وآخرين، إذ قضى 19 عامًا في بيته 
أن يتوقف في عام 2016، خالل تلك الفترة تّوج باللقب 5 

مرات )1999، 2003، 2005، 2007 و2014(.
وسيبقى يذكر دائمًا تلك الثالثية التي سجلها في فينيكس 
أنتونيو سبيرز متأخرًا في  كــان فريقه ســان  يــوم  ســانــز، 
النتيجة 101-104، حينها كان يراقبه العمالق اآلخر شيكيل 

تيم دونكان

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجٍم كبير في عالم 

كرة السلة قرر 
االعتزال مؤخرًا

فيروس زيكا 
دفع الكثير من 
الرياضيين إلى 
)Getty( االنسحاب

الجهات  من  معلومة  أية  تلقيها  عدم  البرازيلية  الحكومة  أكــدت 
بعثة  ضد  إرهابية  بهجمات  للقيام  مخطط  وجود  بشأن  الفرنسية، 
سغريو  وقــال  جانيرو.  دي  ريــو  أولمبياد  في  ستشارك  التي  فرنسا، 
أتشيغون، وزير الشؤون األمنية في البرازيل، وويسلون تريزا )مدير وكالة 
لديها  ليست  المحلية  السلطات  إن  صحافي  مؤتمر  في  االستخبارات(، 
أية أخبار عن هجمات إرهابية محتملة، ولم تصلها أية معلومات في 

هذا الصدد من قبل السلطات الفرنسية المعنية.

نفي برازيلي

وجه رياضي

آخر  اإليطالي،  التجديف  رياضي  مورناتي، 
األسماء التي سقطت في هذا الفخ، وبالتالي 
تم إيقافه أربع سنوات، وهو الذي فاز خالل 
خالل  وبرونزيتن  فضيات  بثالث  مسيرته 
ــي الــفــئــات  ــطـــوالت الـــعـــالـــم فـ مــشــاركــتــه فـــي بـ
املختلفة، وآخر ميدالياته برونزية في قارب 
الـــعـــالـــم 2011  زوجـــــي دون دفــــة فـــي بــطــولــة 

دي جانيرو أزمة مالية خانقة، بسبب تزايد 
أن  البرازيلي  الشعب  ويخشى  الضغوطات، 
أن  آثــار األوملبياد سلبية، حيث يمكن  تكون 
التعليم والنقل  قــطــاعــات  يــضــرب هــذا األمـــر 
ريــو تعتمد  أن واليــة  البيئية. يذكر  واإلدارة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــعــائــدات الــضــريــبــيــة من 
األطلسي  املحيط  قبالة ساحل  النفط  حقول 

ــا الــجــانــب الـــروســـي فقد  فـــي ســلــوفــيــنــيــا، أمــ
باستثناء  املــشــاركــة،  مــن  كــامــل  بشكل  ُيمنع 
ريـــاضـــيـــة روســـيـــة واحـــــــدة، وهــــي مــتــســابــقــة 
الوثب الطويل داريا كليشينا ولكن لم يعرف 
بــعــد أي قــمــيــص ســـتـــرتـــدي، وكـــذلـــك طــاولــت 
ــافـــات نــجــومــا مـــن روســيــا  ــقـ الــعــقــوبــات واإليـ
ــة ريــو  الــبــيــضــاء وقــازاخــســتــان. تــعــيــش واليــ

البرازيل، وبسبب تراجع سعر  جنوب شرق 
فــي خسائر  األمــر  العاملي تسبب هــذا  النفط 
القـــتـــصـــاد املـــديـــنـــة، وتـــفـــاقـــم الـــوضـــع بسبب 
فــضــيــحــة الــفــســاد الــضــخــمــة الــتــي اجــتــاحــت 
شـــركـــة الــنــفــط املــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة فـــي الــبــالد 
»بيتروباس« وتورط عدد من وزراء الحكومة 

في مزاعم رشوة.

كشف العب التنس اإلسباني إنييغو ثربانتس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل 
على  فــوزه  بعد  املراهنني،  أحــد  قبل  من  بالقتل  لتهديد  تعرضه  تويتر،  في  االجتماعي 

األملاني ألكسندر رفيريف خالل مباريات بطولة هامبورغ األملانية للتنس.
ويــبــدو أن املـــراهـــن كـــان قــد وضـــع أمـــوالـــه عــلــى الــالعــب األملـــانـــي إذ لــم يــكــن يــتــوقــع فــوز 
ثيربانتس، وقام األخير بنشر صورتني من بعض التغريدات، وعّلق ثيربانتس على هذا 
األمر الغريب جدًا بالقول على تويتر: »تعودنا على تلقي تهديدات ورسائل من هذا النوع 

حني نخسر، ولكن حتى حني أنتصر أضطر إلى قراءة هذا«.

صورة في خبر

تهديد بالقتل
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تيارت الجزائرية
الحصان ينافس السيارات الحديثة

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــان  ــون الـــحـــصـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــمـــي الـ يـــسـ
ــه الــفــتــى  ــهـــون بــ ــّبـ »الـــــــَعـــــــْود«، ويـــشـ
»العودة«  وأنثاه  والنشيط،  القوي 
الــقــوام  ذات  الجميلة  الفتاة  بها  ويشّبهون 
الــرشــيــق. ودخــــل الــحــصــان إلـــى الــنــصــوص 
مثلما دخل إلى النفوس، فتغنى به الشعراء 
الــشــعــبــيــون قــديــمــا وحــديــثــا، إذ الــســائــد أن 
املرأة تغار من فرس زوجها، ألنها تنافسها 

في اهتمامه.
يروي الحاج، مكي شيهب، من قبيلة »أوالد 
جــحــيــش«، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الفتى 
الـــــذي ُيـــاحـــظ عــلــيــه إهـــمـــال فـــرســـه، ُيــقــابــل 
بالصدود حني يتقدم لخطبة إحداهن. »كان 
الرجل يخّصص لفرسه ركنا ملحقا بالبيت 
مباشرة، وكان أكبر انتقام يطاوله أن تسرق 

منه، إذ يعتبره الناس قد فّرط في شرفه«.
تــتــنــافــس الــجــهــات األربـــــع فـــي الـــجـــزائـــر في 
ــة بــيــنــهــا وبـــني  ــعـــاقـ ــاظ عـــلـــى هـــــذه الـ ــفـ ــحـ الـ
الحصان من السالتني، البربرية التي يقول 
علماء املــتــحــجــرات إنــهــا تــعــود إلــى الخيول 
الـــبـــريـــة الــنــاجــيــة مـــن الـــعـــصـــور الــجــلــيــديــة، 
يـــتـــراوح طـــول الــحــصــان منها مــا بــني 1.55 
و500   400 ــــني  بـ ــا  ــ مـ ووزنـــــــــه  ــر،  ــتــ مــ و1.60 
كــلــغ، ويــتــمــيــز بــاســتــقــامــة الــظــهــر والــســرعــة 

من مشاهد عروض الفروسية في الجزائر )حمزة بومقواس(

والشجاعة والتحّمل، والسالة العربية التي 
دخــلــت الــبــاد مــع دخـــول املسلمني مــن شبه 
الجزيرة العربية، في القرن الثامن، ويتميز 
الحصان منها بنحافة الرأس وطول الرقبة 

واتساع املنخرين والعينني وارتفاع الذيل.
الغربي،  الشمال  في  تيارت،  منطقة  أن  غير 
التي كانت عاصمة للدولة الرستمية ما بني 
776 و909 ميادية، وكتب فيها بن خلدون 
شطرًا من مقدمته الشهيرة، تأتي في صدارة 
املناطق الجزائرية املولعة بالخيول العربية 
والــبــربــريــة، تــربــيــة وبــيــعــا وشـــــراًء وســبــاقــا 

وطقوسا.
ــقــــول قـــــــادة دّحــــــــو، الــــبــــاحــــث فــــي الــثــقــافــة  يــ
الــشــعــبــيــة، لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن عــاقــة 
ــارت، قد  ــيـ الــجــزائــريــني بــالــحــصــان خــــارج تـ
في  املشاركة  أو  التجارة  أو  للمزاج  تخضع 
تــظــاهــرات فــنــيــة، كــمــا أنــهــا مــرتــبــطــة بــأســر 

معينة، لكنها في تيارت تخضع للوراثة.
بالقول:  العميقة  العاقة  هــذه  دحــو  ويــبــرر 
ــنـــاك عـــوامـــل مــوضــوعــيــة كــثــيــرة جعلت  »هـ
الجيل الجديد في املنطقة، ال يمارس قطيعة 
الخيول، مثلما حــدث في مناطق  ثقافة  مع 
ــرره مــــن عـــقـــدة الــنــقــص،  أخـــــــرى، مــنــهــا تــــحــ
ــــدام الــشــخــصــيــات الــــوازنــــة، في  مـــن خـــال إقـ
السياسة والفن والرياضة جزائريا وعامليا، 
عــلــى شـــراء الــحــصــان الــتــيــارتــي، والــتــبــاهــي 

بامتاكه وإهــدائــه«. ويــؤكــد: »أعــرف شبابا 
ــيــــارة مـــارســـيـــدس  ــــروا بــــني ســ ــا، لــــو خــــيِّ ــنـ هـ
أصيل، الختاروا  بربري  أو  عربي  وحصان 

الحصان«.
الــنــاشــط، فتحي كــافــي، إن  مــن جهته، يقول 
ُيــوّرط في األشغال  الحصان في املنطقة، ال 
الــشــاقــة، مــن حــرث ودرس وحمل لألغراض 
الثقيلة، بل يختص بالفنتازيا والظهور في 

املناسبات السعيدة.
يذكر بعض هذه املناسبات: »العرس حيث 
تفضل عائات حمل العروس على حصان 
يــرافــق  بـــأن  فـــرس، فيما تكتفي أخـــرى  أو 
مــوكــب الــفــرســان الــذيــن ُيــســّمــون الخيالة 
موكب الــعــروس، و»الــوعــدة« وهــي تجمع 
ســنــوي ألتـــبـــاع طــريــقــة صــوفــيــة مـــا، عند 
ضــريــح مــؤســس الــطــريــقــة، واملــهــرجــانــات 
مــثــل »مـــهـــرجـــان الــــخــــروف«، و»مـــهـــرجـــان 
الحصان« نفسه، حيث يشارك فيه حوالى 

700 فارس من الداخل والخارج«.
كّرست  بالحصان،  املتميزة  العاقة  هــذه 
تجارات ذات صلة، عادة ما تتوارثها أسر 
معينة عبر الزمن، مثل لوازم الحصان من 
ألجمة وسروج، ولوازم الفارس من حقائب 
 26 أسامة،  يقول  تقليدية.  وألبسة  جلدية 
سنة، إنه تعلم صناعة السروج عن جده، 
منذ أن كان عمره سبعة عشر عاما، وهو 

ال يشعر بأية عقدة من ذلك، بل إنه ينافس 
في املدخول مصلحي أرائك السيارات. 

وعــــلــــى غــــــــرار عــــالــــم الـــــســـــيـــــارات، يــتــوفــر 
عــالــم الــخــيــول فــي تــيــارت، على سماسرة 
مخلوف،  الحاج  منهم  التقينا  ووســطــاء، 
1940، ويعرف بـ »خو العود«، ألنه ارتبط 
بــتــجــارة الــخــيــول مــنــذ عـــام 1965. يــقــول: 
ــنـــت فــــي الـــبـــدايـــة مــخــتــصــا فــــي خــيــول  »كـ
ــادرة  ــنــ ــد الــ الـــســـبـــاق، أعــــــرف نـــقـــاط تــــواجــ
منها، ليس في تيارت فقط، بل في الغرب 
الــجــزائــري أيــضــا، وأعــمــارهــا وســاالتــهــا 
)الــغــازي( و)سفلة( و)سيدي جابر(.  مثل 
»ثــم تخصصت منذ عــام 1987  ويضيف: 
الحدائق  لحيوانات  املوجهة  الخيول  في 

ومحات الجزارين«.
يسمي هـــواة الــخــيــول فــي الــعــالــم، منطقة 
تــيــارت بـــ »جــنــة الــحــصــان«، لــيــس بسبب 
بــل لتوفرها على  فــقــط،  بــه  ولــع إنسانها 
األحصنة  لتربية  نموذجية  حظيرة  أكبر 
في أفريقيا، وأول مختبر عربي للمزاوجة 
أيضا،  والبربرية  العربية  السالتني  بني 
هي »حظيرة شاشاوة« التي تنطلق منها 

فعاليات »الصالون الوطني للفرس«.
الفرنسية  التي أنجزتها اإلدارة  الحظيرة 
عام  لـــدواع عسكرية، وصنفت   1877 عــام 
1995 تــراثــا وطــنــيــا، تــتــربــع عــلــى مساحة 
تـــقـــدر بــــــ876 هـــكـــتـــارًا، وتــنــتــج ســنــويــا ما 
ــا، يـــوّجـــه بــعــضــهــا إلــى  ــ بـــني 55 و65 رأســ
الرئاسة  ومؤسستي  الجمهوري  الحرس 
والــحــكــومــة لــــإهــــداءات الــديــبــلــومــاســيــة، 
وبعضها يباع لدول مثل سورية ولبنان 
وســويــســرا وفــرنــســا وإيطاليا والــبــرازيــل 
التي اشترت عام 2005 تسعة رؤوس، تّوج 
الاتينية  أميركا  بلقب   2008 عــام  أحدها 

في سباقات التحّمل. 

تعرف منطقة تيارت 
»جنة الحصان«،  بـ
ليس بسبب ولع 

إنسانها به فقط، بل 
لتوفرها على أكبر 
حظيرة نموذجية 

لتربية األحصنة في 
أفريقيا.

■ ■ ■
تحتضن أول مختبر 
عربي للمزاوجة بني 
الساللتني العربية 

والبربرية.

■ ■ ■
الحظيرة أنجزتها 

اإلدارة الفرنسية عام 
1877 لدواع عسكرية، 
وصنفت عام 1995 
تراثًا وطنيًا، تتربع 
على مساحة تقدر 

بـ876 هكتارًا.

باختصار

السعيدة، ويشكل  العائلة، يشارك في يومياتها ومناسباتها  أن يكون عضوًا في  الجزائرية  تيارت  الحصان في منطقة  يكاد 
أفضل هدية تقّدم للشخصيات الوازنة التي تزور البالد

هوامش

معن البياري

لم يفعلها أحٌد، فيما أكاد أجزم، قبل الروائي والقاص 
إلياس فــركــوح، في جــديــِده »رسائلنا ليست  األردنـــي، 
مكاتيب« )دار أزمنة ومنشورات مجاز، عّمان، 2016(، 
لم يسبقه غيره في ما صنع... بادر إلى نشر رسائل 
صديقه الروائي األردني الراحل، مؤنس الرّزاز، إليه )بني 
عامي 1976 و1981( من بغداد وواشنطن وبيرمنغهام 
وبيروت، مع نشر ردوٍد عليها حديثة، كتبها بني 2013 
و2015، فلم يقرأها مؤنس الذي توفي في عام 2002 
لــيــس من  التوثيقي  الــبــعــد  أن  مــا يعني  عــن 51 عــامــًا. 
 مستجدٌّ 

ٌ
أغراض هذا الكتاب، املفاجئ ربما. ثّمة ارتحال

إلى أزمنة تلك الرسائل، في لحظٍة راهنة، تقع على الذي 
السنوات. يتوازى فيه  جرى وطــرأ وتغّير في كل هذه 
ــذات وأحـــالم املــاضــي. ليس ثّمة  ــر مــع مــراجــعــة الـ

ّ
الــتــذك

 من الحنني، وال ثناٌء على »زمٍن جميل« 
ٌ
جرعاٌت ظاهرة

نفسه  إلــيــاس  ُينّصب  ال  نفسه،  الــوقــت  وفــي  انقضى. 
 
ً
حكيمًا بأثر رجعي. ما يفعله أنه يكتب نصوصًا أدبية

أحيانًا،  لتبدو،  كاتَبها،  مناوشتها  فــي   
ً
قلقة فحسب، 

ب فيها كأنه 
َ
أنها ليست إلى مؤنس الرزاز، والذي ُيخاط

سيقرأها بعد قليل، وإنما إلى إلياس نفسه الذي أعطى 

أنها  الكتاب،  تقديمه  فــي  بإيضاحه  لقارئها،  مفتاحًا 
»انفلتت من زمن مثيراتها األول. خرجت منه لتتحّرر 

وتفتح أفقًا جديدًا، هو زمنها هي«.  
تــجــول الــرســائــل، غير املتبادلة فــي وصـــٍف جــائــٍز لها، 
على غير شــأٍن في القصة والــروايــة والكتابة والقراءة، 
وفيها الوفير من الشخصّي الخاص، والغزير من العام، 
السياسي العربي، بل والعروبي و»البعثي« و»القومي« 
إْن شــئــنــا. ثــّمــة أحــــالم شـــاّبـــني صــديــقــنْي، تــعــّرفــا إلــى 
في  دراستيهما  في  معًا  بعضهما في 1967، وعاشا 
ومتغيراٍت  تــحــوالٍت  مع  مداركهما  واشتبكت  بــيــروت، 
الذاتية  وأشواقهما  تطلعاتهما  لهما  وكانت  قّدامهما، 
الشخصية، واختبرا قناعاٍت في األدب والكتابة، وأرادا 
لم يكن مزاج  أن يكونا جديدْين وطليعّيني وتقدمّيني. 
ــيـــاس، )لــيــس مــطــلــوبــًا أن يــكــونــا  مــؤنــس كــمــا مــــزاج إلـ
ــدًا(، اتــفــقــا واخــتــلــفــا، قـــرأ كــل منهما لــآخــر. كــان  ــ واحـ
مؤنس ُيسافر في العالم، فيما إلياس ممنوٌع من السفر 

من عّمان. 
يقّدم فيصل دّراج »رسائلنا ليست مكاتيب«، ويرى فيه 
 
ً
 أخالقية

ً
 لجيٍل من املثقفني العرب، وسيرة

ً
 ذاتية

ً
سيرة

وهــذا صحيٌح، خصوصًا  ألديــبــني مختلفني.   
ً
إبــداعــيــة

فاجئك في رسائله حماسته لحكم 
ُ
بشأن مؤنس، إذ ت

»البعث« في الــعــراق، في أحــد أطـــواره، ما قد يعود إلى 
مــوقــع والـــده منيف الــــرّزاز فــي الــحــزب، ومــن عــجــٍب أن 
مـــؤنـــس يــكــتــب لــصــديــقــه عـــن »األدب الــبــعــثــي«، وعــن 
»بغداد ورشة عمل هائلة«، وذلك كله، قبل أن ينعطف 
حــال منيف الـــرّزاز وأسرته إلــى حــال آخــر. والالفت أن 
»األدب  لذلك  املتواضع  املستوى  في  يــتــوّرط  لم  كاتبنا 
، والـــذي يوضحه 

ً
البعثي«، إن جــاز وصــفــه أدبـــًا أصـــال

مؤنس بأنه »الذي يعّبر عن انبعاث األمة« )!(. بل كان 
وفيًا، في إبداعه، الروائي والقصصي، لألدب وشروطه 
 مجّددة، في املدّونة الروائية 

ً
الفنية العالية، وقّدم أعماال

العربية، في تنويعات بناءاِتها، وفي جماليات االلتباس 
الذي طاملا أقامه بني الكابوسي والواقعي، وفي غير ذلك 
دة بني الروائيني العرب. 

ّ
مما صنع ملؤنس مكانته املؤك

الــزمــن، مقتنعًا بهذا املفهوم،  إلــيــاس، فــي ذلــك  لــم يكن 
وفي 2015، يكتب إلى صديقه الراحل، إنه ما زال على 
موقفه غير املقتنع بمسألة »األدب البعثي«، و»ُيحاوره« 
)أو يحاورنا؟( بأن ما تراه، يا مؤنس، انبعاثًا في العراق 
ليس بــالــضــرورة مــا يـــراه غــيــرك على نــحــوه املختلف، 
حاالٍت وتوصيفًا وتسمية، وذلك في رسالٍة، يؤشر أحد 
د 

ّ
سطورها إلى »املناخ املضّبب بالحرائق اليوم«. واملؤك

أن هذه الحرائق ليست التي تجعل إلياس على قناعته 
ه الخاّصة، وخياراته األدبية التي يقع 

ُ
هذه، وإنما ثقافت

، في 
ً
د، أصال

ّ
قارئ »الرسائل« على بعضها، وهي تتأك

باملغامرة  املعروف  والقصصي،  الروائي  إلياس  منجز 
في تجريب األشكال ومستويات السرد والبناء. 

رحـــم الــلــه صــديــقــنــا مــؤنــس الـــــــّرزاز، لــطــاملــا أســعــدتــنــا 
واملشابهات  املقارنات  صاحب  وهو  معه،  مجالساتنا 
الطريفة. نتعّرف في رسائله على قلِقه املقيم دائمًا في 
فركوح  إلياس  في صديقنا  أيضًا  ونتعّرف  شخصه. 
على منسوٍب آخر من الجدّية في شخصه... كما الجّدة 

عه الله بالصحة.
ّ
دائمًا في يكتب، مت

هذه الرسائل بين إلياس ومؤنس

وأخيرًا

رحم اهلل صديقنا مؤنس الرّزاز، 
لطالما أسعدتنا مجالساتنا 

معه، وهو صاحب المقارنات 
والمشابهات الطريف
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